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  نهج البلاغه یحکمت ها یمهارت گفت و گو بر مبنا یها بیمؤلفه ها و آس

 *** مذنب یابوالقاسم عاص/ **/ اعظم اعتمادی فرد*فلاح یعل
 7/26/1022تاریخ پذیرش:                                     27/26/98تاریخ دریافت: 

 دهیچک
  یرداننان موجودی اجتماعی اسهی شاکله اجتماع ان روابا فردی شکل می 

طلبۀد تا تیامل مفید و مؤرری بین افراد جامیه کۀه اگن روابا   داش خۀاصۀۀۀی را می

برقرار شۀۀۀودی گکی ان مهمترگن اگن  داش در رشۀۀۀد فره ا اجتماعی  دمی  مهارا 

 
ّ
فه ها و سۀیب های  ن اسۀه که با  فه و  و اسۀهی النمه اگن مهارا  شۀ اگی با مؤل

توان به  ن دسۀۀۀه گافهی ها البال ه  میبررسۀۀۀی و ک کاق در متون دگ ی به وگیه ن

مقۀالۀه حاضۀۀۀر با هدژ شۀۀۀ اخه مؤلفه ها و  سۀۀۀیب های مهارا  فه و  و بر پاگه 

تحلیلی  برخی  -کوشۀۀۀد بۀۀا سۀۀۀاختۀاری توصۀۀۀیفیالبال ۀه  میهۀای نهاحکمۀه

ای ان هۀای  ن را  به روق کتابرانهمنۀۀۀت ۀداا و مصۀۀۀادگق اگن مهۀارا و  سۀۀۀیۀب

سه های پیوهشی حاکی ان  ن ایین و تحلیل نماگدی گافتهالبال ه اسۀت باال و تبنها

رسۀۀۀد که سۀۀۀ  یده کۀه مهارا  فه و  و  نمانی به باالترگن سۀۀۀط  تیریر خود می

سۀۀۀرن بیوگیم  بۀۀه موقع سۀۀۀکوا ک یم  مرۀۀاطۀۀب و موقییۀۀه خود را در  ک یم  

های ما فصۀۀی  و بلیب باشۀۀد  در صۀۀورا نیان با پرسۀۀش  ان میلوماا  ت ربه و جمله

سالم بدانیمی در اگن  یورا دگیران بهره م د شوگم و رانداری را النمه  فه و  ومشۀ

تواند میۀان پرحرفی  درو   وگی  چاپلوسۀۀۀی  ادعا داشۀۀۀتن  جدال و بد مانی می

 سۀۀیب جدی در منۀۀیر  فه و  وی ارر برش باشۀۀدی ب ابراگن اصۀۀل حاکم بر تمای 

 
ّ
های نها البال ه که ان حکمه های  فه و  وها و اسۀۀام دور بودن ان  سۀۀیبفهمؤل

 به ع وان الیو و شاخ   قابل است باال اسه  ک ترل   اهانه نبان اسهی
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 یدیواژگان کل
 مهارا  فه و و  مؤلفه ها   سیب ها  نها البال ه  حکمه های 

 بیان مسئله: -1
زندنی انناااو بر مبنای دو اصاال زندنی فردی و اجتماعی اسااتوار شااده اساات. انناااو ذا ًا مدنی      

باشاااد و نانزیر اسااات در جامعه و اجتماع به منظور  فمین نیاز های خود به صاااورت جمعی و بالطب  می
ها ت آوم به رعاینروهی زنادنی کند. به همین منظور باید قوانین و مقررات حاکم بر جامعه را بداند و ملز

ا و آداب ه ر و بهتر نیاز دارد  ا مهارتمی باشاااد. در کنار این قوانین حاکم بر جامعه، برای زندنی ساااالم
ا، ههاا را رعاایات کناد. یکی از مهمترین این روابط و مهارتخااص روابط اجتمااعی را نیز فرابگیرد و آو

این مهارت و اهمّیت آو در برقراری یک  ار بااط نرتاری و مهارت نرت ونو می باشاااد. بی شاااک نقش
                                                                                                                                                           ار باط مؤثر و مرید بر کنی پوشیده نینت.

روه هاای اجتمااعی نانزیر از ار باط با دیگر افراد اسااات و نرتار اولین و هر فردی در جاامعاه و ن       
باشاااد. با شاااناساااایی و ار قاء بکشااای مهارت نرت و نو  رین عنصااار ار باط و  عامالت اجتماعی میمهم
 واو ار باط مرید و مؤثر با افراد برقرار کرد و از افناردنی در اماو ماند و شااداب  ر زندنی کرد. حضرت می

 در کالم خود، اهمیت و فایده سکناو حکمت آمیز را این نونه بیاو می کند:  لی ع
َکِم    اْلحِ

ََ ا َ َراِئ ْبَداُن َفاْبَتُغوا َلَ لا اْْلَ لا َكَما ََتَ  (.  31)حکمت ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب ََتَ

اهمیت موضوع به اندازه ای است که، خداوند در قرآو پس از اشاره به خلقت انناو، از  علیم کالم  
 :و بیاو یادکرده است

َمُب اْلَل  نَْاَن، َعلَّ َ اْلُقْرآَن، َخَلَق اْْلِ
، َعِّلَّ َُ ُْح   (.1-۳) الّرحمن/ اَن یالرَّ

در کالم خود  عالوه بر قرآو کریم، پیشاوایاو و بزرناو دین به وی ه موالی مّتقیاو حضرت علی 
در قالب خطبه، نامه و حکمت کلمات نهرباری را برای کیرّیت بکشااای و اثر بکشااای این مهارت، ایراد 

ست. در این اای از کالم ایشااو به نام نه  البالغه  وساط ساّید رضای ثبت شده اند که در ننجینهنموده
کتاب ارزنده که در او  بالغت و فصااحت اسات، سکن و مهارت نرت و نو، نقش و جایگاه خاصی دارد 

  ا بداو حّد که، سکن نرتن راهی برای شناخت انناو معرفی شده است:
ُلوٌء َتْحَت ِلَساِنِب    (.    1۳۳)حکمت امْلَْرُء َمخْ

باشاااد، و قرآو و زندنی در همه اعصاااار و امصاااار می اسااالم دین کامل و جامعی برای همه امور       



    

191 

آس
ا و 

ه ه
ؤلف

م
ی

 یها ب
مبنا

 بر 
گو

ت و 
 گف

رت
مها

 ی
 ها

ت
کم

ح
 ی

غه
بال

ج ال
نه

 

191 

متوو دینی به وی ه نه  البالغه، برنامه کامل و مدّونی برای بهتر زیناااتن و برقراری ار باط بین اننااااو ها 
شاااود کاه: آیاا در نه  البالغاه به وی ه در حکمت های آو، دهناد، حاال این ساااؤال مطر  میارائاه می

دراین پ وهش سااعی شااده  های مهارت نرت و نو آمده اساات؟ها و آساایبمصاادیقی برای شااناخت مؤلره
رت و های مهارت نها و آسیبهایی برای  عیین مؤلرهاسات، با مطالعه نه  البالغه، ضامن بیاو شااخصه

نو، مصاادیق و نمونه های برجناته آو شاناخته و با استراده از شر  های موجود، ضمن پاس  به سُوال، 
 و  بیین نردد.این موضوع بررسی 

 پیشینه تحقیق: -2         
در زمینه آداب و فرهنگ و روابط اجتماعی به وی ه با موضاااوع نرت و نو، کتب مکتلری  فلی  شاااده  

های اسالمی که نروه پ وهشی علوم قرآو و اسات به عنواو م ال: کتاب فرهنگ روابط اجتماعی درآموزه
آوری نموده است. کتاب مهارت نرت و نو از جواد ایروانی  حدیث دانشاگاه علوم اسالمی رضوی آو را نرد

اساات و به عوامل و موان  و آساایب های نرت و نو های دینی پرداخته که به این موضااوع بر اسااا  آموزه
آداب نرت و نو و مناهره از دیدناه قرآو و » علی اصااغر رضااوانی در کتاب خود به نام اشاااره کرده اساات. 

ناه سازی مردم از »معتقد اسات: « روایات  اساالم بیش از هر دینی، به نرت و نو به عنواو اصالی جهت آ
حقایق هنااتی و آشاانا ساااختن آناو با روش  کاملی خود و دسااتیابی به آیین و روش بر ر پافشاااری کرده 

او و دستورا ی  های انبیا، به خصاوص پیامبر اسالم و اهل بیت نوو اسات. به هرحال مناهرات و نرت
ونوی صاااحیح افراد داشاااتااه  وانااد نقش مهمی در راساااتااای نراات انااد، مایر ایان باااره دادهکااه د
 نظر خود« نرت و نو با مکال  از منظر قرآو»(. مولود بهرامیاو در  فلی  خود 12: 1۸۳0)رضوانی،«باشد

 دنرت و نو نیاز دیرین انناااو اساات که در جریاو نرتگو، ورفین از آو سااو»را چنین بیاو کرده اساات: 
علیرضااا لطری در کتاب  (.13: 1335بهرامیاو، « ) خواهند برد و ساابب رشااد دو ورو نرتگو خواهد شااد

به این نتیجه « اصول و راهکارهای آموزش مهارت نرتگو در فرهنگ قرآو و اهل بیت »خود با عنواو 
شکیل ت ُخرد  باشد که از  رکیب هوشمند چند مهار نرت و نو، نوع خاصی از ار باط می رسایده است که:

که در  قابل  قنیم است« سکوت، استماع،  حلیل و بیاو»شاده اسات. مهارت نرتگو به مراحل چهارنانه 
 (. 35-33: 1337شوند)لطری، صورت یکسارچه، حین فرایند نرت ونو انجام می عین  والی، به

رجانه م همانند:مقااال ی نیز باا عنااوین مکتل  در زمیناه مهارت نرت و نو نگارش یافته اسااات 
که در حیطه جدال احنااان « نرتماو جدلی در قراو کریم و مصاااادیق آو»مهدیزاده در مقاله خود به نام 

ی است که ااسات، با بررسای و  حلیل آیا ی در این زمینه چنین نتیجه می نیرد که  جدال احنن، مجادله
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 می نردد و او را  همراهی و ضامن به نیکویی متعاقد سااختن ورو دیگر، شاکصیت فرد مجادله نر حر 
(. سید حنین حّر در مقاله خود با ۳5: 1۸۳۳کمک می نماید  ا ساکن حق و صحیح را بسذیرد)مهدیزاده، 

عنواو می کند که: دین « از منظر و قرآو و روایات ساابک اخالقی مناهرات چهارده معصااوم »عنواو 
ناه سازی م  ردم و دست یافتن به حقایق هنتی بر محوریتمبین اساالم به نرت و نو و مناهره به منظور آ

، مناهره و اماماو شیعه  حق  فکید زیاد کرده و لذا در کالم مقد  الهی قرآو و سایره پیامبر اکرم 
و نرتماو در جهت هدایت و ارشاااد و  قرب دادو انناااو ها به ساامت خداوند متعال بوده اساات و در این 

همهنین فاومه  (.51:  1۸۳۸تها را  ضاامین کرده اساات) حّر، راسااتا موجبات بیداری و سااعاد مندی مل
ساایرعلی در مقاله خود با عنواو: شاااخصااه های انظباوی نرتاری در قرآو، معتقد اساات، خداوند در قرآو 

ها، انناااو به نظمی همه جانبه در نرتار هایی بیاو فرموده اساات که با عمل به آودسااتورها و حّد و حدود
نرتاری و بیاو شاااخصااه های ایجابی و  یمقاله خود به وی نی های اصاالی انضااباو دساات می یابد. او در

 (.۶۱: 1۸۳۱سلبی آو می پردازد) سیرعلی، 
با مقاینااه و بررساای متوو نگاشااته شااده در می یابیم که، انر چه اغلب  فلیرات با محوریت مهارت      

نرت و نو اسات اّما بیشاتر آثار در این زمینه نوع خاصی از نرت ونو همانند جدل و مناهره را مورد بحث و 
ته یات مبنای کار قرار نرفبررساای قرارداده اند و در بیشااتر  حقیق های انجام شااده، قرآو و  ا اندازه ای روا

های اصلی برای فرانیری این مهارت و آسیب های آو  مؤّلرهاند. نگارنده در این مقاله ساعی کرده اسات، 
را، بر اساا  حکمت های نه  البالغه شناسایی و بررسی نماید. هدو این است که با  حلیل و بررسی این 

یری و کاربرد این مهارت، در وجود هر فرد نهادینه عناوین و مصاااداقها در حکمت های نه  البالغه، فران
 شود  ا درنرتار او  جّلی یابد.

 بحث .3
های مهارت نرت و نو و برشامردو مصادیق آو، الزم است این پیش از پرداختن به مؤلره و آسایب     

 ده اسااات:مهاارت را  عری  کرده و اصاااول و باایاد ها و نبایدهای آو راذکر کنیم. در  عری  نرت و نو آم
نرت و نو ار باوی دو یا چند سااویه اساات که در شاارایط یکناااو و با هدو مشااتر  انجام می شااود. با »

ای جز  راهم و مصااالحه نکواهد پیشاانهاد یک ورو و  وافق ورفین، آغاز شااده و ادامه می یابد و نتیجه
 (.0۸: 1۸۳۱لطری،«) داشت
اصول و شاخصه  د به فرهنگ قرآو و اهل بیت علیرضا لطری در کتاب کارناه نرت ونو با استنا    

 ادای حق ورو مقابل و حر  و اصال  رابطه -1های نرت و نو را این نونه آورده است: 
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هدو و  -۳ایجاد فضای امن و حر  حرمت ورو مقابل  -۸شارایط یکناو و برابری موض  فکری-0
(. بر پایه این شاخصه ها هدو از نرت و نو نزدیک شدو دل ها و افکار، ۳۸-50مناُله مشاتر ) هماو:

اصااال  و ار قای رابطه ورفین اساات. هنگامی یک نرت و نو نتیجه بکش و لذت بکش انجام می شااود 
رفین در جریاو آو خود را هم فکر و همراه بدانند و یکی خود را از دیگری بر ر و به اصاااطال  دانای که و

کال ناداناد. همهنین نرات و نو باایاد به دور از هر نونه  هدید و  طمی  باشاااد و ورفین در بیاو نظر خود 
بین  هدو و انگیزه مشااتر کاماًل آزاد باشااند و کرامت اننااانی همدیگر را حر  کنند و در نهایت این که  ا 

 ورفین نرت و نو باقی است، این جریاو ادامه دارد.
 واو نرت: اواًل هایی وجود دارد که به وور خالصاااه میبرای آسااایاب هاای این مهارت نیز معیار     

ورفین باید همدیگر را چه در رفتار و چه در نرتار نرنجانند و وبق فرموده الهی موجب آزردنی خاور ورو 
 ابل نشوند.مق

ٍة ٌی َقْوٌ  َمْعُروٌف َو َمْغِفَرٌة َخ »  َدقََ ُ َغِ  ی ِمْن صَََ ذًی َو اَللَّ
َ
 یَ. یَحِل  ْتَلُعهَا  

َ
ِذ ُّیََ ا   ُنوا ل ُتْلِطُلوا َن آَم یا الََّ

َم َو اْْلَذی َ  (. 0۶۸و 0۶۳بقره/  ..«).َصَدقاِتُکْم ِبامْل

ر برقراری ار باط دلنارد نشاویم آو نونه که حضارت صاابر بثانیًا از رفتار ناخوشاایند دیگراو نرجیم و از 
قوی)  میمی  دِق الت  بااَو َعن صاااِ

َ
َبَر َعَلی ُمرِّ االَذی أ آزار را نشااااناه واقعیات پرهیزنااری می داناد: َمن صاااَ

(. همهنین موجبات ضااارر و زیاو خود و دیگراو نیز فراهم نناااازیم و ورو مقابل 0۳5ق:1۳12آمادی،
 از خود نرانیم.خود در نرت و نو را 

فه4-1
ّ
 های نهج البالغههای مهارت گفت و گو بر مبنای حکمت. مؤل

برای برقراری یک ار باط نرتاری مرید و مؤثر باید با عناصار و عوامل آو آشانا شاد. این عناصر و          
واو  الغه میهای نه  البشاااود، از متوو اساااالمی به وی ه حکمتها  عبیر میعوامل را که از آو به مؤلره

 به دست آورد.                                                      

 . كنترل زبان3-1-1

معرض  در یگر یاز هر عضو د شیافراد، ب نیار باط ب جادیدر ا یزباو و کالم به عنواو عنصار اصال    
به حر  و کنترل آو شاااده  یادیسااارارش ز  ینید هایو آموزه میاسااات. آو نونه که در  عال بینناه و آسااا

 فرمود:  اکرم امبریاست. پ
واِرِح  ُب بِب َشیئا ِمن الجَ ُب اَلله ُ اللمساَن بَعذاٍب ل ُیَعذم  (. 115/ 0ش: 1۸۳۸ ،ینی) کل ُیَعذم
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 آمده است: امبریاز پ گرید ی یدر حد
ْكََّثَ َخَطاَیا ِاْبِن آَرَم ِِف ِلَساِنِب  
َ
  ( 1۳۳) هماو،  ِإنَّ  

اخالق ننااهااو زیاادی را به عنواو نناهاو زبانی برشااامرده شاااده و از آو ها نهی کرده اند. علماای 
نناهانی همهوو: درو   غیبت،  همت، سااکن چینی،  منااکر، دشاانام، جدال ،وعده خالو و غیره که 

ناهانه آو ۸/110ق:1۳20اک ر آو ها از نناهاو بزرگ و کبیره می باشاند)غزالی، (. پس ضرورت کنترل آ
که  کنددر کالم خود زباو کنترل نشده را به درنده ای  شبیه می کنای پوشیده نینت. حضرت علیبر 

 آسیب زا و خطرنا  است:
  (.۶2)حکمت  َعْنُب َعَقَر  یاللمَساُن َسُلٌع ِإْن ُخلم  

و به زی است که انناین چی   ر یابن ابی الحدید در شار  این حکمت آورده اسات: سکن نرتن شر 
ن جهت خداوند ساابحاو یگر جانوراو اساات و بدین مشااکصااه آدمی از دیرا بزرنتر یشااده اساات ز  ه یآو و

اورد، ین دو جمله واو عط  بیاو ای، بدوو آنکه م«د نرتار روشن را به او آموختیآدمی را آفر »فرموده است 
ار از رتعنی انر نینت، یر جمله نکنات اسات و عط  بر آو نین بداو سابب اسات که جمله دّوم  رنایو ا

 ن سبب است که نرته شده است: انر زباو نباشد،یت او مر ر  می شاود و به همیآدمی نرفته شاود انناان
( ابن می م نیز در ذیل 7/273ق: 1121د، ینت. )ابن ابی الحدیش نیآدمی فقط جاندار مهمل و صور ی ب

ه انر آو را از کنترل عقل این حکمت آورده اساات: کلمه سااب  را از آو رو برای زباو اسااتعاره آورده اساات ک
 لاه و رهاا، بااعاث ناابودی صااااحبش می نردد.یآزاد کنناد، ساااکنی خواهاد نراات کاه ماانناد درناده ای 

همهنین حضااارت نگهداری و حر  زباو را به نگهداری وال و نقره  شااابیه  (.272/ 5: 1363،یبحران)
 داند:کند و آو را سبب رسیدو نعمت و یا بروز نقمت میمی

  ِِ ِِ  اْلَکاَلُم  ْرَت  ْمَت ِبِب صََِ
ْ ِبِب َفِإَذا َتَکلَّ ْ َتَتَکِّلَّ َِ اَنَک َك  َوَااِقَک َما  ُزُن َوَااِقِب َفاْخُزْن ِلسَََ َما َتخْ

 (.۸۳1)حکمت َذَهَلَک َو َوِرَقَک َفُربَّ َكِلَمٍة َسَلَلْت ِنْعَمًة َو َبَلَلْت ِنْقَمًة 

ا هها و حتی داننااتهکنترل زباو را در مورد ناداننااتهدر کالمی دیگر ضاارورت  حضاارت علی      
 ند:ککند و منُول بودو زباو و جواب نو بودو انناو را، در مورد نرته های خود یادآوری میبیاو می

َها   َک ُكلم  َبَواِرحَِ
َ
ٍَ ََع َ َفَر ِإنَّ اَللَّ ا َتْعَِّلُ فََ لَّ مََ ْل كَُ ْل َل َفقَُ ا َل َتْعَِّلُ بََ ْل مََ ا َعَل ی  َفَراِئَض َل َفقَُ َک یْحَجضا ُِبَ

 (.332)حکمت ةاَم یَم اْلِق ْی 

در سااکناو و حکمت های حضاارت، کنترل زباو راه شااناخت عاقل از احمق معرفی شااده اساات و      
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ناهانه و سنجیده سکن نرت:  این نشانه اهمیت کنترل کالم و زباو است و باید در هر موقعیتی آ
ِق َوَراَء ِلَسانِ ِلَساُن اْلَعاِقِل َوَراَء َق   ُْحَ  (. 12:) حکمت بْلِلِب َو َقْلُب اْْلَ

ن از سکناو ارزشمند و شگرتی آور ینویناد: امحمد دشاتی در  رجمه خود در ادامه این حکمت می
ی د میاست، که عاقل زبانش را بدوو مشورت و فکر و سنجش رها نمی سازد، اّما احمق هر چه بر زبانش آ

ت، پس زباو عاقل از قلب او و قلب احمق از زباو او فرماو می ند بدوو فکر و ینو
ّ
: 1336رد)دشاااتی،یدق

151.) 

 . رعایت سکوت و نقش و جایگاه آن: 3-1-2

داند. ارزش و اهمیت سااکوت به موق ، به اندازه ای اساات که حضاارت آو را نشااانه کمال عقل می     
د بر هواهای نرنانی خود همانند غضب،  کبر، حن  واند به این مر به دست یابد کهچوو زمانی اننااو می

 و غیره چیره شده باشد و احنا  و خواسته های خود را با مهار عقل کنترل کند.
َّ اْلَعْقُل َنَقَص اْلَکاَلُم  
َ
 (.۱1)حکمت ِإَذا َت

 دساکوت در جایی ساتوده و نیکوسات که به موق  باشد م اًل از بروز فتنه و مرنده ای جلونیری کن     
و اال همیشاه و در همه حال رعایت ساکوت، پنندیده نینت و ناهی شرایط و موقعیت ایجاب می کند که 
فرد باید در آو موضاا  حرو بزند و ساااکت نماند. به عنواو م ال در بحث شااهادت دادو برای احقاق حقی 

 : ینتدر پیش قاضی و یا مشورت دادو به فردی که درخواست کمک و مشورت دارد  سکوت جایز ن
ِِ َی َل َخ   ُب َل َخ    نَّ

َ
ْمِت َعِن اْلُحْکِم َكَما   ِِ َی القَّ ْهِل     (.1۳0:)حکمت/ اْلَقْوِ  ِباْلجَ

ناهانه و به موق  را موجب وقار و سنگینی می داند.  حضرت علی       سکوت آ
ْمِت َتُکوُن اْلَ   ِة القَّ  (.221)حکمت َلُة یِبَکَّْثَ

ك از آنها ین که هر یل ایو به دل 1لت اشاره کرده استیدر شار  ابن می م آمده است: امام به هرت فض 
اد یب فرموده است که اولین آو ها سکوت ز یل  رغیکی اسات مردم را به کناب آو فضاایر و نیمناتلزم خ

 شتریر برا خاموشی، دیبت شادو شاکص خاموش اسات در انظار مردم، ز یاسات و الزمه آو با شاکوه و ه
اد یآمدهای خرد اساات و شااکوه خردمنداو امری اساات روشاان. پس انر کناای دانناات که ز اوقات از پی

شاتر می شود، و انر نداننت، یخاموش ماندو شاکص کم ساکن در اثر عقل اوسات، شاکوه و جاللش ب
                                                                        

ْمِت َتُکوُن اْلَهیَبةُ : »فرمود امام  1. َصَفِة یْکُثُر  -ِبَکْثَرِة الصَّ ْقَداُر  -اْلُمَواِصُلوَن َو ِبالنَّ
َ
ْفَضاِل َتْعُظُم اأْل َواُضِع  -َو ِباْْلِ ْعَمةُ َو ِبالتَّ  - َتِتم  النع

ْؤُددُ  یَرِة اْلَعاِدَلِة یْقَهُر اْلُمَناِوُئ  -َو ِباْحِتَماِل اْلُمَؤِن یِجُب الس  ْنَصاُر َعَلیِه. -َو ِبالسع
َ
ِفیِه َتْکُثُر اأْل  َو ِباْلِحْلِم َعِن السَّ
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 ستی درد از کمال عقل او باشد و ناهی هم ممکن است خاموشی در اثر کاین احتمال را می دهد که شاایا
ابن ) تمورد احترام اساا -کتن در نرتاریامیل نیبه دل -ن همهیزه و نرفتگی زباو در سااکن باشااد، با ایغر 

 (.3/23ق: 1121د، یابی الحد
حضااارت در بیاو فضاااایل و محاسااان اخالقی یکی از دوساااتاو خود، بدوو آو که نامی از او ببرد      

 و مهارت نرت نو در شرایط مکتل  است. این حکمتکند که در مورد سکوت بیشاتر به فضایلی اشاره می
بیانگر این اسات که دسات یافتن به ارزش های اخالقی واال بدوو رعایت ساکوت و مهارت نرت و نو غیر 

 ممکن است.
ٌخ مَی ِف  اَکَن ِل  

َ
ی   ِ َو اَکَن  ِِ  1 َمضَََ ِِ یاَللَّ ُب  ْن  ِ  یَع  ْعِظمَُ َغُر الدا ِِ یصََِ ْلَطاِن ِنِب َو اَکَن َخاِربیَع  ا  ًا ِمْن سََُ

ِب َفاَل  َتِه ی َبْطنَِ ا َل  یَََْ ُد َو َل ی مََ اِمتًَا َفِإْن َقاَ  َبذَّ اْلَقاِئِل ی جَِ ْكََّثَ َرْهِرِه صَََ
َ
َد َو اَکَن    َو َی ْکَِّثُ ِإَذا َوبََ

اِئِل یَنَقَع َغِل  ْ َی َل السَّ َِ  اْلَکاَلِم 
َ
 ی ......... اَکَن ِإَذا ُغِلَب ََع

َ
ُكوِت َو اَکَن ََع  السا

َ
َمُع ی َما  ْغَلْب ََع َْ

ْن 
َ
  
َ
ْحَرَص ِمْنُب ََع

َ
َ َی      .(233)حکمت َکِّلَّ

 یکی از صرات مؤمن را سکوت فراواو می داند: 333همهنین حضرت در قنمتی از حکمت 
ْمَعَة َ ِو    .ٌل یالسا

 . موقعّیت شناسی و مخاطب شناسی3-1-3

هر فرد الزم است قبل از آو که در موقعّیت نرت و نو قرار نیرد، جّو و فضای حاکم بر آو موقعیت      
نردد مگر این که از ابتدا سکوت کرده  ا شرایط موجود و و افراد مکاوب را بشاناسد. این عمل ممکن نمی

 جلنااه یا افراد، اوالع الزم حاالت مکاوب خود را به درسااتی در  کند یا از قبل درباره موقعّیت و شاارایط
 کنب کند.                                                                                               

نرت و نو های ما ناهی به هنگام ساارر و  رریح اساات که سااکنانی شااادی بکش و لّذت بکش را      
چوو جشن  ولد، ازدوا  و فار  التحصیلی و غیره است های مکتل  ولبد و ناهی در جشن و مهمانیمی

ها و حتی روش بیاو آو در این موقعّیت های شاااد، کامال متراوت اساات. به عنواو که نوع کلمات و جمله
با این عبارت  وّلد نوزادی را  بریک نرت: قدم دالوری یّکه  م ال شااکصاای در حضااور حضاارت علی

  فرمود: سوار مبار  باد. حضرت علی

                                                                        

 (۱۳۳: 1۱31برخی گفته اند: آن شخص ابوذر غفاری یا عثمان بن مظعون بود.) دشتی،  1.
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 ِِ َک 
َب َو ُُبِرَك لََ َواهَِ

ْرَت الَْ كََ ْل شَََ ْن قَُ کَِ
َک َو لََ ْل َذلَِ

قَُ َت  ل فََ ُ َو ُرِنقََْ َدَّ شَََُ
َ
ْوُهوِب َو َبَلَ    َ املَْ

ُه   (. ۸5۳)حکمت :ِبرَّ

شود که در کالم حضرت عالوه بر  بریک و  هنیت، شکرنزاری خداوند متعال و امیدواری مشاهده می
اساااات و در عاایاان کااو اااهاای مااحااتااوای زیااادی در آو بااه خاایاار فاارزنااد ناایااز ناانااجااانااده شااااده 

  است.                                             نهرته
در شاارایطی که فردی قرین درد و ناراحتی یا مصاایبت و نرفتاری اساات، باید مطابق با آو شاارایط      

رد بحزو آلود سااکن نرت. به عنواو م ال انر فردی در مصاایبت و غم از دساات دادو عزیزی، به ساار می
و  مؤثر اسااتقطعَا انتکاب واژه ها و بیاو جمالت مناسااب که مقتضااای حال او باشااد، در  نااکین آالم او 

بکشااد. به عنواو نمونه حضاارت به مردی که یکی از خویشاااونداو چوو مرهمی درد و زخم او را التیام می
 خود را از دست داده بود، چنین فرمود: 

ْمَر لَ  َذا اْْلَ  َو َل ِإلَ یِإنَّ هََ
َ
اِحُلُکْم َهَذا ی َس َلُکْم َبَد  وی ُکُم اْنَتَهی َو َقْد اَکَن صَََ اِفُر َفُعدا ََََ ِِ َبْعِض  ُه 

ْسَفاِرِه َفِإْن َقِدَم َعَل 
َ
 (.۸5۱)حکمت ِب یُکْم َو ِإلَّ َقِدْمُُتْ َعَل ی  

شاااود دو ورو نرت و نو با در  متقابل از یکدیگر در یک نتیجاه این که رعایت این موارد، باعث می 
ت و عالقه نوش دهند و کالم اثر خاص خود را در

ّ
هر زمینه  فضاااای همنااااو، به ساااکناو یکدیگر با دق

          داشته باشد.                                                                                                                  

 . فصاحت و بالغت در كالم   3-1-4   

َح اصااال یدل علی خلوص فی شااائ و نقاء من الشاااوب )ابن   در معنی فصااااحت آمده اسااات: َفصاااَ
ها  ردید برخی از آنین کلمه آمده است که بی(. در قامو  المحیط یازده معنا برای ا۳/52۶: 1۳2۳فار ،

: ق1115حقیقی و برخی نیز مجازی اسات.یکی از معانی آو آشاکار شدو و بیاو کردو است)فیروزآبادی،
(.در اصطال  فصیح کنی رانویند که: کالمش بیاو کننده مقصود و خالی از  قیید باشد)قرشی، 323/ 1

1371 :5/173) 
بالغت در لغت به معنای رسایدو اسات و در سکن نیز به معنای رسیدو به هدو مورد نظر و رساندو  

. همهنین در اصااطال  (۸21-۸20/ 1۳2۳:1معنا در بهترین ساااختار زبانی به نرتار اساات)ابن فار ،
یعنی: مطاابقتاه لماا یقتضااایاه حال الکطاب م  فصااااحه الراظ مرردها و ُمَرکبها. الکالم البلیغ هو اّلذی 

 (5۳: 1۸۳۸یصّوره المتکلم بصوره ُ ناسُب َاحوال) الهاشمی، 



 

191 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
ز

1400
شماره

 ،
70

 

191 

 یعنین باشاااد و بالغت یبا ر ین و ز یك جمله فصااااحت مربوط به کالم و ساااکن اسااات که بهتر یدر    
اسااب بالغت عبارت اساات از  ن» ن کالم به مکاوب. به عبارت دیگریوه رساااندو این شاایبا ر ین و ز یبهتر 

شااود. علم بالغت به  یکه سااکن به خاور آو نرته م یکامل با هدف یحال، و هماهنگ یکالم با مقتضااا
واحد  یراد معنیاو: ایب -0حال  ی: مطابقت کالم با مقتضایمعان-1شاود:  یم میچهار بکش عمده  قنا

: 1۸۱1قرشی،«)زاو ساکن منظومیعروض: م -۳ش ساکن یو آرا یبائی : علم ز یبد -۸به ورق مکتل  
5/1۳2                                                                                       .) 

جاز ادبی قرآو در باشااد و اعقرآو به عنواو کالم الهی و معجزه نبوی در او  فصااحت و بالغت می    
آرایه های ادبی، الگو و پایه مباحث ادبی در زباو عربی اسااات. نه  البالغه نیز هماو وور که از اسااام آو 
پیداسات، نمونه و شااهکاری از فصااحت و بالغت در زباو عربی اسات و مؤل  آو ساید رضی خود از ادبا 

ا در نظر نرفته اساات. با این  وضاایح، اساات و از این رو در جم  آوری کالم حضاارت بیشااتر مبنای ادبی ر 
 واو نرت این دو منب  اصاالی از  عالیم اسااالمی خود نه  نها الگوی بالغت و فصاااحت هنااتند بلکه می

 دعوت کننده به کالم فصیح و بلیغ نیز هنتند.
 می فرماید: در مورد فصاحت و بالغت اهل بیت حضرت علی     

اِن   َََ نَْ ٌة ِمَن اْْلِ عََ
اَن َبضََْ َل َو ِإنَّ اللمسَََ

َ
َُدُ اْلَقْوُ  ِإَذا اْمَتَنَع ی َفاَل  -  عَِ َّ َْی َو َل  -َََْ ْطُق ِإَذا اس ُب النا َع ِهلَُ ا  -ََََ َو ِإنََّ

َمَراُء اْلَکاَلِم َو ِف  َلْت ُعُروُقُب یَْلُ َلْت ُغُقوُنُب یَو َعَل  -َنا َتَنَُّّ دَّ  (.0۸۸)خطبه  َنا َهَ
در این خطبه حضارت بر ری کالم خود را از هر نظر در او  داننته و منشف و خاستگاه سکن فصیح و  

 بلیغ را وجود خود و اهل بیت داننته است.      
های فصااااحت و بالغت در کالم رعایت ایجاز و به قولی مکتصااار و مرید یکی از عوامال و مؤلراه     

باعث نردد کالم ناقص و نا مام بماند. از این نظر حکمت های  بودو کالم اساات. البته ایجاز سااکن نباید
نه  البالغه با رعایت این ایجاز و اختصااار در او  بالغت و فصاااحت هنااتند و حضاارت در کالمی کو اه 

 معانی و مراهیم بلندی را آورده است.
ر هر زباااو هااای ادبی دهااای فرانیری کالم بلیغ و فصااایح آشااانااایی بااا آرایااهاز مهمترین راه     

هایی چوو  شاابیه،  شااکیص،  کرار،کنایه، سااج  و دیگر فنوو ادبی عالوه بر زیبایی کالم باشااد.آرایهمی
شاااود. به عنواو م ال در جای جای قرآو آرایه  کرار که نشاااانه باعث جّذابیت و  فثیرنذاری بیشاااتر آو می

ر اری آو افزوده اسااات. در ساااوره  کاثباشاااد به کار رفته اسااات و بر زیبایی کالم و  فثیر نذ افکید هم می
 است: آمده
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َّ َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن ،  كالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن 
ُ
 (.۳و  ۸)  کاثر/ َّ

(. در کالم ۸51/  02: 1۸۱۳داند)وباوبایی ،عالمه وباوبایی در این ساوره  کرار را نشانه  فکید می 
 :استراده شده است ییبایه  کرار به ز یز از آرایحضرت ن

  ِِ  َ
َ اَللَّ اْلَعَمِل ِبِب َغ یاْلُقْرآِن َل  اَللَّ ِلُقُکْم بَِ

ِِ ُی َََْ  َ
َ اَللَّ ا َعُمو ُ ْ َو اَللَّ َ ََّ اَلِة َفِإ َ ی ُر ِر القَََّ ِنُکْم َو اَللَّ

 ِِ  َ
وُه َما َبِق َ   اَللَّ لا ُُكْ َل ُتخَ  (17) نامه ُُتْ یِت َربم

نویی و راحت و رواو حرو زدو اسااات و به کار بردو کلمات نااهی بالغت و فصااااحت در سااااده      
شاااود، بلکه کالم را ننگ و مبهم پیهیاده و مبهم و مغلق ناه  نها باعث شااایوایی و رساااایی ساااکن نمی

ر ساااازد. همااو وورکاه قرآو در عین ساااادنی و روانی محتوای غنی و پر معنایی دارد و هر کس در همی
 واند از آو بهره ببرد. سکن و نرتار ما نیز در عین سادنی سطح و فهمی از علم و دانش و آشنایی با آو می

 و رواو بودو نباید از معنی و محتوا عاری و خالی باشد. 
رِكٍ ی َو َلَقْد 

رْكِ َفَهْل ِمْن ُمدَّ
ْرَنا اْلُقْرآَن لِلذم  (.1۱) قمر/ ََّ

 . زبان بدن  3-1-5

دو نوعی ار باط غیر کالمی اسااات که در آو رفتارهای فیزیکی برخالو کلمات برای بیاو یا زباو ب    
انتقال اوالعات اسااتراده می شااود. چنین رفتاری شااامل حاالت صااورت ، حالت بدو ، حرکات ، حرکت 

 (0م: 1۳۱۳چشم ، لمس و استراده از فضا است.)کلیمت و همکاراو،
هر احناااساای که در دروو داشااته باشاایم ساارانجام راهی به بیروو  چه در دل پنهاو کنیم وهر آو      
کند و این راه، از وریق زباو اسااات، یا از سااایما و چهره اننااااو و رفتارهای او، جلوه های خود را پیدا می

 فرمایند:می دهد. هماو نونه که  حضرت علی نشاو می
َحٌد َش  

َ
َمَر   ْْ
َ
ِِ یَما    َظَهَر 

  (.0۶) حکمت َفَلَتاِت ِلَساِنِب َو َصَفَحاِت  ئًا ِإلَّ

ارد و دنها را در دل پنهاو مییر ایا دوسااتی و نظاینه و یل دشاامنی، کیچوو انناااو مطلب مهمی از قب
ت به ناایله اههار آو اساات، برای شااکص ممکن نیده های زبانی عبارت از نوعی وجود نرنااانی و وساایپد

شه آثار هاهری انناو مانند یدارد. چوو  صاورات و امور نرناانی ر وور کامل آنهه در دل دارد مکری نگه 
شااود از آثار هاهری در رنگ چشاام و باشااند، بعضاای از امور پنهانی را نمیزردی  ر  و ساارخی شاارم می

  (.5/051ق: 1۳2۳)ابن می م، ن مطلب  جربه استیصورت جدا کرد، نواه بر ا
لکه خیلی کند  بنات که احناسات و عقاید ما را بیاو میبه هنگام ساکن نرتن این  نها زباو ما نی     
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ر به شااود که از آو  عبیهای ما با  وجه به حرکات بدو به وی ه حاالت چهره و حرکات دساات بیاو میاز پیام
دهد به ووری چهره اوالعات فراوانی در خصوص حاالت هیجانی دیگراو، به ما می»شاود.زباو بدو می

انی، ایرو «)و معتقادناد: حااالت چهره بعد از زباو مهمترین منب  اوالعا ی اساااتکاه برخی نظریاه پردازا
۸1:1۸۳0.) 

ناهی آثار شاارارت و نناه از هاهر و چهره شااکص نناهکار هویداساات و این راهی برای شااناخت     
ر و امجرمین در آخرت اسات. هر چند نمی  واند یک قاعده کلی در این دنیا باشد ولی وبعًا نناه و شرارت آث

 .عالئم وضعی و هاهری بر روی چهره انناو هم دارد
 َِ ِرُموَن ِب  (. ۳1)الرحمن / ُمْ مییعَرُف اْلُسجْ

 . روش پرسش كردن3-1-6

پرساااش کردو نوعی ار باط و نرت ونوی هدایت شاااده اسااات برای رسااایدو به جواب و کشااا       
مجهول. در این نوع از نرت و نو آو چه مهم اسات برورو شادو شک و  ردید و رسیدو به جواب است و 
هدو باید رساایدو به این امر مهم باشاااد.ناهی پرسااش را وسااایله ای برای شاااناخت معلومات و حتی به 

برند. نوع پرسااش، هدو از پرسااش، موقعیت و فضااای پرسااش شااونده داختن دیگراو به کار میزحمت ان
به هدو از پرساایدو  وجه خاصاای  نمونه ای از مواردی اساات که باید به آو  وجه شااود. حضاارت علی 

 داشته است:
ٍة   لََ ُب َعْن ُمْعضََِ

لََ
َ
ٍل سَََ  ائَِ تًَا : ِلسَََ ْ  َتَعنا

َ
 ََْ هًَا َو َل سََ ْل َفَققا ِل سَََ َ شَََ اِهَل امْلَُتَعِّلم ِإنَّ اْلجََ َ ٌب ِباْلَع یفََ ِِ  اْلَعا

ِ َو ِإنَّ ِِ ا
ََ َشِل  ِت یامْلَُتَعسم اِهِل امْلَُتَعنم  .( 322)حکمت ٌب ِباْلجَ

 واند از معلومات و  جربه دیگراو بهره ببرد. از آناو مشاااورت با پرساااش کردو صاااحیح اننااااو می    
را بسوشااااند و برورو کند. پرساااش کردو به منظور دانناااتن، نوعی بکواهد و خطاها و اشاااتباهات خود 

 شود.مندی از میوه درخت دانش دیگراو است که با کمتر زحمتی حاصل میبهره
ُ اْلُع  ْْ ُ  َق َ َِ ِة َو اِلْح ُة امْلََورَّ

الََ ُة ِحلََ َََ اش ِه َو اْلَلَََُّ رم ُدوُق سََِ
نَْ ِل صََُ اقَِ ْدُر اْلعََ   یوِب َو ُرِو یصَََ

َ
اَ    ُب قََ  ِِ  نََّ

 
َ
   َ عَْ َ َذا املَْ ْن هََ اَرِة عََ لََ عَِ

اُء اْلُع ضیالَْ ُة ِخلََ لََ
َ
 َََْ اِخُط  یوِب َو َمْن َرََِْ یًا امْلَس ِب َكَُّثَ السََََّ  ِب ی َعَل َعْن َنْقسَََِ

 (.۶)حکمت
 مندی از آو است.پس آو چه مهم است چرایی و هدو از پرسش و چگونگی آو و بهره 

 . رازداری3-1-7
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پیروزی در دوراندیشاای را منوط به رازداری می داند و آو را مقدمه و شاارط الزم  حضاارت علی      
 برای اندیشه درست قلمداد می کند. 

 
ْ
َفُر ِباْلَحْزِم َو اْلَحْزُم ِبِإَباَلِة الرَّ    یالظَّ

ْ
ِص  یَو الرَّ  ْسَراِی ِبَتحْ  . (13)حکمت  اْْلَ

ساکن و نرته دیگراو، نزد اننااو امانت اسات. چه بناا صاحب سکن برای  نکین آالم خود لب      
ارد خواهد. در اک ر مو نشااید و چه بنا با نرتن اسرار و مشکالت خود مشاوره و راهنمایی میبه ساکن می

مانتداری ا کند که مبادا این ساکناو در جایی دیگر نرته و برمال شاود. انر شکصهم، شاکص  فکید می
رفت مبدأ خیر و منشااف رف  نکند و اساارار مکاوب خود را فاش سااازد  سااکن و نرت و نویی که انتظار می

شااود و جبراو و  برنشاات آو ناهی غیر مشااکل شااود، خود به معضاال و مشااکلی غیر قابل حل  بدیل می
 ممکن است. 

 زباو را فرا بگیریم. این موضااوعبرای جلونیری از این آساایب الزم اساات اهمّیت و ضاارورت کنترل      
وقتی اهمّیت پیدا می کندکه اسارار  نها جنبه شاکصای نداشاته باشد و اسرار نظامی و سیاسی و حکومتی 

در ضرورت کنترل زباو  باشاد و افشاای آو جامعه یا جمعی را در معرض خطر قرار دهد. حضرت علی 
سااازید. انناااو باید زبانش را حر  کند، زیرا  فرماید: زباو و دل را هماهنگدر بکشاای از خطبه خود می

اندازد. به خدا سااونند، پرهیزکاری را ندیدم که  قوا همانا این زباو ساارکش صاااحب خود را به هالکت می
(. در اهمیت و ضااارورت 1۱۶برای او ساااودمناد باشاااد، مگر آو که زباو خویش را حر  کرده بود)خطبه 

 فرماید:می153حکمت در  رازداری و آشکار نکردو راز امام علی
ُه اَکَنِت اْلخِ    .َِد یُة ِب َی َمْن َكَُتَ ِسرَّ

 . آسیب های مهارت گفت و گو4-1

در کناار هر مهاارت و فضااایلتی، آفاات و آسااایب هایی نیز وجود دارد که خطر و  هدیدی برای آو      
محنااوب می شااود. البته در ابتدای فرانیری آو مهارت، کمتر به آو آساایب ها  وجه می شااود. همانند 

رد، اّما همین ف مهارت رانندنی که در ابتدا فرد ساااعی دارد فقط مهارت راندو و کنترل خودرو را فرا بگیرد،
چه بناااا پس از یادنیری فراموش می کند که حوادث و خطرا ی نیز در کمین او هناااتند. این آسااایب ها 

هند. دناهی اثربکشی فرایند نرت و نو را کم می کنند و ناهی منیر و جهت و هدو آو را کاماًل  غییر می
 بعضی از این آسیب ها عبار ند از:

  . پرحرفی و عمل نکردن3-2-1
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کند، امام در بیانی هشدار دهنده آو جا که فردی از امام درخواسات پند و اندرز می 152در حکمت      
 فرماید:می

ِِ َی َو .....    (.152)حکمت ِعُظ َفُهَو ِباْلَقْوِ  ُمِد ٌّ َو ِمَن اْلَعَمِل ُمِقلٌّ یَّ امْلَْوِعَظِة َو َل  اِلُ  
دهد و آو را عامل همهنین امام در کالمی دیگر، ننااابت به زیادی ساااکن و پرحرفی هشااادار می     

   شمرد.کند و پیامدهای آو را برمیاشتباهات دیگر معرفی می
لَّ َح  .... ُب َكَُّثَ َخَطُؤُه َو َمْن َكَُّثَ َخَطُؤُه قََ لَّ َح یََو َمْن َكَُّثَ َكاَلمَُ لَّ َو یَاُؤُه َو َمْن قََ لَّ اُؤُه قََ ُب َو َمْن قََ َرعَُ

 ِِ اَر َو َمْن َنَظَر 
َّ َرَِْ یُع  َوَرُعُب َماَت َقْلُلُب َو َمْن َماَت َقْلُلُب َرَخَل النَّ

ُ
ْنَکَرَها َّ

َ
ُِ َف  ا
َها ِلَنْفِسِب یوِب النَّ

ُق ِبَع  ُْحَ  (313حکمت .....) ِنِب یَفَذِلَک اْْلَ
رود. این عمل ناهی در  رریحات و به کار مینااهی پرحرفی راهی برای پرکردو و ناذرانادو وقات      

نیرد. قرآو کریم از این نوع اضااافه نویی و پرحرفی به های دوسااتانه صااورت میجلناات خانوادنی و جم 
 کنندکند که از این ص  زشت دوری میلغو  عبیر نموده است و مؤمنین را کنانی معرفی می

ِذ ﴿ ْغِو یَو الَّ وَن َن ُمْ َعِن اللَّ ُْ  (.۸﴾ )مؤمنوو /ُمْعِر
داند. نظامی، کم نویی را نشااانه کمال عقل می هماو وور که قباًل اشاااره شااد حضاارت علی       

 شاعر معروو قرو ششم، در لیلی و مجنوو آورده است:
 (.۶۱: 1۸۳۶نظامی، «)کم نوی و نزیده نوی چوو ُدّر          ا ز اند   و جهاو شود پر» 

ای پرحرفی، آلوده شااادو به انواع نناهاو زباو اسااات.نناهانی مانند: غیبت،  همت، از پیااماد ها     
ساکن چینی و درو  نویی و غیره، در هر صاورت وقتی کالم زیاده و اضاافه باشد، احتمال خطا در آو نیز 

 هکه موضاوع خاصای در کالم دنبال نشود و افرادی در جمعی باشند که مقّید بنردد، به وی ه آوبیشاتر می
 آداب و اخالق اسالمی نباشند.

 . دروغ گویی 3-2-2

ُدرو  از رذائل اخالقی به معنای سااکن ناراساات و نرتاری که حقیقت نداشااته باشااد و درو  پرداز      
 :یدرو  به معن (.5۳5: 1۸۳۶)عمید،کنااای اسااات کاه مطاالب بی حقیقت را با آب و  اب بیاو می کند

ضاااد  یدرو  را به معن ی(. راغب اصااارهان12/31ش:1367مصاااطروی،خالو حقیقت و واقعیت اسااات 
 (721ق: 1112صدق آورده است)راغب اصرهانی،

 از آو نهی شده است. حدیثو  قرآور است که د نناهاو کبیرهدرو  از      

http://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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 ی 
َ
ِذ َُّی ا   َ َفُقوُلوَن ما ل َفْقَعُلوَن یا الَّ ِِ ْن َفُقوُلوا ما ل َفْقَعُلوَن َن آَمُنوا 

َ
  ِ َ َمْقتًا ِعْنَد اَللَّ ُْ  .َك

   (0-۸) الص ، 
 .در احادیث، درو  مایه  باهی ایماو محنوب نشته است

ََیاِن ِإَنه اْلَکِذَب ُهَو َخَراُب     (.۳/51ش: 1۸۳۸)کلینی،  اْْلِ
د، کالنراب، یقرب علیک البعیایا  و مصادق  الکذاب فانه »فرماید:در کلمات قصاارش می علی

از دوسااتی با دروغگو بسرهیز که او همهوو  "( 37نه  البالغه کلمات قصااار کلمه «)و یبعد علیک القریب
بیماری » فرمایدمی سااازد" .حضاارت علیسااراب اساات، دور را در نظر  و نزدیک و نزدیک را دور می

ز درو  نرتن به شااوخی هم نهی شااده (. حتی ا222)غرر الحکم، ص« درو ، زشاات  رین بیماری اساات
اسات: بنده وعم ایماو را در  نکرده است  ا از درو  نرتن در آمده  حضارت علیدر روایتی از اسات. 

 ت آمده است:درکالم آو حضر همهنین  (.۳/50ش: 1۸۳۸)کلینی، شوخی یا جّدی بسرهیزد
لَّ ِب   ُْ َلْلُت َو َل  َْ ْبُت َو َل   (.135)حکمت  َما َكَذْبُت َو َل ُكذم

فلنااره احکام الهی و  حضاارت در حکمتی دیگر که محتوای اخالقی و اعتقادی دارد ضاامن بیاو     
ت،  ر  درو  را وسیله ای برای حرمت نهادو به راستی، بعضی از محرمات، در عبار ی کو اه در این حکم

 می داند.
ِر   َْ َ َك اْلَکِذِب س ْدِق ی َو َْرْ  (.252)حکمت قًا لِلقم

 . چاپلوسی 3-2-3

چاپلوسای به معنای چرب زبانی و چاپلو  کنای است که با فرو نی و چرب زبانی و خوشامد نویی      
پیشااوایاو اسااالم نه  نها از چاپلوساای و سااتایش نابجا بیزار (. ۳۳0: 1۸۳۶)عمید،دیگری را فریب بدهد. 

باری که با شااامردند. آناو برابر رفتار و نرتار ذلتبودناد، بلکه مد  آمیکته به  ملق را نیز عیب اخالقی می
د، از او شااکردند و انر کناای مر کب چنین عمل خالفی میغرور و شاارو اننااانی مغایر بود، سااکوت نمی

در مقابل شکصی که در ستایش او افراط کرد و آو چه در دل داشت بیاو نکرد،  د. امامکردنانتقاد می
َق َما فِ  َك )حکمت  یفرمود: َما َ ُقوُل َو َفو  نااِ اسااتاد مکارم شاایرازی در شاار  و  رناایر این حکمت  (.33َنر 

خواهد جلوی غلّو آورده اسات: ممکن است آو شکص در مورد امام غلو کرده باشد و امام با این سکن می
او را بگیرد ولی این احتمال نیز داده شاده اسات که چه بنا او  نها بکشی از صرات واقعی امام را برشمرده 

 (.۳۳۳: 1۸۳2نوید)مکارم شیرازی و همکاراو،ولی امام، متواضعانه چنین سکنی را می
 داند:در حکمتی دیگر امام ستایش و چاپلوسی را عامل فریب انناو می     

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
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 (.162)حکمت  بیُربَّ َمْفُتوٍن ِبُحْسِن اْلَقْوِ  ِف  
سااتایش و سااتودو کناای که در انجام دادو وهای  شاارعی یا اجتماعی، سااهل انگار اساات، نه  نها  

ودو آو کار، نوعی آفت زبانی اساات و نکوهیده بپنااندیده نیناات بلکه پیامد هایی را نیز به دنبال دارد. این
سااتایش شااوندناو و معصااوم اسااالم آشااکارا بیاو شااده اساات. این حرکت، در سااکناو هدایت نر رهبرا

و خودبین باار می آورد و برای ساااتمگراو و خیاانتکااراو نیز، نوعی  فیید و  شاااویق  دروغین را فکرفروش
 شاوند و خود نیز به باوری بی اسا آید. نروهی از افراد با چاپلوسای دیگراو، مغرور میعملی به شامار می

رساند. البته مرز میاو چاپلوسی و کو اهی در سسا  و ستایش دیگراو خیلی حنا  و دقیق از خویش می
 : بیین شده است است و این امر در کالم امام

ْقِق   ْكََّثَ ِمَن اِلْسِجْحَقاِق َمَلٌق َو التَّ
َ
َناُء ِب  ََّ ْو َحَسٌد  ی َعِن اِلْسِجْحَقاِق ِع ُی ال

َ
 (.317 )حکمت  

 :شودخطر این آسیب کالمی را در کنار آفت و آسیب درو  نویی یادآور می امام در کالمی دیگر
ِِ ُّْی   بٌّ ُمْفِرٌط َو َباِهٌت ُمْفَت  ِلُک   .َرُباَلِن ُمحِ

 : : و هذا م ل قوله یقال الرض 
 ِِ بٌّ َغاٍ  َو ُمْلِغٌض َقاٍ   َهَلَک   : َرُباَلِن ُمحِ

اده روی کند و درو  پردازی که به ینردند، دوساااتی که ز دو کس ننااابت به من هالك می 
 (.  163د )حکمت یراستی سکن نگو

گری اساات که فرمود: دو  ن نناابت به من هالك نردند، دوسااتی که از حد ین کالم مانند سااکن دیا
 د.یهوده سکن نوینذراند، و دشمنی که ب

 . ادعا داشتن و الف  زدن 3-2-4

نیرد و حتما باید مکاوبی باشد  ا فرد ادعایی کند. البته ادعا داشتن در برخورد با دیگراو صورت می   
ادعا با اعتماد به نرس متراوت اسات چوو اعتماد به نرس حنی درونی است و در مورد آو وجود مکاوب 
ضاارور ی ندارد. ادعا داشااتن در هر زمینه ای نکوهیده و ناپنااند اساات اما ادعاهای علمی نه  نها ناپنااند 

و الگو و  واند به عنوایب پذیری بیشااتری داشااته باشااد چوو فرد عالم مدعی می واند آساااساات بلکه می
در کالم  محل رجوع افراد عادی باشااد و حرو و ادعای عالم مال  عمل و منشااف اثر نردد. امام علی

  خود این نوع ادعا را عامل هالکت فرد معرفی می کند:
ْرِر 
َ
َك َقْوَ  َل   ِص  یمْن َْرَ

ُ
 (. 35)حکمت ُب َبْت َمَقاِتُل ی  
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م ه از نرتار بدوو علین ساااکن کناینویناااد: فرونذاردو اابن می م در شااار  خود بر این حکمات می
نده یب نویه از هالکتی اساات که در اثر سااکن از روی نادانی نصاایها کنادو به نشااتنگاهیاساات، و رساا

 (. 5/0۳۸ق: 1۳2۳)ابن می م، شودمی
داناد و از آو را نکوهیااده می آو کااه بااه مااا علم آموختااهحضااارت در حکمتی دیگر الو زدو در برابر 

 کند: مینهی
َرَك   َمْن َسدَّ

َ
ْنَطَقَک َو َباَلَغَة َقْوِلَک ََع

َ
 َمْن  
َ
َعَلنَّ َذَرَب ِلَساِنَک ََع   َل َتجْ

کو سااکن یبه درشااتی سااکن مگو، و با کناای که راه ن آو کس که  و را سااکن آموختبا 
 (.111بالغت مزو)حکمت نرتن، به  و آموخت الو 

 . جدال  3-2-5

یکی دیگر از موان  برقراری ار باااط مؤثر نرتاااری، جّر و بحاث هااای بی مورد و جاادال هااای لرظی      
نامطلوب اساات. البته ناهی بحث و مناهره شااکل علمی و جنبه آموزشاای دارد که آو در جای خود، قابل 

را به  فین بحث وجه اسات. امروزه اختالو سالیقه ها و عقیده ها به وی ه در منائل سیاسی و اجتماعی ور 
د و شاااوکشااااند. ناهی همین  بگو مگو ها و جّرو بحث ها، باعث ایجاد کدورت و کینه میجدال لرظی می

نتیجاه آو این اسااات کاه،  فثیر نرتار دو ورو مکاوب در یکدیگر کمتر و ناهی موجب  شااادید اختالو 
گر از موض  مکال  شاود. در این صاورت است که هر چند سکن حق و صال  هم نرته شود ورو دیمی

در ضااارورت پرهیز از جدال و درنیری  نگرد و اثر  ربیتی و اصاااالحی ندارد. حضااارت علیباه آو می
 فرماید: می

ِب َفْل  ِْ نَّ ِبِعْر َْ َراَء یَمْن   (.۸۶0)حکمت  َدِع امْلِ
، 1از سوره مبارکه نحل 105درآیه  ای برای دشنام و بد زبانی  است.پس جدال و ساتیز زمینه و مقدمه 

آو جا که سااکن از مجادله آمده اساات، جدال به شاایوه احناان مطر  نردیده اساات. عالمه وباوبایی در 
جدال را  د ساخته وید حنانه مقیزی که هنات خدای  عالی موعظه را به قیچ» رنایر این آیه می نویناد. 

تِ یهم به ق ُن" مق یِه  ید" ِبال  ناَ ح 
َ
ها حننه نکه بعضی از موعظهین خود داللت دارد بر ایت، و اد نموده اسیأ

ال حنن ندارند گر اصیکو ر( و بعضی دیگر احنن )نیکو( و بعضی دیناتند، و بعضای از جدالها حنان )نین

                                                                        

َك ُهَو َأْعَلُم بِ  اْدُع ِإلی 1. ِتی ِهی َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ َك ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ َلُم َمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َو ُهَو َأْع َسِبیِل َربع
 ِباْلُمْهَتِدین
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/ 10: 1۸۱۱)وباوبایی، « کرد.د به احنااان نمیید به حنااان و جدال را مقیو نر نه خداوند موعظه را مق
لاب اسااات کاه، برای  افثیر کالم حتی در برابر مکاالرااو، باید از جدال به شااایوه (. و بیاانگر این مط5۸5

 به قول استاد سکن سعدی:                                                  نکوهیده آو خودداری کنیم  ا زمینه هدایت و دعوت مکالراو فراهم نردد.
چو رگ زو کاه جرا  و مرهم نهنااات)ساااعاادی،     بهم دربهنااات                          یو نرم یدرشااات
222:625.) 

 . بد گمانی و تفسیر بد 3-2-6

دنمانی، آو است که (. ب121۳: 1۸۳۶)عمید، نماو در لغت به معنای خیال، وهم و اندیشاه است     
یال را به خاننااو، درباره رفتار و نرتار دیگراو، افکار و خیال های ناروا داشاته و به آو  ر یب اثر دهد و آو 

 صورت یک واقعیت ببیند.
ند. آنها هرنز دان وانند به دیگراو اعتماد کنند  زیرا همه را خائن میکناانی که بدنماو هنتند نمی     

برند.  وانناد باا کنااای مشاااورت کنناد و از او نظر بکواهناد. رو   عاوو ندارند و در  نهایی به سااار مینمی
ا از نماو و  رنااایر بد در مورد ساااکن دیگراو بر حذر می دارد و در کالم راهگشاااای خود، ما ر  امام

 کند:دعوت به خوش بینی و  رنیر نیکو از کالم دیگراو می
  ِِ ا 

ُد َلَ ْنَت َتجِ
َ
َحٍد ُسوءًا َو  

َ
نَّ ِبَکِلَمٍة َخَرَبْت ِمْن    (362)حکمت   ُمْحَتَماًل ِی اْلخَ  َل َتُظنَّ

 ر عمالیدر شار  منها  البراعه آمده اسات: هاهر حال االنناو النالم و المنلم المنالم هو الک     
ال  فال یؤول إلی الکی ، فاذا کاو لکالمه محتمال یو ن کال  ید و ما ه الرنایحمله علی ما ف ینبغیر و الصاّ

حمل علی أحنن یاموره، ف و کالمه من أهّم « ك علی أحنانهیضا  أمر أخ»ث: یالحد یالرال ، فقد ورد ف
کی و یه به نین مباش و فنااااد از آو متراش  ا بتوانی  وجید باداو بادبیاهر ساااکنی از دهنی برآ. وجوهاه

 .صالحش نمائی
 سکن چوو غنهه نشکرته باشد                          که خوب و بد در آو بنهرته باشد      

 ك مقصود خوب از آو بدانییکه       وانی                           ن بداو  ا مییمشو بد ب
   (.01/۳۳۸: 1۳2۶)خاویی،                                                                                                                 

دارد بلکه ساارارش می کند به نماو نیکی میدر کالم خود نه  نها ما را از بدنمانی برحذر  امام      
   شود  وجه کنیم و پاسکگو و قدرداو این خوش نمانی افراد نیز باشیم.هم که به ما می

ُب یَمْن َظنَّ ِبَک َخ  ْق َظنَّ  (.213)حکمت  ًا َفَقدم
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 نتیجه گیری  -4
برای داشااتن یک زندنی خوب و آرام در جامعه، که بتواو اسااتعداد های خود را شااناخت و پرورش      

داد و در همه زمینه ها رشاااد کرد، الزم اسااات هر فرد با فرهنگ و آداب و روابط اجتماعی آشااانا باشاااد و 
و ارت ها، مهارت نرت و نمهاارت های الزم برای  عامل و ار باط با دیگر افراد را، فرا بگیرد. در بین این مه

از اهمّیت و ضاارورت بیشااتری برخوردار اساات. پس برای فرانیری و به کارنیری مهارت نرت و نو باید به 
ت نمود:

ّ
 این موارد بیشتر دق

باید ساااعی کنیم در یادنیری و به کارنیری این مهارت به مرحله ای برسااایم که سااانجیده ساااکن      
بگوییم. این کاه چاه بگوییم؟ چگوناه بگوییم؟ به چه کنااای بگوییم؟ و چه موق  بگوییم؟ همه از مواردی 

یدو به ر رسجهت رسایدو به سطح باالی مهارت و ار قاء بکشی آو یاری می رساند.  بلودر اسات که ما را 
ناهانه زباو. او  مرحله مهارت نرت و نو، فکر کردو پیش از سکن نرتن می  باشد یعنی کنترل آ

اسات، در نهایت فصاحت و بالغت بوده  و ائمه  متوو دینی و مذهبی که کالم خدا و پیامبر    
ب و راهکارهای کناا  واو از آنها دسااتورالعمل ونه  نها خود الگویی از سااکن و کالم نیکوساات، بلکه می

ار قااء مهارت نرت و نو را فرا نرفت. در میاو این متوو عالوه بر قرآو که کتاب هدایت و برنامه ساااعادت 
ای این هها و آسیباننااو است، نه  البالغه سرشار از سکناو نهر باری است که به وور منتقیم مؤلره

نه های مربوط، مؤلره ها و آسیب های مهارت دهد که با بحث و بررسای مصادیق و نمومهارت را  علیم می
 نرت و نو به وی ه در حکمت های آو شناخته و در این  حقیق نگاشته شد.

پس از فرانیری و باه کار نیری مؤلره های مهارت نرت و نو، چناو چه نرتار ما دچار آسااایب ها و     
اقدام کنیم چوو با وجود این آفات  آفت های ذکر شاده اسات، باید برای از بین بردو آو ها هر چه سریعتر

 نه  نها اثر کالم ما، از بین می رود که حّتی ممکن است زمینه و مقدمه یک مشکل در ار باط ایجاد نردد.
 
 
 
 
 
 
 


