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 مقدمه -1

کهه   اسهت  نی، اجتماعی و معنویسالمتی دارای ابعاد مختلر جسمی، روا بدون تردید
ا ناشهی از فقهدان یه   هها،  بیمهاری  ةههای عمهد  مروز  یکی از زمینهه ا .ندهست از یکدیگر متأثر

 بسهزایی  شنقمعنوی  ةتقویت جنب رونیازا ،است ضعر معنویت و اختالالم اخالقی افراد
جا که از آن. داشتبشری خواهد  ةافراد و در نهایت سالمت جامع سالمت جسم و روح در

اسهت،   اسهال  حفظ و ارتقای سالمت معنوی و اخالقی انسان از برترین اهداف دیهن مبهین   
آمهوزان ایهن مکتهب،    ص( و نیهز درس   اسهال  ههای پیهامبر   الی آموز توان از البهطبعاً می

های نظا  اخالقی تبیهین شهد  از سهوی ایشهان را کشهر و روابهط میهان        مختصام و مؤلفه
ز خسهتین مسهلمان بعهد ا   ع( ن  یعلجا که موالی متقیان را تشریح نمود. از آنهای آن همؤلف
آیهد، نظها  اخالقهی    آموز این مکتب بهه شهمار مهی   ص( و کارآمدترین درس  اکر ف رسو

نوی فهرد  تبیین شد  از سوی ایشان بهترین الگو جهت حفظ و ارتقای سالمت اخالقی و مع
 .شودیممحسوب 

تبهاطی  ع( چه نهوع ار   یعلش حاضر این است که از منظر پرسش اصلی پژوه رونیازا
 است؟ تصورقابلم زبانی( با سالمت اخالقی و معنوی فرد ادبیا   فتار میان نحوة

 پیشینه بحث -2

 فتاری صورم  رفتهه کهه تها     یهاارتباطهای مختلفی در زمینه انواع تاکنون پژوهش
الگهوی ارتباطهام    نامهة پایهان  توان بهی. از جمله مابدییمحدودی با موضوع حاضر ارتباط 

حمید شکری اولیق که به راهنمهایی دکتهر سهید     نوشتة البالغهکالمی انسان با انسان در نهج
بررسهی   نامهة اشار  کرد. همچنین پایهان بشیر حسینی و مشاور  دکتر مجتبی رضوی طوسی 

ذاکری به راهنمایی محمد محمود  نوشتة البالغههای نهجهای ارتباط کالمی در خطبهشیو 
ارتبهاط کالمهی حضهرم در    کهه در آن نحهوة    مهاجر ایروانهی و مشهاور  عسهگری نهوری    

بهر مخاطبهان بهه کهار      یر هذار یتأثههایی کهه بهرای جهذب و     البالغه و شیو های نهجخطبه
فهوق از ابعهادی غیهر از رابطهه  فتهار و       یهاپژوهشاند مشخص  ردید  است. البته  رفته
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 کتهاب بهه   تهوان یمه در ایهن زمینهه    ذکهر قابهل اند. از دیگهر آثهار   سخن  فته سالمت فردی
اشهار    تهرانهی  شهاد دفمصهطفی  نگاشهته   البالغهه، اما  علی در نهج ةخورشید: سیر  رخسار
کهه در مهوارد    البالغهه اسهت  نههج  ةع( بهر پایه    یعله امها    ةتاب مروری بر سیراین ککرد؛ 

رابطه بهداشت  فتاری و سهالمت   نامةیز پایانن و ؛پژوهش حاضر است بخشالها مختلر 
صغری عزیزانی کلویر به راهنمایی دکتهر پهروین    نوشتةی در رهنمودهای قرآن کریم معنو

 .باشدیمبهار زاد  و مشاور  دکتر شهین قهرمان ایزدی 

 ةرجمه ت درصالح بود  و  یصبح دکتر ةنسخ اساس برعربی روایام  متن در این نوشتار
از دیگهر  واردی کهه  مه اسهت؛ در   مهدنظر عنوان منبع، بهشهیدی  جعفر دیس ةترجم عبارام،
 در متن ارجاع داد  شد  است.، شد  رفتهبهر   مترجمان

 سالمت معنوی مفهوم -3

را « معنهوی »و « سهالمت »ههای  ابتهدا بایهد واژ   « سهالمت معنهوی  »برای تعریهر مفههو    
عیهب   زنهد و بهی  بهی  غهوی بهه معنهای   از نظر ل« سالمت» ةمجزا بررسی نمود. واژ صورمبه

الص از تندرستی، رستگاری، خ ، امنیت،رهایی یافتن ،(13712: 9 ر، 1377،دهخدا  شدن
از  را مصهون بهودن  « سهالمت » نیهز راغهب  اسهت.   (1:871 ر ،1381معین،  آرامش بیماری،

 (421، ص ق 1412،راغب  .کندبیمار  ظاهر  و باطنى معنا می

امهل  کست از: برخورداری از آسهایش  ا جهانی سالمتی عبارماز نظر سازمان بهداشت 
ه ایهن  به با توجه  شود.ی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمیجسمی، روانی و اجتماع

، روانهی ابعهاد  چنهد بعهدی بهود  کهه عهالو  بهر بعهد جسهمی،          هسالمتی یك مسئل تعریر،
، 2 فصهل ، 1 ر ،1392همکهاران،  و میحهات    یهرد می بردر نیز جنبه معنوی را  و اجتماعی
نهه تنهها از   خص سهالم کسهی اسهت کهه     بهدین ترتیهب شه    .(53:1389رحیمی، ؛1:47  فتار

یهرا  زدر آسهایش باشهد؛   نیهز  نظهر اجتمهاعی   باشد بلکهه از   برخوردار روحجسم و سالمت 
بسهیاری   ةممکن است ریش، دهد که نابسامانی فکری و عاطفیهای علمی نشان میپژوهش
 (.47و 46، ص 1391،یابوالقاسم  نك، های جسمی باشدوانیاز نات
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، مطلهق،  یعنی منسوب و مربوط به معنهی و بهه معنهای ذاتهی     لغوی از نظر« معنوی» ةواژ
ه فقهط  باشهد و معنهایی که   باطنی، روحانی و حقیقی در مقابل مادی، صوری و ظهاهری مهی  

؛ 211190 ، ص14دهخهدا، ر    ستای نیاز آن بهر  شود و زبان راقلب شناخته می ةلیوسبه
 است.« معنوی»ی علی واژ ، مصدر ج«معنویت»ی واژ  .(1776 ، ص2 ر معین،

در  نظرهها اخهتالف بخشی از . وجود ندارد ینظراتفاق« معنویت»در تعریر اصطالحی 
 دیهن و دیانهت   در باب نسبت معنویهت بها   نظراختالفمورد معنای دقیق این واژ ، ناشی از 

بیننهد، در حهالی    رایان، معنویت را جایگزینی برای دین مهی  روهی از معنویتکه  ؛است
ل به کنند. در تعریر معنویت، کسانی قائکه  روهی دیگر آن را لُبِال لباب دین قلمداد می

نیهز   نیهایش، مراقبهه و...( اسهت و  روههی      یمعنهو این هستند کهه معنویهت، همهان آداب    
قهی  واقعیهت غهایی و زیسهتن بهر اسهاس آن تل      بهه فهرا   نسهبت « خهود »معنویت را طلب فههم  

 تواند معنوی باشد و در عهین حهاف بهه خهدا اعتقهاد     ، آدمی میکه در این رویکرد نمایندمی
 نداشته باشد.

ش ندر دانشههگا  پیریههدین آمریکهها، الکینههز و همکههارا  یالدیمهه 1980 سههافدر اواسههط 
 ةاز واژرا بر رفتههه  1عنویههتمایشههان : ارائههه دادنههد معنویههت  تههری بههرای تعریههر جههامع 

کهه بها    تهدانس« تجربه کردن»و « بودن روشی برای»به معنای نقش زند ی یا « 2اسپیریتوس»
ههای قابهل تشهخیص، آن را    آیهد و ارزش آ اهی یافتن از یك بعد غیرمادی به وجهود مهی  

چیهزی  ند و بهه ههر   اد، طبیعت و زند ی مربوطها به دیگران، خوسازد. این ارزشمعین می
 9 ، ص1393ی،الونهد  نهك،   شوندکند، اطالق میقلمداد می غایی عنوان هدفکه فرد به

– 11). 

مهادی  بیهرون از فرآینهد    یسهت کهه در قلمهرو   امتعهالی  معقهوف و  معنای زند ی امری 
 ایهن  اسهال   درای بهرای رسهیدن بهه آن اسهت.     و زند ی وسیله یا زمینهه  شتهزند ی قرار دا

و سهلوک   در نتیجهه ههدف غهایی از حرکهت، تهالش      .اسهت داونهد  معنای معقوف، فقط خ
ل لَّهه    وَ مَحْیایَ وَ مَمهاتی  وَ نُسُکی قُلْ  ِنَّ صاَلتی» .و لقای الهی است خداوندقرب به  ،انسانی

نی، جستجوی چنین معنهایی در  آقر شة( بنابراین معنویت در اندی162ن االنعا  «رَبِّ الْعالَمین

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=162
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=162
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=162
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 ، ص1391مرزبنهد،  خواههد بهود   ایمان، عمل صالح و نفی بند ی شیطان زند ی از طریق 
76-80). 

سهالمت  »  فهت توان با توجه به تعاریر مختلر از معنویت، در یك تعریر جامع می
بهل  ، اخهالق و حهس ارتبهاط متقا   برخورداری از حس پذیرش، احساسام مثبت به« معنوی

شهود کهه طهی یهك     ود اطهالق مهی  مثبت با یك قدرم حاکم و برتر قدسی، دیگران و خه 
 آیههدفرآینهد پویها و هماهنهگ شهناختی، عهاطفی، کنشههی و پیامهدی شخصهی حاصهل مهی         

 .(22 ، ص1391عباسی، 

  شناسهی بهه نها   جامعه توسط (  1971  اصطالح سالمت معنوی که نخستین بار در ساف
 یتحت عنوان بهزیسهتی معنهوی وضهع شهد بهیش از همهه بهر بهزیسهت         «1دیوید او موبرگ»

 کید دارد.أشخصی فرد و ارتباط با خدای او ت

ها، سالمتی بهر اسهاس ابعهاد خهاص، سهالمت جسهمی، روانهی و سهالمت         در طوف دهه
 ةههای اروپهایی، بیانیه   ی دولهت پهیش کلیهه   ةحهدود یهك دهه    و اجتماعی تحلیل شهد  بهود  

ازههای  یبهه ن  تعههد را پذیرفتنهد کهه    نیه ا و  کپنهاگ را در مورد رشد اجتماعی امضا کهرد 
سیاسی، اقتصهادی، اخالقهی و   » ینشهای خود را به سمت بمعنوی مرد  بپردازند و سیاست

 .(6، ر1387، امیدواری  سوق دهند« معنوی برای رشد اجتماعی

 مفهوم و اهمیت گفتار -4

 (19183 :13دهخهدا، ر   ف، سهخن، حهدیث، مقالهه و کهال      به معنای قهو  « فتار» ةواژ
قهرار   بهر معهانى کهه تحهت آن الفهاظ     نیهز  فهاظ مهنظم و آراسهته و   و سخن بر ال کال   است.
اظههار  ا بهه  ر« کال »مصطفوی در التحقیق  .(724:ق 1412،راغب  شود یرند اطالق میمى
سهته بهه   کهه آن ب  معنها کهرد   ممکهن   ةویام درونی هر شخص با هر وسیلابراز افکار و من و

 یق متفههاوم خواهههد بههود اشههخاص در مههوارد و عههوالم مختلههر دارای معههانی و مصههاد   
 .(119 ، ص10ر ،ق 1430مصطفو ، 
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ها از فهردی  ها و فرهنگای برای اظهار افکار، نظریام، تبادف اندیشهسخن  فتن وسیله
رسهد لکهن بها    ه نظهر مهی  ای به سهاد   هعادم، سخن  فتن مسهئل  حسببه به فرد دیگر است.

 .تهرین اعمهاف انسهان اسهت    ن و ظریرتریکه این امر از پیچید  توان پی بردمیمل أاندک ت
ش و آداب سههخن  فههتن و رواهمیههت  بههارةفراوانههی در یرهنمودهههااسههال ، در تعلیمههام 

ق یهبٌ  لَدَیْه  رَا ن قَوْف   ِلَّمَا یَلْف ظُ م   شودن نعمت بزرگ الهی مشاهد  میصحیح از ای ةاستفاد
 (18است.  قن  مراقب و آماد ایسخنی بر زبان نیاورد جز آنکه همان د  فرشته .(عَت یدٌ

 البالغهنهججایگاه و اهمیت گفتار از منظر  -5

شهود   فتار و ادبیام زبهانی ههر فهرد وجههی از وجهو  اخالقهی شهخص محسهوب مهی         
لهت اخهالق و   ز  اسهت، ارزش و منز ابتهدا ال   فتهار، برای بیان اهمیهت و جایگها     رونیازا

در ههدف  تهرین  مهم ع(  رمومنانیامز منظر قرار داد. ا یموردبررسرا تعریر و ساختار آن 
ترین چیزی اسهت کهه در زنهد ی فهردی و     . اخالق، اساسیاستاخالق  زند ی، تربیت و
 ،1390،شهاد دف  دههد زند ی رنگ و جههت مهی   ةهم  مان بهنماید و بیاجتماعی رخ می

دید ، نا ر قرار است تعصبى در کار باشهد بایهد بهه خهاطر اخهالق پسه      » .(66:درایت رایت
جاعان افعاف نیك و کارها  خوب باشد، همان افعاف و امور  که افراد بها شخصهیت و شه   

ق پسهندید ،  جستند. یعنى اخهال بر یکدیگر برتر  مى هاآنخاندان عرب و سران قبائل در 
هها تعصهب بهه خهرر دهیهد(      بلنهد و آثهار سهتود   در ایهن     هها  هها  بهزرگ، مقها    اندیشه
هها،  ها  ارزشمند، حفهظ حقهوق همسهایگان، وفها بهه پیمهان      ها  شما برا  خصلتتعصب

 هها، سهرپیچى از تکبهر، جهود و بخشهش داشهتن، خهوددار  از سهتم،        اطاعت کردن نیکهى 
اد ز فسه خشهم و دور  و اجتنهاب ا   فروخهوردن مرد ،  ةوحشت از قتل نفس، انصاف دربار

 .(309 ، ص2 ر ویا،  ترجمه ،1367،مکار  ( 192نخطبه « در زمین باشد
کهه اخهالق، شهش امهر      توان دریافتمی ع(  رمومنانیامهای با توجه به مجموع آموز  
 ههای حهوز   ةهم و بر یافتهبدون تکلالر جلو   بایدکه  بود انداز  یافته در انسان  ةدیتندرهم

 :نهد از ااین شهش امهر عبهارم   . امور انسانی را شکل دهد ةاشد و همزند ی انسانی حاکم ب
منهد،  اخهالق  ةمعه انسهان و جا  . فتارهها  و هها ها؛ کهنش روش ها؛ها؛  رایشرزشها؛ ابینش
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 و بهه سهامانی درسهت رسهید  باشهد     مهذکور   ای است کهه در ههر شهش امهر    انسان و جامعه
کهردار اخالقهی، بهدون اصهالح مهوارد      هها و  های اخالقی در جهت اصالح ویژ هی توصیه

ههای  هها و روش ها،  رایشها، ارزشبینشرم، از منظر حض برد.، را  به جایی نمیادشد ی
فهرد و    فتارادبیام و زیرا دهد ها نشان میآن نوع  فتارحاکم بر فرد و جامعه خود را در 

المَهرءُ  ». (62 و 51: رایهت د تیه را ،1390،شهاد دف  اسهت  هها آنجامعه نمود نظا  اخالقهی  
 .(148نحکمت « بان خویش استآدمى نهفته در زیر ز» «مَخبُوءٌ تَحتَ ل سَان ه 

 گفتارهای سالمت افزا -6
: شهود سامان نمی ، ساختار اخالق و نظا ِ ایمان، به فتاربدون بسامانی ع(   اما از منظر 

 زبهان كیه . نسهازید  مبهدف  بد  خو به را آن و نشکنید درهم را نیك اخالق باشید مواظب»
 هالکهت  بهه  را صهاحبش  سهرکش  نزبها  ایهن  زیهرا  کنهد  حفهظ  را زبهانش  بایهد  مرد باشید،
 بهه  دمندسهو  ییتقهوا  نکنهد  حفظ را زبانش ا بند  کنمنمى باور سو ند، خدا به. اندازدمى

 عنهى ی دارد، قهرار  زبهانش  پشهت  منافق عقل و قلب و او قلب پشت مؤمن زبان. آورد دست
 و کنهد مهى  اظههار  بهود  نیهك  ا هر  اندیشهد، مهى  نخست  وید سخنى بخواهد هر ا  مؤمن
 آمهد  انشزبه  بهر  آنچه منافق و رو دو شخص ولى. داردمى پنهانش بود بد و ناپسند چهچنان
 داخه  رسهوف  اوسهت  زیهان  بهه  کهدا   و سود به کدا  که اندیشدنمى آن از پیش و  ویدمى

 زهر ه  و نشهود  درسهت  قلهبش  تها  شد نخواهد ملکا و درست ا بند  ایمان»: فرمود  ص(
 خهدا  هک باشد داشته توانائى شما از کس هر« .ودش درست زبانش تا شودنمى درست قلبش
 و ر عه  از زبهانش  و پهاک  مسلمانان امواف و خون از دستش که کند مالقام حالى در را

، 2 ر ویا،  جمهتر ،1367،مکار   (176 نخطبه « .کند چنین باید بماند، سالم آنان آبرو 
 .(227 ص

البالغهه  نههج از منظر  خالقی فردسالمت معنوی و ا بخش ارتقاترین مصادیق  فتار مهم
 ند از:اعبارم
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 مدارانه و بخردانه پروا گفتار .6-1 

ه در یك حالت منطقی و عقالنی؛ ابتدا یك موضوع درک شد  و پس از سنجیدن همه 
در کهال     هردد. مترتب باشهد بهر زبهان جهاری مهی     ای بر آن جوانب، در صورتی که فاید 

زبان خردمند در » «.ان ه وَرَاءَ ل سَ لْأَحْمَقِا الْعَاق لِ وَرَاءَ قَلْبِه  وَ قَلْبُ ل سَانُ»ع(   رمومنانیام هربار 
مقصهود آن اسهت کهه خردمنهد     . (40نحکمهت   «س دف اوست و دف نهادان پهس زبهان او   پ

خهرد حرکهام زبهان و    از مشورم با فکر و اندیشه و بهى  کند، مگر پسزبانش را آزاد نمى
افتهد، بنهابراین  هویى    اش جلهو مهى  ه به فکر و بررسى اندیشهه ها  سخنش، از مراجعلغزش

 ؛(446 :5 ر، 1375بحرانی،   خرد، پیرو زبان اوستزبان خردمند به دنباف دف و  و دف بى
زبان خردمنهد   وخرد در دهان اوست ف بید» «لِ ف ی قَلْبِه قَلْبُ الْأَحْمَقِ ف ی ف یه  وَ ل سَانُ الْعَاق » و

 .(41نحکمت  «در دف او

 ع( سخن  فتن از روی عقل و اندیشهه را، عهاملی بهرای مصهون مانهدن از خطها و       اما 
ر خهود  ى کند  فتها کسى که بررس» (211آمد :  «غَلَطُه قَلَ مَنْ تَفَقَّدَ مَقَالَهُ» داند:اشتبا  می
 ، مهرد  را خدای تعالی نیهز  .(348 ، ص2رسولی محالتی، ر   «و اشتبا  او کم شودرا غلط 

م  وَ یَتَالبِعُ کُهلَال  غَیْرِ ع لْی اللَاله  بِوَ م نَ النَالاسِ مَنْ یُجاد فُ ف   دینمایماز  فتن سخن ناآ اهانه نهی 
 .(3 حجن (شَیْطان  مَرِیدٍ

 ادبیات نرم و مالیم. 6-2

هههای دینههی اسههال ، نههر  بههودن  فتههار اسههت. ، در آمههوز یکههی از آداب سههخن  فههتن
ینَ كُ أَنْ یَل ه ِِنَّههُ یُوش ه  ل نْ ل مَهنْ غَالَظَهكَ فَ  »که  دینمایمان وصیت به فرزندشع(   رمؤمنانیام

 .(31ننامه  «که با تو درشتى کند، باشد که به زود  نر  شودنرمى کن بدان » «لَكَ

ف متقهین  ا دانسهته و آن را از اوصها  مهان و تقهو  ای ثمراماز را نرمی در  فتار حضرم، 
 یموسه کهه خداونهد بهه     طهور همان .(193نخطبه «  فتار او نر  است» «لَیِّناً قَوْلُهُ» :شماردیم
 (.44(  طهن...یِالناً فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَ  دی وکه با فرعون به نرمی سخن  دهدیمع( دستور  
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 گوییتیتهن .6-3

لتهی  مدر هر قهو  و  است که از جمله آداب اجتماعی پسندید    فتن،و تهنیت تبریك 
بهر محهور مسهائل     زیه چهمهه . در عصر جاهلیت کهه  است هاآنفرهنگ  ةنشانو وجود دارد 

فرهنهگ  بها   شهکل ههم نیهز   هها تهنیزند، تضد ارزش دور مى ماد  و  اهى از نوع پست و
 .(826: 14اما ، ر پیا  ، 1390مکار ،  اسال  آن را د ر ون ساخت غالب بود که

 ایهن  قد » «ارِسُهْن ئْكَ الْفَل یَ»:  فت تبریكبه دیگری چنین  فردی ع(،  اما  حضور در
کَرْمَ قُهلْ ذَل هكَ وَ لَک هنْ قُهلْ شَه     تَلَها  »  ع( فرمهود: اما  «باد مبارک سوارکهی و قهرمان نوزاد

  ونهه نیه ا» (354نحکمهت   «رَّ ُقْهتَ بِه   ُ وَ رُزِالْوَاه بَ وَ بُورِکَ لَكَ ف ی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّ
 گبهزر  امیهدوار   بهاد،  مبهارک  تو بر شد  بخشود  و بگذار را بخشند  شکر بگو لکن مگو
 .(345 ، ص3 ر ویا،  ترجمه ،1367،مکار   «یری بهر  کاریش نیکو از و شود

از سهگزار   یادآور  پدر بهه سپا  -1 نهفته است:در این نوع تبریك  فتن چهار فاید  
 ه او شد تى که بمرحم ةز جانب خدا، از طریق دعا درباردرخواست نزوف برکت ا -2خدا 
اد  یعنهى کمهاف توانهایى بهرا  اسهتف      ه او داد بفرزند  که خداوند  و رشد دعا برا  بقا -3
 .(704 ، ص5 ر، 1375  بحرانی، مند  و سود بردن از اودعا برا  بهر  -4 وی

 گوییو تحییتسالم . 6-4

رع در سهخن  فهتن از نظهر عهرف و شه      آغاز نمودن سخن با سال  از جمله آداب مهم
ص(   امبریه پتا جایی است که حتی  مؤمنانباشد. ارزش و اهمیت سال  کردن نسبت به می

 رنههدیبگپیشههی  مؤمنههانکههردن نسههبت بههه کههه در سههال   از جانههب خداونههد موظههر بودنههد
کنهد کهه پاسهخ بهه درود و سهال       ( اخهالق حکهم مهی   ع  رمؤمنهان یاماز منظر . (54االنعا : 

 ِذَا حُیِّیتَ بِتَح یَّة  فَحَیِّ بِأَحْسَنَ م نْهَا وَ  ِذَا أُسْهد یَتْ  ِلَیْهكَ   » د:دیگران باید بهتر از خودش باش
وینهد درود   چهون تهو را درود     » «.یَدٌ فَکَاف ئْهَا بِمَا یُرْبِی عَلَیْهَاوَ الْفَضْلُ مَعَ ذَل كَ ل لْبَهاد  ِ 

  و فضیلت او راست که تر از آن پاداش دو چون به تو احسانى کنند، افزون  و  از آن به
آمیهز بهه   در واقع، حضرم، در این کهال  حکمهت  . (62نحکمت  «ار برخاستنخست به ک
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هیچ کهار خهوبى را نبایهد بهدون پهاداش       که اشار  نمود  (86النساءن  قرآنىیك اصل مهم 
آمیز  باشد یا انجا  عملى، بلکه بهتر آن است که پاداش برتر احترا   ذاشت، خوا  سخن

 .تر باشدو باال

شهار   ااسهت،  نیز به نتایج آرامش و امنیتی کهه ناشهی از سهال  کهردن      در کالمی دیگر
 نزد مهرد   که برای  رفتن زکام اخالقی را به کار زاران حکومتی خود ةنمود  و این نکت

ا لَه تُسَل مَ عَلَهیْهِمْ وَ  مْ فَ َ بَیْنَهُحَتَّى تَقُوالْوَقَارِ وَ ةِبِالسَّک ینَ  ِلَیْهِمْ امْضِ» :ندکفرستد سفارش میمی
 و رسهى  آنهان  یهان م بهه  تها  رو شهان ای سهو   آرا  و آهسهته » ...«تُخْد رْ بِالتَّح یَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُوفَ 

 .(25 نمهنا  «...سالمشان کن و در درود  فتن کوتاهى مکن سپس بگو 

  أَمَانههاً م ههنَ َالسَّههلَا» دارد:وجههوب سههال  را، ایمنههی از تههرس بیههان مههی  ةفلسههف حضههرم
 .(252:حکمت  «ال  کردن را تا از ترس ایمنى آردس{واجب کرد خداوند[» «الْمَخَاوِف 

 کالم مبتنی بر صدق .6-5

د اسهت؛  صداقت، در حقیقت، یکتایی در پندار،  فتار و کردار است، یکتایی در وجو 
 د ی خهود را بهر  که بنای زنه یعنی انسان دارای دو صورم، دو سیرم و دو زبان نباشد. آن

، تفسهیر  1383،شهاد دف  های ایمان پنا  بهرد  اسهت  ترین بنیاننهد به محکمپایه صداقت می
 .(172 :البالغهنهجموضوعی 

 ع(  بیههتاهههلاز جملههه فضههایل  کههه تههرین کمههاالم انسههانی اسههت صههداقت از مهههم
ا ر سخن  ویند »« ا فَلْیَصْدُقْ رَائ دٌ أَهْلَهُ ِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَ  ِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُو» :شد شمرد 

د با مرد  جز راست نگویند و ا ر خاموش مانند بر آنان پیشى نجویند. پس پیشوا  قو  بای
: از صفام متقین اسهت ، ، صداقت در  فتارنیز و ؛(154نخطبه  «سخن  وید یراستبهخود 
 ،یی ههوراسههت آوردر  و ؛(193نهخطبهه  « فتارشههان صههواب اسههت» «مَههنْط قُهُمُ الصَّههوَابُ»

الصَّاد قُ َعَلهى َشهفَا مَنَْجهاة  وَ َکرَاَمهة  وَ الَْکهاذ بُ َعَلهى َشهَرف         » است: یبزر وار ورستگاری 
کنهار     هو دروغر هوار  اسهت و   ها  رسهتگار  و بز بر کنگر   وراست» «مَهْوَاة  وَ مَهَانَة 
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 قلهب( مصهداق    فتهار و نیهت درون  صداقت هم در تطابق   .(86نخطبه  «مغاک و خوار 
 یابد و هم بر مطابقت قوف و عمل.می

 مطابقت گفتار با کردار .6-5-1

ی انسهان صهادق و صهدیق کسه     اصوالًعمل است.  صدق در کردار و صداقت،از اقسا  
نَالمَها  ا. یکهدیگر را تصهدیق کننهد    د ونرفتارش مطابق هم باشاست که قوف و فعل و سخن و 

س هِمْ ف ی سَبِیلِ اللَاله  بِأَمْوال هِمْ وَ أَنْفُ وَ جاهَدُوا رْتابُواذ ینَ آمَنُوا بِاللَاله  وَ رَسُول ه  ثُمَال لَمْ یَالْمُؤْم نُونَ الَال
 .(15 حجرامن أُولئ كَ هُمُ الصَالاد قُونَ

 «لُعَه مَا لَها یَفْ  ا یَقُوفُکَانَ یَقُوفُ مَا یَفْعَلُ وَ لَ» ش فرمود یاراندر توصیر یکی از  حضرم
ر د و ؛(289 نحکمهت   « شهود رد، دهان نمىکنمى چه بدان فت و کرد، مىآنچه را مى»

ر ا با دانش دبردبار  ر» « بِالْعَمَلِیَمْزُرُ الْح لْمَ بِالْع لْمِ وَ الْقَوْفَ»: دیفرمایم ز ارانیپرهوصر 
 .(193نخطبه  «آمیزد و  فتار را با کردار هممى

وا  عنوان معلم و خه کس در مقا  راهنمایی قرار  یرد خوا  بهاز نظر پیشوای متقیان هر 
صداقت عمهل کنهد،    جامعه ا ر بخواهد به شرط ةای یا همیت عدّ مدیر در مقا  زعامت و

حت تو نیروهای  انیجور بلکه باید از باشد؛  بندیپادر عمل  ، ویدنه تنها باید بدان چه می
یْهَها وَ لَها   لَّها وَ أَسْهبِقُکُمْ  ِلَ  ى طَاعَهة   ِ کُمْ عَلَه اسُ  ِن ی وَ اللَّه  مَا أَحُثُّأَیوهَا النَّ» :امر، جلوتر نیز باشد

ا بههه طههاعتى ر ه خههدا مههن شههما  مههرد  بهها» «أَنْهَههاکُمْ عَههنْ مَعْص ههیَة   ِلَّهها وَ أَتَنَههاهَى قَبْلَکُمْعَنْهَهها
ز عصیتى بها شما را از م و ؛خیز انگیز ، جز که خود پیش از شما به  زاردن آن برمىبرنمى
 .(175نخطبه  « ذار یش از شما آن را فرو مىکه خود پدار ، جز آننمى

 و بدیع آموزآمیز و حکمتحکمت گفتار .6-6

ل یکنهواختى مطالهب   و به دلیه  رخ برتافته اهى نفوس انسانى از یك نوع علم و دانش 
وبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَهلُّ الْأَبْهدَانُ فَهابْتَغُوا لَهَها      ِنَّ هَذ    الْقُلُ»د.  ردآن، از نگرش در آن افسرد  مى

شهوند، بنهابراین در   هها خسهته و افسهرد  مهى    هها نیهز هماننهد بهدن    ایهن دف » «طَرَائ رَ الْح کَهمِ 
 .(91نمتحک  «باشید هاآنها  تاز  برا  جستجو  حکمت
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ءٍ  ِلَّها وَ   لَیْسَ م هنْ شَهیْ  ا أَنَّهُاعْلَمُو»: است مرد دفحیام برای  ةمنزلبهآمیز سخن حکمت
مَها ذَل هكَ بِمَنْزِلَهةِ    الْمَهوْم  رَاحَهةً وَ  ِنَّ   ا یَجِدُ ف هی نَّهُ لَیَکَادُ صَاح بُهُ یَشْبَعُ م نْهُ وَ یَمَلُّهُ  ِلَّا الْحَیَاةَ فَِِ

مَّاء  وَ رِیٌّ  سَهمْعٌ ل لْهأُذُنِ الصَّه   اء  وَلْعَمْیَه عَهیْنِ ا لَّت ی ه هیَ حَیَهاةٌ ل لْقَلْهبِ الْمَیِّهت  وَ بَصَهرٌ ل لْ     الْح کْمَةِ ا
اش از آن سیر  نیست، جز که دارند زیچچیهبدانید که » «ل لظَّمْآنِ وَ ف یهَا الْغ نَى کُلُّهُ وَ السَّلَامَةُ
یشهى  د ى که بر آن چیز  نگزینهد چهه در مهرگ آسا   شود و از داشتن آن دلگیر، مگر زن

سهرد ،  اسهت و دارو  جهان اف   مهرد  دفت کهه حیهام   و آن همانند سخن حکمت اس نبیند
اسهت   چشم کور را بینایى است و  وش کر را موجب شنوایى. سیراب کنند  تشنه حقیقت

 .(133نخطبه  «نیاز  و سالمتو در آن همه بى

وجهب  م بهود  کهه   انهدرز  مشتمل بهر پنهد و   سخنان ،میزآاز مصادیق بارز  فتار حکمت
هر که پند  رفهت  » «هِمَ عَل مَمَ وَ مَنْ فَاعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِ مَنِ» :شودبصیرم انسان می

 .(208 نحکمت  «که فهمید دانش ورزیدفهمید و آن که بینا شدو آن بینا  ردید

از  ی حضهرم تها جهایی اسهت کهه موعظهه نمهودن را،       تربیت ةارزش پند و اندرز در سیر
مها   اآن را یکهی از وظهایر    یحته  و( 216نخطبهه د   شمرجمله حقوق خداوند بر بند ان 

 .(105 نخطبه  دانسته استنسبت به مرد  

و فرازههایی از    ادشدی( 2 یونسن «الکتاب الحکیم» عنوانبه« قرآن»در قرآن کریم، از 
ذکهر  ردیهد     دیه  ویمه ه فرزندش در مقا  وعظ و اندرز بکه  لقمان زیآمحکمتسخنان 
 .(16،17،18 لقمانناست 

تهاری  بر زبان آوردن نیست بلکه بهترین سهخن،  ف  ةهر سخنی شایست، حضرم منظراز 
سهخنى   وصیت مرا دریاب و رو  از آن متاب، که بهتهرین  فتهه،  » :است که سودمند باشد
را رفتن دانشى که فایدتى نبخشد و نه در فسود  نیست در  که بداناست که سود دهد و 

 .(31ننامه  «علمى که دانستن آن سزاوار نبود
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 گوییم. ک6-7

 :های صاحبان خ رد است ویی و پرهیز از به زبان آوردن سخنان بیهود ، از ویژ یمک
 .(71نکمهت ح « چون خرد کماف  یرد،  فتهار نقصهان پهذیرد   » « ِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَا ُ»
نظهرام   به مقتضا  هاآنزیرا کامل بودن عقل باعث کنترف قوا  جسمانى و به کار بردن »

پسندید  و شایسته و نیز سنجش بیشتر آنچه که از آن قوا بهه صهورم  فتهار و رفتهار بهروز      
شهود، بهر    ردد و این زحمهت و شهرایطى دارد کهه باعهث کاسهتى سهخن مهى       کند، مىمى

 .(464، ص 5ر ،1375، بحرانی  «توجه بر زبان آیدسنجید  و بىکه سخنان نخالف آن

ود  و آدمهی در قبهاف سهخنان بیهه     لهذا  شهد ، ف و رفتار انسان محسوب اعما ء فتار جز
ایجهاب   انسهان  یخردمنهد  روازایهن  .(18 سهور  قن   یهرد اخذ  قرار مهی ؤهدف مورد مبی
لَّها ف یمَها    ِ کَلَامُههُ  مَل هه  قَهلَّ  عَ کَلَامَههُ م هنْ   مَنْ عَل مَ أَنَّ» گوید:نجز در موارد لزو  سخن  کندیم

ان اوست زبه  کار که دانست  فتارش از کردارش به حساب آید، جز در آنچه بهآن» «یَعْن یه 
 .(349 نحکمت  «نگشاید

 پرسش صحیح و نیکو .6-8

 ای برخهوردار اسهت و بهه مسهلمانان    نمودن در دین اسال  از جایگها  ویهژ    سؤاف ةمقول
امها    ةدر سهیر  .(7ناالنبیاء و 43ن النحل دانند از اهل علم بپرسنددستور داد  شد  آنچه نمی

بها  ولهی   پرسیدن، مشهود است ةلئع(، موارد زیادی مبنی بر اهمیت دادن ایشان به مس  یعل
قَبْهلَ  أَیوهَا النَّاسُ سَهلُون ی  » :فرمود و بارها  کرد نمودن ترغیب  سؤافوجود اینکه مرد  را به 

 ،شهمارد ینمه نیکهو   رااین حاف هر پرسشهی   با .(93؛ رک، خطبهن189نخطبه  «أَنْ تَفْق دُون ی
پرسهش   :کهه از جمله ایهن  ؛داندیمهای خاصی را برخوردار از ویژ ی بلکه پرسش صحیح

کهه حتهی    مهورد یبه  یهها سؤاف ازفرد باشد و  آخرم ومفید برای دنیا  و بخشیآ اهباید 
تَعَنُّتهاً فَهِِنَّ   سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَفْ » پرهیز شود ،سکوم نمود  هاآنرابطه با  دین از صحبت در

بپهرس بهرا    » «الْجَاه لَ الْمُتَعَل مَ شَبِیهٌ بِالْعَهال مِ وَ  ِنَّ الْعَهال مَ الْمُتَعَسِّهرَ شَهبِیهٌ بِالْجَاه هلِ الْمُتَعَن هت       
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فرا یهر  اسهت ماننهد داناسهت      درصددنادانى که آموختن نه برا  به مشکل افکندن، زیرا 
 .(320نحکمت  «سان نادان استاما عالمى که به بیراهه رود به

 ...دَ لَکُهمْ تَسُهؤْکُمْ  ءَ  ِنْ تُبْه نْ أَشْهیا یا أَیوهَا الَّذینَ آمَنُوا التَسْئَلُوا عَدر قرآن کریم نیز آمد : 
ا  ردد، شما ر که ا ر برا  شما آشکار نپرسید ییزهایچ! از دیاآورد ا  کسانى که ایمان 

 .(101 مائد ن ...کندناراحت مى

 دهی ماهرانه مبتنی بر داناییپاسخ .6-9

 و  بر اینکه بایدعالنمودن آداب خاصی دارد، برای پاسخ دادن نیز  سؤافطور که همان
ر بهه  بطهه د وارد شد  است. نکاتی در این رانیز دستورام خاصی آ اهانه و سنجید  باشد، 

 شود:مالحظه می شرح زیر

چهون کسهى را چیهز     » «عْلَهمُ قُهوفَ لَها أَ  أَنْ یَ ئ لَ عَمَّا لَا یَعْلَمُلَا یَسْتَح یَنَّ أَحَدٌ م نْکُمْ  ِذَا سُ»
 .(82نحکمت  «پرسند که نداند شر  نکند که  وید ندانم

ت ود، پاسخ درسه بند و در هم ها همانهر ا  پاسخ»« ِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَف یَ الصَّوَابُ»
 .(243نحکمت  «پوشید  و مبهم بود

مهردی   .نیز توجه نمهود  هاآنثبت و ضبط  هلئمهم باید به مس سؤاالمه  ویی بدر پاسخ
تها در   یها بچون فردا شهود نهزد مهن    »خواست تا ایمان را به وی بشناساند فرمود:  حضرماز 

خهاطر   فرامهوش کهرد  دیگهر  آن را بهه    تا ا ر  فته مهرا   جمع مردمان تو را پاسخ  ویم
 «رودبه دست شهود و یکهى را از دسهت به    ا سپارد که  فتار چون شکار رمند  است یکى ر

 .(266نحکمت 

 تعزیت گفتن تسلیت و. 6-10

یکی از آداب اجتماعی که بین افراد مرسو  بود  و از طرف اسال ، نیز تأکیهد فراوانهی   
د  اسهت تها آنجها کهه حتهی بزر هان دیهن، بهه         مصهیبت دیه   شد ، تسهلی دادن افهراد   آن بر

این  ،ع( به اشعث بن قیس منافق  رمؤمنانیام  فتند.میها تسلیت دشمنانشان نیز در مصیبت
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اشعث ا ر بر پسرم اندوهگینى، سزاوار  به خاطر پیوند  که بها  » : ویدمیچنین تسلیت 
. اشهعث ا هر شهکیبایى    اداشهى اسهت  او دار  و ا ر شکیبا باشى هر مصیبت را نهزد خهدا پ  

تابى کنهى تقهدیر الههى بهر تهو      ی یر  حکم خدا بر تو رفته است و مزد دار  و ا ر بپیش
داشت و برا  تو بال بود و آزمایش و تهو را  جار  است و  ناهکار . پسرم تو را شاد مى

 .(291نحکمت  «گین ساخت و آن پاداش است و آمرزشاندوه

 نخست اندو  او را ]در زد  حائز اهمیت است؛مصیبت به فرد ع( نوع تسلیت  فتن اما 
اند زیرا سزاوار است که هر خویشاوند  در مصهیبت  بجا دانسته[ ستود  و مصیبت فرزندش

تهابى و غهم اسهت و    و به دنباف آن، مطالبى که دلیل بر زشتى بهى  خویش خود غمگین شود
 .(664، ص 5 ر ،1375بحرانی،   را بیان نمود صبر بر آن به جهاتى بهتر است

ا  ِنَّ هَهذَ » :فرمهود تهه بهود   نیز، حضرم، به  روهی از بازماند ان کسی کهه از دنیها رف   و
بَعْهضِ أَسْهفَارِ      یُسَاف رُ فَعُدوو ُ ف ی بُکُمْ هَذَانَ صَاح الْأَمْرَ لَیْسَ لَکُمْ بَدَأَ وَ لَا  ِلَیْکُمُ انْتَهَى وَ قَدْ کَا

ا بهه پایهان   بهر شهم   ز  ردیهد و نهه  شهما آغها   این کار نه بها »«وَ  ِلَّا قَد مْتُمْ عَلَیْه  فَِِنْ قَد  َ عَلَیْکُمْ
مارید، رفت کنهون او را در یکهى از سهفرهایش بشه    خواهد رسید. این رفیق شما به سفر مى

ایهن   .(357نحکمهت    «آریهد خوب و  رنه شهما رو  بهدو مهى    ا ر نزد شما باز شت چه
کنهد کهه   ییابد، زیرا به این نکته توجه پیدا مه ود آرامش میای بشنسخن را هر مصیبت زد 

خهرین  آآنها نخستین کسی بود  کهه مهرگ دامهانش را  رفتهه و نهه       ةرفت نه عزیز از دست
تی دهد که مرگ به معنای فنا و نیسه به این نکته توجه می ع(  اما عالو  بر این کس است. 

اطر خه تسهلیت   ةاین تصویر از مهرگ، مایه  شوید،  نیست که شما این قدر برای آن ناراحت
 .(844-843 ، ص14اما ، ر  ا یپ ،1390مکار ،   رددبازماند ان می

 اندیشیمشورت و هم. 6-11

های مختلر، کند تا با استفاد  از دید ا مشورم، پویشی است که به انسان کمك می
نام فردی و اجتماعی و نیهز بها   ها و امکاخود و دیگران را بشناسد و با موقعیت یهاتوانایی

حتهی بهه    تعالیخداوند  حل مناسبی بیابد.ها آشنا شود و برای حل مشکالم را محدودیت
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 ع(  رمومنهان یام. (159 نآف عمهران  نمایهد  که با دیگران مشهورم  کند ص( امر می  امبریپ
 خصهوص بهراد، تواند اف: مشورم میداند که؛ اوالًاز آن جهت الز  و مفید میرا مشورم 

ال اسْت شَارَةُ عَیْنُ ». (1385:107 ،، جوادیمؤمن  مدیران جامعه را از استبداد و خودرائی برهاند
کهه تنهها بها رأ     رأ  زدن دید  را  یافتن اسهت و آن » «الْهِدَایَةِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْیِه 

 .(211 نحکمت  «خود را به مخاطر  انداخت ،خود ساخت

: ددانه مهی مهودن  شهورم ن م را در و اصالح امور جامعه بهتر ةهای اداریکی از را  : ثانیاً
  ِقَامَهةِ مَها   لَیْهه  أَمْهرُ بِلَهاد کَ وَ   ا صَهلَحَ عَ مَه ثْبِیهت   أَکْث رْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاء  وَ مُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاء  ف ی تَ»

یان ماوان سخن در حکیمان فر دانشمندان فراوان  فتگو کن و بابا » «اسْتَقَا َ بِه  النَّاسُ قَبْلَكَ
انهد   ر آن بهود ار شهرهایت را استوار دارد و نظمى را که مرد  پیش از تهو به  ه، در آنچه کن 

 «رَةِیرَ کَالْمُشَهاوَ لَا ظَهِ»از نظر حضرم هیچ پشتیبانی چون مشورم نیست:  .(53ننامه  «برقرار
 .(54نحکمت « ورم نمودنچون مش ی نیستهیچ پشتیبان»

ههر   عتهاً یطبو  هها اسههت  ین تصهمیم  رفتن بهتر یسوبه نیکو ثالثاً: مشورم کردن، راهی
بهه لغهزش و    سهازد، رو  و مدیری که خهود را از چنهین پایگها  و پشهتیبانی محهرو       زمامدار

آرَاء  عَهرَفَ  اسْهتَقْبَلَ وُجُهو َ الْه    مَهنِ » .(111-1385،107، ، جوادیمؤمن  نهدپشیمانی  ا  می
 .(173نحکمت  «بازشناختا از خطها تاخت، درست را یکه پیشاپیش رأآن»«مَوَاق عَ الْخَطَِِ

 بیانی مناسب در نقد و اتخاذ شیوۀ انتقاد سازنده .6-12

 یری و آشکار کهردن   زینی، خرد نقد در لغت به معنای جدا کردن سر  از ناسر ، به
؛ 544 ، ص2ر، ق 1376جهوهر ،   تهه اسهت  پدید  به کهار رف  های یكها و کاستیزیبایی

 رسهد، نقهد و  آرای  ونها ون بهه نظهر مهی     ةبا مالحظ .(467 ، ص5ر ،ق 1404ابن فارس، 
وارد سهیاری از مه  است و برای این ارزیابی، در ب« ارزیابی منصفانه یك چیز»انتقاد به معنای 

 ؛راعربشهاهی، سها    یهز یهادآور شهد   الز  است در کنار بیان نقهاط ضهعر، نقهاط قهوم را ن    
 (.116،ص1393،نورانی، محسن
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را  یو چاپلوسه  ییاسهت کهه ثنها و    ایانهداز  نزد امیرمومنهان ع( تها    ارزش انتقاد ری
همانا شما برادران دینهى یکدیگریهد، چیهز  شهما را از     » است سالمت انسان دانستهدشمن 

کنیهد،  برید. نه هم را یار  مهى رون پلید و نهاد بد که با آن به سر مىهم جدا نکرد ، جز د
ورزیهد...  بخشهید و نهه بها ههم دوسهتى مهى      ید، نه به یکدیگر چیز  مىهست نه خیرخوا  هم

رویهارو    در دینى خود را که از آن بیم داردکه عیب برادارد، از آنچیز  شما را باز نمى
 (…در شماسهت بهه رختهان آرد.    هکه  راعیهب   همچنهان او ترسید، که مىاو بگویید، جز آن

مَهنْ سَهاتَرَکَ عَیْبَهكَ فَهُهوَ     »: شهمارد ایص را نماد دشمنی می( چنانکه کتمان نق113نخطبه 
 (.418 ،ص1366 آمد ،« عَدُووکَ

سایه شناخت نقاط قوّم و ضعر و تهالش بهرای زدودن    پیشرفت فردی و اجتماعی در
در صورتی که مبتنهی بهر اصهوف صهحیح باشهد،      تنها امّا این امر پذیر است. ها امکانکاستی
 توان به دو نوع تقسیم نمهود: انتقاد را می رونیازا تواند نتیجه دلخوا  را به وجود بیاورد.می

و هدف آن، شناسایی حق و رسیدن بهه کمهاف     یك نوع آن، انتقاد سازند ، بود  که انگیز
قصهد سهازند ی    اسهتوار بهود  و ناقهد،    منطقو  علمپایه ها بر مطلوب است. این نوع انگیز 

، خود نماییپراکنی، شایعههای آن؛ و دیگری، انتقاد تخریبی است که از جمله انگیز  دارد
 باشد.های شخصی میعقد  شودن ها و سوء استفاد 

وجهود   در هرو  یهری یهك جامعهه سهالم     تحقق نشاط در جامعه و شهکل  آن برعالو  
رچوب که در ایهن میهان مههم اسهت دسهتیابی بهه چهها        آنچه  فتمان انتقادی سازند  است.

 .(116 و 115 ، ص1393،عربشاهی  دباشی انتقاد سازند  و مثبت مینظری معتبر برا

کهه   وف به انتقاد سهازند  وجهود دارد  البالغه، اصوف روشنی معطدر کتاب شریر نهج
تهوجهی بهه آن، عامهل اساسهی در ناکارآمهدی      انتقاد و بهی  یاثربخشسبب  آن یریکار به

انی ، اتخهاذ شهیو  بیه   (67 نکهال    تکیه بر استدالف منطقهی  :از جملهشود انتقاد محسوب می
 هها سهتگی ، بیهان شای (216 نخطبهه   مقهد  داشهتن انتقهاد از خویشهتن     (206 نکهال    مناسب

 معیهار  ی، ارائه(109نخطبه  هایابی ضعر، ریشه(209نکال   ها، تعیین بایسته(107 نخطبه 
 نحکمهت   پرهیز از افراط در توبیخ(، 262 حکمتن مداریحق، (3 نامهو  75 کال  رک، 

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/017/11.htm#f7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 ، نقد از طریق ایجاد پرسش(192 نخطبه  الب داستان و سرنوشت  ذشتگان، نقد در ق(15
، اشار  به حق مرد  در نقهد  (31ننامه  ، نقد همرا  با علم و اشراف به موضوع(126 نخطبه 

و نههی   معهروف  بهه  امرو نیز  (53 نامهن  بر انتقادپذیری از سوی حاکمان دیتأکحاکمیت با 
 (.47و نامهن  252،374هاین حکمت و 156،192، 129هاین رک. خطبه  از منکر

اروا نه اسلوب بیانی شایسته و ترک سخنان زشت و  زینش کلمام مناسب، استفاد  از 
یسهته  نتقهاد با که در تما  مراحل زند ی و نیز به  ا  ا بود  همگی از مظاهر و تجلیام ادب

شهان، بهه   و مطلوب است. هنگامی که حضهرم در جنهگ صهفین شهنیدند برخهی یهاران ای      
مْ لَهوْ وَصَهفْتُمْ    وَ لَک هنَّکُ ونُوا سَبَّابِینَکْرَ ُ لَکُمْ أَنْ تَکُاَ» :فرموددهند، لشکریان معاویه دشنا  می
هها   کن ا هر کهرد    و باشید. لهی من خوش ندار  شما دشنا » «أَعْمَالَهُمْ وَ ذَکَرْتُمْ حَالَهُمْ...

رآن کهریم  قه  طهور کهه   همهان ( 206 نکهال    «...یاد آرید و حالشان را فرا آنان را باز ویید
اللالهه    نَ م هن دُونِ یَهدْعُو  وَالَ تَسُبوواْ الَّذ ینَ﴿شمارد ت نمىحتالى دشنا  دادن به مشرکان را درس

 .(108 األنعا ن  فَیَسُبوواْ اللالهَ عَدْوًا بِغَیْرِ ع لْم  

و فهارغ از   ییجوقتیحقعترا  از روی آ اهی و اشود از طرفی، له باعث میئاین مس
از سهوی دیگهر، حهس    تعصب و هیجانهام روانهی زود هذر ناشهی از ناسهزا ویی باشهد و       

 خیرخواهی و هدایت مخاطب در اصحاب اما  زند   ردد.

  فتار حضرم در توبیخ و سرزنش طلحه و زبیر در جنگ جمل اسهت  نوع گرید ةنمون
کهال    ،های ادبیآرایه یریکار بهلکه با کند بانتقاد نمی هاآنبا الفاظ رکیك از  تنهانهکه 

وَ قَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا وَ مَعَ هَهذَیْنِ الْهأَمْرَیْنِ الْفَشَهلُ وَ لَسْهنَا     » نماید:را تزیین می انارزشمندش
چهون بهرق درخشهیدند و چهون تنهدر خروشهیدند،       »«نُرْع دُ حَتَّى نُوق عَ وَ لَا نُس یلُ حَتَّى نُمْط هرَ 

کههار  نکردنههد و واپههس خزیدنههد. مهها تهها بههر دشههمن نتههازیم،  ههردن دعههو      همهههنیبههاا
 .(9 نکال   «سازیمو تا نباریم، سیل روان نمى میافرازیبرنم
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 سخن حق. 6-13

جهایی اسهت کهه     تایك اصل اخالقی  عنوانبه ویی و حق  راییارزش حقو جایگا  
ذَ  أَالْحَق  وَ لَها یَح هلُّ       ِلَّها بِه  ه  وَ یَد مُسْل مُونَ م نْ ل سَان فَالْمُسْل مُ مَنْ سَل مَ الْ» فرماید:حضرم می

زار  نبینهد  آزبهان او   وپس مسلمان کسى است که مسلمان از دست » «الْمُسْل مِ  ِلَّا بِمَا یَجِبُ
 نخطبهه  « ز در آنچهه واجهب شهود   جه ان روا نیسهت  که برا  حق بود و  زند مسهلم جز آن
 الْحَق  وَا بِه أُوص یکُمَا... قُولَه » نماید:بودن به آن وصیت می بندیپادانش را به فرزننیز  و ؛(167

 «ار کنیهد آن جهان که  حق را بگویید و برا  پاداش ...کنمشما را سفارش مى» «اعْمَلَا ل لْأَجْرِ
 .(47ننامه 

کْتُمُهوا  اط هلِ وَ تَ الْبَقَّ بِالَ تَلْبِسُوا الْحَ  دیفرمایمقرآن کریم نیز در خطاب به عالمان یهود 
 .(42 بقر ن (الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ی حکهومتی ایشهان بهیش از سهایر ابعهاد       ع( به این اصل اخالقی در عرصهاما  یبندیپا
 مُهر  الْحَهق   قْوَلَهُمْ بِأَآثَرُهُمْ ع نْدَکَ » کندیم، به مالك اشتر سفارش است تیرؤقابلزند ی 
بگهزین   را بر دیگهران  کسآن» «ل یَائ ه أَوْللَّهُ ل لَّهُمْ مُسَاعَدَةً ف یمَا یَکُونُ م نْكَ م مَّا کَرِ َ الَكَ وَ أَقَ

ش نز دوسهتا که سخن تلخ حق را به تو بیشتر  وید و در آنچه کنى یا  ویى و خدا آن را ا
 .(53ننامه « ام کندناپسند دارد کمتر یار 

که  ز باطل، عد  شناخت اهل حق و اهل باطل استاز نتایج عد  شناخت صحیح حق ا
 .(367-368 :1380،فریبها  مؤمنی،  شودجویان میحقاین خود باعث حیرم و سردر می 

 را بهه مهرد  معرفهی نمهود       هو حهق  ع( مصادیقی از اهل حق و افهراد   رمؤمنانیام رونیازا
 (؛133نخطبههه  میکههر(؛ قههرآن 72نخطبهههص(    امبریههپ(؛ 198اسههت: دیههن اسههال   خطبهههن

 ( و مؤمنین.100نخطبهص(    امبریپ تیباهل

ِِنَّ اللَّهَه تََعهالَى جََعهلَ الَْحهقَّ َعَلهى         » :فرمود  مؤمنین چنین دربارة اتَّقُوا ظُُنهوَن اْلُمهْؤم ن یَن َفه
«   مرد  با ایمان بپرهیزید که خدا حق را بهر زبهان آنهان نههاد  اسهت     هااز  مان» «أَلْس نَت هِمْ

اسههت مههؤمنین  تههمّمصههداق اَو  بیههتاهههلکههه خههود از  ع(  مؤمنههانامیههر  .(309 نحکمههت 
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شهمرد  شهد  کهه دوسهت و     ترین معیار حق در همه اعصهار  شایسته و ترین نماد حقبزرگ
ع( بها حهق     یعله کنهد و  ع( معنها پیهدا مهی     یعل. در واقع حق با دشمن بر آن اذعان دارند

 مَهعَ  عَل هیٌ » اند:ص( به این موضوع اشار  نمود   امبریپتجلی یافته و یکی  شته است. بارها 
 ، ص2ش، ر  1362 ابهن بابویهه،    «قُّ مَعَهُ لَا یَفْتَرِقَهانِ حَتَّهى یَهرِدَا عَلَهیَّ الْحَهوْ َ     وَ الْحَ الْحَقِ
ههدف خلقهت خهدا از انسهان اسهت. چنهین کسهی بایهد          یتجل و او تجسم عینی حق( 496

-39 ، ص1379،رسهتمی زاد    ترین نماد حق باشدر حق و بزرگترین معیابهترین و اصلی
42). 

 (هوشمندانه )جدال احسن گفتگوی و مناظره. 6-14

ههدف شهناخت نظهرام     بها مناظر  از جمله  فتگوهای علمهی و هدفمنهدی اسهت کهه     
افکهار  ، و پاسهخ  روش پرسهش  اساس برکوشد تا هر طرف می و  یرددیگران صورم می
 و موجبهام  درستی و نادرستی فکر و نظری را ارائهه دههد  ، و با نقد آن دیگری را شناسایی

وع ایههن نهه .تبههدیل نگههرش و بیههنش طههرف مقابههل و یهها شههنوند ان را فههراهم آوردتغییههر و 
 .ستا شد  یاد( 125 نالنحل « جداف احسن» عنوانبه در قرآن و وها فت

رف نظهرش منصه   قصد اصلی آن است تا شهخص مخاطهب از رأی و    وودر این  فت
ایی از نظهر محتهو   و همزاری هم از نظر اب باید ،رونیازاشود و خود به نادرستی آن پی برد. 

وم تفها  منهاظر  . قهرار  یهرد   مهدنظر خهواهی  بیهان، اصهوف انسهانی، حقیقهت     ةو هم در شیو
قهت  نهوعی از کشهر حقی   هها آندر ههردوی   ؛  رچهه دارد ی مهذمو  هاهبا مجادل آشکاری
 دل نیز وجهود دار ولی در مجادله عالو  بر کشر حقیقت، تعجیز طرف مقاب افتد؛اتفاق می

وع از ایههن نهه  خههوارر و معاویههه ع( بهها   یعلههامهها  منههاظرام  .(6: 1388، زاد  قربههان 
  فتگوهاست.

صفین کهه معاویهه سهخت، خهویش را     جنگ ابن ابی الحدید  وید: روزی از روزهای 
را  اونویسهم کهه   ای مهی من به علی نامه :تنگنای جنگ  رفتار دید به عمروعاص  فت در

اش چنهین  کهه خالصهه   د را از این مخمصه نجام دههم در کار پیکار به تردید انداز  و خو
شهدیم  دانستیم، این جنگ چه بر سرمان خواهد آورد، هر ز داخلش نمهی است: ا ر ما می
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من و  واسطههم به  دانی که لشگر عرب از هر دو سوو اکنون هر دو پشیمان هستیم. تو می
ندان عبهدمناف و در نَسَهب بها ههم     تو( رو به نابودی است. من و تو، هر دو فرز واسطههم به

 ابن  رک. برابریم. ا ر حکومت شا  را به من وا ذاری، من فرمانت را  ردن خواهم نهاد
 :حضرم در پاسخ فرمودند .(123 و 122 ، ص15 ر ،1337 ،ابی الحدید

و ته بخشهم کهه دیهروز از    شا  را از من، من امروز چیز  را به تو نمهى  و اما خواستن تو»
 آنان نمانهد،   ویى جنگ عرب را نابود  رداند و جز نیم نفسى برا مى کهنیاو بازداشتم 

 ه بهشهت  شهاید و آن را کهه باطهل    ، را  خود را به دیدرآکه در را  حق از پا آ ا  باش آن
ه نه پیکهار،   یکسهان بهودن مها در کهارزار و در مهردان      نابود  رداند، به دوزخش کشاند. امّا

شهامیان   یبسهتگ دفاست و سعى مهن همهرا  بها یقهین اسهت و       یدودلچنین است، که تو را 
نهافیم،  ان عبد مبدین جهان نه بیش از مرد  عراق است بدان جهان. امّا  فته تو که ما فرزند

 لبعبهدالمط  و حرب را بها  تهاشم نیس ةر ما یکى است، امّا امیّه در پایدرست است. که تبا
ا کهه در را  خهد  ابوطالب قیهاس نتهوان کهرد. آن    در یك رتبت نتوان آورد و ابوسفیان را با

ى هجرم نمود چونان کسى نیست که رسوف خدایش آزاد فرمود و خانهدانى را کهه حسهب   
وسهت  که حق بها ا است شایسته، همچون کسى نیست که خود را بدان خاندان بسته و نه آن

 یی هو دروغکهردار چهون   با خواهان باطل یکسان و یك ترازوست و نه بها ایمهان درسهت   
ن  ذشهته  از ایه  و ؛درشودکار. بدا پسر  که پیرو پدر شود و در پى او به آتش دوزخ دغل

را بهدان   انتهرین حجّهت اسهت ارجمنهد    ما را فضیلت بستگى به مقا  نبوّم است که بزرگ
 رآورددساالر و چون خدا عرب را فور فور به دین خهویش   خوار کردیم و خوار را بدان

ان، نه ه یا به خهاطر  ککرد، شما از آنان بودید  سر در بند طاعت آن وا وناخخوا و این امّت 
سهال   ذیرفتن ایا از بیم جان مسلمان  ردیدید و این هنگامى بود که نخستین مسلمانان در پ

ا  بگذار ر نه برا  شیطان از خود به پسدند. پیش بودند و مهاجران سبقت از دیگران ربو
 .(17ننامه « ى دارو نه او را بر نفس خویش مستول

 فتگهو بایهد بهرای دسهتیابی بهه حقیقهت باشهد،         کهه علمی عالو  بر این ةدر یك مناظر
نسبت به موضهوع، از علهم و آ هاهی الز  و کهافی برخهوردار       و و فتبایستی دو طرف 
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توان به مهواردی از جملهه: اثبهام توحیهد و یگهانگی      م حضرم، می. از دیگر مناظراباشند
( 2نخطبهه   شیخهو ( و اسهتدالف بهر حهق خالفهت     144 و 49،83 یهاهخطبرک، خداوند  
 اشار  نمود.

 )مناجات( راز و نیاز با خدا. 6-17

 و ذاشهته   جابهمناجام با خداوند تعالی، در زند ی انسان آثار فراوان مادی و معنوی 
و  یهاد  آثار نیترمهم از. ثیر بسزایی داردألوک معنوی و حیام روحانی انسان تدر س  ژیوبه

ها که گرانیناز اضطراب و  است که انسان راثبام قلبی و آرامش خدا رسیدن به ارتباط با 
ا به را در ایهن رابطهه   ع(   رمؤمنهان یام کال . دهدهاست نجام میی بسیاری از بیماریریشه

 تقسیم نمود: چند نوعبه  توانمی ای  فتارتوجه به محتو

 نماز. 1-6-17

 نهی  ِنَّ  ی عبودیت الهی استو ستایش نزد خداوند و زیباترین جلو نماز باالترین ذکر 
آورد ایهن ارتبهاط   ر  کهه ( 114 نطهه   ذ کْری(وَ أَق همِ الصَّهالةَ ل ه    أَنَا اللَّهُ ال  ِلهَ  ِالَّ أَنَا فَاعْبُهدْنی 

رورش در نتیجهه په   وشدن از جهان مهاد  و پیوسهتن بهه عهالم نهور و معنویهت        معنوی، جدا
 .استانسان در اخالقی و تکامل معنوی فضایل 

: نمایهد ینهین ترسهیم مه   را چ پیشوای متقیان، جایگا  و ارزش نماز و آثار مترتب بهر آن 
(؛ مههالک 136تن حکمه  و 110نخطبهه تقههرب و نزدیکهی بهه خداونههد  رک،    نمهاز وسهیلة  

 ؛ طریق(252 نحکمت  ییزدا؛ ابزار کبر (27نامهن و 47 نخطبهرک، اعماف دیگر   پذیرش
؛ (192 نهخطبه   ؛ نشان تواضع در برابر پرورد ار(192 نخطبه  نگهبانی و حراست از مؤمن

 است. (199خطبهن  و 299 نحکمت رک،  ی آمرزش  ناهانوسیله

 سپاس از حقکر و . ش2-6-17

در تعهالیم   کهه ییهد عقهل و شهرع اسهت     أی اخالقی مورد تعنوان فضیلتس بهشکر و سپا 
شهود.  عنوان خصلتی ارزند  برای انسان محسوب میالهی، به هایبابت نعمت اسالمی شکر
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حضرم در مهوارد متعهددی بهه    ( 114 نحلن (وَ اشْکُرُوا ن عْمَتَ اللَاله   ِنْ کُنْتُمْ  ِیَالا ُ تَعْبُدُونَ  ...
 (؛333 نحکمهت  و آن را از صفام اهل ایمهان   ار  نمود اش یشکر زاراهمیت و فضیلت 
 نحکمهت و نیهز رک،   135 نحکمهت   سبب فزونی نعمهت (؛ 68 نحکمت زینت توانگری 

 شمارد.برمی (114 و 182 نهایخطبه ،273

 دعا و نیایش. 3-6-17

ن رتهر آن دیه  بو دعا، اظهار نیاز و ناتوانی در برابر نیهروی   بود جوهر هر دین، پرستش 
ظههار  ا است. در دین مبین اسال  دعا درخواست عنایهت و فضهل خداونهد، اسهتمداد از او،    

 است. نیازمندی نزد او

کنهد و خهود را در   ، به مالکیهت واقعهی خهالق خهویش اعتهراف مهی      ادع ةانسان به وسیل
کنهد  او امر مهی  نسانا به خدای تعالی، رونیازادهد. انتهای الهی قرار میپوشش رحمت بی

نیهز   البالغهه نههج ر ( د60رنغهاف   ...(وَقَافَ رَبوکُمُ ادْعُهون ی أَسْهتَجِبْ لَکُهمْ      .دعا روی آورد به
لَ لَهكَ   ف ی الدوعَاء  وَ تَکَفَّ أَذ نَ لَكَرْ ِ قَدْاعْلَمْ أَنَّ الَّذ ی بِیَد    خَزَائ نُ السَّمَاوَام  وَ الْأَ»آمد : 

هها   هدان کسهى کهه  نجینه   به » «رْحَمَهكَ مَهُ ل یَأَلَهُ ل یُعْط یَكَ وَ تَسْتَرْح بِالِِْجَابَةِ وَ أَمَرَکَ أَنْ تَسْ
عههد    آسمان و زمین در دست اوست تو را در دعا رخصت داد  و پذیرفتن دعایهت را بهر  

 .(31 ننامه  «یامرزدد و از او طلبى تا تو را بنهاد  و تو را فرمود  از او خواهى تا به تو ده

تَلَهى  الْمُبْ مَها » :اسهت ف؛ سالمت و بیماری، غم و شادی نیازمند بهه دعها   انسان در همه حا
که به بالیهى سهخت دچهار    آن»«بَلَاءَیَأْمَنُ الْ ذ ی لَاذ ی قَد  اشْتَدَّ بِه  الْبَلَاءُ بِأَحْوَرَ  ِلَى الدوعَاء  الَّالَّ

 یعنه ی( 302نحکمت  «که بالیش در انتظار است. ییبالیباست چندان به دعا نیاز ندارد تا 
بهرا  دوا    یکه ینیه ار  و بهرا  نجهام از  رفتها    یکه یآنهر دو به دعا نیازمندند،  کهنیا

 .(671، ص 5 ر، 1375بحرانی،  عافیتش و ایمن شدن از رسیدن بال

ایجهاد آرامهش و    ؛از جملهه نیایش به در ا  پرورد ار آثهار و برکهام فراوانهی     دعا و 
 نحکمهت (؛ دفهع بهال    435 نحکمتامور مادی و معنوی  (؛  شایش در 34 ننامهاطمینان  
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بهه   (135 نحکمت(؛ محرو  نبودن از اجابت  31 ننامه  یالهای ه(؛ دستیابی به  نجینه146
 .دنباف دارد

اشهار  نمهود    توان به ایجاد آرامش و اطمینان ناشهی از آن ترین اثر دعا میاز جمله مهم
اسْهت عَانَةَ  أَکْث هرِ ال  » :های روحهی روانهی دارد  به بیماری یری از ابتال بسزایی در پیش ثیرأتکه 

تها   خوا یاریز خدا فراوان ا» « اللَّهُنْ شَاءَ ِف كَ مَا أَهَمَّكَ وَ یُع نْكَ عَلَى مَا یُنْزِفُ بِكَ بِاللَّه  یَکْ
ام دهههد، دارد تههو را کفایههت کنههد و در آنچههه بههه تههو رسههد یههار در آنچههه ناآرامههت مههى

 .(34 ننامه  «لالهالشاءان

 استغفار. 4-6-17

 کهه از اوصهاف   ز خداونهد تعهالی اسهت   استغفار در اصطالح به معنای طلهب آمهرزش ا  
 آف  (تَغْف رِینَ بِالْأَسْهحارِ ینَ وَ الْمُسْالْمُنْف ق  الصَالابِرِینَ وَ الصَالاد ق ینَ وَ الْقان ت ینَ وَ  شد شمرد متقین 
د فهرد   ر با معرفهت و توجهه همهرا  باشهد، باعهث رشه      البته این طلب آمرزش ا (17عمرانن
 پنداشت تنها بها بهه زبهان آوردن لفهظ    ع( به شخصی که می  نرمؤمنایام که ردد. چنانمی
دانهى اسهتغفار چیسهت    مهادر بهر تهو ببایهد  ریسهت مهى      » : فت ؛شودستغفر اللاله، پاک میا

نچهه  آخست پشهیمانى بهر   ن :م بلند رتبگان است و شش معنى برا  آن استااستغفار درج
آنهان   ه حقوق مرد  را بهکو سو  آن بدان باز شتهمیشگی   ذشت و دو  عز  بر ترک

 کهه نیه اکه خدا را پاک دیدار کنى و خود را از  نا  تههى سهاز  و چههار     بپرداز  چنان
ز حهرا   ا وشهتى را کهه    کهه نیه اا  ادا سهاز  و پهنجم   حقال هر واجبى را که ضایع سهاخته 

ن دو پوسهت بهه اسهتخوان چسهبد و میهان آ      کهه  ها آب کنهى چنهدان  ست، با اندو رویید  ا
که شیرینى معصهیت را  که درد طاعت را به تن بچشانى، چنانتى تاز  روید و ششم آن وش

 .(417 نحکمت  «فتن توانىأستغفر اللاله   آنگا بدان چشاند  

قَدْ ». رددر زند ی میهای مادی و معنوی دموجب  شایشدر ضمن استغفار و توبه، 
خهدا آمهرزش خواسهتن را    » «...اً ل دُرُورِ الر زْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ال اسْت غْفَارَ سَبَب

قههرار داد  اسههت و موجههب رحمههت     خههوارانیروزپیوسههته داشههتن روز  بههر    هوسههیل
 .(143 نخطبه  «...برآفرید ان
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ص  ناهکهار را نسهبت بهه    اسهت کهه شهخ    نیا استغفارو تربیتی  ترین آثار روانیاز مهم
نمایهد و  بهتر امیهدوار مهی   ةر پیش  رفتن را  سعادم و آیندس و دترک  نا  و اصالح نف

 کهه نآدر شهگفتم از  » «ل اسْهت غْفَار عَجِبْتُ ل مَنْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ ا» شود:باعث آرامش خاطر او می
 .(78 نحکمت  «واندنومید است و آمرزش خواستن ت

 گیرینتیجه

نهار  متی یعنهی سهالمت معنهوی در ک   امروز  در علم پزشکی و بهداشت بعد چهار  سال
لی کهه دیهن   در حها  قرار  رفته، موردتوجه شیازپشیبروانی و اجتماعی ، سه بعد جسمانی

لت اباشد و نیهز اصه  مبین اسال  که قائل به وجود دو بعد جسمانی و روحانی برای انسان می
اهتمها  ویهژ     یهن امهر  اهها پهیش بهه    داند، قرنبعد روحانی او می، و حقیقت وجود انسان را

ههای معنهوی و    یهری از بیمهاری  داشته و دستورام فراوانهی بهرای حفهظ سهالمت و پهیش     
ت کهه از  تا جایی اسه  ع(  یعلاهمیت اخالق نزد موالی متقیان  .اخالقی صادر نمود  است
مرزههای   باید برآن ایستاد ی نمود و هر ز در هیچ شرایطی ازنظر حضرم تنها چیزی که 

ر حضهرم حتهی د   بهه اصهوف اخالقهی در سهیرة     یبندیپاق است و این آن عبور نکرد اخال
 ع( نظها   های اما با توجه به آموز  .باشدن کامالً مشهود میحکومتی ایشا -ی سیاسیسیر 

رای بنابراین به ، دهدسخن  فتن او نشان می ة، خود را در نوع ادبیام و نحواخالقی هر فرد
ظهر حضهرم    فتارههایی کهه از من   .ح  فتار او آغهاز نمهود  تربیت اخالقی فرد باید از اصال

 فتهار پروامدارانهه و    :نهد از اشهود عبهارم  موجب ارتقای سالمتی معنوی و اخالقی فرد می
،  انتقهاد سهازند   ،سخن حهق  ویی، ، کمکال  مبتنی بر صدق، ادبیام نر  و مالیم، بخردانه

ی ظهاهر و نمهود  تع( این  فتارها   اما فرمایشام  اساس برراز و نیاز و مناجام با خداوند. 
 ی اسهت کهه حضهرم   ههای ویژ هی شاهد سخن، اوصهاف و   .و روحی سالم است اخالق از

کرامهت و  ، تقهوا ، اخهالص ، ایمهان  :؛ از جملهه بیهان نمهود   ، برای صاحبان ایهن نهوع  فتهار   
،  ههامی در عمههلپههیش، صههبر، تواضههع و فروتنههی، یخههردورز، ییخههونههر ، ریبزر ههوا

 ...و یرخواهیخ
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