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 یو ادار یاجتماع ،یفرد اخالق

  مقدمه

 شیخو یذهنهای افتیدرد و بر اساس پندارمی و سعادت یابیحصول کام یخود را از زندگ ۀزیآرمان و انگترین مهمانسان، 

 یبختخوش یستی. فهم و درک و شناخت هر فرد نسبت به چدینمامی نییرا تع شیخو ستیو ز اتیح ریمعنا و مفهوم، مس نیاز ا

 ند،یگزمی خود بر یبرا یکه و ییدئولوژیچارچوب و ا ،اساس نیبه آن است و بر هم دنیرس یگر چگونگهیو سعادت، توج

 ییهانهیو گز یو سست یتنبل ایتالش و کوشش  ،یافسردگ اینشاط  ،یدینا ام ای یدوارید. امننزمی او را رقم یاخالق یدادهابرون

و  یاست که فرد از لحاظ فکر یچارچوبو  هیهمان ما لیهمه و همه تحص رند،یگمی قرار یعناصر و مباحث اخالق رهیکه در دا

 .ندیگزیم خود بر یبرا یدتیعق

 یننمود، اما کسا یبنددسته یالتقاط یهاانسان ۀرا در زمر هاآن بتوان دیکنند، شامی یبه هر جهت زندگ یبار ،از افراد یبرخ

هروان مکاتب ر نی. بنابرادانندیاز آن م یرویبوده و خود را ملزم به پ یمشخص یفکر انیبن ایو  یدئولوژیمکتب، ا رویهستند که پ

وع متب نییآ یو عمل ینظرهای و بر اساس آموزه یو منش فکر یتوان از لحاظ اخالقمی را یقدس ریغ ایو  یقدس انیو اد یفکر

 شناخت. باز ،آنان

 یاخالقای هبه آن را قانونمند دانسته و قالب یابیدست یو سعادت و چگونگ یابیکام ،یکتاب وح نیبه عنوان آخر میکر قرآن

  تیچنان که اهل بقرار داده است. هم یمکتب آسمان نیا روانیمقصود، در معرض نظر پ نیبه ا لیرا در جهت ن یخاص یتیو ترب

را  میرقرآن ک شده در نییتب یو مبان نیمنطبق با قوان یعمل ۀریشوند، روش و سمی محسوب میکرقرآن  یقیحق نیکه مفسر

ده است ش انیب کتاب مقدس نیا ینوران اتیکه در قالب آ میقرآن کر یاخالق کردیاند. نوشتار حاضر بر آن است تا روارائه نموده

 را در منظر خوانندگان محترم قرار دهد. تیاهل ب یعمل یو رفتارهاها از روش یبرخ زیو ن
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  یاول: اخالق فرد بخش

 علم اخالق  رامونیپ یاتیاول: کل درس

 اخالق یلغو یمعنا

شود، می دهیاست که با چشم دل د یو صفات درون ایقوا و سجا یخُلق به معنا»آمده است:  یب اصفهانمفردات راغِ در

 «انسان است. یو باطن یمجموعه صفات روح ،اخالق :توان گفتمی ،نیبنابرا

و ه تفکر ب ازیآنکه ن یکند، بمی دعوت ییاست که انسان را به انجام کارها یهمان حالت نفسان ،لقخُ: »دیگومی هیسکومِ ابن

 داشته باشد و آن بر دو قسم است: شهیاند

 ایود و شمی نیخشمگ یمینامال نیکه از کوچکتر یدارد، مانند: کس یبستگ یو به اصل مزاج آدم یعیاز آن طب یقسمت -1

 شود.می افسرده ایخندد و می

بر اثر تکرار، رفته رفته به شکل  یشده، ول یفکر ناش یاست و چه بسا در آغاز از رو نیاز عادت و تمر یناش گریقسم د -2

 «کند.می محاسبه عملگاه بدون فکر و آن د؛یآمی ثابت در یملکه و خلق و خو

 ای کی یشود، مثالً اگر کسنمی به عنوان اخالق شناخته ،امدهیثابت در ن یتا به شکل خلق و خو یحاالت نفسان نیبنابرا

 گفت سخاوتمند است. شودیچند بار بذل و بخشش کند، نم

 شتریب ۀمطالع یاند که براداده یمختلف اتینظر ،یاخالق و مکاتب اخالق ۀدر فلسف ،یبودن فعل آدم یمورد مالک اخالق در

 مراجعه کرد. یمطهر یمرتض دیاخالق استاد شه ۀبه کتاب فلسف توانیم

 اخالق  یعرف یمعنا

از رفتار انسان  یاهیال یعنی یعرف یاست. اخالق در معنا یهیدارد که بد یعرف ییآن، معنا یاصطالح یاز معنا یجدا ،اخالق

ست که ا یادهیصفات پسند یاو دارا یعنیاخالقش خوب است،  ی: فالنمییگومی ی. وقتشودیم داریپد گرانیکه در رفتار او با د

داشته و در امان باشند؛ او سراسر صلح و آرامش است  یو رفتار او احساس خوب تینسبت به شخص گرانیباعث شده است که د

، همه را او یبوده و صفات منف یتشعشعات منف یکه دارا یکس یعنی م،یکنیم ادیاخالق  به عنوان بد یکه از شخص یو هنگام

 برند.نمی لذت ،از بودن با او انیداده و اطراف یفرار یاز گرد و
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 اخالق  یاصطالح یمعنا

و شکل  ئتیکه ه «خَلْق»در مقابل  ،یصفات درون یو خصلت است؛ به معنا یخو یبه معن «خُلْق»و  «خُلُق»جمع  ،اخالق

راسخ  ،که در نفس ردیگیآن دسته از صفات را در بر م یشود. خلق و خومی دهیاست که با چشم د یآدم یجسمو  یظاهر

. خُلق، را انجام دهد یناپسند ایو  دهیکار پسند ،شهیو بدون اند رنگد یانسان، بکه ای نشوند، به گونه لیزا یباشند و به راحت

دارد و ن یمال رایدر نهاد خود بخشنده باشد، اما بخشش نداشته باشد؛ ز یشده در درون انسان است. چه بسا کس نهینهاد یصفت

 خشد.را بب یمال ایر یخود از رو لقو خ لیبرخالف م یباشد، ول لیبخ یوجود دارد و چه بسا کس ،او بازدارنده یبخشندگ یبرا ای

 اخالق علم

 موضوع دهد.می را به ما نشان ستیناشا یهااز خصلت دنیگز یو دور کینهای آراسته شدن به خصلتهای راه ،اخالق علم

. گرددیم و ناپسند دهیپسند یو بد است و سبب انجام کارها کینهای یاست که محل استقرار خو یعلم اخالق، نفس انسان یاصل

 از علم اخالق است. یگرید انیب ،نفس هینفس و تزک بیاخالق، تهذ بیتهذ

 دو تنسیچگونه ز قت،ی... در حق؟ ستیز دیعلم چگونه با ای ستنیعبارت است از علم ز ،اخالق» :سدینومی یمطهر دیشه    

 د به اعمال انسان )که البته شاملشومی چگونه بودن. چگونه رفتار کردن، مربوط ۀچگونه رفتار کردن و شعب ۀشعبه دارد: شعب

 تیفیو ملکات انسان که چگونه و به چه کها یشود به خوبمی و چگونه بودن، مربوط ؟باشد دیشود( که چگونه بامی گفتار هم

 وجود انسان. یدر چگونگها یدارد و خلق و خو ریثأتها یخلق و خو یدر ساختن چگونگ رفتار، «باشد...

 رود:یم و مربوط به رفتار انسان به کار گریکدیاما هماهنگ با  گر،یکدیاز  یجدا یعلم اخالق در تفکر غرب به سه معنا ۀواژ

  ستنیراه ز ایروش عام  -1

 اخالق های قانون ایمجموعه قواعد رفتار  -2

 و قواعد رفتار ستنیزهای در مورد راه قیتحق -3

 یشود؛ اما دانشمندان اسالممی عوامل گوناگون در آن ری، مربوط به رفتار و تأثاندانجام داده یکه دانشمندان غرب یقاتیتحق

 .اندکار کرده یصفات درون بیو مبارزه با نفس و تهذ زیراو برابر کردن غ لیتعد یرو

 اخالق  گاهیجا

 یقاخالهای یکردن خوب لیتکم یمن برا»فرمود:  اسالم امبریبرخوردار است، بدان اندازه که پ یادیز اریبس تیاز اهم اخالق

 «.مبعوث شدم
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 آنتوان با می دارد و یالملل نیب یزبان ،و اخالقشود، اخالق آن فرد است می شخص در جامعه ظاهر کیکه از  ینمود نیاول

. نفوذ کرد ،اخالق به آنان قیتوان از طرمی با اعتقادات ما مشکل داشته باشد،ای قرار داد. اگر جامعه ریرا تحت تاث یهر انسان

 زبان اخالق است. ایپسندند. زبان امروز دنمی مطلق است و همه آن را یفضائل اخالق

 ینیو آئ نید چیاست. ه یاخالق یهااز آموزه مملو یقائل است و منابع اسالم عیبس رف یگاهیجا ،اخالق یاسالم برا نید

نسان ا کی یکه برا یاخالق یفضاها لتی. تمام فضستیاز غنا برخوردار ن یاخالقهای از لحاظ آموزه ،عهیمانند اسالم و خصوصاً ش

 برخوردار است. یبیعج اریبس یشده و از غنا انیاسالم ب نیدر د د،یایب شیممکن است پ

  یو قرب اله اخالق

هدف ختم  کیبه  تیدر نها دیاخالق باهای بخشهمۀ  .گرانیبهبود روابط انسان با خدا، خود و د یعنی ،اخالق ،بعد کی از

 است. یشوند و آن هدف قرب اله

 شود:می ریشامل موارد ز ،بر اساس روابط انسان اخالق

 یخداارد از هرچه د ،کندمی احساس یدارد. هر کس یاخالق فیخود وظا دگاری: انسان نسبت به خالق و آفریبندگاخالق   -1

 یمربوط به رابطه انسان و خدا در اخالق بندگ لیو رذا لیفضا .ابدیمی آرامش ،یهست یقیمتعال است و تنها با عبادت معبود حق

 دارد. یقسم جا نیتقوا و ... در ا م،یعبادت، اخالص، تسل مان،یمانند: شکر، توکل، ا یلیگردد. فضامی مشاهده

ها فارغ از رابطه با انسان یفرد اتیمربوط به ح لیو رذا لیدارد. فضا یفیوظا زی: هر انسان نسبت به خود نیاخالق فرد -2

 شود. می بحث یدر اخالق فرد ریغ

جبن، تهور، عجله، غضب،  لیاز قب یلیزهد، قناعت و ... و رذا ا،یشهامت، حلم، عفت، ح ر،یصبر، شجاعت، حسن تدب لیفضا

 بخش خواهد آمد. نیعجب و ... در ا

 رامونیپ طیاو با جامعه و مح یمسلمان، ارتباط اخالق کی یاخالق فیو وظاها بخشترین از مهم یکی: یاخالق اجتماع -3

مورد بحث قرار  یها در اخالق اجتماعانسان ریبطه فرد با ساناظر به را لیو رذا لیخانواده و جامعه( فضا طیاست. )اعم از مح

 .ردیگیم

 مردم، فتوت و نیظالم نبودن، اصالح ب وب،یکتمان ع ،ییحسن معاشرت، عدالت، انصاف، صداقت، نرم خو ثار،یکرم، ا سخا،

 ،ییحسد، ظلم، انتقام، تندخو ،ییگرا تیو حب جاه و مدح، تعصب و قوم یاجتماع یاخالق لیاز فضا یبخش کوچک ،مروت

 .ستقسم ا نیا لیاز رذا یو ... بخش بتیتجسس، بهتان، غ
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ر در مورد شکا نیمب نید نیو نکوهش ا یو سفارش اسالم بر حفظ و گسترش درخت کار قی: تشوستیز طیمح اخالق  -4

فراوان در  یواقعهای و داستان یاهل واناتیاست. سفارش به آزار ندادن ح ستیز طیبه مح نید نیتوجه ا ۀنشان دهند د،یو ص

 توجه است. نیاز ا یکوچک اریآن مشمول رحمت خداوند قرار گرفتن، نمونه بس یو در پ واناتیها به حمورد توجه انسان

 ت.اس یاخالق ینیاز جهان بای نمونه نیارائه کرده است و ا یبرنامه اخالق ،یارتباطات آدم یتمام یاسالم برا نید یطور کل به

 ،آنقر لیاز قب یبه منابع اسالم یاسالم آن را داراست. وقت نیبرتر است که د نید کیبارز  اتیاز خصوص ینظام اخالق ۀارائ

 .میینمامی را مالحظه یبرنامه اخالق نیاز ا یامنابع، قطعه نیا یجایدر جا م،یکنمی مراجعه هیو ادع اتیروا

مام در تاسالم  نیرا ندارد. د یژگیو نیا ینید چیتوان گفت که همی تأاست که به جر یاگانهیاسالم، صفت  ینگر جامع

برخوردار هستند، اشکال از خود آنان  ینسب یماندگمسلمانان از عقب ۀامه کامل وارد شده است. اگر جامعبا برن ،بشر یزندگابعاد 

  .ماست یکه هست از مسلمان بیهر ع /  یبیبه ذات خود ندارد ع اسالم نه از اسالم. ،است

 از علم اخالق  هدف

نفس انسان را از آلوده شدن  گریو به عبارت د دیعلم اخالق آمده است که فضائل را بر نفس انسان حاکم نما ،منظر اسالم از

 مصون دارد. ،لیبه رذا

ند را قائل هست یمراحل و مراتب ه،یتزک یاخالق برا ینفس انسان است و علما یپاک ،یهدف از علم اخالق در بعد عمل ،نیبنابرا

 مورد اشاره قرار خواهد گرفت. یبعد یهاکه در بخش

 خالصه نمود: ریز یتوان در محورهامی را یاسالم نشیاساس هدف از علم اخالق در ب نیا بر

 انسان است.های کننده خواسته لیتعد ،اخالق -1

 است. یکننده و پرورش دهنده بعد معنو تیتقو ،اخالق -2

 و مقررات است. نیقوان یضامن اجرا ،اخالق -3

 است. مانیحافظ ا ،اخالق  -4

 رساند.می یمنزه و مبرا ساخته، او را به اوج مکارم اخالق یو نقص بیافراد بشر را از هرگونه ع ،علم اخالق -5

 ،کندمی تیحکمت و عدالت و عفت تقو ریرا در مس هاآن سرکش نفس انسان را مهار و رام نموده و  یروهایعلم اخالق ن -6

 برسند. یمکارم اخالق هیتا به پا
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 ها و تمدن انسان یاخالق در زندگ نقش

را مسائل مقدس  هاآن اینگرند و می یشخص یدر زندگ یامر خصوص کیرا به عنوان  یمسائل اخالق ،آگاهان از نا یبعض

 یاشتباه بزرگ است. اکثر مسائل اخالق کی نیکه ا یاثر دارد؛ در حال گرید یسرا یدانند که تنها در زندگمی یو معنو یروحان

 لیتبد یاخالق، به باغ وحش یمنها یو جامعه انسان یو معنو یدارد، اعم از ماد ربش یاجتماع یدر زندگ یها آثارآنهمۀ  بلکه

 .ردیانسان نما را بگ واناتیح نیا یبیتخرهای تیفعال یتوانند جلومیها خواهد شد که تنها قفس

 بدون اخالقها ت است که خانوادهندارد. درس ییبایو ز ییبدون اخالق، لطافت و شکوفا زین یفرد یاست که زندگ درست

ار گرفت یبه سرنوشت دردناک یبشر است که با حذف مسائل اخالق یاجتماع یها مهم تر، زندگاز آن یول رند؛یپذنمی سامان

 .شودیتصور نمکه بدتر از آن  شودیم

ه ب حیو احکام صح نیتوان در پرتو عمل به قوانمی را یو تکامل جوامع بشر یاست گفته شود سعادت و خوشبخت ممکن

 در افراد وجود داشته باشد. یاخالق یآن که مبان یدست آورد، ب

 یبرا ییهازهیها انگتا از درون انسان ،ستیممکن ن ،بدون پشتوانه اخالق زین نیعمل به مقررات و قوان :مییگویپاسخ م در

 .رسدینم ییبه جا یرونیب یهاوجود نداشته باشد، تالش نیمقررات و قوان یاجرا

ز آن استفاده کرد و در مقابل آن ا دینبا یو مقررات است که جز در موارد ضرور نیقوان ییضمانت اجرا نیبدتر ،و فشار زور

 شود.می و مقررات محسوب نیقوان ییضمانت اجرا نیو اخالق بهتر مانیا

 درس دوم: اخالق از منظر اسالم و قرآن 

  میانسان از منظر قرآن کر یاخالق اتیخصوص

خاص  یهایدگیچیپ انگرینموده است که خود نما یانسان را معرف یابعاد وجود م،یقرآن کر یجایمتعال در جا خداوند

 گردد:می ها اشارهاست که به چند مورد از آن یوجود آدم

 .«1مٍیقوتَ نِحسَ أَ یفِ ا االنسانَقنَلَد خَقَلَ»شده است:  دهیحالت آفر نیکوتریدر ن -

 «.2ىغنَ استَ هُآن رَأَ ى طغَيَلَ االنسانَ نَّإِا لَّكَ»و رفاه:  یازین یدر ب یو سرکش انیطغ -

                                                   
  4. تین/1

  6. علق/2      



 

11 

 

 «.1وعالُهَ قَلِخُ  االنسانَ نَّإِ»طاقت است.  یو ب صیحر یموجود -

 من لَأَكَ رَّ مَ هُ رَّضُ  نهُ ا عَفنَشَا كَمَّلَفَ و قائماًأَ  داًو قاعِأَ ه نبِ جَعانا لِدَ رُّ الضُّ االنسانَ سَّذا مَإِوَ »خواه است.  ادهیجو و ز ادهیز -

 «.2ونَ لُعمَوا یَما كانُ فينَسرِلمُلِ نَ یِّزُ كَلِذَكَ هُسَّمَ رٍّى ضُ لَإنا دعُیَ

 اخالق از منظره قرآن  یریاراده در شکل گ نقش

ورت گردد که به صمی یو تحوالت رییتغ أشده و منش هاآن است که نفس او متصف به یصفات ریتاث انیو رفتار آدم سلوک

 .کندیم داینمود پ یرذائل اخالق ایفضائل و 

شکوفا شود؛ همچنان که  ستیبامی او به صورت بالقوه وجود دارد که لیتما نیدارد، اما ا ینداریبه پرستش و د لیم انسان

 «.3اهللِ  لقِخَ لِ یلَبدِا ال تَيهَلَعَ اسَالنَّ رَطَ ی فَتِالَّ اهللِ ۀَطرَ فِ اًنيفَحَ ینِلدِّلِ كَجهَ م وَقِأَفَ»: دیفرمامی میقرآن کر

 یانسان و شکوفا نمودن استعدادها حیصح تیترب یمناسب برا نهیمورد فراهم آوردن زم نیدر ا : یعظام اله ءاینبأ نقش

 شود.می نام برده «هیتزک»اوست که از آن به  یدرون

؛ «4ۀَ كمَلحِاوَ تابِالكِ مُهُمُ لِّعَیُم وَيهِكِّزَیَه وَیاتِآم يهِلَعَ اوتلُم یَهُسِ نفُأَن وال مِسُم رَ يهِفِ ثَعَ ذ بَإِ نينَ ؤمِ ى المُلَ عَ اهللَ  نَّمَ دقَلَ»

کند و آنان را می او را تالوت اتیآ هاآن که بر ختیآنان برانگ انیاز خودشان در م یمنت گذاشت که رسول مانیخدا بر اهل ا»

 «.آموزدمی حکمت قیاها علم کتاب و حقگرداند و به آنمی پاک

 دعوت حق است. رشیپذ یشرک و کفر از قلب انسان و آماده نمودن آنان برا یزدودن زنگارها ه،یتزک

است.  یاریو اخت یعیتشر ،یاخالق لیدر فضا تیهدا ریندارد، مس یکه اراده فرد در آن نقش ینیتکو تیبر خالف هدا نیبنابرا

 نقش را درترین مهم ،یآدم تیشخص یریو آموزش در شکل گ تیهمچون: وراثت، ترب یبودن عناصر لیدخ رغمیعل نیبنابرا

 .داراست یاخالق، اراده آدم یو مبان یخودساز نهیزم

 

                                                   
  19. معارج/1

  12. یونس/2

  30. روم/3

  164. آل عمران/4
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 است. ییادعا نیبارز چن ۀنمون 1میفرزند نوح در قرآن کر داستان

  یاسالم اتیاخالق در روا تیاهم

 یاادهالعفوق تیاست، با اهم دهیمعصوم رس انیشوایپ ریاز سا نیاکرم و همچن امبریکه از شخص پ یثیمسئله در احاد نیا

 :میگذرانمی را از نظر ریز یپر معنا ثیشده که به عنوان نمونه چند حد بیتعق

 یفضائل اخالق لیتکم یمن تنها برا»؛ «نما بعثت التمم مكارم االخالقإ»آمده است:  اکرم امبریاز پ یمعروف ثیدر حد -1

 «. اممبعوث شده

 یقخالتکامل ا یعنیامر  نیدر هم امبریدهد که تمام اهداف بعثت پمی حصر است، نشان یکه به اصطالح برا «إنما»به  ریتعب

 شود.می خالصهها انسان

 اً قابال عِوابا وَال ثَوَ  ى ناراًخشَال نَ وَ ۀًنَ جَ اورجُا ال نَنّو كُلَ »که فرمود:  میخوانیم یمومنان عل ریاز ام یگرید ثیدر حد -2

 یشتبه بهشت و ترس و وح یمانیو ا دیما ام اگر»؛ «جاحِبيل النَّلى سَعَ لُّدُا تَمَّها مِنَّإفَ االخالقِ مَكارِمَ بَطالِن نُأَنا غی لَنبَیَ كانَلَ

و  یروزینجات و پ یها راهنماچرا که آن م؛یبرو یبود به سراغ فضائل اخالق ستهیشا م،یداشتنمی یو عقاب باز دوزخ و انتظار ثوا

 «هستند. تیموفق

ن أَ مكُدِحَأَ سبُحَفَ هُبادَعِ  ينَبَوَ هُينَ بَ ۀً لَ صِ الخالقِ ا مَكارِه مَبحانَاهلل سُ  لَعَجَ»آمده است:  از رسول خدا یگرید ثیدر حد -3

بس  نیخودش و بندگانش قرار داده و هم انیارتباط م لهیرا وس یخداوند سبحان فضائل اخالق»؛ «اهللِبِ لٍ صِتَّمُ لقٍ خُبِ كَسَّمَتَیَ

 «.بزند که او را به خدا مربوط سازد یبه اخالق تاز شما دس کیکه هر 

ه خدا جز از ب یکیو منبع تمام فضائل است و قرب و نزد ینفوس انسان یمعلم اخالق و مرب نیخداوند بزرگتر گرید ریتعب به

ا گام کند و او رمی جادیانسان و خدا ا انیمای رابطه یاخالق لتیهر فض نیبنابرا ست،ین ریامکان پذ یتخلق به اخالق اله قیطر

 سازد. تر میکیبه گام به ذات مقدسش نزد

 

                                                   
  46.هود/1
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 یاخالق اسالمهای لفهؤم

 .دیمهم اخالق نام یهالفهؤمباحث را م نیتوان امی وجود دارد که به حق یعلم اخالق چند بحث کل در

 ینیبحث کمال و سعادت است. از آنجا که سعادت انسان با جهان ب یمباحث و نقاط برجسته در اخالق اسالم نیاز ا یکی -1

 توانیمکتب نم نیدر ا یبه عبارت اند؛ینمامی مهم اریدو مسئله مبدا و معاد در سعادت بس یاو در ارتباط است، در اخالق اسالم

 .گرفتدو امر در نظر  نیا یمنها یسعادت

 شود:می دو اصل بنا نیبر ا یاسالم از نظر اعتقاد ینظام اخالق نیبنابرا

 انسان است.(« رب»کلمه  یانسان وابسته به خداوند بوده و خداوند به تمام معنا یانسان با مبدا )هست ۀرابط -الف

 ایدن یاو آن چنان گسترده است که زندگ یواقع یبلکه زندگ ست،ین ایانسان منحصر به دن یانسان با معاد )زندگ ۀرابط-ب

 .(دیآنمی به حساب یادر برابر آن قطره

ه ک یمراتب بوده و لذت یدارا یداند. قرب الهمی یرا در قرب اله یاسالم کمال و سعادت و رستگار نید نکهیسخن ا کوتاه

 است. تیفیو با ک یغن اریو هم بس داریهم پا شود،یحاصل م یاز قرب اله

 یکل دید کیاست. در  «دیو نبا دیخوب، بد، با»های واژه ریدر تفس یاستناد به وح ،یدر اخالق اسالم یمهم بعد ۀلفؤم -2

 نیا قیاست که مصاد نیچه مهم است ااتفاق دارند. آن هیقض نیمکاتب در اهمۀ  و« هر چه ما را به سعادت برساند خوب است»

ا راه وصول به سعادت فقط ب صیو ابعاد گوناگون انسان، تشخ یدگیچیتوجه به پ ااست که ب نیا یجواب اجمال ست؟یچ یخوب

و  یردست به دامن دانش فرا بش دیبه سعادت با دنیرس یقیحق قیبه مصاد دنیرس یو برا ستیممکن ن یبر دانش بشر هیتک

 فیعرت یاستناد به وح یعنیاعتقاد  نیهم ی( در راستادیو نبا دی)با ی)خوب و بد( و احکام الزام یشد. تمام احکام ارزش زین یوح

 شود.می

توجه خود را به فعل  گرید یاست. مکاتب اخالق «زهیو انگ تین »بحث  ،یمهم اخالق اسالم یهالفهؤاز م گرید یکی -3

 .اندعمل غافل شده زهیو انگ تیمعطوف داشته و از ن یاخالق

نجام متفاوت اهای زهیتواند به انگمی عمل کیآن که  حیدارد. توض دیتاک زین یسن فاعلبر حُ  یسن فعلعالوه بر حُ ،اسالم

را وادار به انجام  یکس یاله ۀزیو ... و سرانجام ممکن است انگ یشهرت طلب گران،ید ایخود  یماد یازهاین نیمانند: تام رد،یگ

 .ابدیمی ارزش یصورت است که بنا بر دستور اسالم عمل نیکار را انجام دهد. در ا نیخداوند ا یکند و به خاطر خشنود یکار
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اط ارتب یهااز اخالق سراغ حوزه ،یو مباد یفراتر از مبان نیاست. بنابرا یاخالق اسالم تیو جامع یریفراگ گر،ید ۀلفؤم  -4

 تواند باشد:می ارتباطات در چند حوزه نیا ی. از نظر عقلمیرومی انسان

 ( یارتباط با خداوند )اخالق بندگ -الف

 (یارتباط با خود )اخالق فرد -ب

 (ستیز طی)اخالق مح عتیارتباط با طب -ج

هدف ختم شوند  کیبه  تیدر نها دیاخالق با یهابخشهمۀ  مربوط به هر حوزه با هم تفاوت دارند؛ البته لیو فضاها لفهؤم

 است. یو آن هدف قرب اله

  یاسالم ثیمتقابل اخالق و عمل در احاد ریتاث

 ،کندیو بد را مستحکم م کین یو خوها دهدیگذارد و به آن شکل ممی و بد در روح انسان اثر کیکه اعمال ن قتیحق نیا

كان ابی یقول ما من شیء »: میخوانمی از امام صادق یثیدارد. به عنوان نمونه در حد زین یاسالم ثیدر احادای بازتاب گسترده

فرمود: می (امام باقرپدرم )»؛ «القلب ليواقع الخطيئه فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير اعاله اسفله انافسد للقلب من خطيئه 

الب کند تا بر آن غمی در آن اثر جیو به تدر دهدیخود قرار م ریکند. گناه قلب را تحت تأثنمی بدتر از گناه قلب را فاسد یزیچ

 .«ردیگمی قرار نییآن، پا یو باال شودیم نههنگام قلب وارو نیگردد. در ا

 نسان منعکسروح ا رییگناه را در تغ ریدر مجموع تاث یناظر به دگرگون شدن افکار بر اثر گناه است، ول شتریب ثیحد نیا البته

 کند.می

 در قرآن  یاصول اخالق   

 توان در چهار بخش خالصه کرد:می است که اصول اخالق را نیشود، امی قرآن استفاده اتیکه از مجموعه آهایی میتقس از

 تباط با خالقدر ار یاصول اخالق -1

 در ارتباط با خلق یاصول اخالق -2

 شتنیدر ارتباط با خو یاصول اخالق -3

 عتیو طب نشیدر ارتباط با جهان آفر یاصول اخالق -4
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شده است. از جمله مجموعه  میاخالق در آن ترس یاصول کل رسد،یوجود دارد که به نظر م یاتیمجموعه آ د،یقرآن مج در

 م،یدیما به لقمان حکمت بخش»؛ «1هِ لّر لِاشكُ  نِأَ ۀَكمَالحِ انَقمَلُ نايد آتَقَلَوَ»شود: می شروع هیآ نیسوره لقمان است که از ا اتیآ

 «.آور یجا( شکر خدا را به می)و به او الهام کرد

ناخت ش قیگام در طر نیمسئله شکر منعم، نخست میدانمی و دیگومی سخن از شکر منعم ،نخست دیمعارف و عقا ۀنیزم در

شناخت خداوند همان  یاند، حرکت به سوکرده حیو کالم تصر دیعلم عقا یهمان گونه که علما گرید ریخداوند است و به تعب

 و بالفاصله وجدان ندیبمی یفراوانهای کند، خود را غرق نعمتمی باز چشمکه  یمسئله شکر نعمت است؛ چرا که انسان هنگام

 آغاز راه معرفت اهلل است. نیو ا کندیاخت بخشنده نعمت دعوت مرا به شن یاو و

  «.است یمیخدا قرار نده که شرک، ظلم عظ یرا همتا یزیچ: »دیگومی و با صراحت رودیم دیبه سراغ مسئله توح سپس

پسرم! اگر به » :دیفرمامی است؛ در آن جا که ینیمهم معارف د هیپا نیکه دوم د،یگومی سخن از معاد گریدر مرحله د و

 امتیخداوند آن را )در ق رد،یقرار گ نیو زمها از آسمانای گوشه ای یبد( باشد و در دل سنگ ای کی)عمل ن یاندازه دانه خردل

 «.سازد!می حساب( حاضر یبرا

 :کندیاشاره م ریپرداخته و به امور ز یاخالق و حکمت عمل یبه اصول اساس سپس

 ها از آن یپدر و مادر و شکرگزارمسئله احترام نسبت به  -1

 دادن به نماز  تیاهم -2

 از منکر  یامر به معروف و نه -3

 یدر مقابل حوادث تلخ زندگ ییبایصبر و شک -4

 حسن خلق در برابر مردم  -5

 و ترک تکبر در برابر خدا و خلق  یتواضع و فروتن -6

 و اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن یرو انهیم -7

 

                                                   
  12. لقمان/1



 

16 

 

  ی: خودشناسدرس سوم

 یخودشناس تیاهم

 «.خود را شناخته است یهرکس خود را بشناسد، خدا»، «عرف نفسه فقد عرف ربه من»

 دهیردواقع گ دیمورد تاک زین گرید شمندانیاز اند یاریبس انیاست که در ب یبار امام علکالم گهر ،عبارت نغز و پر معنا نیا

 آن در یشده است و به دواها انیتو ب یقرار داده شده و دردها برا شتنیخو بیانسان! تو طب یا: » ندیفرمامی است. امام صادق

 .«یشده ا ییهم راهنما هادرد

ز عدم ا یناش یاز مشکالت و معضالت جامعه بشر یاریاست. بس شتنیشناخت خو تیبشر یمعرفت ازیسوال و نترین مهم

 شناخت خود است. 

 یاریبس ،میکه بگذر یآدم یزیاست. از اعمال غر یخودشناس ۀاخالق از مقول یریپذریتأث یسمرتبط با بحث حاضر، برر ۀمسئل

ود خ ز،ین ردیپذیو اراده فرد صورت م اریکه بر اساس اخت یعمل اخالق نکهیاز شناخت هست، کما ا یانسان، ناش یاز ابعاد اراد

 است.« بشر» یوجود یفکر رهاز فطرت و جوه یمنبعث از شناخت و

 خود یعقل و ذهن ماد ریو تحت تاث یکیزیرا منحصر در بدن و ظاهر ف یآدم قتیحق ،یغرب دیاز فالسفه جد یاریبس

 .گرید زیپندارد و نه چمی

 تیآ»سوره بقره که به  اتیاز آ ینخواهد برد. خداوند سبحان در بخش ییو ظلمات، راه به جا یکیبا گام برداشتن در تار یآدم

اهل  اریخداوند دوست و »؛ «1ورِ النُّ یلَإ اتِمَلُن الظُّ مِ مهُجُ خرِ یُ وا نُ آمَ نَ یذالَّ یُّلِوَ هللُأَ »: دیفرمامی مشهور است، زین «یالکرس

 «.آرد و به عالم نور برد رونیجهل بهای یکیآنان را از تار که است مانیا

  یخودشناس ضرورت

 حیبر شناخت صح کیاند و هر ارائه داده یاز وجود آدم یاله انیو اد یو فلسف یکه مکاتب علم یمتفاوت فیتوجه به تعار با

هم م نیبتوان ضرورت ا دیاست. شا یشناسو ضرورت خود تیگر اهمگذارند، نشانمی انسان صحه دهیچیخود از وجود پ قیو دق

 را در چند محور خالصه نمود که عبارتند از:

                                                   
 257 . بقره/1
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 انحطاط  ایعوامل رشد و  ییشناسا -

 وجودهای یدگیچی. شناخت پاندینمامی یرا بر و یتعال یو حرکت به سو ییکمال جوهای انسان، راه یابعاد وجود شناخت

 :دیگومی یکه مولوچنان ست؛یکار سهل و ساده ن یآدم

 بود  انیاز پرتر پنهان یپنهان بود /  آدم یبه ظاهر آن پر گر

 است.تر صد بار خود پنهان یکه مظهر است /  آدم یعاقل زان پر نزد

 غلط  یاز انسان شناس یناشهای شناخت بحران -

 ایبوده است. آ یآدم یاشتباه ابعاد وجود یهاغلط و آدرس فیاز تعر یناش یو فلسف یاسیس ،یاجتماعهای از بحران یاریبس

وافر به عمل  یحرکت او اهتمام و نقشه حیشناخت راه و روش صح نهیکه در زم ستیجامعه و ملت آن قدر مهم ن کیسرنوشت 

 د؟یآ

  یفضائل و رذائل اخالق رامونیشناخت، پ قیتعم -

 قرار شیآزما ۀدر بوت یگریرا همانند هر وجود د یآدم یاثباتهای و تجربهها تا بر اساس آزمون هستند صددر یعلم مکاتب

کنند، به عنوان مالک می دایامکان بروز و ظهور پ کههایی و عکس العملها و کنش یظاهر یاساس تنها رفتارها نیدهند و بر ا

 نیباشد. همچننمی انسان قابل تجربه و تظاهر یو روح یاز حاالت درون یاریآن که بس از. غافل رندیگیشناخت قرار م اریو مع

 هیبه تجز یبرداشت و نگرش نیفراخ پرداخته و با چن یدگاهیانسان از د یو جوهره ماهو یکل تیماه یبه بررس زین یمکاتب فلسف

و ا یستیرا قائل شده و انسان را در ابعاد مختلف چ یالجمعجمع   انیم نیاما در ا یاله انیپردازند. ادمی یآدم« خود» لیو تحل

 زین یاخالق یهاشیاخالق و گرا فیفوق، بر اساس شناخت خود، به تعرهای نهیاز گز کیدهند. هر می در معرض شناخت قرار

 یشناخت باشد که با داربرخور یشتریب قیو تعم تیتواند از جامعمی یهنگام فیتعار نیا داست،یکه ناگفته پ انددهیت ورزمبادر

 باشد. رفتهیصورت پذ یآدم یابعاد وجود یاز تمام ریهمه جانبه و فراگ

 در خصوص معرفت نفس یاسالم یحکما یهاهینظر

وجود دارد. مالک  یصفتطانیو هم ش ییخودانست که در نهاد او هم فرشتهمی یدو بعد یانسان را موجود ،نیصدرالمتاله  

 اشاره ریآن به موارد ز دیعلوم دانسته و در فوا نیترو معرفت نفس را از مهم یانسان شناس یحکومت عقل است. و ،انسان یبرتر

 :دینمامی

 جاهل خواهد بود. زیو با عدم آن، انسان نسبت به همه چ شودیم سریم ای* به واسطه معرفت نفس، شناخت تمام اش
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کند، آن چنان می دایموجودات معرفت پهمۀ  که نفس را شناخت و شناخت ی*  نفس انسان مجمع موجودات است و کس

 نَّإِى وَمَّسَمُ لٍجَأَوَ قِّالحَما اال بِهُينَما بَ وَ االرضَوَ ماواتِالسَّ اهللُ قَلَم ما خَهِسِنفُأَی وا فِ رُكَّفَتَ م یَلَوَأَ»: دیفرمامی میکه قرآن کر

 «.2ونرُبصِال تُفَأَم كُسِنفُأَی فِنين وَوقِلمُلِ یاتٌآ ی االرضِفِوَ»فرمود:  زیو ن «1رونافِكَم لَهِبِّرَ قاءِلِبِ اسِالنّ نَمِ  ثيراًكَ

 است. یتعال عالم را بشناسد، در حکم مشاهده کننده حقهمۀ  که خود را بشناسد و آن که ی* کس

و  شناسدیعالم جسم را م زیو ن ابدیمی روح را در یبقا لیو دال شودیکه خود را بشناسد، به مراتب روح هم آشنا م ی* کس

 گردد.می آشنا ،کشاندمی یکه جسم را به تباه یبه عوامل

 یعدأ»فرمود:  خدا )ص(شناسد، چنان که رسول می که نفس را بشناسد، دشمن خود را که پنهان در آن است ی* کس

 .«یمن شر نفس یأعذنو یرشد یلهمنأللهم أ»برد: می و از آن دشمن به خدا پناه «كيجنب نيب یعدوک نفسك الت

 نیخدا در زم فهیخل تواندیاز عالم را دارد و م یاو را بشناسد و از آن حفاظت کند، استحقاق پاسدار یکه نفس و قوا ی* کس

 «.3االرضِ  یفِ مكُفَخلَستِ یَوَ»باشد، چنانکه فرموده است: 

د و باش دایچه پ ند،یبیرا در خود م بیپردازد و در واقع آن عنمی یگرید وبیکه نفس خود را بشناسد، هرگز به ع ی* کس

 چه پنهان.

کتابش را در آمده است که خداوند متعال  اتیخود را شناخته است و در روا یخدا ق،یکه خود را بشناسد به تحق ی* کس

 نفس، نازل کرده است.

  یخودشناس موانع

مختلف های شیآزما قیامروز که از طر لیدل نیهاست. به همیماریشناخت ب یجسم یهایماریدرمان ب یگام برا نینخست

های یو آلودگ یروحهای یماریاست. در بتر آگاه شد، راه درمان آسان هاآن فیگوناگون و کم و کهای یماریبه وجود ب توانیم

 یاخالق وبیع رفتنیو پذ لهیو حب ذات، مانع از شناخت صفات رذ یگونه است. غالبًا خودخواه نیهم قاًیمطلب دق زین یاخالق

 و اعتراف به آن است. شیخو

                                                   
 8روم/ .1

 21و20ذاریات/ .2

 129. اعراف/3
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 وبیخواهد کرد بر ع یالزم دارد و گرنه انسان سع نیشجاعت و شهامت و عزم راسخ و اراده آهن ش،یخو وبیبه ع اعتراف

 .دینما هیخودش توج یهمه، حت یآن را برا یاز پرده برون افتاد با تردست یبیسرپوش نهد و اگر ع شیخو

 ،کنار نرودها پرده نیاست و تا ا ینیو خود برتر ب یحجاب و پرده حب ذات و خودخواه ،یخودشناس یهر حال، مانع اصل به

سته او ب یاخالق به رو بیآگاه نگردد، راه تهذ شینکند و به نقاط ضعف خو یو تا انسان خودشناس ستیممکن ن یخودشناس

 خواهد بود.

سان ان یناآگاه»؛ «من أكبر ذنوبه وبهيهل المرء بعج»: ندیفرمامی باره نیدر ا یکوتاه و پر معن یدر گفتار یعل حضرت

 «.گناهان او است نیاز بزرگتر وبش،ینسبت به ع

 آشنا شود؟ شیخو وبیرا بدَرَد و به ع یحجاب خودخواه تواندیکه چگونه انسان م دیآمی شیسوال پ نیا اکنون

 چهار راه است:  ش،یخو وبیبردن به ع یپ یدارد، برا ییو راهگشا دیبحث مف نهیزم نیدر ا یکاشان ضیف مرحوم

دارد؛ او را حاکم بر نفس  یآگاه یو آفات اخالق اینفس است و بر خفا وبیبرود که آگاه از ع یبه سراغ استاد نکهیا نخست

 در زمان ما کم است! نیو ا ردیسازد و از ارشادات او بهره گ شیخو

رار ق قیدق یسازد تا احوال و افعال او را مورد بررس شیجستجو کند و مراقب خو ،یمانیآگاه با ا یدوست راستگو نکهیا دوم

 نیاز بزرگان د یبه او اطالع دهد همان گونه که بعض ند،یاز او بب یپنهان و آشکار وبیدهد. هرگاه اخالق و افعال ناپسند و ع

 «.کند هیمرا به من هد وبیکه ع یخدا رحمت کند کس»  ؛«یوبيع یإل یرحم اهلل امرء أهد»فرمودند: می

 داوود»سازند. به می از اندازه بزرگ شیرا ب وبیعکس، به خاطره حسد، ع به یو بعض کنندیدوستان غالبًا مجامله م رایز

 کنند.می که گناهانم را از من پنهان یگفت: من چه کنم با کسان ؟یکرد یریگفتند: چرا از مردم کناره گ «ییطا

 ییامروز کار ما به جا یآگاه شوند؛ ول وبشانیاز ع گرانید حتیعالقه داشتند که با استفاده از نص دایشد نداری! افراد دیآر

 اتسازند. نه تنها از تذکرمی آگاهمان وبمانیو از ع کنندیم حتیهستند که ما را نص یافراد نزد ما کسانترین که منفور دهیرس

 ،یردو چنان ک نیو چن یوبیع نیا یدارا زی: تو خود نمییگویو م میزیخ یبه مقابله با آنان برم کهبل م،یشونمی خوشحال هاآن

 !میمانیاو محروم م حیو از نصا میریگمی او را به دل نهیک

 وبیو عها را از زبان دشمنانش بشنود، چرا که دشمنان با دقت تمام مراقب لغزش وبشیسوم آن است که انسان ع قیطر

 .ردیگمی از دوست متملق و چاپلوسش بهره شیب توزشنهیانسان از دشمنان ک یگاه ل،یدل نی؛ به هماندانسان
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 یبررس زیدر مورد خودش ن ند،یبیم دهینکوه هاآن است که انسان با مردم معاشرت کند. آنچه را از صفات نیچهارم ا قیطر

هده ارا با مش شیخو وبیع تواندیمن است و مؤم نهیمن آؤم رایز ست؟ین ایهست  دهیصفات نکوه نیا یدارا زیاو ن ایکند که آ

 .نندیبب گرانید وبیع

و در  دمیمن جهل جاهل را د یول اموخت،یمرا ادب ن یتو را ادب آموخت؟ فرمود: کس یگفتند: چه کس میبن مر یسیع به

 ریادبان، تعب یگفت: از ب ؟ینمودم. )داستان معروف لقمان را که به او گفتند: ادب را از که آموخت ینظر ناپسند آمد و از آن دور

 مطلب است.( نیاز ا یگرید

 فضائل و رذائل اخالقی: درس چهارم

 فضائل

 تواضع و فروتنی

 .ندینب یگریکه انسان خود را باالتر از دای شکستن نفس به گونه یعنی تواضع

 چرا من» :به اصحاب خود فرمود امبریپ یروز «.دیکه خدا او را بلند گردانمگر آن ،تواضع نکردهیچ کس » :دیفرمامی امبریپ 

 .«حالوت عبادت؟ فرمود: تواضع ،است زیچه چ :کردند ضعر ؟نمیبیحالوت عبادت را در شما نم

  «.التواضع فیالشر ۀنیز» :اندهفرمود زینی امام عل نیهمچن

 رضِ ی الَ فِ مشِال تَوَ»از کبر و غرور اشاره فرموده است:  یدور زیو ن یاز قرآن به موضوع تواضع و فروتن یاتیدر آ میکر خداوند

شکافت و به  یرا نتوان نیبه کبر ناز راه مرو که زم نیو هرگز در زم»؛ «1والً طُ  بالَالجِ غَبلُ ن تَلَ وَ رضَالِ  قَ خرِن تَ لَ كَنَّإِ حاٍ رَمَ

ذا إِوَ وناًهَ رضِ ى الَلَعَ ونَمشُیَ ذینَالَّ حمنِالرَّ  بادُعِوَ»فرموده است:  یگرید هیدر آ زین و .«دیرس ینخواه یکوه در سربلند

راه روند و هرگاه  یبه تواضع و فروتن نیزم یرحمان آنان هستند که بر رو یو بندگان خدا» ؛«2االمَوا سَقالُ ونَلُالجاهِ مُهُبَخاطَ

 «.خطاب کنند، با سالمت نفس و زبان خوش جواب دهند ها آن مردم جاهل به

 

                                                   
  37. إسراء/1

  63. فرقان/2
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 حلم و صبر

و مضطرب نشدن در بالیا و ایستادگی در برابر حوادث و شدائد، به نحوی صبر، عبارت است از: ثبات و اطمینان نفس در مصائب 

و بشارت ده صبرکنندگان را که چون مصیبتی به ایشان رسید، گویند: ما از »که خاطر او پریشان نگردد. خداوند سبحان فرمود: 

 «.1خداییم و بازگشت ما به سوی اوست

 «.صبر، نصف ایمان است»پیامبر اکرم فرمود: 

 که قوّۀ غضب به آسانی آن را تحریک نکند.ای ، عبارت است از: اطمینان نفس به گونهحلم

دو جرعه است: جرعۀ خشمی که فرو بری به حلم به سوی خداوند متعال فرو بردن ها راهترین از محبوب»فرمودند:  پیامبر اکرم 

 «.و بردباری و جرعۀ مصیبتی که فرو بری به صبر و شکیبایی

 «. و بردبار شود میحل نکهیشود تا انمی به مقام عبادت خدا نائل یآدم: »اندفرموده زین امام رضا  

 ،در برابر عوامل شکست میو تن دادن به ذلت و تسل یتحمل بدبخت یهرگز به معن ضروری است که صبر نکته نیبه ا توجه

 .ستین

  یو راست صدق

 اشرف صفات نفس انسان، صداقت است. ،یو به اعتقاد برخ یفضائل اخالقترین مهم از

 «.شماست نیبه من راستگوتر امتیق یشما در فرداترین کینزد»فرمودند:  اکرم امبریپ

 کرد: میتوان به چند قسم، تقسمی را صدق

 صدق در گفتار  -1

 و اراده تیصدق در ن  -2

 و توکل میصدق در عزم، تصم -3

 به عهد یصدق در وفا -4

 مثل صبر، شکر، توکل، حب و ... ینیدصدق در مقامات   -5
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رتر ب یحت ،افراد مانیکه داللت آن بر ا یابرشمرده شده است؛ به گونه مانیبارز ا یهااز نشانه ییراستگو ،یاسالم یهاآموزه در

 از نماز دانسته شده است.  شتریو ب

گر که ا یها شده باشد؛ به طورچرا که ممکن است عادت آن د،یافراد نکن ینگاه به رکوع و سجود طوالن: »ندیفرمامی صادق امام

 .«دیها کنو امانت آن یینگاه به راستگو یآن را ترک کنند، ناراحت شوند، ول

 «.دعوت به بهشت یکوکاریکند و نمی یکوکاریدعوت به ن ییراستگو»ند: اهدر باب صداقت فرمود یعل امام

 به عهد یوفا

ردم بر م شتیو راه مع زاریها از هم ببه عهد نباشد، دل یو عدالت است. اگر وفا یبرادر راست ،ست. وفابه زبان و عمل ا یراست ،وفا

 بسته خواهد شد.

تا من هم به عهد شما وفا  دیشما به عهد من وفا کن»؛ «1ُأوِف بِعَهدِكُم یوَأوفوا بِعَهد»: دیفرمامی نهیزم نیدر ا میکر قرآن

 «.کنم

صاحبش؛  بازگرداندن امانت به -1: ستین رفتهیها عذرش پذکس در آن چیاست که ه زیسه چ»است: نقل شده  مام صادقا از

به پدر و مادر؛ چه  یکین -3کار. باشد، چه بد کوکاریچه در برابر ن مان؛یبه عهد و پ یدو وفا -2کار. چه درست کار باشد، چه بد

 «.کارچه بد ،باشند کوکاریها نآن

است که نظم و سالمت جامعه،  یاخالق لیشود و جزء آن دسته از فضامی یبه عهد سبب افزون شدن اعتماد اجتماع یوفا اساساً

ه به او ک یتعهد کرد ایو  یبست مانیخود و دشمنت پ انیاگر م»: دیفرمامی خطاب به مالک اشتر  یدارد. امام عل یبه آن بستگ

 رایو عهد خودت قرار ده؛ ز مانیپاس بدار و جان خودت را در گرو پ یامانتبه آن وفا کن و تعهد خودت را چون  ،یپناه ده

که ی هایمانیپ زین نی. مشرکستیبه عهد، مورد اتفاق مردم ن یبه اندازه وفا یاز فرائض اله کی چیه ،یدتیرغم اختالف عقیعل

ه گردن نسبت به آنچه ب نیبودند. بنابرا دهیرا چش یشکنمانیرا عواقب پیدادند، زمی بسته بودند، مورد احترام قرار نیبه مسلم

 یبه خداوند گستاخ ینگون بخت، کس مده. همانا جز نادانِ بیمکن و دشمن را فر انتیخ مانت،یو در عهد و پ اوریعذر م یاگرفته

داده  قرار یو پناهگاه میو حر دهیگستران نبندگا نیرحمتش ب یقرار داده که از رو یتیرا امن مانشیکند و خداوند، عهد و پنمی

 .«رندیگمی و در پناه آن قرار کنندیم یآن زندگ یکه به استوار

                                                   
  40. بقره/1
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 خلق سنحُ

فَبِما َرحمَۀٍ ِمنَ اهللِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظَّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضُّوا مِن َحولِكَ فَاعْفُ »: دیفرمامی اکرم امبریخطاب به پ میکر قرآن

تو  ردگِمردم از  ،یدل بودو اگر تندخو و سخت دیگردان یخوتو را با خلق مهربان و خوش ،رحمت خدا»؛ «لَهُمعَنهُم َواسْتَغِفر 

 «.شدندمی متفرق

اخالق و رفتار واال و  ی!( همانا تو داراامبریپ یا»)  ؛«1مٍ یُخُلٍق َعظ یِإنََّک َلَعلَ »: دیفرمامی نیز یگرید ۀیآ در

 . «یهستای دهیپسند

که اگر تو با هایی مؤمنان را، دلهای و الفت داد دل»را بیان فرموده است:  همچنین در آیۀ دیگری اهمیت الفت و مهربانی   

ها کرد که او بر هر کاری مقتدر و به توانستی؛ لکن خداوند تالیف قلوب آننمی خواستی الفت دهی،می تمام ثروت روی زمین،

 «.2اسرار و مصالح امور داناست

 شود که انسان را به حسنمی حسن خلق به حاالت نفسانی از نفس انسان گفته: »اندمای اخالق در تعریف حسن خلق گفتهعل

 «.انگیزدمی معاشرت با مردم توأم با گشاده رویی و خوش زبانی و مدارا بر

و این خصیصۀ نیک، تنها  ستهاآن عامل در جهت جلب قلوب مردم و به دست آوردن رضایت و محبتترین حسن خلق، اساسی

عاملی بسیار مهم در جلب قلوب مردم است که خود مقدمۀ پذیرش و اقبال عمومی نسبت به سایر صفات و فضائل اخالقی نیز 

ه ک؛ چنانشود، چنان که جود و بخشش و انفاق در صورتی مطلوب و پذیرفتنی است که همراه با حسن خلق باشدمی محسوب

که صدقه دهند و از پی آن فقیر سائل را به زبان خوش و طلب آمرزش، رد کردن؛ بهتر است از آن» قرآن کریم فرموده است:

 «.3اذیت و آزار کنند

 احسان به والدین و صلۀ رحم

ن نماید. همچنیمی شود و هم عاطفه، فرد را بر آن تشویقمی نیکی به پدر و مادر از جملۀ مسائلی است که هم عقل بدان رهنمون

که در چهار سوره از قرآن کریم، نیکی به والدین بالفاصله بعد از مسألۀ توحید قرار گرفته ای ن تاکید فراوان دارد؛ به گونهشرع بدا

 است و این نوع بیان، نشان گر اهمیت غیر قابل انکار نیکی به پدر و مادر است. آیات مذکور عبارتند از:

                                                   
  4. قلم/1

  63. انفال/2

 253. بقره/3



 

24 

 

 «1اانَحسَإِ ینِالدَالوَبِوَ ا اهللَلّإِ دونَعبُال تَ» -

 «2اانَحسَإِ ینِالوالدَبِوَ يئاًه شَوا بِ كُشرِال تُوَ وَاعبُدُوا اهللَ» -

 «3انَاحسإِ ینِالوالدَبِوَ يئاًه شَا بِ وكُشرِا تُلّأَ» -

 «.4وَقَضَی رَبُّكَ أَلّا تَعبُدُوا إِلّا إِیاهُ وَبِالوالدَینِ إِحسَانَا» -

نقل کرده است، بدین مضمون که: مردی مشغول طواف کعبه بود و مادرش را بر دوش گرفته و  سید قطب روایتی از پیامبر اکرم

فرمودند:  را با این کار انجام دادم؟ ایشانداد. پیامبر اکرم را در همان حال مشاهده کرد و عرض کرد: آیا حق مادرم می طواف

 «.کندنمی او را در هنگام وضع حمل،های نه، حتی جبران یکی از ناله»

صلۀ رحم و داشتن ارتباط با خویشاوندان نیز از جملۀ اموری است که از سوی اسالم، مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است. اهمیت 

افزاید، هرچند انجام می سازد و بر عمرهامی پیوند با خویشان، شهرها را آباد»فرماید: میۀ رحم تا آن جاست که پیامبر اکرم صل

 «.یکان هم نباشنددهندگان آن از ن

 حیا و عفت

حیا عبارت است از: خودداری نفس از انجام کارهای زشت و از نخستین خصایص و نیروهای ادراکی است که در دوران کودکی  

 نمایاند. حیا خویی است که خود از دو خصیصۀ دیگر جبن و عفت ترکیب یافته است.می خود را

د و ح نامیده« شره»عفّت نیز عبارت است از: جلوگیری نفس از لذات حیوانی و آن حالتی است، میان حد افراط شهوت که آن را 

 .گویند« خمود شهوت»آن را  که تفریط

 هایعفت نفس، اساس تمام فضائل از جمله: قناعت، زهد و سخاوت است و بی عفتی، مانعی است برای کسب سایر فضیلت

 اخالقی.

                                                   
 83. بقره/1

 36. نساء/2

 151. انعام/3

  23. اسراء/4
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 شود:می ها اشارهخداوند کریم، پیرامون این صفات اخالقی پسندیده آیاتی را نازل فرموده است که به برخی از آن

خواهند که شما مسلمین، می خواهد بر شما بازگشت به رحمت و مغفرت فرماید و مردم هوسناک پیرو شهوات،می خدا» -

 «.1گردیداز راه حق و از رحمت الهی، بسیار دور و منحرف 

را از نگاه ناروا بپوشاند و فرج و اندامشان را از کار زشت، محفوظ دارند که این ها ای رسول، مردان مؤمن را بگو تا چشم» -

 «.2کنید، آگاه استمی بر پاکیزگی جسم و جان اصلح است و خدا به هرچه

نگاه ناروا بپوشند و فرج و اندامشان را از عمل زشت محفوظ دارند و زینت  را ازها ای رسول، زنان مؤمن را بگو تا چشم» -  

 «.3شوند را بر بیگانه آشکار نسازندمی چه به ناچار ظاهرو آرایش خود، جز آن

 گزاریشکر و سپاس

 را به نظر آورده و آن را اظهار کند. یاست که شخص، نعمت آنشکر،  

 نعمت شما را افزون ،گزار باشیداگر سپاس : »ندیفرماینعمت قرار داده؛ چنان که م یادتیز یبرا یالهیشکر را وس خداوند،

 «. 4کنممی

 یو چون امر «کنمینعمت، شکر م نیا یخدا را برا»فرمود: می شد،می نمود که شادمانمی رخ یرا هرگاه امر خدا رسول

 «.خدا را در هر حال شکر»فرمود: می گشت،می نیکه غمگ آمدیم شیپ

 ست؟ و مانند آن ا «الحمدهلل»گفتن  ای یشکر، تنها تشکر زبان قتیحق ایآ ست؟یشکر چ قتیکه حق میبدان دیبا ابتدا

. مییاز آن تشکر نما یو پس از آن و به صورت زبان ستینعمت ک ۀبخشند میکه بداناست: اول آن یمراحل یخود دارا یشکرگزار

شده است و آن  دهیبخش یو با چه هدف یچه منظور یکه آن نعمت برا میابیمعنا که در نیعمل است؛ بد ۀاز آن، مرحلتر مهم

 .میاصورت کفران نعمت کرده نیا ریکه در غ میرا در مورد خودش صرف کن

                                                   
 27نساء/ .1

 30. نور/2

  31. نور/3
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که قلب تو مشغول به آن نعمت شود و بدون آن د،یاست که نعمت را از خدا بدان نیتشکر ا نیکمتر: »دیفرمامی صادق امام

پا  ریز شیهااوامر او را با استفاده از نعمت و دیاو قرار نده انیعص ۀلینعمت خدا را وس نکهیبودن به نعمت او و ا یراض نیهمچن

 «.شود زیشکر نعمت آن است که از گناهان پره: »دیفرمامی گرید یجا در نی. همچن«مینگذار

 یاخالق رذائل

 بتیغ

، که اگر با خبر شود یابه گونه ،او ابیدر غ ینیبرادر د وبیاز نقائص و عگو کردن ودر اصطالح عبارت است از: گفت بتیغ

 گفتار و ... . و از نظر جسم ایباشد  یو اخالق ینیناراحت خواهد شد؛ خواه نقص او از منظر د

 وبیو از ع دیمسلمانان را نکن بتیو نه با قلب! غ دیاآورده مانیکه به زبان ا یگروه یا: »ندیفرمامی نهیزم نیدر ا اکرم امبریپ

سازد یم خود جستجو کند، خداوند اسرار او را فاش ینیبرادر د یکه در امور پنهان یکس رایز د،ییجستجو ننما ،برادر خود یپنهان

 «.کندمی شیوادر خانه اش رسو 

و  بتیغ میتحر یهافلسفهترین از مهم یکی نیاوست؛ بنابرا تیو آبرو و شخص تیثیح ،یبزرگ انسان در زندگ هیسرما اصوال

 افراد، لکه دار نشود.  تیثینرود و ح نیبزرگ از ب هیسرما نیآن است که ا ،رهیگناهان کب فیقرار گرفتن آن در رد

برد و یم نیرا از ب یاعتماد عموم ۀیکند، سرمامی را سست یاجتماع یوندهایپ ند؛یآفرمی ینیبدب بت،یکه غآن گرید ۀنکت

 سازد.می را متزلزل یتعاون و همکارهای  هیپا

 حسد

است، خواه آن نعمت به حسود  گرانیزوال نعمت از د یآرزو یشود، به معنامی به رشک ریاز آن تعب یکه در فارس حسد

 نه. ایبرسد 

اند، برس بیآس گرانیاز آن که به د شیاست. فرد حسود، ب یاجتماع یهایکارو بزه اتیاز جنا یاریو عامل بس زهیانگ ،حسد

به  ،است که حسودان از سالمت جسم خود بیعج: »ندیفرمامی یچنان که امام عل ند؛یبمی بیآس یو روح یخود از نظر جسم

 «.غافلند یکل

 طهراب نیدر هم است. امام صادق مانیضعف و نقص ا ،یکوته فکر ،ینادان ت،یکمبود شخص ۀحسد نشان ز،ین ینظر معنو از

 دو، دو بال کفر نیو ا ردیگمی خدا، سرچشمههای  است و از انکار نعمت یقلب و کوردل یکیاز تار ،یبدخواهحسد و : »دیفرمامی

 «.بدیانمی یک حسرت جاودانی فرو رفت و به هالکتی افتاد که هرگز از آن رهایی هستند. به سبب کفر بود که فرزند آدم در
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 1.در روی زمین واقع شد، عامل آن، حسد بود در قرآن کریم آمده است که نخستین قتل و کشتاری که

خورد، همان طور که آتش، هیزم می حسد، تدریجا ایمان را»روایت شده است که فرمودند:  در نهج البالغه از قول امام علی

 «.بردمی را تدریجا از بین

 دروغ

 سخن دروغ در خود، دو شرط را حملچه خالف واقع و باور انسان است. بر این اساس، دروغ، عبارت است از: اظهار آن

 کند: می

 آید با واقعیت مطابقت نداشته باشد.می چه بر زبانآن -1

 با توجه به علم، آگاهی و باور شخص، خالف واقع باشد. -2

 «.2کندنمی خداوند کسی را دروغگو و ناسپاس باشد، هدایت»فرماید: می خداوند متعال در قرآن کریم در مورد شخص دروغگو

از دروغ دوری کنید؛ زیرا آن دور کنندۀ ایمان است. راستگو بر راه رستگاری و کرامت است و دروغگو »فرماید: میامام علی 

 «.بر لبۀ پرتگاه هالکت و خواری است

 «.قرار گرفته است که کلید آن دروغ استای در خانهها و پلیدیها تمامی خیانت»فرمایند: می امام حسن عسکری

 سوء ظن

که نسبت به سایرین دارند، اغلب رفتار و گفتار دیگران را بر وجه ای برخی از مردم به واسطۀ حس بدبینی و منفی نگرانه

خالف حقیقت و غیر واقع ای نمایند. اگر چنین تصور و اندیشهمی منفی حمل نموده و آنان را افرادی ناسالم و بدکردار تلقی

 د.باشد، به آن بدگمانی و سوء ظن گوین

ناه گ هاآن بپرهیزید؛ زیرا بعضی ازها ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان»فرماید: می قرآن کریم در این باره

 «3است و در کار یکدیگر تجسس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری نکند و ...

ابتدای امر و بدون اطالع قبلی از چون و چرای ؛ بدین مضمون که در «أصالت صحت»در منابع دینی، اصلی وجود دارد به نام 

ر نیکوترین وجه قرار بده، ات را بنیامر برادر دی»فرماید: می ل بر صحت و درستی نمود. امام علیهر قضیه و ماجرا، باید آن را حم
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 که ان مباش، مادامیکه دلیل و حجتی بر خالف آن پیدا کنی و هیچ گاه نسبت به سخنی که از برادرت شنیده ای، بدگممگر آن

کسی که گمان خود را نیکو نساخته : »اندایشان همچنین ایشان در جای دیگری فرموده «.توانی آن را توجیه نیکویی کنیمی

 «.است، از همگان ترس و وحشت دارد

 اخالق در خانواده: درس پنجم

عه فرزندان توس ریو تکث دیو با تول ردیگیزن و مرد شکل م کیازدواج  مانیاست که با پ یواحد کوچک اجتماع کیخانواده 

 را به عنوان یخانوادگ یو بشر از آغاز، زندگ شودیم لیکوچک تشک یواحدها نیاز هم زی. جوامع بزرگتر نابدیمی و استحکام

 بوده و هست. بندیها، بدان پاو مکان هامانزهمۀ  و در دهیبرگز ینوع زندگ نیبهتر

و  شوندیمند مبهره ییمشروع زناشوهای ییجواز نعمت انس و مودت و لذت یخانوادگ یکانون گرم و باصفاو مرد در  زن

 گذارند.می یباق شتنیاز خو ادگاریو  سازانندهیآ نیکوشند و به عنوان بهترمی آنان تیو ترب میکرده و در تعل دیرا تول یفرزندان

ه ک یاخالق و به کسان یگریو د مانیا یکیدارد:  دیدو امر تاک یخانواده رو ادیبن میتحقق اهداف ازدواج و تحک یبرا اسالم

خدمت رسول  یآمده است، مرد اتیمنظور بدارند. در روا زیو اخالق همسر خود را ن نیکند که دمی هیقصد ازدواج دارند توص

 «.تو شود بینص یفراوان ریازدواج کند تاخ نداریبا زن د»نمود؛ آن حضرت فرمودند:  شورتم شانیخدا آمد و در امر ازدواج با ا

 خانواده یاخالق، عامل بقا تیرعا

ترین و مهم شودیدو انسان هستند، بسته م نکهیزن و مرد، به اعتبار ا کی نیکه در ب داندیمقدس م یمانیازدواج را پ اسالم

اع و اشب یمشروع جنسهای ییلذت جو یاست و حت گریکدیو آرامش و سکون و انس زن و مرد با  یانسان یازهاین نیهدفش تأم

 دارد. می محسوب یانسان یهدف عال نیدر راه تام زیو پرورش فرزندان را ن دیو تول زهیغر

آنان آرامش  یتا به سو دیافریب یشما از جنس خودتان همسران یخداست که براهای و از نشانه: »دیگومی بارهنیدر ا قرآن

 «. 1استهایی نشانه شمندانیاند یموضوع برا نیقرارداد، همانا که در ا یشما محبت و دلسوز انیو در م دیابیب

 ستوار گشته است.مودت و رحمت ا رومندین هیبر دو پا یخانوادگ یشده زندگ ادی ۀیآ در

د توجه را مور گریکدیو نقاط مثبت  هایخوب یعنیاست  گریکدیو عالقه زن و شوهر نسبت به  بتازدواج محهای هیاز پا یکی

 دارد. می را دوست گریقلب همد میو از صم دهندیقرار م
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 با نقصان و ضعف نیاز زوج یکیاست. هرگاه  یو دلسوز یمهربان یعنیبدان اشاره شده، رحمت،  هیازدواج که در آ گرید ۀیپا

 نقص یانسان است و انسان ب کیکند که او می نگرد؛ فکرمی به آن یترحم و دلسوز ۀدیدر همسرش مواجه شد، با د یازیو ن

 .ستین بیع یب زیچنانکه خودش ن ست،ین

در همه حال  خواهد،یو صالح خود را م ریاست که هرکدام از زن و شوهر، همچنان که خ نیا یرحمت و دلسوز ۀالزم

 نیبخواهد و همواره به فکر تأم زیاو ن یخواهد، برامی خود یمنظور بدارد و هرچه را برا زیهمسرش را ن التیو تماها خواسته

 باشد. زیو آرامش او ن شیسعادت آسا

 زیشما لباس هستند و شما ن یزنان برا»کند: می فیتوص نیدارد و زن و شوهر را چن یجالب اریبس ریباره تعب نیدر ا قرآن

 .«1دیآنان لباس هست یبرا

. از گرما و ردیگمی ها، در بر یو زشتها ییبایها، ز یو بدها یکماالت و نواقص، خوبهمۀ  مجموعه بدن انسان را با لباس،

 پوشاند.می را وبشیو ع دیافزامی شیهاییبایکند؛ بر زمی سرما حفظ

 موفق یاخالق خانواده

طلبد. اما می را یبه حدود اله یتوجه دائم ر،یمس نیاست. حرکت در ا یستودن ،یاله میمقدس خانواده به مثابه حر کانون

 حرکت کرد. ریمس نیراسخ در ا یبا عزم دیاست و با یجیهدف تدر نیبه ا دنیتوجه داشت که رس دیبا

 رو، توجه کرد: شیفهم آن به مطالب پ یبرا دیشما است که با یرو شیپ یهدف، مراحل گوناگون نیبه ا دنیرس یبرا

آن فراهم باشد و  یاعضا یحداقل در سه جهت برا ،ییرشد و شکوفا نهیخانواده موفق که زم کیخانواده به  لیتبد  -1

 رشد و کمال باشد. ریخانواده در مس یحرکت اصل

 ی: بعد عاطفالف

 یو اجتماع یارتباطات فرد نهیدر واقع، زم یاوست. رشد بعد عاطف جاناتیانسان عواطف و ه یابعاد وجودترین از مهم یکی

 یو انزواطلب یها، افسردگآن ۀکه از جمل شودیم یروز انواع اختالالت عاطفباعث ب ،یکند و عدم رشد عاطفمی افراد را فراهم

 است.
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و  زن انیم ،یاست. اگر در خانواده رابطه عاطف نیوالد یخانواده موثر است، ارتباط عاطف یکه در رشد عاطف یعامل نیترمهم

 ۀدهد؛ مجموعمی قرار ریخانواده را تحت تاث یاعضا نیروابط بهمۀ  و صداقت باشد، یتوأم با دلسوز یمیصم یشوهر، ارتباط

رخوردار ب یاز استحکام مناسب نکهیخانواده عالوه بر ا ،یطیشرا نیدر چن سالم و سازنده دارند. یروابط عاطف گریکدیخانواده با 

از  یمانند افسردگ یاز اختالالت عاطف یاریبس نهیبرخوردارند و زم زین یدر روابط اجتماع یآن از نشاط و شاداب یاست، اعضا

 .رودیم نیب

 ی: بعد شناختب

 حیصح رینهفته در هر کدام از اعضا در مس یخود را فراهم کند تا استعدادها یاعضا یو علم یرشد فکر طیشرا دیبا خانواده

دان خود فرزن لیمراقب تحص دیبا نکهیعالوه بر ا ن،یرشد الزم را داشته باشند. والد یاعضاء خانواده از نظر علمهمۀ  شکوفا شود و

 یعلمی هاهیاول پاهای فرزندان، در همان سال نیبا ارتباط با معلم نیحفظ شود. والد دیبا زین درسهخانه و م نیباشند،  ارتباط ب

ه، قمتناسب با استعداد و ذوق و عالهای و در رشته یعلم حیصح ریها را کشف کنند تا در مسها را محکم کنند و استعداد آنآن

 کنند. تیها را هداآن

 ینیو د ی: بعد اخالقج

های او در حوزه یکارکردهاهمۀ  انسان دارد و بر تیشخص یریگدر شکل یمهم ارینقش بس ینید یکه باورها نیتوجه به ا با

 ند.فراهم کن ینید یارهایفرزندان خود را بر اساس مع یو معنو یرشد اخالق طیشرا دیخانواده با گذارد،یم ریتاث یو عمل یفکر

دادن به  تیدر مقابل چشم فرزندان، اهم دهیسنج یانجام رفتارها ،یکودکان از همان ابتدا با قرآن و معارف قرآن ییآشنا

فرزندان؛ های یسالم؛ مراقبت از دوستان و همکالسهای احکام؛ معاشرت با خانواده ریمانند: نماز و روزه و سا ینید ضیانجام فرا

مورد عالقه  یهنر یاهتمام به ورزش و کارها ؛یخانوادگهای سالم؛ گردش حاتیتفر ؛یمساجد و اماکن مذهب ارتباط داشتن با

 خانواده موفق است. کیهای یژگیخانواده، از جمله و یاعضا یرشد معنو یبرا یفرزندان و بستر ساز

 ،یو اخالق یتیاز مسائل خانواده، مسائل ترب شتریو شناخت هر چه ب یمستلزم آگاه ،یموفق و نورانای داشتن خانواده  -2

و پشتکار در عمل کردن به  یهمت عال نیکودک، نوجوان و جوان، مراحل رشد کودک و نوجوان و همچن یبا روانشناس ییآشنا

 است. هاتیراهکارها و مسئول

طبق با من شتریرفتارها، ب نیهرچه اکننده است.  نییتع اریزن و مرد با هم، بس یخانواده، برخوردها میو تحک یتعال یبرا -3

 شود.می شیاز پتر کانون مقدس خانواده، گرم جهیباشد، در نت یو دستورات اسالم نیمواز

 آورد. دیخانواده روابط سالم پد یاعضا انیمسائل مختلف، مدربارۀ  دیبا گریکدیو مشورت با  یهمکار ،یهمفکر ،یبا همدل -
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و انتقاد، به طور محرمانه و در  یدر جمع باشد و تذکر نکات منف اینکات مثبت، به طور آشکار و  انیو ب دییتا ق،یتشو -

 .ردیصورت گ ییتنها

مسئله ربارۀ د مناسب یتیبا سکوت پاسخ گفت و در موقع دیبا خشونت پاسخ داد؛ بلکه خشونت را با دیخشونت همسر را نبا -

 مورد نظر به بحث و گفت و گو پرداخت. 

اش، یو نظام ارزش دهدیبها م یهمسرش آشنا شود تا بداند او به چه امور یشناسبکوشد با روان دیبا نیاز زوج کی هر -

 و مرد دهدیم تیواقع شدن اهم تیو مورد حما یعاطف تیمثال: معموالً زن به وابسته بودن، کسب امن یچگونه است. برا

 داند.می ارزش یعمل را دارا یخواهد مستقل و خودمختار باشد و آزادمی

 .زدیو وضع نا مرتب بپره یشانیو جالب توجه نگه دارد و از پر زهیخود را در برابر همسر، آراسته و پاک  -

امور را با توافق  نیدقت کند و ا گر،یدهای با زوج یخانوادگهای روابط دوستانه و معاشرت یدر انتخاب دوست و برقرار -

 انجام دهند. گریکدی

 شود. زیپره انجامد،یم یزن ساالر ای یکه به مردساالر یاز هرگونه رفتار -

 نکند. سهیمقا گر،یمرد د ایهرگز همسر خود را با زن  -

 سازد. شتریتکرار آن رفتار را ب زهیکنند و انگ قیمطلوب همسر، تشکر کرده، او را تشو یاز رفتارها -

 ،یکه در تمام مراحل زندگ میرا فراموش نکن یدیکل ۀنکت نیاست. ا :از خاندان عصمت و طهارت  یریالگوگ یانیپا ۀنکت -

حاضر در رفتار ما است و  یمالک خوب و سنگ محک نینه؟ ا ایاست  : تیاهل ب تیرفتار ما مورد رضا نیا ایکه آ میمتوجه باش

 دهد. می یریگمیبه ما قدرت تصم

 در انظار عموم  ییو ترک خودآرا حجاب

نور  ۀسور 60و  31 اتیاز جمله آ یمتعدد اتیدر آ دیاسالم است قرآن مج یدستورها نیتراز موفق یکیحجاب  دستور

 کرده است. دیاحزاب بر مسئله حجاب تاک رۀسو 59و  53 33 اتیعمل

ن در از آ یاست که مشکالت و مفاسد ناش یبند و بار یو ب یجنس یآزاد ،یاست که برداشتن حجاب، مقدمه برهنگ یهیبد

 .ستین دهیپوش یعصر و زمان ما، بر کس



 

32 

 

مردان هوس باز شرکت  کیدر نشان دادن خود و تحر انیپا یمسابقه ب کیاز زنان در  یشود که گروهمی سبب یحجاب یب

ه از جامع یمیسن ازدواج باال رفته و قشر عظ ،یو اقتصاد یلیتحصهای یامر در عصر و زمان ما که به خاطر گرفتار نیکنند.  ا

 دارد.  یبار انیز اریآثار بس دهند،یم لیرا جوانان مجرد تشک

ستمر مهای جانیه جادیسبب ا ضمناً شود،یم اتیها و بروز جناخانواده یسبب نا امن یاز نظر اخالق نکهیعالوه بر ا یحجاب یب

 زن در جامعه است. تیو کاهش ارزش شخصها خانواده وندیپ یکه ثمره آن سست گرددمی زین یروانهای یماریب یو حت یو عصب

 اختالط زن و مرد  عدم

نداشته  یکه ضرورت یدر موارد یزن و مرد نامحرم را به طور کامل از هم جدا کرد، ول یتوان زندگنمی یدر جامعه فعل  

ت اس یشرم آور اریآن هم مفاسد بس لیحفظ خواهد شد؛ دل بهتر ییشود، اصول عفت و پارسا زیباشد، چنان که از اختالط پره

 وجود دارد. یغرب یکه از اختالط پسران و دختران در کشورها

  یریتصوهای مطبوعات و رسانه دنید

قشر جوان دارد. افراد سودجو  انیمخصوصاً در م یجنس لیمسا کیدر تحر یموثر ارینقش بس یریتصو یهاو رسانه مطبوعات

و ا هها، عکس ها، رمان لمیفترین دست به انتشار مفتضح رسند،یم یهنگفت نامشروع یراه به درآمدها نیکه از ا ییهاو گروه

 شود،یمنتقل م گرید یگوشه جهان به گوش کیاز  یبه آسانها که امواج رسانه یطیازنند و در شرمی فیکث یعشقهای داستان

ت که اس رینباشد، به طور ناقص امکان پذ ریامر به طور کامل امکان پذ نیبه هر حال اگر ا ی. ولستین یها کار آسانکنترل آن

 است. یو اجتماع یفراوان اخالق یهایغفلت از آن موجب گرفتار

 بخش دوم: اخالق اجتماعی

 احسان و نیکوکاری:درس ششم

 اجتماع گرایی و انزوا طلبی

، دانند و معتقدند که انسانمی عقل، اصل زندگی انسان را به اجتماع گرایی محققان با الهام گرفتن از کتاب و سنت و دلیل

معتقدند که گوشه گیری و انزوا  هاآن تواند به اهداف واالی خود دست یابد.می موجودی اجتماعی است و تنها در سایۀ اجتماع

داند و جدا شدن از صفوف می ا را با جماعتطلبی نه با فطرت انسان سازگار است و نه با روح تعلیمات اسالم. اسالم دست خد

 آورد.می مسلمین را سبب نفوذ شیطان، به حساب
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 شمریم:می ن را در این زمینه، بری از آیات قرآیرهنمودها

و همگی به ریسمان خدا )قرآن و اسالم( چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت »فرماید: می سورۀ آل عمران 103در آیۀ  -1

شما، الفت ایجاد کرد و برکت نعمت او، با هم برادر شدید های یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل خدا را به

سازد؛ شاید می از آتش بودید؛ خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکارای و شما بر لب حفره

 «.پذیرای هدایت شوید

کسی که بعد از آشکار شدن حق با پیامبر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند، »فرماید: می دیگریدر آیۀ  -2

 «.1کنیم و جایگاه بدی داردمی بریم و به دوزخ داخلمی رود،می ما او را به همان راه که

 هاآنهای اری خود و مؤمنان تقویت کرد و دلاو همان کسی است که تو را با ی»فرماید: می 63و  62در سورۀ انفال، آیۀ  -3

توانستی ولی نمی آنان الفت دهی،های کردی که میان دلمی را با هم الفت دارد. اگر تمام آن چه بر روی زمین است، صرف

 «.او توانا و حکیم استچرا که الفت ایجاد کرد؛  هاآن خداوند در میان

مساله تاکید کرده است و این آیات، اجتماع و توجه به وحدت را از مسائل مهم جامعۀ در موارد بسیاری، قرآن کریم بر این 

 آورند.می اسالمی به شمار

 توان چند نکتۀ مهم را متذکر شد: می با توجه به آیات فوق

ایی و )ریسمان الهی(، قرآن مجید و خاندان پیامبر هستند که انسان را به هدف نه« حبل اهلل»طبق روایات، مراد از  -

 رسانند.می تکامل حقیقی و قرب الهی

 اسالم برهای قرآن کریم عداوت و دشمنی را به عنوان یک سنت عصر جاهلی دانسته و دوستی و محبت را از ویژگی -

 شمرد.می

رابطۀ  ترینداند که نزدیکمی ۀ برادریاین نکته شایان دقت است که اسالم رابطۀ بین مسلمانان با یکدیگر را رابط -

 طفی دو انسان با یکدیگر بر اساس مساوات و برابری، است.عا

تواند رمز وحدت و سبب ارتباط محکم اجتماعی باشد، چرا که امور نمی نکتۀ مهم دیگر این است که هرگز مسائل مادی -

 مادی همیشه منشأ تنازع و اختالف است.
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 اجتماع گرایی و انزوا طلبی در روایات اسالمی 

دهد که همه جا اسالم، طرفدار جماعت است و می مختلف، به خوبی نشانهای تعلیمات اسالم در زمینهیک نگاه اجمالی به 

شود. نماز جماعت و از آن می حتی عبادات اسالمی که رابطۀ میان خلق و مخلوق است، به صورت دست جمعی انجام

 به طور کامل جنبۀ اجتماعی دارند. فراتر، نماز جمعه و از همه فراتر اجتماع میلیونی حج، عباداتی هستند که

 در روایات اسالمی تاکید فراوان بر لزوم جماعت و همراهی و همگامی با آن شده است؛ از جمله: 

ای مردم! بر شما است که از جماعت جدا نشوید و از جدایی و »خوانیم که فرمودند: می در حدیثی از پیامبر اکرم -

 «.پراکندگی بپرهیزید

 «.اجتماع، رحمت است و پراکندگی، عذاب»از ایشان نقل شده که فرمودند: در حدیث دیگری  -

 احسان و نیکوکاری

یکی از اصول حاکم بر رفتار مؤمن، احسان و نیکی است. در آیات متعدد خداوند متعال بر این مساله تاکید کرده است؛ از 

  جمله:

 کنید و نیکی کنید که خدا، نیکوکاران را دوستو در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هالکت میف» -

 «.1داردمی

گذرند و خدا نیکوکاران را می برند و از مردم درمی کنند و خشم خود را فرومی که در وسعت و تنگی، انفاقهمانان» -

 «.2داردمی دوست

 زشت و ناپسند و ستم، بازدهد و از کار می در حقیقت، خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان، فرمان» -

 «.3داردمی

 البته این دستور، ویژۀ اسالم نیست؛ بلکه خداوند متعال، پیروان دیگر ادیان را نیز بدین فضیلت سفارش نموده است:

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان » -

 «.4نیکی کنید
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 نیز بر احسان، بسیار تاکید شده است. در سخنان پیامبر گرامی اسالم و اهل بیت

آیا شما را خبر دهم که بهترین عمل، در دنیا و آخرت چیست؟ بخشودن »فرمایند: می نقل از پیامبر اسالم  بهامام صادق  -

ا و عطا کردن به کسی که از تو مالی راند و نیکی به کسانی که به تو بدی کردهاند کسانی که به تو ستمی روا داشته

 «.دریغ کرده است

 «.کریم، آن است که به دیگران احسان کند»فرمایند: میامام علی  -

 مفهوم احسان

 رودمی دهد، به کارمی که فرد انجام یو نوع کار یدر مورد چگونگ یواژه گاه نیکردن است. ا یکین یبه معنا ،احسان در لغت

به  ایانجام کار خوب است  یبه معنا ایشود. در مورد اول، احسان می استفاده گران،یدر مورد نوع تعامل فرد با د زین یو گاه

بدون چشم داشت است. تفاوت احسان  گران،ید یبرا یانجام دادن کار یخوب انجام دادن کار. اما در مورد دوم به معنا یمعنا

رد، ک یکیبه شما ن یکه اگر کس انیب نیادا شود، به ا یت که حق هر صاحب حقمعناس نیاست. عدل به ا نیدر هم زیبا عدل ن

ه او ک یاما نه در برابر کار د،یانجام ده یکار یگرید یبرااما احسان آن است که  د؛یکن یکیشما در مقابل به همان اندازه به او ن

 شما انجام داده است. یبرا

 احسان به مردم های مصداق

 ها یهنگام سخت کمک به مردم در -1

 یخود، در هنگام شدت گرفتار بانیبرادر مومن، درمانده و سر در گر ادیکه به فر یکس: »دیفرمامیامام جعفر صادق  حضرت

او هفتاد و دو رحمت  یکار برا نیکند تا به خواسته خود برسد، خداوند در برابر ا یاریاو را برطرف و او را  یاش، برسد و ناراحت

 گریرحمت د کیکند و هفتاد و می او را اصالح شتیشود و امر معمی شامل حال او ایدر دنها رحمت نیاز ا یکی.سدینومی یاله

 «.شودمی رهیذخ امت،یروز قهای یسخت یآخرت او، برا یبرا

 مردم یهایازمندیرفع ن -2

ر د نانیکوشند؛ امی مردمهای یازمندیرفع ن یدارد که برا یبندگان نیزم یخداوند در رو: »دیفرمامیکاظم  یامام موس حضرت

 .«کندیدل او را شاد م امتیرا شاد کند، خداوند در روز ق یکه مومن یدر امان هستند. کس امتیروز ق
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 داشتن مومنان یگرام -3

تا  بدارد، یو با رفع مشکلش گرام زیمالطفت آم یکه برادر مسلمان خود را با سخن یکس: »اندفرموده امام جعفر صادق حضرت

 .«رحمت خداوند قرار دارد هیحال است، در سا نیکه در ا یهنگام

 احسان  آثار

 خداوند یهمراه -1

 میکند. خداوند در قرآن کرمی یاریرا در مشکالت،  هاآن است و کوکارانیخداوند همواره همراه ن ات،یاز آ یاساس برخ بر

 .«1کوکاراندیها، نکه آن یو کساناند است که پروا داشته یخدا با کسان: »دیفرمامی

 تیمحبوب -2

 شود، مردم او را دوست ادیآن که احسانش ز: »دیفرمامی ی. حضرت علشودیها مکند، محبوب آن یکین گرانیکه به د یکس

 «.دارندمی

 و عظمت یبزرگ -3

 «.مرتبه با احسان است یو بلند یبزرگ» دیفرمامی یامام عل ان،یمتق یموال

 ایجلب نعمت و دفع بال-4

 «.کندمی و بالها را دفع یرا جارها نعمت ،یکین: » ندیفرمامی نهیزم نیدر ا یعل امام

 اصالح دشمنان -5

ور باطل رفتن د نیکار موجب از ب نیا رایکردن است؛ ز یکین گران،یدهای یمقابله با بد یراه برا نیبهتر ینید یاساس مبان بر

 گردد.می مانیخود پشهای به خود آمده و از کرده زیدشمن ن ،ییخشونت شده و از سو

از تر ناراحت کننده اریآنان بس یاند، براکرده لهیکه با تو ح یکردن تو به دشمنان و حسودان یکین: »ندیفرمامی 7 یامام عل 

 .«خواندیکار آنان را به اصالح فرا م نیاست و ا هاآن تو به یزشت کار
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 گریمنان دؤمن با مؤم ۀرابط

در  دیها بانعمت قرار داده است. آن گریکدی یرا براها است. خداوند انسان گریکدیبا ها نوع رابطه انسان یاز مسائل اخالق یکی

 گریکدیبا  دیابها انسان نیدر جهت تکامل فرد مقابل برساند. بنابرا ینفع یگریبه د ک،یو تأثر داشته باشند. هر  ریتأث گریکدی

 گردد. نیتأم یاجتماع یهدف زندگ اتعامل داشته باشند ت

آن  دینبا انسان گری. از طرف دشودیها برقرار نمآن نیب یاست که الفت یعیافراد، عبوس و خشن باشند، طبهمۀ  بنا باشد که اگر

 نداشته باشد. گرانیدر مقابل د یمقاومت چیه قدر نرم و منفعل باشد که

نباشد  انگرید اریکامالً هم در اخت یرفتار کند که هم مردم با او، با رغبت تعامل داشته باشند و از طرفای به گونه دیانسان با لذا

 خود باز نماند. یتا از تفکر عبادت و زندگ

 که در روابط یکه سلسله مراتب ستیجمله به آن معنا ن نیهستند، اما ا یمردم در مقابل خدا و قانون مساوهمۀ  ات،یروا مطابق

 نشود. تیبرقرار است، رعا یو طبق مصالح جامعه اسالم یاجتماع

ها خود ظلم و ستم کنند و به آن ردستانیبه ز دیقرار دارند، نبا یو اجتماع یشغل تیباالتر به لحاظ موقع یهاکه در رتبه یافراد

احساس  دیقرار دارند، نبا یتر نییپاهای که در رتبه یافراد گریها را مورد تمسخر قرار دهند و از طرف دآن ای ندیپرخاش نما

 داشته باشند.ای رفتار محترمانه دیاب نیحقارت کرده و همچن

 از منکر یامر به معروف و نه:درس هفتم 

مسلمانان را به خاطر  م،یاسالم است. خداوند متعال در قرآن کر نیمهم د یهااز آموزه یو بازداشتن از بد یکیبه ن دعوت

 :خواندیامت م نیدو مهم، بهتر نیانجام ا

 . «1دیدارمی و از کار ناپسند باز دیدهمی فرمان ک،یبه کار ن دیشده ا داریمردم پد یکه برا دیهست یامت نیبهتر شما»

: دیفرمامی زنان و مردان مومن، بر شمرده وهای یژگیاز و یکیاز منکر را  یخداوند متعال، امر به معروف و نه نیهمچن

 «. 2دارندمی ناپسند باز یدارند و از کارهامی وا دهیپسند یکه به کارها گرندیکدیدوستان  مان،یمردان و زنان با ا»
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:  باشند فیوظا نیدار ااز آنان عهده یگروهدهد، همواره می است که قرآن، به مسلمانان دستور ادیمسئله آن قدر ز نیا تیاهم

 «. 1باز دارند و آنان همان رستگارانند یوا دارند و از زشت ستهیدعوت کنند و به کار شا یکیبه ن یشما گروه انیاز م دیو با»

: دیرمافمی یمکرم اسالم حضرت محمد مصطف یشده است. نب دیتاک اریمهم بس ضهیدو فر نیبر ا زین  تیاهل ب اتیروا در

 «.است نیخدا و فرستاده او در زم نیزشت بازدارد، جانش یفراخواند و از کارها کین یمردم را به کارها یهر کس»

 «.است یاز منکر و برپاداشتن حدود اله یامر به معروف و نه نید تیهدف و غا: »ندیفرمامی یعل حضرت

ر . امشودیبا آن برپا م ،یواجبات اله گریبزرگ است که د یواجب از منکر یامر به معروف و نه: »ندیفرمامیمحمد باقر  امام

ن؛ امها فرائض اقامه؛ راه گریآن، د لهیاست که به وس یو روش صالحان است؛ واجب بزرگ امبرانیاز منکر، راه پ یبه معروف و نه

 «.شودمی آباد و حق از دشمنان گرفته و کارها درست نیبرگردانده؛ زم مظالمدرآمدها حالل؛ 

 از منکر یامر به معروف و نه آثار

 بزرگ، ذکر شده است؛ از جمله: ضهیفر نیا یبرا یاریمتعدد، آثار بس اتیو روا میقرآن کر اتیآ مطابق

 هاو رواج آن ینید یهااجرا شدن آموزه -1

 عدالت یو برقرار نیزم یآباد -2

 موافقان فیمومنان و تضع تیتقو -3

 مومنان افتنی تیحاکم -4

 از منکر یامر به معروف و نه طیشرا

 ییعمل کفا نیدانست که وجوب ا دی. البته باشودیاز منکر از واجبات شمرده م یامر به معروف و نه اتیو روا اتیآ مطابق

 .ندیبه آن اقدام نما گرانید ستیالزم ن ند،یعمل نما فهیوظ نیبه ا یفرد ای یمعنا که اگر گروه نیاست؛ بد

تواند به آن نمی ی، کسهاآن است که بدون یطیشرا یاز منکر دارا یتوجه داشت که امر به معروف و نه دیبا نیبر ا عالوه

 اقدام کند:

 را که ترک کرده، واجب است. یعمل ایانجام داده، حرام  گریرا که شخص د یبداند عمل -1
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 معروف و منکر را بشناسد. دیبا -2

 از منکر کند یامر به معروف و نه ست،یصورت موظف ن نیا ریدارد و در غ جهیاو اثر و نت یاحتمال بدهد که امر و نه دیبا -3

 ود.نش یینباشد و باعث رفتن آبرو یو مال یسبب ضرر جان یعنیبه همراه داشته باشد، ای مفسده دیاو  نبا یامر و نه -4

 شخص گناهکار، بر استمرار و تکرار گناه، اصرار داشته باشد. دیبا -5

 و گذشت عفو

 به آن سفارش شده است. ینیاست که در منابع د یاز مکارم اخالق یکیو گذشت  عفو

از اهل کتاب،  یاریبس»خواند: می اهل کتاب، فرا یهاتیرا به گذشت از آزار و اذ اکرم  امبریپ م،یمتعال در قرآن کر خداوند

. دداننکافر گر مانتان،یکه شما را بعد از ا کردندیکه در وجودشان بود، آرزو م یحسد یآشکار شد، از رو شانیحق برا نکهیپس از ا

 «.1تواناست یکه خدا بر هر کار اوردیرا ب شیتا خدا فرمان خو د،یو درگذر دیپس عفو کن

 دوست مگر ند،یعفو و گذشت نما دیبا: »کندیخداوند متعال به صراحت مومنان را به عفو و گذشت، امر م ات،یآ یبرخ در

 «.2و خدا آمرزنده مهربان است د؟یکه خدا بر شما ببخشا دیندار

ه ک دیبه مکارم اخالق توجه کن: »دیفرمامی مکرم اسالم یمفهوم، سفارش شده است. نب نیبر ا زین : تیاهل ب اتیروا در

ه ب د؛یاست، ببخشا کردهیرا که به او ستم یکس یاز مکارم اخالق، آن است که آدم یو برخ ختیبرانگ هاآن یخداوند مرا برا

ه، نکرد ادتیکه رابطه اش را با او قطع کرده، رابطه برقرار کنند و آن که از او ع یکند؛ با کس عطاکرده، ا غیکه از او در یکس

 «.کند ادتیع

 «.پوشاندنمی مردم را وبیو ع کندیو عفو نم گذردینمها است که از لغزش یمردم، کس نیبدتر: »ندیفرمامی یعل امام

 «. افراد قدرتمند است یکارها نیرا رها کن که از بدتر ییانتقام جو: »ندیفرمامی شانیا نیهمچن

 عفو مفهوم

 است. ینکردن او و معادل گذشت کردن در فارس هیخطاکار و تنب یخطا دنیبخش یبه معنا عفو

 عفو و گذشت آثار

                                                   
  109. بقره/1

  22. نور/2
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 عفو و گذشت ذکر شده است؛ از جمله: یبرا یاریاثار بس نه،یزم نیمطرح شده در ا اتیروا مطابق

 یاجر و پاداش اله -1

 ها نهیرفتن ک نیاز ب-2

 یعزت و سرافراز -3

 طول عمر -4

 جذب مردم و اصالح آنان -5

 عفو اقسام

 نیما اا ست،ین دیترد یاصل از نظر شرع و عقل و کتاب و سنت جا کیبه عنوان  ییجوعفو و گذشت و ترک انتقام لتیفض

 انیخاط و جسارت انیکه عفو و گذشت سبب جرأت جان دیآمی شیپ ینداشته باشد؛ بلکه موارد ییکه استثنا ستیبدان معنا ن

از  یحفظ نظم جامعه و نه یشمارد، بلکه برانمی ن گونه موارد، عفو و گذشتیکس عفو و گذشت را در ا چیه ن،یقیشود. به می

 از عفو، صرف نظر کرد و به مجازات عادالنه پرداخت. دیاز تکرار جرم، با یریشگیمنکر و پ

است که انسان، قدرت انتقام و مقابله به مثل دارد و اگر  ییدارد. عفو در جا یاژهیو یهر حال عفو و مجازات، هر کدام جا به

 رایشده؛ ز روزیکه به پ یمظلوم ی؛ هم براو سازنده است دیگونه عفو، مف نیا ست؛یاز موضع ضعف ن رد،یگیم شیراه عفو را پ

 دارد.می وا شتنیاو را به اصالح خو رایکه مغلوب گشته؛ ز یظالم یشود و هم برامی نفس یدل و تسلط او بر هوا یسبب صفا

عفو و گذشت، سبب جرأت و جسارت  نکهیگونه استثناها سبب سوء استفاده گردد و هر کس به بهانه ا نیوجود ا دینبا

ا از اصل عفو و گذشت ر ءخلوص و عدم تعصب موارد استثنا یاز رو دیبپردازد؛ بلکه با ییاست، به انتقام جو انیبدکاران و خاط

 با دقت شناخت و طبق آن عمل کرد.

وص، منص اتیکه مطابق روا یجز در موارد ه،یشرع راتیحدود و تعز یتوجه است که عفو و گذشت از اجرا انیشا زینکته ن نیا

 خود، از واجبات است. یدر جا ریحد و تعز یچرا که اجرا ست؛ین زیشده است، جا ءاستثنا

 عفو لتیو کسب فض ییدرمان انتقام جوهای راه

 یامدهایپدربارۀ  عفو و گذشت در درجه اول، تفکر لتیو صعود به اوج فض ییانتقام جو ۀلیدرمان صفت رذ یراه برا نیبهتر

و آخرت دارد و چگونه سبب قدرت و  ایدر دن یعفو و گذشت، چه برکات ندیکه انسان بب یدو صفت است. هنگام نیهر کدام از ا
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که  یرهاند، در حالمی فراوان یو دردسرها یاز مشکالت زندگ یاریرا از بس نسانشود و امی آبرو و عظمت نزد خلق و خالق

عفو و  ن،یقیکند؛ به می او را با انواع خطرات مواجه یو جان و مال و آبرو زدیریاو را به هم م یزندگ رازهیش یگاه ،ییجوانتقام

 .دیآمی در یمسئله به صورت خلق و خو و ملکه اخالق نیخواهد داد و کم کم ا حیترج ،ییجوو گذشت را بر انتقام

، رفتن علت انیها بپردازد، با از مآن کی کیرا بشناسد و به درمان  ییانتقام جو یهاشهیکه فرد ر یهنگام گرید یسو از

 و محبت و عفو و گذشت خواهد سپرد. یخود را به دوست یجا ،ییو انتقام جو یتوز نهیخواهد رفت و ک انیاز م زیمعلول ن

 حدود دوستیدرس هشتم: 

 دوستی و رفاقت در اسالم

انسان معموال در چند محیط خانوادگی، آموزشی، مذهبی، رفاقتی و شغلی یکی از عوامل مهم تربیت انسان، محیط است. 

 شود.می است که انسان، در آن ساخته« رفاقتی»گیرد که بحث ما اکنون دربارۀ محیط می تربیت

 شود.می پذیرد و در آن ساختهمی بعد از محیط خانوادگی و محیط آموزشی، انسان در محیط رفاقتی است که تاثیر 

 شود:می مطرح و روابط دوستانه یرفاقت طیمحدربارۀ  چند نکته ابتدا

 یبر رو یاست که به نوعای است و غالباً به گونهای یقو یاثرگذار یگذشته دارا طینسبت به دو مح یرفاقت طیمح -1

 ببرد. نیرا از ب گریدهای تواند روشمی رد،یگمی طیمح نیکه انسان در ا یگذارد. روشمی اثر یتیترب گریدهای طیمح راتیتاث

گسسته شود،  وندیپ نیکه ا ستین نطوریا ترقیدق ریشود. به تعبمی لیتبد یگرید وندیبه پ یرفاقت وندیپ نیا امتیدر ق -2

اما  وند،شیو از هم جدا م شودیشان گسسته مهستند رابطه قیگونه است که دو نفر که با هم رف نیشود. گاه امی لیبلکه تبد

 اتیبق آ. طستین نطوریرفاقت ا وندیشود، اما پمی قطع امتیدر ق یو خانوادگ ینسب ،یبحس وندیپ ست؛یطور ن نیا امتیدر ق

  1که محور شان تقوا بوده است.هایی شوند جز رفاقتمی دشمن گریکدیبا  امتیدوستان در روز قهمۀ  میقرآن کر

که هر دو هم جهت باشند، مانند: ازدواج که اگر  شودیو استوار م ردیگیشکل م یدو نفر در صورت انیم یرفاقت و دوست -3

است  نیو ازدواج به ا یدوست یداری. پاشودیرسد و تمام ممی به بن بست ییجا کیدر  شانیزن و شوهر هم کفو نباشند، زندگ

 کی و در ستین داریپا یدوست نیا ا،یدن یگریهدفش خدا باشد و د یکی. اگر اشندهم جهت و هم مقصد ب یزندگ ریکه در مس

 .شودینم دهیو به آخرت کش ردیگمی انیپا ایدن نیدر همای نقطه

                                                   
 67. زخرف/1
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 در اسالم یدوست ۀفلسف

نفر  شوند. دو قیباشد تا دو نفر، با هم رف« محور رفاقت»به عنوان  یزیچ دی. باخواهدیسبب م کی ،یوندیهر پ یطور کل به

ها را به هم ربط دهد. به طور باشد، تا آن دیبا یعامل و وجه مشترک شوند؛ینم قیدفعه باهم رف کیروند، می راه ابانیکه در خ

 .یامر معنو کی ایاست و  یامر ماد کی ایبشود،  وندیپ نیو سبب ا ردیقرار بگ حورم خواهدیکه م یزیخالصه، آن چ

 انسان یواحد بخواند و حرکت دهد و تالش تکامل یوحدت و خدا یرا به سوها است که انسان نیاسالم ا تیو معنو نید کار

 ریمس نیاست که دو نفر، در ا نیاز نظر اسالم هم هم یدوستفلسفۀ حرکت و سلوک از کثرت به وحدت است. قت،یدر حق زین

 نیا در ار گریکدیهای بیراه باشند؛ با هم تالش کنند تا ع قیکمک کنند؛ رف مبه خداوند به ه دنیرس یبه وحدت برسند و برا

 ایدو نفر  یمحور دوست قتیدر حق یعنیاز هم در برابر دشمنان خدا دفاع کنند و همدل و همراه هم باشند.  ند؛یرفع نما ریمس

 یشوند و اختالفمی بود، دوستان با هم متحد دامحور خ یاست. اگر در دوست ییگرا دیچند نفر از نظر اسالم، راه خداوند و توح

د؛ حاکم ش یباشد؛ اگر منافع ماد ایو کثرات دن ایاگر محور، دن یشود؛ ولمی حاکم تیمیصفا و صم نشانیو ب کندیبروز نم

 تتشت نیاست؛ لذا در آخرت هم هم یو منفعت طلب یخودخواه نیدر هم ،یاختالف و دشمن شهیو ر کندیبروز م یخودخواه

 بروز خواهد کرد. یو دشمن

 تیعنوبر محور م ایکه در دن یو رفاقت ی! هر دوستدیآگاه باش: »ندیفرمامی را مطرح یقانون کل کی یدر باب دوست صادق امام

 «.شودمی یبه دشمن لیتبد امتیراه خدا باشد(، در روز ق رینباشد)در غ

 یدوست انواع

 جادیا یمشکل امتیدسته رفاقت، در ق نی. اردیگمی شکل تیبر محور معنو ایاست که در دن یرفاقت یوندهایاول، پ دسته

ها آن یرفاقت برا نیاست. ا یریمسئله شفاعت و دستگ زیاش ن یماند و بعد هم کارساز است. کارسازمی یبلکه باق کند،ینم

به  مسئله مربوط نیا کنند.می ن مؤمنشان را شفاعتادوست گریاز مومنان، د یکه بعض می. ما در معارفمان دارستیمشکل ساز ن

 .تی، نه بر محور ماداندرابطه داشته گریکدیبا  یمانیاست که بر محور ا نانیمؤم

م در هها رفاقت نیا فیاست؛ تکل اتیفقط بر محور ماد شان،یدوم در مقابل گروه اول هستند که اصالً رفاقت و دوست ۀدست

 معلوم است. نجایا

 رفاقت، نیداشته باشد. ا یجهت معنو گر،یباشد و طرف د یطرف رفاقت، قصدش امور ماد کیسوم، ممکن است که  ۀدست

 جانیادامه بدهند؛ هم توانندینم گریکه د رسندیم ییجا کیبه  هانیبرسد. ا امتیکه بخواهد به ق ماندینم یباق ایاصالً در دن

 رسد.نمی امتیو به ق شوندیجدا م گریکدیو از  زنندیرفاقتشان را به هم م
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 یبه دشمن یمنته یدوست

 ها،یتگونه دوس نیاست که ا نیجهتش ا شود،یم لیتبد یبه دشمنها یسوره زخرف آمده است که دوست فهیشر هیدر آ نکهیا

شود که دو نفر آدم خودخواه، تا آخر دوست نمی شود.می کثرت و اختالف و نزاع شهیر یدارد و خودخواه یدر خودخواه شهیر

با  ییایکه بر محور امور دن یکه چطور کسان ندیبیواقعا انسان ممشهود هست و ها نهنمو نیبماند. ا داریپا شانیباشند و دوست

ه اگر است ک نیا ز،ی. دلبل آن نشودیهم منجر م یتوزنهیو ک یماند و بعضاً به دشمننمی داریاند، رفاقتشان پاهم رفاقت کرده

و آخر  دیآیم شی، لذا تزاحم پاندرفتهرا در نظر گ خودشاننفع  ز،یبود؛ ماده محدود است و هر دو نفر ن یامر ماد یمحور دوست

که  نی. همگرید زیچ ایباشد  استیکه چه باشد، مال باشد؛ ر کندینم ی. فرقستادنیهم ا یو رو در رو یدشمن ست؟یتزاحم چ

 نیا لیتشک ،یشمنبه د یدوست نیا لیتبد لی. دلدیتوان دمی آن را در جامعه قیساز است. مصادنباشد، مشکل یمحور، اله

 خدا است. ریبر محور غ یدوست

 با نامحرم رابطه

ها، آنهمۀ  و در رأس نیتریاست که البته اصل یمعلول علل گوناگون ت،یو معنو مانیدر اعتقاد و کم رنگ شدن ا یسست

اند. گردمی دیام او بدگمان و نا یهانسبت به خداوند و وعده زیبلکه انسان را ن کند؛یگناه است. گناه، انسان را از خداوند دور م

ر برابر د توانیگناه در ذائقه وجود دارد، هرگز نم ینیریدر برابر آن بوده و تا ش یستادگیو ا وبهجستن از گناه، ت یدور یراه اصل

 یبرا یحت دهد،یداشته باشد، قطعاً به خود اجازه نم یدهد، آگاهمی که فرد انجام یکرد. اگر به اثرات مضر کار یستادگیآن ا

که خداوند در وجود زن به امانت گذاشته است و اگر اند ییدو گوهر گرانبها ا،یدفعه با نامحرم رابطه برقرار کند. عفت و ح کی

 هیکار، در واقع تمام سرما نیباشد و با ا ایح یدزدان ب یهر روز منتظر دست دراز دیدو نباشد، با نیا یبرا یدار خوبزن، امانت

 ت.خود را به خطر انداخته اس

 حدود شرعیروابط خارج از های بیآس

 یریناپذجبران یو اجتماع یروانهای بیو آسها آفت یاز ازدواج، دارا شیروابط باز و آزاد دو جنس مخالف پ یطور کل به

 شود:می اشارهها بیآس نیبه چند نمونه از ا لیاست که در ذ

 ینیجوّ بدب جادیا -1

 هایونه دوستگ نی. ادیافزامی بلکه بر مشکالت آنان کند،یدختران و پسران حل نم یرا برا ینه تنها مشکل هایگونه دوست نیا

 و سوءظن را به دنبال خواهد داشت. ینیجوّ بدب ،یزندگ یریگاز شکل یپس از مدت نجامد،یو روابط اگر به ازدواج ب
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 یقو نمایو رابطه برقرار نمود، پس از اعتقاد و ا وندیبا من قبل از ازدواج، پ یبه راحت یدختر، وقت نیا د،یگومی به خود پسر

ا معلوم است؟ از کج ختهینر یطرح دوست یگریاز ارتباط با من، با فرد د شیاز کجا معلوم باشد که پ نیبنابرا ست؛یبرخوردار ن

 ه پسر دارد.تصور را نسبت ب نیهم زیارتباط برقرار نکند؟ دختر ن یگریمن است، با د رکه همس نیبا ا ندهیکه در آ

منجر به طالق و  عیسست و متزلزل است و تجربه نشان داده که سر یو اساس هیپا یداراها گونه ازدواج نیاساس ا نیا بر

 گردد.می ییجدا

 یرکود علم ای یلیافت تحص -2

 یو تلفن یحضور یهاو مالقات دارهایکه دو طرف، تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف د شودیروابط باعث م نگونهیا

 است. یوحو ر یفکر یروهایتمرکز ن ازمندیدانش، ن لیتحص رایاست؛ ز یعلم یرشد و ترق یمانع براترین بزرگ نیخود بکنند و ا

لذا  است، یلیو تحص یعلم یسد راه تعالترین بزرگ د،یآیم دیپد هاوندیگونه پ نیکه در اثر ا یو اضطراب یمشغول دل

نان نباشد، تا آ التیجوانان در بحبوحه تحص یعقد و نامزد امیا یحت کنند،یم هیها توصمدارس و دانشگاه یامور علم انیمتصد

 دروس و امتحانات موفق شوند. هفکر، در ادام شتریبتوانند با تمرکز ب

 کانون خانواده لیعدم استقبال از تشک -3

دختران، سوء  یو در خالل آن از زودباور ردیگیشکل م یتفنن و سرگرم زهیها، معموالً به انگ یگونه روابط و دوست نیا

 .شودیاستفاده م

آلوده و زودگذر های و پاک، با هوس یقی. عشق حقشودیداده نم زییعشق و هوس، تم نیاز موارد ب یاریدر بس سفانهأمت

نهد؛ می و افول یرو به سرد یاست، پس از مدت یو سرگرم یبر هوس ران یروابط که مبتن نیاز ا یدارد. برخ یتفاوت جوهر

شد کمی ییشده و به جدا یروابط عاد نیکه ا دیپانمی یرید یاست؛ ول یاول دوست یهامربوط به روزها و ماهها ییجاذبه و دلربا

طرف و فقدان عامل بازدارنده از  کیانسان از  ی. حس تنوع طلبماندینم یاز دست رفته باقهای تیجز حسرت از موقع یزیو چ

 چیکانون خانواده استقبال نکند، ه لیکه از تشک یاخانواده نروند. جامعه لیسراغ ازدواج و تشک یبرخ شود،یباعث م گریطرف د

 لیدر پرتو تشک یانسان یو کماالت واال هایدر آن وجود ندارد. عمده خوب یانسان لیفضا ییرشد و شکوفا یبرا یگونه ضمانت

 .رسدیم تیسالم به فعلای خانواده

 

 



 

45 

 

 یو احساس نگران شیاضطراب، تشو -4

ممانعت از  یجامعه برا ایمادر  ایاز طرف پدر  یقو اریبس یدختران و پسران از آن جا که مقاومت نیموجود بهای یدوست در

 همراه است. شیاز جمله: اضطراب و تشو یگوناگون یبا مخاطرات روان هایگونه دوست نیوجود دارد، ا هایدوست نیا یبرقرار

 رد،یگیفاش کردن روابطش با دختر صورت م یکه توسط پسر برا یداتیاز تهد یچون احساس گناه و نگران یگریافکار د وجود

 یهالطمه یکه گاههایی و اضطرابها دلهره نیوجود چن نیو اضطراب مستمر را به دنبال خود دارد. بنابرا یتعارض درون کی

 گونه روابط است. نیا یهابیاز جمله آس دبر جسم و روان انسان دار یریناپذجبران

 از ازدواج پاک: تیمحروم -5

 قتیروابط آلوده هستند در حق نیا یکه در پ یو نجابت است دخترانها یبه دنبال پاک شیدر سرشت و نهاد خو یانسان هر

ازدواج پاک را از دست  طیروابط شرا نیبه ا یها به جرم آلودگکه آن شودیامر باعث م نیو ااند پشت پا به سرنوشت خود زده

 بیآس نیاز پسران در معرض ا شیدختران ب یول کندیم جادیا ریتأخ زیدر ازدواج پسران ن گونه روابط ناسالم نیبدهند البته ا

 قرار دارند.

ل خود که شام یتا انسان از رزق و روز شودیاست که باعث م یسببترین یاصل ،«گناه»که گفته شد،  یعالوه بر موارد -6

از  یخوب، ازدواج سالم و ماندگار، فرزند صالح، برخوردار یشغل ندهیآ ،یلیتحص تیبوده، محروم شود. موفق یتمام مقدرات اله

ممکن  یروم خواهد شد و حتها محکه انسان، با گناه از آن ندیآیبه حساب م نسانا یاخالق خوب و ... همه و همه رزق و روز

 شود. زین ایدن یدر زندگ یاو به بال و سخت یاست باعث گرفتار

 ،25 ۀیآ ،نساء ۀمبارک ۀدر سور میاز آن منع شده است. قرآن کر میبا نامحرم که از گناهان بزرگ است در قرآن کر ارتباط

 «.که دوست پسر، نداشته باشند دیانتخاب کن یرا به همسر یدختران»؛ «وَال مُتَّخِذاتِ َأخْدَان»: دیفرمامی

از گناهان گذشته توبه  ترعیهر چه سر ستیبامی از دست داده خود بازگردد، تیانسان دوست دارد که دوباره به معنو اگر

آن  ید ولانجام ده یهر کس بتواند کار حرام: »ندیفرمایو با جبران گذشته به سمت خداوند بازگردد. رسول مکرم اسالم م دینما

 .«دهدمی بهتر از آن را به او عوض ایدن نیاز آخرت و در هم شیخداوند پ د،را فقط به خاطر ترس از خدا رها کن

ز ا ندهیدر آ یبه فضل اله د،یبخش ییخود را از گناه رها نکهیتوان عالوه بر امی یاله یو عفت و تقوا ایح تیبا رعا قطعاً

هر »، خداوند متعال به آن اشاره نموده است: 77 هیاست که در سوره نحل آای وعده نیبرخوردار باشد. ا یمشترک خوب یزندگ

 .«میدهمی اند،و پاداششان را بهتر از آنچه عمل کرده میده کوین یکند و مومن باشد او را زندگ ستهیکس از مرد و زن، عمل شا
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 ینیبه هرزه ب عادت

 یمانجس یروین یعنیسازد. می شیرا مقهور خو یانسان ینشود، تمام قوا تیاست که اگر هدا رومندینای زهیغر ،یجنس شهوت

و اراده را تباه کرده  یریگمیرا مغشوش و قدرت تصم شهیبرد و ذهن را مسموم، اندمی فیو مغز و اعصاب را به سرعت رو به تضع

 .کندیساقط م تیکلمه انسان را از انسان کیو در 

قرار  ز،یهوس انگ یهاصحنه دنیمثل د ،یطیمحهای قدرتمند است، اگر در معرض محرک یعیکه به طور طب زهیغر نیا

جبار و ا ادیاعت یگردد و به نوعمی دیشد اریانسان، بس یکه کنترل آن مشکل و خطر آن برا یبه طور شود،یم کیتحر رد،یگ

 .شودیم لیتبد

آن  یازدواج درصدد ارضا یعنی حیو هم از راه صح میرا حذف کن یرونیب یهامحرک دیهم با زهیغر نیکنترل و مهار ا یبرا

 متوسل شد: لیذ یبه راهکارها توانیم نیبنابرا م؛یباش

 اباشند، لذ کاریروند که بمی یاخالق ریغ یهاتیبه سراغ سا یهستند، هنگام ریمشکالت درگ نیغالب افراد که با ا -  

اعمال را  نوع نی. ادیاین شیگونه امور پ نیو مورد عالقه پر کرد، تا فرصت پرداختن به ا ستهیوقت خود را با اعمال شا ستیبامی

 داشته باشند و مورد عالقه اش باشد. تیفرد جذاب یبرا دیبا ا. لذمیشناسیم نیگزیبه اعمال جا

که خداوند به گناه کاران هایی از شهوات، مطالعه و فکر شود. عذاب یرویپ یو خصوصاً اخرو یویبار دن انیآثار ز ۀدربار -

گذشته، آسان های شوند و دست برداشتن از عادت تیتقو یمذهب یباورها له،یوس نیوعده داده است، در نظر آورده شود تا بد

 گردد.

 ایو اشعار عاشقانه ها یقیه موساز گوش دادن ب نیکند، همچنمی کیرا تحر یجنس زهیغر یکه به نوع ییزهایاز تمام چ -

 شود. زیپره کندیم تیرا تقو یکه احساسات شهو یزیهر چ یو به طور کل یصحبت کردن و فکر کردن در امور جنس

 گردد. هیتخل یاضاف یهایانرژ قیطر نیآورد، تا از ا یسالم رو حاتیبه ورزش و تفر -

 بیترت یبرنامه منظم مذهب کیخود  یبرا زیشرکت فعال داشت و ن ستیبامی ،یدر جلسات دعا و مناجات و مراسم مذهب -

 پروردگار در مهار نفس اماره برخوردار شد. یبیو امداد غ مانیا یرویخود، از ن یاحساسات مذهب تیداد، تا ضمن تقو

 د.برقرار کر یرابطه دوست ینموده و در عوض با افراد مومن و ارزش زیبند و بار پره یو ب یاز مراوده و ارتباط با افراد الابال -

 قیانسان، متفاوت خواهد بود و هر مقدار که شناخت انسان عم اریو اخت یبسته به مراحل قوت و ضعف آگاه مانیا مراحل

 .ابدییم یفزون زین مانیدر عمل و اطاعت خداوند باال رود، ا یآدم اریشود و درجه اخت
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ت؛ مراتب فراوان اس نیخواهد بود. البته ا یمانیمراحل آن بسته به مراتب شناخت و قوت عملکرد ا یو ط تیراه تقو نیبنابرا

که  یامشده است. هنگ انیب نیقیو حق ال نیقیال نیع ن،یقیسه مرتبه علم ال ،یاسالم اتیو روا میدر قرآن کر یبه طور کل یول

است و به گناه آلوده است در  یویبه امور دن یافراطهای یو وابستگ یبد، دلبستگهای تعاد طان،ینفس، ش یهوا ریاس ،یآدم

 راه از اهم امور است. نیو مراقبت نفس در ا یخودساز ،یآزادساز نیدچار چالش خواهد بود؛ بنابرا هانهیتمام زم

 یبخش سوم: اخالق ادار

 کار در اسالم گاهیجا: نهم درس

 شتیو مع اخالق

اگر اهل شهرها و : »ندیفرمامی وسعت رزق دانسته و شیاز عوامل گشا یکیرا  یاله یتقوا میمتعال در قرآن کر خداوند

 کردند، ما هم آنان بیتکذ یول م،یگشودمی هارا بر آن نیو زمها برکات آسمان کردند،یم شهیو تقوا پ آوردندیم مانیا هایآباد

 .«1میاعمالشان مجازات کرد فریرا به ک

 او فراهم یبرا یکند، خداوند راه نجات شهیپ یاله یو هرکس تقوا: »دیفرمامی 4و  3 اتیدر سوره مبارکه طالق، آ نیهمچن

کند. خداوند، فرمان خود می امرش را تیرساند و هرکس بر خدا توکل کند، کفامی یکه گمان ندارد، روز ییکند و او را از جامی

 «.قرار داده استای اندازه ،یزیهر چ یو خدا برا رساندیرا به انجام م

از عوامل  یکیو اخالق بد، به عنوان  یدر رزق و روز شیاز عوامل گشا یکیبه عنوان  کو،یاخالق ن یمتعدد اتیروا در

 شده است. یو فقر معرف یتنگدست

به  یکه انسان گاه یابوذر! به درست یا: »دیفرمامی مطلب اشاره کرده و نیبه ا ،یدر سفارش خود به ابوذر غفار اکرم امبریپ

 .«شودیخود محروم م یانجام گناه از روز لیدل

 «.رزق، در اخالق خوب نهفته استهای گنج: »میخوانمی از آن حضرت یگرید تیروا در

ه رابط یروز شیدر کار، با افزا یاخالق اسالم تیکه تقوا و رعا دیرس جهینت نیتوان به امی اتیو روا اتیبا توجه به آ لذا

 دارد. میمستق
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 یو بهداشت روان تیکار در ترب نقش

 «.او تو را مشغول خواهد کرد ،یمشغول نساز یاگر تو نفس خود را به کار: »دیفرمامی یعل امام

ار و فساد خواهد کشاند. اما ک یباشد، انسان را به تباه کاریاست که اگر ب یابه گونه ،یآدم الیقوه خ ژهیو به و یانسان نفس

 .ابدیبه انحراف کشاندن انسان ن یبرا ینفس مجال چندان شود،یموجب م تیو فعال

 نیمصرف شوند که اگر ا حیصح یابه گونه دیانسان با یهایاست. انرژ یکاریعلل ارتکاب گناه، ب نیتراز مهم یکی اصوالً

افکار و  شیدایو نادرست صرف خواهد شد. اشتغال مانع پ یانحرافهای مصرف نداشته باشند، در راه یبرا یراه درستها یانرژ

 کنم که درد ومی هر وقت احساس: »گفتیم ،یعصر روشنگر یمندان غربشاز دان یکی، «ولتر»شود. می زین یطانیش االتیخ

 «پاسکال» نیهمچن«. من است یدرونهای درمان درد نیکار بهتر برم؛یدرآورد، به کار پناه م یمرا از پا خواهدیم ،یماریرنج ب

که  یهر کشور«. است یکاریب ،یو اخالق یمفاسد فکر ۀیمصدر کل»است، اعتقاد داشت:  یاز دانشمندان غرب گرید یکیکه 

از آن  یکه عده معدود یروح قیمردم را به کار وادار کند، تا آن آرامش عم دیرا رفع کند، با یبزرگ اجتماع بیع نیبخواهد ا

 آگاه هستند، در عرصه وجود افراد برقرار شود.

 یکار وجدان

مورد استفاده قرار گرفته است  دن،یو رس یاطالع و آگاه دن،یو د افتن،ی یو مشتقات آن در معان «وَجَدَ»واژه  میقرآن کر در

 کند.می شده که با انجام کار زشت، انسان را نکوهش ریتعب زیو به عنوان نفس لوامه ن

 دشوی، تلفظ م«واو»عراق به ضم  نیو همچن رانیدر استعمال مردم ا یاست ول« واو»وجدان در لغت به کسر  یزبان فارس در

 دهد.می یو بد اعمال آگاه کیرا از ن یدر باطن شخص است که وای شعور باطن و به عنوان قوه افتن،ی یو به معنا

توان می ت،یریاست که در اصطالح مد «یکار»و « وجدان»دو واژه  بیواژه وجدان، آن چه مورد نظر است ترک یلغو یبررس با

ا که در ارتباط ب یالزامات تیبه منظور رعا یعبارت است از احساس تعهد درون یآن در نظر گرفت: وجدان کار یرا برا ریز فیتعر

 کار، مورد توافق قرار گرفته است.

 است که قرار است انسان، آنهایی فهینسبت به وظ یتعهد و التزام عمل ،یقلب تیرضا ،یمنظور از وجدان کار گرید انیب به

ت. روا نخواهد داش یقصور فهیگر نباشد، باز هم در انجام وظنظاره تیبر فعال زین یکه اگر بازرس و ناظر یارا انجام دهد، به گونه

مراجعان،  حیصح ییو راهنما ییدر محل کار، عدم پاسخگو افتنیحضور ن ت،یاحساس مسئول معد ،یکارتوان کممی چگونه
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باال  تیفیو انجام کار با ک یشغل تیرا به رضا یبه آسان طلب شیکار و گرا تیفیبه ک یتوجهیاز اموال، ب حیمراقبت نکردن صح

 کرد؟ لیموثر در محل کار، تبد و مطلوب و حضور

همکاران  انیمشترک را در م یمعنا کیمطلوب،  ستمیس کی جادیا یتوان برامی توجه شود که چگونه دیبا زیموضوع ن نیا به

 به وجود آورد؟

 متعهد، سازمان را در یانسان یرویاست؛ چرا که ن ازمندیدر فرهنگ کار ن رییو تغ یوجدان کار تیما به تقو یانسان یروین

 ریرا در ز هاآن از یتعداد موجود است که یاز وجدان کار زین یگرید فی. البته تعاردهدیم یاریبه اهداف خود  یابیدست

 :میآورمی

و بد را از هم  کیامور ارزش قائل است و ن یو بد پرداخته و برا کین صیکه به تشخ یوجدان، عبارت است از استعداد -

 کند.می جادیا یالزام عمل یما نوع یفرق گذاشته و برا

 آورد.می به وجود ینظام ارزش ،یکه در فرد سازمان یعوامل ۀعبارت است از مجموع ،یوجدان کار -

دارند  یسع را تصور کرده که در آن افراد در مشاغل گوناگونای توان جامعهمی حد وجدان کار، نیصورت دارا بودن باالتر در

 موجب ،یانجام دهند، پس وجدان کار یساز نهیاصول به تیو کامل و با رعا قیوجه و به طور دق نیمحوله را به بهتر یتا کارها

 مند گردند. مو نظا یستمیگردد تا افراد، سمی

 یاخالق ادار ضرورت

 یتمندیو احساس رضا یشغل تیو توأم با رضا نیریانسان وجود و حضور داشته باشد، کار کردن ش یدر زندگ یاخالق ادار اگر

ق و خال تیموجب رضا جهیسو است و در نت گریکار از د ییامور و شکوفا شرفتیمردم و پ تیسو و رضا کیاز  ییو خودشکوفا

 شود.می هاو برکتها بارش رحمت

 به سالمت زیچ چیصورت ه نیاست که در ا یاخالق یو شکسته شدن مرزها یانحطاط اخالق ،یانسان دادیروترین خطرناک

انسان از  یوقت رایبرخوردار است؛ ز ژهیو و ریخط یگاهیاز جا یامر در امور ادار نیو ا زدیریانسان، فرو م تینخواهد ماند و انسان

اکم ح ک،یاگر اخالق ن ابد،یمی یادار یصورت وندیپ نیو ا ردیگیها قرار مانسان گریبا د وندیو در پ شودیخارج م یمحدوده فرد

ودن متخلق ب ،یمالک در هر سازمان ادار نیاست که باالتر لیدل نیشود؛ به هممی برابر نینباشد، فاجعه چند یبر روابط انسان

 است. یافراد به اخالق انسان
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 درها کرامت نیاست و ا یاخالقهای است، کرامت شانیا ییو سبب واال انیآدم یبرتر هیچه ماآن ،یمومنان عل ریمنظر ام از

 «.است ییبر شما باد به مکارم اخالق که آن سبب واال»شده که آن حضرت فرمودند:  تیدارد و روا یاساس یاداره امور، نقش

 رایهستند، ز ازمندین یانسانهای یبه مکارم اخالق و بزرگوار زیاز هر چ شیب رند،یگمی اداره امور قرار گاهیکه در جا یکسان

 خشک و نادرست خواهد شد. یروابط ،یکرامت اخالقبدون ها روابط انسان

 ینوع نگرش ادار تیاهم

کارکنان و به سامان آوردن نوع نگاه آنان به خودشان، مردمان،  نشیب حیتصح ،یاخالق ادار افتنیمبنا در سامان ترین مهم

ه و پاک ب یدیتوح یکه نگاه انسان به خود، مردم و مافوق خود و کار اصالح شود و با نگاه یاست. زمان فشانیمسئوالن و وظا

د رش یو همت ینیریلذت و ش یخدمت کردن، عبادت نمودن و همپا نیکار کردن ع د،ینگاه عمل نما نیامور بنگرد و بر اساس ا

در  خود قائل باشد، به شدت یبرا یدر هست یگاهیچه جاو  اوردیو چگونه ب ندیکه انسان خود را چگونه بب نیاست. ا ییو شکوفا

 یاقائل است، به گونه یمانیو عزت ا یکرامت انسان شیخو یو برا ابدیمی گذار است. آن که خود را عبد ریاخالق و رفتار او تأث

گونه  و متضاد با گرید یابه گونه ست،یکرامت و عزت قائل ن شیخو یو برا بردیم ادیو آن که عبد بودن خود را از  کندیرفتار م

و  میو ترم ینظام ادار رکنانبه آن پرداخت، حفظ و رشد کرامت کا دیکه با یامورترین از مهم نی. بنابرادینمامی نخست رفتار

 زیچ چیهو کرامت خود را با  کنندیرفتار م مانهیکر نند،یبب میخود را کر یاست که اگر کارکنان نظام ادار شانیکرامت ا تیتقو

 .ندینمانمی معاوضه

دار، هر  یگرام ینفس خود را از هر پست»فرموده است:  نیچن فرزندش امام حسن در سفارش گرانقدر به یمومنان عل ریام

 «.هرگز بر تو برنگرداند ،ینهمی کار نیبرساند، چرا که آن چه را از خود بر سر ا یچند تو را به آن چه خواهان

 ؛سازدیدور م یو از پست رساندیم یقیانسان را به کرامت حق دنیخدا و خود را به بنده خدا د ریغ یشدن از بندگ رونیب

 دیبدهد و سپس به مردم بگو یامبریرا نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پ یبشر چیه»که:  میدار میقرآن کر اتیچنانچه در آ

 گرانیبدان سبب که کتاب خدا را به د د،یکه خداشناس و خداپرست باش دیبگو دیبلکه با د،یخدا بندگان من باش یکه به جا

 .«1دیپرداختمی و خود به خواندن آن دیآموخت
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 تیبه کار و مسئول نگاه

ن را و آ ندیرا امانت بب تیکه کار و مسئول یاست. کس یاز امور مهم اخالق مطلوب ادار تینگاه انسان به کار و مسئول نوع

امر  نیکند و هممی ییو خودشکوفا یو خشنود تیبداند، از کار کردن احساس رضا شیخو ییشکوفا هیو سرما یعزتمند لهیوس

جهت  نیرا در ا یکارگزاران و کارکنان دستگاه ادار ،یاخالق ادارهای در آموزش نان،مؤم ریشود.اممی یباعث بهبود اخالق ادار

که به عهده  یهمانا کار»فرموده است:  نیچن «جانیآذربا»استاندار  ،«سیاشعث بن ق»به  یاچنانکه در نامه داد؛یآموزش م

ه و امانت را به عهده ات گذارد یگمارده، نگهبان کاراست بر گردنت و آن که تو را بدان  یبلکه امانت ست؛ین تیتوست، طعمه برا

 ییمردمان به استبداد و خودرأ انیکه در م ستیتو ن یحق برا نینسبت به آن که فردا دست توست. ا ،یآن هست یتو پاسخگو

 .«ییمحکم، درآ زیدشوار، جز با دستاو یو به کار ییعمل نما

 ،یحق نیچن یو هر که در ادا تینفس کار و مسئول یاست، برا یعمل و دقت در خوب انجام دادن امور، حق یبه درست توجه

فرمودند:  7 یباشد. امام عل گر،ید جیگذشته از جوانب و نتا ش،ین خوآن در روح و روا یتبعات منف یرایپذ دیروا دارد، با یکوتاه

 «.دچار اندوه گردد ورزد، یهر که در کار، کوتاه»

 به مردم نگاه

به مردم از منظر درست بنگرند و خود را کارگزار،  ،یکه کارکنان نظام ادار ابدیمی سازمان یمطلوب، زمان یادار اخالق

ره با نیدر ا ی. امام علدینمامی مطلوب، ظهور یصورت است که اخالق سازمان نیدر ا نند؛یگزار مردم ببو خدمت لیدار، وکخزانه

که شما  دیورز ییبایآنان شکهای و در برآوردن حاجت دیداد مردم را از خود، بده»آموزش داده است:  نینبه کارگزاران خود چ

و او را از آنچه مطلوب اوست، باز  دیرا نا کرده مگذار ی. حاجت کسرانیو امت را وکال و امامان را سف دیهست تیخزانه دار رع

 .«دیمدار

 ییبایبدهند و در رفتار با آنان شک شیتوانند انسان را پاس بدارند که داد مردم را از خومی یبه درست یزمان ،یادار کارکنان

 و احساس کنند که به موکالن خود، نندیدار آنان ببو خزانه لیو خود را وک ندیطلبکارانه برخورد ننما شانیداشته باشند و با ا

ترین ندهو تباه کن یآفت اخالق سازمان نیبه مردم است. خطرناکتر یخدمتگزار ،یدر نظام ادار شانیجودوفلسفۀ  و ندیگومی پاسخ

 نندیبه مردم بنگرند و خود را بر آنان مسلط بب نییاز باال به پا ،یاست که کارگزاران و کارکنان نظام ادار نیا یعامل رفتار انسان

 کنند. ییو اراده فرمانروا ندیو در اداره امور، خود را فرمانروا تصور نما

 است. شانیاز حقوق ا یاسداردر رأس مناسبات و رفتارها، حاکم باشد، حرمت نگه داشتن مردم و پ دیچه باآن ینظام ادار در
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 یاخالق کار: درس دهم

 کارمند در برابر همکاران فیوظا

 تیمیصم -1

از هر گونه  یو عار یمناسب است، سرشار از مهر، دوست رونیاست؛ از ا یگزارخدمت یمقدس برا یطیمح ،یادار طیمح

 . دیفراهم آ یاز الطاف اله یبهره مند نهیباشد تا زمای نهیک

مهم آن است که  یاست، ول یعیطب یامر ،یادار طیمح کیکارکنان  انیدر م دهیو اختالف عق قهیشک اختالف سل یب

 .ردیمهر و محبت را بگ یو نفرت جا نهیو ک انجامدیدر امور ب یبه لجاجت و کارشکن دینبا ها،قهیاختالف سل

 یتی، حکا«داستان راستان»در کتاب  یمطهر دیممکن نخواهد بود. شه زیخود کارمند ن یادامه کار برا ،نباشد نگونهیا اگر

هشام بن »صادقانه  یو همکار تیمیصفا و صم»است:  نیکند که چنمی دو همکار، نقل تیمیآموزنده، از صفا و صم اریبس

خوب و دو همکار  کیدو شردو نفر، ضرب المثل  نیمردم کوفه شده بود. اهمۀ  ابمورد اعج ،«یاباض دیزیعبداهلل بن »و « الحکم

 یمان. تا زفروختندیو م آوردندیم یداشتند. جنس خراز یمغازه خراز کی گر،یکدیدو با شراکت  نیشده بودند. ا یمیو صم نیام

موجب  شتریزبان زد عموم مردم شود و ب موضوع نیکه موجب شد ا یزیها اختالف و مشاجره رخ نداد. چآن انیکه زنده بودند، م

هشام از  رایقطب کامال مخالف قرار داشتند؛ ز دودر  ،یمذهب دهیدو نفر از لحاظ عق نیبود که ا نیاعجاب خاص و عام گردد، ا

 عبداهلل یت بود، ولیو معتقد به امامت اهل ب ر صادقو اصحاب خاص امام جعف ارانیو  هیامام عهیسرشناس ش نیعلما و متکلم

 شش گانه خارج( بود.های از فرقه یکی) هیّاباض یاز علما دیزیبن 

ها توانسته بودند تعصب آن یدو نفر در دو جبهه کامال مخالف قرار داشتند؛ ول نیو مذهب بود، ا دهیدفاع از عق یجا که پا آن

 بید. عجنبرسان انیدخالت ندهند و با کمال متانت، کار شراکت و تجارت، کسب و معامله را به پا یشئون زندگ ریرا در سا یمذهب

 هاآن را به عیو هشام، اصول و مسائل تش آمدندیو شاگردان هشام، به همان مغازه م انیعیکه ش افتدیاتفاق م اریکه بس نیتر، ا

و در  آمدندیم هیاباض نیداد. همچننمی نشان یخود، ناراحت یمذهب دهیبر خالف عق یسخنان دنیآموخت و عبداهلل از شنمی

 . «دادنمی نشان یگرفتند و هشام ناراحتمی بود، فرا عیتش ذهبم هیخودشان را که غالبًا عل یمذهب ماتیچشم هشام، تعل یجلو

 مشورت -2

 یباشد که در رابطه با آن اطالعات مناسب یمشورت در امور تواندیمتقابل کارمند نسبت به همکاران، م فیجمله وظا از

 .شودیاز گذشته احساس م شیب ،یبه همفکر ازیامور، ن یدگیچیو پ یامروزه به سبب گستردگ رایندارد؛ ز
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و در عمل دچار اشتباه شوند. مسائل را نداشته باشند همۀ  توان حل ییکارمندان ممکن است به تنها ،یادار طیمح در

 خطاها بکاهد. زانیرا جبران و از مها یتواند کاستمی است که یکردیرو ،یادار طیمشورت در مح ۀویاز ش یریگبهره

 مشورت ۀدربار یشده است؛ امام عل دیاسالم بدان تاک یآسمانهای است که در آموزههایی وهیمشورت، از ش گرید یسو از

 کیها شرآنهای مشورت کرد، در عقل گرانیو هر کس با د دیخود اکتفا کرد، به هالکت رس یهر کس تنها به رأ: »دیفرمامی

 «.شد

مشورت فراهم خواهد آمد و  یبرا یشتریبهای باشد، فرصتتر و دوستانهتر مناسب یادار طیشک هر چه روابط در مح یب

ردم م یبرا یشتریب یسازنده، فرصت خدمت رسان یشنهادهایها و پارائه طرح شتر،یب یتوانند با هماهنگمی یمیهمکاران صم

 فراهم آورند.

 یستگیاحساس شا زیکار، آنان ن نیگشا باشد. با اراه تواندیم ز،ین ردستیفراموش کرد که مشورت با همکاران ز دینبا البته

ست در یهادگاهیاحساس کنند که سرپرست، به د یوقت یبه اهداف، دو چندان خواهد شد؛ ول دنیرس یو تالششان برا کنندیم

 کنند. یخوددار ز،ین یضرور یند و از اظهارنظرهاشو دهیکش واندارد، ممکن است به انز ییآنان اعتنا

 احساس تعهد -3

در  دارند؛ چنان که رسول خدا ینیو د یمومنان، با هم برادر و برابرند و نسبت به هم تعهد اخالقهمۀ  اسالم نیمب نید در

مومنان را به  گرید یدر فراز شانیا نیهمچن«. مؤمن است )و( مؤمن، برادر مؤمن است نهیمؤمن، آ: »ندیفرمامی بایزای جمله

 است. گریهمد یداریها در گرو پاکه استحکام آن کندیم هیتشب یمستحکم یبنا

ه کنند و نسبت ب تیرا تقو یاسالم یبرادر هیکارمندان محترم رو ز،ین یاسالم یادار طیمح کیاست در  ستهیرو شا نیا از

باشند؛  گریکدی اوریو  اریها، کنار هم و  یدر گرفتار یو اخالق ینید فهیبا احساس وظ نیحساس باشند. همچن گریسرنوشت همد

 نید یکلمه، أدا کیو رساندن نفع به هم، حفظ آبرو و در  حتیاز احسان و نص اشته؛بازدها را از اشتباهات و لغزش گریهمد

کن؛ چه ستمگر باشد و چه  یاریبرادر خود را »هم باشند:  اوریدر همه حال،  رسول خدا رینکنند و به تعب غینسبت به هم، در

 «.کن یاری ااست، او ر دهیاگر ستمگر است، او را از ستم بازدار و اگر ستم د ده؛یستم د

ها و عمر خود را در کنج زنداناند شده یهستند که مرتکب تخلفات ادار یکه در حال حاضر، کارمندان میاست بدان بهتر

 یخواهریخ یاز رو ؛یتفاوتیسکوت و ب ،یچشم پوش یتخلف، به جا نینخست دنیبا د شان،یر دوستان همکار اگذرانند و اگمی

 شدند.نمی یمشکالت نیآنان هم اکنون گرفتار چن شکیب داشتند،یرا از اعمال ناپسند باز م هاآن و تعهد
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 از حسادت  زیپره -4

ت . حسادرودینفس به شمار مهای یماریب نیو بدتر یصفات اخالقترین است که از پست گرانید یبرا یبدخواه حسادت،

 ت،یموفق یهانهیبه سبب وجود زم یادار یهاطیگفت در مح دیاست که با یاز گناهان و مفاسد در جوامع شهر یاریعامل بس

 یادار طیکارمند و مح یند و براتواند بروز کمی ،یو چه از نظر امور اخالق یهمکاران، چه از نظر امور ماد یو ارتقا شرفتیپ

د را خو دیرو کارمند مسلمان، با نی؛ از ا«است یحسادت بر دوست، از آفات دوست: »یباشد. بنا به فرموده امام عل نیمشکل آفر

با  زیمثبت، خرسند گردد و تالش کند تا او ن یکارها رهمکار و دوست خود دهای تیصفت پست، دور سازد و از موفق نیاز ا

 هیجخود را تو یمورد کوتاه یب لیبا دال نکهیباشد نه ا روزیبه خدا، در کارها پ دیموفق همکاران خود و ام اتیاز تجرب یریگبهره

 کند.

 دست ریکارمند نسبت به ز فیوظا

 الگو بودن -1

رد آنان کعمل یدست و چگونگ ریدارند، نسبت به افراد ز یفیکه کارمندان و کارگزاران نسبت به افراد مافوق وظا همانگونه

 به همراه خواهد داشت. یبارانیز یامدهایمسئله پ نینسبت به ا یتفاوت یو ب یمسئول هستند و هرگونه سهل انگار

 یناخواسته، تمام ایخواسته  ران،یدست خود، الگو بودن است. مد ریمسلمان نسبت به افراد ز ریمد کی فیوظا نینخست

 تیدر نها هاآن رو بهتر است نه تنها رفتار و عملکرد با نیدست خواهد بود؛ از ا ریکارها، گفتار و حرکاتشان مورد توجه افراد ز

ورها گفتار و دست میدر حفظ حر دیکند؛ افزون بر آن، با قیبهتر تشو یو کارها شتریب تیالادب و احترام باشد و آنان را به فع

انتظار  گران،یاز د یو با عمل خود، حرمت قانون را نگه دارد تا در گام بعدها یاز کج رو زیبا پره دیو باو عامل باشد. ا بندیپا

: دیفرمایم یکه امام علاست؛ چنان یانکار ناشدن ران،یمسئوالن و مد یگوو ال یرفتار ریتاث رایرا داشته باشد؛ ز نیقوان نیا یاجرا

 «.ترند، تا به پدران خود هیخود شب رانیمردم به ام»

 کار مناسب میتقس -2

 دیه باک یابه گونه کند؛یهر شخص را مشخص م فیحدود و وظا ت،یمسئول میاست و تقس تیمسئول میکار، تقس میتقس

ار ک»: شوندیم ادآوری نیکار را چن میتقس تی، اهمبه فرزندش امام حسن یادر نامه یکردش پاسخگو باشد. امام علعملدربارۀ 

وا  رگیکدیشود، کارها را به می کار سبب میکه تقس ؛یکن که او را در برابر آن مسئول بدان نیرا مع انتهر کدام از خدمتکار

 «.نکنند ینگذارند و در خدمت، سست
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کار مناسب،  میتقس ران،یمد فیاز وظا گرید یکیکار،  شرفتیدر پ تیمسئول میارزشمند و نقش تقس شیفرما نیتوجه به ا با

بزرگ  یهاتیمسئول توانیشود، م یدچار سخت یکار مناسب، بدون آنکه کس میشک با تقس یاست. ب یافراد تحت سرپرست انیم

ت نظم و ... ممکن اس ،یتجربه و تخصص اندوز ،یکار، مانند: سرعت بخش میتقس یسودهاهمۀ  با کرد. میکارکنان تقس انیرا م

نسان به مرور در ا زیو ابتکار ن ینوآور ۀیبر کارکنان، روح یو تنبل یمداوم، ضمن غالب شدن خستگ و کنواختیدر اثر انجام کار 

 یاراز کارکنان، ک کین حالت بهتر است، به هر یاز ا یریشگیپ یاز او گرفته شود. برا شهیاند ۀسپرده شود و قو یبه فراموش

 از کارش لذت خواهد برد.  یشخص نیصورت چن نیاو سپرده شود که در ا قهیمتناسب با تخصص و سل

 یریانتقاد پذ-3 

اشد ب یممکن است در کارش کاست یگاه رایخود را معصوم بپندارد، ز دیبخش، هرگز نبا کیسرپرست  ایاداره  کی مسئول

انتقاد  هیالزم است، روح یاحتمال یامدهایاز پ یریشگیو پ یآگاه یبرا نینداشته است. بنابرا یکه خودش تاکنون به آن توجه

 تیاو را به جا و با رعاهای بیکه جرات داشته باشند، عای کند؛ به گونه تیتقو یرادا طیدر مح یکردن را در افراد تحت سرپرست

 جدا گریکدیها را از دهد و آنمی صیها را تشخخوب و بد آن گران،یمنتقد، با نظر به اعمال د رایکنند؛ ز انیب طیحدود و شرا

 .دتا اعمالش خالص گرد دارد،یم انیشخص مورد نظر را ب یهایکرده و بد

سان به که ان شودیانتقاد به جا و درست سبب م دیاز فوا یآگاه یول د،ینمامی گوناگون سخت لیبه دال یریانتقادپذ اگرچه

 هر شکل ممکن، آن را تحمل کند.

 ضیاز تبع زیپره -4

 گاهینزد مسئول اداره منزلت و جا ،یشغل تیو مسئول تینا به موقعب یافراد تحت سرپرست ،یادار طیمح کیاست در  ممکن

ه ممکن کهایی ادب و اتفاق تیسبب شود که مسئول، در نوع نگاه و رفتار، رعا دینبا ارهایگونه مع نیا یداشته باشند؛ ولای ژهیو

 یرپرستبا افراد تحت س ضیتبع یامدهایپدربارۀ  اسالم یتفاوت قائل شود. رسول گرام د،یآ شیپ یافراد تحت سرپرست یاست برا

پا  که دست و یدر حال د،یآمی امتیروز ق د،یها به عدالت رفتار ننماآن انیکند و در م یهر کس بر ده نفر سرپرست: »دیفرمامی

 «.قرار دارد یریشکاف ت و سرش در

سرشار از عدالت داشته باشند. بنا به فرموده امام  یرفتار ،یبا افراد تحت سرپرست یرو الزم است مسئوالن نظام اسالم نیا از

 «.( عدل استیاداره امور، )اجرا ییبایجمال و ز: »یعل
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 کارمندان در مقابل مردم فیوظا

 نیترمهم انیدارند که به ب یفیکنندگان، وظاکه باشند، نسبت به مردم و مراجعه یاز هر رده و مقام ،ینظام اسالم کارگزاران

 :میپردازیها مآن

 مانهیبرخورد کر -1

به مردم است و باال رفتن مقام و منزلت  یرسانخدمت و خدمت یبرا یالهیوس ،یو کارگزار یکارمند تیاسالم، مسئول در

ود بنگرند، خ گاهینوع نگاه، به جا نی. اگر کارمندان به با اکندیبهتر به همنوعان فراهم م یخدمتگزار یتر براگسترده یدانیم زین

 خود به شمار خواهند آورد. یاساس فیبا ارباب رجوع را از وظا مانهیبرخورد کر

 با مراجعه کنندگان به یابه گونه دیبا نی؛ بنابرا«از کعبه است شتریاحترام مؤمن، ب: »ندیفرمامی باره نیدر ا صادق امام

 را احساس کنند. یگزارها افتخار خدمتآنو ادارات روبرو شوند که در نگاه، رفتار و برخورد ها سازمان

 یفروتن -2

کارمند و کارگزاران مسلمان در پرتو  رایاست؛ ز ییجو یاز برتر زیپره ،یکارمندان و کارگزاران نظام اسالم فیاز وظا یکی

 یراب یهر اندازه فروتنرو  نیرا به مردم بچشاند. از ا یشود، در قلب مردم نفوذ و مهربانمی موفق یاز خودپسند زیو پره یفروتن

او الزم خواهد بود؛ چون به فرموده  یبرا جایاز تکبر و غرور ب یاست، به همان مقدار، دور ستهیکارگزاران مسلمان  شا ایکارمند 

 .«به هنگام عزل است یخوار ت،یکردن به هنگام مسئول تکبر»نخواهد داشت:  یبه جز ذلت در پای جهینت انی، در پا7 یامام عل

 ییگشاگره -3

از پاسخ نامه امام صادق  به عبداهلل  توانیم یمطلب را به آسان نیاز کار مردم است. ا ییگشااهداف کارمند و کارگزار، گره از

 .افتیدر ،ینجاش

 شیابر یحکومت یتا دستورالعمل خواهدیاهواز منصوب شده بود، از امام م یبه استاندار فه،یخل یکه عبداهلل از سو یهنگام

 خبر هم نیا ؛یاهواز، منصوب شده ا یبعد از خواندن نامه دانستم که به استاندار: »دیفرمایاز نامه م ی. امام ، در بخشسدیبنو

وستان از د یتو، مظلوم خائف لهیخداوند به وس دیبابت بود که گفتم شا نیاز ا می... خوشحال نید و هم غمگیمرا خوشحال گردان

آتش  د،ینما تیاز آنان را بپوشاند و ضعف آنان را تقوای از آنان را عزت دهد، برهنهای ار شدهرا نجات دهد و خو آل محمد

است  نیتو ادربارۀ  خوف من نیاست که کمتر نیخبر مرا ناراحت ساخت، ا نیو اما آنچه که از ا ندیمامخالفتشان را خاموش ن

 «.بهشت به مشامت نرسد یبو ،و در اثر آن یده رییاز دوستان ما تغ یکیکه حال و رفتارت را نسبت به 
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 شیخو تیداند که بتواند از موقعمی یرا فرصت مناسب یادار تیمسئول رشیو پذ ی، کارگزارارزشمند امام صادق ۀنام نیا

 مردم غافل بماند. یگزارشود که او از خدمت سبب ت،یمقام و مسئول نکهینه ا رد،یاز کار مردم، بهره گ ییگشاگره یبرا

 مدارا  -4

 عقل و خرد، وهیآن حضرت، مدارا کردن را م طورنی؛ هم«خصلت هاستترین مدارا کردن از ستوده: »یبه فرموده امام عل بنا

 «.مدارا کردن با مردم است ،عقل و خرد وهیم: »دیفرمامی داند ومی

دان که کارمن الزم است یداشته باشند، ول مدارا د،یآیم شیکه پ یدر امور و مشکالت گریمردم است که با همدهمۀ  چه بر اگر

ها و دستورالعمل قیدق یممکن است، اجرا یادارهای طیدر مح یگاه رایمراعات کنند؛ ز شتریستوده را ب یژگیو نیمحترم، ا

به هر  ای ستندین بندیکه به ضوابط پا یکسان اینا آگاه، ای عده یشناس، برا فهیوظ رگزارانکارمندان و کا یاز سو یمقررات ادار

و  دیاز جمله: اهانت، تهد ست،یناشاهای ممکن است با واکنش یباشد و حت ندیخود قائل هستند، ناخوشا یبرا یحق یلیدل

کارمندان مسلمان، با او مقابله به مثل کنند؛ بلکه  هک ستین ستهیشا ،تیموقع نیببرند. در ا شیو ... کار خود را پ یپرخاشگر

 «.مدارا است یریاساس اداره امور، به کارگ: »دیفرمامی یچنان که حضرت عل رد؛یگ شیمدارا را در پ استیبهتر است، س

از  ،یتیریمد یهاتیاز فعال یکه بخش یبو.د زمان یجد اریدستورالعمل ها، بس یاو در اجرا: »سندینومی ییرجا دیشه ۀدربار

 مدرسه قاطعانه یعمومهای با مصوبه ریمغا یو تقاضاهاها هیواگذار شده بود، در برابر توص شانیآموزان به انام دانشجمله ثبت

 .«دادیتن نم یبازیو پارت جیراهای و به ضد ارزش ستادیامی

 یرا به فراموشها و کدورت نهیبرخوردار شد و ک یو برادر یتوان از دوستمی مدارا، قیفراموش کرد که از طر دینبا البته

 شانیها هنیکن تا ک دارشانید ،ییبهره مند و با گشاده رو شانیبا مردم، مدارا کن تا از برادر: »دیفرمامی یسپرد؛ چنان که امام عل

 .«ردیبم




