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چکیده
باالترین هدف ادیان الهی ارتقای معنوی انسان است .اسال  ،انسان را دارای ابعاد و وجو متعدد دانسهته
و از تأثیر و تأثر ابعاد مختلر وجودی او سخن فته و رشد و کماف وی را در تما ابعاد مهدنظر داشهته
است .نظا اخالقی ترسیمشد از سوی درس آموختگان این مکتب میتواند بهترین الگو جههت حفهظ
سالمت و ارتقای انسان به باالترین درجام کماف انسانی او باشد .فتهار یکهی از مههمتهرین وجهو در
هندسة ششوجهی نظا اخالق فردی ترسهیمشهد از سهوی حضهرم علهی ع) در نههجالبالغهه اسهت.
ازاینرو اصالح ادبیام زبانی امی مهم در بسامانی نظا اخالقی و درنتیجه تضمین سالمت فرد اسهت.
از منظر اما ع) بدون بسامانی فتار ،ساختار اخالق و نظا ِ ایمان ،بسامان نمهیشهود .در مقالهة حاضهر
مصادیقی از فتار سالمتافزا از منظر امیرمومنان ع) از کتهاب شهریر نههجالبالغهه هردآوری شهد
است .فتار پروامدارانه و بخردانه ،ادبیام نر و مالیم ،کال مبتنی بر صدق ،کهم هویی ،سهخن حهق،
انتقاد سازند  ،راز و نیاز و مناجام با خداونهد و ...از مههمتهرین عوامهل ارتقها بخهش سهالمت روحهی،
معنوی و اخالقی فرد شمرد میشود.
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 -1مقدمه
بدون تردید سالمتی دارای ابعاد مختلر جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اسهت کهه
متأثر از یکدیگر هستند .امروز یکی از زمینههههای عمهدة بیمهاریهها ،ناشهی از فقهدان یها
ضعر معنویت و اختالالم اخالقی افراد است ،ازاینرو تقویت جنبة معنوی نقش بسهزایی
در سالمت جسم و روح افراد و در نهایت سالمت جامعة بشری خواهد داشت .از آنجا که
حفظ و ارتقای سالمت معنوی و اخالقی انسان از برترین اهداف دیهن مبهین اسهال اسهت،
طبعاً می توان از البهالی آموز ههای پیهامبر اسهال ص) و نیهز درسآمهوزان ایهن مکتهب،
مختصام و مؤلفه های نظا اخالقی تبیهین شهد از سهوی ایشهان را کشهر و روابهط میهان
مؤلفه های آن را تشریح نمود .از آنجا که موالی متقیان علی ع) نخسهتین مسهلمان بعهد از
رسوف اکر ص) و کارآمدترین درسآموز این مکتب بهه شهمار مهیآیهد ،نظها اخالقهی
تبیین شد از سوی ایشان بهترین الگو جهت حفظ و ارتقای سالمت اخالقی و معنوی فهرد
محسوب میشود.
ازاینرو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که از منظر علی ع) چه نهوع ارتبهاطی
میان نحوة فتار ادبیام زبانی) با سالمت اخالقی و معنوی فرد قابلتصور است؟

 -2پیشینه بحث
تاکنون پژوهشهای مختلفی در زمینه انواع ارتباطهای فتاری صورم رفتهه کهه تها
حدودی با موضوع حاضر ارتباط مییابد .از جمله میتوان به پایهاننامهة الگهوی ارتباطهام
کالمی انسان با انسان در نهجالبالغه نوشتة حمید شکری اولیق که به راهنمهایی دکتهر سهید
بشیر حسینی و مشاور دکتر مجتبی رضوی طوسی اشار کرد .همچنین پایهاننامهة بررسهی
شیو های ارتباط کالمی در خطبههای نهجالبالغه نوشتة محمود ذاکری به راهنمایی محمد
مهاجر ایروانهی و مشهاور عسهگری نهوری کهه در آن نحهوة ارتبهاط کالمهی حضهرم در
خطبههای نهجالبالغه و شیو ههایی کهه بهرای جهذب و تأثیر هذاری بهر مخاطبهان بهه کهار
رفتهاند مشخص ردید است .البته پژوهشهای فهوق از ابعهادی غیهر از رابطهه فتهار و
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سالمت فردی سخن فتهاند .از دیگهر آثهار قابهلذکهر در ایهن زمینهه مهیتهوان بهه کتهاب
رخسار خورشید :سیرة اما علی در نهجالبالغهه ،نگاشهته مصهطفی دفشهاد تهرانهی اشهار
کرد؛ این کتاب مروری بر سیرة امها علهی ع) بهر پایهة نههجالبالغهه اسهت کهه در مهوارد
مختلر الها بخش پژوهش حاضر است؛ و نیز پایاننامة رابطه بهداشت فتاری و سهالمت
معنوی در رهنمودهای قرآن کریم نوشتة صغری عزیزانی کلویر به راهنمایی دکتهر پهروین
بهار زاد و مشاور دکتر شهین قهرمان ایزدی میباشد.
در این نوشتار متن عربی روایام بر اساس نسخة دکتر صبحی صالح بود و در ترجمهة
عبارام ،ترجمة سید جعفر شهیدی بهعنوان منبع ،مهدنظر اسهت؛ در مهواردی کهه از دیگهر
مترجمان بهر رفتهشد  ،در متن ارجاع داد شد است.

 -3مفهوم سالمت معنوی
برای تعریهر مفههو «سهالمت معنهوی» ابتهدا بایهد واژ ههای «سهالمت» و «معنهوی» را
بهصورم مجزا بررسی نمود .واژة «سالمت» از نظر لغهوی بهه معنهای بهی زنهد و بهیعیهب
شدن دهخدا ،1377،ر  ،)13712 :9رهایی یافتن ،امنیت ،تندرستی ،رستگاری ،خالص از
بیماری ،آرامش معین ،1381،ر  )1:871اسهت .راغهب نیهز «سهالمت» را مصهون بهودن از
بیمار ظاهر و باطنى معنا میکند .راغب 1412،ق ،ص )421
از نظر سازمان بهداشت جهانی سالمتی عبارم است از :برخورداری از آسهایش کامهل
جسمی ،روانی و اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمیشود .با توجه بهه ایهن
تعریر ،سالمتی یك مسئله چنهد بعهدی بهود کهه عهالو بهر بعهد جسهمی ،ابعهاد روانهی،
اجتماعی و جنبه معنوی را نیز در بر می یهرد حهاتمی و همکهاران ،1392،ر  ،1فصهل ،2
فتار 1:47؛ رحیمی .)53:1389،بهدین ترتیهب شهخص سهالم کسهی اسهت کهه نهه تنهها از
سالمت جسم و روح برخوردار باشد بلکهه از نظهر اجتمهاعی نیهز در آسهایش باشهد؛ زیهرا
پژوهشهای علمی نشان میدهد که نابسامانی فکری و عاطفی ،ممکن است ریشة بسهیاری
از ناتوانیهای جسمی باشد نك ،ابوالقاسمی ،1391،ص 46و .)47
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واژة «معنوی» از نظر لغوی یعنی منسوب و مربوط به معنهی و بهه معنهای ذاتهی ،مطلهق،
باطنی ،روحانی و حقیقی در مقابل مادی ،صوری و ظهاهری مهیباشهد و معنهایی کهه فقهط
بهوسیلة قلب شناخته میشود و زبان را از آن بهر ای نیست دهخهدا ،ر  ،14ص 211190؛
معین ،ر  ،2ص  .)1776واژ ی «معنویت» ،مصدر جعلی واژ ی «معنوی» است.
در تعریر اصطالحی «معنویت» اتفاقنظری وجود ندارد .بخشی از اخهتالفنظرهها در
مورد معنای دقیق این واژ  ،ناشی از اختالفنظر در باب نسبت معنویهت بها دیهن و دیانهت
است؛ که روهی از معنویت رایان ،معنویت را جایگزینی برای دین مهیبیننهد ،در حهالی
که روهی دیگر آن را لُبِال لباب دین قلمداد میکنند .در تعریر معنویت ،کسانی قائل به
این هستند کهه معنویهت ،همهان آداب معنهوی نیهایش ،مراقبهه و )...اسهت و روههی نیهز
معنویت را طلب فههم «خهود» نسهبت بهه فهرا واقعیهت غهایی و زیسهتن بهر اسهاس آن تلقهی
مینمایند که در این رویکرد ،آدمی میتواند معنوی باشد و در عهین حهاف بهه خهدا اعتقهاد
نداشته باشد.
در اواسههط سههاف  1980م هیالدی در دانشههگا پیریههدین آمریکهها ،الکینههز و همکههارانش
تعریههر جههامعتههری بههرای معنویههت ارائههه دادنههد :ایشههان معنویههت 1را بر رفتههه از واژة
«اسپیریتوس »2به معنای نقش زند ی یا «روشی برای بودن» و «تجربه کردن» دانسته کهه بها
آ اهی یافتن از یك بعد غیرمادی به وجهود مهیآیهد و ارزشههای قابهل تشهخیص ،آن را
معین میسازد .این ارزشها به دیگران ،خود ،طبیعت و زند ی مربوطاند و بهه ههر چیهزی
که فرد بهعنوان هدف غایی قلمداد میکند ،اطالق میشوند نهك ،الونهدی ،1393،ص 9
– .)11
معنای زند ی امری معقهوف و متعهالی اسهت کهه در قلمهروی بیهرون از فرآینهد مهادی
زند ی قرار داشته و زند ی وسیله یا زمینههای بهرای رسهیدن بهه آن اسهت .در اسهال ایهن
معنای معقوف ،فقط خداونهد اسهت .در نتیجهه ههدف غهایی از حرکهت ،تهالش و سهلوک
انسانی ،قرب به خداوند و لقای الهی است« .قُلْ ِنَّ صَالتی وَ نُسُکی وَ مَحْیایَ وَ مَمهاتی للَّهه
رَبِّ الْعالَمین» االنعا ن )162بنابراین معنویت در اندیشة قرآنی ،جستجوی چنین معنهایی در
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زند ی از طریق ایمان ،عمل صالح و نفی بند ی شیطان خواههد بهود مرزبنهد ،1391،ص
.)76-80
با توجه به تعاریر مختلر از معنویت ،در یك تعریر جامع میتوان فهت «سهالمت
معنوی» به برخورداری از حس پذیرش ،احساسام مثبت ،اخهالق و حهس ارتبهاط متقابهل
مثبت با یك قدرم حاکم و برتر قدسی ،دیگران و خهود اطهالق مهیشهود کهه طهی یهك
فرآینهد پویها و هماهنهگ شهناختی ،عهاطفی ،کنشههی و پیامهدی شخصهی حاصهل مهیآیههد
عباسی ،1391،ص .)22
اصطالح سالمت معنوی که نخستین بار در ساف  ) 1971توسط جامعهشناسهی بهه نها
«دیوید او موبرگ »1تحت عنوان بهزیسهتی معنهوی وضهع شهد بهیش از همهه بهر بهزیسهتی
شخصی فرد و ارتباط با خدای او تأکید دارد.
در طوف دهه ها ،سالمتی بهر اسهاس ابعهاد خهاص ،سهالمت جسهمی ،روانهی و سهالمت
اجتماعی تحلیل شهد بهود و حهدود یهك دههة پهیش کلیههی دولهتههای اروپهایی ،بیانیهة
کپنهاگ را در مورد رشد اجتماعی امضا کهرد و ایهن تعههد را پذیرفتنهد کهه بهه نیازههای
معنوی مرد بپردازند و سیاستهای خود را به سمت بینش «سیاسی ،اقتصهادی ،اخالقهی و
معنوی برای رشد اجتماعی» سوق دهند امیدواری ،1387 ،ر.)6

 -4مفهوم و اهمیت گفتار
واژة « فتار» به معنای قهوف ،سهخن ،حهدیث ،مقالهه و کهال دهخهدا ،ر )19183 :13
است .کال و سخن بر الفهاظ مهنظم و آراسهته ونیهز بهر معهانى کهه تحهت آن الفهاظ قهرار
مى یرند اطالق میشود راغب 1412،ق .)724:مصطفوی در التحقیق «کال » را بهه اظههار
و ابراز افکار و منویام درونی هر شخص با هر وسیلة ممکهن معنها کهرد کهه آن بسهته بهه
اشههخاص در مههوارد و عههوالم مختلههر دارای معههانی و مصههادیق متفههاوم خواهههد بههود
مصطفو  1430،ق ،ر ،10ص .)119
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سخن فتن وسیلهای برای اظهار افکار ،نظریام ،تبادف اندیشهها و فرهنگها از فهردی
به فرد دیگر است .بهحسب عادم ،سخن فتن مسهئله سهاد ای بهه نظهر مهیرسهد لکهن بها
اندک تأمل میتوان پی برد که این امر از پیچید ترین و ظریرتهرین اعمهاف انسهان اسهت.
در تعلیمههام اسههال  ،رهنمودهههای فراوانههی دربههارة اهمیههت و آداب سههخن فههتن و روش
استفادة صحیح از این نعمت بزرگ الهی مشاهد میشود مَا یَلْفظُ من قَوْف ِلَّا لَدَیْه رَقیهبٌ
عَتیدٌ) .سخنی بر زبان نیاورد جز آنکه همان د فرشتهای مراقب و آماد است .قن)18

 -5جایگاه و اهمیت گفتار از منظر نهجالبالغه
فتار و ادبیام زبهانی ههر فهرد وجههی از وجهو اخالقهی شهخص محسهوب مهیشهود
ازاینرو برای بیان اهمیهت و جایگها فتهار ،ابتهدا الز اسهت ،ارزش و منزلهت اخهالق و
تعریر و ساختار آن را موردبررسی قرار داد .از منظر امیرمومنان ع) مهمتهرین ههدف در
زند ی ،تربیت و اخالق است .اخالق ،اساسیترین چیزی اسهت کهه در زنهد ی فهردی و
اجتماعی رخ مینماید و بی مان به همة زند ی رنگ و جههت مهیدههد دفشهاد،1390،
رایت درایت« .)66:ا ر قرار است تعصبى در کار باشهد بایهد بهه خهاطر اخهالق پسهندید ،
افعاف نیك و کارها خوب باشد ،همان افعاف و امور که افراد بها شخصهیت و شهجاعان
خاندان عرب و سران قبائل در آنها بر یکدیگر برتر مىجستند .یعنى اخهالق پسهندید ،
اندیشههها بهزرگ ،مقها هها بلنهد و آثهار سهتود در ایهنهها تعصهب بهه خهرر دهیهد)
تعصبها شما برا خصلتها ارزشمند ،حفهظ حقهوق همسهایگان ،وفها بهه پیمهانهها،
اطاعت کردن نیکهى هها ،سهرپیچى از تکبهر ،جهود و بخشهش داشهتن ،خهوددار از سهتم،
وحشت از قتل نفس ،انصاف دربارة مرد  ،فروخهوردن خشهم و دور و اجتنهاب از فسهاد
در زمین باشد» خطبهن )192مکار  ،1367،ترجمه ویا ،ر  ،2ص .)309
با توجه به مجموع آموز های امیرمومنان ع) میتوان دریافت کهه اخهالق ،شهش امهر
درهمتنیدة انداز یافته در انسان بود که باید بدون تکلالر جلو یافته و بر همة حهوز ههای
زند ی انسانی حاکم باشد و همة امور انسانی را شکل دهد .این شهش امهر عبهارمانهد از:
بینشها؛ ارزشها؛ رایشها؛ روشها؛ کهنشهها و فتارهها .انسهان و جامعهة اخهالقمنهد،
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انسان و جامعهای است کهه در ههر شهش امهر مهذکور بهه سهامانی درسهت رسهید باشهد و
توصیه های اخالقی در جهت اصالح ویژ هیهها و کهردار اخالقهی ،بهدون اصهالح مهوارد
یادشد  ،را به جایی نمیبرد .از منظر حضرم ،بینشها ،ارزشها ،رایشهها و روشههای
حاکم بر فرد و جامعه خود را در نوع فتار آنها نشان میدهد زیرا ادبیام و فتار فهرد و
جامعه نمود نظا اخالقهی آنهها اسهت دفشهاد ،1390،رایهت درایهت 51 :و « .)62المَهرءُ
مَخبُوءٌ تَحتَ لسَانه» «آدمى نهفته در زیر زبان خویش است» حکمتن.)148

 -6گفتارهای سالمت افزا
از منظر اما ع) بدون بسامانی فتار ،ساختار اخالق و نظا ِ ایمان ،به سامان نمیشهود:
«مواظب باشید اخالق نیك را درهم نشکنید و آن را به خو بد مبهدف نسهازید .یهكزبهان
باشید ،مرد بایهد زبهانش را حفهظ کنهد زیهرا ایهن زبهان سهرکش صهاحبش را بهه هالکهت
مىاندازد .به خدا سو ند ،باور نمىکنم بند ا زبانش را حفظ نکنهد تقهوایی سهودمند بهه
دست آورد .زبان مؤمن پشت قلب او و قلب و عقل منافق پشهت زبهانش قهرار دارد ،یعنهى
مؤمن هر ا بخواهد سخنى وید نخست مهىاندیشهد ،ا هر نیهك بهود اظههار مهىکنهد و
چنانچه ناپسند و بد بود پنهانش مىدارد .ولى شخص دو رو و منافق آنچه بهر زبهانش آمهد
مى وید و پیش از آن نمىاندیشد که کدا به سود و کهدا بهه زیهان اوسهت رسهوف خهدا
ص) فرمود« :ایمان بند ا درست و کامل نخواهد شد تها قلهبش درسهت نشهود و هر هز
قلبش درست نمىشود تا زبانش درست شود ».هر کس از شما توانائى داشته باشد که خهدا
را در حالى مالقام کند که دستش از خون و امواف مسلمانان پهاک و زبهانش از عهر و
آبرو آنان سالم بماند ،باید چنین کند ».خطبهن  )176مکار  ،1367،ترجمه ویا ،ر ،2
ص .)227
مهمترین مصادیق فتار ارتقا بخش سالمت معنوی و اخالقی فرد از منظر نههجالبالغهه
عبارماند از:
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 .6-1گفتار پروا مدارانه و بخردانه
در یك حالت منطقی و عقالنی؛ ابتدا یك موضوع درک شد و پس از سنجیدن همهه
جوانب ،در صورتی که فاید ای بر آن مترتب باشهد بهر زبهان جهاری مهی هردد .در کهال
هربار امیرمومنان ع) «لسَانُ الْعَاقلِ وَرَاءَ قَلْبِه وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لسَانه« ».زبان خردمند در
پس دف اوست و دف نهادان پهس زبهان او» حکمهتن .)40مقصهود آن اسهت کهه خردمنهد
زبانش را آزاد نمىکند ،مگر پس از مشورم با فکر و اندیشه و بهىخهرد حرکهام زبهان و
لغزشها سخنش ،از مراجعه به فکر و بررسى اندیشههاش جلهو مهىافتهد ،بنهابراین هویى
زبان خردمند به دنباف دف و و دف بىخرد ،پیرو زبان اوست بحرانی ،1375 ،ر )446 :5؛
و «قَلْبُ الْأَحْمَقِ فی فیه وَ لسَانُ الْعَاقلِ فی قَلْبِه» «دف بیخرد در دهان اوست و زبان خردمنهد
در دف او» حکمتن.)41
اما ع) سخن فتن از روی عقل و اندیشهه را ،عهاملی بهرای مصهون مانهدن از خطها و
اشتبا می داند« :مَنْ تَفَقَّدَ مَقَالَهُ قَلَ غَلَطُه» آمد « )211:کسى که بررسى کند فتهار خهود
را غلط و اشتبا او کم شود» رسولی محالتی ،ر  ،2ص  .)348خدای تعالی نیهز ،مهرد را
از فتن سخن ناآ اهانه نهی مینماید وَ منَ النَالاسِ مَنْ یُجادفُ فی اللَاله بِغَیْرِ علْم وَ یَتَالبِعُ کُهلَال
شَیْطان مَرِیدٍ) حجن.)3

 .6-2ادبیات نرم و مالیم
یکههی از آداب سههخن فههتن ،در آمههوز هههای دینههی اسههال  ،نههر بههودن فتههار اسههت.
امیرمؤمنان ع) به فرزندشان وصیت مینماید که «لنْ لمَهنْ غَالَظَهكَ فَِِنَّههُ یُوشهكُ أَنْ یَلهینَ
لَكَ» «نرمى کن بدان که با تو درشتى کند ،باشد که به زود نر شود» نامهن.)31
حضرم ،نرمی در فتار را از ثمرام ایمهان و تقهوا دانسهته و آن را از اوصهاف متقهین
میشمارد« :لَیِّناً قَوْلُهُ» « فتار او نر است» خطبهن .)193همانطهور کهه خداونهد بهه موسهی
ع) دستور میدهد که با فرعون به نرمی سخن وید فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَیِالناً  )...طهن.)44
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 .6-3تهنیتگویی
تبریك و تهنیت فتن ،از جمله آداب اجتماعی پسندید است که در هر قهو و ملتهی
وجود دارد و نشانة فرهنگ آنها است .در عصر جاهلیت کهه همههچیهز بهر محهور مسهائل
ماد و اهى از نوع پست و ضد ارزش دور مىزند ،تهنیتهها نیهز ههمشهکل بها فرهنهگ
غالب بود که اسال آن را د ر ون ساخت مکار  ،1390،پیا اما  ،ر .)826 :14
در حضور اما ع) ،فردی به دیگری چنین تبریك فت« :لیَهْنئْكَ الْفَارِسُ» «قد ایهن
نوزاد قهرمان و یکهسوار مبارک باد» اما ع) فرمهود« :لَها تَقُهلْ ذَلهكَ وَ لَکهنْ قُهلْ شَهکَرْمَ
الْوَاهبَ وَ بُورِکَ لَكَ فی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّ ُ وَ رُزِقْهتَ بِهرَّ ُ» حکمهتن« )354ایهن ونهه
مگو لکن بگو شکر بخشند را بگذار و بخشود شد بر تو مبهارک بهاد ،امیهدوار بهزرگ
شود و از نیکو کاریش بهر یری» مکار  ،1367،ترجمه ویا ،ر  ،3ص .)345
در این نوع تبریك فتن چهار فاید نهفته است -1 :یادآور پدر بهه سپاسهگزار از
خدا  -2درخواست نزوف برکت از جانب خدا ،از طریق دعا دربارة مرحمتى که به او شد
 -3دعا برا بقا و رشد فرزند که خداوند به او داد یعنهى کمهاف توانهایى بهرا اسهتفاد
وی  -4دعا برا بهر مند و سود بردن از او بحرانی ،1375 ،ر  ،5ص .)704

 .6-4سالم و تحییتگویی
آغاز نمودن سخن با سال از جمله آداب مهم در سهخن فهتن از نظهر عهرف و شهرع
می باشد .ارزش و اهمیت سال کردن نسبت به مؤمنان تا جایی است که حتی پیهامبر ص)
از جانههب خداونههد موظههر بودنههد کههه در سههال کههردن نسههبت بههه مؤمنههان پیشههی بگیرنههد
االنعا  .)54:از منظر امیرمؤمنهان ع) اخهالق حکهم مهیکنهد کهه پاسهخ بهه درود و سهال
دیگران باید بهتر از خودش باشدِ « :ذَا حُیِّیتَ بِتَحیَّة فَحَیِّ بِأَحْسَنَ منْهَا وَ ِذَا أُسْهدیَتْ ِلَیْهكَ
یَدٌ فَکَافئْهَا بِمَا یُرْبِی عَلَیْهَاوَ الْفَضْلُ مَعَ ذَلكَ للْبَهاد ِ« ».چهون تهو را درود وینهد درود
و از آن به و چون به تو احسانى کنند ،افزونتر از آن پاداش د و فضیلت او راست که
نخست به کار برخاست» حکمتن .)62در واقع ،حضرم ،در این کهال حکمهتآمیهز بهه
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یك اصل مهم قرآنى النساءن )86اشار نمود که هیچ کهار خهوبى را نبایهد بهدون پهاداش
ذاشت ،خوا سخن احترا آمیز باشد یا انجا عملى ،بلکه بهتر آن است که پاداش برتر
و باالتر باشد.
در کالمی دیگر نیز به نتایج آرامش و امنیتی کهه ناشهی از سهال کهردن اسهت ،اشهار
نمود و این نکتة اخالقی را به کار زاران حکومتی خود که برای رفتن زکام نزد مهرد
میفرستد سفارش میکند« :امْضِ ِلَیْهِمْ بِالسَّکینَةِ وَ الْوَقَارِحَتَّى تَقُو َ بَیْنَهُمْ فَتُسَلمَ عَلَهیْهِمْ وَ لَها
تُخْدرْ بِالتَّحیَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُوفَ « »...آهسهته و آرا سهو ایشهان رو تها بهه میهان آنهان رسهى و
سالمشان کن و در درود فتن کوتاهى مکن سپس بگو  »...نامهن .)25
حضههرم فلسههفة وجههوب سههال را ،ایمنههی از تههرس بیههان مههیدارد« :السَّ هلَا َ أَمَان هاً م هنَ
الْمَخَاوِف» «]خداوند واجب کرد}سال کردن را تا از ترس ایمنى آرد» حکمت.)252:

 .6-5کالم مبتنی بر صدق
صداقت ،در حقیقت ،یکتایی در پندار ،فتار و کردار است ،یکتایی در وجود اسهت؛
یعنی انسان دارای دو صورم ،دو سیرم و دو زبان نباشد .آنکه بنای زنهد ی خهود را بهر
پایه صداقت مینهد به محکمترین بنیان های ایمان پنا بهرد اسهت دفشهاد ،1383،تفسهیر
موضوعی نهجالبالغه.)172 :
صههداقت از مهههمتههرین کمههاالم انسههانی اسههت کههه از جملههه فضههایل اهههلبیههت ع)
شمرد شد ِ « :نْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ ِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُوا فَلْیَصْدُقْ رَائدٌ أَهْلَهُ» «ا ر سخن ویند
جز راست نگویند و ا ر خاموش مانند بر آنان پیشى نجویند .پس پیشوا قو باید با مرد
خود بهراستی سخن وید» خطبهن)154؛ و نیز ،صداقت در فتار ،از صفام متقین اسهت:
«مَ هنْطقُهُمُ الصَّ هوَابُ» « فتارشههان صههواب اسههت» خطب ههن)193؛ و ر آورد راسههت ههویی،
ب َعلَهى شَهرَف
ق َعلَهى شَهفَا َم ْنجَهاة َو َکرَامَهة َو ا ْلکَهاذ ُ
رستگاری و بزر واری است « :الصَّاد ُ
مَهْوَاة وَ مَهَانَة» «راست و بر کنگر ها رسهتگار و بزر هوار اسهت و دروغ هو کنهار
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مغاک و خوار » خطبهن .)86صداقت هم در تطابق فتهار و نیهت درون قلهب) مصهداق
مییابد و هم بر مطابقت قوف و عمل.

 .6-5-1مطابقت گفتار با کردار
از اقسا صداقت ،صدق در کردار و عمل است .اصوالً انسهان صهادق و صهدیق کسهی
است که قوف و فعل و سخن و رفتارش مطابق هم باشند و یکهدیگر را تصهدیق کننهد .انَالمَها
الْمُؤْمنُونَ الَالذینَ آمَنُوا بِاللَاله وَ رَسُوله ثُمَال لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَ أَنْفُسهِمْ فی سَبِیلِ اللَاله
أُولئكَ هُمُ الصَالادقُونَ حجرامن.)15
حضرم در توصیر یکی از یارانش فرمود «کَانَ یَقُوفُ مَا یَفْعَلُ وَ لَا یَقُوفُ مَا لَها یَفْعَهلُ»
«آنچه را مىکرد ،مى فت و بدان چه نمىکرد ،دهان نمى شهود» حکمهتن )289؛ و در
وصر پرهیز اران میفرماید« :یَمْزُرُ الْحلْمَ بِالْعلْمِ وَ الْقَوْفَ بِالْعَمَلِ» «بردبار را با دانش در
مىآمیزد و فتار را با کردار هم» خطبهن.)193
از نظر پیشوای متقیان هر کس در مقا راهنمایی قرار یرد خوا بهعنوان معلم و خهوا
در مقا زعامت و مدیریت عدّ ای یا همة جامعه ا ر بخواهد به شرط صداقت عمهل کنهد،
نه تنها باید بدان چه می وید ،در عمل پایبند باشد؛ بلکه باید از ر جویان و نیروهای تحت
امر ،جلوتر نیز باشد« :أَیوهَا النَّاسُ ِنی وَ اللَّه مَا أَحُثُّکُمْ عَلَهى طَاعَهة ِلَّها وَ أَسْهبِقُکُمْ ِلَیْهَها وَ لَها
أَنْهَههاکُمْ عَهنْ مَعْصهیَة ِلَّهها وَ أَتَنَههاهَى قَبْلَکُمْعَنْهَهها» «ا مههرد بهه خههدا مههن شههما را بههه طههاعتى
برنمىانگیز  ،جز که خود پیش از شما به زاردن آن برمىخیز ؛ و شما را از معصیتى بهاز
نمىدار  ،جز آنکه خود پیش از شما آن را فرو مى ذار » خطبهن.)175

 .6-6گفتار حکمتآمیز و حکمتآموز و بدیع
اهى نفوس انسانى از یك نوع علم و دانش رخ برتافته و به دلیهل یکنهواختى مطالهب
آن ،از نگرش در آن افسرد مى رددِ « .نَّ هَذ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَهلُّ الْأَبْهدَانُ فَهابْتَغُوا لَهَها
طَرَائرَ الْحکَهمِ» «ایهن دفهها نیهز هماننهد بهدنهها خسهته و افسهرد مهىشهوند ،بنهابراین در
جستجو حکمتها تاز برا آنها باشید» حکمتن.)91
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سخن حکمتآمیز بهمنزلة حیام برای دفمرد است« :اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مهنْ شَهیْءٍ ِلَّها وَ
یَکَادُ صَاحبُهُ یَشْبَعُ منْهُ وَ یَمَلُّهُ ِلَّا الْحَیَاةَ فَِِنَّهُ لَا یَجِدُ فهی الْمَهوْم رَاحَهةً وَ ِنَّمَها ذَلهكَ بِمَنْزِلَهةِ
الْحکْمَةِ الَّتی ههیَ حَیَهاةٌ للْقَلْهبِ الْمَیِّهت وَ بَصَهرٌ للْعَهیْنِ الْعَمْیَهاء وَ سَهمْعٌ للْهأُذُنِ الصَّهمَّاء وَ رِیٌّ
للظَّمْآنِ وَ فیهَا الْغنَى کُلُّهُ وَ السَّلَامَةُ» «بدانید که هیچچیز نیست ،جز که دارند اش از آن سیر
شود و از داشتن آن دلگیر ،مگر زند ى که بر آن چیز نگزینهد چهه در مهرگ آسایشهى
نبیند و آن همانند سخن حکمت است کهه حیهام دفمهرد اسهت و دارو جهان افسهرد ،
چشم کور را بینایى است و وش کر را موجب شنوایى .سیراب کنند تشنه حقیقت اسهت
و در آن همه بىنیاز و سالمت» خطبهن.)133
از مصادیق بارز فتار حکمتآمیز ،سخنان مشتمل بهر پنهد و انهدرز بهود کهه موجهب
بصیرم انسان می شود« :مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلمَ» «هر که پند رفهت
بینا ردید و آنکه بینا شد فهمید و آنکه فهمید دانش ورزید» حکمتن .)208
ارزش پند و اندرز در سیرة تربیت ی حضهرم تها جهایی اسهت کهه موعظهه نمهودن را ،از
جمله حقوق خداوند بر بند ان شمرد خطبههن )216و حتهی آن را یکهی از وظهایر امها
نسبت به مرد دانسته است خطبهن .)105
در قرآن کریم ،از «قرآن» بهعنوان «الکتاب الحکیم» یونسن )2یادشد و فرازههایی از
سخنان حکمتآمیز لقمان که در مقا وعظ و اندرز به فرزندش مهی ویهد ذکهر ردیهد
است لقمانن.)16،17،18
از منظر حضرم ،هر سخنی شایستة بر زبان آوردن نیست بلکه بهترین سهخن ،فتهاری
است که سودمند باشد« :وصیت مرا دریاب و رو از آن متاب ،که بهتهرین فتهه ،سهخنى
است که سود دهد و بدان که سود نیست در دانشى که فایدتى نبخشد و نه در فرا رفتن
علمى که دانستن آن سزاوار نبود» نامهن.)31
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 .6-7کمگویی
کم ویی و پرهیز از به زبان آوردن سخنان بیهود  ،از ویژ یهای صاحبان خرد است:
« ِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَا ُ» «چون خرد کماف یرد ،فتهار نقصهان پهذیرد» حکمهتن.)71
«زیرا کامل بودن عقل باعث کنترف قوا جسمانى و به کار بردن آنها به مقتضا نظهرام
پسندید و شایسته و نیز سنجش بیشتر آنچه که از آن قوا بهه صهورم فتهار و رفتهار بهروز
مىکند ،مى ردد و این زحمهت و شهرایطى دارد کهه باعهث کاسهتى سهخن مهىشهود ،بهر
خالف آنکه سخنان نسنجید و بىتوجه بر زبان آید» بحرانی ،1375 ،ر ،5ص .)464
فتار جزء اعماف و رفتار انسان محسوب شهد  ،لهذا آدمهی در قبهاف سهخنان بیههود و
بیهدف مورد مؤاخذ قرار مهی یهرد سهور قن .)18ازایهنرو خردمنهدی انسهان ایجهاب
میکند جز در موارد لزو سخن نگوید« :مَنْ عَلمَ أَنَّ کَلَامَههُ مهنْ عَمَلهه قَهلَّ کَلَامُههُ ِلَّها فیمَها
یَعْنیه» «آنکه دانست فتارش از کردارش به حساب آید ،جز در آنچه به کار اوست زبهان
نگشاید» حکمتن .)349

 .6-8پرسش صحیح و نیکو
مقولة سؤاف نمودن در دین اسال از جایگها ویهژ ای برخهوردار اسهت و بهه مسهلمانان
دستور داد شد آنچه نمیدانند از اهل علم بپرسند النحلن 43و االنبیاءن .)7در سهیرة امها
علی ع) ،موارد زیادی مبنی بر اهمیت دادن ایشان به مسئلة پرسیدن ،مشهود است ولهی بها
وجود اینکه مرد را به سؤاف نمودن ترغیب کرد و بارها فرمود « :أَیوهَا النَّاسُ سَهلُونی قَبْهلَ
أَنْ تَفْقدُونی» خطبهن189؛ رک ،خطبهن .)93با این حاف هر پرسشهی را نیکهو نمهیشهمارد،
بلکه پرسش صحیح را برخوردار از ویژ یهای خاصی میداند؛ از جمله ایهنکهه :پرسهش
باید آ اهیبخش و مفید برای دنیا و آخرم فرد باشد و از سؤافههای بهیمهورد کهه حتهی
دین از صحبت در رابطه با آنها سکوم نمود  ،پرهیز شود «سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَفْ تَعَنُّتهاً فَهِِنَّ
الْجَاهلَ الْمُتَعَلمَ شَبِیهٌ بِالْعَهالمِ وَ ِنَّ الْعَهالمَ الْمُتَعَسِّهرَ شَهبِیهٌ بِالْجَاههلِ الْمُتَعَنهت» «بپهرس بهرا
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آموختن نه برا به مشکل افکندن ،زیرا نادانى که درصدد فرا یهر اسهت ماننهد داناسهت
اما عالمى که به بیراهه رود بهسان نادان است» حکمتن.)320
در قرآن کریم نیز آمد  :یا أَیوهَا الَّذینَ آمَنُوا التَسْئَلُوا عَنْ أَشْهیاءَ ِنْ تُبْهدَ لَکُهمْ تَسُهؤْکُمْ...
ا کسانى که ایمان آورد اید! از چیزهایی نپرسید که ا ر برا شما آشکار ردد ،شما را
ناراحت مىکند ...مائد ن.)101

 .6-9پاسخدهی ماهرانه مبتنی بر دانایی
همانطور که سؤاف نمودن آداب خاصی دارد ،برای پاسخ دادن نیز عالو بر اینکه باید
آ اهانه و سنجید باشد ،دستورام خاصی نیز وارد شد است .نکاتی در این رابطهه در بهه
شرح زیر مالحظه میشود:
«لَا یَسْتَحیَنَّ أَحَدٌ منْکُمْ ِذَا سُئلَ عَمَّا لَا یَعْلَمُ أَنْ یَقُهوفَ لَها أَعْلَهمُ» «چهون کسهى را چیهز
پرسند که نداند شر نکند که وید ندانم» حکمتن.)82
« ِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفیَ الصَّوَابُ»«هر ا پاسخها همانند و در هم بود ،پاسخ درسهت
پوشید و مبهم بود» حکمتن.)243
در پاسخ ویی به سؤاالم مهم باید به مسئله ثبت و ضبط آنها نیز توجه نمهود .مهردی
از حضرم خواست تا ایمان را به وی بشناساند فرمود« :چون فردا شهود نهزد مهن بیها تها در
جمع مردمان تو را پاسخ ویم تا ا ر فته مهرا فرامهوش کهرد دیگهر آن را بهه خهاطر
سپارد که فتار چون شکار رمند است یکى را به دست شهود و یکهى را از دسهت بهرود»
حکمتن.)266

 .6-10تسلیت و تعزیت گفتن
یکی از آداب اجتماعی که بین افراد مرسو بود و از طرف اسال  ،نیز تأکیهد فراوانهی
بر آن شد  ،تسهلی دادن افهراد مصهیبت دیه د اسهت تها آنجها کهه حتهی بزر هان دیهن ،بهه
دشمنانشان نیز در مصیبتها تسلیت می فتند .امیرمؤمنان ع) به اشعث بن قیس منافق ،این
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چنین تسلیت می وید« :اشعث ا ر بر پسرم اندوهگینى ،سزاوار به خاطر پیوند که بها
او دار و ا ر شکیبا باشى هر مصیبت را نهزد خهدا پاداشهى اسهت .اشهعث ا هر شهکیبایى
پیش یر حکم خدا بر تو رفته است و مزد دار و ا ر بیتابى کنهى تقهدیر الههى بهر تهو
جار است و ناهکار  .پسرم تو را شاد مىداشت و برا تو بال بود و آزمایش و تهو را
اندوهگین ساخت و آن پاداش است و آمرزش» حکمتن.)291
نوع تسلیت فتن اما ع) به فرد مصیبتزد حائز اهمیت است؛ نخست اندو او را [در
مصیبت فرزندش] ستود و بجا دانستهاند زیرا سزاوار است که هر خویشاوند در مصهیبت
خویش خود غمگین شود و به دنباف آن ،مطالبى که دلیل بر زشتى بهىتهابى و غهم اسهت و
صبر بر آن به جهاتى بهتر است را بیان نمود بحرانی ،1375 ،ر  ،5ص .)664
و نیز ،حضرم ،به روهی از بازماند ان کسی کهه از دنیها رفتهه بهود فرمهودِ « :نَّ هَهذَا
الْأَمْرَ لَیْسَ لَکُمْ بَدَأَ وَ لَا ِلَیْکُمُ انْتَهَى وَ قَدْ کَانَ صَاحبُکُمْ هَذَا یُسَافرُ فَعُدوو ُ فی بَعْهضِ أَسْهفَا ِر
فَِِنْ قَد َ عَلَیْکُمْ وَ ِلَّا قَدمْتُمْ عَلَیْه»«این کار نه بها شهما آغهاز ردیهد و نهه بهر شهما بهه پایهان
خواهد رسید .این رفیق شما به سفر مىرفت کنهون او را در یکهى از سهفرهایش بشهمارید،
ا ر نزد شما باز شت چه خوب و رنه شهما رو بهدو مهىآریهد» حکمهت ن .)357ایهن
سخن را هر مصیبت زد ای بشنود آرامش مییابد ،زیرا به این نکته توجه پیدا مهیکنهد کهه
نه عزیز از دست رفتة آنها نخستین کسی بود کهه مهرگ دامهانش را رفتهه و نهه آخهرین
کس است .عالو بر این اما ع) به این نکته توجه میدهد که مرگ به معنای فنا و نیسهتی
نیست که شما این قدر برای آن ناراحت شوید ،این تصویر از مهرگ ،مایهة تسهلیت خهاطر
بازماند ان می ردد مکار  ،1390،پیا اما  ،ر  ،14ص .)844-843

 .6-11مشورت و هماندیشی
مشورم ،پویشی است که به انسان کمك میکند تا با استفاد از دید ا های مختلر،
تواناییهای خود و دیگران را بشناسد و با موقعیتها و امکانام فردی و اجتماعی و نیهز بها
محدودیت ها آشنا شود و برای حل مشکالم را حل مناسبی بیابد .خداوند تعالی حتهی بهه
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پیامبر ص) امر میکند که با دیگران مشهورم نمایهد آف عمهرانن  .)159امیرمومنهان ع)
مشورم را از آن جهت الز و مفید میداند که؛ اوالً :مشورم میتواند افراد ،بهخصهوص
مدیران جامعه را از استبداد و خودرائی برهاند مؤمنی ،جواد« .)1385:107 ،الاسْتشَارَةُ عَیْنُ
الْهِدَایَةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْیِه» «رأ زدن دید را یافتن اسهت و آنکهه تنهها بها رأ
خود ساخت ،خود را به مخاطر انداخت» حکمتن .)211
ثانیاً :یکی از را های ادارة بهتر و اصالح امور جامعه را در مشهورم نمهودن مهیدانهد:
«أَکْثرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاء وَ مُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاء فی تَثْبِیهت مَها صَهلَحَ عَلَیْهه أَمْهرُ بِلَهادکَ وَ ِقَامَهةِ مَها
اسْتَقَا َ بِه النَّاسُ قَبْلَكَ» «با دانشمندان فراوان فتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان
نه ،در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمى را که مرد پیش از تهو بهر آن بهود انهد
برقرار» نامهن .)53از نظر حضرم هیچ پشتیبانی چون مشورم نیست« :لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَهاوَرَةِ»
«هیچ پشتیبانی نیست چون مشورم نمودن» حکمتن.)54
ثالثاً :مشورم کردن ،راهی نیکو بهسوی رفتن بهترین تصهمیمهها اسههت و طبیعتهاً ههر
زمامدار و مدیری که خهود را از چنهین پایگها و پشهتیبانی محهرو سهازد ،رو بهه لغهزش و
پشیمانی ا مینهد مؤمنی ،جواد« .)111-1385،107 ،مَهنِ اسْهتَقْبَلَ وُجُهو َ الْهآرَاء عَهرَفَ
مَوَاقعَ الْخَطَِِ»«آنکه پیشاپیش رأیها تاخت ،درست را از خطا بازشناخت» حکمتن.)173

 .6-12انتقاد سازنده و اتخاذ شیوۀ بیانی مناسب در نقد
نقد در لغت به معنای جدا کردن سر از ناسر  ،به زینی ،خرد یری و آشکار کهردن
زیباییها و کاستیهای یك پدید به کهار رفتهه اسهت جهوهر  1376،ق ،ر ،2ص 544؛
ابن فارس 1404 ،ق ،ر ،5ص  .)467با مالحظة آرای ونها ون بهه نظهر مهیرسهد ،نقهد و
انتقاد به معنای «ارزیابی منصفانه یك چیز» است و برای این ارزیابی ،در بسهیاری از مهوارد
الز است در کنار بیان نقهاط ضهعر ،نقهاط قهوم را نیهز یهادآور شهد عربشهاهی ،سهارا؛
نورانی ،محسن،1393،ص.)116
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ارزش انتقاد ری نزد امیرمومنهان ع) تها انهداز ای اسهت کهه ثنها ویی و چاپلوسهی را
دشمن سالمت انسان دانسته است «همانا شما برادران دینهى یکدیگریهد ،چیهز شهما را از
هم جدا نکرد  ،جز درون پلید و نهاد بد که با آن به سر مىبرید .نه هم را یار مهىکنیهد،
نه خیرخوا هم هستید ،نه به یکدیگر چیز مىبخشهید و نهه بها ههم دوسهتى مهىورزیهد...
چیز شما را باز نمىدارد ،از آنکه عیب برادر دینى خود را که از آن بیم دارد رویهارو
او بگویید ،جز آنکه مىترسید ،او همچنهان عیهب را کهه در شماسهت بهه رختهان آرد)….
خطبهن )113چنانکه کتمان نقایص را نماد دشمنی میشهمارد« :مَهنْ سَهاتَرَکَ عَیْبَهكَ فَهُهوَ
عَدُووکَ» آمد ،1366،ص .)418
پیشرفت فردی و اجتماعی در سایه شناخت نقاط قوّم و ضعر و تهالش بهرای زدودن
کاستیها امکانپذیر است .امّا این امر تنها در صورتی که مبتنهی بهر اصهوف صهحیح باشهد،
میتواند نتیجه دلخوا را به وجود بیاورد .ازاینرو انتقاد را میتوان به دو نوع تقسیم نمهود:
یك نوع آن ،انتقاد سازند  ،بود که انگیز و هدف آن ،شناسایی حق و رسیدن بهه کمهاف
مطلوب است .این نوع انگیز ها بر پایه علم و منطق اسهتوار بهود و ناقهد ،قصهد سهازند ی
دارد و دیگری ،انتقاد تخریبی است که از جمله انگیز های آن؛ شایعهپراکنی ،خود نمایی،
سوء استفاد ها و شودن عقد های شخصی میباشد.
عالو بر آن تحقق نشاط در جامعه و شهکل یهری یهك جامعهه سهالم در هرو وجهود
فتمان انتقادی سازند است .آنچه که در ایهن میهان مههم اسهت دسهتیابی بهه چههارچوب
نظری معتبر برای انتقاد سازند و مثبت میباشد عربشاهی ،1393،ص  115و .)116
در کتاب شریر نهجالبالغه ،اصوف روشنی معطوف به انتقاد سهازند وجهود دارد کهه
بهکار یری آن سبب اثربخشی انتقاد و بهیتهوجهی بهه آن ،عامهل اساسهی در ناکارآمهدی
انتقاد محسوب میشود از جمله :تکیه بر استدالف منطقهی کهال ن  ،)67اتخهاذ شهیو بیهانی
مناسب کهال ن  )206مقهد داشهتن انتقهاد از خویشهتن خطبههن  ،)216بیهان شایسهتگیهها
خطبهن  ،)107تعیین بایستهها کال ن ،)209ریشهیابی ضعرها خطبهن ،)109ارائهی معیهار
رک ،کال  75و نامه  ،)3حقمداری حکمتن ،)262پرهیز از افراط در توبیخ حکمهتن
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 ،)15نقد در قالب داستان و سرنوشت ذشتگان خطبهن  ،)192نقد از طریق ایجاد پرسش
خطبهن  ،)126نقد همرا با علم و اشراف به موضوع نامهن ،)31اشار به حق مرد در نقهد
حاکمیت با تأکید بر انتقادپذیری از سوی حاکمان نامهن  )53و نیز امر بهه معهروف و نههی
از منکر رک .خطبههاین  156،192 ،129و حکمتهاین  252،374و نامهن .)47
زینش کلمام مناسب ،استفاد از اسلوب بیانی شایسته و ترک سخنان زشت و نهاروا
همگی از مظاهر و تجلیام ادب بود که در تما مراحل زند ی و نیز به ا انتقهاد بایسهته
و مطلوب است .هنگامی که حضهرم در جنهگ صهفین شهنیدند برخهی یهاران ایشهان ،بهه
لشکریان معاویه دشنا میدهند ،فرمود« :اَکْرَ ُ لَکُمْ أَنْ تَکُونُوا سَبَّابِینَ وَ لَکهنَّکُمْ لَهوْ وَصَهفْتُمْ
أَعْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ« »...من خوش ندار شما دشنا و باشید .لهیکن ا هر کهرد هها
آنان را باز ویید و حالشان را فرا یاد آرید »...کهال ن  )206همهان طهور کهه قهرآن کهریم
حتالى دشنا دادن به مشرکان را درست نمىشمارد ﴿وَالَ تَسُبوواْ الَّذینَ یَهدْعُونَ مهن دُونِ اللالهه
فَیَسُبوواْ اللالهَ عَدْوًا بِغَیْرِ علْم األنعا ن .)108
این مسئله باعث می شود از طرفی ،اعترا از روی آ اهی و حقیقتجویی و فهارغ از
تعصب و هیجانهام روانهی زود هذر ناشهی از ناسهزا ویی باشهد و از سهوی دیگهر ،حهس
خیرخواهی و هدایت مخاطب در اصحاب اما زند ردد.
نمونة دیگر نوع فتار حضرم در توبیخ و سرزنش طلحه و زبیر در جنگ جمل اسهت
که نهتنها با الفاظ رکیك از آنها انتقاد نمیکند بلکه با بهکار یری آرایههای ادبی ،کهال
ارزشمندشان را تزیین مینماید« :وَ قَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَهذَیْنِ الْهأَمْرَیْنِ الْفَشَهلُ وَ لَسْهنَا
نُرْعدُ حَتَّى نُوقعَ وَ لَا نُسیلُ حَتَّى نُمْطهرَ»«چهون بهرق درخشهیدند و چهون تنهدر خروشهیدند،
بههااینهمههه کههار نکردنههد و واپههس خزیدنههد .مهها تهها بههر دشههمن نتههازیم ،ههردن دعههو
برنمیافرازیم و تا نباریم ،سیل روان نمىسازیم» کال ن .)9
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 .6-13سخن حق
جایگا و ارزش حق رایی و حق ویی بهعنوان یك اصل اخالقی تا جهایی اسهت کهه
حضرم میفرماید« :فَالْمُسْلمُ مَنْ سَلمَ الْمُسْلمُونَ منْ لسَانه وَ یَد ِلَّها بِهالْحَق وَ لَها یَحهلُّ أَذَ
الْمُسْلمِ ِلَّا بِمَا یَجِبُ» «پس مسلمان کسى است که مسلمان از دست و زبهان او آزار نبینهد
جز آنکه برا حق بود و زند مسهلمان روا نیسهت جهز در آنچهه واجهب شهود» خطبههن
)167؛ و نیز فرزندانش را به پایبند بودن به آن وصیت مینماید« :أُوصیکُمَا ...قُولَها بِهالْحَق وَ
اعْمَلَا للْأَجْرِ» «شما را سفارش مىکنم ...حق را بگویید و برا پاداش آن جهان کهار کنیهد»
نامهن.)47
قرآن کریم نیز در خطاب به عالمان یهود میفرماید الَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطهلِ وَ تَکْتُمُهوا
الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) بقر ن.)42
پایبندی اما ع) به این اصل اخالقی در عرصهی حکهومتی ایشهان بهیش از سهایر ابعهاد
زند ی قابلرؤیت است ،به مالك اشتر سفارش میکند «آثَرُهُمْ عنْدَکَ أَقْوَلَهُمْ بِمُهر الْحَهق
لَكَ وَ أَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فیمَا یَکُونُ منْكَ ممَّا کَرِ َ اللَّهُ لأَوْلیَائه» «آنکس را بر دیگهران بگهزین
که سخن تلخ حق را به تو بیشتر وید و در آنچه کنى یا ویى و خدا آن را از دوسهتانش
ناپسند دارد کمتر یار ام کند» نامهن.)53
از نتایج عد شناخت صحیح حق از باطل ،عد شناخت اهل حق و اهل باطل است که
این خود باعث حیرم و سردر می حقجویان می شود مؤمنی ،فریبها.)367-368 :1380،
ازاینرو امیرمؤمنان ع) مصادیقی از اهل حق و افهراد حهق هو را بهه مهرد معرفهی نمهود
اسههت :دیههن اسههال خطبهههن)198؛ پیهامبر ص) خطبهههن)72؛ قههرآن کههریم خطبهههن)133؛
اهلبیت پیامبر ص) خطبهن )100و مؤمنین.
ق َعلَهى
ل ا ْلحَه َّ
جعَه َ
ن فَه ِِ َّن اللَّه َه َتعَهالَى َ
دربارة مؤمنین چنین فرمود  « :ا َّتقُوا ُظنُهو َن ا ْلمُهؤْمنی َ
أَلْسنَتهِمْ» «از مانها مرد با ایمان بپرهیزید که خدا حق را بهر زبهان آنهان نههاد اسهت»
حکمههتن  .)309امیههر مؤمنههان ع) کههه خههود از اهههلبیههت و مصههداق اَت همّ مههؤمنین اسههت
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بزرگترین نماد حق و شایستهترین معیار حق در همه اعصهار شهمرد شهد کهه دوسهت و
دشمن بر آن اذعان دارند .در واقع حق با علی ع) معنها پیهدا مهیکنهد و علهی ع) بها حهق
تجلی یافته و یکی شته است .بارها پیامبر ص) به این موضوع اشار نمود اند« :عَلهیٌ مَهعَ
الْحَقِ وَ الْحَقُّ مَعَهُ لَا یَفْتَرِقَهانِ حَتَّهى یَهرِدَا عَلَهیَّ الْحَهوْ َ» ابهن بابویهه 1362 ،ش ،ر  ،2ص
 )496او تجسم عینی حق و تجلی ههدف خلقهت خهدا از انسهان اسهت .چنهین کسهی بایهد
بهترین و اصلیترین معیار حق و بزرگترین نماد حق باشد رسهتمی زاد  ،1379،ص -39
.)42

 .6-14مناظره و گفتگوی هوشمندانه (جدال احسن)
مناظر از جمله فتگوهای علمهی و هدفمنهدی اسهت کهه بها ههدف شهناخت نظهرام
دیگران صورم می یرد و هر طرف میکوشد تا بر اساس روش پرسهش و پاسهخ ،افکهار
دیگری را شناسایی و با نقد آن ،درستی و نادرستی فکر و نظری را ارائهه دههد و موجبهام
تغییههر و تبههدیل نگههرش و بیههنش طههرف مقابههل و یهها شههنوند ان را فههراهم آورد .ایههن نهوع
فتو وها در قرآن بهعنوان «جداف احسن» النحلن  )125یاد شد است.
در این فتو و قصد اصلی آن است تا شهخص مخاطهب از رأی و نظهرش منصهرف
شود و خود به نادرستی آن پی برد .ازاینرو ،باید هم از نظر ابزاری و هم از نظهر محتهوایی
و هم در شیوة بیهان ،اصهوف انسهانی ،حقیقهتخهواهی مهدنظر قهرار یهرد .منهاظر تفهاوم
آشکاری با مجادلههای مهذمو دارد؛ رچهه در ههردوی آنهها نهوعی از کشهر حقیقهت
اتفاق میافتد؛ ولی در مجادله عالو بر کشر حقیقت ،تعجیز طرف مقابل نیز وجهود دارد
قربههان زاد  .)6 :1388 ،منههاظرام امهها علههی ع) بهها خههوارر و معاویههه از ایههن نههوع
فتگوهاست.
ابن ابی الحدید وید :روزی از روزهای جنگ صفین کهه معاویهه سهخت ،خهویش را
در تنگنای جنگ رفتار دید به عمروعاص فت :من به علی نامهای مهینویسهم کهه او را
در کار پیکار به تردید انداز و خود را از این مخمصه نجام دههم کهه خالصههاش چنهین
است :ا ر ما میدانستیم ،این جنگ چه بر سرمان خواهد آورد ،هر ز داخلش نمهیشهدیم
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و اکنون هر دو پشیمان هستیم .تو میدانی که لشگر عرب از هر دو سو هم بهواسطه من و
هم بهواسطه تو) رو به نابودی است .من و تو ،هر دو فرزندان عبهدمناف و در نَسَهب بها ههم
برابریم .ا ر حکومت شا را به من وا ذاری ،من فرمانت را ردن خواهم نهاد رک .ابن
ابی الحدید ،1337 ،ر  ،15ص  122و  .)123حضرم در پاسخ فرمودند:
«و اما خواستن تو شا را از من ،من امروز چیز را به تو نمهىبخشهم کهه دیهروز از تهو
بازداشتم و اینکه مى ویى جنگ عرب را نابود رداند و جز نیم نفسى برا آنان نمانهد،
آ ا باش آنکه در را حق از پا درآید ،را خود را بهه بهشهت شهاید و آن را کهه باطهل
نابود رداند ،به دوزخش کشاند .امّا یکسهان بهودن مها در کهارزار و در مهردان پیکهار ،نهه
چنین است ،که تو را دودلی است و سعى مهن همهرا بها یقهین اسهت و دفبسهتگی شهامیان
بدین جهان نه بیش از مرد عراق است بدان جهان .امّا فته تو که ما فرزندان عبد منهافیم،
درست است .که تبار ما یکى است ،امّا امیّه در پایة هاشم نیست و حرب را بها عبهدالمطلب
در یك رتبت نتوان آورد و ابوسفیان را با ابوطالب قیهاس نتهوان کهرد .آنکهه در را خهدا
هجرم نمود چونان کسى نیست که رسوف خدایش آزاد فرمود و خانهدانى را کهه حسهبى
است شایسته ،همچون کسى نیست که خود را بدان خاندان بسته و نه آنکه حق بها اوسهت
با خواهان باطل یکسان و یك ترازوست و نه بها ایمهان درسهتکهردار چهون دروغ هویی
دغلکار .بدا پسر که پیرو پدر شود و در پى او به آتش دوزخ درشود؛ و از ایهن ذشهته
ما را فضیلت بستگى به مقا نبوّم است که بزرگتهرین حجّهت اسهت ارجمنهدان را بهدان
خوار کردیم و خوار را بدان ساالر و چون خدا عرب را فور فور به دین خهویش درآورد
و این امّت خوا وناخوا سر در بند طاعت آن کرد ،شما از آنان بودید که یا به خهاطر نهان،
یا از بیم جان مسلمان ردیدید و این هنگامى بود که نخستین مسلمانان در پذیرفتن اسهال
پیش بودند و مهاجران سبقت از دیگران ربودند .پس نه برا شیطان از خود بهر ا بگذار
و نه او را بر نفس خویش مستولى دار» نامهن.)17
در یك مناظرة علمی عالو بر اینکهه فتگهو بایهد بهرای دسهتیابی بهه حقیقهت باشهد،
بایستی دو طرف فتو و نسبت به موضهوع ،از علهم و آ هاهی الز و کهافی برخهوردار
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باشند .از دیگر مناظرام حضرم ،میتوان به مهواردی از جملهه :اثبهام توحیهد و یگهانگی
خداوند رک ،خطبههای  49،83و  )144و اسهتدالف بهر حهق خالفهت خهویش خطبههن)2
اشار نمود.

 .6-17راز و نیاز با خدا (مناجات)
مناجام با خداوند تعالی ،در زند ی انسان آثار فراوان مادی و معنوی بهجا ذاشهته و
بهویژ در سلوک معنوی و حیام روحانی انسان تأثیر بسزایی دارد .از مهمترین آثار یهاد و
ارتباط با خدا رسیدن به آرامش و ثبام قلبی است که انسان را از اضطراب و نگرانیها که
ریشهی بسیاری از بیماریهاست نجام میدهد .کال امیرمؤمنهان ع) را در ایهن رابطهه بها
توجه به محتوای فتار میتوان به چند نوع تقسیم نمود:

 .1-6-17نماز
نماز باالترین ذکر و ستایش نزد خداوند و زیباترین جلو ی عبودیت الهی است ِنَّنهی
أَنَا اللَّهُ ال ِلهَ ِالَّ أَنَا فَاعْبُهدْنی وَ أَقهمِ الصَّهالةَ لهذکْری) طههن  )114کهه ر آورد ایهن ارتبهاط
معنوی ،جدا شدن از جهان مهاد و پیوسهتن بهه عهالم نهور و معنویهت و در نتیجهه پهرورش
فضایل اخالقی و تکامل معنوی در انسان است.
پیشوای متقیان ،جایگا و ارزش نماز و آثار مترتب بهر آن را چنهین ترسهیم مهینمایهد:
نمهاز وسهیلة تقههرب و نزدیکهی بهه خداونههد رک ،خطبههن 110و حکمهتن )136؛ مههالک
پذیرش اعماف دیگر رک ،خطبهن  47و نامهن)27؛ ابزار کبر زدایی حکمتن )252؛ طریق
نگهبانی و حراست از مؤمن خطبهن )192؛ نشان تواضع در برابر پرورد ار خطبههن )192؛
وسیلهی آمرزش ناهان رک ،حکمتن  299و خطبهن  )199است.

 .2-6-17شکر و سپاس از حق
شکر و سپاس بهعنوان فضیلتی اخالقی مورد تأییهد عقهل و شهرع اسهت کهه در تعهالیم
اسالمی شکر بابت نعمتهای الهی ،بهعنوان خصلتی ارزند برای انسان محسوب میشهود.
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 ...وَ اشْکُرُوا نعْمَتَ اللَاله ِنْ کُنْتُمْ ِیَالا ُ تَعْبُدُونَ) نحلن )114حضرم در مهوارد متعهددی بهه
اهمیت و فضیلت شکر زاری اشار نمود و آن را از صفام اهل ایمهان حکمهتن )333؛
زینت توانگری حکمتن )68؛ سبب فزونی نعمهت حکمهتن  135و نیهز رک ،حکمهتن
 ،273خطبههاین  182و  )114برمیشمارد.
 .3-6-17دعا و نیایش
جوهر هر دین ،پرستش بود و دعا ،اظهار نیاز و ناتوانی در برابر نیهروی برتهر آن دیهن
است .در دین مبین اسال دعا درخواست عنایهت و فضهل خداونهد ،اسهتمداد از او ،اظههار
نیازمندی نزد او است.
انسان به وسیلة دعا ،به مالکیهت واقعهی خهالق خهویش اعتهراف مهیکنهد و خهود را در
پوشش رحمت بیانتهای الهی قرار میدهد .ازاینرو خدای تعالی ،به انسان او امر مهیکنهد
به دعا روی آورد .وَقَافَ رَبوکُمُ ادْعُهونی أَسْهتَجِبْ لَکُهمْ  )...غهافرن )60در نههجالبالغهه نیهز
آمد « :اعْلَمْ أَنَّ الَّذی بِیَد خَزَائنُ السَّمَاوَام وَ الْأَرْ ِ قَدْ أَذنَ لَكَ فی الدوعَاء وَ تَکَفَّلَ لَهكَ
بِالِِْجَابَةِ وَ أَمَرَکَ أَنْ تَسْأَلَهُ لیُعْطیَكَ وَ تَسْتَرْحمَهُ لیَرْحَمَهكَ» «بهدان کسهى کهه نجینهههها
آسمان و زمین در دست اوست تو را در دعا رخصت داد و پذیرفتن دعایهت را بهر عههد
نهاد و تو را فرمود از او خواهى تا به تو دهد و از او طلبى تا تو را بیامرزد» نامهن .)31
انسان در همه حاف؛ سالمت و بیماری ،غم و شادی نیازمند بهه دعها اسهت« :مَها الْمُبْتَلَهى
الَّذی قَد اشْتَدَّ بِه الْبَلَاءُ بِأَحْوَرَ ِلَى الدوعَاء الَّذی لَا یَأْمَنُ الْبَلَاءَ»«آنکه به بالیهى سهخت دچهار
است چندان به دعا نیاز ندارد تا بیبالیی که بالیش در انتظار است ».حکمتن )302یعنهی
اینکه هر دو به دعا نیازمندند ،آنیکهی بهرا نجهام از رفتهار و ایهنیکهی بهرا دوا
عافیتش و ایمن شدن از رسیدن بال بحرانی ،1375،ر  ،5ص .)671
دعا و نیایش به در ا پرورد ار آثهار و برکهام فراوانهی از جملهه؛ ایجهاد آرامهش و
اطمینان نامهن )34؛ شایش در امور مادی و معنوی حکمتن )435؛ دفهع بهال حکمهتن
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)146؛ دستیابی به نجینههای الهی نامهن )31؛ محرو نبودن از اجابت حکمتن  )135بهه
دنباف دارد.
از جمله مهمترین اثر دعا میتوان به ایجاد آرامش و اطمینان ناشهی از آن اشهار نمهود
که تأثیر بسزایی در پیش یری از ابتال به بیماریهای روحهی روانهی دارد« :أَکْثهرِ الاسْهتعَانَةَ
بِاللَّه یَکْفكَ مَا أَهَمَّكَ وَ یُعنْكَ عَلَى مَا یُنْزِفُ بِكَ ِنْ شَاءَ اللَّهُ» «از خدا فراوان یاریخوا تها
در آنچههه ناآرامههت مههىدارد تههو را کفایههت کنههد و در آنچههه بههه تههو رسههد یههار ام دهههد،
انشاءاللاله» نامهن .)34

 .4-6-17استغفار
استغفار در اصطالح به معنای طلهب آمهرزش از خداونهد تعهالی اسهت کهه از اوصهاف
متقین شمرد شد الصَالابِرِینَ وَ الصَالادقینَ وَ الْقانتینَ وَ الْمُنْفقینَ وَ الْمُسْتَغْفرِینَ بِالْأَسْهحارِ) آف
عمرانن )17البته این طلب آمرزش ا ر با معرفهت و توجهه همهرا باشهد ،باعهث رشهد فهرد
می ردد .چنانکه امیرمؤمنان ع) به شخصی که می پنداشت تنها بها بهه زبهان آوردن لفهظ
استغفر اللاله ،پاک میشود؛ فت« :مهادر بهر تهو ببایهد ریسهت مهىدانهى اسهتغفار چیسهت
استغفار درجام بلند رتبگان است و شش معنى برا آن است :نخست پشهیمانى بهر آنچهه
ذشت و دو عز بر ترک همیشگی باز شت بدان و سو آنکه حقوق مرد را به آنهان
بپرداز چنانکه خدا را پاک دیدار کنى و خود را از نا تههى سهاز و چههار ایهنکهه
حقال هر واجبى را که ضایع سهاختها ادا سهاز و پهنجم ایهنکهه وشهتى را کهه از حهرا
رویید است ،با اندو ها آب کنهى چنهدان کهه پوسهت بهه اسهتخوان چسهبد و میهان آن دو
وشتى تاز روید و ششم آنکه درد طاعت را به تن بچشانى ،چنانکه شیرینى معصهیت را
بدان چشاند آنگا أستغفر اللاله فتن توانى» حکمتن .)417
در ضمن استغفار و توبه ،موجب شایش های مادی و معنوی در زند ی می ردد«.قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الاسْتغْفَارَ سَبَباً لدُرُورِ الرزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ« »...خهدا آمهرزش خواسهتن را
وسههیله پیوسههته داشههتن روز بههر روزیخههواران قههرار داد اسههت و موجههب رحمههت
برآفرید ان »...خطبهن .)143
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از مهمترین آثار روانی و تربیتی استغفار این اسهت کهه شهخص ناهکهار را نسهبت بهه
ترک نا و اصالح نفس و در پیش رفتن را سعادم و آیندة بهتر امیهدوار مهینمایهد و
باعث آرامش خاطر او میشود« :عَجِبْتُ لمَنْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ الاسْهتغْفَار» «در شهگفتم از آنکهه
نومید است و آمرزش خواستن تواند» حکمتن .)78

نتیجهگیری
امروز در علم پزشکی و بهداشت بعد چهار سالمتی یعنهی سهالمت معنهوی در کنهار
سه بعد جسمانی ،روانی و اجتماعی بیشازپیش موردتوجه قرار رفته ،در حهالی کهه دیهن
مبین اسال که قائل به وجود دو بعد جسمانی و روحانی برای انسان میباشد و نیهز اصهالت
و حقیقت وجود انسان را ،بعد روحانی او میداند ،قرنهها پهیش بهه ایهن امهر اهتمها ویهژ
داشته و دستورام فراوانهی بهرای حفهظ سهالمت و پهیش یهری از بیمهاریههای معنهوی و
اخالقی صادر نمود است .اهمیت اخالق نزد موالی متقیان علی ع) تا جایی اسهت کهه از
نظر حضرم تنها چیزی که باید برآن ایستاد ی نمود و هر ز در هیچ شرایطی از مرزههای
آن عبور نکرد اخالق است و این پایبندی بهه اصهوف اخالقهی در سهیرة حضهرم حتهی در
سیر ی سیاسی -حکومتی ایشان کامالً مشهود میباشد .با توجه به آموز های اما ع) نظها
اخالقی هر فرد ،خود را در نوع ادبیام و نحوة سخن فتن او نشان میدهد ،بنابراین بهرای
تربیت اخالقی فرد باید از اصالح فتار او آغهاز نمهود .فتارههایی کهه از منظهر حضهرم
موجب ارتقای سالمتی معنوی و اخالقی فرد میشهود عبهارمانهد از :فتهار پروامدارانهه و
بخردانه ،ادبیام نر و مالیم ،کال مبتنی بر صدق ،کم ویی ،سخن حهق ،انتقهاد سهازند ،
راز و نیاز و مناجام با خداوند .بر اساس فرمایشام اما ع) این فتارها تظهاهر و نمهودی
از اخالق و روحی سالم است .شاهد سخن ،اوصهاف و ویژ هیههایی اسهت کهه حضهرم
برای صاحبان ایهن نهوع فتهار ،بیهان نمهود ؛ از جملهه :ایمهان ،اخهالص ،تقهوا ،کرامهت و
بزر ههواری ،نههر خههویی ،خههردورزی ،تواضههع و فروتنههی ،صههبر ،پههیش ههامی در عمههل،
خیرخواهی و...
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نقش گفتار و ادبیات زبانی  /...پروین بهار زاده و سمیرا دوستنواز

پی نوشت ها:
1.Spirituality
2.Spiritos
3.David o moberg.
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