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مقدمه

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

  ان هذا القرآن یهدی للتی  هی اقوم و یبرش املومنین الذین 

                             یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا

»سوره إسراء آیه 9«                      

همــه ســاله برگــزاری مســابقات سراســری قــرآن کریــم فرصتی اســت 
بســیار مغتنــم و بــاارزش جهــت قرآنــی نمــودن فضــای جامعــه و بهانه 
ای اســت نیکــو بــرای انــس و الفــت بیــش از پیــش آحــاد جامعــه بــا 

کتــاب زندگــی.
ــم  ــرآن کری ــری ق ــابقات سراس ــن دوره مس ــی و هفتمی ــزاری س برگ
در مراحــل شهرســتانی و اســتانی بــه همــت اداره کل اوقــاف و امــور 
ــم  ــته مفاهی ــا در رش ــد ت ــه ای ش ــاه، بهان ــتان کرمانش ــه اس خیری
ــابقه »  ــاب مس ــوه کت ــار انب ــاپ و انتش ــا چ ــم، ب ــرآن کری ــی ق عموم
ــه  ــای جامع ــودن فض ــن نم ــهمی در عطرآگی ــیم ...« س ــه باش اینگون
بــه رایحــه روح افــزای آیــات وحــی داشــته باشــیم تــا ضمــن آمــوزش 
ــام  ــه مق ــه مطالب ــک ب ــت لبی ــر در جه ــی موث ــات، تالش ــم آی مفاهی
معظــم رهبــری حضــرت امــام خامنــه ای  در برگــزاری باشــکوه 

ــم باشــد. ــرآن کری مســابقات سراســری ق
محــور آیــات انتخابــی در ایــن مجموعــه بــر اســاس موضــوع 
»ســبک زندگــی اســالمی« مــی باشــد و رفتارهــای فــردی مطلــوب 
ــای  ــوب، رفتاره ــوب و نامطل ــی مطل ــای اجتماع ــوب، رفتاره و نامطل
ــواده و رفتارهــای مطلــوب اقتصــادی محتــوای متــن  مطلــوب در خان

حاضــر اســت.
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مقدمه

ــات  ــه( و توجه ــت )جــّل جالل ــا الطــاف حضــرت احدی ــد اســت ب امی
ــگ  ــای ســطح »فرهن ــاهد ارتق ــی عصــر  ش خاصــه حضــرت ول
ــت  ــل بی ــرآن و اه ــور ق ــول مح ــی« ح ــی فرهنگ ــی« و »زندگ زندگ

ــیم.  باش
در پایــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از موسسســه نورالثقلیــن قــم یــاد و 
خاطــره واقفــان خیــر اندیــش این اســتان کــه اراده نیــک و خیرخواهانه 
آنــان در قالــب ســنت حســنه وقــف همیشــه زنــده و جــاری اســت، از 
خداونــد منــان عاجزانــه مســئلت مــی نماییــم نــام مــا در زمــره واقفــان 

ثبــت و ضبــط گردانــد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
معاونت فرهنگی و اجتماعی



فصل اول:

رفتارهای مطلوب فردی
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1 

اصالح و خودسازی )تهذیب نفس(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ 
ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و هر کسی باید با تأمل بنگرد که برای فردای خود 
چه چیزی پیش فرستاده است، و از خدا پروا کنید؛ یقیناً خدا به آنچه انجام می دهید 
آگاه است.)18( و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا هم آنان 

را دچار خودفراموشی کرد؛ اینان بدکار و نافرمان اند.)19()حشر(
توضیح: انسان از دو بعد مادی و روحانی برخوردار است. چنان چه بعد روحانی یا 
عقالنی وی بر قوای جسمی یا حیوانی وی غلبه کرده و آن رابه تسخیر خود در 
آورد، به اوج انسانیت تعالی یافته و به جوار قرب پروردگار رشد می یابد، ولی اگر 
قوای جسمانی یا مادی وی بر قوای روحانی و معنویش غلبه کند، به حضیض 
حیوانیت تنزل می یابد. از این رو، توجه به نفس -به عنوان مرکز تنازع قوای حیوانی 
و روحانی- بسیار ضروری و مورد توجه اکید قرآن کریم و پیشوایان دینی است. 

توجه به نفس -که از آن در علم اخالق به »محاسبه و مراقبه« یاد می شود- 
به این معناست که انسان در همه ی لحظات زندگی، از نفس خویش مراقبت و 
حساب کشی نماید تا به اعمال نیک روی آورده و دچار لغزش نگردد؛ سپس اعمال 
نیک و بد خویش را به شماره آورده و برای اعمال نیک، شکرگزاری و برای گناهان 
استغفار نماید. آن گاه اعمال هر روز را با روز گذشته مقایسه و میزان پیشرفت اخالقی 
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خویش را بسنجد. این همان معنای حدیث مشهور امیر مؤمنان حضرت علی؟ع؟ 
است که می فرماید: »زیان دیده و ورشکسته کسی است که دو روزش با هم مساوی 
باشد. ]یعنی هیچ پیشرفت اخالقی نداشته باشد.[« آن حضرت هم چنین در خطبه86 
نهج البالغه می فرماید: »به نفس های خود مجال ندهید؛ زیرا در آن صورت، شما 
را به راه ستم کاران می برند و درباره ی نفس سستی و غفلت نورزید که این سستی 

شما را به معصیت و گناه می کشاند.«
از پیوستگی دو آیه معلوم می شود که آن هایی که به تزکیه ی نفس خود نمی پردازند، 
در حقیقت، خدا را فراموش کرده اند. عاقبت فراموشی خدا نیز آن است که پروردگار 

آنان را دچار خودفراموشی می کند.  
آیات متناسب: مائده،105/نازعات،40/ شمس،7 تا 10.

روایت متناسب: پیامبر اکرم : »َحاِسبُوا أَنُْفَسُكْم قَبَْل أَْن تَُحاَسبُوا؛ ]از خویشتن[ 
حساب رسی نمایید؛ پیش از آن که به حساب شما رسیدگی شود.« کافی:ج8ص143ح108.

کنون کرد باید عمل را حساب
 نه وقتی که منشور گردد کتاب
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2

انجام تکالیف عبادی 

)ارتباط با خدا با محوریت نماز(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
  ۅ ۅۉ ۉ ې ې 

ېې ىى ائ ائ ەئەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

آنچـه را از ایـن کتـاب بـه تـو وحی شـده اسـت، بخـوان و نمـاز را برپـا دار، 
یقینـاً نماز از گناهان آشـکار، و کارهای ناپسـند باز مـی دارد؛ و همانا ذکر خدا 
بزرگ تـر اسـت، و خـدا آنچـه را انجـام می دهیـد می داند. )عنکبـوت،45( 

توضیـح: هنگامـی کـه سـخن از رفتارهـای مطلـوب به میـان می آیـد، در 
ابتـدا باید به سـراغ بایدهـا و نبایدها در سـبک زندگی اسـالمی رفت. غفلت 
از همین نکته ی سـاده و ابتدایی، سـبب رشـد اخالقی نامتوازن در بسـیاری 
از افـراد شـده اسـت؛ به گونه ای کـه پرداختن به برخی مسـتحبات را از انجام 

واجـب مهم تـر دانسـته و معیـار پاکی نفس دانسـته اند.
در میـان فرایـض الهـی، نمـاز جایـگاه ویـژه ای دارد. نماز بزرگ تریـن فریضه ی 
الهی در تمام ادیان آسـمانی بوده اسـت؛ زیرا وسـیله ی محکم و کارسـاز ارتباط 
با خدا و غرق نشـدن در گناه و منجالب های فسـاد اسـت. نماز، نشـانه ی آشکار 
بندگی و فرمان برداری خداوند اسـت. در قرآن کریم بیش از 90 مرتبه مسـتقیمًا 



11

اینگونه باشیم ...

به نماز اشـاره شـده اسـت. ایـن همه تأکید بـر ادای ایـن فریضه، بیانگـر ارزش 
خـاص و جایگاه رفیع این عبادت در پیشـگاه خداوند اسـت. قـرآن تنها ادای نماز 
را وظیفـه ی مسـلمانان نمی دانـد؛ بلکـه اقامـه ی نمـاز را از آنان طلـب می کند. 
اقامـه ی نماز به معنای ادای درسـت نماز با حدود و شـرایط، تـداوم در برپایی آن 

و تـالش بـرای مطرح کردن و گسـترش آن در جامعه اسـت.
نمـاز دارای حکمت هـا و فواید بسـیاری اسـت. یاد خـدا، دوری از گناه و فحشـاء، 
پاکـی روح، تقویـت اراده، از بیـن رفتـن تکبـر و غـرور و ... از علت هـای تشـریع 
نمـاز اسـت. مهم تریـن ایـن حکمت هـا، یـاد مـداوم خداونـد اسـت و چـون یاد 
خداونـد مایـه ی آرامش دل ها و بیداری بندگان اسـت، نماز نیز وسـیله ی آرامش 

و بیـداری از خواب غفلت اسـت. 

آیات متناسب: انعام،59/ علق،14/انعام،3.

حدیـث: پیامبـر اکـرم : »نمازهـای پنج گانـه بـرای امتم هماننـد رود 
زاللـی اسـت کـه از مقابل خانـه ی آنان می گذرد، اگر کسـی روزانـه پنج بار 
در ایـن نهـر شستشـو کنـد، آیا به گمان شـما بـاز هم بـر بـدن او آلودگی و 

پلیـدی خواهد مانـد؟« تهذیب األحـکام:ج2ص237ح938.
قابل درگاه حی بی نیاز

 هیچ طاعت نیست بهتر از نماز
این عبادت مایه قرب خداست
 مونس شب های تار انبیاست
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3

صبر و استقامت

ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   

ٺ ٿ ٿ ٿ

بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ]در میدان عمل بر این 
حقیقت[ استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند ]و می گویند:[ مترسید 
و اندوهگین نباشید شما را به بهشتی که وعده می دادند، بشارت باد.)فصلت،30(
توضیح:  رسوخ ملکات نفسانی در وجود آدمی، نیاز به مداومت و پایداری در باور 
و عمل به آن دارد. از این رو، پایداری در مسیر ایمان و صبر در راه خدا، شرط 
کلیدی موفقیت در سیر و سلوک بندگان خواهد داشت. با نگاهی به زندگانی 
انبیاء و اولیای الهی در قرآن، در می یابیم که رمز موفقیت آنان، پایداری بر اعتقاد 
و متزلزل نشدن در هنگام مواجهه با موانع و مشکالت بوده است. برای نمونه 
می توان به نمونه های بارزی چون اصحاب کهف، یوسف پیامبر و آسیه -همسر 
فرعون- اشاره کرد که هیچ یک باورهای دینی خود را در سختی ها و مصائب 

زندگی از دست ندادند.
در سخنان پیشوایان ما، از صبر به عنوان ریشه و اساس ایمان و نیز کلید گشایش 
و فرج یاد شده است. )کافی:ج2ص87( خداوند در قرآن بارها بر همراهی خویش 
با صابران تأکید نموده و صبر را کلید نجات و پیروزی در برابر مشکالت دانسته 
است. در سایه ی صبر و بردباری، اعتقاد و باور توحیدی در وجود انسان رسوخ 
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یافته و روح وی تکامل می یابد. گفتنی است صبر در اندیشه ی دینی، فراتر از 
معنای عرفی آن -یعنی تحمل بال و مشکالت- است. توضیح آن که صبر در 
متون دینی دارای اقسامی چون صبر در عبادت، صبر در اجتناب از معصیت و 
صبر در برابر مصائب و بالهاست که سبب می گردد معنا و کاربرد اخالقی آن 

نیز وسیع گردد. 
آیات متناسب: آل عمران،200/ بقره،153/ زمر،100.

حدیث: امام صادق : »إّن املؤمَن أشدُّ ِمن زُبَِر الحدیِد إّن زُبَر الحدیِد إذا دَخَل 
الّنار تَغیَّر و إّن املؤمَن لو قُِتَل ثُّم نرُِشَ ثُّم قُِتَل مل یَتغیّْر قلبُُه؛ مؤمن از پاره های آهن 

محکم تر است؛ پاره های آهن اگر در آتش نهاده شود، تغییر می کند؛ اما مؤمن 
اگر بارها کشته و زنده شود، دلش تغییر نمی کند.« صفات الشیعه:ص32ح47.

دال در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر
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4

علم آموزی

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ
ــه در  ــا کســی ک ــر اســت[ ی ــده ای بهت ــن انســان کفران کنن ــا چنی ]آی
ســاعات شــب بــه ســجده و قیــام و عبادتــی خالصانــه مشــغول اســت، 
از آخــرت می ترســد و بــه رحمــت پــروردگارش امیــد دارد؟ بگــو: آیــا 
ــد،  ــره از معرفت ان ــه بی به ــانی ک ــد و کس ــت دارن ــه معرف ــانی ک کس

ــر،9( ــر می شــوند )زم ــدان متذّک یکســانند؟ فقــط خردمن
توضیح: دین مبین اسالم از همان ابتدا بر کسب علم و دانش آموختگی 
تأکید نموده اســت. یکی از عوامل انحراف امت های گذشــته، جهالت و 
سفاهت آنان بوده است؛ به گونه ای که از تقلید کورکورانه ابایی نداشتند. از 
این رو، اسالم بر کسب علم و دانش تأکید نموده و آن را فضیلت بزرگی 
دانسته  اســت.پیامبر گرامی اسالم مسلمانان را به علم آموزی و فتح 
قله های دانش تشــویق می کردند. امام علی در حدیثی مشهور فرمودند: 
»به دنبال علم بروید؛ حتی اگر در چین باشد.«  )مصباح الشریعه:ص13(
بــرای فهم نظر اســالم پیرامون علم و دانش، توجه به دو نکته بســیار 
ضــروری اســت: 1- در میان ز مینه های مختلف علم و دانش، اســالم 
اهمیت ویژه و بســزایی برای تحصیل علوم اسالمی و فهم در دین قائل 
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شده است.آیه ی 122 توبه بر این مطلب تصریح دارد. پیامبر اکرم؟ص؟ 
در حدیث مهمی فرمودند: »علم تنها ســه گونه است: نشانه ی محکم و 
استوار؛ حکم و قانون عادالنه؛ اخالق نیکو و پابرجا« )کافی:ج1ص32ح1( 
علمای اســالم این سه دسته علم را بر سه شاخه ی اصلی علوم اسالمی 
-یعنــی عقائد، احــکام و اخالق- تطبیق کرده انــد. 2- علم به تنهایی 
نمی تواند انســان را به سعادت برســاند و باید همراه با عمل و ترس از 
پروردگار باشد. این مطلب از ابتدای آیه ی مذکور نیز فهمیده می شود.

آیات متناسب: مجادله،11/ فاطر،28/ توبه،122.
حدیث: پیامبر اکرم : »طَلَُب الِْعلِْم فَِریَضٌة َعَل كُلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمة 
أاَل إِنَّ اللّه َ یُِحبُّ بُغاَة الِعلِم؛ طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. آگاه 

باشید خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.« کافی:ج1ص30ح1.

با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری
 علم آدمیتست و جوانمردی و ادب
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5

رضا به خواسته ی الهی

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
هیچ آسیبی در زمین ]چون زلزله، سیل، توفان و قحطی[ و در وجود خودتان 
]چون بیماری، رنج، تعب و از دست رفتن مال و ثروت،[ روی نمی دهد مگر پیش 
از آن که آن را به وجود آوریم در کتابی ]چون لوح محفوظ[ ثبت است، بی تردید 
این ]تقدیر حوادث و فرمان قطعی به پدید آمدنش[ بر خدا آسان است.)22( تا ]با 
یقین به این که هر آسیبی و هر عطا و منعی فقط به ارادۀ خداست و شما را در 
آن اختیاری نیست[ بر آنچه از دست شما رفت، تأسف نخورید، و بر آنچه به شما 
عطا کرده است شادمان نشوید، و خدا هیچ گردنکش خودستا را ]که به نعمت ها 

مغرور شده است[ دوست ندارد. )23()حدید(
توضیح:  رضا از باالترین مقامات اولیای خداوند است و ارتباط نزدیکی با دو 
فضیلت شکر و توکل دارد. اهمیت این صفت نیکو به قدری است که امام علی

 آن را نتیجه ی یقین می داند.
نشــانه ی رضایت به خواســت خدا، اعتراض نکردن و خشمگین نشدن در 
پیشامدهاست. کسی که به مقام رضا رسیده باشد، تفاوتی میان فقر و ثروت،  
راحتی و سختی، مریضی و سالمتی، و ... نمی بیند و  هر آن چه از دوست رسد 
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را نیکو می شــمارد. در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است که رسول خدا 
هرگز درباره ی چیزی که اتفاق افتاده بود،  نمی گفت که ای کاش غیر از این 

اتفاق افتاده بود.
در آیــات باال، خداوند متعال ابتدا یادآوری می کند که هر حادثه و اتفاق که در 
جهان رخ می دهد، با خواست و اراده ی او می باشد. سپس از بندگان می خواهد 
که برای آن چه از دست داده اند، افسوس نخورند و به خاطر آن چه به آن ها داده 

شده، شادمان و سرخوش نباشند.
باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد/ گاهی بهشت در دل آتش میسر است!

آیات متناسب: مائده،119/ توبه،59/ آل عمران،153.
: »در شب معراج از خداوند عز و جل پرسیدم: کدامین  حدیث: پیامبر اکرم
عمل از سایر اعمال بهتر است؟ خداوند پاسخ داد: »»لَیَْس َشٌئ ِعْندى اَفَْضَل ِمَن 
التَّوَكُِّل َعَلَّ والرِّىض ِبا قََسْمُت؛ هیچ چیز نزد من از توکل بر من و رضایت به آنچه 

من قسمت کرده ام برتر نیست.« بحاراألنوار:ج77ص21.
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

 از  بهـر ایـن معـاملـه غمگیـن مبـاش و شـاد
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6

شکر نعمت های خداوند

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ 
و ]نیز یاد کنید[ هنگامی که پروردگارتان اعالم کرد: اگر سپاس گزاری کنید، 
قطعاً ]نعمِت[ خود را بر شما می افزایم، و اگر ناسپاسی کنید، بی تردید عذابم 
سخت است.)7( و موسی ]به بنی اسرائیل[ گفت: اگر شما و همۀ مردم روی 
زمین کافر شوید ]زیانی به خدا نمی رسد[؛ زیرا خدا بی نیاز و ستوده است.)8(

)ابراهیم(

توضیـح: یکـی از این فضایل، شـکرگزاری در برابر خداوند اسـت. تأثیر این 
فضیلـت اخالقـی در پـرورش روح انسـان بسـیار زیـاد اسـت؛ زیرا از سـویی 
عظمـت پـروردگار را در یـاد او تقویـت می کنـد و از سـوی دیگـر، او را بـه 
بهره گیـری صحیـح از نعمت هـای پـروردگارش فرامی خوانـد. نکتـه ی مهم 
این اسـت که شـکر در حقیقت، آمیخته ای از سـتایش با زبان و عمل اسـت؛ 
یعنـی شـکر حقیقـی آن اسـت که بنده نـه تنها در زبـان؛ بلکـه در عمل نیز 

قـدر نعمـت خـدا را بدانـد و آن را در راه مطلوب اسـتفاده  کند.
ایـن دو آیـه از مهم ترین آیات در بیان آثار شـکر اسـت. در آیـه ی اول خداوند 
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بـا تأکیـد فـراوان به بنـدگان گوشـزد می کند که سـنت حتمی او این اسـت 
کـه بنـدگان شـکرگزار را از نعمت های بیشـتری در دنیا برخوردار سـازد و در 
سـوی مقابل، نعمت خود را از آنان که بندگان ناسـپاس سـلب بازپش بگیرد. 
نمونه هـای فراوانـی در قرآن از اقوام و جوامع گذشـته ذکر شـده اسـت که به 
جـای شـکرگزاری در برابر پـرودگار، به نعمت های خـدادادی مغرور و فریفته 
شـده و سـرانجامی جز سـلب نعمت و مجـازات پروردگار نداشـتند. داسـتان 
قوم سـبأ -که در آیات 15 تا 17 سـوره سـبأ بیان شـده- از آن موارد اسـت.
آیـه ی بعـد نیـز، بیان گـر ایـن حقیقت اسـت که فایده ی شـکر تنهـا به خود 

بنـدگان رسـیده و خـدا نیازی بـه آن ندارد.

آیات متناسب: ضحی،11/ نساء،147/ ابراهیم،34.

: »ُشکُر کُلِّ نِعَمٍة الَوَرُع عن َمحارِِم اللَِّه؛ شکر هر نعمتی  حدیث: امام علی
پرهیز کردن از حرام های خداوند است.«مشکاة األنوار:ص35.
خردمند طبعان منت شناس
بدوزند نعمت به میخ سپاس





فصل دوم:

رفتارهای نامطلوب فردی
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7

دنیادوستی

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
محبـت و عشـق بـه خواسـتنی ها ]که عبـارت اسـت[ از زنـان و فرزنـدان و 
اموال فراوان از طال و نقره و اسـبان نشـاندار و چهارپایان و کشـت و زراعت، 
بـرای مـردم زیباجلوه داده شـده؛ اینهـا کاالی زندگـی ]زودگذرِ[ دنیاسـت؛ و 

خداسـت که بازگشـت نیکو نزد اوسـت.)آل عمـران، 14( 

توضیـح: از آیـات و روایـات فـراوان اسـتفاده می شـود، اصلی تریـن عامـل 
سـقوط و تباهـی معنوی انسـان، دنیا دوسـتی اسـت. شـیطان و نفـس اماره، 
حب دنیا را در وجود انسـان زینت بخشـیده و او را از آخرت غافل می سـازند. 
خداونـد متعـال بارها دنیـا را متاعی فریبنده و زودگذر معرفـی کرده تا بندگان 

از دل بسـتگی بـه آن دوری کنند. 
فخرفروشـی نسـبت بـه مظاهـر دنیوی چـون مـال، فرزند، ماشـین، شـأن 
اجتماعـی، پسـت و مقـام و ... از جلوه هـای دنیادوسـتی اسـت کـه در آیه ی 
باال نیز به ان اشـاره شـده اسـت. بسـیاری از ما بندگان اسـیر عشق و محبت 

بیـش از حـد به ایـن جلوه هـای فریبنـده و زودگذر گشـته ایم. 
ذکـر ایـن نکتـه نیز ضـروری اسـت کـه در اسـالم، اعتـزال و دنیاگریزی به 
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شـدت نکوهـش شـده اسـت. بر این اسـاس، بهـره ی مبـاح از لـذات دنیوی 
-چـون همسـر، فرزنـدان و مال و ثـروت- مورد تأیید قرآن و بلکه پسـندیده 
نیـز هسـت؛ اما بایـد از تعلق خاطر و دل بسـتگی مطلـق به آن دوری شـود؛ 

زیـرا بـه تدریـج انسـان را از یاد خـدا و آخرت بـاز دارد.

آیات متناسب: بقره،212/ قلم،8 تا 14/ تکاثر.

نْیا؛ حب دنیا سرچشمه ی هر  : »رَأُْس كُلِّ َخطیئٍَة ُحبُّ الدُّ حدیث: امام صادق
خطا و اشتباهی است.« کافی:ج2ص315ح1.

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
 که این عجوزه عروس هزار داماد است
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8

هواپرستی )پیروی از شهوات(

   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ
آیـا دیدی کسـی را که معبود خـود را هوای نفس خویش قـرار داده و خداوند 
او را با آگاهی )بر اینکه شایسـته هدایت نیسـت( گمراه سـاخته و بر گوش و 
قلبش ُمهر زده و بر چشـمش پرده ای افکنده اسـت؟! با این حال چه کسـی 
می توانـد غیـر از خـدا او را هدایت کند؟! آیا متذّکر نمی شـوید؟! )جاثیه،23(

توضیح: در آیه ی گذشته به برخی نمونه های آشکار حب دنیا اشاره شد. اکنون 
به نتیجه ی حب دنیا اشــاره می کنیم. محبت بیش از حد و شیفتگی به لذایذ 
دنیوی سبب می شود تا انسان به تدریج، اسیر شهوت و هوای نفس خود گردد. 
برای روشن شدن این مطلب، کافی است به این نکته توجه کنید که نفس در 
تعابیر قرآن، اقسام متعددی دارد. یکی از آن اقسام، »نفس اّماره« است. مقصود 
از نفس اّماره، نفسی است که به بدی ها و زشتی ها امر می کند؛ یعنی عنان اختیار 
آدمی را به کلی در دســت گرفته و او را تا پای جان ســرخوش غفلت و غرور 
می ســازد. نفس اماره در ابتدا چنین قدرتی ندارد؛ بلکه به تدریج و گام به گام 
وجود انسان را تحت کنترل خود درمی آورد. این امر زمانی است که دیگر ندای 
فطرت و وجدان )یا به تعبیر قرآن، نفس لوامه و سرزنش گر( به کلی خاموش 
شود. بنابراین نباید به راحتی به خواسته های نفسانی توجه کرد؛ زیرا به تدریج 
افسار آدمی را به کلی در اختیار گرفته و او را جز در ورطه ی هالکت و نابودی 
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رها نمی سازد. 
در آیه ی باال خداوند با شگفتی بسیار از کسانی یاد می کند که هوای نفس را 
معبود خود قرار داده و بر عقل و قلبشان مهر غفلت و خاموشی نهاده شده است.

آیات متناسب: فرقان،43/ مریم،59/ یوسف،53.

وِء و الَفحشاِء فَمِن ائتََمَنها خانَتُه و  : »إّن النَّفَس َلّمارَةٌ بالسُّ حدیث: امام علی
َمِن استَناَم إلَیها أَهلََكتُه؛ نْفس همواره به بدی و زشت کاری فرمان می دهد. پس 

هرکه به نْفس خویش اعتماد کند نْفس به او خیانت می ورزد و هرکه به آن دل 
خوش کند نْفس او را به هالکت می افکند.« غررالحکم:ج2ص521ح3491.

مبر طاعت نفس شهوت پرست
 که هر ساعتش قبله ی دیگرست ]سعدی[
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9

تکبر و خودبینی

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ 

ىئ يئ جب حب خب مب

 متکبرانـه روی از مـردم برمگـردان، و در زمیـن با ناز و غـرور راه مرو، همانا 
خدا هیچ خودپسـند فخرفروش را دوسـت ندارد.)لقمان،18( 

توضیح: فخرفروشی و تکبر از گناهان بزرگ است که با خود گناهان دیگری 
چون تمسخر و تحقیر دیگران یا لجاجت و عناد در برابر حق را به همراه دارد. 
خداوند متعال در آیه ی 56 سوره ی غافر اصلی ترین عامل عناد در برابر حق 
و نافرمانی خداوند، وجود تکبر در قلب کافران است. نمونه ی بارز آن، ابلیس 
است که به دلیل خودبرتربینی و استکبارش، از درگاه حق رانده شد. )بقره،34( 
فرعون نیز از همین رو، خــود را پروردگار مصریان خواند. )قصص،4( باالتر 
آن که، در آیه ی 75 سوره ی اعراف، خداوند از جبهه بندی دو گروه حّق و باطل، 
به تقابل مستکبران و مستضعفان یاد کرده است تا به بندگان گوشزد شود که 

ریشه ی گمراهی کافران، تکبر و خودبینی آنان است. 
گفتنی است زمینه های ایجاد تکبر در انسان بسیار زیاد است. گمان بسیاری 
از مردم این است که تکبر و خودبینی تنها مخصوص آنان است که از ثروت 
یا مقام ویژه ای برخوردارند؛ درحالی که ریشه های این صفت نکوهیده، در همه 
وجود دارد و چه بسا کسی در نهاد کوچک خانواده نیز چون فرعون خدایی کند 
و خود را عقل کل بداند. به همین جهت است که قرآن حتی از کوچک ترین 
جلوه های تکبر نیز به شدت نهی کرده است. در آیه ی باال کسانی که از مردم 

روبرگردانده یا در راه رفتن متکبرانه قدم برمی دارند، نکوهش شده اند. 



27

اینگونه باشیم ...

آیات متناسب: غافر،56/ فاطر،43/ فرقان،21.

: »إْحَذِر الِْكْبَ فَإنَّه رَأُْس الطُّْغیاِن َو َمْعِصیَُة الرَّْحمن؛ از تکبر  حدیث: امام علی
بپرهیزید که ســرآغاز طغیان ها و معصیت و نافرمانی خداوند رحمان است.« 

غررالحکم:ج2ص279ح2609.

تواضع سر رفعت افرازدت

 تکبر به خاک اندر اندازدت]سعدی[
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10

بخل و حرص

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی یی ی جئ حئمئىئ يئ جب حب خب مب 

ىبيب جت حت خت متىت يت جث مث 
ىث يث 

کسـانی کـه خـدا بـه آنچه از فضلـش به آنـان داده بخـل می ورزنـد، گمان 
نکننـد کـه آن بخل به سـود آنان اسـت، بلکـه آن بخل به زیانشـان خواهد 
بـود. بـه زودی آنچـه به آن بخل ورزیدنـد در روز قیامت گردنبند گردنشـان 
می شـود. و میـراث آسـمان ها و زمیـن فقط در سـیطرۀ مالکیت خداسـت، و 

خـدا به آنچه انجـام می دهید آگاه اسـت )آل عمـران،180( 

توضیـح: اسـالم، بـه همان میـزان که بر سـخاوت  و انفاق بـه عنوان یک 
فضیلـت متعالی تأکیـد کرده، از بخل و تنگ چشـمی نیز نهی نموده اسـت. 
مهم ترین زمینه های ایجاد بخل در انسـان دو چیز اسـت: 1- فریفته شـدن 
بـه دارایی هـای دنیـوی: حـب دنیـا و مال دوسـتی سـبب می شـود تـا فـرد 
بخیـل نتوانـد بـه راحتـی از مـال خـود گذشـت کـرده و آن را بـه دیگـران 
ببخشـد.  2- باورنداشـتن بـه قدرت خـدا: گاه نیز فرد بخیـل از ترس فقر و 
نـداری در آینـده از انفـاق خودداری می کنـد. خداوند کریم به ایـن عامل در 
آیه ی 268 بقره اشـاره کرده و فرموده اسـت: »شـیطان، شـما را )به هنگام 
انفـاق( بـه فقـر و تهیدسـتی وعـده می دهـد و بـه فحشـا )و زشـتی ها( امر 
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می کنـد؛ ولـی خداونـد وعـده ی آمـرزش گناهـان و فزونـی اموال به شـما 
می دهـد و خداونـد، قدرتش وسـیع اسـت و بـه هر چیز داناسـت.«

در آیـه ی مذکـور، تأکید شـده که انسـان های بخیل گمـان نکنند که بخل 
و امسـاک آنـان موجب سـود بیشـتر آنان خواهد شـد؛ بلکه در دنیـا و آخرت 

بـه زیـان آنان تمام خواهد شـد. 
گفتنـی اسـت در قـرآن کریم برای مفهوم بخـل، از واژه هـای دیگری چون 

»ُشـّح: تنگ چشـمی« نیز استفاده شـده است. 
آیات متناسب: حشر،59/ محمد،47/ نساء،37.

نیا َعیَْشــَة الُْفَقراء َو  : »َعِجبُت لِلبَخیل ...فَیَعیُش ِفی الدُّ حدیث: امام علی
یُحاَسُب ِفی اآلِخرَِة ِحساَب الْغِنیاء؛ از انسان بخیل تعجب می کنم؛ چون در 

دنیا مثل فقرا زندگی می کند و در آخرت، مثل اغنیاء و توان گران حسابرســی 
می شود.« نهج البالغۀ:حکمت126.

طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم
 حسـد و کبر و حقد به پیوند

هـفـت در دوزخـنــد در تــن تـو
 در هر هفت محکم اندر بند! 
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11

عجب و خودپسندی

... ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ

... پـس خودسـتایی نکنیـد. او بـه کسـی که پرهیزکاری پیشـه کرده اسـت 
آگاه تـر اسـت. )نجم،32(

توضیح: ُعجب و خودپســندی آفتی است که گریبان  بسیاری از مؤمنان را 
گرفته و خشکاندن ریشه ی آن، نیاز به مجاهدت و پیکار فراوان دارد. بسیاری 
از مؤمنان به این گناه مبتال نیستند؛ چون خویشتن را گناه کار می دانند، ولی آنان 
که طاعات و عبادات قابل توجهی انجام داده باشــند، اسیر آن می شوند. در از 
روایات و دعاهای بسیاری برداشت می شود که یکی از بزرگ ترین گناهان این 
است که انسان گناهان خویش را کوچک و ناچیز بداند و طاعات و عباداتش 

را بزرگ در نظر بگیرد. 
نشانه ی عجب و خودپسندی آن است که فرد از مدح و تمجید دیگران خشنود 
شده و گفتار آنان را درباره ی خود باور کند. چنین انسانی مرز حماقت و نادانی 
را نیز پشت سر گذاشته است؛ چرا که سخنی را باور کرده که خود به بطالن 

آن آگاه است. 
در آیه ی فوق، خداوند از چنین انســان هایی اظهار شــگفتی کرده و تصریح 
می کند که تنها اوســت که می داند چه کســی از نظر تقوا و بندگی باالتر از 

دیگران است.

آیات متناسب: آل عمران،188/ نور،21/ نساء،49.

: »الُْعْجُب َرأُْس الَْحَمقَة؛ خودپسندی اساس همه ی  حدیث: امام علی
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حماقت هاست« غررالحکم:ج1ص95ح348.

خود ستوده است هر که اهل بود
 خودستــایی نشــــــــان جهــــل بود 
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12

 حسد و کینه توزی

ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 
ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ  
بلکـه آنـان به مـردم ]که در حقیقْت پیامبر و اهل بیـت اویند[ به خاطر آنچه 
خـدا از فضلـش بـه آنان عطـا کرده حسـد می ورزنـد. تحقیقاً ما بـه خاندان 
ابراهیـم کتـاب و حکمـت دادیـم، و بـه آنـان فرمانروایی بزرگی بخشـیدیم 

)نساء،54(
توضیـح: اگرچـه واژه ی »حسـد« تنهـا پنج بـار در قرآن به کار رفته اسـت، 
ولـی مفهـوم آن در بسـیاری از آیـات قـرآن -به ویـژه در برخی اسـتعماالت 
واژه ی »بَْغـی«- تکـرار شـده اسـت. قرآن ریشـه ی بسـیاری از گناهـان را 
حسـادت می دانـد. نمونه هایی آشـکار از سـرانجام حسـودان را می تـوان در 
داسـتان ابلیس نسـبت به آدم یا قابیل نسـبت به هابیل و یا برادران یوسـف 
نسـبت به او مشـاهده کرد. در این آیه نیز حسـادت را عامل دشـمنی برخی 
از اهـل کتـاب با پیامبر دانسـته اسـت. حسـادت، نمونه هـای دیگری از 

نقش ایـن گنـاه در گمراهی افراد اسـت. 
مهم ترین ریشـه های بروز حسـادت در انسـان سـه چیز اسـت: 1- دشمنی 
و کینه تـوزی؛ 2- احسـاس حقـارت و ضعـف درونـی 3- ضعـف ایمـان. 
نشـانه ی حسـود هـم آن اسـت که بـه هنگام تعریـف و تمجیـد از دیگران، 
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قصـد تخریـب آنـان یا توجیـه ضعـف خـود را دارد. از آیه ی پایانی سـوره ی 
مبارکه ی فلق، فهمیده می شـود که حسـود به قدری منشـأ شـرارت و بدی 

اسـت که تنهـا راه نجـات از وی،  پنـاه بردن به خداسـت.  
گفتنـی اسـت میـان حسـد -یعنـی آرزوی زوال نعمت از دیگـری- و غبطه 
-یعنـی آرزوی دسـت یابی بـه همـان نعمـت بـدون زوال نعمـت دیگران- 

تفـاوت وجـود دارد و غبطـه در امـور معنوی صفتی پسـندیده اسـت.

آیات متناسب: بقره،109 و 90/ فلق،5/ آل عمران،19.
:  »إنَّ الَحَســَد لَیَأكُُل اإلیمَن كَم تَأكُُل الّناُر الَْحطََب؛ حسد  حدیث: امام باقر
ایمان را می خورد؛ همان گونه که آتش، هیزم را از بین می برد.« کافی:ج2ص306ح1.

اال تا نخواهی بال بر حسود
 که آن بخت برگشته خود در بالست

چه حاجت که با او کنی دشمنی
 که او را چنین دشمنی در قفاست
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13

بدگمانی به  مؤمن و تجّسس

 تفسیر آیات برگزیده

72

33

بدگمانی به مؤمن و تجّسس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ... ڄ

ای اهـل ایمـان! از بسـیاری از گمـان هـا ]در حـّق مردم[ 
بپرهیزیـد؛ زیـرا برخـی از گمـان هـا گنـاه اسـت، و ]در 
امـوری كـه مـردم پنهـان ماندنـش را خواهانند[تفحص و 

نكنید...)حجـرات/12( پی جویـی 

بیـان: اسـام بـرای حفـظ آبـرو و شـأن اجتماعـی افراد، 

قوانیـن اخاقـی و حقوقـی متعـددی وضـع كرده اسـت. 
یكـی از ایـن قوانیـن مترقی، بازداشـتن مؤمنـان از بدبینی 
نسـبت بـه دیگـران و تجسـس در امـور شـخصی آنـان 
از  بسـیاری  از  را  زشـت  عمـل  دو  ایـن  آنچـه  اسـت. 
گناهـان متمایـز می سـازد، بی توجهـی بـه قبـح ایـن عمل 

اي کسـاني کـه ايمـان آورده ايـد! از بسـياري از گمانهـا[ در حّق  
از گمانهـا گنـاه اسـت؛ و[ در  مـردم ]بپرهيزيـد، زيـرا برخـی 
امـوری کـه مـردم پنهـان ماندنـش را خواهاننـد ]تفحـص و پـی 

نکنيد...)الحجـرات/12( جويـی 

بیان: اسالم برای حفظ آبرو و شأن اجتماعی افراد، قوانین اخالقی و حقوقی 
متعددی وضع کرده است. یکی از این قوانین مترقی، بازداشتن مؤمنان از بدبینی 
نســبت به دیگران و تجسس در امور شخصی آنان است. آنچه این دو عمل 
زشت را از بسیاری از گناهان متمایز می سازد، بی توجهی به قبح این عمل و 
بهانه تراشی برخی مؤمنان برای انجام آن است. این عوامل موجب گردیده تا 
متأسفانه این دو گناه در میان جامعه ی امروزی رواج بیشتری داشته باشد. بدین 
منظور باید مضرات بدگمانی، بیش از گذشته تبیین گردد تا جامعه از پیامدهای 
شومی چون بی اعتمادی و تفرقه در امان ماند. البته باید توجه داشت هنگامی 
که مصالح مهم تریـ  چون انتخاب همسر، گزینش مسئول، حفظ امنیت جامعه 
و...ـ  وجود داشته باشد، باید  با تحقیق و بررسی صحیح، عدالت و پاکی شخص 
مقابل احراز شود و نمی توان در این موارد تنها با خوش گمانی تصمیم گرفت.

از این آیه برداشت می شود: بدگمانی، تفتیش افکار و جستجو در حریم شخصی 
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افراد مورد نهی شدید قرآن می باشد.
آیات متناسب: نور/12، اسراء/ 36.   

روایت متناسب: امام علی)علیه السالم(: »َضع أْمَر أخیَک َعلی أَْحَسنِه. کار 
برادر [ایمانی] خود را به بهترین صورت آن حمل کن.« امالی صدوق، ص380.





فصل سوم:

رفتارهای مطلوب اجتماعی
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14

احسان و نیکی به مردم

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ 
نیکـی و بدی یکسـان نیسـت. ]بـدی را[ با بهترین شـیوه دفع کـن؛ ]با این 
برخـورد متیـن و نیـک[ ناگاه کسـی که میان تو و او دشـمنی اسـت ]چنان 

شـود[ که گویی دوسـتی نزدیـک و صمیمی اسـت. )فصلت،34(

اخـالق  در حـوزه ی  دینـی  دسـتورات  ا ساسـی ترین  از  یکـی  توضیـح: 
اجتماعـی، احسـان و نیکـوکاری اسـت. از این رو، آیـات فراوانـی از قرآن به 
فضیلـت احسـان و نیکی به دیگران اختصـاص دارد. در برخی از این آیات بر 
اصـل احسـان به همه ی مـردم -حتی کافران- تأکید شـده، در برخی دیگر، 
به آداب و شـروط احسـان پرداخته شـده و در پاره ای از آیات، مقام و منزلت 
و پاداش نیکوکاران ترسـیم شـده است.  از اسـتعماالت متعدد واژه ی احسان 
در متـون دینـی در می یابیـم کـه مفهـوم آن، فراتر از احسـان مالی اسـت و 
شـامل هـر گونـه خیررسـانی بـه دیگـران می شـود؛ تـا جایی کـه می توان 

مقـام احسـان را از واالتریـن فضایل متقین و مؤمنان دانسـت. 
آیـه ی فـوق میـزان اهمیت احسـان و فایده  ی آن را ترسـیم می نمایـد؛ زیرا 
توصیـه می نمایـد حتـی در مقابـل بـدی دیگـران نیز -بـه جـای مقابله به 
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مثـل- تـالش شـود تا بـه بهترین صـورت، بـا وی برخورد شـود. ایـن کار 
سـبب رفـع کینـه از قلـب وی گشـته و دشـمنی ها را بـه دوسـتی تبدیـل 
می نمایـد. بی گمـان عمـل بـه ایـن آیـه بسـیاری از اختالفـات اجتماعی و 
کینـه و کدورت هـای بی مـورد را برطـرف خواهد سـاخت. سـیره ی تبلیغی 
پیشـوایان دینـی نیـز، پـر از مـواردی اسـت کـه بـه جهت حلـم و مـدارا با 

دشـمن خـود، قلـب او را تسـخیر کـرده و شـیفته ی خـود نموده اند.

آیات متناسب: نساء،36/ رحمن،60/ هود،115. 
: »َمْن اَْحَسَن اِلی َمْن اَساَء اِلَیِْه فََقْد اََخَذ ِبَجواِمعِ الَْفْضِل؛  حدیث: امام علی
هر کس به آن کس که به او بدی کرده، احسان کند، همه ی فضائل اخالقی 

را در خود جمع کرده است.« غرر الحکم:ج5ص394ح8905.
کرم کن که فردا که دیوان نهند

 منازل بمقدار احسان دهند
بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من اساء
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15

نیکی به والدین

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
و پـروردگارت فرمـان قاطع داده اسـت که جز او را نپرسـتید، و به پدر و مادر 
نیکـی کنیـد؛ هرگاه یکـی از آنان یـا دو نفرشـان در کنارت به پیری رسـند 
]چنانچـه تـو را به سـتوه آورند[ به آنـان اُف مگوی و بر آنـان پرخاش مکن، 
و بـه آنـان سـخنی نرم و شایسـته ]و بزرگوارانه[ بگـو.)23( و بـرای هر دو از 
روی مهـر و محبـت، بـال فروتنی فرود آر و بگو: ای پـروردگار من آنان را به 
پـاس آن که مرا در کودکـی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده.)24()اسـراء(

توضیـح: در آیـات متعـددی، فرمـان به نیکی به پـدر و مادر پـس از امر به 
توحید و پرسـتش خداوند ذکر شـده اسـت. این نشـان از اهمیت فراوان این 
فضیلـت دارد. خداونـد متعـال بندگان خویـش را از کم ترین توهین نسـبت 
بـه پـدر و مـادر بـر حذر داشـته و تأکید نمـوده کـه فرزندان بایـد در همه ی 
احـوال -و به ویـژه در زمان سـالخوردگی والدین- با کمـال فروتنی و تواضع 

با آنان رفتـار نمایند. 
بسـیاری از مردم از نقش رضایت پدر و مادر در موفقیت خود غافل هسـتند. 
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پیامبر اکرم می فرماید: »رضایت خدا در سـایه ی رضایت والدین و خشـم 
خـدا در سـایه ی خشـم آنـان اسـت.« »آن دو )یعنی پـدر و مادر( بهشـت و 
جهنـم هر کس هسـتند.« بـا این وجود، اشـتباه  نیسـت اگر نقـش رضایت 
پـدر و مـادر در موفقیـت هـر فـرد را بـه قطـار سریع السـیری تشـبیه کنیم 
کـه بسـیار سـریع تر و راحت تر از ماشـین های معمولـی، آدمـی را به مقصد 

می رساند.

آیات متناسب: احقاف،15/ لقمان،14و15/ نساء،36.
: »ِبرُّ الوالَِدیِن أَكَبُ فَریضٍة؛ نیکی کردن به پدر و مادر،  حدیث: امام علی

بزرگ ترین تکلیف الهی است.« غرر الحکم:ج3ص259ح4423.
با مادر خویش مهربان باش

 آماده ی خدمتش به جان باش
با چشــم ادب نگر پــــدر را

 از گفته ی او مپیچ سر را
چون این دو شوند از تو خرسند

خرسند شود از تو خداوند
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16

صله ارحام

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ

اگـر ]از خـدا و پیامبـر[ روی گردان شـوید آیا از شـما جز این انتظـار می رود 
کـه در زمیـن فسـاد کنیـد و ]بر سـر مـال و منال دنیـا[ قطع رحـم نمایید؟ 

)محمد، 22(
توضیح: احادیث و روایاتی که در فضیلت صله ی رحم و آثار بی نظیر آن وارد 
شده است، به قدری شــگفت انگیز است که هر مؤمنی را به دقت بیشتر در 

ارتباط با خویشاوندان وامی دارد. 
بسـیاری از روان شناسـان مطـرح غربـی نیـز بـه نقـش بی بدیـل ارتبـاط با 
خویشـاوندان در ارتقای سـطح امید به زندگی و طوالنی شـدن عمر اعتراف 
کرده انـد؛ زیـرا موجـب افزایش عواطف انسـانی، دسـتیابی بـه منبع حمایت 
اجتماعـی، رشـد معنوی، باال رفتـن مقاومت افراد در مقابل فشـارهای روانی 
و کاهـش بیماری هـا می گـردد. سـیره ی پیشـوایان دینی ما بـر این مطلب 
گـواه اسـت کـه ایشـان حتی بـا خویشـاوندانی کـه خصومـت می ورزیدند، 

نیزارتبـاط خود را قطـع نکردند.
در طرف مقابل، کاهش عمر، دوری از رحمت خدا، نابودی ســریع تر امت ها، 
انقطاع نســل، قحطی و خشک سالی، فقر و تنهایی، حزن و اندوه و بسیاری 
از ابتالئات دیگر، تنها پاره ای از پیامدهای شوم قطع رحم است که در روایات 
به آن ها اشاره شده است. به همین دلیل است که در احادیث آمده است هیچ 
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چیزی موجب قطع رحم نمی شــود؛ حتی کفر یا فسق خویشاوندان و حتی 
قطع ارتباط از ســوی آنان. در آیه ی فوق، صله رحم از مهم ترین نشانه های 
روی گردانی از خدا دانسته شده است. گفتنی است مقصود از رحم، کسی است 
که با انسان نسبت خویشاوندی نسبی داشته باشد؛ هر چند این نسبت دور باشد.

آیات متناسب: رعد،21/ نساء،1/ بقره،27.

: »إنَّ أعَجَل الَخیِر ثَوابا ِصلُة الرَِّحِم؛ ثواب صله ی رحم  حدیث: پیامبر اکرم
زودتر از ثواب هر کار خیر دیگری می رسد.« کافی:ج2ص152ح15.

گر عمر زیاد خواهی و با برکت
 بنمـای به دیـدار عزیزان حـرکت
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17

عفو و گذشت

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ 

آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند، و خشم خود را فرو می برند، و از 
]خطاهای[ مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد)آل عمران،134(

توضیـح: یکـی از واالتریـن مـکارم اخالقـی، فرو بـردن خشـم در هنگام 
غضـب و گذشـت از لغزش هـا و خطاهـای دیگـران اسـت. آیـات و روایات 
فراوانـی کـه مؤمنـان را بـه ایـن فضیلـت اخالقـی توصیـه می نمایـد، بـه 
روشـنی گـواه اهمیت این صفت کریمانه هسـتند. قرآن میـان انتقام جویی و 
چشم پوشـی کریمانـه، دومـی را نزدیک تر به تقـوا دانسـته و آن را از صفات 
نیـکان برمی شـمرد.  )بقـره،237( در آیـه ی 22 نـور نیـز آمده اسـت که اگر 
کسـی دوسـت دارد خداونـد از خطاهایـش چشم پوشـی کـرده و گناهش را 

ببخشـد، بایـد خـودش هـم از اشـتباه دیگران چشم پوشـی کند. 
بـا نگاهـی به شـیوه ی زندگانی رهبران دینـی نیز درمی یابیم کـه این خوی 
پسـندیده، زمینه سـاز اقبال عمومی بسـیاری از مردم به آن آنان بوده اسـت. 
بـرای نمونـه بـه این حدیـث پیرامون آیـه ی فوق دقـت کنیـد: روزی یکی 
از خدمتـکاران امـام سـجاد ظرف آبـی را بـرای وضوی حضـرت آوردند. 
ظـرف از دسـت خدمتـکار افتـاد و بـر سـر امـام خـورد. سـر امام شکسـت. 
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خدمتـکار بالفاصله گفـت: »َو الْكاِظمیـَن الَْغیَْظ« امام فرمود: »خشـم خود 
را فـرو بـردم!« خدمتـکار ادامـه داد: »َو الْعافیَن َعِن النَّاِس« امـام فرمود: »تو 
ُه یُِحبُّ  را بخشـیدم!« خدمتـکار ادامـه آیـه را تـالوت کـرد و گفـت: »َو اللَـّ

الُْمْحِسـنیَن« ایـن بـار امام با تبسـمی به او گفـت: »تـو را آزاد کردم!« 

آیات متناسب: شوری،37و43/ اعراف،199/ نور،22.

: »َمن یَعُف یَعـُف اللّه ُ َعنُه و َمن کَظَـَم الَغیَظ یَأجرُُه  حدیـث: پیامبر اکرم
اللـه؛ هـر کـس گذشـت کند، خـدا نیـز از او گذشـت کند و هر کس خشـم 

خـود را فـرو بـرد، خداوند به او پـاداش می دهد.« تفسـیر قمـی:ج1ص291.

حاصل نشود رضای سلطان
 تا خاطر بندگان نجویی 

خواهی که خدای بر تو بخشد
 با خلق خدای کن نکویی
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18

تعاون و همکاری

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     
ېئ ېئ  ىئ ىئ     ی  ی  ی  ی  

و یکدیگـر را بـر انجـام کارهای خیـر و پرهیزکاری یـاری نمایید، و یکدیگر 
را بـر گنـاه و تجـاوز یـاری ندهیـد؛ و از خدا پـروا کنید که خدا سـخت کیفر 

است.)مائده،2(

توضیـح: بـه طـور کـه می دانیـم انسـان موجـودی اجتماعی اسـت که در 
روابـط خـود بـا دیگران محتـاج همکاری بـا انان اسـت. از ایـن رو، تعاون و 
هم بسـتگی در انجـام امـور از عناصر ذاتی پیشـرفت یک جامعه محسـوب 
می شـود. اسـالم نیـز بـه این اصـل مهم توجـه داشـته و در آیـات و روایات 
متعـددی مؤمنـان را بـه همـکاری و هم افزایـی در امور دعوت کرده اسـت.  
بسـیاری از امـور اجتماعـی جـز بـا تعـاون و هم بسـتگی مـردم تحقـق 
نمی یابـد. بـه همیـن جهـت، مسـئولیت پذیری هـر فرد نسـبت بـه جامعه، 
تأثیـر مسـتقیمی در ارتقاء کارکرد مـادی و معنوی آن جامعه خواهد داشـت. 
توجـه بـه اصـل تعـاون در امـور اقتصـادی، فرهنگـی و علمـی و ... نگرش 
صحیحـی از ارتبـاط دولـت با مـردم و نیز مردم بـا یکدیگر ارائـه می دهد و 

تأثیـر شـگرفی در پیشـرفت همه جانبـه ی جامعـه خواهد داشـت.
در کنـار ایـن اصل، باید توجه داشـت که مفاهیمی چون هم بسـتگی، اتحاد 
و ماننـد آن تنهـا زمانـی ارزش حقیقـی و دینـی دارد کـه در جهـت تقـوا و 
نیکـوکاری باشـد؛ نـه این که در مسـیر گناه و سـتم بـه دیگران قـرار گیرد. 
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بنابرایـن، مؤمنـان بایـد یکدیگـر را در خوبی هـا کمک کـرده و از اشـاعه ی 
بـدی و فحشـا دور سـازند. نمونه ی بـارز ایـن دو مهم، در فریضـه ی امر به 

معـروف و نهـی از منکر تحقـق می یابد.

آیات متناسب: آل عمران،104/ نور،71/ نور،19.

:»الیَـزاُل الّناُس ِبَخیـٍر ما أَمـرُوا ِباملَعـرُوِف و نََهـوا َعِن  حدیـث: پیامبـر اکرم
املُنَكـِر و تَعاَونُـوا َعلَـی الـِبِّ َوالتَّقـوی؛ مـردم تا وقتی که امر بـه معروف و نهی 

از منکـر می کننـد و در نیکی و پرهیـزکاری یکدیگر را یاری می رسـانند، در 
خوبی هسـتند.« تهذیب األحـکام:ج6ص181ح373.

بنی آدم اعضای یکدیگرند
 که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عوی به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار
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19

ایثار و از خودگذشتگی

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جب حب 

و ]نیـز بـرای[ کسـانی ]از انصـار اسـت[ کـه پیـش از مهاجـران در سـرای 
هجـرت و ایمـان ]یعنـی مدینـه[ جـای گرفتند، ]و[کسـانی را که به سـوی 
آنان هجرت کرده اند دوسـت دارند، و در سـینه های خود نیاز و چشم داشـتی 
بـه آنچـه بـه مهاجران داده شـده اسـت نمی یابنـد، و آنان را بر خـود ترجیح 
می دهند، گرچه خودشـان را نیاز شـدیدی ]به مال و متاع[ باشـد. و کسـانی 
را کـه از بخـل و حرصشـان بازداشـته اند،]بر همـه موانع و مشـکالت دنیا و 

آخرت[ پیروزند )حشـر،9( 

توضیح: اهمیت ایثار و از خود گذشـتگی در آموزه های دینی روشـن اسـت. 
گذشـتن از مـال، فرزنـد و جـان و مجاهـدت در راه خـدا و مبـارزه با نفس و 
هواهـای نفسـانی همـه از جلوه هـای ایثار اسـت. نمونه هـای ایثـار در قرآن 
فراوان اسـت. از گذشـتن از جان و شـهادت در راه خدا گرفته تا گذشـتن از 
مـال و آبـرو. اوج ایثـار را نیـز می تـوان در ماجـرای خوابیـدن حضـرت علی
 در بسـتر پیامبر اکرم؟ص؟ هنگام مهاجرتشـان به مدینه دید که آیه ی 

207 بقـره به آن اشـاره دارد. 
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آیـه ی بـاال در سـتایش گروه انصار نازل شـده که با ایثار و از خودگذشـتگی 
و بـا وجـود تنگدسـتی، خانـه و دارایی خود را بـا مهاجران تقسـیم کردند. از 
انتهـای آیـه فهمیده می شـود که رسـتگاری در پناه ایثار و از خودگذشـتگی 
اسـت. نقطـه ی مقابل ایثار در آیه، »ُشـّح« اسـت که به معنـای بخل همراه 

بـا حرص و طمع اسـت.

آیات متناسب: انفال،74/ انسان،8/ بقره،207.
: »َمن آثََر َعل نَفِسِه بالََغ ِفی املُرُوَءِة؛ کسی که ایثار کند،  حدیث: امام علی

در مرّوت به اوج رسیده است.« غررالحکم:ج5ص255ح8225.
ای خوشا در گذشتن از همه چیز 

 بی نشــــــان خالصـــًا لوجـــــــه اهلل

آن کـــــه بی نام می کنــــــــد ایثار 
 هست نزدیک تــــــــر به قرب اله
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20

وفای به عهد

 ۆ ۈ
ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ

... و بـه عهـد )خـود( وفـا کنیـد، کـه از ]وفـای بـه[ عهـد سـؤال می شـود! 
)اسـراء،34( 

توضیـح: اسـالم بـه جهـت تقویـت اعتمـاد و تحکیـم روابـط اجتماعـی، 
مسـلمانان را بـه رعایـت برخـی اصـول اخالقی شایسـته فراخوانده اسـت. 
یکـی از ایـن اصـول، وفای به عهد اسـت که ترک آن موجب سـلب اعتماد 

و ایجـاد ناامنـی و هـرج و مـرج در اجتماع می شـود.
اسـالم وفای به عهد و پیمان را حتی در مورد دشـمن الزم می شـمرد؛ مگر 
آن کـه پیمان شـکنی از سـوی آنـان باشـد. در اهمیـت این صفت پسـندیده 
همیـن بـس کـه در روایات، شـرط دین داری و نشـانه ی مسـلمانی دانسـته 
شـده اسـت. یکی از نشـانه های منافقان نیز بدقولی و پیمان شـکنی دانسته 
شـده اسـت. شـاید به خاطر اهمیت فـوق العاده ای کـه وفای به عهـد دارد، 
در سـخنان پیشـوایان دینی آمده اسـت کـه هر کس می خواهـد به دیگری 
وعـده ای بدهـد، بایـد در ابتدا توان و قـدرت خود را ارزیابی کند و سـپس با 
او قـول و قـرار بگـذارد. امام علی می فرمایـد: »چیزی را کـه از وفا کردن به 

آن ناتـوان هسـتی، وعده مکن.« 
در آیـه ی فـوق خداونـد بـه مؤمنـان فرمـان داده اسـت کـه باید بـه عهد و 
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پیمان خود پایبند باشـند؛ زیرا از آن بازخواسـت می شـود. باید توجه داشـت 
کـه دامنـه ی مفهومی وفـای به عهد، وسـیع تر از قول و قرار با مردم اسـت؛ 
بلکـه شـامل پایبندی به پیمان فطـری بندگی خداوند و اطاعـت از پیامبران 

نیز می گـردد. 

آیات متناسب: مائده،1/ مؤمنون،8/ بقره،177.

: »ال دیـَن لَِمن ال َعهَد له؛ کسـی که به عهدش وفا  حدیـث: پیامبـر اکرم
نمی کند، دین نـدارد.« بحاراالنـوار:ج75:ص96.





فصل چهارم:

رفتارهای نامطلوب اجتماعی
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21

بی تفاوتی نسبت به انحراف دیگران 

)ترک نهی از منکر(

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
و باید از شما گروهی باشند که ]همه مردم را[ به سوی خیر  دعوت نمایند، 
رستگارند  اینان  یقیناً  بازدارند؛  ناپسند  کار  از  و  وادارند،  شایسته  کار  به  و 

)آل عمران،104( 
توضیح: اساس نظام ارزشی حاکم بر دین اسالم، به هدایت عمومی جامعه به 
سوی نیکی ها می انجامد. بی گمان با کم رنگ شدن غیرت دینی و شکسته شدن 
حریم فحشــاء و منکرات در جامعه، بسیاری از مؤمنان سست ایمان نیز دچار 
لغزش شــده و گمراه می گردند. از این رو، خداوند با وجوب امر به معروف و 
نهی از منکر، از مؤمنان خواسته با مظاهر فساد در جامعه مقابله کرده و چهره ی 
دینی اجتماع را حفظ نمایند. جامعه ای که مؤمنانش نسبت به انحرافات دیگران 
بی اعتنا باشند و به رشد و تعالی همدیگر در معارف دینی کمک نکنند، جامعه ای 
خموده و به دور از پویایی است. چنین اجتماعی به راحتی اسیر دشمنان درونی و 
بیرونی خود شده و توان مقابله با تهاجم آنان را نخواهد داشت. به همین جهت، 
یکی از مهم ترین عوامل فساد امت های گذشته، بی تفاوتی مؤمنان نسبت به 

گناه دیگران می باشد. 
ترک این دو فریضه آثار مخرب و زیانباری برای جامعه ی اســالمی دارد که 
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دامن آن حتی مؤمنان را خواهد گرفت؛ زیرا به تکلیف دینی خود در آگاه سازی 
و ارشاد دیگران بی اعتنا بودند.

گفتنی اســت که امر به معروف و نهی از منکر دارای شروط، آداب و مراتبی 
است که رعایت آن ضروری است. بنابر آیه ی فوق، یکی از وظایف حکومت 
اسالمی، تشکیل گروه های سازمان یافته، منسجم و آگاه برای مقابله با منکرات 

عمومی و آشکار جامعه است.

آیات متناسب: آل عمران،110/ انفال،25/ هود،116.
نَُّكم َعذاُب  : »لَتَأُمرُنَّ ِباملَعروِف و لَتَنُهنَّ َعِن املُنَكِر أو لَیَُعمَّ حدیث: پیامبر اکرم
اللِّه؛ یا امر به معروف و نهی از منکر میکنید، یا عذاب خدا همه ی شما را فرا 

می گیرد.« میزان الحکمة:ج7:ص332.
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22

تمسخر و تحقیر دیگران

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی 

ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب 
مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث 

مث 
ای اهـل ایمـان! نبایـد گروهی گروه دیگر را مسـخره کنند، شـاید مسـخره 
شـده ها از مسـخره کنندگان بهتر باشـند، ونباید زنانی زنان دیگر را ]مسخره 
کنند[ شـاید مسـخره شده ها از مسـخره کنندگان بهتر باشـند، و از یکدیگر 
عیب جویـی نکنیـد و یکدیگـر را بـا لقب های ناپسـند صدا نزنید؛ بد نشـانه 
و عالمتـی اسـت اینکـه انسـانی را پـس از ایمـان آوردنـش به لقب زشـت 
عالمت گـذاری کننـد. و کسـانی کـه ]از ایـن امـور ناهنجـار و زشـت[ توبه 

نکنند سـتمکارند )حجرات،11(

توضیـح: یکـی از ناپسـندترین صفـات اخالقی، تمسـخر و طعنـه زدن به 
دیگـران اسـت کـه ریشـه  در تکبـر و خودبزرگ بینـی دارد. از نظـر اسـالم، 
مـالک برتـری انسـان ها بر یکدیگر، تقواسـت و کسـی جـز خـدا از میزان 
تقـوای اشـخاص آگاه نیسـت. بنابرایـن احـدی نمی توانـد خـود را برتـر از 
دیگـران دانسـته و آنان را تحقیر یا مسـخره کند. در آیـه ی مذکور به همین 
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دلیـل بـرای نهی از تمسـخر دیگران اشـاره شـده اسـت. 
قرآن در آیه ی 67 بقره تمسخر را صفت جاهالن می داند؛ زیرا تنها کسی افراد 
فرودست خود را مورد طعنه و استهزاء قرار می دهد که فضل و مراتب انسان ها 

را از دریچه ی امتیازات موهوم و نابخردانه در دنیا بداند. 
شــایان توجه اســت که در این آیه چند گونه ی جزئی  برای مسخره کردن 
مطرح شده نشان دهنده ی رواج بیشتر این نوع تمسخرها در میان مردم است: 
1- مسخره کردن اقوام دیگر؛ مانند تمسخر نژاد، قبیله، گویش یا شهر دیگران. 
2- مسخره کردن زنان نسبت به هم. 3- صدا زدن افراد با لقب های ناپسند 

و خردکننده.
آیات متناسب: همزه،1/ بقره،67/ مطففین،29و30.

: »َمْن أذَلَّ ُمؤِمناً أذَلَّه اللّه؛ کســی که مؤمنی را خوار  حدیث: پیامبر اکرم
شمارد، خدا او را ذلیل خواهد کرد.« امالی طوسی:ص182ح306.

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است
 می زند بر هم جهان را، هر که یک دل بشکند
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23

دروغ و فریبکاری

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ  چ 

فقط کسانی ]به خدا و پیامبر[ دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند، و 
اینانند که دروغ گوی واقعی اند )نحل،105(

توضیـح: دروغ، ریشـه ی بسـیاری از رذایل اخالقی و کلیـد گناهان نامیده 
شـده اسـت و بـه تعبیـر روایـات، کلیـد ورود بـه خانـه ی گناهـان و رذایـل 
اخالقـی اسـت. در بزرگـی و شـدت ایـن عمـل نکوهیـده همیـن بس که 
مطابـق برخـی روایـات، تنهـا گناهی اسـت کـه بـه هیچ وجه از مؤمن سـر 
نمی زنـد. )بحاراالنـوار، ج72، ص172( ایـن بدان جهت اسـت کـه دروغ، از نفاق، ترس، 
منفعت طلبـی و عـدم بـاور به علـم و عدالت خدا نشـأت می گیـرد و با انجام 
آن، پیکـره ی اعتقـادات دینـی یک فرد به کلـی متزلزل می گـردد. در آیه ی 
بـاال نیز بر این مطلب تصریح شـده اسـت که کسـانی کـه دروغ می گویند، 
بـه خـدا ایمـان ندارنـد. از آثـار شـوم دروغ می توان بـه از بین رفتـن اعتماد 
عمومـی، ایجـاد نفـاق و دوریی و سست شـدن باورهای مذهبی اشـاره کرد. 
بـه همین دلیل اسـت کـه در متون دینی، از دروغ به شـوخی نیز نهی شـده 
اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت تبدیل به عـادت شـود و یا اعتمـاد دیگـران را از 

بیـن ببرد.
دروغ را نبایـد تنهـا در گفتـار افراد جسـتجو کرد؛ بلکه ممکن اسـت در رفتار 
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او نیـز کاری خـالف واقع دیده شـود که مـا به آن »فریبـکاری« می گوییم. 
فریبکاری گناهی اسـت که متأسفانه دامان بسـیاری از مردم را گرفته است؛ 
بـدون آن کـه توجهـی به عواقب شـوم آن داشـته باشـند. راه مقابلـه با این 
گناه، احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه جامعه و افـراد و نیز بـاور قلبی به علم 
و آگاهـی خداسـت. آری! اگر کسـی خـدا را بر اعمال خویـش حاضر و ناظر 
ببینـد، نخواهد توانسـت با فریب دیگـران در معامله یا کار و ... تنها به سـود 

انـدک و موقتی خـود فکر کند.

آیات متناسب: زمر،3/ یونس، 69/ نحل،116.
: »الیَِجُد الَْعبُْد طَْعَم اإلیمِن َحتّى یَــْرَُک الِْکْذَب َهزْلَه  حدیث: امام علی
ه؛ بنده هیچ گاه طعم ایمان را نمی چشــد تا آن که دروغ را ترک کند؛ چه  َوِجدَّ

شوخی و چه جدی .« کافی:ج2ص340ح11.
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24

غیبت و بدگویی

... ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 
ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ

ڄ  ڄ ڄ 
... و از یکدیگـر غیبـت ننماییـد، آیا احدی از شـما دوسـت دارد که گوشـت 
بـرادر مـرده اش را بخـورد؟ بی تردیـد ]از ایـن کار[نفـرت داریـد، از خـدا پروا 

کنیـد کـه خدا بسـیار توبه پذیـر و مهربان اسـت )حجـرات،12(
توضیح: دین مبین اســالم، اهمیت فراوانی برای آبروی مؤمنان قائل شده 
است و به هیچ کس اجازه نداده است تا آبرو و حیثیت دیگران را به خطر اندازد. 
به همین دلیل، در اسالم از غیبت و بدگویی در نبود دیگران نهی شده است. 
این در حالی است که مترقی ترین جوامع حافظ حقوق انسان، هنوز به چنین 

حق بزرگی پی نبرده اند. 
قرآن غیبت را به مثابه ی آن می داند که کسی گوشت برادر مرده اش را بخورد. 
این تشبیه بیان گر این مطالب است که آبروی هر فرد چون گوشت تن او است 
و تجاوز به آبروی برادر دینی، مانند خوردن گوشت تن او -و در نتیجه، از بین 
رفتن وی- می باشــد؛ به ویژه آنکه این تجاوز در غیاب وی باشــد که قدرت 
دفاع از خود را نیز ندارد. تعبیر گوشــت مرده نیز از این جهت است. از این رو، 
همان گونه که نکوهیده ترین اعمال، خوردن گوشت هم نوعان -به ویژه برادر 
انسان- است و حتی حیوانات از انجام چنین عملی ابا دارند، غیبت نیز زشت 
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و تنفرانگیز است.
آنچه این عمل زشت را از بسیاری از گناهان متمایز می سازد، بی توجهی به قبح 
آن و بهانه تراشی برخی مؤمنان برای انجام آن است. بدین منظور باید مضرات 
غیبت، به خوبی تبیین گردد تا جامعه از پیامدهای شومی چون بی اعتمادی و 
تفرقه در امان ماند. البته باید توجه داشــت که غیبت در مواردی جایز؛ بلکه 

واجب است. موارد استثناء غیبت را می توان از کتب اخالقی جستجو نمود.

آیات متناسب: نساء،148 و 149/ همزه،1/ نور،19.
: »إیاکُم َو الِْغیبَة فَإنَّها إداُم کاِلِب الّنار؛ از غیبت پرهیز  حدیث: امام سجاد

کنید، زیرا غیبت خورش سگ های جهنم است.« امالی صدوق:ص239ج9.

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
 بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
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25

تهمت و سوء ظن

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

و هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود، سپس آن را به پاکدامن بی گناهی 
نسبت دهد، بی تردید بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته است )نساء،112(

توضیح: تهمت از آشــکارترین مصادیق هتک آبروی دیگران و از جمله ی 
بزرگ ترین گناهان کبیره اســت؛ زیرا در خود، گناهان دیگری چون دروغ و 
سخن از روی نادانی و ... را نیز در بر دارد. این گناه مهم ترین حربه ی مقابله ی 
دشمنان با صالحان در طول تاریخ بوده است؛ چه  این که آنان همواره انبیاء را 
به سفاهت، جنون یا شعر و ... متهم می کردند. این خود به تنهایی برای زشتی 

و ناپسندی این عمل کفایت می کند. 
مهم ترین عوامل تهمت زدن، حسادت، ضعف و حقارت درونی و نیز جهالت 
و نابخردی است. مطابق آیات و روایات، خداوند مجازات بسیار سنگینی برای 

تهمت زنندگان در دنیا و آخرت قرار داده است. 
پیامدهای شوم این رذیله ی اخالقی بسیار است. از آن جمله می توان به زوال 
ایمان، برهم خوردن روابط انســانی، خواری و رسوایی در دنیا اشاره کرد. به 
همین دلیل، خداوند به مؤمنان فرمان داده است تا فعل برادر دینی خود را حمل 
بر صحت نموده و از تهمت و سوءظن نسبت به وی پرهیز نمایند؛ زیرا حرمت 

او از حرمت خانه ی خدا نیز باالتر است.
امروزه با پیشرفت و گستردگی وسایل ارتباط جمعی، گناه تهمت زدن اشکال 
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تازه تری نیز به خود گرفته اســت. نمونه های آن را به راحتی می توان هر روز 
در جراید و مطبوعات و در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی 

مشاهده نمود.

آیات متناسب: نور،15-17/ اسراء،36/ احزاب،58.
: »البُْهتاُن َعلَی الَبِیِء أثَقُل ِمَن الِجباِل الراسیاِت؛ ]بزرگی  حدیث: امام علی
گناه[ تهمت به بی گناهان، از کوه های استوار  سنگین تر است.« خصال:ص348ح21.

مریز آبروی برادر به کوی
 که دهرت نریزد به شهر آبروی
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26

مکر و حیله

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ... ىئ

ایـن نفـرت به سـبب گردن کشـی و تکّبر آنـان در زمین و نیرنگ زشتشـان 
بـود؛ و نیرنگ زشـت جز اهلـش را احاطـه نمی کند.)فاطر،43(

توضیح:  مکر به معنای زیرکی و فطانتی اســت که سبب می شود تا فرد از 
راه سریع تر و مخفی تر به هدف خود برسد. بر این اساس، مکر به خودی خود 
نکوهیده نیســت و به خداوند نیز نسبت داده شده است، ولی مکر بد -یعنی 
مکری که برای اهداف ناپسند صورت گیرد- از زشت ترین رذایل اخالقی است 

و نشانه ی حقارت و زبونی عامل آن می باشد. 
قرآن ضمن نکوهش شــدید منافقان برای مکــر و خدعه ی در دین، تأکید 
می نماید که عاقبت مکر و حیله به خود شخص برمی گردد. این سنت الهی 
به قدری مورد مشاهده ی مردم در طول تاریخ بوده است که ضرب المثل های 
مختلفی نیز از آن ساخته شده است. برای نمونه به این مثل ها می توان اشاره 
کرد: »هر چه کنی به خود کنی/ گر همه نیک و بد کنی« »از مکافات عمل 

غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو زجو« 
مکر در زمره ی گناهان کبیره است و اشکال و مراتب مختلفی دارد؛ مثاًل تقلب 
کردن، دورویی، غش در معامله و ... از موارد پیش پا افتاده و سطحی آن است. 
بارزترین مراتب مکر، مکر و خدعه ی منافقان با خدا و مؤمنان است و بیشتر 
مواردی که در قرآن به مسأله ی مکر پرداخته شده نیز، در این زمینه است. 
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آیات متناسب: رعد،42/ نحل،26/ آل عمران،54.
: »َمن َمكَر بالّناِس رَدَّ اللُّه سبحانَُه َمكرَُه فی ُعُنِقِه؛ هر که به  حدیث: امام علی
مردم نیرنگ بزند، خداوند سبحان نیرنگ او را گریبان گیر خودش می کند.« 

غررالحکم:ج5ص377ح8832.

سپهر تیغ مکافات بر کف استاده است

 چه الزم است که ما فکر انتقام کنیم؟
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27

دامن زدن به فساد )اشاعه فحشا(

 تفسیر آیات برگزیده

68

31

دامن زدن به فساد )اشاعه فحشا(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب
كسـانی كـه دوسـت دارنـد كارهای بسـیار زشـت ]مانند 
آن تهمـت بـزرگ[ در میـان اهـل ایمـان پخش شـود، در 
دنیـا و آخـرت عذابـی دردنـاک خواهنـد داشـت، و خدا 

]آنـان را[می شناسـد و شـما نمی شناسـید. )نـور/19(

از جملـه گناهانـی اسـت كـه  اشـاعه ی فحشـاء،  بیـان: 

متأسـفانه امروزه -و با پیشـرفت وسـایل ارتبـاط جمعی- 
رواج زیـادی یافتـه اسـت. مقصـود از فحشـاء، هـر نـوع 
گنـاه آشـكار و بـزرگ می باشـد. افشـای اسـرار و عیوب 
پنهانـی دیگـران، نـه تنهـا موجـب هتـك حریم شـخصی 
آنـان می گـردد؛ بلكـه بـه گنـاه جنبـه ی عمومـی می دهد؛ 

کساني که دوست دارند کارهای بسیار زشت[ مانند آن تهمت بزرگ ]در میان 
اهل ایمان پخش شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت، و خدا[ 

آنان را ]می شناسد و شما نمی شناسید. )النور/19(

بیان: اشــاعه ی فحشــاء، از جمله گناهانی است که متأسفانه امروزهـ  و با 
پیشرفت وسایل ارتباط جمعیـ  رواج زیادی یافته است. مقصود از فحشا، هر 
نوع گناه آشکار و بزرگ می باشد. افشای اسرار و عیوب پنهانی دیگران، نه تنها 
موجب هتک حریم شخصی آنان می گردد؛ بلکه به گناه جنبه ی عمومی می 
دهد؛ یعنی بدبینی را در جامعه رواج داده؛ قبح بسیاری از گناهان را از بین برده 
و جامعــه را در معرض ناامنی اخالقی و بی حیایی قرار می دهد. در حقیقت، 
اشاعه ی فحشاء، غیرمستقیم هنجارهای اخالقی را نشانه رفته است. به هین 
دلیل، خداوند متعال نه تنها اشاعه کنندگان فساد؛ بلکه حتی دوست داران این 
عمل شــوم را در دنیا و آخرت مشمول عذاب دردناک قرار داده است. گفتنی 
است وجود توجیهاتی چون آزادی خبر و رسانه، آگاه سازی جامعه از صالحیت 

افراد مسئول و... دلیلی برای ارتکاب این گناه نمی باشد.
از این آیه برداشــت می شود: خداوند کسانی را که به قلم، زبان، رسانه های 
عمومی و وسایل ارتباط جمعی به شیوع فساد دامن زده و آن را در جامعه رواج 
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می دهند، به شدت عذاب خواهد کرد.
آیات متناسب: شوری/ 37.

روایت متناسب: پیامبر اکرم)صل اهلل علیه وآل وسلم(: »َمْن أذاَع فاِحَشًۀ 
کاَن َکُمْبَتِدئِها؛ کسی که کار زشتی را منتشر سازد، مانند کسی است که آن را 

در آغاز انجام داده است.« الکافی، ج2، ص428.





فصل پنجم:

رفتارهای 
مطلوب درخانواده
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28

تشویق به ازدواج و پاکدامنی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ... 

]مردان و زنان[ بی همسر و غالمان و کنیزان شایستۀ خود را همسر دهید؛ اگر 
تهیدست اند، خدا آنان را از فزون بخشی خود بی نیاز می کند؛ و خدا بسیار عطا 
کننده و داناست.)32( و کسانی که ]وسیلۀ[ ازدواجی نمی یابند باید پاکدامنی 

پیشه کنند تا خدا آنان را از فزون بخشی خود توانگر سازد...)33()نور(
توضیح: اسالم به عنوان جامع ترین برنامه ی سعادت بشر، به قوای غریزی 
انسان توجه نموده و در صدد تعدیل و بهره ی مناسب از آن برآمده است. یکی 
از این غرایز، میل جنسی و شــهوت است که ارضاء آن از راه ازدواج مشروع 
است. ازدواج سبب ایجاد الفت و آرامش در انسان ها، تولید نسل، حفظ جامعه از 
فساد اخالقی، افزایش امید و نشاط در زندگی و بسیاری فواید دیگر می گردد. به 
همین جهت، اسالم جوانان را به ازدواج و پیروی از سنت رسول خدا فراخوانده 
اســت. افزون بر آن، مؤمنان دیگر را به ترغیب جوانان برای ازدواج و تسهیل 
شرایط برای آنان دعوت نموده اســت. خداوند هم چنین در آیه ی باال، برای 
جلوگیــری از هر عذر و بهانه ا ی، تضمین نموده اســت که خود او زوج های 
جوان را از فضل و رحمتش بهره مند ســازد. بدین ترتیب کسی که بی جهت 
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و با بهانه های غیرمعقولی چون بی پولی یا ترس از آینده و ... از ازدواج پرهیز 
می نماید، در حقیقت وعده ی نیکوی پروردگارش را باور ندارد.

در آیه ی بعد، به کســانی که فرصت یا امکانات اولیــه برای ازدواج را ندارند، 
توصیه شده تا عفت پیشه کنند و از نزدیک شدن به زمینه های گناه خودداری 

کنند.

آیات متناسب: روم،21/ نحل،72/ اعراف،189. 

: »َمنْ   تَزَوََّج فََقْد أْحَرَز  نِْصَف دیِنه فَلیَتِّق الله فی النِّصِف  حدیث: پیامبر اکرم
الباقی؛ هر کس ازدواج کند، نیمی از دینش را حفظ کرده اســت؛ پس در نیم 

دیگر از خدا پروا کند.« امالی طوسی:ص518ح1137.
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29

محبت میان همسران )همسردوستی(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں
و از نشــانه های ]قــدرت و ربوبیــت[او ایــن اســت کــه بــرای شــما از جنــس 
خودتــان همســرانی آفریــد تــا در کنارشــان آرامــش یابیــد و در میــان شــما 
دوســتی و مهربانــی قــرار داد؛ یقینــاً در این ]کار شــگفت انگیز[ نشــانه هایی 

اســت بــرای مردمــی کــه می اندیشــند،)روم ،21(

توضیـح: بـر خـالف برخی ادیـان، از منظـر اسـالم، ازدواج عامـل قرب به 
پـروردگار و زمینه سـاز دوری از شـیطان و هـوای نفس اسـت. خداوند کریم 
ازدواج را مایه ی آرامش و مهربانی دانسـته و الفت و مودت میان همسـران، 
را نشـانه ی لطـف و قـدرت خود می دانـد. طبق این آیه، وجـود محبت میان 
زن و شـوهر نه تنها نکوهیده نیسـت، بلکه امری کاماًل پسـندیده و از آیات 
الهـی می باشـد. نکتـه ی قابـل توجـه ایـن اسـت کـه خداوند به واسـطه ی 
ازدواج نـه تنهـا مـودت و دوسـتی میان همسـران را به وجود مـی آورد؛ بلکه 

رحمـت و عنایـت خاصـش را نیز بـر آنان سـرازیر می کند. 
از نظـر دیـن مبیـن اسـالم، محبـت کـردن زن و مـرد به یکدیگـر و حفظ 
احترام متقابل، امید و نشـاط زندگی و بندگی را در آنان حفظ کرده و سـبب 
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رشـد و تعالـی معنـوی خانـواده می شـود. بنابراین، زن و شـوهر باید سـعی 
کننـد میزان صفا و صمیمیت و دوسـتی میان خـود را افزایش دهند و از بروز 
هرگونـه عاملـی که دوسـتی میان آنـان را به هم بزند جلوگیـری کنند. البته 
بایـد توجـه داشـت کـه در منطق قرآن، هـدف اصلـی از ازدواج، رسـیدن به 
آرامـش روحـی و ایجـاد زمینه بـرای بندگی بهتر خداسـت. بنابراین، محبت 

میان همسـران نیـز نباید از این مسـیر الهی خارج نشـود.

آیات متناسب: اعراف،189/ بقره،187/ نساء،19.

: »حّق زن این است که بدانی خداوند متعال او را  حدیث: امام ســجاد
مایه ی آرامش و انس تو قرار داده اســت و بدانی که این نعمتی اســت که 
خداونــد به تو داده؛ پس او را گرامی داری و با وی نرمخو باشــی.« من ال یحضره 

الفقیه:ج2ص621ح3214.
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30

خوش رفتاری با همسر

...   ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
... و بــا آنــان بــه صورتی پســندیده رفتــار کنید. و اگــر از آنان نفرت داشــتید 
]بــاز هــم بــا آنــان   پســندیده رفتــار کنیــد[ چه بســا چیزی خوشــایند شــما 

نیســت و خــدا در آن خیــر فراوانــی قــرار می دهــد )نســاء، 19(
توضیح: از دیگر مشخصه های اصلی سبک زندگی قرآنی، خوش رفتاری زن 
و شــوهر با یکدیگر است. این توصیه به ویژه به مردان شده است؛ زیرا قرآن، 
مرد را سنگ زیرین آسیای زندگی می داند و همان گونه که وی را مدیر اجرایی 
خانواده می داند، هرگونه اســتعالء و برتری جویی را نیز در مورد وی محکوم 

کرده است. 
در این آیه، خداوند به مردان فرمان می دهد تا با زنان رفتار شایســته و نیکو 
داشته باشند و در نامالیمات زندگی زناشویی خویشتن دار باشند؛ زیرا مصلحت 
خانواده در حفظ صلح و آرامش میان همســران است. در نظرگاه قرآن، زن و 
مرد هم چون لباسی برای یکدیگر، عیوب و زشتی هم را می پوشانند. این تشبیه 
بلیغ و رسا، گویای نکات فروانی در حوزه ی علوم تربیتی و آداب همسرداری 
اســت که در کتب تفسیر به آن اشاره شده است. پیامبر اکرم می فرماید: 
»بهترین شما کسی است که برای خانواده  اش بهتر باشد و من از همه ی شما 

برای خانواده ام بهترم.« )من ال یحضر الفقیه:ج3ص555ح4908(
 ذکر این نکته ضروری است که اگرچه خطاب آیه با مردان است، ولی روشن 
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است که این دســتور، یک سویه نیست و تنها به این دلیل خطاب به مردان 
آمده که حق طالق با آنان اســت و زمینه ی بروز رفتار مســتبدانه در ایشان 

بیشتر است.

آیات متناسب: بقره،187/ نساء،128/ نساء،35.

حبَـَة لَهـا لِیَصُفَو َعیُشـَك؛ با همسـرت  : »أَحِسـِن الصُّ حدیـث: امـام علـی
خـوش رفتـار باش تـا زندگی ات با صفـا گـردد.« مـن ال یحضـره الفقیـه:ج3ص556ح4911.

مهربانی صفت بارز ُعّشاِق خداست
 یادمان باشد از این کار اِبـایی نکنیم
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31

مسئولیت در برابر هدایت خانواده

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
ای مؤمنان! خود و خانواده خود را از آتشـی که هیزم آن انسـان ها و سـنگ 
ها اسـت حفظ کنید. بر آن فرشـتگانی خشـن و سـخت گیر گمارده شـده اند 
کـه از آنچـه خدا به آنان دسـتور داده، سـرپیچی نمی کنند، و آنچـه را به آن 

مأمورنـد، همواره انجـام می دهند )تحریم،6(
توضیح: در ســبک زندگی اســالمی، همه چیز تحت الشعاع بندگی خدا و 
پیشــرفت معنوی بندگان خالصه قرار دارد. از این رو، مهم ترین بایســته ی 
اخالقــی خانواده  ی دینی نیز کمک و همراهی اعضای آن در امور معنوی به 
یکدیگر دانست. بر این اساس، خانواده، کوچک ترین و اساسی ترین واحد تربیت 

دینی را تشکیل می دهد. 
از منظر قرآن، هر یــک از اعضای خانواده -و به ویژه مردان به عنوان مدیر 
اجرایی خانواده- باید یکدیگر را در رشد و تکامل معنوی یاری کرده و از سقوط 
و تباهی برهانند. با نگاهی به سیره ی انبیاء در قرآن، درمی یابیم که آنان توجه 
ویژه ای به هدایت همسر و فرزندان خود نموده و حتی پیش از والدت فرزندان 

خود، از خداوند طلب هدایت و پاکی آنان را نموده اند. 
امــام صادق می فرمایــد: »هنگامی که آیه ی فوق نازل شــد، مردی از 
مسلمانان نشست و شروع به گریستن کرد و گفت: »من خودم را نمی توانم 
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حفظ کنم؛ حال مسئولیت خانواده ام نیز به من سپرده شد. رسول خدا؟ص؟ به 
او فرمود: »برای تو همین کافی اســت که آن چه به خودت فرمان می دهی، 
به آنان نیز فرمان دهی و هر چه خودت را از آن منع می کنی، آنان را نیز منع 

کنی.« )کافی:ج5ص62ح1.(

آیات متناسب: طه،132/ لقمان،13/ مریم،55.

: »حق زن بر شوهرش این است که او را سیر کند،  حدیث: پیامبر اکرم
لباس بپوشاند، نماز و روزه و زکات را -اگر در مالش حق زکاتی است- به او یاد 

دهد، و زن نیز در این کارها با او مخالفت نکند.«مستدرک الوسائل:ج14:ص 243.
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32

وظایف هر یک از همسران

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ... چ 
مردان، کارگزاران و تدبیرکنندگاِن ]زندگی[ زنانند، به خاطر آن که خدا مردان 
را ]از جهت توان جسمی و تحمل مشکالت و قدرت روحی و فکری[ بر زنان 
برتری داده، و به خاطر آن که ]مردان[ از اموالشان هزینۀ زندگی زنان را ]به 
عنوان حّقی واجب[ می پردازند؛ پس زنان شایسته و درست کار ]با رعایت 
قوانین حق[ فرمانبردار ]و مطیع شوهر[ند ]و[ در برابر حقوقی که خدا ]به نفع 
آنان برعهدۀ شوهرانشان[ نهاده است، در غیاب شوهر ]حقوق و اسرار و اموال 

او را[ حفظ می کنند... )نساء،34( 

توضیـح: از نظر دین مبین اسـالم،هر یک از زن و شـوهر حقوق و وظایف 
متقابلـی دارنـد که عمل به آن ضامن خوشـبختی و موفقیـت آنان می گردد. 
بـر ایـن اسـاس، شـاید بتـوان اساسـی ترین شـرط موفقیـت هر زندگـی را 
وظیفه مداری و احسـاس مسـئولیت همسـران نسـبت به وظایف ذاتی شان 

دانست. 
آیـه ی فـوق از آیات راهگشـا و بسـیار کلیدی قرآن می باشـد که متأسـفانه 
نسـبت به مفاهیم حکیمانه و مترقی آن کم لطفی صورت گرفته اسـت. این 
آیـه بـه خوبـی وظایـف زن و شـوهر را در اداره ی زندگی ترسـیم می نماید. 
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مـردان -بـه جهـت توانایی های جسـمی و قـدرت روحی- وظیفـه ی تدبیر 
زندگـی و درآمدزایـی دارنـد و زنـان -بـه جهـت قـدرت روحـی و عاطفی- 
نـگاه داری امـور منـزل را بـر عهـده دارنـد. هر کـدام از ایـن امـور، به جای 
خـود مهـم و حیاتی اسـت و دو بال موفقیت در زندگـی را تضمین می نماید. 
بنابـر مفـاد ایـن آیه، مدیریـت و تدبیر کلـی امور خانـواده با مرد اسـت؛ زیرا 
او از سـاختار جسـمی و روحی قوی تری در برابر مشـکالت برخوردار اسـت. 
هم چنیـن ویژگی زنان شایسـته آن اسـت که در برابر شـوهر خـود، مطیع و 
فروتن و رازدار باشـد. روشـن اسـت که حکم فوق زمینه ی سـوء اسـتفاده ی 
مـردان را فراهـم نمـی آورد؛ بلکـه مسـئولیت آنـان را نسـبت به پیشـبرد و 

هدایـت مـادی و معنـوی خانواده بیشـتر می کند.

آیات متناسب: نساء،128/ نساء،35/ بقره،228.

ـِل؛ جهـاد زن، خـوب  : »ِجهـادُ املَـرأِة ُحسـُن التَّبَعُّ حدیـث: امـام کاظـم
شـوهرداری کـردن اسـت.« کافـی:ج5ص507ح4.
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33

تشویق به تولید و تربیت نسل پاک و صالح

... پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٿ
... ای پروردگار من! مرا از سوی خود فرزندی نیکو عطا کن، یقیناً تو شنوای 

دعایی )آل عمران، 38(
توضیح: اسالم تولید نسل صالح را امری بسیار نیکو و شایسته می داند. این 
مطلب از چند دعای انبیاء در قرآن فهمیده می شود. یکی از این دعاها دعای 
زکریای پیامبر؟ص؟ اســت. آن حضرت در کهنسالی و در حالی که همسر او 
پیر، عقیم ونازا بود، از درگاه الهی نومید نشــده و از خداوند طلب فرزند کرد تا 
نام نیک او را که به یادگار بگذارد. از این دعا چند نکته فهمیده می شود: 1- 
برخورداری از فرزند و نسلی که ادامه دهنده ی یاد و خاطره ی آدمی باشد، امری 
نیکو و پسندیده است تا جایی که زکریا در کهنسالی نیز آن را از خداوند طلب 
می کند. 2- در منطق دینی، پیش از همه چیز، هدایت و پاکی نسل و فرزندان 
مهم است. از این رو، اولیای خدا حتی هنگام دعای برای فرزنددار شدن، اول 

درخواست می کردند که آن فرزند صالح و پاکیزه باشد. 
آری! اســالم مهم ترین حقوق والدین بر فرزنــدان را تربیت دینی و به ویژه 
آموزش نماز و قرآن به آنان دانسته و به همین جهت، مؤمنان به تربیت دینی 
فرزندانشان عنایت خاصی داشتند. نامه ی حکیمانه ی امام علی به فرزندش و 
پند و اندرزهای حکیمانه ی لقمان به فرزندش نمونه های برجسته ی این مدعا 
هســتند. 3- از این دعا هم چنین فهمیده می شود که نباید به جهت ناممکن 
بودن امری در نظر خود، از دعا صرف نظر نمود. چه بسایی خدایی که یک عمر 
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به زکریا و همسر عقی و نازایش فرزند نداد، به یک باره به او فرزند نیکویی 
چون یحیی عطا کند که نامش در تاریخ جاودانه بماند.

آیات متناسب: لقمان،13 تا 19/ ابراهیم،35 و 40/ احقاف،15.

َن أَدَبَُه َو  َن اْسَمُه َو یَُحسِّ : »َحقُّ الْوَلَِد َعَل الَْوالِِد أَْن یَُحسِّ حدیث: امام علی
یَُعلَِّمُه الُْقرْآن  ؛ حق پسر بر پدرش این است که نام نیک و واال برایش برگزیند و 

او را به خوبی تربیت کند و به او قرآن بیاموزد.« نهج البالغه: حکمت 399.

چو خواهی که نامت بماند به جای
 پسر را خردمندی آموز و رای





فصل ششم:

رفتارهای مطلوب اقتصادی
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34

تالش برای به دست آوردن روزی حالل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ

او کسـی اسـت کـه زمین را برای شـما رام کرد، بـر شـانه های آن راه بروید 
و از روزی های خداوند بخورید و بازگشـت و اجتماع همه به سـوی اوسـت! 

)ملک،15(
توضیح:  قرآن کریم کتابی است که از تمام نیازهای مادی و معنوی انسان 
فروگذار نکرده است. احکام اجتماعی و اقتصادی اسالم نیز بخش قابل توجهی 
از آیات قرآن را به خود اختصاص داده است. این احکام چون سایر اوامر الهی 
از سوی خالق یکتا و آگاه به مصالح انسان صادر شده و باید به آن ایمان داشت 

و به آن عمل نمود. 
کسب حالل در اسالم از بزرگ ترین عبادات و هم وزن جهاد در راه خدا دانسته 
شد. در منطق این دین مبین، کار نوعی عبادت است و کارآفرینی از برترین 
مصادیق خدمت به خلق به شمار می رود. در تاریخ آمده است که پیامبر اسالم 
دســت کارگری که برای خانواده اش روزی می آورد را بوسید و فرمود: »این 
دستی است که هرگز آتش جهنم به آن نمی رسد.« این نشان از ارزش کار در 
اسالم دارد. البته کار نیز -مانند هر عبادت دیگر- تنها اگر برای رضای خدا و 

به هدف الهی باشد، مورد تحسین و تشویق اسالم است.
خداوند متعال در آیه ی فوق، از این نعمت بزرگ خود یادآوری نموده است که 
زمین را برای انسان مسخر و راهوار نمود تا در آن راه رفته و از روزی های آن 
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بخورند. این تعبیر کنایه از این اســت که برای برخورداری از روزی های روی 
زمین، باید تالش کرد و به دنبال آن به راه افتاد.

ذکر این نکته نیز بسیار ضروری است که اسالم به عموم کردم توصیه ی اکید 
نموده است تا فراگیری احکام اقتصادی، خود را از قرار گرفتن در معرض اموال 
حرام و نامشــروع برهانند؛ زیرا اثر سوئی در زندگی آنان و فرزندانشان خواهد 

داشت.

آیات متناسب: بقره،275/ نساء،29/ اسراء،35.

: »یا َمعَش التُّّجاِر! الِفْقَه ثُمَّ املَتَْجَر، الِفْقَه ثُّم املَتَْجَر،  حدیث: امام علی
الِفْقَه ثُّم املَتَْجــَر؛ ای جماعت تاجران! نخست احکام ]داد و ستد را بیاموزید[ 
سپس تجارت، نخست احکام، سپس تجارت، نخست احکام، سپس تجارت.« 

کافی:ج5ص150ح1.
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35

ــون  ــادی )چ ــروع اقتص ــالت نامش ــز از معام پرهی

ــا( رب

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ای اهـل ایمـان! از خـدا پـروا کنیـد، و اگـر مؤمن هسـتید آنچـه را از ربا ]بر 
عهـدۀ مردم[باقی مانـده رها کنید.)278( واگر چنین نکردیـد ]و به رباخواری 
اصـرار ورزیدیـد[ بـه جنگی بـزرگ از سـوی خدا و رسـولش ]بر ضـد خود[
یقیـن کنید؛ و اگر توبه کردید، اصل سـرمایه های شـما برای خود شماسـت 
کـه در ایـن صـورت نـه سـتم می کنیـد و نـه مـورد سـتم قـرار می گیرید.

)279()بقره(

توضیح: قباًل گفته شــد که اسالم با تولید ثروت از هر راه و به هر صورتی 
موافق نیســت و بر این اساس، مسلمانان را به رعایت موازین شرعی در امور 
اقتصادی دعوت کرده است. یکی از اصول اقتصاد اسالمی، دوری از ربا و بهره 
اســت. در اسالم، سرمایه داری هدف نیست؛ بلکه سودرسانی به مردم هدف 
است. بنابراین معامالت عموماً ارزش تولیدی دارد. در چنین فضایی ربا، سبب 
جمع شدن بهره های تصاعدی و غیر واقعی پول در نزد گروه خاص و کاهش 
روند تولید کار و سرمایه در اقتصاد و نیز افزایش فاصله ی طبقاتی می شود. این 
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همه در حالی است که بیع و دیگر معامالت عقالئی، سبب تعدیل سرمایه و 
نقدینگی جامعه و گسترش روند کار و تولید می شود.

قرآن گاه -چون آیه ی 275 بقره- رباخواران را به دیوانگانی تشبیه کرده که 
تعادل جسمی و روحی ندارند. گاه نیز -چون آیه ی فوق- رباخواری را جنگی 
آشــکار با خدا و رسولش دانسته است. از برخی آیات قرآن هم چون  آیه 161 
نســاء استفاده می شود که ربا در امت های پیشــین نیز حرام بوده است. این 
به معنای مبارزه ی تمام عیار دین با این پدیده ی شــوم می باشد. در این آیه، 
رباخواران را درحال جنگ آشــکارا با خدا و رسولش دانسته است. مشابه این 

تعبیر درباره ی هیچ یک از گناهان کبیره گفته نشده است. 

آیات متناسب: آل عمران،130 و 161/ بقره،275 و 276.
: »إّن اللّــه َ عّز و جّل لََعَن آكَِل الرِّبا و ُموكِلَُه و كاتِبَُه و  حدیث: پیامبر اکرم
شاِهَدیِه؛ خداوند متعال ربا خوار و ربا دهنده و کاتب و گواهان بر آن را لعنت کرده 

است.« امالی صدوق:ص425ح1.
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36

قناعت و ساده زیستی

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

ے 

دیدگانــت را بــه آنچــه برخــی از اصنــاف آنــان را بهره منــد کردیــم مــدوز، 
]آنچــه بــه آنــان داده ایــم[ شــکوفۀ ]بی میــوه و زیــور و زینــت[ دنیاســت 
ــر اســت. ــر و پایدارت ــروردگارت بهت ــم، و رزق پ ــان را در آن بیازمایی ــا آن ت

)طه،131( 
توضیـح: دسـتور اخالقـی این آیـه، پرهیز از چشـم دوختن به امـوال مردم 
و پـرورش روحیـه ی قناعـت در مؤمنان نیز اسـت. قناعت بـه معنای راضی 
شـدن بـه انـدازه ی نیـاز اسـت و نقطـه ی مقابل حـرص و طمع می باشـد. 
آراسـتگی بـه ایـن صفت، آثار فـراوان و پربرکتـی را نصیب انسـان می کند. 
امـام علـی، حیـات طّیـب و نیکـو را کـه در آیـه ی 97 نحل -»َمـْن َعِمَل 
صالِحـًا ِمـْن َذَکٍر َأْو أُْنثی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّـُه َحیاًة َطیَِّبًة«- آمده 
اسـت، بـه قناعـت تفسـیر فرمـود.  آن حضرت هم چنیـن در عبارتی بسـیار 

حکیمانـه، قناعت را باالترین گنج برای انسـان دانسـتند. 
قناعـت نوعـی نگرش خـاص دربار ه ی دنیا به انسـان می دهد کـه به دنبال 
خـود، ساده زیسـتی و دوری از تجمـالت را نیـز بـه همـراه مـی آورد. عـزت 
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نفـس و آرامـش خاطـر نیـز از دیگـر میوه هـای شـیرین ایـن درخـت پربار 
می باشند.

قناعـت در بعـد اجتماعـی و سیاسـی نیـز می توانـد سـبب اقتـدار درونـی و 
خودکفایـی اقتصـادی گردد. مردمی که همواره چشـم به پیشـرفت دیگران 
دوختـه و دسـت گدایـی بـه سـوی آنـان دراز می کننـد، هیچ گاه بـه توانایی 

ذاتـی خـود ایمـان نمی آورنـد و خود را بـاور نخواهنـد کرد.

آیات متناسب: حج،36/ توبه،59/ حجر،88.

: »َمْن قَِنَع ِبَا َرزَقَُه اللَُّه فَُهَو ِمْن أَْغَنى النَّاس ؛ کسی که  حدیث: امام صادق 
به آن چه خدا به او عطا کرده، قانع و راضی باشــد، بی نیازترین مردم است.« 

کافی:ج2:ص139ح9.

قناعت کن ای نفس بر اندکی
 که سلطان و درویش بینی یکی

خدا را ندانست و طاعت نکرد
 که بر بخت و روزی قناعت نکرد
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37

دوری از اسراف و تجمل گرایی

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی 

ی جئ حئ مئ ىئ
و حّق خویشاوندان و حّق تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و به هیچ صورت 
اسراف مکن.)26( بی تردید آنان که مال خود را به صورتی گسترده بناحق 
هزینه می کنند برادران شیاطین اند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش 

بسیار ناسپاس است.)27()اسراء(
بیان: یکی از گناهان کبیره -که نقش بســیاری در فروپاشی نظام اخالقی 
فرد و جامعه دارد- اسراف و زیاده روی است. یکی از مهم ترین ریشه های این 
صفت زشــت، لجام گسیختگی نفس می باشد. به همین دلیل در آیه ی فوق، 
اسراف کنندگان برادران شیطان نامیده شده اند؛ زیرا نفس انسان در کنار شیطان، 
دو نیروی اغواکننده ی مؤمنان می باشند که چنان چه افسار آن مهار نشده و به 

کنترل انسان در نیاید، چهره ی او را نیز شیطانی می سازند. 
پیشتر گذشت که شکر حقیقی نعمت های خداوند، استفاده ی بهینه و درست 
از آن است. از سویی، اسراف کنندگان کسانی هستند که بدترین شکل استفاده 
از نعمت خدا را برگزیده اند. بنابراین آنان شبیه ترین افراد به شیطان هستند و 

شیطان نیز ناسپاس ترین مخلوقات نسبت به خداست. 
اســراف نیز چون بسیاریاز گناهان، ممکن اســت جنبه ی اجتماعی به خود 
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بگیرد. هنگامی که اولویت های اقتصادی یک جامعه فراموش شده و ریخت 
و پاش های بیهوده و کم اثر رایج شــود، شاهد سلب نعمت و برکت از اجتماع 

نیز خواهیم بود.
گفتنی اســت تفاوت میان اسراف و تبذیر، آن اســت که اسراف به هرگونه 
زیاده روی در اعمال اطالق می شــود؛ مانند اسراف در کالم، اسراف در غذا و 
...، ولی تبذیر تنها به زیاده روی در مال و ریخت و پاش بی حســاب آن گفته 

می شود.
آیات متناسب: اعراف،31/ طه،81/ انعام،141.

: »َویَح املرُِسِف ، ما أبَعَدُه عن َصالحِ نفِسِه  روایت متناسب: امام علی
واســِتدراِك أمرِِه؛ بیچاره اسراف کار! چقدر از اصالح نفس و جبران کارش دور 

است.« غررالحکم:ج6ص228ح10092.
مال چون باز میبرند از پس

 صد کجا میبری؟ ز صد یک بس
روی در گفته ی خدای آور
 حق »ال تسرفوا« بجای آور
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38

همت و تالش

مئ ىئ يئ جب حب خب مب
 ىب يب جت حت خت

 مت ىت يت جث مث
و این کـه بـرای انسـان جـز آنچـه تـالش کـرده ]هیـچ نصیب و بهـره ای[
نیسـت،)39( و این کـه تـالش او بـه زودی دیده خواهد شـد؛)40( سـپس به 

تالشـش پاداش کامـل خواهنـد داد.)41()نجم( 
توضیــح: بی گمان الزمه ی موفقیت در هر راهی، همت و تالش در آن راه 
است. همت به معنای جزم و عزم راسخ بر انجام کار با وجود موانع و مشکالت 
موجود در راه  اســت. عدم همت و تالش یا به تعبیر دیگر، تن آسایی و تنبلی 
را می توان مهم ترین عامل سستی و شکست بسیاری از جوامع اسالمی تلقی 
کرد؛ زیرا فضل و رحمت خدا زمانی به انســان رو می آورد که آدمی بر هدف 
خود، پایدار، کوشا و بلندهمت باشد. نمونه های بارز همت و تالش، پیامبران و 
امامان؟عهم؟ هستند که در راه احیای دین ذره ای خستگی به خود راه ندادند.
در بعد اجتماعی و اقتصــادی نیز همت و تالش رمز موفقیت و بالندگی هر 
کشور است. بدون تالش مستمر و خستگی  ناپذیر نمی توان قله های پیشرفت 
را فتح نموده و به توسعه ی پایدار رسید. به همین جهت است که امام علی؟ع؟ 
در یکی از جمالت حکیمانه و تأثیرگذار خویش فرمودند: »ارزش هر کس به 

قدر همت اوست.«
در آیه ی فوق به روشنی تصریح شده است که انسان هیچ بهره ای جز آن چه 
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برایش تالش کرده، نخواهد داشت و به زودی تالشش را مشاهده خواهد کرد.
آیات متناسب: انسان،22/ اسراء،19/ لیل،4.

: »كُن بَعیَد الِهَمِم إذا طَلَبَت؛ هرگاه در طلب چیزی بر  حدیث: امام علی
می آیی، بلند هّمت باش!« غررالحکم:ج4ص605ح7161.

مـزدور خفتــه را نـدهد مـزد هیچـکس
میـدان هـمت اسـت جـهان خوابگاه نیست
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39

رعایت انصاف در معامالت اقتصادی

ۉ ۉ ې ې ې ې ىى 
ائ ائ ەئ ەئ  ې   

و هنگامـی کـه ]جنسـی را[ پیمانـه می کنیـد، پیمانـه را کامـل بدهیـد، و 
]اجنـاس قابـل وزن را[ بـا تـرازوی صحیح وزن کنید، این برای شـما بهتر و 

فرجامـش نیکوتر اسـت. )اسـراء،35(
توضیح: تجارت در اسالم، احکام، آداب و شروطی دراد که رعایت ان سبب 
پاکی مال و افزایش روزی می گردد. پیشوایان بزرگ اسالم همواره بازاریان را 
با این احکام و آداب آشنا ساخته و آنان را به رعایت آن توصیه می کردند. یکی 
از احکام تجارت، رعایت انصاف در انجام معامله و پرهیز از گران فروشــی یا 
فریب دیگران است. آیات ابتدایی سوره ی مطففین در کنار آیات متعدد دیگری 
از قرآن، به این مطلب اشاره دارد. توجه به این آیات هر وجدان خفته ای را بیدار 

خواهد ساخت.
متأســفانه این گناهان رواج زیادی در اجتماع داشته و آثار مخرب و زیان بار 
فرهنگی و اقتصادی آن نادیده گرفته شده است. با نگاهی به سرگذشت قوم 
، درمی یابیم که مهم ترین عامل انحطاط و فروپاشی اخالقی این  شعیب
قوم، گران فروشــی و عدم رعایت انصاف در معامله است. بنابراین، جامعه ی 
اسالمی نیز باید از این واقعه ی تلخ تاریخی عبرت گرفته و در برابر این آفت 
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بزرگ اقتصادی هوشیار باشند. 
آیه ی فوق به حقیقتی مهم و تأثیرگذار در این زمینه اشاره و بیان می کند که 
انجام نیکوی معامله و رعایت آداب و احکام آن، برای فرد و اجتماع سودمندتر 
است؛ زیرا اعتماد را به بازار سرمایه و تجارت بازگردانده و موجب رونق خرید 
و فروش شده و  زمینه ی بهتری برای استقرار عدالت اقتصادی ایجاد می کند.

: »یا َمعرَش التُّّجاِر! ...جانِبوا الَكِذَب و تَجافَوا عِن الظُّلِْم  حدیث: امام علی
، و أنِْصفوا املظلوِمیَن؛ ای جماعت تاجران! ... از دروغ گفتن دوری کنید؛ از 
ســتم کردن فاصله بگیرید؛ و با مظلومان به انصــاف و عدالت رفتار کنید.« 

کافی:ج5ص151ح3.

هیچ میزانی درین بازار چون انصاف نیست
 گوهر خود را نمی سنجی به این میزان چرا
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40

انفاق و کمک به نیازمندان

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 
ڳ ڳ 

َمَثـل آنـان کـه اموالشـان را در راه خـدا انفاق می کننـد، مانند دانه ای اسـت 
کـه هفت خوشـه برویاند، در هر خوشـه صد دانه باشـد؛ و خدا بـرای هر که 
بخواهـد چنـد برابر می کند و خدا بسـیار عطا کننده و داناسـت )بقـره،261(

توضیـح: دسـت گیری از مسـتمندان و انفـاق بـه نیازمنـدان از ز یباتریـن 
خصلت هـای نیکـوی مؤمنان اسـت و به همین دلیل، مورد توجه فـراوان در 
متـون دینـی واقع شـده اسـت؛ به گونه ای کـه می تـوان آن را در کنـار نماز، 

برجسـته ترین عبـادت مـورد تأکید قرآن دانسـت. 
مهم تریـن آثـار فردی انفـاق عبارت اسـت از: برکـت و افزونی مـال، دوری 
از بـال، تزکیـه و طهـارت نفـس، آمـرزش گناهـان و ... . برجسـته ترین آثار 
اجتماعـی آن هـم عبـارت اسـت از: رفع فقـر از چهره ی جامعه ی اسـالمی 
و اسـتقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی، پیشـرفت و پویایـی نظام اقتصادی، 

صیانـت جامعه از تباهی و گسـترش فسـاد و ... . 
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یکـی از بهانه هـای تـرک انفـاق، تـرس از فقر و نـداری در آینده اسـت و به 
تعبیـر قـرآن در آیه ی 268 سـوره ی بقره، شـیطان این خوف و هـراس را در 
اشـخاص برمی انگیـزد تـا آنـان را از فضیلـت واالی انفاق محروم سـازد. در 
نقطـه ی مقابـل، خداوند متعال در آیـات متعددی از قـرآن، به انفاق کنندگان 
وعـده داده اسـت کـه نـه تنها مـال بخشیده شـده را بـه آنـان برمی گرداند؛ 
بلکـه چندیـن برابر مال بخشیده شـده را به آنـان برمی گردانـد. تأکید بر این 
مطلـب در آیـات و روایـات به حدی اسـت که حتی افراد فقیر و تنگ دسـت 
را بـه انفـاق توصیـه نموده اند تـا خداوند به مال آنـان برکت داده و آنـان را از 

فضـل خویش بهره مند سـازد.

آیات متناسب: حدید،7/ معارج،25/بقره 271 تا 274.
:  »ما نَقَص ماٌل ِمن صَدقٍه قّط فَأُعطُوا َو ال تََجبُنُوا؛ هیچ گاه  حدیث: پیامبر اکرم
مال انسان با صدقه کم نخواهد شد، پس بدهید و نترسید.«  بحار:ج 96ص 131ح62.

بیهوده نقِد عمر مکن صرف کیمیا
پاینده، ماِل فانی خود از زکات کن


