بسم اهلل الرحمن الرحیم

رتنم اخـالق
نویسنده :زینب محسنی
صفحه آرایی :انجنیر جمشید صمیمی
نارش :انتشارات عازم
نوبت چاپ :اول
سال چاپ1396 :

5
6
10
12
14
15
16
17
18
19

.........................................................................................

20
26
31 ..........................................................................
34 ............................................................................
41
42
44
47
ﺗﺷﻭﻳﻖ

48
50
52 .................................................................
58
61

رتنم اخالق

مقدهم

5

هــدف از نــگارش ایــن کتــاب آشــنایی بیشــر مــردم عزیــز
کشــورمان بــه خصــوص متعلمیــن و محصلیــن بــا اصــول اخــاق
و احــکام دیــن مقــدس اســام در رابطــه بــا اخــاق اجتامعــی
و بیــان راه هــای آســان بــرای داشــن اخــاق بهــر و در نتیجــه
بــر قــراری روابــط اجتامعــی قــوی تــر میباشــد .درایــن کتــاب
بــا بیــان روایــات بــزرگان ،احادیــث و داســتانهایی از گلســتان
ســعدی و ...کوشــش بــه عمــل آمــده تــا حــدی اصــول روابــط
اجتامعــی ذکــر شــود.
یقینــاً اخــاق مبحثــی بــس گســرده اســت و شــاید در چندیــن
جلــد کتــاب هــم نتــوان بــه طــور کامــل ایــن موضــوع را تکمیــل
منــود .ایــن کتــاب فــرده ای از مطالــب مفیــدی اســت کــه
رضوری اســت تــا همــه مــا بــا آنهــا آشــنایی داشــته باشــیم.
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تعریف اخالق
اخــاق جمــع خُلــق بــه معنــای خصلت های نفســانی انســان شــامل
فضایــل ورذائــل اخالقــی اســت .دیــن اســام کــه مظهــر مهربانــی
و انســانیت اســت ،در روایــات زیــادی بــه رعایــت اخــاق نیکــو
ســفارش کــرده اســت .منونــه هایــی از اخــاق پســندیده داشــن
فروتنــی ،گذشــت ،مــدارا کــردن بــا دیگــران و دوری کــردن از
تکــر ،حســد ،بخــل و حــرص میباشــد .داشــن اخــاق خــوب
بــرای انســانهای امــروزی کــه در عــر ارتباطــات و تکنولــوژی
قــرار دارنــد ،امــری رضوری اســت .داشــن اخــاق خــوب و
جوامنــردی در بیــن افــراد یــک جامعــه از جملــه عوامــل مهــم و
تأثیــر گــذار بــرای پیرشفــت هــر نــوع اجتــاع میباشــد.
نــه تنهــا در دیــن اســام بلکــه در متــام جوامــع از زمــان بــه وجــود
آمــدن متــدن هــا ،اخــاق از مســایل محــوری اجتامعــات انســانی
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بــوده اســت.
افالطــون" :بایــد تــا میتوانیــم بکوشــیم اولیــن داســتانهایی کــه
بــرای کــودکان مــان گفتــه میشــود تشــویق کننــده اخــاق نیکــو
باشــد".
دانــش و کار کــه از اصــول اساســی بــرای پیرشفــت کشــورها
میباشــند ،هنگامــی بــرای اجتــاع مفیــد خواهنــد بــود کــه بــا
فضیلــت هــای خــوب اخالقــی مزیــن باشــند ( .اگــر روح و جــان
بــر خــوب نشــد ،همــه وســایل خــوب در راه تخریــب و بدبختــی
برشیــت بــکار بــرده میشــود).
بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه مبــب هــای هســته ای کــه توســط
پیرشفــت هــای علمــی بــه وجــود آمــده انــد ،اشــاره کــرد .اگــر از
بُعــد علمــی بــه ایــن مســئله نــگاه کنیــم ،دسرتســی بــه انــرژی هــای
هســته ای امــروزه پیرشفــت بزرگــی بــرای کشــور هایــی اســت کــه
بــه ایــن علــم دســت پیــدا میکننــد.
امــا گاهــی ایــن دســتاورد هــای بــزرگ در جهــت نابــودی برشیــت
بــه کار بــرده شــده اســت .بــه طــور مثــال مببارانهــای هیروشــا و
ناگاســاکی از نــگاه متامــی مــردم دنیــا جنایــت هایــی بــزرگ بودند
کــه تــا پایــان ســال  1945میــادی بــر اثــر تشعشــعات مخــرب
رادیواکتیــو افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت دادنــد .تــا بــه
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امــروز هــر ســاله در روز  10آگســت مراســم بزرگــی بــرای یــاد
بــود مببــاران هســته ای در پــارک یادمــان جنــگ شــهر ناگاســاکی
برگــزار میگــردد.
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه میرســیم اگــر انســانهایی کــه آن زمــان
بــر رس قــدرت بودنــد ،قــدری اخــاق و حــس نــوع دوســتی
میداشــتند هرگــز مرتکــب چنیــن اعاملــی منــی شــدند .دسرتســی
بــه افتخــارات بــزرگ علمــی بــدون داشــن اخــاق میتوانــد
دسرتســی بــه وســیله ای جدیــد بــرای نابــودی برشیــت باشــد.
داشــن خلــق و خــوی نیــک و رفتــار پســندیده ،وســیله ای بــرای
نجــات و ســعادت انســان میباشــد.
روزی علــی(رض) مأمــور پیــکار بــا ســه نفــر کــه قصــد جــان
ایشــان را داشــتند شــدند .حــرت یکــی را کشــت و دو تــن دیگــر
را نــزد پیامــر آورد .رســول خــدا اســام را بــه آنــان عرضــه داشــت
و آن دو دیــن اســام را نپذیرفتنــد ،پیامــر دســتور اعــدام آن دو را
صــادر منــود ،در همیــن وقــت جربئیــل(ع) بــر آن حــرت(ص)
نــازل شــده و فرمودنــد« :یکــی از ایــن دو نفــر را کــه فــردی خــوش
خلــق و ســخاومتند اســت عفــو کــن» وقتــی آن مــرد متوجــه شــد
کــه بــه خاطــر داشــن ایــن دو صفــت نیکــو (خــوش خلقــی و
ســخاوت) بخشــیده شــده ،دیــن اســام را دینــی خــوب و مفیــد
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دریافتــه و مســلامن شــد .رســول خــدا در بــاره شــخص مذکــور
فرمــود « :او از کســانی اســت کــه خــوش خویــی و ســخاوتش او
را بــه بهشــت کشــانید».
بایــد بــه خاطــر داشــت کــه خــوش خویــی تفــاوت هــای بســیار
زیــادی بــا بــی اعتنایــی دارد ،هــان گونــه کــه در اســام بــه خــوش
خویــی امــر شــده بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هم ســفارش
هــای زیــادی شــده اســت.
بــه ایــن معنــی کــه انســانی بــا داشــن اخــاق نیکــو ،نبایــد در
مواجــه شــدن بــا بــدی هــا بــا آنهــا بــه بهانــه خــوش خویــی بــی
توجــه باشــد.
بلکــه بایــد بــا واکنــش مناســب نســبت بــه موضــوع ،از کار بــدی
کــه در حــال انجــام شــدن میباشــد جلوگیــری کنــد.
اثربخــش تریــن شــیوۀ امــر بــه معــروف ونهــی از منکــر آن اســت
کــه فــرد نهــی کننــده ،دارای اخــاق نیکــو و صفــات پســندیده
باشــد و ســعی کنــد بــا مهربانــی و عطوفــت ایــن کار انجــام دهــد.
همــۀ مــا بصــورت فطــری مجــذوب افــرادی میشــویم کــه خــوش
خــوی باشــند .انســانها ناخواســته تحــت تأثیــر عواطــف قــرار
دارنــد ،یــک فــرد هــر قــدر هــم کــه خشــن وســخت گیــر باشــد،
در برابــر محبــت هــا و گذشــتها تســلیم خواهــد شــد.
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سرایت اخالق خوش

هــان گونــه کــه بعضــی از بیــاری هــا رسایــت کننــده میباشــد،
اخــاق نیــز در جامعــه رسایــت میکنــد.
اخــاق خــوب ویــا بــد مــا ،در جامعــه پراکنــده شــده و ســپس بــه
هــان صــورت بــه خــود مــا بــاز میگــردد .دنیایــی کــه درآن زندگی
میکنیــم ،مجموع ـهای اســت از عمــل هــا و عکــس العمــل هــا،
در نتیجــه بــه ایــن پــی میربیــم کــه اگرخــوش خــوی و خــوش
اخــاق باشــیم هــان را دریافــت خواهیــم کــرد و بــا العکــس
اگــر فــر ِد تنــد خــوی ،خشــن و نامهربــان باشــیم بدیهــی اســت کــه
نبایــد از دیگــران توقــع رفتــار خــوب و احــرام را داشــته باشــیم .در
حقیقــت مــا بــا رفتــار خودمــان دیگــران را متوجــه میســازیم کــه
چگونــه بایــد بــا مــا ارتبــاط برقــرار کننــد.
شــاید بــرای بســیاری از مــا اتفــاق افتــاده باشــد کــه بــه مهربانــی و

رتنم اخالق 11
جذابیــت افــراد خــوش اخــاق غبطــه خــورده باشــیم (تحــت تأثیــر
قــرار گرفتــه باشــیم)  ،شــاید بارهــا و بارهــا بــه ایــن فکــر کــرده
باشــیم کــه ای کاش مــن هــم میتوانســتم مثــل او باشــم...
امــکان دارد رشایــط و تســهیالت را بهانــه کــرده باشــیم کــه مث ـاً
اگــر مــن هــم جــای او بــودم همیــن گونــه رفتــار میکــردم!!...
امــا نــه! بایــد قبــول کنیــم ،مهربــان بــودن و داشــن اخــاق نیکــو
اص ـاً رشایــط خاصــی منیخواهــد فقــط کافــی اســت کــه اراده
کنــی و بخواهــی! خداونــد انســان را برتریــن آفریــده ،بــه او عقــل
و اراده داده اســت .انســان میتوانــد بــا کمــک گرفــن از عقــل و
اراده خویــش باعــث پــرورش صفــات برجســتهای درخــود شــود و
در مقابــل بــا بیشــر شــدن خوبــی هــا روز بــه روز بــدی هــای خــود
را کــم تــر کنــد.
بــرای داشــن اخــاق خــوب ،الزم نیســت کوهــی را جابــه جــا
کنیــم در نخســت بایــد اراده کنیــم کــه متــام مخلوقــات خــدا را
دوســت بداریــم وایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه همــه مــا گاهــی
اشــتباه میکنیــم وبــا هــر اشــتباهی کــه از اطرافیــان رس زد واکنــش
نشــان ندهیــم ،صبــور باشــیم وآرامــش خــود را حفــظ کنیــم.
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شرایطی هک با فراهم کردن آن اه خوش اخالق رت میشویم

از زبان استاد اخالق شیخ حسین انصاریان:
 -1کمرت به مشکالت گذشته فکر کنید.
 -2از اطرافیان توقع زیاد نداشته باشید.
 -3در هــر حادثــه بــد احتــال اینکــه خیــری در آن بــوده را از یــاد
مرب ید .
 -4بــه خــدا تــوکل داشــته باشــید( ،بدانیــد همــه چیــز تحــت اراده
اوســت و او خیــر خــواه بنــدگان اســت).
 -5ورزش کنید.
 -6برنامه ای برای تفریح داشته باشید( .تفریحات سامل)
 -7مشکالت کوچک را بزرگ نکنید.
 -8از عطــر هــای مالیــم کــه بــوی زننــده نداشــته باشــند اســتفاده
کنیــد.
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 -9سعی کنید از غذاهای خوش بو استفاده کنید.
بــرای شــاد بــودن در زندگــی الزم نیســت بهرتیــن امکانــات را در
اختیــار داشــته باشــیم کافــی اســت چشــان خــود را بــاز کــرده و بــا
دیــدی بهــر بــه اطــراف خــود نــگاه کنیــم ،قــدردان نعمــت هــای
هــر چنــد کوچــک باشــیم و بــه همــه چیــز بــا دیــد مثبــت نــگاه
کنیــم.

14
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تبسم را فراموش نکنید

لبخنــد معجــزهای ســاده در برقــراری ارتبــاط شــا بــا دیگــران بــه
عنــوان یــک فــرد خــوش خــوی میباشــد.
داشــن تبســم بــر چهــره باعــث میشــود شــا در نظــر اطرافیــان
فــردی آرام ،مهربــان و قابــل اطمینــان باشــید.
لبخنــد زدن در بــر قــرار کــردن ارتبــاط کالمــی باعــث میشــود
فــردی کــه بــا شــا در حــال صحبــت کــردن اســت احســاس
آرامــش کــرده و تســلط بیشــری بــه حــرف هــای خــود داشــته
باشــد و ایــن امــر باعــث میشــود هــر دو طــرف در هنــگام
صحبــت کــردن احســاس رضایــت کننــد.

رتنم اخالق

15

گذشت داشته باشید

بــا گذشــن از خطاهــای دیگــران آرامــش را بــه خــود هدیــه مــی
کنیــد .گذشــت و بخشــش از عالــی تریــن درجــات اخالق انســانی
میباشــد .اگــر همــواره ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــم کــه انســان
هــا کامــل نیســتند و بســیاری از اعــال اشــتباهی کــه از آن هــا
رس میزننــد عمــدی نیســت ،مــی فهمیــم کــه بهرتیــن واکنــش در
برابــر بعضــی رفتــار هــای اشــتباه ،گذشــن و چشــم پوشــی از آن
اشــتباهات میباشــد.
گذشــن از خطــا هــای دیگــران ،از جملــه اخــاق هــای عالــی
بنــدگان خــوب و خالــص خــدا میباشــد کــه بــا دســت یابــی بــه
ایــن فضیلــت بــزرگ ،افــراد گامــی بلنــد در جهــت حصــول اخالق
نیــک بــر میدارنــد.
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مطالعه دا شته باشید

ســعی کنیــد در طــول روز و شــب هــا قبل از خــواب زمانــی را برای
خوانــدن کتــاب اختصــاص دهیــد .مطالعــه کــردن هــم تأثیــرات
مســتقیمی بــر انســان دارد .بایــد کوشــید از کتــاب هــای مناســب
ســن بــا موضوعــات مفیــد اســتفاده کــرد" .هــان گونــه کــه اخالق
و ســیرت افــراد را بــه وســیله دوســتان و معــارشان آنهــا میتــوان
شــناخت ،هــان گونــه هــم از روی کتابهایــی کــه میخواننــد
میتــوان تاحــدی بــه عــادت هــای روحــی و ســاختامن اخالقــی
آنهــا پــی برد(".ســاموتل ســایز)
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هب دیگران احترام بگذ ارید
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انســانها چــه ُخــرد و چــه کالن ،نیــاز دارنــد اطرافیــان بــه آنهــا
احــرام بگذارنــد و در جامعــهای کــه در آن زندگــی میکننــد
بــه عنــوان فــردی تأثیــر گــذار باشــند ،نــه اینکــه خــود را فــردی
بیهــوده و اضافــه در بیــن دیگــران احســاس کننــد.
بــا دادن حــس مفیــد بــودن بــه دیگــران نــه تنهــا آنهــا را بــرای
ایــن امــر تشــویق کــرده ایــد ،بلکــه خــود را نیــز بــه عنــوان فــردی
خــوش اخــاق و مهربــان معرفــی کــرده ایــد و ارزش خــود را در
بیــن افــراد بــاال بــرده ایــد.
آیا دوست دارید که فردی مورد احرتام باشید؟
راهــش حفــظ احــرام و آبــروی دیگــران اســت .در مجمــوع
هــر کار نیــک کــه میتوانیــد بــرای خوشــحال کــردن دیگــران
انجــام دهیــد .عــاوه بــر اینکــه خــود تــان حــس خوبــی دریافــت
خواهیــد کــرد ،خشــنودی خداونــد(ج) را هــم بــه دســت خواهیــد
آورد.
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رد جریان صحبت کردن دیگران حرف زدن ممنوع

صحبــت کــردن هنگامــی کــه شــخص دیگــری در حــال حــرف
زدن باشــد نوعــی بــی احرتامــی بــه شــخص مقابــل و همچنیــن
تخریــب کــردن شــخصیت خــود تــان اســت.
حکایت زیبا از گلستان سعدی در این رابطه:
یکــی از حکــا را شــنیدم کــه میگفــت :هرگــز کســی بــه جهــل
خویــش اقــرار نکــرده اســت مگــر آن کســی کــه چــون دیگــری
در ســخن باشــد همچنــان نامتــام گفتــه ،ســخن آغــاز کنــد.
سخن را رس است ای خداوند و بُن
میـــــــاور ُسخَن در میان ســـَــخُن
خـــداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگویـــــد سخن تا نبیند خـــــموش
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شکر گذ ار با شید

تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی کــه از روی آگاهــی و بــه
طــور همیشــگی شــکر گــذاری میکننــد افــرادی شــادتر ،پــر
انــرژی تــر خوشبیــن تــر و آرامــر میباشــند و کمــر دچــار
افرسدگــی میشــوند .افــراد شــکر گــذار ،در بیــن اطرافیــان و
همچنــان در زندگــی خــود ت ٔآثیــرات مثبتــی وارد میکننــد کــه ایــن
ت ٔآثیــرات باعــث میشــود انســان ،بیشــر متوجــه نعمــت هایــی کــه

در دســرس دارد شــده و در مقابــل کمــر بــه کمبــود هــا و نواقــص
زندگــی خویــش توجــه کنــد.
یکــی از حقــوق خداونــد (ج) در برابــر نعمــت هایــش ،شــکر
گــذاری اوســت.

20
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رد روابط دوستاهن و انتخاب دوست دقت هب خرج دهید

یکــی از روش هایــی کــه تأثیــرات بســیار مفیــدی در بــاال بــردن
اخــاق اجتامعــی مــا انســانها دارد ،داشــن دوســتانی اســت کــه
دارای خصلتهــای خــوب و نیکــو باشــند.
از جملــه صفاتــی کــه بــرای داشــن رابطــه دوســتانه مفیــد و مــداوم
رضوری است:
 -1داشــن صداقــت :صداقــت در روابــط دوســتانه باعــث افزایــش
محبــت بیــن دوســتان و دوام بیشــر رابطــه دوســتانه میشــود.
 -2راز دار بودن
 -3خیــر خواهــی :بایــد کوشــید تــا روابــط دوســتانه را بــا افــرادی
برقــرار کــرد کــه بــرای مــا خیــر بخواهنــد و بــه بــدی بــرای مــا
راضــی نباشــند.
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 -4خــود خــواه نبــودن :از دوســتی کــردن بــا فــردی کــه خــود
محــور اســت یعنــی در همــه مــوارد تنهــا در فکــر خــودش و ســود
بــردن خــود میباشــد بایــد اجتنــاب کــرد .ایــن گونــه دوســتی هــا
بــا دوام و مفیــد نخواهنــد بــود.
 -5رأفت داشنت :سعی کنید با افراد مهربان دوست شوید.
 -6دیندار بودن
 -7عادل بودن
 -8عیــب جــو نبــودن :دوســتی بــا افــرادی کــه درپــی یافــن عیــب
هــای دیگــران بــوده و آن عیــب هــا را نــزد مــردم آشــکار میکننــد
کار عاقالنــه و درســتی نیســت.
هرکــه عیــب دیگــران پیــش تــو آورد و شــمرد بــی گــان عیــب
تــو پیــش دگــران خواهــد بــرد( .ســعدی گلســتان ص )87
 -9یک دوست خوب مانند آینه است :دوست خوب فردی است
که در صورت مشاهده کردن عیبی در رفتار ،ما را از آن آگاه
بسازد ،این کار او بدون شک به نفع ما خواهد بود .بسیاری از
انتقاد هایی که از ما میشوند میتوانند واقعاً سازنده باشند.
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آيینه ،چون نقش تو بنمود راســــــت

				

خود شکن ،آیینه شکسنت خطا است
(نظامی گنجوی)
به نزد من آن کس نکو خواه توست
		

که گوید فـــالن خار در راه توسـت

به گمراه ،گفتــــن نکو میــــــــروی
		

جفــــایی تـــامم است و جوری قـوی

هر آنگه که عیبت نگویند پیـــــــــش
		

هنـــــر دانی از جاهلی عیب خویش

(بوستان سعدی ،ابیات 921تا )923
دوســتی بــا افراد نادرســت شــاید خوشــایند باشــد و ما در کنارشــان
احســاس خوشــی داشــته باشــیم ،امــا بایــد بدانیــم کــه بــا گذشــت
زمــان رفتــار آنهــا وخصلــت هایشــان ناخــودآگاه و بــدون اراده
بــر مــا تاثیرگذاشــته و مــا را از هــدف اصلــی زندگــی کــه رشــد و
تعالــی اســت ،دور میکنــد.
هم نشین تو از تو بِه باید
تا تو را عقل و دین بیفزاید
(سعدی)
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بــرای بهــره بــردن از اخــاق خــوب و نیکنامــی بایــد در انتخــاب
دوســت دقــت داشــت.
		
با بدان کم نشین که صحبت بد
		

گر چه پاکی تو را پلید کند

		
آفتابـــــی بـــــدین بزرگـی را
		

لکــهای ابـــر ناپدید کـــند

(سنایی غزنوی)
اگــر در انتخــاب دوســت دقــت نکنیــم و فــرد مناســبی را بــرای
دوســتی انتخــاب نکنیــم ،همــواره بــرای ایــن بیتوجهــی رضر و
زیــان خواهیــم دیــد و تأثیــرات ســؤ آن متــام ابعــاد زندگــی مــا را
تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.
		
نادان ،همه جا با همه کس آمیزد
		

چون غرقه که به هر چه دید دست آویزد

		
با مــردم زشت نام همراه مباش
		

کز صحبت دیگدان سیـــــاهی خـــــــیزد

تأثیــر پذیــری از دوســتان در متــام مراحــل زندگــی خصوصــاً
نوجوانــی و جوانــی وجــود دارد.
جوانــان و نوجوانــان ،بیشــر دوســتان و کســانی کــه بــا آنهــا
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معــارشت میکننــد را بــرای خــود الگــو قــرار میدهنــد و ســعی
میکننــد در زندگــی از آنهــا پیــروی کننــد.
بــرای همیــن اســت کــه خانــواده هــا نبایــد کنــرول کــردن فرزنــدان
را مخصــوص دوران کودکــی و طفولیــت آنهــا قــرار داده و همین
کــه فــرد پــا بــه عرصــه بلــوغ گذاشــت ،او را رهــا کــرده و بــه دســت
اجتامع بســپارند.
بلکــه بایــد از دوران نوجوانــی و جوانــی کنــرول مناســبی بــر روی
دوســتان فرزنــدان خــود داشــته باشــند.
البتــه بایــد توجــه منــود کــه تحــت کنــرول قــرار دادن فرزنــدان
نبایــد بــه غــرور آنهــا صدمــه و لطمــه ای وارد کنــد ویــا آنهــا
را تحــت فشــار قــرار دهــد .در ایــن صــورت نــه تنهــا فایــده ای
نخواهــد داشــت بلکــه باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکالت دیگری
ماننــد ضعیــف شــدن رابطــه عاطفــی والدیــن و فرزنــدان ،پنهــان
کاری و  ...میشــود .ایــن کنــرول بایــد آگاهانــه و هوشــمندانه
باشــد.
فرزنــدان در هــر دورۀ از زندگــی احتیــاج بــه کمــک هــا و
راهنامیــی هــای مفیــد والدیــن دارنــد و نبایــد خــود را از ایــن
راهنامیــی هــا بــی نیــاز بداننــد .بــه ایــن خاطــر کــه والدیــن انســان
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دوســتان همیشــگی و خیــر خواهــان واقعــی او هســتند و یقین ـاً بــا
تجربــه تــر نســبت بــه خــود انســان و همــه هــم ســن و ســال هــای
او میباشــند.
امــام صــادق میفرمایــد :پــدرم مــرا بــه ســه چیــز ادب آموخــت و
از ســه چیــز نهــی منــود.
ســه نکتــه ادب ایــن بــود کــه فرمــود " :فرزنــدم! هرکــس بــا دوســت
بــد معــارشت کنــد ،ســامل منیمانــد .هرکــس گفتــارش را کنــرول
نکنــد پشــیامن میشــود و هــر کــس بــه جایــگاه بــد وارد شــود،
مــورد بدگامنــی قــرار میگیــرد".
و آن ســه چیــز کــه مــرا از آن نهــی منــود ":دوســتی بــا کســی کــه
چشــم دیــدن نعمــت کســی را نــدارد و بــا کســی کــه از مصیبــت
دیگــران شــاد شــود و بــا ســخن چیــن (کســی کــه بــدون رضایــت
شــخص گفتههــای او را در هــر جــا بازگــو کــرده و آن را بیــن
مــردم پخــش میکنــد").

26
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اخالق از نظر دین مقدس اسالم
دیــن مبیــن اســام گنجینــه اخــاق هــای نیــک و رفتــار هــای عالی
انســانی میباشــد و متــام احــکام آن بــر پایــه اخــاق گذاشــته
شــده اســت.
رســول خــدا (ص) در متــام دوران رســالت و زندگــی پــر برکــت
شــان کوشــیده انــد تــا اخالق انســانی کــه ابعاد وســیع و گســردهای
دارد را در عمــل و بــه وســیله گفــن بــه اطرافیــان بیاموزنــد.
آموزههــا و کــردار پیامــر(ص) از آن زمــان تــا امــروز ســینه بــه
ســینه بصــورت مکتــوب و منقــول بــه مــا رســیده اســت ،الگــو قــرار
دادن پیامــر در زندگــی بــدون شــک ســعادت و پیــروزی را بــرای
مــا بــه ارمغــان مــی آورد.
اخــاق در اســام بــه حــدی مــورد توجــه قــراد داده شــده اســت

رتنم اخالق 27
کــه در بعضــی از روایــات آدم بــد اخــاق و بــد خــوی غیرمؤمــن
خوانــده شــده اســت.
داشــن رحــم و عطوفــت کــه تأکیــد زیــادی بــر آن شــده از جملــه
فضایــل اخالقــی اســت.
رســول خــدا میفرماینــد :خداونــد بــه شــخصی کــه بــه مــردم
رحــم منــی کنــد ،رحــم نخواهــد کــرد.
بــا اندکــی تأمــل میتــوان بــه ارزش اخــاق در اســام پــی بــرد.
ایــن ارزش هــا بــه انــدازهای اســت کــه معلــم اخــاق میتوانــد از
بیــت املــال بــرای کســب روزی اســتفاده کنــد.
(الروضه البهیره ج  3.ص )71
بــا تأســف کــه برخــی افــراد در جامعــه امــروزی ارزش بــاالی
اخــاق را نادیــده گرفتــه ،داشــن اخــاق نیکــو را مخصــوص
علــا و فقهــا میداننــد و رصف اعاملــی مثــل روزه و منــاز و ....
را بــرای رهایــی از آتــش جهنــم کافــی میداننــد .در قــران کریــم
و احادیــث نبــوی (ص) هامننــد منــاز و روزه بــه داشــن اخــاق
خــوب تأکیــد بســیاری شــده اســت .هــان طــور کســانی کــه منــاز
را تــرک میکننــد و از عبــادت خــدا روی گــردان میشــوند بــه
عــذاب الهــی تهدیــد شــده انــد ،بــه آدم هــای بدخــوی نیــز بــه
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شــدت هشــدار داده شــده اســت .بطــور مثــال بخــل ورزیــدن یکی
از رذائــل اخالقــی اســت خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد:
آنانیکــه نســبت بــه آنچــه خداونــد(ج) از فضــل خــود بــه آنهــا
اعطــا کــرده اســت ،بخــل میورزنــد گــان نکننــد کــه ایــن کار
بــرای شــان خــوب اســت ،بلکــه ایــن کار بــرای شــان بــد اســت و
بــه زیــان آنهــا متــام میشــود و در روز قیامــت هــان چیــزی کــه
بــدان بخــل ورزیــده انــد ،طــوق گردنشــان میگــردد( .ســوره آل
عمــران آیــه )180
عیــب جــو بــودن و طعنــه زدن نیــز از جملــه رذائــل اخالقــی بــوده
اســت .در ســوره مبارکــه ُهمــزه کســانی کــه بیــش از انــدازه مــال
دوســت هســتند و بــه دیگــران طعنــه میزننــد و بــه دنبــال عیــب

هــای دیگــران هســتند بــه عــذاب دوزخ تهدیــد شــده انــد.
همچنــان در احادیــث پیامــر(ص) در مــورد بعضــی از اخالقهای
ناپســند وعیــد و عــذاب هــای شــدیدی ذکــر شــده اســت .بــه طــور
مثــال در بــاره تکــر فرمــوده انــد :کســی کــه ذرهی تکــر در دلــش
باشــد ،وارد بهشــت نخواهــد شــد .مطابــق دســتورات دیــن اســام
بــر هــر مســلامن واجــب اســت تــا اخــاق خــود را نیکــو گردانــد.
نبــی کریــم (ص) ،مبــارز واقعــی را شــخصی میدانــد کــه بــا

رذائــل اخالقــی بــه مبــارزه بپــردازد.
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موالنای بلخ در این باره چه زیبا گفته است:
		
ای شهان کُشتیم ما خــــصم برون
		

ماند خصــمی زو بَ َت در اندرون

		

شیر باطن سخره خرگوش نــیست

		
کشنت این ،کار عقل و هوش نیست
		
قد رجـــعنا من جهاد االصـــغریم
		

با بنی اندر جـــــــهاد اکــــــربیم

		
سهل شیری دان که صفها بشکـند
		

شـیر آنست آن که خود را بشـــکند

(مثنوی معنوی دفرت اول)
دیــن ،اخــاق نیکــو و ادب قریــن یکدیگرنــد و میشــود ایــن
طــور پنداشــت کــه مکمــل یکدیگرنــد .کســی کــه از نعمــت ادب
محــروم باشــد ،اخــاق خوبــی نــدارد و مســلامً فــرد بدخــو را منــی
تــوان یــک مســلامن کامــل و دینــدار حقیقــی شــمرد .ادب و
اخــاق همیشــه در کنــار یکدیگــر هســتند.
اســتاد عزیــزی داشــتیم کــه بهــره منــد شــدن از ادب را در جملــه
کوتاهــی برایــان بیــان کــرد و گفــت" :وقتــی بــا ادب میشــوی
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کــه از انجــام دادن کاری کــه دوســت نــداری در مقابــل خــودت
انجــام شــود پرهیزکنــی" ایــن گفتــه اســتاد چــه زیبــا الهــام گرفتــه
بــود از جــواب لقــان حکیــم بــه گروهــی کــه از او در بــاره معلــم
ادبــش پرســیده بودنــد و او در پاســخ گفتــه بــود ادب را از بــی
ادبــان آموختــم.
یعنــی هــر کاری کــه بــی ادبــان انجــام دادنــد و در نظــر مــن و
دیگــران ناخوشــایند بــود ،انجــام نــدادم.
بــرای اینکــه بتوانیــم یــک مســلامن حقیقــی باشــیم بایــد بکوشــیم
تــا عــاوه بــر طاعــت و عبــادت خداونــد(ج) خــود را بــه اخــاق
نیکــو مزیــن ســاخته و همــواره بــه مــردم خدمــت کنیــم.
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اخالق رد خانواده
خانــواده مهــد شــکل گیــری شــخصیت افــراد و در نهایــت جوامــع
میباشــد .خانــواده از بزرگرتیــن نعمــت هــای خداونــد(ج) اســت
کــه بــه انســان اعطــا شــده اســت .محیــط خانــواده فضایــی اســت
امــن بــرای پــرورش جســم و ذهــن انســان .
از مهمرتیــن وظایــف خانــواده در کنــار رفــع نیازهــای اقتصــادی
از قبیــل خــوراک و مســکن و ...رفــع نیازهــای روحــی آنهاســت.
اعضــای خانــواده و در رأس آن پــدر و مــادر وظیفــه دارنــد تــا
روح فرزنــدان خــود را از محبــت غنــی کــرده ،نیازهــای عاطفــی
آنهــا را رفــع کننــد و بــا آنهــا بــا محبــت و دلســوزی رفتــار کننــد.
همچنــان وظیفــه دارنــد تــا در تربیــت آنهــا بــه عنــوان آینــده
ســازان کشــور توجــه منــوده در ایــن راه کوتاهــی نکننــد .رعایــت
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نــکات اخالقــی در خانــواده و بــا تــک تــک اعضــا چــه کوچــک
و چــه بــزرگ امــری رضوری اســت و بــه هــان شــکل کــه رعایت
اخــاق در اجتــاع مهــم اســت در خانــواده هــم بایدبــه رعایــت
آن توجــه صــورت بگیــرد .تــا جایــی کــه میتــوان گفــت در
رعایــت کــردن اخــاق بیــن اعضــای خانــواده بایــد دقــت بیشــری
بــه خــرج داد .کــودکان بــه رفتــار اعضــای خانــواده دقــت منــوده
کوشــش میکننــد هامننــد آنهــا باشــند .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه تهــداب و اســاس اخــاق و ادب افــراد در محیــط خانــواده
شــکل میگیــرد.
داشــن اخــاق نیکــو چــه بــا مــردم و چــه در خانــواده ،انســان را
بــه درجــات بــاالی ســلوک و نزدیکــی بــه خداونــد (ج) میرســاند.
از حــرت عایشــه (رض) روایــت شــده کــه از رســول اکــرم (ص)
شــنیدم :انســان مؤمــن بــا اخــاق خــوب خــود بــه مرتبــه و مقــام
کســی میرســد کــه شــب هــا منــاز نافلــه میخوانــد و روزهــا روزه
میگیــرد.
در دیــن اســام بــه رعایــت کــردن اخــاق در خانــواده و مهربــان
بــودن بــا اهــل خانــه بســیار ســفارش شــده اســت و روایــات زیادی
در ایــن رابطــه وجــود دارد.
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پیامرباکــرم میفرماینــد :بهرتیــن مــردان امــت مــن کســانی هســتند
کــه نســبت بــه خانــواده خــود خشــن نباشــند ،اهانــت نکننــد،
دلســوز شــان باشــند و بــه آنهــا ظلــم نکننــد.
امــام صــادق میفرماینــد :هرکــه بــه خانــواده اش نیکــی کنــد
خداونــد بــه طــول عمــرش مــی افزایــد.
(کافی ج  ،8ص )219
در برخــی روایــات نیــز ذکــر شــده اســت کــه بــد خلقــی بــا خانواده
باعــث عــذاب قــر میشــود.
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اخالق رد ازدواج
ازدواج ســنت پیامــر(ص) اســت و تکمیــل کننــده دیــن انســان
و بــرای هــر مســلامنی کــه دارای رشایــط ازدواج باشــد ایــن امــر
واجــب میگــردد.
یکــی از حقــوق فرزنــدان بــر گــردن والدیــن راهنامیــی فرزنــد در
انتخــاب همــری مناســب بــرای ادامــه زندگــی میباشــد.
داشــن اخــاق یکــی از جملــه خصوصیاتــی اســت کــه در
انتخــاب یــک فــرد بــه عنــوان همــر مهــم شــمرده میشــود.
در کنــار دینــداری ،اخــاق مهــم تریــن عامــل تأثیــر گــذار در
خوشــبختی همــران میباشــد.
اخــاق موضوعــی اســت کــه بهــره بــردن از آن باعــث تحکیــم و
دوام و نیکویــی روابــط در خانــواده و در بیــن هم ـران میشــود.
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از امــام رضــا ســوال کردنــد :بــرای دخــرم خواســتگاری آمــده کــه
بدخــوی اســت ،آیــا دخــر خــود را بــه او بدهــم؟
حرضت فرمود :اگر بد اخالق است دخرتت را به او مده.
پــس از گذشــت مــدت زمانــی از ازدواج و زندگــی افــراد در یــک
خانــه ،معیــار هایــی ماننــد :زیبایــی چهــره ،موقعیــت اجتامعــی فرد
و ......رفتــه رفتــه کــم رنــگ شــده و بــرای انســان امــری عــادی
میشــود و دیگــر آن جذابیــت هــای ابتدایــی ازدواج را نــدارد.
در ایــن هنــگام اســت کــه روز بــه روز انســان بــه ارزش اخــاق
در زندگــی زناشــویی پیمیــرد و میفهمــد داشــن بهرتیــن و
برتریــن امکانــات بــدون اخــاق ارزش خــود را از دســت میدهنــد.
بــرای دوام ازدواج و داشــن زندگــی ایــده آل بایــد خانــم و شــوهر
دارای اخــاق نیکــو بــوده و درک متقابــل نســبت بــه یکدیگــر
داشــته باشــند.
ازدواج کــردن بــا فــردی کــه میدانیــم خــوی خوبــی نــدارد بــه
امیــد اینکــه در آینــده درســت خواهــد شــد ویــا تغییــرش میدهــم
و  ...غیــر از فریــب دادن خــود کار دیگــری نیســت .انســان تــا
وقتــی خــودش تصمیــم بــه تغییــر خلــق و خــوی خویــش نگیــرد
هیــچ کــس منیتوانــد تغییــری در او ایجــاد کنــد.
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هــر دخــر و پــری بــا امیــد داشــن یــک زندگــی خــوب و
مملــو از آرامــش ،زندگــی مشــرک خــود را آغــاز میکننــد ولــی
بایــد در نظــر گرفــت کــه داشــن زندگــی زناشــویی دلخــواه و
پــر از آرامــش و صمیمیــت ،نیازمنــد تــاش ،کوشــش و از خــود
گذشــتگی هــر دو طــرف میباشــد.
بعــد از ازدواج ،همــر شــا نزدیــک تریــن شــخص بــه شــا و
دوســت و مونــس همیشــگی شــا میشــود .فــردی اســت کــه
شــا عهــد کــرده ایــد تــا آخــر زندگــی همــراه او باشــید پــس بایــد
بــرای شــاد بــودن و آرامــش داشــن او کوشــا باشــید.
خــوش بختــی در زندگــی وقتــی حاصــل میشــود کــه هم ـران
از بــودن در کنــار یکدیگــر احســاس رضایــت کــرده و ســعی
در ایجــاد فضایــی صمیامنــه و پــر از محبــت داشــته باشــند .اگــر
بپذیریــم کــه همــر بهرتیــن دوســت انســان در زندگــی اســت
پــس عــاوه بــر حقــوق همــر داری حقوقــی کــه بایــد در مقابــل
دوســتان رعایــت شــود را نیــز هــر فــرد بایــد در قبــال همــر خــود
مراعــات کنــد .برخــی نکاتــی کــه بــه بهــر شــدن روابــط میــان
هم ـران کمــک خواهنــد کــرد:
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 -1بــا همــر خــود بــا تواضــع و نرمــی ســخن بگوییــد و جملــه
هایــی کــه دوســت داریــد از زبــان او بشــنوید را بــه او بگوییــد.
 -2از گفــن ســخنانی کــه طــرف مقابــل بــه آنهــا حساســیت نشــان
میدهــد بپرهیزیــد ،خشــن و تنــد خــو نباشــید.
 -3بــه او بگوییــد کــه از بــودن در کنــارش احســاس آرامــش
میکنیــد .
 -4از ابراز محبت و عالقه خود داری نکنید.
بیشــر مــردان میکوشــند تــا بــا اعــال و رفتــار هــای خــود عالقــه و
محبــت خــود را نســبت بــه همــر شــان نشــان دهنــد .حتــی رفــن
بــه وظیفــه و تأمیــن مخــارج زندگــی را نوعــی محبــت بــه خانــواده
میداننــد.
ایــن درســت اســت کــه زحمــت هــا و تــاش هــای مــردان بــرای
رفــاه خانــواده نوعــی از خــود گذشــتگی و قابــل ســتایش اســت
و نشــان گــر پایبنــد بــودن و عالقــه منــد بــودن مــرد بــه خانــواده
اســت ،امــا خانــم هــا نیازمنــد شــنیدن ابــراز محبــت هســتند و تأثیــر
بــه زبــان آوردن عالقــه و ابــراز محبــت کالمــی بســیار بیشــر از
انــواع مختلــف ابــراز عالقــه اســت .هامنقــدر کــه مــرد هــا نیازمنــد
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ایــن هســتند کــه در چشــم افــراد خانــواده فــردی پرقــدرت بــوده
و تکیــه گاهــی مناســب بــرای افــراد خانــواده باشــند ،زن هــا هــم
نیــاز دارنــد تــا از زحــات شــان در خانــه قدردانــی شــده و توجــه
کافــی نســبت بــه آنهــا صــورت گیــرد.
گاهــی در طــول روز وقتــی کــه در خانــه نیســتید پیامــی کــه حاکــی
از محبــت و مهربانــی باشــد ،بــرای همــر خــود بفرســتید و بــه او
یــاد آوری کنیــد بــا ایــن کــه مشــکل هــای کاری زیــادی داریــد
امــا او را فرامــوش نکــرده ایــد و بــه فکــرش هســتید.
از زحــات او در خانــه قدردانــی کنیــد آن وقــت خواهیــد دیــد
کــه زندگــی چگونــه بــه شــا لبخنــد میزنــد.
خانــم هــا نیــز بایــد قــدردان زحــات همــر شــان باشــند و ســعی
کننــد کــه محیــط آرامــی را در خانــه ایجــاد کننــد.
بایــد درنظرداشــت اینکــه اکــر مــرد هــا در بیــرون از خانــه
و در طــول روز مشــکالت و فشــار هــای روحــی زیــادی را
متحمــل میشــوند و وقتــی بــه خانــه مــی آینــد امــکان دارد ایــن
موضوعــات در رویــه آنهــا تــا حــدی تأثیــر بگــذارد.
پــس بانــوی عزیــز فکــر و خیــال هــای بیهــوده را کنــار بگــذار

رتنم اخالق 39
وســعی کــن همــرت را درک کنــی ،ایــن هــر توســت کــه ایــن
گونــه مواقــع را تشــخیص داده وســعی کنــی بــا هوشــیاری کمــی از
فشــار هــای روحــی همــرت را بــر طــرف کنــی.
بــرای مثــال گاهــی موضوعــی فکــر همــرت را مشــغول کــرده کــه
نیــاز دارد بــه آن موضــوع بیندیشــد و تصمیمــی در رابطــه بــا آن
بگیــرد .معمــوال در ایــن مواقــع کــم حــرف شــده و بــه اصطــاح
چرتــی میشــود.
درصــورت قــرار گرفــن در اینگونــه رشایــط ســعی کــن بــا آرام
کــردن محیــط خانــه زمینــه را بــرای آرامــش فکــری او آمــاده
ســازی.
از پــرس و جــو کــردن در ایــن مواقــع پرهیــز کــن ،اگــر موضوعــی
باشــد کــه نیــاز بــه مشــورت کــردن باشــد ،حت ـاً بــا تــو در میــان
خواهــد گذاشــت.
 -5به او احرتام گذاشته و با کلامت زیبا صدایش کنید.
 -6ســعی کنیــد کــه نقــاط مثبــت یکدیگــر را پیــدا کنیــد و بــه جــای
مترکــز کــردن بــه اختالقــات و مشــکالت ،آنهــا را تــا حــد امــکان
از بیــن بربیــد ویــا ســعی در کمرنــگ کــردن اختالفــات کنیــد.
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ایــن موضــوع را بپذیریــد کــه هیــچ انســانی کامــل نیســت.
 -7در شناخت و درک یکدیگر تالش کنید.
 -8هرگــز نســبت بــه همــر خــود بغــض ،کینــه و حســادت نداشــته
با شید .
ایــن گونــه مــوارد باعــث از هــم پاشــیدن زندگــی شــا خواهــد
شــد.
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وژیهگی اه ی اخالقی هک باید خانم اه هب آناه مزین باشند
 -1داشنت حس تسلیم در برابر همرس
 -2رعایت نظافت در خانه و آراسته بودن خانم
 -3داشنت قناعت
 -4دلسوز بودن نسبت به همرس و فرزندان
 -5حافظ منافع خانواده در نبود شوهر
 -6پاکدامنی
 -7احرتام گذاشنت به همرس (بانوی عزیز بدان اگر با همرست
مانند یک پادشاه رفتار کنی خودت ملکه او خواهی بود).

41

42

رتنم اخالق

وژیگی اه ی اخالقی هک مردان باید داشته باشند
 -1داشنت توانایی برای رفع احتیاجات خانواده
 -2اجتنــاب از گناهــان بزرگــی نظیــر بدچشــمی ،رشاب خــواری
و...
 -3قابل اعتامد بودن
 -4احــرام گداشــن بــه خانــواده و بــه خصــوص همــر .پیامــر
اکــرم (ص) میفرماینــد :شایســته تریــن مــردم خــوش اخــاق تریــن
و مهربــان تریــن آنهــا در خانــواده هســتند و مــن مهربانرتیــن شــا
بــا خانــواده هســتم.
(ترمذی حدیث )۳۸۹۵
 -5یاری رساندن به همرس در انجام کارهای خانه
 -6درک کــردن خانــم خانــه بــه عنــوان یــک انســان و توجــه بــه
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حقــوق انســانی او ماننــد نیــاز بــه تفریــح ،رفــن بــه دیــدن نزدیــکان
و ...
مــردی کــه همــر خــود را در خانــه حبــس کــرده و فقــط او را
وســیلٖه ای بــرای خدمــت کــردن بــه خــود میبینــد و بــه خواســته
هــای او بــی توجــه باشــد ،یقین ـاً درحــق همــر خــود ســتم کــرده
وعــاوه بــر انجــام گناهــی بــزرگ ،داشــن آرامــش و زندگــی
خوشــایند را از خــود مــی گیــرد .مشــخص اســت کــه وقتــی زن از
زندگــی خــود ناراضــی باشــد ،ناراحتــی او بــر متــام ابعــاد زندگــی
تاثیــر مــی گــذارد .در ایــن مواقــع مــرد هرگــز طعــم زندگــی آیــده
آل را نخواهــد چشــید.
(مــرد آرامــش را بــه زن میبخشــد و زن آن را بیــن فرزنــدان
تقســیم کــرده و دوبــاره بــه خــود مــرد بــر میگردانــد).
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اخالق با کودکان

بــه تربیــت و پــرورش صحیــح کــودکان بــه عنــوان آینــده ســازان
جامعــه بایــد توجــه زیــادی صــورت گیــرد .کــودکان دارای
روحی ـهای لطیــف هســتند و بــرای پــرورش بهــر شــان عــاوه بــه
فراگیــری علــم نیــاز جــدی بــه محبــت دارنــد .کــودکان میکوشــند
ماننــد پــدر ،مــادر و یــا ســایر اطرافیــان باشــند ،پــس تــا زمانیکــه
رفتــار و کــردار خــود را درســت نکنیــم نبایــد از کــودکان توقــع
خــوب بــودن را داشــته باشــیم .در صــورت عــدم اشــباع عاطفــی
کــودکان توســط اطرافیــان ایــن عقدههــا در کــودک تاثیــر
گذاشــته و در آینــده او را بــه فــردی کین ـهای ،بــد خُلــق و فــردی
بــا هــزاران کمبودهــای احساســی و اجتامعــی تبدیــل خواهــد
کــرد .بایــد کوشــید بــا کــودکان نوعــی رفتــار شــود کــه بــه آنهــا
احســاس امنیــت داده شــود و کــودک بفهمــد کــه بــرای او ارزش

قایــل هســتیم.
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وقتــی کــودک کار اشــتباهی میکنــد ،نبایــد بــا خشــونت بــا او
رفتــار کــرد .خشــونت در مقابــل اطفــال هــر چنــد بــرای هــان
لحظــه تاثیــر گــذار باشــد امــا اثــرات ســؤ آن بــر روحیــه کــودک
بســیار زیــاد خواهــد بــود .وقتــی طفلــی اشــتباه میکنــد بــا آرامــی
او را متوجــه اشــتباهش بســازید .پرخــاش در ایــن مواقــع ســودمند
نخواهــد بــود .بــرای مثــال وقتــی بــه کودکــی میگوییــد "دیگــر
نبینــم ایــن کار را تکــرار کنــی" در حقیقــت او را بــه ایــن امــر
تشــویق میکنیــد کــه مخفیانــه آن کار را انجــام دهــد .کــودک
فکــر میکنــد انجــام دادن ایــن کار تنهــا در پیــش چشــان شــا
بــد اســت.
بهرتیــن روش آموخــن بــه کــودکان تصحیــح رفتــار خودمــان و
فهامنــدن آنهــا بــا مهربانــی و محبــت اســت.
زندگــی در محیــط نــا آرام و محیطــی کــه در آن به کــودک محبت
داده نشــود و نیازهــای عاطفــی اش برطــرف نشــود باعــث عــدم
شــگوفایی اســتعدادهای کــودک شــده کــه هیــچ پــدر و مــادری
راضــی بــه ایــن امــر نیســتند .پــس بایــد بــرای هــر چــه بهــر شــگوفا
شــدن اســتعدادهای کــودکان ،بــا آنهــا انــس گرفتــه و کــودکان
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را نــوازش داد .بــرای آنهــا قصههــای مناســب و اخالقــی گفــت
کــه ایــن امــر باعــث پــرورش ذهــن و تقویــت قــوه تخیــل آنهــا
میشــود.
والدیــن وظیفــه دارنــد تــا اخــاق نیــک و انســانیت را در کنــار
علــم بــه فرزنــدان خــود آمــوزش دهنــد کــه ایــن امــر مســتلزم
رعایــت مــوارد فــوق (اخــاق نیــک و انســانیت) توســط خــود
والدیــن اســت .کــودکان آئینـهای هســتند در مقابــل مــا؛ هــر آنچــه
مشــاهده میکننــد را انعــکاس خواهنــد داد.
		
به خُردی درش زجر و تعليم کن
به نيک و بدش وعده و بيم کن
		
		
نوآموز را ذکر و تحسني و زِه
ِز توبيخ و تهديد استاد بِه
		
(بوستان سعدی باب هفتم در عامل تربیت)
در دیــن اســام نیــز بــه کــودکان و رفتــار بــا آنهــا توجــه زیــادی
شــده اســت .رســول خــدا(ص) همــواره اطرافیــان را بــه مهربانــی
و محبــت بــا اطفــال تشــویق کــرده و در بــاره آنهــا میفرمودنــد:
کــودکان خــود را دوســت بداریــد و نســبت بــه آنهــا مهربــان
باشــید .بــه وعــدهای کــه بــه آنهــا میدهیــد عمــل کنیــد .خداونــد
بــه هیــچ چیــز خشــم منیگیــرد آنچنانکــه بــه خاطــر زنــان و
کــودکان خشــم میگیــرد.
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بعضی از سفا رشاهی رسول خدا (ص) رد رابطه با کودکان
 -1آنچــه را کــه کــودک در تــوان خــود داشــت و انجــام داد از او
قبــول کنیــد.
 -2او را به گناه و رسکشی امر نکنید.
 -3بــه او دروغ نگوییــد و در مقابــل او مرتکــب اعــال احمقانــه
نشــوید.
 -۴با فرزندانتان عادالنه رفتار کنید حتی در بوسیدن آنها.
 -۵بــه فرزنــدان خــود احــرام کنیــد و بــا آداب و روش پســندیده
بــا آن هــا معــارشت مناییــد.
 -۶کودکان را بغل بگیرید و آن ها را نوازش کنید.
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تشویق و تنبیه کودک
تشــویق و تنبیــه هــر دو الزمــه تربیــت صحیــح بــرای کــودکان
هســتند.
در کنــار تشــویق کــودکان گاهــی بایــد تنبیــه مناســب در مقابــل
کارهــای نادرســت آنهــا صــورت گیــرد.
در تنبیــه کــردن کــودک بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه منــود کــه
شــخصیت کــودک هــدف قــرار نگیــرد .رصف بــه او فهامنــده
شــود عملــی کــه انجــام داده بــا عــث تنبیــه او شــده اســت .در
تنبیــه کــودک بایــد اعتــدال را بــر قــرار کــرد بــه ایــن دلیــل کــه
تنبیــه بیــش از انــدازه باعــث ایجــاد حــس رسکشــی در کــودک
میشــود.
از تنبیــه کــردن کــودک در حضــور جمــع بایــد خــودداری شــود،
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زیــرا ایــن کار بــا عــث تخریــب شــدید شــخصیت وی میشــود.
در عــوض در حضــور جمــع رفتارهــای خــوب او را یــاد آوری
کنیــد ایــن کار بــه کــودک عــزت نفــس میدهــد.
بــرای تنبیــه کــودک بهــر اســت تــا حــد امــکان از تنبیــه بدنــی
اســتفاده نشــود و از تنبیــه هایــی ماننــد قهــر کــردن (بیتوجــه
بــودن) بــه کــودک اســتفاده شــود کــه البتــه نبایــد طوالنــی مــدت
باشــد.
زیــاده روی در تنبیــه کــردن باعــث از بیــن رفــن اثــر آن میشــود.
زیــاده روی در تنبیــه بدنــی کــودک او را ترســو و گوشــه گیــر
میســازد.
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هب کودکان شخصیت د یده
درســت اســت کــه ادب حکــم میکنــد کوچــک ترهــا بــه بــزرگ
ترهــا ســام بدهنــد ،امــا خــوب اســت گاهــی بــزرگ ترهــا بــه
کــودکان ســام دهنــد ،بــا ایــن کار هــم بــه کــودک حــس داشــن
شــخصیت میدهیــد و هــم ثــواب زیــادی بــه دســت میآوریــد.
پیامــر اســام (ص) میفرماینــد :بــرای ســام  ۱۰۰ثــواب اســت
کــه  ۹۹ثــواب بــرای شــخص ســام دهنــده و یــک ثــواب بــرای
شــخص پاســخ دهنــده میباشــد.
در مقابل پرسش های او با حوصله باشید!
هنگامیکــه کــودک از شــا ســوالی میپرســد بــه او توجــه کــرده و
ســعی کنیــد بــا در نظــر گرفــن ســن او و اینکــه چــه چیــزی بــا عث
شــده او ایــن ســوال را بپرســد ،پاســخی مناســب بــه او بدهیــد.

از جانب داری بیهوده بپرهیزید!

رتنم اخالق

51

جانــب داری بیهــوده و بیــش از انــدازه ،کــودک را بــه فــردی
وابســته و ضعیــف تبدیــل میکنــد کــه در آینــده توانایــی گرفــن
حــق خــود را از دیگــران نخواهــد داشــت .تنهــا در صورتیکــه
مشــاهده کردیــد کــودک حقیقت ـاً توانایــی دفــاع از خــود را نــدارد
بــه کمــک او رفتــه و از او دفــاع کنیــد.
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اخالق رد همساهی داری
انســانها بــه طــور فطــری گرایــش خاصــی بــه اجتــاع دارنــد و
همــه افــراد خواهــان زندگــی در اجتــاع هســتند.
زندگــی در کنــار همســایهها از جملــه مهــم تریــن اجتامعاتــی
اســت کــه انســان در آن قــرار میگیــرد .افرادیکــه در همســایگی مــا
قــرار دارنــد حقــوق خاصــی بــه گــردن مــا دارنــد کــه بایــد رعایــت
شــود .بــا رعایــت کــردن ایــن حقــوق عــاوه بــر رفــع تکلیفــی کــه
دیــن اســام بــه گــردن مــا نهــاده ،میتوانیــم روابــط دوســتانه و
اجتامعــی گســرده تــری برقــرار ســازیم.
نزدیــک بــودن محــل زندگــی نیــز در بیــن افــراد یــک منطقــه
ســهولت هــای زیــادی را بــرای برقــراری یــک رابطــه نیکــو ایجــاد
میکنــد .رعایــت اخــاق نیــک بــا همســایه از جملــه ســنت هــای
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نیکــو و پســندیده دیــن اســام اســت و همــواره بــه رعایــت حقــوق
همســایه ســفارش شــده اســت.
همســایه داری بــه ایــن معنــا نیســت کــه فقــط آزار مــا بــه همســایه
نرســد ،بلکــه عــاوه بــر رعایــت ایــن موضــوع و حســن خُلــق بــا
همســایه ،بایــد کوشــید تــا گاهــی در مقابــل آزارهــای همســایه هــا
نیــز صــر و تحمــل کــرده و هرگــز رفتــار مقابلــه بــه مثــل انجــام
نــداد .در صــورت رعایــت نکــردن حقــوق همســایه ،عــاوه بــر
اینکــه انســان بــه جایــگاه اجتامعــی خویــش لطمــه وارد میکنــد،
دیــن خــود را نیــز متــرر ســاخته و مرتکــب گنــاه میشــود.
حقــوق همســایه از جملــه حقوقــی اســت کــه بــه گــردن هــر انســان
اســت و در روز قیامــت از آن حسابرســی دقیــق صــورت میگیــرد.
اگــر حقــی از مــردم بــه گــردن مســلامن باشــد ،هیچگونــه عبادتــی
قــادر بــه رفــع آن نخواهــد بــود غیــر از اینکــه حــق آن فــرد را ادا
منــوده و یــا از طــرف مقابــل نســبت بــه آن حــق ،حاللیــت بگیــرد.
درســت اســت کــه خداونــد (ج) بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت،
امــا در بســیاری از روایــات بــه ایــن امــر اشــاره شــده کــه خداونــد
متعــال از حــق النــاس منیگــذرد مگــر در صــورت رضایــت
فــردی کــه حقــی از او بــه گــردن دیگــری باشــد.
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اگــر امــکان داشــت کــه حــق النــاس بــا اســتغفار و یــا عبــادات
دیگــر بخشــیده میشــد و بــرای افــرادی کــه حــق دیگــران را زیــر پــا
میکردنــد هیــچ تنبیــه و عذابــی منــی بــود ،در ایــن صــورت ظلــم
و تباهــی جوامــع اســامی را فــرا میگرفــت.
متــام احــکام و قوانیــن دیــن مبیــن اســام بــر پایــه حکمــت،
دانــش و اخــاق اســتوار اســت .دیــن اســام دینــی اســت کــه اگــر
در جوامــع بــه طــور دقیــق تطبیــق شــود ،زندگــی عالــی و پــر از
صلــح و آرامــش را بــرای افــراد بــه وجــود مــیآورد.
مســلامن بایــد بکوشــد تــا هیچــگاه در حــق کســی بــی عدالتــی
نکنــد ،جــان و مــال و آبــروی مســلامن دیگــر را ماننــد جــان و مــال
و آبــروی خــود بدانــد و ســعی کنــد طــوری زندگــی کنــد کــه از
طــرف او ذرهای آســیب و صدمــه بــه اشــخاص دیگــر و در رأس
آنهــا بــه همســایههای او وارد نشــود.
روزی بــه پیامــر خــدا (ص) عــرض کردنــد کــه فــان زن روزهــا
را روزه میگیــرد و شــب هــا بــه عبــادت میپــرازد و لیکــن بدخُلــق
اســت و از کــج خُلقــی بــه همســایگان آزار میرســاند ،حــرت
فرمودنــد « هیــچ خیــری در او نیســت و او از اهــل جهنــم اســت».
بــد خلقــی بــا همســایگان و عــدم رعایــت حقــوق آنهــا در بــر
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آورنــده کیفرهــای ســخت و عــذاب الهــی میباشــد.

در حدیثــی پیامــر اســام(ص) ســه مرتبــه ســوگند بــه خــدا یــاد
کــرده و فرمودنــد :قســم بــه خــدا مؤمــن نیســت. . . .
پرسیده شد چه کسی یا رسوال الله؟
فرمودنــد :کســی کــه همســایهاش از اذیــت و آزار او در امــان
نباشــد.
در ســفر مســلامنان بــه حبشــه ،حــرت جعفــر ابــن ابــی طالــب بــه
عنــوان رسپرســت و ســخنگوی مســلامنان و مناینــده پیامــر (ص)
در حبشــه یکــی از عیبهــای جامعــه عــرب پیــش از دیــن اســام
را ایــن گونــه بیــان کــرد:
«همســایه نــزد مــا از هــر گونــه احرتامــی بــی بهــره بــود» و فرمــود:
یــک نفــر از میــان مــا کــه دارای ســابقه درخشــانی در پاکــی و
درســت کاری بــود برخاســت و بــه فرمــان خــدا مــا را بــه توحیــد
فــرا خوانــد .دســتور داد تــا در ادای امانــت کوشــیده ،از بــدی هــا
و ناپاکیهــا اجتنــاب کنیــم و بــا خویشــاوندان و همســایگان خــود
نیکــی کنیــم».
(فروغ البدیت .ج  .۱ص )۳۱۵
حجــرت مســلامنان بــه حبشــه ،در تأســیس و بنیــان گــذاری
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حکومــت اســامی نقــش مهمــی داشــت .موضــوع جالــب ایــن
اســت کــه حــرت جعفــر در بیــان مفاســد اجتامعــی پیــش از
اســام و ذکــر بعضــی از اصالحــات پیامــر (ص) اشــاره مســتقیم
بــه موضــوع همســایه داری منــوده اســت کــه بیــان ایــن موضــوع
در آن زمــان حســاس و در مصاحبــهای بــا یــک پادشــاه غیــر
مســلامن و هنــگام معرفــی دیــن اســام بــه او ،اهمیــت و ارزش
مبحــث همســایه داری را بیــان میکنــد.
در روایتــی آمــده اســت کــه رســول خــدا بــه یــاران خــود در بــاره
حقــوق همســایه فرمــوده انــد:
حــق همســایه آن اســت کــه اگــر از شــا در خواســت کمــک کــرد
بــه او کمــک کنیــد ،اگــر تقاضــای قــرض کــرد ،بــه او بپردازیــد.
هــر گاه تهــی دســت شــد از او دســت گیــری کنیــد .چنانچــه
خیــری بــه او رســید ،او را تربیــک بگوییــد ،هنگامیکــه بیــار شــد
بــه عیادتــش برویــد ،در مصیبتهــا بــه او تســلیت بگوییــد .اگــر
فــوت شــد بــه جنــازهاش حــارض شــوید ،بــه ارتفــاع خانــه خــود
بــدون موافقــت او میفزاییــد ،هــرگاه میــوهای خریدیــد مقــداری
برایــش هدیــه کنیــد و اگــر مایــل بــه ایــن کار نبودیــد ،پنهانــی بــه
خانــه بربیــد .بــا بــوی غــذای مطبــوع خــود او را میازاریــد ،مگــر
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آنکــه مقــداری برایــش بفرســتید .افــرادی کــه مــدت زمــان زیــادی
در یــک محــل زندگــی میکننــد بــا گذشــت زمــان و آشــنایی
بیشــر بــه برخــی از ارسار یکدیگــر پــی میربنــد ،بازگــو کــردن
ارسار دیگــران کار ناپســندی اســت .مســلامن بایــد خــود را از ایــن
کار منــع کــرده و هرگــز در زندگــی دیگــران خصوص ـاً همســایهها
کنجــکاوی نکــرده و ارسار آنهــا را بــرای دیگــران بــاز گــو نکنــد.
امــام ســجاد راز داری را یکــی از حقــوق همســایگان دانســته و
میفرماینــد:
چنانچــه بــر عیــب همســایهات آگاه شــدی بایــد آن را پنهــان
بســازی.
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اخالق با حیواانت
بــدون شــک متــام آفریدههــای خداونــد ،نشــانه هایــی هســتند
از وجــود ذات پــروردگار .ازآنجایــی کــه حیوانــات از مخلوقــات
زنــده جــان خداونــد هســتند هامننــد مــا انســانها نیازهایــی ماننــد
خــوردن ،نوشــیدن و  ...دارنــد.
انســان مؤظــف اســت تــا در حــد تــوان خــود از آنهــا مواظبــت
کــرده و از آســیب رســاندن بــه آنهــا جلوگیــری کنــد.
در حدیثــی پیامــر خــدا (ص) فرمــوده انــد :روزی مردی در مســیر
راه بــه شــدت تشــنه شــد .وارد چاهــی شــده و از آن آب نوشــید،
ســپس بیــرون آمــد و ســگی را دیــد کــه از شــدت تشــنگی زبانــش
را بیــرون آورده و خــاک میخــورد بــا خــود گفــت :ایــن ســگ بــه
هــان انــدازه تشــنه اســت کــه مــن تشــنه بــودم .ســپس دوبــاره وارد
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چــاه شــد و مــوزه اش را پــر از آب کــرد و بــه ســگ آب داد،
خداونــد از او راضــی شــد و گناهانــش را بخشــید.
(بخاری  ،5603مسلم )2244
هامنگونــه کــه آزار رســاندن بــه انســانها امــری نکوهیــده و
ناپســند اســت و بایــد از انجــام آن خــود داری شــود ،بایــد از
اذیــت و آزار رســاندن بــه حیوانــات نیــز دوری کنیــم.
زدن حیوانــات بــا ســنگ ،شــکار کــردن بــی مــورد آنهــا ،آزار
رســاندن بــه آنهــا بــرای رسگرمــی و  ....همــه مــواردی هســتند
ضــد اخــاق کــه بایــد از انجــام آنهــا پرهیــز شــود.
آزار رســاندن بــه حیوانــات و کشــن آنهــا ،انســان را در بنــد عذاب
الهــی گرفتــار میکنــد.
چنانچــه پیامــر خــدا (ص) بــه مــا خــر داده زنــی پشــکی را
زندانــی کــرد و آن حیــوان بــه علــت گرســنگی ُمــرد .پــس خداونــد

آن زن را بــه خاطــر ایــن کارش وارد جهنــم منــود( .مســلم )2619
بنــد کــردن و اســیر کــردن حیوانــات نیــز کار نادرســتی اســت،
چنانچــه پیامــر خــدا (ص) از اســیر کــردن حیوانــات ناراحــت
شــده و از ایــن کار منــع میکردنــد.
در دیــن اســام کشــن حیوانــات بــدون دلیــل کار ناپســندی اســت
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کــه حتــی در بعضــی مــوارد بــرای آن دیــه یــا خونبهــا وضــع
شــده اســت.
بــه طــور مثــال خونبهــای ســگ شــکاری چهــل درهــم و از
ســگ نگهبــان بیســت درهــم اســت ( صــدوق ص )534
ابــن عبــاس میگویــد :رســول اکــرم (ص) از کشــن جانــداران نهی
فرمودنــد مگــر آن کــه آن جانــدار موذی میبــود وآزار میرســاند .
در احــکام اســامی جایــز نیســت کــه حتــی حیوانــات مــوذی را
حبــس کننــد تــا از گرســنگی و تشــنگی مبیرنــد بلکــه بایــد آنهــا
را بــه شــیوه مناســبی از بیــن بربنــد.
بــه طورکلــی دیــن اســام بــه رعایــت اخــاق و حقــوق دیگــران
و عــادل بــودن در متــام ابعــاد زندگــی فــردی و اجتامعــی انســان
تاکیــد منــوده و کلیــد خــوش بختــی و ســعادت حقیقــی انســان
و رســیدن بــه بهشــت جاودانــه را در کنــار انجــام احــکام عملــی
اســام ،داشــن اخــاق نیکــو و پســندیده قــرار داده اســت.
در باب اخالق در اسالم هیچ استثنایی وجود ندارد.
مســلامن بایــد رشیعــت خــدا را در همــه امــور اجــرا منــوده و بــه
داشــن اخــاق نیــک در همــه عرصههــا حتــی در جریــان جنــگ
و در مقابــل کفــار پابنــد باشــد.
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و رد آخر سخن کواته با بانوان زعزی سر زمینم
بانــوی عزیــز ،ای ریحانـهی بهشــتی!! بــدون شــک خداونــد متعال
بــا آفریــدن تــو منتــی بــزرگ نهــاد بــر دیگــر مخلوقــات خویش؛
وجود تو را رسارس عشق و نیکویی آفریده؛
بــدان کــه بهشــت خداونــد هدیــه اوســت بــه تــو هنگامــی کــه
مــادر میشــوی ...
نیــک بختــی فرزندانــت را در دعــای خیــر تــو قــرار داده و رضایت
خــود را در راضــی بــودن تــو بیــان کــرده ...
قــدر خــود را بــدان و هــر گــز نگــذار پلیدیهــا و بدیهــای
جامعــه ذرهای در وجــود پــاک و مقــدس تــو تاثیــر بگــذارد ...
خــود را از بدیهــا حفــظ کــن و بــدان کــه رسبلنــدی و عــزت
کشــورت بــه تــو و فرزندانــی کــه تــو آنهــا را تربیــت کــرده و بــه
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جامعــه خواهــی ســپرد؛ بســتگی دارد ...
ســعن کــن گوهــر وجــود خویــش را پــاک نگهداشــته و در داشــن
اخــاق نیکو کوشــا بــاش!!
تــا بتوانــی فرزندانــی پــرورش دهــی کــه باعــث افتخــارت باشــند و
زمیــن و زمــان بــه وجــود شــان ببالنــد.
ا ُسوهی کامل باش از اخالق و انسانیت ....
تــا بیاموزنــد مــردان و زنــان آینــده رسزمینــت ،درس انســانیت و
چگونــه زیســن را از نــگاه مهربــان و مادرانــه ات....
تو اگر بخواهی توانایی تغییر دنیا را داری ...
پــس اراده کــن و بــا خــود عهــد ببنــد کــه فرزندانــی تربیــت
خواهــی کــرد کــه فرداهــا گامــی باشــند در جهــت پیرشفــت کشــور
عزیــز مــا افغانســتان ...
تو اگر بخواهی میتوانی!
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