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 چكحده
ا  را حااه م اانى نرار  مك ااب اسابه در تماااه احعااد حياات حزاار ، سا   زناادگى وياژه

كه حا  خادهنماخش مى تضامي  خواهاد ساز  آن، سعادت دنياو  و اخارو  هم اان گوارد 
كه خكى از ضرور  گزارهشد. از همله م انى نرر  اسبمى، م انى اخبقى است  هاا  تري  

هماواره بار یاي ناد  حاه ايا  ا ا   حاشاد. اميرمممناان علاىماى «قول توأه حا عما »آن، 
تحليلاى،  -مهم، تو يه قرمودناد. ايا   اژوهش حاا عناخات حاه ايا  مهام، حاا رو  تو ايفى

در  را ضام  بياان اشاارات  ارخغ و رير ارخغ امااه علااى«  خوسات ى قاول و عما »ا ا  
كارده اساات. نتاااخ  نهج البالغهجج  كاااو  قاارار داده و ساور، ضاارورت آن را ت يااخ   ، ماورد وا

كه ِقواه و نيز حفظ سبمت تمامى حوزه تحهيق ها  زندگى حزر  اعم از حاكى از آن است 
همراهى »علمى، دخنى، اقتصاد ، سياسى و اهتماعى، منوط حه رعاخت ا   اخبقى  حوزه

حاشاااد. یاي ناااد  عملااى اقاااراد نسااا ت حاااه شااادن آن در هامعااه ماااىو نهادخناااه« قااول و عمااا 
 شدن آن است. اهكار حسيار مناس ى برا  نهادخنهتعهدات اهتماعى، سياسى و تجار ، ر

گفتار، اماه على ها:اکلیدولژه  .لبالغه انه ، علم، عم ، 
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 وقدوه
کووه  اسوز هوای ضئومی و ووحووی او گوآی تمواح نحوواػحشور هموآاره حوه دنجووال تمودنی اسوت 

انوود  هکوون هووای مصتلفووی داعحووۀ تحقووق احوون مهووم را داشووتهحاشوود. در طووآل توواوخز  تموودن
کورخم   هحر گاه در احن مئحر مآفق و  اخدار نماندند. مکتب اسالح نحوی حوه اسوتناد آخوات قورآن 

هووای اسوالح  سووجک ػنودگی منحصوور حووه داعحوۀ ضهووانی جوآدن و ضهووانی شودن را دارد. آموووػه
ػنودگی  کردن سجککند. اضرا و نهادخنهفردی را در تمامی شجآنات ححات حشری معرفی می

هووا کننوودۀ سووعادت دنحووآی و اظووروی انئووانشووک تضوومحنی  جوویاسووالمی در ضآامووع حشوور
دار جر واحی احون نوآق اػ سوجک ػنودگی و در نهاخوت ظآاهد جوآد. انقوالب اسوالمی احوران  پورطم

ای حوووا کننوودهسوواػی نووووحن اسووالمی در ضهوووان اسووت و در رقاحوووت ضوودی و مغلوووآبتموودن
احلوه و مجواوػۀ آنوان حوا های غرجی  ا قراب سوردمداران غرجوی را جرانگحصتوه اسوت. مق تمدن

 انقالب اسالمی احران  ظآد شاهدی محکم جر احن مقلب است.
که  اخه و اساس سجک ػندگی ظآاهد جآد شامل حوػه هوای مصتلوف مجانی نرری اسالح 

که مجانی اظالقی اػ ضملۀ آن می کواوجردیحاشد.  وروریػندگی انئانی است  تورحن تورحن و 
ای در اسووت. قوآل حودون عموول  ضوی سوردرگمی نتحسووه« لقوآل همووراه حوا عمو»گویارۀ اظالقوی  

گفتوار. در آخوات قورآنجرنصآاهد داشت و نحک کوردار اوسوت نوه  گورو  کورخم حصتی حشر تنهوا در 
گفتوار حودون عمول را  کوه  ظشوم اههوی سوجب حارها حه احن مئجله اشاره شده اسوت توا ضواحی 

کتاب1داندمی مآ آق حه شدت موورد تآضوه قورار های وواحی نحی احن . عالوه جر آخات قرآن  در 
 گرفته است. 

کتووب اظالقوی  حصووشدر گفوت  نوخئووندگان  هووای ظصوآص پیشووحنه احون مآ ووآق حاخوود 
ضداگانووه و اهجتووه مصتصووری را حووه احوون مئووجله اظتصوواص داده  و خووا در  وومن جیووان دخگوور 

که حههای اظالقی حه آن پرداظتهگیاره احقوۀ طور اظتصاصوی و ضوامع  مآ وآق راند. مقاالتی 
کرده حاشوند  خافوت نشود. تنهوا تعوداد انودکی اػ مقواالت  ضداگانوه حوه  قآل و عمل را جررسی 

_____________________  
 .3-2 /صفسوره . 1
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هوای مالػموت قوآل اند  اهجته در احن مقاالت نحی  تنها حوه جرظوی اػ ضلوآهاحن مآ آق پرداظته
کموان مئولمان و »و عمل اشاره شده است. جرای نمآنه  حه مقاهه  همواهنگی قوآل و فعول حا

کورد. اثر مصقفی پرسته  می« ر ضامعه اػ دخدگاه امحراهمؤمنحن علیتأثحر آن ج توآان اشواره 
انود. جورای مثوال  حوه های معدودی نحوی حوه احون مآ وآق پرداظتوهنامههای اظحر   اخاندر سال

گراخانوه حوه اوزخواجی نگواه عمول»گوردد. اثور اول حوا عنوآان نامه مرجآ  اشاره مویدو نمآنه اػ  اخان
گراحووی و نقووش آن در سوواظتار عموول»اکجوور عجووادی نحووک  و اثوور دوح  حووا عنووآان یاػ علوو« دحوون

کحان می« نهج الجالغهحا تکحه جر  ضامعه اػ دخدگاه اماح علی حاشد. در احن آثوار اػ حئحن 
هوای مالػموت قوآل و عمول  خعنوی اخموان و عمول  اشواره شوده ای اػ ضلوآهنحی  تنها حوه ضلوآه

 است. 
ال آن اسوت توا حووا وو  تآصوحفی _ تحلحلوی و حوا تکحوه جور ووخکوورد وو حوه دنجوپوژوهش پویش

کتاحصانووووه کلووووی امحرمؤمنوووان علوووویاسووونادی _  را  در ظصووووآص مآ ووووآق ای  دخوووودگاه 
 الجالغههنههجهوای هوا و حکموتهوا  ناموهاػ محوان ظقجوه« مالػمت و پیآستگی قوآل و عمول»

دن حوه احون هودف   اسوز حوه پژوهش در راسوتای رسوحاحن نرر قرار دهد.  مورد جررسی و امعان
کرد:  سؤاالت عحل را دنجال ظآاهد 

کوووه حاخووود حوووه عمووول درآخووود  طوووه . اػ منرووور امحراهموووؤمنحن1سوووؤال  گفتووواری    قوووآل و 
گردد؟شاظصه گفتاری حاخد در عمل  متسلی   هاحی دارد؟ آخا هر 

کوالح امحرمؤمنوان علوی« مالػمت قآل و فعول». تآصحه حه 2سؤال    حوه طوه صوورت در 
هواحی در شده است؟ حه عجارتی دخگر اػ منرر اخشان  احن مالػمت حاخود حوه طوه صوورتجیان 

 گردد؟ضامعه متسلی می
گفتوار و عمول در   طه  رورت. اػ دخدگاه امحرمؤمنان علی3سؤال  هاحی جر مالػمت 

ضامعه وضوآد دارد؟ حوه عجوارتی  احون مالػموت طوه آثوار و پیامودهای مثجتوی جورای ضامعوه حوه 
 اهد آورد؟ارمغان ظآ

لجالغهشاخصه گفتار ارزشهند در نهج ا  های 
کوه انئووان حوه وسوحلۀ آن قووادر جور اجووراػ  کواوجردی اسووت  گفتوار اػ اجیارهووای مهوم و  سوصن و 
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گفتوار نحئوت  زحورا « گفتار»اندخشه و نحاػ ظوخش ظآاهد جآد. مراد اػ  در احون پوژوهش  مقلوق 
کوا« گفتوار»  اػ دخودگاه امواح علوی ت مشصصوی  دارای اوػ  نوید در صوورت داشوتن مال

گفتواری موی حاخود صوورت عملوی حوه ظوآد حگحورد  نوه هور ظدای متعال ظآاهد جوآد  و طنوحن 
گفتاری اوػشومند اسوت و مویگفتاری. اػ منرر امحرمؤمنان علی حاخود در مرحلوۀ عمول    

که دارای شاظصه  های عحل حاشد:ظهور خاحد 

 استواری َّر پاخۀ صدادت و وادعحت -1
گوخنودۀ جوآد  حوهػننوده ظآاهودر واقعحوت اسوتآار نجاشود ققعوا آسوحبسصن اگور جو وحوژه اگور 

کوواماًل حووه او 265  حکمووت  نهههج الجالغهههسووصن حووه دانوواحی متصووف حاشوود ) (  زحوورا مووردح 
عوواهم حووه منیهووۀ هغووی  تموواح مووردح  کظآشوجحن و  ووغحرا  سووصنانش هئووتند  هووغا هغووی  خوو

که آدمی هنگاح نحاػ  گفتوه  است. حناجراحن شاخئته است  حه آنشه مورد نرر  اسوت سوصن 
کوه سوصن   گفتار  ظاهر ساػد تا دخگران او را حشناسند. الػح اسوت  و ظوخشتن را در  من 
جرآموده اػ واقعحووت و صووداقت و ظوواهی اػ هرگآنووه اجهوواح حاشود تووا مصاطووب حتآانوود حووه دنجووال 

ر دخگوران را مقلآب ظوخش جرود  نه آنکه حوا سوصن دو پهلوآ و حوه دور اػ صوداقت  ػمحنوه تححو
اسوت   هوای مؤکود حضورت علویرانودن  اػ سوفار پرهحی اػ دوگانوه سوصنفراهم ساػد. 

زحرا عدح  احجندی حه آن  نفا، را حه همراه ظآاهد داشت و نفا، نحی عدح خکنآاظتی اظوال، 
گوواهی راسوت مووی گوواهی دوو   هوغا موویرا حوه دنجووال دارد  خعنووی  اضعلووآا »...فرماخوود: گوخوود و 

ئوان وا )افووراد دو « عواهلئوانحن»( احون تعجحور در مقاجوول تعجحور 176)هموان  ظقجووۀ..« . حودااهلن
که اشاره حه منافقان می کوه در حضوور 6/576توا: حاشود )مکوارح  جویزحان( است  کئوانی    )

 گوخند و در غحاب او طحی دخگر. فرد طحی  می

گزافه -2  گويیعاری َّودن ان َّ هودگی و 
کووات اعتجووار سووصن اسووت  و دارنوودۀ احوون زخووادهپرهحووی اػ هرگآنووه جیهووآده و  گوووحی اػ مال

  همشنوحن حوه ( حضورت123  حکموت نههج الجالغههصفت اظالقی  ممودوح اسوت. )
داشووتن اػ امووری ماننوود پرگوووحی   (  نگوه176کننوود )هموان  ظقجووه داشووتن زحوان اموور موینگوه
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انئوان  احون صوفات ػشوت هموۀ طحنی  ناسویاگوحی و تهموت. گوحی  غحجت  سصنجیهآده
کورده  حوه وادی صوفات نا ئوند موی جورا   کشواند  و جهتورحن وسوحلهرا اػ حودن عوداهت ظوارح 

گفتن است.  کمتر سصن   محفآظ ماندن اػ احن ظقر  

 وتناسب َّودن حا وودعحت  -3
که حسا و متناسب حوا مآقعحوت ادا شوآد. اػ دخگر شاظصه های اوػشمندی قآل آن است 

گفتوونش را   فووردی را حوه ظوواطکووه حضورتطنوان کوه شاخئووتگی  گفووتن سوصنی ناحسووا  ر 
اهمحووت احوون مقللووب همووحن  ( در402کننوود.)همان  حکموت نداشوته اسووت  سوورػنش مووی

که  طه ای جور آن مترتوب تنها فاخده حدون تآضه حه مآقعحت ادای آن  نهحئا جیان سصنی  حز 
گوخنده و خا جرا  دخگران زخانی حه همراه داشته حاش  د.نجاشد  حلکه جرا  ظآد 

 استواری َّر پاخۀ اندخشه و وعرفت -4
گوردد. امواح گفتوار حاخود هحواظ  کوه در   احون مشصصوه اػ اصوآل مهوم و اساسوی اسوت 

گفووتن دوحوارۀ آنشووه موی همگوان را خووادآور موی کوه در هنگوواح سوصن  ظآاهنوود حگوخنوود و  شووآند 
کننود و پویش اػ سونسش آن در تورازو   گفتن آن را سیاوار نمی  آنشه داننود  درنوگ و اندخشوه 

گفتار دح فورو حندنود. سوصن  گفوتن اػ وو  نوادانی  صوفت نا ئوند  اسوت و نققوه عقل  اػ 
 گفتن  فضحلت است. حکمت مقاجل آن  خعنی سصن حه 

کوه ممکون اسوت دوو  دهحل  که انئان حه آن علمی ندارد  آن است  گفتن طحیی  نهی اػ 
کوردن وود  و طآن طنحن سوصنی اػ وو  نوادانی اسوت  دور  حاشد و خا احتمال دوو  در آن 

کوه  176( در حصشوی اػ ظقجوۀ 5/733 : 1417محوثم  اػ آن واضوب اسوت.)اجن کئوی  نحوی  حوه 
کوه « موؤمن»گوخد  حده سصن میاندخش کئوی  ور ترغحوب شوآند و  اطوال، شوده توا موردح حوه تفکن

نامحووده شووده تووا مووردح اػ احوون شووحآه دور  « منووافق»گشوواخد   ناسوونسحده هووب حووه سووصن مووی
کالح در ضای دخگر که جر طجق آن  انئوان عاقول حورف را  1ضوخند. مشاحه احن  نحی آمده است 

_____________________  
 .40سحدر ی  ح. حنگحرد حه: 1
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کنوود  امووا انئووان اندخشود و سووپز جیووان مووی آن مووی سوونسد و حووه درسووتی و نادرسووتیاول موی
گفتن  حه حد و ظآب حرف ظآد نمی  اندخشد.ضاهل پیش اػ سصن 

گفتار حا عهل» لجالغه، و جلوه« ههراهى   های آندر نهج ا
گفتووار»  حارهووا نئوجت حووه اصول مهووم اظالقوی نهههج الجالغههدر  امحرمؤمنوان «  عموول حوه 

کوورده کحوود  هووا را در دو حصووش ضداگانووه خوواد هووا و تآصووحهارشوواداحوون همووۀ انوود. تآصووحه و تأ
 کنحم. می

 «ههراهی دول و عهل»اشاره صرخا و وستقحن حه اصل اخالدی  -1
طور صرخز و ووشن  فورد را حوه  احجنودی جور اصول اظالقوی در جرظی مآارد حه اماح علی

گفتوار» کوردهأطنوان تکننود. اخشوان در احون ظصوآص  آن  تآصوحه موی«عمول حوه  کوه اکحود  نود 
 وغحر نحئوت. جورای مثوال  ها حدون خکدخگر امکوانگوخا قآل و فعل خک امر هئتند و تصور آن

( نحوی  مؤخود احون مقلوب اسوت. در 192  ظقجوه نهج الجالغه« )خمیح... و اهقآل حاهعمل»کالح 
کوردهآمحصوتن قوآل حوا عمول را اػ نشوانههومدر اخنسا  اماح علوی انود  هوای پرهحیکواران عکور 

کوه ضداسوواػی هومحووه معنوای در« خمویح»کواوجرد واؼۀ زحورا  آمحصووتن دو طحوی اسوت  حووه طووری 
 ها اػ هم ممکن نجاشد.  آن

 « ههراهی دول و عهل»اشاره غحر صرخا حه اصل اخالدی  -2
گفتوار»دوحوارۀ  حصشی اػ نصاخز امحراهمؤمنحن   در عجواراتی غحرصورخز وارد «عمول حوه 
طات اضتمواعی اعوم اػ عهود و پیموان حئوتن  ظرخود و ارتجا شده است. تآ حز آنکه  جیشتر

گرفتن  سآگند ظووردن  اموان دادن  وعوده دادن  شوعار کردن  حه امانت   دادن  جورمال فرو  
کفوور و ضهووول و... در قاهووب   غحرنوود  حنووواجراحن در احووون صووورت موووی« گفتوووار»کووردن اخموووان و 

گآنه پژوهش  آن دسته اػ اشارات حضرت گفت که حه  ار مرتجط جآده و جیوانگر ای حا قآل و 
 شآد:حاشند  مقرح میحه احن امر می های اماحهاحی اػ تآصحهنمآدها و ضلآه
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1های تجاری و سحاسیپايجندی حه پ هان -1
 

کوالح امواح علووی ورورت  احجنودی و عمول حووه عهود و پیموان1  هوای سحاسووی و... در 
گرفتووه اسووت:  ِم ِفوو»مووورد تآضووه قوورار  مَّ ِ ِصووُمآا ِحاهووغن ووا یاْعتَّ اِدهَّ ْوتَّ

َّ
حووه « عمووم(. »155)همووان  ح« د

هوا(  اسوتعاره اػ شوراخط و اسوجاب )محز« دوتاد»ها  عقدها و سآگندها است و معنای پیمان
کوه شوراخط منودرح در پیموانقراردادها می کاوجرد احن استعاره اػ آن ححوث اسوت  هوا  حاشد. 

کوه حاخود 5/562 : 1417محوثم هوا هئوتند )اجونی نگهدارنودۀ پیموانهوا هوا و  اخوهمانند محز  )
کوه امواح را  53خکوی اػ فقورات ناموه  رعاخت شآند. اهمحت احن مآ آق حوه حودی اسوت 

. در احون ناموه  وفواداری 2انودهاسوت حوه احون مقلوب اظتصواص دادهتورحن ناموهکه اػ طآالنی
داری و عودح ظحانوت نئجت حه شراخط ملحوآظ در پیموان )طوه تسواری و سحاسوی(  امانوت

کووه  هووای مؤکوود اموواح تعهودات  اػ سووفار در  اسوت. اوػ  احوون وفوواداری تووا آنساسووت 
که حئته است قرار دهد  خعنوی حوه قحموت  انئان ضان ظآد را طآن سپر دفاعی جرای پیمانی 

کنوود. امحرمؤمنووان -هوور طنوود حووه  وورر او حاشوود -ضووان ظووآد همشنووحن حووه  اػ آن دفوواق 
کننود توا مجوادا احون مشوکالت  عوآت مویشکحجاحی جر تنگنا و مشوکالت حاصول اػ پیموان د

کحودات  امواحمنسر حه نادخده گردد. افیون جر احن تأ حوا پیشونهاد دو راهکوار  گرفتن پیمان 
ضوحی و در نهاخت فئوز حوه نواحق پیش اػ انعقاد هرگآنه عقد و قرارداد  راه را جر هرگآنه جهانه

هی اػ هرگآنوه اجهواح حاشود توا راهوی حندند: اول  دقت در اخنکه مفاد قراردادنامه  ظاپیمان می
گغاشوتن شوورو  عقوود وضوآد نداشووته حاشوود.  جورای سآءاسووتفاده دو طورف و در نتحسووه زحوور  ا
دوح  تمواح شوراخط منودرح در موتن پیموان را حوه دقوت مقاهعوه نماخنود و حعود اػ قجوآل  عقوود را 

_____________________  
گفت  شرو  مرتجط حه هر پیمان تساری 1 گیاره حا ححث مرجآ  حاخد  . جرای تآ حز جیشتر دوحاره ارتجا  احن 

گفتار مقرح شده  و حعد اػ تآافق دو طرفه حه  اسی  ققعاً و سح قجل اػ درح حه صورت مکتآب  در قاهب 
 ثجت و  جط رسحده است.

خوود  . احون نامووه ظقوواب حوه ماهووک اشووتر2 کووه حووه فرمانووداری مصور جرگی ه شوود  حوه نگووار  درآموود. احوون ػموانی 
گر طه اسلوجی در مآاضهه حا دشمن است  هکن حه طرحق تآصحه درظصآص دوستان نحی مقرح  اوهی   ها ا

  حاشد. می
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کنند.  منعقد 
کحودات امواح کموان مئولمان نحوی  در تأ حاشود.  مویظصوآص احون مآ وآق  متآضوه حا

هموآاره جور  ورورت هموواهنگی  ( در اندخشوه و سوحرۀ سحاسوی حضورت11: 1390)پرسوته 
کحود شوده اسوت. حنواجراحن در حکآموت اههوی  ػماموداران حاخود ظوآد را  قوآل و فعول ػمامودار تأ

که اعمال آن کوه مویها منقجق جر سصنانشوان حاشود و حوه وعودهمکلف حدانند  دهنود  هواحی 
کننود  زحورا اسواس ػنودگی کنند و نجاخد ظحا عمل کرده  اػ زحر حار مئجآهحت شانه ظاهی  نت 

اضتمووواعی  همکووواری و اعتمووواد متقاجووول حوووه ػماموووداران و  احجنووودی حوووه تعهووودات فوووردی و 
 اضتماعی است.

کووه ظوداونووود در قوورآن اهمحووت مآ ووآق وفوواداری حووه پیمووان کوورخم هووا  حووه قوودری اسووت 
االهجواب قجل اػ هر طحی  جور وفوای حوه عهود انگشوت هوا  اوهآ(   ومون حوحوان نوشوانوه20)رعد/

که انئاننهاده است. وفا نئجت حه پیمان معنوا   کحندنود نحوی حوه خوها حوا خکودخگر مویهاحی 
که عهد اههی معنوا  وسوحعی دارد و ظوداونوود فورمووان داده  وفای حه عوهود اههوی اسوت  طرا 

گآنه پیمان که هوکه احن  هوا  شورعی اسوت و هوم م ضویء پیموانها نحی محترح شمرده شآند  
 .(34: 1377نحا و محمدی  عقلی.)مقدس

 های اجتهاعیعهل حه وعده -2

که حه آنوفاداری نئجت حه افراد و وعده ای شوآد  اػ صوفات  ئوندخدهها داده مویهاحی 
که وخشه در صداقت و اخمان حه ظودا دارد و در مقاجول آن  ظحانوت و فرخوب  وخشوه در  است 

که حضرتی و عدح اخمان حه ووػ رستاظحی دارد  آنگوح دوو  واءَّ »فرماخود: موی گآنه  فَّ ِإننَّ اْهآَّ
ی ِمْنُه  ْوقَّ

َّ
ًا د ُم ُضننَّ ْعلَّ

َّ
ْدِ، وَّ الَّ د ُح اهصنِ

َّ
ْآد ( وفوادار  جورا  شوصص در 41  ظقجوه  نهج الجالغه«. )تَّ

کامل اػ عغاب ظدا  حلکه جیرگ کحفر اظرو  است. آظرت  نگهجان    انئوان سپرترحن مانع 
  وفووا را حوه سووپر تشووجحه کنوود. در اخنسووا حضورترا در ضنوگ اػ  وورحۀ دشومن حفووظ مو 

افعوول « یاوقو»کنود. یاػ رعاحول حفووظ مو یحووه عهود انئوان را اػ حئوحار یانود  طوآن وفوافرموآده
حوه عهود  یتور اسوت  فرموآده  مون اػ احون وفواکننودهحفوظ یو حوه معنوا« وقی»تفضحل اػ ماده 

کوه انئوان را اػ هور ظالفوتور ندخودهکننودهرا حفظ یطحی حفوظ  یاح  سوپر ظووجی اسوت  طورا 
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  .(2/600: 1382کند. )منترری   می
که حا دخگران حئته می کوه شآد اػ طعمل حه قآل و قرارهاحی  نان اهمحتی جرظووردار اسوت 

  نههج الجالغهههدانود. )توراػ آن نموویخوک اػ واضجوات اههووی را هوم در وصوف آن  هووحر امواح
گشواخش آن دهنده را طآنان فرد در حند و ػندان معرفی مینحی وعده( و 53نامه کوه ػموان  کند 

کردن حه عهد است.)همان  حکمت   .(336حند  تنها  ز اػ عمل 

 پرهحز ان شعارگرايی -3

رگراحوی و پرهحوی اػ آن توآان در موغمت شوعارا موی« همراهی قآل و عمول»های اػ دخگر نمآد
کرد. حضرت« اظال، سحاسی»عرصۀ ها  حه وحژه در در همۀ عرصه در ظقجۀ  مشاهده 

کوورده انود. اػ مفهووآح  نهوم  اصوحاب ضموول )طلحوه و زجیوور( را حوه دهحول شووعارگراحی  نکوآهش 
کالح جر می که شعارها و وعده  منی احن  هوا ها حاخد متناسب حا تآاناحی فورد جور انسواح آنآخد 

کوه حوه دنجوال قوراحن نشوان مویحاشد وگرنه  انئان نجاخد پیش اػ عمل  شوعار سور دهود.  دهود 
که حوه دنجوال آن  جرناموه و تآ سصنان ا تشوحق و تهدخدهاحی  کار ضدی وضآد ندارد. امن ظاهی  

کوه نوهکوار و عمول  گوروه دوح ضوا  دارد  کواوجرد وسووحع و  اسوت  در  تنهوا موغمآح نحئوت حلکوه 
ر  دارد.  .(1/453تا: )مکارح  جی مؤثن

کآفه  گفتارهوای غلوآرا حه سجب سر دادن شعارهمشنحن در ضای دخگر  مردح  آمحوی و ها و 
 و احون ووخکورد 1(29  ظقجوه نههج الجالغههدهنود )حدون  شتآانۀ عملی  مورد نکآهش قورار موی

 دانند. هم ػنندۀ مصاهز اضتماعی می را جر -دادن شعارهای تند و تحی و سئتی در عمل _
کالمی دخگور  حضورت دانود. اخشوان  وز اػ پرهحوی اػ شوعارگراحی را اػ فضواحل موی در 

در مقواح »هوای ظووخش احوراد فرموآد: ظصآص وحژگویای درفرونشاندن شور  نهروان  ظقجه
_____________________  

وفگفته قجهسجب احراد احن ظ حارۀدو. 1 ا تآسوط هوحوار قتول مئولمانان و غوارت اموآال آناند: وقتی ظجر تأسن
ک ووت  امحوورقووحز حوه حضوورت جوون وحا گوورد آوردنوود و جورا  حفووظ امنحن رسوحد  اخشووان خوواران ظوآد را 
کوه حوه اشوغال درآمووده سورػمحن فی ظوآد  خواووحی حوا دشومن حوه مشوواوره  هوا  متصورن جوآد  آنوان را در موورد وو

حوههوا و سئوتی آن ظوالف انتروار  حوا جهانوهطلجحدند و اػ آنان خار  ظآاستند  وهی جر وو شودند  هوغا  هوا وو
 (. 2/106 : 1417محثم  در نکآهش آنان طنحن فرمآدند.)اجن حضرت
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همووان  «.)توور جوآدحتوور جوآد  اموا در عموول  جرتور و پیشوتاػحورف و شوعار  صووداخم اػ هموه آهئوته
 .(37ظقجه 

 عهل حه اخهان و حا رهای دخنی -4

رهای دخنی اعم اػ اعتقاد حه ووػ رستاظحی  مرگ  ظآف و رضاء حه ظدا  و... جیشوتر در حاو
کوه اظهار می« گفتار»قاهب  شآد و اظهار احن حاورهای دخنی  در صورتی اوػشمند ظآاهود جوآد 

انئوان عملوی متناسوب حوا حاورهوا اػ ظوآد نشووان دهود و ادعوای صورف  اثوری در جور نصآاهوود 
که حضداشت. همان را جر شناظت حا قلب  اقرار حا زحان و عمل حا « اخمان»  رتطوری 

 .(227دانند.)همان  حکمت اعضای و ضآارح استآار می
کوه خو طورف آن ظودا و پیوامجران و  کدحن و شرخعت  ظوآد نوآعوی قورارداد و  وحمان است 

وحوی توعوهوداتوی را اػ دو طورف قورارداد ن کحواشونود و هور خوطرف دخگر آن پیروان ادخان اههوی موی
که اػ دستور ظودا و پیوامجر اطاعوت گحرند  مؤمنان میحورا  طورف موقواجل حه عهده می  غحرند 

کننوود و سورکوشوووی نونومووواخند و ظوودا و پیووامجر نحووی در مقاجوول  سووعادت دنحووا و آظوورت آنووان را 
کرده احون عهود و اند.  احجند  حه اصآل اعتقادات  اظوال، و احکواح اػ ضملوه موآاد تضمحن 

در حووػۀ « همراهوی قوآل و عمول»ظصوآص  در ترحن سوصنان امواحپیمان است. اػ ضامع
کالح در نکوآهش آن دسوته  ضئت 150تآان در حکمت اعتقادات دخنی را می کرد. احن  وضآ 

که حاورهای دخنی گفتار محدود میاػ افرادی است  شوآد و در عمول  ظوالف آن شان تنها حه 
در مئوواجل « همراهووی قوآل و فعوول»تور شوودن اهمحوت و  وورورت شوونشوآد. جوورای وودخوده مووی

کووه حضوورت اعتقوادی  جرظووی رعخلووت در احوون حکمووت همگووان را اػ آن جرحووغر  هوواحی 
 شآد:دارند  عکر می می

 _ امحدوار  حه اضر اظروی  حدون عمل 1
گناهوان حئوحار ظووآد -_ اکوراه اػ موردن2 کووه  و در عوحن حوال  اصورار جور اعمواهی -حوه دهحول 

گناهان.حا  عث ناظشنآد  او اػ مرگ است  خعنی زخاد  
کردن مردح جر ظقا و نکآهش نکردن ظآد جر ظقا.3  _ سرػنش 

های خادشده فآ،  وخشه در عودح تناسوب محوان قوآل و فعول و نحوی عودح  احجنودی  رعخلت
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گفتار دخنی دارنود. حنواجراحن  سوصن حودون عمول  نتحسوه کوت عملی حه  ای ضوی تجواهی و هال
 جرای فرد حه همراه نصآاهد داشت. 

گووواهی و ضامووۀ عموول پآشوواندن حوووه آموووػه اموواح کالمووی دخگوور  آ هووای دحووون را  اػ در 
گوواهی اػ دحوون  ماننوود 239شوومارند. )همووان  ظقجووه جرمووی هووای اهوول جیووت وحژگووی ( آ

ل  شنحدن و نقل اهفاظ است   گاهی اػ هر امر دخگری مراتجی دارد: اون  کدوح  فهوم معنوا و درآ
کنود و او را حوه  که در همۀ وضآد انئان نفوآع  محتآاست  و سآح  اخمان و خقحن عمحقی است 

هوا ( حناجراحن اوػشمندی اخمان حه ضواری سواظتن نحکوی8/593تا: عمل وادارد.)مکارح  جی
که اوػ   خاحد.  گغاری  معنا میجر زحان نحئت  حلکه در عمل است 

 1عهل حه علن -5

هوا و نمآدهووای تورحن ضلووآهموه عموول پآشواندن حووه اظهوارات علمووی  خکوی اػ جرضئووتهضا
کوه امواح  الجالغههنهجدر « همراهی قآل و عمل» اسوت. اهمحوت احون مئوجله حوه حودی اسوت 

گفتوهو طوری اػ آن در جیشتر سصنانشان حه آن تآضه نمآده علی گووحی دو سصن  کوه  انود 
 .(366  حکموت نههج الجالغههاػ هوم تصوور نموآد. )توآان دو مفهوآح ضودا علوم و عمول را نموی

گئئوته نحئوتند. ظداونود جویرگ جورا    مقاجق حکمت اههی  علم حا عمل قرحن جآده  اػ هوم 
کمووال نفووز را نحووی واحئووته حووه احوون دو قووآه  نفوز عاقلووه  دو قووآه علمووی و عملووی قوورار داده و 

کموال نفوز نموی مگور اخنکوه حوا عمول شوآد   شمرده است. حناجراحن علم  حه تنهواحی مآضوب 
 .(5/712 : 1417محثم  همراه حاشد. )اجن
گوردد اوػشمندی علم  ػموانی مقورح موی اػ منرر اماح کوه علوم حوه عمول آراسوته  شوآد 

کوه حوه هموراه آن عمول نجاشود و تنهوا جور 92  حکمت نهج الجالغه) ( و جر احن اساس  دانشوی 
گرفته   ئت  ترحن درضه علم است. زحان ضا 

کوورده  او را موورده عموول و جویعوواهم جووی امحرمؤمنوان جهووره اػ علووم را  حووه ححوآان تشووجحه 

_____________________  
کوه 1 گفوت  گفتوار نحوی حاخود  گیاره حه ححوث  گفتوار و جیوان . در پیآند احن  غاهجوًا عواهم  علوم ظووخش را در قاهوب 

 نماخد.اظهار می
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ت نداشوتِن 87 ندارد )همان  ظقجه  می (. محان شوصص نوادان و ححوآان اػ هحواظ صوالححن
کموال شوجاهت و مناسوجت  معوارف و علوآح و تماحول آن ِک جورا  در کخهحر هوا حوه شوهآات  

ای در محوان ػنودگان دانئوته  دارنودۀ طنوحن اوصوافی را مورده امواحجرقرار است. همشنوحن 
خت دارد و ضاهول   که حا ححات  دن ب  مرگی است  است  طه اخنکه درحقحقت ضهل مرکن

ووا اخنکووه مورده کووه حووه ححووات  ای در محووان ػنووده مورده اسووت  امن هاسووت  حوودحن سوجب اسووت 
کالموی دخگور عوالو .(2/629 : 1417محوثم  )اجون کنود. طجحعی و عرفی ػندگانی می ه جور احون در 

تور دانئووته شوده اسووت. در  ئووت« ضاهول»(  عواهم حوودون عمول اػ 110  ظقجووه نههج الجالغهه)
کوه هور دو اػ ثمورات ضهول  ت جراجری طنحن عواهمی حوا نوادان  آن اسوت  تآ ححی جیشتر  علن

گمراهووی و انحووراف اسووت حوو منوود نشوودن اػ  طووور خکئووان جرظوردارنوود  و در جهووره هکووه همووان 
که اعموال صواهز اسوت  حوا خکودخگر جراجرنود  اموا اخنکوه امواحثمرات  او را اػ نوادان  دانش 

 تر شمرده  حه سه دهحل است: منحرف نحی   ئت
کامل  ت علحه او  تآاننود حگوخنود موا اػ احون غافول  حاشود  زحورا ضواهالن موی تر مویاول  حسن

ا عاهم نمی جآدخم و نمی  تآاند طنحن طحی  حگوخد.  دانئتحم  امن
گوواه دو کوه ضواهالن  آ ح  افئوآس جورا  طنوحن دانشومند  سویاوارتر اسوت  حودحن سوجب 

کمواهی را اػ دسوت موی که حوه علوت ضهاهوت  طوه مودارح  دهنود  هوغا انودوه آنوان جور  نحئتند 
کورده که در تحصحل احن مودارح  کوه حوه مئواجل  تقصحر   کئوی  انود زخواد نحئوت. جور عکوز  

کوه در گاه است   ز اػ مورگ هنگوامی  خاحود آنشوه او را اػ وصوآل حوه درضوات قورب  یمومیجور آ
کووز  کآتوواهی او در عمول حووه دانووش ظووآد جوآده  حئوورت او اػ هوور  ظداونود محووروح سوواظته  

 جیشتر ظآاهد جآد.
کوه  کوه در عواِهم  نحورو  حاػدارنودهتور اسوت  حوه احون دهحول  سآح  نید ظداوند نکآهحده  ا  

گنواه اسووت وضوآد دارد  و او  گواهی او حوه ػشوتی  را مغلوآب هوآا  نفوز سوواظته و  آنهموان آ
وا در نوادان طنوحن نحورو  حاػدارنوده و  پیرو  اػ انگحیۀ شحقانی را جر آن ترضحز داده اسوت  امن

کوه در جراجور انگحوویه گواهی  کنوود وضوآد نودارد. آ  3 : 1417)اجون محووثم   هوا  شوحقان اخئوتادگی 
/143 _144.) 
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لجالغه، و پياودهای آن گفتار در نهج ا  ضرورت عهل حه 
گفتوار»افیون جر تآصحۀ ضدی افراد جر رعاخت اصل اظالقی  اماح علی   طوه «عمل حوه 

انود  زحورا آن  حا اشاره صورخز و  طوه غحرصورخز  حوه  ورورت احون  احجنودی نحوی اشواره فرموآده
کووه ضآامووع حودان نحاػمندنوود. در عحوول  حووه  دارای آثوار و دسووتاوردهای حئووحار مقلووجی اسووت 

 شآد.اشاره می جرظی اػ مآارد  رورت

 اخجاد اونحت و سالوت روانی َّرای افراد جاوعه -1
که انئان حه شکل کی  هر تعهدی را  های مصتلف نئجت حه دخگری جر عهده حگحرد  حوا

کوردن حوه دنجوال توأمحن اػ اطمحنان داشتن حه طرف مقاجول اسوت. در حقحقوت فورد حوا اعتمواد
وسوحله حوه اهوداف مقلوآب ظووخش  امنحت  آرامش و آسواخش دوونوی ظووخش اسوت  توا حودحن

کوه سوصنان ضواری شوده جور زحوان  در عمول عحنحوت خاحنود  احون  ناجل آخد. حناجراحن  تا ػموانی 
عهوود و » اػ حضورتکووه گووردد  طنوانامنحوت و اعتموواد حواقی جووآده  ووػ حوه ووػ افوویون موی

کوه در سواخۀ آن آسواخش و آراموش موردححه عنآان حرخم امن اههی خواد موی« پیمان توأمحن  کننود 
کوه  .(53  نامهنهج الجالغهشآد. )می درضۀ اعتماد افراد حه خکدخگر ػمانی جیشتر ظآاهد شود 

احون تعهوود هموراه حووا سوآگند حووه ظداونود حاشوود. در احون صووورت افوراد حووا اطمحنوان حووه ظوودا و 
گغاشوتن احون تعهودات   حندنود. حوال حوا زحر وامندی اػ رحمت او حوا دخگوری پیموان موی جهره

کوه حضورتدر ضامعوه رد ظآاهود داد؟ اػ احوونطوه اتفواقی  افوراد را اػ ظحانووت و  ووسوت 
 کند. شان منع می شکئتن عهد و پیمان

ت اهحن ها  هماهنگ اضتمواعی احوئواس اعوتومواد موتوقواحول   وشوتوآانۀ محکمی جرا  فعن
کووه وفووا  حووه عهود اػ محووان ضامعووۀ حشوور  یو همکوار گئووتردۀ مردمووی اسوت و ووػ   هووا  
ظواهوور  رفوت و ضواموعوۀ حوه ندد  سورمواخوۀ حویرگ اعوتومواد عوموآموی حوه غوارت ظوآاهودرظت جرح

ل  حه اضیاحی پراکنده و ناتآان تجدحل ظآاهد  شد. متشکن

 های اجتهاعیکاهش اسحب و نااونی -2
کووه همگوان جوور سور آن اتفووا، نروور وفوای حووه عهود و شووراخط  ومنی آن  مئووجله ای اسوت 

که افوراد در   هوا و...ها و وعدهحدحهی است در صورت تعهد حه قراردادها  پیمان دارند  طرا 
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کئوی اػ های اضتمواعی ػنودگی ظآاهنود امنیها و ناای ساهم و حه دور اػ آسحبضامعه کورد و 
 هوحر»...فرماخود: می که حضرتدستجرد ضان  مال و آجروخش نگران نصآاهد جآد  طنان

که همۀ مردح ضهان حا تمواح اظتالفواتی  خک اػ واضجات اههی همانند وفای حه عهد نحئت  
گووراخش کووه مشورکان ػمووان هوا دارنوود  در آن اتفوا، کوه در افکوار و  نروور داشوته حاشوند  تووا آنسوا 

گآار  کووه حووا مئوولمانان داشووتند وفووادار جآدنوود  زحوورا آخنوودۀ نووا ضاهلحووت حووه عهوود و پیمووانی 
هوا حوا اههواح فقور   هویوح وفوا حوه موۀ انئوان(. ه53هموان  ناموه«.)شکنی را آػمآدنود... پیمان

کوز حوه قضواوت فقورت ظووخش مویموی کشکنی را درعهد  و ػشتی پیمان خاحود کننود. هور 
ر می کورد ظوآد را موقصن ف  کند و اگور توصولن کئی عهد حئت  حاخد حه آن وفا  دانود و که وقتی حا 

کووه حوادر  محر حاطن ظآد احئاس شرح می کوئووی  وع  کنود. همشنوحن اػ  او پیموان حئوته تآقن
ف ججحند  حز می کند و اگر اػ او تصلن کوورده اسووت  در دارد  حه عهد  وفا  کووه او حوود  کونود 

کوه حوا مئواجل علموی و  کوآدکووان ظردسوال نحوی  کوورد.  نوتوحوسوه دخوگور حوه او اعوتوموواد نوصوآاهوود 
کار ندارند  حه راهنماحی فقرت  هیوح وفا حوه عهود را در کننود و حودون آنکوه موی کعقلی سر و 

کوه حوه وعودۀ ظوآد عمول نماخنود. هومووۀ  کئی جیاموػند اػ  در  مادر و دخگران انتروار دارنود  اػ 
کوه وفوادار  حوه وعوده و پیموان  وخشوه در سرشوت و اخون نوشوانوه ت است  ها جیانگر احن واقعحن

یوان  و ها داشته  نحاػمند آموػ  و فراگحر  نحئوت و تعواهحم انجحوافقرت انئان دخگور مرجن
سواػ  احون اسوتعداد و جیوان قوآانحن و حودود آن و پیامودها  اههی  تالشی در ضهت شوکآفا

 .(34 -33: 1377نحا و محمدی  شکنی است.)مقدسپیمان

 _ حسترسازی َّرای پ شرفت و دستحاَّی حه اهداف وتعالی3
گفتار در نمآدهای مصتلف آن  ثمره پیشورفت و ترقوی ای ضوی عاقجت  احجندی حه قآل و 

احوون پیووروػی را طنووان ققعووی  و نحوول حووه اهووداف مووورد نروور نصآاهوود داشووت. اموواح علووی
که ماهک می کننود. هوای عهوآد تآصوحه مویکوردن جور مشوکالت و تنگنوا اشتر را حه صوجر دانند 

گوورو عموول حووه  اػ دخوودگاه اموواح .(53  نامووهنههج الجالغههه) دسووتحاجی حووه اهووداف  تنهووا در 
گ  .  (337فاخده دانئتند. )همان  حکمت رنه صرف سصن راندن را جیگفتارهاست  و 

کئووی تصووور  هووای اصوول و نئووجش کنود حووا داشووتن افتصووارات و پیشورفت ممکون اسووت 
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هاخش را فراهم نماخد و دخگور حوه عمول نحواػی نحئوت  اموا اػ منرور  تآاند ػمحنۀ تحقق آرمان می
کئوی اػ عمول ظووخش نووان نصوورد خعنوی عمول امواح علوی شاخئوته و ظوآب نداشووته  اگور 

حاشود و حودان ضهووت اػ مراتوب حلنود دنحووآ  و اظورو  عقوب حمانوود  اصول و تجوار و جیرگووی و 
 . (23)همان  حکمت  تآاند جراخش مآفقحت حه همراه آورد.شرافت ظانآادگی او هم نمی

 های درونیوندی ان پتانسحلها و َّهرهغنحهت شهردن فرصت  -4
گفتوار  مغتونم شومردن فرصوتتتورحن  ورورخکوی دخگور اػ مهوم هاسووت  هوای عموول حوه 

که ممکن است در آخنده حه ضهات مصتلف اعم اػ جیمواری  جوروػ مشوکالت  فرصت هاحی 
منودی اػ هوا  جهورهخافتنی نجاشد. افویون جور فرصوت تغحیر حاالت  فرارسحدن اضل و... دست

کوار تانئحل سوالمتی در تمواح هحروات هوا و های دوونی  مانند علم  اخموان  تآانواحی انسواح 
کحد جر احون نکتوه  همگوان را حوه عمول ػندگی جراجر نصآاهد جآد. امحرمؤمنان گراحوی فورا حا تأ

  237و  196همشنووحن در سوصنانی دخگوور  ماننود ظقجووۀ  .(94ظآاننود. )همووان  ظقجوه موی
کووه اکنووآن فووراهم اسووت  مووردح را حووه تووال  و عموول دسووتور مووی دهنوود  و شووراخط و احووآاهی را 

کننوود  احوون شووراخط و  کننوود تووا فرصوت را غنحمووت شوومارند و اػ آن جهووره ادآور  موویخو جوردار  
کواراحی اعضوا و ضوآارح اسوت  ت حودن و  گوخوا و دارا جوآدن صوحن احآال  داشتن زحوان سواهم و 

کوار جیفتنود  انئووان را در حو ضوا آوردن طاعووت و  هکوه پویش اػ آنکوه جوور اثور جیموار  و آسووحب اػ 
 کنند.  عجادت همراهی می

عواهمی حوه علوم ظووخش عمول  های علمی ػندگی نحی معتقدند اگردر حوػه اماح علی
(  حلکووه 107جوورد )همووان  حکمووت مانوود و سووآدی نموویجهووره موویتنهووا اػ علووم جووی نکنوود  نووه

کوه در ظوور علم حا عملوی  .(110 تانئحل غنی علم را نحی اػ دست ظآاهد داد.)همان  ظقجه 
گوخوووا او را فرخووواد موووی ػنووود و حوووه  و متناسوووب آن اسوووت  نیدخکوووی و همجئوووتگی دارد   وووز 

کموال انئوان فوراهم آخود. وقتوی علوم حوا عمول هموراه  همجئتگی دعوآت موی کنود توا اػ آن دو  
گوحی اػ عاهم عهون حوه عواهم حوز وارد شوده و حوه صوورت  طنان نحرومند میشد  آن که  شآد 

گرنوه  طنوحن فوردی  اسوتعداد و صوالححت  مده و ضلوآه مویفعل و عمل ملمآس در آ کنود و 
کووه شاخئووتگی  کووه اػ وطنووی  کئووی  علووم را نصآاهوود داشووت و علووم اػ وضووآد وی  هماننوود 
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کآخ می  .(712-713/ 5 : 1417)اجن محثم   کند. سکآنت در آن نحئت  

 اخجاد نشاط و پوخايی -5
کوه فورد  در در ضواحی مقورح موی« عمل»سصن اػ  دوونوش دارای اسوتعدادی اسوت شوآد 

موووورد اسوووت. گرنوووه انترووار عمووول اػ او جوووی تآانووود احووون قووآه را حوووه فعلحوووت جرسووواند  وکووه موووی
که در قرآن )حقوره/  همان کوه ظداونود اػ افوراد حوه انوداػۀ تآانواحی 286طوری  ( نحوی آموده اسوت 

کوواهلیآنوان تکلحوف مووی   در ظآاهود. حوال طنانشووه فورد  احون  تانئووحل را اػ ووی سئوتی و 
عمل حه ضنوجش در نحواورد  حواهقجع حواهتی اػ سونگحنی و فشوار و نواراحتی جور او ظآاهود جوآد  

گوردد. اند: آن فرمآده که امحراهمؤمنحن طنان کنود  دطوار انودوه  کآتاهی  که در عمل  کز 
کووووورخم)فتز/ .(127حکموووووت    الجالغههههه نهههههج) جیشوووووترحن زخووووان ناشوووووی اػ  ( نحووووی 10قوووورآن 

ه پیمان شوکن عوالوه جور اخنکوه داند. شوصووص پیموانشکن میشصص پیمان شکنی را متآضن
کوووه نووه دشومووون و نووه دوسووت اػ او کاهوود و طووور  ظووآار مویدر دنحوا اػ اعتجووار ظووآد موی شووآد 

کنتآانووود وو  پیموووانجووورد و نوووه مووویحئووواب موووی د  در آظووورت نوحوووووی نوووهوووا  او حئووواب 
کی ها  جیرگی در پیش دارد و ضاخگاه  یگورفوتوار م در انترار اوست. درهآهنا  ضهنن

 گرايی ترغحب کنندۀ دخگران حه عهل -6
گفتار  هداخت و اخساد رغجت در دخگران نئجت حوه اػ دخگر  رورت کردن حه  های عمل 

کوه صودها سوصن قوادر  آن عمل و مقدمات آن است. اثر عمل جور ووی دخگوران طنوان اسوت 
که انئاننصآاهد جآد طنحن حاشد. الػمۀ  احجندی حه احن اصل اظال هوا حوا وضوآد قی آن است 

ه فکور و تشوصحص مووی حاخود همووآاره مئوتقل فکور و عمول نماخنوود   حاشوند و موی آنکوه دارا  قوآن
کم و جیش تحت تأثحر عمل و وو   حاشند. احن حز تقلحد  اظتصواص حوه  میدخگران هکن 

که پیش کار ظآب ندارد  حدحن سجب است  کار ظحر   اداشی جراجر کار حد خا  حوا دخگور قدح در 
کحفوور  مئوواو  حووا همووه پیووروان ظووووخشافووراد پیوورو دارد و پوویش دارد.   قوودح در فئوواد هوووم 

کووه حضوورت همووان کننوود: در وصووف ظووآد جوورای مووردح حووه احوون نکتووه اشوواره مووی طوووری 
گفتار و اعمال ظآد در محان مردح وواح دادحنحکی»...  (.  87ظقجه    نهج الجالغه) .«ها را حا 

کووه حکموا  تنهووا اهول نررخووه و  جحوادر فور، محوان مکتووب ان و حکمووا نحوی همووحن حوز 
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کارشوان حوا ادراکوات حشور  تنهوا اػ راه زحوان اسوت  وهوی پیوامجران حوه  تعلحم می حاشوند و سور و 
کننود  هوغا توا  گوخند قجل اػ آنکه اػ دخگران تقا ا  عمل حکنند  ظآدشان عمل موی آنشه می

ر را تحووت تصوورف ظووووخش در نماخنوود  قلووب و احئاسووات حشوو اعمووا، ووح حشوور نفووآع مووی
گوآ  موی آورند. سصن اػ زحان جیورون موی می گوغرد  وهوی عمول  انعکاسوی عمحوق در  آخود و اػ 

کتوب وواحوی نحوی حوه احون مئوجله  ( طنوان181آورد.)همان  ظقجوه  ووح دخگر   دخد می کوه در 
گراحوی  اشوارات هوا نئوجت حوه عمولخعنی تأثحر عمل در هداخت مردح و اخسواد رغجوت  در آن

کورده زخادی شده است و اجمه کحود  کوه حوا عمول و رفتوار ظوآد موردح را حوه حوه موردح تأ انود 
کننده ظآاهد جآد. که عمل شما  ظآد دعآت  کنحد   و3/123 توا: )کلحنوی  جوی نحکی دعآت 

124)  . 
کووردن  اثووری منفووی جوور ضووای ظآاهوود  در مقاجوول  عموول نکووردن خووا جوورظالف قووآل عموول 

که حضرتگغاشت. همان حسۀ منفی عمل نکردن عاهم حوه علوم ظووخش را آن نت طوری 
کئوب علوم پیودا نمویمی که ضاهل  حا دخدن احن صحنه  محل حه    نههج الجالغههکنود. )داند 

ا  حوه دانوش و دانشومند _ حوه دهحول اخنکوه او معتقود  نادان حه دهحول حودجینی .(372حکمت
که اخنان علم را  اخع می گواهی ظوآد جور فاخوده  است  مانود و اػ  دانوش  حواقی مویکنند _ جور ناآ

طوآن عواهم حوه »آموده اسوت: کوه در حودخثی اػ امواح صواد،طنوانػنود   میحواػ آمآظتن سر
کووه حوواران اػ سوونگ هووا  شوونآندگان حلغووید  طنوانعلوم ظوووخش عموول نکنوود  انودوػ  اػ دل

 .(1/56 تا: )کلحنی  جی«. صاف حلغید

 حختی در اخرت نح  -7
کئوی موی اماح علی کوه در دنحوا حوه عمول  احجنود جوآده سعادت اظروی را اػ آِن  دانود 

گفتوار و ادعووای صورف ) هووای دنحوواحی (  و اػ فرصوت44  حکمووت نهههج الجالغههاسوت  نووه 
که اػ رسآل ظداکمال جهره را جرده است. همان کوه فرموآد: خکوی  طوری  نقل شوده اسوت 

کوه ظوالف وعودهاػ شرو   مانت من جرای ووود شما حه جهشت  آن اس کوه دادهت  اخود ای 
 .(169/ 74تا: عمل نکنحد. )حنگرخد حه: مسلئی  جی

گفتار و زحر  ا حضرت گغاشتن عهد و پیموان را    در مآارد متعددی عمل نکردن حه 
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گئووتاظی جوور ظوودا دانئووته  عاقجووت آن داننوود. احوون حصتووی در آظوورت موویرا نگووآن حووه نووآعی 
هوا اػ رحمووت رانساح نحووک جورای عوامالن  و جرظوورداری آندهنوده  نشوان اػ سوجیانواِت انوغار

شوکنی را ضئوارت جور ظودا دانئوته  احون عمول افیون جر آنکه پیمان اههی دارد. حضرت
(  زحورا انئووان عاقول حووا تآضوه حووه 53  نامووهنهههج الجالغههداننود )شونحع را جرآمووده اػ نوادانی مووی

کواری توون نموویگواه حووه پیامودهای شووآح احوون عمول در دنحووا و آظوورت  هووحر دهوود. در طنووحن 
ها  جر  رورت عمول  حا خادآوری عآاقب شآح شکئتن پیمان سصنی دخگر نحی  حضرت

کحد می کوه ها( جهتر اػ پیموانصجر جر مشکالت پیمان»)نماخند: حه تعهدات تأ شوکنی اسوت 
کحفوور آن مووی  «.شووکنی حاشوویگووآی پیمووانتووآانی  اسووزترسووی  و در دنحووا و آظوورت نموویاػ 

 ا(.ض )همان
شوکنی نودار   احون اػ اخنکه در دنحا و آظرت راهوی جورا  عفوآ اػ پیموان مقصآد اماح

کوه حوه امحود ظحور آن حاشوی  زحورا  کوار اسوت  که در مقاجل آن حاػظآاست  نه دنحاحی در  است 
کارها  ظآب راه  آن ووػ دنحاحی وضآد ندارد  و نه راه آظرتی هئت  زحرا در آظرت ضی جرا  

 .(5/303 : 1417محثم  ن)اج  غحرشی نحئت.

 نتحجه
 اند اػ : های پژوهش حا ر عجارتخافته

کوه دارای شاظصوه« گفتار»  اػ منرر اماح علی  -1 هواحی در صوورتی اوػشومند اسوت 
کوه در  گفتواری  آن اسوت  کامول طنوحن  طآن استآاری جور اندخشوه و معرفوت حاشود و صوورت 

که ف«عمل» گفتاری  اقد احن مشصصوات حاشود  موورد نرور و   تحقق عحنی خاحد. هغا عمل حه 
کحد اخشان نمی در حاهوت ظشوم  حاشد  زحرا ممکن است انئان در شراخط نامناسوجی موثالً تأ

شوآد  و غضب  حرف نادرستی جر زحان ضاری ساػد. ققعًا عمول حوه آن سوصن  تآصوحه نموی
 آد.گفتار انئان جرآمده اػ قدرت تفکر و تعقل نصآاهد ج ققعاً « غضب»زحرا در حاهت 

خاحود. ای مویهوای وحوژهپیآستگی قآل و عمل در حئتر ػندگی ضمعوی و فوردی  ضلوآه -2
گاهی در قاهب  احجندی حوه پیموان خاحود  هوای سحاسوی و اضتمواعی ظهوور مویاحن مالػمت  

هوای اضتموواعی  پرهحووی اػ شوعارگراحی  عموول حووه اخمووان و گواهی حووه صووورت  عمول حووه وعووده
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خاحود  زحورا احون اعموال در اغلوب موآارد  پویش اػ م ظهوور مویحاورهای دخنوی و نحوی عمول حوه علو
گفتار و قآل متسلی می  شآند.صورت فعلِی ظآد  در صورت 

گفتوار و  جرمی نهج الجالغهدر  اػ جررسی همۀ اشارات امحراهمؤمنحن  -3 گووحی  کوه  آخود 
گفتوار»آخنود. عمل جراجر هئتند  و در واقع خک امر حه شومار موی ضلوآۀ  در حقحقوت« عمول حوه 

گفتوار  نوآعی دوو « صداقت»حاوػی اػ  گووحی و نفوا، فرد است  در مقاجول  عمول نکوردن حوه 
که نتحسهمحئآب می ای ضوی اخسواد نگرانوی و وحشوت در افوراد ضامعوه  و نحوی نواجآدی شآد 

 های اضتماعی اعم اػ محجت  همدهی و اعتماد را حه همراه ندارد.ترحن سرماخه جیرگ
گووورو سوووالمت ووانوووی افوووراد و نحوووی  درموووان جیمارهوووای رفتووواری  سوووالمت ضآاموووع  در -4

هاسوت.  احجنوودی افوراد در ضامعووه حوه احوون اصول اظالقووی  عامول حئترسوواػ مهموی اسووت  آن
کاهش و حتی حوغف نواامنی هوای ووانوی  طوه اخنکوه جرای افیاخش سالمت ووانی افراد  و نحی 

هوا. عمول نکوردن ارهوای نوامقلآب اػ آنها در افراد  حه جروػ افعال و رفتاکثرًا احئاس ناامنی
گفتار و تعهدات  نقش مهم و جرضئته  ای در حاووری حز ناامنی در ضامعه دارد.جر طجق 

گفتار» اصل اظالقی   -5 که هحر آن« عمل حه  هوای خوک اػ حووػه طنان مهم و مؤثر است 
تموواعی و ػنوودگی حشوور  اعووم اػ حوووػه مئوواجل سحاسووی و تسوواری و حازرگووانی  حوووػه وواحووط اض

نحوواػ اػ رعاخووت احوون اصوول ظووانآادگی  و نحووی حوووػه مئوواجل اعتقووادی و فرهنگووی  ظووآد را جووی
کلحۀ نراح نمی های ححات حشوری  و نحوی حفوظ سوالمت و امنحوت جینند. در حقحقت  ِقآاح 

ی مئتقحم حا رعاخت احن اصل مهم رفتاری دارد. حه عجارتی  هر طوه احون اصول  اها  راحقهآن
هوای مصتلووف ضامعووه نفوآع خاحوود  ققعووًا حوه همووان محوویان شوواهد ری در حدنووهحاشوتاب جیشووت

هوا ظوآاهحم جوآد  و در غحوور احون صوورت  حوه توودوخذ اسوتحکاح و افویاخش سوالمت در آن حوووػه
کارکردهووا و نحوی فرو اشوی نروواح هوای اضتمواعی ػنوودگی جوروػ ظآاهوود شوآاهدی اػ اظوتالل در 

 کرد.
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