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مؤلفان:
 دﻛتﻮر شﻴر ﻋﻠﻲ ﻇرﻳﻔﻲ دﻛتﻮر ﻋﻨاﻳت اﷲ خﻠﻴﻞ ﻫدف ﻣحﻤد ﻣحﻖایدیت علمی
 دﻛتﻮر ﻋبداﻟصبﻮر ﻓخرى دﻛتﻮر ﻓضﻞ اﻟﻬادى وزﻳﻦ رﻗﻴب اﷲ ابراﻫﻴﻤﻰایدیت زبانی
 ﻋبداﻟحﻤﻴد ﻋاﻃﻒکمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:

 دﻛتﻮر شﻴر ﻋﻠﻰ ﻇرﻳﻔﻰ -سﻌﻴد اﻟرحﻤﻦ حاﻣد

إشراف:
 -دﻛتﻮر شﻴر ﻋﻠﻰ ﻇرﻳﻔﻰ رئﻴس پروژه اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ.

ب

ج

سرود ملی

د

دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د هـــر افـــغان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولو کـور دى

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو

د پښتــــون او هزاره وو

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو

ورسره عرب ،ګوجــر دي

پـــاميــريان ،نورستانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيـــواد به تل ځلي８ي

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سينــه ک ３د آسيـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاويدان

نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف
اﻟحﻤدﷲ رب اﻟﻌاﻟﻤﻴﻦ والصالة واﻟسﻼم ﻋﻠﻰ رسﻮﻟﻪ ﻣحﻤد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأصحابﻪ أجﻤﻌﻴﻦ ،أﻣا بﻌد:
ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌارف اساس ﻧﻈام تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ را تشﻜﻴﻞ داده و در رشد و تﻮسﻌﺔ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻓﻜرى و سﻠﻮﻛﻰ
ﻧسﻠﻬاى اﻣروز و ﻓرداى ﻛشﻮر ﻧﻘش بﻨﻴادى و سرﻧﻮشت ساز دارد.
ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ با ﮔذشت زﻣان و تحﻮل و پﻴشرﻓت در ﻋرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ زﻧدﮔﻰ ،ﻣﻄابﻖ با ﻧﻴازﻫاى جاﻣﻌﻪ ،باﻳد
ﻫﻢ از ﻧﻈر ﻣضﻤﻮن و ﻣحتﻮا و ﻫﻢ از ﻧﻈر شﻴﻮه و روش ﻋرضﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣات ،تﻄﻮر و اﻧﻜشاف ﻧﻤاﻳد.
ﻳﻜﻰ از ﻋرصﻪﻫاى ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد تﻮجﻪ جدى براى تجدﻳد ﻧﻈر و بﻬبﻮد ﻣﻰباشد ،ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤات
اسﻼﻣﻰ است؛ زﻳرا از ﻳﻚ جاﻧب ،ﻓارﻏان ﻣدارس دﻳﻨﻰ بﻪ حﻴث پﻴشﻮاﻳان ﻣﻌﻨﻮى جاﻣﻌﻪ ،باﻳد ﻣحﻮر تﻼشﻬاى
ﻣﻌارف ﻗرار ﮔﻴرﻧد و از سﻮى دﻳﮕر ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ شاﻣﻞ ﻋﻘاﻳد ،احﻜام و ﻫداﻳات دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم
است ﻛﻪ بﻪ حﻴث ﻧﻈام و ﻗاﻧﻮن ﻣﻜﻤﻞ ،تﻤام ابﻌاد زﻧدﮔﻰ اﻧسانﻫا را در بر ﮔرﻓتﻪ و بﻪ ﻋﻨﻮان آخرﻳﻦ پﻴام خاﻟﻖ و
پروردﮔار جﻬان تا روز ﻗﻴاﻣت ،رساﻟت رﻫﻨﻤاﻳﻰ و ﻫداﻳت بشرﻳت را اﻧجام ﻣﻰدﻫد.
ﻋﻠﻤاى اﻣت اسﻼﻣﻰ در ﻃﻮل تارﻳخ ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ را در اﻳجاد ،تﻮسﻌﻪ و ﻏﻨاﻣﻨدى سﻴستﻢ تﻌﻠﻴﻤات و ﻣﻌارف اسﻼﻣﻰ
ﻣخصﻮصاً اﻧﻜشاف تدرﻳجﻰ ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣراﻛز و ﻣؤسسات ﻋﻠﻤﻰ جﻬان اسﻼم ،اﻳﻔاء ﻛرده اﻧد.
ﻣﻄاﻟﻌﺔ دﻗﻴﻖ در سﻴر تﻄﻮر تارﻳخﻰ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌارف اسﻼﻣﻰ در جﻬان ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣدارس و
ﻣراﻛز ﻋﻠﻤﻰ ﻣا ،ﻫﻤﻮاره بﻨا بر ضرورتﻫاى جاﻣﻌﻪ و در تﻄابﻖ با احﻜام ثابت و پا بر جاى دﻳﻦ اسﻼم ،ﻛﻪ براى
ﻫﻤﺔ اﻧساﻧﻬا در ﻫﻤﺔ زﻣاﻧﻬا و ﻣﻜاﻧﻬا ﻣﻰباشد ،تﻮسﻌﻪ ﻳاﻓتﻪ است.
ﻛشﻮر ﻋزﻳز ﻣا اﻓﻐاﻧستان با سابﻘﺔ درخشان ﻋﻠﻤﻰ ،روزﮔارى ﻣﻬد ﻋﻠﻢ و داﻧش و جاﻳﮕاه بزرﮔترﻳﻦ ﻣراﻛز ﻋﻠﻤﻰ
ﻋصر بﻮده و در شﻜﻞ ﮔﻴرى تﻤدن بزرگ اسﻼﻣﻰ ﻧﻘش ﻋﻈﻴﻤﻰ داشتﻪ است ،وجﻮد ﻫزاران داﻧشﻤﻨد و ﻋاﻟﻢ در
ﻋرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﻓرﻫﻨﮓ ﻣخصﻮصاً در ﻋﻠﻮم شرﻋﻰ ﻣاﻧﻨد ﻋﻘاﻳد ،تﻔسﻴر ،حدﻳث ،ﻓﻘﻪ ،اصﻮل ﻓﻘﻪ و ﻏﻴره،
ﮔﻮاه واضح آﻧچﻪ ﮔﻔتﻪ شد ﻣﻰباشد.
ﻫﻤزﻣان با رشد بﻴدارى اسﻼﻣﻰ در ﻋصر حاضر ،تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در ﻛشﻮر ﻣا شاﻫد تحﻮل ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ بﻮده و
اﻃﻔال و جﻮاﻧان ﻛشﻮر ﻣا با شﻮق و رﻏبت ﻓراوان بﻪ ﻃرف ﻣدارس و ﻣراﻛز تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ رو ﻣﻰآورﻧد.
وزارت ﻣﻌارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ اﻓﻐاﻧستان بر اساس ﻣسؤوﻟﻴت ورساﻟت خﻮﻳش ،در ﻣﻄابﻘت با احﻜام ﻗاﻧﻮن
اساسﻰ ﻛشﻮر ،بﻪ ﻣﻨﻈﻮر رشد و تﻮسﻌﺔ ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ و از جﻤﻠﻪ ﻧصاب آن ،اﻗداﻣات ﻗابﻞ تﻮجﻪ
ﻧﻤﻮده است.
درﻳﻦ راستا وزارت ﻣﻌارف با دﻋﻮت از ﻋﻠﻤاء ،استادان و ﻣتخصصﻴﻦ باتجربﻪ و ﻗابﻞ اﻋتﻤاد ﻛشﻮر ،بﻪ بﻬبﻮد و
اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ پرداختﻪ و ﻛتابﻬاى راﻳج ﻣدارس تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ را با شرح و تﻮضﻴح ﻣتﻮن ،جا بجا
ساختﻦ ﻓﻌاﻟﻴتﻬا ،ارزﻳابﻰ و تﻤرﻳﻨﻬا با ﻣﻌﻴارﻫاى ﻛتب درسﻰ ﻋﻴار ساخت.
اﻣﻴدوارم اﻳﻦ تﻼشﻬاى ﻗابﻞ تﻤجﻴد ﻋﻠﻤاء و ﻣتخصصان وزارت ﻣﻌارف ،در بﻬبﻮد و اﻧﻜشاف ﻫر چﻪ بﻴشتر
تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در اﻓﻐاﻧستان ﻋزﻳز ﻣﻔﻴد واﻗﻊ شده وسبب ﻛسب رضاى خداوﻧد ﻣتﻌال ﻗرار ﮔﻴرد.
وباﷲ اﻟتﻮﻓﻴﻖ
دکتور محمد میرویس بلخی
وزﻳر ﻣﻌارف

ه

پیشگفتار
ﻣﻌﻠﻤان ﻣحترم و شاﮔردان ﮔراﻣﻰ!
ﻋﻠﻤاى اسﻼم ،تﻌﻠﻴﻤات وآﻣﻮزهﻫاى دﻳﻦ را بﻪ سﻪ بخش :ﻋﻘاﻳد ،احﻜام و اخﻼق تﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮده
اﻧد ،ﻋﻠﻢ ﻋﻘاﻳد باورﻫا را در ﻣﻮرد خاﻟﻖ – جﻞ جﻼﻟﻪ – و ﻣخﻠﻮق راست ﻣﻰسازد ،ﻋﻠﻢ احﻜام
ﻛردار و ﮔﻔتار را استﻘاﻣت ﻣﻰبخشد وﻋﻠﻢ اخﻼق صﻔات ﻣﻌﻨﻮى اﻧساﻧﻬا را بﻪ سﻮى ﻛﻤال
راﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨد.
از آﻧجاﻳﻴﻜﻪ ﻋﻠﻢ اخﻼق با اوصاف ﻣﻌﻨﻮى اﻓراد جاﻣﻌﺔ بشرى سروﻛار دارد ،از اﻳجاد تﻮاﻧاﻳﻰﻫاى
ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻄﻠﻮب و ﻣحﻮ ﻛردن اخﻼق سﻮء بحث ﻣﻰﻛﻨد ،پس پﻴشرﻓت ﻣادى و رﻓاه اجتﻤاﻋﻰ
جﻮاﻣﻊ بشرى تا حد زﻳادى بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ارزشﻬاى اخﻼﻗﻰ در اﻓراد آن ارتباط دارد.
و چﻮن ﻣﻌﻴار ﻣؤثرﻳت وﻗابﻠﻴت ﻓرد در ﮔرو خصﻠتﻬاى ﻣﻌﻨﻮى وى ﻣﻰباشد؛ ازﻳﻨرو ،اخﻼق خﻮب
از دﻳدﮔاه اسﻼم ﻣﻌﻴار ﻧﻴﻜﻰ وارزش اﻧسان شﻤرده شده است پﻴاﻣبر اسﻼم ﻓرﻣﻮده است:
(إن خﻴارﻛﻢ أحاسﻨﻜﻢ أخﻼﻗا) بدون شﻚ ،بﻬترﻳﻦ شﻤا ،خﻮش اخﻼق ترﻳﻦ شﻤا است.
پس اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻣبرم ﻣاست تا ﻓضاﻳﻞ و ارزشﻬاى اخﻼﻗﻰ در جاﻣﻌﻪ تروﻳج و اﻧﻜشاف ﻳابد و با
ﻓراﮔرﻓتﻦ ﻫداﻳات ﻗرآن و سﻨت و سﻴرت پﻴاﻣبر اﻛرم صﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ و اﻃﻼع از ﻋﻤﻠﻜرد
و اﻗﻮال ﻋﻠﻤاء و پﻴشﻮاﻳان اسﻼم ،داﻧش آﻣﻮزان ﻣدارس دﻳﻨﻰ با ﻋﻠﻢ اخﻼق ﻣزﻳﻦ ﮔردﻧد ،خﻮد
بﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻨد و اﻳﻦ ﻣشﻌﻞ ﻓروزان را بﻪ ﻫر ﻛﻨج و ﻛﻨار وﻫر خاﻧﻮاده برساﻧﻨد ،تا آﻧﻜﻪ بﻪ
زخﻤﻬا و رﻧجﻬاى ﻓراوان ﻓردى و خاﻧﻮادﮔﻰ جاﻣﻌﺔ ﻣا اﻟتﻴام بخشﻴده شﻮد.
بﻨا بر اﻳﻦ جاﻳﮕاه و ارزش ﻣﻬﻢ اخﻼق ،رﻳاست اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ وزارت ﻣﻌارف
جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ اﻓﻐاﻧستان ،در بخش ﻧصاب ﻣدارس دﻳﻨﻰ ،ﻣضﻤﻮن اخﻼق را در دو صﻨﻒ
(ﻫﻔتﻢ وﻫشتﻢ) ﻣﻘرر ﻧﻤﻮده وﻣﻔردات آﻧرا ﻃﻮرى ﻋﻴار ساختﻪ تا ﻣﻮضﻮﻋات ﻋﻤدة اخﻼق
اسﻼﻣﻰ را با در ﻧﻈر داشت اوﻟﻮﻳتﻬا و تسﻠسﻞ ﻣﻨﻄﻘﻰ وسﻄح استﻌداد وتﻮاﻧاﻳﻰﻫاى شاﮔردان
در بر ﮔﻴرد .در ﻋﻴﻦ حال تأﻟﻴﻒ ﻛتابﻬاى اخﻼق با روش ساده و ﻣؤثر صﻮرت ﮔرﻓتﻪ تا بﻪ تﻮﻓﻴﻖ
خداوﻧد خﻮاﻧدن اﻳﻦ ﻛتابﻬا ﻧﻪ تﻨﻬا براى شاﮔردان ﻣدارس دﻳﻨﻰ؛ بﻠﻜﻪ براى ﻫر خﻮاﻧﻨده سﻮد
ﻣﻨد و ﻗابﻞ ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﮔردد و درشخصﻴت وﻇرﻓﻴت وى دﮔرﮔﻮﻧﻰ ﻣثبت اﻳجاد ﻧﻤاﻳد.
وﻣا ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ بﻌزﻳز.
و

فﻬرست عﻨاوﻳن
شﻤاره

ﻋﻨﻮان

صﻔحﻪ

شﻤاره

ﻋﻨﻮان

صﻔحﻪ

1

شﻨاخت اخﻼق

1

20

دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح

57

2

چرا اخﻼق ﻣﻰ آﻣﻮزﻳﻢ؟

3

21

ﻓﻮاﻳد ﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮب

59

3

ارﻛان اخﻼق

7

22

ﻧﻴﻜﻰ بﻪ پدر و ﻣادر

61

4

اﻧﻮاع اخﻼق

11

23

صﻠﺔ رحﻢ

65

5

ﻧشاﻧﻪﻫاى اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ

13

24

آداب ﻓراﮔﻴرى ﻋﻠﻢ

69

6

خصﻮصﻴتﻫاى اخﻼﻗﻰ

15

25

آداب ﻓراﮔﻴرى ﻋﻠﻢ ()2

73

7

جاﻳﮕاه اخﻼق در اسﻼم

17

26

صدق و راستﻰ

76

8

تأثﻴر اخﻼق در زﻧدهﮔﻰ

20

27

اجتﻨاب از دروغ

80

9

ﻧتاﻳج اخﻼق ﻧﻴﻚ

22

28

شتاﻓتﻦ بﻪ خﻮبﻴﻬا

83

10

اسباب و ﻋﻮاﻗب اخﻼق

25

29

رﻗابت ﻧﻤﻮدن در خﻮبﻴﻬا

86

30

اﻣاﻧت در اسﻼم

90

31

ترحﻢ و ﻣﻬرباﻧﻰ
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درس ﻳﻜﻢ

ﺷﻨﺎخﺖ اخﻼق
اخﻼق چﻪ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ آﻳا اخﻼق خﻮب و اخﻼق بد وجﻮد دارد؟ اﮔر وجﻮد دارد چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴان
ﻫر دو فرق ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم اخﻼق را چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰبﻴﻨد؟
در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم سﻪ قسﻢ رﻫﻨﻤﻮد وجﻮد دارد ﻛﻪ عبارت اﻧد از عقاﻳد ،احﻜام واخﻼق.
عقاﻳد باورﻫاى اﻧسان را درست ﻣﻰسازد ،احﻜام ﻛردارﻫاى اﻧسان را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨد واخﻼق از
طبﻴعت وسﻠﻮک خﻮب وبد اﻧسان بحث ﻣﻰﻛﻨد.
تﻌرﻳﻒ اخﻼق
اخﻼق ﻛﻠﻤﺔ عربﻰ است ﻛﻪ بﻪ خﻮى ،روﻳﻪ وطبﻴعت اطﻼق ﻣﻰشﻮد .ﻣفرد آن ُ
(خﻠق) است.
ُخﻠق (بﻪ ضﻢ خا) از حاﻟت باطﻨﻰ اﻧسان تعبﻴر ﻣﻰﻛﻨد َ
وخﻠق (بﻪ فتح خا وسﻜﻮن ﻻم) بﻪ
درست بﻮدن شﻜﻞ ظاﻫرى اﻧسان دﻻﻟت دارد.
براى اخﻼق ،تعرﻳفﻫاى زﻳادى صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻛﻪ ﻣا در اﻳﻨجا بﻪ ﻳک تعرﻳف آن اشاره
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
اخﻼق صفت فطرى وﻛسبﻰ ﻣستقر در ﻧفس است ﻛﻪ داراى آثار و ﻧتاﻳج پسﻨدﻳده وﻳا ﻧا پسﻨد
در سﻠﻮک اﻧسان بﻮده باشد.
اخﻼق خﻮب و اخﻼق بد
ﻫرﮔاه خﻮى وطبﻴعت ﻛسﻰ چﻨﻴﻦ باشد ﻛﻪ از وى افعال خﻮب صادر شﻮد ،آن را اخﻼق خﻮب
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و اﮔر از ﻛسﻰ اعﻤال وتصرفات بد صادر ﮔردد ،آن را اخﻼق بد ﻣﻰﻧاﻣﻨد.
ﻧﻴﻜﻰ وﻫﻤﻜارى با دﻳﮕران ،برخﻮرد خﻮب با ﻫﻤساﻳﮕان ،ﻣﻬﻤان ﻧﻮازى ،سﻼم ﮔفتﻦ ،عﻴادت
بﻴﻤاران ،حاضر شدن بﻪ جﻨازة ﻣسﻠﻤان ،احترام بﻪ بزرﮔان ،ترحﻢ وشفقت بﻪ خﻮرد ساﻻن،
راستﮕﻮﻳﻰ ،سخاوت ،عفﻮ وبخشش واﻳﻦ قبﻴﻞ چﻴزﻫا از جﻤﻠﺔ اخﻼق ﻧﻴک ﻣﻰباشﻨد.
اﻣا دروغﮕﻮﻳﻰ ،بخﻞ ورزﻳدن ،تجاوز بﻪ حقﻮق دﻳﮕران ،فرﻳب وﻧﻴرﻧﮓ ،سخﻦ چﻴﻨﻰ ،قطع صﻠﺔ
1

رحﻢ ،بد زباﻧﻰ ،حسد ورزﻳدن ،تﻜبر ﻧﻤﻮدن واﻣثال آن از جﻤﻠﺔ اخﻼق بد بشﻤار ﻣﻰرود.
از ﻻبﻼى آﻧچﻪ ﮔفتﻪ شد چﻨﻴﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ اخﻼق ﻧﻴک زﻳﻮر اﻧسان است؛ در دﻧﻴا
خﻮشحاﻟﻰ ودر آخرت ﻛاﻣﻴابﻰ بار ﻣﻰآورد .در ﻣقابﻞ آن ،اخﻼق بد رﻧجﻰ است ﻛﻪ ﻫﻤﻴشﻪ
صاحب خﻮد را تﻜﻠﻴف وعذاب داده وسبب ﻣشﻜﻼت براى دﻳﮕران ﻧﻴز ﻣﻰﮔردد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان پﻨج ﻧﻤﻮﻧﺔ اخﻼق خﻮب وبد را ﻧام بﮕﻴرﻧد.
خﻼصﻪ:
اخﻼق ﻳﻜﻰ از رﻫﻨﻤﻮدﻫاى سﻪ ﮔاﻧﺔ (عقاﻳد ،اخﻼق ،احﻜام) دﻳﻦ اسﻼم است.
اخﻼق تﻨظﻴﻢ ﻛﻨﻨدة سﻠﻮک وتعبﻴر حاﻟت ظاﻫرى وباطﻨﻰ اﻧسان است.
اخﻼق خﻮب زﻳﻮر اﻧسان واخﻼق بد سبب رﻧج و عذاب داﻳﻤﻰ اﻧسان ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 .1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤﺔ اخﻼق را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 .2فرق ﻣﻴان َخﻠق (بﻪ فتح خا) ُ
وخﻠق (بﻪ ضﻢ خا) چﻴست؟
 .3اخﻼق را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .4اخﻼق خﻮب وبد با چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .5چﻨد ﻧﻤﻮﻧﻪ از اخﻼق خﻮب و اخﻼق بد را ﻧام بﮕﻴرﻳد؟
 .6اخﻼق خﻮب واخﻼق بد در زﻧدﮔﻰ اﻧسان چﻪ تأثﻴر دارﻧد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة اخﻼق خﻮب ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ﻫفت سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس دوم

ﭼﺮا اخﻼق ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ؟
وقتﻰ ﻳک اﻧسان عاقﻞ وخردﻣﻨد ،بﻪ اﻧجام ﻛارى اقدام ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،در ﻧخستﻴﻦ وﻫﻠﻪ ،اﻳﻦ
سﻮال در ذﻫﻨش خطﻮر ﻣﻰ ﻛﻨد ﻛﻪ :چرا باﻳد اﻳﻦ ﻛار را اﻧجام دﻫد؟ وبراﻳش چﻪ فﻮاﻳدى
در پﻰ دارد؟
حاﻻ ﻛﻪ ﻣا ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ عﻠﻢ اخﻼق را بﻴاﻣﻮزﻳﻢ ،با اﻳﻦ سﻮاﻟﻬا ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰ شﻮﻳﻢ ﻛﻪ چرا
باﻳد عﻠﻢ اخﻼق را بﻴاﻣﻮزﻳﻢ؟ داﻧستﻦ و آراستﻦ بر آن در زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴﻮى و اخروى ﻣا چﻪ
ﻧفعﻰ در پﻰ خﻮاﻫد داشت؟
از خﻼل اﻳﻦ درس سعﻰ ﻣﻰشﻮد بﻪ اﻳﻦ سؤاﻟﻬا پاسخ اراﻳﻪ ﮔردد و در ﻣﻮرد اﻫداف
آﻣﻮختﻦ اخﻼق اطﻼع حاصﻞ شﻮد.
اﻫداف آﻣﻮزش اخﻼق
اﻫداف آﻣﻮزش اخﻼق را در ﻧﻜات ذﻳﻞ خﻼصﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 .1اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ﻫدف وﻏاﻳت بﻌثت پﻴاﻣبر است
ﻧخستﻴﻦ ﻫدف ﻣا از ﻣطاﻟعﻪ وآﻣﻮزش اخﻼق ،آن است ﻛﻪ اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ در جاﻣعﻪ تروﻳج
ﻳابد؛ زﻳرا ﻛﻪ ﻧشر اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و برچﻴدن بساط اخﻼق زشت ،ﻫدف وغاﻳت بعثت پﻴاﻣبر
بزرگ اسﻼم ﻣﻰباشد .چﻨاﻧچﻪ آن حضرت خﻮد فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ :ﻳقﻴﻨاً ﻣﻦ ،جﻬت تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن بﻨاى اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ﻣبعﻮث شده ام.
رابطﻪ ﻣﻴان بعثت پﻴاﻣبر و اخﻼق چﻴست؟ از اﻳﻦ حدﻳث شرﻳف ،چﻨﻴﻦ بر ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ
ﻫدف بعثت پﻴاﻣبر اسﻼم ﻛﻤال و استﻮارى برترىﻫاى اخﻼقﻰ بﻮده است .بﻪ تأﻳﻴد اﻳﻦ
 - 1اﻟسﻨﻦ اﻟﻜبرى ﻟﻠبﻴﻬقﻲ.
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ﻣطﻠب خداوﻧد

پﻴاﻣبرش را ﻣخاطب قرار داده فرﻣﻮده است:

[اﻷﻧبﻴاء ]107 :

ترجﻤﻪ :و تﻮ را جز رحﻤتﻰ براى جﻬاﻧﻴان ﻧفرستادﻳﻢ.
در جاى دﻳﮕرى از قرآن ﻛرﻳﻢ اخﻼق اﻳشان را ستﻮده فرﻣﻮده است:
[اﻟقﻠﻢ]4 :

ترجﻤﻪ :و تﻮ داراى اخﻼقﻰ بزرگ ﻫستﻰ.
ﻧﮕاه ﻛﻨﻴد ،در جاﻣعﻪ اى ﻛﻪ غش وخﻴاﻧت ،خدعﻪ وفرﻳب ،ضاﻳع ﻛردن اﻣاﻧت ،فحشاء
وﻣﻨﻜر واﻣثال آن وجﻮد داشتﻪ باشد ،چﻨﻴﻦ جاﻣعﻪ اى را از رحﻤت خاﻟﻰ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ و
ﻫﻤچﻨان خاﻧﻮاده اى ﻛﻪ در ﻣﻴان افراد آن بدبﻴﻨﻰ وﻛراﻫﻴت وحسد و جﻨجال ﻣﻮجﻮد
براى اﻳﻦ آﻣد تا بساط عادات زشت را از ﻣﻴان
باشد از رحﻤت ﻣحروم است .و پﻴاﻣبر
جﻮاﻣع اﻧساﻧﻰ بر چﻴﻨد و بﻪ عﻮض آن عادات ﻧﻴﻜﻮ را تروﻳج ﻛﻨد ،پس در چﻨﻴﻦ حاﻟﻰ
ﻣﻰتﻮان رابطﻪ ﻣﻴان حدﻳث وآﻳت فﻮق را بﻪ خﻮبﻰ درک ﻧﻤﻮد.
 .2از بﻴﻦ بردن جداﻳﻰ ﻣﻴان اخﻼق و ﻋبادات
ﻳﻜﻰ از اﻫداف اخﻼق آن است ﻛﻪ جداﻳﻰ و بﻴﮕاﻧﮕﻰ اخﻼق و عبادات ﻛﻪ دو رﻛﻦ ﻣﻬﻢ
خﻮدسازى است برداشتﻪ ،ﻛﻪ اﻧسان عابد بدون داشتﻦ اخﻼق اسﻼﻣﻰ و درست ﻛاﻣﻞ
فرﻣﻮده است:
ﻧبﻮده ،ﻫﻤچﻨان ﻛﻪ اخﻼق بدون عبادت ﻧاقص است .پﻴاﻣبر اﻛرم
.
ترجﻤﻪ :ﻛاﻣﻞ ترﻳﻦ ﻣؤﻣﻨان از جﻬت اﻳﻤان ﻛسﻰ است ﻛﻪ داراى خﻠق ﻧﻴﻜﻮ باشد.
اسﻼم با جداﻳﻰ اخﻼق و عبادت ﻣخاﻟف است؛ زﻳرا ﻛﻪ اسﻼم بﻪ سان ﻳک جسﻢ ﻛاﻣﻞ
بﻮده و تجزﻳﻪ پذﻳر ﻧﻴست .آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ با عبادت و ﻧﻤاز خﻮد ﻣردم را بﻪ شﮕفتﻰ و اعجاب
وا ﻣﻴدارﻧد و در ﻣﻴدان اخﻼق بدترﻳﻦ رفتار را با ﻣردم ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ،در واقع اسﻼم را
درست ﻧفﻬﻤﻴده اﻧد و در درک روح اﻳﻦ دﻳﻦ سخت بﻪ خطا رفتﻪ اﻧد .ﻫدف اسﻼم آن
است تا اﻧساﻧﻬاﻳﻰ بسازد ﻛﻪ از اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و رفتار واﻻ در ﻛﻨار عبادت خاشعاﻧﻪ برخﻮردار
باشﻨد .بﻪ خاطر ﻫﻤﻴﻦ ﻣطﻠب است ﻛﻪ پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم ،اﻧساﻧﻬاﻳﻰ را ﻛﻪ اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ
ﻧداشتﻪ و با ﻫﻤساﻳﮕان خﻮد خﻮش رفتار ﻧﻴستﻨد از ﻧعﻤت اﻳﻤان ﻣحروم ﻣﻰداﻧد .چﻨاﻧچﻪ
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فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ :بﻪ خدا سﻮﮔﻨد ﻛﻪ اﻳﻤاﻧدار ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻪ خداسﻮﮔﻨد ﻛﻪ اﻳﻤاﻧدار ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻪ خدا
سﻮﮔﻨد ﻛﻪ اﻳﻤاﻧدار ﻧﻤﻰشﻮد ،ﮔفتﻪ شد :ﻛﻰ اى رسﻮل خدا! فرﻣﻮد :ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻫﻤساﻳﻪ او
از آزار ﻫاﻳش در اﻣان ﻧباشد.
 .3ﻋﻤﻠﻲ ﻛردن ﻣبادى اخﻼﻗﻰ
قبﻞ از ﻫﻤﻪ ﻣبادى اخﻼق را بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از اﻫداف آﻣﻮزش اخﻼق ،آن است ﻛﻪ ﻣبادي اخﻼقﻰ را بﻴاﻣﻮزﻳﻢ تا آن را
در زﻧدهﮔﻰ شخصﻰ ،خاﻧﻮادهﮔﻰ و اجتﻤاعﻰ خﻮﻳش تطبﻴق ﻧﻤاﻳﻴﻢ و از جﻤﻠﺔ ﻣردﻣﻰ
ﻧباشﻴﻢ ﻛﻪ صرف حرف ﻣﻰزﻧﻨد و شعار ﻣﻰدﻫﻨد وﻟﻰ ﮔفتﻪﻫاى آﻧان در زﻧدهﮔﻰ شان
جاﻣﺔ عﻤﻞ ﻧﻤﻰپﻮشد .ﻳﻜﻰ از عﻠﻤاى اسﻼم ﮔفتﻪ است« :ﻫر اﻧدازه ﻛﻪ دل تان ﻣﻰخﻮاﻫد
عﻠﻢ فرا ﮔﻴرﻳد و بﻪ آﻣﻮزهﻫاى خﻮد بﻴفزاﻳﻴد ،اشﻜاﻟﻰ ﻧدارد؛ وﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ را بﻪ ﻳاد داشتﻪ
باشﻴد ﻛﻪ شﻤا بﻪ خاطر آﻣﻮزش تان پاداش ﻧﻤﻰﮔﻴرﻳد بﻠﻜﻪ آن ﮔاه پاداش ﻣﻰﮔﻴرﻳد ﻛﻪ
بﻪ آﻧچﻪ ﻣﻰآﻣﻮزﻳد عﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻴد» .خداوﻧد ﻣتعال فرﻣﻮده است:
[سﻮره صف.]3-2 :
ترجﻤﻪ «:اى ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤان آوردهاﻳد ،چرا چﻴزى ﻣﻰﮔﻮﻳﻴد ﻛﻪ اﻧجام ﻧﻤﻰدﻫﻴد؛ ﻧزد
خدا سخت ﻧاپسﻨد است ﻛﻪ چﻴزى را بﮕﻮﻳﻴد و اﻧجام ﻧدﻫﻴد»
 .4ﻋدم اﻳجاد شﻚ و تردﻳد در ﻣردم
ﻳﻜﻰ از اﻫداف آﻣﻮزش اخﻼق اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣردم را در شک و تردﻳد قرار ﻧدﻫﻴﻢ ،با اﻳﻦ
تﻮضﻴح ﻛﻪ :اسﻼم دﻳﻦ عﻤﻞ و رفتار است ،چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد در سﻮرة ﻣبارﻛﺔ صف
ﻮن [اﻟصف]2 :
ﻮن َﻣا َﻻ تَ ْف َع ُﻠ َ
ﻣﻴفرﻣاﻳد :ﻟ َِﻢ تَ ُقﻮﻟ ُ َ
ترجﻤﻪ :چﻴزى را ﻛﻪ ﻣﻮرد عﻤﻞ قرار ﻧﻤﻰ دﻫﻴد چرا ﻣﻴﮕﻮﻳﻴد؟ بر اﻳﻦ اساس آﻣﻮزه ﻫاى
دﻳﻨﻰ در تﻤام عرصﻪ ﻫا عﻤﻞ را ﻣﻰ طﻠبد ،بﻪ خصﻮص آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ داعﻴﺔ دﻳﻦ دارى اﻳشان
 -1بخارى حدﻳث6016
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بﻴش از ﻫﻤﻪ است .اﮔر چﻨاﻧچﻪ ﮔفتار آﻧان را ﻛردار شان ﻣﻮرد تأﻳﻴد قرار ﻧدﻫد ،بقﻴﻪ
ﻣردم در تردﻳد ﻣﻰ افتﻨد.
ارزﻳابﻰ:
بﻮده است ،دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 .1براى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻣﻮزش اخﻼق ﻫدف بعثت پﻴاﻣبر
 .2چﮕﻮﻧﻪ اسﻼم ﻣشﻜﻞ جداﻳﻰ ﻣﻴان اخﻼق وعبادات را ﻣعاﻟجﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
 .3آﻳا اخﻼق اسﻼﻣﻰ فقط براى شﻨاخت وداﻧستﻦ آن است ﻳا براى عﻤﻠﻰ ﻛردن وتطبﻴق
آن ﻧﻴز؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد از قرآن ﻛرﻳﻢ دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 .4چﮕﻮﻧﻪ اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد با اﻟتزام خﻮد بﻪ شعاﻳر تعبدى باعث فتﻨﻪ و شک در دﻳﮕران ﻧشﻮد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شﻤارى از فضاﻳﻞ اخﻼقﻰ را در ﻛتابچﺔ خﻮد ﻳاد داشت ﻧﻤاﻳﻴد و آن را در صﻨف با
شاﮔردان دﻳﮕر ﻣﻮرد بحث قرار دﻫﻴد.
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درس سﻮم

ارﻛﺎن اخﻼق
آﻳا اخﻼق و آداب اسﻼﻣﻰ با آداب و اخﻼق در ادﻳان دﻳﮕر و ﻣدﻧﻴتﻬاى وضعﻰ ﻳﻜسان
است و ﻳا فرق دارد؟ پاﻳﻪﻫا و ارﻛان اخﻼق در اسﻼم چﮕﻮﻧﻪ است؟ در اﻳﻦ درس با
اساسات و ارﻛان اخﻼق اسﻼﻣﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳﻢ.
پاﻳﻪﻫاى اخﻼق در اسﻼم
آداب و اخﻼق در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم بر چﻬار پاﻳﻪ استﻮار است ﻛﻪ اخﻼق وآداب ﻳک
ﻣسﻠﻤان از اﻳﻦ چﻬار اصﻞ سر چشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد و فرد ﻣسﻠﻤان سﻠﻮک خﻮد را بر اساس
آن عﻴار ﻣﻰسازد:
اساس اﻋتﻘادى و اﻳﻤاﻧﻰ :دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم عقﻴده و اﻳﻤان را اوﻟﻴﻦ تﻬداب و اساس
اخﻼق ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رفتارﻫاى ﻣعﻨﻮى و ظاﻫرى ﻳک فرد ﻣسﻠﻤان از آن ﻧشأت
ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ اخﻼق ﻣسﻠﻤان جزء عقﻴده و اﻳﻤان ﻣسﻠﻤان است" .عقﻴده
بدون اخﻼق ﻣاﻧﻨد درختﻰ است ﻛﻪ ساﻳﻪ و ﻣﻴﻮه ﻧداشتﻪ باشد ،و اخﻼق بدون عقﻴده
ﻣاﻧﻨد ساﻳﺔ ﻳک ﻣﻮجﻮد بﻰ ثبات است" .پس عقﻴده و اﻳﻤان در تﻮجﻴﻪ و رﻫبرى اخﻼق
ﻣسﻠﻤان تأثﻴر اساسﻰ دارد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم پﻴراﻣﻮن ﻧقش عقﻴده واﻳﻤان در تﻮجﻴﻪ و رﻫبرى
اخﻼق ﮔفتﮕﻮ و ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
اساس ﻋﻠﻤﻰ :عﻠﻢ رﻛﻦ و تﻬداب دوﻣﻰ آداب و اخﻼق اسﻼﻣﻰ را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؛ زﻳرا
ﻛﻪ عﻠﻢ ﻫﻤردﻳف اﻳﻤان است و ﻫﻴچﻮقت با ارزشﻬاى اخﻼقﻰ صحﻴح تﻨاقض ﻧدارد .از
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جاﻧب دﻳﮕر ﻫرﮔاه عﻠﻢ و تﻜﻨاﻟﻮژى تﻮسط ارزشﻬاى اخﻼقﻰ تﻮجﻴﻪ ﻧﮕردد ،بسا اوقات
بﻪ ضرر بشرﻳت تﻤام ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻣا بﻪ عﻠﻮم ﻣختﻠف از قبﻴﻞ عﻠﻢ طب ،ﻛﻴﻤﻴا ،فﻴزﻳک،
اقتصاد ،سﻴاست و غﻴره ﻧظر ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ عﻠﻮم بﻪ اصﻮل و ﻣبادى
اخﻼقﻰ ضرورت دارﻧد و بدون ﻣراعات ارزشﻬاى اخﻼقﻰ ﻫﻴچ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ عﻠﻮم ﻧﻤﻴتﻮاﻧﻨد
براى اﻧسان خدﻣت واقعﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻓﻌاﻟﻴت
چﮕﻮﻧﻪ عﻠﻢ وتﻜﻨاﻟﻮژى بدون اخﻼق سبب تباﻫﻰ ﻣﻴﮕردد؟ آﻳا ﻣﻴتﻮاﻧﻴد در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻣثاﻟﻰ بﻴاورﻳد.
اساس ﻣﻜاﻓات و ﻣجازات:
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ارزشﻬاى اخﻼقﻰ را بﻰ فائده ﻧﻤﻴداﻧد؛ بﻠﻜﻪ براى اﻧسان داراى اخﻼق
ﻧﻴﻜﻮ در دﻧﻴا پاداش ،و در آخرت اجر و ثﻮاب قاﻳﻞ ﻣﻴشﻮد .چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر ﻣﻰفرﻣاﻳد:
"در روز قﻴاﻣت ﻫﻴچ چﻴزى سﻨﮕﻴﻦ تر از اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ در ترازوى اعﻤال ﻣؤﻣﻦ ﻧﻴست".
و در ﻣقابﻞ براى اﻧسان فاقد ارزشﻬاى اخﻼقﻰ ﻫﻢ در دﻧﻴا و ﻫﻢ در آخرت ﻣجازات ﻣقرر
ﻧﻤﻮده است؛ زﻳرا ﻛﻪ اسﻼم خﻮبﻰ و بدى ،پاﻛﻰ و پﻠﻴدى را ﻳﻜسان ﻧﻤﻴداﻧد؛ چﻨاﻧچﻪ
[فصﻠت]34 :
خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻫرﮔز ﻧﻴﻜﻰ وبدى ﻳﻜسان ﻧﻴست.
[اﻟﻤائدة]100 :
ﻫﻤچﻨان ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :بﮕﻮ (ﻫﻴچ ﮔاه) ﻧا پاک وپاک ﻣساوى ﻧﻴستﻨد.
ﻳعﻨﻰ :ﻛسﻰ ﻛﻪ
ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد:
فرﻳبﻜارى ﻧﻤاﻳد از اﻣت ﻣا ﻧﻴست.
اساس ﻧﻔسﻰ و اﻧساﻧﻰ:
ارزشﻬاى اخﻼقﻰ ﻣاﻧﻨد دﻳﮕر غراﻳز اﻧساﻧﻰ در ﻧﻬاد ﻫر شخص ﻧﻬفتﻪ است ،اﻣا اسﻼم
 -1رواﻳت ﻣسﻠﻢ
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اﻳﻦ غراﻳز را بطرف ﻣثبت و ﻣعقﻮل تﻮجﻴﻪ و ﻫداﻳت ﻣﻰﻛﻨد تا از افراط و تفرﻳط
جﻠﻮﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻳد؛ ﻣثﻼ :خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن براى ﻫر اﻧسان ﻳک غرﻳزة حﻴاتﻰ؛ وﻟﻰ
در عﻴﻦ حال ﻧحﻮة خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن ﻳک ارزش اخﻼقﻰ است .حاﻻ اﮔر غرﻳزة خﻮردن
و ﻧﻮشﻴدن بصﻮرت ﻣعتدل وﻣعقﻮل اشباع ﻧشﻮد ﻫﻢ بﻪ خﻮد اﻧسان و ﻫﻢ بﻪ دﻳﮕران
ضرر ﻣﻰرساﻧد؛ بﻨا ًء ﻧظام اخﻼقﻰ اسﻼم آداب و ﻣقررات زﻳادى را در قسﻤت اشباع و
تﻮجﻴﻪ غرﻳزة خﻮردن و ﻧﻮشﻴدن وضع ﻧﻤﻮده تا از اثرات ﻣﻨفﻰ آن جﻠﻮﮔﻴرى شﻮد؛ ﻣثﻼ
قرآﻧﻜرﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد از اسراف ﻣﻨع ﻧﻤﻮده وچﻨﻴﻦ تﻮجﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
[اﻷعراف]31 :

ﻳعﻨﻰ :و (از ﻧعﻤتﻬاى اﻟﻬﻰ) بخﻮرﻳد و بﻴاشاﻣﻴد ،وﻟﻰ اسراف ﻧﻜﻨﻴد ﻛﻪ ﻳقﻴﻨاً او (خداوﻧد
ﻣتعال) اسراف ﮔران را دوست ﻧﻤﻰدارد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ ﻫرﮔاه ساﻳر ارزشﻬاى اخﻼقﻰ را ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ قرار بدﻫﻴﻢ ،در ﻣﻴابﻴﻢ ﻛﻪ
تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ براى ﻫر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ارزشﻬا تﻮجﻴﻬات و رﻫﻨﻤﻮدﻫاى ﻣعﻴﻨﻰ وضع
ﻧﻤﻮده تا در جﻬت ﻣعقﻮل و ﻣفﻴد رﻫﻨﻤاﻳﻰ و از آن استفاده بعﻤﻞ آﻳد و از افراط و تفرﻳط
و ضررﻫاى آن بخﻮد و دﻳﮕران اجتﻨاب شﻮد.
خﻼصﻪ
آداب واخﻼق اسﻼﻣﻰ بر چﻬار اصﻞ و اساس استﻮار است ﻛﻪ ارزشﻬاى اخﻼقﻰ از آن
سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
ارﻛان وپاﻳﻪﻫاى چﻬار ﮔاﻧﺔ اخﻼق اسﻼﻣﻰ عبارت اﻧد از :اساس اعتقادى ،اساس عﻠﻤﻰ،
اساس ﻣﻜافات وﻣجازات واساس ﻧفسﻰ و اﻧساﻧﻰ.
آداب واخﻼق اسﻼﻣﻰ با داشتﻦ اﻳﻦ اصﻮل واساسات از اخﻼق در ادﻳان وﻣﻜاتب غﻴر
اسﻼﻣﻰ فرق پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد.
ارزﻳابﻰ
 .1اخﻼق اسﻼﻣﻰ از ﻛدام ارﻛان و اساسات سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد؟
9

 .2در ﻣقابﻞ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :ﻣا در عصر عﻠﻢ و تﻜﻨاﻟﻮژى زﻧدﮔﻰ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و بﻪ اخﻼق
ضرورت ﻧﻴست ،چﮕﻮﻧﻪ استدﻻل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
 .3اﮔرغراﻳز اﻧساﻧﻰ بدون ارزشﻬاى اخﻼقﻰ اشباع شﻮد چﻪ اثراتﻰ را بار ﻣﻰآورد؟ چﻨد
ﻣثال ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4جﻤﻼت زﻳر را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:
اﻟف) عقﻴده بدون اخﻼق ﻣاﻧﻨد درخت........................
ب) اخﻼق بدون عقﻴده ﻣاﻧﻨد ساﻳﻪ ﻳک جسﻢ................
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻴس ِﻣ َّﻨا» ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از
راجع بﻪ ﻣفﻬﻮم اخﻼقﻰ حدﻳث ﻧبﻮى « َﻣ ْﻦ َغشَّ َﻨا َفﻠَ َ
چﻬار سطر ﻛﻤتر ﻧباشد.
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درس چﻬارم

اﻧﻮاع اخﻼق
اخﻼق بﻪ دو دستﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻲشﻮد ،اخﻼق ﻧﻴک و پسﻨدﻳده و اخﻼق زشت و ﻧاپسﻨد .اﻳﻦ
تقسﻴﻢ بﻨدى بﻨا بر اوصاف ثابت خﻮب ﻳا بد ،ﻛﻪ اخﻼق بﻪ آن ارتباط دارد ،ﻣﻲباشد ،از
ﻫﻤﻴﻦ رو ﻣﻰتﻮان شخصﻰ را بﻪ داشتﻦ اخﻼق ﻧﻴک ﻳا بد ،تﻮصﻴف ﻛرد ،در بسﻴارى از
ﻛتب عﻠﻢ اخﻼق آن را بﻨام فضاﻳﻞ ورذاﻳﻞ ﻳاد ﻛرده اﻧد:
اول :اخﻼق ﻧﻴﻚ و پسﻨدﻳده
اخﻼق ﻧﻴک عبارت از استعدادﻫاي ﻣعﻨﻮي راسخﻲ است ﻛﻪ تﻤام افعال و سﻠﻮک شاﻳستﺔ
اﻧسان ،بﻪ سﻬﻮﻟت و آساﻧﻲ از آن صادر ﻣﻰﮔردد ،ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻫا ،ﻣﻮافق با ﻣﻮازﻳﻦ عقﻠﻲ
و دﻳﻨﻲ ،و ﻣطابق با آﻧچﻪ بﻪ ﻧام اخﻼق فاضﻠﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻣﻲباشد .اخﻼق پسﻨدﻳده،
بﻪ صﻮرت قطع ﻳﻜﻲ از ﻣباحث عﻠﻢ اخﻼق بﻪ شﻤار ﻣﻰرود و بﻪ دست آوردن آن ،از
جﻤﻠﺔ اﻫداف ﻧﻬاﻳﻲ در ﻧزد ﻫر اﻧساﻧﻲ است ﻛﻪ ،در شاﻫراه اخﻼق شاﻳستﻪ ﮔام بر داشتﻪ
است.
دوم :اخﻼق زشت و ﻧاپسﻨد
اخﻼق ﻧاپسﻨد ،عبارت از اوصاف بدى است ﻛﻪ بﻪ شﻜﻞ افعال از اﻧسان ،صادر ﻣﻰشﻮﻧد،
و اﻳﻦ افعال با ﻣعﻴارﻫاي شرع ﻣقدس و عقﻞ ساﻟﻢ تطابق ﻧدارﻧد ،و در عﻠﻢ اخﻼق ،بﻪ
ﻧام رذاﻳﻞ ﻳاد ﻣﻲشﻮﻧد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫاﻳﻰ از اخﻼق ﻧﻴﻚ و بد:
اخﻼق ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
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اخﻼق زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

احسان

صبر

پﻴروي از شﻬﻮتﻬا

غرور

استقاﻣت

صداقت وراستﮕﻮﻳﻲ

خﻮد پسﻨدي

خشﻢ و غضب

اصﻼح در بﻴﻦ ﻣردم

عفت وپاﻛداﻣﻨﻲ

خﻮد بﻴﻨﻲ

غفﻠت وبﻲ خبري

اخﻼق زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

اخﻼق ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
اعتدال و ﻣﻴاﻧﻪ روي

عفﻮ و ﮔذشت

ﮔﻮش فراﮔرفتﻦ ﻣخفﻴاﻧﻪ

ترس وبزدﻟﻲ

اعراض از ﻛارﻫاي بﻴﻬﻮده

ﻧﮕﻬدارى چشﻢ و شرﻣﮕاه

استﻜبار

تحقﻴر دﻳﮕران

اﻳثار

اﻧجام ﻛارﻫاي پسﻨدﻳده

اسراف

حسد

بشاش بﻮدن

اﻛرام و احترام ﻣﻬﻤان

فضﻮل بﻮدن

خبث

تﻮاضع

ﻧظافت وپاﻛﻲ

افترا و بﻬتان

خﻴاﻧت

حﻜﻤت

وفا بﻪ عﻬد

ظﻠﻢ وفساد

غﻴبت

جﻮاب بدي بﻪ ﻧﻴﻜﻰ

شفقت بر خﻮردان

بخﻞ

فسق و فجﻮر

رحﻤت

احترام بﻪ بزرﮔان

بغض و ﻛﻴﻨﻪ

تﻜبر

آراﻣش روحﻲ

اعتدال در ﮔفتار وﻛردار

اﻧجام اعﻤال زشت

ﻛذب

سﻼﻣت قﻠب

سخﻦ ﻧﻴک

دشﻨام دادن

ﻛفران ﻧعﻤت

رفتار ﻧﻴک

فرو بردن خشﻢ

ﻟقب بد دادن

حق ﻧاپذﻳرى

رعاﻳت حقﻮق ﻫﻤساﻳﻪ ﻫا

شتاب در اﻧجام ﻛارﻫاي ﻧﻴک تجسس

عﻬد شﻜﻨﻰ

شﻜر

ﻧﻴﻜﻰ با پدر و ﻣادر

اشاعﺔ اخبار دروغﻴﻦ

رﻳا وخﻮد ﻧﻤاﻳﻲ

ﻣحبت با صحابﺔ ﻛرام

ﻧﻴﻜﻰ با استادان

ﻟﻬﻮ وﻟعب

تﻤسخر و استﻬزا

سبقت در سﻼم دان

عﻴادت ﻣرﻳض

ﻧاسزا ﮔفتﻦ

بد ﮔﻤاﻧﻰ

ﻧﻴﻜﻰ با ﻫﻤسر و اوﻻد

قﻨاعت داشتﻦ

عﻴبجﻮﻳﻰ

حرص وطﻤع

ارزﻳابﻰ
 .1اخﻼق بﻪ طﻮر عﻤﻮم بﻪ چﻨد ﻧﻮع تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد؟
 .2اخﻼق ﻧﻴک را در عﻠﻢ اخﻼق چﻪ ﻣﻰﻧاﻣﻨد؟
 .3اخﻼق زشت در عﻠﻢ اخﻼق چﻪ ﻧام دارد؟
 .4براى اثبات اخﻼق ﻧﻴک از قرآن ﻛرﻳﻢ ﻳک ﻣثال ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5ﻫدف از بعثت پﻴاﻣبر چﻪ بﻮده است؟
 .6براى ﻫر ﻳک از اخﻼق ﻧﻴک و زشت پﻨج پﻨج ﻣثال ذﻛر ﻛﻨﻴد.
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درس پﻨجﻢ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ
اخﻼق ﻧﻴک ﻧشاﻧﺔ اﻳﻤان و از جﻤﻠﺔ ﻛﻤاﻻت اﻧساﻧﻰ است ،چﮕﻮﻧﻪ اﻧسان ﻣﻴتﻮاﻧد خﻮﻳشتﻦ
را با زﻳﻮر اخﻼق عاﻟﻰ ﻣزﻳﻦ بسازد و در ﻣﻴان ﻣردم ﻣحبﻮبﻴت ﻛسب ﻧﻤاﻳد؟ اوصاف و
ﻣشخصات اخﻼق ﻧﻴک ﻛدام است؟
چﮕﻮﻧﻪ اخﻼق ﻧﻴﻚ را بشﻨاسﻴﻢ؟
اوصاف وﻣعﻴارﻫاى اخﻼق ﻧﻴک عﻤﻮﻣا در ﻣحﻮر خﻴر رساﻧدن و ﻧﻴﻜﻰ ﻛردن بﻪ دﻳﮕران
ﻣﻰچرخد .از ﻧﮕاه اسﻼم ﻛﻤک بﻪ ﻫﻤﻨﻮعان و برطرف ﻧﻤﻮدن ﻣشﻜﻞ حاجتﻤﻨدان اجر و
ثﻮاب عظﻴﻢ دارد و در پﻴشﮕاه خداوﻧد ﻣتعال عبادت شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
روحﻴﺔ خﻴر خﻮاﻫﻰ و ﻫﻤﻜارى با اشخاص ﻣحتاج و ضعﻴف ،تعاون و تﻜافﻞ اجتﻤاعﻰ را
بار ﻣﻰآورد وﻣحبت و صﻤﻴﻤﻴت ﻣﻴان افراد جاﻣعﻪ را تقﻮﻳت ﻣﻴﻨﻤاﻳد و سبب تحﻜﻴﻢ
وحدت ﻣﻠﻰ و رشد ﻣادى و ﻣعﻨﻮى جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻰ ﻣﻴﮕردد؛ اﻟبتﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد رواﻳات
زﻳادى آﻣده است .بطﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻳﻼ برخﻰ از اﻳﻦ رواﻳات را ذﻛر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
(.)1
پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ" :ﻫﻴچ ﻳﻜﻰ از شﻤا ﻣؤﻣﻦ ﻛاﻣﻞ شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد تا آﻧﻜﻪ دوست بدارد براى
برادرش آﻧچﻪ را ﻛﻪ براى خﻮدش دوست ﻣﻴدارد".
(.)2
ﻫﻤچﻨان در حدﻳث دﻳﮕرى آﻣده است:
ترجﻤﻪ :بﻬترﻳﻦ ﻣردم ﻛسﻰ است ﻛﻪ بﻪ دﻳﮕران ﻧفع برساﻧد.
ﻓﻌاﻟﻴت
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد بﻪ ﻳک برادر ﻣسﻠﻤان تان خﻴر اﻧدﻳش باشﻴد و بﻪ او ﻛﻤک ﻧﻤاﻳﻴد؟ ﻫر
 -1ﻣتفق عﻠﻴﻪ.
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شاﮔرد اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را ضﻤﻦ ﻳک ﻣثال در ﻛتابچﺔ خﻮد بﻨﻮﻳسد.
اخﻼق اسﻼﻣﻰ ﮔفتار ،ﻛردار و ﻫﻤﻪ جﻨبﻪﻫاى زﻧدﮔﻰ اﻧسان را شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد؛ پﻴشاﻧﻰ
باز ،سخﻦ خﻮب ،صبر و تحﻤﻞ ،خدﻣت بﻪ دﻳﮕران وﻛﻤک بﻪ بﻴچارﮔان از ﻧشاﻧﻪﻫاى
اخﻼق پسﻨدﻳده است.
خﻼصﻪ
اوصاف و ﻧشاﻧﻪﻫاى اخﻼق ﻧﻴک را چﻨﻴﻦ خﻼصﻪ ﻣﻰتﻮان ﻛرد:
شخص با اخﻼق اﻧسان با حﻴا ،بﻰ آزار ،صاﻟح ،راستﮕﻮ ،ﻛﻢ سخﻦ ،پرعﻤﻞ وﻛﻢ ﻟغزش
است .اﻧسان ﻧﻴﻜﻮﻛار ،با وقار ،صابر ،شاﻛر ،راضﻰ ،با حﻜﻤت ،ﻧرم خﻮ و پاک طﻴﻨت است.
اﻧسان داراى اخﻼق ﻧﻴک ﻟعﻨت ﻧﻤﻴﻜﻨد ،دشﻨام ﻧﻤﻰدﻫد ،سخﻦ چﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨد ،غﻴبت
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳد ،عجﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨد ،ﻛﻴﻨﻪ تﻮزى ﻧدارد ،بخﻞ وحسد ﻧﻤﻰورزد .اﻧسان با اخﻼق
خﻮش خﻮ وآسان ﮔﻴر است ،بخاطر خدا دوستﻰ ﻣﻴﻜﻨد وبخاطر خدا دشﻤﻨﻰ ﻣﻰورزد،
براى خدا حﻠﻢ ﻣﻴﻮرزد و در راه خدا خشﻢ ﻣﻰﮔﻴرد .اﻳﻦ است اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و پسﻨدﻳده.
ارزﻳابﻰ
 .1اوصاف وﻣعﻴارﻫاى اخﻼق ﻧﻴک را تﻮضﻴح دﻫﻴد؟
 .2ﮔرد جﻮاب صحﻴح خط بﻜشﻴد :در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ﻛﻤک بﻪ دﻳﮕران:
أ .ضرورى ﻧﻴست.
ب .ﻳک وجﻴبﻪ اخﻼقﻰ است.
ج .براى بدست آوردن ﻣﻨافع ﻣادى است.
 .3اﮔر ﻫﻤساﻳﻪ بﻪ شﻤا ضرر برساﻧد ،بر اساس اخﻼق اسﻼﻣﻰ برخﻮرد شﻤا در برابر وى
چﮕﻮﻧﻪ باﻳد باشد:
أ .شﻤا ﻫﻢ بﻪ او ضرر برساﻧﻴد.
ب .شﻤا با وى ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة حقﻮق ﻫﻤساﻳﻪ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس ششﻢ

خﺼﻮﺻﻴﺖﻫﺎى اخﻼﻗﻰ
چﻪ وقت ﻳک خﻮى و عادت را ﻣﻰتﻮان اخﻼق ﻧاﻣﻴد؟ صفات و خصﻮصﻴتﻬاى اخﻼقﻰ با
شروط و وﻳژه ﮔﻴﻬاﻳﻰ شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ درس بﻪ برخﻰ از اﻳﻦ خصﻮصﻴتﻬا
اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
خصﻮصﻴت اول
وقتﻰ ﻣﻰتﻮان ﻳک صفت و ﻳا خﻮى را خﻠق وﻳا اخﻼق ﻧاﻣﻴد ﻛﻪ با تﻜرار زﻳاد در طبع
اﻧسان استقرار ﻳافتﻪ و بﻪ عادت تبدﻳﻞ ﮔردﻳده باشد .بﻨا بران ﻫرﮔاه شخصﻰ ﻳک ﻳا دو
بار بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻤک وﻣساعدت ﻧﻤاﻳد ،بﻪ او سخﻰ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد تا آﻧﻜﻪ اﻳﻦ صفت در وى
تﻜرار و آزﻣاﻳش ﮔردﻳده و بﻪ عادت طبﻴعﻰ ﻣبدل ﮔردد.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣحﻤد در خاﻧﻮاده اش با اخﻼق راستﮕﻮﻳﻰ شﻬرت دارد ،اﻣا او ﻳک روز پﻴاﻟﻪ را شﻜستاﻧد،
بخاطر ترس از پدرش ﮔفت :ﻣﻦ پﻴاﻟﻪ را ﻧشﻜستﻪ ام ،آﻳا وى با ﮔفتﻦ چﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ اى
اﻧسان دروغﮕﻮ شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد؟ شاﮔردان تﻮضﻴح بدﻫﻨد.
خصﻮصﻴت دوم
خصﻮصﻴت دﻳﮕر اخﻼقﻰ آن است ﻛﻪ عﻤﻞ اخﻼقﻰ بﻪ آساﻧﻰ و بدون تﻜﻠف از اﻧسان
صادر شﻮد ،بﻨا بر آن اﮔر اﻧسان ظاﻟﻤﻰ ،ﻳک وقت با تﻜﻠف و سختﻰ بر ﻛسﻰ رحﻢ
ﻧﻤاﻳد ،ﻧﻤﻰتﻮان وى را اﻧسان ﻣﻬربان و دﻟسﻮز ﮔفت؛ زﻳرا وى با تﻜﻠف از ظﻠﻢ خﻮد دارى
ﻧﻤﻮده ،و تا زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ با سﻬﻮﻟت و بصﻮرت طبﻴعﻰ بﻪ دﻟسﻮزى عادت ﻧﻮرزد ،بﻪ وى اﻧسان
ﻣﻬربان ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
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خصﻮصﻴت سﻮم
ارادة اﻧسان باﻳد در اﻧجام عﻤﻞ اخﻼقﻰ دخاﻟت داشتﻪ باشد .حاﻻت ﻧفسﻰ ﻛﻪ از ارادة
اﻧسان خارج باشد و اﻧسان در ساختﻦ آن دست ﻧداشتﻪ باشد ،ﻣاﻧﻨد ذﻛاوت و داشتﻦ
ذﻫﻦ خﻮب و اﻣثال آن صفات اخﻼقﻰ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮﻧد؛ زﻳرا در چﻨﻴﻦ صفاتﻰ ارادة اﻧسان
دخاﻟت ﻧدارد و با داشتﻦ آن ﻛسﻰ را ﻧﻤﻰتﻮان اﻧسان با اخﻼق و ﻳا بد اخﻼق ﻧاﻣﻴد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ استاد ﻣحترم در بارة صفات و خصﻠتﻬاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ آن اخﻼق (پسﻨدﻳده
وﻳا ﻧا پسﻨد) ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،وصفات وخصﻠتﻬاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ آن اخﻼق ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد بحث
وﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
خﻼصﻪ
خصﻮصﻴتﻬاى اخﻼقﻰ با دﻳﮕر صفات وخصﻮصﻴتﻬاى اﻧسان فرق دارد.
صفات اخﻼقﻰ با سﻪ خصﻮصﻴت اساسﻰ از دﻳﮕر صفات اﻧسان ﻣتﻤاﻳز ﻣﻰﮔردد.
وﻳژﮔﻴﻬا و خصﻮصﻴات ﻣﻬﻢ اخﻼقﻰ عبارت اﻧد از :تﻜرار وترسﻴخ صفت اخﻼقﻰ در ﻧفس،
سﻬﻮﻟت و طبﻴعﻰ بﻮدن صفت اخﻼقﻰ ،دخﻴﻞ بﻮدن اراده و اثر ﮔزارى اﻧسان در عﻤﻞ
اخﻼقﻰ.
ارزﻳابﻰ
 .1صفات اخﻼقﻰ با سﻪ وﻳژهﮔﻰ ﻳا خصﻮصﻴت از دﻳﮕر صفات جدا ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ
خصﻮصﻴتﻫا را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .2ﻳک صفت اخﻼقﻰ را با ذﻛر خصﻮصﻴت آن تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .3ﻳک صفت و ﻳا خصﻠتﻰ را ﻛﻪ بﻪ آن صفت اخﻼقﻰ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،در روشﻨاﻳﻰ درس
خﻮاﻧده شده تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة خصﻮصﻴتﻬاى اخﻼقﻰ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از چﻬار سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس ﻫﻔتﻢ

ﺟﺎﻳﮕﺎه اخﻼق در اسﻼم
تعاﻟﻴﻢ و رﻫﻨﻤﻮدﻫاى اســﻼم بﻪ بخشــﻬا وزﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻰ تعﻠق دارد .ﻳﻜﻰ از
اﻳﻦ بخشــﻬا ﻛﻪ داراى اﻫﻤﻴت و جاﻳﮕاه اساســﻰ و بﻠﻨدى ﻣﻰباشد ،اخﻼق است .اﻫﻤﻴت
اخﻼق در دﻳﻦ ﻣقدس اســﻼم بﻪ دﻻﻳﻞ ﻣتعددى ثابت ﮔردﻳده است ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ برخﻰ از
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻰپردازﻳﻢ:
بﻌثت پﻴﻐﻤبر براى تﻜﻤﻴﻞ ﻣﻜارم اخﻼق
ﻛــﻪ او بــدان خاطر بﻪ

ﻳﻜــﻰ ازاﻫــداف و ﻣقاصد اساســﻰ رســاﻟت پﻴاﻣبر اســﻼم

پﻴاﻣبــرى ﻣبعــﻮث ﮔردﻳــد ،تقﻮﻳت وبﻪ ﻛﻤال رســاﻧدن ﻣــﻜارم اخﻼق بﻮده اســت .آن
حضرت

ﻳعﻨﻰ :تﻨﻬا بﻪ اﻳﻦ

خﻮد فرﻣﻮده اســت:

جﻬت بﻪ پﻴاﻣبرى ﻣبعﻮث شده ام ﻛﻪ ﻣﻜارم اخﻼق را بﻪ پاﻳﺔ اﻛﻤال برساﻧﻢ.
اخﻼق ﻧﻴﻚ دﻳاﻧت است
دﻳﻨدارى ﻣترادف وﻫﻤســان با داشــتﻦ اخﻼق ﻧﻴک وآراستﻪ بﻮدن بﻪ سجاﻳاى پسﻨدﻳدة
پرســﻴد :دﻳﻨدارى چﻴست؟

اخﻼقﻰ ﻣعرفﻰ شــده اســت .چﻨاﻧﻜﻪ ﻛسﻰ ازپﻴاﻣبرخدا
()2
سﻦ ُ
اﻟخ ُﻠ ِق» ﻳعﻨﻰ داشتﻦ اخﻼق ﻧﻴک.
پﻴاﻣبر
«ح ُ
فرﻣﻮدُ :
اخﻼق ﻣﻌﻴار اﻳﻤان راستﻴﻦ

ﻧشــاﻧﻪ و ﻣعﻴــارى ﻛﻪ از روى آن ﻣﻰتﻮان اﻳﻤان راســتﻴﻦ وﻛاﻣــﻞ را ازاﻳﻤان ضعﻴف باز
شــﻨاخت اخﻼق ﻧﻴک اســت .پﻴاﻣبر اﻛرم

فرﻣﻮده اﻧد:

( )3ﻛاﻣﻞ ترﻳﻦ ﻣؤﻣﻨان ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ اخﻼق بﻬتر داشتﻪ باشﻨد.
 -1ﻣؤطا اﻣام ﻣاﻟک ،ﻣسﻨد اﻣام احﻤد
 -2دﻳﻠﻤﻰ.
 -3اﻟﻤعجﻢ اﻟصغﻴر ﻟﻠطبراﻧﻰ362/1/
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خداوﻧد

در ﻛﻼم خﻮد ،پﻴاﻣبرش را بﻪ خاطر داشــتﻦ اخﻼق ﻧﻴک ﻣﻮرد ستاﻳش قرار

داده اســت ،و اﻳﻦ دﻟﻴﻠﻰ است براﻳﻦ ﻛﻪ اخﻼق ﻧﻴک ﻣﻨزﻟتﻰ بزرگ و ارزشﻰ عاﻟﻰ دارد،
[سﻮرة اﻟقﻠﻢ ،آﻳت]4 :

چﻨان ﻛﻪ فرﻣﻮده است:

ترجﻤﻪ :و ﻳقﻴﻨا ﻛﻪ تﻮ اخﻼق عظﻴﻢ و بر جستﻪ اى دارى.
بــا آن ﻛﻪ خداوﻧد

بــﻪ خﻮبﻰ وعظﻤت اخﻼق پﻴاﻣبر

ستﻮده است ،با آن ﻫﻢ ،آن حضرت

ﮔﻮاﻫــﻰ داده و اخﻼق وى را

ازخداوﻧد ﻣتعال دردعاﻳش خﻮاﻫان بﻬتر ﮔرداﻧﻴدن

اخﻼق خﻮد ﮔردﻳده و چﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣﻮد:
ترجﻤﻪ :بار خداﻳا آفرﻳﻨش وخﻠقتﻢ را ﻧﻴﻜﻮ ﮔرداﻧﻴده اى ،اخﻼقﻢ را ﻧﻴز ﻧﻴﻜﻮ بﮕردان.
اخﻼق خﻮب بﻬترﻳﻦ ﻫدﻳﺔ خداوﻧد است:
بﻬترﻳﻦ ﻣﻮﻫبت و بخشش اﻟﻬﻰ بﻪ بﻨدﮔان ،برخﻮردارى آﻧان از اخﻼق ﻧﻴک است .رواﻳت
شــده ﻛﻪ تعدادى از ﻣردﻣان بادﻳﻪ ﻧشــﻴﻦ بﻪ حضﻮر پﻴاﻣبر اﻛرم
پرســﻴدﻧد" :بﻬترﻳﻦ دادة خداوﻧد
اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ

آﻣدﻧد واز اﻳشــان

"حسﻦ اﻷخﻼق" ﻳعﻨﻰ:
بﻪ بﻨده چﻴســت"؟ فرﻣﻮد:
ُ

()2

با در ﻧظر داشــت ﻧﻜاتﻰ ﻛﻪ در رواﻳات ﮔذشــتﻪ آﻣد پﻰ ﻣﻰبرﻳﻢ ﻛﻪ ﻳک ﻣﻮﻣﻦ وﻣسﻠﻤان
خﻮب ﻛسﻰ است ﻛﻪ اخﻼق خﻮب داشتﻪ باشد و از اخﻼق ﻧاپسﻨد دور ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻓﻌاﻟﻴت
اﮔر شــﻤابخﻮاﻫﻴد خداوﻧد بﻪ شــﻤا اخﻼق ﻧﻴک ارزاﻧﻰ ﻛﻨد اﻳﻦ درخﻮاست را از او تعاﻟﻰ
چﮕﻮﻧﻪ ﻣطرح ﻣﻰﻛﻨﻴد؟ بﻪ عبارت خﻮدتان بﻨﻮﻳسﻴد.
خﻼصﻪ
در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم اخﻼق از جاﻳﮕاه اساسﻰ وبﻠﻨدى برخﻮر دار است.
 -1ﻣسﻨد احﻤد
 -2اﻟبﻴﻬقﻰ
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ﻳﻜﻰ از ﻣقاصد بعثت پﻴاﻣبر اسﻼم تعﻠﻴﻢ وﮔسترش ﻣﻜارم اخﻼق است.
حسﻦ خﻠق با دﻳﻨدارى برابر است.
اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ﻣعﻴار اﻳﻤان راستﻴﻦ وقدر وﻣﻨزﻟت اﻧسان است.
اﻧسان ﻣؤﻣﻦ باﻳد ﻫﻤﻴشﻪ از خداوﻧد داشتﻦ اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ را ﻣسئﻠت ﻧﻤاﻳد.
ارزﻳابﻰ
 -1پﻴاﻣبر اسﻼم حضرت ﻣحﻤد

ﻳﻜﻰ از اﻫداف بعثت و رساﻟت خﻮد را تقﻮﻳت ﻣﻜارم

اخﻼق ذﻛر ﻧﻤﻮده است .در اﻳﻦ ﻣﻮرد حدﻳث ﻧبﻮى را بﻴان دارﻳد؟
 -2ﻣﻴان دﻳﻨدارى واخﻼق ﻧﻴک چﻪ ﻧسبت ورابطﻪ اى وجﻮد دارد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 -3چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان تفاوتﻬاى اﻳﻤاﻧﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان را ازﻫﻢ ،شﻨاساﻳﻰ ﻛرد؟ دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 -4ﻛدام صفت پﻴاﻣبر

بﻴشتر ﻣﻮرد ستاﻳش خداوﻧد

قرار ﮔرفتﻪ است؟

 -5اﮔــر ﻣﻮﻫبتﻫا و بخششــﻬاى اﻟﻬﻰ بﻪ بﻨدﮔان ،ﻣتفاوت ﻫســتﻨد ،ﻛدام ﻳک بﻬترﻳﻦ
ﻣﻮﻫبت است؟ از سﻴرت پﻴاﻣبر اسﻼم راجع بﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع استدﻻل ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
سﻪ سطر دربارة بﻬترﻳﻦ ﻣﻮﻫبت اﻟﻬﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫشتﻢ

ﺗﺄﺛﻴﺮ اخﻼق در زﻧﺪه ﮔﻰ
اخﻼق در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان تأثﻴر زﻳاد دارد؛ ﻫﻤاﻧطﻮر ﻛﻪ اخﻼق ﻧﻴک داراى فﻮاﻳد و پﻴاﻣدﻫاى
ﻣثبت در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان است ،اخﻼق بد ﻫﻢ ضررﻫا و ﻧتاﻳج ﻣﻨفﻰ و زﻳان آور را براى اﻧسان
بار ﻣﻰآورد .در اﻳﻦ درس بﻪ آثار و ﻧتاﻳج ﻣثبت و ﻣﻨفﻰ اخﻼق خﻮب و بد اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ
تا بدﻳﻦ وسﻴﻠﻪ ﻣفاﻫﻴﻢ درسﻫاى ﮔذشتﻪ ﻧﻴز در اذﻫان شاﮔردان تثبﻴت ﮔردد.
در بارة اخﻼق ﻧﻴک سؤال شد ،رسﻮل خدا اﻳﻦ قﻮل خداوﻧد را
از پﻴاﻣبر خدا
[اﻷعراف]199 :
تﻼوت ﻧﻤﻮد:
ترجﻤﻪ :با آﻧﻬا ﻣدارا ﻛﻦ و عذر شان را بپذﻳر و بﻪ ﻧﻴﻜﻰﻫا دعﻮت ﻧﻤا و از جاﻫﻼن
(ﻧاداﻧان) روى بﮕردان.
فرﻣﻮدﻧد:
در ﻳک رواﻳت پﻴاﻣبر
()1

ترجﻤﻪ :آﻳا شﻤا را بﻪ بﻬترﻳﻦ اخﻼق اﻫﻞ دﻧﻴا و آخرت رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻧﻨﻤاﻳﻢ؟ (بﻬترﻳﻦ اخﻼق
از آن) ﻛسﻰ است ﻛﻪ با ﻣقاطعﻪ ﻛﻨﻨده رابطﻪ (صﻠﺔ رحﻢ) بر قرار سازد ،و آن ﻛسﻰ را
ﻛﻪ بﻪ وى ستﻢ ﻧﻤﻮده ببخشاﻳد ،و بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ وى را (از حقﻮقش ﻣحروم ساختﻪ) عطا
ﻧﻤاﻳد.
در بارة اثرات اخﻼق ﻧﻴک در زﻧدهﮔﻰ فرﻣﻮده است :اخﻼق
ﻫﻤچﻨان حضرت عﻠﻰ
ﻧﻴک داراى سﻪ خصﻠت است :از حرام خﻮد را ﻧﮕﻬداشتﻦ ،حﻼل را جستجﻮ ﻧﻤﻮدن و با
()2
خاﻧﻮادة خﻮد با سﻬﻮﻟت وخﻮش خﻮﻳﻰ رفتار ﻛردن
حسﻦ بصرى ﻣﻰﮔﻮﻳد :شخص بد خﻮى ﻫﻤﻴشﻪ خﻮد را رﻧج وعذاب ﻣﻰدﻫد.
 -1اﻟﻤعجﻢ اﻟﻜبﻴر.
 -2احﻴاء عﻠﻮم اﻟدﻳﻦ251/2/
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عبداﷲ بﻦ ﻣبارک (رحﻤﻪ اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳد :اخﻼق ﻧﻴک در زﻧده ﮔﻰ ،داشتﻦ پﻴشاﻧﻰ باز،
خﻮبﻰ ﻛردن بﻪ دﻳﮕران و خﻮد را ﻧﮕﻬداشتﻦ از بدﻳﻬا است.
جﻨﻴد بغدادى (رحﻤﻪ اﷲ) ﮔفتﻪ است :چﻬار ﻛار است ﻛﻪ ﻣقام و ﻣﻨزﻟت بﻨده را بﻪ
بﻠﻨد ترﻳﻦ درجﻪ باﻻ ﻣﻰبرد ،ﮔرچﻨد ﻛﻪ عﻠﻢ و عﻤﻞ وى اﻧدک باشد :برد بارى ،تﻮاضع،
سخاوت واخﻼق ﻧﻴک.
ﻫﻤچﻨان ﻳحﻴﻰ بﻦ ﻣعاذ فرﻣﻮده است :بد اخﻼقﻰ چﻨان زشت است ﻛﻪ با وجﻮد آن،
ﻛثرت اعﻤال ﻧﻴک ﻧفع ﻧﻤﻰرساﻧد.
خﻼصﻪ
اخﻼق ﻧﻴک در زﻧدهﮔﻰ ثﻤرة خﻮب واخﻼق بد ﻧتﻴجﺔ ﻧا ﮔﻮار دارد.
با داشتﻦ اخﻼق ﻧﻴک اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد سبب خﻴر و ﻧﻴﻜﻰ براى خﻮد ،اقارب و ﻫﻤﻨﻮعان
خﻮد شﻮد.
ارزﻳابﻰ
 .1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات :عفﻮ ،عرف ،وصﻞ و قطع را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2آﻳت و حدﻳث ذﻛر شده در اﻳﻦ درس را حفظ ﻧﻤاﻳﻴد.
" .3شخص بد اخﻼق خﻮد را عذاب ﻣﻰدﻫد" .در تﻮضﻴح اﻳﻦ سخﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ثبت ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان راجع بﻪ اخﻼق ﻧﻴک ﻳک بﻴت ،حﻜﻤت ،ضرب اﻟﻤثﻞ و ﻳا ﻣقﻮﻟﻪ اى از ﮔفتﻪﻫاى
عﻠﻤا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻧﻮشتﻪ و آﻧرا پﻴش روى صﻨف ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
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درس ﻧﻬﻢ

ﻧﺘﺎﻳﺞ اخﻼق ﻧﻴﻚ
فضﻴﻠت و ﻣرتبﻪ اى ﻛﻪ براى اخﻼق ﻧﻴک ثابت ﮔردﻳده ،بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧتاﻳج و پﻴاﻣدﻫاﻳﻰ است
ﻛﻪ برآن ﻣرتب ﻣﻰﮔردد .پﻴاﻣدﻫا وﻧتاﻳج اخﻼق ،ﻫﻢ در اﻳﻦ دﻧﻴا ﻧﻤاﻳان ﻣﻰﮔردد و ﻫﻢ
در آخرت سبب ﻧجات و سعادت اﻧسان ﻣﻴشﻮد.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻧتاﻳج وثﻤرهﻫاى اخﻼق ﻧﻴک در زﻧدهﮔﻰ فردى واجتﻤاعﻰ چﮕﻮﻧﻪ است؟ شاﮔردان
تصﻮرات خﻮد را با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ابراز ﻧﻤاﻳﻨد.
پﻴاﻣدﻫاى دﻧﻴﻮى اخﻼق ﻧﻴﻚ
 -1ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣزﻳﻦ بﻪ اخﻼق پسﻨدﻳده وعاﻟﻰ باشد بﻪ زودى بﻪ دﻟﻬا راه پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد
وﻣحبﻮبﻴت او در ﻧزد دﻳﮕران افزاﻳش ﻣﻰﻳابد .اﻧساﻧﻬاى خﻮش اخﻼق ﻫﻤﻴشﻪ در ﻧظر
دﻳﮕران خﻮب و زﻳبا ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮﻧد و ﻣردم آﻧان را دوست ﻣﻰدارﻧد.
 -2ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ اخﻼق ﻧﻴک در ﻣﻴان افراد جاﻣعﻪ ﮔسترش ﻣﻰﻳابد اعتﻤاد ﻧﻴز بﻪ دﻧبال
آن رواج پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد وﻣردم با خﻮش بﻴﻨﻰ و احترام بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻧﮕاه ﻣﻰﻛﻨﻨد و بدبﻴﻨﻰ
و خصﻮﻣت ﻛاﻫش ﻣﻴابد.
 -3جاﻣعﻪ اى ﻛﻪ اعضاﻳش بﻪ ﻫﻢ اعتﻤاد داشتﻪ باشﻨد ،بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر خﻮش بﻴﻦ باشﻨد،
ﻧسبت بﻪ ﻫﻢ ﮔﻤان ﻧﻴک و حسﻦ ﻧظر داشتﻪ باشﻨد ،و در ﻣقابﻞ ﻫﻢ با احترام و ﻣحبت
رفتار ﻛﻨﻨد ،آن جاﻣعﻪ راﻫش را بسﻮى پﻴشرفت و ترقﻰ ﻣﻰﮔشاﻳد ،استقﻼل و عزت خﻮد
را حفظ ﻣﻰﻛﻨد ،و قﻮت و اقتدار خﻮد را بﻪ ثبﻮت ﻣﻰرساﻧد ،زﻳرا ﻣﻴان افراد آن اعتﻤاد،
ﻫﻤبستﮕﻰ و ﻫﻤﻜارى ﻣستحﻜﻢ ﻣﻰﮔردد.
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پس دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ پﻴاﻣدﻫاى اخﻼق ﻧﻴک در اﻳﻦ دﻧﻴا ﻫﻢ ﻣتﻮجﻪ فرد ﻣﻰشﻮد و ﻫﻢ
ﻣتﻮجﻪ جاﻣعﻪ ،و ﻫﻤﻪ از آن بﻬره ﻣﻰبرﻧد و ﻣستفﻴد ﻣﻰﮔردﻧد.
ثﻤرهﻫاى اخروى اخﻼق ﻧﻴﻚ
از ﻧظر دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ،ﻧتاﻳج و ثﻤرات اخﻼق ﻧﻴک تﻨﻬا دﻧﻴﻮى ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ صاحبان
آن در آخرت ﻧﻴز از ثﻤرات آن بﻬره ﻣﻨد ﻣﻰشﻮﻧد .در اﻳﻦ ﻣﻮرد بﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از تعﻠﻴﻤات
اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
پﻴاﻣبر اسﻼم
فرﻣﻮد" :ﻫﻤاﻧا بﻨده با اخﻼق ﻧﻴﻜش بﻪ
رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ پﻴاﻣبر
حضرت اﻧس
باﻻترﻳﻦ درجات در آخرت و بﻬترﻳﻦ ﻣﻨازل آن ﻣﻰرسد ،اﮔر چﻨد ﻛﻪ در عبادت ضعﻴف
()1
بﻮده است ،و با اخﻼق ﻧاشاﻳستﻪ بﻪ پاﻳﻴﻦ ترﻳﻦ درجﺔ جﻬﻨﻢ فرو ﻣﻰافتد.
شﻨﻴدم ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣﻮد" :ﻳقﻴﻨاً اﻧسان
 ﮔفتﻪ است ﻛﻪ ازپﻴاﻣبرحضرت عائشﻪ
ﻣؤﻣﻦ با داشتﻦ اخﻼق ﻧﻴک درجﺔ ﻛسﻰ را بﻪ دست ﻣﻰآورد ﻛﻪ شبﻬا را بﻪ عبادت و
)2(.
روزﻫا را بﻪ روزه دارى ﮔذراﻧده باشد"
فرﻣﻮده است" :ﻫﻴچ چﻴزى در ترازوى اعﻤال اﻧسان ﻣؤﻣﻦ در روز قﻴاﻣت،
پﻴاﻣبر
()3
سﻨﮕﻴﻦ تر از اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻴست".
و ﻧزدﻳﻜﻰ بﻪ اﻳشان
اخﻼق ﻧﻴک سبب ﻣحبﻮبﻴت اﻧسان بﻪ ﻧزد پﻴاﻣبر اسﻼم
ﻣﻰﮔردد .چﻨاﻧچﻪ در حدﻳثﻰ فرﻣﻮده است" :ﻫﻤاﻧا ﻣحبﻮبترﻳﻦ تان بﻪ ﻧزد ﻣﻦ و ﻧزدﻳﻜترﻳﻦ
تان در روز قﻴاﻣت بﻪ ﻣجﻠس ﻣﻦ ﻛساﻧﻰ از شﻤا ﻫستﻨد ﻛﻪ بﻬترﻳﻦ اخﻼق را دارا
()4
باشﻨد".
پس اﮔر ﻛســﻰ خﻮاﻫان ﻣﻮفقﻴت وســعادت در زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴﻮى باشد باﻳد اخﻼق ﻧﻴک را
بشﻨاســد و بدان پاﻳبﻨد باشــد ،و اﮔر آرزوﻣﻨد فﻮز و رســتﮕارى اخروى ﻫﻢ باشد باﻳد بﻪ
اخــﻼق ﻧﻴــک بﮕراﻳد ،و اﮔر ﻫــردو را ﻳﻜجا بخﻮاﻫد باز ﻫﻢ باﻳد صاحب اخﻼق شاﻳســتﻪ
باشد.
 -1طبراﻧﻰ
 -2ابﻮ داود
 -3ترﻣذى
 -4ترﻣذى
23

ﻓﻌاﻟﻴت
اﮔر ﻛســﻰ بخﻮاﻫد اعتﻤاد دوســتاﻧش را بﻪ دســت آورد چﻪ راﻫﻰ باﻳد درپﻴش ﮔﻴرد؟
ﻫر شاﮔرد ﻳک روش عﻤﻠﻰ را ﻣعرفﻰ ﻧﻤاﻳد.
خﻼصﻪ:
صاحب اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ در دﻧﻴا ﻣﻮرد ﻣحبت ،احترام واعتبار قرار ﻣﻰﮔﻴرد.
تقﻮﻳت و ﮔســترش ارزشــﻬاى اخﻼقﻰ سبب حســﻦ اعتﻤاد ،ﻫﻤبستﮕﻰ وترقﻰ جاﻣعﻪ
ﻣﻰﮔردد.
اجر وپاداش اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ در ﻧزد خداوﻧد باﻻ تر از ﻫرچﻴز دﻳﮕر است.
اﻧســان داراى اخﻼق ﻧﻴﻜــﻮ در روز قﻴاﻣت ﻧزدﻳک ترﻳﻦ ﻣؤﻣﻨــان بﻪ پﻴاﻣبر خﻮاﻫد
بﻮد.
ارزﻳابﻰ
 -1چرا ﻣردم اﻧساﻧﻬاى خﻮش اخﻼق را دوست ﻣﻰدارﻧد؟
 -2چﮕﻮﻧﻪ اعتﻤاد درﻣﻴان ﻣردم ﮔسترش پﻴدا ﻣﻴﻜﻨد؟
 -3چﮕﻮﻧﻪ اخﻼق ﻧﻴک سبب عزت و استقﻼل وپﻴشرفت جاﻣعﻪ ﻣﻰﮔردد؟
 -4اخﻼق ﻧاشاﻳستﻪ چﻪ پﻴاﻣدى براى اﻧسان درآخرت دارد؟
 -5براى سﻨﮕﻴﻦ شدن ترازوى اعﻤال خﻮد درآخرت ،چﻪ باﻳد ﻛرد؟
 -6چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان بﻪ ﻣجﻠس پﻴاﻣبر درقﻴاﻣت ﻧزدﻳک ﮔردﻳد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
سﻪ سطر دربارة ﻧقش اخﻼق ﻧﻴک در تأﻣﻴﻦ عزت و استقﻼل جاﻣعﻪ بﻨﮕارﻳد.
24

درس دﻫﻢ

اسﺒﺎب و ﻋﻮاﻗﺐ اخﻼق زﺷﺖ
رســﻮل اﷲ

ﻫﻴچ ﻛار خﻴر را ﻧﮕذاشــتﻪ ﻣﮕر آﻧﻜﻪ اﻣت خﻮد را بر آن تشﻮﻳق فرﻣﻮده و

دســتﻮر داده است و ﻫﻴچ ﻛار زشــتﻰ ﻧبﻮده ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ اﻣت خﻮد را از آن بر حذر داشتﻪ
اســت .از جﻤﻠﺔ اعﻤال ﻧاپســﻨدى ﻛﻪ پﻴاﻣبر

اﻣت خﻮد را از آن برحذر داشتﻪ اخﻼق

بد ﻣﻲباشــد .در اﻳﻦ درس ســعﻰ خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد تا اســباب و عﻮاقب اخﻼق زشت را بﻴان
ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
اسباب اخﻼق زشت و ﻧاپسﻨد
اسباب و ﻣﻨشأ تﻤام اخﻼق بد چﻬار چﻴز است:
 -1جﻬـﻞ :جﻬــﻞ و ﻧاداﻧﻲ ،ﻛار ﻫاي ﻧﻴک را بد ،ﻛار ﻫــاي بد را ﻧﻴک و ﻛﻤال را ﻧقص و
ﻧقص را ﻛﻤال جﻠﻮه ﻣﻴدﻫد.
 -2ﻇﻠﻢ :ظﻠﻢ ،اﻧسان را بﻪ ﻧﻬادن ﻳک چﻴز در غﻴر ﻣحﻞ آن واﻣﻴدارد؛ ﻣث ً
ﻼ ﻳک شخص
را ﻣﻰبﻴﻨــﻰ ﻛــﻪ در جاي رضا غضب ،در جاي تﻮاضع تﻜبر ،در جاي ســخاوت بخﻞ ،در
جاي خﻮد دارى از پر ﻣصرفﻰ تبذﻳر ،در جاي درشــتﻲ ﻧرﻣﻲ و در جاي ﻧرﻣﻲ درشــتﻲ
ﻣﻲﻧﻤاﻳد.
 -3شﻬﻮت حرام :شﻬﻮت حرام ،اﻧسان را بﻪ حرص ،طﻤع ،بخﻞ ،عدم عفت و پاﻛداﻣﻨﻲ
و تﻤام پستﻲﻫا وادار ﻣﻲسازد.
 -4خشـﻢ و ﻏﻀب :خشــﻢ و غضب اﻧســان را بﻪ ﻛبر ،حقد و حســد ،ظﻠﻢ و تجاوز
ﻣﻰﻛشاﻧد.
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ﻓﻌاﻟﻴت
اسباب اخﻼق زشت را از ﻻبﻼي جﻤﻼت ذﻳﻞ تﻮضﻴح دﻫﻴد:
1ـ شاﮔردان چﻴزﻫاى اضافﻰ خﻮﻳش را در ﻣﻴدان ﻣدرسﻪ ﻣﻲاﻧدازﻧد
2ـ خردساﻻن بزرﮔان را احترام ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨد و بزرﮔان بر خردان رحﻢ ﻧﻤﻲ ﻧﻤاﻳﻨد.
3ـ زبﻴر بسﻴار غذا ﻣﻲخﻮرد ،زﻳاد ﻣﻲخﻮابد و در ﻧﻤازﻫا ﻛاﻫﻠﻰ ﻣﻴﻜﻨد.
4ـ ﻧسﻴﻢ فقﻴران را حقﻴر ﻣﻲشﻤارد و براي شان از ﻣال خﻮد اﻧفاق ﻧﻤﻴﻜﻨد.
5ـ سﻬﻴﻞ بﻪ خاﻧﺔ دﻳﮕران ﻧﮕاه ﻛرده عﻴبﻬاي دﻳﮕران را فاش ﻣﻲسازد.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ﻋﻮاﻗب اخﻼق زشت و ﻧاپسﻨدﻳده
اﻧسان بد اخﻼق ﻣﻮرد ﻧفرت ﻣردم وخشﻢ پروردﮔار واقع ﻣﻰشﻮد.
اﻧســان بد اخﻼق را ﻣردم بﻪ اوصاف زشت ﻳاد ﻣﻲﻛﻨﻨد ،در حاﻟﻲ ﻛﻪ خﻮد اﻳﻦ سخﻨان
را ﻣﻲشﻨﻮد از حضرت عبد اﷲ بﻦ عباس

رواﻳت است ﻛﻪ پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم

فرﻣﻮدﻧد .....« :و اﻫﻞ دوزخ ،آﻧاﻧﻲ اﻧد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ ﮔﻮشــﻬاي شان را از ﻣذﻣت ﻣردم ﻛﻪ
از اﻳشــان ﻣﻲﻧﻤاﻳﻨد ﻣﻤﻠﻮ ﮔرداﻧﻴده اســت(ﻳعﻨﻲ آن قدر ﻣردم آﻧﻬا را ﻣذﻣت ﻣﻴﻜﻨﻨد ﻛﻪ
زبان زد عام وخاص ﮔردﻳده و اﻳشان ﻧﻴز از اﻳﻦ چﻴز باخبر ﻫستﻨد).

()1

اﻧسان بد اخﻼق ،ســبب جﻠب غﻤﻬا ،تﻠخ ﻛاﻣﻴﻬا ،بد بختﻰﻫا وشقاوتﻬا ﻣﻰشﻮد .اوﻟﻴﻦ
ﻛســﻰ ﻛﻪ از اخﻼق زشــت در رﻧج ﻣﻰافتد ،شــخص بد اخﻼق اســت و بعد ﻧزدﻳﻜاﻧش،
در ﻧﻬاﻳــت ﻫﻤــﺔ ﻣردﻣﻰ ﻛــﻪ با او رفت و آﻣــد دارﻧد بﻪ ﻧحﻮى از اخﻼق زشــتش ﻣتأثر
ﻣﻰﮔردﻧد.
اخﻼق بد ،حﻼوت وشﻴرﻳﻨﻲ اﻳﻤان و ﻧﻮر اسﻼم را از بﻴﻦ ﻣﻲبرد.

 -1ابﻦ ﻣاجﻪ
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اسباب تبدﻳﻠﻰ اخﻼق ﻧﻴﻚ بﻪ اخﻼق زشت
اســباب زﻳــادى وجﻮد دارﻧدﻛﻪ ســبب تغﻴﻴــر ودﮔرﮔﻮﻧﻰ اخﻼق ﻧﻴک بﻪ اخﻼق زشــت
ﻣﻰﮔردﻧد ،ﻛﻪ درﻳﻨجا بﻪ ﻣﻬﻤترﻳﻦ آﻧﻬا اشاره ﻣﻰشﻮد:
 -1ﻗدرت (ﻣﻘام وﻣﻨزﻟت) :بســا اوقات قدرت و ﻛرســﻰ ،بر اخﻼق اﻧسان تأثﻴر ﻣﻨفﻰ
بﻪ جاى ﮔذاشــتﻪ اخﻼق وي را دﮔرﮔﻮن ﻣﻰســازد و او را از دوستان قدﻳﻤﻲ اش ﻣتﻨفر
ﻣﻲﮔرداﻧد.
 -2بر ﻛﻨاري از ﻗدرت :ﮔاﻫﻲ قدرت از دســت رفتﻪ ،اﻧســان را بﻪ ســﻤت اخﻼق ﻧا
شاﻳســتﻪ سﻮق ﻣﻲدﻫد ،و او را در اثر شــدت تأسف و حزن وﻳا ﻫﻢ بخاطر قﻠت صبر ،بﻪ
ضﻴق صدر ،غضب و روى آوردن بﻪ ﻛارﻫاى زشت وادار ﻣﻰسازد.
 -3ثروت و پﻮﻟداري :ﮔاﻫﻲ ثروت سبب طغﻴان و سرﻛشﻲ اﻧسان ﻣﻲﮔردد .بﻪ تجربﻪ
ثابت شده ﻛﻪ ثروت سبب سرﻛشﻰ وطغﻴان بسﻴارى از ﻣردم شده است.
 -4ﻓﻘر و ﻣستﻤﻨدي :ﮔاﻫﻰ فقر ،اخﻼق را تغﻴﻴر ﻣﻰدﻫد؛ زﻳرا بعضﻰ از اﻧساﻧﻬاى فقﻴر
در اثر اﻳﻤان ضعﻴف و شــدت اﻧدوه و تﻨﮕدســتﻰ ،دســت بﻪ ﻛارﻫا و اعﻤاﻟﻰ ﻣﻰزﻧﻨد ﻛﻪ
شاﻳســتﻪ اﻧسان ﻣؤﻣﻦ ﻧﻴســت .بﻪ طﻮر اغﻠب دزدى ،قطاع اﻟطرﻳقﻰ ،ﻛﻴسﻪ برى و اﻣثال
اﻳﻦ ﻛارﻫا در وﻫﻠﺔ ﻧخست در ﻧتﻴجﺔ فقر وتﻨﮕدستﻰ رخ ﻣﻰدﻫد وبعد در ﻧتﻴجﺔ ﻣﻤارست
بﻪ خﻮى واخﻼق بد تبدﻳﻞ ﻣﻰشــﻮد .از ﻫﻤﻴﻦ سبب اسﻼم با فقر ﻣبارزه ﻣﻲﻛﻨد ،پﻴاﻣبر
از فقر و تﻨﮕدستﻲ بﻪ خداوﻧد ﻣتعال پﻨاه ﻣﻲخﻮاست.
 -5ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ :غﻢ واﻧدوه زﻳاد عقﻞ اﻧســان را دچار اختﻼل ســاختﻪ قﻠب او را بﻪ خﻮد
ﻣشــغﻮل ﻣﻰسازد و در ﻧتﻴجﻪ در اخﻼق و رفتار وى ﻧﻴز دﮔرﮔﻮﻧﻰ رخ ﻣﻰدﻫد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
از غﻢ و اﻧدوه بﻪ خداوﻧد ﻣتعال پﻨاه ﻣﻲبرد.
سبب پﻴاﻣبر
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6ـ ﻫﻤﻨشـﻴﻨﻲ با بدان :وقتﻰ اﻧســان با اﻧســانﻫاى بد اخﻼق ﻫﻢ صحبت ﻣﻰشــﻮد،
خﻮاﻫــﻰ ﻧخﻮاﻫــﻰ از خﻮى ورفتار آﻧﻬــا ﻣتأثر ﻣﻰﮔردد .از ﻫﻤﻴــﻦ روى پﻴاﻣبر اﻣت
خﻮد را بﻪ اﻳﻦ اﻣر ﻣتﻮجﻪ ســاختﻪ آﻧﻬا را از اﻧتخاب رفﻴقان بد بر حذر داشتﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻫر شــخصﻰ بر دﻳﻦ رفﻴقش اســت؛ باﻳد ﻫر ﻳﻜﻰ از شﻤا ﻣتﻮجﻪ باشد ﻛﻪ با چﻪ
ﻛسﻰ دوستﻰ ورفاقت ﻣﻰﻛﻨد.
ارزﻳابﻰ
 -1اخﻼق زشت چﮕﻮﻧﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد واسباب آن ﻛدام است؟
 -2اخﻼق زشت چﻪ عﻮاقبﻰ در پﻰ دارد؟
 -3ﻛدام حاﻻت اﻧد ﻛﻪ عاﻣﻞ بد اخﻼقﻰ ﻣﻰﮔردﻧد؟
 -4آﻳا ﻫﻤﻨشــﻴﻦ در اخﻼق و رفتار اﻧســان تأثﻴر دارد؟ براى اثبات ﻣدعاى خﻮﻳش دﻟﻴﻞ
بﻴاورﻳد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻣقاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻴد و در آن ،روشﻬاى تغﻴﻴر اخﻼق زشت بﻪ اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ را بﻴان دارﻳد.

 -1ابﻮداود
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درس ﻳازدﻫﻢ

اخﻼق ﻧﻴﻚ ﭘﺎﻛﻰ ﻗﻠﺐ اسﺖ
ﻫﻤاﻧطﻮرى ﻛﻪ جسﻢ ظاﻫرى اﻧسان دچار بﻴﻤارى ﻣﻰﮔردد ،ﻧفس باطﻨﻰ اﻧسان ﻧﻴز ﻣبتﻼ
بﻪ درد و بﻴﻤارى ﻣﻰشــﻮد .ﻣثﻼ قسﻤﻰ ﻛﻪ دســت در ﻧتﻴجﻪ بﻴﻤارى ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻛار ﻛﻨد
وﻳا چشﻢ بﻪ سبب ﻣرض از دﻳدن باز ﻣﻰﻣاﻧد ،قﻠب ﻧﻴز بﻪ سبب بﻴﻤارى باطﻨﻰ از اﻧجام
وظاﻳفﻰ ﻛﻪ براﻳش تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده بصﻮرت درست برآﻣده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
وﻇاﻳﻒ ﻗﻠب پاك
از جﻤﻠﺔ وظاﻳف قﻠب پاک و ســاﻟﻢ اﻳﻦ اســت ﻛﻪ اﻧســان خداوﻧد ﻣتعال را بشﻨاسد ،بﻪ
پروردﮔار خﻮد ﻣحبت ورزد ،براى عبادت او تعاﻟﻰ بصﻮرت درســت آﻣاده شــﻮد وبخاطر
رضاى او تعاﻟﻰ ﻫﻤﻪ خﻮاﻫشات و خﻮاستﻪﻫاى خﻮد را ﻧﻴک و آراستﻪ بسازد.
[سﻮرة اﻟذارﻳات.]56 :
خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻣا جﻦ واﻧس را تﻨﻬا براى عبادت و ﻣعرفت خﻮد پﻴدا ﻧﻤﻮده اﻳﻢ.
اﮔر ﻛســﻰ ﻫﻤﻪ چﻴز را بشﻨاســد ،ﻣﮕر خاﻟق را ﻧشﻨاختﻪ باشــد ،ﻣاﻧﻨد آن است ﻛﻪ ﻫﻴچ
چﻴزى را ﻧشــﻨاختﻪ اســت؛ زﻳرا ﻛﻪ خاﻟق و پﻴدا ﻛﻨﻨدة ﻫﻤﻪ چﻴزﻫا را ﻧشــﻨاختﻪ است.
فاﻳــده و ثﻤرة شــﻨاخت خداوﻧد ﻣتعال ﻣحبــت ورزﻳدن با او تعاﻟﻰ و بــراى بﻨدهﮔﻰ او
بصﻮرت ﻛاﻣﻞ آﻣاده شدن است ،بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻛﻪ اﻧسان خدا شﻨاس ﻫﻴچ اﻣرى را بر اﻣر
خداوﻧد ترجﻴح ﻧدﻫد و بﻬتر ﻧداﻧد .اﻳﻦ شخص داراى قﻠب پاک است.
پس ﻛسﻰ ﻛﻪ در عﻴﻦ دعﻮاى دوستﻰ خدا و خﻮاستﻦ رضاى او تعاﻟﻰ ،چﻴزﻫاى دﻳﮕرى
را بر ﻣحبت و رضاى خداوﻧد ترجﻴح ﻣﻰدﻫد ،قﻠب وى ﻣرﻳض است .ﻣاﻧﻨد ﻣعدة ﻣعﻠﻮﻟﻰ
ﻛﻪ ﻧســبت بﻪ ﻧان ،خاک براﻳش ﻣزه دار تر باشد .اﻳﻦ ﻧﻮع قﻠبﻬا بﻴشتر بﻪ ﻣرﻳضﻰ ﻣبتﻼ
ﻫســتﻨد ،و بﻮاســطﺔ اخﻼق خﻮب شــفاى قﻠبﻬا و پاﻛﻰ آن از ﮔﻨاه حاصﻞ ﻣﻰﮔردد .بﻪ
طﻮر ﻣثال بخﻞ ورزﻳدن ﻳک بﻴﻤارى باطﻨﻰ است ﻛﻪ بﻪ سبب آن اﻧسان از خداوﻧد دور
ﻣﻰشﻮد .عﻼج اﻳﻦ بﻴﻤارى اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻧسان بخﻞ را از خﻮد دور ﻧﻤﻮده ﻧفس خﻮﻳش
را پاک ســازد و بﻪ ﻣصــرف ﻧﻤﻮدن ﻣال در راه صحﻴح ﻫﻤت ﮔﻤارد تا آﻧﻜﻪ بﻪ ســخاوت
عادت ﻛﻨد و آﻧرا اخﻼق خﻮد بﮕرداﻧد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قســﻢ ســاﻳر اﻧﻮاع اخﻼق ﻧﻴک اﻧسان را
صاف و پاک ﻣﻰسازد ،سعادت و ﻧﻴﻜبختﻰ دﻧﻴا و آخرت را براى اﻧسان بار ﻣﻰآورد.
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ﻓﻌاﻟﻴت
 .1اﻧسان براى چﻪ آفرﻳده شده است؟ شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم در روشﻨاﻳﻰ آﻳﺔ
ﮔفتﮕﻮ وابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻣبارﻛﺔ
 .2شــاﮔردان ﻣطابق جدول زﻳر پﻨج ﻣرض باطﻨﻰ را ﻫﻤراه با اثرات آن بطﻮر فشرده در
ﻛتابچﻪ ﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد.
ﻣثال:
اخﻼق بد
ﻛبر

اثرات آن
سبب ﻣحروم شدن از رحﻤت خدا ودورى از ﻣردم ﻣﻴشﻮد.

 .3براى بدست آوردن اخﻼق ﻧﻴک ،در روشﻨاﻳﻰ درس فﻮق چﻪ پﻴشﻨﻬاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
خﻼصﻪ
ﻫﻤاﻧطﻮر ﻛﻪ جســﻢ ظاﻫرى اﻧســان بﻪ ﻣرﻳضﻰ ﻣبتﻼ ﻣﻰشــﻮد ،روح اﻧســان ﻧﻴز دچار
بﻴﻤارى ﻣﻰﮔردد.
ﻣفاسد اخﻼقﻰ وصفات زشت سبب ﻣرﻳضﻰ قﻠب ﻣﻰﮔردد.
ﻣعرفت و عبادت خداوﻧد ﻣتعال قﻠب اﻧسان را از بﻴﻤارﻳﻬاى باطﻨﻰ ساﻟﻢ ﻧﮕﻬﻤﻴدارد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ده سطر ﻣقاﻟﻪ اى راجع بﻪ شﻨاخت و عﻼج اﻣراض قﻠبﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.
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ارﺗﺒﺎط اخﻼق ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻋﺒﺎدت
اول :ارتباط اخﻼق با اﻳﻤان
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ،اﻳﻤان را بﻪ حﻴث تﻬداب اساسﻰ اخﻼق ﻣعرفﻰ ﻧﻤﻮده است .پس
تﻤام سﻠﻮک ورفتارﻫاى ﻣعﻨﻮى وظاﻫرى فرد ﻣؤﻣﻦ ،از اﻳﻤان وى سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد.
فرﻣﻮده است:
حضرت پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ« :حﻴا و اﻳﻤان ،بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر پﻴﻮست داده شده اﻧد؛ ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ،برداشتﻪ
شﻮد دوﻣﻰ ﻧﻴز برداشتﻪ ﻣﻰشﻮد».
از ابﻮ سعﻴد خدرى رواﻳت شده ﻛﻪ پﻴاﻣبر فرﻣﻮده اﻧد:
ترجﻤﻪ «:صاحبان بﻬترﻳﻦ اخﻼق وﻧﻴﻜﻮ ترﻳﻦ رفتار ،از ﻛاﻣﻞ ترﻳﻦ اﻳﻤان برخﻮردار اﻧد؛
اﻳشان با تﻮاضع و فروتﻨﻰ رفتار ﻣﻰﻛﻨﻨد ،آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ با دﻳﮕران اﻧس ﻣﻰورزﻧد و رفتارشان
جذاب و پر ﻛشش است ،واز ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻧس ورزد وﻧﻪ اﻧﻴس دﻳﮕران شﻮد ،خﻴرى
ُﻣ َت َصﻮر ﻧﻴست»
اخﻼق زشت را از ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻧفاق ﻣعرفﻰ
در حدﻳث دﻳﮕرى پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم
ﻛرده است ،چﻨاﻧچﻪ آن حضرت ﻣﻰفرﻣاﻳد:
.
 -1اﻟﻤستدرک )73 / 1( -
 -2اﻟﻤعجﻢ اﻟصغﻴر 362 /1
-3
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ترجﻤﻪ :اﮔر چﻬار خصﻠت در وجﻮد ﻛسﻰ ﻣﻮجﻮد باشد ،آن شخص ﻣﻨافق خاﻟص بﻪ
شﻤار ﻣﻰرود ،و در ﻫرﻛسﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن خصﻠتﻬا ﻣﻮجﻮد باشد در او ﻳک خصﻠت از
خصﻠتﻬاى ﻧفاق ﻣﻮجﻮد است ،تا آن ﻛﻪ آن خصﻠت را رﻫا ﻧﻤاﻳد( ،و آن خصﻠتﻬا عبارت
اﻧد از) :ﻫرﮔاه اﻣﻴﻦ قرار داده شﻮد در آن خﻴاﻧت ﻣﻰﻛﻨد ،و چﻮن سخﻦ بزﻧد دروغ
ﻣﻰﮔﻮﻳد ،و زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ پﻴﻤان و عﻬدى ﻣﻰﻛﻨد غدر ﻣﻰﻛﻨد ،و چﻮن خصﻮﻣت ورزد بد
زباﻧﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد».
ﻓﻌاﻟﻴت
در ﻣﻮرد ﻣفﻬﻮم ﻧفاق و اوصاف ﻣﻨافقان در ﻣﻴان خﻮد بحث ﻧﻤﻮده سﻪ صفت از صفات
دﻳﮕر آﻧﻬا را ﻧﻴز بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
دوم :رابﻄﻪ ﻣﻴان اخﻼق و ﻋبادات
رابطﺔ اخﻼق با عبادات ﻧﻴز رابطﻪ اى استﻮار و ﻧاﮔسستﻨﻰ است و در حقﻴقت ﻫدف
عبادات آن است ﻛﻪ فضاﻳﻞ را در وجﻮد اﻧسان تقﻮﻳت ﻧﻤاﻳد و از اخﻼق بد باز دارد.
براى اثبات ﻣدعاى خﻮﻳش ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻣثالﻫاى زﻳادى بﻴاورﻳﻢ؛ وﻟﻰ بﻪ چﻨد ﻣثال اﻛتفا
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 -1ﻧﻤاز وسﻴﻠﺔ حصﻮل اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و دورى از اخﻼق زشت
[اﻟعﻨﻜبﻮت:
خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ِﻗ ِﻢ
]45

ترجﻤﻪ :و ﻧﻤاز را برپا دار ﻛﻪ ﻧﻤاز از ﻛار زشت و ﻧاپسﻨد باز ﻣﻰدارد.
ﻧﻤازى ﻛﻪ صاحب خﻮد را ازﮔﻨاه ﻣﻨع وﻧفسش را تزﻛﻴﻪ ﻧﻜﻨد ،با روح و حقﻴقت ﻧﻤاز
ﻣطابق ﻧﻴست وﻫﻴچ ثﻮابﻰ ﻫﻢ برآن ﻣرتب ﻧخﻮاﻫد شد.
خداوﻧد در ﻳک حدﻳث قدسﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
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ترجﻤﻪ :تﻨﻬا از ﻛسﻰ ﻧﻤاز را ﻣﻰپذﻳرم ﻛﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻧﻤاز خﻮﻳش در برابر عظﻤت وجﻼل
ﻣﻦ ،فروتﻨﻰ ﻧﻤاﻳد ،و با ﻧﻤازش بر ﻣردم فخر فروشﻰ ﻧﻜﻨد وبﻪ ﻣعصﻴت اصرار ﻧﻮرزد ،وروز
را بﻪ ذﻛر ﻣﻦ سپرى ﻧﻤاﻳد و بر تﻨﮕدست ،ﻣسافر ،بﻴﻮه و ﻣصﻴبت زده ترحﻢ ﻛﻨد.
 -2صدﻗﻪ ،ﻣؤﻣﻦ راتزﻛﻴﻪ و تﻄﻬﻴر ﻣﻰﻛﻨد
[اﻟتﻮبﺔ ]103 :
خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ازﻣالﻫاى آﻧﻬا صدقﻪ بﮕﻴر ،تا بدان ،اﻳشان را (از بخﻞ وسﻨﮕدﻟﻰ) پاک ﮔرداﻧﻰ.
زﻛات اﻧسان را از ﮔﻨاﻫان پاک ﻣﻰﮔرداﻧد ،احساسات وى را در برابر تﻨﮕدستان بﻴدار
ﻣﻰسازد ،ﻧفس او را براى ﻛﻤک بﻪ ﻣحتاجان و تﻨﮕدستان آﻣاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 -3روزه ،ﻣسﻠﻤان را بﻪ ﻧﮕﻬداشت اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ﻓرا ﻣﻰخﻮاﻧد
پﻴاﻣبر ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از شﻤا روزه داشت ،ﻧشاﻳد ﻛﻪ فحش بﮕﻮﻳد وﻧشاﻳد ﻛﻪ داد وفرﻳاد
برپا ﻛﻨد ،واﮔرﻛسﻰ بﻪ او دشﻨام ﻣﻰداد وبا او بﻪ ستﻴزه بر ﻣﻰخاست ،براﻳش بﮕﻮﻳد:
ﻣﻦ روزه دار ﻫستﻢ.
 .4حج ،اخﻼق ﻣؤﻣﻦ را بﻪ ﻣدارج ﻋاﻟﻰ ﻣﻰرساﻧد
خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮره اﻟبقرة ]197 :

ترجﻤﻪ :حج ،در ﻣاهﻫاى ﻣعﻠﻮم است؛ پس ﻫرﻛسﻰ ﻛﻪ حج بر وى فرض شده باشد
(باﻳد بداﻧد ﻛﻪ) در حج فحش ،ﮔﻨاه و جﻨﮓ ﻧﻴست.
پس داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮدﻛﻪ ﻧﻤاز ،زﻛات ،روزه وحج ،در صﻮرتﻰ ﻛﻪ درصاحب خﻮد اخﻼق
ﻧﻴﻜﻮ را بﻪ بار ﻧﻴاورد و تثبﻴت ﻧﻜﻨد ،اﻫداف اصﻠﻰ آن بر آورده ﻧخﻮاﻫد شد.
 -1ﻣسﻨد اﻟبزار.172/2
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ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در ﻣﻴان خﻮد ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤﻮده سعﻰ ﻧﻤاﻳﻨد ﻛﻪ بعض آﻳات واحادﻳثﻰ را ذﻛر
ﻧﻤاﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ آثار عبادات بر اخﻼق ارتباط ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
ارزﻳابﻰ
 .1چﮕﻮﻧﻪ ثابت ﻣﻰتﻮان ﻛرد ﻛﻪ اخﻼق با اﻳﻤان رابطﺔ ﻧزدﻳک دارد؟
 .2ﻛدام حدﻳث ثابت ﻣﻰسازد ﻛﻪ ﻣﻨافقﻴﻦ از اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ دور اﻧد؟
 .3عﻤده ترﻳﻦ اوصاف ﻣﻨافقﻴﻦ ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
( .4ﻧﻤاز اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ را در وجﻮد آدﻣﻰ غرس ﻣﻰﻧﻤاﻳد) .براى اثبات اﻳﻦ ﻣطﻠب ﻳک آﻳﺔ
قرآﻧﻰ وﻳا حدﻳث ﻧبﻮى بﻴاورﻳد.
 .5اﮔر شخص ﻧﻤازﮔزار داراى اخﻼق زشت باشد ،بﻪ چﻪ چﻴزى دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد؟
6ـ روزه و حج چﻪ اثرى بر اخﻼق اﻧسان دارد؟
7ـ ﻛدام فﻮاﻳد اخﻼقﻰ واجتﻤاعﻰ در زﻛات وجﻮد دارد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
دو آﻳت و دو حدﻳث شرﻳف را ﻛﻪ در ﻣتﻦ درس بﻪ آﻧﻬا استشﻬاد صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻫﻤراه با
ترجﻤﺔ آن از بر ﻧﻤﻮده در روز بعدى در پﻴش روى صﻨف بخﻮاﻧﻴد.
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ﻛﺴﺐ اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ
آﻳا اخﻼق قابﻞ تغﻴﻴر و تبدﻳﻞ اســت؟ آﻳا عﻤﻞ ،ســعﻰ وﻛﻮشــش اﻧســان در چﮕﻮﻧﮕﻰ
ارزشــﻬاى اخﻼقﻰ وتغﻴﻴر آن ﻧقش دارد؟ ﻛدام راهﻫا و روشــﻬا ﻣﻰتﻮاﻧد در اﻳجاد اخﻼق
اﻧسان تأثﻴر بﮕذارد؟ عﻮاﻣﻞ تغﻴﻴر دﻫﻨدة اخﻼق ﻛدام است؟
اخﻼق اﻧســان ﻫﻢ ﻛســبﻰ ﻣﻰباشــد وﻫﻢ فطرى؛ اخﻼق ﻛســبﻰ قابﻞ تغﻴﻴــر و تبدﻳﻞ
اســت .اخﻼق ﻛســبﻰ را ﻣﻰ تﻮان با ﻣﻤارســت وتﻤرﻳﻦ تغﻴﻴر داد و ﻳا از ﻣﻴان برد .اﻣا
اخــﻼق فطرى را ﻧﻤﻰتﻮان از ﻣﻴان برد؛ وﻟﻰ ﻣﻰتﻮان آن را تﻬذﻳب و تقﻮﻳت ﻛرد .وظﻴفﺔ
اﻳﻦ بﻮد ﻛﻪ اخﻼق ﻛسبﻰ زشت را بﻪ اخﻼق ﻧﻴک ﻣبدل سازﻧد و اخﻼق فطرى
اﻧبﻴا
زشت را تﻬذﻳب و ﻣفﻴد ﮔرداﻧﻨد.
خداوﻧد ﻣتعال پﻴاﻣبر اســﻼم را در ﻣﻴان قﻮﻣﻰ بﻪ پﻴغﻤبرى ﻣبعﻮث ﻛرد ﻛﻪ اﻧﻮاع عادات
و اخﻼق بد و ﻧا درست در ﻣﻴان شان وجﻮد داشت .با ﻳﻜدﻳﮕر در جﻨﮓ بﻮدﻧد ،ﻳﻜﻰ ﻣال
دﻳﮕرى را چﻮر و چپاول ﻣﻰﻧﻤﻮد ،باﻻى ﻣردﻣان ضعﻴف ظﻠﻢ و ســتﻢ صﻮرت ﻣﻰﮔرفت،
از ﻫﻤان قﻮم ،ﻣردﻣاﻧﻰ بار آﻣدﻧد ﻛﻪ
اﻣا در ﻧتﻴجﺔ تعﻠﻴﻢ و تربﻴﺔ اخﻼقﻰ آن حضرت
براى ﻫﻤﻪ بشرﻳت ﻣعﻠﻤان اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ شدﻧد.
تأثﻴر ﻣحﻴﻂ در تﻐﻴﻴر اخﻼق
ﻫرﮔاه ﻣا وشــﻤا در قرﻳﻪ و ﻣحﻠﺔ خﻮد ﻣتﻮجﻪ شــﻮﻳﻢ ،ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣردم از ﻣاحﻮل خﻮد
اثر ﻣﻰپذﻳرﻧد ،آن پســران و دختراﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ خاﻧﻮادهﻫــاى ﻧﻴک تعﻠق دارﻧد و با ﻣردﻣان
داراى اخﻼق ﻧﻴک ﻧشســت و برخاســت ﻣﻰﻛﻨﻨد ،اخﻼق آﻧﻬا خﻮب ﻣﻰشــﻮد ،و اﮔر با
خاﻧﻮادهﻫاﻳﻰ تعﻠق داشتﻪ باشﻨد ﻛﻪ تربﻴﻪ و تعﻠﻴﻢ خﻮب ﻧدارﻧد و ﻳا دوستان و ﻫﻤﻨشﻴﻨان
بد داشــتﻪ باشﻨد ،باﻻى اخﻼق شان تأثﻴر ﻧا درست ﻣﻰﮔذارد و آﻧﻬا را بﻪ راه بد اخﻼقﻰ
ﻣﻰ ﻛشاﻧﻨد.
ﻋﻮاﻣﻞ وراهﻫاى تﻐﻴﻴر اخﻼق
روشﻬا و اسبابﻰ ﻛﻪ از آن در تغﻴﻴر و دﮔرﮔﻮﻧﻰ اخﻼق ﻛار ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ
ﻣﻰباشد .عﻠﻢ بﻪ اﻧسان در بارة اخﻼق آﮔاﻫﻰ ﻣﻴدﻫد ،وبﻪ واسطﺔ تربﻴﻪ ،تﻤرﻳﻦ و آزﻣاﻳش
بﻪ عادت تبدﻳﻞ ﻣﻴشﻮد .بﻪ شرح بﻴشتر اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .1تﻌﻠﻴـﻢ :تعﻠﻴــﻢ ،ﻣعرفــت و آﮔاﻫــﻰ اﻧســان را در بــارة اخﻼق خﻮب و بــد تقﻮﻳت
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ﻣﻰ بخشــد .بﻪ واســطﺔ تعﻠﻴــﻢ اخﻼق ﻧﻴک و اســتفاده از آن و ﻫﻤچﻨــان اخﻼق بد و
زﻳانﻫاى آن شﻨاساﻳﻰ ﻣﻰﮔردد.
بزرﮔترﻳﻦ ﻣصادر اخﻼق اﻧد ﻛﻪ اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد از
قرآن ﻛرﻳﻢ ،سﻨت و سﻴرت پﻴاﻣبر
طرﻳق آﻧﻬا بﻪ اوصاف و خصﻮصﻴات اخﻼقﻰ ﻣعرفت و آﮔاﻫﻰ پﻴدا ﻧﻤاﻳد.
 .2تربﻴـﻪ :تربﻴﻪ ﻫﻤراه با تﻜرار و آزﻣاﻳش عﻤﻠﻰ ﻳﻜﻰ از وســاﻳﻞ ﻣﻬﻢ تقﻮﻳت ورســﻮخ
اخﻼق است ﻛﻪ از طرﻳق خاﻧﻮاده ،ﻣﻜتب و ﻣدرسﻪ ،ﻫﻤصﻨفان و دوستان خﻮب ،ﻧشست
و برخاست با ﻣردﻣان ﻣحﻞ و شﻬر بﻪ اﻧسان تﻠقﻴﻦ ﻣﻰشﻮد.
پس تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ در شــﻨاخت ،تغﻴﻴر و تبدﻳﻞ صفات اخﻼقﻰ تأثﻴر اساســﻰ دارد ﻛﻪ بﻪ
وســﻴﻠﺔ تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ اﻧســان ﻣﻰتﻮاﻧد اخﻼقش را ﻧﻴﻜﻮ سازد و از اخﻼق بد و ﻧا شاﻳستﻪ
اجتﻨاب ورزد.
خﻼصﻪ
صفات فطرى وﻛسبﻰ ﻫر دو در اخﻼق تأثﻴر دارد.
ﻣحﻴط پرورش و زﻧدهﮔﻰ در چﮕﻮﻧﮕﻰ اخﻼق اﻧساﻧﻬا تأثﻴر ﻣﻬﻢ و اساسﻰ دارد.
اوصاف وارزشﻬاى اخﻼقﻰ با دو عﻨصر (تعﻠﻴﻢ وتربﻴﻪ) تغﻴﻴر وتقﻮﻳت ﻣﻰشﻮﻧد.
ارزﻳابﻰ
ﻧﻤﻮﻧﺔ بــارز تغﻴﻴر وتﻬذﻳب اخﻼق اســت .شــاﮔردان تﻮضﻴحات
 .1پﻴاﻣبــر اســﻼم
بدﻫﻨد.
 .2بــا ﻣﻼحظﺔ روﻳدادﻫاى ﻣاحﻮل خﻮد و از طرﻳق تربﻴﻪ وتﻤرﻳﻦ راجع بﻪ اﻣﻜاﻧات تغﻴﻴر
اخﻼق ﻣثال ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3ﻛدام وساﻳﻞ و روشﻬا در بدست آوردن اخﻼق ﻧﻴک تأثﻴر دارد؟
 .4فﻬﻢ و شﻨاخت اخﻼق از ﻛدام ﻣﻨابع حاصﻞ ﻣﻰشﻮد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻫر شــاﮔرد در بارة اﻳﻦ درس ،براى اعضاى خاﻧﻮادة خﻮد صحبت ﻛﻨد و در درس آﻳﻨده
فعاﻟﻴت خﻮد را در صﻨف ارائﻪ ﻧﻤاﻳد.
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درس چﻬاردﻫﻢ

ارزش اخﻼق ﻧﻴﻚ
آﻳا داشتﻦ اخﻼق ﻧﻴک تﻨﻬا براى ﻣسﻠﻤان است وﻳا اﻳﻨﻜﻪ داشتﻦ سجاﻳاى اخﻼقﻰ براى
ﻫر اﻧسان ضرورى است؟ براى ﻳک اﻧسان غﻴر ﻣؤﻣﻦ داشتﻦ ارزشﻬاى اخﻼقﻰ چﻪ اﻫﻤﻴت
دارد؟
اخﻼق چﻴزى است ﻛﻪ ارزش ﻣعﻨﻮى اﻧسان را تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻪ دو ﻧﻮع تقسﻴﻢ
ﻣﻰشﻮد ،اخﻼق اﻧساﻧﻰ و اخﻼق اسﻼﻣﻰ.
اخﻼق ﻧﻴﻚ اﻧساﻧﻰ :اﻳﻦ ﻧﻮع اخﻼق صاحب خﻮد را بﻪ ﻳک اﻧسان ﻣؤثر در زﻧدهﮔﻰ
ﻣبدل ﻣﻰسازد .داشتﻦ ارزشﻬاى اخﻼق اﻧساﻧﻰ براى ﻛاﻣﻴابﻰ ﻫر ﮔروه ﻣﻮفق وﻳا ﻫر
جاﻣعﺔ ﻛاﻣﻴاب و پﻴشرفتﻪ شرط ﻻزﻣﻰ است.
افراد و جﻮاﻣع بﻪ اساس اﻫﻠﻴت اخﻼقﻰ شان ،ﻣﻰتﻮاﻧﻨد اثر ﮔذار باشﻨد و ﻳا ﻣاﻧﻨد سﻼح
ﻧا درست و جعﻠﻰ بﻰ تأثﻴر باقﻰ بﻤاﻧﻨد .اﻟبتﻪ وساﻳﻞ وابزارﻫاى اصﻠﻰ و خﻮب ﻣؤثر
ﻣﻰباشﻨد.
پس ﻫرﮔاه در طبﻴعت ﻳک اﻧسان صبر ﻣﻮجﻮد باشد ،ﻣشﻜﻼت را تحﻤﻞ ﻧﻤاﻳد ،ثبات و
استقاﻣت ورزد ،براى حصﻮل ﻣقاصد خﻮد سعﻰ وتﻼش دواﻣدار ﻧﻤاﻳد ،داراى ﻫﻤت عاﻟﻰ
بﻮده سست و بﻴﻜار ﻧباشد ،راست بﮕﻮﻳد ،شجاعت داشتﻪ و با اﻫداف خﻮد ﻣحبت ورزد
و براى آن بﻪ قرباﻧﻰ حاضر باشد ،برﻧاﻣﻪ داشتﻪ باشد و ﻛارﻫا را با تدبﻴر و سﻨجش اﻧجام
بدﻫد و احساسات خﻮد را ﻛﻨترول ﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ شخص در رسﻴدن بﻪ اﻫداف خﻮﻳش ﻣﻮفق
ﻣﻰباشد ،چﻪ ﻣسﻠﻤان باشد و ﻳا خﻴر.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب ،ﻫرﮔاه در ﻳک جاﻣعﻪ اخﻼق پسﻨدﻳده وجﻮد داشتﻪ باشد ﻣاﻧﻨد ﮔذشت
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و بخشش در برابر ﻳﻜدﻳﮕر ،باور داشتﻦ بﻪ اﻫداف عﻤﻮﻣﻰ و سعﻰ براى آن ،اﻳثار ،پاﻛﻰ و
ﻧظافت ،ﻧظﻢ ،بﻪ ﻣردﻣان ﻣطابق تﻮاﻧاﻳﻰ شان وظﻴفﻪ سپردن ،احترام بﻪ ﻧظرﻳات ﻳﻜدﻳﮕر،
داشتﻦ روحﻴﺔ تحﻤﻞ واحساس ﻣسؤوﻟﻴت وحسابدﻫﻰ از ﻛار خﻮد ،ترحﻢ و دﻟسﻮزى
با ﻳﻜدﻳﮕر ،ﻫﻤدردى ،راستﮕﻮﻳﻰ ،اﻣاﻧت دارى ،ﻣعقﻮﻟﻴت و اعتدال پسﻨدى .ﻛﻪ ﻫرﮔاه
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ عادتﻫا در ﻳک جاﻣعﻪ ﻣﻮجﻮد باشد ،ﻳقﻴﻨا آن جاﻣعﻪ بﻪ اﻫداف خﻮد ﻣﻰرسد،
چﻪ آن جاﻣعﻪ ﻣؤﻣﻦ بخدا باشد وﻳا ﻧباشد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان براى بﻪ دست آوردن اﻫداف اخﻼقﻰ فرد و جاﻣعﻪ ،پﻨج پﻨج ﻧﻤﻮﻧﻪ از عﻨاصرى
ﻛﻪ ﻣؤثر واقع ﻣﻰشﻮد ذﻛر ﻧﻤاﻳﻨد.
اخﻼق اسﻼﻣﻰ :دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ﻫﻤﻪ ارزشﻬاى اخﻼق ﻧﻴک اﻧساﻧﻰ در فرد و جاﻣعﻪ
را تقﻮﻳت و برجستﻪ ساختﻪ ،آﻧرا تﻬذﻳب و تﻮجﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .تقﻮﻳت اﻳﻦ ارزشﻬا بﻪ اﻳﻦ
ترتﻴب حاصﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ:
اﻟﻒ -بﻪ اساس اﻳﻤان بﻪ خداوﻧد ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻛس از او غاﻳب ﻧﻤﻰباشد و بﻪ اساس اﻳﻤان
بﻪ آخرت ﻛﻪ براى ﻫر ﻛس ﻣطابق اعﻤال خﻮب و بد جزا داده ﻣﻰشﻮد ،ﻣقتضﻰ است ﻛﻪ
عادات و خصﻠت ﻫاى شاﻳستﺔ فردى و اجتﻤاعﻰ در ﻣﻴان ﻣؤﻣﻨان ﻧسبت بﻪ ﻫر ﻛسﻰ
دﻳﮕر قﻮى و عﻤﻴق باشد.
ب -اﻧسان ﻣﻮجﻮدى است عاقﻞ ،عقﻞ رﻫبرى دروﻧﻰ و راﻫﻨﻤاى باطﻨﻰ اوست ،عقﻞ
حﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨد تا از اﻫﻠﻴت و تﻮاﻧاﻳﻰ خﻮد براى بدست آوردن اﻫداف ﻣشروع و ﻧﻴک در راه
ﻣﻨفعت اﻧساﻧﻴت استفاده ﻧﻤاﻳد ،و اﻣﻜاﻧات و تﻮاﻧاﻳﻰﻫاى خﻮد را در جﻬت اﻧجام ﻛارﻫاى
()1
.
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻧا روا بﻪ ﻣصرف ﻧرساﻧد .پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :بﻬترﻳﻦ ﻣردﻣان آﻧاﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻣردم ﻣﻨفعت بﻴشتر برساﻧﻨد.
ج .-تﻮجﻪ بﻪ تقﻮﻳﺔ ارزشﻬاى اخﻼقﻰ بﻪ دو قسﻢ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد:
 -1أخرجﻪ اﻟشﻬاب اﻟقضاعﻰ فﻰ ﻣسﻨده
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 .1تﻬذﻳب و پاک ﻧﻤﻮدن و در ﻧظر ﮔرفتﻦ ﻣعﻴارﻫا ﻣاﻧﻨد سخاوت ﻛﻪ ﻳک عادت ﻧﻴک
است ،وﻟﻰ اﮔر اﻳﻦ عادت از حاﻟت اعتدال بﻴرون شﻮد ،بﻪ اسراف تبدﻳﻞ ﻣﻴشﻮد؛ پس
اسﻼم براى سخاوت احﻜاﻣﻰ وضع ﻧﻤﻮده وﻣعﻴارﻫاﻳﻰ براى آن تعﻴﻴﻦ ﻛرده تا اﻳﻨﻜﻪ با
اسراف فرق پﻴدا ﻧﻤاﻳد.
 .2ﻣشروع ساختﻦ اخﻼق شرعﻰ خاص ،ﻣاﻧﻨد اخﻼص ،تﻮاضع ،شﻜر ،قﻨاعت واﻣثال آن
ﻛﻪ عقﻞ بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ بدون وحﻰ اﻣﻜاﻧات رسﻴدن بﻪ آن را ﻧدارد.
وﻟﻰ اﮔر فرد و ﻳا جاﻣعﻪ اى ﻛﻪ خﻮد را ﻣسﻠﻤان ﻣعرفﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻣا از داشتﻦ اخﻼق
ﻧﻴک فردى و اجتﻤاعﻰ ﻣحروم است ،ﻧﻤﻴتﻮاﻧد تﻨﻬا با اﻳﻦ دعﻮا بﻪ فرد وﻳا جاﻣعﺔ ﻣؤثر
ﻣبدل ﮔردد .خداوﻧد ﻣتعال در قرآﻧﻜرﻳﻢ ﻣﻲفرﻣاﻳد:
[اﻟرعد.]11 :
ترجﻤﻪ :ﻫﻤاﻧا خداوﻧد سرﻧﻮشت ﻫﻴچ قﻮﻣﻰ را تغﻴﻴر ﻧﻤﻰدﻫد ،تا آﻧﻜﻪ قﻮم آﻧچﻪ را
ﻛﻪ در خﻮد شان است تغﻴﻴر دﻫﻨد.
خﻮشحاﻟﻰ جاﻣعﻪ ،ثبات ،پﻴشرفت زﻧدﮔﻰ و اﻣﻮر دﻳﻨﻰ ،حفظ آزادى و در جﻬان بعﻨﻮان
ﻳک ﻣﻠت ﻣؤثر ﻧقش ﻣثبت بجا ﮔذاشتﻦ ،وقتﻰ ﻣﻤﻜﻦ است ﻛﻪ جاﻣعﺔ بشرى در سطح
فردى و اجتﻤاعﻰ از اخﻼق ﻧﻴک بﻬره ﻣﻨد باشﻨد.
خﻼصﻪ
" اخﻼق بﻪ دو ﻧﻮع تقســﻴﻢ ﻣﻰشــﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ اخﻼق اﻧســاﻧﻰ و دﻳﮕرى اخﻼق اســﻼﻣﻰ
ﻣﻰ باشد.
اخﻼق اﻧساﻧﻰ صاحب خﻮد را در زﻧدﮔﻰ دﻧﻴا ﻣقبﻮل وﻣﻮفق ﻣﻰسازد.
" اخــﻼق اســﻼﻣﻰ اﻧســان را ﻫﻢ در زﻧدﮔــﻰ دﻧﻴا و ﻫــﻢ در آخرت ﻣﻮفق وســعادتﻤﻨد
ﻣﻰ ﮔرداﻧد.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم صفات اخﻼقﻰ را تﻬذﻳب وتﻮجﻴﻪ و اعتدال ﻣﻰبخشد.
ارزﻳابﻰ
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 .1آﻳا اخﻼق ﻧﻴک تﻨﻬا صفت ﻣسﻠﻤان است و ﻳا شخص دﻳﮕرى ﻧﻴز ﻣﻰتﻮاﻧد آﻧرا داشتﻪ
باشد؟
 .2ﻫرﮔاه فرد و ﻳا جاﻣعﻪ اخﻼق ﻧﻴک داشتﻪ باشد ،براﻳش چﻪ ثﻤراتﻰ پﻴش ﻣﻰآﻳد؟
 .3اﮔر فرد و ﻳا جاﻣعﻪ اخﻼق ﻣؤثرى ﻧداشتﻪ باشد ،آﻳا تﻨﻬا با ادعاى اﻳﻤان و اسﻼم ﻛدام
اثرى بﻪ آن ﻣرتب ﻣﻰﮔردد؟
 .4اﻳﻤان راستﻴﻦ در اخﻼق چﻪ ﻧﻮع تغﻴﻴر اﻳجاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
پﻴراﻣﻮن ارزش اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ در جاﻣعﻪ در چﻬار سطر ﻣطاﻟبﻰ در ﻛتابچﻪ ﻫاى تان
بﻨﻮﻳسﻴد.
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اخﻼق ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اسﻼم
پباﻣبر اسﻼم ﻣﻨبع وسر چشﻤﺔ آداب و اخﻼق است و ﻣسﻠﻤاﻧان اخﻼق خﻮد را از او
ﻣﻰﮔﻴرﻧد .در اﻳﻦ درس بﻪ ﮔﻮشﻪﻫاﻳﻰ از اخﻼق ﻧبﻮى ﻧظر اﻧدازى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻗرآن اخﻼق پﻴﻐﻤبر است
ﻣﻨاســب ترﻳﻦ و زﻳبــا ترﻳﻦ تعبﻴــرى ﻛﻪ از اخﻼق پﻴاﻣبر اســﻼم صــﻮرت ﮔرفتﻪ،
ﻫﻤﻴــﻦ قــﻮل أم اﻟﻤؤﻣﻨﻴــﻦ حضــرت عائشــﻪ رضــﻰ اﷲ عﻨﻬــا ﻣﻴباشــد ﻛــﻪ فرﻣﻮده
( )1ﻳعﻨﻰ :اخﻼق پﻴغﻤبر قرآن بﻮد.
اﻧد:
را با اﻳﻦ وصف شﮕفت اﻧﮕﻴز بﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
قرآﻧﻜرﻳﻢ اخﻼق پﻴغﻤبر
[سﻮرة اﻟقﻠﻢ ،آﻳت]4:

ترجﻤﻪ :و تﻮ اخﻼق بزرگ و بر جستﻪ اى دارى.
پﻴاﻣبر بزرگ اســﻼم اﻳﻦ شــﻬادت آسﻤاﻧﻰ را با قﻠب استﻮار اســتقبال ﻧﻤﻮد ،بدون آﻧﻜﻪ
احساس ﻛبر و خﻮد بﻴﻨﻰ ﻧﻤاﻳد وبر دﻳﮕران برترى و بزرﮔﻰ ﻧشان دﻫد؛ بﻠﻜﻪ با تﻮاضع و
ثبات ،اخﻼق را جزء اساســﻰ رساﻟت خﻮد اعﻼن ﻧﻤﻮده فرﻣﻮد ﻛﻪ
ترجﻤﻪ :جز اﻳﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ ﻣﻦ فرستاده شده ام تا ﻣﻜارم اخﻼق را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻢ.
پس عﻨصر اخﻼق جزء اصﻠﻰ و اساسﻰ رساﻟت ﻣحﻤدى ﻣحسﻮب ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ بﻪ طﻬارت
و ﻧظافــت ،صــدق و اﻣاﻧت ،ترحــﻢ و عداﻟت ،ﻧﻴﻜﻰ و اﻟتزام بﻪ عﻬــد دعﻮت ﻣﻰﻛﻨد و در
ﻣقابــﻞ از ظﻠﻢ و اســتبداد ،ﻣﻜر و فرﻳب ،تجاوز بﻪ جان وﻣال و ﻧاﻣﻮس دﻳﮕران بشــدت
ﻣﻨع ﻣﻰﻧﻤاﻳد و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اخﻼقﻰ حﻴات فردى و اجتﻤاعﻰ و روابط اﻧســاﻧﻰ و جﻬاﻧﻰ
 -1جاﻣع اﻷحادﻳث
 -2اﻟسﻨﻦ اﻟﻜبرى ﻟﻠبﻴﻬقﻰ
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ﻣطابقت قﻮل و عﻤﻞ ،ظاﻫر و باطﻦ ،شعﻮر و سﻠﻮک ،را ضرورى ﻣﻰداﻧد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از اخﻼق پﻴاﻣبر اسﻼم
با در ﻧظر داشــت اﻳﻨﻜﻪ اخﻼق پﻴغﻤبر اســﻼم بر خاستﻪ از قرآن است و ارزشﻬاى اخﻼقﻰ
جزء اساســﻰ رساﻟت آن حضرت ﻣﻰباشــد ،اقﻮال و احادﻳث پﻴاﻣبر اسﻼم و سﻴرت عﻤﻠﻰ
حﻴات ﻣبارک اﻳشان تطبﻴق عﻤﻠﻰ ارزشﻬاى اخﻼقﻰ در ﻫﻤﻪ جﻮاﻧب و عرصﻪﻫاى زﻧدﮔﻰ
ﻣﻰباشــد .ارزشــﻬاى اخﻼقﻰ ﻣاﻧﻨد :تﻮاضع ،صدق ،اﻣاﻧت ،وفاء ،عداﻟت ،سخاوت ،پارساﻳﻰ،
برخﻮرد ﻧﻴﻜﻮ ،عبادت و ترس خدا و دﻳﮕر سجاﻳاى اخﻼقﻰ جزء اساسﻰ و ﻻزﻣﺔ سﻨت قﻮﻟﻰ
و فعﻠﻰ و سﻴرت عﻤﻠﻰ پﻴاﻣبر اسﻼم را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴﻨﻤاﻳد.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعﻠﻢ ﻣحترم شــاﮔردان را ﻫﻤﻜارى ﻧﻤاﻳد تــا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از اخﻼق پﻴغﻤبر را در (تﻮاضع،
اﻣاﻧت ،سخاوت ،زﻫد و پارساﻳﻰ ،حسﻦ ﻣعاشرت ،عبادت و خدا ترسﻰ) پﻴش روى صﻨف
بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد.
سجاﻳاى اخﻼﻗﻰ در حﻴات پﻴاﻣبر
در حﻴات خاﻧﻮادﮔﻰ و عﻤﻮﻣﻰ ،فردى
برخﻰ ســجاﻳاى اخﻼقﻰ وآداب پﻴاﻣبر اسﻼم
و اجتﻤاعﻰ اﻳﻦ چﻨﻴﻦ بﻮد:
پﻴاﻣبر اسﻼم با فقرا و ﻣساﻛﻴﻦ و بﻴچارﮔان ﻣﻰﻧشست و با آﻧﻬا غذا ﻣﻰخﻮرد.
صﻠﺔ رحﻢ را با خﻮﻳشاوﻧدان و اقارب خﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻴداشت ،بدون آﻧﻜﻪ اﻳشان را بر دﻳﮕران
ترجﻴح دﻫد.
با وقار و ادب ﻧﮕاه ﻣﻰﻛرد و از شــدت تﻮاضع ،ﻧظرش بﻪ طرف زﻣﻴﻦ بﻴشــتر و طﻮﻻﻧﻰ
تر بﻮد ﻧسبت بﻪ آسﻤان.
پﻴاﻣبر اســﻼم شــجاع ترﻳﻦ اﻧســاﻧﻬا بﻮد ،جاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣردم ﻣﻰترســﻴدﻧد خﻮد پﻴشقدم
ﻣﻰﮔردﻳد ،ﻣردم را حﻤاﻳت ﻣﻰﻛرد و در ﻣﻴدان جﻨﮓ ﻧزدﻳک ترﻳﻦ شــخص بﻪ دشــﻤﻦ
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ﻣﻰبﻮد.
اﻫﻞ ﻣجﻠس خﻮد را بﻪ آﻧچﻪ ﻣﻨاســب بﻮد ﻣخاطب ﻣﻰســاخت و با آﻧان سخﻦ ﻣﻴﮕفت.
زﻳــد بﻦ ثابت ﻣﻰﮔﻮﻳــد :وقتﻰ ﻛﻪ در ﻣجﻠس پﻴاﻣبر ﻣﻰبﻮدﻳــﻢ ،اﮔر در اﻣﻮر آخرت
صحبت ﻣﻰﻛردﻳﻢ با ﻣا شــرﻳک ﻣﻰشد ،اﮔر در اﻣﻮر دﻧﻴا سخﻦ ﻣﻰﮔفتﻴﻢ ﻣا را ﻫﻤراﻫﻰ
ﻣﻰﻛرد و اﮔر در بارة خﻮردﻧﻰ و ﻧﻮشﻴدﻧﻰ صحبت ﻣﻰﻛردﻳﻢ ﻧﻴز با ﻣا شرﻳک ﻣﻰشد.
پﻴاﻣبر راســتﮕﻮ ترﻳﻦ ﻣردم بﻮد ،ﻫﻤﻪ سخﻨان و ﻛردارش ﻣطابق حقﻴقت بﻮد ،حتا
اﮔر ﻣزاح ﻫﻢ ﻣﻰﻛرد از صدق و راستﻰ بدور ﻧبﻮد.
ﻣﻠتزم ترﻳﻦ شــخص بﻪ ﻣبادى اســﻼم بﻮد وﻫﻤﻪ تعاﻟﻴﻢ دﻳﻦ را بﻰ ﻛﻢ وﻛاست تطبﻴق
ﻣﻰﻛرد.
چﻴره ﻣﻰشــد ،بﻪ ﻧﻤاز پﻨــاه ﻣﻰبرد وﻣﻰ فرﻣﻮد:
ﻫــرﮔاه غــﻢ و اﻧدوﻫﻰ بﻪ پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :روشﻨاﻳﻰ چشﻤاﻧﻢ در ﻧﻤاز ﮔذاشتﻪ شده است.
خﻠﻮت ﻧشﻴﻨﻰ را غرض ذﻛر خدا و تفﻜر و تأﻣﻞ و ﻣحاسبﺔ ﻛار خﻮد ،دوست داشت.
از روى تﻮاضع ،با ﻫر ﻛسﻰ ﻛﻪ رو برو ﻣﻰشد در اداى سﻼم سبقت ﻣﻰﻛرد.
غذاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ وى تقدﻳﻢ ﻣﻰﮔردﻳد ﻫرﮔز در آن عﻴب ﻧﻤﻰﮔرفت ،بﻠﻜﻪ اﮔر ﻣﻴخﻮاســت
تﻨاول ﻣﻴﻜرد و اﮔر ﻧﻤﻰخﻮاست آﻧرا ﻣﻰﮔذاشت.
بﻪ اﻧدازة ضرورت سخﻦ ﻣﻰﮔفت ،زﻳادت و ﻧقصان بﻴجا در ﻛﻼﻣش ﻧبﻮد.
ﻫرﮔز براى شخص خﻮد خشﻤﮕﻴﻦ ﻧﻤﻰشد و اﻧتقام ﻧﻤﻰﮔرفت.
ﻳاران خﻮد و ﻣردم را تفقد ﻣﻰﻛرد تا از وضعﻴت و اﻣﻮر اﻳشان ﻣطﻠع باشد.
ﻧشست و بر خاستش بدون ذﻛر خدا ﻧبﻮد.
خﻮد ﻟباسﻬاﻳش را بخﻴﻪ ﻣﻴﻜرد ،پاپﻮشﻬاﻳش را پﻴﻨﻪ ﻣﻰزد ،با خادﻣان ﻳﻜجا غذا ﻣﻰخﻮرد،
بر زﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧشســت ،با غﻨﻰ و فقﻴر ﻳﻜســان ﻣصافحﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،ﻣسﻜﻴﻦ و درﻣاﻧده اى را
ﻧســبت فقرش تحقﻴر ﻧﻤﻰﻛرد ،در ﻫﻨﮕام ﻣصافحت تا آﻧﻜﻪ شخص ﻣقابﻞ دست خﻮد را
ﻧﻤﻰﻛشﻴد ،دستش را رﻫا ﻧﻤﻴﻜرد ،بﻪ غﻨﻰ و فقﻴر و خﻮرد و بزرگ سﻼم ﻣﻰداد.
 -1اﻟبﻴﻬقﻰ
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خﻼصﻪ
ﻣﻨبع و سرچشﻤﺔ اخﻼق است.
پﻴاﻣبر اسﻼم حضرت ﻣحﻤد
خداوﻧد ﻣتعال اخﻼق رســﻮل ﮔراﻣﻰ را ســتﻮده و قرآن را اخــﻼق آﻧحضرت قرار داده
است.
پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم ﻧﻤﻮﻧﺔ واﻻى اخﻼق ﻣعﻨﻮى وظاﻫرى ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
قرآن ﻛرﻳﻢ بﻮد" .اﻳﻦ ﻣقﻮﻟﺔ ﻛﻰ؟ وبراى چﻪ ﻛســﻰ؟ و بﻪ ﻛدام
" .1اخــﻼق پﻴاﻣبــر
ﻣﻨاسبت ﮔفتﻪ شده است؟
 .2قرآﻧﻜرﻳﻢ اخﻼق پﻴغﻤبر اســﻼم را چﮕﻮﻧﻪ تعرﻳف ﻛرده اســت؟ آﻳت قرآﻧﻰ را در اﻳﻦ
باره ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3جاﻳﮕاه وﻣﻨزﻟت اخﻼق ﻧﻴک در رســاﻟت پﻴاﻣبر اســﻼم چﮕﻮﻧﻪ ﻣعرفﻰ ﮔردﻳده است؟
حدﻳث ﻧبﻮى را در اﻳﻦ باره ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4ﻫر شــاﮔرد ﻳﻜﻰ از ســجاﻳاى اخﻼقﻰ پﻴاﻣبر اســﻼم را ﻛﻪ در اﻳﻦ درس ذﻛر ﮔردﻳده،
پﻴشــروى صﻨف قرائت ﻧﻤاﻳد و با ﻫﻤﻜارى و ﻣشــارﻛت ﻣعﻠﻢ و شــاﮔردان در ﻣﻮرد آن
تﻮضﻴحات بدﻫد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة اخﻼق پﻴغﻤبر
ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻢ ﻧباشد.

در خاﻧﻮاده و رفتار اﻳشــان با زﻳردســتان ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد

44

درس شاﻧزدﻫﻢ

آداب سﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ)(1
ﻧﻌﻤت زبان
زبان و بﻴان از جﻤﻠﺔ ﻧعﻤتﻬاى عظﻴﻢ خداوﻧد است ﻛﻪ اﻧسان را بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻳﻦ ﻧعﻤت
بزرگ بر ساﻳر ﻣخﻠﻮقات ﻛراﻣت و برترى بخشﻴده است؛ پس بر اﻧسان است ﻛﻪ آداب و
اخﻼق سخﻦ ﮔفتﻦ را ﻣراعات ﻛﻨد تا شﻜر اﻳﻦ ﻧعﻤت بزرگ را ادا ﻧﻤاﻳد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شا ﮔردان راجع بﻪ فﻮاﻳد زبان ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
اﻫﻤﻴت زبان
رواﻳت شده ﻛﻪ ﻟقﻤان حﻜﻴﻢ از ﻳک شاﮔردش تقاضا ﻛرد ﮔﻮسفﻨدى ذبح ﻛﻨد و خﻮبترﻳﻦ
جزء آﻧرا براﻳش بﻴاورد ،شاﮔرد زبان ﮔﻮسفﻨد را بﻪ وى تقدﻳﻢ ﻛرد .باز ﻟقﻤان از وى
خﻮاست بد ترﻳﻦ جزء ﮔﻮسفﻨد را براﻳش بﻴاورد ،شاﮔرد باز ﻫﻢ زبان ﮔﻮسفﻨد را احضار
ﻧﻤﻮد .وقتﻰ ﻟقﻤان سبب اﻳﻦ ﻛار را از وى پرسﻴد ،شاﮔرد ﻫﻮشﻴار جﻮاب داد :ﻫرﮔاه
زبان در خﻴر استعﻤال شﻮد خﻮب ترﻳﻦ جزئﻰ در اﻧسان است ،و اﮔر ﻫﻤﻴﻦ زبان بﻪ شر
استخدام ﮔردد بد ترﻳﻦ عضﻮ در وجﻮد اﻧسان ﻣﻴباشد.
دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم تﻮجﻪ خاصﻰ بﻪ زبان ،سخﻦ ﮔفتﻦ ،ﻣﻮضﻮع سخﻦ و آداب سخﻦ ﮔفتﻦ
ﻧشان داده و تأﻛﻴد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧعﻤت خداوﻧدى باﻳد در راه خﻴر و ﻧﻴﻜﻰ استعﻤال
ﮔردد و از سخﻨان بﻴﻬﻮده و زﻳان آور جﻠﻮ ﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻳد .خداوﻧد ﻣتعال ﮔفتﮕﻮﻫاى بﻰ
فاﻳده و سرﮔﻮشﻴﻬاى حساسﻴت بر اﻧﮕﻴز را ﻧا درست خﻮاﻧده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :در اغﻠب راز ﮔﻮﻳﻴﻬاى اﻳشان خﻴرى ﻧﻴست ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻛسﻰ بﻪ صدقﻪ ﻳا بﻪ
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ﻧﻴﻜﻮﻛارى ﻳا اصﻼح بﻴﻦ ﻣردم دستﻮر دﻫد.
ﻛدام بﻬتر است؟
ﻫر اﻧسان قبﻞ از سخﻦ ﮔفتﻦ باﻳد فﻜر ﻛﻨد ،آﻳا بﻪ آﻧچﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد ضرورت است ﻳا خﻴر؟
اﮔر سخﻦ ﮔفتﻨش ضرور و ﻣفﻴد باشد سخﻦ ﮔفتﻦ خﻮب است ،در غﻴر آن بﻬتر است
سﻜﻮت اختﻴار ﻧﻤاﻳد ،زﻳرا سﻜﻮت و اجتﻨاب از سخﻦ بﻰ ﻣﻮرد از ﻧﮕاه اسﻼم عبادت است
و اجر عظﻴﻢ دارد .پﻴاﻣبر اسﻼم در اﻳﻦ باره ﻣﻰفرﻣاﻳد:
()1
.
ترجﻤﻪ :آﻳا شﻤا را بﻪ آساﻧترﻳﻦ عبادت و سبﻜترﻳﻦ آن براى بدن خبر ﻧدﻫﻢ؟ ﻫﻤاﻧا
سﻜﻮت و اخﻼق ﻧﻴک است .ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد:
()2

ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ خدا و روز آخرت اﻳﻤان داشتﻪ باشد ،باﻳد سخﻦ خﻴر بﮕﻮﻳد و ﻳا
سﻜﻮت اختﻴار ﻛﻨد.
اﻣروز سخﻨﻬاى بﻴﻬﻮده اﻛثر ﻣجاﻟس ﻣردم را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫد ،اﻧساﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴخﻮاﻫﻨد
افﻜار خﻮد را جﻤع و اعﻤال خﻮد را ﻣراجعﻪ و باز رسﻰ ﻧﻤاﻳﻨد دوست دارﻧد از اﻣاﻛﻦ پر
غﻮغا بﻪ ﻣحﻴطﻬاى آرام فرار ﻛﻨﻨد .پﻴاﻣبر اسﻼم در حدﻳث دﻳﮕرى بﻪ صحابﻰ جﻠﻴﻞ
اﻟقدر ابﻮذر غفارى چﻨﻴﻦ تﻮصﻴﻪ ﻣﻴﻨﻤاﻳد:
()3
.
ترجﻤﻪ :بر تﻮ است تا سﻜﻮت طﻮﻻﻧﻰ اختﻴار ﻧﻤاﻳﻰ؛ زﻳرا سﻜﻮت ،شﻴطان را ﻣﻰراﻧد و تﻮ
را در اﻣر دﻳﻨت ﻛﻤک ﻣﻴرساﻧد.
زبان ﻟجام ﮔسﻴختﻪ در دست شﻴﻄان است
ﻳقﻴﻨا زبان ﻟجام ﮔسﻴختﻪ و بﻰ قﻴد و بﻨد در دست شﻴطان است ﻛﻪ صاحبش را
طﻮرﻳﻜﻪ خﻮاستﻪ باشد بطرف شر وﻫﻼﻛت سﻮق ﻣﻴدﻫد ،وقتﻴﻜﻪ اﻧسان اختﻴار زبان خﻮد
را ﻧداشتﻪ باشد ،دﻫاﻧش ﻣدخﻠﻰ براى ورود ﻧا پاﻛﻴﻬاﻳﻰ است ﻛﻪ قﻠب اﻧسان را آﻟﻮده
 -1ﻣرقات اﻟﻤفاتﻴح.
 -2رواﻳت بخاري
 -3رواﻳت احﻤد.
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()1

ﻣﻰسازد و آﻧرا با پردهﻫاى غفﻠت ﻣﻰپﻮشاﻧد.
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻧﮕﻬدارى زبان از اخﻼق اسﻼﻣﻰ و دﻟﻴﻞ استقاﻣت اﻳﻤاﻧﻰ و اطﻤﻴﻨان قﻠبﻰ
اﻧسان است؛ چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :اﻳﻤان بﻨدة ﻣؤﻣﻦ درست ﻧﻤﻴشﻮد تا آﻧﻜﻪ قﻠبش استﻮار وﻣستقﻴﻢ ﻧشﻮد ،و قﻠب
وى بﻪ استقاﻣت ﻧﻤﻰرود تا آﻧﻜﻪ زباﻧش استقاﻣت ﻧداشتﻪ باشد.
خﻼصﻪ
زبان ﻧعﻤت بزرگ خداوﻧد بﻮده و اﻫﻤﻴت اساسﻰ وحﻴاتﻰ براى اﻧسان دارد.
سﻜﻮت وخاﻣﻮشﻰ بﻬتر از سخﻨﻰ است ﻛﻪ براى اﻧسان عﻮاقب ﻧاﮔﻮار بار آورد.
ﻧﮕﻬدارى زبان از اخﻼق اسﻼﻣﻰ ودﻟﻴﻞ استقاﻣت اﻧسان است.
ارزﻳابﻰ
" -1زبان" ﻳﻜﻰ از ﻧعﻤتﻬاى بزرگ اﻟﻬﻰ براى اﻧسان است .چﮕﻮﻧﻪ شﻜر اﻳﻦ ﻧعﻤت را ادا
ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
 -2چطﻮر اﻧسان بﻪ وسﻴﻠﺔ زبان بر ساﻳر ﻣخﻠﻮقات بر ترى حاصﻞ ﻧﻤﻮده است؟
 -3آﻳت 114سﻮرة اﻟﻨساء ﻛدام ﻧﻮع ﮔفتﮕﻮﻫا را ﻧا جاﻳز ﻣﻴداﻧد؟ و بﻪ ﻛدام ﻧﻮع سخﻨان
تشﻮﻳق ﻣﻴﻜﻨد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 -4احادﻳث ﻧبﻮى را ﻛﻪ بﻪ ﮔفتﻦ سخﻦ خﻮب و ﻳا سﻜﻮت ﻧﻤﻮدن اﻣر ﻧﻤﻮده است
بخﻮاﻧﻴد؟
" -5استقاﻣت اﻳﻤان بﻪ استقاﻣت زبان ﻣربﻮط است" .تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻳک ﻣقاﻟﻪ پﻨج سطرى راجع بﻪ خﻮبﻴﻬا و فﻮاﻳد سﻜﻮت وخاﻣﻮشﻰ بﻨﻮﻳسﻴد.
 -1ﻣحﻤد غزاﻟﻲ ،خﻠق اﻟﻤسﻠﻢ ،ص81
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آداب سﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ )(2
ﻣعاذ بﻦ جبﻞ صحابﻰ جﻠﻴﻞ اﻟقدر ﻣﻴﮕﻮﻳد :از پﻴاﻣبر پرسﻴدم :آﻳا بسبب سخﻨان ﻣان
ﻣﻮرد ﻣؤاخذه قرار ﻣﻴﮕﻴرﻳﻢ؟ پﻴاﻣبر خدا فرﻣﻮدﻧد" :ﻣادرت ترا ﮔﻢ ﻛﻨد اى ﻣعاذ! آﻳا
ﻫﻤﻴﻦ ﮔفتﻪﻫاى زبان ﻧﻴست ﻛﻪ اﻧساﻧﻬا را روﻫاى شان بﻪ طرف دوزخ ﻣﻴﻜشاﻧد؟"
آﻓتﻫاى زبان
زبان در ظاﻫر اﻣر تﻨﻬا ﻳک پارچﺔ ﮔﻮشت ﻛﻮچک است؛ اﻣا ﻧتاﻳج و اثرات عظﻴﻢ براى
صاحبش دارد ،و ﻛفر و اﻳﻤان بﻪ وسﻴﻠﺔ زبان ظاﻫر ﻣﻴﮕردد .بﻨا بران زبان ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﻧعﻤت بزرگ خداوﻧد است ،آفت بزرﮔﻰ ﻧﻴز است ﻛﻪ سبب ﻫﻼﻛت اﻧسان ﻣﻴشﻮد.
بعضﻰ آفتﻬاى زبان از اﻳﻦ قرار است :آفت سخﻦ بﻰ ﻣﻮرد ،آفت سخﻦ باطﻞ ،آفت سخﻦ
رﻳا و تظاﻫر ،آفت خصﻮﻣت زباﻧﻰ ،آفت سخﻦ فحش و دشﻨام و بدزباﻧﻰ ،آفت ﻟعﻨت
ﮔفتﻦ بﻪ اﻧسان ﻳا حﻴﻮان ﻳا جﻤاد ،آفت تﻤسخر و استﻬزاء ،آفت افشاى اسرار ،آفت وعده
خﻼفﻰ ،آفت سخﻦ دروغ و قسﻢ ﻧاحق ،آفت غﻴبت و ﻧﻤﻴﻤت ،آفت دو زباﻧﻰ ،آفت ﻣدح
ﻛردن و غﻴره.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان آفتﻬاى زبان را ﻛﻪ در ﻣتﻦ فﻮق ذﻛر شده ﻧام ﮔرفتﻪ بﻪ ﻛﻤک ورﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ
ﻣحترم تﻮضﻴح بدﻫﻨد ،سپس آﻧرا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
دورى از بﻴﻬﻮده ﮔﻮﻳﻰ
از ﻧظر اخﻼق اسﻼﻣﻰ اجتﻨاب از سخﻦ ﻫرزه و بﻴفاﻳده شرط رستﮕارى و ﻛﻤال اﻧسان
48

است .قرآنﻛرﻳﻢ اجتﻨاب از سخﻦ ﻫرزه را در ﻣﻴان دو رﻛﻦ اساسﻰ اسﻼم ،ﻳعﻨﻰ فرﻳضﺔ
ﻧﻤاز و فرﻳضﺔ زﻛات ذﻛر ﻧﻤﻮده است؛ چﻨاﻧچﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[سﻮرة
اﻟﻤؤﻣﻨﻮن ،آﻳت.]4-1 :

ترجﻤﻪ :بﻪ راستﻰ ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨان رستﮕار شدﻧد؛ آﻧﻬا ﻛﻪ در ﻧﻤاز شان خشﻮع دارﻧد؛ وآﻧﻬا
ﻛﻪ از ﻟغﻮ (بﻴﻬﻮده ﮔﻮﻳﻰ) روى ﮔرداﻧﻨد؛ وآﻧﻬا ﻛﻪ زﻛات را اﻧجام ﻣﻴدﻫﻨد.
اسﻼم سخﻦ ﻟغﻮ و بﻴﻬﻮده را ﻣردود ﻣﻴداﻧد؛ زﻳرا اﻣﻮر پست و بﻰ فاﻳده را ﻧﻤﻰپسﻨدد.
ﻫﻤچﻨان سخﻨان بﻴﻬﻮده وقت و عﻤر اﻧسان را ضاﻳع ﻣﻴسازد وﻳک اﻧسان ﻣسﻠﻤان ﻧباﻳد
وقت خﻮد را بدون فاﻳده بﮕذراﻧد ،بﻠﻜﻪ از ﻫر ﻟحظﺔ وقت خﻮد باﻳد در جدﻳت و تﻮﻟﻴد و
اﻧجام ﻛارﻫاى خﻴر استفاده ﻧﻤاﻳد .بﻪ ﻫر اﻧدازه اى ﻛﻪ ﻳک اﻧسان ﻣسﻠﻤان از ﻟغﻮ وسخﻦ
بﻰ ﻣﻮرد دورى ﮔزﻳﻨد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻣﻨزﻟت وى ﻧزد خداوﻧد باﻻ ﻣﻴرود.
رواﻳت شده ﻛﻪ شخصﻰ وفات ﻧﻤﻮده بﻮد ،ﻳﻜﻰ از اصحاب در
از اﻧس بﻦ ﻣاﻟک
حضﻮر پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣتﻮفﻰ را بﻪ جﻨت بشارت داد .پﻴاﻣبر اسﻼم با شﻨﻴدن اﻳﻦ سخﻦ
ﻳعﻨﻰ :شﻤا چﻪ
فرﻣﻮد:
ﻣﻴداﻧﻴد؟ شاﻳد بدون ﻣﻮرد سخﻨﻰ ﮔفتﻪ باشد و ﻳا در آﻧچﻪ براﻳش ضرر ﻧداشت بخﻞ
ورزﻳده باشد.
اخﻼق اسﻼﻣﻰ سخﻦ ﮔفتﻦ بﻰ ﻣﻮرد و بدون ضرورت را اﮔر چﻨدى ﻛﻪ سخﻦ ﻣباح و
بصﻮرت ﻣزاح ﻫﻢ بﻮده باشد ﻧا پسﻨد ﻣﻰداﻧد ،اﻣا سخﻨان زﻳان آور ،تﻤسخر آﻣﻴز ،بد
ﮔﻮﻳﻰ ،غﻴبت ،ﻧﻤﻴﻤت و دﻳﮕر آفتﻫا و اﻣراض زباﻧﻰ را قطعا حرام داﻧستﻪ ﻣرتﻜب آنرا
ﻣﻮرد ﻣحاسبﻪ و ﻣؤاخذه سخت قرار ﻣﻴدﻫد.
خﻼصﻪ
اﻧسان در ﻣقابﻞ ﻫر آﻧچﻪ از زبان وى سر ﻣﻰزﻧد ﻣﻮرد ﻣحاسبﻪ وﻣؤاخذه قرار ﻣﻰﮔﻴرد.
آفتﻫاى زبان بسﻴار زﻳاد است ﻛﻪ ﻫﻤﻪ صفات زشت را در بر ﻣﻰﮔﻴرد.
 - 1رواﻳت ترﻣذى
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ﻧﮕﻬدارى زبان از ﻟغﻮ و سخﻨان بﻴﻬﻮده و بﻰ فاﻳده از صفات بﻨدﮔان ﻧﻴﻜبخت خداوﻧد
است.
ارزﻳابﻰ
 .1آﻳا اﻧسان بﻪ سبب آﻧچﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد ﻣؤاخذه ﻣﻰشﻮد؟ دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 .2شاﮔردان آفتﻫاى زبان را ﻧام بﮕﻴرﻧد.
 .3ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ با سخﻨان بﻴﻬﻮده و ﻣزاح و تﻤسخر آﻣﻴز ﻣجاﻟس ﻣردم را ﻣشغﻮل ﻣﻰسازﻧد.
اﻳﻦ ﻧﻮع سخﻨان بﻰ ﻣﻮرد و بﻴﻬﻮده از ﻧﮕاه اخﻼق اسﻼﻣﻰ چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .4چرا دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم سخﻨان ﻟغﻮ و بﻴﻬﻮده را ﻣردود ﻣﻰداﻧد؟
 .5در بارة دورى از سخﻦ بﻴﻬﻮده چﮕﻮﻧﻪ بﻪ آﻳت قرآﻧﻰ استدﻻل ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
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ﺣﻠﻢ در اسﻼم
حﻠﻢ سر ﻟﻮحﺔ اخﻼق است ﻛﻪ صاحب خﻮد را بﻪ عاﻟﻰ ترﻳﻦ اوصاف و زﻳبا ترﻳﻦ
خصﻠتﻫا ﻣزﻳﻦ ﻣﻰسازد .ﮔذشت و صبر در برابر اذﻳت و آزار دﻳﮕران از جﻤﻠﺔ صفاتﻴست
ﻛﻪ ﻫرﻛس شاﻳستﮕﻰ آﻧرا ﻧدارد و خداوﻧد ﻣتعال ،اﻳﻦ فضﻴﻠت را فقط براى صاحبان حﻠﻢ
ارزاﻧﻰ ﻧﻤﻮده است.
حﻠﻢ چﻴست؟
حﻠﻢ بﻤعﻨاى خﻮﻳشتﻦ دارى و اﻧضباط ﻧفس در حاﻟت خشﻢ و غضب ،عفﻮ و ﮔذشت در
برابر اذﻳت و آزار دﻳﮕران ﻣﻰباشد .خداوﻧد ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم

اﻣر ﻧﻤﻮده تا عفﻮ

و ﮔذشت را پﻴشﻪ و شعار خﻮد سازد .چﻨاﻧچﻪ قرآنﻛرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮرة اﻷعراف ،آﻳت.]199 :

ترجﻤﻪ :عفﻮ پﻴشﻪ ﻛﻦ و بﻪ ﻧﻴﻜﻰ فرﻣان بده و از بﻰ خردان دورى جﻮى.
ﻓﻌاﻟﻴت
آﻳت ﻣبارﻛﻪ بﻪ سﻪ ﻧﻮع روش حﻠﻢ و صبر اﻣر ﻧﻤﻮده .اﻳﻦ روشﻫا ﻛدامﻫا اﻧد؟
صفت حﻠﻢ ،ﻧشاﻧﺔ بارزى است ﻛﻪ اﻧسان داراى عقﻴده راسخ و اﻳﻤان ﻣحﻜﻢ را از
اﻧسانﻫاى بﻰ اﻳﻤان و غﻴر ﻣتﻮازن ،جدا ﻣﻰسازد .ﻳک اﻧسان ﻣؤﻣﻦ و بزرگ ﻣﻨش بﻪ ﻫر
اﻧدازه اى ﻛﻪ بطرف ﻣدارج ﻛﻤال حرﻛت ﻧﻤاﻳد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه سﻴﻨﺔ ﻛشاده پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد،
حﻠﻢ و تحﻤﻠش افزون ﻣﻰﮔردد و از خطاﻫا و ﻟغزشﻫاى دﻳﮕران ﻣﻰﮔذرد و ﻫرﮔاه
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ﻧابخردى بر او تجاوز ﻧﻤاﻳد ،بﻪ او از بﻠﻨداى حﻠﻢ وخﻮﻳشتﻦ دارى ﻣﻰﻧﮕرد؛ درست ﻣاﻧﻨد
ﻳک فﻴﻠسﻮف حﻜﻴﻢ در ﻣقابﻞ ﻛﻮدﻛاﻧﻰ ﻛﻪ بسﻮى او سﻨﮓ پرتاب ﻧﻤاﻳﻨد و او با بزرگ
ﻣﻨشﻰ وبرد بارى بﻪ آﻧﻬا ﻧﮕاه ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻣشروﻋﻴت و ﻣﻨزﻟت حﻠﻢ
قرآنﻛرﻳﻢ در ﻣﻮارد ﻣتعددى ،خﻮبﻰﻫا وفضاﻳﻞ حﻠﻢ را تقدﻳر و تﻤجﻴد ﻧﻤﻮده و آﻧرا از
صفات خداوﻧد و اسﻤاء حسﻨﻰ او تعاﻟﻰ بﻴان ﻧﻤﻮده است .آﻳات ﻣبارﻛﺔ
[اﻟبقر .]225 :
ترجﻤﻪ :و خداوﻧد آﻣرزﮔار بردبار است.
[اﻟبقر .]263 :
ترجﻤﻪ :و خداوﻧد بﻰ ﻧﻴاز بردبار است.
[اﻟﻨساء.]12 :
ترجﻤﻪ :وخداوﻧد داﻧاى بردبار است .و دﻳﮕر آﻳات و احادﻳث ﻧبﻮى دال بر جاﻳﮕاه و ﻣﻨزﻟت
حﻠﻢ در ﻧزد خداوﻧد است؛ ﻫﻤچﻨان قرآن ﻛرﻳﻢ حﻠﻢ را از صفات پﻴاﻣبران ﻣعرفﻰ ﻧﻤﻮده
ﻛﻪ در ﻣقابﻞ سرﻛشﻰﻫا ،بﻴرحﻤﻰﻫا و اذﻳت وآزار پﻴروان شان از حﻠﻢ و ﮔذشت و تأﻧﻰ
ﻛار ﮔرفتﻪ اﻧد.
خداوﻧد ﻣتعال در ﻣﻮارد زﻳادى بﻪ صفات خﻮﻳشتﻦ دارى از خشﻢ وغضب ،پﻴشﻪ ﻧﻤﻮدن عفﻮ
و ﮔذشت و دورى از جاﻫﻼن اﻣر ﻧﻤﻮده و ﻛساﻧﻰ را ﻛﻪ از خطاﻫاى دﻳﮕران در ﮔذر ﻣﻰشﻮﻧد،
ستاﻳش ﻧﻤﻮده است .خداوﻧد ﻣتعال ابراﻫﻴﻢ
[

را بﻪ حﻠﻢ تﻮصﻴف ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:

]114 :

ترجﻤﻪ :بﻪ تحقﻴق ﻛﻪ ابراﻫﻴﻢ درد ﻣﻨدى بردبار بﻮد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ ،دﻳﮕر اﻧبﻴاى ﻛرام ،ﻣخصﻮصا پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار اسﻼم حضرت ﻣحﻤد

در

دعﻮت و برخﻮرد با اقﻮام و اتباع شان بﻪ حﻠﻢ و برد بارى تﻮصﻴف ﮔردﻳده اﻧد ﻛﻪ حﻠﻢ
اﻳشان براى ﻫﻤﻴشﻪ سر ﻣشق ﻣؤﻣﻨان و ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫا قرار ﮔرفتﻪ است.
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ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان با ﻛﻤک ورﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم راجع بﻪ حﻠﻢ پﻴاﻣبر اسﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ را بﻴان
ﻧﻤاﻳﻨد.
خﻼصﻪ
حﻠﻢ سر ﻟﻮحﺔ اخﻼق اسﻼﻣﻰ است.
حﻠﻢ بﻪ ﻣعﻨاى خﻮﻳشتﻦ دارى و اﻧضباط ﻧفس در حاﻟت غضب وعفﻮ وﮔذشت در برابر
اذﻳت دﻳﮕران است.
حﻠﻢ از صفات خداوﻧد ﻣتعال بﻮده ،پﻴاﻣبران اوﻟﻮ اﻟعزم با داشتﻦ حﻠﻢ ﻣﻮرد ﻣدح
وستاﻳش خداوﻧد قرار ﮔرفتﻪ اﻧد.
ارزﻳابﻰ
 -1حﻠﻢ را چﮕﻮﻧﻪ تعرﻳف ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
 -2ﻛدام ﻳک درست است:
أ) حﻠﻢ صفت اﻧسانﻫاى قﻮى و زور ﻣﻨد است.
ب) حﻠﻢ صفت اﻧسانﻫاى ضعﻴف و بﻴچاره است.
ج) حﻠﻢ صفت ﻣؤﻣﻨان و ﻣردان بزرگ است.
چﻪ ﻣﻴداﻧﻴد؟
 -3در بارة حﻠﻢ و صبر ابراﻫﻴﻢ
 -4اﮔر ﻣﻮرد خطاب واﻫاﻧت جاﻫﻼن قرار بﮕﻴرﻳد ،درﻣقابﻞ اﻳشان چﮕﻮﻧﻪ بر خﻮرد
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟ در اﻳﻦ باره از قرآنﻛرﻳﻢ استدﻻل ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة فضﻴﻠت و فﻮاﻳد حﻠﻢ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻤتر ﻧباشد.
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درس ﻧزدﻫﻢ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﺣﻠﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
حﻠﻢ واقعﻰ آن است ﻛﻪ اﻧسان در وقت قدرت ﻛسﻰ را ﻣﻮرد عفﻮ وﮔذشت قرار بدﻫد ،اﻣا
اظﻬار حﻠﻢ وعفﻮ و بخشش در حاﻟت ضعف و ﻧاچارى ،حﻠﻢ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻴشﻮد .عفﻮ و ﮔذشت
و بخشش پﻴاﻣبر اسﻼم در وقت قﻮت وقدرت بﻮد ﻛﻪ خﻮد بﻠﻨد ترﻳﻦ ﻣدارج حﻠﻢ است.
زﻧدﮔﻰ و سﻴرت پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣظﻬر عاﻟﻰ ترﻳﻦ صفات حﻠﻢ ،عفﻮ و بخشش است ﻛﻪ در
اﻳﻨجا بﻪ چﻨد ﻧﻤﻮﻧﺔ آن اشاره ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
حﻠﻢ با زﻳر دستان
اﻧس بﻦ ﻣاﻟک رواﻳت ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣدت ده سال شرف خدﻣت پﻴاﻣبر اسﻼم را حاصﻞ
ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ جﻮان ﻧﻮ رس بﻮدم و آﻧچﻨان پختﮕﻰ ﻻزم را ﻧداشتﻢ .در طﻮل اﻳﻦ ﻣدت
پﻴاﻣبر اسﻼم ﻫرﮔز بﻤﻦ ﻛﻠﻤﻪ "اف" را ﻫﻢ ﻳاد ﻧﻜرد .و ﻫﻴچﮕاﻫﻰ بﻤﻦ ﻧﮕفت ﻛﻪ چرا اﻳﻦ
()1
ﻛار را ﻧﻤﻮدى؟ و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ :ﻛاش چﻨﻴﻦ ﻧﻤﻴﻜردى!.
حﻠﻢ در ﻣﻘابﻞ دشﻤﻦ
در ﻳﻜﻰ از غزوات در حاﻟﻰ ﻛﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم در وقفﺔ استراحت زﻳر ساﻳﻪ درختﻰ راحت
ﮔرفتﻪ بﻮد ،ﻧا ﮔﻬان ﻳﻜﻰ از جﻨﮕجﻮﻳان دشﻤﻦ بﻨام غﻮرث بﻦ اﻟحارث را با شﻤشﻴر برﻫﻨﻪ
باﻻى سر خﻮد دﻳد ﻛﻪ خطاب بﻪ پﻴاﻣبر خدا چﻨﻴﻦ ﮔفت :چﻪ ﻛسﻰ ترا از ﻣﻦ ﻧجات
ﻣﻰدﻫد؟ پﻴاﻣبر اسﻼم بدون اﻧدﻛترﻳﻦ تردد جﻮاب داد :خدا ﻣرا ﻧجات ﻣﻴدﻫد .در اﻳﻦ
وقت شﻤشﻴر از دست جﻨﮕجﻮى دشﻤﻦ بﻪ زﻣﻴﻦ افتاد و ﻣتعاقبا شﻤشﻴر را پﻴاﻣبر
اسﻼم بﻪ دست ﮔرفت و بﻪ آن شخص ﮔفت :حاﻻ ترا ﻛﻰ از ﻣﻦ ﻧجات خﻮاﻫد داد؟
جﻨﮕجﻮى دشﻤﻦ ﮔفت :آرزو دارم بﻬترﻳﻦ ﮔﻴرﻧدة شﻤشﻴر باشﻰ .پﻴاﻣبر اسﻼم فرﻣﻮد:
 -1سﻨﻦ ابﻲ داود.
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بﻪ ﻳﮕاﻧﮕﻰ خدا و بﻪ رساﻟت ﻣﻦ ﮔﻮاﻫﻰ بده .آن شخص ﮔفت :ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛار را ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ،
اﻣا تعﻬد ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ در آﻳﻨده با تﻮ ﻧخﻮاﻫﻢ جﻨﮕﻴد ،بﻪ تﻮ ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدم و با ﮔروﻫﻰ ﻛﻪ با
تﻮ ﻣﻴجﻨﮕﻨد ﻧﻴز ﻧخﻮاﻫﻢ پﻴﻮست .پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار اسﻼم وى را رﻫا ﻛرد وآن ﻣرد بﻪ جﻤع
ﻫﻤراﻫان خﻮد شتافت و بﻪ آﻧﻬا ﮔفت :ﻣﻦ از ﻧزد بﻬترﻳﻦ اﻧساﻧﻬا آﻣده ام .با شﻨﻴدن اﻳﻦ
()1
واقعﻪ ﮔروه زﻳادى از ﻫﻤراﻫاﻧش ﻣسﻠﻤان شدﻧد و بﻪ صف ﻣسﻠﻤاﻧان پﻴﻮستﻨد.
ﻓﻌاﻟﻴت
آﻳا پﻴاﻣبر اسﻼم بخاطر ترس ،اﻳﻦ فرد جﻨﮕجﻮى دشﻤﻦ را رﻫا ﻧﻤﻮد؟ شاﮔردان راجع بﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع اظﻬار ﻧظر ﻛﻨﻨد.
حﻠﻢ در برابر ﻋاﻣﺔ ﻣردم
در ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﮔشت و ﮔذار
رواﻳت ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم
اﻧس بﻦ ﻣاﻟک
ﻣﻰﻛرد ،عباى ﻧجراﻧﻰ داراى حاشﻴﻪ درشتﻰ بر تﻦ داشت؛ در اﻳﻦ وقت ﻳک اعرابﻰ بﻪ
ﻧزد پﻴاﻣبر پﻴش آﻣد و از ﻳخﻦ عباى اﻳشان ﮔرفتﻪ بشدت ﻛش ﻛرد .ﻣﻦ بﻪ ﮔردن
ﻧظر ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ آثارعباى خشﻦ در ﻧتﻴجﺔ شدت ﻛش ﻛردن اعرابﻰ در ﮔردن
پﻴاﻣبر
ﻧﻤاﻳان بﻮد؛ سپس اعرابﻰ بﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم ﮔفت :اى ﻣحﻤد! از ﻣال
پﻴاﻣبر اسﻼم
خدا ﻛﻪ در ﻧزد تﻮ است بﻤﻦ بده .پﻴاﻣبر اسﻼم در حاﻟﻰ ﻛﻪ با تبسﻢ بسﻮى اعرابﻰ ﻧظر
ﻣﻰﻧﻤﻮد ،اﻣر ﻛرد براﻳش آﻧچﻪ حاجت دارد بدﻫﻨد.

()2

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم در بارة برخﻮرد اعرابﻰ و ﻣعاﻣﻠﺔ پﻴاﻣبر
وى ،ﮔفتﮕﻮ و تبادل ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
 -1ﻣتفق عﻠﻴﻪ.
 -2ﻣتفق عﻠﻴﻪ
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در ﻣقابﻞ

خﻼصﻪ
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛاﻣﻞ وعاﻟﻰ حﻠﻢ و شﻜﻴباﻳﻰ است.
پﻴاﻣبر اسﻼم
حﻠﻢ پﻴغﻤبر و برخﻮرد ﻧﻴک وى با زﻳر دستان ،در ﻣقابﻞ دشﻤﻦ ،عاﻣﺔ ﻣردم ودﻳﮕر
عرصﻪﻫاى زﻧدﮔﻰ ،اﻟﮕﻮى عﻤﻠﻰ براى ﻣسﻠﻤاﻧان است.
چﻪ بسا ﻛﻪ دشﻤﻨان سرسخت پﻴغﻤبر با ﻣشاﻫدة حﻠﻢ بﻰ ﻣاﻧﻨد آﻧحضرت بﻪ دﻳﻦ
ﻣقدس اسﻼم ﮔروﻳده اﻧد.
ارزﻳابﻰ
 -1اﮔر ﻛسﻰ از روى ﻣجبﻮرى و ﻳا ﻧا تﻮاﻧﻰ از تجاوز و اﻫاﻧت بخﻮد ،در ﮔذر شﻮد ،حﻠﻴﻢ
ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻳا چﻴز دﻳﮕرى؟
 -2برخﻮرد پﻴاﻣبر اسﻼم با اﻧس بﻦ ﻣاﻟک ،حﻠﻢ در برابر ﻛدام طبقﻪ را ﻧشان ﻣﻴدﻫد؟
 -3جﻨﮕجﻮى دشﻤﻦ ﻛﻪ قصد ﻛشتﻦ پﻴاﻣبر را داشت ،وﻟﻰ پﻴاﻣبر اسﻼم وى را آزاد
ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ برخﻮرد بﻪ ﻛدام خصﻠت پﻴغﻤبر دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد وچﻪ ﻧتائج داشت؟
 -4جﻨﮕجﻮى دشﻤﻦ دعﻮت پﻴغﻤبر را بﻪ قبﻮل اسﻼم ﻧپذﻳرفت ،اﻣا پﻴاﻣبر اسﻼم وى
را آزاد ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ اﻣر در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بﻪ چﻪ دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد؟
 -5آﻳا عﻤﻞ اعرابﻰ با اﻳﻦ قساوت در ﻣقابﻞ پﻴاﻣبر اسﻼم ﻛار درست بﻮد؟
 -6آﻳا پﻴاﻣبر اسﻼم در حـال زﻳر فشار بﻮدن بﻪ اعرابﻰ ﻛﻤک ﻣاﻟﻰ ﻧﻤﻮد ﻳا چطﻮر؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة ضرورت حﻠﻢ براى ﻳک شاﮔرد در ﻣﻜتب و خاﻧﻪ ،ﻣقاﻟﻪ پﻨج سطرى بﻨﮕارﻳد.
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درس بﻴستﻢ

دوسﺖ و ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ
دوستﻰ و اﻟفت ثﻤرة اخﻼق خﻮب و تفرقﻪ ثﻤرة اخﻼق بد است .حسﻦ اخﻼق ،دوستﻰ
و ﻫﻤدﻟﻰ بار ﻣﻰآورد و سﻮء اخﻼق سبب عداوت و جداﻳﻰ ﻣﻴﮕردد .پس بﻪ ﻫر اﻧدازه اى
ﻛﻪ درخت اخﻼق سبز و ﻣتعاﻟﻰ ﮔردد ،بﻬﻤان ﻣقدار ثﻤرة ﮔﻮارا ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ عبارت از
اﻟفت و ﻣحبت و ﻫﻤدﻟﻰ ﻣﻴان اﻧساﻧﻬا ﻣﻰباشد.
ﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح ﻧﻌﻤت خداوﻧد است
دوست خﻮب و ﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح ﻧعﻤتﻰ است ﻛﻪ خداوﻧد براى بﻨدهﮔان ﻣحبﻮب خﻮد
ﻧصﻴب ﻣﻰﮔرداﻧد .پﻴاﻣبر اسﻼم دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮب را از ﻧعﻤتﻬاى بزرگ خداوﻧد
ﻣعرفﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰفرﻣاﻳد" :ﻛسﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد اراده خﻴر ﻧﻤاﻳد ،بﻮى دوست و ﻫﻤﻨشﻴﻦ
صاﻟح ﻧصﻴب ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻫرﮔاه (ﻛارى را) فراﻣﻮش ﻧﻤاﻳد وى را تذﻛر دﻫد و اﮔر بﻪ ﻳاد
()1
آورد ،وى را ﻳارى رساﻧد".

ﻓﻌاﻟﻴت
اﮔر در صﻨف و ﻳا ﻣﻜتب ﻳک دوست خﻮب داشتﻪ باشﻴد ،بﻪ وى چﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤک ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
و از آن دوست خﻮد چﻪ تﻮقع دارﻳد؟
دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح ﻫﻤاﻧطﻮر ﻛﻪ در دﻧﻴا ﻧعﻤت خداوﻧد و سبب ﻛاﻣﻴابﻰ وخﻮشحاﻟﻰ
اﻧسان است ،در آخرت ﻧﻴز وسﻴﻠﻪ تقرب درﮔاه اﻟﻬﻰ و ﻧاﻳﻞ شدن بﻪ ﻧعﻤتﻬاى خداوﻧدى
ﻣﻰباشد؛ "ﻛسﻰ ﻛﻪ شخصﻰ را بﻪ برادرى در راه خدا بر ﮔزﻳﻨد ،خداوﻧد وى را در بﻬشت بﻪ
()2
درجﻪ اى ﻧاﻳﻞ ﻣﻰﮔرداﻧد ﻛﻪ آﻧرا بﻪ ﻫﻴچﮕﻮﻧﻪ عﻤﻞ دﻳﮕر خﻮد بدست ﻧﻤﻰآورد".
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اﻧساﻧﻬا بﻪ دوستان وﻫﻤﻨشﻴﻨان شان شﻨاختﻪ ﻣﻴشﻮﻧد .اﻧساﻧﻬاى خﻮب با ﻣردﻣان خﻮب
و صاﻟح ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ و دوستﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد و بر عﻜس اشخاص ﻧا ساﻟﻢ با ﻣردﻣان ﻧا ساﻟﻢ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
دوستﻰ و ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .پﻴاﻣبر اسﻼم
) .آدم بر دﻳﻦ دوست و ﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮد ﻣﻰباشد ،ﻟﻬذا ﻫر ﻳک
از شﻤا بﻴﻨدﻳشد ﻛﻪ با ﻛﻰ دوستﻰ ﻛﻨد.

ﻓﻌاﻟﻴت
بﻪ اساس ﻛدام ﻣعﻴارﻫا وﻣﻮاصفات دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ براى خﻮد اﻧتخاب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
شاﮔردان تﻮضﻴح بدﻫﻨد وﻫرشاﮔرد ﻣعﻴارﻫاى اﻧتخاب شده را در ﻛتابچﺔ خﻮد بﻨﻮﻳسد.
خﻼصﻪ
دوست خﻮب و ﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح ﻳﻜﻰ از ﻧعﻤتﻬاى خﻮب وبزرگ خداوﻧد براى اﻧسان
است.
صفت دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ ﻧﻴک اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻛارﻫاى خﻮب را براى اﻧسان ﻳاد آورى
ﻧﻤاﻳد ،ودر ﻛارﻫاى ﻣعروف وخﻮب با اﻧسان ﻛﻤک وﻳارى رساﻧد.
اﻧساﻧﻬا با دوستان شان شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،پس باﻳد اﻧسان خﻮب فﻜر ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ چﻪ
ﻛسﻰ را دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮد اﻧتخاب ﻣﻰﻛﻨد.
ارزﻳابﻰ
" -1دوست و ﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮب ﻧعﻤت خداوﻧد است" در اﻳﻦ ﻣﻮرد از قرآن وحدﻳث
استشﻬاد ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2چﮕﻮﻧﻪ دوست خﻮب را اﻧتخاب ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
 -3ﻫﻤﻨشﻴﻦ بد و ﻧا ساﻟﻢ چﮕﻮﻧﻪ بﻪ اﻧسان ضرر ﻣﻰرساﻧد؟
 -4پﻴاﻣبر اسﻼم دوست خﻮب را بحﻴث چﻰ ﻣعرفﻰ ﻧﻤﻮده است؟
 -5دو صفت دوست صاﻟح را ﻛﻪ در حدﻳث شرﻳف وارد شده است بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -1سﻨﻦ ابﻰ داود.4835 -
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درس بﻴست و ﻳﻜﻢ

ﻓﻮاﻳﺪ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ خﻮب
پﻴاﻣبربزﮔﻮار اسﻼم ﻓرﻣﻮده است:
"ﻣثﻞ ﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح ﻣاﻧﻨد دارﻧدة ﻣشک و ﻳا عطر است ﻛﻪ ﻳا آﻧرا خرﻳدارى ﻣﻴﻜﻨﻰ و
ﻳا بﻮى خﻮب آن بﻤشاﻣت ﻣﻰرسد .و ﻣثﻞ ﻫﻤﻨشﻴﻦ بد ﻣاﻧﻨد ﻛﻮرة آﻫﻨﮕرى است ﻛﻪ ﻳا
جسﻢ و ﻟباسﻬاﻳت را ﻣﻰسﻮزاﻧد و ﻳا از بﻮى ﻧاپاﻛش ﻣتضرر ﻣﻰشﻮى".
ﻫر اﻧسان براى دوستﻰ ﻣﻨاسب ﻧﻴست
زﻣاﻧﻴﻜﻪ دو برادر ﻣسﻠﻤان با ﻫﻢ ﻣﻼقات ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد ﻣاﻧﻨد دو دست اﻧد ﻛﻪ ﻳﻜدﻳﮕر را
شستشﻮ ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد .و دو ﻣؤﻣﻦ با ﻫﻢ روبرو ﻧﻤﻴشﻮﻧد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ حتﻤا خداوﻧد ﻳﻜﻰ را از
دﻳﮕرى خﻴر ﻧصﻴب ﻣﻰﻛﻨد.
ﻫر اﻧسان براى دوستﻰ و ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ ﻣﻨاسب ﻧﻴست .اﻧسان عاقﻞ وقتﻰ ﻛﻪ ﻛسﻰ را براى
دوستﻰ و ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ اﻧتخاب ﻣﻰﻛﻨد ،بر وى ﻻزم است تا شخصﻴت ،اوصاف و سﻠﻮک آن
شخص را ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ قرار بدﻫد .بﻬترﻳﻦ دوست و ﻫﻤﻨشﻴﻦ آن است ﻛﻪ براى رضاى
خداوﻧد تعاﻟﻰ اﻧتخاب شﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ در دﻧﻴا و ﻫﻢ در آخرت براﻳش فاﻳده برساﻧد.
در ﻣﻮرد ضرورت اﻧتخاب دوست بر اساس دﻳﻨدارى
حضرت عﻤر بﻦ خطاب
ﻣﻰفرﻣاﻳد" :دوستان و برادران صادق را اﻧتخاب ﻛﻦ تا در ﻛﻨار شان زﻧدﮔﻰ ﻧﻤاﻳﻰ؛ چرا
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع دوستان در وقت عافﻴت و خﻮشﻰ ،زﻳﻨت و در وقت ﻣصﻴبت ﻳار و ﻫﻤﻜار تﻮ
اﻧد".
اﻣام غزاﻟﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳد" :ﻛسﻰ را ﻛﻪ براى دوستﻰ و ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ ﻣﻰﮔزﻳﻨﻰ ،باﻳد اوصاف و
خصﻠتﻬاى پﻨج ﮔاﻧﺔ ذﻳﻞ در وى وجﻮد داشتﻪ باشد :عاقﻞ باشد ،داراى اخﻼق پسﻨدﻳده
باشد ،فاسق ﻧباشد ،بدعت ﻛار ﻧباشد ،بﻪ دﻧﻴا حرﻳص ﻧباشد".
اوصاف ﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮب
ﻳﻜﻰ از عﻠﻤاى اسﻼم( )1حﻴﻦ وفاتش بﻪ فرزﻧد خﻮد راجع بﻪ اﻧتخاب دوست چﻨﻴﻦ تﻮصﻴﻪ
 -1عﻠقﻤﺔ اﻟعطاردي
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ﻣﻰﻧﻤاﻳد" :فرزﻧدم! در ﮔزﻳﻨش دوست ،ﻛسﻰ را اﻧتخاب ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫرﮔاه وى را خدﻣت ﻛﻨﻰ
پاسدار باشد و ﻫرﮔاه با وى صحبت ﻧﻤاﻳﻰ زﻳﻨت بخش ﻣجﻠست باشد و ﻫرﮔاه ﻣحتاج
شﻮى تﻮ را ﻳارى رساﻧد .دوستﻰ را برﮔزﻳﻦ ﻛﻪ ﻫرﮔاه بﻪ ﻛار خﻴرى دست دراز ﻛﻨﻰ دستت
را تقﻮﻳت ﻛﻨد و ﻫرﮔاه ﻧﻴﻜﻰ از تﻮ ببﻴﻨد آﻧرا حساب ﻧﻤاﻳد و اﮔر بدى از تﻮ سر زﻧد بﻪ
اصﻼح آن بﻜﻮشد .ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ ﮔزﻳﻦ ﻛﻪ ﻫرﮔاه از وى چﻴزى طﻠب ﻧﻤاﻳﻰ بﻪ تﻮ ببخشد و
اﮔر سﻜﻮت ﻧﻤاﻳﻰ بﻪ صحبتت سبقت ﻛﻨد و اﮔر بﻪ ﻣصﻴبتﻰ رو برو شﻮى بﻪ دﻟجﻮﻳﻰ ات
بپردازد .ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ اﻧتخاب ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫرﮔاه سخﻦ بﮕﻮﻳﻰ ترا تصدﻳق ﻧﻤاﻳد و اﮔر بﻪ ﻛارى
()1
اقدام ﻧﻤاﻳﻰ بﻪ تﻮ اقتدا ﻛﻨد و ﻫرﮔاه ﻧزاع ﻧﻤﻮدﻳد رأى ترا ترجﻴح دﻫد".
خﻼصﻪ
دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮب را براى اﻧسان ﻣاﻧﻨد ﻣشک وﻳا عطر تشبﻴﻪ
پﻴاﻣبر اسﻼم
ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ در ﻫر حاﻟت فاﻳده واثر ﻧﻴک آن بﻪ اﻧسان ﻣﻰرسد.
بﻬترﻳﻦ دوست آن است ﻛﻪ بر اساس دﻳﻦ و اﻳﻤان اﻧتخاب شﻮد.
ارزﻳابﻰ
 .1پﻴاﻣبر اسﻼم ﻫﻤﻨشﻴﻦ را بﻪ عطر و ﻛﻮرة آﻫﻨﮕر تشبﻴﻪ ﻧﻤﻮده است ،ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ تشبﻴﻪ
را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .2اساس دوستﻰ و ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ از ﻧظر اسﻼم چﻴست ،تﻮضﻴح بدﻫﻴد؟
در باره اﻧتخاب ﻫﻤﻨشﻴﻦ خﻮب چﻪ تﻮصﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧد ،ﻣختصرا ً تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 .3حضرت عﻤر بﻦ خطاب
 .4اﻣام غزاﻟﻰ پﻨج صفت را در اﻧتخاب دوست و ﻫﻤﻨشﻴﻦ ضرورى داﻧستﻪ .اﻳﻦ پﻨج صفت
را ﻧام بﮕﻴرﻳد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در بارة فﻮاﻳد و اوصاف دوست وﻫﻤﻨشﻴﻦ صاﻟح ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از چﻬار سطر
ﻛﻤتر ﻧباشد.
 -1ابﻮحاﻣد اﻟغزاﻟﻲ ،احﻴاء عﻠﻮم اﻟدﻳﻦ
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درس بﻴست و دوم

ﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻧزدﻳک ترﻳﻦ شخص براى ﻳک اﻧسان چﻪ ﻛسﻰ ﻣﻰباشد؟ ﻳک طفﻞ ﻧﻮ زاد تﻮسط ﻛﻰ
ودر آغﻮش چﻪ ﻛسﻰ پرورش ﻣﻴابد؟ چرا پدر وﻣادر تان را دوست دارﻳد؟ حقﻮق واﻟدﻳﻦ
در اسﻼم ودﻳﮕر ادﻳان وفرﻫﻨﮕﻬا چﻪ فرق دارد؟ آﻳا حقﻮق پدر وﻣادر را ادا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
ﻧﻴﻜﻰ بﻪ پدر وﻣادر (براﻟﻮاﻟدﻳﻦ) وضد آن بﻨام (عقﻮق اﻟﻮاﻟدﻳﻦ) خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد .ﻧﻴﻜﻰ بﻪ
پدر و ﻣادر بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ادا ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با آﻧﻬا ﻣحبت صﻮرت ﮔﻴرد ،احترام وقدر داﻧﻰ
شﻮﻧد ،دﻟسﻮزى ﻧسبت بﻪ آﻧﻬا باشد ،سخﻦ شان قبﻮل ﮔردد ،و ﻫر چﻴزى ﻛﻪ تﻮسط
آن رضاﻳت اﻳشان حاصﻞ ﻣﻰشﻮد اﻧجام ﻳابد ،و بعد از ﻣرگ اﻳشان در حق اﻳشان دعا
شﻮد ،بﻪ آﻧﻬا طﻠب عفﻮ و آﻣرزش صﻮرت ﮔﻴرد ،وعدهﻫا وتﻮصﻴﻪﻫاى اﻳشان بجا ﮔردد و
دوستان آﻧﻬا ﻣﻮرد احترام و قدر داﻧﻰ قرار ﮔﻴرﻧد .خداوﻧد ﻣتعال در ﻣﻮرد ﻧﻴﻜﻰ ﻧﻤﻮدن
بﻪ پدر و ﻣادر ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[اﻟﻨساء.]36/
ترجﻤﻪ :خدا را بپرستﻴد ،وﻫﻴچ چﻴزى را بﻪ او شرﻳک ﻧسازﻳد ،و بﻪ پدر و ﻣادر ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﻴد،
ﻫﻤچﻨﻴﻦ بﻪ خﻮﻳشاوﻧدان و ﻳتﻴﻤان و ﻫﻤساﻳﺔ ﻧزدﻳک (صاحب قرابت) و ﻫﻤساﻳﺔ دور ،و
دوست و ﻫﻤﻨشﻴﻦ ،و ﻣسﻜﻴﻨان و واﻣاﻧدﮔان در سفر ،و بردﮔاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣاﻟک آﻧﻬا ﻫستﻴد،
ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﻴد؛ زﻳرا ﻛﻪ خداوﻧد ﻛسﻰ را ﻛﻪ فخر فروش و ﻣتﻜبر باشد دوست ﻧﻤﻰدارد.
در جاى دﻳﮕر خداوﻧد ﻣتعال فرﻣﻮده:
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[اﻻسراء]24-23 :

ترجﻤﻪ :و پروردﮔارت حﻜﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ جز او ﻛسﻰ را ﻧپرستﻴد ،و بﻪ پدر وﻣادر ﻧﻴﻜﻰ
ﻛﻨﻴد .ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از آن و ﻳا ﻫر دوى آﻧﻬا ﻧزد تﻮ بﻪ سﻦ پﻴرى رسﻨد ﻛﻤترﻳﻦ اﻫاﻧتﻰ
بﻪ آﻧﻬا روا ﻣدار ،و بر آﻧﻬا فرﻳاد ﻣزن ،و ﮔفتار سﻨجﻴده وبزرﮔﻮاراﻧﻪ بﻪ آﻧﻬا بﮕﻮ .و باﻟﻬاى
تﻮاضع خﻮﻳش را از ﻣحبت و ﻟطف در برابر آﻧﻬا فرود آر ،وبﮕﻮ :پروردﮔارا! ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
آﻧﻬا ﻣرا در ﻛﻮچﻜﻰ تربﻴت ﻛردﻧد ،اﻳشان را ﻣشﻤﻮل رحﻤت خﻮﻳش بﮕردان.
احسان بﻪ پدر و ﻣادر را از بزرﮔترﻳﻦ اعﻤال وﻣحبﻮب ترﻳﻦ آن بﻪ ﻧزد خداوﻧد
پﻴاﻣبر
پرسﻴدم :أَى
رواﻳت شده ﻛﻪ از پﻴاﻣبر
داﻧستﻪ است .از عبد اﷲ بﻦ ﻣسعﻮد
اﻟ ْ َع َﻤ ِﻞ أَ َح ُّب إِﻟَﻰ َّ
ﻳﻦَ ،ق َ
ال  :ثُ َّﻢ أَى؟ َق َ
اﻟص َﻼ ُة َعﻠَﻰ َو ْق ِت َﻬاَ ،ق َ
اﷲ ِ َق َ
ال :ثُ َّﻢ
ال :ثُ َّﻢ ب ِ ُّر اﻟ ْ َﻮاﻟ َِد ِ
الَّ :
َّ ()1
أَى؟ َق َ
ِﻴﻞ اﷲ ِ
ال :اﻟْجِ َﻬا ُد فِﻰ َسب ِ
ترجﻤﻪ :حضرت عبداﷲ بﻦ ﻣسعﻮد
عﻤﻞ بﻪ ﻧزد خداوﻧد ﻣحبﻮب است؟ پﻴاﻣبر

رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ از پﻴاﻣبر

پرسﻴدم :ﻛدام

فرﻣﻮدﻧد :اداى ﻧﻤاز بﻪ وقت آن ،ﮔفتﻢ :باز

ﻛدام ﻛار؟ فرﻣﻮدﻧد :ﻧﻴﻜﻰ بﻪ پدر وﻣادر ،ﮔفتﻢ :باز چﻪ؟ فرﻣﻮدﻧد :جﻬاد در راه خدا .
از آﻧجا ﻳﻴﻜﻪ ﻣادر براى ﻳک اﻧسان در وقت خﻴﻠﻰ ﻧا تﻮاﻧﻰ و ﻧﻴازﻣﻨدى ﻛﻤک ﻣﻰرساﻧد،
و زحﻤات زﻳادى را براى وى ﻣتحﻤﻞ ﻣﻰﮔردد ،بﻨاء در اسﻼم بﻪ حقﻮق وى ترجﻴح و
اوﻟﻮﻳت داده شده است .شخصﻰ بﻪ پﻴغﻤبر

ﮔفت:

ترجﻤﻪ :اى پﻴاﻣبر خدا! چﻪ ﻛسﻰ از ﻣردﻣان براى ﻫﻤﻨشﻴﻨﻰ وخدﻣت ﮔذارى ﻣستحق
تر است؟ پﻴاﻣبر خدا فرﻣﻮدﻧد :ﻣادرت ،آن شخص پرسﻴد :باز چﻪ ﻛسﻰ؟ فرﻣﻮدﻧد :بازﻫﻢ
ﻣادرت ،آن شخص ﮔفت :باز چﻪ ﻛسﻰ؟ فرﻣﻮدﻧد :بازﻫﻢ ﻣادرت ،آن شخص پرسﻴد :باز
چﻪ ﻛسﻰ؟ فرﻣﻮدﻧد باز پدرت.
 -1رواه اﻟبخارى
 -2رواه اﻟبخارى
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ﻓﻌاﻟﻴت
چﮕﻮﻧﻪ بﻪ پدر و ﻣادر برخﻮرد و ﻣعاﻣﻠﺔ ﻧﻴک ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟ ﻫر شاﮔرد ﻳک ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛر
ﻧﻤاﻳد.
ﻣثﻼ :ﻣﻦ سخﻦ پدر و ﻣادرم را قبﻮل ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﻣﻦ با پدر و ﻣادرم در ﻛارﻫاى خاﻧﻪ ﻛﻤک
ﻣﻰﻛﻨﻢ.
خﻼصﻪ
ﻫﻴچ دﻳﻦ و آﻳﻴﻨﻰ ﻣاﻧﻨد اسﻼم ﻣقام واﻟدﻳﻦ را ارج ﻧﮕذاشتﻪ است.
قرآن ﻛرﻳﻢ ذﻛر واﻟدﻳﻦ و خدﻣت بﻪ اﻳشان را بعد از تﻮحﻴد خداوﻧد وحقﻮق او تعاﻟﻰ
بﻴان ﻧﻤﻮده است ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣر بﻪ جاﻳﮕاه عاﻟﻰ ﻣقام واﻟدﻳﻦ در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم دﻻﻟت
دارد.
پﻴاﻣبر اسﻼم

در حدﻳث ﻧبﻮى حقﻮق واﻟدﻳﻦ و خدﻣت بﻪ اﻳشان را در ردﻳف اداى

ﻧﻤازﻫاى فرضﻰ در وقت آن و جﻬاد در راه خدا تأﻛﻴد فرﻣﻮده اﻧد.
ارزﻳابﻰ
 .1چرا دﻳﻦ اسﻼم بﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻛردن بﻪ پدر و ﻣادر ،خﻮﻳشاوﻧدان ،ﻫﻤساﻳﮕان و دﻳﮕر ﻣردم
حﻜﻢ ﻛرده است؟ ﻫرﮔاه ﻣردم با ﻳﻜدﻳﮕر بجاى ﻧﻴﻜﻰ بدى ﻧﻤاﻳﻨد ،چﻪ واقع خﻮاﻫد
شد؟
 .2با پدر و ﻣادر چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟ در زﻧدﮔﻰ با اﻳشان چﻪ باﻳد شﻮد ،و بعد
از ﻣرگ شان چﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻰ بﻪ آﻧﻬا باﻳد صﻮرت ﮔﻴرد؟
 .3در بارة ﻧﻴﻜﻰ و احسان بﻪ پدر و ﻣادر از قرآن و سﻨت دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 .4چرا ﻣادر ﻧسبت بﻪ ﻫﻤﻪ ﻣستحق ب ِّر و ﻧﻴﻜﻰ است؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﻻﻳﻞ عقﻠﻰ و ﻧقﻠﻰ
ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
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ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
حدﻳث زﻳر را ﻳاد ﻧﻤاﻳﻴد و آﻧرا با ﻣعﻨاﻳش با خط زﻳبا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و سﻮم

ﺻﻠﺔ رﺣﻢ
اﻧســان تﻮاﻧاﻳﻰ تﻨﻬا زﻳستﻦ وجدا بﻮدن از جاﻣعﻪ را ﻧدارد؛ ﻧاﮔزﻳر است با دﻳﮕران زﻳست
ﻧﻤاﻳد و با ﻫﻤﻨﻮعان خﻮد رابطﻪ داشــتﻪ باشــد .ﻣراتب اﻳﻦ روابط چﮕﻮﻧﻪ اســت؟ واﻧسان
ﻣؤﻣﻦ در حفظ و تحﻜﻴﻢ اﻳﻦ روابط چﻪ ﻣﻜﻠفﻴت دارد؟ و اثرات آن در جاﻣعﻪ چﻴست؟
براى اﻳﻨﻜﻪ اﻧســان زﻧدﮔﻰ خﻮب داشتﻪ باشــد و از ضرر و آسﻴب دﻳﮕران در اﻣان بﻤاﻧد،
بر وى ﻻزم اســت در جاﻣعﻪ عﻨصر ﻣفﻴد باشــد ،با ﻣردم روابط ﻧﻴک بر قرار ﻧﻤاﻳد تا ﻫﻤﻪ
ﻣردم در عدل ،خﻮشحاﻟﻰ و ﻧﻴﻜبختﻰ زﻧدﮔﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .و اﮔر چﻨﻴﻦ ﻧباشد ،ﻣاﻧﻨد :حﻴﻮاﻧات
جﻨﮕﻞ در ترس خﻮاﻫﻨد بﻮد ،ﻫﻴچ ﻛس با اطﻤﻴﻨان از ﻧعﻤتﻫاى دست داشتﻪ خﻮد بﻬره
ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد و ﻣردﻣان ﻳﻜﻰ براى دﻳﮕرى ﻣﻨبع و ﻣصدر ترس و ﻣشﻜﻼت ﻣﻰباشﻨد.
ﻣﻰفرﻣاﻳدَ :ﻻ ﻳُ ْؤﻣ ُِﻦ أَ َح ُد ُﻛ ْﻢ َحتَّﻰ ﻳُحِ َّب ِﻷَخِ ﻴ ِﻪ َﻣا ﻳُحِ ُّب
از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت پﻴاﻣبر
()1
ﻟ ِ َﻨفْسِ ِﻪ
ترجﻤﻪ :ﻳﻜﻰ از شﻤا ﻣؤﻣﻦ واقعﻰ وﻛاﻣﻞ شده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد تا آﻧﻜﻪ براى برادر خﻮد دوست
بدارد آﻧچﻪ را ﻛﻪ براى خﻮد دوست ﻣﻰدارد .اﻣا چﻮن روابط اﻧساﻧﻬا با ﻳﻜدﻳﮕر از ﻟحاظ
عﻤق و ﮔسترش و ﻧزدﻳﻜﻰ و دورى فرق دارد ،دﻳﻦ اسﻼم ﻧﻴز در ﻣﻴان اﻳشان در حقﻮق
وترتﻴب اوﻟﻮﻳتﻫا فرق ﮔذاشتﻪ است .اﻳﻦ اوﻟﻮﻳتﻬا بﻪ ترتﻴب حقﻮق پدر وﻣادر ،حقﻮق
اقارب ،حقﻮق ﻫﻤساﻳﮕان ،حقﻮق ﻣسﻠﻤاﻧان وحقﻮق عاﻣﻪ اﻧسانﻫا بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس بر قرار
ﮔردﻳده است .پدر و ﻣادر ﻧسبت بﻪ ﻫرﻛس دﻳﮕر حق دار تر اﻧد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اقارب
ورشتﻪ داران ،ﻫﻤساﻳﮕان و عاﻣﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان و ﻛافﺔ اﻧسانﻫا حقﻮق و ﻣﻜﻠفﻴت دارﻧد.
بعــد از پــدر و ﻣادر ،اقارب و رشــتﻪ داران دﻳﮕرى ﻣاﻧﻨد :پــدر ﻛﻼن ،فرزﻧدان ،برادران،
خﻮاﻫــران ،ﻣاﻣاﻫا ،برادر زادهﮔان ،ﻛاﻛاﻫا و دﻳﮕر افراد قﻮم و قبﻴﻠﻪ ،حقﻮق رشــتﻪ دارى
 -1ﻣتفق عﻠﻴﻪ.
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وقرابت دارﻧد .در ﻣﻮرد اﻳﻦ رشتﻪ داران حقﻮق اﻳشان بﻪ دو قسﻢ اﻧجام ﻣﻰشﻮد:
اول :صﻠــﺔ رحــﻢ در حقﻮق واجبﻰ ﻣاﻧﻨد ﻧفقﻪ ،حصﺔ ﻣﻴراث اﻳشــان و غﻴره ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع
حقﻮق باﻻى ﻣسﻠﻤان ضرورى و اداى آن ﻻزم است ﻛﻪ در صﻮرت عدم اداى آن ﻣستحق
عذاب ﻣﻰشﻮد.
دوم :صﻠﺔ رحﻢ در حقﻮق ﻣستحب ﻛﻪ بﻪ ﻧﮕﻬدارى و بجا ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮع حقﻮق ﻣستحق
ثﻮاب ﻣﻰﮔردد ،ﻣثﻞ اﻳﻦ قﻮل پﻴاﻣبر ﻛﻪ فرﻣﻮدﻧد:
.
ترجﻤﻪ :دادن صدقﻪ بﻪ شخص ﻣسﻜﻴﻦ تﻨﻬا صدقﻪ است ،وﻟﻰ بﻪ رشتﻪ دار و اقارب صدقﻪ
و صﻠﺔ رحﻢ ﻫردو است.
حفظ صﻠﺔ رحﻢ در ﻣﻨاســبتﻫاى ﻣختﻠف با اقارب و رشــتﻪ داران ،در حاﻻت ﻣصﻴبت با
آﻧﻬا غﻢ شرﻳک شدن ،در حاﻻت خﻮشﻰ با آﻧﻬا با پﻴشاﻧﻰ باز و خﻮشحاﻟﻰ شرﻳک شدن،
در حاﻻت ﻣشــﻜﻼت اﻳشان را ﻛﻤک ﻧﻤﻮدن ،با آﻧﻬا ﻣحبت و دﻟسﻮزى ﻛردن و ﻛارﻫاﻳﻰ
از اﻳﻦ قبﻴﻞ است.
خداوﻧد ﻣتعال در بارة قطع صﻠﺔ رحﻢ و بﻰ پرواﻳﻰ ﻧسبت بﻪ آن چﻨﻴﻦ فرﻣﻮده است:
[ﻣحﻤد]23-22 :

ترجﻤﻪ :پس آﻳا از شــﻤا تﻮقع ﻣﻴشــﻮد ﻛﻪ اﮔر شــﻤا را قدرت داده شﻮد آﻧﻜﻪ فساد ﻛﻨﻴد
در روى زﻣﻴﻦ و قطع ﻛﻨﻴد رشــتﻪ دارى ﻫاى خﻮد را؟(آرى!) آﻧﻬا ﻛســاﻧﻰ ﻫســتﻨد ﻛﻪ
خداوﻧد از رحﻤت خﻮﻳش دور شــان ساختﻪ ،ﮔﻮشﻬاﻳشــان را ﻛر و چشﻤﻬاﻳشان را ﻛﻮر
ﻛرده است.
ﮔفت :چﻴزى را براى ﻣﻦ خبر بدﻫﻴد ﻛﻪ ﻣرا بﻪ جﻨت داخﻞ
شخصﻰ بﻪ رسﻮل اﷲ
سازد و از آتش دوزخ ﻧجات دﻫد ،پﻴاﻣبر در جﻮاب بﻪ اﻳشان فرﻣﻮدﻧد:
.
ترجﻤﻪ :خدا را عبادت ﻛﻦ و چﻴزى را بﻪ وى ﻫﻤتا وشرﻳک ﻧﮕردان ،و ﻧﻤاز را بجا آر ،و
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زﻛات را ادا ﻛﻦ ،و صﻠﺔ رحﻢ را ﻧﮕﻬدار.
در حدﻳث دﻳﮕرى چﻨﻴﻦ آﻣده اســت :ﻛسﻰ ﻛﻪ بخﻮاﻫد عﻤرش دراز و روزى اش فراوان
شﻮد ،پس رابطﺔ ﻧﻴﻜش را با رشتﻪ داران و اقارب خﻮد ﻧﮕﻬدارى ﻧﻤاﻳد.
اﻣا باﻳد تﻮجﻪ داشت ﻛﻪ بﻨام حفظ وﻧﮕﻬدارى حقﻮق اقارب و رشتﻪ داران حقﻮق دﻳﮕران
را پاﻣال ﻧﻤﻮدن ،اقارب و ﻧزدﻳﻜان را در اﻣﻮر اجتﻤاعﻰ ﻧسبت بﻪ دﻳﮕران ﻣقدم ساختﻦ ،و
ﻳا اﻳﻨﻜﻪ بﻪ ﻧاحق و ﻧا روا با اﻳشان ﻛﻤک ﻧﻤﻮدن واﻣثال اﻳﻨﻬا در جﻤﻠﻪ حقﻮق رشتﻪ داران
و صﻠﺔ رحﻢ ﻧﻤﻰآﻳﻨد ،بﻠﻜﻪ تعصب ﻧا ﻣشروع بﻮده و جﻮاز ﻧدارد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻳک حاﻟت حفظ صﻠﺔ رحﻢ ﻣشروع ،و ﻫﻤچﻨان ﻳک حاﻟت
رشــتﻪ دارى از روى تعصب و بﻰ عداﻟتﻰ ﻧا جاﻳز را بﻨﻮﻳســﻨد ،ســپس آﻧرا بﻪ ﻧﻮبت بﻪ
دﻳﮕران بخﻮاﻧﻨد.
خﻼصﻪ
اﻧســان ضرورت دارد ﻫﻤــراه با دﻳﮕران زﻧدﮔﻰ ﻛﻨد و براى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴان اﻧســاﻧﻬا فضاى
اعتﻤاد و اطﻤﻴﻨان بر قرار شــﻮد باﻳد اﻧسان ،عﻨصر ﻣفﻴد و ﻣؤثر در ﻣﻴان ﻫﻤﻨﻮعاﻧش قرار
ﮔﻴرد.
اخﻼق اســﻼﻣﻰ حﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ اﻧسان آﻧچﻪ براى خﻮد دوست دارد ،براى برادر ﻣؤﻣﻦ
خﻮد ﻧﻴز دوست داشتﻪ باشد.
اســﻼم درجات و حقﻮق اقارب و رشــتﻪ داران را ترتﻴب و تﻨظﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣراعات آن
صﻠﺔ رحﻢ اسﻼﻣﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
حفاظت صﻠﺔ رحﻢ در اســﻼم ســبب ﻛســب اجر ،ثﻮاب ،دخﻮل جﻨت و ﻧجات از آتش
جﻬﻨﻢ ﻣﻰﮔردد.
تأﻛﻴد اســﻼم بﻪ حفظ و رعاﻳت صﻠﺔ رحﻢ بﻪ ﻣعﻨاى آن ﻧﻴســت ﻛﻪ اﻧسان ﻣؤﻣﻦ باغﻴر
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اقــارب خــﻮد ﻧﻴﻜﻰ ﻧﻜﻨد ،و ﻳا اقارب و خﻮﻳشــاوﻧدان را بر دﻳﮕــران در حقﻮق و واجبات
اجتﻤاعﻰ ترجﻴح دﻫد.
ارزﻳابﻰ
 .1اقارب و رشتﻪ دار چﻪ ﻛسﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟
 .2حفظ رشتﻪ دارى در ﻛدام اﻣﻮر اﻧجام ﻣﻰﻳابد؟
 .3حقﻮق ﻻزﻣﻰ رشتﻪ داران چﻨد ﻧﻮع است؟
 .4در بارة حفظ حقﻮق رشتﻪ داران از قرآن و سﻨت دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 .5در اﻣﻮر عاﻣﻪ ،اقارب و رشتﻪ داران خﻮد را بر دﻳﮕران ﻣقدم ساختﻦ چﻪ حﻜﻢ دارد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
"در اﻣﻮر ﻧاجاﻳز ﻛﻤک بﻪ رشــتﻪ داران ﻧاروا اســت" .در اﻳﻦ باره ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳســﻴد ﻛﻪ
ﻛﻤتر از چﻬار سطر ﻧباشد.
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آداب ﻓﺮاﮔﻴﺮى ﻋﻠﻢ
ﻳاد دادن وﻳاد ﮔرفتﻦ ﻳا تعﻠﻴﻢ وتعﻠﻢ آدابﻰ دارد ﻛﻪ باﻳد ازسﻮى آﻣﻮزﻧدهﮔان و آﻣﻮزﮔاران
ﻣراعات ﮔردد ،تا برﻛات وثﻤرات دﻟخﻮاه را ببار آورد.

ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان راجع بﻪ آداب فرا ﮔﻴرى عﻠﻢ بطﻮر خﻼصﻪ ﻧظر بدﻫﻨد.
برخﻰ آدابﻰ ﻛﻪ باﻳد ﻣتعﻠﻢ در فراﮔﻴرى عﻠﻢ و داﻧش در ﻧظرﮔﻴرد وبﻪ آﻧﻬا پاى بﻨد باشد
ازﻳﻨقرار است:
 -1پاﻛﻴزه سـازى درون از اخﻼق ﻧاپسـﻨد :برخﻰ از عاﻟﻤان دﻳﻦ ﮔفتﻪ اﻧد ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ
ﻛﻪ اداى ﻧﻤاز بدون طﻬارت ظاﻫر درســت ﻧﻴست ،ﻳاد ﮔﻴرى عﻠﻢ ﻧﻴز ﻛﻪ ﻳک ﻧﻮع عبادت
اســت ،بدون طﻬارت باطﻦ درســت ﻧﻤﻰباشد .ﻛسﻰ ﻛﻪ از درون بﻪ اﻧﻮاع رذاﻳﻞ وآفتﻬاى
رواﻧﻰ واخﻼقﻰ ﮔرفتار باشــد ،حتﻰ اﮔر بﻪ فراﮔﻴرى عﻠﻢ ﻣﻮفق ﻫﻢ شــﻮد ،از آن بﻬره اى
ﻧخﻮاﻫد برد جز استفادة ﻧاجاﻳز واستعﻤال ﻧا درست از آﻧچﻪ فرا ﮔرفتﻪ است .ﻣﻮﻻﻧاى روم
ﮔفتﻪ است:
دادن تﻴغ است دست راﻫزن
بدﮔﻬــر را عﻠﻢ وفﻦ آﻣﻮختﻦ
پس باﻳد ﻛســﻰ ﻛﻪ ﮔام در راه ﻛسب داﻧش ﻣﻰﮔذارد ازﻧخست بﻪ اصﻼح وتﻬذﻳب باطﻦ
خﻮﻳش تﻮجﻪ ﻛﻨد تا ســﻴﻨﻪ اش ظرف پاﻛﻴزه وﻣﻨاسبﻰ براى ﮔردآورى حﻜﻤت وﻣعرفت
باشد .بﻪ ﮔفتﺔ حافظ شﻴرازى:
ﮔـــﻮﻫر پاك بباﻳد ﻛﻪ شﻮد ﻗابﻞ ﻓﻴض
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 .2ﻛاسـتﻦ از اشـتﻐال خاﻃر بﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﻮى :ﻳعﻨﻰ ﻧﻤﻰتﻮان ﻫــﻢ بﻪ اﻧدوختﻦ عﻠﻢ
ﻛﻤربســت و ﻫﻢ بﻪ ﮔرد آوردن ســرﻣاﻳﺔ ﻣادى ﻛﻮشش ﻛرد؛ اﻟبتﻪ ﻧﻮعﻰ تﻼش براى رفع
ﻧﻴازﻫــاى زﻧدﮔــﻰ عﻴبﻰ ﻧدارد ،وﻟﻰ حــرص وآزﻣﻨدى وتﻼش و بــﻰ خﻮابﻰ براى جﻤع
سرﻣاﻳﻪ ،با ﻳاد ﮔﻴرى عﻠﻢ وتحصﻴﻞ داﻧش ،بﻪ شﻜﻞ صحﻴح آن ،ﻧاسازﮔار است ،خداوﻧد
فرﻣﻮده استَ :ﻣا َج َع َﻞ َّ ُ
ﻴﻦ فِﻰ َج ْﻮفِ ِﻪ [ .اﻷحزاب]4:
اﷲ ﻟ َِر ُج ٍﻞ ﻣ ِْﻦ َقﻠْ َب ِ
ترجﻤﻪ :خداوﻧد براى ﻫﻴچ ﻛس دو دل در دروﻧش ﻧﻴافرﻳده.
از اﻳﻦ داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻰتﻮان درﻳک زﻣان بﻪ دو ﻳا چﻨد چﻴز بﻪ ﻳک اﻧدازه اﻫﻤﻴت
داد ،اﮔر ﻛســﻰ ﻫﻤتش را بﻪ سرﻣاﻳﻪ دار شدن ﻣعطﻮف ساختﻪ است باﻳد اﻣﻴدى بﻪ عاﻟﻢ
شــدن ﻧداشتﻪ باشــد ،واﮔر ﻣﻰخﻮاﻫد عاﻟﻤﻰ ﻣﻮفق باشد باﻳد ﻣشــﻜﻼت ﻣادى وﻛﻤبﻮد
سرﻣاﻳﺔ دﻧﻴﻮى را تحﻤﻞ ﻛﻨد؛ زﻳرا عاﻟﻢ شدن بﻪ آساﻧﻰ اﻣﻜان پذﻳر ﻧﻴست .سﻨاﻳﻰ غزﻧﻮى
چﻪ خﻮب ﮔفتﻪ است:
عﻤرﻫا باﻳد ﻛﻪ تا ﻳک ﻛﻮدﻛﻰ از ﻟطف طبع
عاﻟﻤﻰ ﮔردد ﻧﻜﻮ ﻳا شاعرى شﻴرﻳﻦ سخــﻦ
 -3تﻮاﺿﻊ و ﻓروتﻨﻰ درﻣﻘابﻞ اسـتاد :تﻜبر ازﻫرﻛس ودرﻫر جا زشــت و ﻧاروا است،
اﻣــا در برخــﻰ اوقات و دربرابر برخﻰ اشــخاص زشــتﻰ و قباحت ﻛبــر و غرور ﻣضاعف
ﻣﻰﮔردد؛ ﻳﻜﻰ ازاﻳﻦ ﻣﻮارد تﻜبر درﻣقابﻞ استاد است .استاد ﻛسﻰ است ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد از
خﻤﻴرﻣاﻳﺔ وجﻮد آدﻣﻰ اﻧساﻧﻰ دﻳﮕر بسازد ،وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اورا پدر ﻣعﻨﻮى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
رفتار ﻣتﻜبراﻧﻪ وغﻴر ﻣؤدباﻧﻪ دربرابر اســتاد ســبب ﻣحروم ﻣاﻧدن شاﮔرد از برﻛات تعﻠﻴﻢ
ﻣﻰﮔردد ،و برعﻜس ،حفظ احترام وتﻮاضع در برابر ﻣعﻠﻢ ،سبب برﻛت و ﻣﻮفقﻴت شاﮔرد
خﻮاﻫد شد.
 -4دورى ﮔزﻳـدن از اﻣﻮر اختﻼﻓﻰ :ﻛســاﻧﻰ ﻛﻪ در عرصﻪﻫــاى عﻠﻤﻰ تبحر حاصﻞ
ﻛرده اﻧد ﻣﻰداﻧﻨد ﻛﻪ دربســﻴارى زﻣﻴﻨﻪﻫا ﻧظرﻳات ﻣتعدد ودﻳدﮔاهﻫاى ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ وجﻮد
دارد ،واﻳﻦ اﻟبتﻪ در ذات خﻮد پدﻳده اى ﻧﻴﻜﻮ است ،زﻳرا از تﻨﻮع اﻧدﻳشﻪﻫا است ﻛﻪ داﻧش
پﻮﻳاﻳــﻰ وباﻟﻨدﮔﻰ پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد ،اﻣا براى شــاﮔردان ﻣبتدى بﻬتراســت ﻛﻪ وارد ﻣباحث
اختﻼفﻰ ﻧشــﻮﻧد و بﻪ ﻳادﮔﻴرى ﻣﻮضﻮعاتﻰ ﻛﻪ ﻣحﻞ اتفاق اســت بسﻨده ﻛﻨﻨد ،زﻳرا اﻣﻮر
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اختﻼفﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد ســبب تحﻴر و سردرﮔﻤﻰ شــاﮔردان ﻣبتدى ﮔردد واشتﻴاق اﻳشان بﻪ
ﻳادﮔﻴرى عﻠﻢ را تقﻠﻴﻞ بخشد.
 -5آشﻨاﻳﻰ اجﻤاﻟﻰ با ﻫﻤﺔ ﻋﻠﻮم :ﻫرچﻨد با ﮔذشت زﻣان داﻧشﻬا تﻜثر وتﻨﻮع بﻴشتر
پﻴدا ﻣﻰﻛﻨﻨد ،واﻣﻜان تخصص واحاطﻪ بر ﻫﻤﺔ آﻧﻬا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴســت ،و براى آﻧﻜﻪ شــاﮔرد
ﮔرفتار ﻣﻼل ﻧشــﻮد و از ﮔســتردﮔﻰ عرصﻪﻫاى داﻧش بﻪ ســتﻮه ﻧﻴاﻳد ،بﻬتر است ﻛﻪ در
ﻣراحﻞ آغازﻳﻦ با ﻫﻤﺔ اﻧﻮاع داﻧش آشﻨاﻳﻰ ﻣختصر واجﻤاﻟﻰ پﻴدا ﻛﻨد ،سپس از آن ﻣﻴان،
عرصﻪ اى را جﻬت تخصص برﮔزﻳﻨد .اﻧتخاب رشتﺔ تخصصﻰ باﻳد با درﻧظر ﮔرفتﻦ اوﻟﻮﻳت
باشــد؛ اوﻟﻮﻳت ﮔاﻫﻰ بﻪ حسب استعداد وسﻠﻴقﺔ شاﮔرد ﻣعﻴﻦ ﻣﻰﮔردد وﮔاﻫﻰ بر حسب
ﻧﻴاز جاﻣعﻪ ،وﮔاﻫﻰ دﻳﮕر ﻧﻴز بﻪ اساس فراﻫﻢ بﻮدن اﻣﻜاﻧات وزﻣﻴﻨﻪﻫاى فراﮔﻴرى.

ﻓﻌاﻟﻴت
ﻫرﻳک از شــاﮔردان خاطــرة ﻛﻮتاﻫﻰ دربارة ﻧحﻮة ﻣراعات ادب دربرابر اســتاداﻧش را در
صﻨف بﻴان ﻛﻨد.
خﻼصﻪ
آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ ﻧﻮعﻰ عبادت اســت ،پــس براى فراﮔﻴرى عﻠﻢ ،پاﻛــﻰ وطﻬارت ظاﻫرى
وباطﻨﻰ ضرورى ﻣﻰباشد.
براى فراﮔﻴرى عﻠﻢ ،باﻳد خﻮد را از اشتغاﻻت دﻧﻴﻮى فارغ ﻧﻤﻮد.
ﻣراعات تﻮاضع و فروتﻨﻰ در ﻣقابﻞ استاد ﻳﻜﻰ از شراﻳط آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ است.
داﻧشجﻮى ابتداﻳﻰ ،باﻳد تا حد زﻳادى از اﻣﻮر اختﻼفﻰ دورى ﮔزﻳﻨد.
داﻧشجﻮ ،باﻳد تا اﻧدازة ضرورت بﻪ اساسات وﻣبادى ساﻳر عﻠﻮم آشﻨاﻳﻰ پﻴدا ﻧﻤاﻳد.
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ارزﻳابﻰ
 .1شعر ﻣﻮﻻﻧاى روم چﻪ ﻣفﻬﻮﻣﻰ را ﻣﻰرساﻧد؟
 .2حرص وآزﻣﻨدى دراﻣﻮر دﻧﻴﻮى چﻪ تأثﻴرى برتحصﻴﻞ عﻠﻢ دارد؟
 .3چرا بﻪ استاد پدرﻣعﻨﻮى ﮔفتﻪ شده است؟
 .4چرا باﻳد شاﮔردان ﻣبتدى از پرداختﻦ بﻪ اﻣﻮر اختﻼفﻰ پرﻫﻴز ﻛﻨﻨد؟
 .5تﻮاضع وفروتﻨﻰ در تحصﻴﻞ عﻠﻢ چﻪ اثر دارد؟
 .6ﻣﻬﻤترﻳﻦ آداب فراﮔﻴرى عﻠﻢ را چﻨاﻧچﻪ در اﻳﻦ درس خﻮاﻧدﻳد ،ﻧام بﮕﻴرﻳد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
رشــتﻪ اى ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴد در آﻳﻨده بﻪ شــﻜﻞ تخصصﻰ فرا بﮕﻴرﻳد بﻴان داشــتﻪ و دﻻﻳﻞ
اﻧتخاب آن را ﻧﻴز طﻰ چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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آداب ﻓﺮاﮔﻴﺮى ﻋﻠﻢ )(2
در درس ﮔذشــتﻪ پﻨج ﻣﻮرد از آداب فراﮔﻴرى عﻠــﻢ را بﻴان ﻛردﻳﻢ ،دراﻳﻦ درس بﻪ ذﻛر
وتﻮضﻴح آداب دﻳﮕرى ﻣﻰپردازﻳﻢ.
 -6ترتﻴـب ﻳـاد ﮔﻴرى ﻋﻠﻮم :زﻳرا ﻧﻤﻰتﻮان درﻳک زﻣان بــﻪ ﻳاد ﮔﻴرى ﻫﻤﺔ ﻣضاﻣﻴﻦ
پرداخت ،چرا ﻛﻪ برخﻰ ﻣضاﻣﻴﻦ در دشﻮارى وآساﻧﻰ با برخﻰ دﻳﮕر ﻣتفاوت اﻧد ،ﻫﻤچﻨان
طبﻴعــت برخﻰ ﻣضاﻣﻴﻦ با برخﻰ دﻳﮕر فرق دارد ،وﻳادﮔﻴرى ﻫﻤزﻣان ﻳﻜاﻳک رشــتﻪ ﻫا،
ﻛار را برشاﮔرد دشﻮار ﻣﻰسازد.
 -7پرداختﻦ بﻪ ﻫر ﻓﻦ ورشـتﻪ پس از تﻜﻤﻴﻞ ﻓﻨﻮن ورشتﻪﻫاى پﻴشﻴﻦ :چراﻛﻪ
ﻧاقص ﻣاﻧدن رشتﻪﻫاى قبﻠﻰ ﻳا ﻧا آﮔﻬﻰ آﻧﻬا ﻣﻰتﻮاﻧد احﻴاﻧا بر فراﮔﻴرى رشتﻪﻫاى بعدى
تأثﻴر ﮔذار باشد ،ﻫﻤچﻨان ﮔاﻫﻰ ﻣﻴان آﻧﻬا ﻧﻮعﻰ پﻴﻮﻧد زﻧجﻴره اى برقرار است وفﻬﻤﻴدن
ﻳــک ﻣضﻤﻮن بســتﮕﻰ بﻪ فﻬﻢ ﻣضﻤﻮن پﻴشــﻴﻦ دارد .درﻧظر ﻧﮕرفتﻦ اﻳﻦ اصﻞ ،ســبب
اختﻼل در روﻧد ﻳاد ﮔﻴرى ﻣﻰﮔردد.
 -8پﻰ بردن بﻪ اﻫﻤﻴت واﻋتبار ﻫر ﻋﻠﻢ :زﻳرا اﮔرچﻪ ﻫر داﻧشــﻰ درجاى خﻮد ارزﻧده
وسﻮدﻣﻨد است ،وﻟﻰ با ﻧتاﻳجﻰ ﻛﻪ بر ﻳادﮔﻴرى ﻫرﻛدام ﻣترتب است وﻛاربردى ﻛﻪ ﻫرﻳک
دارد ،ارزش آﻧﻬا از ﻳﻜدﻳﮕر تفاوت ﻣﻰﻳابد .برخﻰ داﻧشﻬا براى بخش اﻧدﻛﻰ از ﻣردم فاﻳده
ﻣﻰرســاﻧد وبرخﻰ داﻧشــﻬا بﻪ بخشﻬاى ﮔسترده اى از جاﻣعﻪ ســﻮدﻣﻨد است .ﻫﻤچﻨان
برخﻰ داﻧشﻬا ﻧﻴازﻫاى زود رس وحاد جاﻣعﻪ را برآورده ﻣﻰسازد وبرخﻰ داﻧشﻬا ﻧﻴازﻫاى
درجﻪ دوم را؛ بﻨا براﻳﻦ بﻬتر اســت شاﮔرد بﻪ ﻣﻴزان ارزش وسﻮدﻣﻨدى ﻫر داﻧشﻰ ﻛﻪ فرا
ﻣﻰﮔﻴرد آﮔاه باشد.
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 -9درﻧﻈر داشتﻦ رﺿاى اﻟﻬﻰ درتحصﻴﻞ ﻋﻠﻢ :زﻳرا فراﮔﻴرى عﻠﻢ عبادت است و
عبادت زﻣاﻧﻰ پذﻳرفتﺔ درﮔاه اﻟﻬﻰ ﻣﻴشﻮد ﻛﻪ خاﻟص براى او اﻧجام شﻮد .اﻳﻦ درست
است ﻛﻪ از ﻫرداﻧش ﻳک ﻫدف عاجﻞ ﻣقصﻮد است ،ﻣاﻧﻨد درﻣان بﻴﻤاران دررشتﺔ طب
و سر وساﻣان دادن بﻪ وضعﻴت ﻣاﻟﻰ جاﻣعﻪ درعﻠﻢ اقتصاد ،وﻟﻰ عﻼوه برآن ،ﻫرﻳک از
رشتﻪﻫاى ﻳادشده ﻣﻰتﻮاﻧد وسﻴﻠﻪ اى براى ﻛسب رضاى اﻟﻬﻰ ﮔردد ﻣشروط بﻪ اﻳﻨﻜﻪ با
ﻧﻴت ﻧﻴک ﻫﻤراه شﻮد وبا صداقت ودرستﻰ بﻪ اﻧجام رسد واز غﻞ وغش پاﻛﻴزه بﻤاﻧد.
تﻮجﻪ داشتﻦ بﻪ اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ ضرورى است ﻛﻪ ﻫر ﻣضﻤﻮن ﻳا رشتﻪ اى ﻛﻪ فرا ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ
چﻪ پﻴﻤاﻧﻪ او را بﻪ ﻫدف ﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ رضاى اﻟﻬﻰ وسعادت اخروى است ﻧزدﻳک ﻣﻰﮔرداﻧد،
و آﻳا اﻳﻦ اﻣﻴدوارى قﻮى است ﻳا ضعﻴف .و آﻳا اﻳﻦ احتﻤال ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻛﻪ آن ﻣضﻤﻮن
ﻳا رشتﻪ بﻪ جاى ﻧﻴﻞ بﻪ رضاى اﻟﻬﻰ ،سبب خشﻢ وﻧا خشﻨﻮدى آفرﻳدﮔار ﻣتعال ﮔردد؟
زﻳرا دراثر بﻰ تﻮجﻬﻰ بﻪ چﻨﻴﻦ اصﻮﻟﻰ بﻮده است ﻛﻪ داﻧش درخدﻣت اﻫداف غﻴر اﻧساﻧﻰ
و وﻳراﻧﮕر قرارﮔرفتﻪ و در راﻫﻬاى غﻴر اخﻼقﻰ وتباﻫﻰ آور بﻪ ﻛار ﮔرفتﻪ شده است؛
وﮔاﻫﻰ وسﻴﻠﻪ اى بﻮده است درجﻬت استعﻤار ﻛردن تﻮدهﻫاى ﻣظﻠﻮم وﻣﻠتﻬاى فقﻴر،
وﮔاﻫﻰ ابزارى شده است درجﻬت بﻪ خاک وخﻮن ﻛشﻴدن اﻧساﻧﻬاى بﻴﮕﻨاه.
ﻫرﮔاه شاﮔرد آداب ﻳادشده را درﻣسﻴر تحصﻴﻞ درﻧظر ﮔﻴرد وﻛﻮشش ﻛﻨد بﻪ ﻣقتضاى
آﻧﻬا عﻤﻞ ﻛﻨد ،اﻣﻴد ﻣﻰرود درس وتحصﻴﻞ وى با برﻛت ﻫﻤراه ﮔردد وثﻤرات ارزﻧده اى
بﻪ دﻧبال آورد؛ چﻨاﻧﻜﻪ داﻧشﻤﻨدان پﻴشﻴﻦ وعﻠﻤاى سﻠف چﻨﻴﻦ بﻮده اﻧد.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعﻠﻢ صاحب شاﮔردان را بﻪ چﻨد ﮔروپ تقسﻴﻢ ﻛﻨد واز آﻧان بخﻮاﻫد ﻫرﮔروپ ﻣضاﻣﻴﻨﻰ
را ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻧﻨد بر اساس ﻣﻴزان ارزش وسﻮدﻣﻨدى ترتﻴب ودستﻪ بﻨدى ﻛﻨﻨد.
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خﻼصﻪ
ترتﻴب اوﻟﻮﻳات در آﻣﻮزش وفراﮔﻴرى عﻠﻢ باﻳد ﻣراعات شﻮد.
پرداختﻦ بﻪ ﻫرفﻦ ورشتﻪ بعد از تﻜﻤﻴﻞ فﻨﻮن ورشتﻪﻫاى قبﻠﻰ.
فﻬﻢ و تشخﻴص ارزش و اعتبار ﻫر رشتﺔ عﻠﻤﻰ براى جاﻣعﻪ.
خﻠﻮص ﻧﻴت ورضاى خداوﻧد ﻣتعال در طﻠب عﻠﻢ.
ارزﻳابﻰ
 -1چرا باﻳد درﻳادﮔﻴرى عﻠﻮم ترتﻴب را درﻧظر ﮔرفت؟
 -2تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻜردن رشتﻪﻫاى پﻴشﻴﻦ چﻪ تأثﻴرى بر روﻧد ﻳادﮔﻴرى دارد؟
 -3آﻳا ارزش ﻫﻤﺔ ﻣضاﻣﻴﻦ و رشتﻪﻫا ﻳﻜسان است؟
 -4چﮕﻮﻧﻪ ﻳک رشتﺔ عﻠﻤﻰ وسﻴﻠﻪ اى براى ﻛسب رضاى اﻟﻬﻰ ﻣﻰﮔردد؟
 -5چرا ﮔاﻫﻰ داﻧش سبب تباﻫﻰ و وﻳراﻧﻰ ﮔردﻳده است؟
 -6ﻧقش اخﻼق در تطبﻴق و عﻤﻠﻰ ساختﻦ رشتﻪﻫاى عﻠﻤﻰ چﻴست؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻣطﻠب ﻛﻮتاﻫﻰ دربارة آن دستﻪ ازداﻧشﻬا ﻛﻪ بﻪ بخشﻬاى ﮔسترده اى از جاﻣعﻪ فاﻳده
ﻣﻰرساﻧد ،بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ششﻢ

ﺻﺪق و راسﺘﻰ
حﻘﻴﻘت راستﻰ
پاى بﻨدى بﻪ راستﮕﻮﻳﻰ وچﻨﮓ زدن بﻪ راستﻜارى ازپاﻳﻪﻫاى استﻮار اخﻼق اسﻼﻣﻰ
است .اﻳﻦ وﻳژﮔﻰ اخﻼقﻰ سبب باﻻ رفتﻦ ﻣﻨزﻟت اﻧسان ﻣسﻠﻤان درپﻴشﮕاه خاﻟق وﻫﻢ
درﻧﮕاه ﻣخﻠﻮق ﻣﻰﮔردد.
اﻧسان راستﮕﻮ با ﻣﻮاظبت و پاﻳدارى براﻳﻦ خصﻠت شاﻳستﻪ سراﻧجام بﻪ ﻣقام صدﻳقان
ﻣﻰرسد .صدﻳقان ﻛساﻧﻰ ﻫستﻨد ﻛﻪ ازﻫﻤﺔ بﻨدﮔان ﻧﻴﻜﻮ ﻛار خداوﻧد بجز پﻴاﻣبران،
درجﺔ باﻻتر دارﻧد.
دراﻳﻦ باره فرﻣﻮده است :راستﻰ را ازدست ﻧدﻫﻴد! زﻳرا راستﻰ راه
پﻴاﻣبراﻛرم
بﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛارى ،وﻧﻴﻜﻮﻛارى راه بﻪ بﻬشت ﻣﻰبرد ،وشخصﻰ ﻛﻪ پﻴﻮستﻪ راست ﻣﻰﮔﻮﻳد
وراستﮕﻮﻳﻰ را پﻴشﺔ خﻮد ﻣﻰﻛﻨد سراﻧجام درﻧزد خداوﻧد درشﻤار صدﻳقان ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰشﻮد ...وبپرﻫﻴزﻳد از دروغ! چراﻛﻪ دروغﮕﻮﻳﻰ بﻪ فجﻮر ﻣﻰاﻧجاﻣد وفجﻮر بﻪ آتش دوزخ
ﻣﻰﻛشاﻧد ،وشخصﻰ ﻛﻪ پﻴﻮستﻪ دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳد ودروغﮕﻮﻳﻰ راتعقﻴب ﻣﻰﻛﻨد درﻧزد
()1
خداوﻧد دروغﮕﻮى ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد.

ﻓﻌاﻟﻴت
ضد راستﻰ چﻴست؟ شاﮔردان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از راستﻰ وضد آن را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻨد واثرات اﻳﻦ
دو صفت را در جاﻣعﻪ بﻴان ﻛﻨﻨد.
 -1اﻣام بخارى.
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ﻣﻈاﻫر و اشﻜال راستﻰ
 -1واضح ترﻳﻦ ﻣفﻬﻮم راستﻰ ﻣربﻮط بﻪ سخﻦ ﮔفتﻦ است .راستﻰ در اﻳﻦ جا بﻪ اﻳﻦ
ﻣعﻨﻰ است ﻛﻪ آﻧچﻪ شخص خبر ﻣﻰدﻫد ﻣطابق با واقع باشد و از ﮔفتﻦ آﻧچﻪ خﻼف
آن است خﻮد را باز دارد .دروغﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم ﻛسﻰ است ﻛﻪ سخﻨاﻧش ﻣطابق با واقع
ﻧباشد.
 -2ﻣفﻬﻮم دﻳﮕر راستﻰ ﻣربﻮط بﻪ ﻧﻴت و اﻧﮕﻴزه است .ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ اﻧسان بﻪ اﻧجام ﻛارى
ﻧﻴت ﻣﻰﻛﻨد باﻳد اﻧﮕﻴزه اش را از تﻤاﻳﻼت ﻧاروا پاک سازد تا ﻛارش صادقاﻧﻪ و خاﻟص بﻪ
اﻧجام رسد.
 -3وفا ﻛردن بﻪ عزم و تصﻤﻴﻢ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از ﻣفاﻫﻴﻢ راستﻲ اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻧسان ﮔاه
بﻨابر فطرت خدا دادى و ﮔاﻫﻰ بﻨابر ترغﻴب شدن بﻪ ﻛار خﻴر و آﮔاه شدن از فضاﻳﻞ آن
اراده بﻪ اﻧجام ﻛارﻫاى ﻧﻴک ﻣﻰﻛﻨد ،اﻣا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻟحظﺔ ﻛﻤربستﻦ بﻪ آن ،فرا ﻣﻰرسد
سستﻰ بﻪ خرج ﻣﻰدﻫد و ازعﻤﻞ بﻪ آن سر باز ﻣﻰزﻧد ،اﻳﻦ ﻛارخﻼف راستﻰ است.
داشتﻦ عزم و ارادة راستﻴﻦ بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک درﻣفﻬﻮم راستﻰ شاﻣﻞ است.
 -4ﻣطابقت ﻣﻴان اعﻤال ظاﻫر و احﻮال باطﻦ شاﻣﻞ ﻣفﻬﻮم راستﻰ ﻣﻰباشد .ﻳعﻨﻰ ﻧباﻳد
اعﻤال بﻴروﻧﻰ اﻧسان برچﻴزى دﻻﻟت ﻛﻨد ﻛﻪ وى درباطﻦ بﻪ آن ﻣتصف ﻧباشد .تﻼش
درجﻬت ﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ ﻣﻴان ظاﻫر و باطﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣفاﻫﻴﻢ و ﻣظاﻫر راستﻰ است .اﮔر ﻛسﻰ
خﻮد را درظاﻫر شجاع ﻳا سخﻰ بﻨﻤاﻳاﻧد و در باطﻦ آن چﻨان ﻧباشد ،آن ظاﻫر دروغﻴﻦ
خﻼف واقعﻴت باطﻨﻰ اوست ،و اﻳﻦ خﻼف راستﻰ ﻣﻴباشد.
ﻋاﻟﻰ ترﻳﻦ درجﺔ راستﻰ
باﻻترﻳﻦ درجات راستﻰ صادق بﻮدن درخصال اﻳﻤاﻧﻰ وﻣقاﻣات دﻳﻨﻰ ﻣاﻧﻨد ﻣحبت
خداوﻧد  ،ترس از او ،تﻮﻛﻞ بر او ،رضا وخشﻨﻮدى دربرابر او و اﻣﻴد بﻪ فضﻞ واحسان
او تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد .رسﻴدن بﻪ حقﻴقت ﻫرﻳک از اﻳﻦ ﻣقاﻣات و ﻣراعات ﻣقتضاى ﻫرﻛدام،
ﻛاﻣﻠترﻳﻦ ﻣفﻬﻮم راستﻰ است.
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ﻋﻮاﻗب زشت دروﻏﮕﻮﻳﻰ
اﻧساﻧﻰ ﻛﻪ از راستﻰ فاصﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرد وبﻪ دروغ روى ﻣﻰآورد ،ارزش خﻮد را درﻧظر اسﻼم،
از دست ﻣﻰدﻫد .حضرت ائ ة رضﻰ اﷲ عﻨﻬا ﮔفتﻪ است ﻫﻴچ عادتﻰ درﻧزد رسﻮل
بﻪ دروغ ﻛسﻰ پﻰ ﻣﻰبرد ،اعتبارآن
بد تر از دروغﮕﻮﻳﻰ شﻤرده ﻧﻤﻰشد ،و اﮔر پﻴاﻣبر
ﻛس در ﻧظر اﻳشــان ازﻣﻴان ﻣﻰرفت ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ بﻪ تﻮبﻪ و باز ﮔشــت ازاﻳﻦ خصﻠت ،آﮔاه
()1
ﻣﻰﮔردﻳد.
دﻳﻦ اسﻼم تاﻛﻴد دارد ﻛﻪ اﻧسان ﻣسﻠﻤان بﻪ ﻳﻜاﻳک خﻮبﻴﻬاى اخﻼق آراستﻪ باشد واز
رذاﻳﻞ آن پاک بﻤاﻧد ،اﻣا اﻳﻦ احتﻤال را ﻧﻴز درﻧظرﮔرفتﻪ است ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ است او ﻧتﻮاﻧد
ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ سرحد عاﻟﻰ برسد ،بﻪ اﻳﻦ خاطر برخﻰ ﻟغزشﻬا را از اﻧسان ﻣؤﻣﻦ ﻣحتﻤﻞ
داﻧستﻪ است ،بﻪ استثﻨاى ﻳک صفت زشت ﻛﻪ ﻧباﻳد بﻪ ﻫﻴچ روى از او سر بزﻧد وآن
عبارت ازدروغ است.
پرسﻴده شد :آﻳا ﻣﻤﻜﻦ است ﻣؤﻣﻦ بزدل باشد؟ فرﻣﻮد :بﻠﻰ! ﮔفتﻪ شد:
از پﻴاﻣبر
آﻳاﻣﻤﻜﻦ است ﻣؤﻣﻦ بخﻴﻞ باشد؟ فرﻣﻮد :بﻠﻰ! ﮔفتﻪ شد :آﻳا ﻣﻤﻜﻦ است ﻣؤﻣﻦ
دروغﮕﻮى باشد؟ فرﻣﻮد :ﻫرﮔز.
بﻨا برآﻧچﻪ ﮔذشت واضح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ راستﮕﻮﻳﻰ وراستﻜارى ودورى ﮔزﻳدن ازدروغ
درﻣﻴان فضاﻳﻞ اخﻼق جاﻳﮕاه ارزشﻤﻨد وبسﻴار ﻣﻬﻤﻰ دارد ،وآراستﻪ ﮔردﻳدن افراد
اﻣت بﻪ اﻳﻦ فضﻴﻠت ازﻣﻬﻤترﻳﻦ اسباب ﻛاﻣﻴابﻰ دﻧﻴﻮى واخروى آﻧان است؛ وﻟﻰ ﻫرﮔاه
دروغﮕﻮﻳﻰ درجاﻣعﻪ رواج ﻳابد وﻛسﻰ دربرابر اﻳﻦ پدﻳدة شﻮم حساسﻴت وﻣخاﻟفتﻰ ﻧشان
ﻧدﻫد ،سقﻮط وتباﻫﻰ آن جاﻣعﻪ حتﻤﻰ خﻮاﻫد بﻮد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان در ﻣﻮرد ﻧتاﻳج و آثار زشت فقدان صداقت و راستﻰ در جاﻣعﻪ بحث وﮔفتﮕﻮ
ﻧﻤﻮده ﻧظرﻳات خﻮد را ﻫﻤراه با ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى عﻤﻠﻰ از ﻣحﻴط خﻮﻳش اراﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -1ﻣسﻨد احﻤد.
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خﻼصﻪ
اﻧسان راستﮕﻮ وصادق در اخﻼق اسﻼﻣﻰ بﻪ ﻣقام صدﻳقان و شﻬدا ﻣﻰرسد.
راستﻰ اﻧسان را بﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻛارى ﻫداﻳت ﻣﻰﻛﻨد و ﻧﻴﻜﻮ ﻛارى ﻣؤﻣﻦ راستﮕﻮ را بﻪ بﻬشت
ﻣﻰرساﻧد.
راستﻰ در سخﻦ ﮔفتﻦ ،اخﻼص ﻧﻴت و اﻧﮕﻴزة وفا ﻛردن بﻪ عﻬد و پﻴﻤان و ﻣطابقت
ﻣﻴان قﻮل و عﻤﻞ از اشﻜال و ﻣظاﻫر راستﻰ و صداقت بﻪ شﻤار ﻣﻰرود.
عاﻟﻰ ترﻳﻦ درجات راستﻰ صادق بﻮدن در خصﻠتﻬاى اﻳﻤاﻧﻰ ،ﻣحبت خداوﻧد تﻮﻛﻞ
و رضا و خشﻨﻮدى در برابر او تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 .1راستﮕﻮﻳﻰ چﻪ تاثﻴرى برﻣﻨزﻟت اﻧسان ﻣسﻠﻤان دارد؟
 .2صدﻳقان چﻪ ﻛساﻧﻰ ﻫستﻨد؟
ازﻛسﻰ دروغﻰ ﻣﻰشﻨﻴد ،درچﻪ صﻮرتﻰ اورا ﻣﻰبخشﻴد؟
 .3اﮔرپﻴاﻣبر
 .4صادق بﻮدن درخصال اﻳﻤاﻧﻰ درﻛدام درجﺔ راستﻰ قرار دارد؟
 .5آﻳا دروغﮕﻮﻳﻰ با بزدﻟﻰ وبخﻞ برابر است؟
 .6راستﻰ و صداقت در وحدت و قﻮت جاﻣعﻪ چﻪ اثر دارد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
راجع بﻪ اﻫﻤﻴت راستﻰ و صداقت در تقﻮﻳت وحدت و اعتﻤاد ﻣﻴان افراد جاﻣعﻪ ﻳک ﻣقاﻟﻪ
بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻤتر ﻧباشد.
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اﺟﺘﻨﺎب از دروغ
در درس ﮔذشــتﻪ حقﻴقت راســتﻰ ،فضﻴﻠت راســتﻰ و ﻣفاﻫﻴﻢ آن را داﻧستﻴﻢ .زﻳباﻳﻰ
وعظﻤت راســتﻰ زﻣاﻧﻰ بﻴشــتر تبارز ﻣﻰﻛﻨد ﻛــﻪ زﻳاﻧﻬا وعﻮاقــب دروغ را ﻧﻴز درﻳابﻴﻢ؛
چﻨاﻧچﻪ ﮔفتﻪ اﻧد "پدﻳدهﻫا با ضد شان شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد" ،بﻨا ًء ﻫﻨﮕاﻣﻰ بﻪ ﻛﻤال راستﻰ
ﻧاﻳﻞ ﻣﻰشﻮﻳﻢ ﻛﻪ ازﻫر ﻧﻮع دروغ دورى ﮔزﻳﻨﻴﻢ.
زشتﻰ دروغ
فرﻣﻮده
ﻧخســت باﻳد بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ زشــتﻰ دروغﮕﻮﻳﻰ بﻪ چﻪ پﻴﻤاﻧﻪ است ،پﻴاﻣبراﻛرم
()1
است:
ترجﻤﻪ :ﻫرﮔاه بﻨده اى ﻳک بار دروغ بﮕﻮﻳد ،فرشــتﻪ بﻪ خاطر تعفﻦ عﻤﻞ وى بﻪ ﻣسافت
ﻳک ﻣﻴﻞ راه از وى فاصﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرد.
اﻳﻦ رواﻳت ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ زﻳان وزشتﻰ دروغﮕﻮﻳﻰ بﻪ جﻬان اﻧساﻧﻬا خﻼصﻪ ﻧﻤﻰﮔردد
بﻠﻜﻪ فرشتﮕان ﻧﻴز از آن آزار ﻣﻰبﻴﻨﻨد و از شخص دروغﮕﻮ بﻴزار ﻣﻰشﻮﻧد.
دروغ در شﻜﻞ ﻣزاح
ســاده ترﻳﻦ ﻧﻮع دروغ آن اســت ﻛﻪ بﻪ شــﻜﻞ ﻣزاح ﮔفتﻪ ﻣﻰشــﻮد .پﻴاﻣبر اسﻼم
فرﻣﻮده است" :بﻨده بﻪ ﻛﻤال اﻳﻤان ﻧﻤﻰرسد ﻣﮕرآن ﮔاه ﻛﻪ دروغ را ترک ﻛﻨد حتﻰ در
()2
ﻣزاح."..
اﮔر ﻛسﻰ عادت ﻣﻰﻛﻨد دروغ را بﻪ قصد بﻪ خﻨده آوردن دﻳﮕران بﮕﻮﻳد ،ﮔﻨاﻫش بﻴشتر است.
از آن بدتر ،ﮔفتﻦ دروغﻬاﻳﻰ است ﻛﻪ دﻫان بﻪ دﻫان ﻧقﻞ شﻮد و باور ﻣردﻣان را بﻪ بازى ﮔﻴرد،
رواﻳت شده ﻛﻪ
چﻨان ﻛﻪ برخﻰ رساﻧﻪﻫا ﮔاﻫﻰ چﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨد .درحدﻳثﻰ ازپﻴاﻣبر اسﻼم
()3
چﻨﻴﻦ ﻛساﻧﻰ ازﻟحظﺔ ﻣردن تا روزقﻴاﻣت بﻪ عذابﻰ دردﻧاک ﻣبتﻼ خﻮاﻫﻨد بﻮد.
 -1اﻟطبراﻧﻰ
 -2ﻣسﻨد احﻤد
 -3صحﻴح بخارى.
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دروغ در ﻣﻌاﻣﻠﻪ
دروغ ﮔفتﻦ درﻣعاﻣﻠﻪ وتجارت ﻧﻴز ﻧارواســت ،بﻪ خصﻮص اﮔر با ســﻮﮔﻨد و قســﻢ ﻫﻤراه
فرﻣﻮده اســت:
ﮔردد .پﻴاﻣبر
()1

ترجﻤﻪ :باﻳع و ﻣشترى حق اختﻴار دارﻧد تا آن وقت ﻛﻪ ازﻫﻢ جدا ﻧشده اﻧد ،اﮔرآﻧان بﻪ
ﻫﻢ راست ﮔفتﻨد وحقﻴقت را بﻴان داشتﻨد ،درﻣعاﻣﻠﺔ اﻳشان برﻛت ﻧﻬاده ﻣﻰشﻮد ،واﮔر
دروغ ﮔفتﻨد وپﻨﻬان ﻛارى ﻛردﻧد ،برﻛت ﻣعاﻣﻠﻪ شان ﻧابﻮد ﻣﻰشﻮد.
دروغ در شﻬادت
بدتر از ﻫﻤﻪ دروغ ﮔفتﻦ ﻫﻨﮕام ﮔﻮاﻫﻰ وشﻬادت دادن است ،زﻳرا ﻳﻜﻰ از بزرﮔترﻳﻦ
ﮔﻨاﻫان ﻛبﻴره شﻬادت وﮔﻮاﻫﻰ ﻧاحق است؛ وطبق حدﻳثﻰ ﻛﻪ اﻣام بخارى رواﻳت ﻛرده
اﻳﻦ عﻤﻞ بﻪ ﻟحاظ زشتﻰ پس از شرک وعقﻮق واﻟدﻳﻦ وقتﻞ ﻧفس قرار ﻣﻰﮔﻴرد.
دروغ حاﻛﻢ بﻪ ﻣﻠت
دروغﻬا بﻪ تﻨاسب پﻴاﻣدﻫاى زﻳاﻧبارشان ازﻫﻤدﻳﮕر ﻣتفاوت اﻧد وﮔﻨاه برخﻰ از آﻧﻬا ﻧسبت
بﻪ برخﻰ دﻳﮕر بﻴشتر است؛ ﻣثﻼ دروغﻰ ﻛﻪ حﻜام بﻪ ﻣﻠتﻬاى شان ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد (بﻪ غرض
فرﻳب دادن بســﻴارى ازﻣردم وبازى ﻛردن با سرﻧﻮشــت آﻧان) ﻣاﻧع ورود شان بﻪ بﻬشت
فرﻣﻮده اســت:
ﻣــﻰ ﮔردد .پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :سﻪ ﮔروه بﻪ بﻬشت داخﻞ شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد :پﻴرﻣرد زﻧاﻛار ،حاﻛﻢ دروغﮕﻮى و
فقﻴر ﻣتﻜبر.
بد ترﻳﻦ دروﻏﻬا
بدترازﻫﻤﺔ اﻧﻮاع دروغ ،ﻧسبت دادن دروغ بﻪ خدا وپﻴاﻣبر است ،ﻳعﻨﻰ ﻣﻮضﻮعاتﻰ را ازﻧزد خﻮد
ســاختﻦ و بﻪ دﻳﻦ ﻧســبت دادن ﻛﻪ ﮔﻮﻳا خدا وپﻴاﻣبر چﻨﻴﻦ ﮔفتﻪ اﻧد ،درحاﻟﻰ ﻛﻪ آن چﻨان
()٣
فرﻣﻮده اســت:
ﻧباشــد .پﻴاﻣبراسﻼم
 -1اﻟطبراﻧﻰ.
 -2بزار.
 -٣البخاری
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ترجﻤﻪ :ﻫرﻛس عﻤدا برﻣﻦ دروغﻰ ببﻨدد ،باﻳد جاﻳﮕاﻫش را دردوزخ آﻣاده سازد.
براى ﻣتصف شدن بﻪ صفت راستﮕﻮﻳﻰ ورسﻴدن بﻪ ﻣقام صدﻳقان ،باﻳد ازﻫﻤﺔ اﻧﻮاع دروغ
اجتﻨاب ورزﻳﻢ و ﻛﻮشش ﻧﻤاﻳﻴﻢ تا بﻪ تﻤاﻣﻰ ﻣفاﻫﻴﻢ راستﻰ آراستﻪ شﻮﻳﻢ.
ﻓﻌاﻟﻴت
اﮔر شﻤا ﻣسؤول ﻳﻜﻰ از رساﻧﻪﻫا باشﻴد چﮕﻮﻧﻪ از پخش دروغ جﻠﻮﮔﻴرى ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
درﻛتابچﺔ خﻮد ﻳاد داشت ﻛﻨﻴد.
خﻼصﻪ
دروغ و دروغﮕﻮﻳﻰ در ﻣقابﻞ راستﻰ و صداقت قرار دارد.
زﻳان و زشتﻰ دروغ آﻧچﻨان وخﻴﻢ است ﻛﻪ از جﻬان اﻧساﻧﻴت ﮔذشتﻪ وحتﻰ فرشتﮕان
از شخص دروغﮕﻮ بﻴزار ﻣﻰشﻮﻧد.
دروغ بطﻮر ﻣزاح ،دروغ در ﻣعاﻣﻠﻪ ،دروغ در شﻬادت دادن ،دروغ حاﻛﻢ و ﻣسؤول بﻪ
ﻣﻠت ،ﻫﻤﻪ از اﻧﻮاع واشﻜال دروغ ﻣﻰباشﻨد.
بد ترﻳﻦ دروغ اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻧسان چﻴزى را بﻪ دروغ بﻪ خدا و پﻴاﻣبرش ﻧسبت بدﻫد.
ارزﻳابﻰ
 .1چرا فرشتﻪ از اﻧسان دروغﮕﻮ فاصﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرد؟
 .2آﻳا دروغ ﮔفتﻦ در ﻣزاح جاﻳز است؟
 .3خﻨداﻧﻴدن ﻣردم با دروغ چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .4دروغ ﮔفتﻦ درﻣعاﻣﻠﻪ و تجارت چﻪ پﻴاﻣد دارد؟
 .5ﮔﻮاﻫﻰ دروغ چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻨاﻫﻰ است؟
 .6دروغ حاﻛﻢ و زﻣاﻣدار بﻪ ﻣﻠت چﮕﻮﻧﻪ است و چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .7بدترﻳﻦ ﻧﻮع دروغ ﻛدام است؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻣطﻠبﻰ ﻛﻮتاه دربارة زﻳاﻧﻬاى اجتﻤاعﻰ ﮔﻮاﻫﻰ دروغ بﻨﻮﻳسﻴد.
82

درس بﻴست و ﻫشتﻢ

ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ خﻮﺑﻴﻬﺎ
دﻳﻦ اسﻼم پﻴرواﻧش را تشﻮﻳق ﻛرده است ﻛﻪ درشتافتﻦ بﻪ خﻮبﻴﻬا واقدام بﻪ ﻛارﻫاى
ﻧﻴک ،پﻴشﮕام باشﻨد .چﻪ شﻨاختﻰ از خﻮبﻴﻬا وبدﻳﻬا در جاﻣعﻪ دارﻳد؟ ﮔسترش خﻮبﻴﻬا
در جاﻣعﻪ چﻪ اثرات وﻧتاﻳجﻰ دارد؟ وغﻠبﺔ شرارتﻬا وبدﻳﻬا در جاﻣعﻪ چﻪ عﻮاقبﻰ بار
ﻣﻰآورد؟
چﮕﻮﻧﻪ خﻮبﻴﻬا را ﮔسترش دﻫﻴﻢ؟
ﻣعﻠﻮم است ﻛﻪ درجاﻣعﺔ اﻧساﻧﻰ خﻴر و شر و ﻳا خﻮبﻰ و بدى بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ و بصﻮرت ﻣطﻠق
وجﻮد ﻧدارد ،بﻠﻜﻪ بﻨا بﻪ سرشت آدﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤزﻣان ﻣستعد بﻪ تقﻮى و فجﻮر آفرﻳده شده،
در جاﻣعﻪ ﻧﻴز خﻴر و شــر و زﻳباﻳﻰ و زشــتﻰ دوشا دوش ﻫﻢ حضﻮر خﻮاﻫﻨد داشت ،و از
اﻳﻨرو برﻛﻨدن ﻫﻤﺔ زشــتﻴﻬا و از ﻣﻴان برداشــتﻦ ﻫﻤﺔ شرارتﻬا ،ﻛارى است دشﻮار و غاﻟبا
ﻧاﻣﻤﻜﻦ.
ﻣﻬار ﻧﻤﻮدن بدﻳﻬا و ﮔسترش بخشﻴدن خﻮبﻴﻬا بﻪ روشﻬاى زﻳر حاصﻞ ﻣﻰشﻮد:
 -1ﻳﻜﻰ از راﻫﻬاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ تقﻮﻳﺔ خﻮبﻴﻬا ﻳارى ﻣﻰرساﻧد خﻮ ﮔرفتﻦ ﻣردم وعادت دادن
اﻳشان بﻪ پﻴشﮕام شدن درﻛارﻫاى ﻧﻴک است؛ زﻳرا بسﻴارى ازﻣردم دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ازخﻮد
تردﻳد ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد وﻣﻨتظر ﻣﻰﻣاﻧﻨد ﻛﻪ دﻳﮕران چﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد وچﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد ،وﻫﻨﮕاﻣﻰ
بدﻳﻦ راه روى ﻣﻰآورﻧد ﻛﻪ ﻣطﻤئﻦ شﻮﻧد ﻧﻪ تﻨﻬا تﻬدﻳد ﻳا سرزﻧشﻰ ﻣتﻮجﻪ اﻳشان ﻧﻴست،
بﻠﻜﻪ تشﻮﻳق ﻳا ﻣﻨفعتﻰ در اﻧتظار اﻳشان است.
اﻳﻦ روحﻴﻪ اﮔر ﻫﻤﮕاﻧﻰ ﮔردد وتغﻴﻴر ﻧﻜﻨد ،زﻣﻴﻨﺔ چﻨداﻧﻰ بﻪ رشد وﮔسترش خﻮبﻴﻬا
ﻧﻤﻰﻣاﻧد واﻣﻴدى بﻪ پرورش فضاﻳﻞ ﻧﻤﻰتﻮان داشت .درشراﻳطﻰ اﻣﻜان ﻛاﻫش شرارتﻬا
وبﻪ حداقﻞ رساﻧدن رذﻳﻠتﻬا ﻣﻴسر ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻣردم بﻰ تردﻳد و بدون واﻫﻤﻪ بﻪ اعﻤال
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ﻧﻴک ﻛﻤر ببﻨدﻧد وبﻪ اﻧتظار ترغﻴب وتاﻳﻴد دﻳﮕران ﻧﻨشﻴﻨﻨد.
پﻴشﮕام شدن ﻳک ﻣســﻠﻤان بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک سبب تشﻮﻳق وتشجﻴع دﻳﮕران درآن زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻰﮔردد ،زﻳرا او با ﻧشــان دادن ﻧﻤﻮﻧﺔ عﻤﻠﻰ ،خﻮد ﻧقش اﻟﮕﻮ را پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد ،واﻟﮕﻮ ﻫﻤﻮاره
ازعﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ درتشــﻮﻳق دﻳﮕران بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ او برابر ﻫﻤﺔ ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ
بﻪ او اقتدا ﻛﻨﻨد پاداش درﻳافت خﻮاﻫد داشت؛ چﻨاﻧﻜﻪ درحدﻳثﻰ آﻣده است:
ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ ﻛﻪ شﻴﻮة ﻧﻴﻜﻮى را پاﻳﻪ ﮔذارد ﻛﻪ بعد از وى دﻳﮕران بﻪ آن عﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻨد،
ﻫﻢ پاداش خﻮد را ﻣﻰﮔﻴرد وﻫﻢ بﻪ اﻧدازة پاداش ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ آن عﻤﻞ ﻛﻨﻨد ،درﻳافت
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،بدون آﻧﻜﻪ ازپاداشﻬاى آﻧان چﻴزى ﻛاستﻪ شﻮد.
پﻴشﮕام شدن در خﻮبﻴﻬا
از دﻳﮕر سﻮ ،زﻣﻴﻨﺔ رقابت ﻣثبت و سازﻧده ﻣﻴان افراد جاﻣعﻪ فراﻫﻢ ﻣﻰآﻳد و اﻧﮕﻴزهﻫاى
ﻧﻴﻜﻮﻛارى در ﻣردم قﻮت ﻣﻰﮔﻴرد .اﻳﻦ درست است ﻛﻪ ﻫﻤچشﻤﻴﻬاى بﻴجا ورقابتﻬاى
ﻧاروا درشﻤار رذاﻳﻞ قرار دارد ،وﻟﻰ ﻫرﮔﻮﻧﻪ رقابتﻰ ﻧا روا ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ برخﻰ رقابتﻬا
ﻛﻪ ﻣتعﻠق بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک باشد ،از اﻣﻮرى است ﻛﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣاﻧعﻰ برآﻧﻬا وارد ﻧﻴست،
بﻠﻜﻪ دﻳﻦ اسﻼم بداﻧﻬا تشﻮﻳق ﻛرده است ،چﻨاﻧﻜﻪ خداوﻧد فرﻣﻮده است:
[اﻟﻤطففﻴﻦ]26 :

ترجﻤﻪ :و در آن رقابت ﻛﻨﻨدﮔان باﻳد بﻪ رقابت بپردازﻧد.
درحدﻳثﻰ برخﻰ از رقابتﻬا را ﻣجاز وپسﻨدﻳده خﻮاﻧده وفرﻣﻮده است:
پﻴاﻣبر اسﻼم
"رقابت درﻣﻴان تان روا ﻧﻴست ﻣﮕر در دوجاى ،ﻳﻜﻰ آﻧﻜﻪ خداوﻧد عزوجﻞ بﻪ شخصﻰ
تﻮفﻴق ﻳادﮔﻴرى قرآن را داده باشد و او شباﻧﻪ روز بدان بپردازد وازآن پﻴروى ﻛﻨد ،آن
ﮔاه ﻛسﻰ (آرزو ﻛﻨد و) بﮕﻮﻳد اﮔر خداوﻧد ﻣتعال آﻧچﻪ را بﻪ فﻼﻧﻰ داده است بﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
بدﻫد ﻣﻦ ﻧﻴز بﻪ آن ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ خﻮاﻫﻢ پرداخت ﻛﻪ او بدان ﻣﻰپردازد .دوم شخصﻰ ﻛﻪ
خداوﻧد بﻪ اوسرﻣاﻳﻪ اى داده و او آن را اﻧفاق ﻛﻨد وصدقﻪ بدﻫد ،دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد ﻛاش
خداوﻧد بﻪ ﻣﻦ ﻧﻴز ﻫﻤاﻧﻨد او بدﻫد تا ﻣﻦ ﻧﻴز صدقﻪ بدﻫﻢ".
 -1اﻟبﻴﻬقﻰ.
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با تﻮجﻪ بﻪ آﻧچﻪ ﮔذشت بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسﻴﻢ ﻛﻪ پﻴشﮕام شدن درﻛارﻫاى ﻧﻴک ﻳﻜﻰ
از وﻳژﮔﻴﻬاى ارزﻧدة اخﻼقﻰ است ﻛﻪ بﻪ شﻜﻮفاﻳﻰ فضاﻳﻞ درجاﻣعﺔ اسﻼﻣﻰ وتقﻮﻳت
رقابتﻬاى ساﻟﻢ وسﻮدﻣﻨد ﻛﻤک ﻣﻰرساﻧد.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣثاﻟﻰ را درحضﻮر ﻫﻢصﻨفﻴﻬاى خﻮد دربارة پﻴشﮕام شدن تان درﻛارﻫاى ﻧﻴک بﻴان ﻛﻨﻴد.
خﻼصﻪ
در جاﻣعﻪ خﻴر و شر ،خﻮبﻰ و بدى ﻫر دو وجﻮد دارﻧد .اﻣا وظﻴفﺔ اﻧساﻧﻬا است ﻛﻪ
خﻮبﻰﻫا را ﮔسترش بدﻫﻨد تا بدﻳﻬا و زشتﻰﻫا از جاﻣعﻪ ﻧابﻮد شﻮد.
پﻴشﮕام شدن در خﻮبﻴﻬا و عﻤﻞ ﻛردن بﻪ آن دﻳﮕران را براى ﻛارﻫاى خﻮب تشﻮﻳق ﻣﻰﻛﻨد.
از ﻧﮕاه اخﻼق اسﻼﻣﻰ ﻫرﮔاه اﻧسان ﻳک عﻤﻞ وﻳا طرﻳقﺔ ﻧﻴک را اساس بﮕذارد ،اجرآن
بﻪ اﻧدازة ثﻮاب ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ آن طرﻳقﻪ عﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨد براى ﻫﻤان شخص اساس ﮔذار
خﻮبﻴﻬا ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 -1آﻳا در جاﻣعﻪ ﻫﻤﻴشﻪ خﻮبﻴﻬا وجﻮد دارد ﻳا بدﻳﻬا؟
 -2اﮔر برﻛﻨدن ﻫﻤﺔ زشتﻴﻬا ﻧاﻣﻤﻜﻦ باشد پس چﻪ باﻳد ﻛرد؟
 -3چرا بسﻴارى ازﻣردم دراقدام بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک دچار تردﻳد ﻣﻰشﻮﻧد؟
 -4درچﻪ شراﻳطﻰ اﻣﻜان ﻛاﻫش شرارتﻬا وجﻮد دارد؟
 -5چﮕﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮى عﻤﻠﻰ بﻪ تقﻮﻳت خﻮبﻴﻬا ﻛﻤک ﻣﻰﻛﻨد؟
 -6آﻳا ﻫﻤﺔ اﻧﻮاع رقابتﻬا ﻧاپسﻨدﻳده است؟
 -7دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از رقابتﻬاى ﻣشروع در اخﻼق اسﻼﻣﻰ را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻣطﻠب ﻛﻮتاﻫﻰ دربارة ﮔسترش خﻮبﻴﻬا ازطرﻳق پﻴشﮕام شدن درﻛارﻫاى ﻧﻴک بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ﻧﻬﻢ

رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن در خﻮﺑﻴﻬﺎ
در درس ﮔذشتﻪ ﮔفتﻪ شد ﻛﻪ پﻴشﮕام شدن بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک ﻳﻜﻰ از صفاتﻰ است ﻛﻪ
ازﻧظر اسﻼم اﻫﻤﻴت خاص دارد .رقابت ﻧﻤﻮدن در اعﻤال ﻧﻴک وپﻴشﮕام شدن در خﻮبﻴﻬا
چﻪ اﻫﻤﻴت دارد و در جاﻣعﻪ چﻪ اثراتﻰ ﻣﻰﮔذارد؟
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻫرﮔاه شراﻳط اجتﻤاعﻰ در ﻳک جاﻣعﻪ بجاﻳﻰ برسد ﻛﻪ فساد ورذﻳﻠت بر خﻴر وفضﻴﻠت
غﻠبﻪ ﻛﻨد ،در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ شراﻳط چﻪ باﻳد ﻛرد؟ شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ استاد راﻫﻬاى حﻞ
اراﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
اﻫﻤﻴت رﻗابت در ﻧﻴﻜﻴﻬا
قرآن ﻛرﻳﻢ شﻤارى از صاﻟحان ﮔذشتﻪ را بدﻳﻦ جﻬت ستﻮده است ﻛﻪ آﻧان درﻛارﻫاى ﻧﻴک
ازدﻳﮕران سبقت ﻣﻰﮔرفتﻨد ،چﻨاﻧﻜﻪ دربارة حضرت زﻛرﻳا وخاﻧﻮاده اش ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[

]90 :

ترجﻤﻪ :آﻧان بﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰشتافتﻨد وﻣارا از روى اﻣﻴد وبﻴﻢ ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد .ﻫﻤچﻨان خداوﻧد
ﻣتعال در وصف بﻨدﮔان صاﻟحش فرﻣﻮده است:
[آل عﻤران]114 :

ترجﻤﻪ :وبﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛارى ﻣﻰشتابﻨد و آﻧان از شاﻳستﮕاﻧﻨد.
ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﺔ اﻧجام ﻛارﻫاى ﻧﻴک فراﻫﻢ آﻳد ،باﻳد اﻧسان ﻣسﻠﻤان از دﻳﮕران سبقت
[اﻟبقرة:
جﻮﻳد و پﻴش از آﻧان اقدام ﻛﻨد ،زﻳرا خداوﻧد فرﻣان داده است:
]148
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ترجﻤﻪ :در ﻧﻴﻜﻴﻬا و اعﻤال خﻴر ،بر ﻳﻜدﻳﮕر سبقت جﻮﻳﻴد.
برخﻰ از داﻧشﻤﻨدان بزرگ وپﻴشﻮاﻳان اﻣت ،ازاﻳﻦ آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ استﻨباط ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ بﻬتر
است تا ﻧﻤازﻫا در اول وقت ادا ﮔردد؛ زﻳرا اﻳﻦ عﻤﻞ ﻧﻮعﻰ سبقت جستﻦ درﻛارﻫاى خﻴر
است .اﻟبتﻪ دﻳﮕر اعﻤال ﻧﻴک ﻧﻴز دراﻳﻦ حﻜﻢ داخﻞ اﻧد ،زﻳرا ﻣقصد آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ اﻳﻦ است ﻛﻪ
ﻣسﻠﻤان بﻪ شتافتﻦ درﻛارﻫاى ﻧﻴک عادت ﻛﻨد وﻫﻤﻴشﻪ دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اعﻤال پﻴشﮕام باشد.
ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻰ ﻛﻪ در صدراسﻼم از دﻳﮕران زود تر ﻣسﻠﻤان شده بﻮدﻧد بﻪ آﻧان "سابقﻴﻦ اوﻟﻴﻦ"
ﮔفتﻪ شده؛ ﻳعﻨﻰ ﻧخستﻴﻦ سبقت جﻮﻳﻨدﮔان بﻪ اﻳﻤان و اسﻼم وآﻧان چﻨدﻳﻦ بار درقرآن
ﻛرﻳﻢ بدﻳﻦ وصف ﻣﻮرد ستاﻳش قرار ﮔرفتﻨد وپاداشﻬاى ارزﻧده اى بﻪ آﻧان وعده داده شد.
ﻣؤﻣﻨان سبﻘت ﻛﻨﻨده بﻬتر اﻧد
ﻫﻤچﻨان قرآن ﻛرﻳﻢ اﻧساﻧﻬاى ﻣؤﻣﻦ را بر اساس عﻤﻠﻜرد شان بﻪ سﻪ دستﺔ عﻤده تقسﻴﻢ
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻳﻜﻰ آﻧان ﻛﻪ درضﻤﻦ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ ﻣرتﻜب تقصﻴراتﻰ شده اﻧد ،دوم ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ از
ﮔﻨاﻫان اجتﻨاب ورزﻳده اﻣا درﻛارﻫاى ﻧﻴک چﻨدان تبارزى ﻧداشتﻪ اﻧد وسﻮم ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ
عﻼوه براجتﻨاب ازﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻛار ﻧاروا ﻫﻤﻴشﻪ درﻛارﻫاى ﻧﻴک درﻛﻴفﻴت وﻛﻤﻴت ازدﻳﮕران
سبقت ﻣﻰﮔرفتﻪ اﻧد .خداوﻧد فرﻣﻮده است:
[فاطر.]32 :
ترجﻤﻪ :سپس اﻳﻦ ﻛتاب را بﻪ ﮔروﻫﻰ از بﻨدﮔان بر ﮔزﻳدة خﻮد بﻪ ﻣﻴراث دادﻳﻢ؛ اﻣا از
ﻣﻴان آﻧﻬا عده اى بر خﻮد ستﻢ ﻛردﻧد و عده اى ﻣﻴاﻧﻪ رو بﻮدﻧد و ﮔروﻫﻰ بﻪ اذن خدا در
ﻧﻴﻜﻰﻫا پﻴشﻰ ﮔرفتﻨد و اﻳﻦ ﻫﻤان فضﻞ بزرگ است.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ است ﻛﻪ تأﻧﻰ وخﻮﻳشتﻦ دارى ازﻧظر اسﻼم اﻣرى شاﻳستﻪ تﻠقﻰ شده و
ازﻣسﻠﻤاﻧان خﻮاستﻪ شده است تا از شتابزدﮔﻰ وعجﻠﻪ بپرﻫﻴزﻧد ،ﻣﮕر آن ﮔاه ﻛﻪ ﻧﻮبت
بﻪ ﻛارﻫاى خﻴر رسد ،زﻳرا در آن صﻮرت شتاب بﻬتر ازتأﻧﻰ وتأخﻴر است .پﻴاﻣبر اسﻼم
فرﻣﻮده است:

 -1سﻨﻦ ابﻰ داود
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ترجﻤﻪ :بﻬتراست ﻫرچﻴزى با آراﻣﻰ وبدون شتاب صﻮرت ﮔﻴرد ﻣﮕر عﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣربﻮط
بﻪ آخرت باشد.
قرآن ﻣجﻴد ﻧﻴز شتافتﻦ بﻪ ﻛارى را ﻛﻪ بﻪ آﻣرزش ﮔﻨاﻫان ورسﻴدن بﻪ ﻧعﻤتﻬاى اﻟﻬﻰ
ﻣﻨتﻬﻰ ﮔردد بﻪ صراحت فرﻣان داده است ،چﻨاﻧﻜﻪ فرﻣﻮده است:
[آل عﻤران.]133 :
ترجﻤﻪ :وشتاب ﻛﻨﻴد براى رسﻴدن بﻪ آﻣرزش پروردﮔار تان؛ و بﻬشتﻰ ﻛﻪ وسعت آن
آسﻤاﻧﻬا و زﻣﻴﻦ است؛ و براى پرﻫﻴز ﮔاران آﻣاده شده است.
اﮔر شراﻳط اجتﻤاعﻰ بﻪ ﻧابساﻣاﻧﻴﻬاﻳﻰ ازﻧظر دﻳﻨﻰ واخﻼقﻰ آﻟﻮده ﮔردد ،ﻳﻜﻰ از بﻬترﻳﻦ
راﻫﻬاى ﻧجات وپاک ﻣاﻧدن از آﻟﻮدﮔﻴﻬا شتافتﻦ بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک است .پﻴاﻣبراسﻼم
فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ :بشتابﻴد بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک (درآن ﻫﻨﮕام ﻛﻪ) فتﻨﻪﻫا باشد ﻫﻤاﻧﻨد پردهﻫاى شب
تارﻳک ،ﻛﻪ ﻳک شخص صبحﮕاﻫان ﻣؤﻣﻦ است و درشاﻣﮕاه ﻛافر ﻣﻰشﻮد ،ﻳا شاﻣﮕاﻫان
ﻣﻮﻣﻦ است ودرباﻣداد ﻛافر ﻣﻰشﻮد ،دﻳﻨش را بﻪ ﻣتاع واجﻨاس دﻧﻴا ﻣﻰفروشد.
بﻨا بر آﻳات ورواﻳاتﻰ ﻛﻪ ذﻛر شد باﻳد ﻳک ﻣسﻠﻤان خﻮد را عادت دﻫد ﻛﻪ درﻛارﻫاى ﻧﻴک
پﻴشﮕام باشد تا ﻫﻢ بﻪ ﻣﻮفقﻴتﻬاى ﻣعﻨﻮى وپاداشﻬاى اﻟﻬﻰ دست ﻳابد وﻫﻢ درﻛارﻫاى
دﻧﻴﻮى خﻮد بﻪ ﻣﻮفقﻴت و ترقﻰ ﻧاﻳﻞ ﮔردد.

ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعﻠﻢ ﻣحترم شاﮔردان را بﻪ چﻨد ﮔروپ تقسﻴﻢ ﻛﻨد واز ﻫر ﮔروپ بخﻮاﻫد با ﻣشﻮرة
ﻫﻤدﻳﮕر ابتﻜاراتﻰ را درزﻣﻴﻨﺔ ﻛارﻫاى ﻧﻴک ﻳاد داشت بﮕﻴرﻧد ودر پﻴشروى صﻨف بﻴان
ﻛﻨﻨد.
 -1رواه ﻣسﻠﻢ
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خﻼصﻪ:
اخﻼق اسﻼﻣﻰ اﻧساﻧﻬا را بﻪ سبقت ﻧﻤﻮدن در ﻛارﻫاى ﻧﻴک دعﻮت وتشﻮﻳق ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
قرآن ﻛرﻳﻢ اﻧبﻴاى اﻟﻬﻰ –عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم -را بﻪ سبب ﻣبادرت وپﻴشﻰ ﮔرفتﻦ شان در
ﻛارﻫاى خﻴر وﻧﻴک ستاﻳش ﻧﻤﻮده است.
ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻰ ﻛﻪ در صدر اسﻼم ﻧسبت بﻪ دﻳﮕران زود تر ﻣسﻠﻤان شدﻧد صفت ﻧﻴک
وپسﻨدﻳدة "سابقﻴﻦ اوﻟﻴﻦ" را ﻛﻤاﻳﻰ ﻧﻤﻮدﻧد.
در صﻮرتﻰ ﻛﻪ شراﻳط اجتﻤاعﻰ از ﻧظر دﻳﻨﻰ واخﻼقﻰ دچار اﻧحراف و ﻧا بساﻣاﻧﻴﻬا
ﮔردد ،وظﻴفﺔ اﻧساﻧﻬاى با اﻳﻤان وبا رساﻟت شتافتﻦ و ﻣبادرت ورزﻳدن بﻪ خﻮبﻴﻬا وﻧﻴﻜﻰﻫا
ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 -1چرا برخﻰ عﻠﻤاى دﻳﻦ اداى ﻧﻤاز دراول وقت را بﻬتر داﻧستﻪ است؟
 -2آﻳا شتافتﻦ بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک ﻣخصﻮص بﻪ عبادات است؟
 -3سابقﻴﻦ اوﻟﻴﻦ بﻪ چﻪ ﻛساﻧﻰ ﮔفتﻪ شده است؟
 -4قرآن ﻣؤﻣﻨان را بﻪ چﻨد دستﻪ تقسﻴﻢ ﻛرده است؟ اﻳﻦ دستﻪﻫا را ﻧام بﮕﻴرﻳد واز قرآن
ﻛرﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد استشﻬاد ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5آﻳا خﻮﻳشتﻦ دارى وتأﻧﻰ درﻫر جا ﻧﻴﻜﻮ است؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻣطﻠب ﻛﻮتاﻫﻰ دربارة ﻧقش شتافتﻦ بﻪ خﻮبﻴﻬا درﻧجات ازفتﻨﻪﻫا بﻨﻮﻳسﻴد.
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اﻣﺎﻧﺖ در اسﻼم
اﻣاﻧت چﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ عﻨاصر اﻣاﻧت چﻴست؟ فﻮاﻳد و ارزشﻬاى اﻣاﻧت در جاﻣعﺔ اﻧساﻧﻰ
چﮕﻮﻧﻪ است؟
داشتﻦ صفت اﻣاﻧت براى افراد سبب اطﻤﻴﻨان و ترقﻰ در دﻧﻴا و ﻣﻮجب ﻧجات وﻛاﻣﻴابﻰ
در آخرت ﻣﻴﮕردد .در اﻳﻦ درس ﻣﻮضﻮعات فﻮق اﻟذﻛر را ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻌﻨاى ﻟﻐﻮى اﻣاﻧت
اﻣاﻧت در زبان عربﻰ آراﻣش و اطﻤئﻨان را ﮔﻮﻳﻨد ،و اﻣﻴﻦ ﻛسﻰ است ﻛﻪ بر وى باور
واعتﻤاد شﻮد ،و در ﻣﻮرد وى اطﻤئﻨان ﻣﻮجﻮد باشد ،و ﻣقصد آن حفظ و اﻣان واﻳفاى
ﻳک حق را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .ضد اﻣﻦ ترس و خﻮف ﻣﻰباشد.
ﻣﻌﻨاى اصﻄﻼحﻰ اﻣاﻧت
اﻣاﻧت عبارت است از رعاﻳت حقﻮق خداوﻧد ،بﻪ ترتﻴبﻰ ﻛﻪ اﻧسان فراﻳض و واجبات را ادا
ﻛﻨد وحقﻮق بﻨدهﮔان خدا را بجا آورد ،ﻛارى ﻛﻪ بﻪ او سپرده شده باشد آﻧرا با شاﻳستﮕﻰ
اﻧجام دﻫد ،اﮔر حفاظت ﻣاﻟﻰ بﻪ وى سپرده شده باشد در آن خﻴاﻧت ﻧﻮرزد و قصد وى
در جاﻣعﻪ حفاظت و ﻧﮕﻬدارى ارزشﻬاى خداوﻧدى و حقﻮق افراد جاﻣعﻪ باشد.
اﻧﻮاع اﻣاﻧت
باﻳد بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻣاﻧت در ساحات ﻣختﻠف زﻧدهﮔﻰ بﻜار برده ﻣﻰشﻮد و اﻧﻮاع و اقسام
ﮔﻮﻧاﮔﻮن دارد ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ اﻧﻮاع واقسام زﻳر را ﻣﻴتﻮان ذﻛر ﻧﻤﻮد:
 .1ﻫرﮔاه اﻣاﻧت اداى ﻳک ﻣسؤوﻟﻴت باشد ،بﻪ آن «ﻣسؤوﻟﻴت وﻳا وجﻴبﻪ» ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
 .2و اﮔر وفادارى در ﻣقابﻞ ﻳک قرار داد و ﻳا تعﻬد باشد ،بﻪ آن «وفا و اﻟتزام» ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
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 .3و اﮔر ﻛسﻰ در ﻳک زﻣان در سپردن اﻣاﻧتﻰ صداقت ﻧشان بدﻫد آﻧرا «صداقت و
راستﻰ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
 .4و اﮔر درﻳک ﻣجﻠس باﻻى اﻫداف وﻣقاصد ﻣﻬﻤﻰ تﻮافق صﻮرت بﮕﻴرد ،حفظ اخبار و
اسرار آن اﻣاﻧت «راز دارى» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اﻫﻤﻴت اﻣاﻧت
اﻣاﻧت در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ ﻳک ﻣسؤوﻟﻴت بزرگ و ﻣﻬﻢ شﻤرده شده است .وبﻪ حاﻛﻢ و
زﻣاﻣدار حﻜﻢ ﮔردﻳده تا اﻣاﻧتﻫا را بﻪ اشخاص با اﻫﻠﻴت و اﻣﻴﻦ بسپارد؛ چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد
[سﻮرة اﻟﻨساء ،آﻳت:
ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
]58
ترجﻤﻪ :خداوﻧد ﻣتعال شﻤا را فرﻣان ﻣﻰدﻫد تا اﻣاﻧتﻫا را بﻪ صاحبان آن بدﻫﻴد.
ازجاﻧب دﻳﮕر خداوﻧد ﻣؤﻣﻨان را اﻣر ﻣﻰﻛﻨد در اﻣاﻧتﻫا خﻴاﻧت ﻧﻮرزﻧد ،چﻨاﻧچﻪ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮرة اﻻﻧفال ،آﻳت]27 :

ترجﻤﻪ :اى ﻛساﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤان آورده اﻳد! بﻪ خداوﻧد و پﻴاﻣبر خﻴاﻧت ﻧﻜﻨﻴد؛ و در اﻣاﻧتﻬاى
خﻮد خﻴاﻧت روا ﻣدارﻳد ،در حاﻟﻴﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت حفظ واداى اﻣاﻧت احادﻳث ﻧبﻮى زﻳادى ذﻛر ﮔردﻳده
فرﻣﻮده اﻧد:
ﻛﻪ در ﻳک حدﻳث ﻣبارک پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ ﻛﻪ اﻣاﻧت را ﻧﮕﻬدارى ﻧﻜﻨد ،اﻳﻤان ﻧدارد ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ از عﻬد خﻮد خﻼف
ورزى ﻛﻨد ،دﻳﻦ ﻧدارد.
در حدﻳث دﻳﮕرى صفت خﻮب اﻣاﻧت را بﻪ ﻛسﻰ بشارت داده است
ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر
ﻛﻪ شخص ﻣؤﻣﻦ و اﻣﻴﻦ بﻮده باشد ،چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
()2

ترجﻤﻪ :ﻣؤﻣﻦ ﻛسﻰ است ﻛﻪ ﻣردم وى را در اﻣﻮال و در ﻧفسﻬاى شان اﻣﻴﻦ بداﻧﻨد.
 -1رواه احﻤد.
 -2ﻣسﻨد اﻟصحابﻪ.
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ﻋﻨاصر اﻣاﻧت
اﻣاﻧت داراى سﻪ عﻨصر ﻣﻬﻢ است ﻛﻪ شخص اﻣﻴﻦ باﻳست اﻳﻦ سﻪ اصﻞ را رعاﻳت ﻛﻨد:
 .1چﻴزﻳﻜﻪ حق وى ﻧباشد ،از آن خﻮد دارى ﻛﻨد.
 .2حق دﻳﮕرى را ادا ﻛﻨد ،با داشتﻦ قدرت بﻪ عدم اﻳفاى آن.
 .3چﻴزى ﻛﻪ بﻪ وى سپرده شده ،آﻧرا بدون ﻛﻢ وﻛاست حفاظت ﻧﻤاﻳد.
ﻓﻮاﻳد اﻣاﻧت در جاﻣﻌﻪ
وفا ﻧﻤﻮدن بﻪ اﻣاﻧت سبب اعتبار و باور ﻣﻴﮕردد.
 .1در جاﻣعﻪ احساس اﻣﻦ و اﻣان و اطﻤﻴﻨان را تقﻮﻳت ﻣﻰﻛﻨد.
 .2در جاﻣعﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر بﻪ صﻮرت خﻮب و درست اﻧجام ﻣﻰﮔردد.
 .3شﻨاخت و رعاﻳت اﻣاﻧت از ﻫر ﻧﻮع درﮔﻴرى ،غدر و ضﻴاع حقﻮق جﻠﻮ ﮔﻴرى
ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 .4وفاى اﻣاﻧت سبب رضاى خداوﻧد وخﻮشحاﻟﻰ بﻨدهﮔان او ﻣﻰﮔردد.
ﻫرﮔاه خﻮاستﻪ باشﻴﻢ ﻛاﻣﻴابﻰ دﻧﻴا و آخرت ﻧصﻴب ﻣا شﻮد ،پس ﻻزم است ارزش وفﻮاﻳد
اﻣاﻧت را در ﻧظر ﮔرفتﻪ ،در ﻛارﻫاى خﻮد اﻣﻮر ﻣربﻮط بﻪ خاﻧﻮاده ،وظاﻳف و ﻣسؤوﻟﻴت
ﻫاى ادارى و ساﻳر عرصﻪﻫاى زﻧدهﮔﻰ اﻣاﻧت را حفظ وادا ﻧﻤاﻳﻴﻢ و اﻳﻦ اخﻼق بزرگ را
شعار و عﻤﻞ خﻮد بﮕرداﻧﻴﻢ.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعﻠﻢ ﻣحترم شاﮔردان را تشﻮﻳق ﻧﻤاﻳﻨد تا آﻳت و حدﻳث زﻳر را با آواز بﻠﻨد بخﻮاﻧﻨد
وﻣعﻨاى آﻧرا بفﻬﻤﻨد.
.1
.2

.
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خﻼصﻪ
اﻣاﻧت عبارت از رعاﻳت حقﻮق خداوﻧد ﻣتعال ،اﻳفاى حقﻮق بﻨدهﮔان خدا و اﻧجام
ﻣسئﻮوﻟﻴتﻬاى فردى و اجتﻤاعﻰ ﻣﻰباشد.
وجاﻳب وﻣسئﻮوﻟﻴتﻬا ،وفا و اﻟتزام ،صداقت و راستﻰ ،راز دارى و پﻮشاﻧﻴدن اسرار دﻳﮕران
از جﻤﻠﺔ اﻧﻮاع اﻣاﻧت در اخﻼق اسﻼﻣﻰ ﻣﻰباشد.
اخﻼق اسﻼﻣﻰ اﻳﻤاﻧدارى و دﻳاﻧت را ﻣشروط بﻪ اﻣاﻧت دارى ﻧﻤﻮده است.
اﻳفاى حقﻮق دﻳﮕران و حفاظت و ﻧﮕﻬدارى ﻛاﻣﻞ آﻧچﻪ بﻪ اﻧسان سپرده ﻣﻰشﻮد از
عﻨاصر اصﻠﻰ اﻣاﻧت است.
اﻣاﻧت داراى فﻮاﻳد زﻳاد است ﻛﻪ با ﻣراعات آن زﻧدﮔﻰ فردى واجتﻤاعﻰ اﻧساﻧﻬا بﻪ
اطﻤئﻨان ورفاه وسعادت ﻫﻤﻪ جاﻧبﻪ ﻣبدل ﻣﻰﮔردد.
ارزﻳابﻰ
 .1ﻣقصد از اﻣاﻧت چﻴست؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .2اﻧﻮاع واقسام اﻣاﻧت ﻛداﻣﻬا اﻧد؟
 .3سﻪ عﻨصر اﻣاﻧت را تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .4فﻮاﻳد وارزشﻬاى اﻣاﻧت در جاﻣعﻪ چﻴست؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
در ﻣﻮرد ﻳﻜﻰ از عﻨاوﻳﻦ زﻳر ﻣقاﻟﻪ اى بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ ﻛﻤتر از پﻨج سطر ﻧباشد.
 .1حفاظت و ﻧﮕﻬدارى اﻣﻮال خاﻧﻪ.
 .2حفاظت و ﻧﮕﻬدارى اﻣﻮال ﻣسجد و ﻣدرسﻪ.
 .3ﻛتاب ،ﻛتابچﻪ ،قﻠﻢ و ﻫر اﻣاﻧت دﻳﮕر ﻫﻤصﻨفﻰﻫا و دوستان خﻮد را بﻪ وقت آن ﻣسترد
ﻧﻤﻮدن.
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ﺗﺮﺣﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ
بحﻴث رحﻤت براى ﻫﻤﻪ عاﻟﻤﻴان فرستاده شده است،
پﻴاﻣبر اسﻼم حضرت ﻣحﻤد
چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣتعال اﻳﻦ اصﻞ را در ﻛتاب خﻮد بﻪ صﻴغﺔ حصر چﻨﻴﻦ اعﻼم ﻧﻤﻮده
[اﻷﻧبﻴاء]107 :
است:
ترجﻤﻪ( :اى پﻴاﻣبر!) ﻣا تﻮ را جز رحﻤت براى جﻬاﻧﻴان ﻧفرستادﻳﻢ.
رحﻤت عﻼﻣﺔ روح عاﻟﻰ ،صفاى ﻧفس و ﻧشاﻧﺔ اخﻼق ﻧﻴک و صﻼح و پاﻛﻰ قﻠب است.
بﻴاﻳﻴد بﻪ ﻣفاﻫﻴﻢ وارزشﻬا وفﻮاﻳد اﻳﻦ ﻫدﻳﺔ ﮔراﻧبﻬاى اﻟﻬﻰ بﻴشتر آشﻨا شﻮﻳﻢ.
ﻣﻔﻬﻮم رحﻤت
ﻛﻠﻤﺔ رحﻤت وﻣشتقات آن ﻧرﻣش ،ﮔذشت ،عطﻮفت ،شفقت و ترحﻢ و ﻣﻬرباﻧﻲ را
ﻣﻴﮕﻮﻳد ،و ضد آن قسﻮت ،سختﻰ وغﻠظت قﻠب است.
در اصطﻼح شرعﻰ :رحﻤت بﻪ آن خﻮى و طبﻴعت اخﻼقﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد ﻛﻪ بﻪ اساس
شفقت و ارادة ﻧﻴک ،اﻧسان را بطرف خﻴر رساﻧدن تشﻮﻳق ﻣﻴﻜﻨد .پس اﻧسان با صفت
رحﻤت بﻪ قﻠبﻫاى دﻳﮕران احساس شفقت ﻣﻰدﻫد ،در خﻮشحاﻟﻰ اظﻬار خﻮشﻰ با
اﻳشان ﻣﻴﻜﻨد و در حاﻻت غﻢ و حزن با اﻳشان ،غﻢ شرﻳﻜﻰ و دﻟسﻮزى ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
جاﻳﮕاه ترحﻢ وﻣﻬرباﻧﻰ در اسﻼم
ترحﻢ و ﻣﻬرباﻧﻰ در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم جاﻳﮕاه عاﻟﻰ دارد و ﻫﻤﻪ چﻴز را شاﻣﻞ ﻣﻰباشد.
در اسﻼم چﻨﻴﻦ رﻫﻨﻤاﻳﻰ شده ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨان ﻣاﻧﻨد ﻳک جسﻢ اﻧد ،با ﻳﻜدﻳﮕر بﻪ اﻧدازه
اى روابط ﻧزدﻳک دارﻧد ،چﻨاﻧچﻪ عضﻮى عﻠﻴﻞ و دردﻣﻨد باشد باﻻى دﻳﮕر اعضا اثر
ﮔذارى ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻣؤﻣﻨان با ﻳﻜدﻳﮕر رحﻢ ﻛﻨﻨده ﻫستﻨد ،در خﻮشحاﻟﻰ و اﻧدوه با ﻳﻜدﻳﮕر
احساس ﻣشترک دارﻧد بزرگ وقﻮى بر ﻛﻮچک و ضعﻴف شفقت ﻣﻴﻜﻨد ،ﻳﻜﻰ با دﻳﮕرى
در فضاى ﻣحبت ،صﻠﺔ رحﻢ و برادرى دست ﻛﻤک وشفقت دراز ﻣﻴﻜﻨد ،چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
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()1

.
ترجﻤﻪ :ﻣؤﻣﻨان در دوستﻰ ،تراحﻢ و عطﻮفت ﻣﻴان ﻳﻜدﻳﮕر ﻣاﻧﻨد ﻳک جسد واحد
ﻫستﻨد ﻛﻪ ﻫرﮔاه عضﻮى از آن بﻪ رﻧج وتﻜﻠﻴف ﮔرفتار شﻮد ،ساﻳر اعضاى جسد را بﻪ بﻰ
خﻮابﻰ و درد وادار ﻣﻰسازد.
ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ حدﻳث شرﻳف را شﻴخ سعدى بﻪ زبان شعر تعبﻴر ﻧﻤﻮده است:
بﻨﻰ آدم اﻋﻀاى ﻳﻜـــدﻳﮕــــر اﻧـد

ﻛـﻪ در آﻓرﻳﻨش زﻳﻚ جـــــﻮﻫر اﻧد

چﻪ ﻋﻀﻮى بــــــﻪ درد آورد روزﮔار

دﻳـﮕر ﻋﻀـــﻮﻫا را ﻧﻤاﻧــد ﻗـــرار

تﻮ ﻛز ﻣحﻨت دﻳﮕــــــران بﻰ ﻏﻤﻰ

ﻧشاﻳـــد ﻛﻪ ﻧاﻣت ﻧﻬﻨــد آدﻣـــﻰ

در پﻬﻠــﻮى آن ،ﻣســﻠﻤاﻧان در جاﻣعﻪ بﻪ ﻧﮕﻬــدارى و ترحﻢ بﻪ دﻳﮕر ﻣخﻠﻮقات تشــﻮﻳق
ﮔردﻳــده اﻧد ،چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبــر

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ترجﻤﻪ :خداوﻧد رحﻤان بر رحﻢ ﻛﻨﻨدهﮔان رحﻢ ﻣﻰﻛﻨد ،با اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ترحﻢ ﻛﻨﻴد تا
ﻣﻮرد ترحﻢ آن ذاتﻰ ﻛﻪ در آسﻤان است قرار ﮔﻴرﻳد.
ﻣﻈاﻫر رحﻤت وترحﻢ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
خداوﻧد ﻣتعال در آﻳات ﻣختﻠف قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣؤﻣﻨان را بﻪ صبر و ﻣرحﻤت و شفقت اﻣر
ﻧﻤﻮده اجر و ثﻮاب و ﻛاﻣﻴابﻰ دﻧﻴا و آخرت را بﻪ اﻳﻦ اوصاف ﻧﻴک ﻣربﻮط و ﻣﻨﻮط ﮔرداﻧﻴده
[اﻹسراء]24 :
است ،قرآﻧﻜرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :وباﻟﻬاى تﻮاضع خﻮﻳش را از ﻣحبت و ﻟطف ،در برابر آﻧان (واﻟدﻳﻦ) پﻬﻦ بﮕردان.
ﻫﻤچﻨان خداوﻧد تﻮصﻴﻪ ﻛﻨﻨدهﮔان بﻪ شﻜﻴباﻳﻰ و ترحﻢ و ﻣﻬرباﻧﻰ را ستاﻳش ﻧﻤﻮده
و آﻧﻬا را از جﻤﻠﺔ ﮔروه راستﻜاران و راه ﻳافتﮕان ﻣعرفﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،آﻧجا ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟبﻠد]17 :

ﻫﻤچﻨان قرآﻧﻜرﻳﻢ در وصف ترحﻢ وﻣﻬرباﻧﻰ پﻴاﻣبر اسﻼم چﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[آل عﻤران]159 :
 -1رواه ﻣسﻠﻢ.
 -2رواه ابﻮ داود واﻟترﻣذى.
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ترجﻤﻪ :بﻪ برﻛت رحﻤت اﻟﻬﻰ در برابر آﻧان ﻧرم و ﻣﻬربان شدى؛ و اﮔر خشﻦ و سﻨﮕدل
ﻣﻲبﻮدى ،از اطراف تﻮ پراﮔﻨده ﻣﻰشدﻧد .پس آﻧﻬا را ببخش و براى آﻧﻬا آﻣرزش بطﻠب.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى رحﻤت و ترحﻢ
* عﻴادت ﻧﻤﻮدن ﻣرﻳضان.
* ﻛﻤک وﻫﻤﻜاري با بﻴچارهﮔان و ﻣحتاجان.
* خﻮد دارى از ضرر ،آزار و اذﻳت دﻳﮕران.
* ﻫﻤﻜارى و ﻣشارﻛت در حﻞ ﻣشﻜﻼت و ﻣصﻴبت دﻳﮕران.
* عفﻮ و بخشش ﻛسﻰ ﻛﻪ از اداى حقﻮق تﻮ ﻛﻮتاﻫﻰ ﻧﻤاﻳد.
* ﻛشﻴدن دست ترحﻢ بر واﻟدﻳﻦ و ﻛﻮدﻛان.
* ﻛﻤک وﻳارى رساﻧدن بﻪ ﻣسافران وﻣحتاجان.
* شتافتﻦ بﻪ ﻳارى وﻫﻤﻜارى آسﻴب دﻳدهﮔان.
* سﻬﻢ ﮔﻴرى براى جستجﻮى ﮔﻢ شدﮔان.
* ترحﻢ بر حﻴﻮاﻧات وﻣﻜﻠف ﻧساختﻦ آﻧﻬا باﻻتر از طاقت شان.
ترحﻢ چﮕﻮﻧﻪ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد؟
ترحﻢ و ﻣﻬرباﻧﻰ با فﻬﻤﻴدن و عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد زﻳر بﻪ دست ﻣﻰآﻳد:
 .1رفق (ﻧرﻣﻰ) و شفقت را پﻴشﺔ خﻮد ﻛردن.
 .2با دﻳﮕران بﻪ تﻮاضع و خاﻛسارى تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮدن.
 .3در ﻣقابﻞ ﻣشﻜﻼت خﻮد و دﻳﮕران خﻮﻳشتﻦ دارى وشﻜﻴباﻳﻰ ﻧﻤﻮدن.
 .4عفﻮ و بخشش پﻴشﻪ ﻛردن.
 .5خﻮى و عادت قﻨاعت را حاصﻞ ﻧﻤﻮدن.
 .6قﻠب خﻮد را از غﻠظت ،ﻛﻴﻨﻪ ،قﻬر و ﻧا اﻣﻴدى پاک ﻧﻤﻮدن.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻫرشاﮔرد در بارة رحﻤت ﻳک آﻳت وﻳا حدﻳث ،در پﻴشروى شاﮔردان دﻳﮕر بخﻮاﻧد.
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خﻼصﻪ
رحﻤت وترحﻢ عبارت از خﻮى وطبﻴعت اخﻼقﻰ است ﻛﻪ اﻧسان را بسﻮى خﻴر رساﻧدن
تشﻮﻳق ﻧﻤﻮده واﻧسان با داشتﻦ اﻳﻦ صفت بﻪ قﻠبﻬاى دﻳﮕران احساس خﻮشﻰ ﻣﻰدﻫد
ودر حاﻻت غﻢ و اﻧدوه با اﻳشان ﻫﻤﻨﻮاﻳﻰ ﻣﻰورزد.
رحﻤت وترحﻢ در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم جاﻳﮕاه عاﻟﻰ دارد وﻫﻤﻪ صفات ﻧﻴﻜﻮ را شاﻣﻞ
ﻣﻰﮔردد .قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣقصد اصﻠﻰ بعثت پﻴاﻣبر را رحﻤت بﻪ جﻬاﻧﻴان ﻣعرفﻰ ﻧﻤﻮده،
پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم ﻣؤﻣﻨان را در ترحﻢ وﻫﻤبستﮕﻰ بﻪ ﻳک جسﻢ واحد تشبﻴﻪ ﻧﻤﻮده
است.
رحﻤت و ترحﻢ در اخﻼق اسﻼﻣﻰ از عرصﺔ اﻧساﻧﻬا فراتر رفتﻪ شاﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣخﻠﻮقات
خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰﮔردد.
اخﻼق رحﻤت وترحﻢ با آﻣﻮزش ،تﻤرﻳﻦ وآزﻣاﻳش حاصﻞ ﻣﻰشﻮد ،وبا صفات اخﻼقﻰ
دﻳﮕر تقﻮﻳت ﻣﻰﮔردد.
ارزﻳابﻰ
 .1رحﻤت را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 .2جاﻳﮕاه رحﻤت را در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .3اﻫﻤﻴت رحﻤت را از ﻧﮕاه قرآن ﻛرﻳﻢ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .4رحﻢ ﻧﻤﻮدن چﻪ فﻮاﻳدى دارد؟ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5غﻴر از اﻧسان با دﻳﮕر ﻣخﻠﻮقات چﮕﻮﻧﻪ ترحﻢ ﻛرده ﻣﻴتﻮاﻧﻴد؟
 .6راهﻫاى بﻪ دست آوردن رحﻤت ﻛدام است؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
ﻫر شاﮔرد در چﻬار سطر فﻮاﻳد ترحﻢ ﻧﻤﻮدن را بﻨﻮﻳسد.
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درس سﻲ و دوم

ﻛﺮم و سﺨﺎوت
خداوﻧد ﻛرﻳﻢ است و ﻛرم ﻛﻨﻨدهﮔان را دوست دارد .در اﻳﻦ درس ﻣﻴخﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻛرم ﻳا
سخاوت چﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ ﻛرم صفت چﻪ ﻛسﻰ است؟ قرآن ﻛرﻳﻢ و سﻨت ﻧبﻮى در بارة
ﻛرم چﻪ فرﻣﻮده اﻧد؟ ﻛرم وسخاوت چﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
ﻣﻌﻨاى ﻟﻐﻮى ﻛرم
ﻛرم وﻳا سخاوت در زبان عربﻰ بﻪ ﻣعﻨاى ﻣصرف ﻛردن و ﻧفقﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣال و خﻮد دارى
از بخﻞ را ﻣﻰ ﮔﻮﻳد.
ﻣﻌﻨاى اصﻄﻼحﻰ ﻛرم
ﻣصرف ﻧﻤﻮدن و اعطاى ﻣال در وقت ضرورت و حاجت ،و بﻪ اﻧدازة تﻮان با ﻣستحقان
ﻛﻤک ﻧﻤﻮدن را ﻛرم وﻳا سخاوت ﮔﻮﻳﻨد .پس سخاوت آن صفت ﻛرﻳﻤﻰ است ﻛﻪ اﻧسان
ﻧفس خﻮد را بﻪ اﻧفاق ﻣال عادت بدﻫد ،از بخﻞ و سخت ﮔﻴرى بپرﻫﻴزد و با خﻮشﻰ و
اخﻼص ﻣال اصﻠﻰ خﻮد را در راه ﻧﻴک و ﻛﻤک بﻪ ﻣحتاجان و بﻴچارهﮔان خرج ﻧﻤاﻳد.
در اسﻼم ﻣؤﻣﻨان دارﻧدهﮔان قﻠبﻫاى خﻮب ﻣﻮصﻮف شده اﻧد ﻛﻪ با تﻨﮕدستان و
بﻴچارهﮔان دﻟسﻮزى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،در تعاون و ﻛﻤک ﻧﻤﻮدن پﻴشقدﻣﻰ ﻣﻴﻜﻨﻨد ،از
آﻧچﻪ خداوﻧد بﻪ اﻳشان داده است در راه خﻴر و سازﻧدهﮔﻰ بﻤصرف ﻣﻰرساﻧﻨد.
تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ حﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻫر ﻛس باﻳد اخﻼق ﻛرﻳﻤاﻧﻪ داشتﻪ باشد ،بﻪ قدر
تﻮاﻧاﻳﻰ ﻛﻤک ﻛﻨﻨده باشد ،ثروتﻤﻨدان و ﻣاﻟداران بﻪ ﻣصرف ﻧﻤﻮدن اﻣﻮال شان در راه
خﻴر تشﻮﻳق شﻮﻧد ،از حاﻟت فقرا و بﻴچارهﮔان باخبر شﻮﻧد؛ بﻪ ﻫر اﻧدازه ﻳﻰ ﻛﻪ با ﻣصرف
ﻧﻤﻮدن ﻣال در حﻞ ﻣشﻜﻼت جاﻣعﻪ سبقت ﻧﻤاﻳﻴﻢ بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻛﻤبﻮدﻫاى ﻣا تﻜﻤﻴﻞ
ﻣﻴشﻮد وﻫﻤﻪ ﻣردم داراى ﻛار و روزﮔار ﻣﻴشﻮﻧد؛ با سخاوت ﻣشﻜﻼت فقر ودرﻣاﻧدﮔﻰ
افراد جاﻣعﻪ ﻣرفﻮع ﻣﻴﮕردد و ﻳک فضاى ﻣطﻤئﻦ و با اﻣﻦ بﻤﻴان ﻣﻰآﻳد.
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ﻛرم و سخاوت در ﻗرآﻧﻜرﻳﻢ
اسﻼم ﻣردم را بﻪ اﻧفاق و سخاوت تشﻮﻳق ﻣﻰﻛﻨد و از بخﻞ ﻣﻨع ﻣﻰﻧﻤاﻳد .قرآن ﻛرﻳﻢ
ﻣسﻠﻤاﻧان را چﻨﻴﻦ تﻮصﻴف ﻣﻰﻛﻨد:
[اﻟبقر .]273 :
ترجﻤﻪ :آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ اﻣﻮال خﻮد را ،شب و روز ،پﻨﻬان و آشﻜار ،اﻧفاق ﻣﻰﻛﻨﻨد ،ﻣزد شان
ﻧزد پروردﮔار شان است.
ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ﻫﻤچﻨﻴﻦ خداوﻧد
[اﻟﻠﻴﻞ]7-5

ترجﻤﻪ :پس آن ﻛس ﻛﻪ در راه خدا اﻧفاق ﻛﻨد و پرﻫﻴز ﮔارى پﻴش ﮔﻴرد و جزاى ﻧﻴک
اﻟﻬﻰ را تصدﻳق ﻛﻨد ﻣا او را در ﻣسﻴر آساﻧﻰ قرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
ﻫﻤچﻨان قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣسﻠﻤان را آﮔاه ﻣﻰسازد ﻛﻪ در ﻣصرف ﻧﻤﻮدن ﻣال خﻮد اسراف ﻧﻜﻨد
و بﻜﻮشد از ﻣال وداراﻳﻰ خﻮد براى فقﻴران و ﻣساﻛﻴﻦ و در راه خداوﻧد
شﻮد.

ﻳک حصﻪ قاﻳﻞ
[

اﻹسراء ،آﻳت:

 ]26ترجﻤﻪ :و حق ﻧزدﻳﻜان را بپرداز ،وﻫﻤچﻨان حق ﻣستﻤﻨد و ﻣسافرراه و ﻫرﮔز اسراف
وتبذﻳر ﻣﻜﻦ.
ﻛرم وسخاوت در احادﻳث ﻧبﻮى
پﻴاﻣبر اسﻼم

در حدﻳثﻰ جاﻳﮕاه ﻣؤﻣﻦ ﻛرﻳﻢ وسخﻰ را چﻨﻴﻦ فرﻣﻮده اﻧد:

قال رسﻮل اﷲ

:

ترجﻤـﻪ :رســﻮل اﻛرم
باﻻﻳت اﻧفاق ﻛﻨﻢ.

 - 1صحﻴح ﻣسﻠﻢ.
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ﮔفت :خداوﻧد ﻣتعال بﻪ ﻣﻦ فرﻣــﻮده ،ﻛﻪ اﻧفاق ﻛﻦ تا ﻣﻦ

عﻦ جابر بﻦ عبداﷲ قال :قال رسﻮل اﷲ صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ:

ترجﻤﻪ :شخص سخاوت ﻣﻨد بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ،جﻨت و اﻧساﻧﻬا ﻧزدﻳک بﻮده و از آتش دوزخ
دور ﻣﻴباشــد و شــخص بخﻴﻞ از اﷲ تعاﻟﻰ ،جﻨت و اﻧســاﻧﻬا دور بﻮده و بﻪ دوزخ ﻧزدﻳک
ﻣﻰباشــد ،اﻟبتﻪ شخص جاﻫﻞ سخاوت پﻴشﻪ بﻪ ﻧزد اﷲ تعاﻟﻰ از عاﻟﻢ بخﻴﻞ پسﻨدﻳده تر
است.
ﻓﻮاﻳد سخاوت
با سخاوت وﻛرم ﻧفس اطﻤﻴﻨان و راحت ﻣﻰﻳابد.
سبب رضاﻳت خداوﻧد واﻧسانﻫا وﻧزدﻳک شدن بﻪ جﻨت ﻣﻴﮕردد.
ﻧفس پاک و صفا ﻣﻰشﻮد و اوصاف زشت بخﻞ و شح از آن دور ﻣﻴشﻮد ،وﻛسﻰ ﻛﻪ از بخﻞ
و شح خﻮد را ﻧﮕﻬدارد خﻮشحاﻟﻰ براﻳش ﻧصﻴب ﻣﻴشﻮد ،چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟحشر]9
ترجﻤﻪ :و ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ از بخﻞ و حرص ﻧفس خﻮﻳش باز داشتﻪ شده اﻧد رستﮕاراﻧﻨد.
سخاوت در جاﻣعﻪ تعاون ،پشتﻴباﻧﻰ ،ﻣﻬرباﻧﻲ وﻫﻤبستﮕﻰ ﻣﻰآورد ،دست قﻮى را بﻪ
طرف ضعﻴف ﻣﻴﻜشاﻧد و غرﻳب را بﻪ ﻛرم ﻣاﻟدار وصﻞ ﻣﻰسازد ﻛﻪ سر اﻧجام ﻳک جاﻣعﺔ
ﻳﻜپارچﻪ بﻮجﻮد ﻣﻰآﻳد.
سخاوت اﻧسان را از حرص و طﻤع باز ﻣﻴدارد.
از فقر و بﻴچارهﮔﻰ جﻠﻮﮔﻴرى ﻣﻴﻜﻨد ،از اسراف داراﻳﻴﻬا ﻣﻨع ﻣﻴﻜﻨد و باﻵخره عاﻣﻞ
ﻣؤثرى در ﻣقابﻞ قﻴﻤتﻰ ،چﻮر وچپاول قرار ﻣﻴﮕﻴرد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ استاد ﻣحترم ﻣفﻬﻮم سخاوت وبخﻞ را پﻴش روى صﻨف تﻮضﻴح بدﻫﻨد.

 -1اﻟطبرى ،تﻬذﻳب اﻵثار.
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خﻼصﻪ
ﻛرم وﻳا سخاوت ﻣصرف ﻧﻤﻮدن و اعطاى ﻣال بﻪ حاجتﻤﻨدان را ﮔﻮﻳﻨد.
اخﻼق اسﻼﻣﻰ ﻣؤﻣﻨان را بﻪ داشتﻦ صفت ﻛرم و سخاوت تشﻮﻳق وترغﻴب ﻧﻤﻮده تا با
ﻣصرف ﻧﻤﻮدن ﻣال و داراﻳﻰ شان در جﻬت خﻴر وﻛﻤک افراد جاﻣعﻪ سبقت جﻮﻳﻨد.
ﻫﻤچﻨان اخﻼق اسﻼﻣﻰ؛ ﻣؤﻣﻨان را تشﻮﻳق ﻣﻰﻛﻨد تا از اسراف وتبذﻳر بپرﻫﻴزﻧد.
تقﻮﻳت اخﻼق ﻛرم وسخاوت سبب آراﻣش ،سعادت ،فﻼح ورستﮕارى اﻧسان در دﻧﻴا
وآخرت ،حصﻮل رضاى خداوﻧد ﻣتعال ،خﻮشحاﻟﻰ افراد جاﻣعﻪ وﻣحبت وﻫﻤبستﮕﻰ
جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻰ ﻣﻰﮔردد.
ارزﻳابﻰ
 .1ﻣعﻨاى ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ سخاوت را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2راجع بﻪ ﻛرم وسخاوت از قرآﻧﻜرﻳﻢ دﻟﻴﻞ ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3جاﻳﮕاه سخاوت را در احادﻳث ﻧبﻮى چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .4فﻮاﻳد سخاوت را در حﻴات اجتﻤاعﻰ تشرﻳح ﻛﻨﻴد.
 .5در جاﻣعﻪ اى ﻛﻪ ﻛرم وسخاوت وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد عﻮاقب آن جاﻣعﻪ را چﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان با استﻨاد بﻪ آﻳات ﻣبارﻛﻪ و احادﻳث ﻧبﻮى راجع بﻪ سخاوت ﻳک ﻳک ﻣقاﻟﻪ
بﻨﻮﻳسﻨد.

101

