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 چکیده 

نجام شده که به روش اسنادی البالغه ااخالق از دیدگاه نهج پژوهش با هدف شناسایی روابط اجتماعی واین 
وری آبرداری به منظور گردبرای این کار از ابزار فیش البالغه بوده است.نهج ازگیری با بهرهو ( ای)کتابخانه

 ،هر جامعه آدمیان در عین استقالل علی)ع( درامام دیدگاه  ها حاکی از آن است که ازیافته اطالعات استفاده شد.
انداز علی)ع( انسان در هر شرایطی در چشم .هویت و روح جمعی دارند و اصالت هم با فرد است و هم با جمع

د در کیأاهداف مهم تربیت اجتماعی مورد ت .نمایدتلقی نمی گاه انسان را شرطی شرایطو هیچ است مسئول
از اختالف و  یزپرهاخوت و برادری و تفاهم و همدلی در بین افراد اجتماع و  ۀپرورش روحی البالغه ایجاد ونهج

این  در نگرانه و تفسیرگرایانه بوده وکردی پویامبتنی بر تبیین کار امام)ع( یدگاهداز  سالم ۀجامع .است تفرقه
 اخالق خصوص در مسائل این از یکی میان معیارهای مطلوبی برای برقراری روابط اجتماعی معرفی نموده است.

 ندانخویشاو با پیوند و ارتباط، کردن همنشینی خوب ،دادن هدیه مورد در حضرت که است یگرانبا د معاشرت
 یچه در و دارد فراوان کیدأتنیز  آنان نوازییتیم و همچنین همسایه به توجه در خصوص .کید داردأت فراوان

 ق وخصوص اخال امام علی)ع( در توجه به بیانات گهربار بنابراین با د.کننمی فراموش را وظیفه آن شرایطی
نگاه  و همابه شرایط اجتماعی  هر انسانهای فردی توجه به ویژگی کنار شود که باید درگیری میاجتماع نتیجه
محبت هدایت  به سمت سعادت و ، جامعه راآن امام همام رفتار پیام و قرار دادنتوان با سرلوحه می ژرف داشت و

 کرد. 
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 مقدمه. 1
الغه سراغ البسنگ نهجکتابی را هم توان از جنبه سرشار بودن از نکات اخالقی و تربیتی،نمی ،بعد از قرآن

لطیدن غنمایاند و آنان را از فرو ها میبخش راه هدایت را به نیکی به انسانکتابی که با تعالیم حیات. گرفت
 البالغهای نهجـسنگ را به جرانـتاب گـاین ک از این حیث، .دارداللت بر حذر میـدر دره گمراهی و ض

ا هالبالغه در دعوت انسانهای بدیع نهجیکی از شیوه. التربیه خواندالهدایه و نهجروش بالغت(، باید نهج)
ل ه تصویر کشیدن فضایل و رذایب ها،ها و پلشتیهای اخالقی و انسانی و بازداشتن آنها از زشتیبه ارزش
ها را دل ،با ترسیم فضایل اخالقی در تابلوهای زیبا و فریبا)ع( علی. گویاستهایی زنده و در صحنه اخالقی،

ا را هها و نیکیهای عطرآگین و مصفای خوبینماید و گلها و مکارم اخالقی میماالمال از عشق به نیکی
 منظور زشت جلوه دادن رذایلآن حضرت به از سوی دیگر،. سازدها شکوفا میدر سرزمین وجود انسان
 ه،کشد تا از این راکه منفور و مطرود همگان است به تصویر میصورتیآن را به ها،اخالقی در منظر انسان

اخالق میان  یندر ا. (22: 1831 قاسمی،محمد)ها پاک سازد ها و پلیدیلوح ضمیر آدمی را از انواع زشتی
سازد؛ زیرا با جامعه و تاریخ مطرح میترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان را با خود، اجتماعی از مهم

 .و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است تواند یك تمدن را بسازد نه یك فردجامعه می

 لهئبیان مس. 1-1

از ت و ترین آنهاسالبالغه کاملنهج، از قرآنتوان گفت که بعد دینی با اطمینان می میان کتب معتبر در
گرا فراوان های جمعها و ایدهکه در میان ادیان الهی، اسالم یك دین اجتماعی است و در آن آرمانجاییآن

به این مهم بسیار پرداخته شده و گاه و بیگاه جامعه و اجتماع مورد  البالغهجای نهجشود، در جایدیده می
خاطر سقوط هنجارهای اخالقی سقوط یك جامعه در نگاه امام علی)ع( به  .عتاب و خطاب واقع گردیده است

علت سقوط جامعه روزگار  کهیهنگامالبالغه، که نهجو پیشرفت آن به خاطر همین هنجارهاست؛ چنان
( یکی از اهداف بنیادی دین را عامام علی). کندهای اخالقی اشاره میبه مؤلفه نمایدیمعلی)ع( را تحلیل 

. (123: 1831 ،)جعفری داندارکان مختلف زندگی می ۀاداررویکرد اخالقی و فضیلت محور در تدبیر امور و 
های اخالقی و دینی و تحقق حاکمیت دینی، بندی به ارزش( پایعسیاسی امام علی) یمشخطرو در از این

عملی  -های فکریالبالغه محصول چالشکه نهججااز آن. ای برجسته داردقی آن، جلوهـبه مفهوم حقی
ق طور دقیهای معنوی و انسانی در آن، بهبوده و سیمای اخالق راستین دینی و ارزش( عحکومت امام علی)

ها انالبالغه نیز، انساز دیدگاه نهج. توان مالحظه نموداین کتاب ارزشمند می که با مطالعه انعکاس یافته
ن گزینش، گزینند و ایدانند، آن را برمیچون زندگی اجتماعی را امری متناسب با طبیعت عقالنی خویشتن می

البالغه نهج 28به خاطر جبر یا از روی درماندگی نیست، بلکه از سر شعور و درک است، از این روی، در خطبه 
، داگر کسی از شما در خویشاوندان خود خلل و کمبودی مشاهده کند مبادا از رفع آن سرباز زن آمده است:

دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد، تنها یك شود، آن کس که چون اگر نبخشد مالش افزون نمی
و کسی که پروبال محبت خویش  های فراوانی را از خویش دور کرده استدست را از آنها گرفته، اما دست

 .(111: 1831 ،واصل یارمحمدی و جعفری) را بگستراند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد یافت
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این خطبه، انسان در حیات اجتماعی، که صحنه سود و زیان است، نیازمند یاری دیگران است  بر اساس    
تی و ها نیازمند دوسانسانی به خاطر نامالیمات و سختیکشاند و هر او را به سوی دیگران می« نیاز»و این 

با  و ارتباطد پیون به یازن، بررسی سلسله مراتب نیازها شناسی نوین درمنابع روان در. مودت با خویشان است
کودک  .گیری تعامالت اجتماعی استشکل که مقدمه روابط اجتماعی و هاستترینیاز اصلیکی دیگران 

 ست وا دنبال ارضای آن نیازکند بهمی برقرار اولین ارتباط که با مادر در شود ومی متولد یازنانسان با این 
آن  صورت عدم تحقق در و شودپیوند می یهدر سامین امنیت أترین منبع تمهربان بزرگ و گرأییدت ادرم

 های مناسبفعالیت از انجام را او و شودیممستولی  بر کودکجنس اضطراب جدایی است  اضطراب که از
 (.13: 1838 ،همکاران و یعقوبی) سازدآینده نگران می اجتماعی در

ونه که گه انسان تنها بهره شیطان است، آنکنید کاز پراکندگی و جدایی حذر  فرماید:می 121در خطبه     
ز از ی گریدهد که آدمیان برااین عبارات، چهره اجتماع بشری را نشان می. گوسفند تنها، طعمه گرگ است

ر باید آید ناگزیمی به دستآوردن منافعی که تنها در پرتو اجتماعی بودن  به دستشرور شیطانی و برای 
 . به اجتماع روی آورند ه وترک کردگیری را انزوا و گوشه

سازد، شتر فرماید: ای مردم، همانا رضایت و خشم، مردم را مجتمع میمی 132امام علی)ع( در خطبه     
صالح را یك نفر پی کرد، اما خداوند تمامی آنها را عذاب کرد، چون آنها به این کار راضی بودند، خدا نیز 

. کید قرار گرفته استأدر این خطبه اندیشه جمعی مورد ت. (111/شعرا) ﴾فعقروها فاصبحوا نادمین﴿فرمود: 

ای است، سرنوشت جوامع را بر اساس این کالم، رضایت و خشم که گویای فرهنگ جمعی هر جامعه
های مهارت در حوزهامروزه . باشدنیازمند مدیریت می خشم یك هیجان منفی است و .کندیممشخص 

 گونه که اشاره شد خشم هم یکی ازهمان کید است وهای منفی مورد تأهیجانمهارت مدیریت ، زندگی
ماعی های اجتآسیب جلو خیلی از، مدیریت نمایند را ای که با آموزش بتوانند خشم خودافراد جامعه. آنهاست

 از خشم یك جامعه به دور. شوندآرامش رهنمون می ایمنی و جامعه را به سمت سالمت و گیرند ورا می
 وطن و و یاناز کبه دفاع  مواقعی که نیاز البته هیجان خشم در .کامل است جامعه دارای نشاط درونی و

ونه گتوان اینبا این توصیف می .کندبه حیات انسان کمك می الزم و کامالً، میان است ناموس در جان و
گیری کرد که شناسایی معیارهای روابط اجتماعی در جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و کاربست آنها و نتیجه

نان گیری از سخشده که با بهره هنجارهای اجتماعی امری حیاتی و مهم قلمداد وتبدیل نمودن آنها به رفتار 
لذا  .آنها را برشمرده است وه البالغه که به فرزندش نوشتنهج 81در نامه )ع( ارزشمند موالی متقیان علی

ریزی اخالق اجتماعی شده شناسایی و کاربرد این معیارها در اجتماع مقدمه و بستری است که موجب پی
ل و هدف از بعثت خود را تکمیهم ن اسالم الشأکه از اهداف بنیادین دین مبین اسالم بوده که پیامبر عظیم

ر د اخالق و روابط اجتماعیتبیین لذا هدف اصلی در این مقاله  .گسترش اخالق در جامعه معرفی نمودند
  .است البالغهنهج
ط اجتماعی از دیدگاه ـرواب یارهایـمع اوالًاساسی در این پژوهش این است که:  یهاسؤال بنابراین    

 ؟باشندمیها البالغه کداممنین در نهجؤهای اخالقی در کالم امیرالمآسیب ثانیاًالبالغه کدامند؟ نهج



  ...روابط اجتماعی و اخالق از دیدگاه حضرت علی)ع(     61

 

 

 پژوهش ۀپیشین .1-2

ذشته گ دیدن انسان که در های بیماربا نگاه بر آنهای مترتب دیدگاه انسانی و مسائلامروزه ورود به حوزه 
. شودیروانشناسی مثبت مشاهده م تغییرات برجسته نظری این حوزه در یکی از. شایع بود تفاوت کرده است

 به دنبخشی التیام توانایی افراد که است مدعی روانشناسی جدید رویکرد (2112) 1سلیگمن و فوریرد نظر از
 ژهویبه است، مشکل کار این انجام احتماالً وجود، این با .دارند را عملی راهکارهای و سالمتی تأمین خود،
 افراد وانندبت درمانگران اگر مثبت، روانشناسی بر اساس. آیندمی آلوده یا سمی هایمحیط از که افرادی برای

 در را آنها پریس مانند تواندمی این کنند، شانیافته رشد و ذاتی نیروهای به دستیابی و شناسایی به قادر را
 رفیتظ که ایگونهبه آورد؛ دوجو به پذیریانعطاف آنها در و کند محافظت اجتماعی و عاطفی مشکالت برابر

 البالغه هم به انسان این نگاه مثبت رانهج .سازد فراهم آنها برای را منفی تجارب به واکنش و مؤثر مقابلۀ
واند تمطالعات حوزه اجتماعی می بنابراین در و داندهای مثبت الهی میویژگی جمیع خصایص و را او دارد و

 با مردم مطلوب ارتباط هایشاخص عنوان تحت پژوهشی در( 1832) رضایی و مروتی .بگیرد توجه قرار مد
 باشد یمتعال و دوسویه صریح، صادقانه، ارتباط این اگر که اندرسیده نتیجه این به البالغهنهج در زمامدار

 .خواهد پی در را جامعه آبادانی و رشد برای حداکثری مشارکت زمینه
 ارتقای بر البالغهنهج هایآموزه اثربخشی مطالعه عنوان تحت پژوهشی در( 1832) بوگر رحیمیان    

 وشر گروهی شیوۀ به البالغهنهج رهنمودهای آموزش که اندرسیده نتیجه این به دانشجویان روان سالمت
 . است دانشجویان روان سالمت ارتقای برای مؤثری

 سالمت حفظ بر ثرمؤ و فردیبین روابط که دهندمی نشان خود پژوهش در( 2111) همکاران و 2اشتمان    
 . دارد بسزایی تأثیر شخصی کارایی و جسمی

 بر بهداشت اسالمی هایعملی به آموزه پژوهشی تحت عنوان نقش التزام ( در1833همکاران ) محققی و    
اء ها ضمن ارتقالبالغه طراحی شده بود نشان دادند که آموزهنهج تعالیم قرآن کریم و بر اساسروانی که 

 . شودهای ارتباطی میمهارتباعث توسعه  گذاشته و اثر ثرفردی مؤبین بر روابط، بهداشت روانی

  پژوهش یتو اهم ضرورت. 1-3

 به آنها ننمود تبدیل و آنها کاربست و بوده اهمیت حائز بسیار جامعه در اجتماعی روابط یارهایمع شناسایی
 موالی ارزشمند سخنان از گیریبهره با که شده قلمداد مهم و حیاتی امری اجتماعی هنجارهای و رفتار

 اربردک و شناسایی لذا .است برشمرده را آنها و نوشته فرزندش به که البالغهنهج 81 نامه در)ع( علی متقیان
 ینبنیاد اهداف از که شده اجتماعی اخالق ریزیپی موجب که است بستری و مقدمه اجتماع در معیارها این
 در خالقا گسترش و تکمیل را خود بعثت از هدف هم اسالم نأالشعظیم پیامبر که بوده اسالم مبین دین

 امروزه. شودمی احساس شدتبه اخالقی باورهای افت و معنویت فقر امروز جامعه در .نمودند معرفی جامعه
 هم ربیتت و تعلیم باالدستی اسناد به نگاه در و است تربیتی علمای بزرگ دغدغه یك اخالقی تربیت

                                                           
1. Foreard & Seligman 

2. Shechtman 
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 یك از ادهاستف با بتوانند تربیت و تعلیم و اخالق و روانشناسی علوم یاگر علما .شودمی دیده آن ضرورت
 ربیتت اهداف پیشبرد به ببینند، تدارک اخالق و اجتماعی روابط برای خوب طرح یك اسالمی مدل و الگو

 که مانهعال و گویا سند یك عنوانبه البالغهنهج به مراجعه مسیر این در لذا .اندنموده شایانی کمك جامعه
 . دارد ضرورت، است پرداخته مباحث این به
 

 شناسی پژوهشروش .2
 بخشی محتوی تحلیل .است مضمون تحلیل واحد و 1بخشی محتوی تحلیل نوع از توصیفی پژوهش روش
 این در .شد مطرح محتوی تحلیل اصلی هایروش از یکی عنوانبه (1333) 2لیسمان و تانینت سن توسط
 هب عنوان آن سپس و شودیم انتخاب کلی عنوان و عبارت یك موجود نظری مبانی بر اساس ابتدا روش

 صادیقم موردنظر زمینه و متن هایپیام تحلیل با آن از پس و شودیم تقسیم ترکوچك هایبخش و قطعات
 ارزشمند کتاب از است عبارت آماری جامعه .(11: 1831 زاده،یوسف) شودمی تعیین ترکوچك هایبخش

 در که اطالعاتی هایپایگاه و مقاالت ها،کتاب و (هاخطبه و هاحکمت و هانامه قصار، کلمات) البالغهنهج
  .است شده واقع بحث مورد (ع)علی امام اقتصادی هایدیدگاه آن
 امام ادیاقتص دیدگاه بیان به که محقق دسترس در منابع کلیۀ و البالغهنهج از است عبارت آماری نمونۀ    

 یقاتیـتحق هایفیش اطالعات آوریجمع ابزار و سندکاوی اطالعات آوریجمع شیوه .اندپرداخته (ع)علی
 و البالغهنهج عظیم ابـکت به العاتـاط دهیانـازمـس و هاداده رفتنـگ به این صورت که جهت .است
 لذا ودب اخالق و اجتماعی روابط بر اصلی کیدأت پژوهش یندر ا چون. شد مراجعه آن با مرتبط متون و منابع

 اتاطالع گردآوری جهت. شد استخراج پژوهش لهأمس به مربوط مطالب فقط متون و صفحات تمام یناز ب
 هایرگهب داخل در متن از واقعی دریافت و شدمی بررسی و مطالعه پژوهشی تیم اعضای توسط موردنظر منبع
 و تحلیل هم کنار در حوزه یك به مربوط اطالعات و هاداده ادامه در. شدمی یادداشت منبع ذکر با فیش
  .است دهش استفاده تحلیلی – توصیفی روش از اطالعات وتحلیلیهتجز برای .شدمی گزارش نهایی نتیجه

 

 بحث .3
 اسبر اس های موجود ودیدگاه مطابقت با منابع و در ارزیابی آنها و البالغه ونهج بررسی مطالب گهربار با
 شود:می ارائهها تحلیل تبیین و ترین واکاوی ومهم، های پژوهشی طرح شدهالؤس

 امام علی)ع( یدگاهاز د معیارهای روابط اجتماعی :تحقیق اول الؤس .3-1

 .کید قرار گرفته استأاندیشه جمعی، مورد ت رسد کهبه نظر می( 132/خطبه)امام علی)ع( بررسی دیدگاه  در
ای است، سرنوشت جوامع را این کالم، رضایت و خشم که گویای فرهنگ جمعی هر جامعه بر اساس

عین استقالل، هویت و روح جمعی  جامعه، آدمیان در هر بنابراین، از دیدگاه امام)ع( در. کندمشخص می

                                                           
1. Classification analysis 

2. Sentaneet & lismann 
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کس که  آن»فرماید: می (123/حکمت)البالغه که در نهجچنان. دارند و اصالت، هم با فرد است و هم جمع
این روایت،  بر اساس. «به عمل قومی راضی باشد، مثل کسی است که داخل آن قوم و همراه آنان باشد

افراد یك اجتماع کسانی هستند که اندیشه واحدی دارند، خواه کنار هم باشند یا از یکدیگر جدا زندگی کنند 
دی های بعکار یك نسل را به نسلبه خاطر همین است که قرآن کریم گاهی . و خواه زنده باشند یا مرده

پیامبران را به ناحق کشتند استحقاق ذلت و خواری دارند،  کهآنبه خاطر  هاینا گویدیمدهد و نسبت می
البالغه، اخالق دریافت که چرا در نهج توانیمچه گفته شد از آن .اندها همان ادامه نسل گذشتهزیرا این

قدر اهمیت یافته که از دیدگان امام متقیان علی)ع( به دور نمانده و آن حضرت در کنار اخالق اجتماعی تا آن
ى پسرم نفس خود را میزان ا :فرمایدیم اند کهکردهفردی، در بسیاری موارد اخالق اجتماعی را نیز بیان 

و آنچه  ز دوست بدارمیان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران نی
، گونه که دوست ندارى به تو ستم شودپسندى، براى دیگران مپسند، ستم روا مدار، آنرا که براى خود نمى

ى براى دارچه را که براى دیگران زشت مىو آن گونه که دوست دارى به تو نیکى کنندنیکوکار باش، آن
ر دانى نگو، گچه نمىپسندى، آنکه براى خود مىخود نیز زشت بشمار و چیزى را براى مردم رضایت بده 

دیگران مگو، بدان که  دربارهچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، دانى اندک است، آنچه را مىچه آن
ر فکر و د و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته باش بینى و غرور، مخالف راستىخودبزرگ

گاه که به راه راست هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى ، آنسازى براى دیگران مباشذخیره
 یقاکثر مصادبه  فرمایش امام )ع( یندر ا. (213: 1832 ،و همکاران بحرانی، ترجمه، عطایی) تر باشخاضع

 لیت دروؤهای انسان سالم احساس مسبارزترین ویژگی یکی از. نظر روانی اشاره شده است انسان سالم از
نابراین به اصل ب شایسته کمال نیست و، یردرا بپذولیت دیگران ؤانسانی نتواند مس اگر .دیگران است برابر

 .علی اشاره شده است بیانات امام بزرگ در
 (فرایند اجتماعی شدن)روابط متقابل فرد و جامعه بررسی  .3-1-1

 ستا فرایندی توان گفت اجتماعی شدنمی( شدن اجتماعی فرایند) جامعه و فرد متقابل روابط بررسی در
واقعیت فرهنگی جامعه خویش را شناخته و برحسب تفسیر خویش با آن ارتباط متناسب ، در آن فردکه 

خواند یم مسئولعلی و بینش قرآنی نیز همیشه انسان را در هر شرایطی  وانداز اسالم چشم .کندبرقرار می
اولیاء همه  خ انبیاء وتاری. شرایط بسیار سخت باشد هرچند کندینمگاه انسان را شرطی شرایط تلقی و هیچ
غییری و به همین دلیل قرآن هیچ ت ایشان بوده استۀ همین شرایط سخت و انتخاب تفسیرگرایان ۀدهندنشان

رایط انسان پیرو علی)ع( در تمام ش .داندآمیزی را پیش از تغییر نگرش و تفسیر مردم روا نمیجبری یا معجزه
گر در برابر خدا و دی واربندهساختی و تضادهای نهادی، از موقعیت خویش تفسیری دوگانه دارد: تعبیری 

عشق عام، همیاری و همکاری و ۀ در برابر خلق و جامعه که بایستی با رویه و روحی مسئوالنهتفسیری 
کنش متقابل اجتماعی که رو به سوی خدا دارد، تاریخ و سرنوشت شفقت، با دیگران ارتباط برقرار کرده و در 

آن دیار مهربان،  ۀها از آن دور هستند و منظرای که جوامع امروزی فرسنگسوی جامعهخود را به درآورده، به



 06      6931جدهم، تابستان البالغه، سال پنجم، شماره هنهج پژوهشنامه

 

 

ظر به ن دسترسیرقابلغیا سرابی  و شیرین رؤیایی یا خواب، یكجز  چیزی ها،برای ما مردم در نامردمی
 (.123: 1832، تنهایی) آیدینم
 همیاری اجتماعی .3-1-2

ایجاد و  و باشدیمترین اهداف تربیت اجتماعی مورد تأکید در اسالم یکی از مهم هم اجتماعی همیاری
اصل  یكپرورش روحیه اخوت و برادری و تفاهم و همدلی در بین مسلمانان و جلوگیری از اختالف و تفرقه 

را برادر  مسلمانان)ع( امام علی. البالغه تأکیدات فراوانی بر آنها صورت گرفته استکه در نهج انسانی است
کنید که شما  پس سعی نماید:به پیوند با یکدیگر دعوت می هافتنهو آنها را برای مقابله با  خواندیمیکدیگر 

اعت بر ط هاییهپاو  وارچه را که پیوند امت اسالمی بدان استهای بدعت نباشید و آنها و نشانهپرچم فتنه
نیز با تأکید بر تعاون در کارهای نیك )ع( حضرت علی. (111/خطبه) «آن پایدار است بر خود الزم شمارید

 «چون خیر و نیکی یافتید به کمك و یاری آن بشتابید و اگر شری دیدید از آن فاصله بگیرید فرماید:می
. حقوقی است که فرد برگردن جامعه دارد اساسبر مبنای همیاری اجتماعی در اسالم . (131/خطبه)

نجام نگران جامعه ملزم به ارسانی به فقیران و یاری نیازمندان از جمله وظایفی است که تواکه کمكهمچنان
ند به کشبه ضعفا را به دوش می رساندنیاریولیت کمك و ؤاز چنین افرادی که مس)ع( امام. باشندآن می

ان های خاصی به آنرا بندگانی است که برای سود رساندن به دیگران، نعمت خداوند کند:نیکی یاد می
و هرگاه از بخشش دریغ  گذاردها را در دستشان باقی میگاه که دست بخشنده دارند نعمتتا آن بخشیده

 امروزه با توجه به شرایط. (221/حکمت) «ها را از دستشان گرفته و به دست دیگران خواهد دادکنند، نعمت
تمسك به این فرمایشات گهربار، یگانه راه خالصی  به نظر، ویژه شرایط مسلمانان منطقهبه جامعه جهانی و

های سیبآ بگیرد تا پلیدی و اقرار حاکمان آن کشور سرلوحههای بین مسلمین است که باید تنش فتنه و از
 . اجتماعی رخت بربندد

 اجتماعی مؤثرتعامل  .3-1-3

مستقل از روابط اجتماعی دارد و نه  ای و کامالًنه موجودیتی ذره ،فرد ،جمعی آدمیبا توجه به هویت 
ن در با دیگرا ،تر روابط اجتماعیـاما در بس ،وجودی مستقلـتواند چون مبلکه می ،مستحیل در جمع است

ثر ؤم تعاملاصل  .فرد بر حسب نوع روابط مذکور هویتی متناسب با آن خواهد یافت .داد و ستد قرار گیرد
های تربیتی را باید چنان سامان داد که فرد حاکی از آن است که فعالیت ،ای تجویزیچون قاعده ،اجتماعی

البته ذکر این نکته نیز الزم است که صرف حضور فرد در  .شود نائلبتواند به کسب هویت جمعی مناسبی 
عامل بعد دیگر در ت .اندمنفعل در جمع مستغرقصورت به افراد ،زیرا گاه ،به معنای وقوع تعامل نیست ،جمع

 یارعتمامبول ق .های اجتماعی داشته باشنداین است که افراد باید رابطه گزینش و طرد با سنت، ثر اجتماعیؤم
ها ـباره آنطرد یك، از سوی دیگر .های آنها را از میدان به در نخواهد کردها و ناراستیسستی ،هااین سنت

ما ی اجتماعی قرار گیرد اهاتواند بیرون از بستر روابط و سنترد نمیـمطلوب نیست زیرا فنیز ممکن و 
اگر فرهنگ  .(111: 1832 ،امکان گزینش و طرد آنها یا عناصری از آنها برای فرد وجود دارد )باقری

انسانیت مردمان و دیانت  ،و فقط به خود اندیشیدن رایج گردد و تعامالت اجتماعی کاهش یابد یخودخواه
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حارث همدانی فرموده در نامه خود به )ع( چنانچه علی .یابدشود و تبهکاری افزایش میرنگ میآنها کم
های بزرگ سکونت کن که جایگاه فراهم آمدن مسلمانان است و بپرهیز از جاهایی که در آن در شهر: است

 دمندانخربیشترین صالح و درستی در همنشینی با : فرمایندو در جای دیگر می ؛(33/نامهاز یاد خدا غافلند )
 .و عاقالن است

 البالغه تربیت اجتماعی در نهج .3-1-4
 ،البالغه با سازگاری اجتماعی متفاوت است و با توجه به عنصر حقمفهوم تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج

همچنین هدف تربیت  .به همراه دارد های اجتماعی حاکم راگاهی عدم سازگاری و حتی عصیان علیه ارزش
های اجتماعی متفاوت است و با توجه به البالغه با همسازی و همنوایی با ارزشنهج یدگاهداجتماعی از 

بلکه ادای تکلیف برای رسیدن  ،همسازی در همه موارد در نظر نیست لزوماً ،هدف غایی که عبودیت است
در ع( )در کالم امام علی. ند سازگاری را هم در پی داشته باشد توانهایت موردنظر است که میبه کمال بی

البالغه در نهج 121در خطبه  ،تبعیت از حق مطرح است نه نظر اکثریت، رابطه با اینکه در جامعه اسالمی
چه  ،اما میان آنها نیستند با آنهایند ولی با آنها نیستند ،اندقرآن و اهلش در آن روز بین مردم» :آمده است

  «.گرچه کنار یکدیگر قرار گیرند ،که گمراهی با هدایت هماهنگ نشوداین
صول ا های مبتنی برروش استفاده از)ع( کیدات امام علیأت البالغه ونهج های مورد بحث درحوزه دیگر از    

اقدامات عملی برای  های اجرایی وام روشـام. دهی فضایل اخالقی استشکل روانشناسی ارتباطی در
در  سائلماین  یکی از اند کهمعرفی فرموده دهی انسان متعالینهایت شکل در گیری درست روابط وشکل

 :ودشاین حوزه اشاره می در)ع( کیدات امام علیتأ مورد از دیگران است که به چند بااخالق معاشرت  خصوص

 هدیه کلید لذا وکند جلب می محبت او را هدیه به دوست بردن، فرمایند:مورد هدیه دادن می حضرت در    
خوب  که فرمایدمی جلب محبت در خصوص. دهدافزایش می را یمیتصم نفوذ دریك رابطه است و

حضرت . ودشقلوب می ای با دیگران باعث تنویرلذا ارتباط چهره وافزاید ها میبر محبت دل ،همنشینی کردن
محبت  (رحمصله: پیوند با خویشاوندان )فرمودند و داشتندکید أفراوان ت پیوند با خویشاوندان به ارتباط و

: پیش از سفر از همسفر بپرس و پیش از خانه از فرمایندمی توجه به همسایهخصوص  در ضمناً وآورد می
 جدا مردم از که کسی زیرا بپرهیزید جدایی و تفرقه از است، جماعت سر بر خدا دست .(81/نامه) همسایه

 امروزه در. (121/خطبه) است گرگ نصیب گوسفند از مانده تنها کهچنان شود،می شیطان گرفتار است شده
عنوان به افزایش آن اثبات شده است و و نگهداری مطلوب یك رفتار ایجاد و ها درروانشناسی نقش مشوق

 . دشومیمشاهده  وفوربه)ع( سخنان امام در یدتأکشود که همین آن نام برده می یك قانون تربیتی از
 کردمین را فراموشهیچ شرایطی آن وظیفه  در کید فراوان داشت وأاکرام آنان ت و نوازییتیمخصوص  در    

گاه ) برای خوراک آنها نوبت قرار ندهید. را به یاد آورید! خدا را به یاد آورید! درباره یتیمان خدا :فرمایدمی و
فرمودند  ضعفا در حق و (21/نامه) در نزد شما ضایع و تباه نشوندایشان  مبادا. (شان نگذاریدسیر و گاه گرسنه

 . (81/نامه)ترین ستم است کردن بر ضعیفان زشت ستم
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های روانی عنوان سرمایهبه هااز آنکه امروزه  یشناختروانهای مثبت خصوص ویژگی در)ع( امام علی    
از دست  سرانجام پیروزی را، ،شخص بردبار و شکیبا فرمایندمی کیدات زیبایی دارند وأ، تشودنام برده می
های نعمت ،به سبب صبر کردن بر اطاعت خدا و (118/حکمت) هر چند روزگاری دراز بر او بگذرد نخواهد داد،

در سایه حلم و بردباری  فرمودندنتیجه حوصله و تحمل خصوص  در ( و281/خطبه) او را بر خود تمام کنید
درت وقتی قخشنده کسی است که ب بخشش فرمود خصوص گذشت و در و شوندیماست که یاوران زیاد 

گاه که چیزی از او خواسته و آن عطا کند و ببخشد مند و مالك گردد،ناو چون تو درگذرد و ببخشاید یابد،
 بزرگوارن آ .های بزرگوار نیستاز اخالق انسان شتاب و سرعت در انتقام گرفتن، فرمودند .برآوردنیاز را  شود،

 فرمودند: راز تو اسیر توست،می واجب فرض کرده و دیگران را حفظ راز کید داشتند وأفراوان به رازداری ت
مام تاشاره شد  باال های مورد بحث که درویژگی این مجموعه از .ایاگر آشکارش ساختی تو اسیر آن شده

 پرهیز بخشش و و آموزش مدارا. است امروزدنیای مدرن  راهنمایی در جریان مشاوره و های الزم درویژگی
 ها آموزشخانواده امروزه به زوجین و و گیردمی کید قرارأعاطفی مورد ت -های شناختیمدل در غرورو  کبر از

تا فرد  را هم آموزش داد "خودبخششی"ست که به فرد روش ا درمان نیاز مقاطعی از حتی در. شودداده می
ی را ط عمل هم این مسیر در)ع( امام. خالصی یابد رسانیبآسمنفی خود  افکار ها وست هیجاند بتواند از

 انجام دادند و این روش را دقیقاً برخورد با نماینده کفار ( درجریان مبارزه جنگ خندق )احزاب در اند وکرده
   .ترین مقام خود آرام بخشی رسیدندلذا به عالی فرمودند که من بنده حقم نه بنده تن خویش و

  اخالقی هایارزش و فضایل .3-1-5

 رار دادهها قهای اخالقی را در غالب زیباترین تصاویر در پیش روی انسانعلی)ع( بسیاری از فضایل و ارزش
های معطر اخالق های مردم بپاشد و گلها را در دلها و پاکیتا از این طریق بذر شوق و رغبت به نیکی

فرماید: هر کس چوبش خلقی و آثار آن میخوشله أمس امام در. شکوفا سازد فاضله را در سرزمین وجود آنها
پذیر بودن انسان در برخورد نرمی چوب کنایه از انعطاف. (212/)حکمت هایش بیشتر استتر باشد شاخهنرم

گران محبوب دی ،ای را در پیش گیردو بدیهی است هرکس چنین سیره با مردم و حسن معاشرت با آنهاست
دارند تا با او معاشرت نمایند و این خود باعث افزایش دوستان و یاران وی شود و همگان دوست میمی

 .خواهد شد
مقصود آن است . (3/)حکمت دام محبت و دوستی است ییروگشاده فرماید:حضرت می ،در جایی دیگر    

 . گرددمحبت ایشان می های آنان و کسبدست آوردن دلبا مردمان باعث به ییروگشادهو  که نیکویی
توجه به وجدان اخالقی در روابط با دیگران )ع( به فرزندش امام حسن)ع( از وصایای امام علیهمچنین     

 پس ،: ای پسرم نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار دهفرمایندیمایشان در این خصوص  .است
 ،پسندیرای خود نمیـچه را که بو آن دوست بدارران نیز ـداری برای دیگود دوست ـچه را که برای خآن

ای جز تیرگی روابط دوستانه نادیده گرفتن این اصل مهم اخالقی نتیجه .(81/برای دیگران مپسند )نامه
 .کننده دوستی پایدار و روابط اجتماعی استگونه که التزام به وجدان اخالقی تضمینهمان ،نخواهد داشت
ان فع و حیثیت دیگراوجدان با یکدیگر معاشرت کنند و به حقوق و من بر اساسد تمام افرا ،اگر در جامعه
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ی آراستگ .آرامش و امنیت جامعه تقویت خواهد شدنتیجه  در وروابط اجتماعی مستحکم  ،احترام بگذارند
ذا ل بختی است ونیك مقدمه سعادت و، روابط اجتماعی بستر تدارک آنها در انسان به فضایل اخالقی و

دوام  ک وها ضامن تدارروابط بین انسان و یابدتحقق می بستر اجتماع توان گفت که فضایل انسانی درمی
 . آن است

  ؟کدامند روابط اجتماعی ناصواب در مستتر های اخالقیآسیب تحقیق:ال دوم ؤس .3-2

 پیدایش تباهیمنظور از آسیب یا آفت در مسائل اجتماعی، ظهور عیب و نقص و خروج از وضع طبیعی و 
است که به چیزی  یاکنندهتباهکه آسیب یا معادل آن، آفت در زبان عربی، به معنای عامل است؛ چنان
نظور از م .سطح مطلوب است آسیب به معنای عمل نکردن در شناسی روانی منظور ازآسیب در .اصابت کند

ق اسالمی را از اصول و اهداف شناسی اخالق نیز شناخت عوامل و متغیرهایی است که نظام اخالآسیب
-دینی، اسالم و مبانی معنوی است، معیار آسیبۀ عبه دیگر سخن، چون ماهیت جام .کنداصلی خود دور می

ظر و از این من دادهها و رفتارها با مبانی تقوا و مکارم اخالق قرار شناسی را سازگار یا عدم سازگاری نگرش
فرمایند: مبادا اخالق نیك را درهم شکنید و در این زمینه چنین می (عامام علی). شودمیها واکاوی آسیب

شدن مرزهای اخالقی در اجتماع، خطری انحطاط اخالقی و شکسته. (113/)خطبه آن را دگرگون سازید
امعه رو ریزد و جزیرا اگر اصول اخالقی حاکم بر روابط نباشد، انسانیت انسان فرو می؛ جدی و ویرانگر است

 ایشان. ها استاخالقی موجب برتری و واالیی شأن انسانهای از دیدگاه امام کرامت. گذاردمیبه زوال 
در ادامه به برخی  .(11 :1831 ،مصدقیان) «بر شما باد مکارم اخالق که آن سبب واالیی است» فرمود:
 :شودهایی که ممکن است ناشی از عدم رعایت اصول اخالقی باشد، اشاره میآسیب

 شکنیپیمان .3-2-1

 آیات قرآن. ترین فضائل اخالقی استوفای به عهد و پای بندی به تعهدات از نظر اسالم ازجمله عالی
( حاکی از آن است که وفای به عهد، یکی از السالمیهعل( و سفارشات معصومین)82، االسراء/1)المائده/

ود، بلکه شمسلمانان با یکدیگر خالصه نمیاین اصل اخالقی در روابط داخلی . شرایط اساسی ایمان است
وفای به  (عاز دیدگاه امام علی). اند در برابر بیگانگان و کفار نیز این اصل را رعایت کنندمسلمین موظف

: 1831 ،وصالی)ها و بنیاد دینداری است ها و حکومتامنیت و سیادت نظام؛ همبستگی و الفت عهد، عامل
نهادن به نشکنی و ارج بندی به عهد و پیمان است و پیمانهر اجتماعی پایدر واقع قوام امور در . (13

  .دنبال خواهد داشتبار و مخربی را بهتعهدات آثار زیان
 ضیق صدر .3-2-2

 عنوان خیر و نیکیاز آن به (عامام علی). اصل بردباری و شکیبایی جایگاه واال و ارزشمندی در اخالق دارد
در حقیقت، شرح . (32/است که دانشت افزون و حلم و بردباریت بزرگ شود )حکمتخیر آن  .اندیاد کرده

ه شود کصدر به معنای ظرفیت فکری و روحی است و گسترش ظرفیت فکری و روحی انسان موجب می
ر در و تحی یتیظرفکمدر مقابل ضیق صدر، موجب . بینش و ظرفیت او برای پذیرش حق تقویت شود

صدر  ۀ( فرمودند: کسی که سععامام علی). شودی در کار و رفتار نادرست با مردم میگیری و درماندگتصمیم



 02      6931جدهم، تابستان البالغه، سال پنجم، شماره هنهج پژوهشنامه

 

 

در واقع بدون صبر و حلم هیچ کاری به نتیجه نخواهد رسید و انسانی  .آورد ندارد و برای ادای حق تاب نمی
امام . ست استنادرهای عجوالنه و گیریکه صبر و شکیبایی ندارد، فاقد اختیار بوده و پیوسته اسیر تصمیم

فرمود: و خشم را فرو بنشان و هنگام توانایی )از کیفر( بگذر و هنگام « حارث همدانی»ای به نامه در (ععلی)
الزم به ذکر است که ایشان . (33/تندخویی؛ بردبار باش و با وجود تسلط داشتن )از انتقام( دوری کن )نامه

 ،قیانمصد)کردته بود و بیش از دیگران آن را مراعات میقبل از دیگران خود به این فضیلت اخالقی آراس
1831 :13 ). 

 داری(خیانت )نقض امانت .3-2-3
. ودشخیانت در میان افراد اجتماع ناشی میۀ پذیری نظام اخالقی، بیش از هر عاملی از نفوذ پدیدآسیب

ی دار( بر امانتععلی) های پست است ، به همین دلیل امامای غیراخالقی و صفت انسانخیانت پدیده
 .دارانه از امور و انجام آن با چنین رویکردی، اصلی اساسی در اخالق استزیرا تلقی امانت؛ اندسفارش نموده

باک باشد و خود را از آن پاک : کسی که امانت را خوار دارد و در خیانت بیفرمایدیمدر بیانی  (عامام علی)
در بیانات ایشان  .(23/)نامه رسواتر استا داشته و در آخرت خوراتر و نسازد در دنیا رسوایی را به خود رو

زیرا خیانت، سبب پایمال ؛ عنوان رأس اسالم و مسلمانی یاد شده استداری ستوده شده و از آن بهامانت
( پیوسته مردم و کارگزاران عاز همین روی امام علی). شدن حقوق مردم و سلب اعتماد اجتماعی خواهد شد

ال کاران را به سزای اعمخواهد با این آسیب مبارزه کنند و خیانتبه پرهیز از خیانت امر کرده و از آنان میرا 
شوم خیانت روشن ۀ جامعه را از پدید پذیرییبآسۀ این شدت و قاطعیت امام، درج .(18/نامه) خود برسانند

 .کندمی
 عدالتیظلم و بی. 3-2-4

تکامل و رشد معنوی ۀ عدالت تعادل و آرامش بر جامعه حاکم شده و زمینۀ ( در سایاز دیدگاه امام علی)ع
شمول است که آدمیان برای رسیدن به عدالت روشی مطمئن و قانونی عام و جهان. آیدانسان فراهم می

رایی گخواهی و عدالتعدالت. جامعه دینی نیز برقراری عدالت استۀ شاخص. سعادت باید از آن عبور نمایند
کومت عملی ایشان در حۀ مورد توجه قرارگرفته و سیر (عله فضائل اخالقی است که در بیانات امام علی)ازجم

 زیرا عدالت در بنیاد و مبادی اخالقی امام اصلی؛ به این فضیلت اخالقی است (عآراستگی امام علی) حاکی از
که جاا آنت را بر ضد آن وادارداست که با اصول دیگری پیوند دارد و طبیعتی است که ممکن نیست او خود 

 خونش ای است در ارکان جسمی و ساختمان بدنی او؛ در واقع عدالت خونی است درگویی این عدالت ماده
ها، ترین عوامل سقوط و انحطاط جوامع و تمدن( یکی از مهمعاز دیدگاه امام علی). و روحی است در روحش

ترین اصول جمله مهمروابط و مناسبات اجتماعی، از بر رعایت عدالت و حاکمیت آن. ستم بر مردم است
با رعایت عدل و انصاف دوستی و مودت شکل  .اخالقی است که حافظ سالمت و تداوم نظام اجتماعی است

 .بنددیبرمرخت  عدالتییبعطوفت و محبت در روابط انسانی، با ظلم و . ماندگیرد و پایدار میمی
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 تندخویی و خشونت. 3-2-5

 مورد توجه و سفارش معصومین ؛ که، یکی از اصول مسلم اخالقی استیرفتارخوشحسن خلق و 
( رفق و مهرورزی عامل اتحاد و همبستگی است و از عاز دیدگاه امام علی). ( نیز بوده استالسالمیهعل)

 خدا تلقیدر مقابل خشونت و تندی با مردم در حکم جنگ با . های خردمندان استها و خصوصیتویژگی
سازی که تو را توانایی خشم او نبوده، از که فرمود: و مبادا خود را برای جنگ با خدا آمادهشود، چنانمی

و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش و به خشمی  نیاز نیستیبخشش و مهربانیش بی
راز فوق، پس از امر به مهرورزی، ( در فعامام علی). (18/توانی مرتکب نشوی شتاب منما )نامهکه می

در نتیجه اهمیت مهربانی و مدارا با مردم . داندیمو ستیز با خدا  از جنگخشونت و تندی با افراد را مصداقی 
تماعی بهترین اجتماع، اج. نیروی محبت، ازنظر اجتماعی، نیروی عظیم و مؤثری است. شودنزد امام تبیین می

ا هحیات جوامع انسانی و تمدن ۀمحبت عامل مهمی در پایداری و ادام. شوداست که با نیروی محبت اداره 
 و : پس به ]برکت[ رحمت الهی، با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدیفرمایدیم( صقرآن خطاب به پیامبر). است

از آنان درگذر و بر ایشان آمرزش  پس. شدنداگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می
نندگان کو چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل و در کار ]ها[ با آنان مشورت کن خواهب

 .(113/عمرانآل) داردرا دوست می
 تکبر و خودخواهی. 3-2-6

های جدی را اخالقی آسیبۀ این رذیل. های اخالقی با هر نوع خودخواهی و خودکامگی در تضاد استارزش
رهای ها و بستکردند تا زمینه( همیشه تالش میعبنابراین امام علی)؛ آورداخالقی وارد مینظام ۀ بر پیکر

حکومت و سیاست، ۀ های گوناگون را بزداید؛ تدابیر اجتماعی و عملکرد امام در عرصخودخواهی در عرصه
م فرمود: مگو من مأمورای به مالك اشتر ( ضمن نامهعامام علی). نشانگر اهتمام ایشان به این موضوع است

کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و امر می
کشاند و این امر با اهداف خودخواهی، انسان را به سرکشی و تعدی می. (18/نامه)ها گردد و زوال نعمت

راد شوم، بین اف ۀزیرا با ظهور این پدید؛ افات داردحاکمیت دینی که بر مبنای رعایت رفق و مداراست، من
، به تعبیر دیگر. گردداجتماع، حقوق مردم و رعایت کرامت آنها، زیر پا گذاشته شده و اموال آنها چپاول می

ستبداد ودکامگی و اخ ۀترین افراد، آن انسان نمایی است که معنای قدرت را نشناخته و قدرت را وسیلناتوان
چنین موجود حقیری به تعبیر قرآن کریم . اصول و حقایق و شخصیت خود را پایمال کندۀ هم تلقی کند و

پندارد و برای خود عظمت و دهد و خود را همسان خدا میسر می ؛(22لنازعات/)ا ﴾کوس انا ربکم االعلی﴿

زوال و  ۀدربارنظر دقیق . دارد که به هر حال من باید اطاعت شومشود و بیان میجبروت الهی قائل می
ها و جوامع علت اصلی زوال و سقوط تمدنکه سازدها این حقیقت را روشن میها و مدیریتسقوط تمدن

ی هابرای ظلم هیچ معنایی جز این وجود ندارد که هستی و خواسته. می شودخودخواهی ناشی  ازانسانی 
 .(131 :1831 دهد که یك شخص آن را بخواهد )جعفری،دیگران زمانی معنی می
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 چینیسخن. 3-2-7

نیز  اند و بهشت، بدترین مخلوقاتینانچسخن در کالم معصومین. چینی ازجمله رذایل اخالقی استسخن
یرا ز؛ چین، خطری جدی برای جامعه دینی استپذیرش و مقبولیت اجتماعی فرد سخن. بر آنها حرام است

خطاب به کارگزاران )ع( امام علی. شودپراکندگی میسلب اعتماد و امنیت شده و عامل ایجاد تفرقه و 
و باید از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باشی که به گفتن »اند: حکومت سفارش کرده

 ،ینچسخنچین شتاب منما، زیرا و در تصدیق و باور داشتن بدگو و سخن های مردم اصرار داردزشتی
چین بر فرد سخن .(18/)نامه «صورت پنددهندگان درآوردند خود را بهدهنده است هر چکار و فریبخیانت

که در این صورت، اعتماد عمومی  است« سوءظن»تعامالت اجتماعی تأثیر به سزایی دارد و از نتایج آن 
شود و ارتباطات اجتماعی و تعامالت انسانی از شکل صحیح خود خارج شده و رنگ و بوی دچار آسیب می

 .گیردخصومت می
 تملق و چاپلوسی. 3-2-8

امام علی)ع( در . پذیری نظام جامعه دینی داردجمله رذائل اخالقی است که نقش مهمی در آسیب تملق از
میدان . (883/)حکمت باشدیمچه شایسته است چاپلوسی ستودن بیش از آن فرماید:تعریف چاپلوسی می

امام . ندکنقد و نظر را به چاپلوسی و تملق تبدیل می دادن به افراد متملق و چاپلوس، اصل مهم انتقاد و
 . داردمی بر حذرداند  و خود و دیگران را از این آسیب ( سرمنشأ این رذیلت را حماقت فرد میععلی)

 استبداد رأی. 3-2-9

ه افتن بـو دست یبوده  بدادـوگیری از استـراهکاری برای جل هثابـبه م« مشورت»رهنگ دینی ـدر ف
رت جامعه را مشوۀ ( یکی از ارکان تدبیر و ادارعامام علی) .های برتر، مورد تأکید قرار گرفته استدیشهـان

از این  کرد کههای موافق و مخالف مالحظه ب آراء، افکار و اندیشهرتوان در تضاآن را میۀ جلو. داندمی
توان دریافت که مشورت از میبر همین اساس، . ترین رأی حاصل خواهد آمدکامل و ترینرهگذر صحیح

 .ندکهای گوناگون آشنا میافزاید، زمامداران را با دیدگاههای آدمی کاسته و بر دوستی و همدلی میلغزش
ضرورت پرهیز از خودرأیی و لزوم مشورت با دیگران فرمود: هر کس خودرأی باشد  یدرباره( عامام علی)

 یچیدگیپگستردگی، تخصص و  .هالک شود و کسی که با دیگران مشورت کند خدا آنان را با خود همراه کند
هم که در بسیاری موارد فروزافزون مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی درک آنها را دشوار کرده است؛ چنان

رو مشورت برای رسیدن به راه صحیح و اتخاذ تصمیم از این. آنها برای یك شخص ناممکن استۀ همه جانب
 . یابددرست و مصون ماندن از لغزش ضرورت می

 

 گیرینتیجه. 4
پیش از هر چیز )ع( بر این اساس حضرت علی .ای از صفات خداوند استالبالغه جامعه جلوهاز دیدگاه نهج

در هر جامعه آدمیان در عین )ع( از دیدگاه حضرت علی .داندرا در گرو سالمت افراد آن میسالمت جامعه 
یارها بایستی معمنظور فراهم نمودن بسترهای اخالق اجتماعی میلذا به وهویت و روح جمعی دارند ، استقالل
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از  .در فرمایشات موالی متقیان اشاره شده اجرا گرددگونه که و قوانین اجتماعی در جامعه توسط افراد همان
البالغه به مثابه منشور حاکمیت اخالق در جامعه ترسیمی روشن از معیارهای اخالقی در که نهجیجایآن

فرین آالبالغه تمسك به اخالقیات و اصول اخالقی از عناصر وحدتهجهای ناجتماع ارائه کرده و مطابق آموزه
 فرمایشات هب استناد با .ندد که این دو الزم و ملزوم یکدیگرگیری نموتوان نتیجهپس می ،اشدبدر اجتماع می

 مشخص را جوامع سرنوشت است، ایجامعه هر جمعی فرهنگ گویای که خشم و رضایت)ع( علی امام
 جامعه .نمایند مدیریت را خود خشم توانندمی آموزش با جامعه افراد و است منفی هیجان یك خشم .کندمی
 . است اجتماعی سالمت دارای جامعه یك خشم دور از به

های اخالقی و دینی و تحقق حاکمیت دینی، به بندی به ارزش( پایعمشی سیاسی امام علی)خط در    
چون زندگی اجتماعی را امری  هاانسانالبالغه از دیدگاه نهج. ای برجسته داردمفهوم حقیقی آن، جلوه

گزینند و این گزینش، به خاطر جبر یا از روی دانند، آن را برمیمتناسب با طبیعت عقالنی خویشتن می
رد که گیری کگونه نتیجهتوان اینبا این توصیف می. درماندگی نیست، بلکه از سر شعور و درک است

روابط اجتماعی در جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و کاربست آنها و تبدیل نمودن آنها به  یارهایمعشناسایی 
نظر  خروجی آن تربیت انسان سالم از و شودرفتار و هنجارهای اجتماعی امری حیاتی و مهم قلمداد می

 ه مراتب باالب شایسته کمال نیست و، بپذیرد ولیت دیگران راؤنتواند مس یاگر انسان .است یو اجتماعروانی 
بر  در اسالم بود که همیاری اجتماعی مفهوم این نوشتار متغیرهای مورد بحث در دیگر از. شوداصل نمی و

ولیت کمك و یاری رساندن به ؤاز افرادی که مس)ع( امام. جامعه دارد بر گردناساس حقوقی است که فرد 
 شود وها میبین انسان اتحاد مودت و ایجاد همیاری باعث. کندکشند به نیکی یاد میضعفا را به دوش می

، ستگزینی ادوری تنهایی که خود مقدمه اختالالتی چون افسردگی و چون انزوا و یمسائل برابر در را آنها
 . کندواکسینه می

صول ا های مبتنی برروش استفاده از)ع( کیدات امام علیأت البالغه ونهج های مورد بحث درحوزه دیگر از    
اقدامات عملی برای  های اجرایی وامام روش. دهی فضایل اخالقی استلـشک روانشناسی ارتباطی در

 در سائلماین  اند که یکی ازمعرفی فرموده دهی انسان متعالینهایت شکل در گیری درست روابط وشکل
شرایطی است که رعایت معاشرت دارای )ع( های امامآموزه بنا بر .دیگران است خصوص اخالق معاشرت با

  .است ثرؤارتقا سالمت روانی آنان م در شود وافراد می امنیت روانی در آنها باعث ایجاد

دلیل انجام رفتارهای مناسب و یا تشویق افراد به یید وأاین پژوهش ت بحث در متغیرهای مورد دیگر از    
 فرمایند: هدیه به دوست بردن،دادن می مورد هدیه حضرت در. آنها برای نگهداری رفتاراست استفاده از

صوص خ در. دهدافزایش می میت رایصم هدیه کلید نفوذ دریك رابطه است و لذا کند ومحبت او را جلب می
ای با ذا ارتباط چهرهـل افزاید وها میبت دلـبر مح ،کردنخوب همنشینی که ایدـفرمجلب محبت می

فرمودند:  و دکید داشتنأپیوند با خویشاوندان فراوان ت به ارتباط و حضرت. شودقلوب می دیگران باعث تنویر
اشاره شد تمام  باال های مورد بحث که درویژگی این مجموعه از. آوردپیوند با خویشاوندان محبت می

 پرهیز بخشش و و آموزش مدارا. است دنیای مدرن امروز راهنمایی در مشاوره و یاندر جرهای الزم ویژگی
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ها خانواده امروزه به زوجین و و گیردمی کید قرارأعاطفی مورد ت –های شناختی مدل در غرور و کبر از
را هم آموزش  "یخود بخشش"است که به فرد روش  درمان نیاز مقاطعی از حتی در. شودآموزش داده می

هم این  در عمل)ع( امام. خالصی یابد رسانیبآسمنفی خود  افکار و هایجانه از دستفرد بتواند  داد تا
 این روش را دقیقاً برخورد با نماینده کفار جریان مبارزه جنگ خندق )احزاب( در در اند ورا طی کرده مسیر

ترین مقام خود آرام بخشی لذا به عالی ده تن خویش وـرمودند که من بنده حقم نه بنـف انجام دادند و
  .رسیدند

 جتماعیا روابط مستتر در اخالقی هایآسیب)ع( امام ؛و مطلوبتوجه به رفتارهای مثبت  توصیه و کنار در    
 الگوبخشی، های یادگیریطبق مدل. کندتوصیه می آنها از به پرهیز جامعه را کرده و هم ذکر را ناصواب

جتماعی ا گیری رفتارهای نامطلوبباعث شکل دهدنشان می را نسنجیده خودقالب رفتارهای  نادرست که در
 مناسبات اجتماعی هرگاه جای رفتار در. تعریف نشود عنوان یك معیارنادرست به باید رفتار لذا شود ومی

 در. وردآخسارت اجتماعی بزرگی به همراه می، نسنجیده عوض شود نامناسب و پسندیده با رفتار مناسب و
خودخواهی  ،پرخاشگری خشونت و، عدالتیبی ظلم و، خیانت ،بودن حوصلهکم، شکنیبه پیمانالبالغه نهج

اپسندیده صفات ن یا عنوان مصادیق رفتارگریزی بهقانون و یرأ استبداد در، چاپلوسی، چینیکبر، سخن و
رد برای ف مقدمات آسیب جدی روانی را، آسیب به روابط اجتماعی کنار ها دراین ویژگی. اشاره شده است

های مختلف های حوزهمشاوره امروزه در. کنندبیماری هدایت می مسیربه  را او بینند وتدارک می مبتال
برخورد  ،خانوادگی شده است های این صفات که باعث به چالش کشیده شدن زندگی فردی ورگه، اجتماعی

ای آن جسستی برسد به انسان به ضعف و بتوان مدلی را تدارک دید که این صفات رذیله در اگر. شودمی
 ،انسان به سرمنزل مقصود که رسیدن به یك آرامش درونی است شود ومی ظاهرصفات الهی پسندیده 

 . شودهدایت می
 

 پیشنهادها
تمسك به روش  البالغه ونهج در)ع( های امام علیآموزه قرار دادن الگو با توجه به مطالب بحث شده و با

های زهبراساس آمو رفتار تغییر مدل اصالح و و یك الگو شود که اوالًمی عملی زندگی آن حضرت پیشنهاد
روان  اربه زبان نگارشی بسییاً ثان. اجرا شود از جامعهصورت تجربی دریك نمونه به ایشان تدارک دیده شود و

 اًثالث. نوجوانان آموزش داده شود های کوتاه الگوی عملی ایشان به کودکان وقالب داستان در ساده و و
های برخورد اجتماعی برگرفته روش فقرما  جامعه علمی کشور یهااز دغدغهتوان اذعان کرد که یکی می

ای تربیتی هصورت تطبیقی روشبه شناسی وقالب یك کارگاه معرفت در شوداسالم است که توصیه می از
  .بگیرد های روانشناسی امروزی مورد مقایسه قرارروش البالغه بانهج در موجود
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