
 

 

 اخالق بیانی و نفی پرخاشگری

 دکتر احمدعلی نورباال 

 )استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 زمان:

 1394ماه تیر 8

 
 

 سخنرانی این از هدف: 

 بیانی مفاهیم انتقال در اخالق رعایت و آموزش اصیل و ایرانیان و پیامبراسالم خداوند به خشونت اتهام زدودن و پرخاشگری نفی دینی، گراییافراط یابیریشه

 است.

تواند به شکل گفتاری یا سلبی)منفی(. انواع بیان و مکنونات می ویا ایجابی )مثبت( رفتار طریق از دیگران به و قلبی ذهنی مکنونات * تعریف بیان: انتقال

 توجهی باشد.با کتاب و مقاله و نامه و یا به صورت هیجانی از طریق گریه کردن و خندیدن و عصبانیت و یا به صورت عالمتی باشد و یا به شکل بینوشتاری 

ها اشاره باال به آنهای بیان، که در موضوع با هر یک از روش انتقال زمان دیگران با برخورد در انسانی وکرامت حرمت حداکثر رعایت: بیانی اخالق * تعریف

 شد.

 .دیگران دارایی کردن نابود یا دیگر فردی به( زبانی یا جسمی) رساندن صدمه قصد به است رفتاری :Hilgard* تعریف پرخاشگری از نظر 

 جمله از شوندمی محسوب پرخاشگرانه ولی شوندنمی جسمی آسیب به منجر که این ها بارفتار از : بسیاریSadockو  Kaplan* تعریف پرخاشگری از نظر

 اجتماعی طرد و نیز شودمی دیگران برای زیانباری شناختیروانهای پیامد به منجر که مدیریتیهای گیری، ارعاب، سبکمچ زور، کالمی، اعمال پرخاشگری

 گرفته کم دست کننده، دریافت عوامل شادی و اجتماعی وضعیت نفس، عزت ها دررفتار این ثیر تا ونباید هستند پرخاشگری بارز مصادیق از دیگران عمدی

 . شود

 شدند، کشتهها کامبوجی توسط کامبوجی نفر میلیون چهار 1990 دهه های متعدد پرخاشگری قابل رویت است. دراهمیت پرخاشگری: در همه جای دنیا صحنه

 و تجاوز نفر 200000 اذیت، و آزار نفر 700000 قتل، نفر 20000 ساالنه آمریکا شدند، در کشته خشونت اثر بر نفر میلیون 80-100 بیستم قرن در

 اروپا در پیش های چندیکشی ، نسل(روآندا) آفریقا در های پیشینهای سالکشی نسل ها وعام بار، آمار متعدد از قتل خشونت جرم مورد میلیون 5/1



 

 

 الشباب بوکوحرام، داعش، النصره، طالبان، ازطریق کشی و دیگر داخلی هایایران، جنگ و عراق جنگ و اسرائیل و اعراب مزمن ، درگیری(سابق یوگسالوی)

 شوند.ها یدک کشیده میو غیره که متأسفانه این اواخر به نام اسالم برخی از این خشونت

د دارد که هدف هم ضربه زدن و ضرر رساندن کنیم این است که نیت و هدف در آن وجوای که ما برای پرخاشگری ذکر میواقعیت مسئله این است که شاخصه

 است.

 کالمی پرخاشگری اوقات بسیاری .آورد بار به فاجعه تواندمی نیز پرخاشگرانه اقدام یک حتی است در دسترس گسترده صورت ای بههسته سالح که عصری در

 .باشدمی خطرناک فیزکی پرخاشگری و مقدمه محرک

دانشمند برجسته دنیا دریک پژوهش مشترک سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی  200که به مستند تحقیقی بیش از در بحث اهمیت پرخاشگری مفید است 

 به شرح زیر پیش بینی شده است: 1990بر اساس سال پایه  2020ها تا سال و.. اشاره نمایم که براساس یافته این پژوهش، بار بیماری

 . یابدمی افزایش 2 بهرت به 4 رتبه از اساسی افسردگی اختالل

 . یابدمی افزایش 3 رتبه به 9 رتبه ازها جاده در رانندگی حوادث

 . یابدمی افزایش 12 رتبه به 19 رتبه از خشونت

 . یابدمی افزایش 14 رتبه به 17 رتبه خوداز به صدمه

 . یابدمی افزایش 8 رتبه به 16 رتبه از جنگ از ناشی عوارض

 .دارد بیشتری روان سالمت خدمات به نیاز ،2020 سال تا رو پیش جهان پیش رو جهان امنی نخواهد بود و جهاندهد که این نشان می

 :است زیراعالم شده شرح به میالدی نیز 2030 تا 2002 سال از ها وحوادثبیماری برخی برایها بیماری بار بینیالبته براساس پژوهش جدیدتر، پیش

 (.دوم رتبه ایدز، از بعد توسعه حال در کشورهای ودر یافته، توسعه درکشورهای یک رتبه)یابد می تغییر 2 رتبه به 4 رتبه از اساسی افسردگی اختالل

 . یابدمی تغییر 4 رتبه به 8 رتبه ازها جاده در رانندگی حوادث

 .یابدمی تغییر 13 رتبه به 15 رتبه از خشونت

 .یابدمی تغییر 11 رتبه به 20 رتبه از( تنی روان اختالل)دیابت  بیماری

 .دارد بیشتری روان سالمت خدمات به نیاز ،2030 سال تا رو پیش توان استنباط نمود که جهانبنابراین می

 به شرح ذیل اعالم شده است:  1393 تا 1389های در سال فروزانفر و همکاران دکتر مطابق مطالعه ایران درها بیماری بار بندی همچنین رتبه

 :رتبه اول( 12) برای مردانها بندی بار بیماریرتبه -

ای، درد پایین کمری، اختالالت افسردگی اساسی، بیماری ایسکمیک قلبی، اختالالت مصرف دارو، خشونت بین فردی، آسیب رساندن به خود، حوادث جاده

 ایدز، اختالالت اضطرابی، درد گردنی، دیابت، سقوط

 رتبه اول(: 12ها برای زنان)رتبه بندی بار بیماری -

 سکمیک قلبی،اختالالت افسردگی اساسی، درد پایین کمری، حوادث جاده ای، اختالالت اضطرابی، سایر اختالالت عضالنی اسکلتی، آنمی فقر آهن، بیماری ای

  گردنی، میگرن، دیابت، اختالالت مصرف دارو، اختالل دوقطبیدرد 

 به شرح ذیل است: 1393 تا 1389های در سال فروزانفر طر در ایران و قیاس با میانگین جهانی مطابق مطالعات دکترها و عوامل خرتبه بندی بیماری -



 

 

 جهانی 10رتبه با قیاس در 3رتبه : ایجاده حوادث

 جهانی 26 قیاس رتبه در 10 رتبه :اضطرابی اختالالت

 جهانی 11 با رتبه قیاس در 4 رتبه :افسردگی اختالل

 جهانی 31 با رتبه قیاس در 12 رتبه :دارو مصرف اختالالت

 جهانی 14 بارتبه قیاس در 9 رتبه :دیابت

 جهانی 15 با رتبه قیاس در 10رتبه  :دارو مصرف خطر عامل

 جهانی 16 بارتبه قیاس در 13 رتبه :خانگی خشونت خطر عامل

 سالمت روان وجود ندارد.دهد که در ایران نیز، شرایط مطلوبی از نظر ها نشان میاین یافته

سال به باال نیز به  15بر روی جمعیت 1390 و 1387، 1378هایدر سال تهران شهر روان سالمت وضعیت مطالعات دکتر نورباال و همکاران بر روی -

 شرح ذیل است:

با جمعیت نمونه  1387شده است که در سال درصد برآورد  5/21های روان شناختی اند که شیوع نشانهنفر بوده 6697جمعیت نمونه  1378در سال 

دهد که در بحث درصد افزایش پیدا کرده است.این نشان می 6/39به  1390درصد و این رقم در سال  2/34ها های روان شناختینفر شیوع نشانه 19370

 ایم.ای داشتههای اخیر متاسفانه رشد فزایندهوضعیت سالمت روان شهر تهران، طی سال

 ری و جنسیت:پرخاشگ

 بحث دیگر در خصوص پرخاشگری این است که آیا پرخاشگری با جنسیت ارتباطی دارد یا خیر که از مطالعات مختلف نتایج زیر بدست آمده است:

 .ها هستندزن از پرخاشگرترها فرهنگ تمام ها درمرد

 .ها هستندزن از پرخاشگرتر سالگی دو از یعنی زندگی ابتدای همان ها ازمرد

 .است بیشتر ماده حیوانات و های مؤنثانسان از نر حیوانات و های مذکرانسان بین در پرخاشگری

 کالمی پرخاشگری مردان از بیشتر سالگی 18 ها درزن اما نشد دیده ساله هشت کودکان کالمی پرخاشگری در خاصی جنسیتی تفاوت، های طولیمطالع در

 در های جنسیتیتفاوت.ها پرخاشگرترندزن همه ها ازمرد همه پس که بگیریم نتیجه عجوالنه نباید ها هستند،زن از پرخاشگرتر مردان گوییممی وقتی .داشتند

 .است شدیدتر کالمی پرخاشگری در های جنسیتیتفاوت از فیزیکی پرخاشگری

مساوی  تقریباً زنان و مردان در رساندمی صدمه دیگری به همسران از یکیآن  در که خانگی خشونت اند که بسامداخیر به این نتیجه دست یافته در مطالعات

 .است

 تقریباً زنان و مردان در پرخاشگری شیوع که دهدمی هستند، مطالعات نشان پزشکیهای روانبخش مدت دراز شدگان در خصوص بیمارانی هم که جزو بستری

 .است مساوی

 شناسی و علت پرخاشگری:سبب -

 

 شناختی:روانعوامل  -1



 

 

 .گیردمی ریشه دیگران سمت به خود از مرگ تخریبگر خود غریزه جهت تغییر از عمدتاً فروید معتقد بود پرخاشگری

 .است موجودات سایر و انسان بین مشترک که گیرد،می ریشه جنگ سائق از همچنین لورنز در این خصوص معتقد بود که پرخاشگری

است؛ و از دیگران پرخاشگری  شده آموخته اجتماعی رفتار نوعی عمدتاً طرفداران زیادی هم دارد، معتقد است پرخاشگری یک دیدگاه دیگر در این خصوص که

 گیرند.را یاد می

 

 عوامل اجتماعی: -2

 در خصوص این عوامل مطالعات زیادی انجام شده است.

 .گیردمی ریشه ناکامی از یشههم پرخاشگری و انجامدمی پرخاشگری به نوعی به همواره ناکامی:ناکامی -

 شود، آغاز پرخاشگری اگر و شودمی برانگیخته وی در پرخاشگرانه اعمال اغلب، گیرد قرار کالمی تمسخر و جسمی بدرفتاری مورد فرد تحریک مستقیم: اگر -

 .کندمی پیروی امانبی تشدید الگوی از اغلب

 .شودمی کودکان در خشونت بروز به منجر خشونت مشاهده تجمیعی اثرات...(: کامپیوتر، تلویزیون، سینما، :تصویری خشونت)ای مشاهده یادگیری و تقویت -

 

 عوامل محیطی: -3

 ....(بو های بدگاز) هوا آلودگی -

 ....(سروصدا) صوتی آلودگی -

 ...(ترافیک، شلوغی) ازدحام -

 که متاسفانه تمام این عوامل محیطی در تهران موجود است.

 

 عوامل موقعیتی: -4

 فیزیولوژیک برانگیختگی افزایش -

 جنسی برانگیختگی -

 درد -

 

 

 عوامل شناختی: -5

 (نداشتن انتظار) انتظارات -

 (عدالتی بی) انصاف -



 

 

 (عمدی) نیت -

 (عامل آمر،) پذیری مسئولیت -

 

 عوامل زیستی:-6

 ( اندروژن)ها هورمون -

 (مهار به منجر GABA, 5HTو تشدید منجربه Ach,Ne)نوروترانسمیترها -

 هاها، افشانهاضطراب الکل، باربیتورات، ضد :ها ومواددارو -

 زاها، کوکائین، توهمهامحرک :افیونی شبه مواد به وابستگی -

 نوروآناتومی صدمه -

 کروموزومی دوقلوها، عوامل :وراثت -

 نی، بیش فعالی، اختالل سلوک، اختالل شناختی و زوال عقل دیده شده است.در خصوص ارتباط پرخاشگری و اختالالت روانی، مواردی نظیر کند ذه

 

 انواع پرخاشگری: -

 :فیزیکی -1

 (لگد و مشت) یدیآسیب -الف

 (اسلحه کمربند، چماق،) ابزاریآسیب -ب

 (شدهتحریک افراد توسط) عاملی آسیب -ج

 (کتاب مجله، روزنامه،) طنز تحلیل، داستان، شعر، مقاله،: نوشتاری -2

 عکس نقاشی، کاریکاتور، سریال، فیلم،: تصویری -3

 دارمعنی نگاه و اشاره، ایما برگرداندن،روی قهر،: عالمتی -4

 و اهانت، از عوامل اجتماعی شده، یادگیری سرکوب خصومت دیگر،که فرد تصویرخود به رساندن یاآسیب پنداره -خود به نیت، با حمله: تعریف: کالمی -5

 . است وگفتگو بحثهای مهارت در نقص جبران برای وراهی بوده سازآن زمینه

 (فحاشی)گویی  هرزه -الف

 (زبانزخم)گویی کنایه -ب

 (انداختنتکه)گویی متلک -ج

 (آمیزتحقیر شوخی و جوک)گویی  سخره -د

 (غیبت)بدگویی  سرپشت -ه



 

 

 (غرولند)گویی  لب زیر -و

 (زنگ سوت، شیپور، بوق،)ابزارگویی  -ز

 

 کالمی: پرخاشگری کیفیت -

 :کالمی پرخاشگری ادای شیوه -1

 مستقیم مخاطب -

 (جمع حضور بدون یا با) نفری دو

 (جمع طریق از تحریک) تریبونی

 (جمع از تبعیت) گروهی

 غیرمستقیم مخاطب -

 عمومی

 مماسی

 :کالمی پرخاشگری محتوای -2

 (نزاکتیبی و فحاشی) جاهلی

 ...(افترا اتهام، تمسخر، و تحقیر توهین،) معمولی

 (استداللی) علمایی

 (استحاله و اصول از انحراف) است غیرمبنایی ایده یا این (تعصب و تحجر) است قدیمی ایده این

 کالمی: پرخاشگری نتیجه

 روانپزشکی اختالالت های برایزمین عامل ایجاد و شخصیتی تحقیر: روانی آسیب موجد - 

 فیزیکی پرخاشگری تحریک طریق از( جراحت،قتل) جسمی آسیب محرک - 

 (تسلسل دور وایجاد پرخاشگری انواع و خشونت بروز)گیری انتقام عامل- 

 باستان ایران واجتماعی دینیهای درآموزه بیانی اخالق نمونه 

ایم گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک را از ایشان یاد گرفتهسال قبل از میالد بوده ولی ما سه اصل  600ما معتقدیم زرتشت پیامبری متعلق به ایرانیان بوده و 

 باشد.که از ایشان به یادگار مانده که باعث افتخار ایرانیان نیز می

 منشوری که از کوروش کبیر یاد شده، به شرح ذیل است:

 :که کنممی اعالم تام، هسگذاشته سر بر را گانه های چهاروکشور ایران،بابل سلطنت تاج مزدا یاری به که اینک



 

 

 که و نگذارم بدارم گرامی ها هستم،آن پادشاه من که را های مردمانیوباور وآئین کیش میکند ارمغان من را به پادشاهی و مزدا هستم زنده که روزی تا -1

  . بیازارند ها راآن و یا بدارند پست را دیگر مردمان وروش ودین وآئین کیش من، زیردستان و فرمانفرمایان

 به مردمانی هیچ بر را خود فرمانروایی هرگز کرده، عرضه من به را پادشاهی مزدا و هستم زنده که روزی تاام نهاده سر بر را پادشاهی افسر امروز که من -2

 هستم های چهارگانهکشور و بابل و ایران پادشاه نخواهد، هرگاه و نپذیرد یا بپذیرد خود شاهی به مرا که است آزاد ملتی هر من پادشاهی در و نکنم تحمیل زور

 داد خواهم پس او به و گرفته را او حق و کرد خواهم دفاع وی از من رفت ستمی او بر و بود ناتوان کسی اگر و کند ستم دیگری به کسی که گذاشت نخواهم و

 .رساند خواهم کیفر به را ستمکاران و

 .بگیردآن  واقعی ارزش پرداخت بدون او از دیگری نادرست روش هر با و زور با را دیگری اموال و مال کسی گذاشت نخواهم هستم پادشاه که روزی تا من -3

 عبادت است معتقد که هرگونه به و نماید سکونت خواهدمی که جا هر در و برگزیند دارد میل که را آیینی و دین هر است آزاد کس هر که کنممی اعالم من -4

 دیگران حقوق به زیانی و ننماید پایمال را کسی حق که شرطی بهتنها  نماید، انتخاب خواهدمی که را کاری و کسب هر و آورد جا به را خود معتقدات و کند

 .نسازد وارد

 کسی اگر و کرد مجازات است، کرده خالف بستگانش از یکی کهاین انگیزه به نباید را کس هیچ. باشدمی خود اعمال پاسخگوی هرکس کنممی اعالم من -5

 .نیست کاری خانواده و مردمان دیگر با و برسد کیفر به کس همانتنها  کرد، های خالفخانواد یا دودمان از

 مزدا از.بربندد رخت گیتی از باید زندگی رسم واین بفروشند دیگرهای نام و با و کنیز برده به نام را و زنان گذاشت، مردان نخواهم هستم، زنده که تاروزی -6

 «.گرداند پیروز ،امگرفته چهارگانه و ممالک ایرانهای ملت به نسبت که تعهداتی در مرا که خواهممی

 قرآنیهای درآموزه بیانی اخالق نمونه

 :مالیم و نرم گفتار به سفارش -1

 با برادرت و طه، تو سوره( 44)یخشی او یتذکرُ لعلَّه لیِّناً قوالً له فقوال( 43) طغی إنّه فِرعون الی إذهبا( 42) ذکری فی تَنیا ال و بآیاتی أخوک و أنت إذهب

[ خدا برابر در] او زیرا؛ بروید فرعون سوى به دو هر «42».نورزید سستى[ است وحى ابالغ که] من ذکر درباره و، بروید[ گمراهان هدایت براى] من معجزات

. ایستد باز سرکشى از و] بترسد یا[ بپذیرد را حق آیین] و شود هوشیار که است امید، بگویید او به را الهى مسائل نرم گفتارى با پس «43».است کرده سرکشى

] 

 :زیبا و نیکو گفتار به سفارش -2

 تولَّیتُم ثمَّ الزکوة آتوا و الصلوة أقیموا و حسناً للناسِ قولوا و المساکین و الیتامی و القربی ذی و احساناً بالوالدینِ و اهلل االَّ تعبُدون ال اسرائیلَ بنی میثاقَ أخذنا إذ و

 ویتیمان خویشان و مادر و پدر به و، نپرستید را خدا جز که گرفتیم پیمان اسرائیلبنى از که زمانى[ کنید یاد] و بقره سوره( 83)مُعرضون أنتم و منکم قلیالً االَّ

؛ گردانیدید روى[ خدا پیمان از] اندکى جز شما همه سپس، بپردازید زکات و، دارید پا بر را نماز و، گویید سخن زبانى خوش با مردم با و، کنید نیکى ومستمندان

 هستید. گردان روى[ عادت طور به] شما و

 :صواب و استوار گفتار به سفارش -3

 اى احزاب سوره( 71)عظیماً فوزاً فازَ فقد رسولَه و اهللَ یُطع من و ذُنوبَکُم لَکُم یَغفِر و اعمالَکُم لکُم یُصلِح( 70) سدیداً قوالً قولوا و اهلل اتَّقو آمَنوا ها الذینایُّ یا

 و خدا هرکس و. بیامرزد شما بر را گناهتان و کند اصالح شما براى را اعمالتان[ خدا] تا «70».گویید استوار و درست سخن و کنید پروا خدا از!  ایمان اهل

 است یافته بزرگى رستگارى تردیدبى، کند اطاعت را پیامبرش

 جاى به خود از پس ناتوان فرزندانى که کسانى و نساء سوره( 9) سدیداً قوالً ولیقولوا اهلل فلیتَّقو عَلَیْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَکُوا لَوْ الَّذِینَ وَلْیَخْشَ

[ یتیمان امور به نسبت] است الزم پس. بترسند[ کنند ضایع را دیگران یتیمان حقوق اینکه از] باید، دارند بیم[ حقوقشان شدن ضایع از] آنان بر اگر، گذارندمى

  .گویند استوار سخنى[ آنان درباره] و، کنند پروا خدا از



 

 

 :وخوب پسندیده وگفتار عمل به سفارش -4

 هنگامى اگر. است ترشایسته آنان براى نیک و پسندیده سخن و[ پیامبر و خدا از] فرمانبردارى: محمد سوره( 21)لهم خیرٌ لکان صدقواهلل فلو مّعروفٌ وقولٌ طاعَهٌ

 است بهتر آنان براى تردیدبى، درآیند راستى و صدق سر از خدا با شود قطعى جهاد فرمان که

 (:منافقین برابر در)روان  و رسا گفتار به سفارش -5

 شوم نیّات از] را آنچه خدا که هستند کسانى اینان نساء سوره( 63) بلیغاً قوالً انفُسِهِم فی لَهُم قُل و عِظهُم و عنهُم فَأعرِض قلوبِهِم فی ما اهللُ یَعلَمُ الَّذینَ اولئک

  بگوى کند اثر دلشان در که رسا سخنى آنان به و، ده پندشان و، برتاب روى آنان از بنابراین؛ داندمى است آنان هاىدل در[ نفاق و کینه و

 (:والدین با)کریمانه و بزرگوارانه گفتار به سفارش -6

 سوره( 23) کریماً قوالً لَهُما قُل و هما تنهَر ال و اُفِّ لَهُما تَقُل فَال کِالهُما أو أحدُهُما الکِبَرَ عِندَکَ یبلُغَنَّ إمّا إحساناً بالوالِدَینِ و ایّاه إلّا تَعبُدوا الّا ربُّکَ قضی و

 چنانچه] رسند پیرى به کنارت در نفرشان دو یا آنان از یکى هرگاه کنید؛ نیکى مادر و پدر به و، نپرستید را او جز که است داده قاطع فرمان پروردگارت و أسراء

 بگو[ بزرگوارانه و] شایسته و نرم سخنى آنان به و، مکن پرخاش[ و مزن بانگ] آنان بر و مگوى اُف آنان به[ آورند ستوه به را تو

 (:کنندگان اسراف با مواجهه در)آسان  و سهل گفتار به سفارش -7

 رزقى طلب براى[ گردانى روى این و] بگردانى روى آنان از باید اگر و أسراء سوره( 28) میسوراً قوالً لَهُم ها فقُلتَرجو ربِّکَ رَحمةِ إبتغاءَ عنهُمُ تُعرِضَنَّ إمّا و

 بگو. کننده امیدوار و نرم سخنى آنان با پس؛ دارى امید راآن  به رسیدن پروردگارت سوى از که است

 (:خردان کم با مواجهه در)خوش  گفتار به سفارش -8

 به را شما خداوند که را اموالشان خردان، کم و به: النساء ،(5)مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا ها وَاکْسُوهُمْفِی وَارْزُقُوهُمْ قِیَامًا لَکُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِی أَمْوَالَکُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا

  .بگویید سخن خوش زبان به آنان وبا دهید پوشاکشان و خوراک آن،( وبهره سود)واز ندهید است گماشتهآن  سرپرستی

 :دروغگوئی از پرهیز -9

 ، گنهکار دروغگوى هر بر واى جاثیه، سوره( 7)اثیم افّاکٍ لکُلِّ ویلٌ

 (:بدگویی) زدن طعنه و عیبجویی از پرهیز -10

 ! بدگوى جوىعیب هر بر واى همزة، سوره( 1)لُمزة هُمزةٍ لکُلِّ ویلٌ

 :چینی سخن و سرسختانه عیبجویی از پرهیز -11

 فرمان[ نبوّت و قرآن] کنندگانتکذیب قلم، از سوره( 11) بنَمیم مشاءٍ همّازٍ( 10)مهین حلّافٍ کُلَّ تُطِع ال و( 9)فَیُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا (8)الْمُکَذِّبِینَ تُطِعِ فَلَا 

 در چینىسخن براى و، جوستعیب بسیار آنکه «10»مبر، فرمان فرومایه و زبون خورده سوگند هر از و «9»، کنند نرمى تا کنى نرمى دارند دوست «8».مبر

 است، آمد و رفت

 :ناروایی و بیهودگی از پرهیز -12

 پیروز[ سعادت راه موانع بر] مؤمنان تردیدبى مؤمنون سوره( 3) مُعرِضون اللَّغو عن هُم الذین و (2)خَاشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِی هُمْ الَّذِینَ (1)الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ 

 گردانندروى بیهوده[ کردارِ و گفتار هر] از که آنان و «2».اندفروتن و[ قلب حضور با] نمازشان در که آنان «1».شدند

 هنگامى و، شوندنمى حاضر باطل مجالس در و دهندنمى ناحق شهادت به تن که آنان فرقان سوره( 72) کِراماً مَرّوا باللَغوِ مَرّوا أذا و الزور یشهدون ال الذین و

  گذرند مى متانت و بزرگوارى با، گذرندمى لغو کردار و گفتار بر که



 

 

 : باطل وگفتار پلیدی از پرهیز - 13

 به آنچه] است این (30)الزُّورِ قَوْلَ وَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا  عَلَیْکُمْ یُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامُ لَکُمُ وَأُحِلَّتْ  رَبِّهِ عِنْدَ لَهُ خَیْرٌ فَهُوَ اللَّهِ حُرُمَاتِ یُعَظِّمْ وَمَنْ ذَلِکَ

 بر[ حُرمتش، دیگر آیات در] آنچه مگر چهارپایان و. است بهتر پروردگارش نزد او براى، شمارد بزرگ را خدا مقرّرات کس هر و[ ایمداده قرار حج مناسک عنوان

 سوره« 30».گزینید دورى[ ناحق شهادت و غیبت افترا، دروغ، چون] باطل گفتار از ها وبت پلیدى از بنابراین است؛ شده حالل شما براى شود،مى خوانده شما

  الحج

 :زشت گفتار با زدن فریاد از پرهیز -14

 مورد که کسى براى جز، ندارد دوست را دیگران هاىبدى افشاى خدا نساء سوره( 148) علیماً سمیعاً اهللُ کان و ظُلِم مَن الّا القولِ من بالسّوءِ الجَهرَ اهللُ یُحِبُّ ال

 داناست و شنوا خدا و[؛ است جایز ستمکار هاىبدى افشاى، ستم دفع براى ستمدیده بر که] استگرفته قرار ستم

 :دادن لقب بد جوئی، عیب استهزاء، از پرهیز -15

 بئسَ بااللقابِ والتنابَزوا أنفسَکم تلمِزوا وال منهنَّ خیراً یکنَّآن  عسی نساءٍ من نساءٍ وال منهم خیراً یکونواآن  عسی قومٍ مِن قومٌ الیَسخرْ آمَنوا ایهاالذینَ یا -

 ها ازشده مسخره شاید، کنند مسخره را دیگر گروه گروهى نباید! ایمان اهل اى حجرات: سوره( 11) الظالمونَ همُ فاولئکَ یَتُب لم ومَن االیمان، بعدَ الفسوقُ

 و نکنید جویىعیب یکدیگر از و، باشند بهتر کنندگان مسخره ها ازشده مسخره شاید[ کنند مسخره] را دیگر زنان زنانى ونباید، باشند بهتر کنندگان مسخره

 این از] که کسانى و. کنند گذارىعالمت زشت لقب به آوردنش ایمان از پس را انسانى اینکه است عالمتى و نشانه بد؛ نزنید صدا ناپسند ىهالقب با را یکدیگر

  ستمکارند نکنند توبه[ زشت و ناهنجار امور

 :وغیبت تجسس ظن، سوء از پرهیز -16

آن  وَاتقواهللَ فکرهتموه مَیتاً أخیه لحمَ یَأکلَآن  أحدُکم أیُحِبُّ بعضاً بعضَکم یَغتبْ وال تجَسَّسوا وال اثمٌ الظنَّ بعضَآن  الظنِّ مِنَ کثیراً إجتنِبوا آمنوا یاایهاالذین

 پنهان مردم که امورى در] و، است گناهها گمان از برخى زیرا؛ بپرهیزید[ مردم حقّ درها ]گمان از بسیارى از!  ایمان اهل اى حجرات سوره( 12)رحیمٌ توابٌ اهللَ

 این از] تردیدبى ؟ بخورد را اشمرده برادر گوشت که دارد دوست شما از احدى آیا، ننمایید غیبت یکدیگر از و، نکنید جویىپى و تفحص[ خواهانند را ماندنش

  است مهربان و پذیرتوبه بسیار خدا که کنید پروا خدا از، دارید نفرت[ کار

 :کافران به دشنام از پرهیز -17

 و: انعام سوره( 108)یَعمَلون کانوا بما فیُنَبئَهم مرجِعُهم ربهم إلی ثمَّ عملهم اُمَّةٍ لِکُلِّ زیَّنا کذلک بغیرِعِلمٍ عَدْواً اهللَ فیَسُبّوا اهللِ دون مِن یَدعونَ الذینَ تسُبّوا ال و

 را عملشان امتى هر براى گونه این. داد خواهند دشنام را خدا نادانى و دشمنى روى از هم آنان که، ندهید دشنام، پرستندمى خدا جاى به کافران که را معبودانى

 را آنان نهایتاً، بود خواهد پروردگارشان سوى به آنان همه بازگشت سپس[ ، نیکوست دهندمى انجام آنچه کنندکه گمان عنادشان و لجاجت کیفر به تا] آراستیم

 کندمى آگاه، دادندمى انجام همواره که اعمالى به

 :جاهالن با اسالم برخورد -18

 و آرامى با زمین روى که هستند کسانى رحمان بندگان فرقان سوره( 63) سَالماً قالوا الجاهِلونَ خاطَبَهُمُ إذا وَ هوناً االرض عَلی یَمشونَ الذینَ وعبادُالرَّحمن

 گویندمى آمیزمسالمت سخنانى[ پاسخشان در] دهندمى قرار خطاب طرف را آنان نادانان که هنگامى و، روندمى راه فروتنى

 : لغو با مواجهه در کرامت با برخورد -19

 هنگامى و، شوندنمى حاضر باطل مجالس در و دهندنمى ناحق شهادت به تن که آنان فرقان: سوره( 72) کِراماً مَرّوا باللَغوِ مَرّوا أذا و الزور یشهدون ال الذین و

 گذرند مى متانت و بزرگوارى با، گذرندمى لغو کردار و گفتار بر که

 : احسن ومجادله بحث به سفارش -20



 

 

: النحل سوره ﴾١٢٥﴿ بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ وَهُوَ  سَبِیلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ آن رَبَّکَ  أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی وَجَادِلْهُمْ  الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِکْمَةِ رَبِّکَ سَبِیلِ إِلَى ادْعُ

 او راه از که کسانى به پروردگارت یقیناً، بپرداز[ مجادله و] بحث به شیوه نیکوترین به آنان با و، کن دعوت پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با[ را مردم]

 .است داناتر یافتگان راه به نیز و اندشده گمراه

 سوره (46)مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدٌ وَإِلَهُکُمْ وَإِلَهُنَا إِلَیْکُمْ وَأُنْزِلَ إِلَیْنَا أُنْزِلَ بِالَّذِی آمَنَّا وَقُولُوا  مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَّا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی إِلَّا الْکِتَابِ أَهْلَ تُجَادِلُوا وَلَا 

 سوى به آنچه به: بگویید و، آیند میدان به ظالمانه[ شما با گفتگوى در] که آنان از کسانى با مگر، مکنید گفتگو شیوه نیکوترین با جز کتاب اهل با و: العنکبوت

 هستیم او[ احکام ها وفرمان] تسلیم ما و است یکى شما معبود و ما معبود و داریم ایمان، است شده نازل شما سوى به و ما

 :علم بدون ومجادله ازبحث پرهیز -21

 درباره[ نادانى روى از بلکه] دانشى هیچ بدون[ همواره] که اندمردم از برخى و: الحج سوره (3)مَرِیدٍ شَیْطَانٍ کُلَّ وَیَتَّبِعُ عِلْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فِی یُجَادِلُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ

  نمایندمى پیروى سرکشى شیطان هر از و، کنندمى منطق بى گفتگوى[ پایهبى اعتقاد یک بر اصرار با] خدا

 (9)الْحَرِیقِ عَذَابَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ وَنُذِیقُهُ  خِزْیٌ الدُّنْیَا فِی لَهُ  اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ عِطْفِهِ ثَانِیَ (8)مُنِیرٍ کِتَابٍ وَلَا هُدًى وَلَا عِلْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فِی یُجَادِلُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ

 منطقبى گفتگوى خدا درباره روشنى کتاب هیچ و، هدایتى هیچ بدون و[ نادانى روى از بلکه] دانشى هیچ بدون همواره که است کسى مردمان از: الحج سوره

 وى به سوزان عذاب قیامت روز و است رسوایى دنیا در او براى؛ کند گمراه خدا راه از را مردم سرانجام که مغرورانه و متکبرانه حالتى با[ هم آن] «8».کندمى

 چشانیممى

 :عیب بدون و سالم خداوندی گفتار -22

  است مهربان پروردگارى از گفتارى که[ بخشسالمت و آورامنیت] سالمى یس: با سوره( 58)رحیم ربٍّ من قوالً سالمٌ

( 54.)رَحِیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ وَأَصْلَحَ بَعْدِهِ مِنْ تَابَ ثُمَّ بِجَهَالَةٍ سُوءًا مِنْکُمْ عَمِلَ مَنْ أَنَّهُ الرَّحمة نفسِهِ علی ربُّکُم کتَبَ علیکُم سالمٌ فقُل بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ جَاءَکَ وَإِذَا 

 شما از کس هر بنابراین؛ کرده مقرّر خود بر را رحمت پروردگارتان، شما بر سالم: بگو، آیند تو نزد به آورندمى ایمان ما آیات به که کسانى هرگاه و انعام: سوره

 مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا[؛ شود خدا رحمت و آمرزش مشمول] نماید اصالح[ را خود مفاسد[ و کند توبهآن  از بعد سپس، شود مرتکب زشتى کار نادانى به

 است

 :است قدر سالم درشب امرخداوندی -23

 تقدیر] براى پروردگارشان اذن به شبآن  در روح و فرشتگان قدر سوره( 5)الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِیَ سَلَامٌ (4)أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ ها بِإِذْنِفِی وَالرُّوحُ الْمَلَائِکَةُ تَنَزَّلُ  

 است رحمت و سالم[ سراسر] دمسپیده برآمدن تا شب این «4».شوندمى نازل کارى هر[ تنظیم و

 (:ص) خدا رسول بودنرحیم و رئوف -24

 ربُّ هوَ و توکَّلتُ عَلیهِ هوَ ااِل اِلهَ ال اهللُ حَسبیَ فقلْ توَلوا فاِن( 128) رَحیمٌ رَئوفٌ باالمؤمنینَ عَلیکم حَریصٌ عَنِتُّم ما عَلیهِ عَزیزٌ أنفُسِکم مِن رسولٌ جاءَکُم لقد

، دارد شما[ هدایتِ] به شدیدى اشتیاق، است دشوار او بر افتادنتان مشقت به که آمد سویتان به خودتان جنس از پیامبرى یقیناً: توبه سوره( 129) العَظیمِ العرش

 توکل او بر فقط، نیست او جز معبودى هیچ، است بس مرا خدا: بگو گرداندند، روى حق از[ منافقان] اگر پس«128» .است مهربان و رؤوف مؤمنان به نسبت و

  است بزرگ عرش پروردگار او و، کردم

 :کردن مشورت به دستور و( ص) خدا رسول خویینرم -25

 اهللَآن  اهللِ علی فتوکَّلْ عَزَمْتَ فاِذا االمرِ فی شاوِرْهُم وَ اسْتغفِرلهُم و عنهم فاعفُ حولِکَ مِن النْفَضّوا القلبِ غَلیظَ فَظّاً کنتَ لو و لهم لِنْتَ اهللِ مِنَ رحمةٍ فبما

 از بودى دل سخت و خوى درشت اگر و، شدى خوى نرم آنان با خدا سوى از رحمتى و مهر به پس![ پیامبر عمران: ]اىآل سوره( 159) المُتِوَکِّلینَ یُحِبُّ

؛ کن توکل خدا بر گرفتى تصمیم چون و، کن مشورت آنان ها باکار در و، بخواه آمرزش آنان براى و، کن گذشت آنان از بنابراین؛ شدندمى پراکنده پیرامونت

 .دارد دوست را کنندگان توکل خدا زیرا



 

 

 :نابینایان با مواجهه در حتی بیانی اخالق رعایت -26

 (7) یَزَّکَّى أَلَّا عَلَیْکَ وَمَا (6) تَصَدَّى لَهُ فَأَنْتَ (5) اسْتَغْنَى مَنِ أَمَّا (4) الذِّکْرَى فَتَنْفَعَهُ یَذَّکَّرُ أَوْ (3) یَزَّکَّى لَعَلَّهُ یُدْرِیکَ وَمَا (2) الْأَعْمَى جَاءَهُ( آن 1)وَتَوَلَّى عَبَسَ

 عبس سوره (12)ذَکَرَهُ شَاءَ فَمَنْ (11)تَذْکِرَةٌها إِنَّ کَلَّا (10) تَلَهَّى عَنْهُ فَأَنْتَ (9) یَخْشَى وَهُوَ (8) یَسْعَى جَاءَکَ مَنْ وَأَمَّا

 پاک[ آلودگى از اسالم تعالیم پرتو در] او شاید دانىمى چه تو «2» !آمد او نزد( مکتومام عبداهلل)  نابینا مردآن  اینکه از «1»گردانید، روى و کشید هم در چهره

 به نسبت و] آورىمى روى او به تو «5»دهدمى نشان ثروتمند را خود که کسى اما «4»؛دهد سود را او تذکرآن  و گردد[ حقایق] متذکّر یا «3»شود پاکیزه و

 آنکه اما و «7» ؛نیست[ او به نسبت] تو عهده بر تکلیفى کند پاک[ عملى و باطنى هاىآلودگى از] را خود نخواهد او اگر که حالى در« 6» [ورزىمى اهتمام وى

، نیست[ شایسته برخوردى] چنین این «10».پردازىمى دیگران به او از[ گردانى روى با] تو «9»ترسد،مى[ پروردگارش از] که حالى در«8»آمد تو نزد شتابان

 «12»گیرد،  پندآن  از خواست هرکه پس«11».است پند مایه قرآن آیات این تردیدبى

 :مومنین به سالم اظهار بر مبنی پیغمبر به دستور -27

 54.رَحِیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ وَأَصْلَحَ بَعْدِهِ تَابَ مِنْ ثُمَّ بِجَهَالَةٍ سُوءًا مِنْکُمْ عَمِلَ مَنْ أَنَّهُ  الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلَى رَبُّکُمْ کَتَبَ  عَلَیْکُمْ سَلَامٌ فَقُلْ بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ جَاءَکَ وَإِذَا 

 به شما از کس هر بنابراین؛ کرده مقرّر خود بر را رحمت پروردگارتان، شما بر سالم: بگو، آیند تو نزد به آورندمى ایمان ما آیات به که کسانى هرگاه انعام: و

 مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا[؛ شود خدا رحمت و آمرزش مشمول] نماید اصالح[ را خود مفاسد[ و کند توبهآن  از بعد سپس ،شود مرتکب زشتى کار نادانى

 است

 : پاک گفتار با بهشتیان هدایت -28

 هدایتشان پسندیده راه به و(، را بهشتیان)کنند راهنماییشان پاکیزه و پاک گفتار سوى به و: الحج (24)الْحَمِیدِ صِرَاطِ إِلَى وَهُدُوا الْقَوْلِ مِنَ الطَّیِّبِ إِلَى وَهُدُوا

 .نمایند

 :موعود بهشت در شنیداری سالم، -29

 هاىبهشت -مریم (62)وَعَشِیًّا ها بُکْرَةًفِی رِزْقُهُمْ وَلَهُمْ  سَلَامًا إِلَّا ها لَغْوًافِی یَسْمَعُونَ لَا (61)مَأْتِیًّا وَعْدُهُ کَانَ إِنَّهُ بِالْغَیْبِ عِبَادَهُ الرَّحْمَنُ وَعَدَ الَّتِی عَدْنٍ جَنَّاتِ

، شنوندنمى اىبیهوده کالم آنجا در «61».است آمدنى خدا وعده یقیناً، است ها پنهاننظر از اکنون کهدرحالى داده وعده بندگانش به رحمان[ خداى] که جاویدى

 .است[ آماده] آنان براى رزقشان، شام و صبح آنجا در و است؛ درود و سالم فقط شنوندمى آنچه بلکه

 :سالم سالم با گفتاری مقربان، پاداش -30

 «24».دادندمى انجام همواره که اعمالى برابر در است پاداشى -واقعه: (26)سَلَامًا سَلَامًا قِیلًا إِلَّا (25)تَأْثِیمًا وَلَا ها لَغْوًافِی یَسْمَعُونَ لَا (24)یَعْمَلُونَ کَانُوا بِمَا جَزَاءً

 سالم و است سالم که سخنى مگر «25»آلودى،گناه کالم نه، شنوندمى اىبیهوده سخن نه آنجا در

 ای خواهم داشت:دراین قسمت به چند سوء برداشت قرآنی اشاره

 (مومنین غلظت) قرآنی برداشت سوء اصالح -

 جوارهم که کافرانى با!  ایمان اهل اى توبه 123آیه  ،الْمُتَّقِین مَعَ اللَّهَآن  اعْلَمُوا وَ غِلْظَةً فِیکُمْ لْیَجِدُوا وَ الْکُفَّارِ مِنَ یَلُونَکُمْ الَّذِینَ قاتِلُوا آمَنُوا ها الَّذِینَأَیُّ یا " -1

  است پرهیزکاران با خدا که بدانید و؛ یابند شدت و سرسختى شما در باید آنان و؛ کنید نبرد هستند شما

 اخالقى بد و سنگدلى و خشونت کفار با که نیست این معنایش و خداست، بخاطر دادن نشان سرسختى و شدت «غِلْظَةً فِیکُمْ لْیَجِدُوا وَ» جمله در «غلظة» معناى

 اند،کرده تقبیح و مذمت راآن  همه اسالمى معارف و نیست، سازگار اسالم دین اصول از یک هیچ با معنا این زیرا دهید، نشان مهرى بى و جفا و قلب قساوت و

 551ص ،9جلد المیزان، تفسیر. گذشت بقره سوره در شرحش که کرده، نهى جفایى و ظلم و تعدى هر از هم جهاد به مربوط آیات و

 وسخت محکم سفت،: است رقیق وضد غلیظ جمع وغالظ غلظ -



 

 

 سازش وبی سخت وعمل، تصمیم در نیرومند قهرمان، پهلوان،: تفصیلی صفت اشداء،. شدید جمع شداد، -

 جهاد. در پایدارى و صبر یعنى: گفته حسن و سختى، یعنى: گفته مجاهد و. است شجاعت بمعناى اینجا در «غلظت»: گفته عباس ابن 

 احزاب سوره 7. آیه غَلِیظا مِیثاقاً مِنْهُمْ أَخَذْنا وَ مَرْیَمَ ابْنِ عِیسَى وَ مُوسى وَ إِبْراهِیمَ وَ نُوحٍ مِنْ وَ مِنْکَ وَ مِیثاقَهُمْ النَّبِیِّینَ مِنَ أَخَذْنا إِذْ وَ 

 محکم پیمانى آنان همه از و مریم، پسر عیسى و موسى و ابراهیم از و نوح از و تو از[ نیز] و گرفتیم، پیمان[ وحى ابالغ براى] پیامبران از که را زمانى[ کن یاد] و

 (7) گرفتیم، استوار و

 فتح سوره 29آیه....... بَیْنَهُم رُحَماءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذِینَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ -2

 مهربانند یکدیگر با خودشان میان در و سرسخت کافران بر هستند او با که کسانى و خداست فرستاده محمّد،

 مؤمنین خداوند سپس شده، تمام سخن اینجا در سازد، طرف بر را اىشبهه و شک نوع هر تا است برده را پیامبر نام صریحا خداوند اینجا «اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ» 

 :میفرماید داده قرار خود مدح مورد را

 آنان به لباس که جستندمی دورى مشرکین لباس از حتى که بود رسیده جایىبه مؤمنین شدت: گوید حسن «بَیْنَهُمْ رُحَماءُ الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذِینَ وَ» 

 هیچ که بود رسیده جایىبه یکدیگر بین در آنان مهربانى و نکند، پیدا تماس آنان به بدن که گرفتندمی دور آنان هاىبدن از را خود هاىبدن نیز و نچسبد،

 نسبت مؤمنین: یعنى( الْکافِرِینَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أَذِلَّةٍ) است آیه این مثل و داد،می دست کرده روبوسى او با آنکه مگر دیدنمی را خود دینى برادر مؤمنى

 176: ص ،23ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ترجمه. باشندمی( واستوار محکم) سرسخت کافران به نسبت و متواضع یکدیگر به

-تحریم.یُؤْمَرُون ما یَفْعَلُونَ وَ أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْصُونَ ال شِدادٌ غِالظٌ ها مَالئِکَةٌعَلَیْ الْحِجارَةُ وَ ها النَّاسُوَقُودُ ناراً أَهْلِیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا ها الَّذِینَأَیُّ یا " -3

 از که اندشده گمارده گیرسخت و محکم فرشتگانىآن  بر. کنید حفظ استها سنگ وها انسانآن  هیزم که آتشى از را خود خانواده و خود!  مؤمنان اى. -6

 .دهندمى انجام همواره، مأمورندآن  به را آنچه و، کنندنمى سرپیچى، داده دستور آنان به خدا آنچه

 که باشد فرشتگانى «غالظ فرشتگان»و  «غلیظ فرشته "از منظور که است این مقام با ترمناسب و است، رقیق ضد غلیظ و است، «غلیظ» جمع «غالظ»کلمه 

 غلظت از عبارت را غلظت آیدمى بعدا که هم اىآیه در( شوند رقت و خشونت به متصف تا ندارند مادى قلب آدمیان ما مثل فرشتگان چون) دارند، عمل شدت

 و تصمیم در نیرومند و قهرمان و پهلوان معناى به که است، شدید جمع هم «شداد»کلمه  «عَلَیْهِمْ اغْلُظْ وَ الْمُنافِقِینَ وَ الْکُفَّارَ جاهِدِ» :فرموده دانسته، عمل در

 اللَّهَ یَعْصُونَ ال» جمله و[ «یُؤْمَرُونَ ما یَفْعَلُونَ وَ أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْصُونَ ال»: اینکه و بودن شداد و غالظ به جهنم بر موکل مالئکة توصیف از مراد. ]است عمل

آن  مالزم نامبرده فرشتگان که است این شداد و غالظ از منظور: فرمایدمى ،«شداد غالظ» جمله براى است تفسیرى منزله به «یُؤْمَرُونَ ما یَفْعَلُونَ وَ أَمَرَهُمْ ما

 با را خدا و گذارد،نمى اثر آنان درآن  امثال و ترحم و رقت قبیل از دیگرى عامل هیچ اوامرش و خدا از غیر و داده، آنان به تعالى خداى که هستند ماموریتى

 از خستگى و ضعف خاطر به یا و شود، فوت آنان خود از چیزى اینکه بدون کنند،مى اجرا مو به مو باشند مامور را چه هر کنند،نمى عصیان رد، یا و مخالفت

  561و  560: ص ،19ج المیزان، ترجمه. کنند، کم ماموریت

 نسبت و برخیز جهاد به منافقان و کافران با!  پیامبر اى توبه: سوره 73 ،»الْمَصِیرُ بِئْسَ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ وَ عَلَیْهِمْ اغْلُظْ وَ الْمُنافِقِینَ وَ الْکُفَّارَ جاهِدِ ها النَّبِیُّأَیُّ یا

  است بدی عاقبت دوزخ و؛ است دوزخ جایگاهشان( باش استوار) کن گیرىسخت آنان به

 لیکن و. شود کارزار به منتهى که آنجا تا -دست به چه و باشد زبان به چه -است مقاومت در کوشش درجه نهایت بذل و سعى معناى به «مجاهدت»و  «جهاد»

 معناآن  در ، لیکن« ...سُبُلَنا لَنَهْدِیَنَّهُمْ فِینا جاهَدُوا الَّذِینَ وَ» آیه مانند شده استعمال نیز قتال غیر در چند هر شده، استعمال کارزار معناى در بیشتر کریم قرآن در

 از حتى و کافر واقع در چند هر منافقین اما و. دارند دشمنى و مخالفت به تظاهر که منظورند کفارتنها  شده استعمال قتال در کلمه این که جا هر و. است شایع

 و کفر به تظاهر ایشان اینکه براى شود،نمى شامل را ایشان جهاد آیات لیکن کنند،مى کارشکنى و شده وارد مکر و کید راه از چون ترند،خطرناک هم کفار

 استعمال از بسا چه لذا و. شود جهاد ایشان با که ندارد معنا دیگر حال این با و دهند،مى جلوه ترمسلمان را خود هم مسلمانان سایر از عوض در نداشته، دشمنى

 تحریم معاشرتشان داشت اقتضاء مصلحت اگر باشد، مصلحت مقتضاى مطابق که رفتاریست هرآن  از منظور که برسد بذهن معنا این منافقین خصوص در جهاد

 و گردند، کشته شد شنیده ایشان از اىرده اگر یا و شوند، تبعید دیگرى بسرزمین داشت اقتضاء اگر و شوند موعظه و نصیحت داشت اقتضاء اگر و شود ممنوع و



 

 

 اىوسیله بهر است ایشان هاىکشىنقشه ها وکارشکنى برابر در مقاومت منافقین با جهاد معناى خالصه. کنند عملى حقشان در داشت اقتضاء دیگرى طور اگر

 .باشد مصلحت که

 المیزان، ترجمه. است شدت و غلظت جهاد از مقصود که باشد معنا این بر شاهد «الْمُنافِقِینَ وَ الْکُفَّارَ جاهِدِ» جمله دنبال در «عَلَیْهِمْ اغْلُظْ وَ» جمله بسا چه و

 ،457: ص ،9ج

 قرآن در لعن -4

 الهی رحمت از دورباد آفرین، نا، نفرین= لعن

 های روایی: نمونه اخالق بیانی درآموزه

یا علیٌ افضلُ الجهادِ مَن اصبحَ ال یَهُمُّ بظلمِ احدٍ، یا علیُ من خافَ الناسُ لسانَهُ فهو عن جعفرابن محمد)ع( عن آبائه)ع( فی وصیّةِ النبی)ع( لِعلیٍّ)ع( قال:  -1

ای علی، با ارزش نیا غیرِه:لناسِ مَن أکرَمَهُ الناسُ إتِقاءَ فُحشِهِ و شرِّه، یا علیُ شرُّالناسِ مَن باعَ آخرتَهُ بدنیاهُ و شرٌّ منه مَن باع َآخرتَهُ بدمِن اهلِ النارِ، یا علیُ شرُّ ا

ین مردم کسی است که مردم اورا ترین جهاد از آن کسی است که به ظلم احدی همت نکند، یا علی، کسی که مردم از زبانش بترسند او اهل آتش است بدتر

ای علی، بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیا یش بفروشد و بدتر ازاو کسی است که آخرتش را به دنیای به خاطر ترس از دشنام وشرش بزرگ بدارند

 از کتاب جهاد با نفس،شیخ حرّعاملی( 686)روایت دیگری بفروشد. 

بانفس،  از کتاب جهاد 684اهللَ یُحِبُّ الحیِیَّ الحلیمَ الغنیَّ المُتَعَفِّفَ أال و آن اهللَ یُبغِضُ الفاحشَ البَذیءَ السّائِلَ المُلحِفَ )روایت إنَّ  عن ابی عبداهلل)ع( قال: -2

 ورزد.م مینیاز با عفاف را دوست دارد واز فردفحاش آزاررسان وگدای اصرار کننده خشحرّعاملی(: خداوند انسان باحیای بردبار بیشیخ 

ون فَیُکَلِّمَهُم بِالمُداراهِ لِاِجتِذابِهِم ِالی عن امام حسن عسکری )ع( قال: قولوا ِللناسِ حُسناً، مومِنُهُم و مُخالِفَهُم، مَالمُومنونَ فَیَبسِطُ لَهُم وَجهَهُ، وَمَالمُخالِف -3

مخالف خوش گفتار باشید، اما برای دوستان مومن به عنوان یک وظیفه که باید (: با دوست ودشمن، مومن و261، صفحه 12االیمان.) مستدرک الوسائل، جلد 

 ای شاداب برخورد نمایید، اما نسبت به مخالفین به جهت مدارا وجذب آنان به اسالم و ایمان. همیشه نسبت به یکدیگر با چهره

 بیانی اخالق از انسانی ارائة الگوی -

 :کریم قرآن معرفی (:ص)محمّد حضرت-الف

 قلم سوره(68)عَظیم خُلَقٍ لَعلی اِنَّکَ

 العرشِ رُّبَ هوَ و تَوکّلتُ علیهِ االّهوَ اِلهَ ال اهللُ حسبی فقل تَوّلوا فَاِن( 128)رحیمٌ رئوفٌ بالمومنینَ علیکم حریصٌ عَنِتّم ما عَلیِهِ عزیزٌ انفُسِکم مِن رسولٌَ لَقدجائکم

 توبه سوره(129)العظیمِ

 :کردن مشورت به دستور و( ص) خدا رسول خویینرم 

 اهللِ علی فتوکَّلْ عَزَمْتَ فاِذا االمرِ فی شاوِرْهُم وَ اسْتغفِرلهُم و عنهم فاعفُ حولِکَ مِن النْفَضّوا القلبِ غَلیظَ فَظّاً کنتَ لو و لهم لِنْتَ اهللِ مِنَ رحمةٍ فبما 

 عمرانآل سوره( 159) المُتِوَکِّلینَ یُحِبُّ اهللَآن 

 :حکومتی ارائة الگوی –ب 

 :مکّه فتح از پس( ص)محمّد حضرت -1

 وکشتار انتقام روز نه است رحمت روز امروز -

 .است امان در د ببند خود روی ودررابه رود خانه به کس هر -

 .است امان در رود الحرام مسجد به کس هر -



 

 

 .است امان در شود پناهنده ابوسفیان خانه در کس هر -

 (:هجرت هفتم سال)خیبر فتح از پس( ص)محمّد حضرت -2

 .بفرستند مدینه به را محصول نصف سال ودر باشند خود زراعت سر بر که بست پیمان یهودیان با -

 (:14نامه)معاویه  با جنگ در وسربازان فرماندهان به خطاب( ع)علی حضرت -3

 را هیچکس شرمگاه نزنید، راگردن اسیری هیچ نستانید، را مجروحی هیچ جان نکشید،را  فرار درحال فرد هیچ دادید، شکست خدا خواست ها را بهآن چنانچه -

 شما دست به درلشکرگاه که اموالی جز به آنان اموال نشوید، واردآن  صاحب اذن های بدونسراپرد یا خانه هیچ داخل به نکنید، مثله را مردگان نسازید، عریان

 نرسانید وآزار مگوئید زشت سخن را زنان شود، ها تقسیمآن میان باید اسالمی ارث مقررات طبق که است آنان ورّاث به متعلق اموال این مبرید، غارت به افتدمی

 .قراردهند را مورد دشنام شما نوامیس یا کنند راسبّ شما بزرگان اگر حتیّ

 :انسانی الگوی ارائه -

 (:23 نامه)فرزندان به وصییت در(: ع)علی حضرت

 اگر .دیداراست گاه وعده مرا مرگ مردم واگر اختیاراست مرا خود خون در ماندم اگر .جدایم شما از وفردا شمایم عبرت موجب وامروز بودم یارتان دیروز من

 .بیامرزد را شما خدا که داریدنمی آیا دوست .ببخشید پس نیکوکاری، شما برای ببخشید شما واگر باری، خدای به است من نزدیکی موجب بخشش ببخشم،

 (ع)علی دیدگاه از جنگ در بیانی اخالق -

 بِصِفّینَ حَرْبِهِمْ اَیّامَ الشّامِ اَهْلَ یَسُبُّونَ اَصْحابِهِ مِنْ قَوْماً سَمِعَ قَدْ وَ ( است حضرتآن  سخنان از) السَّالمُ عَلَیْهِ لَهُ کَالم مِنْ

 دهند  مى دشنام شـام اهل به صفّین نبرد وقت به یارانش از اىعده شنید کههنگامى

 کنید. وصف را آنان کردار گفتارتان در اگر ولى باشید، دهنده دشنام شما که نیست من اَعْمالَهُمْ پسند وَصَفْتُمْ لَوْ وَلکِنَّکُمْ سَبّابینَ، تَکُونُواآن  لَکُمْ اَکْرَهُ اِنّى

 است بهتر. است رساتر عذر مرتبه در و ترنزدیک صواب گفتار به نمایید بیان را حالشان و الْعُذْرِ، فِى اَبْلَغَ وَ الْقَوْلِ، فِى اَصْوَبَ کانَ حالَهُمْ ذَکَرْتُمْ وَ

: بگویید دشنام جاى به جَهِلَهُ، مَنْ الْحَقَّ یَعْرِفَ حَتّى ضَاللَتِهِمْ مِنْ اهْدِهِمْ وَ بَیْنِهِمْ، وَ ذاتَ بَیْنِنا اَصْلِحْ وَ دِماءَهُمْ، وَ دِماءَنا احْقِنْ اللّهُمَّ: اِیّاهُمْ سَبِّکُمْ مَکانَ قُلْتُمْ وَ

 راآن  است حق به جاهل کهآن  بخش تا نجات گمراهى از را قوم این کن، اصالح آنان و بین ما و فرما، حفظ خونمان شدن ریخته از را اینان و ما خداوندا،

 بشناسد،

 البالغه نهج 206 خطبه. ایستـد بـازآن  از اسـت گمـراهى شیفتـه کهآن  و .بِهِ لَهِجَ مَنْ الْعُدْوانِ وَ الْغَىِّ عَنِ یَرْعَوِىَ وَ

 السالم: علیه الرضا ابوالحسن امام از پیامی -

 دیدار به نمای، امر را آنان جدال، وترک وسکوت و امانتداری  راستی به نسازند، مسلط برخود را شیطان که بگو آنان وبه برسان سالم را دوستانم عبدالعظیم، ای

 که کسآن  ام،کرده یاد سوگند که جویند، مبادرت یکدیگر از دری وپرده حرمت هتک به که مباد کن، راتوصیه ایشان است، من خوشنودی موجب که یکدیگر

 ایشان .دهد قرارش زیانکاران زمره در آخرت ودر سازد گرفتار عذاب ترینسخت به دنیا در اورا بخواهم خداوند از سازد، آزرده را دوستانم از ودوستی کند چنین

 قصد ویا رسانیده آزار مرا دوستان از دوستی ویا ورزیده، اوشرک به کهآن  جز گذرد،می در بدکارانشان و از بخشدمی را ایشان نیکوکاران خداوند که کن آگاه را

 والیت واز بربندد رخت قلبش از ایمان وحقیقت روح ورزد، اصرار کارش به وچون بخشد،نمی را کسی چنین خداوند .باشد کرده پنهان دل اودر به نسبت سوئئ

 .جویممی پناه خدا به این از که. نگردد برخوردار هیچآن  واز رود بیرون من

 

 و ادبی فرهنگیهای درآموزه بیانی اخالق نمونه -



 

 

 :فردوسی لقاسم ابوا حکیم -1

 بود بردباری خرد ستون

 پادشا دل باید خردمند

 نسپریم بد به را جهان تا بیا

 

 بود بخواری تن کند تندی چو 

 بها نیارد وتندی تیزی که

 بریم نیکی دست همه کوشش به

 

 :گنجوی نظامی حکیم -2

 کشورت برم غارت به تندی به

 زدست ها کنر وتندی بیارام

 

 دیگرت کشور دهم خواهش به 

 شک باید ازریز الماس که

 

 

 :بلخی محمد الدینجالل موالنا -

 ستیز بهر او و امر از کند این

 

 ریز خاک رویان استیزه سر بر 

 

 :شیرازی حافظ الغیبلسان -4

 است حرف دو این تفسیر گیتی دو آسایش

 

 مدارا دشمنان با مروت، دوستان با 

 

  

 : شیرازی سعدی الدینمصلح شیخ -5

 گوهرند یک ز آفرینش در که  پیکرند یک اعضای آدمبنی

 هوش و نرمی به برآید گرمی چو

 خوشی و لطف به برآید کاری چو

 

 مکوش شتی در و خشم و تندی به 

 کشی گردن و تندی به حاجت چه

 

 :بهار الشعرایملک -6

 کردن زندگی بهر که کردم امتحان مکرر

 

 آرامی و نرمی آشفتگی، و تندی از است به 

 

 امروزی درجهان بیانی اخالق از ییهامصداق -

 بالینی روانشناسی دکترای زدة دیترویت، آشوب محالت شده بزرگ ،(CNVC) خشونت بدون ارتباط مرکز آموزشی بخش ومدیر موسس روزنبرگ، دکتر مارشال

 کشور 30 از بیش در آموزگار 100 از بیش با مرکز این امروز کرد، تاسیس را خشونت بدون ارتباط مرکز1984 سال در ،1961 در ویسکانسین دانشگاه از

 زندانیان، اقتصادی، مدیران میانجیگرها، درمانی، کادر والدین، مشاوران، شاگردان، برای آموزشی برنامه و آفریقا میانه شرق آسیا، اروپا، آمریکا، وجنوب شمال در

 سریالنکا، اندونزی، مالزی، نیجریه، بروندی، روآندا، در را ایجادصلح یهاو برنامه است کرده برگزار حکومتی و مقامات روحانیون ارتش، افراد پلیس، و زندانبانان،

 .است کرده شروع شمالی و ایرلند کرواسی صربستان، کلمبیا، میانه، شرق سیرالئون،



 

 

 .دهدمی پرورش را قلب صمیم از محبت نثار برای ومتقابل مشترک وخواست همدلی احترام، شنیدن، دقیق ،(NVC)خشونت بدون ارتباط

 احساسات ابراز -4 خود نیازهای با شدن مرتبط -3 ذهنی یهاقضاوت شناسایی -2 کشیدن ونفس کردن صبر -1:از است عبارت خشم ابراز برای قدم چهار

 مان نشده متحقق ونیازهای

 : گویدمی چنین محبت، زبان خشونت بدون ارتباط کتاب گفتارپیش در گاندی، ک.م خشونت بدون مؤسسه وریس مؤسس: گاندی آرون

 به یعنی خشونت، بدون....شودنمی بنا ترس برپایه صلح...شودمی ما وجود بر مسلط منفی یهانگرش جایگزین که است مثبت یهانگرش القای خشونت، بدون

 ما تفکر بر معموالً که پرخاشگری و سوءظن، تعصّب، تنفّر، حرص، و خودخواهی، محوری خود یهانگرش جایبه. شود ظاهر که دهید اجازه درونتان خیر

 خودمان و تغییر دهیم تغییر را دنیا توانیممی دهیم تغییر را خودمان اگر....باشید دیگران به و توجه محبت قدردانی، درک، احترام، عشق، ی سلطه تحت اند،مسلط

 .شودمی شروع مان ارتباطی یهاوروش زبان تغییر با

 نمونه عملی زبان نرم و بدون خشونت: -

شوند. بدون اینکه گردند، همگی دچار مشکل گوارشی میخورند و وقتی به خانه بر میروند و غذا میهایشان به رستوران میشهروند سوئیسی همراه خانوادهدو 

فتم که ادعای غرامت با یکدیگر هماهنگ کنند تصمیم گرفتند که با رستوران تماس بگیرند. به صاحب رستوران مشکل را توضیح دادند و گفتند من تماس نگر

رسی کردند در کنم بلکه تماس گرفتم تا شما که رستوران خوبی هستید، مشکل را بازنگری کنید تا سبب رنجش سایر مشتریان نشود. مکالمات هر دو نفر را بر

اند و صاحب رستوران هم بد دهنی نیز نکرده ها شبیه هم بوده است. در عین اینکه اطالع رسانی کرده اند،درصد مکالمة آن 95حالی که با هم هماهنگ کنند 

 تا پذیرایی شوید.در جواب گفته که ما بررسی کردیم و با اینکه جز شما مشتری دیگری شکایتی نداشته، اما در یک روز به شکل رایگان به رستوران ما بیایید 

 :عراقی مجاهدان به سیستانی العظمی اهلل گانة آیتبیست یهاتوصیه -

 علیه جنگ و زندگی در السالم علیه علی امام سیره به ها خواستآن از و خواند خویش عزیزان آنهارا عراقی مجاهدان به خویش نصایح وها توصیه در ایشان

 .کنند اقتدا خوارج و مرتدین و کفار

 شدگان کشته اعضای نکنید، غلوّ: شوید رهسپار خدا رسول ملت بر و خدا راه در و خدا نام به)جهاد  عمومی آداب الهی، فضل دریافت شرط جهاد حدود رعایت

 در دقت سرکش، مسلمانان با جنگ آداب(. شوید مجبور اینکه مگر نکنید قطع را درختی هیچ و نکشید را زنان و کودکان و فرتوت پیران نکنید، نیرنگ نبرید، را

 مسلمان بگوید شهادتین که هر نشمارید، مباح راها حرمت -تهمت از پرهیز* نکنید، تعرض منازل وها خانه به* زنان، و کودکان پیران، رعایت مشتبه، موارد

 الهی، محرمات رعایت مردم، اموال بازگرداندن نیست، جایز مسلمانان مال تصرف* است، خیانت غیرمسلمانان به تعرض شود،نمی کفر موجب بدعتی هر/است

 دستیپیش عدم آن، آثار و ظلم به نسبت هشدار جنگ، از قبل حجت اتمام* شبهات، کردن برطرف ندهید، دشنام دشمنان به نبرید، را شدگان کشته اعضای*

 خود حامیان و مردم خیرخواه بپرهیزید، عجله و شتاب از* باشید، اسالم زینت مایه سخت، شرایط در خدا یاد* واجب، نمازهای ادای خیرخواهانه، رفتار نبرد، در

 بیهوده، تعصبات از پرهیز* کنید، گذشت خود برادران اشتباهات از باشید،

 بیانی بداخالقی از پرهیز مورد در رهبری معظم مقام یهاتوصیه -

هرگونه  از ها دربارة پرهیزآن مندانعالقه و انتخاباتی نامزدهای به توصیة مؤکد با ایشان: 12/10/1386 تاریخ در یزد مردم دیار در رهبری معظم مقام -1

 نیست مصلحت و صحیح وجه هیچ به وسایل دیگر و اینترنتی هایپایگاه مطبوعات، ها،شبنامه در افراد تخریب و آبرو هتک: افزودند تهمت و تخریب بداخالقی،

 برخی در معمول تخریبی هایروش از و بپردازند خود نظر مورد افراد از تعریف و تبلیغ به ها فقطنامزد مندانِعالقه که کنممی اصرار و درخواست اینجانب و

 .کنند پرهیز شدتها بهکشور

 راه مطلقاً ها راحرف این و وتهمت اهانت و بدگوئی و بداخالقی کشور، مختلف جناحهای: 19/10/1386 درتاریخ قم مردم دیدار در رهبری معظم مقام -2

  .شودمی خوشحال او از دشمن بیاید، پیش اگر که است چیزهائیآن  از این. ندهند

 قاطعیت در بیاورد؟ دستبه چیزی چه در باید را خود محبوبیت انتظامی نیروی: 2/11/1370 تاریخ در انتظامی نیروی فرماندهان با دیدار در رهبری معظم مقام

 اگر. ابداً گروهی؛ یا قشری میل رعایت جمعی، مالحظه مالحظة کسی، در نه است؛ شده طلب او از مقررات در که چیزی همان اساس بر و قانون اساس بر



 

 

 و قانون رعایت از است عبارت بکند، باید انتظامی نیروی که رعایتی. تنها است شده تخلف بگیرد، انجام قانونی از خارج هایرعایت چنین و بشود کاری چنین

 اینها؛ امثال و نخوت و تکبر و بودن عبوس و خلقیکج بداخالقی وبا  یکی: کرد عمل شودمی گونه دو قانون، اجرای در البته. قانون اجرای در اخالق رعایت

  .خوب باضافة اخالق قاطعیت، اِعمال باشد؛ معمول باید دوم نوع این. قاطعیت با اما مهربانی، و اخالقیخوش با هم یکی

 

 هایی از برداشت بزرگان از جامعه فعلی:مصداق

 . ستهااخالقیبی اصلی مشکل بلکه نیست، علم و کمبود آگاهی وعدم قانونی بی ما امروز جامعه مشکل: علمیه حوزه مبرز استاد آملی، جوادی اهلل آیت -

 از و باید است شده رایج کشور در امروزه که است بزرگی گناه سیاسی، تهمت عنوان به بزرگان به تهمت: علمیه حوزه فقه خارج مدرس مظاهری، اهلل آیت -

 .شود پرهیزآن 

 امانت، در خوردن،خیانت مردم مال گفتن، خالف. کندمی پیدا شیوع درجامعه دارد و دروغ خالف حرف متاسفانه: قضائیه قوه رئیس الریجانی، صادق اهلل آیت -

 غیبت متاسفانه، که شودمی احساس (.1389 مهر 8 عمومی، روابط آرمان روزنامه. )شودمی فلجها پرونده این از قضائی ودستگاه است جامعه در شیوع حال در

 . گذردمی کنارش و از کندنمی اعتناآن  به کسی و دارد رواج جامعه در چنین این مسائل و افترا بستن گفتن، خالف کردن،

 (و جنگ غیراخالقی حاکمیت)دنیا  در بیانی اخالق از غفلت خسارت -

 را بشریت جوامع بر و کشتار وجنگ اخالقی، غیر حاکمیت سترگ خسارات نتیجه در و شودمی محسوب المللی بین بزرگ غفلت بیانی، اخالق انگاشتن نادیده

 .است شده سبب

 آمریکا، در کشی نسل اسرائیل، و اعراب کامبوج، ویتنام، کره، یهاجنگ جهانی، دوم و اول یهاجنگ جریان در بشری فجیع جنایات انجام غفلت، این حصل ما

 ،هانازی یهابازداشتگاه وها اردوگاه در غیرانسانی اعمال انجام و عراق و افغانستان کویت، اشغال عراق، و ایران جنگ لبنان، داخلی یهاجنگ اروپا، و آفریقا

 متأسفانه و گردیدها کشور سایر در بوکوحرام الشباب، داعش، النصره، طالبان، عناوین، تحت اسالم نام به گروهی جنایات اخیراً وها آمریکائی ،هاصرب ،هاعراقی

 .دارد ادامه کماکان دیگر اسامی با اخالقی غیر نهضت این

 ایران در بیانی اخالق بعد توجهی کم خسارت -

 :جمله از است آورده ارمغان به را اخالقی غیر دستاوردهای نیز ما کشور در بیانی اخالق بعد سپردن فراموشی به یا و توجهی کم

 مجالس، ،هاسایت وها رسانه در( واجب است کعبه چون حرمتش و خداست جانشین که هموها )انسان به شکنی حرمت و کالمی پرخاشگری شدن رایج -1 

 .......شعارهاو ها وبنرها،پوسترها میتینگ ،هاتریبون منابر، محافل،

 (است دارا را قبح باالترین که ییهاهمان) گویی و زشت ریاکاری و دروغگویی قبح افت -2

 (  دارد در پی را الهی شدید عذاب که همو) پیشینیان خدمات به ناسپاسی و ناشناسی قدر شدن رایج -3

 ( کنندمی بازی جهانی سطح در کشور آبروی با که نامورانی و بزرگان) غیراخالقی یهاو مناظرهها مصاحبه مشاهده -4

 (. آورندمی در صدا به را جامعه کامل سالمت خطر زنگ که ییهاهمان) اجتماعی و اخالقی یهاآسیب رونده باال سیر -5

 و اخالقی مذهبی محافل وحتی سیاسی، و فرهنگی ادبیات در (عالمتی تصویری، نوشتاری، کالمی،) پرخاشگرانه لحن کارگیری به -6

 .شود تعبیر و انقالبی ارزشی عنوان به گاهی بیانی، اخالقیبی آفت این که ازهمه تر دهشتناک -7

 بیانی اخالق و ارتقاء کالمی پرخاشگری کاهشهای راه -



 

 

 .دارند کالمی پرخاشگری که افرادی با ارتباط از برقراری اجتناب-1

 .برخوردها در و نزاکت ادب رعایت-2

 .و تنازع بحث مورد مشکل تعریف - -3

 .کندمی تبدیل مخرب بحث به را سازنده بحث یک که مواردی شناخت -4

 .پرخاشگری و شدن عصبانی بدون و گفتمان بحث -5

 .کندمی تحریک را کالمی پرخاشگری که و رفتارهاییها موقعیت از آگاهی -6

 .موقعیت و ترک وجدل بحث توقف -7

 بیانی اخالق و ارتقای کالمی پرخاشگری کاهشهای راه -

 ارتباطیهای مهارت تقویت -1

 وگفتگو بحثهای مهارت تقویت -2

 تعارض سازنده مدیریتهای مهارت تقویت -3

 بیانی اخالقمداران از گیری الگو و تشویق -4

 بیانی اخالق در بدرفتاران از گزینی دوری و تقبیح -5

 

 گیری:نتیجه 

 . نامندمی بیانی اخالق را موضوع، انتقال زمان دیگران با برخورد در انسانی وکرامت حرمت حداکثر رعایت -1

 که مدیریتیهای گیری، ارعاب، سبکمچ زور، کالمی، اعمال پرخاشگری دیگر فردی به( زبانی یا جسمی) رساندن صدمه قصد به است رفتاری پرخاشگری -2

 .هستند پرخاشگری بارز مصادیق از دیگران عمدی اجتماعی طرد و نیز شودمی دیگران برای زیانباری شناختیروانهای پیامد به منجر

 .است گیری انتقام عامل و( جراحت، قتل) جسمی آسیب محرک روانی، آسیب موجد پرخاشگری -3

 دروغگویی، گویی، بیهوده از و پرهیز احسن مجادله کریمانه، پسندیده، استوار، رسا، زیبا، نیکو، مالیم، خوش، گفتارنرم، بر فراوان تاکید دینی، یهادرآموزه -

 .است شده علم بدون مجادله گویی،سخره جویی،عیب گویی،و پلشتی زشتی

 .است سالم بهشت، او در پاداش سالم، با گفتاری پیامبران به او سفارش سالم، خداوندی، و امر گفتار -5

 .است وخوش بیانی سالم نیز سلم و و مکانی زمانی شرایط با مواجهه در دیگر و اولیای( ع)و امیرالمومنین( ص)اسالم پیغمبر عملی رویه -6

 .است گفتاری ونرم نرمخویی به توصیه از مشحون همگی، ایرانی فرهیخته و شعرای باستان ایران ادبیو  فرهنگی فضای -7

 شناسانروان روانپزشکان، و پزشکان معلمان، و اساتید روحانیان، فرهنگی، و دینی سیاسی، اجتماعی،رهبران قبیل از کالم نفوذ و تأثیر صاحبان تمامی امیدواریم

 فرهنگ از پرخاشگریبانی پاالیش برای کشور تأثیرگذار آحاد و اندرکاراندست همه و والدین نوشتاری، و گفتاری تصویری، رسانه اصحاب شناسان، جامعه و

 اخالق لباس به مزین ایجامعه تا برسانند ظهور منصه به را مستمری شدهریریبرنامه و کارشناسی اقدام شایسته و سالم نیکو، نرم، گفتار بهآن  آرایش و عمومی

 .نماییم ترسیم و آیندگان جهانیان برای را بیانی



 

 

 

 پیغمبران با دعاء، همگام -

 خود بر ما!  ما پروردگار اى: گفتند (23)الْخَاسِرِینَ مِنَ لَنَکُونَنَّ وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ لَمْ وَإِنْ أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَالَا: شیطانی فریب از پس وحوا آدم حضرت دعای -1

 بود خواهیم زیانکاران از مسلماً نکنى رحم ما به و نیامرزى را ما اگر و، ورزیدیم ستم

 مِن عُقدهً وَاحلُل( 26)اَمری وَیَسِّرلی( 25)صَدری لی الشّرح ربَِ قالَ: خدا جانب از فرعون سوی به رفتن ماءموریت دریافت از پس( ع)موسی حضرت -2

 .دریابند را سخنم بگشاتا از زبانم گره کن، آسان من رابر دار،کارم گشاده برایم مرا دل پروردگارا:گفت( ع)ط: موسی سوره( 28)قولی یَفقَهوا( 27)لسانیِ
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