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 پیشگفتار
 

ها و اصول اسالم شامل چهل دفتر، که مبانی، ارزش است ایمجموعه« نرهنامه امی»

های دوران معاصر ها و چالشرسشرا باتوجه به نيازها، پ وسلموآلهعليهاهللصلیناب محمدی

عظمی الاهللنگر حضرت آیتهای اندیشمندانه و ژرفکند و از خالل دیدگاهتبيين می

 پردازد.، به ترسيم اندیشه و سلوک یک جوان مؤمن انقالبی میالعالیمدظلهایخامنه

 السالمعليهمبيتی قرآن کریم و احادیث اهلهای جاودانهی این دفاتر، حکمتسرلوحه

در ميان امّت اسالمی است و آغاز هر دفتر،  وسلموآلهعليهاهللصلیاست که دو امانت پيامبراعظم

ی بنيانگذار انقالب اسالمی است که بی نام او این انقالب در های حکيمانهسرمشق

راه او استمرار و تکامل انقالب تحقق جای دنيا شناخته شده نيست و بدون نقشههيچ

 واهد یافت.نخ

گيرد که در ای از موضوعات گوناگون را دربرمیی گستردهعرصه «رهنامه امین»

ری و ی فکتواند شاکلهزندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی جوانان مورد نياز است و می

وان های یک جرفتاری آنان را ترسيم کند. این موضوعات از درنگ در موقعيت و ظرفيت

های اعتقادی، اجتماعی، ی به ساحتشود و در سيری منطقورز آغاز میمؤمن و اندیشه

ورد نياز ها و سطوح مسبک زندگی، مباحث تربيتی و اخالقی، سياسی و انقالبی در الیه

رسد و برآن است که ها میی مجاهدتپردازد و در نهایت به نقطه اوج و آرمان همهمی

رورت و صيای کلی از اندیشه نظری و علمی انقالب، فرآیند تعالی وارهدر ترسيم طرح

 علمی و عينی مخاطب خود را تسهيل و تسریع سازد.

برداری و حفظ کردن مطلب تنها برای خواندن و حداکثر یادداشت «رهنامه امین» 

و ناظر  ترین مفاهيم مورد نيازای است برای تفکر و درنگ در اساسینيست، بلکه بسته

دی ه بصيرت عميق و پایبنساز دستيابی بی مخاطب و زمينهبه تکاليفِ عملِی جامعه

مثابه یک کليّت و گفتمان و گامی مهم های انقالب اسالمی، بهدورنی به مبانی و ارزش

 و اساسی برای شناخت و تحقق بيانيه گام دوم انقالب اسالمی شکوهمند مردم ایران.
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تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که « گام دوم انقالب»بيانيه 

« سازیپردازی و تمدنی خودسازی، جامعهدومين مرحله»ه مثابه منشوری برای ب

های بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی آرمان»خواهد بود. این گام دوم، انقالب را به 

 ، نزدیک خواهد کرد.«و آمادگی برای طلوع خورشيد والیت عظمی )ارواحنا فداه( هست
ؤمن، دانا و انقالبی را برای طی مسير بلند و شکوهمند دفتر، جوان م 25نامه امين در ره

 کند.سازی و آمادگی برای ظهور همراهی میپردازی به تمدناز خودسازی و جامعه

شتار ، پایبندی متن به نصّ گفتار یا نو«رهنامه امین»ی حاکم بر تأليف و تدوین قاعده

 ه تحليل یا برداشت نادرستالمقدور از هرگونرهبر حکيم انقالب اسالمی بوده تا حتی

کات ترین محورها و نله، برجستههای معظمپيشگيری شده و با اقتباس از خالل دیدگاه

 مورد تأکيد ایشان ارائه گردد.

گانه، عالوه بر تالش پژوهشی نویسندگان برای تأليف و تدوین هریک از دفاتر چهل

تخاب مطالب اهّم و موردنياز ی کامل مطالب مرتبط با موضوع و انمحترم برای مطالعه

و ساختاردهی آن، نظرات ارزیابان علمی مدنظر بوده است. باتوجه به محدودیت حجم 

هر دفتر، طبعاً امکان پرداختن به بسياری از نکات و ظرائف مباحث و بيانات رهبری 

 هنياز از مراجعرو مخاطب ارجمند این دفاتر، خود را بیمعظم مقدور نبوده است، از این

 بيند.به متن کامل بيانات و نوشتارهای ایشان نمی

از مؤلف محترم این دفتر جناب آقای محمدرضا یقينی، شورای محترم علمی طرح 

نسب )دبير شورای علمی(، محمدباقر پورامينی، اسالم علی ذوعلم، عباس رضوانیحجج

خاب ر انتو آقایان حسين شهسواری، محمدمهدی صالحی و دکتر محمدرضا یقينی که د

های دفاتر، هدایت و راهبری کار و سامان یافتن عناوین این مجموعه، تدوین سرفصل

این طرح سعی فراوانی داشتند، و همچنين آقایان محمدباقر باباهادی و رضا فيضی که 

انجام رساندند و معاون محترم نشر موسسه پژوهشی سازی جهت انتشار دفاتر را بهنهائی

می، جناب آقای عليرضا مختارپور قهرودی و همکارانشان تشکر فرهنگی انقالب اسال

و قدردانی و از پيشنهادها و نظرات خوانندگان ارجمند برای تکميل این طرح استقبال 

 کنيم.می
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دوام توفيقات رهبر فرزانه ، سرهقدسعلوّ درجات رهبرکبير انقالب حضرت امام خمينی

و شهدای عزیزمان و نيز توفيق  العالیظلهمدایالعظمی خامنهاهللحضرت آیتانقالب 

خوانندگان این مجموعه برای استمرار مسير تعالی بخش این بزرگواران را از درگاه 

 احدیت خواستاریم.

 العالمينوالحمدهلل رب

 دکتر محمد اسحاقی

 معاون پژوهش و آموزش

 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

 





 ات و روایاتآی
 

 

 
وَالْحِكْمَةَ  هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ » 

 « وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ

 آنان رب را او آیات که برانگيخت خودشان از اى فرستاده ناخواندگان،اوست آنکه در ميان درس

اگرچه پيش از آن در گمراهى  آموزد،یو کتاب و حکمت بدیشان م يگرداندو پاکشان م ميخواند

 (6 هیآ نعام،سوره مبارکه األ) .آشکارى بودند

 

شابَهَت جَواهِرَ أوائِلِ عِلَلِها وَ إذَا وَ خَلَقَ اإلنسانَ ذا نَفسٍ ناطِقَةٍ إن زكّاها بِالعِلمِ وَ العَمَلِ فَقَد  »

 «.اعتَدَلَ مِزاجُها وَ فارَقَتِ األضدادَ فَقَد شارَکَ بِهَا السَّبعَ الشِّدادَ

آن را با  که اگر دیناطق آفر یرا صاحب نفس یو ]خداوند[ آدمميفرمایند:  السالمعليهاميرالمومنين 

و  ابدييهت ممشاب نشي[ نخستشیدايگرداند، ]سرشتش[ با سرشت اسباب ]پ زهيعلم و عمل پاک

 هایمتعارض( جدا شود، ]نفس او[ با آسمان یهرگاه مزاجش معتدل باشد و از اضداد )هواها

 (269، غرر الحکم). دينمایم دايهفتگانه )ملکوت( مشارکت پ

 «دَسَّاهَاوَ قَد خابَ مَن  *هایقَد أفلَحَ مَن زَكّ *هایفَألهَمَها فُجورَها وَ تَقو *هایوَ نَفسٍ وَما سوّ»

را به آن الهام نمود، حقًا  یو درست یآنکه آن را سامان داده، پس زشتقسم به جان ]آدمى[ و 

ه سوره مبارک) .شد انکاریو آن که آن را آلوده ساخت ز د،یکرد رستگار گرد زهيهر که آن را پاک

 (75تا  1الشمس، آیه 

 
 « بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ »

مبعوث  یاخالق هایمن براى به کمال رساندن کرامتميفرمایند:  وسلموآلهعليهاهللصلی اکرم امبريپ

 (916ص: ، 21بحار األنوار، ج) .ماشده

 





 درآمد
 

فردا، ...باید ...گامهاى بلند و پرشتاب به ى کشورید. ایرانِ شما جوانان، مدیران آینده

و شجاعت امثال شما  شده را با همت و ایمان و بصيرتاندازهاى ترسيمسوى چشم

 7آفرینى در این تراز آماده کنيد.بردارد. شما ...باید خود را براى نقش

گویند يشان این بود که گناه نکنيد. بعضيها م...توصيّه که اهل معنا بودند یکسان یهمه

کش! گفتند آقا ذکر پيشيآقا چه ذکرى را بخوانيم که ...به مقامات عالى ]برسيم[؟ آنها م

گناه نکنيد. قدم اوّل این است و اگر این قدم تأمين شد، خيلى از مشکالت شما، مشکالت 

روحى، مشکالت معنوى و مشکالت مادّى، برطرف خواهد شد. همه در معرض گناهيم، 

م. عرض کردم مراقب باشيد. اگر چنانچه این مراقبت را شما همه در معرض لغزشي

این مراقبت از خود را که اسم این مراقبت از خود تقوا است. ...یعنى همين   ـ داشتيد

خداى متعال به شما کمک خواهد کرد، شما را ...ـ  مراقبت کردن از خود که گناه نکنيد

مت الهى است، موجب برکت دادن محکم نگه ميدارد. خود این مراقبت موجب جلب رح

نبود، انسان ولو با نيت  بصيرت اگر 6.، بصيرتى دوّم بصيرتبه زندگى است. توصيّه

  9.خوب، گاهی در راه بد قدم ميگذارد

 

 

 

 

                                                

 
 .62/75/7937هاى اسالمى دانشجویان اروپا، ى انجمنى اتحادیهساالنهنشست . پيام به چهل و هفتمين 7

 .52/53/7932ى روز بسيج مستضعفين، هاى بسيج در آستانه. بيانات در دیدار فرماندهان گردان 6

 .71/51/79۱5، بيانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشهر.   9





 سرمشق
از بين برود. کسی بخواهد درد  7دردها دوا نميشود، االّ با این که این خصيصۀ شيطانی

خودش را بزرگ حساب ...خودش را شخصاً دوا کند، باید این خصيصه را از بين ببرد؛ 

اگر بخواهد کسی تهذیب بشود، با علم تهذیب نميشود؛ علم انسان را تهذیب ...نکند؛ 

 مگاهی علم اخالق انسان را به جهن...گاهی علم، انسان را به جهنم ميفرستد؛  ند.نميک

ای طلبه .تزکيه مقدم است بر همه چيز...ميفرستد. با علم درست نميشود. تزکيه ميخواهد 

تزکيه الزم دارد.  ،که در مدرسه درس ميخواند، همدوش با درس، همقدم با درس

دولتی که بخواهد مردم را وادار به کار خوب بکند باید تزکيه بکند خودش را. عارفی ...

ارف الهيّه دعوت کند، تا خودش را تزکيه نکند این قدرت را که بخواهد مردم را به مع

تا این خصيصۀ شيطانی در او هست، این عمل را نميتواند انجام بدهد؛ یعنی، ... ،ندارد

زبان، زبان شيطان است و توحيد ميگوید و دل، دل شيطان است که توحيد را دریافت 

 6و فقه را تعليم ميکند.کرده است، و قلب، قلب شيطان است که فقه را آموخته 

تانها تا از کودکس ساز مسئله مراکز تعليم و تربيتاز امور بسيار با اهميت و سرنوشت

المى و هاى اسدیگر با برنامه اگر دانشگاهها و مراکز تعليم و تربيتِ.... دانشگاهها است

ان جریان جوانکودکان و نوجوانان و  ملى در راه منافع کشور به تعليم و تهذیب و تربيت

رفت و يداشتند، هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروى فرو نم

ملت ما ...شد و يزده تحميل نمهر گز قراردادهاى خانه خراب کن بر ملت محروم غارت

 برانداز نبود. امروز ما غير امروز، و ميهن ما غير این ميهنامروز گرفتار مشکالت خانه

 9.بود...

                                                

 
 . خودبينی7
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ها اگر واقعاً عالقه دارند به اینکه این کشور محفوظ بماند، ما، روحانيون، دانشگاهی

گردد مندند که این کشور دوباره برنخصوصاً دانشگاهيها، اساتيد دانشگاه، اگر واقعاً عالقه

ند ها و جوانها باشمواظب خودشان باشند در تربيت و مواظب بچه...به اوضاع سابق، باید 

ایی که ميکنند. باید نگه دارند دانشگاه را به یک صورتی که، به یک واقعيتی در کاره

که آن واقعيت همين تحولی است که در ایران پيدا شده است. دانشگاه باید متحول 

خواهد. علمای بالد هم هر جا هستند و يباشد و البته شده است، لکن بيشتر مواظبت م

اتی که اهل علم را، آنهایی که تازه آمدند و های علميه باید همۀ جهخصوصاً در حوزه

مند هند و عالقکيمشغول درس خواندن هستند، آنها را به خدای تبارک و تعالی نزدیک م

ها باید درس اخالق داشته ها داشته باشند. حوزهکند، همۀ آن جهات را باید حوزهيم

د اینهایی د، تربيت کنياگر بخواهيد که آیندۀ کشور شما یک آیندۀ نورانی باش...باشند. 

نيد شوند، تربيتشان کيگویيد وارد ميها هستند، یا در آنجایی که درس مکه وارد در حوزه

به یک تربيتی که از این عالم هجرت کنند، توجه به ماورای اینجا بکنند، روحانی باشند؛ 

برای آن  ،شوديها که برداشته میعنی توجه به ماورای طبيعت داشته باشند. از اول قدم...

شود. آن کسی که جهات يطرف برداشته بشود، وقتی این طور شد، اینجا هم درست م

مَثَل، مَثَلِ  .شوديمعنوی خودش را تقویت کرد، آن کس در جهات طبيعی هم قوی م

انبياست و اوليا، با همۀ آن معنویات، با همۀ آن معارف الهيه، کشورداری هم ميکردند، 

، حدود را هم جاری ميکردند، کسانی هم که مضر به حکومت هم تأسيس ميکردند

 .جامعه بودند از دم شمشير ميگذراندند، در عين حالی که در آن پایه از معارف بودند

دا آشنا بشوند، که با خ اگر مردم را تربيت کنيد به یک تربيتی سالم، و دعوت کنيد به این

ماند ياین طور شد، کشور شما سالم م با معارف الهی آشنا بشوند، با قرآن آشنا بشوند، اگر

باید مردم را آشنا کرد با آن چيزی  7.و به سایر جاها هم سرایت ميکند؛ قهری است این
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بُعِثْتُ لِاتَمِّمَ مَکارَِم »که انبيا برای آن آمدند. برای مکارم اخالق همه انبيا آمدند؛ 

 6.انبيا برای تقوا و آدم سازی آمدند7 «الْاخْالق
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 جایگاه و اهمیت تربیتفصل اول: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در قرآن وظيفه انبيا، تزکيه و تعليم است. بعضيها از جلو قرار گرفتن 

ر اند که تزکيه از تعليم هم باالت، استفاده کرده«یعلّمهم»در دو آیه قرآن بر « یزکّيهم»

یُزَکِّيهِمْ »است که تزکيه در کنار تعليم است؛ تواند این طور باشد. حدّاقل این مياست. 

آن هم تعليم کتاب و حکمت، نه تعليم چيزهای پيش پا  7«وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ

 6.افتاده. این در کنار تزکيه است؛ بنابراین تزکيه خيلی واالست. تزکيه، یعنی تربيت

اقدام بزرگِ تعليم و تربيت را تا آن حدّی که ...هرکدام از انبيا به نبوّت مبعوث شدند، 

 9.این است هاو بعثت ها...هدف همه نبوّت داد، پيش بردند؛ميامکانات زمان اجازه 

ند توانميی بشری اگر وجود داشت، انسانها اخالق آن هوای لطيفی است که در جامعه

م شد، تی حاکاخالقی وقبا تنفس او زندگی سالمی داشته باشند. اخالق که نبود، بی

وءظن ، سها، بخلهای شخصی، حسادتهاها، بغض، دنياطلبیها، جهالتها، هوای نفسهاحرص
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زندگی سخت خواهد شد؛ ـ وقتی این رذائل اخالقی به ميان آمد ـ به یکدیگر وارد شد 

فضا تنگ خواهد شد؛ قدرت تنفس سالم از انسان گرفته خواهد شد. لذا در قرآن کریم 

تزکيه که همان رشد اخالقی دادن  7«یُزَکِّيهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ »در چند جا 

 6است، جلوتر از تعليم آمده است.

مبر ی واالی بعثت پياهاتواند به هدفميجامعه بدون برخورداری افراد از خلقيات نيکو، ن

ت. ساند، اخالق نيکوسرميدست پيدا کند. آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالی انسانی 

اخالق نيکو هم فقط خوش اخالقی با مردم نيست؛ بلکه به معنای پروراندن صفات نيکو 

 9.در عمل خود است هاو خلقيات فاضله در دل و جان خود و انعکاس آن

 برآموزشربیت مقدم ت .1

تربيت دین، تربيت قرآن، تربيت اسالم ... خواهيم، همراه با تزکيه استميعلمی که ما 

یک  شود. علممياین است. چرا اول تزکيه؟ برای اینکه اگر تزکيه نبود، علم منحرف 

ابزار است، یک سالح است؛ این سالح اگر در دست یک انسان بدطينت، بددل، خبيث 

ر د دتوانميو آدمکش قرار بگيرد، جز فاجعه چيز دیگری نمی آفریند؛ اما همين سالح 

، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشد. های دفاع از انساندست انسان صالح، وسيله

 2.این علم را بایستی آن وقتی در دست گرفت که با تزکيه همراه باشد

آموزشِ بدون پرورش راه به جائی نخواهد برد، آموزشِ بدون پرورش همان بالئی را بر 

روز بعد از گذشت صد سال، صدوپنجاه سال یا بيشتر، سر جوامع انسانی خواهد آورد که ام

جوامع غربی دارند آن را احساس ميکنند. اینها از آن چيزهائی است که آثار آن ده ساله 

شده ایعبينيد یک نسل ضميکنيد، ميو بيست ساله ظاهر نميشود؛ یک وقت چشم باز 

بدون تربيت اینجور علمِ .... کننده استشود کرد. یک نسل، مأیوسمياست و کاریش ن
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نسانی ضایع شدن نسل ا... رود و تربيت نيست،ميای علم پيش وقتی در یک جامعه .است

 .7است

 انسان وتربیت .2

اگر انسان تعليم درست و تزکيه درست شود، همان مادّه مستعدّی است که در کارخانه 

وجود  نشئهمناسبی شکل مطلوب خود را پيدا کرده و به کمال رسيده است. هم در این 

ست، هم وقتی وارد های انسانهااو منشأ برکت و خير و مایه آبادی جهان و آبادی دل

نشئه دیگر شد و به عالم آخرت قدم گذارد، سرنوشت او همان سرنوشتی است که همه 

اند؛ یعنی نجات، زندگی ابدی سعادتمندانه و از اوّل تا امروز مشتاق آن بوده هاانسان

يه ، هدف خود را تعليم و تزکسلّمووآلهعليهاللَّهصلّیمکرّم خاتم اوّل تا نبّىِ بهشت. لذا انبيا از

را، هم تربيت عقالنی و  ها. انسان6«یُزَکِّيهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ» اندمعيّن کرده

 .9فکری ميکنند و هم تربيت روحی

ى . همهشودميقالب و تراش یک انسان مطلوبِ اسالم چيزى است که با تربيت حاصل 

هم قابل تربيتند. بعضى ممکن است دیرپذیرتر باشند، بعضى زودپذیرتر؛ بعضى  هاانسان

ر و در معرض تغيي هاى انسانتر؛ امّا همهتربيت در آنها ماندگارتر باشد، بعضى کم دوام

 2.شودميحاصل  تبدیلى هستند که با تربيت

معتقدین و مؤمنين خود  یی کامل در اختيار همهرا به صورت بسته 1اینهای اسالم همه

یم، آنها مند شودانه از این مواد استفاده کنيم، بهره. این بسته را باز کنيم، دانهقرار داده
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عمل کردن به  6آن هدفراه رسيدن به  .7را بچشيم و درون وجود خودمان ذخيره کنيم

 .9معارف و قوانين اسالم است که برای بشر مشخّص شده است

يدهد. است که تعليم را به پيامبر نسبت م... وسلموآلهعليهاهللصلییک حدیثی از پيغمبر اکرم 

خدا من را معلم مبعوث  2«انّ اللَّه لم یبعثنی معنّتا و ال متعنّتا ولکن بعثنی معلّما ميسّرا...»

ی اهساز. زندگی را برای متعلمين خودم با آموزش، یعنی آسانکرده است؛ معلمِ ميسّر

 گيریسازی، غير از آسانکنم. این آسانميآسان  هاسازم و کار را بر آنميخودم آسان 

انگاری نيست. من معنّت و متعنّت نيستم. نه خودم را دچار پيچ و است؛ یعنی سهل

يم خود، مردم را به راه راست، راه کنم، نه مردم را؛ بلکه با تعلميی دشوار زندگی هاخم

 1.سازی یعنی اینکنم. آسانميصحيح، راه آسفالته، صراط مستقيم هدایت 

 دالت خواهانهربیت عت .3

آموزش  ینعیاز عدالت باشد؛  یسمت برخورداربه  دیکشور با تيو ترب ميتعل یريگجهت

ساز ند، عدالتک تيخواه تربکند، عدالت تيپرور تربما، عدالت تِيو ترب ميو پرورشِ ما، تعل

بشر تا امروز، همواره  خِیاست که از اوّلِ تار ییکند؛ چون عدالت، آن ارزش واال تيترب

 کنند،يم دايپ ريينسلها تغتحوّلمرورزمان و بهبشر بوده است. ارزشها به دمورد نظر آحا

ه، ارزش عدالت است. شما مالحظه از ارزشها از اوّل تا آخر ثابتند؛ از جمل ی]امّا[ بعض

 ـ تندیّهدومعتقد به م یاله انیاد یهمه باًیکه تقرـ  تندیّکه معتقد به مهدو یانیاد د؛يکن

کند، ]بلکه[  نیرا پُر از عدل و داد کند؛ نگفتند پُر از د ايدن د،یايب یمنجمعتقدند که  نهایا

. البتّه عدالت هم جز در دهديعدل و داد را نشان م تيّاهمّ نیپُر از عدل و داد کند؛ ا

 یليعدل و داد خ یخود محفوظ، امّا مسئله یبه جا نیحاصل نخواهد شد؛ ا نید یهیسا
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داشته باشد.  یجورنیا یِريگجهت دیبامهم است. آموزش و پرورش ما 

عَلى  ارّواقیُعَلَى العُلَماِء اَلّا  َو مَا اَخَذَ اهللُ»: دیفرمايالبالغه مدر نهج السّالمهيعلنيرالمؤمنيام

سنگان گر یِ که بر گرسنگ کنديم انيعالمان را ب یفهيوظ 7«مَظلوم سَغَبِ ال وَ  ظالِم   کِظَّۀِ

 6عدالت. یعنیصبر نکند. تحمّل نکند.  گان،دارند یِ بارگو شکم

 جذب جواننقش معنویت در  .4

 یاست، اوضاع یامتيق کیراه جذب جوانها)به مساجد( تصرّف دل جوان است. دل جوان 

 یحرف معنو کیاست.  یبزرگ اله یاز آن رازها یکی تیّجوان به معنو شیاست. گرا

]امّا[  کنم،يم دايتأثّر پ یحدّاکثر اندک کنم،يخب گوش م ند،یامثال بنده که بگو یرا برا

. دل جوان شوديرو به آن رو م نیاز ا شود،يمنقلب م د،جوان بزنن کیهمان حرف را به 

 النّاسَ فَطَرَ یفِطرَتَ اهلِل الَّت»است؛  کینزد یاست، دل جوان به فطرت اله ریپذقتيحق

زود  د،کنيم داياُنس پ یو عرفان یو سلوک یو مطالب معنو حیدل جوان با نصا .9«هايعَلَ

خن را، است. شما س نهایجوانها ا یجاذبه شود؛يزود دلباخته و دلبسته م کند،يم داياُنس پ

 ،یو صور یو توهّم یليّتخ ینه عرفانها ،یبا عرفان واقع ت،یّحرف را، اقدام را با معنو

 ی. جاذبهدیآیو م شوديجوان چطور مجذوب م دید ديخواه د،يبکن ختهيآم یمقدار کی

 م،يگذاشت م،یفراهم کرد اجهم آن یباز یلهيوس کیاست. وَالّا حاال  نهایجوان در مسجد ا

 2کند. یبرود در باشگاه باز د،یايب یباز یخب اگر بنا است برا

                                                

 
در برابر شکمبارگى هيچ ستمگر و و اگر نبود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته که . )9البالغه، خطبه . نهج 7

 ...(گرسنگى هيچ مظلومى سکوت ننمایند

 .73/56/7931، انيدر دانشگاه فرهنگ اناتيب.  6

 .(دهیاست که خداوند، انسانها را بر آن آفر یفطرت نیا. )95 هیآ ،سوره مبارکه الروم.  9

 .97/51/7931، ائمه جماعات مساجد استان تهران داریدر د اناتيب.  2
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 خُلقُهُ القُرآن .5

هدف، تخلّق به اخالق قرآن  ست؛ياهل قرآن شد؛ تالوت قرآن مقدّمه است، هدف ن دیبا

 رجونیا غمبرياخالق پ ینقل شده است که درباره غمبريپ یاست. از زوجات مکرّمه

 قرآن مجسّم بود. غمبر،يپ یعنیقرآن بود؛  غمبر،ياخالق پ 7«کانَ خُلقُهُ القُرآن»اند: گفته

 یالزم است. تالوت مقدّمه نیما برطبق قرآن باشد؛ ا یتخلّق شخص ا،رفتار ما، اخالق م

ما  یبرطبق قرآن، جامعه یشخص یريگعالوه بر شکل ست؛ين نیاست؛ فقط هم ا نیا

 6بشود. یقرآن دیما هم با یزندگ طيو مح

 احتیاج عقل به تربیت .6

ه انسان است ک یسطح، آن عامل کیببخشد. عقل در  یبتواند انسانها را تعال دیعقل با

 یزين چعقل آ تر،نیيسطح پا کیدر  رساند؛يم ديبه مقام توح رساند،يرا به مقام قُرب م

آن  هم عقل گریسطح د کیدر  رساند؛يم یاسالم یاست که انسان را به سبْک زندگ

است.  کار عقل نهایا یهمه کند؛يم ميرا تنظ ايدن یندگز یاست که ارتباطات مادّ یزيچ

به  اجيرا دارا باشد؛ پس احت نهایا یاست که بتواند همه یاعاقله آن قوّه یعقل و قوّه

 یعيبطورطجوانند؛ جوان به نهای. اديکن یمعنو تيدارد. دانشجوها را ترب یمعنو تيترب

در  دیاب نیاست؛ و ا یاست، قابل حرکت در جهت معنو زهياست، بالنّسبه پاک فيلط

بدون عقل که ممکن  یزندگ 9«الدَّهرِ اِلّا بِالعَقل عَلَى ستَعانُ یُال »بشود.  نيدانشگاه تأم

 دیگاه باباشد؛ دانش یقو یستیعاقله با یقوّه نیا یِتيترب یجنبه نی. بنابراستين

بل نباشند، باشند، تن اقدامباشند، باشرف باشند، اهل  مانیکند که باا تيرا ترب ییجوانها

 نهایطلب باشند؛ اباشند، حق ریپذنفس باشند، حقاعتمادبه یاهل تالش باشند، دارا

ه انسان است ک نیا خواهد؛يرا م یانسان جورنیانسان واال است؛ اسالم ا کی یخصلتها

                                                

 
. ۱3، قم: مکتبه الفقيه، ص 7ورام، مسعود بن عيسی، تنبيه الخواطر و نزهۀ النواظر المعروف بجموعۀ ورّام، ج .  7

 (همان قرآن بود. وسلموآلهعليهاهللصلی امبريکه اخالق پ یبراست)

 .56/59/7932، میقرآن کر المللىنيدوره مسابقات ب نيو دوم کنندگان در سىشرکت داریدر د اناتيب.  6

 (توان چيره گشت.بر مشکالت روزگار، جز به یارى خرد، نمى) .1، ص 11ج ،یبحار األنوار، عالمه مجلس.  9
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 تیبه سمت صالح و فالح هدا توانديجامعه را م د،يرس جامعه تیّریاگر چنانچه به مد

 یجیاو ر یمعمول شده، کار عاد یمجاز یاالن در فضا ديحاال فرض کن نکهیوَالّا ا بکند،

عف کوچک ض کیتهمت بزنند،  نیبه آن، آن به ا نیکنند، ا ییبدگو گریاست که به همد

 زيچ یلياست؛ خب خ یمؤمن را ببرند که معلوم هم نباشد چه کس یرا بزرگ کنند، آبرو

ته گرف شیجلو دیوجود دارد که با ییزهايچ نيچنکی ام یجوانها نياست. در ب یبد

 7]ممکن است[. یمعنو تيبا ترب نیبشود؛ ا

 

 

 

 

 

                                                

 
 .65/59/7931، هااز استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه یجمع داریدر د اناتيب.  7
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متعال بشر را طوری آفریده است که به تربيت احتياج دارد. هم از خدای 

بيرون باید او را تربيت کنند، هم از درون خودش باید خودش را تربيت کند. در مقوله 

مسائل معنوی، این تربيت، یکی تربيت فکر و قوای عقالنی اوست که محلّ این تربيت، 

ن ه غضبيّه و شهویّه اوست که نام ایتعليم است و یکی تربيت نفس و قوای روحی و قو

اند تا تمام عبادات و تکاليف شرعيای که من و شما را امر کرده...ت. تربيت، تزکيه اس

انجام دهيم، درحقيقت ابزارهای همين تزکيه یا همين تربيت است؛ برای این است که 

 7.ما کامل شویم

 تربیت دنیوی، مقدمه حیات اخروی .7

ادی، اجتماعی، سياسی، نظامی، مبارزاتی و علمی و تحقيقاتی ی اقتصهاهمه ...فعّاليت

برای انسان الزم است. هر کس بر حسب نوبت، فرصت و سهمی که دارد، باید کار خود 

یک نکته  هاها انجام دهد. در این شکّی نيست؛ اما فراتر از همه اینرا در این زمينه

                                                

 
  .76/75/7912، نمازجمعه یهادر خطبه اناتيب. 7



 اخالق و تربيت  95

کار  گيرید؛ چهميکه بر عهده  معنوی و الهی است و آن این است که شما در مسؤوليتی

سياسی باشد، چه کار علمی باشد، چه درس خواندن و درس دادن باشد، چه تحقيق و 

، های فساد و تباهیپژوهش باشد، چه ساختن و بنا کردن باشد و چه ویران کردن پایه

 کنيد شما را در آن سير معنوی که اساسميباید یکی از این دو صورت باشيد: کاری که 

ارد. برد و یا از آن باز ميداند، یا پيش میخلقت انسان برای آن است و بقيه چيزها مقدّمه

 . سوم نداردیکی از این دو صورت است و شقِ

ی مردان بزرگ خدا هاهمه تالش ادیان الهی و سلوک معنوی و سعی پيغمبران و شهادت

شر تقيم قرار دهند. یعنی ببرای این است که بشر را به راه اوّل بکشانند و در صراط مس

به سمت خدا حرکت کند، عروج معنوی و کمال انسانی بيابد، با خدا آشنا شود و آینده 

خود را که همان مرحله اساسی حيات بعد از مرگ است و بقيه مقدّمه آن است، تأمين 

م. يکنميچينی جا برای حيات ابدی مقدّمهمن و شما در این 7«الدّنيا مزرعۀ اآلخرۀ»کند. 

تحصيل علم و تعليم آن، مبارزه، ورزش، کسب  ـ دهيدميجا انجام هر کاری که در این

ـ باید دارای روحی باشد که شما را در صراط دنيا و بنا و آبادسازی آن، کوبيدن دشمنان 

مستقيم به پيش ببرد. هر چه که شما را از این راه باز دارد، گناه است. گناه در اصطالح 

خن انبيا یعنی عوائق و موانع راهِ کمال انسان. معنای گناه آن نيست که دینی و در س

ـ نميخواسته بندگانش خوشی و لذّت داشته باشند. لذّتی که العياذ باللَّه ـ  خدای متعال

انسان را از راه خدا باز دارد، مثل غذای مضرّی است که کسی ميخورد و او را به مرگ 

اندازد. کسی که خورد و این لذّت را دور میميغذا را ننزدیک ميکند. انسان عاقل این 

چربی یا قند خونش زیاد است یا ماده مضرّی در بدنش وجود دارد، از غذای لذیذی که 

ریزد؛ ولو ميخورد و دور ميکند. آن را نميدهد، پرهيز ميآن ماده را در بدن او افزایش 

ک لحظه است؛ بعد بدبختی و خوردن آن غذا لذّت داشته باشد. لذّت این غذا برای ی

                                                

 
 . ) دنيا کشتگاه آخرت است.(621صفحه ، 7جلد  ،العزیزیۀ فی األحادیث الدینيۀعوالی اللئالی .  7
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گيرد. گناه چنين چيزی است. به همين جهت است که ميگرفتاری اش گریبان انسان را 

 7در قرآن به استغفار تکيه شده است.

ی زندگی بخشيدن و والدت بخشيدن به یک مخاطب ی تعليم و تربيت، مسئلهمسئله

کند. شما تالش کنيد، سعی کنيد یک ميو یک انسان است. اسالم با این چشم نگاه 

ای جاری شود؛ رسد، بکاوید و از آنجا چشمهميبخشی از زمينی را که خشک به نظر 

رسد، در زمين مستعدی بکارید و آن را ميشما یک بذری را که خيلی ناچيز به نظر 

 لآبياری کنيد، تا نهال سرسبزی از آن متولد شود؛ مسئله این است. حاال چه قابلِ تبدی

 6به پول باشد، چه نباشد.

 مصداق تربیت یافته دینی امام .8

ی بعد از تشکيل نظام اسالمی، از ابعاد وجودی امام مشاهده شد، به آنچه که در دوره

تر و عظيم تر بود از آنچه که قبلًا دیده شده بود. در این دوران، نظر من به مراتب مهم

شود: در دوران دو چهره مشاهده می امام این شخصيت برجسته و ممتاز در دو بُعد و

ی یک زاهد و ی رهبر و زمامدار است؛ یک چهره، چهرهحکومت، یک چهره، چهره

عارف. ترکيب این دو باهم، از آن کارهایی است که جز در پيامبران، جز در مثل داود و 

یگر پيدا کند. واند دتانسان نمی وسّلموآلهعليهاهللصلّیسليمان، جز در پيامبری مثل پيامبر خاتم 

ها را لمس کرده؛ ما هم ی متمادی آنهاها حقایقی است که ملت ایران در طول سالاین

که از نزدیک شاهدش بودیم و دیدیم. تربيت اسالمی و قرآنی این است. امام به چنين 

هایی از این قبيل کرد؛ نظام اسالمی را برای تربيت انسانیچيزی همه را دعوت م

 9.طور که خود او مظهر اعالی آن بودپسندید؛ همانيو مخواست می

امروز ميدان مسائل اجتماعی هم ميدان مسائل دینی است. حضور در مراسم عظيمی 

ها بگيرید تا راهپيمایی که در جمهوری اسالمی به طور مکرّر وجود دارد؛ از نماز جمعه

                                                

 
 .75/۱/7912بيانات رهبری در دیدار دانش آموزان و دانشجویان،  .7

 .76/6/79۱1بيانات در دیدار معلمان استان فارس،  .6

 .72/59/791۱ه، های نمازجمعبيانات در خطبه.  9
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و با این اعمال، نفس  هابيست و دوم بهمن؛ همه اینها کارهای دینی است. با این روش

 7.قدم کنيدـ هرچه بيشتر ثابت ـ آن دل پاک و نورانيتتان راخودتان را 

 تربیت اسالمی .9

 وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ : »کنديم تيترب نجوریخود را ا روانياسالم پ

 6«فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِتَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ 

است که در آنها وجود دارد؛ آن  یتیآن معنو نهایاست. ا یامت اسالم یهانشانه نهایا

 پرورش تيخاص ن،یبه خدا، آن تذکر، آن خضوع در مقابل پروردگار. ا وجهتوکل، آن ت

 ی: در مقابل خدادهديپرورش م یانسان نجوریانسان مسلمان و مؤمن است. اسالم ا

برقرار؛ اما در مقابل  ،یمهربان؛ اخوت اسالم م،يرح ،یمانیمتعال، خاضع؛ با برادران ا

زَرْع  وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِيلِ کَ » ستند؛یایم وارمستکبران، در مقابل ظالمان، مثل کوهِ است

 یهمان مراحل رشد امت اسالم ن،ی. ا9«خْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِأَ

؛ «الزّرّاع بعجی. »شوديمستحکم م کند،يم دايپ یبالندگ کند،يرشد م زند،ياست؛ سر م

 یاله دست قدرت نی. اندیآیرا فراهم کردند، به شگفت م نهيزم نیکه ا یخود آن کسان

به  یدشمن مستکبر وقت 2«لِيَغِيظَ بِهُِم الْکُفَّارَ . »دهديانسانها را رشد م نجوریکه ا است

ت که معلوم اس کند،يدر دامان اسالم نگاه م یدهيبال یشده تيانسان مسلمانِ ترب نیا

را با  . خودمی. خود را بسازميعمل کن ینجوریا دی. ما باشوديو ناراحت م دیآیبه خشم م

. اخالق خود را، رفتار خود را، با دوستان، با معارضان و معاندان، با ميده قيتطبقرآن 

. خداوند متعال وعده کرده است که به ميکن ميقرآن تنظ یمستکبران، طبق برنامه

                                                

 
 ،و مسئوالن امور تربيتی سراسر کشور های انجمنهای اسالمی دانش آموزاندیهبيانات در دیدار اعضای اتحا. 7

5۱/76/7913. 

کسانى که با اویند بر کافران سختگير ]و[ با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و . )63. سوره مبارکه الفتح، آیه  6

 (.هایشان استاثر سجود در چهره بينى فضل و خشنودى خدا را خواستارند عالمت ]مشخصه[ آنان بر يسجود م

اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا و مثل آنها در انجيل چون کشته. )63. سوره مبارکه الفتح، آیه  9

 .(هاى خود بایستدستبر شود و بر ساقه 

 .(ازدتا از ]انبوهى[ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراند. )63. سوره مبارکه الفتح، آیه  2
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اجر، هم در  نیحرکت کنند، پاداش خواهد داد، اجر خواهد داد. ا نجوریکه ا یافراد

در  یو تمتعات اله هایبائیاز ز یبرخوردار است،عزت  ايهم در آخرت. در دن است،يدن

و  یدر آخرت هم رضوان اله ـانسانها فراهم کرده است  یکه برا ـعالم است  نیا

 7است. یبهشت اله

 تربیت دینی دانشجویان .11

 یباورها یمؤمن، مخلص، دارا ديکشور، ما اسات یامروز خوشبختانه در سطح دانشگاهها

دوران  یهاشدهتيترب نهای. امیفراوان دار ،یحس اعتماد به نفس مل یو دارا ینید قيعم

 یمعل یواال یهاهیانقالب هستند که خوشبختانه در سطح دانشگاه، در همه جا، با پا

 و افتخار است. یخرسند یهیما نیمشغول خدمت هستند؛ که ا

کشور  یدانشگاه دياسات یاز اهداف مجموعه یکی یستیبا ان،یدانشجو ینید تيترب

 یهمان اعتماد به نفس مل ی ـمل یباورها یو هم دارا نیهم متد دیباشد. دانشجو را با

ز ا یاز دانشگاهها و بعض یاز بعض یرا من گاه نیبار آورد. خالف اـ  میکه عرض کرد

جو که دانش زنديکشور حرف م یدرباره یطور دیآیم ی. استادشنوميدرس م یکالسها

جوان  نیبرخالف مصلحت ا نیاست؛ ا یانصافیب نی. اشوديم زارياست، ب یرانیا نکهیاز ا

 یو باورها یمل تیجوان را به هو دینسل عمل کردن است. با نیو برخالف مصلحت ا

است و افتخار هم دارد. واقعًا  یرانیکه افتخار کند که ا یکرد؛ طور بندیخودش پا یمل

 و مواضع اشياسيکه امروز به خاطر مواضع س یرانیبودن؛ آن هم ا یرانیافتخار دارد ا

 6است. نیزتریاسالم، عز یايدر دن اشیالمللنيب

 آموزانلزوم متدین بار آوردن دانش .11

و در انجام  رديقرار گ ندهیآ یهاخدا و نسل یکار معلمىِ شما مورد رضا ديخواهياگر م

دن بچه بارآور نی. متددیاوريبار ب نیها را متدشود، بچه ادی یکياز شما به ن تانفهيوظ
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معلم  کی ک،یزيمعلم ف کی ،یاضیمعلم ر کی ست؛ين ینید ماتيفقط کار معلم تعل

را  ینیر دتفک توانديتک مضراب م کیبجا و با  ىِیگوکتهن کیهم با  اتيو ادب یفارس

از معلم  شيب یحتّ ینرود. گاه ادشیدر اعماق دل شاگرد و مخاطِب خود جا دهد تا 

ها است و بچه فيتکل کی د،یآیسر کالس م ینیمعلم د یاثر بگذارند. وقت تواننديم ینید

 فيکلت دیايب خواهديآقا م نیحالت امتناع دارند. ا ف،يها نسبت به تکلانسان یو همه

 کیباشد،  سیتدراخالق و خوشبرخورد و خوشو خوش انيبخوش یليبدهد؛ اگر خ

 ک،یزيمعلم ف کی. اما چيه گریهم نباشد، که د انهیمقدار حرفش قابل قبول است؛ اگر ا

 یگاه ،خیمعلم تار کی ،یفارس اتيمعلم ادب کی ،یميمعلم ش کی ،یاضیمعلم ر کی

روح کودک  در یريتأث توانديمـ کلمه  کی قتاًيحقـ بجا  یکلمه کیبا  صحبت،در خالل 

و پابند کند. شماها  نیکلمه متد یواقع یو نوجوان و جوان بگذارد که او را به معنا

ها را چه. برستانيهم در دب ،ییهم در دبستان، هم در راهنما د؛يکار را بکن نیا ديتوانيم

 نیا یندهیآ تواندياست که م یزيها همان چآوردِن بچه ارب نی. متددیاوريبار ب نیمتد

کند،  یماد فتشريکند، پ یصنعت شرفتيکشور پ نیا ميخواهيکشور را آباد کند. اگر ما م

 ـ انداز آمدهطور که در سند چشمهمان ـاول منطقه را  یکند، رتبه یفرهنگ شرفتيپ

ود، انسان ب مانیا یاست. وقت ریپذانامک مانیو ا ینید زشيانگ یهیدر سا نیحائز شود، ا

 7.سازديهم م هايسخت یو با همه کنديحرکت م مانیدنبال ا
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که به تالش  وجود دارد. اساساً همين وجود مانع است موانع در سر راه انسان

نبود، جهاد  انسان معنا و حقيقت معنوی ميبخشد و اسمش ميشود جهاد؛ والّا اگر مانع

 ی اینمهه.موانع ... معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با

تصادفی نيست. اینها سنت الهی است؛  موانع جزو سنتهای الهی است. وجود این موانع

 7.تالش و حرکت با مانع مواجه است، والّا جهاد معنا نميداشت یعنی

است که درون وجود خود او قرار  یموانع یکیبشر دو نوع موانع بر سر راه خود دارد: 

درونی انسان، ميتوان به  موانع از... از وجود اوست رونيکه ب یموانع گر،یدارد و د

اشاره کرد. مثالً در راه تکامل، خودخواهی انسان یک مانع است. « فاسد خُلقيّات»

که انسان فقط شخص خود را به حساب بياورد و دیگران رابه  ـخودبينی  خودپرستی و

د، طمع، حرص و بزرگی درراه تکامل انسان است که در او حسمانعـ  چيزی نشمارد

انسانِ مبتال به این گرفتاریها، بسياری از جنگها را به راه  .برادرکشی ایجاد ميکند
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وجود ميآورد. منشأ همه اینها، خودخواهی ظلمها و نامردميها را به اندازد و بسياری ازمی

 .است

به  اعتناییپروری، بيرا از راه کمال بازميدارد، تنبلی، تن دیگری که انسان موانع از جمله

حرکت است. شمادر دعای شب اول ماه رمضان ميخوانيد:  کار و بی شوقی نسبت به

ال تجعلنا ممّن شقی فکسل و ال ممّن هو علی غير  الّلهم اجعلنا ممّن نوی فعمل و»

مغز و چه درسی در پوشش دعاست! دعا کننده از  ببينيد چه عبارتهای پر« عمل یتکل. 

 برد. نميخواهدميبيعملی هستند، به خدا پناه  ه دچار کسالت وکه جزو کسانی باشد کاین

عمل نميکنند و انتظار دارند بدون کارکردن  از جمله کسانی باشد که ميخواهند، اما

 وَ ال َتجعَلنا مِمَّن شَقِىَ فَکَسِلَ وَ ال ِممَّن هُوَ عَلى»نتيجه بگيرند و بدون کِشتن بدروند. 

کسانيکه فقط به آرزو تکيه ميکنند و به  گوید: خداوندا! مرا جزومي 7«تَّکِلیَعَمَل   رِيغَ

 موانع ...اینها دردها و مرضهای درونی است اینها عمل و تالش نميپردازند، قرارمده

رانی یا ميل به شهوات؛ که او را از کار باز ميدارد. از جمله، شهوت درونی انسان است

عاقبت را نکند و دنباله رو هوی و هوس  انجام دهد، فکر هر چه ميخواهد  ]انسان[که

إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْکُمُ  »شده است که فرموده اند:نقل خود باشد. در روایت معروفی

ترسناکترین بالیی که از ابتالی شما مسلمانان به  6«الْأَمَلِ طُولُاثْنانِ: اتِّباعُ الْهَوى، وَ 

 رانی کردنهوای نفس خودتان باشيد؛ یعنی شهوت دنباله روِ آن ميترسم، این است که

 9.درونی انسان است موانع ساختن. اینها همه و شهوات را بر عقل مسلّط

 هوای نفس .12

 تزویرها، همه ظلمها، همه .هوای نفس است از بر اثر پيروی بشر بدبختيهای همه

 همه ،فاسد حکومتهای همه ظالمانه، جنگهای همه نامردميها و بی عدالتيها، همه

                                                

 
و از آنان که به کسالت محروم از سعادتند و آنان که به کارى نکرده . )66ص  ،طاووس دبنيس، األعمالإقبال.  7

 (اعتماد کنند و پاداش خواهند.

 (طوالنى.ترسم، هواپرستى و آرزوهاى يهمانا بر شما از دو چيز م. )26البالغه، خطبه . نهج 6

 .71/57/7917ی، حرم مطهر رضو نیو مجاور نیزائر داریدر د اناتيب. 9



 91  تيموثر در ترب یفصل سوم: عوامل فرد

نفسانی و  هواهای از همين پيروی از ناشی پذیری در ميان ملتها،تسليم شدن و ظلم

مقابل خواهش نفس است. اگر انسان این قدرت را بيابد که بر خواهش  تسليم شدن در

نماز،  از همه و بيش اسالمی عبادات 7.انسانِ رستگاری شده است نفس غلبه پيدا بکند،

 6.باشندميمؤثر و کارآمد  درمانهای ، از جملهآدميان از جان آفت این زدودن برای

 حب دنیا .13

در اختيار  دنيا عبارت است از همين طبيعت عظيمی که خدای متعال خلق کرده است و

عرصه  که خدای متعال درها قرار داده است؛ دنيا یعنی این. همه این مواهبی انسان

خود  مردهند. اولش عميگيتی آفریده است، مجموعه چيزهائی هستند که دنيا را تشکيل 

 ها همه دنياست؛ فرزند،های دنيوی، اینماست. درآمدهای دنيوی و حاصل تالش

 ائرها، این ذخدنياست؛ مال، دنياست؛ علم، دنياست؛ منابع طبيعی، دنياست؛ این آب

 ياها همين دنکند، اینميین چيزهائی که در عالم طبيعت انسان مالحظه معدنی، همه ا

ای دهد. خوب، کجميهستند؛ یعنی چيزهائی که اجزاء زندگىِ این جهانىِ ما را تشکيل 

 ادگوید که دنيا را آبميبد است. یک دسته از آثار شرعی و اسالمی و معارفی به ما  این

 بروید دنيا را تحقق ببخشيد، آباد کنيد، 9«ِض جَمِيعًاخَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْ»کنيد: 

 برداری از نعم طبيعی را برای خودتان، برای مردم آماده کنيد. یک دسته از روایاتبهره

ها همه نگاه دارد که این از این قبيل تعبيرات وجود... 2«الدّنيا مزرعۀ اآلخرۀ»هاست: این

 .دهدميمثبت به دنيا را نشان 

 حساباسالمی و معارفی ما هم، دنيا را رأس خطایا و ریشه گناهان به از بياناتیک دسته 

دست ميآید، حرف روشنی مطلبی که از این دو مجموعه معارفی به ميآورد. ماحصل

تحليلی و عميق برای این کارها باید بشود و الزم است و شده؛  هایـ البته بحث است 

                                                

 
 .7۱/75/791۱خطبه عيد سعيد فطر،  . 7

  .66/2/7913 ،نماز یاجالس سراسر نيمراسم افتتاح دهم به اميپ. 6

 .(نچه در زمين است همه را براى شما آفرید. )آ63. سوره مبارکه البقره، آیه  9
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ـ  اما خالصه مطلب این است که خدای متعال  گرفته است های خوبی هم انجامبحث

انسان گسترده است و همه آحاد انسان را سفارش کرده  این سفره طبيعت را برای افراد

ر، تتر، آمادهتوانند بالفعلميطبيعی الهی را هرچه  است، دستور داده است که این مائده

ببرند؛ لکن یک حدود و قرار بدهند و خودشان هم بهره  تر در اختيار افراد بشررنگين

ای وجود دارد. دنيای ممدوح یک منطقه ممنوعه ضوابط و قواعدی بر این حاکم است؛

این موهبت الهی را آنچنانی که ضوابط و  این است که انسان این سفره طبيعی الهی،

کند، از حدود و ضوابط تخطی نکند، در  قواعد الهی دستور داده است، بر طبق او رفتار

که انسان این متاعی را که خدای  نوعه قدم نگذارد. دنيای مذموم آن استمناطق مم

تر از دیگران بخواهد، سهم خود را افزون متعال برای افراد بشر قرار داده است، برای خود

دلبستگی پيدا کند که این دلبستگی به  اندازی کند،بخواهد، به سهم دیگران دست

جا که در راه کند؛ تا آنميو کور  انسان را کر 7« صِمَّیُو  یعمیُ ء یحب الش»مقتضای 

خط قرمزی و هيچ حد و  دست آوردن چيزی که عاشق و دلبسته آن هست، هيچبه

خواهی بيش دنيا، سهم شود دنيای مذموم. دلبستن بهميکند؛ این ميحدودی را رعایت ن

تجاوز به حقوق دیگران؛  اندازی به سهم دیگران،از اندازه خود، بيش از حق خود، دست

قدرت، دنياست؛ محبوبيت،  شود آن دنيای مذموم. مال، دنياست؛ مقام، دنياست؛مياین 

طور کلی ادیان الهی به ها همه دنياست. اسالم ودنياست؛ نعم دنيا، لذات طبيعی، این

ان، اندازی به حق دیگردست برداری از این دنيا را برای انسان مباح قرار دادند امابهره

دیگران، خود را غرق در  به هم زدن قواعد و قوانين این عالم طبيعت، ظلم کردن به

اند، مذموم ممنوع دانسته این متاع دنيا کردن و از هدف اصلی و نهائی غافل ماندن را

که توجه قرار بگيرد؛ به این اند. این دنيا وسيله تعالی و تکامل است، هدف نبایددانسته

 .شود مذموميمنشد، این دنيا 

که اميرالمؤمنين درباره بی  البالغه را نگاه کنيد، ميبينيد آنچهشما اگر سرتاپای نهج...

فرموده است، از همه آنچه که در  رغبتی به دنيا، دل نبستن به دنيا، زهد در دنيا بيان

                                                

 
 .(کنديرا کور و کر م یآدم یزيبه چ دیعالقه شد. )722، ص12 ، جبحاراألنوار.  7



 93  تيموثر در ترب یفصل سوم: عوامل فرد

همين است. والّا اميرالمؤمنين  خاطرالبالغه بيان کرده است، بيشتر است؛ این بهنهج

داشته باشد؛ نه، برای آبادی دنيا  گيری کند، انعزال از دنياسی نبود که از دنيا گوشهک

چه بعد از خالفت، اميرالمؤمنين جزو  ها بود؛ چه در زمان خالفت،ترین آدمیکی از فعال

وقتی که وف است آند؛ چرا. معرروند که کار نکنند، دنبال تالش نکسانی نبو

هائی را به دست باغستان ـ  ـ قبل از خالفت کردند ميگی اميرالمؤمنين در مدینه زند

آورده بود. پرداختن به دنيا  وجودوجود آورده بود؛ آب جاری کرده بود؛ نخل بهخودش به

و اداره معيشت مردم، اداره  و به طبيعتی که خدای متعال در اختيار انسان گذاشته است

ها همه کارهای مثبت و این اقتصادی،امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسائل رونق 

اميرالمؤمنين یک چنين آدمی  .الزم و جزو وظائف فرد مسلمان و مدیران اسالمی است

و برنامه تربيت اخالقی  بود اما خود او هيچ دلبستگی نداشت. این وضع اميرالمؤمنين

 .اميرالمؤمنين است

عظُم الخالق »فرموده است:  در خطبه متقين بيان عالج دنياپرستی را هم اميرالمؤمنين

عالج دلبستن و مجذوب شدن به دنيا این است  7«فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعينهم

عظم الخالق فی »یکی همين است که  که انسان تقوا پيشه کند که از خواص تقوا

چيز در کند که همهميجایگاهی پيدا  ؛ خدا در دل انسان، در جان انسان آنچنان«أنفسهم

های زندگی اموال، این زیبائيها، این جلوه شود. این مقامات دنيوی، اینمينظر او کوچک 

شود و بر اثر عظمت یاد الهی در ميحقير  های گوناگون در نظر انسانمادی، این لذت

 6.کندميدل انسان، اهميت پيدا ن

 كبرت .14

قرآن به عبارات گوناگون و در یکی از صفاتی که مانع راه کمال انسانی است و در 

السالم نسبت به آن های ائمه عليهمجاهای فراوان و همچنين در روایات و فرمایش

                                                

 
 .(خداوند در باطنشان بزرگ، و غير او در دیدگانشان کوچک است. )739البالغه، خطبه . نهج 7

 .95/52/79۱1، تهران جمعههای نماز خطبه 6
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است.  بينیو خودبزرگ کبرایم، صفت تایم و برحذر داشته شدهصفت پرهيز داده شده

 برکاین صفت برای پيشرفت انسان در مدارج معنوی، چيز بسيار خطرناکی است ...ت

 شود و وقتی خودش،ميست که اگر در کسی وجود داشت، او دچار خودشگفتی حالتی ا

دهد، حس اعجاب به او ميکارش، معلوماتش و خصوصياتِ فردیش را مورد توجه قرار 

 آید. شاید بشود گفت که بزرگترینمیدهد و به نظرش بزرگ و زیبا و مطلوب ميدست 

عبارت از خود را بزرگ دیدن، خود را مانع و بدترین درد و بيماری در راه تکامل بشری، 

غش دیدن، خود را قدرتمند و توانا دیدن و خود را برتر از دیگران مشاهده پاک و بی

 7.کردن است

من را ...االخالق ميخوانيد: خدایا! به من عزت بده، به من جاه بده؛ ولی در دعای مکارم

 مبتالی به عجب نکن. یعنیمبتالی به غرور نکن. من را به عبادت موفق بکن؛ ولی 

، همان «این منم»ی خودشگفتىِ حتّی در اثنای عبادت، این دوراهی هست. لحظه

و  ی پُررنجعاقبت، به یک جادهی مستقيمِ مبارکِ خوشیی است که از این جادهلحظه

 6 .ی انحراف است؛ باید به این توجه کردکننده ميلغزیم. این، نقطهگمراه

 .دا، شکستن خویشتن و خود را فقير و تهيدستِ مطلق دیدن استقدم اول در راه خ

یعنی انسان در عين قدرت و ثروت و علم و برخورداری از مزایا و محاسن و خصوصيات 

ـ  خود را در مقابل خدا،  صورت تعارفـ نه به مثبت و در اوج دارایی و توانایی، واقعاً 

بيند. این، آن روحيه کمال انسانی است نيازمند و تهيدست و محتاج و کوچک و حقير ب

اگر کسی برای خدا تواضع کند، خداوند روحًا  9.جاها رسيدکه البته باید با تمرین به این

 2.دهدميو خُلقاً او را باال برده و مشمول کرامات خود قرار 

 وی ذاتی نيازمندی را به میآد شود روح ، گزاردهو حضور و آداب با حال که نماز، آنگاه

ر د سوزاند. خشوعمياو  را در درون موهوم کبر و تفاخر و جبروت سازد، و ریشهميآشنا 

                                                

 
 .73/52/7913، نماز سراسری اجالس دهمين برگزاری مناسبت پيام به .7

 .72/53/7923، بيانات در دیدار کارگزاران نظام. 6

 .95/57/7923 ،وسوم ماه مبارک رمضانسخنرانی در دیدار اقشار مختلف مردم در روز بيست .9

 .62/۱/791۱ ،بيست وچهارمشرح حدیث نقل شده در جلسه درس  .2



 27  تيموثر در ترب یفصل سوم: عوامل فرد

را از  نیبيآلود خود بزرگوهم یتاباند و سایهمياو  را بر دل برابر پروردگار، نور بصيرت

 7زداید.مي آن

 حسد .15

خاطر آن، زیبا را زشت ببينيم و در وجود ما چنان ریشه دوانيده باشد که به حسداگر 

مقام و  شهرت، حبِ  حاضر نباشيم حقيقت درخشانی را در جایی تصدیق کنيم؛ اگر حبِ

جاست که پذیرای صفات خطرناکِ گمراه مال، ما را از پذیرش حقيقت باز دارد، این حبِ 

 6.ایمکننده شده

م است؟ یا هاشوید چرا من تسليم حرف کسی بشوم که از قبيله بنیميگ حسدبيماری 

چرا این کسی که از فالن قشر است پيش برود و من پشت سر او بروم؟ چرا اینکه پدر 

 رو او بشوم؟ یا چگونه از افکار پدر وو مادرش کسی نيستند، کسی بشود و من دنباله

 9ها رو برگردانم؟نيدهها و شمادر خودم دست بردارم، و چطور از دانسته

 ذكر و یاد خدا .16

روی دل خودتان باید اثر بگذارید. ما باید دل خودمان را خيلی اوقات مخاطب قرار 

یکی از اهلِ معنا گفته بود من روزی چند هزار مرتبه فالن ذکر را بر این دل  .بدهيم

ن آب ی غافل خودم خواندم؛ چه تعبير خوبی است. نماز همان ذکری است، هماخفته

حياتی است که انسان به دل خود ميبخشد؛ نمازِ با توجه؛ توجه به معنا، توجه به اینکه 

طوری بخوانيد. وقتی به نماز می ایستيد، به یاد در مقابل خدا قرار داریم. نماز را این

اید و دارید با او حرف ميزنيد. در سرتاسر نماز بياورید که در مقابل خداوند متعال ایستاده

کنيد این حالت حفظ بشود، آن وقت این نماز اثر ميگذارد و دل انسان را مثل  سعی

                                                

 
 .73/52/7913، نماز سراسری اجالس دهمين برگزاری مناسبت پيام به .7

 .72/77/7919، های نمازجمعهبيانات در خطبه. 6

 .63/5۱/7915، بيانات در جلسه سيزدهم تفسير سوره بقره. 9
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ی کيميایی است که ميگویند مس را طال ميکند. دل اکسير عوض ميکند. اکسير ماده

 7.ما از مس هم که باشد، اکسير ذکر آن را به طال تبدیل ميکند. این، خيلی مهم است

17.  

 تقوا وگناه

 استغفار باشد. در دنيای امروزی، جوانان گرفتارند. آنها چوبجوان باید مظهر پرهيز و 

اگر ميبينيد هيپيگری و انواع و اقسام بدبختيها از سی یا  6.دناپرهيزیهایشان را ميخورن

ها و جوامع اروپایی دنيای غرب ادامه دارد و گریبان خانواده چهل سال قبل تا به امروز در

وری از خدا و غفلت از استغفار و ناپرهيزی در است، به جهت د و امریکایی را گرفته

اش آن است که این مسأله هم دالیل متعددّی دارد. عمده ارتکاب گناهان است. این

معنوی سيراب نميکنند. جوان به دنبال سيراب شدن از  جوامع، جوانان خود را از لحاظ

 .9ال خواهد شدسرچشمه را پيدا نکند، به انحراف مبت ای زالل است و اگر آنسرچشمه

مظهر صبر ...خصوصيت روزه عبارت است از کفّ نفس. روزه، مظهر کفّ نفس است؛ 

ی ی شریفهآیه ی مشتهيات، روزه است. لذا در روایات، ذیلدر مقابل گناه و غلبه

مظهر گذشت از  اند. روزه،صبر را به روزه تعبير کرده 2«وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۀِ»

چند روز در  چند ساعت در روز، آن همـ  هاست. اگرچه زمانِ روزه محدود استخواسته

 ليکن به صورت نمادین، یک حرکت اساسی برای انسان است. چرا؟ چونـ  سال

هواهای نفسانی و هوسها و مشتهيات و خواستهای نفس، همان مسيری است که انسان 

 ت نفسانی با گناه مالزم و از یکدیگرطور نيست که مشتهياگناه ميرساند. این را به

 ه انسانکناپذیر باشند؛ نه، بعضی از مشتهيات نفسانی هم حالل است. اما ایناجتناب

ی نفس را بردارد، نفس خود را بی مهار و بی دهنه رها کند و اسير مشتهيات آن دهنه

                                                

 
 .73/56/79۱2، آموزانهای اسالمی دانشبيانات در دیدار اعضای انجمن .7

 .75/5۱/7912، آموزان و دانشجویانبيانات در دیدار جمعی از دانش. 6

 همان. 9
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 29  تيموثر در ترب یفصل سوم: عوامل فرد

مَِل حُ : »الغه فرمودندالبدر نهج الصّالۀوالسّالمعليههمان چيزی است که اميرالمؤمنين  شود،

ی آن دست این شخص اند که دهنهاو را روی اسب سرکشی انداخته 7«عَلَيْهَا أَهْلُهَا

برد به پرتگاه پرتاب ميکند. هوای نفسانی انسان را به ميو اسب سرکش هم او را  نيست

 6.دگناهان ميکِش سمت

 قرائت آیات مربوط به قیامت .18

دهنده است. من پيشنهاد ميکنم هر کدام به تنهایی تکانآیات مربوط به قيامت خيلی 

قيامت را مرور کنيم؛ چون به آن احتياج داریم. این دیگر از چيزهایی نيست که  آیات

ی قيامت وجود دارد؛ بتواند آن را ثبت کند و آمار بدهد. صدها آیه در قرآن درباره انسان

دهنده است. بشارتهای تکانبشارتهای قيامت هست، هم تهدیدهای آن؛ هر دو  هم

دهنده آفرین است؛ تهدیدهای قرآنی هم تکاندهنده و جذاب و شوقتکان قرآن هم

  9.را آب ميکند است و دل انسان

 

 

 

 

                                                

 
 .(برنديهاى خود را به پيش مسواره. )72البالغه، خطبه . نهج 7

  .52/5۱/79۱9، بيانات در دیدار کارگزاران نظام. 6

  همان. 9
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ی اصلی در جامعه است، ی بسيار مهمی است؛ پایه، مسئلهی خانوادهمسئله

سلول اصلی در جامعه است. نه اینکه اگر این سلول سالم شد، سالمت به دیگرها سرایت 

 یگرها سرایت ميکند؛ بلکه به این معناستميکند؛ یا اگر ناسالم شد، عدم سالمت به د

که اگر سالم شد، یعنی بدن سالم است. بدن که غير از سلولها چيز دیگری نيست. هر 

ی سلولهاست. اگر ما توانستيم سلولها را سالم کنيم، پس سالمت آن جهازی، مجموعه

 تيخانواده در ترب یدهیاست. فا یتياهم زیمهم و حا اريبس اديخانواده بن 7.جهاز را داریم

نحصر م یدهیفا کی یو روان یو فکر یسالم از لحاظ معنو یانسانها جادینسل بشر و ا

، نظام خانواده وجود داشته باشد ی...وقت رديگيخانواده را نم یجا زيچ چياست. ه یبه فرد

 6.رديگيدو  مکمل و دو پرستار را نم نانسان، هر کدامشا اردهايليم نیا

                                                

 
 .72/75/7935ی، راهبرد یهاشهینشست اند نيدر سوم اناتيب. 7

 .2/75/79۱7 ،عقد یخطبه. بيانات در  6
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 یت نسلبدر تر اساسی خانواده شنق .19

توانند روح ياست که در آن چه فرزندان و چه خود پدر و مادر م یامن طيمح کیخانواده 

امن و قابل اعتماد، سالم نگهدارند و رشد بدهند.  طيمح نیو فکر و ذهن خود را در ا

 7اند.فاظح یب ند،یآ یپشت سر هم م طورنيکه هم ییخانواده سست شد، نسلها یوقت

ود مگر در شينم نیو کمال است. ا یو تعال تیهدا یاست؛ انسان برا تيترب یبرا انسان

انسان اشباع بشود، درآن  د،یايکه در آن عقده به وجود ن یطيامن؛ مح طيمح کی

 ح،يصح ميلانسان تحت تع کی یبه نسل بعد منعکس بشود و از کودک یهر نسل ماتيتعل

د ترنعالم مهربان یانسانها یبه او از همه بتدو معلم که نس یِو فطر یعيروان، طب

 6.رديپدر و مادر قرار بگ یعنی

کام انسانها نا یروح یازهايو همه ن یبشر یتهايدر جامعه نباشد، همه ترب یاخانواده اگر

آغوش خانواده و در  گونه است که جز در نیا یو ساخت بشر عتيطب رایخواهد ماند ز

 و عقدهیو ب بيعیسالم و کامل و ب تيخانواده و در آغوش پدر و مادر آن ترب طيمح

 حيصح ،یو عاطف یاز لحاظ روح ینخواهد شد. انسان زمان دايپ یحالزم رو یِآن بالندگ

 طيشود. اکر مح تيو در خانواده ترب دیايو سالم و کامل بار خواهد آمد که در خانواده بار ب

خاطر جمع شد که فرزندان از  توانيفرما باشد، مدر خانواده حکم یآرام و مناسب یزندگ

 9.تندسالم هس یو روان یلحاظ ساختار عاطف

ند، خانواده هست نیها که پدران امرد یکیشوند،  یخانواده، سه دسته انسان اصالح م در

 2ند.جامعه هست نیا یبعدکودکان که نسل  گریاند و دخانواده نیزنها که مادران ا یکی

                                                

 
 .7۱/76/7912 عقد، یدر خطبه اناتيب.  7

 .65/1/7912 عقد، یدر خطبه اناتيب.  6

 .77/1/7912. بيانات در خطبه عقد،  9

 .73/6/7912. بيانات در خطبه عقد،  2
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 خانواده، اساس اصالحات واقعی در جامعه .21

د و باشن یميکه با هم مهربان باشند، با وفا و صم یزن و شوهر ،یعنیخوب  یخانواده

و  یرامرا گ گریرا بکنند، مصالح همد گریهمد تیمحبت و عشق بورزند، رعا گریکدیبه 

 در درجه اول. نیمهم بدارند، ا

ند، کن تينسبت به او احساس مسئول د،یآیکه در آن خانواده به وجود م یاوالد بعد،

 یو معنو یسالم بزرگ کنند. بخواهند از لحاظ ماد یو معنو یبخواهند او را از لحاظ ماد

او را وادار کنند، از  ییزهايبدهند؛ به چ ادیبه او  ییزهاياو را به سالمت برسانند، چ

ساس ا یاخانواده نيچن کیکنند.  قیرا در او تزر یخوبو صفات  رنداو را بازدا ییزهايچ

 تيخوب ترب یاخانواده نيکشور است. چون انسانها در چن کیدر  یهمه اصالحات واقع

. با شجاعت، با استقالل عقل، با فکر، با احساس شونديبا صفات خوب بزرگ م شوند،يم

 ـیه بدخواهنـ  یرخواهيبا خ ،یريم گيبا احساس محبت، با جرئت، جرئت تصم ت،يمسئول

 رگیجامعه د نیرا داشته باشد، ا اتيخصوص نیا یامردم جامعه یبا نجابت، خب وقت

 7.دیرا نخواهد د یبدبخت یرو

 تربیت صحیح خانوادهدر نتیجه  انتقال فرهنگ .21

 فرهنگ در کیتمدن و  کی یانتقال فرهنگها و تمدنها و حفظ اصول و عناصر اصل

 6.رديگيبه برکت خانواده انجام م ،یدرپیپ یجامعه و انتقالش به نسلها کی

 نیخانواده. علت هم ا ليمصلحت ازدواج، عبارتست از تشک نیازدواج و مهمتر اساس

وجود داشته باشد، آن جامعه سالم خواهد  یاجامعه کیدر  یاست که اگر خانواده سالم

منتقل خواهد کرد. در آن جامعه  حيخودش را به صورت صح یفرهنگ ثیشد و موار

                                                

 
 .76/3/7911. بيانات در خطبه عقد،  7

 .62/7/7911 . بيانات در خطبه عقد،  6
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که  ی. لذاست که در آن کشورها و جوامعردیپذيوجه صورت م نیکودکان به بهتر تيترب

 7.دیآیبه وجود م ـ اخالقی یمعموالً اختالالت فرهنگ شوديخانواده دچار اختالل م

و  دمنتقل کنن یبعد یخود را به نسلها یو فکر یذهن یهانسلها بخواهند فرآورده اگر

 طيفقط با خانواده ممکن است. در مح نیجامعه از گذشته خودش بخواهد سود ببرد، ا

انسان بر اساس فرهنگ آن  کی تيو شخص تیهو یخانواده است که اول بار همه

 ود آنهاخ نکهیو بدون ا ميمستقريبه طور غ کهپدر و مادرند  نیو ا رديگيجامعه شکل م

ذهن و فکر و عمل و معلومات و اعتقادات  یمحتوا یعيبه کار ببرند، به طور طب یتصنع

 6.کننديمنتقل م یرا به نسل بعد نهایو مقدسات و ا

 اثر بی مباالتی والدین .22

گاهی انسان با دست و زبانِ بی مهار و بيرون از کنترل و با عمل غلطِ خودش کاری 

ند؛ او را بی که جوانِ خود را از دین و مبانی دینی و اعتقادات و اصول دور ميک ميکند

ميکند. ما چنين کسانی را داشتيم؛ از هر دو طرف هم ممکن است. گاهی با  اعتقاد

و گاهی هم  ـ که بنده به سختگيریهای بيجا اصالً توصيه نميکنمـ  بيجا سختگيریهای

ها را زده ميکنند؛ بعضی هم از آن طرف با بی تلخ و ترش، بعضيها بچه با برخورد تند و

ها گذاشتن و از هر غلطِ آنها اباليگریها و امکانات بی حساب در اختيار بچهال مباالتيها و

ها را با دست خود طرد ميکنند؛ در نتيجه بچه فاسد پوشی کردن، بچهچشم با اغماض

قُوا »باید با منطق و برخورد صحيح و مهربانانه با فرزندان برخورد کرد.  .و خراب ميشود

؛ جوان و همسرتان را باید حفظ کنيد؛ این جزو وظایف شماست. 9«أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِيکُمْ

خدای  خانواده یی، جوان یا یک عضوخانواده کننده دارد؛ یعنی وقتی در این، اثر تشدید

ی سياهی شد روی دندان، و مينای دندان در مثل لکه ی ضعفی پيدا کرد؛نکرده نقطه

ش و پدر و مادرش اثر ميگذارد مخاطبهای خود این نقطه خراب شد، بتدریج روی ذهن

                                                

 
 .72/7/791۱ . بيانات در خطبه عقد،  7

 .71/75/7913. بيانات در خطبه عقد،  6

 ، ترجمه: خودتان و کسانتان را حفظ کنيد2. سوره مبارکه تحریم، آیه 9
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دارد؛ در نتيجه آن حقيقت و معنویت را از دست  طور اثرهای متقابلِ تشدیدکنندهو همين

 7.ميدهد

 جایگاه مادر .23

مادر است که فرهنگ و معرفت و تمدن و ویژگيهای اخالقىِ یک قوم و جامعه را با 

دانسته و ندانسته به فرزند منتقل جسم خود، با روح خود، با خُلق خود و با رفتارِ خود، 

ش از ی بهشتی شدنهمه تحت تأثير مادران هستند. آن که بهشتی ميشود، پایه .ميکند

فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده  تربيت بهترین روش 6.مادر است

 9.کند از مهر و محبّت او پرورش پيدا

 رخنه در خانواده .24

 کوچک در درون خانواده، ما را تغيير ميدهد. اميرالمؤمنين یگاهی اوقات یک رخنه

رحلت  بيت بود. واقعاً هم همين جور بود. ميدانيد بعد ازفرمود: زبير با ما بود، از ما اهل

صحابه  حدود ده نفر ازـ  جناب ابوبکرـ  ی اولپيغمبر، در مسجد، در پای منبر خليفه

ای، نشسته اع کردند؛ گفتند این جائی که شمابلند شدند و صریحاً از اميرالمؤمنين دف

عشرت نبود؛  طالب است. یکی از آن ده نفر، زبير بود! زبير، رفيق دورانابیبنحق علی

هلل تا پسرش عبدا...رفيق دوران محنت بود. اميرالمؤمنين فرمود: زبير همواره با ما بود، 

آن وقت او عوض شد. زبير دخالت کرد؛  هاگيریبزرگ شد، آمد توی عرصه، در تصميم

ی کشيد! گاهی اوقات یک رخنه همانی شد که آمد در مقابل اميرالمؤمنين شمشير

لذا باید جلوی این رخنه  .کوچک در درون خانواده، یک چنين اثر بسيار مهمی ميگذارد

                                                

 
 .52/5۱/79۱9، بيانات در دیدار کارگزاران نظام .7

 .51/51/79۱2، از مداحان یجمع داریدر د اناتيب .6

 .65/76/7911، بيانات در اجتماع زنان خوزستان. 9
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پذیر با توجه، امکان را گرفت؛ و این هم جز با توکل به خدای متعال، جز با ذکر، جز

 .7نيست

 حفاظت وصیانت از اعضای خانواده .25

برسيد. گاهی آنها بهتر از ما هستند،  های خودتان هم برسيد؛ به زن، به فرزندبه خانواده

کنيم. اگر بهتر از ما بودند، کاری نکنيم  که ما حفظشانگاهی هم احتياج دارند به این

ما دارند، هستند که احتياج به کمک  که خراب شوند؛ اگر دیدیم خدای نکرده طوری

از  6«قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِيکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَۀُ»کمکشان کنيم؛ مراقب باشيد. 

تان را حفظ یخودتان و زن و بچه ی آن انسانها و سنگها هستند،آتشی که آتشگيره

بته این ی ماهاست. العهده ی حفظ زن و بچه هم بهشود که وظيفهميکنيد؛ معلوم 

بدانيم. خداوند خودش باید  شود؛ این را همميکارها با کمک خودِ خدای متعال ميسر 

 9کمک کند؛ باید از خدا همين را بخواهيد.

 عدالت خانوادگی .26

که  متعال بخواهد یانسان از خدا یستیامور با یدر همه ست؛يعدالت صرفاً در اقتصاد ن

ت رفتار با عدال کانتانیعادالنه عمل کند؛ با خودش هم انسان با عدالت رفتار کند؛ با نزد

آنچنان  میدید نياز مسئول یبعض ی. گاهديبا زن و فرزندتان با عدالت رفتار کن د؛يکن

 یعاتیاض نیاز وجود همسرانشان و فرزندانشان؛ و ا روديم ادشانیکه  شونديمغرق در کار 

اهش : آقا ! خوميتعارف باشد، بگوئ یکه ما پا ستين نجوریا یعنی. کنديرا درست م

. ستين ینجورینه، اشکال ندارد. ا ديشما هم بگوئ د،يشما به خودتان برس شتريب ميکنيم

انون اش و کفرزندانش، خانواده همسرش، یستیاست که انسان با یفيتکل کی نیا

                                                

 
 .51/75/7935، های سياسی ایران در خارج از کشوردر دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی بيانات. 7

 .(حفظ کنيد نگهاستخودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم و . )2. سوره مبارکه التحریم، آیه  6

 .79/51/79۱9، در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطالعات بيانات. 9
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خودتان  7«نارا وقودها النّاس و الحجارۀ قوا انفسکم و اهليکم». را حفاظت بکند یخانوادگ

 6.انسان ذکر شده و اهلتان را حفظ کنيد. یعنی در کنار خود

 

 

 

 

                                                

 
 .(حفظ کنيد خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن مردم و نگهاست. )2. سوره مبارکه التحریم، آیه  7

 .72/52/79۱۱، دولت دیدار اعضای هيئت در بيانات6. 





و نقش گروهها و نهادها در  یااخالق حرفهفصل پنجم: 

 اخالق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعات دینی که مردم  یما در مساجد و منابر، در مجالس قرآن و در همه

...از خودمان هم  ...باید روح معنویت را در مردم بيدار کرد دارند، باید مردم را انذار کنيم

باید شروع کنيم. مردم به عمل ما نگاه ميکنند. روحانی، آن وقتی سخن نافذ خواهد 

داشت که عمالً نشان بدهد به زخارف دنيا بی اعتناست و آن حرصی که بر دلهای 

دنياداران و دنيامداران حاکم است، بر او حاکم نيست. این را باید به مردم نشان بدهيم. 

ی پارسایی بود که این حيثيت و آبرو را پيدا کرد. این پارسایی و روحانيت، در سایه

 7 .اعتنایی به دنيا و به زخارف، باید حفظ شودبی

 مسئولین .27

گيری و تعامل درونش با  هی و جهتاین مجموعه انسانی و نيز سازماندی باید بنا

بيرونش، براساس دین و اخالق باشد. در مجموعه نظام جمهوری اسالمی، از دین و 

                                                

 
 .66/76/7923، ونياز روحان یجمع داریدر د اناتيب. 7
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اخالق تهی ماندن، یک عالمت صد در صد منفی است. هر کس که دین و اخالق را 

 7 .بيشتر دارد، به لبّ و حقيقت جمهوری اسالمی نزدیکتر است

این را از امام شنيده بودند که بایستی آماده باشيم؛ اگر ی مسئولين طراز اول کشور همه

چنانچه از ما عيب گرفتند، نگوئيم ما باالتر از اینيم که عيب داشته باشيم، باالتر از اینيم 

 های خودکه به ما انتقادی وارد باشد. خود امام هم همين جور بود. ایشان، هم در نوشته

اظهارات خود، بارها گفت من در فالن قضيه  هم درـ  بخصوص در اواخر عمر شریفشـ 

اشتباه کردم. اقرار کرد به این که در فالن قضيه خطا کرده است؛ این خيلی عظمت 

 6الزم دارد.

ی قشرها، چه کسانی که مسؤوليتی در نظام جمهوری در جمهوری اسالمی، همه

چه ـ  جبتر استوا که البته نسبت به اینها، تکليف سنگينتر و فوریتر وـ  اسالمی دارند

 کشند،ميمردم معمولی جامعه که سمت و منصب و شغل و اعتباری ظاهری را یدک ن

تواضع، زدودن روح تکبر و استعال و علو، که ـ  اگر سعی کنند همين یک خصوصيت را

در خودشان به وجود آورند، بسياری از مشکالت حل خواهد شد ـ  موجب طغيان است

اسالمی خواهد شد. باید این کارها را بکنيم؛ منتظر چه  ی حقيقتاًو جامعه، جامعه

 9هستيم؟

 دولت .28

 شما در و وقت کشورمان اسالمی خواهد شد. اگر من آن اگر دولت ما اسالمی شد،

نتوانستيم خود را به حد  در مجاهدتمان، در طلب مالمان، در رفتارمان، معاشرتمان،

 های پایين دولتی،رده از آن عنصر در بازاری،از آن جوان  از آن دانشجو، برسانيم، نصاب

اسالمی  از آن شهری چه توقعی ميتوانيم داشته باشيم که از آن روستایی، از آن کارگر،

                                                

 
 .61/57/7912، از فرماندهان و کارکنان ارتش یجمع داریدر د اناتيب. 7

 .72/59/7935، سرهقدس ینيسالگرد رحلت امام خم نيو دوم ستيدر مراسم ب اناتيب. 6

 .95/57/7923، ماه مبارک رمضان وسومستياقشار مختلف مردم در روز ب داریدر د یسخنران. 9



 11  و نقش گروهها و نهادها در اخالق یام: اخالق حرفهفصل پنج

 نباید مالمت کنيم. اگر کمبودی هست، عمل کنند؟ چرا مردم را بيخود مالمت ميکنيم؟

 .7«لُومُوا َأنْفُسَکُمْ »خودمان را باید مالمت کنيم؛ 

 آن 6«السنتکم کونوا دعاۀ النّاس بغير»وقتی اسالمی شدیم، ما اسالمی ميشویم؛ اول،

اسالمی خواهد شد؛ هم  کشور، و واقعی خواهد کرد وقت عملِ ما مردم را مسلمان

هم  هم دولتمردان اسالمی اند، است، هم اجرا اسالمی مقررات اسالمی است، و احکام

اسالمی خواهند شد. البته شيطان  اخالقی لحاظبه تبع دولتمردان از  و مردم به تبع حال

هایی هستند که تسليم مجموعه جریانی، ای،است. هميشه عده نميميرد؛ شيطان زنده

 9.اسالمی خواهد شد شيطان بشوند؛ اما شکل کلی،

 مجلس .29

آنچه از دل این قله ميجوشد، بر دامنه و پيکره سرازیر ميشود.  ؛ديقله هست کیمثل  2شما

هائی ی قلهچگونگی تعامل در مجلس شورای اسالمی، مثل بقيه آداب، خُلقيات،رفتار، 

جامعه اثر ميگذارد؛  که در کشور وجود دارد، بر روی رفتار، آداب، اخالق و منش آحاد

فکر و طمأنينه  این یک امر طبيعی است، یک امر هميشگی است. اگر در مجلس، عقل و

در سطح  شد و از بلندگوهای مجلس این قضيهفرما با و سکينه و آرامش و محبت حکم

 جامعه منعکس شود، همين خصوصيات به تدریج در جامعه اثر ميگذارد. اگر در مجلس

کاری باشد، این باز به نوبۀ خود در رفتار مردم منعکس تشنج باشد، بغض باشد، کم

ر اما به مروتأثير، دفعی و برجسته و نمایان نيست،  ميشود؛ این تأثير، طبيعی است. این

این، مسئوليت مسئوالن محترم را افزایش  و به تدریج آثار خودش را نشان ميدهد؛

 .ميدهد

                                                

 
 .(خود را مالمت کنيد. )66سوره مبارکه ابراهيم، آیه .  7

 .(مردم را به غير از زبانتان دعوت به دین کنيد) .953، ص 21ج  ،یبحار األنوار، عالمه مجلس.  6

 .5۱/52/79۱2، دولت أتيه یو اعضا جمهورسيرئ داریدر د اناتيب. 9

 . نمایندگان مجلس شورای اسالمی2
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...رفتار نمایندگان در تربيت جامعه و سوق دادن جامعه به این طرف و آن طرف مؤثر 

اگر تقوا و امانت و اخالق و احساس مسئوليت و نشاط کار، در مجلس دیده شود،  .است

مجلس عالقه ی اول مردم را نسبت به نمایندگاناثر ميگذارد؛ در درجه جامعه این در

ی بعد رفتار آنها را به رفتار این نمایندگان مند و خوش بين و متعهد ميکند، در درجه

 7.نزدیک ميکندـ  هستند، چهره هستند، برجسته هستند که خب قلهـ  عزیز

 معلمان .31

ر ی اسالمی، دکه این اخالق و وظيفهمعلم کاری ميکند و رفتاری در پيش ميگيرد 

آید، با عقاید غلط مردم به مقابله برميخيزد، با احساسات جامعه به شکل رنگ ثابت درمی

ی اخالق غيراسالمی مبارزه ميکند و مقابل ميشود، های رسوب کردهماندهجاهلی و ته

ب، کاری به جامعه و مردم شوک وارد ميکند و در مقاطع مناسب و با روشهای مناس

ميکند که فضای جامعه و محيط زندگی مردم، با این صفت و اخالق و روش خوب 

اگر یک جامعه بخواهد رشد کند و اخالق صحيح اسالمی را در  .کامالً ممزوج ميشود

 6.وجود آورد، محتاج همين روش استخود به

 حوزه و دانشگاه .31

اه اهميت بی جوانان در دانشگی پُرشور انقالبایستی به تربيت دینی و گرایشها و روحيه

...در مراکز حساس و سربندهای  داد. فقط با زبان هم نميشود. این کار، مقدماتی الزم دارد

ی امور فکری و تدریس چه اداره به معنی رسمی آن و چه ادارهـ  ی امور دانشگاهیاداره

از  قعاً بایدکسانی که مسؤول ميشوند و کارهای مهم دست آنهاست، واـ  و امثال اینها

ی ضدیت با انقالب در آنها نباشد. اگر واقعًا عناصر انقالبی باشند. دیگران هم انگيزه

در هر ـ  ی مخالفت با انقالب در وجودش باشد، حضور او در دانشگاهکسی انگيزه

مضر است؛ برای تحصيل هم مضر ميباشد. من این واقعيت را در ـ  سطحی که باشد

                                                

 
 .5۱/59/7936، نمایندگان مجلس شورای اسالمیبيانات در دیدار . 7

 .6۱/51/792۱، تهران ینماز جمعه یهاخطبه. بيانات 6
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ستادی ام. ای آنها قضاوت کنم، مشاهده کردهميتوانستم درباره هایی کهبعضی از رشته

که توانایی تربيت شاگرد در آن رشته را دارد، ولی بر اثر بی اعتنایی یا مخالفت با انقالب، 

حتّی وقت نميگذارد که دانشجو را در آن رشته تربيت کند، در حقيقت برای او، تربيت 

د یک انگيزه نيست؛ بلکه نسبت به این قضيه ضدانشجوی انقالبی و دانشگاه انقالب، 

 7.انگيزه دارد

ور ی اساتيد دانشگاهی کشتربيت دینی دانشجویان، بایستی یکی از اهداف مجموعه

همان اعتماد به نفس ملی ـ  دانشجو را باید هم متدین و هم دارای باورهای ملی .باشد

ی از دانشگاهها و بعضی از بار آورد. خالف این را من گاهی از بعضـ  که عرض کردیم

ی کشور حرف ميزند که دانشجو آید طوری دربارهکالسهای درس ميشنوم. استادی می

 6.انصافی استاز اینکه ایرانی است، بی زار ميشود. این بی

 رسانه .32

ها ...ميتوانند در ارتقای اخالق و معنویت در ميان انسانها مؤثر باشند و ميتوانند رسانه

ای رسانه سازیالمللی مدیریت و برنامه...اگر در سطح بين تر کنند؛خوشبختانسانها را 

 ی بر مفاهيم واقعی انسانی باشد،بر اساس معيارهای اخالق، فضيلت، برابری و تکيه

ها ميتوانند به صورت اخالقی و استداللی، مفاهيم ملتها ...رسانه .ملتها سود خواهند برد

ی و دادوستد معنوی و اخالقی و فرهنگی کنند؛ این مسئلهرا ميان یکدیگر تبادل کنند 

ای، دین، اخالق و فضيلت سازی رسانهگر در مدیریت و برنامها... .بسيار ارزشمندی است

ها وضع بهتری خواهند داشت و وضع بشریت از آنچه که امروز حاکم باشد، یقيناً رسانه

 9.هست، بهتر خواهد شد
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 عاشقان لذت .33

یک مرحله که نيستيم؛  ، مراحلی دارد. ما آدمها همه در یک حد و درذکر و یاد الهی

هستند؛ مثل اولياء و  ها از لحاظ روحی در درجات باالرتبه ماها مختلف است. بعضی

بنده و ماها که به  انبياء و صالحين و اهل دل و اهل معنا. بعضی هم هستند مثل امثال

سطوح هست.  نداریم از آنچه که در آنمان خبر هم آن سطوح دسترسی ندارند؛ بعضی

ها، آن ـ  ذکر برای ها هست، هم برای ما هستـ هم برای آن برای همه ما ذکر هست 

سۀ الذّکر مجال» است که فرمود الصّالۀوالسّالمعليههمانی است که در روایت از اميرالمؤمنين 

برای آنها لذت  ذکر ذکر همنشينی با محبوب است. این برای اولياست. لذت 7«المحبوب

الذّکر لذّۀ »فرماید: مي در یک روایت دیگر عليهاللَّهسالمهمنشينی است. اميرالمؤمنين

 .هاستآن عاشقان و محبان است. خوب، این مال ذکر لذت 6«المحبّين

این روزها  خصوص درـ به روز خوش به حال شماها اگر چنانچه در برخی حاالت شبانه

ممکن  ای، پرتوی از این حالت در زندگی شما بدرخشد؛ گاهیـ  جرقه هاو در این شب

این مال  ؛«که دائم در نمازندخوشا آنان»است پيش بياید. البته مال آنها دائمی است. 

ای جرقه تر هم هستند گاهی ممکن استهای پایينآنهاست. لکن کسانی که در رتبه

محبين است؛  ک مرحله از ذکر است که مالبزند؛ باید اینها را قدر دانست. این حاال ی

 .دارد مال اهل دل است، لکن برای ما هم که در آن مرحله نيستيم ذکر فوائد عجيبی

 نقش ذكر در تربیت .34

ها، ما را و دل ما را محافظت مثل مدافعی است که در مقابل هجوم این هوس ذکر...

 پذیر است. در مقابلآسيبپذیر است. ما دلمان، روحمان خيلی خيلی آسيب کند. دلمي

ر شود. اگميهای گوناگونی گيریم؛ دل مجذوب به جاذبهميتأثير قرار  چيزهائی تحت

ترین مرتبه در وجود انسان، دل جای خداست، جایگاه خداست. رفيع ـ که بخواهيم دل 

                                                

 
 . 9221ح  ،7۱3ص  ،غررالحکم و درر الکلم ، عبد الواحد بن محمد تميمى.  7
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ـ  سالم و پاکيزه بماند، مدافعی  باطن و حقيقت وجودی انسان انسان است؛ یعنی همان

امان گذارد که دل دستخوش تهاجم بیمياست. ذکر ن م است؛ این مدافع ذکرالز

دارد که در فساد و در ميذکر دل را نگه  د.هوسهای گوناگون شود و از دست برو

 .کننده غرق نشودهای گمراهجاذبه

ينَ افِلِاَلذَّاکِرُ ِفی اَلْغَ »فرماید: ميهمين رابطه من روایتی را دیدم که خيلی پرمعناست؛  در

ایستادگی  کند،ميبينيد که دفاع مي. در ميدان جنگ، یک رزمنده را 7«کَالْمُقَاتِلِ فِی اَلْفَارِّینَ

کند و از همه امکاناتش برای ضربه زدن به دشمن و جلوی تهاجم دشمن ميایستادگی 

کند؛ اما رزمنده دیگر هم ممکن است باشد که بگریزد؛ طاقت ميگرفتن، استفاده  را

فرماید: ذاکر در ميان جمعِ غافل مثل ميدست بدهد و از مقابل دشمن بگریزد.  تحمل از

ند. ببينيد کنميکننده است در ميان کسانی که دارند فرار سرباز رزمنده ایستادگی همان

 تشبيه و تنظير به همين لحاظ است؛ چون او دارد در مقابل تهاجم بيگانه دفاع و این

مرز دل  زکند؛ اميکند؛ دارد از مرز دفاع ميرد ایستادگی کند، ذکر شما هم داميایستادگی 

است،  کند. لذاست که شما در آیه شریفه قرآن که جزو آیات جهادميشما دارد دفاع 

ميدان جهاد وقتی در  در 6«إِذَا لَقِيتُمْ فِئَۀً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِيرًا »فرماید: ميبينيد که مي

اثْبُتُوا وَاذْکُرُوا  »بکنيد.  رار گرفتيد، ایستادگی کنيد و ذکر کثير خدامقابل تهاجم دشمن ق

ذکر خدا کنيد. این ذکر خدا  ثبات قدم به خرج بدهيد، ایستادگی کنيد و 9«اللَّهَ کَثِيرًا

که شما ای است برای اینوسيله ؛ که این2«لعلّکم تفلحون»خورد. ميجا هم به درد آن

کند. مياین ذکر، دل را قرص  پيدا کنيد. ذکر خدا؛ چرا؟ چونبه فالح و کاميابی دست 

کند. در ميدان جنگ مي دل که قرص شد، دل که ثبات پيدا کرد، قدم هم ثبات پيدا

هستيم، به طرف  عنصرجوری است. ميدان جنگ قبل از آن که پاهای ما که سستاین

                                                

 
کسى که در ميان غافالنْ به یاد خدا ). 721, صفحه  1, جلد  عۀیمسائل الشر ليتحص یإل عۀيوسائل الش ليتفص. 7

 (.باشد مانند کسى است که در ميان فراریان ]از جنگ[ مى جنگد

 .(کنيد پایدارى ورزید و خدا را بسيار یاد کنيديچون با گروهى برخورد م. )21. سوره مبارکه األنفال، آیه  6
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جسم ما را  ماست کهعقب جبهه مشغول دویدن و فرار شود، دل ما فرار کرده. این دل 

 .ایستدمی کند؛ وإلّا اگر دل ایستاده باشد، جسمميبه فرار وادار 

هم ميدان  ـ هم ميدان جنگ نظامی، هم ميدان جنگ سياسی، های جنگدر همه ميدان

 ـ  ذکر خدا کنيد که این ذکر خدا موجب جنگ اقتصادی، هم ميدان جنگ تبليغاتی

شود يمفالح و کاميابی شماست. ذکر خدا پشتوانه ثبات قدم است. بنابراین ذکر موجب 

ما بتوانيم در آن صراط مستقيم سلوک کنيم؛ پيش برویم. آن هدفی که ترسيم  که

عنوان پيرو یک مکتب عنوان مؤمن، به عنوان مسلمان، بهخودمان به کردیم برای

برای برپا داشتن این بنای رفيعی که خبر از  کسانی که انگيزه داریم عنوانمترقی، به

دهد، احتياج داریم به ذکر خدا تا مياسالمی در آینده و در قرون آینده  شکوفائی تمدن

ـ  که بر دل ما حاکم شد، بدون  اللَّهـ ذکر این جاده حرکت کنيم... و این ذکر  بتوانيم در

چه که بر عهده ماست از وظائف و گذارد؛ در انجام دادن آنميرفتار ما اثر  تردید در

کردن و پرهيزکردن از آنچه که بر ما حرام و گناه است و موجب وزر اجتناب تکاليف، در

 .کنيم ها دوریکند که از اینميگذارد و کمک ميموجب غضب الهی است، اثر  و وبال و

ایت دیگری است؛ و رو السّالمعليهخوب، حاال ذکر چيست؟ روایتی از حضرت أبی عبداللَّه 

خوانم. ميروایت را  هم هست که آن روایت دوم بيشتر مورد توجه من بود؛ اما هر دو

اللَّه عليه فرمود: سالم السالم است؛ حضرت باقرروایت اول از حضرت أبی جعفر عليه

بسيار مهم و دشوار  چيز هست که جزو تکاليف؛ سه7«ثَالثٌ مِن أشَدِّ ما عَمِلَ العِبادُ»

انسان در قبال  که؛ این6«إنصافُ المُؤمِنِ مِن نَفسِهِ»ت؛ کارهای سخت. یکی مؤمنين اس

خاطر که حق را بهاین شود بينميجائی که امر دائر دیگران انصاف به خرج بدهد. یعنی آن

جائی دومی را انجام بدهد. آن خاطر حق زیر پا بگذارد، اینخود زیر پا بگذارد یا خود را به

را به او بدهيد. خودتان  قابل هست و شما حق ندارید، منصفانه حقکه حق به طرفِ م

بگذارید. این کار سختی  را اگر چنانچه موجب کوچک شدن و زیر پاگذاشتن است، زیر پا

                                                

 
 (از سخت ترین کارها براى بندگان استسه چيز ، . )92ح  ،913ص  ،23ج  ،بحار األنوار. 7

 (انصاف داشتن مؤمن در باره خود. همان )6



 27  و نقش گروهها و نهادها در اخالق یافصل پنجم: اخالق حرفه

کارهاست؛ البته سخت  ترینگوید این جزو مهممياست اما کار مهمی است. امام باقر 

مواسات ورزیدن با ...است و هيچ کار خوب و بزرگی بدون سختی که امکان ندارد. دوم 

برابری نيست. مواسات یعنی همراهی کردن  برادر مؤمن. مواسات با مساوات فرق دارد؛

وظيفه بداند؛ کمک فکری، کمک  و کمک کردن به برادر مؤمن در همه امور. انسان

در همه حال ذاکر خدای ...نی، کمک آبروئی. این مواسات است. سوم مالی، کمک جسما

 7.است متعال باشد. ذکر این
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ملکات و صفات و خصال است. آن همين  از ایدر حقيقت مجموعه بشر

این  از ت نيک است، با دست پُرکسانيکه صفات و خصال نفسانی و روحی آنها، صفا

و بقيه وظایفی که برعهده انسان است، در درجه  دنيا ميروند. اعمال عبادی، تقوای الهی

ملکات نورانی کند؛ خود را  از اینهایی برای این است که انسان بتواند خود را مجموعه

 7.بسازد و تشبّه به خدای بزرگ پيدا کند انسان واقعی

 ترک محرمات ،انجام واجبات .35

آن نگاه اسالم به انسان در خطاب فردی را هميشه در نظر داشته باشيد. خودتان را حفظ 

ی ترک محرمات و بجا ای که انسان را به خدا و نورانيت ميرساند، جادهجاده... کنيد

 6.آوردن واجبات است. واجبات را اهميت بدهيد، گناهان را پرهيز کنيد؛ تهذیب یعنی این

                                                

 
 .7۱/75/791۱، عيد فطر های نمازبيانات در خطبه7. 
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 خودسازی وجه به ت لزوم  .36

و مراقبت  یمراقبت از خود است. خودساز م،یطور که عرض کردهم همان هياصل قض

کند و  تیما را هدا یشاءاهلل همهان توانديکارهاست که م نیا یاز خود، اساس همه

ستغاثه ا دیکمک خواست، با یستیمتعال با یکمک کند. از خدا یستیمتعال با یخدا

 7برد. هبه قرآن و دعا و تضرع پنا دیکرد، با

از عمل  تشي. اخالق اهمميبه اخالق خودمان هم برس م؛يبه اخالق خودمان هم برس

ن . مميحسن ظن قرار بده ،یمهربان ،یبرادر یجامعه را فضا یاست. فضا شتريهم ب

. ميقرار بده یبدگمان یسوءظن و فضا یجامعه را فضا یفضا نکهیبا ا ستميموافق ن چيه

متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و  نکهیم. ايدور کن دیعادات را از خودمان با نیا

 تردهيچيتر و پو گسترده شتريروز هم بکه امروز روزبه - یگوناگون ارتباط یهادستگاه

 ست؛ين یخوب زيچ نیا گر،یکدیمتهم کردن  یاند براگرفته شيرا در پ یروش - شوديم

 چي. هندکيم یما را ظلمان یزندگ یفضا کند،يم کیدل ما را تار ست،ين یخوب زيچ نیا

ناه نباشد؛ گ یاشاعه یاما فضا، فضا ند،يمنافات ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را بب

 6.االتيبه خ عات،یرا متهم کردن به شا انگریتهمت زدن، د

 اهتمام جوانان به خودسازی .37

ه به باشد ک نیحزب اهلل[ ا یامر در ذهنتان]کادر مرکز نیترمهم یستیبه اعتقاد من با

. ديه کنو از او استغاث ديکلمه از او کمک بخواه یواقع یبه معنا قتاًيو حق ديخدا توکل کن

روردگار پ تینهایبه قدرت ب یستیعجز را با نیا م؛يستين شيب ییاشخاصِ ما عجزه

ما روز به ا دانم؛يشما را م ی. من طهارت و صفامیشو ریناپذبيآس یبکلتا  م،يوصل کن

. نوافل ديکن شتريبشود. توسالت و توجهاتتان را به پروردگار ب شتريب نیا دیروز با

 یکه خداوند متعال در سوره دينياست. شما بب یمهم یلهيشب وس یمخصوصاً نافله

                                                

 
 .67/59/79۱1،مجلس هشتم ندگانیبا نما دارید نيدر اول اناتيب.  7
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 21  یاخالق یفصل ششم: خود ساز

. بعد از آنکه او را به برخاستن در شب و تضرع زنديخودش چگونه حرف م امبريمزمل با پ

 امياو با ق امي. البته ق7«إِنَّا سَنُلْقِی عَلَيْکَ قَوْلًا ثَقِيلًا : »دیفرمايم کند،يشب امر م یمهيدر ن

ه بر دوش ک ییهار دوش آن بزرگوار بود، با ثقلکه ب یطبعاً آن ثقل کند؛يامثال ما فرق م

و  ميفيبه همان نسبت، خود ما هم کوچک و ضع کند؛يم قما هست، فر فيالغر و ضع

 ما هم الزم است. یبرا نیهمان تمر

بدون  یميبار عظ یکه وقت افتمیرا  نیا هيعلیتعالاهللرضوانامام بزرگوارمان یمن در زندگ

 تیخودش را تقو ،یو قلب یبا اتصال و ارتباط معنو گرفت،يسابقه بر دوش او قرار م

عد از . من بکردنديمالقات نم یدر ماه رمضان با کس شانیاواخر، معمولًا ا نی. در اکرديم

اطر اند؛ به خشده تریکه نوران دمیديبوضوح م کردم،يم ارتیرا ز شانیرمضان که ا هما

ن بودند. س ستادهیعمرشان مثل کوه ا یماهها نیتا آخر شانیبود که ا تينوران نيهم

 جوان از لحاظ یدر انسان است؛ ول یو روح یمعمولًا فصل ضعف و انحطاط جسم یريپ

متعال وصل کند، تا در  یبه خدا یستیرا با نیاست؛ اما ا یهر دو قو یو جسم یروح

 دیاقابل شماست و بکه در م یميعظ یمبارزه نیهرحال، در انفوذ نکند. به یزيچچياو ه

 6.دانميرا واجب م یجانب معنو تیمن تقو د،يآن را ادامه بده

 توسل به شهدا .38

 یعنیاست.  دانيتوسّل و تقرّب به پروردگار، توجّه به ارواح مطهّر شه یاز ابزارها یکی

 یعاد م،يتضرّع کن م،یيتوسّل بجو ميخواهياگر م ییتنهااز شبها به کیما در ...هر 

 ميقرار بده عيآنها را شف م،ياستشفاع کن یاز ارواح متعال یستیبا م،يمستجاب داشته باش

 نیاز ا یکیما هستند ....هر  زیعز یشهدا نيهم ،یمتعال یهاوعهمجم نیاز ا یکیو 

به  یاچهیدر کیرفتارشان، گفتارشان، حرکتشان،  دند،يکه به شهادت رس ییجوانها

 9.ميکند آگاه کند،يم دارياست؛ انسان را ب یمعرفت یايدن کی یسو

                                                

 
 .(کنيميدر حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا م. )1. سوره مبارکه المزمل، آیه  7

 .79/76/7915،اللَّه لبنانحزب یکادر مرکز یاعضا داریدر د اناتيب.  6

 .51/52/7931ر، شهدای هفتم تي یهاخانوادهبيانات در دیدار . 9
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 توجه به محاسبه الهی

من و شما اگر بخواهيم راه خود را درست برویم و این کشور از وجود من و شما سود 

فردای خودمان و به فکر  ببرد ...باید به فکر دل خودمان، به فکر قيامت خودمان، به فکر

 7.خودمان اغماض نکنيم زمينه نسبت بهی الهی از خودمان باشيم و در این محاسبه

وَما عِنَد  . »است هياز قض یبخش ،یويمسائل دن نیگرفت. ا دهیند دیرا که نبا یثواب اله

 یکه شما رنج یاو هر لحظه یهر ساعت ،یهر شب د،يمهم است. بدان 6«اللَّهِ خَيرٌ وَأَبقى

آن را  نيکاتبالکرام د،يکشيم یو زحمت دیپردازيم یبه تالش د،يکنيم یمراقبت د،یبريم

ه آن را ب ازين تیکه شما نها یو در هنگام شوديمضبوط م مادر پرونده ش سند،ینويم

تِ .عاقبدیآیشما حاضر و ناظر است و به کمکتان م یهمان عمل صالح برا نيع د،یدار

 9.حرکت کنند طورنیراه، ا نیاست که در ا یخوب متعلّق به کسان

ایمان، خصوصيّت اوّل و  2«وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ »ميفرماید:  اولدر آیه 

 »خصوصيّت سومی هم در عبارتِ: دوم عمل صالح، خصوصيّت دوم است. در پایان آیۀ 

ذکر شده است که خصوصيّت تزکيه و تهذیب نفس است. قرآن  1«یوَذَلِکَ جَزَاءُ مَنْ تَزَکَّ

 »داده است: « عُلی»این خصوصيّات است، وعده درجاتِ  کریم برای کسی که دارای

 2.1«یفَأُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَ

                                                

 
 .52/5۱/79۱9، بيانات در دیدار کارگزاران نظام. 7
 (است دارتریو آنچه نزد خداست بهتر و پا) 25. سوره مبارکه قصص، آیه 6

 .61/52/7912، بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان نيروی انتظامی. 9

 .(و هر که مؤمن به نزد او رود در حالى که کارهاى شایسته انجام داده باشد. )11سوره مبارکه طه، آیه .  2

 .(و این است پاداش کسى که به پاکى گراید. )12. همان.  1

 .(براى آنان درجات واال خواهد بود. )11. همان.  2

 .72/59/7915، اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيدر مراسم پنجم اناتيب .1
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 واعظ درونی .39

ا آن ی تربيتی خوب است؛ امامور تربيتی خوب است، معلم تربيتی خوب است، گوینده

 نْ وَاعِظ  مِ»ـ  یی نداشته باشدکسی که از درون خود، موعظه کننده و تربيت کننده

آید. خودتان را بسازید، با نفس مبارزه کنيد، اجرای این تربيتها به کارش نمیـ  7«نَفْسِهِ

ی شخص خودتان بزرگ بشمارید و به نماز، به توجه به خدا، حکم الهی را در محدوده

 6.به دعا و به توکل اهميت بدهيد؛ این شما را پوالدین خواهد کرد

 جلب دلهای مردم با اخالق حسنه .41

شما تواضع بورزید، اگر آدم صادقی باشيد، اگر عليه این و آن حرکت مخرّبی انجام اگر 

 که ستا صفاتیها اینـ  ایستيدندهيد، اگر کسی باشيد که بر روی حرف خودتان می

این اخالق حسنه  با خوب، خُلق این با توانيدمي پسـ  دارندمي دوست را صفات این مردم

 9.و خصال نيک، دل مردم را به طرف خودتان جذب کنيد

 نیروهای مسلح خودسازی در .41

 ؟یزيچه چ یِ. سازندگندیفزايخود ب یروز بر سازندگروزبه یستیمسلّح با یروهاين

 کیعنوان خودشان، شخص خودشان. خود را بسازند؛ خود را به یهاتيّشخص یسازندگ

از طر یساخته و پرداخته کنند. نظام یطراز اسالم ینظام کیو  یانسان طراز اسالم

است، در مقابل دشمن با کمال  ريباتدب است،مؤمن است، شجاع است، فداکار  ،یاسالم

 ست؛يل نخودش قائ یبرا یو تکبّر ینيّتع گونهچيامّا در مقابل دوست ه ستد،یایقدرت م

جور، است؛ مثالش مالک اشتر است؛ در مقابل دشمن آن یاسالم یِنظام تيّخصوص نیا

جور. آن ـ که داستانش معروف استـ در کوفه  ادبیب یپسربچّه کیدر مقابل 

 دياهانت کرد، بعد که فهم شانیمالک اشتر است، به ا نیکه ا شناختينم یاپسربچّه

                                                

 
 (از درونش یاندرزدهنده ا) 211, صفحه  7السالم , جلد  هميتحف العقول عن آل الرسول عل. 7

 .71/5۱/7915، انیآموزان و دانشجواز دانش یجمع داریدر د اناتيب. 6

 .79/56/7932شرح حدیث اخالقی، . 9



 اخالق و تربيت  2۱

کرد،  یذرخواهع خواند؛يرفته در مسجد دارد نماز م دید د،یدستپاچه شد، دنبالش دو

همان مالک  ،یتو دعا کنم. فرمانده نظام یام مسجد که برا]مالک[ گفت اصالً آمده

 جوان کیجوان،  یپسربچّه کیدر مقابل  م،يعظ یکارها نو آ نياشتر در جنگ صفّ

 7[ ساختن خود.یعنی! ]کنديبرخورد م یجورنیا ادب،یب

 کنميسفارش م یهوائ یرويمسلح، در ن یروهايدر ن زمانیعز یجوانها یمن به همه

خود بپردازند؛ سطح آموزشها را، سطح  یمعنو تيبپردازند، به ترب یکه به خودساز

مختلف را  یهارده نيدر ب یو مهربان یرا، برادر هايرا، انضباط را، آگاه  یسازمانده

اط هست، است. انضب ینیو د یارتش اسالم یهانشانه نهایکنند؛ ا تیتقو توانند،يهرچه م

 یاهرسته نيمختلف هم هست؛ انضباط هست، رقابت مثبت ب یهارده نيب یبرادر

 ،یوجود دارد، اما با روح برادر ـ یرزم ،یبانيپشت ،یفن ـمختلف  یگوناگون و بخشها

 یسالمنظامىِ ا یمجموعه کی اتيآن خصوص نیا ت؛يميو صم یافزائهم ،یهمکار

است که  یزيآن چ نیاست؛ که ا یو فداکار یآمادگ یهيوحاست. و از همه باالتر، ر

جنگ هم  یما در دوره یدشمنان شما آن را ندارد. جوانها یکس از جبهه چيه گرید

 را ارائه نیکه الزم شده، ا یرا عمالً نشان دادند؛ بعد از جنگ هم تا امروز در هر جائ نیا

 نیا دان؛يوسط م ندیايب رند،يدست بگ. آنها حاضرند جانشان را کف دکردند و نشان دادن

ن و حساب کرد یستادگیو ا یفداکار یهيروح نیارزش دارد. ا یلياست که خ یزيآن چ

 د؛يده شیروز افزارا روزبه یمعنو یو طهارت و تقوا یزگيپاک د؛يخدا را حفظ کن یپا

 6کمک خواهد کرد. امتعال هم از همه جهت به شم یشاءاللَّه خداان

 

 

 

 

                                                

 
 .73/77/7932، ارتش ییهوا یرويفرماندهان و کارکنان ن داریدر د اناتيب.  7

 .73/77/7935، ارتش ییهوا یرويفرماندهان ن داریدر د اناتيب.  6



 یاخالق خانوادگفصل هفتم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيرون کشيد ...خانواده  توان از درون کانون گرمميی ارزشهای معنوی را همه

در شرع آمده که پيوند ازدواج را محکم نگهدارید.  7و معنویات را در سطح جامعه گستراند.

ی ها معين کرده است. در زمينهی زمينهبعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه

اخالق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتيد، وقتی شوهر کردید، باید اخالقتان را خوب کنيد، 

ید و باید او را دوست بدارباید همکاری کنيد، باید گذشت کنيد، باید محبت کنيد، باید 

 اش دستورات است. اش احکام شرع است، اینها همهبه او وفاداری کنيد، اینها همه

آنچه که در ازدواج مهم است، رعایتهای بشری و انسانی است. رعایتهای اخالقی ...

است که دختر و پسر باید با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی حفظ 

ی ورود به تشکيل خانواده است و تشکيل ازدواج، در حقيقت دروازه 6ند است.این پيو

 9ی تربيتهای اجتماعی و انسانی است.خانواده اساس همه

                                                

 
 .61/59/79۱2، در دیدار اقشار مختلف مردم بيانات. 7

 .2/75/7916بيانات در جلسه خطبه عقد، . 6

 .7۱/51/7912، خطبه عقدبيانات در جلسه . 9

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
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 مثل دو نفر شریک، مثل دو نفر رفیق .42

ی کرد! امّا موجود درجهميی دو حساب بودیم که گاهی مرد، زن را موجود درجه ما دیده

هستند، هر دو از حقوق برابری در زمينه امور زندگی ـ مگر  دو نداریم. هر دو مثل هم

در جاهایی که خدای متعال بين زن و مرد فرقی گذاشته که آن هم روی مصلحتی است 

و به نفع مرد و به ضرر زن هم نيست ـ برخوردارند. باید مثل دو نفر شریک، مثل دو 

 7.نفر رفيق، در خانه با هم زندگی کنند

 هر دو زیبا دو نگاه متفاوت، .43

نوع نگاه زن به مرد با نگاه مرد به زن بطور طبيعی مختلف است، باید هم مختلف باشد، 

ایرادی هم ندارد. مرد به زن به صورت یک الگوی زیبایی، الگوی ظرافت، الگوی 

گُل است.  زن... بيند. اسالم هم همين را تأکيد کردهميکند، او را لطيف ميحساسيت نگاه 

در این نگرش، زن، یک موجودی است رقيق، مظهر زیبایی و لطافت و رقت و مرد به 

 .کندمينگرد. محبّت او را در این قالب ترسيم و مجسم مياین چشم به او 

ی اتکا و اعتماد است و محبّت خودش را به او در مرد در چشم زن، مظهر اعتماد، نقطه

تا، دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش الزم  این دو .کندمياین قالب ترسيم 

کند، با همان چشم محبّت و عشق، او را در نقش یک مياست. زن وقتی به مرد نگاه 

تواند از نيروهای جسمی و فکری او برای پيشبرد کار زندگی ميبيند که ميتکيه گاه 

رامش چشم مظهر اُنس و آکند، به مياستفاده کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتی به زن نگاه 

ی اتکا در زمينه مسائل ظاهر تواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطهمينگرد که مي

ی اتکا است برای مسائل روحی و معنوی ی خود نقطهزندگی است، زن هم به نوبه

تواند مرد را در این فضای سرشار از محبّت، از ميزندگی. دریایی است از اُنس و محبّت. 

                                                

 
 .73/9/7916 ،ی عقدخطبهبيانات در  .7
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 یهای مرد و زن است. توانائيهاتوانائي های خودش خارج کند. اینهاها و غمی غصّههمه

 7.ستهاروحی آن

 همدیگر را خوشبخت كنید! .44

ه از مردها هستند ک یلي. خکنندیم یاز زنها هستند که شوهر خودشان را بهشت یليخ

هم هست. ممکن است  نی. موارد عکس اکنندیسعادتمند م قتاًيهمسر خود را حق

باشند که  یخوب یآنها را اهل جهنّم کنند و زنها شانیباشند، زنها یخوب یمردها

زن و مرد هر دو توجّه داشته باشند، با  نانچهآنها را اهل جهنّم کنند. اگر چ شانیمردها

 ـخانه  طيو اخالق در مح نیخوب، با مطرح کردن د یهایخوب، با همکار یهاهيتوص

 را کمک گریکدیطور  نیـ ا یمطرح کردن عمل ،یاز مطرح کردن زبان رشتيآن هم ب

 6خواهد شد. یو شاف یواف قتاًيکامل و حق ی. آن وقت زندگکنندیم

ج ک یو بعض هایروادهیو تذکّر بجا، با مانع شدن از ز یو دلسوز ییبا راهنما انسان

ن هم هست. با افزون او را اهل بهشت کند. البتّه عکس آ تواندیهمسرش، م یهایرفتار

 یهمسر خود را جهنّم تواندیکه وجود دارد، م یغلط یبا توقّعات و با روشها ها،يطلب

 9.کند

 سازگاری .45

اوست  آلمعنای سازگاری چيست؟ معنایش این است که زن ببيند این مرد، درست ایده

 آل اوست و همان فرد مطلوبتا با او سازگار باشد؟ یا مرد ببيند که این زن، کامالً ایده

کج  اشعالی است، تا با او سازگاری داشته باشد؟ اگر یک ذرّه این گوشه یا آن گوشه

سازگاری این است؟ نه! اگر سازگاری این باشد که این خودش بود، قبول نيست. معنای 

ار گویند شما سازگميخواهد. اینکه ميی شما را نگيرد و ارادهميبه طور طبيعی انجام 

                                                

 
 .52/52/79۱7، ی عقدخطبهبيانات در  .7

 .77/76/7911. بيانات در خطبه عقد،  6

 .3/2/791۱ . بيانات در خطبه عقد،  9
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باشيد، یعنی شما با هر وضعيتی که هست و پيش آمده بسازید. معنای سازگاری این 

شتند، با هم تا حاال آشنایی نداآید. خب دو نفرند است. یعنی چيزهایی در زندگی پيش می

زندگی نکردند، ممکن است فرهنگشان دو تا باشد. ممکن است عاداتشان دو تا باشد. 

اوّل ممکن است یک ناسازگاریهایی ببينند، حاال اوّل ازدواج که نه آدم هيچ متوجّه 

نيست. بعد از یک خرده که گذشت، ممکن است یک ناسازگاریهایی حّس کند، آیا باید 

! خورد؟! نهميین جا از هم سرد شوند و بگویند: این مرد یا این زن دیگر به درد من نا

شما باید خودتان را با این مسأله تطبيق دهيد. اگر چنانچه قابل اصالح است، اصالحش 

 7.شود کرد، خب با او بسازیدمياش نکنيد و اگر دیدید نه، کاری

نبایستی زن و شوهر تصميم بگيرند  سازش کاری در محيط خانواده جزء واجبات است.

پسندند و آنچه راحتی آنها را ميکه خودشان هر چه گفتند همان شود. آنچه خودشان 

کند همان بشود. نه، این طور نباید باشد. باید بنا داشته باشند که باهم سازگاری ميتأمين 

وتاه آمدن، ا کشود مگر بميکنند. این سازگاری الزم است. اگر دیدید مقصود شما تأمين ن

سازگاری در زندگی، اساسِ بقایِ زندگی است و همين است که محبّت 6 .کوتاه بيایيد

شود. همين است که دلها را به هم ميآفریند. همين است که موجب برکات الهی می

 9کندمينزدیک کرده و پيوندها را مستحکم 

 مراقبت اخالقی .46

مراقب  .دینگهدار دارنیرا د گریهمد ديکن یاست که سع نیکمک به همسر، ا نیمهمتر

. ستين یباندهیو د یپاسبان یمواظبت هم به معنا نینکند. ا ینید یهمسرتان خطا ديباش

است، مراقبت مهربانانه و مراقبت پرستارانه است. اگر  یمراقبت، مراقبت اخالق نیا

در او  یااقالنهو ع فيلط اريبس یوهيبا ش دیآن را با د،یدیاز همسرتان د ییچنانچه خطا

                                                

 
 .72/7/7913 د،ی عقخطبه . بيانات در7

 .3/2/791۱ ،ی عقدخطبه . بيانات در6

 .73/77/7911، عقد یخطبه . بيانات در9
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 تيسئولاز مراعاتها نسبت به هم م یبا بعض ایبا تذکّر و  ای. ديو برطرف کن دیببر نياز ب

 .دیدار

بد  یبد و معاشرتها یهایباز قيشوهرش در معامالت بد افتاده، در رف نديبیاگر م زن

غلط،  یهایولنگار ایغلط  یهايتجمّل پرست یزنش افتاده در بعض نديبیمرد م ایافتاده، 

همّت  دی. بادیدار فهي: حاال او خودش است. نه، شما هر کدام نسبت به هم وظدیبگو دینبا

 7.هم اثر بگذارند یبر رو توانندید. زن و مرد ميخود را متمرکز کن

 تواصّوا بالحقّ و تواصّوا بالصّبر .47

. ديرا در راه خدا حفظ کن گریاست که همد نیا شیکردن، معنا یو همکار یهمدل

 کیشوهرش دارد دچار  نديبی. اگر خانمِ خانه مديبه حق کن یبه صبر و تواص یتواص

 انیجر کی یتو رد،يگیدارد قرار م ینامشروع یمعامله کیفرضاً در  شود،یم یانحراف

 یاهیباز قيرف یتو افتد،ینادرست دارد م یدنهاپول در آور یتو افتد،یدارد م یغلط

 نیاو را حفظ کند، اوست، اگر متقابالً مرد ا دیکه با یکساوّل  افتد،یناسالم دارد م

زن را حفظ کند شوهر  دیکه با یکس نياز زنش کرد، اوّل یگریاحساسها را به نوع د

ا و ب حيصح منطقاوست. البته حفظ کردن هم، با محبّت کردن و با زبان خوش و با 

هر  یعنی. زهايچ نیو قهر و ا ینه با بد اخالق شودیحاصل م مانهيبرخورد مدبّرانه و حک

 6را در راه خدا حفظ کنند. یگریدو مراقب باشند تا آن د

ما، طرف ش دينيبی. اگر منیخصوصاً در امر د ديبه هم کمک کن د،يکن یهمکار باهم

 تيکم اهم ییبه راستگو دهد،یم تيزن شما کاهل نماز است، به نماز کم اهم ایشوهر 

 دارياو را ب دهد،یم تيکم اهم یبه شغل دولت دهد،یم تيبه مال مردم کم اهم دهد،یم

 دينيبیاگر م ایکه خودش را اصالح کند  ديو کمک کن ديفهمانبه او ب د،یيبه او بگو د،يکن

و  اعتنایدر امر حالل و حرام آدم ب ،یو نجس یکه در امر محرم و نامحرم، در امر پاک

                                                

 
 .9/۱/7913 . بيانات در خطبه عقد،  7

 .67/۱/7913. بيانات در خطبه عقد،  6
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که خوب شود.  ديکمک کن د،ياو را آگاه کن د،ياست، به او توجه بده یمباالتیب

اوقات  کهنینه ا د،يدعوا کن نکهینه ا د،يکن ميکن است، به او تفه بتيدروغگوست، غ

 7.ديق بزنن یه یکنار کی دينيمنتقد بداخالق بنش کیمثل  نکهینه ا د،يکن یتلخ

 ی خوبمختصّات خانواده .48

باشند، با وفا و صميمی باشند و ی خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان خانواده

به یکدیگر محبت و عشق بورزند، رعایت همدیگر را بکنند، مصالح همدیگر را گرامی و 

آید، نسبت به بعد، اوالدی که در آن خانواده به وجود می .مهم بدارند، این در درجه اول

. کننداو احساس مسئوليت کنند، بخواهند او را از لحاظ مادی و معنوی سالم بزرگ 

بخواهند از لحاظ مادی و معنوی او را به سالمت برسانند، چيزهایی به او یاد بدهند؛ به 

چيزهایی او را وادار کنند، از چيزهایی او را بازدارند و صفات خوبی را در او تزریق کنند. 

ر د هاای اساس همه اصالحات واقعی در یک کشور است. چون انسانیک چنين خانواده

ا شوند. با شجاعت، بميشوند، با صفات خوب بزرگ ميای خوب تربيت هچنين خانواد

استقالل عقل، با فکر، با احساس مسئوليت، با احساس محبت، با جرئت، جرئت تصميم 

 این ایجامعه مردم وقتی خب نجابت، با ـ بدخواهی نه ـ  گيری، با خيرخواهی

 6.دید نخواهد را بدبختی روی دیگر جامعه این باشد، داشته را خصوصيات

 

 

 

 

                                                

 
 .79/2/7912 . بيانات در خطبه عقد،  7

 .76/3/7911 ،ی عقدخطبهبيانات در  .6



 یاخالق اجتماعفصل هشتم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زی، ریهای رفتاری افراد جامعه؛ مثل انضباط اجتماعی، وجدان کاری، نظم و برنامهاخالق

که دیگران حقی دارند و باید اینـ  ادب اجتماعی، توجه به خانواده، رعایت حق دیگران

اس کرامت انسان، احسـ  شود، یکی از خلقيات و فضایل بسيار مهم استحق آنها رعایت 

ز یکی اـ  مسؤوليت، اعتماد به نفس ملی، شجاعت شخصی و شجاعت ملی، قناعت

ها مهمترین فضایل اخالقی برای یک کشور قناعت است، و اگر امروز ما در برخی زمينه

ی مهم اسالمی را فراموش هخاطر این است که این اخالق حسندچار مصيبت هستيم، به

ی یکی از خلقيات خوب، زیبایـ  طلبی، زیبایيطلبیامانت، درستکاری، حقـ  ایمکرده

طلبی است؛ یعنی به دنبال زیبایی بودن، زندگی را زیبا کردن؛ هم ظاهر زندگی را و هم 

 باطن زندگی را؛ محيط خانواده، محيط بيرون، محيط خيابان، محيط پارک و محيط شهر

خلقيات و فضایل  هااین.زدگی، عفت، احترام و ادب به والدین و به معلمنفی مصرف ـ

 7.اخالقی ماست

                                                

 
 .77/53/79۱9، بيانات در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سيما. 7



 اخالق و تربيت  12

 تقوای اجتماعی .49

تقوا چيست؟ تقوا عبارت است از آن حالت مراقبت دائمی که موجب ميشود انسان به 

گير، دامن او را نگيرد. تقوا در واقع یک جوشنی است، یک راهه نرود و خارهای دامنکج

ک های مهلزرهی است بر تن انسان باتقوا که او را از آسيب تيرهای زهرآگين و ضربه

اهللَ  تَّقِیَوَ مَن »البتّه فقط هم مسائل معنوی نيست. معنوی محفوظ و مصون ميدارد؛ 

؛در امور دنيوی هم تقوا تأثيرات 7«حتَسِبیَال  ثُيمِن حَ  رزُقهُیَلَه مَخرَجاً * وَ  جعَلیَ

بسيار مهمّی دارد، این تقوای شخصی است. عين همين مسئله در مورد یک جامعه و 

تقوای یک جامعه چيست؟ یک یک کشور قابل طرح است. تقوای یک کشور چيست؟ 

ی نظام جمهوری اسالمی آرمانهای واال و بلندی داشته جامعه، بخصوص اگر مثل جامعه

 6.باشد، مورد تهاجم است؛ مورد هجوم تيرهای زهرآگين است؛ این هم تقوا الزم دارد

اگر به توفيق الهی بتوانيم در عمل فردی، در عمل جمعی، در کار سياسی، در کار 

ی الطاف الهی شامل حال ی خيرات و همه، رعایت تقوای الهی را بکنيم، همهاجتماعی

 9.ما خواهد شد

 ش برای تحقق آرمانهای اسالمیتالتقوای اجتماعی یعنی؛  .51

یک تقوای فردی داریم که من و شما خودمان از گناه پرهيز کنيم، خودمان را حفظ 

 یردف یتقوا نیا م؛يدور کن یالهاز آتش غضب  ،یخودمان را از آتش دوزخ اله ...کنيم؛ 

است که در راه تحقّق  نیا -مربوط به اجتماع یاسالم یتقوا- یاجتماع یاست. تقوا

ه ک ییآن آرمانها ی. همهميکه اسالم از ما مطالبه کرده است، تالش کن ییزهايچ نیا

 یمحاسبه کی یمسئله، فقط مسئله یعنیاست؛  یاسالم یآرمانها م،یعرض کرد

ال عدالت دنب دیبه آن آرمانها پابند بود، با دیبا میما عرض کرد نکهیا ست؛ين یعقالئ

                                                

 
و او را . * کندیاو فراهم م یبرا یکند، خداوند راه نجات شهيپ یاله یتقواو هر کس ) 6. سوره مبارکه طالق، آیه 7

 .(دهدیم یکه گمان ندارد روز ییاز جا

 .57/52/7932، بيانات در دیدار مسئوالن نظام. 6

 .72/77/7935 ،های نماز جمعه تهرانخطبهبيانات در . 9

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
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از مظلوم بود، با ظالم و  تیبود، دنبال حما نياز محروم تیبود، دنبال حما یاجتماع

 نهایسالم اا ت،اس یهمه مطالبات اسالم نهایبار او نرفت، ا ریمقابله کرد، ز دیمستکبر با

اشد؛ ب یو انسان یعقالئ یمحاسبه کیکه فقط  ستين جورنیرا از ما خواسته است؛ ا

را از اسالم جدا کند، اسالم را نشناخته است؛  زهايچ نیا یاست. هرکس ینید فيتکل

 یاجتماع یزندگ طياسالم را از مح یعمل یاسالم را و حوزه یمعرفت یحوزه یهرکس

: دیگويقرآن به ما ممردم دور کند، بالشک اسالم را نشناخته است.  یاسيمردم و س

ـ  و  ـ یعنی تسليم در مقابل خدا بودن عبودیّت خدا  7«اُعبُدُوا اهللَ وَ اجتَنِبُوا الطّاغوت»

اَلَّذینَ ءامَنوا یُقاتِلونَ فی سَبيلِ اهللِ وَ »ی دیگر ]ميگوید[: اجتناب از طاغوت، و در آیه

 کانَ لشَّيطنِا کَيدَ اِنَّ نِاتِلُوا اَولِيآَء الشَّيطالَّذینَ کَفَرُوا یُقاتِلونَ فی سَبيلِ الطّاغوتِ فَق

 و را جوانانمان و را مردممان و را خودمان ما اینکه. است قرآن دستور اینها 6«ضَعيفًا

ه احساس مسئوليّت در مقابل این حرفها فرا ميخوانيم، فقط یک ب را مسئولينمان

ی است؛ یک خواست دینی سياسی نيست؛ این ی عقالئی نيست، یک توصيهتوصيه

 9.رعایت آن، تقوای دینی است

غالباً وقتی گفته ميشود تقوا، پرهيزگاری، ذهن انسان ميرود به رعایت ظواهر شرع و 

مان را بدهيم، محرمات و واجباتی که دم دست ماست؛ نماز بخوانيم، وجوهات شرعی

اد ت؛ ليکن تقوا ابعاش مهم اسروزه بگيریم، دروغ نگوئيم. البته اینها مهم است، همه

دیگری هم دارد که غالباً ما از اینها غفلت ميکنيم. در دعای شریف مکارم االخالق یک 

اللّهم صلّ علی محمّد و اله و حلّنی بحليۀ »ای در توضيح این ابعاد دیگر هست: فقره

ا از خدای متعال درخواست ميکند که پروردگارا! مر 2«الصّالحين و البسنی زینۀ المتّقين

                                                

 
 .(خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزید. )92. سوره مبارکه النحل، آیه  7

ر اند د کسانى که کافر شدهکنند و ياند در راه خدا کارزار م کسانى که ایمان آورده. )12. سوره مبارکه النساء، آیه  6

 .(جنگند پس با یاران شيطان بجنگيد که نيرنگ شيطان ]در نهایت[ ضعيف استيراه طاغوت م

 .72/59/7931، سرهقدسو هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی  بيانات در مراسم بيست. 9

اى خداوند، مرا سيماى صالحان ده و بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، . )65 یالصحيفه السجادیۀ ، دعا.  2

 .(جامه پرهيزگاران
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با زیور صالحان زیور بده و با لباس پرهيزگاران ملبس کن. خوب، این لباس پرهيزگاران 

در ...لباس پرهيزگاران در گستردن عدالت، ...چيست؟ آن وقت این شرح جالب است: 

د. اینها افروزندر فرو نشاندن آتش؛ آتشهائی که بين افراد جامعه برمی...فرو بردن خشم، 

ه از شمایند، اما جدا شدند، سعی کنيد اینها را گرد بياورید. این جزو افرادی ک...تقواست. 

ی ی مبارکهدعای بيستم صحيفهـ  االخالقموارد تقواست، که در دعای شریف مکارم

ام این به آن اشاره شده است. این دعا، بسيار دعای مهمی است. من عقيدهـ  سجادیه

ا را بخوانند و در مضامينش دقت کنند؛ است که همه، بخصوص کارگزاران، باید این دع

افروزی، خبرچينی، این را به جان آن انداختن، آن را به جای آتش...دهنده است. تعليم

البين کنند؛ بين برادران مؤمن، برادران مسلمان، در پوستين این انداختن، اصالح ذات

 .ایجاد ائتالف کنند؛ اینها تقواست

امروز ماست. گستردن عدالت، عدالت قضائی، عدالت اقتصادی، ببينيد، اینها همه، مسائل 

لت ها، عداعدالت در گزینشها، عدالت در تقسيم منابع و فرصتهای کشور بين گروه

جغرافيائی، اینها مسائل خيلی مهمی است؛ اینها همه نيازهای ماست. گستردن عدالت، 

ر ی روز گرم تابستان باالتهباالترین رقمهای تقواست؛ این از یک نماز خوب، از یک روز

ی شماها؛ هر کسی یک امير یعنی همهـ  است. روایتی است که فرمود: هر اميری

که روزی را به ـ  دستگاهی دارد که در آن فرمان ميراند، حکم او در آنجا نافذ است

عدالت حکم کند، مثل این است که هفتاد سال عبادت کرده؛اینها خيلی مسائل مهمی 

 .آميز را به ما نشان ميدهدعدالت را، رفتار عدالت است؛ اهميت

خشم در مقابل دوستان. بحث اینجا دوستان است. البته در مقابل دشمنان  فرو بردن

در مقابل آن دشمنی که با هویت شما، با موجودیت شما مخالف ...باید غيظ داشت؛ 

است، آنجا خشم ميشود خشم مقدس؛ آن اشکالی ندارد. نه، در جمع مؤمنين، در بين 

افرادی که مأمور به رفتار مسلمانی با آنها هستيم، خشم و حالت عصبانيت نباید باشد. 

 ، حرف زدن با خشم مضرگيری با خشم مضر استخشم به انسان ضرر ميزند. تصميم

است، کار کردن با خشم مضر است، غالباً دچار غلط و اشتباه است؛ این چيزی است که 

ماها متأسفانه خيلی ابتالء پيدا ميکنيم. جلوگيری از این خشم، خشمی که موجب انحراف 
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بعضيها ... ميشود، موجب خطای در فکر و عمل ميشود، یکی از موارد تقواست

ای کأنه برای این کار مأموریت دارند. ی سياسی و جناحی ميکنند. عدههاافروزیآتش

ای ميخواهند اصالً عناصر گوناگون را، بينم در داخل کشور خودمان که یک عدهميمن 

جناحهای مختلف را، افرادی از هر یک از جناحها را به جان هم بيندازند و اختالف ایجاد 

آید؛ این خالف تقواست. تقوا این است. ميان افروزی خوششکنند؛ کأنه اصالً از آتش

افروزی را اطفاء همچنان که در یک محيط مادی و فضای مادی، شما یک آتش...

ها را مهار و اطفاء سوزیميکنيد، باید در فضای انسانی و معنوی و اخالقی هم آتش

 . کنيد

. صول و ارزشهاستما عرض کردیم جذب حداکثری، دفع حداقلی. البته معيار و ميزان، ا...

انسانها از لحاظ ایمان در یک حد نيستند. ما در بين خودمان آدمهائی داریم 

تر است. باید راه بيائيم. نميشود االیمان، آدمهائی داریم که ایمانشان قویضعيف

ند؛ نه، االیماناالیمان را دفع کرد، نميشود فقط به کسانی چشم دوخت که قویضعيف

نظر داشت. کسانی که خودشان را قوی ميدانند، آن کسانی را که  ضعفا را هم باید در

ضعيف ميدانند، مالحظه کنند، مراعات کنند، دفع نکنند. آن کسانی که جزو مجموعه 

هستند، ليکن بر اثر اشتباه و غفلت کنار افتادند، جدا افتادند، اینها را به خود بياورند؛ اینها 

به آنها نشان بدهند، آنها را برگردانند. اینها مسائل  را نصيحت کنند، داللت کنند، راه را

های توبه و انابه؛ ...وقتی که ميخواهيم پس اینها شد تقوا، اینها شد راه .اساسی است

های مهم کتاب و سنت را عمل کنيم، اگر همه خود را مخاطب این نصایح را، این توصيه

ور چه ی محدودتر در کشفتد؛ در دایرهاآن بدانيم، ببينيد در دنيای اسالم چه اتفاقی می

 7.افتداتفاقی می
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 اخالق و تربيت  ۱5

 اخالقی در جامعه،ها و آفات بدآسیب .51

گرىِ مردمی که در بين خود دچار حسد باشند، دچار بدخواهىِ یکدیگر باشند، دچار حيله

ورزی با یکدیگر باشند، دچار حرص به دنيا و بخل نسبت به مال دنيا باشند و دچار کينه

باشند، در این جامعه حتّی اگر قانون هم به طور دقيق عمل شود، سعادت در با یکدیگر 

این جامعه نيست. اگر علم هم پيشرفت کند و تمدن ظاهری هم به منتهای شکوه برسد، 

ای که انسانها در آن از یکدیگر احساس ی بشری مطلوب نيست. جامعهاین جامعه، جامعه

به او حسد ميورزند، نسبت به او بددلی دارند،  ناامنی کنند، هر انسانی احساس کند که

ورزی ميکنند، برای او توطئه ميچينند و نسبت به او و دارایی اش نسبت به او کينه

 7حرص ميورزند، راحتی در این جامعه نيست.

رشته اخالق همين  ه کار وجود دارد که یکی از آنها،در زندگی امام چهارم، چند رشت

امام سجاد به تعليم و تغيير اخالق  .یب اخالق جامعه اسالمییعنی تربيت و تهذ .است

کمر بست. چرا؟ چون طبق تحليل آن امام بزرگوار، بخش مهمّی از  در جامعه اسالمی

اسالم که به فاجعه کربال انجاميد، ناشی از انحطاط و فساد  مشکالت اساسی دنيای

طور پست دند ...اگر مردم آناز اخالق اسالمی برخوردار بو اخالق مردم بود. اگر مردم

طور از آرمانها دور نشده بودند و رذایل بودند، آن طور به خاک نچسبيدهنشده بودند، آن

 ولو فاسد باشند؛ ولو بی دین و جائر باشندـ  حکومتها بر آنها حاکم نميبود، ممکن نبود

فاجعه عظيمی؛ یعنی کشتن پسر پيغمبر و پسر فاطمه  بتوانند مردم را به ایجاد چنانـ 

مگر این شوخی است!؟ یک ملت، وقتی منشأ همه مفاسد  .وادار کنند عليهااللَّهسالمزهرا 

، در چهره جامعه الصّالۀوالسّالمعليهاین را امام سجاد  .خواهد شد که اخالق او خراب شود

ره را از این زشتی پاک کند و اخالق که این چهبه این اسالمی تفحّص کرد، و کمر بست

 «صحيفه سجادیه»دعاست؛ اما درس است. « االخالقمکارم» را نيکو گرداند. لذا، دعای

 .دعاست؛ اما درس است
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 ۱7  یق اجتماعفصل هشتم: اخال

را بخوانيد و در آن تدبّر « سجادیه صحيفه»من به شما جوانان توصيه ميکنم که بروید 

تدبّر خواهيد دید که هر یک از دعاهای  کنيد. خواندنِ بی توجّه و بی تدبّر کافی نيست. با

، یک کتاب درس زندگی و «االخالقمکارم» و همين دعای« صحيفه سجادیه»این 

 .درس اخالق است

آید، برای این است که اوضاع عمومی و یک انقالب در یک کشور به وجود می ...وقتی

 اعی و اقتصادیکشور را عوض کند؛ حکومت را دگرگون کند؛ روابط اجتم نظام اجتماعی

این، هدفِ یک انقالب است. اما هدفِ عوض شدن و دگرگون شدن  .را دگرگون کند

که اخالق ميخواهيم اوضاع اجتماعی عوض شود؟ برای این اوضاع اجتماعی چيست؟ چرا

نظام فاسد و جائر و در نظام طاغوتی، انسانها بد تربيت  که درمردم عوض شود. برای این

بی معنویّت و بی حقيقت بار می آیند. انسانها بی وفا، بی صفا  ادّی وميشوند. انسانها م

انسانها از رحم و مروت و دوستی و همکاری و همراهی، دور  .و بی صداقت بار می آیند

زندگی اجتماعی فاسد و غلط است. انقالب برای این است که  ميمانند. اینها آثار یک

این است که اخالق انسانها عوض شود.  جامعه برای جامعه را عوض کند و عوض کردن

تربيت شوند. لذا شما ميبينيد در دعای روزهای ماه  برای این است که انسانها به خوبی

 7«سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِکَ رْيِّاَللّهُمَ غَ »است که:  رمضان، یکی از فقرات اصلی دعا این

جتماعی، یک اصل است. یک تأمين ميشود. عدالت ا گونه است که عدالت اجتماعیاین

در صورتی در جامعه تامين ميشود که افراد  هدف اصلی و واالست. اما عدالت اجتماعی،

 .بار ظلم نروند در جامعه تربيت شده باشند؛ ظلم نکنند و زیر

تغيير اخالق باشد. هر کدام از ما  امروز در جامعه ما، یکی از تالشهای اساسی، باید

سمت خوبی  انيم که اخالق یک نفر را عوض کنيم و از بدی به...خودمان را موظّف بد

همه شما مسئول هستيد و اوّلين مسئوليت، ...بکشانيم. آن یک نفر هم، خود ما هستيم. 

خودمان نظارت کنيم. خودمان را از فساد اخالق، از  نسبت به شخصِ خودِ شماست. بر

ورزی، از بيرحمی، از تعرّض به بددلی، از کينه پستی، از دروغگویی، از بدخواهی، از
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 اخالق و تربيت  ۱6

حال مردمِ محتاجِ توجّه و مراقبت، بی اعتنایی به حقوق دیگران، از جفا در حق دیگران، از

داریم. همه انبيا و اوليا آمدند تا اخالق انسانها را عوض  و بقيه اخالقيّات فاسد، دور نگه

موعظه و نصيحت و در یک نظام غلط  صورتاخالق انسانها به کنند. منتها عوض کردن

ميگيرد. امّا در نظامی که براساس ارزشهای الهی به وجود  کندی صورتطاغوتی، به

که ما در مقابل خودمان، مردم، به سهولت انجام ميگيرد. کما این آمده باشد، تغيير اخالق

 .و مشاهده کردیم این را مشاهده ميکنيم

الهی، گردش قابل توجّهی کرد؛  قش به سمت اخالقجامعه ما، به برکت انقالب، اخال

پيداکند. این جوانان را دیدید در  اگرچه این گردش کامل نيست و باید باز هم ادامه

از عزیزان خود، برای خدا و قرآن  جنگ چه کردند!؟ این پدران و مادران را دیدید چگونه

زنان از طالی ـ  خودشانشخصی  و دین گذشتند!؟ این انسانها را دیدید چگونه از ثروت

عمومی، برای جنگ، برای  برای خاطر مصالحـ  خودشان، مردان از دسترنج خودشان

اینها گردش به  جا، صرف نظر کردند!؟حلّ مشکالت کشور، برای سيل و زلزله فالن

بسيار کوتاه  سمت اخالق اسالمی است. قبل از انقالب این چيزها بود؛ اما در مقياسهای

ادامه  می نبود. مواظب باشيد که این حرکت به سمت اخالق اسالمی،و کوچک. عمو

 .شد گونه شود، جامعه ما از عدالت اجتماعی برخوردار خواهدپيدا کند. اگر این

است. البته بخش عمده آن مربوط  عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخالق

که افراد از اخالق الهی نين، بدون اینقوا به مقرّرات و قوانين جامعه است. اما مقرّرات و

نيست. امروز در جامعه ما، هستند کسانی که  و اسالمی برخوردار باشند، چندان کارساز

 درآمدهای زیادی دارند. ... آیا این همه درآمد را باید صرف خودشان کنند؟ این اخالقِ

 حيوانی است. تر، این اخالقِمادّی است. این اخالقِ شيطانی است. به تعبير درست

هرچه دارد، مال شخص خودش است. اخالق انسانی و بخصوص آن اخالق  حيوان

که نياز ضروری حکم نميکند. آنچه شما دارید، باید پس از آن واالی اسالمی، این طور

های خودتان را عمل نمودید، برای بقيه انسانهایی که خواسته خودتان را تأمين کردید و

شود. همسایه شما اگر نيازی دارد، صرف او شود. خویشاوند  رفدر آن جامعه هستند ص

سازی یک شود. فرض کنيد امروز در جامعه ما، مدرسه شما اگر نيازی دارد، صرف او



 ۱9  یفصل هشتم: اخالق اجتماع

ها و افتادهآموزشی، یا همين رسيدگی به عقب مسأله مهّم است. ساختن فضاهای

ی دارند، بسيار شایسته که امکان مال کسانی .معلولين جسمی و ذهنی، یک کار مهم است

از ثروت خودشان را برای اینها  است و از لحاظ اخالقی یک فریضه است که بخشی

 .صرف کنند. این، همان دگرگونی اخالقی است

ميشود؛ جامعه آباد ميشود و انسانها  اگراخالق در جامعه تأمين شد، عدالت اجتماعی تأمين

عالم، مشاهده ميکنيم عمده  ر سطحدر بهشت زندگی ميکنند؛ ولو در همين دنيا. د

فسادهایی است که در اخالق  آید، ناشی از اخالق سوء وفجایعی که بر سر بنی آدم می

دنيا ميشود نگاه کنيد!  افرادی از نوع بشر هست. شما همين ظلمهایی را که در سطح

ن این تحليلها روش البته ما از علل سياسی غافل نيستيم. عوامل اقتصادی و سياسىِ 

سوءاخالق وجود دارد.  است. لکن اگر در ریشه و پایه همه آنها دقّت کنيد، یک عنصر

ملتهایی را در دنيا دچار  اعتقاد بنده این است که تربيتها و اخالقهای غلط است که امروز

 7مصيبتهای بزرگ کرده است.
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 تحقق و توسعه اخالق یراهبردها و ابزارهافصل نهم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای رشد اخالق در جامعه، برای گسترش خلقيات خوب، برای اعتالی 

ی دینی مطلوب است، احتياج ی همدلی و برادری و صفا و اخوتی که در جامعهروحيه

داریم به نصيحت. ... این کار با زبان شعر خيلی بهتر است و بهتر ادا ميشود تا زبان نثر 

 .آميزنصيحتو زبان 

ای مثل ما بنشيند به مردم نصيحت کند، خيلی معلوم نيست تأثير عميقی ببخشد؛ گوینده

ای همين مضمون را در یک شعرِ زیبا و خوب و با لحن خوب بيان اما وقتی خواننده

ميکند، مثل آب گوارائی است که انسان مينوشد؛ تمام سلولهای بدن انسان از این آب 

تا اعماق وجود انسان اثر ميگذارد. البته اخالقيات باید تکرار شود. گفتن مند ميشود، بهره

اثر دارد، شنيدن اثر دارد؛ اما این اثر، دائمی و ابدی نيست؛ مؤثرات دیگری هم در جامعه 

هست که در جهت عکس آن کار ميکند. لذا بایستی اخالقيات هی گفته بشود، باز گفته 

 7بشود، باز تکرار بشود.
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 اخالق و تربيت  ۱2

 و آموزش عبادات .52

انسان با توجه به خدا و با حرف زدن با خدای متعال، فضایل اخالقی را در خود تقویت 

ميکند؛ این خاصيت قهری و طبيعی انس با پروردگار است؛ بنابراین دعا ميشود پلکان 

عروج انسان به سمت کماالت. متقابالً دعا رذایل اخالقی را از انسان ميزداید؛ حرص و 

و دشمنی با بندگان خدا و ضعف نفس و جبن و بيصبری را از انسان  و خودپرستی کبر

 7.دور ميکند

برای اینکه در جامعه اخالق استقرار پيدا کند، دو چيز الزم داریم: یکی تمرین و مجاهدت 

ی آموزش و پرورش، مراکز خود ماست و یکی هم آموزشهای اخالقی که به وسيله

ی سطوح به انسانها تعليم داده شود؛ اینها در همه تربيتی و مراکز آموزشی و علمی باید

 6.موظفند

مان؛ این دیگر پير و جوان ندارد؛ اما جوانها همهـ  باید اخالق اسالمی را، هم بشناسيم

ی اخالق پيدا کنيم. ...عزیزان من! درس اخالق، و هم تحلّی به حليهـ  بيشتر و بهترند

کند. هر کسی خودش باید مياخالق حسنه را ایفا نی ما در باب تخلّق به ی وظيفههمه

با دل خود، با رفتار خود، به طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتی گرفتن با بدیها و 

که دعای بيستم ـ  را زشتيهای وجود خودش باشد. دعای شریف مکارم االخالق

السّالم اد عليهزیاد بخوانيد تا ببينيد آن چيزهایی که امام سجـ  است ی سجادیّهصحيفه

خدا خواسته است، چيست. بسياری از این چيزها یا بسياری از دعاهای  در این دعا از

همين دعای  در نيکو نميشناسيم. مفاهيم و مضامينی که اخالق عنوان دیگر را ما به

 نی سجادیّه، با ایبا کلمات ائمّه، با دعاهای صحيفه. ...ی سجادیّه هستپنجم صحيفه

و زخمهای وجود ما  اخالقی ما را شفا بخشد ابخشی که ميتواند بيماریهایداروهای شف
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 ۱1  تحقق و توسعه اخالق یفصل نهم: راهبردها و ابزارها

تضرّع و توجه و  را درمان کند، خودمان را آشنا کنيم. قدر بدانيد این دعا و توسّل و

 7همه چيز است. نورانيّتی که از این راه حاصل ميشود. این

 كیمیای محبت الهی .53

د ها و ناهمواریهایی وجوناسازگاریده( )انسانی که تربيت نشدر اخالق طبيعی انسان 

دارد و وظيفه انسان این است که این نامالئمات را از بين برده و اخالق خود را به سمت 

متعادل متوجه سازد، مثالً صفت دليری خود را به سوی شجاعت سوق دهد و نگذارد 

و ممارست  ریزیهکه به صورت ذميمه تهوّر درآید. این کار باید با شناسایی صفات و برنام

ای ندارد. البته یک عامل های مقطعی و زودگذر نتيجهگيرد و تصميمو مجاهدت، انجام

ود و آن شميوجود دارد که اگر در انسان پيدا شود انقالب عجيبی در خلقيات انسان پيدا 

عامل کيميای محبت الهی است که اگر دل انسان به سمت حق تعالی گرایش پيدا کند 

  .6پيمایدميله را یک شبه راه صد سا

 الگوسازی .54

این است که ما برای جوانهامان الگو داشته باشيم.  ...الگوسازی،  9شیکی از شرائط

ترین کارهاست. ما الگوهای خوب خيلی داریم. اینقدر جوانهای خوب، یکی از اساسی

همين قدر در زمان خودمان داریم که ـ  در تاریخ که بماندـ  های نورانیاینقدر چهره

ی هیک چهرـ  تعریف به معنای معرفی کردنـ  کافی است با تعریف هر کدام از اینها

برجسته و یک الگو جلوی جوانانمان بگذاریم. اینها جوانهائی بودند که از پيشروان 

خودشان جلو افتادند؛ جوانهائی که پای درس بنده و امثال بنده نشستند، اما صد پله از 

وعده کردیم، آنها عمل کردند؛ ما یاد دادیم، آنها عمل کردند؛ ولی  ما جلو رفتند؛ ما

خودمان عمل نکردیم. چقدر از این جوانها، چقدر از این شهدا کسانی بودند که از امثال 
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ماها چيزی یاد گرفتند، اما آنها بهتر از ما شدند، جلوتر از ما شدند، بيشتر به کشور آبرو 

  ؛ 7«چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد»پيدا کردند؛ بخشيدند، پيش خدا بيشتر آبرو 

یکی در بياورند، بگذارند جلوی جوان نسل حاضر؛ غيرت او را، همت او ...اینها را یکی

های او را، بينش واالی او را، رفتار نيک او را با را، صداقت او را، سالمت او را، فداکاری

واده، با دوستان، بگذارند جلوی چشم جوان نسل مردم، با همنوعان، با پدر و مادر، با خان

 6.امروز؛ خود این آموزنده است

 اهمیت دوران جوانی در پروراندن اخالق .55

 از جوانی در این حرمـ  امگونه که من از بزرگان خودمان شنيدهآنـ  امام بزرگوار ما

، سالها مطهّر حضرت معصومه عبادت ميکرد. مرحوم آميرزا جواد آقای تهرانی در مشهد

از انقالب برای ما نقل ميکرد؛ ميگفت من رفتم قم به عنوان طلبه؛ حرم که مشّرف  قبل

ی نورانی، یک مرد محترم، یک جوان نورانی، یک سيّد نورانی هر روز یک چهره ميشدم،

که غرق در عبادت است. ميگفت از نورانيّت و عبادت او دل من مجذوب شد؛  را ميدیدم

اللَّه خمينی هستند. این مربوط به زمانی د؟ گفتند ایشان حاج آقا روحکيان پرسيدم ایشان

هنوز سی سال از عمرشان نگذشته ـ  این شخصيّت برجستهـ  امام بزرگوار ما است که

همان ارتباط و اتّصال با معدن نورانيّت  همان توجّهات و همان عبادتها و بود. آری؛

نورانيّتی را که به خاطر جوانی  دارد. این هم همين نتایج را الهی و اوليای الهی، غيب

 9در دل شماست، قدر بدانيد و مغتنم بشمارید.

مهمترین مظهر قدردانی از جوانی همين است که از این صفا و نورانيّت و از این ناآلودگی 

الق های تزکيه و اخو پيراستگىِ طبيعىِ انسان جوان استفاده کنيد و خود را در زمينه

شاءاللَّه ذخيره همه زندگی شما خواهد شد. راهش هم رعایت دو نکته این ان پيش ببرید.

است: ذکر و توبه. ذکر یعنی یاد. یاد در مقابل غفلت است؛ غفلت از خدا، غفلت از وظيفه 
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عالم ـ  و مسؤوليت، غفلت از هنگام حسّاسِ مواجهه با مأموران الهی در عالم ملکوت

حاسبه بزرگ انسان در مقابل خدا در قيامت. این یادها و مـ  بعد از عبور از جسمانيّت

طور نبوده که فقط به ما بگویند به قيامت معتقد باشيد، برای کننده است. اینتعيين

گی و که این اعتقاد در زندکه اعتقادی مثل اعتقاد علمی داشته باشيد؛ نه. برای ایناین

انذار پيغمبر …در خودتان حفظ کنيد. گيری ما تأثير بگذارد، این یاد را حرکت و تصميم

و انذار الهی هم مفيد به حال کسانی است که به دنبال یاد هستند و خود را از غفلت 

 .دور نگه ميدارند

نکته دیگر توبه است. ممکن است کسی بگوید ما که جوانيم و هنوز عمری از ما نگذشته 

وبه باشيم. نه، این درست نيست؛ تکه مثل شما گناه زیادی کرده باشيم و محتاج توبه 

نی برگشت به توبه یعد. وظيفه هميشگی انسان است. پاکترین انسانها هم باید توبه کنن

خدا، برگشت از راه خطا، توجّه دادن دل به پروردگار و رو را به طور کامل به خدا کردن. 

نيد؛ اوّل تا آخر نگاه کچه کسی پاکتر؟ شما به صحيفه سجّادیه از  السّالمعليهاز امام سجّاد 

 السّالمهعليامام سجّاد ...ای در آن نهفته است ببينيد چه حالی، چه سوز و گدازی و چه توبه

پروردگارا! من بر نفس خودم که گاهی از فرمان تو  :به خدای متعال عرض ميکند

ن ام. ایخاطر سرپيچی نفس از تو شرمندهسرپيچی کرده، خشمگينم. از تو راضيام و به

 .است السّالمعليهراز و نياز و سوز و گداز امام سجاد 

عزیزان من؛ جوانان! قدر جوانی را بدانيد و این دلهای پاک، این نورانيّت و این صفا را 

هرحال در شما وجود دارد، حفظ کنيد. حتّی گاهی اگر خطایی هم از جوانی سر که به

، رانيت محفوظ است. البته هر یک گناهميزند، مادامی که گناه متراکم نشده باشد، آن نو

شاءاللَّه بخشی از آن نورانيّت را کم ميکند، که عالجش توبه است. برگشتن و توبه ما، ان

 7.این نکات را برای توجه دلهای شما عرض کردم .محبّت الهی را متوجّه ما خواهد کرد
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رد و ف یاخالق تیساز ترب نهیزم یانقالب اسالمفصل دهم: 

 جامعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7اتياز عمل یکی یهيدر قض... یمهم جنگ یحادثه کیامام بزرگوار ما در 

ود . در آن پيام این نکته وجدادند یاميپ کیبه دست رزمندگان آمده بود،  یایروزيکه پ

ه امام کالفتوح انقالب اسالمی، تربيت این جوانهاست. همه توقع داشتند داشت که فتح

الفتوح است؛ از آن پيروزی ستایش ای که شما به دست آوردید، فتحبگوید این پيروزی

الفتوح انقالب ما تربيت این کند؛ امام نه، از رزمندگان تشکر کردند. اما گفتند فتح

ی دژم و سالحِ ی دنيا در مقابل ما با چهرهجوانهاست که در آن شرائط دشواری که همه

 6.دتوانستند یک چنين پيروزی بزرگی را به دست آورن هاایستاده بودند، اینی شليک آماده
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 قوت .56

های جنگ، اندرکاران جوان عرصهاین شهدای جوان، این رزمندگان جوان، این دست

سازی مثل جنگ از نظر ی سرنوشتچيزی نيست که اهميت نسل جوان را در حادثه

 ی صحنه رای طراحان استکبار جهانی همههادور بدارد. این حادثه اتفاق افتاد، اما چشم

ا هدید و فهميد که جوان مؤمن در این کشور، زیر تربيت اسالم انقالبی، چه معجزه

 7.ميکند

در  ـ در دنيایی که نسل جوان روز به روز، رو به فساد بيشتر ميرودـ  امروز جوانان ما

ان، وند.  ...این کشور و این جوانتر، طاهرتر و نورانی تر ميشروز پاکيزهاین مملکت، روزبه

این دانشگاه، این دانشجو و این استاد دانشگاه و نيز این طبقات گوناگون مردم  ...همه 

سعی ميکنند به خدا نزدیک شوند، و خودشان را بيشتر با اسالم و احکام اسالمی منطبق 

تی آورده است چنان حکومچنان جوانان را تربيت کرده و آننظام اسالمی آن .کنند ...

در کشور بزرگ امریکا،  .که وقتی همه دنيا از فسادهای اخالقی رنج ميبرند، اینها درامانند

ا حاکم جبسياری از مصلحين و متفکّران و مردان روحانی، فریادشان از فسادی که در آن

است، بلند است، همه مينالند و راه عالجی پيدا نميکنند؛ اما نظام جمهوری اسالمی در 

 6.نين شرایطی توانسته است محيطی امن و امان برای نسل جوان به وجود آوردچ

ان ایم. جوانی دور کردن مردم از فحشا و فساد، اندکی به اسالم نزدیک شدهما در زمينه

اند و از پوچی و فساد اخالقی و تردیدها ما، به سالمت و عافيت معنوی و روحی نایل شده

 9.انده و رها گردیدههای زندگی، آسودزدگیو دل

ی غيرالهی و مادی، چه دعوت مارکسيزم، که یک روزی دنيا هاامروز بعد از آنکه دعوت

ه گرایانه و ليبراليزم، کاصطالح انسانرا به خود متوجه کرده بود، چه دعوت مکاتبِ به

د نی خود گرفته است، نشان دادند که نميتوانتمدن را در بسياری از مناطق عالم در قبضه
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به سوی اسالم متوجه است. هر جا صدای عدالت و  هاسعادت بشر را تأمين کنند، دل

خواهی بلند ميشود، این صدای اسالم است، ولو آن کسانی که این فریاد را سر  عدالت

ميدهند، ندانند این از کجاست؛ هر جا ندای کرامت انسان بلند ميشود، این ندای اسالم 

بته کانون این همه، مرکز اسالم و مرکز ایمان و هر جائی است، ندای ادیان است؛ و ال

است که در آن، قرآن مورد اعتقاد و ایمان قرار داشته باشد؛ طبعاً دشمنیِ دشمنان اسالم 

 7.و قرآن هم با آنجا بيشتر است؛ امروز این را دارید مشاهده ميکنيد

که بعد از اومانيسم و ـ  های نوزائی اندیشهدر مقابل سترون و نازا بودن غرب در برون

ی از اومانيسم های زائيده و منشأ گرفتهئی که متکی به اومانيسم هستند و فلسفههامکتب

 ی نو برای بشر و حيات انسان ارائه ندادهغربی، دیگر غرب زایش فکری نداشته و ایده

ی ها...حرف جمهوری اسالمی دارای زایش فکری است. ما برای مسائل روحی انسانـ 

ابتناء تمدن بر »ی مسائل عمومِی اجتماعی، ...در زمينه ای داریم. ...ما امروزازهت

م؛ را مطرح ميکني« کرامت انسان»های گوناگون، را ارائه ميکنيم؛ در زمينه« معنویت

ت در هيچ وق هاحرف نوئی است؛ این هارا مطرح ميکنيم. این« آميختگی دین و زندگی»

 6.دنيا وجود نداشته

به  متعلق هامتعلق به اسالم است؛ این هاکرامت انسانی همچنان زنده است؛ اینشعار 

ها و این حوادث ها و روشنفکران مسلمان این حرفجمهوری اسالمی است. ...امروز ملت

 شان به حرکتشان به ایران است؛ نگاهکنند و نگاهميبينند و آنها را مطالعه ميرا 

 9.شماست

 ضعف .57

و  اخالقی یو تزکيه اخالقی ی علمی، پيشرفتهاه موازات پيشرفتما به موازات علم، ب

ز انقالب، ی با قبل اماندگی است. البته امروز در مقایسهایم؛ این عقبنفسی پيدا نکرده
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اما باید پيشرفت ميکردیم. در علم ـ  در این هيچ شکی نيستـ  مراتب بهتر استه ب

ی نفس هم در معنویت و در تزکيه پيشرفت کردیم، در سياست پيشرفت کردیم؛ باید

پيشرفت ميکردیم. در قرآن هر جا تزکيه و تعليم از زبان پروردگار است، تزکيه مقدم 

 7«مُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَیُزَکِّيهِمْ وَیُعَلِّ»  است بر تعليم؛ آن هم تعليم کتاب و حکمت

 اخالقی یفقط یک جا از زبان حضرت ابراهيم، تعليم مقدم است. بنابراین ما از تزکيه

 .6و نفسی غفلت کردیم

 انداز انقالب اسالمی در عرصه اخالقچشم .58

اگر جمهوری اسالمی ميخواهد پرچم اسالم را در دست بگيرد، ميخواهد خودش به 

همچنان که قرآن به ما یاد ميدهد که ـ  و آخرت خود را آباد کند سعادت برسد، دنيا

ه خواهد ب اگر میـ  ميتوان دنيا و آخرت را با هم آباد کرد و باید این کار انجام بگيرد

ی ها، شاهد و مبشر ملت9«کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّۀ  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»ی دیگر کمک برساند، که هاملت

ان، ی شریف، دانا، با استعدادهای جوشهاطبيعتاً نيازهائی دارد: باید انساندیگر باشد، خب، 

دارای ابتکار، دارای اخالق نيک انسانی، دارای شجاعت، قوّت خطرپذیری، ورود در 

ی ی دلدادهاهبينی یا خودبرتربينی، انسانی خودکمی جدید، بدون هيچگونه عقدههاميدان

ی اهی صبور، انسانهای و دارای توکل کامل، انسانبه خدای متعال و متکی به قدرت اله

 2.ی اميدوار تربيت کنيدهای خوشبين و انسانهابردبار و حليم، انسان

یعنی علم و عمل، تعليم و تربيت و کار ـ  اگر ما بتوانيم در ميان خودمان، این دو رکن

 جود آوریمورا توسعه دهيم و در این دو زمينه، پيشرفتی محسوس در کشور به ـ  وابتکار

یع سر هاحرکت کشور به سمت هدفـ  که بحمداللَّه امروز تا حدود زیادی هم شده استـ 
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خواهد شد، مشکالت برطرف خواهد گردید و آن چيزی که انقالب عظيم ما برای ایران 

 .7اسالمی ترسيم کرده است، نزدیک خواهد شد

از لحاظ ]که[یی...هاانساندر نظام اسالمی ...نقشه این است که در این کارگاه عظيم، 

استعداد، برجسته باشند؛ از لحاظ اخالق، پاکيزه باشند؛ از لحاظ اقدام، شجاع باشند؛ از 

لحاظ فکر، دارای تدبير باشند؛...مردمانی مستقل، دارای فکر، دارای ابتکار، دارای روح 

 آرمان طلب ی بزرگ وهاپذیر، اهلِ اقدامپذیر، قانونخالقيت، پرهيزگار، پاکدامن، نظم

 .6...تربيت شوند باشند

ما بایستی کاری کنيم که اخالق اسالمی در جامعه رائج شود. وقتی ميگوئيم انقالب 

اسالمی، خب، اسالم یک بخشش اخالق است. پس بایستی رسالت اخالقی انقالب در 

. ی ماستی فرهنگی کشور، یکی از مسائل عمدهپيرایش چهره 9.جامعه تحقق پيدا کند

ی اخالق اهی نورانی، اسالمی و کامالً منطبق با فضيلتی فرهنگی کشور باید چهرههچهر

اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشيم، وجود ما  2.اسالمی باشد؛ این یکی از خألهای ماست

پوچ و بيهوده است و جمهوری اسالمی معنی ندارد. باید عدالت اجتماعی را تحقق 

در جامعه پياده کنيم؛ باید جامعه را، جامعه ی دینی  ببخشيم؛ باید ارزشهای اسالمی را

 1.و اسالمی کنيم

 ی اسالمیامروز ما نهایت نياز را به این تربيت اخالقی داریم؛ هم ما مردم ایران، جامعه

ی دنيای اسالم؛ امت بزرگ اسالمی، جوامع ی جغرافيائی، هم در همهدر این محدوده

اگر ما از لحاظ اقتصاد به باالترین مقام برسيم و   2.ها نيازهای اول ماستاین .مسلمان

ی اهاز لحاظ سياست، همين اقتدار و عزّتی را که امروز داریم، چند برابر کنيم، ولی اخالق
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د، بينی نباشی اسالمی نباشد؛ در ميان ما گذشت، صبر، حلم و خوشهامردم ما، اخالق

ی اخالق مقدّمه های اینهمه اساس کار از بين خواهد رفت. اساس کار، اخالق است.

 اهحکومت اسالمی برای این است که انسان ـ 7بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ األَخالقِ ـ  حسنه است

در این فضا تربيت شوند، اخالق آنها تعالی پيدا کند، به خدا نزدیکتر شوند و قصد قربت 

 6.کنند

اد کند. مردم را آب یو مادّ یاقتصاد یکه زندگ کندياکتفا نم نیفقط به ا ینظام اسالم

 روح یمعروف، اقامه یاقامه فه،يوظ نیاوست؛ اما در کنار ا یحتم فیاز وظا یکی نیا

آحاد  یهمه انيدر م تيّميو صم یاستقرار روح برادر ،یاستقرار اخالق اسالم ،ینید

 لت تن بهم کیکه مانع از آن شود که  یاهيروح - استقاللروح عزّت و  یايملت و اح

اسالم  أنالشميعظ غمبرياست. پ یاسالم فیجزو وظا زين -و ذلّت دهد  یو سست یپست

 گذاشتياثر م شدند،يرو مکه با او روبه یمردم کیکای یبر رو ،یدر هر نشست و برخاست

حوّل منقلب و مت ،یفرد تيبا ترب مو ه یاستقرار نظام اسالم یهیو انسانها را، هم در سا

 9.تتحوّالت عالم اس یانسان، اساس همه . تحوّلکرديم

د ى بلنهاى کسانى که نيروى جوانى را در خدمت به اهداف و آرماننگاه نسل نو و همه

 ـ فقط جلوى پاى خودمان را نبينيمـ  هاى روشن و دور باشدميخواهند، باید به آینده

ى امروز اهو ظرفيت ى دور، ایجاد تمدن اسالمى است؛ تمدن نوین، متناسب با نيازهاآینده

ى اخير زخم خورده است، مجروح است، غمگين هابشریتى که از حوادث گوناگون قرن

 اهاند. اسالم ميتواند این نسلى جوان آن دچار یأس و نوميدى و افسردگىهااست و نسل

که متناسب و چنانرا آن هارا شاد کند و آن هاى آنهارا به آفاق جدیدى برساند، دل

در نظام جمهوری اسالمی، تکریم شأن  2.مت انسان است، کرامت ببخشدى کراشایسته

ارزش دادن به انسان، رشد دادن انسان، ـ  ی اسالم استهاکه یکی از ویژگيـ  انسان
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ی خودش به کار گرفتن و نيروهای او را در خدمت اهداف انسان را در کار شایسته

 7.ی اصولی استهامتعالی جوشاندن، یکی دیگر از گرایش

رفتار  رفتار با مردم، معنای شعار دولت اسالمی این است که ما ميخواهيم اعمال فردی،

 ی امروز جهانی را به معيارهاسلطه نظام و المللیی بينهانظام رفتار با و بين خودمان،

                 6.کنيم ضوابط اسالمی نزدیکتر و

                                                

 
 .51/51/7923، مايمسئوالن صدا و س داریدر د اناتيب. 7

 .5۱/52/79۱2، دولت أتيه یو اعضا جمهورسيرئ داریدر د اناتيب. 6





 خاتمه
اى، یک محيط تنفّس است که اگر این محيط، وجود داشته باشد، هر پدیدهاخالقِ دینى 

بر حسب ظرفيتِ وجودى و اقتضاى خودش، معناى درستِ خودش را خواهد داد. اگر 

يزى ، نه کسب و کار، نه هيچ چاین محيطِ تنفّس وجود نداشته باشد، نه علم، نه سياست

 7نخواهد داد. هاى جمعى زندگى بشر، معناى خودش رااز پدیده

و روش زندگى را از دین جدا کرد،  ى رنسانس، علم و سياستروزى که غرب در دوره

ت دهند، در دنيا برایشان بهشخواستند به جاى بهشتى که ادیان به انسانها وعده مىمى

اسالمى، پيشروِ علم و مدنيت و  امت 6ن بهشت، امروز به جهنم تبدیل شده.بسازند. ای

مروز امت اسالمى دچار تفرقه است، دچار ضعف است، . در دورانهاى تاریخ بود اخالق

را از مدیریت جامعه جدا  از وقتى دین و اخالق امت اسالمی 9.دچار عقب ماندگى است

 2 کرد، دچار اختالل شد.

مستقل، آزاد، ...ایرانى با این خصوصيات: یک هدف انقالب عبارت بود از ساختن 

ى ند از معنویت و اخالق، پيشرو در مسابقهمبرخوردار از ثروت و امنيت، متدین و بهره

ى معانى برخوردار از آزادى با همه...ى دستاوردها، ى عظيم بشرى در علم و بقيهجامعه

و تعالى  انسان رستگارىآن و هم آزادى معنوى، که ...هم آزادى اجتماعى ...آزادى؛ 

ى کارها و عروج معنوى انسان است، که هدف اعلى، این است. همه انسان اخالقى

 1مقدمه براى تکامل انسان و عروج انسانى است.
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