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ABSTRACT
One of the characteristics of Ahl al-Bayt (peace be upon them), in answering 
religious questions has been the separation of the audience group, which 
pays attention to the intelligence, age, abilities and talents of each person, 
and is considered to be one of the important and necessary issues in Islamic 
education. The principles that should be taken into account in this matter 
have a high importance and place in answering questions. Ahl al-Bayt (peace 
be upon them) paid special attention to educational principles while using dif-
ferent methods in answering the questions. For this aim, this research seeks 
to answer the question, “what are the educational principles and components 
of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) in answering the questions?”
The method of this research, based on library studies and descriptive-ana-
lytical method, has examined their educational principles in answering the 
questions. The findings and results obtained are that the Ahl al-Bayt (peace 
be upon them), in fact, have used the four educational components of mod-
eration, expression of love, self-respect, and wise style, and these principles 
can be used and modeled in answering questions.
KEYWORDS: Educational Components, Moderation, Expression of Affec-
tion, Accountability Principles
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اصول و مؤّلفه های تربیتی اهل بیت علیهم السالم در پاسخ گویی به سؤاالت
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چکیده
از مشّخصه های پاسخ گویی اهل بیت علیهم السالم به سؤاالت دینی، تفکیک گروه 
مخاطبان خویش بوده است که توّجه به هوش، سن، توانایی ها و استعدادهای هر فرد 
است و از موارد مهم و الزم در تعلیم و تربیت اسالمی شمرده می شود. اصولی که 
در این امر باید به آن توّجه شود، اهمّیت و جایگاهی واال در پاسخ گویی به سؤاالت 
دارد. اهل بیت علیهم السالم در پاسخ گویی به پرسش های پیش روی، ضمن این که 
از روش های مختلفی استفاده می کردند، به اصول تربیتی هم توّجه ویژه ای داشتند. 
این سؤال است که اصول و مؤّلفه های  به  پاسخ  این پژوهش در پی  بدین منظور 
تربیتی اهل بیت علیهم السالم در پاسخ گویی به سؤاالت چه بوده است؟ روش این 
پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، اصول تربیتی 
ایشان را در پاسخگویی به پرسش ها بررسی کرده است. یافته ها و نتایج به دست 
آمده از این قرار است که اهل بیت علیهم السالم در این واقع، از چهار مؤّلفه تربیتی 
اعتدال، ابراز محّبت، عّزت نفس و اسلوب حکیم استفاده کرده اند که می توان از 

این اصول در پاسخ گویی به سؤاالت، بهره برد و الگوبرداری کرد.
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مقدمه
پاســخ گویی به پرســش های معرفتی و علمی در معــارف دینی از جایــگاه و اهمّیت زیادی 
برخوردار اســت. با بررســی سیره اهل بیت علیهم السالم معلوم می شــود تا جایی که امکان داشته 
اســت، ایشان از پاســخ گویی به پرسش ها دریغ نکرده اند. برای تشــویق و ترغیب به این امر مهم 
حّتی در کالم آن ها، پاداش و ثواب هایی بیان شــده اســت؛ به عنــوان نمونه، حضرت زهرا )س( 
می فرماید: »پاداشــی که خداوند به پاســخ دهندگان بابت هر پاسخی عنایت می کند، بیشتر از آن 

است که بین زمین تا آسمان از لؤلؤ پر و به آن فرد داده شود.« )طبرسی، ۱۴۰۳ق، ۲: ۳۸۵ ( 
اهل بیت علیهم الســالم هنگام پاسخ گویی به ســؤاالت، عالوه بر این که از روش های مختلفی 
برای پاسخ گویی استفاده می کردند و متناسب با هر سؤال، شیوه ای خاص را مّد نظر می گرفتند، از 
توّجه به جنبه های تربیتی در پاسخ گویی هم غافل نمی شدند. اصول و مؤّلفه هایی به کار می گرفتند 
که رعایت آن اصول در پاسخ گویی به سؤاالت یاری کننده بود و باعث رشد علمی و معنوی فرد و 
جامعه می شــد. به جهت اهمّیت این امر، این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که در سیره 

معصومان علیهم السالم، از چه مؤّلفه ها و اصول تربیتی ای در این امر استفاده شده است.
بــا توّجه به بررســی های نگارنــده، پژوهش هایی در مــورد روش های  پاســخ گویی اهل بیت 
علیهم السالم به سؤاالت در زمینه  مسائل اعتقادی از دیدگاه روایات و آیات انجام شده است، ولی 
پژوهشــی که به صورت مســتقل اصول تربیتی در سیره پاسخ گویی اهل بیت علیهم السالم را مورد 
مطالعه قرار داده باشــد، یافت نشد. بنابراین این پژوهش اصول و مؤّلفه های تربیتی در پاسخ گویی 
کید  در سیره اهل بیت را  بررسی کرده است. مهم ترین تفاوت این پژوهش با پژوهش های قبل، تأ

برمؤّلفه های تربیتی در پاسخ به سؤاالت است.

1- اعتدال
یکی از روش های تربیتی که از اصول پاســخ دهی نیز به شــمار می آید، روش اعتدال اســت 
)بهرامی، 1385: ۵۵(. فرد پاسخ گو باید در ارائه پاسخ، اعتدال را رعایت کند و از افراط و تفریط 

بپرهیزد.
واژه اعتدال در قرآن نیامده است، ولی این مفهوم را می توان از واژگان قوام )فرقان: ۶۷(، وسط 
)بقره: ۱۴۳(، قصد )لقمان: ۱۹( و حنیف )آل عمران: ۶۷( استفاده کرد. همه این واژگان با اندکی 

اختالف به وضعیت میانه و حّد وسط اشاره دارد.
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در روایات اسالمی هم موضوع اعتدال معموال با واژه قصد یا انصاف آمده است. امیر مؤمنان 
علی علیه السالم می فرماید: »بر تو باد به میانه روی در کارها که هر کس از آن روی گرداند، ستم 
کرده و هر کس به آن چنگ زند، عدالت ورزیده اســت« )تمیمی آمدی، 1410ق: ۳۵۳(. امام 
صادق نیز می فرماید: »میانه روی امری است که خدای بزرگ آن را دوست دارد؛ ولی از اسراف 

بدش می آید« )حر عاملی، 1409ق، ۲۱: ۵۵۱(.
از جمله موارد رعایت اعتدال در گفتار، رعایت حال ســؤال کننده و پاســخ دهنده است که از 
مؤّلفه های تربیتی اســت و رعایت آن برای اثربخشی تربیتی بسیار اهمّیت دارد. پاسخ دهنده باید با 
توّجه به مقتضای حال خود و سؤال کننده و زمانی که آمادگی کامل دارد، پاسخ دهد؛ همچنین در 
پاسخ گویی نباید فروتر از حّد مخاطب سخن گوید که کالمش سخیف شمرده شود و نباید فراتر 
از فهم مخاطب ســخن گوید تا گفتارش نامفهوم شود. عنصر رعایت مقتضای حال را می توان به 

دو بخش مقتضای حال پاسخ دهنده و مقتضای حال پرسش گر تقسیم کرد.

1-1. مقتضای حال پاسخ دهنده
پاســخ گویی نیز همانند بســیاری از کارهای دیگر باید در زمان مناسب خودش انجام شود، در 
غیر این صورت نتیجه مورد نظر را نخواهد داشت. در برخی مواقع پاسخ دهنده به هر دلیلی آمادگی 
جواب ندارد. در چنین مواقعی نباید انتظار پاسخ مناسب داشت؛ چنانکه امیر مؤمنان علی علیه السالم 
می فرماید: »گاهی در پاسخ بر شیوایی سخن بسته می شود« )تمیمی آمدی، 1410ق: ۳۸۵(؛ یعنی 
هر چند پاســخ دهنده سخنور اســت، ولی در عین حال به ســبب برخی مقتضیات نمی تواند پاسخ 
مناسب ارائه دهد. به فرموده آن حضرت،گاه مرد زبان آور از حّجت آوری در می ماند )همان(. روز 
بیســتم ماه رمضان چهلم هجری، آثار شــهادت بر چهره امام علی علیه السالم ظاهر شده بود. امام 
به فرزند بزرگش امام حســن علیه السالم فرمود: »به شــیعیانی که جلو درب منزل اجتماع کرده اند، 
اجازه دهید تا بیایند و مرا ببینند«. درب باز شــد و شــیعیان، دور آن حضرت جمع شده و به گریه و 
زاری پرداختند. امام علی علیه الســالم خطاب به آنان فرمود: »قبل از آن که فرصت از دست رود و 
دیگر نتوانید مرا ببینید، هر سؤالی دارید از من بپرسید، ولی سؤاالتتان کوتاه و مختصر باشد«. یکی 
از سؤال کنندگان، صعصعه بن صوحان بود که روایات او حّتی در صحاح اهل سّنت هم آورده شده 
و مورد اعتماد علمای فریقین است. از امام پرسید: »شما فضیلت بیشتری دارید یا حضرت آدم؟« 
حضرت فرمود: »خوب نیســت که کسی از خودش تعریف نماید«، ولی از این جهت که خداوند 
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«، باید بگویم 
ْ

ث َحّدِ
َ
َک ف ّما ِبِنْعَمِه َرّبِ

َ
فرموده اســت که نعمت های خدادادی به خود را نقل کنید »َوأ

کــه مــن از حضرت آدم افضلم. صعصعه دلیل این برتری را جویا شــد و خالصۀ پاســخ امام علی 
علیه الســالم چنین است: »برای آدم همه جور وســایل راحتی و آسایش و نعمات در بهشت فراهم 
بود و فقط خداوند او را از خوردن گندم منع نمود. با وجود این ممنوعّیت، آدم از گندم خورد و از 
بهشت رانده شد؛ در حالی که من از خوردن گندم منع نشده ام و چون دنیا را قابل توّجه نمی بینم، به 
میل و اراده خود، هرگز نان گندم نخورده ام«. منظور حضرت آن است که کرامت و فضیلت افراد 
نزد خداوند به زهد، ورع و تقوای آن ها است. هر کسی از دنیا اعراض بیشتری داشته باشد، یقینًا نزد 
خدا مقّرب تر خواهد بود. کمال زهد و تقوی هم، اجتناب از حالل ممنوع نشده است که ایشان این 

کار را انجام داده اند )ذهبی، 1413ق: 646(.
گویند یکی از استادان برجسته به شاگردان خود توصیه کرده بود که در برخی اوقات راجع به 
مسائل دین از من سوال نکنید: 1- آن گاه که راه می روم؛ 2- زمانی که با مردم سرگرم گفت وگو 
هســتم؛ 3- وقتی که سرپا ایســتادم و 4- موقعی که برای اســتراحت به چیزی تکیه کرده ام؛ زیرا 
انسان در چنین مواقعی از تمرکز حواس و اندیشه محروم است و نمی تواند فکر خود را در جهت 
ادای مطلب متمرکز سازد، فقط موقعی از من پرسش کنید که بهترین زمان تجمع حواس و تمرکز 

اندیشه ها به شمار می آید.« )شهید ثانی، 1301ق: ۲۸۵(

1-2. مقتضای حال پرسش گر
رعایت حال پرســش گر نیز الزمه اعتدال در پاســخ گویی است. رســول اسالم به زبان قوم و 
متناســب ظرفیت مخاطبانش سخن می گفت و این روایت از ایشــان مشهور است که ما پیامبران 

مأمور شده ایم که به اندازه عقل مردم با آن ها سخن بگوییم )برقی، 1371ق، ۱: ۱۹۵(.
رعایت مقتضای حال پرســش گر از مؤّلفه های مهم تربیتی در ســیره معصومان علیهم الســالم 
مورد توّجه جّدی قرار گرفته اســت. امام رضا علیه السالم به یکی از اصحاب خود پیغام دادند که 
در پاســخ به پرســش های مردم،ظرفیت آن ها را در نظر بگیرید و از طرح آنچه برایشــان قابل فهم 

نیست، بپرهیزید )مجلسی، 1403ق، ۲: ۶۴(.
از همین رو بود که امیر مؤمنان علی علیه السالم از پاسخ به فردی که درباره قضا و قدر سوال 
می کرد، چند بار خودداری کرد و ســرانجام وقتی او باز هم اصرار کرد، به پاســخی کوتاه بسنده 

فرمود )ابن بابویه، 1416ق: ۳۶۵(.
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امام صادق در برابر سوال فردی که از جبر و تفویض پرسید؛ در حالی که دستان خود را به هم 
می فشرد، فرمود: »اگر پاسخت را بگویم،کافر می شوی.« )ابن بابویه، 1416ق: ۳۶۳(

مقتضای حال با تغییر شــرایط محیطی یا حّتی حاالت شــخصی متکّلــم و مخاطب قابل تغییر 
اســت و گاه می تواند معیارهای ثابت و پذیرفته شــده را نیز زیر ســؤال ببرد. از این رو، در بررسی 
پاســخ هایی که در سرزنش و ذّم مخاطبان اســت و یا ظاهر آن با آموزه های دینی در تضاّد است، 
توّجه به مقتضای حال، بیش از هر زمان دیگری اهمّیت پیدا می کند؛ چرا که خواننده و شــنونده 
در نگاه نخســت به مضمون پاسخ، با این پرسش مواجه می شود که آیا زبان پیراسته و مهّذب امام 
سخنوران می تواند به لعن گشــوده شود؟! ولی زمانی که مخاطب را شخصی معاند با دین می بیند 
که تالش های بســیار معصوم برای هدایت او به مســیر صحیح بی نتیجه مانده است، حکمت این 
لعن را درمی یابد. خاّصه آن که این شــیوه، از سوی برخی پیامبران الهی چون نوح، هود و موسی، 
زمانی که از هدایت قوم خود ناامید شدند نیز به کار گرفته شده و در قرآن نیز از آن یاد شده است. 
ُخطبه ُمّتقین یا خطبه َهّمام از خطبه های مشهورنهج  البالغه درباره صفات پرهیزکاران است، امیر 
مؤمنان علی علیه الســالم به درخواست یکی از شــیعیان به نام َهّمام این خطبه را ایراد فرمود. در 
خطبــه مّتقین، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی مّتقین به گونه ای کامل تصویر شــده اســت. 
بنابراین با توجه به این مؤّلفه، معصومان علیهم الســالم در پاســخ به ســؤاالت، اعتدال که شــامل 
رعایت حال سؤال کننده و پاسخ دهنده است را مراعات می کردند و با توّجه به مقتضای حال خود 

و سؤال کننده، پاسخ مناسب می دادند.

2- ابراز محّبت
یکی دیگر از اصول تربیتی،اصل ابراز محّبت است )بهرامی، 1385: ۶۷( که در پاسخ دهی به 
ســؤاالت باید مورد توّجه قرار گیرد. این اصل در اسالم، اهمّیت ویژه ای دارد. قرآن کریم اخالق 
پیامبر را که مظهر رحمت و مهرورزی بوده اســت را می ســتاید و می فرمایــد: »پس به ]برکت[ 
رحمت الهی با آن ها نرم خو و ]پرمهر[ شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی، قطعًا از پیرامون تو 
پراکنده می شدند« )آل عمران: ۱۵۹( و در آیه دیگر می فرماید: »و تو را جز رحمتی برای جهانیان 
نفرســتادیم.« )انبیا: ۱۰۷( امام صادق فرمود: »آیا دین جز دوســتی و محّبت است.« )کلینی، ج 

۸، ص ۸۰(.
احادیث بســیار زیادی در خصوص مسئله دوســتی و محّبت وارد شده است که باعث ایجاد 
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نوعی احســاس متقابل بین افراد می شــود و این دوســتی و پیوند را از جلوه های ایمان می شمارد؛ 
در حالی که مخالفان حّق ســالحی جز بدگویی، افترا و استهزا ندارند. سالح منادیان به سوی حّق 
باید پاکی،ســخن حّق و نرمی و محّبت باشد؛ چنانچه خداوند در قرآن می فرماید: »با روشی که 
بهتر اســت، بدی ها را پاســخ  گوی و دفع کن.« )فصلت: ۳۴( یعنی به وســیله حق، باطل را دفع 
کن و با حلم و مدارا و محبت، با خشــونت و جهل مقابله کن و هرگز بدی و زشــتی را با زشــتی 
پاســخ مگوی که این روش انتقام جویان است و موجب لجاجت و سرسختی منحرفان می گردد. 
در پایان آیه، فلســفه عمیق این برنامه در یک جمله کوتاه اشــاره کرده و می فرماید: »نتیجه این 
کار آن خواهد شــد که دشــمنان سرسخت همچون دوســتان گرم و صمیمی شوند« و در آیه ۹۶ 
ســوره مؤمنون، همین مسئله به شــکل دیگری آمده است: »إدفع  بالتی هی أحسن السیئه« که از 
مهم ترین و ظریف ترین روش های تبلیغ، مخصوصًا در برابر دشمنان نادان و لجوج است )مکارم 

شیرازی، 1380، ۲۰: ۲۸۲(.
ابراز محّبت در گفتار بســیاری از پاســخ های معصومان علیهم السالم به پرسش ها با واژه هایی 
هماننــد »ای بــرادر« و »ای برادر عرب« دیده می شــود )طبرســی، 1403ق، 2: 353؛ بحرانی، 

1378: 459؛ مجلسی، 1403ق، 9: 332(.
مواجهه امام حســن علیه السالم با مردی از شام که تحت تأثیر شبهات معاویه قرار گرفته بود و 
عکس العمل امام با او، نمونه عینی از ابراز محّبت در برابر کســانی است که در گفت وگوی خود 
ادب را رعایت نمی کنند. فرد شــامی وقتی امام را دید، به طور مداوم شــروع به لعن امام کرد. امام 
در برابر این ســخنان بی ادبانه مقابله به مثل نکرد تا ســخن مرد تمام شود. در این رفتار امام، روش 
اخالقی قطع نکردن ســخن گوینده نیز به چشم می خورد. در ادامه امام به او سالم کرد که جلوه 
دیگری از روش تربیتی و ابراز محّبت در گفتار وجود دارد. امام نه تنها به پرســش گر سالم کرد، 
بلکه به روی او خندید -که این هم روشــی در ابراز محّبت اســت- و فرمود: »گمان می کنم که 
غریب باشــی. شاید امر بر تو مشتبه شده باشد. اگر چیزی بخواهی، به تو عطا خواهیم نمود. اگر 
گرسنه باشی، تو را غذا می دهیم. اگر برهنه باشی، به تو لباس می پوشانیم. اگر رانده شده باشی، 
تو را پناه می دهیم. اگر اثاث خود را بیاوری و تا هنگام رفتن، مهمان ما باشی برای تو بهتر است« 

)ابن شهر آشوب مازندرانی، 1379ق، ۴: ۴۵؛ مجلسی، 1403ق، ۴۳: ۳۴۵(.
امــام به جای ســرزنش آن مرد، به او ابــراز محّبت کرد. این رفتار امام باعث شــد که آن مرد 
هدایت شــود. موقعی که آن مرد شــامی این ســخنان را از امام حسن شــنید،گریان شد و گفت: 
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»شــهادت می دهم که تو در روی زمین خلیفه خدایی، خدا بهتر می داند که مقام رســالت را در 
کجا قرار دهد. من در روی زمین، تو و پدرت را بیش از همه مردمان دشــمن داشتم، ولی اکنون 
تو نزد من محبوب ترین خلق خدایی«؛ آن گاه مهمان حضرت شــد و در پایان از عاشقان خاندان 

عصمت و طهارت شد )اربلی، 1381، ۱: ۵۴۳؛ مجلسی، 1403ق، ۴۳:  ۳۴۵(.
بنابراین معصومان علیهم السالم در پاســخ به سؤاالت از مؤّلفه ابراز محّبت استفاده می کردند 

که باعث ایجاد نوعی احساس متقابل و دوستی میان افراد می شود.

3- عّزت نفس
از اصــول مهم تربیتی، اصل عّزت نفس اســت )بهرامــی، 1385: ۵۹(. عّزت نفس به حالت 
شکست ناپذیری، نیرومندی و توان مقاومت گفته می شود که از شکست و ذّلت انسان جلوگیری 
می کند )شــجاعی، 1378: ۳۰(. عّزت نفس )حرمت خود( در روان شناســی به میزان ارزشی که 
شــخص برای خود قائل است، گفته می شــود )فیروزبخت، 1380: 143(. در اسالم نیز بر عّزت 
کید فراوان شده است؛ به عنوان نمونه، قرآن کریم می فرماید: »گفتار آنان تو را اندوهگین  نفس تأ

نسازد، بی شک همه عّزت ها ویژه خدا است. او شنوا و دانا است.« )یونس: ۶۵(
خداوند در این آیه، مطلبی فرموده است تا قلب پیامبر آرام گیرد و آن مطلب این است که همه 
عّزت ها از آِن خداوند اســت )طباطبایی، 1417ق، ۱۰: ۹۴(. خداوند در ســوره منافقون نیز به این 
نکته مهم اشاره می فرماید که عّزت و گران قدر بودن مخصوص خدا، فرستاده او و مؤمنان است، 

ولی دورویان نمی دانند )منافقون: ۸(.
مقصود آیه این اســت: مؤمنان باید بدانند که عّزت در انحصار مؤمنان اســت و آن ها هستند 
که باید عزیز باشــد. عّزت، شایســته آن ها و آن ها، شایستۀ عّزت اســت. این یک نوع توّجه دادن 
به نفس اســت. در احادیث و سیره معصومان علیهم الســالم نیز به عّزت نفس توّجه ویژه ای شده 
اســت. پیامبر اکرم )ص( فرمود: »حاجاتتان را با عّزت نفس بخواهید.« )پاینده، 1382، ح ۳۲۵: 
۶۴(؛ همچنین بی نیازی، به داشــتن مال بسیار نیست، بلکه بی نیازی حقیقی، بی نیازی نفس است 

)دیلمی، 1366، ۱: ۱۵۹(.
پاسخ دهندۀ به سؤاالت به ویژه درپاسخ به کسانی که خودشان را در موضع قدرت میبینند، نباید 
به گونه ای سخن گوید که آن ها درباره پاسخ گو تصّور ذّلت و ناتوانی کنند. امام حسین علیه السالم 
در برابر ســپاه یزید فرمود: »مگر شما نامه ننوشتید که باغ های ما سبز و خّرم شده و میوه ها رسیده، 
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با یاران خود به سوی ما عزیمت کن؟« )مفید، بی تا، ۲: ۹۸(. امام حسین علیه السالم نه تنها از خود 
ناتوانی نشان نداد، بلکه به یکی از اصول مهم در پاسخ گویی و مناظره یعنی اقرار گرفتن از خصم، 
جامه عمل پوشــانید. وقتی قیس کــه خودش از مخاطبان این احتجاج بــود، گفت: ما همین قدر 
می دانیم که باید زیر بار حکم یزید در آیی و او با تو به نحوی که دوست داری، رفتار می کند، امام 
حســین علیه السالم فرمود: »به خدا سوگند، من دست خواری به شما نمی دهم و مانند بندگان فرار 

نمی کنم.« )همان( این جمله نشانه اوج عّزت نفس امام علیه السالم است.
مواجهه امام سجاد با عبدالملک مروان خلیفه اموی و پاسخ قاطع به او نمونه دیگری از عزت 
نفس معصومین است. وقتی عبدالملک مروان اطالع یافت که شمشیر رسول خدا نزد امام سجاد 
است ،با حضرت  مکاتبه کرد و شمشیر را خواست. امام جواب رد داد. خلیفه در نامه دوم، امام را 
به قطع سهمیه اش از بیت المال تهدید کرد؛ اّما امام با لحن تندی خلیفه مقتدر اموی را خیانت کار 
ناســپاس خواند و خلیفه مجبور به ســکوت شد )ابن شهر آشــوب مازندرانی، 1379ق، ۳: ۲۹۶؛ 
مجلسی، 1403ق، ج۴۶ ، ص ۹۵(. وقتی عبدالملک با پاسخ امام سجاد روبرو شد، از درخواست 

خود صرف نظر کرد.
پاســخ عّزتمنــد امام صادق علیه الســالم بــه منصور نمونــه دیگری از پاســخ های معصومان 
علیهم الســالم است که عّزت نفس در آن به روشــنی دیده می شود. منصور به امام نامه نوشت که 
چرا ایشــان مانند دیگران به دیدار خلیفه نمی رود. امام پاســخ داد: »ما کاری نکردیم که برای آن 
از تو بترســیم و در آخرت نیز چیزی نزد تو نیســت که به آن امیدوار باشــیم و این مقام تو در واقع 
نعمتی نیســت که آن را به تو تبریک بگوییم. تو نیــز آن را برای خود مصیبتی نمی دانی که تو را 
دلداری دهیم، پس برای چه نزد تو بیاییم؟« منصور که انتظار چنین پاســخی را نداشــت، با لحن 
مالیم تری از امام درخواســت نصیحت کرد. امام نیز پاســخ داد: »هر کس اهل دنیا باشد، تو را 

نصیحت نمی کند و هر کس اهل آخرت باشد، نزد تو نمی آید.« )نوری، 1408ق، ۱۲: ۳۰۷(
یکی از روش های اهل بیت علیهم السالم در عّزت دادن به افراد، سالم کردن و درود فرستادن 
به آن ها اســت. خداوند متعال در قرآن کریم برای این که عظمت مؤمنان را روشن سازد، به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله دســتور می دهد که به اهل ایمان سالم کند: »هرگاه کسانی که به آیات 
ما ایمان دارند، نزد تو آیند، به آن ها بگو: سالم بر شما« )انعام: 54(. سالم کردن موجب تقویت 
حس خودباوری و عّزت نفس در کسی که به او سالم می شود، خواهد شد و فردی که به او سالم 

داده و درود می فرستیم، شایستگی و جایگاه خود را در منظر مخاطب باور می کند.
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معصومان علیهم السالم با استفاده از این شیوه، سؤال را به سمت و سویی هدایت می کنند که به 
صالح مخاطب است. این اسلوب در نهج البالغه بسیار به کار رفته است؛ برای نمونه، وقتی در مورد 
وُه، و َبحٌر َعِمیٌق 
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آن نشوید و رازی خدایی است، خود را به زحمت نیندازید )نهج البالغه، حکمت 287(.
بنابراین مالحظه می شود که معصومان علیهم السالم درپاسخ به کسانی که خودشان را در موضع 

قدرت می بینند، به گونه ای سخن می گویند که پرسش گر درباره آنان تصّور ذّلت و ناتوانی نکند.

4- اسلوب حکیمانه
اصل در پرســش و پاســخ بر این اســت که پرسش مطابق سؤال باشــد؛ ولی در برخی موارد، 
پاســخ دهنده باید از این اصل عدول کند و هوشــمندانه پاسخ مناســبی بدهد که سکاکی نام آن 
را »اســلوب حکیم« نهاده است )سکاکی، بی تا: ۴۳۶(. در این مؤّلفه ممکن است پاسخ اعم یا 
اخّص از پرسش باشد و گاه ممکن است به سبب برخی ضرورت ها الزم باشد که پاسخ دهنده از 
پاســخ عدول کند و به مســئله مهم تری که پرسش گر به آن نیاز دارد، بپردازد. این مؤّلفه در موارد 
خاص و به عّلت ضرورت ها و حکمت های خاص جریان می یابد و واضح اســت که کاربرد آن 
برای تربیت مخاطب است. خداوند در قرآن می فرماید: »از تو سؤال می کنند که چه چیزی انفاق 
کننــد؟ بگو هــر چیزی که انفاق می کنید، باید برای پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان، مســتمندان و 
گاه است.« )بقره: ۲۱۵( در  درماندگان در راه باشد و هر چیزی که انجام دهید، خداوند از آن آ
این آیه، بر اســاس اسلوب حکیم پاسخ داده شده اســت؛ چرا که سؤال از جنس انفاق کرده اند، 
ولی از آنجا که همه می دانند انفاق با انواع مال انجام می شــود و مهم تر این بود که بپرســند به چه 
کســی انفاق کنیم؟ به همین جهت خداوند به بیان افرادی که باید به آن ها انفاق شود، می پردازد 
و از پاســخ به سؤالی که مطرح کرده بودند، عدول کرده و به آنچه نیاز داشتند، پاسخ گفته است 

)زرکشی، 1410ق، ۴: ۴۲(.
در برخی از موارد پاســخ دهنده باید به جای پاسخ مطابق، به پاسخ اخّص اکتفا کند؛ چنانکه 
مشــرکان از پیامبر می خواســتند که یا قرآن را با کتاب دیگر تعویض کند و یا آن را تغییر دهد. در 
تقاضای اول، هدفشــان این بود که این کتاب به کلی برچیده شود و به جای آن کتاب دیگری از 
سوی پیامبر ارائه شود و در تقاضای دوم، می خواستند حداقل آیاتی که مخالف بت ها بود، اصالح 
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گــردد. پیامبر در پاســخ به دو تقاضای آن ها، تنهــا به عدم توانایی بر انجام خواســته دوم قناعت 
می کند و می فرماید که من نمی توانم از پیش خود آن را تغییر دهم و با این بیان، خواســته اول نیز 

به طریق اولی نفی شده است )طباطبایی،1417ق، ۸: ۲۴۵(.
با توّجه به این که افراد بشــر از لحاظ جســمی و ظاهری از ویژگی ها و توانایی های متفاوت و 
ناهمگونی برخوردارند، این سؤال مطرح می شود که آیا این نابرابری و ناهمگونی جسمی می تواند 
موجب تفاوت های رفتاری و شخصّیتی شود؟ همچنین آیا می تواند بر میزان و نوع درک و دریافت 
شــخصّیت های مختلف به اعتبار مخاطب پیام تأثیرگذار باشــد؟ امیر مؤمنان علی علیه السالم در 
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آن ها جدایی انداخته اســت و این برای آن اســت که آنان قطعه و تّکه ای از زمین شــور و شیرین 
و خاِک درشــت و نرم بودند. پس آن ها به اندازه نزدیکی زمین شــان با هم ســازگار و نزدیکند و 
به مقــدار اختالف آن زمین با هم متفاونــد. ]بنابراین، گاهــی[ نیکوچهره ای کم عقل، بلندقدی 
کوتاه هّمــت، نیکوکرداری زشــت منظر، کوتاه قامتی ژرف نگر، نیک صورتی با ســیرت ناخوش، 

گاه و بینا است. سرگشته دلی پریشان عقل و گشاده زبانی گویا با دلی آ
امام علیه السالم، آشنایی با ساختار فکری و شخصّیتی مخاطب را از اصول مهّم مخاطب شناسی 
به شــمار می آورد و بر این باور است که ِگِل انسان ها یا حّتی نوع آب و خاکی که در آن می زیند 
و از آن بهره می گیرند، بر شکل دهی رفتار و شخصّیت و نیز ساختار فکری و عقلی آنان اثرگذار 
اســت. از این رو، نمی توان و نباید با مردم نژادها و مّلّیت های مختلف با یک زبان سخن گفت و 
به یک شیوه استدالل کرد. امیر مؤمنان علیه السالم در ادامه این مهم را یادآور می شود که خوبی 
گاهی و جهل  چهره و ظاهر، هرگز به معنای عاقل و فهیم بودن و زشتی صورت هرگز به معنای ناآ

مخاطب نیست.
بنابراین معصومان علیهم الســالم در پاسخ به ســؤاالت به این مؤّلفه توّجه داشتند که اصل در 
پرسش و پاسخ بر این است که پرسش مطابق سؤال باشد، ولی در برخی موارد، پاسخ هوشمندانه 

ومناسبی که مورد نیاز پرسش گر بود، ارائه می دادند.
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نتیجه گیری 
معصومان علیهم الســالم هنگام پاسخ گویی به ســؤاالت، از مؤّلفه هایی استفاده می کردند که 
جنبه تربیتی دارد و به سؤاالت یاری کننده خواهد بود. پاسخ گو همه تالش خود را به کار می گیرد 
تا پرســش گر را به کمال الزم برســاند. با دّقت در پاســخ های معصومان علیهم الســالم مالحظه 
می شــود که این اصول توّســط آن ها، متناسب با ســؤال وجود دارد که قابل الگوگیری است، این 

اصول مشتمل است بر:
1- اعتدال که شامل رعایت مقتضای حال سؤال کننده و پاسخ دهنده و اعتدال در پاسخ گویی 

است.
2- ابراز محّبت که ســبب جلب دوستی میان سؤال کننده و پاســخ دهنده می شود. ایشان در 
پاســخ به سؤاالت از مؤّلفه ابراز محّبت اســتفاده می کردند که موجب نوعی احساس متقابل بین 

افراد و دوستی میان آنان می شود.
3- مؤّلفــه عّزت نفــس که جایگاه طرفین ســؤال را مورد توّجه قرار می دهد. پاســخ دهنده به 
ســؤاالت به ویژه درپاسخ به کســانی که خودشــان را در موضع قدرت می بینند، نباید به گونه ای 

سخن گوید که آن ها درباره پاسخ گو تصّور ذّلت و ناتوانی کنند.
4- اســلوب حکیم که باعث می شود پاســخ دهنده بنا بر ضروریاتی از پاسخ متناسب با سؤال 
عدول کرده و به ســؤال مهم تری که مورد نیاز مخاطب اســت، بپردازد و آن را پاســخ دهد. در 
این مؤّلفه، ممکن اســت پاســخ اعم یا اخّص از پرسش باشــد و گاه ممکن است به سبب برخی 
ضرورت ها الزم باشــد که پاسخ دهنده از پاســخ عدول کند و به مسئله مهم تری که پرسش گر به 

آن نیاز دارد، بپردازد.
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