
 

 

 

 1البالغهنهج در فرهنگی صلح های ایجاداصول وروش
 3یمریم یارمحمد ؛2اخوانزهره 

 چکیده

باشد. اصول برقراری صلح در  می  صلح از موضوعات مطرح در جوامع انسانی به ویژه عصر حاضر 
های مختلف جهانی  شناسی بوده و سازمان ابعاد مختلف همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه جامعه 

ترین مبانی و  تحلیلی به بررسی مهم - به ارائه این مبانی پرداخته اند. این مقاله به روش توصیفی 
تواند الگوی مناسبی برای فعاالن این  می  غه پرداخته و البال های ایجاد صلح فرهنگی در نهج روش 

چهار مبنا و اصل عملی ارائه   های پژوهش حاضر امیر المومنین حوزه باشد. بر اساس یافته 
است و  « اصل عقالنیتتوصیه نموده است. مبنای اول »  هایی روش  ، فرموده و بر اساس هر مبنا 

اصل مقابله با نادانی. دومین مبنا »   های مبتنی بر آن: انتقادپذیری؛ مشورت؛ مقابله با تعصب؛ و روش 
های عدم استبداد و زورگویی؛ عدم شتاب در هنگام خشم؛ موعظه  « است که روش کرامت انسانی

مدارا کردن همراه با   ورفع موانع پندپذیری؛ توجه دادن به حسن عاقبت؛ نکوهش قتل نفس؛ 
نکوهش مکر ونیرنگ؛ پرهیز از دشنام دادن؛ نکوهش   قاطعیت؛ رعایت پیمان الهی میان مومنان؛ 

اصل یابد. بر اساس » می  طلبی؛ و عدم آزاررسانی حتی نسبت به مشرکان بر این مبنا تحقق بزرگ 
های شرکت در ادای حقوق یکدیگر؛ همدلی و توجه به آثار  روش  ، « که سومین مبناست مشارکت
گاهی از امور ستمدیدگان استوار است. مبنای چهارم »  مثبت آن؛  اصل ایجاد حس مسئولیت؛ و آ

  تأثیرپذیریآمیز با مردم؛ دوری از شایعه و هشدار نسبت به  مسالمت های رابطه  « است که روش تعامل
 ها؛ و حسن ظن به دیگران مطرح شده است.  از شایعه 

 صلح فرهنگی ،امیرالمومنین، البالغهنهج، : اسالمواژگان کلیدی
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 مقدمهـ 1

 ، سویی دیگراست. از    صلح  و  جنگ   مسئله  ،خیتار  دوران  در همه بشر  مهم زندگی  مسائل  از  یک ی
است و صلح و  کمال و دن زمینه تعالیکرفراهم  ،اسالمی در حکومت اصلی یکی از اهداف

 ،ترین دین الهی استکند. در اسالم که کاملمی هموار انسان را رشد و تعالی مسیر ،آرامش
قرآن  کهچنان؛ شوندمی فراخوانده آن سوی به ،صلح مقوله بودن خیر شناخت با مسلمانان

خود های دستورات و برنامه ،دین مبین اسالم .(128 نساء:) کندمی کریم صلح را خیر معرفی
 مسئولیت و انسانی فطرت ،انسان نفسانی کرامت متعالی انسانی چون اشتراکات ساسا را بر
 از برخاسته نه و عقالنی هاینگرش و باورها با همراه ،انسان بودن مختار و خدا برابر در انسان

 است.  دهکرارائه  ناپایدار احساسات
  ی الگوها   و   ی ن ی ب جهان   ، خود   حافظه   در   خ ی تار   و   اند صلح   و   آرامش   دبخش ی همواره نو   ن، ی د   ی ها آموزه 

کرده است   ثبت  ی ن ی آفر صلح  و  گران ی د  به  خدمت  ، ثار ی ا  ، ز ی آم محبت  عمل  ی برا  را  ی ن ی د  ی متعال 
Armstrong, 2006, p. 284-286)   .)   ی نگرش   یی الگوها   ، ان ی اد   ی تمام   ی معنو   هسته   توان گفت که می  

  یی گرا هم   ، مشترك   ی ها ارزش   بر   تمرکز   با   و   کاهد ی م   تفرقه   از   که   است   داده   ی خود جا   در   را   ی رفتار   و 
 . .Hertog, 2010, p. 36)رساند ) ی م   اوج   به   ی انسان   جامعه   در   را   ی وستگ ی پ   ، ژه ی و به و  

های دینی اسالم که در رأس آموزه احسان و شفقت ،بخشش ،گذشت چون ییهاآموزه
 روند. و صلح به شمار می مدارا یفضا جادیا امل دروعترین مهم ،هستند

و بارها خشونت فرهنگی نکوهش  ،قرآن کریم به صلح و صلح فرهنگی اشاره در آیات متعدد
و  کردهنکوهش  را خشونت ساختاری علیه زنان، و ده است. آیاتی که  قتل اوالد از ترس فقرش

 دنکنمی « و همدلی و دوری از عداوت و خشونت ارائهزبان صلحینه »آیاتی که الگوهایی در زم
« اشاره صلح فرهنگیآفرینی در خصوص »به نقش ،( 178: ؛ بقره33و  70 :؛ اسراء32 :مائده)

 هایروش  که  است  آن  پی  در  نوشتار  این  (26ـ3ص،  1392  ،چیاکبری چای  ،زاده  )حسن  دندار
 د.کن بررسی را البالغهنهج دیدگاه از فرهنگی صلح ایجاد

 که است صلح های ایجادزمینه روش در دستاوردهایی به یافتن راه ،تحقیقاین  از هدف
گردد که می مطرح  سؤالحال این  دانست. های وحیانیآموزه را آن توان خاستگاهمی
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انسانی و با در نظر  کرامت بر اساس اصل ،معرفتی ارزشمند منبع یک  عنوان به البالغهنهج
 صلح ایجاد هایی برایچه روش ،اصل تعامل و اصل عقالنیت ،همیاری و مشارکت گرفتن اصل

آوری اطالعات به روش به روش توصیفی و جمع ،تحقیق این ارائه کرده است؟ فرهنگی
پاسخ خواهد داد. تحقیقات مختلفی در مورد صلح و امنیت و آرامش سؤال به این  ،ایکتابخانه

ع را از منظر آموزه اند. برخی از حث کردههای اسالمی بانجام شده که برخی از آنها این موضو
به برخی از تحقیقات   ،ولی در ادامه بحث  ،تحقیقات چندان به عنوان این تحقیق مشابهت ندارد

کیداسالم و مغرب )با های سنجی مفهوم صلح در آموزهنسبت»: گرددمرتبط اشاره می بر  تأ
 فرهنگی صلح جایگاه بررسی»(؛ مقاله 1394) کامران لطفی و رزاد رستمیفاثر  ،«(البالغهنهج
ع  و صلح فرهنگ کتاب  ؛(1392چی)ییچا اکبری و زادهحسن ، اثر«قرآن در اثر  فرهنگی تنو

هیچ تحقیقی در مورد صلح  ،شدهمطرح های (. با توجه به پژوهش1396حسنی )سید قاسم 
با  ،نگارندگان در این تحقیق ،صورت نگرفته است. به همین دلیل البالغهنهجفرهنگی از منظر 

 ،البالغهنهجهای اسالمی موجود در و آموزههای حکومتی امام علیتوجه به الگوها و روش
 . هستندهای ایجاد صلح در پی یافتن روش ،مباحث مقدماتی پس از بیان

 بیان مفاهیمـ 2
 کنیم.می ابتدا مفاهیم بنیادی تحقیق را روشن

 مفهوم صلحـ 2ـ1

 .یمکنمی بررسی البالغهنهجمفهوم صلح را در لغت و  ،در ذیل

 صلح در لغت الف(

به  و فساد مقابل در صلح ،العرب لسان در .است «ص ل ح»مصدر از ریشه سه حرفی  ،صلح
 است شده معنا افساد نقیض ،اصالح  آمده و شدن خوب و شدن شایسته معنای

رین مجمع در (.267،ص8ج ، 1376،منظورابن)  طرفین بین رضایت ایجاد معنای به صلح ،البح
بالصلح التراضی بین المتنازعین  اراد: »شودمی تعریف عبارت  این با است که رفته کار به منازعه

 هایکتاب  در  آنچه  با توجه به  .(386ص  ،2ج  ،ش1375  ،)طریحی  «النه عقد شرع لقطع المنازعه
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 کرد و معنا فساد از ماندن را سالم صلح واژه توانمی ،است رفته کار به صلح واژه درباره لغت
 .شودمی  معنا افاده  همین  دعوا نیز  طرفین  بین  رضایت  و  نفرت  رفتنمانند از بین    دیگر  معانی  در

 البالغهصلح در اصطالح نهجب( 

 است: رفته کار به ذیل موارد در «صلح» مشتقات ریشه البالغهنهج در
هر فاسدی را به آنها    ؛ برای«اصلَح لهم کلُ فاسد»کردن آمده است.    اصَلح در معنای نیکو  .1

  (78 نامه) را نیکو کرد «؛ خدا آناصلحه اهلل» و نیز ؛(177)خطبه  صالح درآورد
ح شکل انشایی به که افعالی .2 حوا ،و امر و نهی و شامل »اصل  ح« هستند ،اصل  صل 

 در ،ال ت 
 صالح  را به ما بین رابطه ؛ خدایااصلِح ذاتَ بینَنااند: »رفته کار به البالغهنهج در متن زیر موارد

 خطبه) درآورید« صالح  را به خودتان  بین ؛ رابطهاصلِحوا ذات بینکمو » (197 خطبه)درآور«.
. (43 نامه) مکن« آباد دینت بردن بین از را با ؛ دنیایتال تصلِح دنیاک بمحقِ دینک» .(16
 .واژه استصالح()فرهنگ فارسی عمید:  رسیدن« همکاری و صلح به یکدیگر ؛ باإستصالح»
 و کند مبارزه دشمنان با و بگیرد مالیاتآنها  ؛ ازجبابَه خراجها وجهاد عدوِها واِستِصالح اهلها»

 .(53 نامه) کند« نزدیک  صالح  به را آنها

 مفهوم فرهنگـ 2ـ2

آداب  ،ن و مقرراتیقوان ،اعتقادات ،افکار ،هنرها ،هادانش ،از علوم دهیچ یپ ایمجموعه ،فرهنگ 
عضو جامعه   است که انسان به عنوان  عاداتیها و  ه آموختهیخالصه کل  طورها و بهسنت  ،رسوم  و

گاهانه آ  یها و نمادهانگرش  ،هاهدیا  ،هاارزش  ،فرهنگ   .(19ص  ،1381  ،زادهرانیا)  کندیاخذ م
 . شودیگر منتقل میبه نسل د یدهد و از نسلیاست که رفتار انسان را شکل م یاگاهانهآو نا

ک گروه مشخص آن را به یمشترک است که   یاز مفروضات اساس ییالگو  ،فرهنگ   ،در نهایت
اد ی یط خارجیبا مح  یو سازگار یکننده مسائل خود در مورد حفظ انسجام درونعنوان حل

فرهنگ به  رونیابد. ازاییشود که اعتبار میکارساز واقع م یااندازهن الگو به یرند و ایگیم
ن مسائل یتفکر و احساس در رابطه با ا ،درست درک وه یک شیز به عنوان ید نیجد یاعضا

  .(63ص ،1387 ،کوئن) آموخته شود
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 فرهنگ یاد متشکله اجزای به آنها از که است یکدیگر به وابسته سه نظام دارای «فرهنگ»
 مثابه  به  نظام  این  و رفتارهاست.  ،باورها  و  هاشناخت،  هاگرایش  و  هاشامل نظام ارزش  وشود  می

 و هاآموزه ،باورها ،تصورات از و است اندیشه و تفکر زمینه در بشر هایفعالیت برای ایشالوده
 و ،محیط با انسان رابطه چگونگی ،انسان ،هستی جهان تفسیر زمینه در استداللی هایشیوه
 قالب اعتقادات در هاگرایش و هاارزش در نظام .است یافته تشکیل بشر زندگی از هدف
 و رفتارها در نظام. شودمی مرزبندی آن عام معنای به حقوقی و اخالقی ،ارزشی هایگزاره

 این در. گرددمی ممکن هاانسان برای ،دیگران افعال با آدمی رفتار سازیهنگاهم کردارها
ع  به توجه با که بیان بدین د؛رسمی بروز و ظهور مرحله به اول نظام دو هایآموزه ،قلمرو  نو
 ساحت این در واقع در. شودمی ریخته پی اجتماعی و فردی آداب ،رفتار ،آدمی گرایش ،بینش

ع  به توجه با  عملی هایآموزه ،هاگرایش و هاارزش نظام و ،باورها و هاشناخت نظام گزینش نو
برای مشخص شدن رابطه .  (177ص  ،1ج  ،ش1383،  )صاحبی  گرددمی  ترسیم  رفتاری  فنون  و

شناختی  هاینظام ،دین  ،هاایدئولوژی دمانن مفاهیمی با صلح باید ارتباط ،بین فرهنگ و صلح
  .شود بررسی سیاسی فرهنگ  و

 فرهنگی« چیستیِ »صلحـ 3
 یصلح دتوانمیدارد که تغییر و اصالح  یتفرهنگ است که قابل انسانها مبنای نزدیک شدن

و گاهی تضاد  افراد متفاوت است های و امیال و گرایشها سلیقه کند.پایدار را در جهان ایجاد 
درراستای هر چه نزدیکترشدن این گرایشات د نتوانمی هاهنگ راما ف؛ و تعارضاتی وجود دارد

 .وهمگرایی میان آنها تاثیرگذار باشند
 متمرکز گردید.   ،ها که زیربنای آنها فرهنگ استبیش از هر چیز باید بر نگرش   ،در تولید صلح

های مانند مبانی ارزش ،ندمؤثرگیری فرهنگ ها و باورهایی که در شکلهنگامی که نگرش
ها و و نگرشها فرهنگ از آن نظر که شامل این بینش شوند،تبیین   صحیح ،مشترک انسانی

ی عبارتی جریان عل  ه ب ؛شودمیسبب اهتمام به جریان صلح  ،امور انسانی است رهباورها دربا
 .(23ص، 1392 ،چیاکبری چای ،زاده)حسن شودمی غازآمعلولی صلح از بعد فرهنگی 
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فرضیه مثلث صلح را  و ،ها در زمینه صلح تحقیقالپژوهشگری که س ،از دیدگاه گالتونگ 
باید متمرکز شد که شامل فرهنگ ها  بر نگرش  در مقوله صلح بیش از هر چیز  ،کرده است  مطرح 

 (7ن صبررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآ مقاله.)به نقل از تی آن اسهافرضپیش و

 صلح فرهنگیهای ه روشئارا منین جهتؤمبانی چهارگانه امیرالمـ 4

مورد نظر ها روش و اصول، صلح ایجاد جهت درشناختی انسان مبانی اساس در این تحقیق بر
 خلقت  با  مرتبط  و اصل مشارکت و اصل تعامل که  نفسانی  کرامت  و  عقالنیت  مانند  اصولی؛  است

 فرهنگ  از  ،هستند  ترجزئی  شکل  به  وها  دستورالعمل  همان  کهها روش  .هستند  انسان  وجودی
 ،به عبارتی  .دنگیرمی  تئنش  ،انسانی اصول  رهدربا  آنان   رویکردهای  و  باورها  و  عقاید  یعنی  ،افراد

ع  در ،انسان ذاتی کرامت و عقالنیت مفهوم مانندشناختی انسان مفاهیم توصیف چگونگی  نو
 که است گذارتأثیر ،صلح ایجاد در هاروش کارگیریهب در همچنین و افرادهای رفتار وها نگرش 

 .شودمی نهاده بنا فرهنگی صلح همان یا فرهنگ  ،اساس آن بر

 عقالنیتاصل  بر مبتنی فرهنگی صلح ایجادهای روشـ 5

 همه در و کند درک  را افعال قبح و حسن تواندمی ذاتاً  که است عقل انسانهای ویژگی از یکی
 امنیت،  و صلح بودن و حسن جنگ، و خشونت بودن قبیح .است تفاهم برای ها عاملیانسان
 مناسب بستری کارکرد عقلی، عبارتی به .کندتأیید می را آن عاقلی هر انسان که است حکمی
را  انسانی ، جامعهرفتارها ها وارزش و باورها همان یا فرهنگ  حوزه در طبیعی طوربه که است
  .دهدمی سوق مداریصلح و زداییخشونت و سالمت سوی به

 مطرح   موضوعات  با  رابطه  در  فلسفیهای  اندیشه  و  های فکریدیدگاه  که نظری  عقالنیت  در
 شده مطرح  صلح درباره مفهوم های مختلفیتئوری و است توجه مورد طلبیصلح شود،می

ای درجه  به  بشر  که  است  آن  دهندهنشان  عملکرد آنها  ها و نحوهانسان  رفتارهای  همچنین  .است
 گیرهمه  برای  آن  پی  ودر  کندمی دوری  نزاع  و  اختالف  عوامل  از  که  است  رسیده  عقالنی  از رشد
 .کندمی وضع قوانینی جامعه، در آرامش فراگیری و کردن
 روابط را در طلبیصلحهای زمینه که شودمی مشخص هاییروش عقالنیت، از گیریبهره با
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 فکری اختالفات پذیرش تحجر، و ازجمود ها دوریروش این سازد؛ ازجملهمی تقویت انسانی
 دینی،  اخوت ، حفظفکری  مذهبی  اختالفات  در  مرزها  و  حد  ، رعایتافراد  حرمت  ، حفظمذهبی

. انسانی است  عالی  تمایالت  راستای  در  پیشرفت  مظاهر  با  و تطبیق  زمان مقتضیات  با  آشنایی  و
  .دارد وجود علی امام سخنان و البالغهنهج نیز در هاییهها نمونروش این میان از

 انتقادپذیریـ 5ـ1

 گمان  هرگز : » فرمایند می   ، هستند  رفتار در  دیگران  عملی  الگوی  که خودشان ره با رد  علی  امام 

 که کسی  زیرا ؛شوم  ناراحت یا  ورزم کندی ، اید داده  پیشنهاد  من  به  که حقی سخن درباره  مبرید 

 نکهآ  مافوق را  خود  من و  شود می  تر مشکل  او  برای  حق به عمل  ،است  مشکل  او  برای  حق  شنیدن

 خصلت امام  ، سخن  این  در (. 216)خطبه « کند حفظ  مرا  خدا  آنکه  ر گ م  ؛ دانم نمی  ، کند  اشتباه 

ها انسان  برای را خاص  بینش این وی، یادآور  ، است  انسان بودن  الخطاز جای  کهرا  انسانی مشترک 
. شد  خواهند مصون  اشتباه  و  لغزش  از  بندگان  که  خداست  حفاظت  توسط  تنها که کند می ایجاد 

 کندمی معرفی  عدالت  نشدن  اجرا را  انتقاد  نپذیرفتن منفی  پیامدهای  از  یکی امام  همچنین 

 دشوارتر  او برای حق  به عمل  ،است  مشکل او برای حق  شنیدن که  کسی : » فرماید می که  آنجا 

 پذیرفتن سبب  که  نفسانی  های خواهش شدن  رام  ابزارهای  از  یکی عبارتی ه  ب (.  207)خطبه  «  است 

  . است  حق  به  گرایش  و  عدالت  شود، می   انسان  اشتباهات 

 خویش  از انتقادالف( 

 سنجیده  آنکه  از  قبل » :  فرماید می  خویش  درباره  پذیری انسان د انتقا  اولویت  بر  تأکید  در  علی  امام 

 درون  در  که  هرکس ... کنید  محاسبه  را  خود  ، شوید  محاسبه  آنکه  از  قبل  و  بسنجید  را  خود  ، شوید 

 (. 90)خطبه  «  یافت  ای نخواهد بازدارنده  نیز  خویش  از  بیرون  در ،  نیابد  خود  برابر  ای در بازدارنده  خود 

 مردمی های انتقادزمینه کردن فراهمب( 

که در صورت   است  از جانب مردم  همراه با پذیرش انتقاداتی  ،تعامل و مدارا با مردم  ،بدون شک 
 البالغهنهجمختلف  های  له مورد توجه امام بوده و در فرازئ. این مسشودجا بودن باید بررسی  به

 آمده است.
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 در پذیرش انتقاد تکبر نداشتن و فروتنیج( 

 سخنان ابتدای در علی امام که است پذیریدانتقا اصلیهای  زمینه از یکی ،تواضع و فروتنی

ع  در خود کید آن رب جامعه سران و بزرگان نقدپذیری موضو  برای پس: »فرمایدمی و کندمی تأ

 .()همان «باش فروتن، آفریده راو ت که خدایی همان

 انتقاد برای وحشت بدون و امن محیط یجاداد( 

 مخرب هایفضاسازی از دوره ب و آرام محیطی ایجاد بارهدر ،خویش سخن ادامه در امام

 گویشانسخن  تا مده حضور اجازه، انتظامی و نظامی از ،خویش مسلح نیروهای به: »فرمایدمی

 .()همان «گوید سخن تو با کامل روشنیبه لکنتی و لرزش هیچ بدون

 جامعه سران نقدپذیری بارهدر پیامبر گفتار گوییزبا به سنت با دادن توجههـ( 

 همان که مردم انتقادات به دادن اهمیت  مثبت پیامد رهدربا خویش گفتار ییدأت در علی امام

 مگر  ،شد نخواهد پاک ستم از امتی هیچ»  :کندمی بیان  را  پیامبر سخن ،است جامعه از ستم رفع

 .()همان «شود بازگرفته زورمند از ناتوان حق ،لکنتبی صراحت و با آن در نکهآ

 مشورتـ 5ـ2

صلح فرهنگی است که آثار و پیامدهای مثبت بسیاری های  روشترین  دن یکی از مهمکرمشورت  
است  مشورت  زمینه در ترغیبی عوامل از یکی ،تعقل و فکری تعالیبه همراه دارد. رسیدن به 

 دیگران افکار و آرا از که کسی: »فرمایدمی و کندمی اشاره آن به خویش سخن در امام که

  .(175کلمات قصار ) «بازشناسد را اشتباه و خطا موارد ،کند استقبال

 نکردن مشورت ناشی از هالکتِ و ذلت توجه به .1ـ2ـ5

 به توانمی ،شودمی راغب کردن مشورت  به فرد آنها درباره هشدار با که منفیهای بازدارنده از

 و خود اندیشه و فکر به فرد عجب را آن زمینه که کرد اشاره انسان هالکت و خواری عامل دو
 اشاره زمینه این در علی امام سخنان از نمونه دو به اینجا در. کندمی فراهم آن به اکتفا

 .(333حکمت ) «ضل   یهأبر اعجب من»؛ (161)حکمت  «هلک یهأبر استبد من: »شودمی
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 امور اصالح برای جامعه بزرگان با مشورت .2ـ2ـ5

 باشند مشورت مورد باید مردم امور در دانشمند و عالم افراد که است آن علی امام مشیخط

آن کس که  : »من شاور الرجال شارکها:فرمایدمی زمینه این در و برسد سامان به بهتر کارها تا
 .(161حکمت ) شود«می در عقل و خرد آنها شریک  ،با مردان بزرگ مشورت کند

 خودمحوری و مشورت نکردن با مقابله .3ـ2ـ5

 شایستگان آنچه ورزیده اصرار نفست اگر: »فرمایدمی علی امام مسئله این با در مقابله
 تکاپو این در را جوییدانش و طلبیفهم آهنگ که بکوش ،بشناسی خود ،شناختند خاندانت
 هر از بیش و ؛زنی دامن هاخصومت به و غلتی فرو هاشبهه موج  در اینکه نه ،بخشی حاکمیت
 ،افکندمی اتشبهه به که ناخالصی هر از و کن تکیه خود خدای بر یاور تنها عنوان به ،بررسی
  (31)نامه باش.« برحذر
 خودرأیی که او بارز ویژگی به ،دهدمی خودمحور فرد درباره کهشناختی  با علی امام
 پیامدهای از یکی و داندمی درست اندیشه و فهم را خودمحوری درمان و کندمی اشاره است
امام .  است  سایرین  با  او  توزیکینه  و  دشمنی  ،رساندمی  آسیب  فرد  به  خاص  طوربه  که  آن  منفی
 ،کندمی معرفی شهایخواهش و او نفس تنها را خودمحور فرد پناهگاه که طورهمان علی

 فضای ایجاد در ،فرد هاینگرش  در ارزش یک  عنوان به را خدا از طلبییاری و خدا یاد متقابالً 
کید با ،خصومت و شبهات از خالی و سالم  سازد.می مطرح  طلبیحقیقت در راه تأ

  تعصب منفی پیامد یادآوریمقابله با تعصب با الف( 

ه ب موضوعاتی با مخالفت یا ،امری به انسان نفس تمایل بر اساس نادرست امور بر ورزیدن اصرار
 قاصعه خطبه در علی امام.  کندمی فراهم را خشونتهای  زمینه،  دشمنی و توزیکینه سبب

 تعصب چیزی درباره که نیافتم را جهانیان از احدی م امانگریست من: »فرمایدمی بارهدراین

 یشهدان به که دلیلی یا افکندمی اشتباه به را نادانانتعصب او علتی داشت که   آنکه مگر ورزد

 شناخته برایش علتی هیچ که ورزیدمی تعصب چیزی برای که شما جز، چسبدمی نابخردان

اما ابلیس به خاطر اصل و گوهر خویش در برابر آدم عصبیت نشان داد و بر او به دلیل شودنمی
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خلقتش از گل خرده گرفت و گفت:من ازآتشم و تواز گلی و اما توانگران و امتهای مرفه و عیاش 
راوانی نعمت تعصب ورزیدند و گفتند که ما دارایی ها و فرزندان بیشتری داریم و به خاطر ف

 گفتار و اعمال بر لجاجت و عصبیت  بنابراین .(192خطبه  )  «هرگز به عذاب گرفتار نخواهیم شد
 منفی پیامد نیز امام و دارد تضاد عقالنیت با و است خردیبی نشانه ،واضح دلیلی بدون

 فکری جمود از را انسان ،آن ذکر با و داندمی صحیح اندیشه هایزمینه رفتن بین از را تعصب

 .داردمی برحذر

 مردم با گیریسهلب( 

 سماح  به را افراد علی امام ،تعصب از خالی فضایی ایجاد برای مثبت سازیزمینه جهت در

 مردم به ،داندمی خود برای که حقی از داریجانب در انسان اینکه و بر مردم گیریآسان و

 و مسامحه با مردم با که کسی: »فرمایدمی و کندمی دعوت ،باشد نداشته گیریسخت
 سخت بنابراین  .(1200حکمت  )  «شودمی مندبهره آنان همنشینی از  ،کند برخورد گیرینآسا
است که سبب  آنان با برخاست و نشست و به ایشان  شدن نزدیک  برای عاملی،  مردم رب رفتنگن

 ایجادهای از زمینه، استمرار این رفتار با و شودمی در روابطشان بیشتر پذیری انعطاف

 شود.می کاسته آن تشدید از قلداح یا ،پیشگیری ورزیتعصب 

  نادانی با مقابلهج( 

گاهی دادن را حق مردم  علی امام  شما بر من مردم،ای »  :فرماید داند و می می  آموزش و آ
 غنایم  توزیع و شما  کردن نصیحت من، بر شما  حق اما  دارید؛ حقی من بر نیز  شما و دارم  حقی 
گاه  تا  شماست   پرورش  و  دی نمان   نادان  که   شماست  دادن  آموزش  و   شما  بین   (. 43)خطبه    شوید«  آ

گاهی از امام علی  فرماید:می داند ومی هاتوزیو کینهها ل را دلیلی بر دشمنیئمسا ناآ
 سخن  و  امام  عملکرد نیز  صفین جنگ  در  (.120حکمت  )  «دانندنمی  آنچه  با  ندادشمن  مردم»

ع   این  مؤید  ،زمینه  این در  ایشان  در  چرا  گوییدمی  اینکه» :کندمی  بیان  که  جایی  در  است  موضو
 نادان  که  بود  آن  اشفلسفه  تنها  که  بدانید  باید  ،ایکرده  تعیین  مهلتی  آنان  و  خود  میان  حکمیت

گاه و باشد وجوپرس فرصت را  خدا بساچه جنگ  متارکه ضمن که یابد ثبات پیش از بیش ،آ
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 همان که جنگ در متارکه مثبت پیامد به امام .(125)خطبه  «دهد سامان را امت کار جریان
گاهی همان ،آن زمینه که دارد اشاره ،است مردم کار اصالح   .است افراد به دادن آ

 پذیری رفع موانع پند موعظه ود( 

سرنوشت یکدیگر سهیم ست که خود را در ااین  با یکدیگر هاانسان یکی از عوامل مشارکت
  .به موعظه یکدیگر بپردازند، بدانند و بر اساس خیرخواهی برای هم

نخوت و غرور اوست که خود را از هر نصیحت   ، پذیری انسان از موانع پند   در نگاه امام علی 
شود و نقطه مقابل آن می  نسان ناشی بیند. در واقع، این غرور از جهل ا می  نیاز ای بی و موعظه 

 ای پندپذیری، پرده   و  شما  »میان  است:  باره آمدهالبالغه دراین نهج   عقالنیت و فهم درست است. در
 مثبت نتیجه  نیز  روح  سالمتی و  (. شفابخشی 274)حکمت  «است  خودخواهی  و  غرور  از 

 علی  امام  در کالم مطلب این که بهچنان  بود؛  خواهد فرد انگیزه محرک  که پندپذیری است
 وارسته   هایی قلب   با  بسیارند اگر   چه   های شفابخش پند   و   درست   های شده است: »وه که مثل   اشاره 

 (.34)نامه  برخورد کنند«    دوراندیش   هایی و خرد   مصمم هاییاندیشه   و  پذیرا   هاییگوش   و 

 انسانی کرامت فرهنگی مبتنی بر اصل صلح ایجاد هایروشـ 6

 اسمی معنای به ،انسان مورد در را وصف این اصفهانی راغب .است عربی ایواژه «کرامت»
 معادل ازآنجاکه(. 707ص، 1412، اصفهانی راغب) داندمی محموده افعال و اخالق برای

 از منظور .است شده استفاده کرامت واژه از نیز فارسی ترجمه در لذا ،نیست روشن آن فارسی
 زیست محترمانه طورجامعه به در دارد حق و است حرمت دارای انسان که است آن ،کرامت
 حقوق و کرامت .کند مواجه خطر با را او حیثیت ،خود رفتار و گفتار با ندارد حق کسی و کند

 هم دیگر مکاتب در وبیشکم لهئمس این بلکه ،نیست اسالم دین به منحصر ،انسان اجتماعی
 .است آسمانی ادیان از آن اصل ولی ،شودمی مشاهده

 اساس  بر  ،بخشیده  وجودی  ارزش  او  به  خدا  و  است  شده  تکریم  آفریدگارش  توسط  که  انسانی
ع   اب  ،خصلت  این  است،  مشترک   الهی  تکریم  در  او  با  و  است  انسان  که جهت  آن  از  نیز  خود  همنو

 به  گرددمی سبب او مدارانهکرامت بینش و نگاه این .گیردمی پیش در کریمانه رفتاری
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 عواملی برداشتن میان از ،انسانی هر وظیفه بنابراین .نکند ستیزبا آنها  و تجاوز خود همنوعان
 ایقبیله اختالفات مانند ،ستا تزاحم در هاانسان فرهنگی و معنوی اخالقی تعالی با که است

 امنیت  و  سالم  مظهر  که  است  خدایی  خلیفه  کریم  انسان  ،عبارتیه  ب  .نژادی  قومی  هایدرگیری   و
 داشتن  و  صلح  و  سلمهای  روش  و  هااسلوب  به  تخلق  با  جز  مقام  این  به  رسیدن  و  است  آرامش  و

 .باشدنمی میسر مداریصلح روحیه
 ،است  جویانهصلح  نگرش  انگاشتن  نادیده  از  ناشی  که توهین   و  تعدی  و  تجاوز  مانند  اقدامی  هر

ع  ذاتی کرامت با ع  این متعلقات نیز و انسان نو  دین و عقل و جان و مال مانند ،کرامت نو
  .است تضاد در ،هاانسان

بخشش، پرهیز از  و  مانند عفو هایی توان روش می  برای حفظ کرامت بین جوامع انسانی، 
خشم، اجتناب از فریب و نیرنگ در روابط، و همچنین پایبندی   هنگام  در زورگویی، شتاب نکردن 
 های مبتنی بر آن که بیان شد،اصل و روش  این  مبنای بر  علی امامبه تعهدات را نام برد. 

  :کند؛ ازجمله می  مواردی را مطرح  ها طلبی در بین انسان روحیه صلح  به وجود آمدن   برای 

 زورگویی و نداشتن استبدادـ 6ـ1

 از که اشتر مالک به علی گسترش صلح در جامعه با فشار و زور ممکن نخواهد بود. امام
 زبانت تندی و دست یورش خشمت و فوران و غرورت  »باد :فرمایدمی ،است ایشان فرماندهان

 آنکه جز ،یافت دست استواری نتوانی چنین نفس به سراشیبی در باش... و مالک قدرت با را
 یادآوری ضمن علی امام .(53 نامه) بیندیشی« فراوان پروردگارت سوی به بازگشت به

اندیشیدن به معاد .  است  کرده  نکوهش  را  دو  هر  ،قولی  و  عملی  خشونت  ،آن  تکرار  و  مسئله معاد
 توجه با علی امام .دهدمی سوق  سوی نرمش را به فرد ،نفس هایخواهش درباره و هشدار

 بارهدراین پذیرد ونمی مردم از گرفتن بیعت در را جبر ها روشانسان بودن مختار اصل به
 را کار این اختیار با و بلکه آزاد ،اندنداشته اجباری و اکراه من با بیعت در »مردم :فرمایدمی

مختار بودن انسان را که حیثیت  ،زورگویی و جبر، این مبنا بنابراین بر .(1نامه ) اند«کرده
 و حرمت و ارزش وجودی او نادیده گرفته کندمی از او سلب ،اش به آن وابسته استوجودی 

 و حرمت کردن دارخدشه جهت به افراد اساتاحس تهدیدکننده عامل تواند می که شودمی
  انسان محسوب شود. نفس کرامت
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 قدرت  هنگام در عفوـ 6ـ2

فضای   ،گیردمی  بخشش را در پیشو  ولی روش عفو    است،در مواضعی که انسان صاحب قدرت  
 این گردد. بر اساسمی و حل و فصل منطقی مشکالت ایجاد ،مناسبی جهت صلح و آرامش

 »نفست را میزانی بین خود و دیگران قرار بده«:  فرمایدمی  البالغهنهج  در  که  علی  امام  کالم
 درباره  را  آنچه  بپسندد و  باید  نیز  دیگران  برای  ،پسنددمی  خود برای  که  آنچه  انسان  ،(53نامه  )

 واحد نفس یک  دلیل که همه از این به ؛نداند شایسته نیز دیگران  برای ،داندنمی روا خود
کیدبا    علی امام  هکچنان؛  برابرند   یکدیگر  با  بودن  انسان  در  هستند و کارگیری عفو و هبر ب  تأ

ع انسان این رفتار را از سوی دیگران  ،بخشش در روابط خود نیز  در حقبه این جهت که نو
 داری دوست که کن مندبهره چنان را آنان ،خود گذشت و عفو »از :فرمایدمی ،دارد انتظار
 در تو نظیر افرادی هستند یا تو دینی برادر مردم یا .دارد ارزانی تو به خود اغماض از خداوند
ع  امکان و ؛خلقت بنابراین اگر انسان خطایی مرتکب . (53)نامه  دارد« وجود آنها لغزش وقو
شایسته اغماض و گذشت  ،به علت لیاقتی که به واسطه تکریم الهی به آن دست یافته ،شود

 باشد. ، میبرای جبران آنچه مرتکب شده
ع، عوامل برانگیختن   ها انسان   از: اشتراک  عبارت است   دیگران،   بخشش   به  تمایل فرد   در مجمو

 حس کردن ایجاد افراد و  عاطفی  بعد  برانگیختن ، دیگر  آنها؛ عامل بودن  جایزالخطا و خلقت،  در 
 . شودمی   یاد   آن   از مسلمانان  برادری   تعبیر   با  است و  مسلمانان   بین  خاص که مشترک   نزدیکی

 توجه دادن به حسن عاقبت در بخشش هنگام قدرتـ 6ـ3

؛ المقدره واصفح مع الدوله تکن لک العاقبهواکظم الغیظ وتجاوز عند »: فرمایدمی بارهدراین امام
خشم را فرو خور و به هنگام توانایی گذشت کن و در هنگام عصبانیت بردبار باش و در هنگام 

 خدا عظمت به اندیشیدن امام علی (.69نامه ) چیرگی ببخشای تا سرانجامت نیکو باشد«
 رویکرد از ناشی که بینش این .دکنمی یهتوص قدرتمندان خودخواهی داروی درد عنوان بهرا 

 شقدرت شود کهمی گرفته نظر در مطلق قادر خدا تنها که جهت آن از ،توحیدی فرد است
 ،هاستانسان بین مشترک  فطرت توحیدی که به توجه با همچنین هاست وقدرت  همه مافوق

 رفتار کریمانه ،قدرت  برترین جایگاه در خدا که اگر کندمی راهنمایی مسئله این به را مخاطب
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 گذشت و بخشش در ،است ناچیز بسیار قدرت او قدرتشان برابر در که ها نیزانسان ،کندمی
 به را فرد ،محرک  عامل عنوان به ،رفتار این از حاصل عاقبت حسن همچنین .دارند ارجحیت

ع این  سازد. می متمایل برخورد نو

 نفس  قتل نکوهشـ 6ـ4

 معرفی  نابخشودنی  خشونتی  ،شودمی  محسوب  مستقیم  خشونت  ،خود  که  را  قتل  علی  امام
 آدمی را ،ناحقبه خون ریختن مانند چیزی ناروا کهبه آن ریختن و هاخون از »بپرهیز: دکنمی
 روز  سبحان  خدای  رد وب  نَ   عمر  رشته  و  را مبرد  نعمت  و  نکند  بزرگ   را  گناه  رساند ونمی  کیفر  به

 .اندریخته یکدیگر از که باشد هاییخون در ،کند بندگان که میان داوری نخستین رستاخیز
 ناتوانی  به  را  قدرت  ،حرام ریختنبه  خون  مکن که  نیرومند  حرامبه  را با خونی  خود  پس حکومت

 زودهنگام و عقوبت و گناه بزرگی مانند پیامدهاییآن حضرت  .(53 نامه) کشاند«می سستی و
 و هول ،آنها درباره هشدار با تا کندمی بیان را قدرت سستی عمر و کوتاهی و نعمت نابودی
 اساس بر افراد ،روش این در .شود پیشگیری خشونت از و آورد وجود به مخاطب را در هراس
 قتل  در  که  گناهی  بزرگی  از  ،آن  ماهیت  و  گناه واقعیت  شناختشان از  طبق  و  خود  ارزشی  اصول
گاهی  به  ،گیردمی  صورت   نفس  عملاین    از  خودداری  برای  آنها  انگیزه  که  رسندمیشناختی    و  آ
 نفس کرامت با آنکه دلیل به را آن نیز انسانی مشترک  احساسات و عواطف که عملی ؛شودمی

  .کندمی نفی ،است تضاد در انسان
عمل  این از افراد بازدارندگی در ،کننده منفیکنترل عامل عنوان به خدا زودهنگام کیفر
  .گرفت نظر در تهدیدکننده عوامل سایر رأس در را آن بتوان شاید و مؤثر دارد نقشی

 خشم  هنگام در شتاب پرهیز ازـ 6ـ5

ندامت همراه نباشد، در  چنانچه با پشیمانی و  داند و می  پشیمانی  را  خشم  نتیجه  علی  امام 
خشمگین    آدم   زیرا   است؛   دیوانگی   »خشم نوعی :  اند فرموده   که عقالنیت انسان باید تردید کرد؛ چنان 

 (. 255قصار    )کلمات است«    اش استوار دیوانگی   ، نشود   پشیمان   اگر   پس   شد.   پشیمان خواهد 
توصیف آن به  است و پشیمانی که خشم نکردن مهار منفی پیامد بیان با علی امام
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اینکه خشم  درباره نیز دیگر جایی در .کندمی استفاده خشم از پیشگیری برای ،دیوانگی
صورت چراکه به  ؛هرگز در خشم شتاب مکن»  فرماید:میدهد و  می  هشدار  ،صورت عادت درآیدبه

 نیز هاجنگ  در علی امام. (302ص، 1381، تمیمی آمدی« )شودمی عادت بر تو مسلط
کید خود یاران به ،جنگ  تأخیر در بر بود و عملی الگوی  نزدیک  را خود چندان کرد: »نهمی تأ

  .(54خطبه ) آید« حساب به افروزیجنگ  کن که گروه آن

 مشرکان  با قاطعیت با همراه کردن مداراـ 6ـ6

 کارگزاران  از  یکی  به  خطاب  یشانقاطعیت همراه با مدارا بوده است. ا  ،مشرکان  رهروش امام دربا
 شکایت تامهریبی و اعتناییبی و سختی و خشونت ات ازمنطقه کشاورزان: »فرمایدمی خود
 نه و ،ندامشرک  بینم کهمی نزدیکی شایسته نه اینان را ،ناروایی این به رسیدگی در .اندکرده

 ،امام فرمایش  این  در  .(19  نامه) هستند«  پیمانهم  ما  با  هرحالبه  مهری کهبی  و  سزاوار راندن
 دلیل نیز به خدا هکچنان؛ باشند مشرک  اگرچه ،دیگران است با مدارا اصلی دلیل پیمانیهم

 این اساس بر امام کند ومی عطا کافر و مشرک بر را خویش هاینعمت ،خود رحمانیه کرامت
 از ایجلوه به نیز او کرده تا ملزم عهد به وفای به را او ،دارد وجود مخاطبش در که بینش

 آموزشدیگران  با مدارا رایب امام که نیز دیگری دلیل .یابد دست الهی کرامت و رحمانیت
 واجبی هیچ هب ،گوناگون افکار و نظرها اختالف با همه مردم: »فرمایدمی که است آن ،دهدمی
 با شکالم در امام .(53 )نامه دهند«نمی اهمیت ،عهد به وفای اندازه به الهی واجبات از

 این بر ،اساسی باوری عنوان عهد به به وفای به پایبندی در انسانی مشترک  حس از گیریبهره
 گذارد. می صحه روش

 مسلمانان  و مؤمنان میان الهی پیمان رعایتـ 6ـ7

 هایی راامانت   که  است  آن   کنند، می   حفظ   را  آن  حدود   و   الهی  که حریم   افرادی   هایویژگی   از   یکی
 از آن را خدا حفظ کتاب و خدا  دین آنچه  کشند و درباره نمی  تباهی  است، به  اختیارشان  در  که
نیز   علی   امام  .دارد بازمی   کار   از این  را   الهی، آنها  حدود  کنند؛ حفظ نمی   کوتاهی  خواسته،  آنها 
 نزدیک  مؤمن حقیقی به صفات بیشتر مسلمانان را هرچه که این ویژگی، نکته این اشاره به با 
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: است   آمده  ایشان  سخن  در  . کند می   ایجاد  در آنان   انگیزه  و  راهنمایی،  عمل  این  به  آنها را  ، کند می 
 کالم  (. در193)خطبه  سپرند« می  او  به که را آنچه کشدنمی  تباهی ؛ بهال یضیع ما استحفظ» 

 ایبازدارنده   عوامل  شکن، پیمان   بد   سرانجام    بختی و و نگون   بنده   از  خدا   بازخواست  علی امام 
 پذیر امکان  او پیمان برای حفظ  هایسختی  تحمل تا کنندمی  ایجاد  انسان در نگرشی هستند که
 را  کنی، تو  رعایت  آن  درباره  را  الهی  پیمان  که باید  کاری  »مبادا تنگنایفرماید:  که می باشد؛ چنان 

 راهی که هیچ خداست  از بازخواست  بهتر هاسختی  تحمل کند؛ زیرا  جا نابه  شکنی پیمان  به وادار 
 (.287، ص 1375،  میثم )ابن ندارد«    وجود   آخرت  و   دنیا  در  بخشش آن  و  عفو   برای 

 دشمن  با حتی نیرنگ و نکوهش مکرـ 6ـ8

اهتمام  مسئله به این و داندنمی دشمن روا حق در را حیله و کلی مکر طوربه علی امام
 نزدیک  خویش دشمن به ،زدن ضربه قصد و با مکر» فرماید:اش میتوصیه و در دارد خاص
 به شدنشان نزدیک  مباشید که گرانحیله که مانند است این آن مفهوم ؛(193 خطبه) مشو«
 هاآسیب از یکیآن حضرت  .است دشانخو کارانهفریب هایخواسته به رسیدن برای ،دیگران

 بر اساس  شناساند تامی  نیز  خویش  مخاطب  به  را آن  داند ومی فریب  و  نیرنگ  را  افراد رابطه  در
 بر اساس را خود روابط انسان ،دکنمی تقویترا ریاکاری و فریب  از نفرت فرد نگرش که این

ال تختلن عدوک... فال ادغال وال : »فرمایدمی بارهدراینبنا کند؛ صداقت  و اطمینان و اعتماد

  .(193 خطبه) «مدالسه وال خداع فیه

  دشنام پرهیز ازـ 6ـ9

کید هاانسان نفوسن شمرد محترم بر امام علی  صفین جنگ در خود یاران دارد و به تأ
 حالشان ید ویرا بازگو آنان هایکرده اگر لیکن ،باشید گودشنام شما ندارم دوست : »منودفرم
 از  را  و آنان  ما  ،خدایا  .است  رساتر  ،عذرخواهی  هنگام  در  و  است  ترنزدیک   صواب  به  ،آورید  یاد  را

 راست برسان« گمراهی به راه گردان و ازبرقرار  سازش آنان و ما میان برهان و شدن کشته
کند   بازگو  رایشب  را دشمن  حال که است آن  جنگ  میدان  در  امام  رفتاری  شیوه  .(206  خطبه)
 امام سخنان  ،شناختی  عدب    از  اگر .دکندعا می  ،نفرین  جای  به  ،دشمن  با  پیوند  برای  همچنین  و
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 وجود هاانسان روانی بعد در که مشترکی هایجنبه که ایشان از دید خواهیم ،کنیم بررسی را
 هایجریان مرور تغییرپذیری با حس شدن برانگیخته و خیرخواهی برابر در نرمش مانند ،دارد

 آن اساس بر است که جنگ خشونتی کاهش جهت در د که این امرکنمی برداریبهره ،گذشته
خشم   تحریک  اصلی  هایزمینه  از  یکی  شود؛ زیرامی  نهی  نیز  دشنام  ،امام  کالم  در  .شودمی  برپا
 گذشته هایکینه گشایش که برای شودمی ایجاد انسان طور ضمنی دربه نیز بینش این .است

پیشنهاد  دشمن صلحی که امام از دلیل، همین به .زد دست اقدامی هر به نبایددرونی  بغض و
 یک عنوان به خدا رضای زیرا ؛کندمی استقبال ،باشد آن در الهی رضای که شرط این با ،داده

برای  مثبت کنترلی و عامل درونی محرک  عامل یک  است و مطرح  الهی بینیجهان ارزش در
  .دهد قرار اولویت در را صلح تا آیدمی حساب به انسان

 طلبی یبزرگ نکوهشـ 6ـ10

شود می  آنان   در   خودشیفتگی  بروز   زمینه، سبب   این  در   مردم   تأسی   و   شاهانه فرمانروایان   برخورد 
 یا دیگران تحقیر دیگران و  از ظالمانه  کشی بهره  مانند آمیزی خشونت  به دنبال آن، رفتارهای و 

ع این  بازدارندگی از برای  دلیلی  انسانی،  نفس آید. کرامتپدید می  خودخواهانه رفتارهای نو
اخروی، در  عذاب معاد درباره به نگرش  و دینی اعتقاد  طورهمین  است و  جویانه برخورد برتری 

 کلمات  در  . شودمی   بیان   عنوان راهکار  به  معضل   این   ترک   برای  بازدارنده   کنترلی  عامل   امام،   کالم
ارجع فان مشی مثلک مع مثلی فتنة للوالی ومذلة : »خوانیم می  البالغه نهج  در م علیاما  قصار 

است«  مؤمن خواری  و  ی شدن وال باعث فریفته من،  با  تویی  چون  رفتن  که پیاده  ؛ بازگرد للمؤمن
 را  خود  شما  نبردند و  سود  کار این از شما امیران: » فرماید دیگر نیز می  جایی  (؛ در 322)حکمت 

 رنجی که کیفر  است  بار زیان  چه  گردید و می  بدبخت  آخرتتان در  افکنید ومی  رنج  به  دنیایتان در 
 (. 37یابید« )حکمت    امان آتش   از   آن  که با  آسایشی   است  سودمند   چه   است و   آن  پی  در 

 حتی به مشرکان دنرسانن آزارـ 6ـ11

 و خواهیزیاده، ناشکیبایی، عقاید اختالف ،دنیا به محبت ازجمله ؛دارد عواملی آزاررسانی
: حجرات) غیبت و  تجسس  و  (18لقمان:  )  مردم  به  اعتناییبی  مانند  مواردی  قرآن  در.  حسادت
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 جوانمردی  و  تضعیف مروتباره  در  علی  امام.  است  شده  عرفیم  آزاررسانی  موارد  از  (12و  11
 وکف الندی وبذل الحیاء ةبکثر ةالمرو علی یستدل: »فرمایدمی ،آزاررسانی در پی انسان نهاد در

 ایذا و  آزار  بازداشتن  و  عطا  و  احسان  بذل  و  حیا  و  شرم  بسیاری به  ،آدمیت  و  مروت  برای  ؛االذی
 .(423ص ،1378، تمیمی آمدی)« است شده استدالل 

 و کرده نکوهش را مشرک  زنان کرامت قائل بود و حتی آزارها برای انسان علی امام
 فرماندهانتان  به  دادند و  دشنام  را  ناموستان  اگر  حتی  را  که زنان  زنهار: »فرموده است  بارهدراین

 عقلی و جسمی نیروهای تمامی درآنها  کهچرا ؛کنید تحریک  بیازارید و ،کردند جسارت
 و آزارشان برخورد از به خودداری ،بودند شرک  در موضع اینان که روزگاری به ما اند وتوانکم

ع این آن حضرت  .(14نامه ) بودیم« مأمور  مشرک و مشترک بین ناهنجار یک  را خشونت نو
 هایزمان در  حتی  فرد  خاندان افراد نکوهش توسط  و  سرزنش  ،آن  منفی  پیامد  وداند  می  مؤمن
 در را  های انسانینسل بسیار که چه شودمی بیان مسئله این شمولیت نوعیکه به است بعد
 در .کنندمی تعیین مجازات آن برای و ،بازخواست زنان آزار و اذیت به دلیلزمان  طول
 ،جاهلیت  دوره  زنان در  آزار  از  افراد  شدن  و نهی  شده  داده  هشدار  مسئله  این درباره  البالغهنهج
 همان  جاهلیت یا  نیک   هایسنت  احیای  نوعی  به  شود کهمی  عینی ذکر  شاهد  و  نمونه  عنوان  به

  .آوردمی وجود به زمینه این در راشناختی  دهد ومی آموزش را گذشتگان

 مشارکت ایجاد صلح فرهنگی مبتنی بر اصلـ 7
با    (. مشارکت   ، واژه دهخدا   نامه لغت ) است    دادن   شرکت   و   ساختن   شریک   معنای   به   لغت   در   مشارکت 

  گردد. در قرآن می  ها بر اساس همکاری و همراهی تقویت تأکید بر اصل مشارکت، بنیان روابط انسان 
و   نیکی  راه  در  ؛ همواره والتقوی البر علی تعاونواتقواست: »  و  نیکی  در  مشارکت  و  تعاون  بر  تأکید 

آشکار    که جایگاه واقعی مشارکت را  وجود دارد  هایی زمینه   (. 2مائده:  ) کنید«    تعاون   هم   با   پرهیزکاری 
مشارکت مردم در   که به گردن یکدیگر دارند و همچنین  جمله عنایت افراد درباره حقوقی کند؛ از می 

های نزدیک  که بر این اساس، راه  های دیگران توجه نبودن به گرفتاری سرنوشت جامعه خود و بی 
 شود.  می  ها و ایجاد روابطی همراه با صلح و امنیت، هموار شدن انسان 
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کید به توجه با  به آنان اهتمام و جامعه امور در مردم مشارکت بر شانبیانات در علی امام تأ
 روابط و امنیت با همراه سالمای جامعه ایجاد برای که شودمی مطرح  نکاتی ،سرنوشتشان

 .است ضروری آمیز،صلح

 شرکت در ادای حقوق یکدیگرـ 7ـ1

 ،جامعه  در  ناهنجاری  و  خطا  مشاهده  هنگام  در  باید  ،دارند  هم  به گردن  که  حقی  دلیل  به  مردم
 ازجمله  لیکن»  :دارد  بستگی  انسان  ظرفیت  و  توان  مقدار  به  امر  این  که  کنند  نصیحت  را  همدیگر

 حق داشتن برپا در رساندن یاری و توان مقدار هب یکدیگر دادن اندرز ،بندگان بر خداهای حق
 .(216 خطبه) «است  یکدیگر

 در انجام امور جامعهها مشارکت مردم و دولتـ 7ـ2

اشتر   مالک   به   علی   امام   . شود می  مطرح   مردم   برای   حقی   به عنوان   سازی، تصمیم   و   مسائل   بیان 
 (. 50بگوید« )نامه   تو   به   بیشتر   را   تلخ   حق   سخن   که   برگزین   دیگران   بر   را   کس   »آن   : فرماید می  

کید، مردم اقتصادی مشارکت رهدربا  به زمامداران ظن حسن و اعتماد بر علی امام تأ
 پس» :است برخوردار اولویت از ،جامعه در اعتمادسازی فرهنگ  رواج ،عبارتی به و است مردم
 اگر بپردازید؟ او ولی به و سازید ادا را آن تا است حقی شما هایمال در را خدا آیا بگو مردم به

  ، دهد   تو  به  سیم  و  زر  از  آنچه  و  برو  او  با،  آری  گفت  کسی  اگر  و  مشو  او  متعرض  تو،  نه  گفت  کسی
 .(216 خطبه)« بگیر

 های دیگرانمشارکت در رفع گرفتاریهمدلی و ـ 7ـ3

 زندگی و حیات حق انسانی هر که جهت آن از ،انسانی است مشترکات اساس بر افراد همدلی
 گرفتن  نظر در بدون دیگران ،شود مبتال ایبه گرفتاری انسان این چنانچه .دارد را شایسته
 مواساة  مانند  مواردی  .دهند  انجام  عملی  ،او  از  حمایت  و  انسان  یک  به  کمک  رایتنها ب  و  ،منفعت

 )برآوردن المکروبتفرج عن و  (گرفتاران از )گشایش اغاثةالملهوفو  (دیدگان)فریادرسی غم
  .شودمی ارائه بارهدر ذیل دراین راهکارهایی که است همدلی مصادیق نیازمند( از و خواست
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  مسئولیت حس ایجاد الف(

در جایگاه رهبر  ،تعهد هاست. اینپذیرش تعهدها و مسئولیت ،انسانی مهمهای ویژگی یکی از
 مرا کنم که ن بسندهیبه ا آیا» :فرمایدمی  امام علی ؛رسدمی جامعه اسالمی به نهایت خود

 اینمونه روزگار سختی در و نباشم شریک آنها  روزگار با هایناخوشی در و گویند مؤمنان امیر
  .(45 )نامه «نشوم برایشان
 البهائم همّها بطونها انّ»  :فرمایدمی  علی  امام  .است  انسان  به  مربوط  ویژگی  ولیتئمس  و  تعهد

 اندخویش  شکم  کردن  پر  برای  تالش  در  چهارپایان  تردیدبی  ؛غیرها علی العدوان همّها السباع وانّ
 به حیوان که معناست این به سخن این(. 153 خطبه)« انددیگران به تجاوز پی در درندگان و

 انسان آفرینش هدف با خلقتش هدف ،داده قرار برایش عالم این در خدا که طبیعتی مقتضای
 امام .دارد اختصاص انسان به در برابر اعمال، پاسخگویی وشناسی وظیفه و است متفاوت

 تشبیه چهارپایان به ،نداتوجهبی خود وظایف به و شده غفلت دچار که را هاییانسان علی
 فرامین کنندگانترک ای  و شودنمی غفلت کارهایتان از که غافالنی ای» :فرمایدمی و کندمی
 ایدشده گردانروی خدا از که است شده چه را شما ،شویدمی بازخواست کارهایتان از که الهی

 شبانشان  که  هستید  ارادهبی  چهارپایانی  بلکه  ،انسان  هن  شما  که  گویی  ؟دارید  گرایش  او  غیر  به  و
لوده آبشخوری و چراگاهی به  .(175 خطبه)« است برده آ

 اآنه به توجه و دیدگانستم امور از آگاهیب( 

 نیازمندی،  و   توجه به گرسنگان و فقیران است. فقر   ترین ابعاد مسئولیت رهبر جامعه، یکی از مهم 
فرزند خود را از   های فقر، با بیان زیان   علی  امام  . دارد   همراه  به   اجتماعی  و   فردی   بارزیان   آثار 

 همانا  که  بر  ه پنا  خدا  به  فقر  ! از هراسناکم  تو  بر  دستیتهی  از  من،  فرزند  دارد: »ای می  آن برحذر 
 (.238  حکمت ) است«    دشمنی  عامل و   کندمی   را سرگردان  عقل  و   ناقص،  را   انسان  دین  فقر، 

 معیشت   متوسط  سطح  به  توجه   با  آبرومندانه  معاش   حق  داشتن  جامعه،  در  نیازمندان  حقوق  از
کند و درباره خود به می  توصیه  مخصوصًا کارگزاران را به توجه به فقیران امام  است. جامعه

فرماید: »آیا به این بسنده کنم که مرا امیر مؤمنان می  عنوان الگوی عملی مسئوالن حکومت، 
ای برایشان نشوم؟« های روزگار با آنان شریک نباشم و در سختی روزگار نمونه گویند و در ناخوشی 
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آن را  باید او ببخشد، به  را که خدا مالی  »هرکس : فرماید می  (. خطاب به همه مردم نیز 45)نامه 
 نیازمندان   به  آن   از  و  کند   آزاد  را   اسیر  و  بگستراند   مهمانیهای  سفره   و  ببخشد  خود   خویشاوندان  به 
 نیز   ادیان   سایر   فقرای  به   رسیدگی   بر   امام حتی  زمینه   این   در   (. 142  خطبه ) بپردازد«    بدهکاران   و 

جامعه  در گرفتاران همه  نیازهای تأمین در قبال انسانی را مسئولیت سح و  داشت تأکید 
ای ازکارافتاده  پیرمرد نصرانی نابینا و  که برای بود؛ چنان  پیشرو  امر،  این  در  خود  انگیخت و برمی 
»شگفتا فرمود:   کرد و درباره او   مشخص   المالبیت   از  درآمدی  کرد، می   کار  اشتوانایی   زمان  در  که

المال به او اید! از بیت ؛ اکنون که پیر و ناتوان شده، او را از زندگی بازداشته از او کار کشیدید 
 (.1، حدیث  19باب   ، 1387،  بپردازید تا آبرویش حفظ شود« )حر عاملی 

  آن مثبت آثار به ایجاد همدلی و توجهج( 

گاه  دیده و آسیب  همدلی،باتوصیه به شناختن افراد  مسئله  در  علی  امام    و آنها  درد  از  شدن  آ
به عملی ساختن این حس اهتمام دارد   ستمدیده،  افراد  قبال  پذیری در مسئولیت  برانگیختن حس 

  به عنوان   ن کند و با آ گناهان استفاده می   شدن   بخشیده   ترغیبی همچون   عوامل   و   ابزار   از   همچنین   و 
  کفاره  که  اموری  فرماید: »از می  است و  تأثیرگذار  همدلی،  فرد به  نگرش  در  کننده مثبت، کنترل 
 . ( 24)کلمات قصار    است«.   گرفتاران   کار   در   گشایش   و   دیدگان غم   ی است، فریادرس   بزرگ   گناهان 

 تعامل اصلمبتنی بر  ،ایجاد صلح فرهنگیهای روشـ 8
دیگرگرایی تحت عنوان »   از آن   توان تأکید دارد که می آمیز و عادالنه با دیگران  اسالم بر تعامل محبت 

اند.  تأکید کرده « یاد کرد. متفکران مسلمان بر محبت متعادل و عدالت در ارتباط با دیگران  اعتدالی
، و عدالت را  عامل پیونددهنده شهروندان  باره فارابی محبت ناشی از اشتراک در فضیلت را دراین 

 (.  16، ص 1397،  داند )ترکاشوند و دیگران می   و باعث تداوم ارتباطات   تابع محبت 
کیدمحبتی عاقالنه و منطقی    رب  ،محبت  رهمطهری دربا که ناظر بر رعایت مصلحت   کندمی  تأ

 داند می دوستیله انسانیتئدوستی را مسله انسانئمس اساساً  و ت فرد و جمع استو سعاد
ع  تعامل (.171-170ص ،1375، )مطهری و رفع  ،با اقشاری با افکار مختلف و عقاید متنو

در تحقق صلح  ،بستگی در جامعهو پرورش روحیه هم آنها مشکالت ایشان و رسیدگی به
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 باال و پذیری مدارا کردن با مردم و حسن ظن به آنان و تحمل خواهد بود. مؤثرفرهنگی 
که بر اساس سخنان  شودمی از راهکارهای تعامل محسوب ،کارگیری تغافل در بعضی مواقعهب

 .کنیممی اشاره این راهکارهاامام علی )ع( به بعضی از 

  مردم با آمیزمسالمت رابطهـ 8ـ1

 مردم با هرکهآمده است: »  البالغهنهجدر    ،با مردم  آمیزمسالمتدر اهمیت مدارا و داشتن رابطه  
 :است آورده فراز این شرح  در میثمناب .(21حکمت ) «شودمی پوشیده او عیوب ،کند آشتی
 که کسی و باشد نداشته نزاع کسی با و کند آشتی مردم همه با آدمی که است آن در ترغیب

 پنهان هایشعیب پس ؛دنشو او هایعیب جویای و نباشد کاری او با نیز را کسی، باشد چنین

 او هایعیب جویای دشمنان زیرا ؛دارد دشمنی و کینه مردم با که کسی برخالف ،ماندمی

 در .(632ص ،2ج، 1375 ،ثمیمابن) شودمی ظاهر او هایعیب تجسسشان در  و شوندمی

ع  همین حکمت )  «است عیوب  پوشاننده  ،دیگران کردن تحمل: »است آمده البالغهنهج در موضو
 در انگیزشی ،مثبت کنترلی ابزار عنوانه ب ،است شده تشبیه قبر به که پوشانندگی حالت .(6

 در امام. دکنمی تشویق افراد با آمیزمسالمت زیستیهم به را وی که آوردمی به وجود  فرد
 از یکی زیرا ؛کندمی اشاره نیز جوییعیب مذمت به ضمنی طوره ب ،دیگران تحمل به توصیه

 جویوجست با ،آن دنباله ب که است خصومت و ورزیکینه ،نکوهیده صفت این رواج دالیل

ع  این در البالغهنهج در  ؛شودمی بازگو نیز زشت اعمال سایر ،آن بیان و عیب  دیگری موارد ،موضو

 امام از قصار مکال این به توانمی ازجمله ؛کندمی افاده را معنا همین که شده بیان نیز
 .(1335حکمت ) «است برده سود را سالمتی ،باشد داشته مسالمت مردم با هرکه: »کرد اشاره
 مردم با مسالمت» شده است: بیان مردم با مسالمت نتیجه، شر از ماندن  امان در  اینجا در

 در سالم واژه الحدیدابیناب .(252حکمت ) « است ترس و بیم مواقف از ماندن  امان در سبب

 « بینک و بینی حرب ال ای: »است آورده و داندمی صلح معنای به را امام سخن این
 فرد زندگی مراحل در قویای پشتوانه هاناشایستگی تحمل .(89، ص1404، الحدیدابی)ابن

 را احتمال و حلم: »فرمایدمی ایشان. دارد اشاره نیز نکته این به علی امام که است

 فرمود، بیان امام که  نکته این بنابراین .(80حکمت ) «یافتم جنگی مردان از ترهکنندیاری

 .شودمی راغب عمل اینه  ب و شودمی برانگیخته او حس که آوردمی به وجودی  شناخت  فرد برای



  

 

ول
ص ا

 
وش

ور
 اهی

یجاد ا
 

صلح  
هنگی فر

نهج رد 
الهغ

لب ا
 

95 
 

 شایعه از دوریـ 8ـ2

اندازد می  را به خطرای  عده  سازی از گناهان بزرگ اجتماعی است که گاهی زندگی جمعی  شایعه
آتش جنگ را میان   ،اساسش بیربسا یک گزاانجامد و چهمی  یا به از بین رفتن آبروی جمعیتی

 .کندمی وردو گروه شعله

 حسن ظن به دیگرانالف( 

تخریب وجهه شخص است تا از او  ،زنندمی سازیجمله دالیلی که افراد دست به شایعهاز
 امام علی بزنند. راهکاراز این طریق بتوانند به او ضربه  و منفور نزد مردم بسازندای چهره

 آمده البالغهنهج  در مورد این در حسن ظن داشتن و رفع بدبینی است. ،شایعه رای مبارزه باب

 بر باید ،شناخت راه درستی و دین استواری به را خود برادر که ره ،مردمای : »است

 استفاده آن از معنا همین که دیگری کالم  در  ؛(141خطبه  )  «بندد گوش مردمهای  گوییهرزه

ها بدگویی همواره مردم که بدان و واگذار ،نداری آن بهشناختی    که را آنچه: »است مدهآ ،شودمی
  .(78نامه ) «دهندمی پرواز سویته ب را

 پذیری از شایعهتأثیرهشدار درباره ب( 

 علی امام که است جامعه آمیزصلحهای رابطه در رسانیآسیب و تهدید ابزاری برای شایعه
 ارتباط این در و کندمی برداریبهره بازدارنده عاملی عنوانه ب لهئمس این ساندنشنا از

 خود اثر  ترتیب هر به باطل سخن تیر اما ،رود خطابه  اندازرتی تیر بسا که هشدارید: »فرمایدمی

 مانند ،پذیریشایعه و شایعه ایجادکننده عوامل شناخت با .(78نامه ) «گذاردمی جا بر را

 امام سخنان در هکچنان ،سازانشایعه بودن خواهدب و شایعات هب اثر ترتیب همچنین و ،بدبینی

 عملکردی با ،به این منظور .توان از گسترش آن جلوگیری کردمی  ،است شده اشاره آن به هم

 محبت حس ایجاد بر تکیه ایجاد حسن ظن در خویش و و بدخواهان به اعتناییبی مانند متقابل

 .کرد تقویت را آن و آورد به وجود را آمیزصلح ایرابطه ایجاد زمینه توانمی ،افرادبین   عطوفت و

  یریگجهینتـ 9
شامل  و صلح فرهنگی برخاسته از فرهنگ است ،اساس تعریفی که از صلح فرهنگی شد بر
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 هایبرخاسته از منافع شخصی و گرایشهای ارزشاست که در مقابل  هاییو بینش هاگرایش
مانند  ،بر مبنای اصول مشترک انسانیها و بینش هاهمچنین این گرایش ؛نفسانی قرار دارد

بر این اساس، اگرچه به  ،اند. بر این اساسگذاری گردیدهپایه ،کرامت نفس انسان و عقالنیت
ها انکارناشدنی است،  با ها و تبعیضها وجود تضادانسان  های طبیعیها و گرایشخواستهسبب  

کید بر جنبه بسا مذاهب و نژاد و قومیت در آن نقش اساسی که چههای مشترک انسانی ـتأ
ع انسان به دلیل فطرت انسانی با پیشنهاد توان  می  داندـمی  خود را ملزم به آنها  اش،ندارند و نو

 تأثیرگذار بود.، در ایجاد صلح پایدار، هاییروش

توان می گوناگونهای در موقعیتشناختی به علت تکرار برخی اصول انسان البالغهنهجدر 
بر  ،چهارگانهتحقیق با استخراج اصول این پی برد. در  به اهمیت آنها از دیدگاه امام علی

 استخراج شد: هاییروش ،اساس هر اصل
 :اصل عقالنیت

 ؛مقابله با خودمحوری.  4  ؛مشورت .  3  ؛انتقاد مردمیهای  فراهم کردن زمینه  .2؛  انتقادپذیری.  1
 .مقابله با نادانی .6 ؛مقابله با تعصب .5

 : اصل کرامت انسانی
 پرهیز از .4 ؛نکوهش قتل نفس. 3 ؛عفو در هنگام قدرت . 2 ؛استبداد و زورگویی . پرهیز از1

رعایت پیمان الهی میان .  6  ؛مشرکان  بامدارا کردن همراه با قاطعیت  .  5  ؛شتاب در هنگام خشم
آزار . 9 ؛دشمنان باحتی  نکوهش مکر. 8 ؛طلبیینکوهش بزرگ. 7 ؛منان و مسلمانانؤم
 .حتی به مشرکان دنرسانن

 :اصل مشارکت
اطالع از امور . 5 ؛ایجاد حس مسئولیت. 4 ؛همدلی. 3 ؛موعظه. 2 ؛شرکت در ادای حقوق. 1

 .توجه به آثار مثبت همدلی. 6 ؛دیدگان و توجه به امر آنهاستم
 :اصل تعامل

 دربارههشدار ؛ حسن ظن به دیگران دوری از شایعه:. 2؛ با مردم آمیزمسالمترابطه . 1
 از شایعه.پذیری تأثیر
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ع با توجه توان گفت یم ،صلح آمده است رهدربا البالغهنهجکه در  ییهاروش به در مجمو
گاهیبا ا امیرالمؤمنین گاه یاز قب ،در انسان یجاد خودآ ش و یشدن انسان به نفس خول آ

 یشناخت  ،در روابط انسانی  یو در نظر گرفتن اصول اساس  یختن احساسات مشترك انسانیبرانگ
 فرماید.یم  ن شناخت را هموارتریر ایمس  ،عملی  هسازد و با سیریش فراهم میبرای مخاطب خو
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