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: قانون طالئی
هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند



اى پيررام  »: تنشررني برره پضررر پيررام  رسرريد و گفررعرررىب باديرره
« .درآميخدا، كارى را به من بياموز كه برا اارام آن بره هبشرت
ا توجرره برره معلرروم اسررت كرره پيررام  اكرررم صررلى ا  عليرره و آلرره برر
ضررت را وضعيت خماطب كره توانراىي دسىسرى مرداوم بره آن ح

ان هرراى ايشررتوانررد هررر روز از ارشررادات و راهنمرراىينرردارد و منررى
ه عمررل برره آن هبررره گررريد، بايررد دسررتورالعملى را برره او بيرراموزد كرر

اشرد؛ يعرىن هراى اخالقرى ببتواند پايه و ريشره بسريارى از ارزش
يررررررو مررررررال  و معيررررررار برررررره دسررررررت او بدهررررررد؛ معيررررررارى كرررررره بررررررا 

.بكارگريى آن بتواند از هبشتيان شود
چيررزى »: مررودپيررام  اكرررم صررلى ا  عليرره و آلرره در پاسرر  او فر 

ان برسران را كه دوست دارى از ناحيه مردم به تو برسد، به آنر
آنرران و چيررزى را كرره دوسررت نرردارى از مررردم برره تررو برسررد، برره

.نرسان



نردش چنرني در خبشى از نامه امريمؤمنران عليره السرالم بره فرز 
:آمده است

، پررس خررود را ميرران خررويش و ديگرررى ميررزا  بشررمار! پسرررم
دارى برررراى جرررز خرررود دوسرررت آنچرره برررراى خرررود دوسرررت مررى

مار، و بدار، و آنچه تو را خوش نيايد براى او نراخوش بشر
يكرى ستم مكن چنانكه دوست ندارى برر ترو سرتم رود، و ن

ه از آنچرر. دارى برره تررو نيكررى كننرردكررن چنانكرره دوسررت مررى
دارى براى خرود زشرت بردان، و از مرردمجز خود زشت مى

پسررررندى در حرررر بررررراى خررررود آن را بپسررررند كرررره از خررررود مررررى
آن، آنرران، و مگرروى برره ديگررران آنچرره خرروش نرردارى شررنيدن
، و دا و مگو آنچه را ندا ، هر چنرد انرد  برود آنچره مرى

مگو آنچه را دوست ندارى به تو گويند



توجیه عقالئی قاعده طالئی
ا جوا   چرا باید در مقابل دیگران این معیار را به کار بگیریم؟ چرا باید خوود ر 

م و آنچوه  پسندیم برا  آنان نیز نپسوندی آنان بگذاریم و آنچه که برا  خود نمى
نوى  داریم برا  آنان نیز خوش داریم؟ این در حقیقوت، مبت برا  خود، خوش مى
یامبران الهوى  دانیم بر اساس تعالیم پمى. شناسانه خاص استبر یك بینش انسان
  و ها  آسمانى، همه آدمیان فرزندان یك پدر و مادر به نوا  آد و تصریح کتاب

ى هوا در انسوانیت و شورافت و کراموت انسوان     حوا هستند؛ بنابر این، همه انسان
ان حتى اگر تئور  دارویون و پیوروانش را در بواره آفورینش انسو     . اندمشترك

ت هوا دارا  توقعوا  بپذیریم، باز هم این نکته جا  تردید ندارد که هموه انسوان  
داشت که با ما توان از دیگران انتظارمتقابل انسانى از یکدیگر هستند؛ یعنى نمى

موا  به احترا  رفتار کنند، حریم ما را محفوظ دارند، امانات ما را برگرداننود، از 
رابور  بدگویى نکنند و در زندگى خصوصى ما دخالت نکنند؛ اما ما خوود را در ب 

.آنان ملتز  به رعایت این رفتارها ندانیم
یم و بهترین راه فهم توقع دیگران از ما این است که ما خود را جا  آنان بگوذار 

. د داشتیمتصور کنیم که اگر ما به جا  آنان بودیم چه توقعى از طرف مقابل خو
. توان دریافت که توقع دیگران از ما چیستاز این راه، مى
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اره بايرد توصيه اكيد اسالم اين است كره هرر مسرلما  مهرو 
ت و هرررا را داشرررته و نسررربت بررره هررردايدغدغررره سررراير انسررران

نهررررا ايررررن توصرررريه ت. ارشرررراد آنرررران احسرررراد مسرررر وليت كنررررد
اىي هررر جرر. مسررلكان او نيسررتخمررتص برره مهكيشرران و هررم
ر كند بايرد در حرد تروان خرود دكه ظلمى را مشاهده مى

هرررراى ارشاز سررررف. برابررررر آن بايسررررتد و هرگررررز كوترررراه نيايررررد
فشران امريمؤمنان به فرزندانش، در ساعات آخر عمرر شري

ناً؛كونا للظامل خصماً و للمظلوم عو »: اين است كه
«.برررررررا سرررررررتمكار در پيكرررررررار باشررررررريد و سرررررررتمديده را يرررررررار

هرررا، ىكشرررهرررا و حررر مسرررلمان هرگرررز نبايرررد در برابرررر زشرررى
هرچند نسبت به غري مسلمان، آرام نشيند



سَنُاحْاللَّهِالىالخلقِفاحَبُّاللَّهِعیالُکلُّهمالَخلقُ•
عیالِهِالىالناسِ

والناسِالىالتَودُّدالدینِبعدَالعقلِرأسُ•
فاجرٍوبرٍکلِالىالخیرِاصطناعُ

عقلِالرأسُ:آلهوعلیهاهللصلىپیامبراکر •
اسِالنالىالتحبُّبعزوجلباللَّهاالیمانبعد

االیماننصفُالناسالىالتَّوَدُّد•
العقلنصفُالناسِالىالتَّودُّد•



بررسى مصداقى

ا مرا اخالقراً آير. از مجلره مسرا ل و معضرالت اخالقرى روزگرار حاضرر اسرت« قتل ترمحى»يا « كشىآسان»يا « كشىبه»
يران برردارميآ آيرا هراى نراتوان و فرتروت را از مالعرال  يرا بيمراران غريقابرل درمران و يرا انسرانجماز هستيم كه معلوالن ذهىن

ى مهيشره از درد و پزشو اخالقاً جماز است كه با تزري  آمپول يا خوراندن داروىي مهلو به بيمراران العرال ، آنران را بررا
رنج آسوده سازدآ اگر در موردى خود بيمار تقاضاى قتل ترمحى را داشته باشد، چطورآ

ايرن كرار . ويز كنيمرا جت« قتل ترمحى»كند كه برخى بر اين باورند كه در چنني مواردى پبت و مودت به مردم اقتضا مى
گر الزم نيست براى نه تنها خدمت به آن افراد است، بلكه خدمت به جامعه نيز هست؛ زيرا با كشنت چنني كسا  دي

ايرد از مشرى نيچره معتقرد برود كره مرا در ايرن مرورد ب. هراى زيرادى پرداخرت شرودنگهدارى و پرستارى و درمان آنان هزينه
سراد، مرا هرگرز نبايرد برر ايرن ا« .ضرعيف پاارال اسرت»مشى طبيعرت نيرز بره ايرن صرورت اسرت كره . طبيعت پريوى كنيم

. ارهراىي منراييماملرال را صررف چنرني كبراى نگهدارى معلوالن ذهرىن و جسرمى شرديد، هزينره كنريم و ماليرات مرردم و بيرت
ط افراد سامل و قوى آموزد اين است كه بيماران، پريان، معلوالن و ناتوانان را بايد كشت و فقآنچه كه طبيعت به ما مى
.بايد زنده نگه داشته شوند

ه نيررز برره مهررني هرراى اوليرركشررى، شرريوه طبيعررت اسررت و انسرراندر مقابررل، برخررى ديگررر بررر ايررن باورنررد كرره هررر چنررد ضررعيف
ان اندازه مراقبت از نژاد وىل در راه تكامل به تدريج اصل ديگرى نيز به اثبات رسيده كه درست به مه»اند، صورت بوده

راقبرت اسرت تررى را شرامل بروده اسرت و آن توسرعه مرودت، مالطفرت و ممورد مالحظه واقع شده و اثرات هبى و وسريع
ن عمل نه به نفرع مسلماً تنها در يو مورد ممكن است جموزى براى كشنت معلولني پيش آيد و آن وقى است كه اي.... 

«....عنوان ترحم ااام پذيرد داشنت يو نسل سامل و برتر بلكه باز هم به



عيف پامرال در نظرام طبيعرت، ضر»باره چيستآ آيا با اين سخن موافقيد كره نظر مشا در اين
آ«است

عنرروان موجررودات هكشررى شرريوه طبيعررت اسررت، آيررا مررا، برربرره عررالوه، حررى اگررر بپررذيرمي ضررعيف
 كره طبيعرت تروانيم شريوه طبيعرت را الگروى خرود قررار دهريم، در حراىلخمتار عاقل و آگراه مرى
اهآ آيررا هررا را نرردارد؛ يعررىن نرره خمتررار اسررت و نرره عاقررل اسررت و نرره آگررهرريي يررو از آن ويژگررى

خالقرى كره نيرت و جان و عارى از انگيزه را معيارى براى رفتارهراى اتوان رفتار طبيعت ىبمى
دمت بررره واقعررراً خررر« قترررل ترمحرررى»انگيرررزه در آهنرررا اصرررل اسرررت، قررررار دادآاز سررروى ديگرررر، آيرررا 

پبت به از مصادي  مودت و« قتل ترمحى»بيمار و ناتوان، و خدمت به جامعه استآ آيا 
ىي افراطرررى گرايانررره و سرررودگرامرررردم اسرررت يرررا پصرررول نگررراه ابرررزارى بررره انسررران و ديررردگاه مرررادى
استآ آيا خود مشا حاضر هستيد دست به اين كار بزنيدآ چراآ

ان و دغدغه افزون بر اين، در كنار اهتمام به امور خل  به طور عام، اهتمام به امور مسلمان
يررن خرراطر مسررا ل جامعرره اسررالمى را داشررنت، برره طررور خرراص، مررورد تأكيررد اسررالم و اوليرراى د

اگررر كسررى برره از رسررول گرامررى اسررالم صررلى ا  عليرره و آلرره نقررل اسررت كرره. قرررار گرفترره اسررت
معرره صررورت روزانرره دغدغرره مسررلمانان و مسررا ل و مشرركالت آنرران را نداشررته باشررد، جررز  جا

:اسالمى و در زمره مسلمانان نيست
مانان يررا از مسررل]كسررى كرره صرربو كنررد و برره امررور مسررلمانان اهتمررام نررورزد، مسررلمان نيسررت

[.نيست
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د؛ و خردا و هراىي را كره در ميران مشاسرت، آشرى دهيرخردا بپرهيزيرد؛ و خصرومت( خمالفت فرمران)پس، از ... 
.پيام ش را اطاعت كنيد؛ اگر ااان داريد

، باشد كه مشمول مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس دو برادر خود را صلو و آشى دهيد و تقواى اهلى پيشه كنيد
.رمحت او شويد

مرراعى مهررواره در زنرردگى اجت. اسررت« اصررالذ ذات بررني»ترررين اخالقيررات اجتمرراعى، يكررى از هبررىين و مطلرروب
ا لى بررا گرراهى ممكررن اسررت دو برررادر بررر سررر مسرر. هرراىي ميرران افررراد پديررد آيرردهررا و نرراراحىممكررن اسررت كرردورت

در اينجرا . شروديكديگر اختالف پيدا كننرد و يرا رابطره ميران مهسرايگان و دوسرتان، بره داليلرى سسرت و سررد
 رررى بررره يكرررى از وظرررايف اخالقرررى ديگرررران ايرررن اسرررت كررره آنررران را آشرررى داده و اجرررازه ندهنرررد كررره اخرررتال  جز 

صرردقه نيررز در اسررالم، از منرراز و روزه و« اصررالذ ذات بررني»پرراداش  . اى و عميرر  تبررديل شرروداختالفررات ريشرره
لريهم السرالم و امريمؤمنان، در وصيتنامه خود، به امام حسن و امام حسني ع. باالتر و برتر دانسته شده است

:كنندساير فرزندان خود و مهه شيعيان چنني سفارش مى
 كارهرا و كنم بره تررد از خردا و آراسرنتمشا و مهه فرزندامن و كسامن و آن را كه نامه من بدو رسد، سفارش مى

از مناز و روزه دادن ميان مردمان هبى استآشى»: گفتدادن يكديگر، كه من از جّد مشا شنيدم كه مىآشى
.«ساليان

خداونررد انررد كرره پبرروبمهچنررني، امررام جعفررر صررادق عليرره السررالم، اصررالذ ميرران مررردم را نرروعى صرردقه دانسررته
:است

.ت دارداى است كه خداوند آن را دوساصالذ اختالفات ميان مردم و نزديو كردن آنان به يكديگر، صدقه
(1(: 8) انفال.) فاتقوا اللََّه و اصل حوا ذاَت بين كم و اطيعوا اللََّه و رسوَله ان كنتم مؤمنني(. ... 6) 
ُنوَن إْخَوٌة فَأْصل ُحوا بَرنْيَ أَخَوْيُكْم َو اترَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُرْرمَحُونَ (. 1)  ا اْلُمْؤم  (10(: 49) حجرات.) إمنَّ
َصرالُذ ذات  البرني  افَضرُل م رن : ه عليره و آلره يقرولى اللَّراوصيكما و مجيَع ُولدى و اهلى و َمن بَرَلَغه كتاىب بتقروى اللَّره  و َنظرم  امرر كم و َصرالذ  ذات  بيرن كم، فراّ  دعرُت َجردَّكما صرل(. 2) 

(321، ص 47هنج البالغة، ترمجه سيدجعفر شهيدى، نامه .) عامة  الصالة  و الصيام  
، كتاب االاان و الكفر، باب االصرالذ برني النراد، 2يعقوب كليىن، االصول من الكا ،  پمدبن.) صدقٌة ُُيبُّها اللَُّه اصالُذ بني  الناد  اذا َتفاَسُدوا و َتقارُب بين هم اذا تباعدوا(. 3) 

(1حديث 



:نظارت اجتماعى. 6
امر به معروف و نهى از منكر



هنررى »و « امررر برره معررروف»هرراى اخررالق اجتمرراعى در اسررالم، از هبررىين جلرروه
برراى پسرندىهرر چره برراى خرود مرى»اصرل كره اقتضاى اين. است« از منكر

آن آن اسررررت كرررره انسرررران در ااررررام معررررروف و عمررررل برررره« ديگررررران نيررررز بپسررررند
خنواهررد و هررا و فضررايل را تنهررا بررراى خررودخرروىب. خودخررواه و خررودبني نباشررد

هررا را در هررا را اختصاصررى نكنررد؛ بلكرره بكوشررد خرروىبدورى و پرهيررز از زشررى
 كره هرا را در هرر جراىيهرا و بردىسطو جامعه و جهان گسىش دهرد و زشرى

توانرد فقرط بره  منرىبا توجره بره ايرن فريضره، هريي مسرلما . بيند، از بني ب دمى
ه خررري دنبررال خررري خررود باشررد؛ بلكرره بررر او واجررب اسررت كرره ديگررران را نيررز برر

:فراخواند و از شر آگاه سازد
و هنرى يكديگرنرد؛ امرر بره معرروف( و يرار و يراور)مردان و زنان با ااران، وىل 

پردازنرررد و خررردا و دارنرررد و زكرررات را مرررىكننرررد؛ منررراز را برررر پرررا مرررىاز منكرررر مرررى
ار زودى خرردا آنرران را مررورد رمحررت خررويش قررر كننررد؛ بررهرسررولش را اطاعررت مررى

.دهد؛ خداوند توانا و حكيم استمى
ُو يَررْأُمُروَن ب رراْلَمْعُرو (. 1)  نَرراُت بَرْعُضررُهْم َأْول يَرراُ  بَرْعرر نُرروَن َواْلُمْؤم  َهررْوَن َعررْن اْلُمنَكررر  َويُق يُمررَواْلُمْؤم  وَن الزََّكرراَة َويُط يُعرروَن اللَّررَه وَن الصَّرراَلَة َويُرْؤتُررف  َويَرنرْ

(71(: 9) توبه.) َوَرُسوَلُه أُْولَ  َو َسيَرْرمَحُُهْم اللَُّه إ نَّ اللََّه َعز يٌز َحك يمٌ 



أكيررد قرررار آيررات و روايررات بسرريارى، از جهررات متعرردد و متنرروعى، ايررن وظيفرره اجتمرراعى، ديررىن و سياسررى را مررورد ت
ريضره دانسرته هرا، عمرل بره مهرني فعلرت برتررى امرت اسرالمى برر سراير امرت. انردداده، ابعاد خمتلرف آن را گوشرزد كررده

. «ؤم نون باللَّهكنتم خرَي امةو اخر َجت للناد  تَْأُمرُون باملعروف  و تَنهون عن املنكر و تُ »: شده است
.هاى برترى فردى نسبت به فردى ديگر، مهني موضوع استمهچنني يكى از نشانه

ه ايرن دو عمرل انرد كره برتر و عزيزتر از كسا كنند، نزد خداوند، شريفكسا  كه امر به معروف و هنى از منكر مى
. كنندمنى

ه، هبرىين مرردم چره يرا رسرول اللَّر»: پيرام  اكررم صرلى ا  عليره و آلره در حرال سرخنرا  برود كره كسرى از ايشران پرسريد
كنرد و ىكسرى كره از مهره بيشرى امرر بره معرروف و هنرى از منكرر مر»: آن حضررت در پاسر  فرمودنرد« كسى اسرتآ

بره معرروف و امرر« .ترر از ديگرران اسرتكسى كه از مهه بيشى تقواى خداونرد را دارد و نسربت بره مشريت او راضرى
.هنى از منكر، يكى از وظايف پيام ان معر  شده است

ى از منكرررر تررررين دليرررل پرررذيرش خالفرررت را پرررس از قترررل ع مررران، امرررر بررره معرررروف و هنرررامريمؤمنررران عليررره السرررالم، مهرررم
.ردامام حسني عليه السالم علت اصلى قيام خود را اقامه امر به معروف و هنى از منكر معر  ك. دانست

كرررام و اى و اساسرررى آن در  قررر  سررراير احامهيرررت امرررر بررره معرررروف و هنرررى از منكرررر در اسرررالم، بررره دليرررل نقرررش پايررره
هراى ديرىن هرنگرى ديرن و آمروز اجرراى آن،  قر  ديرن را در پرى دارد و ترر  آن، فراموشرى و كرم. دستورات ديرىن اسرت

:فرمايدباره مىامام پمد باقر عليه السالم، در اين. را
ست كه بره وسريله آن وظيفه واجىب ا. به درسى كه امر به معروف و هنى از منكر، راه پيام ان و شيوه صاحلان است

ه ظلررم حقرروقى كرره برر)شرروند و مظررامل كننررد و درآمرردها حررالل مررىهررا امنيررت پيرردا مررىشرروند، راهسرراير واجبررات برپررا مررى
ارهرررا رو بررره راه شرررود و كگرررردد و از دمشنررران انتقرررام گرفتررره مرررىشررروند و زمرررني آبررراد مرررىبازگردانرررده مرررى( انررردگرفتررره شرررده

.گرددمى
(614، ص 2و 1ى،   فضل بن حسن ط سى، جممع البيان   تفسري القرآن،  قي  هاشم رسوىل پالت.) آُمُرهم باملعروف و اهناُهم عن املنكر  و اتقاهم للَّه  و ارضاهم(. 1) 
ُُ و تَأَمنُ (. 2)   انَّ االمَر باملعروف  و النهَى عن املنكر  سبيُل االنبيا   و م نهاُ  الصَُّلحا   َفريضٌة عظيمٌة هبا تُقاُم الفرا  

َ
ُف من اذاه بُ امل ظامل و َتعُمُر االرُض و يَرْنَتص 

َ
ُب و تُرَردُّ امل العدا    و َ لُّ املكاس 

(6، حديث 119، ص 1، كتاب االمر باملعروف و النهى عن املنكر و ما يلح  به، باب 16پمد بن حسن احلر العاملى، وسا ل الشيعة اىل  صيل مسا ل الشريعة،   .) و َيستق يُم االمر



ان سراير احكرام و بن ابيطالب عليه السالم، در باره جايگاه ويژه امر به معرروف و هنرى از منكرر در ميرعلى
:فرمايددستورات ديىن مى

ر برابرر اى اسرت دازمنكرر، چرون قطررهو مهه كارهاى نيو و جهراد در راه خردا، برابرر امرر بره معرروف و هنرى
.ويندو برتر از مهه اينها سخن عدىل است كه پيش روى حاكمى ستمكار گ... درياى موا  هپناور 

ه  رر  كنرد و براحاديث در باره امر به معروف و هنى از منكرر چنردان فرراوان اسرت كره آدمرى را اشرباع مرى
. گررذاردىاى بررراى تررر  آن يررا امهررال و سسررى در اجررراى آن برراقى منررانگيررزد و جرراى هرريي عررذر و هبانررهبرمررى

يرن نردارد، خشرمگني خداونرد نسربت بره مرؤمن ضرعيفى كره د»: انردپيام  رمحت صلى ا  عليه و آله فرموده
«.است
:در پاس  فرمود« منظور از مؤمن ضعيفى كه دين ندارد كيستآ»: حضرت پرسيده شداز آن

«.كندكسى كه هنى از منكر منى»
تواضرع، يراد آمروزى،على عليه السالم، در نامه سراسر حكمت خود به فرزنردش پرس از توصريه بره حكمرت

:خواهد مرگ و ام ال آن، از او مى
ار و از بره دسرت و زبران، كرار  ناپسرند را زشرت مشر. به كار نيو امر كن و خرود را در مشرار نيكوكراران درآر
در راه خررردا بكررروش، چنانكررره شرررايد، و از سررررزنش. آنكررره كرررار ناپسرررند كنرررد برررا كوشرررش خرررود را دور بررردار

.گرانت بيمى نيايدمالمت
هنج البالغة، ترمجه .) و افَضُل من ذلو كلمُة عدلو عند امامو جا رو ...و ما اعماُل ال ر  كلرها و اجلهاد   سبيل  اللَّه  عند االمر  باملعروف  و النهى عن املنكر  إال َكنَرَفَ ةو   ََبرو جلُرىو (. 1) 

(429، ص 374سيدجعفر شهيدى، حكمت 
هنج البالغة، ترمجه سيدجعفر شهيدى، .) ُخْذَ    اللَّه  لومَة ال مو تأْ وأُمْر باملعروف  َتُكْن من اهل ه و اْنَكْر بيد   و لسان و و باي ْن َمن فَرَعَله جُبهد   و جاه ْد   اللَّه  ح َّ جهاد ه  و اَل (. 3) 

(296، ص 31نامه 



اى عمومىوظيفه. 6-1



امر به معروف و نهى از منکر، برخالف برخوى دیگور از احکوا  دینوى و    
این دو وظیفوه اخالقوى از جهوات مختلوف    . اخالقى، وظایفى عا  هستند

:توضیح آنکه. عمومیت دارند
، همه مسلمانان، از زن و مرد و کوچك و بزرگ، مشمول ایون حکوم   اولًا

؛ بلکوه  هستند؛ یعنى این وظیفه، مربوط به فرد یوا گوروه خاصوى نیسوت    
ا  است بر عهده همه افراد جامعه، و در حقیقت، یك نووع نظوارت  وظیفه

عمومى و همگانى و ملى است؛
بوه  توضیح آنکه بوا توجوه  . ها قابل اجراست، این حکم در همه زمانثانیاً

مراتب و مراحل مختلفى که امر به معوروف و نهوى از منکور دارد، یعنوى    
زمانى مرحله قلبى، گفتار  و عملى، روشن است که هیچ قدرتى در هیچ

زون بور  افو . تواند از امر به معروف و نهى از منکرِ قلبى جلوگیر  کندنمى
این، برخى از فقیهان بزرگ، همچوون شویط طوسوى و صواحب جوواهر      

ه خوود  اند که امر به معروف و نهى از منکرِ عملى این است کتصریح کرده
یون  فرد عملًا در اجرا  فضایل و ترك رذایل بکوشد و روشن است کوه ا 
از مرتبه از امر به معروف و نهى از منکر نیز قابول جلووگیر  و ممانعوت   

سو  هیچ قدرتى نیست؛
منكرازونهىمعروفبهامرمراتببارهدر،300و299صالنهاية،كتابدر«الطائفهشيخ»بهمعروفطوسىشيخمرحوم.(1)

و«.الناسبهيتأسىوجه  علىمنكرَ الَيْجَتن بَ والمعروفَ يَ ْفَعلَ انفهوباليدفامااللسانوباليديكونبالمعروف  االمر  و»:گويدمى
واعالهاوالمنكر  نعالنهى  وبالمعروف  االمر  افراد  اعَظم  مننَ َعم»:فرمايدمىادامهدرعباراتايننقلازپسنيزجواهرصاحب

ب  الَمعروف  َرداءَ يَلب سَ انْ هوالدين  رؤساء  الىبالنسبة  خ صوصا  تأثيرا  اشّدهاواتْ َقنها وم حرَّم ه  المنَكرَرداءَ يَ ْنز عَ ومندوب ه  وه  واج 
«.الذميمة  االخالق  عنيَنز َههاوالكريمة  باالخالق  نفَسهَيستكم لَ وَمكروه ه  



هوا،  از بد ها و نهى، نسبت به همه افراد نیز قابل اجراست؛ یعنى امر به خوبىثالثاً
ان در بور  صرفاً متوجه فرد یا افراد خاصى نیست؛ بلکه همه افراد جامعه را به یکس

رین و تو با استناد به ایون فریضوه کوچوك   . گیرد، حتى حاکمان و قدرتمندان رامى
فراد جامعه را ترین و قدرتمندترین اتواند گریبان بزرگترین افراد جامعه مىضعیف

ز زنوى ا ها و خطاها  آنان را گوشزد نموده و آنان را امر و نهى کند؛گرفته، لغزش
آله دستور طبقه اشراف مدینه، دست به دزد  زده بود، پیامبر اکر  صلى اهلل علیه و
از برخوى . اجرا  حکم اسالمى را مبنى بر قطع انگشتان دسوت او صوادر کردنود   

فتوار  بزرگان قریش جمع شده، به محضر ایشان رفته و شوگفتى خوود را از ایون ر   
ع کنود  خواهد دست یکى از زنان صاحب نفوذ و اشرافى را قطپیامبر که چگونه مى

ته عامل تبواهى و انحطواط اقووا  گذشو    : حضرت در پاسط فرمودند! ابراز داشتند؟
همین بود که احکا  اجتمواعى و قووانین الهوى را فقو  در حوق ضوعیفان و قشور       

ید، رسو کردند؛ اما هنگامى که نوبت به اقشار فرادست موى فرودست جامعه اجرا مى
.کردنداز اجرا  دستور الهى خوددار  مى

امل ، همه احکا  و مسائل شرعى، اجتماعى، سیاسى، اخالقى و فرهنگى را شرابعاً
.شود؛ از مسائل فرد  و فرعى گرفته تا مسائل اجتماعى و کلىمى

ا.(3) ،1باب،18 الوسا ل،مستدر نورى،سنيمريزاح).قطعوهالضعيفُ فيهمَسرقاذاوتَرُكوهالشريفُ فيهمَسَرقاذاانهقبَلكمكانمم َّنالذينَهَلوَ امنَّ
(1حديث،7ص



شرايط امر به معروف و نهى از منكر. 2-



ناخت ش»ترین شرای  امر به معروف و نهى از منکر ترین و روشنیکى از مهم
.است«معروف و منکر

هوى  تواند به معروف امور و از منکور ن  کسى که معروف و منکر را نشناسد نمى
.نماید

دف است؛ زیرا هو « احتمال تأثیر»دومین شرط امر به معروف و نهى از منکر، 
ع ها و جلوگیر  از وقوع منکرهوا و یوا رفو   اصلى این فریضه، تحقق معروف

را  طبیعى است که اگر در جایى احتموال توأثیر نودهیم، جوایى بو     . آنهاست
هوى از  البته این شرط شامل امر به معروف و ن. اجرا  این فریضه نخواهد بود

روف و شود، بلکه مربوط به مرحله زبانى و عملى امر بوه معو  منکر قلبى نمى
.نهى از منکر است

رات و اصرار بر انجا  منکیکى دیگر از شرای  امر به معروف و نهى از منکر، 
توجوه  بنا بر این اگر فرد یا سوازمانى خوودش م  . هاستنادیده گرفتن معروف

ورت خطا و اشتباه خویشتن شده و در صدد اصالح برآمده است، در این صو 
نوین  در حقیقت در چ. ماندجایى برا  امر به معروف و نهى از منکر باقى نمى
اند و نیاز  به امر دیگوران موارد ، آن افراد خودشان را امر به معروف کرده

م بوه  حتى برخى از فقیهان نظیر صاحب جواهر در چنین موارد  حک. ندارند
.اندحرمت امر به معروف و نهى از منکر داده

(370ص،21 االسالم،شرا عشرذ الكالمجواهرافى،پمدحسن).واحدو غريبهصرَّذكماحين ذو ُپَرَّمانمهابل.(1)



مراتب امر به معروف و نهى از منكر. 6-3



تبهه  مر: براى امر به معروف و نهى از منكر، سه مرتبه و مرحله ذكر شده است
.قلبى، زبانى و عملى

رت این است که انسان در درون خوویش از منکور نفو   « مرتبه قلبى»منظور از 
عروف امیرمؤمنان در باره این مرتبه از امر به م. داشته و معروف را دوست بدارد

:فرمایدو نهى از منکر سرگذشت قو  ثمود را بازگو کرده و مى
و ]شریك سوازد  [ در پیامد آن]همگان را [ از چیز ]خشنود  و خشم ! مرد 

ترِ ثمود که ماده شچنان[ اند به آنان بپردازندکیفر و پاداش آنچه بدان راضى شده
کوه گورد اعتورا     ]را یك تن پى نمود و خدا همه آنان را عذاب فرمود؛ چرا 

.همگى آن کار را پسندیدند[ نگردیدند و
باشود،  اصولًا، کسى که از مرتبه قلبى امر به معروف و نهى از منکر برخووردار ن 

لوى  اموا  ع . انسانى مسط شده و دارا  طبیعت و سرشتى دگرگون شوده اسوت  
:فرمایدباره مىعلیه السال ، در این

ش دگرگون پس کسى که معروف را ستایش نکند و منکر را انکار ننماید، طبیعت
.و زیر و رو شده است

ایود بوه   این است که به هنگا  مشاهده منکر، صورفاً نب « مرتبه زبانى»منظور از 
د را بوه  ناخشنود  قلبى و درونى بسنده شود، بلکه باید ایون ناخشونود  خوو   

.زبان نیز آورده، اعترا  خود را به گوش فرد برسانیم
237ص،201خطبهشهيدى،سيدجعفرترمجهالبالغه،هنج.(2)
ص،21 االسالم،شرا عشرذ الكالمجواهرى،افپمدحسن:بهبنگريد).اسَفُلهاعالهفُجع لقُل بمنكراً يُرْنك رْ ملومعروفاً يَرْعر فْ ملَفَمنْ .(3)

375)
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حلوه  ویژه مرحله دو  و سو ، یعنى مراین سه مرحله امر به معروف و نهى از منکر به
بهارزه  نخست به شكل م: به دو صورت قابل اعمال هستندامر و نهى زبانى و عملى، 

ه ایون  مبوارزه مثبوت بو   . يا منفى« سلبى»و مثبت و دوم در قالب مبارزه « ايجابى»
ر برابور  شویم، با قاطعیت و جدیت تما  دصورت است که وقتى با منکر  مواجه مى

لبته باید آن ایستاده و در حد توانایى خویش از وقوع یا تکرار آن جلوگیر  کنیم؛ ا
توان و ىتوجه داشت که قاطعیت و جدیت به معنا  تند  و خشونت نیست، بلکه م

ا منکورات  باید با نرمى و مهربانى و از سر دلسوز  و با تسل  کامل بر اعصاب بمى
ه اصولًا امر و نهى هنگوامى تأثیرگوذار اسوت کو    . برخورد کرد و به معروف امر نمود

، بوه عبوارت دیگور   . همراه با همدلى و مدارا با مرتکب منکر و تارك معروف باشود 
. ل شوود بیزار  و نفرت از منکر نباید به بیوزار  و نفورت از مرتکوب منکور تبودی     

:دهد کهخداوند به پیامبرش دستور مى
.دهید بیزار من از آنچه شما انجا  مى: اگر تو را نافرمانى کنند بگو

باند،شدمىگناهىمرتکبکهزمانىاسال ،صدرمسلمانانکهبوددلیلهمینبه
وبىخبهآنان«.سازپاکم»:گفتندمىورسیدهپیامبرخدمتخودمیل،ورغبت
دادنکیفرنهواستگناهپاکساز شرعى،حدودازهدفکهبودنددریافته

83-85ص،1 جوان،واخالقمظاهرى،حسني:بهبنگريد.(1)گناهکار
ّا ٌ بَرىإ ّ فَرُقلْ َعَصْو َ فَإنْ .(2) (216:(26)شعرا ).تَرْعَمُلونَ مم 



در باب امر به معروف و نهى از منکور،  
یکى از مهموات هموین رفوق نموودن و     

ممکون اسوت اگور    . مدارا کوردن اسوت  
بوى  انسان مرتکب معصیت یا تارك واج

را با شدت و عنف بخواهود جلووگیر   
کنوود، کووارش از معصوویت کوچووك بووه 

ارتوداد و  ]/ معاصى بزرگ یوا بوه رده   
و کفر منتهوى شوود؛ در   [ خروج از دین

ذائقه انسان، امر و نهوى تلوط و نواگوار   
است و غضوب و عصوبیت را تحریوك   

آمر به معروف و ناهى از منکور . کندمى
رینى باید این تلخى و ناگوار  را با شی

بیان و رفوق و مودارا و حسون خلوق،     
جبران کند توا کالموش اثور کنود و دلِ     
سخت معصیت کار را نر  و را  نماید



ى بله، اگر در جایى برخورد نر  و لیّن به هیچ وجوه پاسوط نوداد و حتو    
لبتوه  موجب جسارت بیشتر مرتکبان گناه و تارکان واجبوات شود، کوه ا   

هدهویم کو  آید، در آن صورت، اگر احتمال موى بسیار به ندرت پیش مى
ر آلود و حواکى از نواراحتى توأثی   ها  خشمبرخورد خشن و تند و نگاه

توان از ایون راه وارد شود و جلوو  وقووع منکورات را      مثبت دارد، مى
ت که تر  هم هسالبته مبارزه مثبت دارا  مراحل باالتر و جد . گرفت

ز تعزیر، زندان، اعدا  و امثوال آن را نیو  . بر عهده حکومت اسالمى است
ا  توان از مصادیق مبارزه مثبت با منکرات به شومار آورد، کوه اجور   مى

آنها از وظایف دولت و حکوموت اسوالمى اسوت و نوه افوراد عواد  و       
.معمولى

ر آن ها  گفتار  و برخوردها  عملى، ددر جایى که تذکرات و توصیه
حد  که بر عهده مرد  عاد  است، توأثیر  در جلووگیر  از منکورات   

ت توان از راه مبارزه منفى وارد شد و آن به این صورت اسو نداشت، مى
ت پرهیوز  که مثلًا از نشست و برخاست با مرتکبان گناه و تارکان واجبوا 

رین کوار   البته این کمت. کرده، دوستى و رفاقت خود را با آنان قطع کنیم
.تواند انجا  دهداست که هر مسلمانى در مواجهه با وقوع منکرات مى
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ه بو . امر به معروف و نهى از منکر یکى از وظایف شهروند  و اجتماعى مسولمانان اسوت  
و فرد ؛ بنا تعبیر دیگر، این فریضه مربوط به حیات اجتماعى است و نه زندگى خصوصى

هل اسوت  نهایت ج. بر این باید از کشاندن آن به حریم خصوصى افراد به شدت پرهیز کرد
. مکه برا  امر به معروف و نهى از منکر، خود مرتکب منکر شده و معروف را بواز گوذاری  
شوا  کسانى که به حریم خصوصى افراد تجاوز کرده و نهانخانه ذهون و زنودگى آنوان را اف   

جوازه ایون   تنها به ما ااسال ، نه. اندکنند، باید بدانند که خود مرتکب منکر  بزرگ شدهمى
ه السوال ،  امیرمؤمنوان علیو  . پوشى کرده استها  فراوانى به پردهکار را نداده، بلکه توصیه

:چه زیبا این حقیقت را بیان کرده است
و بر کسانى که گناه ندارند و از سالمت دیون برخوردارنود، سزاسوت کوه بور گناهکواران      

نافرمانان رحمت آرند و شکر این نعمت بگزارنود؛ چنودان کوه ایون شوکرگزار  آنوان را      
را جوویى کوه بورادر   تا چه رسد بوه عیوب  . مشغول دارد و به گفتن عیب مردمان وانگذارد

.نکوهش کند و به آنچه بدان گرفتار است، سرزنش کند
اهى که او تر از گنبزرگ-آیا به خاطر ندارد که خدا چگونه بر او بخشید و گناهان پوشید

لویکن  ]و چگونه او را مذمت کند که خود چنان گنواهى کورده اسوت    -را بدان مذمت کند
گنواه  واگر چنان گناهى نداشته، گناهان دیگر  داشوته کوه از آن  [ پوشیده و در پرده است

خورد،  تر است؛ و به خدا سوگند، اگر گناهى که کرده بزرگ نیست و گنواهى اسوت  بزرگ
.تر باید شمردجرئت او را بر زشتى مردمان گفتن، گناهى بزرگ

140خطبهشهيدى،سيدجعفرترمجهالبالغة،هنج.(1)



تنهووا اسووتثنا در ایوون مووورد،   
ها و نظارت بازرسى از سازمان

ى عل. ها  دولتى استبر ارگان
به علیه السال ، در توصیه خود

مالك اشتر، در باره کارکنوان و 
:گویدمدیران مى

دار و بر کارها  آنوان مراقبوت  
شه بر جاسوسى راستگو و وفاپی

نى ایشان بگمار که مراقبت نهوا 
تو در کارهایشوان، وادارکننوده   
آنهاست بوه رعایوت امانوت، و    

.مهربانى است بر رعیت
333ص،53نامهمهان،.(2)
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  پیامبر اکر  صولى اهلل علیوه و آلوه در توصویه خوود بوه ابووذر غفوار        
:فرمایدمى

ازگو شنود با  ابوذر، برا  دروغگو بودن فرد همین بس که هر چه را مى
.نماید

حقیوق  ها  او عین واقع باشد، اما او بدون تیعنى حتى در جایى که شنیده
ه رسود  چو . آیدو بررسى به بازگویى آنها بپردازد، دروغگو به حساب مى

.به اینکه از آنچه شنیده است بکاهد، یا بر آن بیفزاید
ق دروغ پراکنوى را از مصوادی  توان شایعهبا توجه به این سخن پیامبر، مى

باشد، بایود  حتى اگر انسان انگیزه ناپسند  از نقل شایعه نداشته. دانست
افوزون بور ایون، بایود    . ا  هم دارد یوا نوه  نگاه کند که آیا نقل آن، فایده

ل هر خبر  پس باید پیش از نق. بیندیشد که آن شایعه، اساسى دارد یا نه
.ل کنیمدر درستى آن تحقیق کنیم و پس از اطمینان به درستى آن را نق

(3، حديث 85، ص 4، باب 74پمدباقر جملسى، َبار االنوار،   .) َكفى باملر   ك ذباً ان ُيدث بكّل ما َيسَمع! يا اباذر(. 3) 
252، ص 2پمدتقى مصباذ يزدى، ره توشه،   (. 4) 
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ى خود قرار ها  شخصعنوان پلى برا  رسیدن به مطامع و خواستههرگز نباید معاشرت با دیگران را به
اره امیرمؤمنان علیه السال ، در سفارش خود به اما  حسن علیه السال ، بوه ایون نکتوه مهوم اشو     . دهیم
:کند که هرگز نباید به اعتماد دوستى با کسى، حق او را ضایع کردمى

نوى  و حق برادرت را به اعتماد دوستى که با او دار  ضایع مگردان، زیرا کسى که حوق او را ضوایع ک  
.دیگر برادر تو نخواهد بود

.تترین شرای  پایدار  دوستى و معاشرت با دیگران، رعایت انصاف در حق آنان اسیکى از مهم
اموا  علوى علیوه السوال ،     . ها  روایى و اخالقى ما وجود دارددر این زمینه، روایات فراوانى در کتاب

:فرمایدمى
شودها به یکدیگر مىانصاف موجب پیوند دل

تى و مودت و بر پایه انصاف است که دوس. یابدبا رعایت انصاف است که دوستى میان دو نفر تداو  مى
شورت  اما  جواد علیه السال ، یکى از عوامل دوسوتیابى را انصواف در معا  . شودمیان دو نفر استوار مى

هوا  فوراوان   منود  از دوسوت  ها  بهوره کند؛ و اما  على علیه السال  انصاف را یکى از راهمعرفى مى
.داندمى

ز خواهد حق معاشرت بوا دیگوران را رعایوت کنود و ا    شود که اگر کسى مىاز این احادیث دانسته مى
تفاده کرده و معاشرتى پایدار با دیگران برخوردار باشد، هرگز نباید از معاشرت و دوستى با آنان سوءاس

.ا  قائل باشدبرا  خود حقوق ویژه
(306ص،31نامهالبالغة،هنج).حقَّهاَضْعتَ َمنباخو لوَ ليسفانَّهبيَنهوبَينوماعلىاّتكااًل اخيوح َ الُتَضي َعنَّ وَ .(2)
85و84صاسالمى،سيدحسنترمجهحديث،وقرآندردوسىشهرى،رىپمدى:بهبنگريدمنونهبراى.(3)
(84صمهان،:بهبنگريد).القلوبَ يُرَؤلرفُ االنصاف.(4)
ََحبَّةَ َيسَتدميُ االنصافُ :السالمعليهعلىامام؛(308ص2 الوسا ل،مستدر نورى،مريزاحسني).االخوةَ َتُدوماالنصافمع.(5)

(84صمهان،).امل
(84صمهان،).املوّدةُ َترَس ُ االنصاف  َعَلى:السالمعليهعلىامام.(6)
ؤاساةُ واملعاشرة ، االنصافُ :احملبةُ هبنَّ جُتتَرَلبُ خصالو ثالثُ .(7)

ُ
(85صمهان،).سليمو قلبو اىلوالرجوعُ االنطواعُ والشدة   امل

نص فُ .(8)
ُ
(مهان).اأَلو ّدا   واالوليا   ك ريُ امل
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در برخوى از  . اهمیت دوست و نقش انکارناپذیر دوستى، در زندگى انسان، بر کسى پوشیده نیست
[1].ها  شناخت دین و مذهب افراد، شناخت دوستان آنان دانسته شوده اسوت  روایات، یکى از راه

تان آنوان  ها برا  قضاوت در باره شخصیت افراد، شناخت معاشران و دوسنیز یکى از نخستین راه
مند  از خیور  مند  از معاشران خوب، در کنار رازدار ، مساو  با بهرهبهره[2].شمرده شده است

و آفت خیور و  [4]ا  از آتشدر مقابل، داشتن دوستان بد، قطعه[3].دنیا و آخرت معرفى شده است
د  سوق معاشرت با دوستان بد، ناخواسته و ناخودآگاه، انسان را به ب. دانسته شده است[5]فضیلت
اموا  علوى علیوه   . شوود ها  پنهانى، به دوست منتقل مىها  دوست از راهاصولًا ویژگى. دهدمى

:فرمایدباره مىالسال ، در این
[6].دزددها  بدخواه معاشرت نکن، چرا که طبع تو، ناآگاهانه از طبع او مىبا انسان

باید با این به هر رو ، هرگز ن. پسر نوح، به واسطه معاشرت با دوستان بد، خاندان نبوتش گم شد
سویار  از  ب. ها  بد معاشرت داشوت گیر ، با انسانتأثیر بد  دیگران قرار نمىتصور که من تحت

ید، در پاسوط  شود با دوستان معتاد و فاسد معاشرت نداشته باشجوانان، زمانى که به آنان گفته مى
ه به ندرتاما تجربه نشان داده است ک« .من هرگز به اعتیاد و فساد کشیده نخواهم شد»: گویندمى

و رفتوار و  اینان در حقیقت، از تأثیر سحرآمیز معاشرت دوستانه در اخوالق . افتدچنین اتفاقى مى
داننداند و نمىنگرش انسان غافل

(12، حديث 14، باب 192، ص 74پمدباقر جملسى، َبار االنوار،   .) املرُ  على د ين خليل ه  فَرْليَرْنظُْر احدُكم من ُُيال ل: پيام  اكرم صلى ا  عليه و آله(. 1) [1]
ررا يُرَعررُف ال: از حضررت سررليمان عليره السرالم نقرل شررده اسرت(. 2) [2] ب فامنَّ و اقرانره  و يُنَصرَب اىل اصررحابه و رجرُل باشرركال ه  الَ ُكُمروا علررى رجرلو بشري و حررى تَرْنظُرُروا اىل َمرن ُيصراح 
(17، حديث 13، باب 188مهان، ص .) اخوانه

(17، حديث 11، باب 178مهان، ص .) مجُع خري  الدنيا و االخرة    ك تمان  السّر و مصادقة  االخيار: امام على عليه السالم(. 3) [3]
ُب السو   قطعٌة من النار  : امام على عليه السالم(. 4) [4] (14، حديث 413، ص 44، فصل 1عبدالواحد اآلمدى، غرر احلكم و درر الكلم،   .) صاح 
.ل ُكل  ش و آفًة و آفُة اخلري  قريُن السو   (. 5) [5]
(272، ص 147، كلمه 20ه،   ابن اىب احلديد، شرذ هنج البالغ.) الَتصَحب الشريَر فانَّ طبَعو َيسر ُق من طبعه  َشراً و انَت التعلم: امام على عليه السالم(. 6) [6]



گزینوى و ا  به حارث همدانى، در باره دوسوت امیرمؤمنان علیه السال ، در نامه
:فرمایدانتخاب همنشین به او مى

را از از همنشینىِ آنکه رأیش سست و کارش ناپسند بود بپرهیز کوه هور کوس   
.آنکه دوست اوست شناسند

نخیتى اصولًا، باید دانست اگر میان دو نفر رابطه دوستى برقرار شوود، حتمواً سو   
:میان آن دو نفر هست

اگور  . دبنابراین دوستان انسان، محكِ خوبى برا  شوناخت شخصویت او هسوتن   
نشوانه  ها  دروغگو، چاپلوس، فریبکار و خائن دوستى دارد، اینکسى با انسان

ن خوبى است برا  اینکه بداند خود او نیز اگرچوه توا بوه حوال، مرتکوب چنوی      
کارها  خالفى نشده است، روح و جان او چندان بوا چنوین کارهوایى بیگانوه     

.نیست
تاریدببپزشكفالننزدمرا»:گفتخوددوستانبهحکیمجالینوسروز 
:گفتنددوستان«.شدخواهدمندرمانموجبآنکهبدهدمنبهرادوافالن
اندرمبرا دوافالنکهدانىمىماازبهتروهستىحکیمواستادخودتو»

منبه ادیوانهامروز»:گفتجالینوس«.نیستىدیوانهکهتواست،دیوانگى
کشیدنآنچنادوستىنشانهبهمراآستینوزدمنبهچشمكمدتىوکردنگاه
رواینزاوشدهپیدااشتراکىاوومنبینکهاستآنعالمتاینها.شدپارهکه

البالغة،هنج).بصاحب ه  ُمعَتَ  الصاحبَ فانعملُهُ يُنَكرورأيُهُ يَفيلمنصحابةَ احَذرْ و.(1).شو درمانبایدکهدریافتم
(354و353ص،69نامهشهيدى،سيدجعفرترمجه



هاى دوستويژگى. 8-1



ی  دوستى دارا  شورا : فرمایداما  صادق علیه السال  مى
د، اگر کسى همه آن شرای  را داشته باش. و حدود  است

ى از کمال صداقت و دوستى را دارد و اگر کسى تنها برخ
شوود، اموا   آنها را داشته باشد، هرچند دوست نامیده موى 

از کمال صداقت و دوستى را ندارد و اگر کسى هیچ یوك 
ا آنها را نداشته باشد، چیز  از دوسوتى را نودارد و اصولً   

:نباید او را دوست نامید
ظاهر و باطن دوست باید یکسان باشد؛. 1
را ها  اوافتخارات دوستش را افتخار خود و شکست. 2

شکست خود بداند؛
هد؛ثروت و قدرت، رفتار او را با دوستش تغییر ند. 3
چیز  را از دوستش دریغ نورزد؛. 4
.ها دوست خود را رها نکنددر سختى. 5



ه است در روایتى که هم از حضرت عیسى علیه السال  نقل شد
تان و هم از پیامبر اکر  صولى اهلل علیوه و آلوه، بهتورین دوسو     

:اند کهکسانى دانسته شده
دیدن آنان انسان را به یاد خدا اندازد؛. 1
گفتارشان بر دانش انسان بیفزاید؛. 2
.رفتارشان یاد آخرت را در دل انسان زنده کند. 3

ا همچنین در روایات متعدد  به ما توصیه شوده اسوت کوه بو    
ت و ها  خردمند معاشرت داشته باشیم؛ چرا که مصواحب انسان

و دوستى با خردمندان حیات و زندگى روح و جان آدمى بوده
.موجب امنیت و آسایش و آرامش نفس است

ى عِلْمِکم مَن ذَکَّرکم باللَّهِ رؤیَتُه، و زادَکُم ف: اللَّه ا ُّ الجلساء خیرٌ؟ قالیا رسول: قیل: عن ابن عباس، قال(. 1) 
؛ شوبیه  (3، حدیث 186، ص 13، باب 71محمدباقر مجلسى، بحار االنوار، ج .) مَنطِقُهُ و ذَکَّرَکم باالخرةِ عَمَلُهُ

(18، حدیث 189همان، ص : بنگرید به.) ها از حضرت عیسى علیه السال  نیز نقل شده استهمین سفارش
، ص 44، فصول  1عبدالواحد اآلمد ، غورر الحکوم و درر الکلوم، ج    .) صُحبةُ الولىّ اللبیبِ حیاةُ الروح(. 2) 

(32، حدیث 414
(54، حدیث 281، ص 80، فصل 2همان، ج .) مصاحبةُ العاقلِ مأمونةٌ(. 3) 





سرت حرد نگره نكته مهمى كه در زمينه روابط ميان دوستان، تذكر آن و توجره بره آن بسريار مهرم ا
. « االثنرني شراعكرُل سرّر جراَوزَ »مهواره بايد به اين اصل توجره داشرت كره . داشنت در دوسى است

؛ زيرررا هررر دوسررتان، هررر چنررد دوسررتان بسرريار نزديررو، فرراش كررردپررس نبايررد مهرره اسرررار خررود را بررراى
لرريهم السررالم برره مهررني دليررل، امامرران معصرروم ع. اى ممكررن اسررت روزى برره دمشررىن تبررديل شرروددوسررى

دمشنران مشرا انرد كره اسررار خرود را برراى دوسرتان فراش نكنيرد، مگرر مسرا لى را كره اگررسفارش كرده
:فرمايدامام على عليه السالم، مى. نيز از آهنا مطلع شوند، ضررى نداشته باشد

ز كرره مبررادا كرره روزى دمشنررت شررود و دمشنررت را چنرردان كينرره مررور ! دوسررتت را چنرردان دوسررت مرردار
.بود روزى دوستت گردد

، نبايد كارى كنيم كه اگر با كسى اختال  پيدا كردمي. در دمشىن نيز بايد مهني نكته را مراعات كرد
كره بسريارى از جتربره نشران داده اسرت. هر گونه راه رجروع و بازگشرت را برر روى خرود و او ببنردمي

كره روى بازگشرت نداشرته اى رفترار كرردها به دوسى تبديل خواهد شد؛ بنابراين نبايد به گونهدمشىن
:فرمايدامام صادق عليه السالم مى. باشيم

و ببنردى؛ شرايد پس از قطع ارتباط برا دوسرتت، چنردان از او بردگوىي نكرن كره راه بازگشرت را برر ا
.كه جتارب زندگى او را به سوى تو باز گرداند

: بنگريرد بره.) ان الصديَ  قد يكون عدواً يوماً الَتطَّل ْع صديَقو م ن سّر  إاّلعلى ما لو اطَلَع عليه عدوُّ  مل َيُضرُّ  ف: امام صادق عليه السالم قال لبعُ اصحابه(. 4) 
(15، حديث 177، ص 11، باب 71پمدباقر جملسى، َبار االنوار،   

ُْ بغيَضرو هونرراً مرا عسررى ان يكرروَن حبيبَرو يومرراً مرا(. 5)  ج البالغررة، ترمجره سرريدجعفر شررهيدى، هنرر.) احب رْب حَبيبَررو هونراً مررا عسررى ان يكروَن بَرَغيَضررو يومراً مررا و ابغ رر
(18، حديث 178؛ مهچنني نگاه كنيد به ص 14، حديث 177، ص 11، باب 71؛ پمدباقر جملسى، َبار االنوار،   410، ص 268حكمت 

، 166، كتاب العشرة، ص 71اقر جملسى، َبار االنوار،   پمدب.) التتبع اخا  بعد القطيعة  وقيعًة فيه فَرَتُسدَّ عليه طريَ  الرجوع  اليو فَلَعلَّ التجارَب تردُّه عليو(. 1) 
(31، حديث 10باب 





کننود، از آنوان رو    هر گاه کسانى را دید  که آیات ما را اسوتهزا موى  
برد، هرگوز  بگردان تا به سخن دیگر  بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ب

تقووا  افوراد بوا  ( اگر)و . پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین
نان بر آ( و گناه)، چیز  از حساب (برا  ارشاد و اندرز با آنان بنشینند)

د، شواید  برا  یادآور  آنها باشو ( این کار، باید تنها)ایشان نیست؛ ولى 
.تقوا پیشه کنند( بشنوند و)
( از شدت حسرت)روز  را که ستمکار دست خود را ( به خاطرآور)و 

:گویدگزد و مىبه دندان مى
ا  وا  بور مون، کواش    ! راهى برگزیده بود ( خدا)ا  کاش با رسول »

او مورا از  ! را دوست خوود انتخواب نکورده بوود     ( شخص گمراه)فالن 
به سراغ من آمده( یاد حق)گمراه ساخت بعد از آن که ( حق)یادآور  

.و شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است« .بود
 فَال تَقْعُدْ بَعْدَ طانُیْوَ إذا رَأیْتَ الَّذینَ یَخُوضُونَ فى آیاتِنا فَأعْرِ ْ عَنْهُمْ حَتّى یَخُوضُوا فى حَدیثٍ غَیْرِهِ وَ إمّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّ(. 2) 

(69و 68(: 6) انعا .) لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَءٍ وَ لکِنْ ذِکْر وَ ما عَلَى الَّذینَ یَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَىْ* مَعَ الْقَوْ ِ الظّالِمینَالذِّکْر 
لَقَدْ أضَولَّنى  * ناً خَلیلًالَیْتَنى لَمْ أتَّخِذْ فُالیا وَیْلَتى* یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلًاوَ یَوْ َ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى(. 3) 

(27-29(: 25) فرقان.) عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إذْ جاءَنى وَ کانَ الشَّیْطانُ لْإلِنْسانِ خَذُولًا



سى که گناه ک»: فرمود« اند؟بدترین دوستان کیان»امیرمؤمنان علیه السال ، در پاسط به این پرسش که 
رحذر آن حضرت از همنشینى و دوستى با افراد چاپلوس نیز ب« .دهدرا در چشم انسان زیبا جلوه مى

:فرمایدداشته است و مى
ثل دهد و دوست دارد که تو هم مبا چاپلوس معاشرت نکن، چرا که کارش را در نظر تو زیبا جلوه مى

.او باشى

:فرمایداما  باقر علیه السال ، مى
و نه پسر ، مواظب باش که با پنج گروه نه دوستى داشته باشى»: پدر ، اما  سجاد، به من فرمود

«.همسخن شو  و نه در راهى با آنان همراه شو 
«اند؟آنان کیان! پدر»: گفتم
جلوه بپرهیز، زیرا دروغگو همچون سراب است، دور را برا  تو نزدیكدروغگواز دوستى با »: فرمود
یا کمتر از ا بپرهیز، چرا که تو را به لقمهفاسقاز دوستى با . نمایانددهد و نزدیك را برایت دور مىمى
  را به مال او بپرهیز، زیرا تو را در زمانى که بیشترین نیازمندبخیلاز دوستى با . فروشدا  مىلقمه

، اما بپرهیز، چرا که احمق هر چند اراده سودرسانى به تو را دارداحمقاز دوستى با . کنددار ، رها مى
رهیز، چرا که است بپاش را با خویشان خود قطع کردهرابطهاز دوستى با کسى که . رساندبه تو زیان مى

«....در سه آیه از قرآن مورد لعن قرار گرفته است 
.3حدیث،190ص،14باب،71جاالنوار،بحارمجلسى،محمدباقر.(2)
(157حدیث،328ص،85فصل،2جالکلم،درروالحکمغرراآلمد ،عبدالواحد).مثلُهانكیَوَدُّوفعلَهلكفَیزِینُالمالقَالتَصَحبْ.(3)
.بابهمیناز1حدیث:بهبنگریدهمچنین؛7حدیث،«مرافقتهومجالستهتکرهمن»بابالعشرة،کتاب،2جالکافى،اصولکلینى،یعقوبمحمدبن.(4)



:نمونه سئوال آزمون پاين ترم

(1)آنها تبیین نمائید، در (0/5)مثال، امكان وقوع دايلما را با ذكر (0/75)ضمن بیان اقسام شیوه های پژوهش
نمره2/25


