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فصل 1

كليات



تعريف علم اخالق
اخالق جمع »ُخلق« است. ُخلق حالت و كيفيتي باطني 
است كه با چشم سر و حواس ظاهري، دريافتني نيست.

»ُخلق« عبارت است از حالت و كيفيتي محسوس كه با 
چشم سر و حواس ظاهري دريافتني است.

در زبان فارسي صورت در معناي دوم به كار مي رود و 
سيرت در معناي اول.

ابن  مسكويه مي گويد: »هدف از تأليف كتاب تهذيب  االخالق 
اين است كه صفت هايي را در خودمان به وجود بياوريم 
كه موجب شود رفتارهاي صادر از ما زيبا و پسنديده 
باشند و در عين حال اين رفتارها به آساني و بدون مشقت 

و سختي از ما صادر شوند.
وي درباره ُخلق نيز مي گويد: »حالتي است كه باعث مي شود 
افعال مناسب با آن بدون نياز به فكر و تأمل از فرد 
صادر شود.« بنابراين، از نظر ابن مسكويه علم اخالق، 
صفت هاي خوب و بد و راه هاي اكتساب صفت هاي خوب 

و دوري از صفت هاي بد را بيان مي كند.



خواجه نصرالدين طوسي در تعريف علم اخالق آورده 
است: »علم است به آن كه نفس انساني را چگونه خلقي 
اكتساب تواند كرد كه جملگي افعالي كه به ارادت او 
از او صادر شود، جميل و محمود بود.« بنابراين از نظر 
خواجه، اين علم بيان كننده صفت هايي است كه انسان 
بايد در خود ايجاد كند تا رفتارهاي ارادي صادر شده از او 
همگي نيكو و پسنديده باشد. ازاين رو، وي در علم اخالق، 
هم از صفت هاي خوب و بد و هم از چگونگي كسب  
صفت هاي خوب و دوري از صفت هاي بد بحث مي كند.

مال احمد نراقي در معراج السعاده تعريفي از علم اخالق 
به دست نداده است، اما در بيان فايده اخالق گفته است: 
»فايده علم اخالق پاك ساختن نفس است از صفت هاي 
رذيله و آراستن آن به ملكات جميله كه از آن به تهذيب 
اخالق تعبير مي شود.« از نظر ايشان در علم اخالق از 
فضايل و رذايل و از چگونگي اكتساب فضايل و زدودن 

رذايل بحث مي شود. 



مي توان علم اخالق را اين گونه تعريف كرد: 

»علم اخالق علمي است كه صفت هاي نفساني خوب و 
بد )فضايل و رذايل( و اعمال و رفتار اختياري خوب و بد 
و نيز شيوه تحصيل صفت هاي نفساني خوب )فضايل( و 
انجام اعمال پسنديده و شيوه دوري از صفت هاي نفساني 

بد )رذايل( اعمال ناپسند را بيان مي كند.«

اهميت و ضرورت اخالق
ابن مسكويه در كتاب تهذيب االخالق و تطهير االعراق 
مي نويسد: »علم اخالق از همه علوم برتر است و به نيكو 
كردن رفتار انسان از آن جهت كه انسان است، مي پردازد.« 
علماي اخالق در اهميت و اولويت علم اخالق بر ديگر 
علوم داليل متعددي را برشمرده اند كه به اختصار برخي 

از آن ها بيان مي گردد:
•اخالق، عامل سالمت روح انسان است. 	
•ايجاد توانايي در تشخيص خوب و بد 	
•عامل آرامش انسان در زندگي است. 	

•عامل شادابي در زندگي اجتماعي انسان است. 	



شايد به دليل نقش محوري اخالق در سعادت فردي 
و اجتماعي انسان است. خداوند يكي از اهداف اساسي 
بعثت پيامبران و به ويژه پيامبر اسالمي )ص( را تزكيه 

نفس انسان ها از آلودگي ها بيان كرده است.

رابطه علم اخالق با بعضي علوم ديگر
دانشمندان مسلمان علوم را به دو دسته نظري و عملي 

تقسيم مي كنند.
علوم نظري تنها با شناخت حقيقت امور سروكار دارد، اما 
علوم عملي به امور عملي انسان مي پردازد. به بيان ديگر،  
علوم نظري ناظر به هست ها و علوم عملي ناظر به بايدها 
است. علم اخالق از علوم عملي است و به همين روي، 

گزاره هاي موجود در آن ناظر به بايدهاست.

فلسفه اخالق با علم اخالق دو تفاوت اساسي دارد: 

نخست اين كه در فلسفه اخالق، مفروضات علم اخالق 
بررسي مي شود و ديگر آن كه گزاره هاي آن توصيفي است.



علم اخالق و علم حقوق
اين دو علم هر دو از علوم عملي اند و گزاره هاي آن ها 

تجويزي است.

تفاوت هاي بين علم اخالق و علم حقوق  عبارتند از:

•دس��تاورد علم حقوق كه به ص��ورت قانون عرضه  	
مي ش��ود، ضمانت اجرايي بيروني دارد؛ بدين معنا كه 
دولت موظف است قوانين را پس از تصويب اجرا كند و 
متخلفان را به مجازات رساند. در مقابل، قواعد اخالقي 
ضمانت اجرايي بيروني ندارد؛ بدين بيان كه حكومت 

عهده دار اجراي قواعد اخالقي نيست.
•علم حقوق عهده دار وضع قوانيني اس��ت كه روابط  	
اجتماعي مردم را در اين دنيا نظم مي بخش��د، ازاين رو 
به رفتارهاي فردي انسان ها و رفتارهاي آن ها در ارتباط 
با خدا و تنظي��م اين رفتارها توجهي ندارد؛ درحالي كه 
اخالق تنظيم همه رفتارهاي انسان را برعهده دارد، خواه 
اين رفتارها فردي باشد يا جمعي، در ارتباط با خدا باشد 

يا در ارتباط با خود و يا ديگران



•هدف نهايي اخالق اين اس��ت كه انسان را به كمال  	
شايسته انساني برس��اند، اما هدف حقوق تنها تأمين 
مصالح دنيوي افراد جامعه است و به مصالح معنوي آن ها 

توجهي ندارد.
علم اخالق و تعليم و تربيت: هدايت بُعد اخالقي انسان به 

سوي رشد و كمال، در علم اخالق و تعليم و تربيت مشترك 
است و اخالق جزئي از تعليم و تربيت به شمار مي رود.

تفاوت علم اخالق و تعليم و تربيت با يك ديگر: 
•عل��م اخالق ضمن بيان چگونگي تخلق انس��ان به  	
اخالق نيكو، خود را عه��ده دار بيان صفات و رفتارهاي 
پسنديده و ناپسند نيز مي داند، درحالي كه تعليم و تربيت 
به تبيين اين موضوع نمي پردازد، بلكه اين مقوله از اصول 

موضوعه آن است.
•تعليم و تربيت تنها عهده دار رش��د و كمال اخالقي  	
انسان نيست، بلكه به ديگر ابعاد انسان مانند بُعد علمي، 
حرف هاي ديني نيزنظر دارد و سعي مي كند انسان را در 

اين زمينه ها نيز به كمال برساند.



علم اخالق و روان  شناسي: روان  شناسي، هم شامل گزاره هاي 

توصيفي است و هم شامل گزاره هاي تجويزي. در مقابل، 
علم اخالق تنها شامل گزاره هاي تجويزي است؛ بدين 
بيان كه تنها به ما مي گويد چه صفت ها و رفتارهايي 
خوب است و با استفاده از چه روش هايي مي توان آن ها 

را در انسان ايجاد كرد. 
روان شناسي، رفتارهاي انسان در حيطه هاي مختلف، 
مانند رفتارهاي اخالقي، ديني، علمي، عاطفي و زيستي 
 انسان را مطالعه كرده، از آن براي بهبود رفتارهاي انسان
در اين زمينه ها بهره مي جويد، اما علم اخالق تنها به 

مطالعه بُعد اخالقي انسان و رشد و هدايت آن  مي پردازد.

قلمرو روان شناسي از دو نظر وسيع تر از علم اخالق است:

•نخست در روان شناس��ي همه ابعاد وجودي انسان  	
بررسي مي گردد؛ درحالي كه در علم اخالق تنها به بُعد 

اخالقي انسان پرداخته مي شود.
 • دوم آن كه در روان شناسي، هم گزاره هاي توصيفي وجود	



دارد و هم گزاره هاي تجويزي، اما در علم اخالق تنها با 
گزاره هاي تجويزي سروكار داريم.

اخالق از دو جهت به علم روان شناسي وابسته است:

•نخس��ت، در شناخت ابعاد وجودي و قواي انسان و  	
چگونگي رفتار او، چرا كه اين آگاهي ها براي شناسايي 

صفت هاي پسنديده و ناپسنديده امري ضروري است.
•دوم، در شناس��ايي راه هاي مؤثر براي ايجاد صفات  	

پسنديده و رهايي از صفت هاي ناپسند.
روان شناسي افزون بر اين كه فراگيرتر از تعليم و تربيت 

است، منبعي براي تعليم و تربيت محسوب مي شود.

تاريخچه علم اخالق اسالمي
خداوند يكي از اهداف اساسي بعثت پيامبر اسالم )ص( 

را تزكيه مردم از آلودگي هاي اخالقي مي داند. 
يكي از شعارهاي محوري پيامبر )ص( چنين بود: 

ِق« »تنها براي تكميل  ارِماَ االْْخالاَ ماَ ماَكاَ ا بُِعْثُت الِ تاَمِّ َّماَ »إِن
فضايل اخالقي برانگيخته  شدم.«



در ميان اصحاب امامان )ع( اولين كسي كه درباره اخالق 
تأليف مستقلي دارد، اسماعيل بن مهران است كه در قرن 

دوم رساله اي با عنوان صفۀ المؤمن و الفاجر نگاشت.
در قرن سوم، كتاب المانعات من دخول الجنۀ را جعفربن 
احمد قمي و كتاب تحف العقول را ابومحمد حسن بن 

علي بن حسن بن شعبه حراني تأليف كردند.
در قرن چهارم، كتاب مكارم األخالق توسط علي بن احمد 
كوفي به نگارش درآمد. در همين قرن كتاب ديگري به 
نام السعادۀ و اإلسعاد توسط ابوالحسن عامري تأليف شد.

در قرن پنجم، كتاب تهذيب األخالق و تطهير األعراق 
توسط ابن مسكويه و در قرن ششم نيز كتاب احياء علوم 
الدين و كتاب كيمياي سعادت توسط غزالي و كتاب 
تنبيه الخاطر و نزهۀ الناظر، معروف به مجموعه ورام، 

تأليف شد.
در قرن هفتم آثار معروف خواجه نصرالدين طوسي در 
اخالق به نام هاي اخالق ناصري و اوصاف األشراف به نگارش 

درآمد.



در قرن هشتم كتاب اخالق األشراف و در قرن دهم كتاب 
اخالق شمسي و اخالق كاشفي تأليف گرديد. مؤلف كتاب 
نخست، مولي حسن بن روزبهان شيرازي و مؤلف كتاب 

دوم، حسن بن علي كاشفي است.
در قرن يازدهم مالمحسن فيض كاشاني كتاب شريف 
محجۀ البيضاء في تهذيب األحياء را به نگارش در آورد. در 
قرن دوازدهم نيز مالمهدي نراقي كتاب جامع السعادات و 
پس از وي مالاحمد نراقي معراج السعادۀ را تأليف كردند.

رويكرد مختلف در اخالق اسالمي
بررسي كتاب هاي اخالق اسالمي نشان مي دهد، در تأليف 

اين آثار، چهار رويكرد مطرح بوده است:
•رويكرد فلسفي 	
•رويكرد عرفاني 	

•رويكرد نقلي 	
•رويكرد تلفيقي 	

رويكرد فلسفي: برخي آثار با رويكرد فلسفي نگاشته 

شده اند؛ مانند تهذيب األخالق و تطهير األعراق نوشته 



ابن مسكويه،  اخالق ناصري اثر خواجه نصيرالدين طوسي، 
نظريه ارسطو درباره كمال آدمي و هم چنين نظريه حد 

وسط وي در تعيين فضايل.
اين كتاب ها با بحث نفس و قواي نفساني و كمال اين 
قوا آغاز شده، با بحث فضايل و رذايل مربوط به هريك 
از اين قوا ادامه مي يابد و سرانجام با بحث درباره راه هاي 

ايجاد فضايل و رذايل خاتمه مي يابد.
با رويكرد  از آثار اخالقي  رويكرد عرفاني: برخي ديگر 

عرفاني نگاشته شده اند، مانند منازل السائرين نوشته 
خواجه عبدالله انصاري، مثنوي معنوي تأليف مولوي و 
منطق الطير عطار نيشابوري، كه بيش تر بر سير و سلوك 
و تعيين منازل و مراحل آن تكيه دارند. در اين آثار بيش تر 

از زبان شعر و داستان استفاده شده است.
رويكرد نقلي: در آثاري كه با رويكرد نقلي به نگارش 

درآمده اند، منبع اصلي كتاب و سنت مي باشد. صاحبان 
اين آثار سعي كرده اند روايت هاي اخالقي را جمع آوري و 

تنظيم كنند. 



كتاب هايي چون مكارم األخالق طبرسي در اين دسته قرار 
دارند.

رويكرد تلفيقي: در اين رويكرد، يافته هاي رويكرد فلسفي 

يا عرفاني با آيات و روايات درهم مي آميزد. ازاين رو در اين 
آثار، هم از روايات و آيات استفاده شده و هم از مطالب 

فلسفي و عرفاني.
جامع السعادات و معراج السعادۀ عمدتاً با اين رويكرد 

نگاشته شده اند.



فصل 2

مباني اخالق اسالمي



هدفمندي انسان
ابن مسكويه مي نويسد: »راه ]متخلق شدن به فضايل 
اخالقي[ اين است كه ماهيت و چيستي نفس خود را 
بشناسيم و بدانيم براي چه آفريده شده است؛ يعني 

كمال و غايت آفرينش آن چيست.«
خواجه نصيرالدين طوسي مقاله اول اخالقي ناصري را 
به بحث درباره ماهيت نفس انساني و كمال و غايت آن 

و راه رسيدن به آن اختصاص داده است.
غزالي نيز در مقدمه كيمياي سعادت به همين مسائل 
پرداخته و خودشناسي، خداشناسي و دنياشناسي را الزمه 

رسيدن به سعادت دانسته است.
 » ِعِبيناَ الاَ ا  اَْيناَُهماَ ب ا  ماَ واَ  واَ االْْرضاَ  اء  ماَ السَّ لاَْقناَا  خاَ ا  ماَ »واَ 
)انبياء/16( »و آسمان و زمين و آن چه كه ميان آن 
 دو است به بازيچه نيافريديم.« اين آيات به روشني بر 

هدف دار بودن جهان هستي داللت دارند.
حكيم بودن خدا بدين معناست كه او كار عبث و بيهوده 

و بي هدف انجام نمي دهد.



هدف انسان
بر اساس متون اسالمي هدف از آفرينش جهان هستي،  
فراهم آمدن زمينه مناسب براي آفرينش انسان است.

هدف نهايي از آفرينش انسان اين است كه زمينه اي 
فراهم شود تا انسان ها با اختيار خود به اعمال صالح روي 

آورند و شايسته دريافت رحمت الهي شوند.
ْعُبُدوِن )ذاريات/56(«  لاَْقُت الِْجنَّ واَ األنساَ إالَّ لِياَ »واَ ماَا خاَ
»و جن و انس را نيافريدم جز براي آن كه مرا بپرستند.«

اين آيه به روشني هدف از آفرينش انسان را عبادت و 
پرستش خداوند بيان كرده است.

آيين بندگي

تنها راه براي نايل شدن انسان به هدف آفرينش خود،  
بندگي خداست كه نه ذلت انسان، بلكه اوج رفعت و 

عين ربوبيت اوست.               
غزالي معتقد است كه اين كيمياي بندگي كه انسان را 
از حضيض حيوانيت به اوج قرب ربوبي مي رساند جز در 
خزانه ربوبيت يافت نمي شود و خزانه خداي تعالي در 



زمين، دل پيغمبران است. معارف بيان شده در قرآن و 
سنت سه گونه اند:

•اعتقادات 	
•احكام 	
•اخالق 	

 اخالق و ايمان معادل يك ديگرند. از اميرالمؤمنين )ع( 
روايت شده است: 

ُنُكْم ُخُلقاً« » كامل ترين شما از نظر  اناً أاَْحساَ لُْكْم إِيماَ »أاَْكماَ
ايمان، نيك خوترين شماست.«

توانمندي انسان براي اخالقي زيستن
از نظر متون اسالمي عقل كه همان پيامبر باطن است، 
با پيامبر ظاهر )بيان كننده دين الهي( ناسازگار نيست و 
هر دو، انسان را به سوي خدا رهنمون اند. مخاطب واقعي 
خداوند عقل انسان است و عقل نيز تابع دستورهاي 
اوست. از نظر امام صادق )ع( رستگاري انسان جز با تالش 

در انجام دستورهاي خداوند ميسر نمي شود.



خلق و خوي انسان تغييرناپذير است: پيامبر)ص( مي فرمايد: 
»من مبعوث شدم تا مكارم اخالق را تكميل كنم.« كه 
اين روايت نيز بيان كننده تغييرپذيري اخالق انساني 

است. 
اخالقي زيستن مستلزم از بين رفتن شهوت و غضب در 

انسان است و اين محال است: تخلق به اخالق اسالمي و 

اخالقي زيستن نه به معناي كنار نهادن دنيا و عزلت گزيني، 
بلكه به  معناي استفاده از نعمت هاي الهي در چارچوب 

قواعد شرع است.

اخالقي زيستن با آزادي انسان ناسازگار است
نقش اصلي اخالق اسالمي هدايت انسان در مسير بهره گيري 
درست و معقول از اين موهبت عظيم الهي است تا به 
كمال ممكن رسد. اخالقي زيستن معطل نهادن آزادي 
انسان نيست، بلكه هدايت و راهنمايي آن در مسير صحيح 

براي رسيدن به كمال و سعادت است.



فصل 3

فضيلت هاي اخالقي ايماني



دورنمايي از فضايل و رذايل اخالقي در قرآن و روايات
صفات اخالقي بيان شده در قرآن و روايات، به فضايل 

اخالقي عام،  ايماني و اجتماعي تقسيم بندي مي شود.
و  دليل  از  پيروي  تفكر،  و  تعقل  فضايل اخالقي عام: 

منطق، حق گرايي، صبر و استقامت، ترجيح دادن دنيا بر 
آخرت و فريفته دنيا نشدن و نيز يكرنگي و عدم نفاق.

 فضايل اخالقي ايماني: يقين،  انقياد در برابر خدا )طاعت 

 و تقوا، دوري از محارم و اداي فرايض(، عبادت خدا، 
اخالص، مقدم بودن محبت خدا بر ديگر چيزها و نيز دوستي 
 و دشمني در راه خدا، توكل، بيم و اميد،  سپاسگزاري
 زباني و عملي، تعظيم شعاير الهي، ياد خدا،  توبه و 
استغفار بعد از هر خطا، رضا به قضاي الهي، حسن ظن 
به خدا، اعتراف به تقصير، انقياد در برابر پيامبر و امامان 
)ع(، محبت به پيامبر )ص( و اهل بيت او )ع( و نيز احترام 

به پيامبر )ص(.
فضايل اخالقي اجتماعي: احسان به والدين، خويشان، 

يتيمان، بينوايان و ...، اعتدال در استفاده از دنيا )اسراف و 



تبذير نكردن، زهد،  قناعت و كفاف(، اصالح ميان مردم،  
رعايت عدل و انصاف، دعوت به نيكي ها و بازداشتن از 
بدي ها، اهتمام به امور مسلمانان و خيرخواهي آنان، 
حيا و عفت، وفاي به عهد، به نيكي سخن گفتن،  عفو و 
گذشت،  دفع بدي به نيكي، حلم و فروبردن خشم، نزاع 
نكردن، اعراض از جاهالن،  كريمانه گذشتن از لغويات،  
اداي  مردم،  با  خوش رفتاري  و  مدارا  و  رفق  و  نرمي 
امانت، همياري در كارهاي نيك و نيز رعايت حقوق 

برادران ايماني.
به  ويژه گناهان كبيره،  ارتكاب گناهان  رذايل اخالقي: 

ريا،  پيروي از هواي نفس، رياست طلبي، غضب، طمع، 
حسد، تعصب، عجب، تكبر و تفاخر، سفاهت، قساوت، 
همنشيني با اهل معصيت، آزار مسلمانان، مكر و خدعه، 
دروغ، جست وجوي عيوب مؤمنان، سرزنش كردن، غيبت، 
بدگماني و تهمت، سخن چيني، تهديد مؤمن و نيز افشاي 

اسرار.



فضيلت هاي اخالقي ايماني
اين فضيلت ها از آن رو كه پايه ديگر صفات اخالقي را 

تشكيل مي دهند، از اهميت بيش تري برخوردارند.

محبت خدا،  پيامبر )ص( و اهل بيت )ع( 
محبت مؤمن به خدا يك سويه نيست،  بلكه خداوند نيز 
مؤمنان را دوست مي دارد. امام كاظم )ع( در پاسخ به 
اين پرسش كه برترين چيزي كه با آن به خداوند تقرب 
مي يابيم، چيست؟ فرمود: »پيروي از خداوند و پيروي از 
پيامبر )ص( و محبت خداوند متعال و محبت رسول او.«

منشأ محبت

علماي اخالق معتقدند منشأ همه محبت ها، فطرت 
كمال جوي آدمي است.

آثار و پيامدهاي محبت

بر اساس اين روايات محبت به خدا و پيامبر )ص( و 
اهل بيت )ع( كاستي هاي محبان را مي زدايد و صفت هاي 

كمالي را در آنان ايجاد مي كند.



در منابع ديني براي محبت واقعي خداوند و اولياي او 
نشانه هايي را برشمرده اند؛ مانند عالقه به ذكر خدا و 

عمل به دستورهاي خدا و پيامبر.

راه رسيدن به محبت خدا و پيامبر  )ص( و اهل بيت )ع(

او،  اولياي  و  به محبت خدا  براي رسيدن  اولين گام 
معرفت به خدا و پيامبر )ص( و اهل بيت )ع( است كه 
براي ريشه دار شدن اين شناخت تفكر در صفات آنان و 

آثار و نشانه هاي عظمت خداوند بسيار مؤثر است.

تسليم بودن در برابر خدا
اين صفت، محوري ترين صفت مؤمن است كه او را از 

ديگران متمايز مي كند.

آثار تسليم بودن در برابر خدا

در روايتي از امام حسن )ع( اطاعت از خدا منشأ عزت و 
هيبت شمرده شده است و روايتي ديگر پيروي از خدا 
را سبب مطاع شدن انسان دانسته است؛ به گونه اي كه 

هر آن چه بخواهد، محقق مي شود.



در برخي روايات نيز اطاعت از خداوند مايه رضايت خدا 
و بهشتي شدن انسان بيان شده است.

منشأ تسليم و راه رسيدن به آن

آن چه باعث مي شود، مؤمن خود را تسليم خداوند كند 
و بي چون و چرا دستورهاي او را بپذيرد، شناخت عميق 

و دقيق خداوند و محبت به اوست.

خوف و رجا )بيم و اميد(
در آيات و روايات بسياري به وجود اين دو صفت در 
مؤمن تصريح شده است. خداوند در قرآن ترس از خدا 

و روز قيامت را از صفت هاي متقين برمي شمارد.

مفهوم خوف و رجا

بيم و اميد دو بالي هستند كه انسان را در مسير رضاي 
خدا به پرواز در آورده، او را از آسيب ها و خطرها حفظ 
مي كنند. ترس، انسان را در برابر خطرها هشيار مي كند 

و اميد نيز به او نشاط و انگيزه فعاليت مي دهد.



اين دو حالت در مؤمن كامالً مساوي اند و هيچ يك بر 
ديگري ذره اي نمي چربد، بنابراين خوف و رجا، مؤمن 
را از گناهان باز مي دارد و به انجام رفتارهاي شايسته و 

اطاعت از فرمان هاي خدا تشويق مي كند.

منشأ خوف و رجا

بيم و اميد الزمه جدايي ناپذير معرفت به خداست.

آثار خوف و رجا

بر اساس متون اسالمي، آمال و آرزو با اميد تفاوت دارد. 
اميد  هنگامي بر انسان عارض مي  شود كه بداند يا احتمال 
عقاليي دهد كه امر مطلوب وي در آينده رخ خواهد داد. 
اما آمال و آرزو احتمال غيرواقعي تحقق امر مطلوب در 
آينده است. ازهمين رو در زبان عربي به آرزوهاي باطل و 
ناممكن كه امكان تحقق آن ها وجود ندارد، أماني گفته 

مي شود.
نگرش  فرزند  آرزو،  و  واقع گرايانه  نگرش  فرزند  اميد، 

غيرواقع گرايانه است.



راه تحصيل خوف و رجا

منشأ اصلي خوف و رجا شناخت خدا و ايمان به اوست. راه 
ديگر دستيابي به صفت خوف و رجا، انديشيدن درباره روز 
قيامت و حالت هاي مردمان و پاداش ها و كيفرهاي الهي 
در آن روز است. مشاهده و مطالعه حالت هاي ترس و اميد 

مؤمنان و اولياي الهي نيز در اين  باره مؤثر است.

توكل
توكل يكي از ويژگي هاي اصلي مؤمن است. امام رضا)ع( 

مي فرمايد: »ايمان چهار ركن دارد: 
•توكل بر خداوند عزوجل 	

•رضا به قضاي او 	
•تسليم بودن در برابر فرمان هاي او  	

•واگذاري امور به خداوند« 	

مفهوم توكل

توكل در لغت به معناي واگذاشتن است. به كسي كه 
انجام برخي كارهاي خود را به ديگري وامي گذارد، متوكل 



و به كسي كه انجام كار به او واگذار شده است، وكيل 
مي گويند. در متون اسالمي نيز توكل در همين معنا 
به كار رفته است. با اين تفاوت كه مؤمن امور خود را به 

خدا وا مي گذارد، نه غيرخدا.
توكل به خدا بدين معناست كه انسان در رسيدن به 
هدف هاي خود افزون بر فراهم آوردن اسباب و شرايط 
الزم، تحقق اهداف خود را تنها منوط به خواست و اراده 
خدا مي داند و در اين راه تنها به او اميدوار است؛ چرا كه 

مي داند اين اسباب نيز محكوم قدرت و اراده خدايند.

منشأ توكل

صفت توكل در مؤمن از نوع نگرش او به جهان هستي 
و جايگاه خدا و انسان و ديگر آفريده ها مايه مي گيرد.

علي )ع( منشأ توكل را اعتماد به خدا، يقين و ايمان قوي 
مي داند: »توكل ]ناشي[ از قوت يقين است؛ حسن توكل 
نشان دهنده حسن يقين است آن كه در ايمان قوي تر 
باشد، به خداوند بيش تر توكل مي كند و كسي كه به خدا 

اعتماد داشته باشد،  بر او توكل مي كند.«



مراتب و درجات توكل

برخي علماي اخالق توكل را داراي سه درجه دانسته اند:
•انس��ان به خداوند چنان ت��وكل كند كه به وكيل  	
كارآزموده خود در ام��ور حقوقي اتكا مي كند كه اين 

پايين ترين درجه توكل است.
•انسان به خداوند چنان اتكا كند و اميداور باشد كه  	
كودك به مادر خود. كودك تمام اميد خود را در مادر 
مي بيند، ازاين رو هر خواس��ته خ��ود را به مادر عرضه 

مي كند و تأمين آن را از او مي خواهد.
•انس��ان براي خود هيچ ش��أني قائل نباشد و تمام  	
حركت ه��ا و كارهاي خ��ود را از خ��دا بداند، كه اين 

باالترين مرتبه توكل است.

آثار توكل

در متون اسالمي، آثار بسياري براي توكل برشمرده اند 
كه برخي از آن ها عبارتند از:

•نتيجه توكل رهايي از ترس و اضطراب و رس��يدن  	
به آرامش است.



•بي نيازي از غيرخدا و دستيابي به عزت است. 	
•اثر توكل قدرتمندي است. 	

شكر
شكر وجه تمايز زندگي انساني از حيواني است. قرآن 
شكرگزاري از خداوند را نتيجه حكمت و فرزانگي مي داند. 
در روايتي از علي )ع( آمده است: »اولين چيزي كه در 
ارتباط با خدا بر شما واجب است، شكرگزاري از نعمت هاي 

خدا و جست وجوي رضايت اوست.«

مفهوم شكر
شكر در لغت به معناي شناخت نعمت و سپاسگزاري از 

نعمت دهنده است. 

شكر سه عنصر دارد: 

•شناختي  	
•قلبي 	

•رفتاري 	
عنصر شناختي شكر اين است كه آدمي بداند همه نعمت ها 



از آن خداوند است و ديگران تنها واسطه اي ميان خداوند 
و اويند تا نعمت ها به او رسد.

عنصر قلبي آن است كه انسان با مشاهده نعمت هاي 
خداوند دل شاد شود.

عنصر عملي نيز آن است كه نعمت هاي خداوند را در 
راهي كه او دستور داده، به كار برد.

منشأ شكر
از نظر قرآن تفاوت مؤمن و كافر در سپاسگزاري مؤمن 

و ناسپاسي كافر در برابر خداوند است.
دليل شكرگزاري مؤمن در برابر نعمت هاي خداوند عبارت 

است از:
•فطرت انساني سالم كه شاكر بودن در برابر نعمت  و  	

صاحب نعمت را اقتضا مي كند.
•شناخت نعمت هاي الهي و اين كه همه آن ها از آن  	

خداوند است.
•توجه به نعمت هاي الهي 	



مراتب و درجات شكر

غزالي منشأ دلشادي كسي كه نعمتي به او مي رسد را 
يكي از اين سه چيز مي داند:

•نيازي از نيازهاي او تأمين شده است. 	
•وي آن نعمت را نشانه توجه و عنايت خداوند به خود  	

مي داند.
•آن را وسيله اي مي داند براي تقرب بيش تر به خداوند 	

دل شادي اول اساساً شكر نيست، دومي نيز گرچه شكر 
است،  هنوز به اوج آن نرسيده اما سومي باالترين مرتبه 

شكر است.

آثار شكر

در روايات عالوه بر آثار اخروي شكر، به آثار دنيوي آن نيز 
اشاره شده، مهم ترين آن افزايش نعمت و دوام آن است.

راه رسيدن به صفت شكر

عالمان اخالق راه هايي براي اين منظور پيشنهاد كرده اند:
•نخس��ت اين كه انس��ان، خداوند و نعمت هاي او را  	



بشناسد و بداند هر نعمتي كه به او مي رسد،  از جانب 
خدا است.

•دوم اين كه انسان توجه كند كه خداوند نعمت هاي  	
بسياري در اختيار مردم نهاده كه از آن ها غافالند.

صبر و استقامت
شايد در قرآن و روايات، پس از ايمان به خدا هيچ صفتي 

مانند صبر ستايش و به آن توصيه نشده است.
شهيد مطهري مي نويسد: قرآن كريم در سوره عصر با يك 
قسم تأكيد مي فرمايد: بشر بدون داشتن چهار خصلت، 
زيانكار و بدبخت است: ايمان، عمل صالح، تشويق و 
واداشتن به حق و تشويق و توصيه به خويشتن داري و 

استقامت و صبر
امام صادق )ع( مي فرمايد: »نسبت صبر به ايمان،  مانند 
سر به بدن است چنان كه هرگاه سر نابود شود، بدن هم 
نابود مي شود، هرگاه صبر از ميان برود، ايمان نيز از ميان 

مي رود.«



مفهوم صبر

صبر در لغت به معناي حبس كردن و بازداشتن است، 
بنابراين اگر كسي خود را از انجام كاري بازدارد،  صبر 

كرده است.
دانشمندان علم اخالق معتقدند: »صبر، ثبات نفس و 
مضطرب نگشتن آن  در بالها و مصيبت ها و مقاومت كردن 

در برابر حادثه ها و سختي ها است.«
غزالي صبر را به معناي پايداري انگيزه ديني در برابر 

انگيزه هاي نفساني و شيطاني مي داند. 
صبر بدين  معنا است كه انسان در مقام پيروي از دستورهاي 
خداوند، در برابر سختي ها و مصيبت ها از جمله وسوسه هاي 
شيطان، پايداري و مقاومت كند و از راه اطاعت خدا 
منحرف نشود. برخي از علماي اخالق گفته اند: »اكثر 

اخالق داخل در صبر است.«

منشأ صبر

اميرالمؤمنين )ع( در روايتي يقين و ايمان به خدا را 
سرچشمه صبر مي داند.



در روايتي ديگر، ريشه صبر را يقين نيكو به خداوند 
بازگو مي كند. 

از اين  روايات روشن مي شود كه منشأ اصلي صبر در 
مؤمن، ايمان و يقين به خداست.

درجات و مراتب صبر

برخي دانشمندان اخالق، مراتب چهارگانه صبر را اين گونه 
بيان كرده اند:

•نخست صبر در طاعت كه سيصد درجه در ثواب بيفزايد. 	

•دوم صبر از آن چه حرام است كه ششصد درجه بيفزايد. 	

•سوم صبر در معصيت در اول آن،  كه نهصد درجه بيفزايد. 	
•چهارم صبر بر بال كه درجه صديقان است. 	

نراقي بر پايه انگيزه شخص صابر، صبر را سه درجه مي داند: 

•نخست صبر براي نش��ان دادن قوت نفس خود بر  	
مردم. اين صبر عوام است كه جز اين دنيا را نمي بينند.

•دوم صبر براي رس��يدن به پاداش هايي كه خداوند  	
وعده كرده است. اين صبر زاهدان و پرهيزكاران است.



•سوم خوشحال شدن از سختي ها و بالها بدين سبب  	
كه هرچه از دوست رسد،  نيكوست.

در روايتي از پيامبر )ص( آمده است؛ صبر سه گونه است:

•صبر در مصيبت 	
•صبر بر طاعت 	

•صبر در معصيت 	
امام علي )ع( مي فرمايد: »صبر دو گونه است: صبر در 
هنگام مصيبت و سختي كه خوب و نيكوست و نيكوتر 
از آن، صبر در هنگام سرپيچي از دستورهاي خداوند 

متعال است.«
صبر دو گونه است: صبر جميل )نيكو( و صبر غيرجميل 
)زشت(. در روايتي از امام باقر )ع( آمده است: »صبر نيكو 
آن است كه شخص مبتال به سختي و مشقت، نزد 

مردم زبان به شكايت و گاليه نگشايد.« 
بر پايه اين روايت، صبر زشت آن است كه شخص مصيبت 

را تحمل كند، اما همراه با گله و شكايت.



آثار صبر

صبر آثار ارزشمندي دارد كه اولين اثر آن رسيدن به 
هدف است، درواقع به هيچ هدفي جز با صبر و استقامت 

نمي توان دست يافت. 
دومين اثر صبر، عزت و سربلندي است. 

سومين اثري كه در متون اسالمي براي صبر بيان شده، 
به دست آوردن پاداش الهي است.

راه دستيابي به صفت صبر

نخستين و مهم ترين راه براي ايجاد اين صفت، تقويت 
يقين و ايمان به خداست. نراقي پنج راه براي دستيابي 

به صفت صبر بر شمرده است:
•مالحظ��ه كردن احاديثي ك��ه درباره مصيبت ها و  	

سختي ها و حكمت  آن ها وارد شده است.
•مطالعه احاديثي ك��ه در خصوص فضيلت صبر و  	

پيامدهاي نيكوي آن در دنيا و آخرت آمده است.
•توجه به اين ك��ه زمان مصيبت و بال اندك و كوتاه  	

است.



•دانستن اين نكته كه جزع و بي تابي سودي ندارد. 	
 • مالحظه كردن حال كساني كه به بالهايي مبتال شده اند	

و صبر پيشه كرده اند.
غزالي نيز در كيمياي سعادت آورده: »براي دستيابي به 
صفت صبر )پايداري انگيزه ديني در برابر انگيزه شيطاني( 
بايد انگيزه ديني را تقويت و انگيزه شيطاني را تضعيف 

نمود و اين در هر موردي متفاوت است.«

اخالص
اخالص يكي از ويژگي هاي بنيادين مؤمن است و در 

متون ديني بر آن بسيار تأكيد شده است.
در حديثي قدسي آمده: »اخالص ِسري از سرهاي من 
است كه آن را در قلب بندگاني كه دوستشان مي دارم، 

قرار مي دهم.«
در سخنان معصومان )ع( نيز اخالص از جايگاهي ويژه 
و ممتاز برخوردار است. اميرالمؤمنين )ع( مي فرمايد: 

»زينت قلب ها اخالص در ايمان است.«



مفهوم اخالص

اخالص در لغت به معناي پيراستن از آميزه هاست. نراقي 
 دراين باره مي گويد: »اخالص، خالص ساختن قصد از
 غيرخدا و پرداختن نيت از ماسوي الله است و هر عبادتي
كه قصد در آن به اين حد نباشد، از اخالص عاري است.«

غزالي نيز در كيمياي سعادت مي گويد: »اخالص و صدق، 
صفت نيت است و نيت روح همه اعمال است و اهميت 
قلب از آن است كه جايگاه نيت است. آن چه انسان را 
برمي انگيزد تا به انجام كاري بپردازد، آن نيت است كه 
گاه از آن به غرض، قصد و نيت نيز تعبير مي كنند. اگر 
غرض يك چيز باشد،  آن خالص است و اگر بيش از يك 

چيز باشد ناخالص است.«
نيت و قصد چنان كه غزالي مي گويد انگيزه اي است كه 
انسان را به كاري وا مي دارد. نكته ديگر آن كه ارزش 
هر عمل، بسته به نيت است.براساس اين روايت قصد و 
نيت از عمل مهم تر است. نكته ديگر آن كه، نيت و رفتار 

هر كس تابع شخصيت و شاكله اوست.



منشأ اخالص

اميرالمؤمنين )ع( در روايتي يقين را منشأ اخالص مي داند 
و در روايتي ديگر نيز اخالص را نتيجه علم مي شمارد.

سرچشمه اخالص از يك سو پاك شدن قلب انسان از 
آلودگي ها و توجه به دنياست و ازسوي ديگر رو آوردن 

به خدا و پر شدن قلب آدمي از محبت او.
آن چه انسان را ياري مي دهد تا به اين هدف بزرگ نايل 
شود، دو چيز است: علم و يقين به خداوند. درواقع بدون 
نور علم و جاذبه يقين، هيچ گاه انسان نمي تواند از اين 

دنيا ببرد و به خداوند بپيوندد.

مراتب و درجات اخالص

است  آن  اخالص  باالترين درجه  است  معتقد  نراقي 
كه نيت فرد در انجام عمل تنها رضاي خداوند متعال 
باشد،  بي آن كه به پاداش و كيفر عمل توجهي كند، اما 
پايين ترين مرتبه اش اين است كه فرد براي رسيدن به 

ثواب يا دوري از عقاب خداوند كاري را انجام دهد.



در روايتي از امام صادق )ع( آمده: »عابدان سه دسته اند: 
گروهي از ترس، خداوند عزوجل را عبادت مي كنند كه 
اين عبادت بردگان است؛ گروهي براي رسيدن به پاداش، 
خداوند را عبادت مي كنند كه اين عبادت مزدوران است؛ 
گروهي نيز از سر محبت، خداوند را عبادت مي كنند كه 
اين عبادت آزادگان است و اين برترين عبادت است.«

اخالص سه درجه دارد: 

پايين ترين درجه، آن است كه قصد شخص تنها فرار از 
عذاب خداوند باشد؛ درجه متوسط آن است كه هدف، 
رسيدن به پاداش هاي خداوند باشد و باالترين مرتبه نيز 
آن است كه فرد خداوند را نه براي ترس از عذاب و نه به 
خاطر شوق به بهشت، بلكه براي محبت او عبادت كند.

آثار و پيامدهاي اخالص

يكي از آثار اخالص اين است كه شخص را سزاوار پاداش هاي 
الهي و در رأس آن ها سزاوار بهشت مي كند. از ديگر آثار 
اخالص، حكمت است؛ يعني علم به صالح و فساد و اين 

 كه چگونه رفتار كند تا به سعادت رسد. 



مهم ترين اثر اخالص، رساندن آدمي به سعادت است. 
امام علي )ع( مي فرمايد: اخالص نشانه سعادت است. 
بهترين نشانه عمل خالص آن است كه انسان آن را تنها 

براي خوشايندي خدا انجام دهد.

راه رسيدن به اخالص

براي خالص شدن چاره اي نيست جز اين كه انسان كاري 
كند كه عالقه و محبت به دنيا در وي از ميان برود و 
عالقه و محبت به خدا جايگزين آن شود. دراين صورت 

هر كاري انجام دهد براي رضاي خدا خواهد بود.

اعتدال )ميانه روي(
اعتدال در اسالم جايگاهي ويژه دارد، تا آن جاكه خداوند 
مسلمانان را امتي ميانه و الگو براي ديگران معرفي مي كند.

مفهوم ميانه  روي

علماي اخالق معتقدند هر كاري دو حد نهايي دارد: افراط 
و تفريط. اعتدال و ميانه روي ميانه افراط و تفريط است. 
به  عنوان  مثال اعتدال در خوردن حد وسط پرخوري )افراط( 



و كم خوري )تفريط( است.
َِّذيناَ  خداوند در وصف »عباُدالرحمن« مي فرمايد: »واَال
اماً«  لِكاَ قاَواَ اناَ باَْيناَ ذاَ اَْم ياَْقُتُروا واَ كاَ اَْم يُْسِرُفوا واَ ل ُقوا ل ا أاَنفاَ إِذاَ
)فرقان/68( »و كساني اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجي 
مي كنند و نه تنگ مي گيرند و ميان اين دو ]روش[ حد 

وسط را برمي گزينند.«

منشأ اعتدال

گرچه دنيا و نعمت هاي آن براي زندگي اين جهاني 
امري ضروري است، ارزش و اهميت آن نه ذاتي، بلكه 
 عرضي است؛ بدين معنا كه اين نعمت ها به خودي خود 
ارزشي ندارند و تنها مقدم هايي هستند براي رساندن 

آدمي به سعادت اخروي.

آثار اعتدال:

•آرامش خاطر 	
•دوري از گناهان 	

•بي نيازي از ديگران 	



راه رسيدن به اعتدال

نخستين گام در اين راه كسب بينش صحيح نسبت به 
دنيا و نعمت هاي آن است.

دومين گام، مهار كردن گرايش هاي طبيعي در انسان 
است.

سومين گام، تمرين و تكرار است كه موجب مي شود 
ميانه روي در استفاده از نعمت هاي دنيا به طبيعت ثانوي 

انسان تبديل گردد.



فصل 4

فضيلت هاي اخالقي اجتماعي



احسان
يكي از اصول حاكم بر رفتار مؤمن احسان و نيكي است.

مفهوم احسان

احسان در لغت به معناي نيكي كردن است. 
اين واژه گاهي در مورد چگونگي و نوع كاري كه فرد 
انجام مي دهد، به كار مي رود و گاه نيز در مورد نوع تعامل 
فرد با ديگران. در مورد اول، احسان يا به معناي انجام 
كار خوب است يا به معناي خوب انجام دادن كار، اما 
در مورد دوم به معناي انجام كاري براي ديگري بدون 

چشم داشت است.
تفاوت احسان با عدل نيز در همين است. عدل به اين 
معنا است كه حق هر صاحب حقي ادا شود؛ به اين بيان 
كه اگر كسي به شما نيكي كرد، شما در مقابل به همان 
اندازه به او نيكي كنيد يا اگر براي شما كاري انجام داد، 
مزد او را بپردازيد. اما احسان آن است كه براي ديگري 
كاري انجام دهيد، اما نه در برابر كاري كه او براي شما 
انجام داده و نه در برابر مزدي كه به شما پرداخته است.



مصداق هاي احسان به مردم:

•كمك به مردم در هنگام سختي ها 	
•تالش براي رفع نيازمندي هاي مردم 	

•گرامي داشتن مؤمنان 	
•خدمت به مردم 	

مصداق هاي احسان به والدين

امام صادق )ع( فرمود: احسان اين است كه با والدين 
به خوبي رفتار كني و پيش از آن كه چيزي را كه مورد 
تهيه كني،  آنان  براي  بخواهند،  تو  از  است  نيازشان 
هرچند خود آنان بتوانند آن را تهيه كنند. مگر خداوند 
نمي فرمايد »به ]مقام[ نيكوكاري نمي رسيد،  تا اين كه 

از آن چه دوست داريد، انفاق كنيد؟«
در برخي روايات، احسان به والدين بر جهاد نيز مقدم 

شده است.

منشأ احسان

اسالم در اولويت بندي احسان به ديگران، والدين را در 



اولويت نخست و پس از آن خويشاوندان و در رتبه سوم 
احسان به ديگران را قرار داده است. احسان به ديگران 
نيز امري ضروري است؛ چرا كه آنان همنوعان انسان 
هستند و جملگي شان فرزندان يك پدر و مادرند كه 

اين مستلزم احسان و نيكي به آن هاست.

آثار احسان

برخي از پيامدهاي احسان به ديگران عبارتند از:
•همراهي خداوند 	

•محبوبيت 	
•بزرگي و عظمت 	

•جلب نعمت و دفع بال 	
•سركوبي دشمنان و اصالح آنان 	

راه نيكوكار شدن
يكي از موانع مهم احسان به ديگران، به ويژه والدين، 

تكبر و غرور است.
براي رسيدن به مقام احسان مي بايد نخست به منشأ 



احسان، يعني ولي نعمتي و همنوعي ديگران توجه يافت و 
سپس مانع احسان، يعني تكبر و غرور را از ميان برداشت.

عدل و انصاف
اميرالمؤمنين )ع( درباره عدل مي فرمايد: »عدل رأس 
ايمان و مجمع نيكي ها و برترين مراتب ايمان است. 

عدل بهترين خوي است.«
 در روايتي ديگر مي خوانيم: »ابومالك از امام سجاد )ع( 
پرسيد: همه شرايع دين اسالم كدام است؟ امام )ع( 
فرمود: »سخن به حق گفتن و داوري به عدالت كردن 

و وفاي به عهد كردن.«

مفهوم عدل و انصاف

عدالت يعني به حق حكم و داوري كردن.
انصاف نيز مترادف عدل است.

عدل در كتاب هاي اخالق به معناي ديگري به كار مي رود 
و آن صفتي نفساني است كه بر اثر پيروي كامل قوه 
عامله از قوه عاقله به وجود مي آيد. البته برخي گفته اند 
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عدالت آن است كه همه قواي نفساني، يعني غضبيه و 
شهويه پيرو قوه عاقله باشند. در فقه، عدل در معناي 
ديگري به كار مي رود و آن پيروي از دستورهاي خداوند 

و دوري كردن از گناهان كبيره است.
ملك هاي  فقهي  عدالت  مي گويد:  طباطبايي  عالمه 

نفساني است كه مانع از ارتكاب گناهان كبيره مي شود.
وي در ادامه مي افزايد: »اين معنا از عدالت همان است 

كه از معارف اهل بيت )ع( برمي آيد. 
در جامعه ديني، تنها افرادي مقبول و مرضي مردم واقع 
مي شوند كه رفتارشان مطابق دستورهاي شرع باشد و 

از ارتكاب محرومات الهي بپرهيزند.«
در علم كالم نيز عدل در دو معنا به كار مي رود: يكي 
اداي حق صاحب حق )اعطا كل ذي  حق حقه( و دوم 
هر چيزي را در جاي مناسب خود قرار دادن )وضع 
كلي شيء في موضعه( كه معناي دوم، معناي اول را 
دربرمي گيرد و شامل تمام رفتارهاي درست به جا نيز 

مي شود.



عدالت گاه به معناي رعايت حقوق ديگران و گاهي نيز 
ديگران  رعايت حقوق  است كه  رفتار درست  به معناي 
بخشي از آن مي باشد. واژه عدالت در متون اسالمي بيش تر 
در مورد رعايت حقوق ديگران به كار رفته و ناظر به تعامل 

انسان با ديگران است.

منشأ عدل و موانع عدالت ورزي

يكي از مهم ترين موانع عدالت ورزي، گرايش هاي نفساني 
است. 

مانع دوم عدالت ورزي رابطه خويشاوندي و دوستي 
است.

سومين مانعي كه در قرآن بيان شده، دشمني و خصومت 
است.

آثار عدل

عدل يكي از زيباترين، پرطرفدارترين و پركاربردترين 
واژه هاست.

در روايات اسالمي نيز براي عدالت آثاري برشمرده اند 
كه به برخي از مهم ترين آن ها اشاره مي كنيم:



•بزرگي و سروري 	
•بركت و دوام نعمت 	

•غلبه و پيروزي 	
•بهبود وضعيت مردم 	

•رواج احكام الهي 	
•رضاي الهي 	

راه عادل شدن

ضروري  نكته  دو  رعايت  عدالت  به  دستيابي  براي 
مي نمايد: نخست شناختن حقوق ديگران؛ زيرا  عدالت 
به معناي رعايت حق ديگران است. دوم، غلبه بر موانعي 
كه در مسير عدالت ورزي وجود دارد، كه اين نيازمند 

تمرين و تكرار است.

امر به معروف و نهي از منكر
دعوت به نيكي و بازداشتن از بدي، از آموزه هاي مهم 
دين اسالم است. در سخنان اولياي دين نيز بر اين 

ويژگي بسيار تأكيد شده است.



امام علي )ع( نيز مي فرمايد: »امر به معروف برترين 
اعمال مردم است. هدف و غايت دين امر به معروف و 

نهي از منكر و برپاداشتن حدود الهي است.«

مفهوم امر به معروف و نهي از منكر

معروف در لغت به معناي »شناخته شده« است، بنابراين 
هر رفتاري كه در ميان مردم رايج باشد، معروف است.

منكر نيز در لغت به معناي ناشناخته است و هر رفتار 
ناشناخته را منكر گويند.

در نظام اخالقي اسالم معيار پسنديده و ناپسنديده بودن 
رفتار، منابع ديني است. معروف آن است كه در منابع 
ديني به عنوان رفتار پسنديده معرفي شده و منكر نيز 
آن است كه در منابع ديني ناپسند شمرده شده است. 
برخي در تعريف امر به معروف و نهي از منكر گفته اند: 
»امر به معروف، ارشاد به راه هاي رشد و نجات بخش است 
و نهي از منكر، منع از آن چه با شريعت موافق نيست، 

مي باشد.«



آثار امر به معروف و نهي از منكر:

•اجرا شدن دستورهاي ديني و رواج آن ها 	
•آبادي زمين و برقراري عدالت 	

•تقويت مؤمنان و تضعيف منافقان 	
•حاكميت يافتن مؤمنان 	

شرايط امر به معروف و نهي از منكر

عمل به اين وظيفه شرايطي دارد كه بدون آن ها كسي 
نمي تواند بدان اقدام كند:

•بداند عملي را كه شخص ديگر انجام داده حرام، يا  	
عملي را كه ترك كرده، واجب است.

•باي��د احتمال دهد امر به معروف و نهي از منكر بر  	
فرد امر يا نهي شده تأثير مي گذارد؛ بنابراين اگر بداند 
امر و نهي او بي فايده است، نبايد به اين كار اقدام كند.

•اگر بداند امر و نهي او موجب مي ش��ود خود وي يا  	
نزديكانش متحمل ضرر مالي يا جاني شوند، اين وظيفه 
از او ساقط مي شود. البته اين شرط درصورتي است كه 
ترك امر به معروف و نهي از منكر موجب از ميان رفتن 



اصل دين يا ايجاد بدعت و تحريف در دين نشود.
•بايد بداند فردي كه مرتكب حرام ش��ده يا واجبي  	
را ترك كرده، از آن كار پش��يمان نيست و قصد تكرار 

آن را دارد.
•امام صادق )ع( مي فرمايد: »امر به معروف و نهي از  	
منكر تنها بر مس��لمان قدرتمند ُمطاع آگاه به معروف 
و منكر واجب اس��ت،  نه بر مسلمان ضعيفي كه راه به 

جايي ندارد.«

راه و روش امر به معروف و نهي از منكر

علماي اخالق نيز معتقدند: سبب كوتاهي كردن در 
امر به معروف و نهي از منكر يا ضعف نفس است يا 

طمع مالي.
كسي كه مي خواهد خود را براي انجام اين وظيفه آماده 
كند،  نخست بايد ترس جاني و مالي و طمع از ديگران 
را از خود دور كند كه اين جز با قوت نفس و مجاهده 

به دست نمي آيد.
علماي اسالمي معتقدند امر به معروف و نهي از منكر 



مراتبي دارد:
•انكار قلبي: كه كاري انجام دهد كه نش��ان دهنده  	
انزجار قلبي او از كار ناپسند است.                                                             
•امر و نهي زباني: درصورتي كه امر و نهي پيش��ين  	
مؤثر واقع نشد، مي بايد وي را با گفتار از كار ناشايست 
ب��ازدارد و به كار نيك امر كن��د. البته امر و نهي زباني 
نيز مراتبي دارد: نخست بايد با سخن نرم و با موعظه 
و ارشاد او را امر و نهي كند، اما اگر مؤثر نيفتاد، با امر 
و نهي و درصورت كارگر نيفتادن، با س��خن خشن و 

تهديد او را امر و نهي كند.
•امر و نهي عملي: در اين مرحله شخص مي تواند با  	
اعمال قدرت فرد را از كار زشت باز داشته و به كار نيك 
وادارد؛ اما بايد دانست اين مرحله بر عهده حاكم شرعي 

است و تنها با اجازه او مي توان بدان اقدام كرد.

اصالح ميان مردم
اصالح ميان مردم از اموري است كه در قرآن بر آن 

بسيار تأكيد شده است.



در سخنان معصوم )ع( نيز بر اين امر بسيار تصريح شده 
است. پيامبر )ص( فرموده: »اصالح ميان مردم شبعه اي 

از نبوت است.«
اصالح ميان مردم و برطرف كردن اختالف ميان آنان 
چنان پر اهميت است كه امام صادق )ع( دستور مي دهد 
براي رفع اختالف ميان مردم از اموال شخصي آن حضرت 

هزينه شود.

عفت
در فرهنگ اسالمي نيز عفت به ويژه عفت دامن و شكم 

 جايگاهي ممتاز دارد.
خداوند در قرآن به كرات مؤمنان را به رعايت عفت در 

روابط جنسي و كسب مال فراخوانده است.
پيامبر )ص( مي فرمايد: »بيش ترين چيزي كه به سبب 
آن امت من وارد جهنم مي شود، شكم و دامن است.«

مفهوم عفت

عفت در لغت به معناي بازداشتن نفس از كارهاي ناپسند 



و زشت است و در علم اخالق به حالتي نفساني گفته 
مي شود كه بر اثر اعتدال قوه شهويه به وجود مي آيد و 

انسان را از افراط و تفريط در شهوت باز مي دارد.
بزرگان علم اخالق برآناند كه اعتدال در قوه شهويه 
زماني حاصل مي شود كه قوه شهويه در كنترل قوه 

عاقله قرار گيرد.
است  رفتارهايي  و شامل همه  عام  معنا  بدين  عفت 
كه به قصد ارضاي ميلي نفساني انجام مي شود. عفت، 
فرمانبرداري قوه شهويه از قوه عاقله است به گونه اي 
كه قوه شهويه در امور مربوط به خوردن و آشاميدن و 

مسائل جنسي پيرو امر و نهي عقل مي باشد.
عفت به معناي پيش گفته )اعتدال در خوردن و آشاميدن 
و رابطه جنسي( تنها ناظر به كميت ارضاي شهوت 
خوردن و شهوت جنسي است و به كيفيت آن نظر ندارد.

سرچشمه هاي عفت

در سخنان معصومان )ع( به برخي از ريشه هاي عفت 
اشاره شده است:



•عقل و خرد 	
•خودشناسي 	

•قناعت 	
•غيرت 	

آثار عفت

در سخنان معصومان )ع( برخي از آثار عفت بيان شده 
است: »با عفت ورزيدن، اعمال انسان ]از آلودگي ها[ پاك 
مي شود. آن كه از سوغات عفت و قناعت بهره مند است، 
عزت نيز همراه اوست. ريشه عفت، قناعت و ميوه آن 
كاهش ناراحتي و غم است. عفت، نفس انسان را ] از 

آلودگي ها[ حفظ و از پستي ها پاك مي كند.«
نراقي معتقد است: »راه مقابله با غلبه شهوت خوردن و 
آشاميدن آن است كه شخص در آثار سوء زياده روي در 

خوردن و آشاميدن تأمل كند.«
از نظر نراقي روش مقابله با سلطه شهوت جنسي آن 
است كه نخست شخص در آثار و پيامدهاي سوء آن 
بينديشد؛ دوم از عوامل تحريك و تشديدكننده شهوت 



جنسي )مانند نگريستن و فكر كردن به جنس مخالف و 
مسائل جنسي و سخن گفتن و خلوت كردن با نامحرم( 
شهوت  ضرورت،  درصورت  آن كه  سوم  و  كند  دوري 

جنسي را با گرسنگي تضعيف كند.

سخنان نيكو گفتن
يكي از ويژگي هاي انسان كه او را از ديگر موجودات 
متمايز كرده و بر آن ها برتري داده توانايي سخن گفتن 
است تا از آن براي بيان مقاصد و رفع نيازهاي خود ياري 

بگيرد.
اميرالمؤمنين )ع( مي فرمايد: »سه چيز از درهاي نيكي 
است: سخاوت و سخن پاكيزه و صبر بر اذيت به خودت. 

اجازه نده مرتكب سخن با رفتار زشت شوي.«

مفهوم سخن نيكو

خداوند در قرآن معياري براي تشخيص سخن نيك از 
ُنوا اتَُّقوا اللهاَ واَ ُقولُوا  َِّذيناَ آماَ ا ال بد بيان كرده است: »ياَا أاَيُّهاَ
ِديداً )احزاب/ 70(؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد  قاَْوالً ساَ



از خدا پروا داريد و سخني استوار گوييد.«
عالمه طباطبايي درباره اين آيه مي فرمايد: »سديد از 
راه يافتگي است. پس قول  به معناي درستي و  داد  ساَ
سديد آن است كه اوالً مطابق با واقع است؛ ثانياً بيهوده 

نيست و ثالثاً پيامد نامناسب ندارد.
بر پايه اين آيه، سخن نيك،  سخن راستي است كه نه 

بيهوده است و نه پيامدي منفي در پي دارد.
امام باقر )ع( نيز در تفسير آيه »واَ ُقولُوا لِلناِس ُخْسناً« 
مي فرمايد: »بهترين سخني را كه دوست داريد به شما 
بگويند،  به مردم بگوييد.« افزودن بر اين، در روايات برخي 

مصداق هاي سخن خوب نيز بيان شده است:
•سخن از روي علم و آگاهي 	

•بجا سخن گفتن 	
•به اندازه سخن گفتن 	

•نداشتن پيامدهاي سوئي چون شرمندگي،  سرزنش  	
و پشيماني



آثار سخن نيكو

اثر بسيار مهم دارد: اصالح  نيكو دو  سخن استوار و 
رفتارهاي آدمي و بخشوده شدن گناهان

عالمه طباطبايي مي گويد: »هرگاه آدمي خود را ملزم 
به سخن استوار و محكم كند، از سخنان دروغ و لغو و 
كالمي كه پيامدهاي سوء دارد، باز مي ماند و با رسوخ 
اين صفت در وي، از رفتارهاي زشت و نادرست و بيهوده 
نيز دست برمي دارد و از ]آن ها[ ... پشيمان مي شود و 

توبه مي كند.«

راه نيكو سخن گفتن

زبان عضوي است كه استفاده كردن از آن بسيار آسان 
و قلمرو آن بسيار وسيع است. مهم ترين و كارآمدترين 
شيوه براي مهار زبان آن است كه پيش از سخن گفتن 
بايد درباره آن انديشيد تا روشن شود آيا سخن مورد نظر 
نيكوست، يا آن كه پيامد زيانباري دارد. راه ديگر براي 
مهار زبان اين است كه بدانيم سخن گفتن نيز بخشي 
از اعمال و رفتار ماست و در مقابل آن مسئول هستيم



عفو و گذشت
عفو و گذشت يكي از مكارم اخالقي است كه در منابع 

ديني به آن بسيار سفارش شده است.

مفهوم عفو و گذشت

عفو، صفح، غفران، حلم و كظم غيظ واژه هايي هستند 
با معاني نزديك به هم.

عفو به معناي بخشيدن خطاي خطاكار و تنبيه نكردن 
او و معادل گذشت كردن در زبان فارسي است.

در قرآن گاه واژه صفح و غفران نيز در اين معنا به كار 
رفته است. صفح در لغت به معناي صرف نظر كردن و 

مترادف با عفو است. 
اما برخي مفسران گفته اند عفو به  معناي تنبيه نكردن 
و بخشيدن خطا كار و صفح نيز به معناي بخشيدن 

خطاكار بدون سرزنش كردن اوست.
در روايتي از امام سجاد )ع( آمده است: »صفح به معناي 

عفو و گذشت بدون سرزنش است.«
صفح، برتر از عفو است كه در برخي آيات مؤمنان بدان 



سفارش شده اند.
غفران نيز به معناي پوشاندن است. ازاين رو غفران گناه 

به معناي پوشاندن گناه و گذشتن از آن است.
در سوره آل عمران، فرو بردن خشم مقدم بر عفو آمده 
است؛ زيرا فرو بردن خشم و واكنش نشان ندادن به تنهايي 

داللتي بر پاكي درون از قصد انتقام و كينه ندارد.
حلم نيز به معناي شتاب نكردن در تنبيه و مهار كردن 
خشم است كه از نظر معنا، با فرو بردن خشم نزديكي 

بسيار دارد.

آثار عفو و گذشت:

•اجر و پاداش الهي 	
•از ميان رفتن كينه ها 	

•عزت و سرافرازي 	
•طول عمر 	

•جذب مردم و اصالح آنان 	
•جلب حمايت مردم 	



منشأ عفو و گذشت و راه رسيدن به آن

امام )ع( در نامه اي به مالك اشتر، منشأ عفو و گذشت 
را دو چيز مي داند:

•م��ردم يا ب��رادران ديني يك ديگرند ي��ا همنوع  و  	
همين اقتضا دارد تا جايي كه ممكن است از خطاهاي 

يك ديگر چشم پوشند.
•انس��ان همواره در معرض لغزش و خطاس��ت. به  	
همان سان كه خداوند از خطاهاي ما مي گذرد، بندگان 

او نيز بايد از خطاهاي يك ديگر درگذرند.

همياري در كارهاي نيك و ناهمياري در كارهاي ناپسند
يكي ديگر از ويژگي هاي اخالق اجتماعي كه در قرآن و 
روايات بر آن تأكيد شده، همياري در نيكي ها و همياري 

نكردن در زشتي ها است.

مفهوم همياري در كارهاي نيك

تعاون و همياري به معناي ياري كردن يك ديگر است.
عالمه طباطبايي مي گويد: مراد از »بر« در آيه 177 سوره 



بقره، انسان و نيكو انجام دادن عبادات و معامالت است.
مراد از تقوا نيز التزام عملي به امر و نهي خداوند است؛ 
بنابراين همياري در »بِر« و »تقوا« به معناي اجتماع و 
اتحاد و ياري كردن يك ديگر در ايمان و عمل صالح بر 

پايه تقواي الهي است.
در مقابل، اثم به معناي كار زشتي است كه موجب دور 
ماندن انسان از سعادت مي شود و »عدوان« نيز به معناي 

تجاوز به حقوق مردم است.
مراد از همياري در كار نيك، همياري در ايمان و عمل 
صالح و رعايت تقواي الهي است و مراد از كار زشت و 
تعدي نيز تمام كارهايي است كه آدمي را از رسيدن به 

سعادت الهي باز مي دارد.

آثار همياري در كارهاي نيك و ناهمياري در كارهاي زشت

مهم ترين اثري كه بر اين فضيلت اخالقي مترتب مي شود، 
حاكميت  و  الهي  ارزش هاي  اعتالي  و  يافتن  ارزش 
يافتن ايمان و عمل صالح و تقوا ازيك سو، و بي ارزش 

شدن و از رواج افتادن رذيلت ها ازسوي ديگر است.



موانع همياري در نيكي ها و ناهمياري در زشتي ها و راه از 

ميان بردن آن ها

به نظر مي رسد مهم ترين علت ناهمياري در بِّر و تقوا،  
دوري از زيان هاي احتمالي  جاني و مالي است؛ چنان كه 
اصلي ترين عامل همياري در گناه، نيز رسيدن به منافع 

مالي و جاني است.
مؤمن براي گرفتار نشدن در اين رذيلت بايد بداند كه 
سود و زيان و سربلندي و خواري در اختيار خداوند است. 
بهترين راه براي زدودن موانع همياري در نيكي ها و 
ناهمياري در زشتي ها، آن است كه آدمي بداند خداوند 
سرچشمه عزت و سربلندي و خير است و اگر كسي 
بخواهد به آن دست يابد تنها بايد به دستورهاي خداوند، 
كه يكي از آن ها همياري در نيكي ها و ناهمياري در 

زشتي هاست،  سربسپرد.

اهتمام به امور مسلمانان و رسيدگي به آن ها
قرآن يكي از ويژگي هاي پيروان پيامبر )ص( را مهرباني 

نسبت به يك ديگر بيان مي كند.



بديهي است برادري مؤمنان با يك ديگر مي طلبد كه 
آنان با يك ديگر مهربان باشند و هنگام نياز به ياري 

يك ديگر بشتابند.

مصداق هاي اهتمام به امور مسلمانان

در روايات ما براي اين منظور مصداق هاي متعددي بيان 
شده است:

•برآوردن نيازهاي مؤمن 	
•رسيدگي به نيازمندان و تأمين نيازهاي آنان 	

•كمك به درماندگان و رفع مشكالت آن ها 	
•خدمت به مؤمنان 	

در شأن اميرالمؤمنين سوره »هل أتي« نازل شد.

آثار اهتمام به امور مسلمانان

اهتمام به امور مسلمانان و ياري كردن آنان پيامدهاي 
مباركي دارد؛ از جمله:

•در رواياتي از پيامبر )ص( آمده است: »كسي كه زيان  	
آبي يا آتشي را از گروهي از مسلمانان برگرداند، بهشت 



بر او واجب مي شود.
•امام صادق )ع( مي فرمايد: »كسي كه در پي برآوردن  	
نياز برادر مؤمن خود باش��د، خداوند نيز تا هنگامي كه 

وي در اين كار است، در پي تأمين نيازهاي اوست.«
•هم چنين امام )ع( به س��دير صيرف��ي مي فرمايد:  	
»دارايي كسي بسيار نمي شود، مگر اين كه حجت خداوند 
عليه او نيز بيش تر مي شود. اگر توانايي دفع حجت خدا 
عليه خود را داريد آن را دفع كنيد. س��دير به امام )ع( 
عرض كرد: اي فرزند رسول خدا! با چه چيزي؟ امام )ع( 

فرمود: با برآوردن نيازهاي برادرانتان با دارايي تان.«
افزون بر آثار معنوي كه در روايات آمده،  اهتمام به امور 
مسلمانان روح اتحاد و برادري و دوستي را بر پيكره 

جامعه مي دمد.

سرچشمه هاي اهتمام به امور مسلمانان

و  پدر  فرزندان يك  اسالم مؤمنان همگي  از ديدگاه 
مادرند و رابطه ميان آن ها رابطه برادري است،  ازاين رو با 

يك ديگر مهربان و در مشكالت يار و ياور يك ديگرند.



افزون بر اين، اسالم مؤمنان را همانند اعضاي يك پيكر 
مي داند. ازاين رو، سالمتي و بيماري هر عضو بر كاركرد 
اعضاي ديگر تأثير مي نهد؛ چنان كه هرگاه مؤمني دچار 
مشكل شود يا نيازمند و رنجور گردد، ديگر مؤمنان 
نيز رنجور مي شوند، ازاين رو براي رفع مشكل او بسيج 
مي شوند و آرام نمي گيرند تا آن مؤمن آرام گيرد. افزون 
بر اين، از ديدگاه اسالم همه مردم اعضاي خانواده اي 
واحدند كه خداوند عهده دار تأمين نيازمندي هاي آنان 

است.

راه و روش اهتمام به امور مسلمانان

اهتمام به امور مسلمانان صورت واحدي ندارد، بلكه هر 
مؤمن بر حسب توانايي ها و موقعيت خود مي تواند و بايد 

به اين وظيفه عمل كند.



فصل 5

آشنايي با برخي رذايل اخالقي



ارتكاب گناه
ارتكاب گناه و خارج شدن از قلمرو اطاعت الهي از رذيلت هايي 

است كه در آيات متعدد مذمت شده است.

مفهوم گناه

گناه معادل ذاَنب در زبان عربي است. ذنب در اصل به  
معناي دنباله است و ازاين رو چنين نام گرفته كه اگر 
كسي مرتكب آن شد، مذمت و كيفر نيز به دنبال آن 
خواهد آمد. بدين ترتيب، گناه عملي است كه دو چيز 

را در پي دارد:
•سرزنش مردم 	

•كيفر 	
از نظر اسالم هرگونه تجاوز از مرزهاي الهي و سرپيچي 
از دستورهاي خداوند و پيامبر )ص( و امامان معصوم)ع( 

گناه است و سرزنش و كيفر الهي را در پي دارد.

آثار گناه

در متون اسالمي آثار و پيامدهاي گناه به تفصيل بيان 
شده است؛ برخي از آن ها عبارتند از: 



•فاسد شدن قلب 	
•دچار شدن به گرفتاري و مصيبت 	

•حبط عمل 	
•كفر بر خداوند 	

انواع گناهان

گناهان به دو دسته كبيره و صغيره تقسيم مي شود.
گناهان كبيره كيفرشان آتش جهنم است و گناهان 
صغيره نيز كيفرشان چيزي كم تر از آتش جهنم. البته 
بايد دانست صغيره بودن يك گناه بدين معنا نيست كه 
مي توانيم آن را كوچك شمريم و از ارتكاب آن ابايي 

نداشته باشيم.

سرچشمه هاي گناه

دانشمندان اخالق، شهوت و غضب را دو عامل اصل 
روي آوردن انسان به گناهان مي دانند. در برخي آيات 

نيز پيروي از هواي نفس منشأ گناه شمرده شده است.
در برخي ديگر از آيات افراط در دنياخواهي و فريفتگي 



دنيا و نعمت هاي آن و فريب خوردن از شيطان منشأ 
گناهان به شمار آمده است.

غفلت از خدا و فراموش كردن خويشتن خويش نيز از 
عوامل ارتكاب گناه است. بدين ترتيب فراموش كردن 
خدا منشأ خودفراموشي و اين دو منشأ فسق و بيرون 

رفتن از ساحت عبوديت و اطاعت الهي است.

راه دوري از گناه
براساس برخي سخنان معصومان )ع( حتي اگر خداوند ما 
را به پيروي از دستورهاي خود فرانمي خواند و گناهكاران 
را به مجازات نمي رساند، باز هم دوري از گناهان امري 
ضروري بود. دوري از گناهان يكي از وظايف و ويژگي هاي 

ترديد ناپذير مؤمن است.

برخي از مهم ترين راه هاي دوري از گناه:

•ياد خدا و توجه به او 	
•ياد مرگ 	

•اعتراف به گناهان و پشيماني از آن ها كه اين عامل  	



شرط الزم براي نجات از گناهان است.
•تنفر از گناهان 	

•توجه داشتن به ماندگاري پيامدهاي گناه 	

پيروي از هواي نفس
از نظر قرآن هواپرستي، انسان را از كمال به حضيض 
انحطاط مي كشاند؛ چنان كه بلعم باعورا به سبب هواپرستي 

چنين سرنوشتي يافت. 
نفس  هواي  از  پيروي  نيز  )ع(  معصومان  در سخنان 
مذموم شمرده شده است. از پيامبر )ص( روايت شده 
است: »بدترين دشمن انسان نفس اوست كه در ميان دو 

پهلوي او قرار گرفته است.«
هم چنين در رواياتي از اميرالمؤمنين )ع( آمده است: 
»هواي نفس بزرگ ترين دشمن انسان است. هواي نفس 
نابود  خدايي است كه  پرستيده مي شود. هواي نفس 

كننده ترين چيز است.«



مفهوم هواي نفس

»هوي« در زبان عربي به معناي ميل و گرايش است و 
»نفس« نيز به معناي خود. بنابراين هواي نفس ميل ها، 
خواهش ها و گرايش هايي است كه در انسان وجود دارد. 
معموالً هواي نفس تنها در مورد گرايش ها و ميل هايي 
به كار مي رود كه برخالف دستورها و خواسته هاي خداوند 

است.
هواي نفس در متون اسالمي همواره به معناي ميل ها و 

گرايش هاي مخالف با دستورهاي خداوند است.
امام صادق )ع( از قول پيامبر )ص( مي فرمايد: »از امت 
من آن كه از چهار خصلت در امان باشد، بهشت از آن 
اوست: دنيا پرستي، پيروي از هواي نفس، شهوت شكم 

و شهوت دامن.«

آثار پيروي از هواي نفس

در متون اسالمي پيامدهاي سوء پيروي از هواي نفس 
بيان گشته كه برخي از آن ها عبارتند از:

•گمراه كردن انسان 	



•خواري و رسوايي 	
•سختي ها و مشكالت 	

•ضعف اراده 	
•نابود شدن دين فرد و خود او 	

منشأ پيروي از هواي نفس و راه مبارزه با آن

مهار  براي  روش  بهترين  ديني،  آموزه هاي  اساس  بر 
خواسته هاي نابجاي نفس، برآورده نكردن و مقاومت 

در برابر آن ها است.

غضب
غضب يكي از رذيلت هاي مهلك نفساني است. غضب 
چون آتشي است كه اگر با آب حلم خاموش نشود، صاحب 

خشم و ديگران را مي سوزاند.
برخي روايات نيز افرادي كه خشم بر آن ها مسلط شده 

را در زمره بهايم به شمار آورده اند. 
علي )ع( مي فرمايد: »آن كه غضب و شهوت بر او غالب 

شده است، در زمره چهارپايان است.«



حدود غضب

از نظر اسالم خشم درصورتي كه مطابق با معيارها و 
آموزه هاي اسالم باشد، پسنديده و در برخي موارد ضروري 
معيارهاي ديني در  با  و درصورتي كه  است  واجب  و 
تعارض باشد، امري مذموم است. به ديگرسخن، خشم 
از آن جهت كه قدرتي در اختيار انسان است، نه مذموم 
است و نه محمود. آن چه سبب پسنديده يا ناپسند 

بودن آن مي شود، چگونگي استفاده از آن است.

آثار غضب

در سخنان معصومان )ع( بسياري از آثار غضب بيان شده 
است:

•نابود كردن ايمان 	
•نابود كردن عقل 	

•از ميان بردن ادب 	
•آشكار كردن عيب هاي آدمي 	
•بيدار كردن كينه هاي خفته 	
•ايجاد ناراحتي و فشار رواني 	



راه مبارزه با غضب

در متون ديني دو راه براي مهار خشم بيان شده است، 
نخست اين كه اگر فرد خشمگين ايستاده است، بنشيند 
و اگر نشسته است، دراز بكشد. اين كار از شدت خشم 
مي كاهد. راه دوم كه شيوه اصلي مبارزه با خشم است، 

فروبردن خشم و بردباري در برابر آن مي باشد.

طمع
طمع يكي از صفت هاي ناپسندي است كه در اسالم بسيار 

مذمت شده است.

مفهوم طمع

طمع در زبان عربي به معناي اميد داشتن به دستيابي 
به مطلوب است.  

طمع، هم در امور مطلوب و هم در امور نامطلوب به كار 
مي رود، اما اين واژه در زبان فارسي تنها در موارد منفي 
به كار مي رود كه اميد به دست يافتن به چيزي، اما اميدي 

نامطلوب است.



اميد داشتن به اين كه ديگران بخشي از مال و دارايي 
خود را به ما ببخشند يا ما را در سود حاصل از كار خود 
شريك كنند و مانند آن،  مصداق ها و نمونه هايي از طمع 

هستند.

آثار طمع

در سخنان معصومان )ع( برخي از آثار طمع بيان شده 
كه يكي از آثار طمع از بين بردن ايمان و تقواست.

خواري و پستي از ديگر آثار طمع است.
يكي ديگر از آثار ويرانگر طمع، اسارت و بردگي است.

منحرف شدن عقل و درماندن از تشخيص صحيح نيز 
از ديگر آثار ويرانگر طمع است.

راه مبارزه با طمع

نخستين راه مبارزه با اين صفت تأمل در آثار ناگوار و 
زيانبار آن است. دومين راه اميد داشتن به لطف و كرم 
خداوند و دانستن اين نكته است كه خالق و سرچشمه 
همه نعمت ها و دارايي ها خداست و مردم تنها از اين 
خوان گسترده الهي بهره مي گيرند. دراين صورت، اميد 



فرد از مردم نااميد مي شود و بي نيازي از مردم به جاي 
طمع مي نشيند.

حسد
حسد از صفت هاي رذيلتي است كه بشر همواره به آن 

مبتال بوده است.
بر اساس آيات قرآن اولين قتلي كه به ناحق در زمين 
صورت گرفت و در آن، قابيل برادر خود هابيل را كشت، از 
حسادت سرچشمه گرفت. هم چنين خداوند به ما دستور 
مي دهد براي در امان ماندن از شر حسودان به او پناه ببريم.

مفهوم حسد
علماي اخالق در تعريف حسد مي گويند: حسد آن است 
كه انسان بخواهد نعمتي را كه خداوند به ديگري داده، 
از او بگيرد. به بياني ديگر،  حسود كسي است كه چشم 
ديدن نعمت و رفاه و آسايش ديگران را ندارد و اگر به 
نعمتي برسند، ناراحت و غمگين و اگر به مصيبتي دچار 
شوند، شادمان مي شود. البته بايد دانست كه حسد با 
غبطه و منافسه تفاوت دارد. غبطه و منافسه بدين معنا 



است كه شخص نمي خواهد نعمت هايي كه خداوند به 
ديگران داده، از ميان برود، بلكه دوست دارد همان نعمت ها 

را او نيز داشته باشد.
حسد از صفت هاي رذيله است، اما غبطه و منافسه نه 
تنها مذموم و ناپسند نيست، بلكه در برخي موارد ممدوح 

نيز هست.

مالاحمد نراقي براي حسد چهار مرتبه بيان مي كند: 

•مرتبه اول كه از همه بدتر است، اين است كه شخص  	
حسود دوست دارد نعمتي را كه در اختيار ديگري است، 

از ميان برود، هر چند هيچ سودي به خود او نرسد. 
•مرتبه دوم آن است كه دوست دارد نعمت ديگري  	
زايل ش��ود تا خود او آن را به دست آورد. اين مرتبه از 

حسد نيز صفتي ناپسند و حرام است. 
•مرتبه س��وم آن است كه دوست دارد نعمتي را كه  	
ديگري دارد، داش��ته باشد، اما بدان سبب كه توانايي 
به دست آوردن آن را ندارد، دوست دارد نعمتي كه در 
اختيار ديگري است نيز از ميان برود و اگر خود او توان 



از ميان بردن نعمت محس��ود را داشته باشد، آن را از 
ميان مي برد.

•مرتبه چهارم مانند مرتبه سوم است؛ تنها تفاوت در  	
اين است كه اگر او توانايي نابود كردن نعمت محسود 

را داشته باشد، آن را از ميان نمي برد.

آثار حسد

در سخنان پيامبر )ص( و اهل  بيت )ع( نيز به آثار حسد 
بسيار پرداخته شده است:

•از بين بردن آرامش 	
•تحليل بردن بدن و نابود كردن آن 	

•از بين بردن ارزش اعمال نيكو 	
•نابود كردن دين و ايمان 	

منشأ حسدو راه مبارزه با آن
مال احمد نراقي 6 منشأ و علت براي حسد بر مي شمرد:

چنين كسي به سبب خبث  • خباثت و پس��تي نفس: 	

باطن نمي تواند نعمتي را بر ديگران ببيند. به همين رو، 



از نعمت و آسايش و رفاه ديگران غمگين و از بدبختي 
و رجن ديگران خوشحال مي شود.

• چرا كه هر كسي دوست دارد دشمنش خوار  دشمني:	

و زبون باشد.
• چنين كس��ي دوست ندارد  ميل به ش��هرت و آوازه:	

رقيبي براي او وجود داشته باشد.
• هر دو درصدد رس��يدن به يك مطلوب اند و  رقابت:	

موفقيت يكي به معناي شكست ديگري است.
شخص متكبر دوست ندارد كسي با او هم رتبه  • تكبر: 	

يا از او بالتر باشد.
طبع ش��خص نمي پذيرد كه ديگ��ري بر او  • تع��زز: 	

گردن كشي كند، ازاين رو دوست ندارد ديگران صاحب 
نعمت و مكنتي شوند و بر او فخر بفروشند.

همه اين ها را مي توان در دوستي دنيا و نعمت هاي آن 
خالصه كرد و گفت منشأ حسد چيزي جز دوستي دنيا 
و نعمت هاي آن و از سويي ممكن نبودن دسترسي همه 

مردم به آن نعمت ها نيست.



فيض كاشاني كينه را نيز يكي از ريشه هاي حسد مي داند. 
يكي از علت هاي حسادت زياده خواهي و قانع نبودن به 

داشته هاي خود است.
با حسد، شناسايي  مبارزه  راه هاي  مهم ترين  از  يكي 
علت هاي آن و ريشه كن كردن آن هاست. يكي ديگر از 

راه هاي مبارزه با حسد، تفكر در آثار مهلك آن است.
راه ديگر براي مبارزه با حسد كه مكمل راه هاي پيشين 
است، دوري كردن از عمل به مقتضاي حسادت و انجام 

دادن رفتارهايي متضاد با آن هاست.

تكبر
تكبر از صفات ناپسندي است كه در قرآن بسيار مذمت 

شده است.
آن چه موجب شد شيطان سر از اطاعت خداوند بپيچد 
و از درگاه الهي رانده شود، تكبر او در برابر خداوند و 

برتر دانستن خود از آدم بود.
بسياري از كساني كه در برابر دعوت انبيا مي ايستادند و 

از پذيرش آن سرباز مي زدند، متكبران بودند.



اميرالمؤمنين )ع( تكبر را حماقت، دام بزرگ شيطان، 
بزرگ ترين گناه، دردناك ترين عيب، زينت ابليس و زشت ترين 

صفت مي داند.

مفهوم تكبر

تكبر از كبر، يعني بزرگي گرفته شده است؛ بدين معنا، 
كه انسان خود را درحالي كه واقعاً بزرگ نيست، بزرگ 

ببيند.
مالمهدي نراقي در تعريف تكبر مي گويد: تكبر حالتي 
است كه آدمي خود را از ديگري باالتر ببيند. در نتيجه، 
چنين شخصي از همنشيني با ديگران مضايقه دارد؛ 
با آن ها هم غذا نمي شود؛ در كنار آن ها نمي نشيند؛ از 

ديگران انتظار سالم دارد و ...
ُعجب يكي ديگر از صفت هاي ناپسند است كه با تكبر 
ب مشتق شده، بدين معنا  تفاوت دارد. ُعجب كه از عاَجاَ
است كه انسان چنان شيفته توانايي ها و ويژگي هاي خود 
شود كه حالت تعجب و شگفتي به او دست دهد و بدون 
اين كه خود را با ديگران مقايسه كند، با ديدن توانايي هاي 



خود دچار خودپسندي شود؛ درحالي كه انسان تنها زماني 
دچار تكبر مي شود كه خود را با ديگران مقايسه كند و 
به اين نتيجه برسد كه از آن ها برتر است. ازاين رو، ُشبَّر 
مي نويسد: »ُعجب آن است كه انسان بدون مقايسه خود 
با ديگري نعمت هاي خود را بزرگ شمارد و نعمت  دهنده 

را فراموش كند.«
از پيامبر )ص( روايت شده است: »بزرگ ترين تكبر غاَمص 
مردم و سفاهت حق است. راوي مي گويد: عرض كردم 
غمص چيست و سفاهت حق به چه معناست؟ فرمود: اين 
است كه حق را نشناسي و بر اهل حق طعن زني. كسي 
كه چنين كند، با خداوند بر سر رداي الهي تكبر به دشمني 

برخاسته  است.«

اقسام تكبر و درجات آن

ُشبَّر تكبر را سه قسم بيان مي كند:
گاه شخص متكبر ربوبيت خداوند  • تكبر در برابر خدا: 	

را نمي پذيرد و در نتيجه به درگاه الهي دعا و استغفاري 



ه��م ندارد. افرادي مانند فرعون و نمرود دچار اين نوع 
تكبر بودند.

بسياري از مردم خود را  • تكب��ر در برابر انبيا و امامان: 	

از پيامبران )ص( و امامان )ع( برتر دانسته و از پذيرش 
دعوت آنان امتناع مي كردند.

در اين قسم، متكبر مردم را تحقير  • تكبر در برابر مردم: 	

مي كند و اگر س��خن حقي از آنان بش��نود، آن را انكار 
مي كند و نمي پذيرد.

مالمهدي نراقي مي نويسد؛ تكبر سه درجه دارد: 

•درجه اول آن است كه خود را از ديگران برتر ببيند  	
و آن را در عمل و گفتار اظهار كند و اين بدترين درجه 

تكبر است. 
•درجه دوم آن است كه در دل، خود را از ديگران باالتر  	
ببين��د و در عمل آن را اظهار كند، ولي برتري خود را 

به زبان نياورد. 
•درجه سوم آن است كه در باطن، خود را از ديگران  	
باالت��ر بداند، اما در عمل و زبان آن را اظهار نكند. اين 



مرتب��ه از تكبر از مراتب ديگر پايين تر و صاحب آن به 
نجات نزديك تر است.

آثار تكبر
در آيات و روايات به برخي از آثار تكبر اشاره شده است:

• افراد متكبر به  اختالل در توانايي فهم و درك انسان:	

دليل خودبزرگ بيني، از درك بسياري از حقايق عاجز 
هستند.

• از آن جا كه متكبران  مقاومت در برابر دعوت پيامبران:	

توانايي شناخت حق از باطل را از دست داده اند، دعوت 
پيامبران را نمي پذيرند.

كساني كه در برابر خدا و رسوالن او تكبر  • عذاب الهي: 	

ورزيده و از پذيرش دعوت آن ها س��رباز زنند، طبيعي 
است كه سرنوشتي جز عذاب الهي نخواهند داشت.

• يكي ديگر از آثار تكبر اين است  خوار كردن بزرگان:	

كه انس��ان هاي شريف و بزرگ را در نظر مردم خوار و 
كوچك كند.

• تكبر آغاز و سرچشمه طغيان است. طغيان:	



منشأ تكبر و راه مبارزه با آن
ُشبَّر عجب و خودپسندي را يكي از ريشه هاي اصلي تكبر 
مي داند و مي گويد: »كسي كه معتقد است توانايي ها و 
امتيازات خاصي دارد، به گونه اي كه هرگاه متوجه آن ها 
مي گردد دچار تعجب و شگفتي مي شود، در برخورد با 

ديگران نيز خود را از آنان برتر مي داند.«
داشتن امتياز و ويژگي هاي خاصي مانند عالم بودن، عامل 
 بودن به دستورهاي ديني، تعلق داشتن به خانواده هاي
 اصيل و شريف، بهره مندي از زيبايي ظاهري، قدرت، 
مال و ثروت و .. نيز چه بسا موجب شود انسان خود را 

از ديگران برتر بداند.
اولين گام در مبارزه اين است كه شخص با آثار و پيامدهاي 
سوء اين صفت آشنا شود و به اين نتيجه برسد كه تكبر 
صفتي ناپسند است و بايد نفس خود را از آن پاك كند. 
دومين قدم اين است كه بكوشد با عمل كردن به رفتارهايي 
كه مقتضاي تواضع است و دوري كردن از رفتارهايي كه 
مقتضاي تكبر است، به تدريج ريشه هاي اين صفت را از 

قلب خود بركند.



لجام گسيختگي زبان
زبان از اعضايي است كه به رغم كوچك بودنش، ميدان 
عمل گسترده اي دارد. اگر زبان تحت كنترل باشد و درست 
به كار گرفته شود، آثاري بسيار مطلوب و اگر از كنترل 
خارج شود و نادرست به كار رود، آثاري بسيار نامطلوب 

برجاي مي نهد.
در سخنان پيامبر )ص( و اهل بيت )ع( نيز به آثار و 

پيامدهاي دوگانه زبان اشاره شده است. 
پيامبر)ص( مي فرمايد: »اگر در چيزي شومي باشد، همان 

زبان است.«

مفهوم لجام گسيختگي زبان

در نظام اخالقي اسالم، قواعد و هنجارهاي سخن گفتن 
همان هنجارهايي است كه در قرآن و روايات بيان شده 

است.
در اسالم غيبت كردن، دروغ  گفتن، چاپلوسي، مسخره 
كردن، افشاي اسرار، تهمت زدن و مانند آن ها حرام 
است. از نظر اسالم زبان لجام گسيخته، زباني است كه 



در مقام سخن گفتن، معيارها و محدوديت هاي ديني را 
ناديده مي گيرد. برخي از اين محدوديت ها عبارتند از:

•اشاعه دادن كارهاي زشت 	
•مسخره كردن 	

•ديگران را با نام هاي زشت خواندن 	
•عيب جويي كردن و تجسس كردن از مردم 	

•غيبت كردن 	
•دوزباني 	

•بددهني و فحاشي 	
•دروغ 	

•تهمت 	
•سخن چيني 	
•افشاي اسرار 	

آثار لجام گسيختگي زبان

برخي از آثار لجام گسيختگي زبان عبارتند از:
•قساوت قلب 	

•مسلط شدن مردم و در نتيجه خوار گرديدن 	



•ارتكاب گناهان و مشمول عذاب الهي شدن 	
•برانگيختن فتنه ها و نابود كردن انسان 	

•پاسخ هاي درشت شنيدن 	

عوامل لجام گسختگي زبان  و راه هاي مهار كردن آن

در منابع اسالمي برخي از اين علت ها بيان شده است:
•سخن را جزء عمل ندانستن 	

•بي انديشه سخن گفتن 	
•پرگويي 	

•عادت هاي نادرست 	
راه هاي مبارزه با لجام گسيختگي زبان عبارتند از:

•گام اول در مهار كردن زبان اين اس��ت كه فرد در  	
آثار و پيامدهاي عنان گس��يختگي زبان تأمل كند تا 

انگيزه هاي قوي براي كنترل آن به وجود آيد.
•گام دوم اين كه بايد از پرگويي دوري كند و بكوشد  	
سخن گفتن را به موارد ضروري و مورد نياز محدود كند.

•گام سوم آن اس��ت كه خود را ملزم سازد پيش از  	
آن كه س��خني بر زبان آورد، درباره آن انديشه كند تا 
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اگر درس��ت بود، بر زبان آورد و اگر نادرس��ت بود، بر 
زبان نراند.

•گام چهارم اين كه اگر عادت هاي نادرستي در سخن  	
گفتن دارد، آن ها را به تدريج كنار بگذارد كه اين نيز جز 
با ترك  رفتارهاي متناسب با آن عادت ها و انجام دادن 
رفتارهايي متناس��ب با عادت هايي ضد آن ها، به دست 

نمي آيد.


