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کیوابستگی به ، مپنجدرس   هاپا

کیانسانالیق تو »   «!های پا
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ب بیاْْلَّ ِثیثاُتِِلْلخَّ بیَّ ِاْْلَّ ِیِوَّ ُثونَّ
ب ِیِلْلخَّ ِالط َّ ِیثاِتِوَّ ِبیباُتِِللط َّ ِیَّ ِوَّ
ِ ِیالط َّ ِِللط َّ ؤُِیُبونَّ ر َّ ُِمبَّ ولِئكَّ

ُ
ِباِتِأ اِمِم َِّنَّ

ری كَّ ِ ق  ِِرْز ِوَّ ة  ْغِفرَّ ْمِمَّ ُ َِلَّ  (26)ِمی ُِقوُلونَّ

ِنظرِفسادِاعتقادِوِاخالقِوِیزنانِپل26ِ ِد،ِوِمردانیعمل(ِبراىِمردانِپلدِ)از
ابند(ِوِیگرِراِمىیدندِ)بهِاقتضاىِجاذبهِذاىتِنارىِمهدیدِبراىِزنانِپلیپل

زنانِپاكِ)ازِفسادِاعتقادِوِاخالقِوِعمل(ِبراىِمردانِپاك،ِوِمردانِپاكِ
كندِ)طبقِجاذبهِفطرىِنورىِ ِآچنهِیگرِراِمىیكدیبراىِزنانِپا ابند(ِآهناِاز

بارهِآنان(ِمىگرانِبهِهتمتِدی)د اند،ِبراىِآهناِآمرزشِوِندِپاكِوِمنزهیگور
گرامناىیروز ِدنیِ  اِوِآخرت(ِاست.یهِ)در

ِی
َّ
ذیَِّاِأ

ْدُخُلواِبُِیاِال َّ ُنواِالِتَّ ِآمَّ ِیغَِِّتاًِوینَّ رَّ
ل ِِیبُِ ُِتسَّ ِنُسواِوَّ

ْ
أ ْستَّ ِتَّ ىت َّ ُكْمِحَّ َِلعَِّواُِمِوت 

ِ ْهِلهاِذِلُكْمِخَّ
َّ
ُكْمِیأ

ل َّ عَّ ُكْمِلَّ ِلَّ ِتَِّر  ِك َِّذَّ ُِرونَّ
(27)ِ

هاىِخودتانِواردِرِازِخانهیِغىیهاد،ِبهِخانهیاانِآوردهمیاىِكسانِكهِا27ِ
گویریدِتاِآنِكهِاجازهِبگینشو نِبراىِمشاِِبترِید.ِاییدِوِبرِاهلِآنِسالمِ

ِد.یاست،ِباشدِكهِمتذكرِشو

ُدواِف ِ
ِجتَّ ْ ِإْنَِلَّ ْدِهیفَّ الِتَّ دًاِفَّ حَّ

َّ
هاُِلوُخِاِأ

ِ ىت َّ ِِإْنِیحَّ ُكْمِوَّ ِلَّ نَّ ُكُمِایقْؤذَّ ِلَّ اُِعوْرِجِلَّ
ْزكى

َّ
ِأ اْرِجُعواُِهوَّ ِاَّلُلِِفَّ ُكْمِوَّ ُلوتَِِّاِبِلَّ ِْعمَّ نَّ

ل ِ(28ِ)یِ عَّ

ِآنِن28ِ گرِكىسِراِدر دِتاِبهِمشاِ)ازِجانبِیدِبهِآجناِواردِنشویافتیپسِا
گرِگفتهِشدِبازگرد كیصاحبش(ِاجازهِدادهِشود.ِوِا ترِزهید،ِآنِبراىِمشاِپا

ِدِداناست.یدهمىاستِوِخداِبهِآچنهِاجنامِ

لَِّیلَِّ ِعَّ ْدُخُلواِبُِیسَّ ْنِتَّ
َّ
ِأ ِیِغَِّتاًِویُكْمُِجناح  رَّ

ِف ة  ْسُكونَّ ِاَّلُلِهیمَّ ُكْمِوَّ ِلَّ تاع  ماُِِمِْعلَِّیاِمَّ
(ِ ْكُتُمونَّ ِماِتَّ ِوَّ ِ(29ُتْبُدونَّ

گناهىِن29ِ رِمسكونِكهِدرِیهاِ)وِاماكنِعمومى(ِغستِكهِبهِخانهیبرِمشاِ
ِمقاصدِقلىبِیدِشودِواریاىِدارآجناِكارىِوِاستفاده ِود،ِوِخداوندِبهِآچنهِ)از
كن ِ گاهِاست.یدِوِآچنهِپنانِداریكارهاتان(ِآشكار ِدِآ

 و شنیدنی دیدنیحقایقی 
که می کبوتر باز با باز ...در زندگی انسان نیز چنین است. مثل معروف است  کبوتر با   گوید 

کسی دوست دارد با هم عقیده خود دوست شود.  هر 

 گیرد.ها بر اساس سنخیت داشتن شکل میدوستیها و رفاقت

که دارای صفات خوب باشد دوست دارد این صفاتش بهتر و بیشتر شود به همین دلیل با افراد زشت خو  کسی 
 تواند همراه شود.نمی

یج آنقدر این صفات برایشان جالب و خواستنی می که دارای صفات زشت هستند به تدر که خودشان کسانی  شود 
که صفات مقابل آنها را دارند هم نشین و حتی هم صحبت شوند.حاضر ن کسانی   یستند با 

که خوب می کسی  که بد میها و افراد خوب میشود به طور طبیعی به دنبال خوبیپس هر  کسی  شود به طور گردد و 
 گردد.ها و همراهی با افراد بد میطبیعی به دنبال بدی
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کلید در همه موقعیت ها باشد کند. زیرا ذائقه فرد وقتی به انجام خوبیمختلف زندگی نمود پیدا میهای این موضوع 
 پسندد و بالعکس آن یز صادق است.ها نمیبه جز خوبی

کتاب می کتاب بخواند به دنبال  که دوست دارد   گردد.کسی 

که در ذائقه کتابکسی  کتاباش  یخی و ...به دنبال همان   گردد.ها میهای داستانی یا تار

کتابا کارهای تفکری هستند. فراد متفکر در جستجوی   و 

 افراد خردمند و زیرک ...

که این صفات باشد را می کردن هستند و هر جایی  کار   پسندند.افراد تنبل به دنبال فرار از خواندن و 

که مورد تأیید فطرت انسان و عقل است  گفته است و بدی را در آنچه مخالف « طیب»خداوند در قرآن به هر خوبی 
کرده و  آن را   نامیده است. «  خبیث»فطرت و عقل است معرفی 

که اهل خوبی « یثینخب»و « خبیثات»ها را و افراد اهل بدی« طیبین»یا « طیبات»ها هستند را با نام همچنین  افرادی 
کارهای خوب خودش هم خوب می کارهای بد خود هم بد و ناپسند نامیده است. زیرا  انسان با انجام  شود و  با انجام 

 شود.می

که  کارها به برخی گویند در اصطالح میبر همین اساس است  کنند.نمیبرخی از  که تظاهر   خورد، هر چند 

که همیشه عصبانی هست  خورد.ند نمیمثال دوست داشتن به افرادی 

که بخیل هستند نمی بخشش   خورد.به افرادی 

که عجول هستند نمی  خورد.صبر به افرادی 

که همیشه دنبال منافع خودشان هستند نمی کسانی   خورد.راستگویی به 

 و ....

کند صفات خوب را در خود پیاده خوشبخت می کسی سعی  گر  کسانی سر و ا کار شود زیرا در زندگی به طور طبیعی با 
که سر و پیدا می کند نباید انتظار داشته باشد  کسی خود را محلی را از صفات بد  گر  که افراد خوبی هستند و ا کند 

 کارش به افراد خوب بیفتد.
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که هایی بدان به خوبان و خوبان با بدان همراهیهر چند در دنیا ممکن است در زمان ها داشته باشند ولی همینقدر 
ک  گیرند.نند به زودی از هم فاصله میقدرت جدا شدن پیدا 

کند میبرای اینکه انسان بتواند خوبی کند و آنها را در ها را در خودش تقویت  تواند از صفات خوب اجتماعی شروع 
کند.   خود تقویت 

کرده است توان آن را الگویی برای همه رفتارهای خوب  که می صفات خوب اجتماعی را خداوند در سوره چنین ذکر 
کرداج  :تماعی معرفی 

 قبل از آن با اهل آن خانه انس بگیرید و با سالم وارد شوید .ای خواهید به خانههر وقت می .1
کسی در آن خانه نبود حتما با  .2 گر   وارد شوید.اجازه ا
کنید و داخل آن خانه نشوید. .3 گر به  شما اجازه ورود داده نشد حتما مراعات   ا

گر مورد توجه قرار بگیرد فرد به خوبیحریماین دستورات مربوط به رعایت  که ا کند ها خو میهای خصوصی افراد است 
که اهل مراعات نیستند را شناخته و خود را از آنها جدا می کسانی   کند.و در اثر آن 

 گفت و شنود با دوستان
گفت و شنود می  توان یکی از دو بحث زیر را مورد توجه قرار داد یا هر دو را.در این 

یم و انتظار میچقدر از بحث اول:  کنیم.صفات خوب را دار کسانی هم نشینی   رود با چه 

 گویم.نمی آید و به هیچوجه دروغنشین باشم زیرا از دروغ بدم میمن دوست ندارم با افراد دروغگو هم

کند ناراحت می کسی پشت سر من بدگویی  کسی دوست نمیمن از اینکه  نیز پشت سر  شوم و خودمشوم و با چنین 
 کنم.کسی بدگویی نمی

 من از ......

 من از ......

ن ایراد نشست و برخاست های فرهیخته شود خود انسان دچار ایرادهای فراوان باشد ولی بخواهد با انسانآیا می  بدو
 داشته باشد؟ 

  منشأ این اشتباه چیست؟
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گرفتن برای ورود به مکان بحث دوم:  کنیم؟ های اختصاصی را رعایت میآیا اجازه 

ن اجازه از آنجا چیزی را بردارد؟ کسی جرأت دارد به دفتر مدیر برود و بدو  چه 

کسی در مدرسه نباشد شما  گر  ید؟میچه آیا ا  رو

 آیا برای ورود به دفتر معلمان نیاز به اجازه دارد ؟

گرفت؟در چه موارد دیگر باید از   دیگران اجازه 

کارهایمان را انجام می   هیم؟آیا با اجازه 

گر فرهنگ اجازه جا بیفتد چه تأثیراتی در زندگی   گذارد؟میا

کند فرد به خود اجازه نمی گسترش پیدا  گرفتن  گر فرهنگ اجازه  کاری را انجام دهد.  ا که هر    دهد 

کودکانه بزرگ کسی رفتار  کودکان مناسب و بلکهترها را دوست ندارد؛ هیچ  کودکانه برای  ست شیرین ا رفتار 
کننده است  .ولی همان رفتار برای یک بزرگتر، مشمئز 

کسی لحن زنانه را برای مردان نمی کننده استهیچ   ...پسندد؛ لحن زنانه برای یک مرد، مشمئز 
کی و فطرت منجر شودانحراف از رفتار یا لحن می   ...تواند به انحراف از پا

کی انحراف تواند زن بودن را از زن و مرد بودن را از مرد بگیرد؛ و اینرفتار یا لحن نا متناسب میچون   از پا
 ...است

که باید باشی ک بودن باید همانی باشی   .برای پا

گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
کارهای نامطلوب برای افراد عادی می یج گاهی برخی از  حتی همه بینید کنید میاه میوقتی اطراف را نگشود و به تدر

کارهای بد را انجام میخود ما نیز  ن آنکه احساس ناراحتی داشته باش یمدهآن  کاری  .یمبدو مثال بدگویی و تمسخر 
کار را انجام  گاه خودشان این  که افراد ناخودآ گسترش می یابد  گاهی آنقدر  کسی آن را بپسندد ولی  که  نیست 

کردید تعجب میمی گر به آنها بگویید شما تمسخر  که ا   کنند.دهند. تا جایی 

 دهند. لی نشان نمیگاهی افراد برای انجام برخی رفتارها و صفات خوب و مطلوب از خود می

کارها چندان سخت نیست. کارهای خوب، که خداوند آنها را خوب بداند دانستن این   کارهایی است 
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کارهای زشت عادت می کم افراد به انجام  کم  گر این دو حالت در جمعی باشد  کار از ا کنند و به اصطالح زشتی آن 
 افتد.چشمشان می

کنید ببینید  کارهای نادرستبررسی   ؟  ی شما عادی شده استای برچه 

کارهای نادرست را بگیرید طرح یا طرح   های خود را ارائه دهید.برای اینکه جلوی عادی شدن 

 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده
که در پیش روست انجام یک یا چند خوبی را پیشنهاد داده و در صدد اجرای  به بهانه یکی از مناسبت هایی 

 آن باشید. 

کمک به محرومان باشد.این خوبی می -  تواند 
 این خوبی می تواند نوشتن نامه برای معلمین و اظهار شکر از آنها باشد. -
 نامطلوب عادی شده باشد.این خوبی می تواند  سعی در اصالح رفتارهای  -

که باید از آنها دور شد و میبرخی از خصلت یخت عبارتند از:هایی   توان برای مقابله با آن طرحی ر

 روحیه سرزنش و طعنه  -
 روحیه تمسخر  و بدگویی  -
 زدگی و تنبلی روحیه رفاه -

گسترش خوبیبرنامه که برای مقابله با صفات نامطلوب و  گذاشته میای  که میفعالیت شود. باها  تواند هایی 
کند بیشتر امکانقلب در  وهای زیر را پیشنهاد داد توان امثال برنامهپذیر است. بنابراین میها را به هم نزدیک 

 قالب آن برنامه اصالح صفات را پیش برد:

 مدار مسابقه ورزش اخالقبرگزاری  -
گیاهان  - کاشت  کردن محیط با   شاداب 

 شعار اجرای برنامه
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نِِْوَِّ... اِالد ُ َّ ِیِإّن َّ ىِالَّ ْعمَّ
َّ
ِرِاْْل صَّ ىِبَّ َّ ِیاُِمْنهتَّ اِشَّ هَّ اءَّ رَّ اِوَّ ِصِیْبِصُرِمِم َّ ِاْلبَّ ِیُرِیئًاِوَّ ُرُهِوَّ صَّ اِبَّ ایْنُفُذهَّ هَّ اءَّ رَّ ِوَّ ارَّ ِالد َّ ن َّ

َّ
ُمِأ  7...ْعلَّ

ِدندهیناِدیند.ِوِبیبرِآنِراِمنىیزىِغیدگاهِكوردلِاست،ِكهِچینِمرزِدیاِآخریدن داندِكهِازِدهد،ِوِمىمىاِنفوذِیاشِراِاز
 ىپِآنِخانهِآخرتِاست.
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