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بسم اهللا الرحمن الرحیم

البالغهنهجپاسخگویی در 

1احد داوري

چکیده
به همین منظور نویسنده , البالغه استپاسخ و پاسخگویی در نهجیحاضر در صدد بررسمقاله

است؛ به تعریف پاسخگویی پرداخته و آن را منحصر در پاسخگویی یک مسئول به مردم ندانسته
شمارد و در راستاي تبیین دقیق نیز جزو مهمی از پاسخگویی میبلکه پاسخ به دشمنان را 

آداب ,لوازم پاسخگویی،ضرورت پاسخگوییموضوع به مسائلی همچون ضرورت بحث،
البالغهنهجآن از نگاه شناسی آسیبوثمره پاسخگوییعمومی و اختصاصی پاسخگویی

.استکردهاشاره

سیشناآسیب،، ضرورت، لوازم، آداب ، ثمرهالبالغه نهج، یپاسخگوی:يکلیدواژگان

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهدسال اولانشجويد-1
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اولسخن
اند و جایگاه رسالت و آمديبر محمد و خاندانش درود فرست؛ همانان که شاخسار پیامبر! خدایا

خویش را به یرا که ابواب دانش ربوبي؛ سپاس خدا1یو سرچشمه دانش و خاندان وحوشدگاه فرشتگان
لکه ب؛3نگرفتینها پیشآکه اهل بیت پیامبر است رفت و از یپس باید به سراغ ابواب علم  اله2,ما گشوديرو

که ینزدیک دارند و کسيوندید دانست که علم و عمل پیباو البته4گوش خود را وقف سخنان سودمندکرد
پس فقط . 5ندکیمچماند و گرنه کوید عمل کند؛ چرا که علم، عمل را فراخواند اگر پاسخش داد میدانست با

يپوشند دوریوارونه مینیکه اسالم را چون پوستیو از کسان6گرفتیید از نور گفتار واعظ متعظ روشنایبا
.7دیگز

شود و مرغان دور یميل علوم از دامن کوهسارش جارسیاستفاده کرد که ید از علم کسیبا! يآر
هرچند که. 8دننتوانند پرواز کمیارزش آن نبه بلندايهاشهیپرواز اند

دید چشیبایهم به قدر تشنگدیا را اگر نتوان کشیدرآب

خود را به اهداف ینظرانه، همت عالکوچک و تنگيهاد دست به دست هم داد و فراتر از نگاهیبا
ن اصول یین راه آنچه که الزم است تبیو در ا9معطوف کرد و به سمت آن حرکت نمودیانقالب اسالميواال

محمدشجره النبوه و موضع الرساله و مختلف المالئکه و معدن العلم واهل بیت الوحی؛ اولین فراز ازاللهم صلی علی محمد و آل -1
پیام المهدي نیایش هاي ماه هاي رجب، شعبان،رمضان؛ قم،: در حریم نور؛ ] ژرفا[ ، ترجمه حسینی، ابو القاسمصلوات شعبانیه

.1379؛ )عج(
.، دعاي اولصحیفه سجادیهفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته؛...والحمد هللا علی ما-2
بر مبناي شماره » / « عدد یا اعداد بعد از ممیز (13و97/12و التستبقوهم فتضلوا؛ خطبه ... انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم -3

).براي سهولت مراجعه نوشته شده استنهج البالغه ترجمه دشتیگذاري متن عربی
.193/3وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم؛ خطبه -4
.366العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل و العلم یهتف بالعمل فان اجابه و اال ارتحل عنه؛ حکمت 5
.105/7ایها الناس استصحبوا من شعلۀ مصباح واعظ متعظ؛ خطبه -6
.108/17االسالم لبس الفرو مقلوبا؛ خطبه و لبس -7
.3/1ینحدر عنی السیل و ال یرقی الی الطیر؛ خطبه -8
برگرفته از پیام نوروزي مقام معظم رهبري در سال پاسخگویی-9
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البالغهنهجکه در یین ارزشهاین ارزش باالتر از ایل است و کدامیاصياز جامعه با استفاده از ارزشهایمورد ن
.دیشود که به عرصه عمل در آید واقع میمفین مطالب موقعیاست؟ و صد البته امطرح شده

شتر یا وضوح مطلب در بینکه به خاطر اختصار یرسد و آن اید به نظر مین مجال مفیک نکته در ایذکر 
د ید شایآیبه ذهن مییآنچه که در نظر ابتداياست، لذا در مواردهشديطالب خوددارمح یموارد از توض
.شودیبرطرف مین نامتناسبیدقت ایبا کمیباشد ولنداشتهییبا پاسخگویتناسب چندان

ییف پاسخگویتعر–1
... و2دعا، اجابت، عوض، جزاء،مکافاتیرفتگی، اجابت امر، پذي، فرمانبردار1جوابيپاسخ به معنا

.3سخ استاواژه پيبراییهااز جمله معادل» و جزاءۀجواب، استجاب«یباشدو در زبان عربیم

طور مفصل در معنی پاسخ دادن و بهد بهیا مزیبه صورت مصدر و فعل مجرد » جوب«از ماده » باجو«
یم الجواب خفحاذا ازد«:یمخوانیو در کلمات قصار م4»واجاب فاناب«:آمده استالبالغهنهج

5»الصواب

ند خواه به یگورا جواب دادن به سؤال» اجابت«و 6رد جواب استيمانند اجابت به معنا» استجابت«
و در 8.»طان فاستجابوا و اقبلوایو دعاهم الش«:7و خواه به طور عمل) یجواب شفاه(طور رد جواب باشد 

9.»ب لهیها عبد اال استجیدعوا فیالۀانها لساع«گر یديجا

فرهنگ و معین، محمد؛ 5358، ص 4، ج 1377جلد؛ تهران، دانشگاه تهران؛ روزنه؛14؛ لغت نامهدهخدا، علی اکبر؛-1
.661، ص 1؛ ج 1342جلد؛ تهران، امیر کبیر؛6؛)متوسط(رسیفا
معین، محمد؛ پیشین-2
.114؛ ص 1992؛ لبنان، بیروت، المستشار الثقافیه للجمهوریه االسالمیه االیرانیه بدمشق؛       المعجم الذهبیتونجی، محمد؛-3
.83/21خطبه -4
.243حکمت -5
.293، ص 1؛ ج1377جلد؛ تهران، نشر قبله؛ 2؛ مفردات نهج البالغه؛ قرشی بنابی، علی اکبر-6
.پیشین-7
.144/8خطبه -8
.104/3حکمت -9
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جزاء الشر االيجزیو ال «زیو ن2»و من شکره جزاه«:1استفر یپاداش و کيبه معنا» جزاء«
4و3.»فاعله

است که هرکدام از به کار رفتهیمتفاوتیبه معانالبالغهنهجشود، پاسخ در یکه مشاهده ميهمان طور
را ییپاسخگوفوق یمعانبا توجه بهدقت یبا کم. رد یقرارگیتواند به طور مستقل مورد بحث و بررسیآنها م

حکومت نسبت به مردم و پاسخ به یی، پاسخگوییمنظور از پاسخگو«:میکنتعریف مین یچن
.»باشدیدشمنان م

قول یتکونن ممن فال.(ک مورد خاص اختصاص داد یرا به پاسخگوییدیسنده نبایچرا که به نظر نو
یها حتیکون الرجل منکم فقیال (ض و جوانب سخنان را شناخت رد عوایبلکه با5)واحدء یشیء انه فیللش

که ارائه یاتیو کلیو از مبان6)ن وجهایسبعیالکلمه من کالمنا لتنصرف علض کالمنا و ان یعرف معاری
7).عیکم التفرینا القاء االصول و علیعل(افت و فروع را استخراج کردیاست، جوانب و مسائل فراوان را شده

حکومت نسبت به مردم و پاسخ نسبت به يهاپاسخیبررسمجالن یدر اییمنظور ما از پاسخگوپس 
.باشدیدشمنان م

.216، ص 1قرشی بنابی، علی اکبر؛ پیشین؛ ج -1
.90/7خطبه -2
.33/3مه نا-3
خاص به کار نرفته است، لذا از بررسی آنها صرفنظر می به طور » تعبیرالرؤیا، مکافات « پاسخ در نهج البالغه به معانی دیگر ازجمله -4

شود
، 640،   ص 4، ج 1375جلد؛ تهران، اسوه؛6؛ ترجمه محمد باقر کمره اي؛ االصول من الکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛ -5

.28حدیث 
ق؛ 1379تهران، صدوق؛ قم، دار العلم؛ ؛تصحیح علی اکبر غفاري؛ معانی االخبار؛) شیخ صدوق( ابن بابویه، محمد بن علی -6

.، عن ابی عبد اهللا علیه السالم3، حدیث 2ص

؛ تصحیح محمد رازي،تعلیق ابی الحسن تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهحرعاملی، محمد بن حسن؛ -7
با همین مفهوم از امام صادق .الرضا علیه السالم، عن 52،حدیث 40، ص18ق ؛ ج 1397جلد؛ تهران ، مکتبه االسالمیه؛ 30شعرانی؛ 

.علیه السالم نیز حدیثی نقل شده است، به همان منبع رجوع شود
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ضرورت بحث-2
از آنچنان اهمیت دارد که  شعار یک سال جمهوري اسالمی ایران » ییپاسخگو«پرداختن به بحث 

دانش و يکه درهاالبالغهنهجست از ینيریباز گزو نامبردار شد» ییسال پاسخگو«به يمقام معظم رهبريسو
، يویارزش دنید قبل از مشغول شدن به زخارف بیپس با. 1السالم استهمیامبر علیت پیامور نزد اهل بییروشنا

:میپردازیمنیزگریل دین همه به ذکر چند دلیبا ا2.کردالسالم دانش استخراجهمیت علیاز معدن علوم اهل ب

نگارنده؛یت شرعیفه و مسؤولیوظ2-1

ن ات عالمیو مسؤول) 3تهیکلکم راع و کلکم مسؤول عن رع(در جامعه مسؤول است يهر فرد
اهل العلم ان یاخذ علیتعلموا حتیاهل الجهل ان یما اخذ اهللا عل(ر مردم استیشتر از سایب
اسالم دانشجوي راه گرچه نگارنده خود فقط (5د که عالمان حق دانش و نعمت را بپردازندیو با) 4علموای

).است

از مکتب و حفظ اصالت ملت؛ يپاسدار2-2

شد و ختهیاست، خون دلها خوردند، خونها رامدهین انقالب آسان به دست نید که ایبدان«
... م به دست آمدین دستاورد عظین مردم شد تا ایشامل حال ایم الهیوضات عظیها و فکمک

.120/1و درهاي دانش و روشنایی امور نزد ما اهل بیت پیامبر است؛ خطبه : و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء االمر-1
پس در یادگیري علم و دانش پیش از : من قبل ان تشغلوا بانفسکم عن مستشار العلم من عند اهلهفبادروا العلم من قبل تصویح نبته و -2

انکه درختش بخشکد تالش کنید و پیش از انکه به خود مشغول گردید از معدن علوم اهل بیت علیهم السالم دانش استخراج کنید؛ 
.12و105/11خطبه 

، ص 6م؛ ج 1989ق، 1410جلد، بیروت، عالم التراث؛11؛النبوي الشریف؛ موسوعۀ اطراف الحدیثزغلول، سعید. ك.ر-3
453.

.478حکمت-4
خدا را در هر نعمتی حقی است هر کس آن را : ان هللا فی کل نعمه حقا فمن اداه زاده منها و من قصر فیه خاطر بزوال نعمته.  -5

.244نابودي قرار گیرد؛ حکمت بپردازدفزونی یابد و آن کس که نپردازدو کوتاهی کند در خطر 
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جامعه، ناموس همه آحاد مردم ماست و ما از یاسالميانقالب و فضايو دستاوردهایانقالبيارزشها
1».مید بکنیم و بایکنیرتمندانه و با کمال قدرت دفاع میآن غ

؛ يجامعه و مقابله با مکاتب ماديحفظ سالمت فکر-2-3

يسالمت فکرين مکتب است که برایتریامبران، غنین خاتم پین و دستورات دیاز لحاظ محتوا، قوان
جادیاییسر و صدایهر از چندگاهیکه مانند طبل توخاليرفت و با مکاتب مادآند به سراغ یجامعه با

.ردکن نحو ممکن مقابلهیکنند به بهتریم

؛البالغهنهجتقاضا و نیاز جامعه به -2-4

السالم است، پس روزگار هین علیر المؤمنیط حکومت دوران امیارمشابه شیطیامروز شرا«
جهان و يهاتیالم به واقعسالهیعلنیر المؤمنیدگاه نافذ امیشود از دیاست، امروز مالبالغهنهجروزگار 

ن است که به نظر یدا کرد، همید و شناخت و عالج دردها را پیق را دیاز حقاياریکرد و بسجامعه نگاه
2».میمحتاجترالبالغهنهجشه به یش از همیما امروز ب

؛ییضرورت پاسخگو-3
غ یدریچ کوششین راه از هیان مطالب است و در ایت ها و بیق و کشف واقعیفطرت انسان عاشق تحق

ییهاچراغ دل را فقط از نور واعظ متعظ روشن ساخت و ظرف جان را از زالل چشمهين وادیدر ایدندارد، با
3پرنمود,استها پاكیآلودگز که ا

آیت اهللا خامنه برخورد شایسته با جوانان از دیدگاه رهبرمعظم انقالب اسالمی حضرتمؤسسه فرهنگی قدر والیت؛-1
.162؛ ص 1380؛ تهران، مؤسسه فرهنگی قدر والیت؛ اي مد ظله

؛ تهران،شرکت چاپ اهللا خامنه اينهج البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبري حضرت آیت علیقلی، محمدمهدي؛ -2
.45؛ ص 1380ونشر بین الملل؛ 

چراغ دل را از ! اي مردم:ایها الناس استصبحوا من شعله مصباح واعظ متعظ و امتاحوا من صفو عین قد روقت من الکدر-3
پاك است پر نمایید؛خطبه نورگفتارگوینده عمل کننده روشن سازید و ظرف هاي جان را از آب زالل چشمه هایی که ازآلودگی ها 

105/7.
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ن ید ایکه با) 1وابتالك بهم(زمامداران است يبرایش الهیآزمایگر، حکومت نوعیاز طرف د
ا یو تا فرصت هست از دن2ها را در هم شکستت امواج فتنهیهدایکرد و با کشتيش را سرافرازانه سپریآزما

4.ورزدیمين راه کندیاست که در ایکه هالکت از آن کس3توشه گرفت

ی،آیا نباید به این فکر بود که از این آزمایش اله5کندیمآزمایش یکه خداوند انسان را به سختیجای
حاکم جامعه، یاز وظایف اختصاصینیست؟ به هر حال یکیآزمایش الهیبیرون آمد؟ آیا وظیفه شرعسربلند

یالبته مردم نیز در برابر رهبر و دشمنان حکومت اسالم؛»6عمالکۀمنها اجاب«:پاسخ دادن به کارگزاران است
در سکوت         يد که به هنگام لزوم سخن گویند؛چرا که به هنگام سخن خیردارنیوظیفه شرع

یپس باید به موقع گفت؛ به بیان دیگر هرسخن جای.8نیستيکه در سخن جاهالنه نیز خیريهمانطور.7نیست
.دارد یو هر نکته مکان

ندارد و فقط به این علت به مورد سخن گفتن اکتفا شد که             یبا پاسخگوییشد منافاتالبته آنچه گفته
.9»رب قول انفذ من صول«: فرموده استالسالمعلیهیعل

یلوازم پاسخگوی-4

.53/11نامه -1
.5/1امواج فتنه ها را با کشتی هاي نجات در هم شکنید؛ خطبه! اي مردم: ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه-2
می کنید که با هم اکنون در دنیایی زندگی: واالعمال مقبوله... و انتم فی دار مستعتب علی مهل و فراغ و الصحف منشوره -3

و اعمال نیکو را می ... مهلت و آسایش خاطري که دارید می توانید رضایت خدا را به دست آورید ، اکنون نامه عمل سرگشاده است 
.9و94/8پذیرند؛ خطبه 

.123/4الهلکۀ للمتلوم؛ خطبه -4
ایی که پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم را به حق مبعوث کرد،سخت سوگند به خد: والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله-5

.3و16/2آزمایش می شوید و همچون دانه هایی که در غربال ریزند به هم خواهید ریخت؛ خطبه 
53/114نامه -6
471و182ال خیر فی الصمت عن الحکم؛ حکمت -7
471و182کما انه الخیر فی القول بالجهل؛ حکمت -8
.394حکمت -9
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- خواه نسبت به موافقان و دوستان و خواه نسبت به مخالفان و دشمنان -صحیح در جامعه یپاسخگوی
یشود و اینک ذکر و بررسیمیسر نمیدرست و منطقیامکان پاسخگویطلبد که بدون آنها یرا میلوازم

: به ترتیب اهمیتیمختصر اهم لوازم پاسخگوی

تقوا؛ 4-1

دارد؟ چرا تقوا را از لوازم یبه پاسخگوییدرابتداشاید این سؤال مطرح شود که تقوا چه ربط
یغربيرت دارد؟ مگر در کشور هاضرویپاسخگویيآوریم؟ مگر وجود تقوا برایبه حساب میپاسخگوی

موفق نیستند؟ یوجود ندارد، در زمینه پاسخگوی-است يکه همان خدا محور-مورد نظر ما یبه معن» تقوا«که 
، سعه صدر، يتر از قبیل آزادیبه بیان سایر لوازم و عینیذکر تقوا در لوازم پاسخگویيآیا بهتر نیست به جا

بپردازیم؟ ... وحدت و

یاست و با کمی، بزرگترین الزمه پاسخگویيچرا که تقوا یا خدامحور! ما این است که خیرپاسخ
یزندگيهاشود به ویژه اگر ما در تمام صحنهیمیناشیالهيگفت که  سایر لوازم آن از تقواتوانیمدقت 
.خدامحور باشیمخود 

م و البته که پاسخ را به عهده خواننده کنیپاسخ دادن، چند سؤال مطرح میيتوضیح بیشتر، به جايبرا
:دهد کهمحترم خواهیم گذاشت تا به وجدان خویش پاسخ

يبعثت انبیا را آزاديهااز فلسفهیاست؟ مگرنه این است که قرآن کریم یکيآیا تقوا مخالف آزاد
1؟»کانت علیهمیالتو یضع عنهم اصرهم و االغالل «:فرمایدیها دانسته و ماز قید اسارتیها و رهایانسان

یرب اشرح ل«:شرح صدر نکرديعلیه اسالم از خدا تقاضایسعه صدر ندارد؟ مگر موسیآیا فرد متق
2.»يصدر

ایم که شود؟ مگر این آیه قرآن را نخواندهیباعث وحدت در جامعه نميآیا خدامحور
3.»واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا«:فرمایدیم

157: اعراف-1
25طه، -2
103آل عمران،-3
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شود که بدانیم تقوا انسان را از یتر مواضحیزمانیپاسخگویيکنیم که الزمه تقوا برادر پایان اشاره
داشتن حاصل اینکه تقوا, و این باعث موفقیت بیشتر پاسخگو خواهد بود1داردیافتادن در گرداب شبهات باز م

کننده آنها نیز خواهدبود و حتی عالوه بر آنکه هیچ منافاتی با سایر لوازم پاسخگویی ندارد بلکه به عنوان تکمیل
.تواند جاي سایر لوازم  آن را نیز بگیردتوان ادعا کرد که داشتن تقوا به تنهایی میمی

بیان؛ يآزاد-4-2

السالم در نامه علیهیفراهم نیست؛ حضرت علیامکان پاسخگویبیان نباشديآزاديااگر در جامعه
:نویسدیخود به مالک اشتر چنین م

اختصاص ده که به تو نیاز دارند تا به طورشخصی به امور آنها یاز وقت خود را به کسانیبخش
که تو را آفریده، فروتن باش و یبا آنان بنشین و در برابر خدایی، و در مجلس عمومیکنیرسیدگ

آنان بدون اضطراب در سخنيسربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگو
اهللا علیه و آله و سلم بارها شنیدم که یگفتن، با تو گفتگو کند که من از رسول خدا صل

که حق ناتوانان را از یملت(غیر متتعتع يالیؤخذ للضعیف فیها حقه من القوۀتقدس املن:فرمودیم
2).اضطراب و بهانه باز نستاند، رستگار نخواهد شدیزورمداران، ب

فراهم کند تا مردم آزادانه یدهد که امکاناتیازیک سو به فرماندار خود دستور منکته قابل توجه اینکه 
که از گفتن یا مشورت در عدالت کندیمدیگر مردم را مکلف يدر میان بگذارند و از سويمطالب خود را با و

3.»بعدلةبحق او مشورۀفال تکفوا عن مقال«: نکننديخوددار

سعه صدر؛-4-3

الم نشرح «:کندیمبه پیامبر یاد »منت ونعمت بزرگ«است که خداوند با نام ين چیزنظر هماوسعت
این فرمایش سرتاسر حکمت 5.»الصدرۀسعۀالریاسۀآل«:فرمایدینیز مالسالمعلیهیو حضرت عل.4»لک صدرك

16/1تقوا و خویشتنداري او را از سقوط در شبهات باز می دارد؛ خطبه : حجزته التقوي عن تقحم الشبهات-1
111-53/109نامه -2
216/24خطبه -3
.1انشراح، .  -4
176حکمت -5
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توان شنیدن حرف مردم را یولئدانیم اگر مسی؛ چرا که مکندیمنیاز یالسالم ما را از توضیح بیشتر بعلیهیعل
با سعه ینخواهدداشت، حاکم مسلمانان اگر در برخورد با دشمنان خارجيانیز ثمرهیباشد؛ پاسخگوینداشته
.به آنها بدهدیدپاسخ قاطع و منطقتوانیمبرخورد نکند ن-و صد البته نه با امتیاز دادن -صدر 

وحدت؛-4-4

را دنبال کنند، به طور حتم به آن        یصدا هدفکه همه مردم و مسؤوالن، همدل ویکيادر جامعه
از این سخن را در انقالب یفراوانينمونه ها(هر چند که تمام کشورهاي جهان مخالف آنها باشد,رسندیم

السالم     یر علیهاست که حضرت امیاهمیت مساله وحدت تا جای, )ایمسراسر شکوه خود بارها و بارها دیده
شامیان بر شما ییعن1؛»باطلهم و تفرقکم عن حقکمیان هؤالء القوم سیدالون منکم باجتماعهم عل«:فرمایدمی

.کنند؛ زیرا آنان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقیدیکوفیان غلبه م

؛یآداب پاسخگوی-5
مانند روزه ياکه آداب فریضهيخاص است، به طوریآدابيمتناسب با ارزش خود دارايهر کار

است که بدون یآدابيها نیز رعایت شود؛ بدون تردید پاسخگویی نیز داراکه در آن ثانیهکندیمایجاب 
فراهم نیست ویا ثمره آن به حداقل خواهد رسید؛ لذا مناسب است آداب آن را یرعایت آنها یا امکان پاسخگوی

به دو دسته تقسیم کرد که ما آنها را توانیمالبالغهنهجرا در یهم اینکه آداب پاسخگویکنیم، نکته میبررس
.نامیمیمیو اختصاصیآداب عموم

ها یاست که باید در کلیه پاسخگوییآداب-با توجه به تعریف ما -یآداب عموممنظور از 
رعایت یآداب اختصاصنیز نامید و منظور از یپاسخگوییو اخالقيمعنویآن را مبانتوانیمشود و رعایت

باید مد نظر پاسخگو -هرکدام به صورت جداگانه -دشمنان است که در برخورد با دوستان یاینکات
.قرارگیرد

؛یپاسخگوییآداب عموم-5-1

25/2خطبه -1
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و ۀو کرامةشفا منجایجانبوا الکذب فانه مجانب لالیمان، الصادق عل«؛ یصدق و راست-5-1-1
از دروغ برکنار باشید که با ایمان فاصله دارد، راستگو در راه نجات و 1:»ۀو مهانةشرف مهوایالکاذب عل

.استياست اما دروغگو برلب پرتگاه هالکت و خواريبزرگوار

یبه عمل کار برآید به سخنران«اندکه گفتهي؛ همانطوریو پرهیز از شعارزدگیگرایعمل-5-1-2
تا نباریم صدایمان بلند )اهل بیتییعن(که ما کندیماشاره البالغهنهجدر السالمعلیهیحضرت عل,»نیست

نکته 2.»نمطرینوقع و ال نسیل حتیو لسنا نرعد حت«:کنیمینشویم سیل وار حرکت نميشود و تا جارینم
که فقط مرد شعار بودند و کندیمجالب اینجاست که حضرت قبل از بیان این مطلب به اصحاب جمل اشاره 

3.»و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین االمرین الفشل«:زدند و زود سست شدندیرعد و برق

در لزوم استفاده از       یاستفاده از علوم و نظریات کارشناسان؛ شاید بتوان گفت که هیچ عاقل-5-1-3
چرا که ,کندیمپیدا يشتربنیز این مساله نمود یزمینه پاسخگویباشد، در نداشتهیکارشناسان، شکينظرهانکته
از جمله ایجاد تفرقه در میان ؛به بار خواهدآوردیشود مشکالت فراواندادهیغیر کارشناسيهاپاسخاگر 

به مالک اشتر   السالمعلیهیو شاید بتوان گفت از همین روست که حضرت عل... دشمن ويدوستان، پیروز
4.»العلماءۀو اکثر مدارس«: می نویسد

-یا بیشتر آنها مغالطه خواهد بودیکه به طور قطع بعض-متعدد يهاپاسخ؛ دادن یعدم فرافکن-5-1-4
5.»الصوابیاذا ازدحم الجواب خف«:به دور بماندیشود مستمع از جواب اصلیباعث م

و يأاصابت رياست که به معنا» سداد«کلمه سدید از ماده 6»سدیداقولوا قوال «؛ یواقع بین-5-1-5
و یا که هم مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشدیداشتن رشاد است و بنابرین قول سدید، عبارت است از کالم

12و86/11خطبه -1
9خطبه -2
.پیشین-3
.53/40نامه -4
243حکمت -5
70احزاب، .  -6
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یتاست که به راساش چون سخن چینی و امثال آن ، غیر مشروع نباشد، پس بر مؤمن الزماگر فایده دارد فایده
1.زماید که لغو یا مایه افساد نباشدوید مطمئن باشد و نیز گفتار خود را بیاگیآنچه م

امام حسن            خطاب به فرزندش 31که خود قرآن ناطق است در نامه السالمعلیهیحضرت عل
به توانیمکه از مجموع آن کندیمرا آشکاریهایواقعیت3عباسبندیگر به عبداهللاياو در نامه2السالمعلیه

.بردپیينگراهمیت واقع

در یآید و آن این که حضرت حتیبه دست میملأ، نکته قابل تالبالغهنهجيبا دقت در سایر خطبه ها
خطاب به لشکریان يدست بردارد و دست به پخش شایعات بزند؛ وينگرمقابل دشمن نیز حاضر نیست از واقع

همانا من کراهت دارم که شما لشکریان اسالم : فرمایدیدادند میبه شامیان فحش مخود که در جنگ صفین 
آنها را مطرح یو گمراه)واقعیت ها را بگوییدییعن(آنها را یادآور شویديفحش دهنده باشید؛ اما اگر کارها

4.»اکره لکم ان تکونوا سبابین و لکنکم لو وضعتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوبیان«:کنید بهتر است

بد و ییعن5»ء عندك بمنزلۀ سواءیو ال یکونن المحسن و المس«؛ يفرديهاتوجه به تفاوت-5-1-6
کرد، درجنگ جمل به پیک خود یکسان نباشد؛ البته خود حضرت نیز به این رویه عمل میوب در نزد تو خ

که شاخش را تابیده و ییابیمیبا طلحه دیدار مکن زیرا او را چون گاو وحش: دهدیعباس چنین دستور مابن
6:....گویدیتو میپسر دای: بلکه با زبیر دیدار کن که نرم تراست به او بگو...آماده نبرد است 

سع الناس بوجهک و «:نو یسداز فرماندهان خود چنین میی؛ حضرت به یکیرویگشاده-1-7- 5
، يو در مقام داوریبا مردم به هنگام دیدار در مجالس رسمیعنی 7»مجلسک و حکمک و ایاك والغضب

،16؛ ج 1380جلد؛ قم،دفتر انتشارات اسالمی؛ 20؛ترجمه محمد باقر موسوي همدانی؛ المیزان؛طباطبایی، محمدحسین-1
523ص
98-31/85نامه -2
66نامه -3
2و206/1خطبه -4
35و53/34نامه -5
2و31/1خطبه . ك.ر-6
76نامه -7
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با مردم به ییعن1»حنوا الیکم... خالطوا الناس «:فرمایدیدیگر ميدر جا. رو باش و از خشم بپرهیز گشاده
فرماید که نباید مردم را یحضرت به مالک اشتر م. شما بیاینديباشید که اگر زنده ماندید به سوياگونه

2.»رعیتکیو ایاك والمن عل«:سرزنش کرد و برآنها منت گذاشت

و چه زیبا حضرت آیه 3»یا ایها الذین ءامنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا«به شایعات؛ یتوجهیب-5-1-8
دین و سداد طریق فال یسمعن فیه اقاویل الرجال اما انه ۀمن عرف من اخیه وثیق«که کندیمفوق را تطبیق 

خود اطمینان و استقامت در دین و یهرکس در برادر دینییعن4»و تخطئ السهام و یحیل الکالم یالرامیقدیرم
و در کندیمتیرانداز ماهر خطا یراه راست  را سراغ دارد باید گوش به حرف این و آن نسپارد ، همانا گاه

.افتدیبه اشتباه مگفتار 

و التحدث الناس بکل ما «:یافتیمگو که به دروغ ميشنویآنچه را مباید به فرد پاسخگو گفت تمام 
5.»بذلک کذبایسمعت به فکف

.جوانمردان در گذرياز لغزش ها6»المروءات عثراتهمياقیلوا ذو«عفو و گذشت؛ -5-1-9

الحق المدبرعنه و بالسامع المطیع یاضرب بالمقبل الیو لکن«مبازه با باطل؛ ياتحاد با حق برا-5-1-10
گرایان من با دست طرفداران حق بر فرق باطلبه این معنی که7»ییومیعلییاتیالمریب ابدا حتیالعاص

.دهمیمندان حق، با گنهکاران دودل مبارزه را تا آخر عمر خود ادامه مکوبم و با قدرت عالقهیم

:ف را بازستاندنزدش ذلیل، تا حق ضعیيبگیرد و قويعزیز است تا حق او را از قویذلیل نزد عل! يآر
8.»آخذ الحق منهیضعیف حتيعنديآخذ الحق له و القویعزیز حتيالذلیل عند«

10حکمت -1
53/146نامه -2
6حجرات، -3
2و141/1خطبه -4
5و69/4نامه -5
20حکمت -6
2و6/1خطبه -7
37/3خطبه -8
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یا ) در دیگریبا ادغام برخ(ندارد وامکان کم شدنش یدر پایان اشاره کنیم که آداب فوق حصر عقل
.زیاد شدنش وجود دارد

؛ یپاسخگوییآداب اختصاص-5-2
1»ء عندك بمنزلۀ سواءیو الیکونن المحسن والمس«شد که خوب و بد نزد مؤمن یکسان نیست؛اشاره

جداگانه این دو          یپس به بررسنیز در برابر دوستان و دشمنان متفاوت خواهدبود،یلذا آداب پاسخگوی
.پردازیمیم

به دوستان؛یآداب ویژه پاسخگوی-5-2-1

که داندمیيرا ضروریدر پاسخ به دوستان و در برخورد با آنها رعایت اصولالسالمعلیهیحضرت عل
:خویش نکوست و اهم آنها عبارت است از يرعایت هر یک از آنها به جا

تشویق؛-5-2-1-1

نمونه در يبرا,استکردهموارد دوستان خود را تشویق یکامل، در برخيحضرت به عنوان یک الگو
بکم اضرب ...الدین یالحق و االخوان فیانتم االنصار عل« :فرمایدمیستایش دوستان خود بعد از جنگ جمل 

به وسیله شما با پشت ...من هستیدیشما کوفیان یاران حق و برادران دینییعن2»المدبر و ارجوا طاعۀ المقبل
.جنگم و اطاعت گرویدگان را انتظار دارمیان مکنندگ

:فرمایدمیيخطاب به ابوذر غفار130در خطبه 

باش که به خاطر او داشتهی، پس امید به کسيخدا به خشم آمديهمانا تو برا! ابوذريا
؛ پس يخود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از آنان ترسیديدنیاي، این مردم برايغضبناك شد

از مردم يدنیا را که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار وبا دین خود که بر آن ترسید
.تو را به وحشت نیندازديآرامش خود را تنها در حق جستجوکن و جز باطل چیز... بگریز

35و53/34نامه -1
2و118/1خطبه -2
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از مدینه یکه گروهیهنگام37فرماندار مدینه در سال -يبه سهل بن حنیف انصار70در نامه 
: نویسدیميو قوت قلب وي، تشویق، ایجاد امیدواريدلداريبودند، براخته و به معاویه پیوستهگری

معاویه گریختند، ياز مردم مدینه به سویبه من خبر رسیده که گروه! پس از یاد خدا و درود
يکه این فرار برا! يشدن کمک و یاریشان افسوس بخوراز دست دادن آنان و قطعيمبادا برا

ياست، زیرا آنان از حق و هدایت گریختند و به سویشان و نجات تو از رنج آنان کافیمراهگ
.... جهل شتافتند ویکوردل

رعایت احترام متقابل؛-5-2-1-2

يویکرد که پس از بیعت شکناشارهحضرت در باره زبیر به احترام توانیمبه عنوان نمونه 
انکار بیعت با یمدعی، ولدل، پس به بیعت با من اقرار کردهپندارد با دست بیعت کرد نه با یزبیر م: فرمایدمی

بل در این احترام متقا1.بیاورد یا به بیعت گذشته باز گرددیقلب است ، بر او الزم است بر این مدعا دلیل روشن
قلبت ماالمال از محبت مردم 2:»ۀللرعیۀو اشعر قلبک الرحم«:کندیمنمود پیدا » محبت«نامه مالک اشتر با عنوان 

.باشد

و بخشش خطاکار؛ینیک-5-2-1-3

سرزنش کن و یدوست خطاکار را با با نیک3:»ن الیه و اردد شره باالنعام علیهعاتب اخاك باالحسا«
.شرش را با بخشش دور ساز

مدارا کردن؛-5-2-1-4

ا کوفیان مدارا کنم؟ چونان چقدر با شم4:»ۀو الثیاب المتداعیةالبکارالعمديکم اداریکم کما تدار«
شکن مدارا این خود حضرت بود که با کوفیان پیمان! يآر.که پشت آنها زخم استیکردن با شتران جوانمدارا

:نوشتکرد و به فرماندار خود نیزمییم

8خطبه -1
53/8نامه -2
158حکمت -3
69/1خطبه-4
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ها یا یا خشک شدن آب چشمهیمالیات، یا آفت زدگیاگر مردم شکایت کردند از سنگین
تخفیف ده تا ی، در گرفتن مالیات به میزانیها یا خشکسالباران یا خراب شدن زمین در سیالبیکم

1.دادن در خراج تو را نگران نسازدامورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف

توبیخ؛-5-2-1-5

:مطلب مورد نظر ماستيگویانوسد که متن نامهیميااز فرمانداران خود، نامهیحضرت به یک

يمن تو را در امانت خود شرکت دادم و همراز خود گرفتم و هیچ یک از افراد خاندانم برا
روزگار بر پسرعمویت يچون تو مورد اعتمادم نبود، آن هنگام که دیديو امانتداريو مددکاريیار

یده و امت اختیار از دست داده و سخت گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گرد
که از او جداشدند یو همراه با دیگرانیند، پیمان خود را با پسرعمویت دگرگون ساختاهشدپراکنده

کنندگان خیانت و با دیگر خیانتياش کشیدي، تو هماهنگ با دیگران دست از یاریفاصله گرفت
؟ و از يآیا به معاد ایمان ندار... يرساندها را و نه امانتيکردي، نه پسر عمویت را یاريکرد

2؟یترسیدقیق قیامت نمیحسابرس

و اشاره به کندیمانتقاد يویگرایو اسرافیزدگاز رفاهیبه شریح قاضیحضرت در نامه مشابه
موارد باید یکند که در برخواهد به این نکته اشارهخیگواینکه م3،کندیمدنیا و محاسبه روز قیامت يفناپذیر

.آنهاستيبراشایستهدوستان را سرزنش کرد و این سرزنش پاسخ 

به دشمنان و مخالفان؛یآداب ویژه پاسخگوی-5-2-2

است که به ترتیب اولویت يموارد ضروریبه مخالفان، از منظر امیرمؤمنان، رعایت برخیدر پاسخگوی
که دست از مخالفت یا یدر هر یک از مراحل-یا مخالف-است که دشمن یپردازیم؛ بدیهیبه ذکر آنها م

.برداشت، در آن صورت عمل به بقیه موارد الزم نخواهد بودیدشمن

؛یبیان دالیل منطق-5-2-2-1

82و53/81نامه . ك.ر.  -1
41نامه . ك.ر-2
3نامه .ك.ر-3
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وسلم، در برابر مخالفان خود وآلهعلیهاهللایپس از رحلت پیامبر صليدر آغازین روزهاالسالمعلیهیعل
خود يآن برسد، به همین منظور به بیان دالیل برتریاندتا خالفت  به دست صاحب اصلپرداختهیدالیلبه ذکر 

1.است نه دیگرانیپردازد تا ثابت کند که خالفت فقط از آن علیبه ابوبکر م

در برابر دوست و یپس از رسیدن به خالفت، بعد از بیست و پنج سال سکوت تلخ، باز از دالیل منطق
يلعمرو«: نوشت,بودعثمان را بلند کردهیمعاویه که داد خونخواهي، به عنوان مثال براکندیماستفاده دشمن

عزلۀ عنه اال ان یکنت فیابرا الناس من دم عثمان و لتعلمن انییا معاویه لئن نظرت بعقلک دون هواك لتجدن
انا حجیج المارقین و «:فرمایدمیاشاره کرد که در آن يابه خطبهتوانیمو یا اینکه 2»فتجن ما بدا لکیتتجن

قابل توجه اینکه حجیج از ماده حجت است و اگر صفت مشبهه در نظر گرفته شود 3؛»خصیم الناکثین المرتابین
.گویدیکه همیشه با دلیل سخن میکسیدهد، یعنیرا میصفت در کسيپایداريمعنا

عفو؛-5-2-2-2

در سر ياالبته اگر فکر خائنانه؛را عفوکرديمخالف یا دشمن، باید وياز سویمنطقبا پذیرش دالیل 
5.»ۀالعقوبیالناس بالعفو اقدرهم علیاول«عفو را زکات قدرت قرار ده؛ چرا که 4:»فاجعل العفو عنه«باشد نداشته

هدایت دشمن و ایجاد صلح؛يدعا برا-5-2-2-3

را بین صلحخون ما وخون آنها را حفظ و ! پروردگارا6:»بیننا و بینهمدماءهم و اصلح ذاتاللهم احقن «
.ما و آنها برقرارکن

صلح هوشمندانه؛-5-2-2-4

:نویسدیحضرت خطاب به مالک اشتر م

190حکمت .ك.ر-1
4و6/3نامه -2
75/2خطبه -3
11حکمت -4
52حکمت -5
206/2خطبه -6
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مکن، خداوند در آن است رديهرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنود
! شود، لکن زنهاریتو وامنیت کشور در صلح تامین ميکه آسایش رزمندگان و آرامش فکر

شود تا غافلگیرکند، یدشمن نزدیک میزیرا گاهکردن؛یاز دشمن خود پس از آشت! زنهار
1.کنخود را متهمیبینپس دوراندیش باش و خوش

پاسخ قاطع؛-5-2-2-5

پیش آمد که نیاز به پاسخ قاطع داشت؛ باید پاسخ ینشد یا موقعیتیکه دشمن به صلح راضیدر صورت
است که حضرت ییهاپاسخدسته اول مربوط به :انددو دستهالبالغهنهجدر هاپاسخدندان شکن داد، این نوع 

ساکت شو خدا رویت 2:»اسکت قبحک اهللا یا اثرم«:استکردهبا طرف مقابل برخورد یفرد با الفاظيروررو د
!شکستهدندانيارا سیاه گرداند

به سودیا زیان من است؟ لعنت يچه چیزیدانیتو چه م! اشعث: دیگر مخاطب اشعث استيو در جا
3متکبرِمتکبرزادهيکنندگان بر تو باد، العنتخدا و لعنت.

:شود مییعمليهادسته دوم مربوط به پاسخ

در ! به جانم سوگند4:»من ادهان و ال ایهانیمن قتال من خالف الحق و خابط الغیما عليو لعمر«-
.کنمینمیمدارا و سستياورند لحظهغوطهیمبارزه با مخالفان حق و آنانکه در گمراه

یگرداب! قسم به پروردگار5:»وایم اهللا الفرطن لهم حوضا انا ماتحه ال یصدرون عنه و ال یعودون الیه«-
نتواند آن را چاره سازد و نتواند از آن خارج شود یا دوباره به آن یآنان فراهم سازم که جز من کسيبرا

.بازگردد

133و53/132نامه . ك.ر-1
184خطبه  -2
19خطبه .ك.ر-3
24/1خطبه -4
2و10/1خطبه -5
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اگر زنده بمانم آنان را چون محتویات شکم حیوان که ! به خدا سوگند: فرمایدمیدیگر يدر جا-
از طرف حضرت بیان شده یقاطعيهاپاسخنیز يدر موارد دیگر1,افکنمیاندازد دور میقصاب آن را دور م

2.است

نفرین؛-5-2-2-6

قریش و من      یاستعدیک علیاللهم ان«آخرین مرحله آن است که به خداوند عزیز و جبار شکوه ببریم 
در سحرگاه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم .برمیخدایا من از قریش و یارانشان به تو شکایت مییعن3»اعانهم

وسلم را در وآلهعلیهاهللایو حضرت رسول صلربایدی، در حالت نشسته خواب چشمان حضرت را ميهجر
»       ادع علیهم: یا رسول اهللا ماذا لقیت من امتک من االود واللدد؟ فقال«:گشایدیبیند، زبان به گالیه میخواب م

:کندیمو حضرت چنین نفرین 

4»شرا لهمیاهللا بهم خیرا منهم و ابدلهم بیابدلن«

این همان . را برآنان مسلط گردانديمن شخص بديخدا بهتر از آنان را به من بدهد و به جاییعن
.رستگار شدیاثر کرد و سرانجام علیبود که در مدت بسیار کوتاهینفرین

؛یثمره پاسخگوی-6
یمسؤوالن دولت«: خود فرمودند,در سالی که به همین نام مزین بوديدر پیام نوروزيمقام معظم رهبر

تولید علم، يخدمت به عموم ملت ایران، برايبه مردم بگویند که برایاسالميو قوه قضائیه و مجلس شورا
نهضت يبرا-در جامعه اینهاستیکه اصالح واقع-استقرار عدالت و رفع فقر و فساد و تبعیض در جامعه يبرا

و در جمع زائرین حرم مطهر » انجام داده انديفساد، چه اقدامات عمده انهضت مبارزه بايو برایعدالت خواه
نظام یدر کنار عدالت، معنویت و اخالق را هدف عالي، ایجاد حیات طیبه و تامین رفاه مادالسالمعلیهيرضو

77خطبه .ك.ر-1
4-137/2و22/5و51/1و136/2و33/4خطبه . ك.ر-2
172/4خطبه -3
70خطبه -4
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زیر را به ارمغان يهاثمرهیگفت با توجه به فرمایش معظم له، پاسخگویتوانیمپس  . برشمردندیاسالم
....ایجاد حیات طیبه وتولید علم ، استقرار عدالت، رفع فقر، فساد وتبعیض در جامعه،: خواهد آورد

؛یپاسخگوییشناسآسیب-7

یاز مسائل مهم و گسترده در زمینه پاسخگویید به عنوان یکتوانیم1يیا پاتولوژیشناسآسیب
که یهایآسیبیبه طور کل. شود بسیار مختصر خواهدبودیاینجا ذکر مشود، به تناسب بحث، آنجه در مطرح

اینک . خواهندبود و هم قابل درمانيشوند هم قابل پیشگیرشود، اگر شناختهیممکن است دامنگیر پاسخگوی
:هااز این آسیبیفهرست برخ

دراز؛يو آرزوهایهواپرست-7-1

2:»هذا ما آجن و لقمه یغص بها آکلها«-

3.»و طول االملياتباع الهو: ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتانو «-

4»غیر دین اهللا یعل... انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع « -

غیر معقول؛يهایوابستگ-7-2

5»ۀبصره و امرض قلبه فهو ینظر بعین غیر صحیحیو من عشق شیئا اعش«

که شیطان را معیار کار خود بر گزیدند، شیطان آنها را شریک خود قرار داد و در یکسان! يآر
اتخذوا الشیطان المرهم مالکا و «:خود را پروراند تا با زبان او باطل گوینديدلهایشان تخم گذارد و جوجه ها

6.»لسانهیو نطق بالباطل عل... حجورهم یصدورهم و دب و درج فیاتخذهم له اشرکا فباض و فرّخ ف

1-pathology
5/2خطبه -2
28/6خطبه -3
50/1خطبه -4
15و109/14خطبه -5
2و7/1خطبه -6
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؛یجهل و نادان-7-3

1»فترهیعلیکم ان تکونوا فیالخشیو ان«-

2»اهللا اشکوا من معشر یعیشون جهاال و یموتون ضاللیال«-

نفاق، ریا و تملق؛-7-4

3»لغیر اهللا یکله اهللا لمن عمل لهغیر ریاء وال سمعۀ فانه من یعملیو اعملوا ف«-

4»دقاق و عهدکم شقاق و دینکم نفاقاخالقکم «:خطاب به مردم بصره-

» الثناء باکثر من االستحقاق ملق«: فرمایدمیچنین 347در حکمت -

؛یو دروغگوییشعارزدگ-7-5

5.»يو خاب من افتریهلک من ادع«-

6.»ایام مهلهیفلیعمل العامل منکم ف«-

7»حیاديالمجالس کیت و کیت فاذا جاء القتال قلتم حیدیتقولون ف«-

مردم؛یتفاوتیب-7-6

8»ما تنتصرون بنصرکم ربکم؟ اما دین یجمعکم؟ والحمیه تحمشکم؟! ال ابا  لکم «

؛یدر پاسخگوییفرافکن-7-7

1.»الصوابیاذا ازدحم الجواب خف«

9و178/8خطبه -1
11و17/10خطبه -2
23/6خطبه -3
2و13/1خطبه  -4
16/8خطبه -5
86/2خطبه -6
2و29/1خطبه -7
39/1خطبه -8
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؛یدنیا زدگ-7-8

2.»الزادفارتحلوا منها باحسن ما بحضرتکم من... لها الفناء و الهلها منها الجالء یوالدنیا دار من«

لجاجت؛-7-9

3.»ياللجاجه تسل الرا«

نیرنگ؛-7-10

حسن الحیلۀ ما یزمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا و نسبهم اهل الجهل فیه الیولقد اصبحنا ف«
4.»قاتلهم اهللا! لهم

؛یشایعه پراکن-7-11

5»ییکذب قاتلکم اهللا تعالیانکم تقولون علیو لقد بلغن«

حفاظت اطالعات؛عدم -7-12

6.»من کتم سره کانت الخیره بیده«

سخن آخر
ياز مکتب، حفظ اصالت ملت، حفظ سالمت فکرينگارنده، پاسداریوظیفه شرع: حاصل بحث آنکه

ها و انسان به کشف واقعیتيعالقه فطر. کندیمجامعه و پاسخ به تقاضا و نیاز جامعه ضرورت بحث را ایجاب 

243حکمت -1
3و45/2خطبه -2
179حکمت -3
2و41/1خطبه -4
71/2خطبه -5
162حکمت -6
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و یمنطقیپاسخگویياست و برایبودن پاسخگویيوررزمامداران بیانگر ضيبرابودن حکومت یشآزما
.بیان، وحدت و سعه صدر هستیميمؤثر نیازمند به تقوا، آزاد

صدق و توانیمآن یرا رعایت کرد که از جمله آداب عمومیباید آدابیپاسخگویيشک برایب
به دوستان، یدر پاسخگوییو از جمله آداب اختصاصا نام برد ر... و یبین، واقعیفرافکن، عدمی، عملگراییراست

رسد؛ اگرچه در یبه نظر ميضروريتوبیخ در موادیو بخشش، مداراکردن و حتیتشویق، احترام متقابل، نیک
به ترتیب موارد يکرد و در مراحل بعداستفادهیپاسخ به دشمنان ومخالفان باید از دالیل منطقیآداب اختصاص

.عفو، دعا، صلح هوشمندانه، پاسخ قاطع و باالخره نفرین: نمودیزیر را عمل

يهاطیبه از جمله ثمرهتولید علم ، استقرار عدالت، رفع فقر، فساد و تبعیض در جامعه و ایجاد حیات
يهایدراز، دلبستگيو آرزوهایهواپرستتوانیمرا یوارده بر پاسخگویيهاو آسیبباشدمییپاسخگوی

بر این است که یشد مبتنالبته همه آنچه گفته. را شمرد... و ی، ریا، تملق، شعارزدگیغیر معقول، جهل و نادان
.را نیز به آن ضمیمه کنیم» پاسخ به دشمنان«ندانیم؛ بلکه » پاسخ مسؤولین به مردم«را منحصر در یپاسخگوی

1»اظ و شهوات الجنان و هفوات اللسانت االلفرمزات االلحاظ و سقطایاللهم اغفر ل«

تو سلطان سخنيتو ایگر خطا گفتیم اصالحش تو کن          مصلح

والحمد هللا رب العالمین
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