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 چکيده

، از دیدگاه قرآن کریماجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالمی  اخالقپیاده سازی  باهدفاین پژوهش 

شد. پژوهش حاضر از  انجام در دانشگاه فرهنگیان،آموزه های امام رضا )ع( ع( و) علیآموزه های امام 

هشی مطرح پرسش پژوتحلیلی است که با روش کتابخانه ای انجام شد.  –نوع کیفی با رویکرد توصیفی 

است از: از دیدگاه قرآن کریم و آموزه های امام رضا )ع(، شاخص های اخالقی مؤثر بر  شده عبارت

اه با توجه به نگچه مواردی هستند؟ نتایج این بررسی نشان داد که دانش آموز  –معلم روابط اجتماعی 

کریم به رشد اخالقی انسان و با طبقه بندی آیات کریم پنج بعد اخالقی در روابط همه جانبه قرآن 

و تعالی علمی و اخالقی، قسط و عدل، پاک سازی آلودگی  رشد اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است:

ها، کرامت انسان، اعتدال و میانه روی. از دیدگاه امام رضا )ع(، اصول و مبانی روابط اجتماعی چنین 

، سخاوت، استعمال بوی خوش، زدودن بوی نامطبوع از بدن، تشکر و قدردانی، آراستگی بیان شده است:

دیدگاه امام علی )ع(، عدالت در رفتار  از و برخورداری از روحیه اجتماعی. حفظ شأن در اجتماع

ه جه ببا تو به یتیمان و محرومان. رسیدگی عدالت، گسترش اجتماعی، احترام به شخصیت انسانها،

 دانشگاه فرهنگیاناثرات عمیق ارتباط معلم و دانش آموز، لحاظ کردن شاخص های اخالقی اجتماعی در 

 ضروری به نظر می رسد.

 .، امام رضا )ع(امام علی)ع(، اخالق اجتماعیمعلم، دانش آموز،  واژگان کليدی:
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 4سيدعلی حسينی ،3وحيدهاتفی ،2مجتبی طاقداری ،1محمد جابر ساالری گوهرریزی

 .تهران خوارزمیدانشگاه  کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی 1
 .ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اردکان کارشناس 2
 .ارشد روانشناسی تربیتی پیام نور نطنز کارشناس 3
 .کارشناس ارشد ادبیات کودک ونوجوان دانشگاه پیام نور یزد 4

 

   نویسنده مسئول:نام 

 محمد جابر ساالری گوهرریزی

 اخالق اجتماعی از دیدگاه امام علی)ع( و امام رضا)ع(پياده سازی 

 در دانشگاه فرهنگيان

 15/7/1399 تاریخ دریافت:

 17/9/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
فه خود را انتقال معلومات و مهارت ها می دانند و آموزش کمتر به رشد همه جانبه و هماهنگ ینظام های آموزشی عمدتاً وظ

با ورود به هزاره سوم، انتظارات جامعه از دستگاه تعلیم و تربیت به گونه ای روزافزون افزایش می یابد. در عصر  منجر می شود.

حاضر، فراگیران اکثر اوقات خود را در محیط های آموزشی سپری می کنند. لذا نظام آموزشی تنها مسئولیت تدریس و انتقال مواد 

آموزشی و انباشتن اطالعات در ذهن فراگیران را بر عهده ندارد، بلکه نظام آموزشی باید محیطی را برای فراگیران فراهم سازد که 

(. به این ترتیب 1383و جسمانی رشد شایسته ای را داشته باشند )جعفری و همکاران،  اطفی، اجتماعیبتوانند از نظر معنوی، ع

پرورش این ابعاد شخصیت، از اهداف عالی تعلیم و تربیت می باشد و تالش برای وصول به این اهداف از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 است.

یت و نیز همه مسایل انسان به طور منسجم و هماهنگ پرداخت، به نحوی که در فرایند تعلیم و تربیت باید به همه ابعاد ترب

به نظری جامع درباره انسان، جهان و عالم هستی منجر شود. این آرمانی است که در تفکر مدرن و نظام های آموزشی برگرفته از 

های آموزشی می توانند با اجرای مطالعات  آن مغفول واقع شده است. از اینرو، هایزنبرگ معتقد است برای رفع این نقیضه، نظام

(؛ زیررا 1385میان رشته ای فراگیران را در دستیابی به نظری جامع درباره انسان، جهان و عالم هستی کمک نمایند )ماهروزاده، 

رتباط برقرار با استفاده از مطالعات میان رشته ای می توان میان دانش و بینش، هست ها و بایدها و به طور کلی علم و دین ا

 ساخت و تربیت اخالقی و معنوی را با یادگیری درآمیخت و از این طریق به هویت دینی دانش آموزان عمق بخشید.

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزس، 

و شایستگی های حرفه ای و تخصصی تربیت محور،  د نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزشپژوهش، تولید و ترویج علم نافع مور

توانمند در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسالمی، توانمند در 

انقالبی دانشجو معلمان است  –ایرانی  –پارچه اسالمی گیری هویت یک لزمینه سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شک

 (.1391)معاونت آموزشی و پژوهشی، 

(، معتقد است هیچ فرد دیگری جز معلم نمی تواند تأثیر بیشتری بر آنچه در مدارس می گذرد، داشته باشد. 1379گیج )

 فرایندی بی ثمر تبدیل کند.توأم با لذت و کامیابی، یا معلم می تواند تعلیم و تربیت را به فرایندی 

آموزگار از هنگامی که وارد کالس می شود تا هنگامی که زمان اختصاص داده شده به تدریس پایان می یابد به طور دایم با 

دانش آموزان در ارتباط است. ارتباطی که معلم با دانش آموزان برقرار می کند، در خصوص مطالب تدریس شده و مطالب و موارد 

سی است که نحوه و کیفیت هر دو می تواند بر یکدیگر تأثیر بگذارد. روابط معلم و دانش آموز به طور گسترده ای بر انگیزه غیر در

، 5(، رشد هوش )گلدشتاین1992، 4؛ و نودیگنز2006، 3؛ ایسنبرگر و زمبیالس2003، 2؛ دیویس1996، 1های دانش آموز )بریچ و لد

 ر است.ث( مؤ1996، 7؛ نیتو1999، 6دانس( و پیشرفت او )مولر، کاز و 1999

مذهب نظام سازمان یافته ای از باورها به شدت تحت تأثیر مذهب و فرهنگ هر کشور می باشد.  دانش آموز-روابط معلم

، 8شامل سنت، ارزش های اخالقی، رسوم و مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا یک قدرت برتر است )والش

ها را کنترل می کند و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاری، اضطراب مرتبط با  (. باور به این که خدایی هست که موقعیت2009

موقعیت را کاهش می دهد؛ به طوری که اغلب افراد مؤمن معتقدند که می توان از طریق اتکاء و توسل به خداوند، اثر موقعیت 

کنترل کرد )فونتوالکیز، کوناستانشنوس، سیامولی، ملینا، مگیریا و استاماتیا، کاپرینیس و  های غیر قابل کنترل را به گونه ای

 (.2008، 9گرگ

                                                           
1 . Birch & Ladd 
2 . Divis 
3 . Isenbarger & Zembylas 
4 . Noddings 
5 . Goldstein 
6 . Muller, Katz & Dance 
7 . Nieto 
8 . Walsh 
9 . Fountoulakis, Konstantinos N., Siamouli, Melina., Magiria, Stamatia., Kaprinis, 
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کند. باورهای دینی همواره در طی تاریخ حیات بشر  موهبتی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح می دین برای آدمی

اعتقادات دینی نبوده است. دین از طریق برقراری یک نظم اخالقی، تدارک با او همراه بوده اند و در هیچ دوره و زمانی بشر بدون 

فرصت هایی برای به دست آوردن شایستگی های یاد گرفته شده و تهیه قوانین اجتماعی نقشی مؤثر در بروز یا پیشگیری از 

، 11راسیک، بلیک، کاتز و سارین؛ 2008، 10مشکالت اجتماعی و اخالقی، سالمت جسمانی و حتی مسائل بهداشت روانی دارد )واچن

 (.2012، 13؛ یانکر و دهان2011، 12؛ برگ، مایر و میلر2009

تحقیقات متعددی در مورد مذهب و پیشایندها و پیامدهای آن صورت گرفته است. در غالب تحقیقات خارجی و داخلی 

مثبتی در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی اتفاق نظر بر این است که وجود باورها یا فعالیت های مذهبی منجر به پیامدهای 

پر واضح است که این موضوع بر زندگی شخصی، خانوادگی و  و ؛(2006، 15؛ مزیدی و استوار2004، 14فرد می شود )جیبسون

 اجتماعی معلمان جامعه نیز مؤثر است.

؛ هیلز 2008، 16کول و همکاراننقش مؤثر و مثبت معنویت و باورهای مذهبی بر بهداشت روان و سبک زندگی سالم )سوراج

(، امری روشن 2008؛ غباری بناب و همکاران، 2003، 19؛ فرانسیس و همکاران0020، 18؛ مازلکو و کوبزنسکی2005، 17و همکاران

 است.

شد آئین و دستورات الهى را شامل مى شود و این دستورات در شعاع وابستگى بشر به خداى متعال  دین همانطور که بررسی

شکل مى گیرد به عبارت دیگر: دین و آئین الهى حقیقتى است که در ذات انسان آفریده شده و او درهنگام تولدّش آن را با خود 

ات انبیاء و پیشوایان معصوم علیه السالم برمبناى همان سرمایه فطرى دارد و با وجود مربیّان الهى پرورش مى یابد و تمامى تبلیغ

ا دین بدنی دور مى زند و بصورت پرده برداشتن از روى اسرارى که خالق متعال در وجود آدمى قرار داده مى باشد و هیچ انسان بی

فطرى  رافات بشر، از آئینلسالم جلوگیرى انحنیامده بلکه دین در خمیرمایه وجودش آفریده شده است و هدف از بعثت انبیاء علیه ا

 .مى باشد

سرچشمه تمام فضائل و کماالت هستند و  (آنچه معلوم و مبرهن است اینکه پیشوایان معصوم )صلوات اللّه علیهم اجمعین

هر ترقى و پیشرفت در زندگى انسانها، در هر زمینه اى باشد از آنها دریافت شده است زیرا راه ورود به خزینه علم خداوندى براى 

متاز بوده اند و آنها بدون مانع است و لذا در هیچ موردى از پاسخ دادن عاجز نشده اند و در عصر و زمان خودشان از تمام مردم م

یوفقهم اهلل و یسدِّدهم ویؤ تیهم  (ان االنبیاء و االوصیاء )صلوات اللّه علیهم :حضرت امام رضا علیه السالم به این نکته اشاره مى کند

داى انبیاء و جانشینان آنها را خ اهل زمانه ...)تحفه العقول(؛ؤ تیه غیرهم، یکون علمه فوق علم من مخزون علمه و حکمته ماالی

برتر از  [متعال توفیق داده و یارى مى کند واز مخزن علم و حکمش به آنها مى دهد که به غیر آنها ندهد علم و دانش او ]امام

و واتَرَ الیهم انبیائهُ،  فَبَعثَ فیهم رُسُلَهُ: ))ضرت امیر علیه السالم در این زمینه مى فرمایدح .دانش همه اهل زمان خودش مى باشد

عال رسوالن خداوند متیروُا لهم دَفائِنَ العُقُولِ.((؛ و یُش مْ میثاقَ فِطْرَتِهِ، وَُیذَکِّروهُمْ مَنْسِىَّ نِعْمَتهِ و یَحْتَجُّوا علیهم بالتَّبْلیغ،لیستاءدوُهُ

 د ونعمتخود را مبعوث و یکى را بعد از دیگرى بسوى آنها ]انسانها[ فرستاد تا آنها را به سمت برنامه هاى فطریشان سوق دهن

 .و دفینه هاى عقلشان پرده بردارند هاى فراموش شده را یادآورى کرده و با تبلیغات و بیان حقائق راهنمائى کنند و از اسرار

قُلْتُ کَیْفَ یُحْیِی أَمَْرکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا  أَمْرَنَا أَحْیَا َعبْداً اللَّهُ رَحِمَ»: فرمایند می السالم علیه رضا امام رابطه این در همچنین 

امام رضا علیه السالم می فرمایند: خداوند رحمت کند بنده ای را که  ؛«وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاَس لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَالمِنَا التَّبَعُونَا

                                                           
George. 
10 . Vachon 
11 . Rasic, Belik, Elias, Katz & Sareen 
12 . Burg, Mayers & Miller  
13 . Yonker & DeHaan 
14 . Jibson 
15 . Mazidi & Ostovar 
16. Sorajjakool, S., & et al. 
17 . Hills, J., & et al. 
18 . Maselko, J., & Kubzansky, L. D. 
19 . Francis L. J., & et al. 
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 ده می کنند امر شما را؟ حضرت فرمودند: با تعلیم و فراگیری علوم ما به خودش و مردمزنده می کند امر ما را؛ پرسیدم چگونه زن

 .(1409)حر عاملى،  و زمانی که مردم به زیبایی کالم ما علم پیدا کنند هر آیینه از ما تبعیت می کنند

بسیار متنوع بوده و در عین حال از اصول و چارچوب های نظری قدرتمندی و متون اسالمی مفاهیم و آموزه های قرآنی 

پژوهش شاخصه برخوردار می باشند. این آموزه ها را می توان با فاکتورهای مختلف طبقه بندی و مورد بررسی قرار داد. در این 

ورد توجه قرار گرفته و متناسب با محدودیت م امام رضا )ع(قرآن کریم و در روابط اجتماعی آموزگار از دیدگاه اخالقی الزم های 

 زمانی و برنامه های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.

  

 در روابط اجتماعی آیات بيانگر اصول اخالق قرآنی
منظور از اصول اساسی، روح حاکم بر مجموعه های اخالقی در عرصه های مختلف است. این اصول به منزله ستون فقرات 

تربیتی ایفای نقش می کنند؛ به گونه ای که نظام مسائل و مباحث اخالقی تربیتی بر آن استوار می باشد. مهم ترین نظام اخالقی و 

 اصول اخالقی که از مرور آیات قرآن به دست می آید، عبارتند از:

، 96، 81م/ ؛ مری66؛ کهف/ 5، 2؛ جمعه/ 286، 257، 170، 129،  30، 21)بقره/  ،الف( رشد و تعالی علمی و اخالقی

، 14؛ طه/ 206، 179؛ اعراف/ 56؛ ذاریات/ 52؛ هود/ 132، 116، 102،  48؛ انعام/ 93؛ فاطر/ 42، 28، 29؛ حجر/63؛ فرقان/ 93

؛ 2، 1؛ علق/ 9؛ زمر/ 11؛ مجادله/ 39؛ یونس/ 67؛ احزاب، 4، 3؛ قریش/ 29، 22، 6؛ انفال/ 45؛ عنکبوت/ 28؛ رعد/ 77؛ حج/ 124

( )قرآن کریم، نوروزی و کوهی 160؛ انعام/ 2؛ ملک، 32؛ محمد/ 11؛ مجادله/ 8؛ روم/ 19؛ ابراهیم/ 100، 9؛ یونس/ 10ملک/ 

 (1393؛ رضایی اصفهانی و نجفی جزه ای، 1392اصفهانی، 

،  57، 18، 3؛ آل عمران/ 19؛ لقمان/ 110، 29؛ اسراء 67؛ فرقان/ 25؛ حدید/ 15؛ شوری/ 90)نحل/  ،ب( قسط و عدل

؛ ممتحنه/  42، 8؛ مائده/ 115، 152، 141؛ انعام/ 8؛ شمس/ 219، 193؛ بقره/ 22؛ جاثیه/ 8، 7؛ انفطار/ 58، 40، 3ساء/ ؛ ن182

 (. 69؛ انفال/ 31، 29، اعراف/ 18؛ شعرا/ 8

؛ مریم/ 81، 74، 19؛ کهف/ 42تا  33؛ عبس/ 14؛ اعلی/ 69؛ عنکبوت/ 55؛ مؤمن/ 90)نحل/  ج( پاک سازی آلودگی ها

 (2؛ جمعه/ 164؛ آل همران/ 151، 129، 2؛ بقره/ 19 ،13

 (18؛ لقمان/ 88؛ حجر/ 159؛ آل عمران/ 54؛ انعام/ 21؛ احزاب/ 86؛ نساء، 83؛ بقره/ 70)اسراء/  د( کرامت انسان

؛ 83 ؛ یونس/5، 32، 1؛ مائده/ 28؛ کهف/ 143، 75،؛ بقره/ 146، 183، 147، 110، 67)آل عمران/  ه( اعتدال و ميانه روی

 (8، 7؛ زلزال/ 10؛ زمر/ 27؛ اسراء/ 90؛ نحل/ 58، 19؛ نساء/141، 6؛ انعام/ 3، 2، 1؛ طه/ 19؛ لقمان/ 31دخان/ 

این است که  بر اساس فرهنگ قرآن، این امور پنج گانه باید در همه مباحث اخالقی و در تمامی عرصه ها مد نظر باشند.

دی و اجتماعی را در نظر گرفته است و قوانین را تشریح و تنظیم نموده است که می قانون قرآن و تعالیم اسالم، تمام مصالح فر

تواند پاسخگوی تمام نیازمندی های مختلف جوامع بشری بوده، بر تمام جنبه های دنیوی و مادی انسان ها نظارت کند و تمام 

نج گانه در رشد و ارتقاء و تکامل انسانی خود و دانش معلم مسلمان، باید از این امور پ جنبه های معنوی و اخروی را تأمین نماید.

 آموزانش حداکثر استفاده را ببرد.

 

 اخالق اجتماعى امام على )ع(

 اول: عدالت اجتماعى

 عدالت در رفتار اجتماعى ـ 1

ور شد در حضت خـلیفه دوّم، شخصى ادعائى نسبت به حضرت امیرالمؤ منین على علیه السّالم داشت و بنا الفار خدر روزگ

اباالحسن در کنار مّدعى قرارگیر تا حل  اى حاضر شد و خلیفه خطاب به امام على علیه السّالم گفت: مّدعى خلیفه رسیدگى شود.

آثار ناراحتى را در سیماى حضرت امیرالمؤ منین على علیه السّالم هویدا شد و خلیفه با دیدن آن بر  دعوا کنم. در این هنگام

بلکه از آن  نه على علیه السّالم فرمود: امام على! از اینکه تو را در کنار دشمن قرار دادم ناراحتى؟ اى نان گفت:ی امیر مومچهره
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جهت که در رفتارت نسبت به ما دو نفر عدالت را رعایت نکردى نگران شدم، زیرا او را با نام صدا کردى و مرا با کنیه و لقب 

 ممکن است طرف دعوا نگران شود. (1378ید ن ابى الحدب)ابوالحسن( خواندى )شرح ا

  

 احترام به شخصيّت انسانها ـ 2

 الف ـ عذر خواستن از پيادگان 

نین على علیه السّالم سواره به راهى مى رفت و جمعى از مردم کوفه براى پاس داشتن حرمت امام على مرالمـؤیرت امحـض 

ما دوست داریم بدنبال ش پاسخ دادند: نه،رو به آنان کرد و پرسید :آیا کارى دارید؟علیه السّالم پیاده به دنبالش روان بودند.امام 

سواره مایه ذّلت و خوارى پیادگان و غرور ـرگـردیـد، زیرا همراهى پیاده با بیائیم. حضرت امیرالمؤ منین على علیه السّالم فرمود ب

 نهج البالغه(.322.)حکمتو تباهى سواره خواهد شد

 ارجَع ، فَإِنَّ مَشیَ مِثلِکَ مََع مِثلِی فِتنَةٌ لِلوَالِی ، وََمذَلَّةٌ لِلمُؤ مِنِ م به بزرگ قبیله شبامیان فرمود:السّال امام على علیه

 37حکمت ) اى چون تو پشت سر من، موجب انحراف زمامدار و زبونى مؤمن است.بـاز گـرد، کـه پـیـاده رفتن رییس قبیله

  (مؤ لّفنهج البالغه معجم المفهرس 

 بارب ـ نکوهش از آداب جاهلى ذلّت

بـسـیـارى از پـادشـاهـان و قـدرتـمـنـدان در طـول تـاریـخ مـردم را وادار مـى کردند که در بـرابـرشان به خاک بیافتند، 

المؤ منین على علیه السّالم براى رفتن به  ها را برخود هموار کنند.وقـتى حضرت امیرپذیرىکُرنش کنند، خم شوند، و انواع ذّلت

رسید دیـد که مردم شهر تا امام على علیه السّالم را دیدند از اسبها پیاده شده، و در پیش روى آن حضرت  "انبار"صفّین به شهر 

ود را خپادشاهان  حضرت امیرالمؤ منین على علیه السّالم عّلت را پرسید.گفتند :یک رسم محّلى است که شروع به دویدن کردند.

 امام على علیه السّالم ناراحت شد و فرمود:کردیم.اینگونه احترام مى

هَا رَتِکُم .وَ مَا اَخسَرَ المَشَقَّةَ وَرَاءَوَ اللّهِ مَا یَنتَفِعُ بِهذَا اُمَرَاؤُکُم !وَ إِنَُّکم لَتَشُقُّونَ عَلَى اءَنفُسِکُم فِى دُنَیاکُم، َوتَشقَونَ بِهِ فِى آخِ

 !لعِقَابُ، وَ اَربَحَ الدَّعَةَ مَعَهَا االََْمَانُ مِنَ النَّارِا

 افکنید، و دربـه خـدا سـوگـنـد! که امیران شما از این کار سودى نبردند، و شما در دنیا با این کار خود را بـه زحـمـت مـى

، و چه سودمند است آسایشى که با آن گردید، و چه زیانبار است رنجى که عذاب در پى آن باشدآخرت دچار رنج و زحمت مى

 (32ـ و ـ الغارات ثقفى ص 29ص  2امان از آتش جهنّم باشد)تاریخ یعقوبى ج 
 

 اصالحات اجتماعى )شکست نظام طبقاتى(-3  

زن آفـریـدیم ، حجرات: یا ایُّهَا النّاس اِنّا خَلَقناُکم مِن ذَکَرٍ َو اُنثى؛ اى مـردم مـا شـمـا را از یـک مـرد و  13بر اساس آیه 

 ها با هم برابرند.پس همه انسانها، نژادها، قبیله

اى مساوى برخورد مى کردامـّا خـلیـفـه اوّل و خـلیـفـه دوّم و خـلیـفـه سـوم رسول گرامى اسالم علیه السّالم با همه بگونه

 یم مدیریّت ها، و توزیع بیت المال صورت گرفتبـه سـنـّت رسـول خـدا صلى اهلل علیه و آله عمل نکردند، و انواع تبعیضات در تقس

رار داد و تنها ثابت بن قیس را با اصکه قابل چشم پوشى نبود.خـلیـفـه اوّل، حتّى بزرگان انصار را در لشگرهاى خود فرماندهى نمى

ى، افراط کردند که همه زبان و اجبار به کار گماشت که انصار اعتراض کردند. و دوّمى و سوّمى، آنقدر در زنده شدن روح نژاد پرست

 به اعتراض گشودند.

خصوص در زمان خلیفه داد. بنى امیّه همه مراکز کلیدى کشور را در زمان خلیفه دوّم و بهعرب خود را بر غیر عرب برترى مى

ه و اهلل علیصلی سوم در دسـت گـرفـتـنـد و یـک نـظـام طـبـقـاتـى جـاهـلى به وجود آوردند، که شباهتى با جامعه رسول خدا

قتی و آله نداشت. حـضـرت امیرالمؤمنین على علیه السّالم یکى از اهدافش ، شکستن بافت طبقاتى ظالمانه موجود جامعه بود.

درهم  3درهـم داد و براى خودش هم  3المال را مساوى تقسیم کرد، اعتراض امتیاز خواهان بلند شد.بـه هـمـه موجودى بیت

هاى سه خلیفه قبلى، بزرگان انصار را والیت داد، از قریش و درهم داد. برخالف شیوه 3دکرده خودش قنبر هم برداشت ، و به آزا

اهلل علیه و آله عدالت رفتارى را رعایت هاشم هم استفاده کرد، و حـتّى در نشستن و برخاستن نیز چونان رسول خدا صلیبنی
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الم وارد شد، دید که حضرت امیرالمؤمنین على عـلیـه السـّالم در مـیـان عـرب کرد.روزى اشـعـث بن قیس بر امام على علیه السّ

و غـیر عرب از نژادهاى گوناگون نشسته است و جاى خالى براى او نیست ، با ناراحتى به امام على علیه السّالم اعتراض کرد که: 

عالّمه  14ـ و ـ نقش ائمّه در احیاء دین ج  341ت ثقفى ص ها بین ما و تو فاصله انداختند)کتاب الغاراپوستاى امیرمؤ منان، سرخ

 عسگرى(

و دهد؟های چاق و فربه یارى مىحضرت امیرالمؤمنین على علیه السّالم خشمناک شده، به او فرمود: چه کسى مرا بر این آدم

ـقـسیم على علیه السّالم بنشینند.و در ت نـپـذیرفت که ایرانیان و غیر عرب پراکنده شوند، تا اشعث و دیگر بزرگان عرب در کنار امام

المال به حضرت امیرالمؤمنین على علیه السّالم اعتراض کردند و گفتند: آیـا ایـن عـدالت اسـت کـه بـیـن ما و آنان مساوى بیت

  درهم بدهید؟ 3که با شمشیر ما مسلمان شدند یا بنده آزادشده ما هستند، یکسان عمل کنید و به همه 
 

 ش عدالت نسبت به کودک سِقط شده دشمن )در زمان جنگ (ـ گستر4

بردند، زنى حامله از فریادها و هیاهوى چـون لشـگـر بـصـره پس از شکست در جنگ جَمَل فرار کردند و به شهر هجوم مى

د، علیه السّالم رسیفراریان، به شدّت ترسید و بچّه او سِقط شد.پس از مدّتى کوتاه آن زن نیز فوت کرد.وقتى خبر به امام على 

ـ و  407اش  بپردازید)شجره طوبى ص المال به خانوادهدیه آن کودک و دیه آن مادر را از بیت"ناراحت شده، چنین قضاوت کرد؛ 

را ها عقل اىـ دُرَرُ المطالب(. بااینکه مردم بصره از شورشگرانى بودند که با امام على علیه السّالم جنگیدند، چنین قضاوت عادالنه

 دارد.به شگفتى وامی

 دوم ـ رسيدگى به یتيمان

 ـ خنداندن یتيمان1

گوید: روزى امـام عـلى عـلیه السّالم از حال زار یتیمانى آگاه شد، به خانه برگشت و برنج و خـرمـا و روغـن فـراهـم قنبر می

طعمی درست خانه یتیمان رفتیم غذاهاى خوشکه آن را خـود بـه دوش کـشـیـد، مـرا اجـازه حمل نداد، وقتى به کـرده درحالی

رفت و بـچـّه ها را با تقلید از صداى بَع بَع گوسفند کرد و به آنان خورانید تا سیر شدند. سـپـس بـر روى زانـوهـا و دودست راه می

امروز دو چیز براى من کردند و فراوان خندیدند. سپس از منزل خارج شدیم.گفتم: موالى من، خنداند، بچّه ها نیز چنان مىمى

مام خنداندید.اها را مىآنکه با صداى تقلید از گوسفند بچه :ها را خود بر دوش مبارک حمل کردید.دوممشکل بود.اوّل: آنکه غذاى آن

گریه ها على علیه السّالم فرمود :اوّلى براى رسیدن به پاداش، و دوّمـى بـراى آن بـود کـه وقـتـى وارد خـانه یتیمان شدم آن

 (.132ص  2ها هم سیر باشند و هم بخندند)کوکب درّى ج شوم، آنکردند، خواستم وقتى خارج مىمى

 ـ رسيدگى به محرومان2

 داد، بلکه شخصاً به رفعامـام عـلى عـلیـه السـّالم رسـیـدگـى بـه مـحـرومـان را تـنـهـا بـا دستورالعمل و فرمان انجام نمى

کرد و به فقراء گذاشت و بـا دوش مـبـارک حمل میپرداخت .نـان و خـرمـا را درون زنـبـیـل میمىمشکالت مردم 

رت داریم.حضگفتند: یا امیرالمؤمنین، نَحنُ نَحمِلهُ؛  یا امیرالمؤمنین علیه السّالم ما این بار را برمیرساند.اصحاب و یاران میمى

  (.131ص  2ِبحَملِهِ؛ رهبر امّت سزاوارتر است که بردارد)کوکب درّى ج داد که :رَبُّ العَیالِ اَحَقُّ پاسخ می

 ـ پرهيز از اخالق پادشاهان3

اى در اطـراف آن حـضـرت یـا فرمود.هـرگـاه عـدّهزد، و مردم را ارشاد میامام على علیه السّالم به تنهائى در بازار قدم می

گفتند :دوست داریم با شما باشیم و با شما راه فرمود: کارى دارید؟میایستاد و مىمىشدند، رفتند یا جمع مىپشت سر او راه مى

مَفسَدًَة "گونه رفتارها فرمود :اِنصَرِفُوا وَ ارجِعُوا؛ بروید و به راه خود بازگردید زیرا اینبرویم.حضرت امیرالمؤمنین على علیه السّالم مى

  کند.ها را فاسد میقلب "لِلقُلُوب

 هاهاى شهدا و رفع مشکالت آنر زدن به خانوادهـ س4

کند که: روزى در کـنـار کـعـبـه بـه عـبـادت مـشـغـول بـودم، دختر کوچکى ابن شهرآشوب از عبدالواحد بن زید نقل می 

 الم را در قالب الفاظو نام و شخصیّت امام على علیه السّ دهدرا دیدم که خدا را به حقّ امیرالمؤمنین على علیه السّالم سوگند مى

 شناسی؟دختر کوچک، آیا تو خودت على علیه السّالم را می اى زده شدم، پیش رفتم و پرسیدم:دارد. شگفتو عباراتى زیبا بیان مى
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که از آن روز که پدرم در صفّین به شهادت رسید و مـا یـتـیـم شـدیـم، عـلى شناسم درحالیداد: آرى چـگونه على را نمى پاسخ

و بینائى خود  کرد. روزى من به بیمارى آبله دچار شدمپرسید و مشکالت ما را برطرف مىـلیـه السـّالم هـمـواره از مـا حال مىع

مان سخت ناراحت بودند، که حضرت امیرالمؤمنین على علیه السّالم به خانه ما آمد، مادرم مرا نزد و خانواده مادر را از دست دادم.

امیرالمؤمنین عـلى عـلیـه السـّالم آهى کشید و شعرى خواند و دست  حـضـرت الم برد و ماجرا را تعریف کرد.امام على علیه السّ

د شوبینم، آیا میهای دور مىخوبی اجسام را از فاصلهاکنون بهمبارک را بر صـورت مـن کـشـید. فوراً چشمان من بینا شد و هم

 على علیه السّالم را نشناخت؟

 یتيمان و همسران شهدا کمك به ـ 5

على علیه السّالم مشک آب را از او گرفت و به محّلى که  امام برد،روزى امیرالمؤمنین دیدزنی مشک آبى به دوش گرفته مى

گفت: على بن ابیطالب علیه السّالم شوهر مرا به بعضى از مرزهاى نظامى فرستاد  زن از حال زن پرسید. آنگاه خواست آورد،زن مى

نجا کـشـتـه شـد، چـند طفل یتیم براى من گذاشت و احتیاج مرا وادار کرده است تا براى مردم خدمت کنم که خود و و در آ

زنبیلى که در آن طعام بود برداشت و قصد  سپس امیرالمؤمنین على علیه السّالم ازآنجا بازگشت. حضرت اطفالم را تأمین نمایم.

: کیست که بار مرا در قیامت بردارد؟ چون به در خانه زن رسید، زن فرمود ما ببریم. بگذارید خانه زن کرد. بعضى از یارانش گفتند:

ت های: هـمـان بـنده خدا هستم که دیروز مشک آب را براى تو آوردم، در را بازکن براى بچّهفـرمـود زَنَد؟که دَر مى کیست پرسید:

 على علیه السّالم امام ن و على بن ابیطالب حکم کند، سپس در را باز کرد.از تو راضى باشد و میان م خدا ام.زن گفت:طعام آورده

ها را آرام کنم و یا من خمیر کنم و خواهى تو خمیر کن و نان بپز و من بچّهکسب ثواب را دوست دارم، مى من داخل شد، فرمود:

م امیرالمؤمنین عـلى عـلیـه السـّال حـضـرت فتن کرد.ترم و شروع به خمیر گربه نان پختن آگاه من گفت: زن ها را آرام کنى؟تو آن

فرمود: على را حالل کن، در حقّ تو گذاشت و به هر یک مىلقمه به دهان اطفال گوشت و خرما میگـوشـت را آمـاده کرد و لقمه

نور را آتش کرد. حرارت على علیه السّالم ت امام کن.خدا تنور را آتش بنده خمیر آماده شد، زن گفت: چون کوتاهى شده است.

فرمود: بـچـش حـرارت آتـش را، ایـن سـزاى کـسـى اسـت کـه از زنـان بـیـوه و اطفال رسید و مىشعله به چهره آن حضرت می

خانه شناخت به زن صاحبایـن مـیان زنى از همسایه داخل خانه شد، که امیرالمؤمنین علیه السّالم را مى در خبر باشد.یتیم بی

 زن است که به اطفال من رحم کرده است. مردى جواب داد: زن کند؟بر تو این کیست که براى تو تنور را آتش مى واى :گفت

زن چون حضرت امیرالمؤمنین على علیه السّالم  آن بر تو این امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیه السّالم است. واى همسایه گفت:

لى علیه ع امام .مِنکَ یا اَمِیرَالمُؤمنین؛ اى امیر مؤمنان از شرمندگى آتش گرفتم، مرا ببخشیدرا شناخت پیش دوید و گفت:واحَیائِى 

ام، اى کنیز خدا، در حقّ تو کوتاهى شده السّالم فرمود: بَل واحَیائِى مِنکَ یا اَمَةَ اللّه فیما قَصُرتَ فِى حِقِّکَ؛ بلکه من از تو شرمنده

 (.116 ص  2و ـ مناقب آل ابیطالب ج ـ  52ص  41بحار االنوار ج ) است

 

 سوم ـ رسيدگى به جوانان

 تهيّه پيراهن بهتر براى جوان

 روزى امـام عـلى عـلیـه السـّالم بـا یـکـى از کـارگـران منزل به نام قنبر به بازار رفته و دو عدد پیراهن، یکى به دو درهم

ن، بهتر م موالى گفت: قنبر و خود پیراهن ساده را پوشید. نو و بهتر را به قنبر داد که بپوشد پیراهن و دیگرى به سه درهم خرید.

سنّ  و جـوانـى و باید لباس خوب بپوشى تـو امیرالمؤمنین على علیه السّالم فرمود: حضرت است که پیراهن بهتر را شما بپوشید.

خـورید به طـعـامـى کـه مـى از اهلل علیه و آله شنیدم که فرمود:بر صلیتر داشته باشم من از پیامارزان من باالست باید لباس 

 کـشـم که پیراهن نو را خودماز خـداى خـود خـجـالت مـى مـن ها بپوشانید.پوشید به آنهایی که مىو از لباس غالمانتان بدهید

 (.1ـ و ـ الغارات ج  8ار ج ـ و ـ بحاراالنو 366ص  1مناقب ابن شهرآشوب ج ) بپوشانمو کهنه را به تو 
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 موضوعات اخالقی در روابط اجتماعی از دیدگاه امام رضا )ع(:

 حفظ شأن در اجتماع

امام رضا )ع( در اشاره به همین نکته فرمودند: ))برخی دوستان من مایلند که من روی نمد بنشینم و لباس خشن بپوشم، 

 (.ق 1406تابد(( )عطاردی، در حالی که شرایط زمان، چنین چیزی را بر نمی 

 آراستگی

آراستگی و خودآرایی امری پسندیده است که هم مهمان و هم میزبان باید آن را رعایت کند، امام رضا )ع( در تشویق به 

ت و فرعایت آراستگی در اجتماع، از یک سو، تمیزی و آراستگی را از اخالق پیامبران دانسته اند: ))من أخالق األنبیاء التنظف؛ نظا

( و از سوی دیگر در ابراز ناخرسندی و اشاره به زشتی پلشتی فرمودند: ))إنَّ ق 1401تمیزی از اخالق پیامبران است(( )کلینی، 

 و الّله تبارک و تعالی یُحِبُّ الجمال و التَّجمِّل وَ یُبغِضُ البؤسَ و التباؤس؛ خداوند بزرگ، زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر

 (.1403ی را دشمن دارد(( )مجلسی، فقرنمای

 سخاوت

از آن رو که جود و سخاوت در استوارسازی زندگی خانوادگی و اجتماعی نقشی بسزا دارد، شریعت اسالم بر آن تأکید بسیار 

 و ه خدا، به مردمکرده است؛ امام رضا )ع( فرمودند: ))السخی قریبُ مِن اللّهِ، قریبُ ِمن النّاس، قریبُ مِن الجنه؛ انسان سخاوتمند ب

 (.1393؛ به نقل از وطن پرست، 1404به بهشت نزدیک است(( )صدوق، 

 استعمال بوی خوش

به دلیل اهمیت استفاده از بوی خوش در اجتماع، امام رضا )ع( آن را از اخالق پیامبران دانسته، می فرمایند: ))الطّیِبُ مِن 

 (.ق 1401پیامبران است(( )کلینی، ق أخالقِ األنبیاء؛ استعمال بوی خوش از اخال

 آن حضرت در ضرورت استفاده از بوی خوش فرمودند: ))ال یَنبَغی لِلرجل أن یَدَعَ الطَّیبَ فی کُلّ یومٍ، فإن لَم یَقدر عَلَیه فَیومٌ 

ترک کند، پس اگر توان این کار وَ یَومٌ ال، فَإن لم یَقدر فَفی کُلِّ جمعهٍ وَ ال یَدع ذاک؛ شایسته نیست مرد، بوی خوش را در هر روز 

 را نداشت، یک روز در میان انجام دهد و اگر نتوانست، در هر جمعه انجام دهد و آن را ترک نکند )همان(.

 زدودن بوی نامطبوع از بدن

 همان طور که شریعت اسالم، به استعمال بوی خوش توصیه کرده، به زدودن بوی نامطبوع مانند بوی دهان نیز توصیه کرده

است، زیرا بهداشت دهان و دندان، پیش از آنکه امری اسالمی باشد، امری حیاتی و انسانی بوده که الزم است در طول حیات آدمی 

رعایت شود. امام رضا )ع( که تربیت یافته مکتب اسالم است، در خصوص بهداشت دهان و دندان، رفتار و رهنمودهایی شنیدنی 

پیامبر اکرم )ص( فرمودند: ))أفواهُکُم طُرُقٌ مِن طَرَقِ رَبِّکم فَنَظِّفوها؛ دهان های شما راه هایی از راه دارند، از جمله آنکه به نقل از 

 (.ق 1403مجلسی، های پروردگارتان است، پس آن را پاکیزه کنید(( )

عرَ وَ ُیذهِبُ بالدمعه؛ مسواک آن حضرت در اشاره به برخی فواید مسواک زدن فرمودند: ))السَّواکُ یَجلُو البَصرَ و یُنبِتُ الشّ

 (.1392زدن، نور چشم را زیاد می کن، مو را می رویاند و آبریزش چشم را از بین می برد(( )طبرسی، 

ر خوشیو می ساختند )عطاردی، حضرت هر شب و هر روز صبح مسواک می زدند و بعد از آن، دهان خود را با جویدن کند

1406.) 

 

 تشکر و قدردانی

)ع( درباره ضرورت تشکر و قدردانی فرموده اند: ))مَن لَم َیشکُر المُنعمَ مِن المَخلوقین لَم یَشکُرِ اللّهَ عَزَّ َو جَلَّ؛ هر امام رضا 

کس از تشکر برای مخلوقی که به او نعمتی رسانده است دریغ ورزد، در حقیقت از سپاسگزاری برای خداوند متعال دریغ ورزیده 

 (.1385است(( )حائری، 

 برخورداری از روحيه اجتماعی

امام رضا )ع( که در مکتب اجدادش حضرت محمد )ص( و امام صادق )ع( رشد یافته و فرهنگ اسالف خویش را به ارث برده 

است، با اشاره به ضرورت زیستن اجتماعی انسان، در توصیه هایی کارآمد که به نهادینه شدن این ویژگی در میان انسان ها می 

http://www.psyj.ir/


 64 -77، ص  1399 زمستان، 24فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

دند: ))تَزاوَروا تَحابوا و تصافحوا و ال تحاشموا؛ به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید، دست یکدیگر را انجامد فرمو

 (.ق 1406بفشارید و نسبت به یکدیگر خشم نگیرید(( )صدوق، 

تنهاخوری خو آن حضرت در جای دیگر در نکوهش کسانی که عزلت گزیده، کمک خویش را از دیگران دریغ داشته و به 

علی! إنَّ شرَّ النّاس مَن مَنع رِفدَه و أکل وحَده؛ ای علی! بدترین مردم این است که )گرفته اند، خطاب به علی بن شعیب فرمودند: )

 (.1372یاریش را از مردم باز دارد و تنها بخورد(( )شریف قرشی، 

الیُتِمُّ َعقلُ اِمرِءٍ مُسلِمٍ حَتَّی » را چنین بیان می کنند:ع( در حدیثی، شاخصه های عقالنیت در روابط اجتماعی ) رضاامام 

 (.ق 1406)عطاردی، « ویژگی در او وجود داشته باشد 10تَکونَ فِیهِ عَشرُ خِصالٍ؛ عقل انسان مسلمانی کامل نمی شود مگر اینکه 

 خير او اميد داشتن به .1

اَلخِیرُ مِنهُ مأمول؛ خیر از او مورد » عی را چنین بیان می کنند:ع( یکی از شاخصه های عقالنیت در روابط اجتما) رضاامام 

 (.ق 1406)عطاری، « آرزوست

ع( در متون دینی این است که منشأ خیر برای دیگران باشند، به عنوان نمونه امام سجاد )ع( در ) امامانیکی از آرزوهای 

ن، )نبیل شعبا« یَدِّیَّ اَلخِیر؛ خدایا برای مردم توسط من کارهای خیر جاری کنوَ اَجِر لِلنّاس َعلَی »دعای مکارم الخالق می فرمایند: 

 (.ق 1410

 که شخصیتی علمی و فرهنگی دارد، انتظار این است که در نظام تعلیم و تربیت، منشاء خیر و برکت باشد. از معلم

 از شرش در امن هستند. مردم .2

ز شرش در وَالشَّرُّ مِنهُ مأمون؛ مردم ا»رفتار اجتماعی را چنین بیان می کنند: امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت در 

 (ق 1406)عطاردی، « امانند

والمُسلِمُ الَّذی یَسلِمُ المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ وَ یَدِهِ لَیسَ مِنّا مَن لَم یُؤمَن »امام رضا )ع( این شاخصه را چنین بیان می کنند: 

 رمسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند و از ما نیست کسی که همسایه اش از شر او دجَارهُ یَوائِقَهُ؛ 

 (.1377)ابن بابویه، « امان نباشد

دانش آموز، تأثیر این حس ناخوشایند بسیار زیاد است و اثرات جبران ناپذیری به آینده دانش  –در رابطه بسیار عمیق معلم 

 کند؛ از اینرو دانشگاه فرهنگیان باید به طور جدی بر کاهش این مورد اهتمام ورزد. وارد میآموز 

 . برجسته کردن تالش دیگران گرچه اندک باشد.3

یَستَکثِر قَلیلَ الخِیّرِ مِن غِیرِه؛ کار خیر اندک »امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: 

 (.1406)عطاردی، « می شماردرا زیاد دیگران 

و در لغت به معنای زیاد شدن است. در اینجا از باب استفعال استفاده شده و یکی از معانی باب « کثر»ریشه اش « یَستَکثِرُ »

 (104استفعال، یافتن مفعول بر صفتی است )طباطبایی، 

 زیاد می شمرد عاقل این کار را زیاد می بیند وکه در اینجا معنای جمله چنین می شود: با اینکه این کار اندک است، ولی 

و این بدین سبب است که انسان دوست دارد دیگران به عملکرد مثبت او توجه کنند و از آن تجلیلی شود. وقتی انسان عاقل کار 

فته اد کنند، رفته رخوب اندک دیگران را مورد توجه قرار داد و برجسته کرد، دیگران نیز تشویق می شوند کار خیر اندک خود را زی

 خیررسانی در جامعه گسترش می یابد و کاستی های جامعه برطرف می شود.

بنابراین یکی از شاخصه های عقالنیت در  ؛باید توجه داشت کار خیر دیگران شامل کارهای خیر گفتاری و رفتاری می شود

گیرد و برجسته شود تا هم انجام دهنده ی کار خیر روابط اجتماعی این است که کار خیر گرچه اندک باشد مورد تجلیل قرار 

 تشویق شود و کار خیر خود را گسترش دهد و هم دیگران تشویق شوند و از او الگو برداری کنند.

 خير خود را برجسته نکردن. کار .4

سیار خَیرِ مَن نَفسِهِ؛ کار خیر بوَ یَستَقِلُّ کَثیرَ ال»امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: 

 )همان(.« خود را اندک بشمارد
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امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت را برجسته کردن کار خیر اندک دیگران شمرده بودند، ولی در این عبارت، امام 

ی رسد این دو شاخصه با هم )ع( شاخصه ی دیگری را مطرح می کنند که کار خیر بسیار خود را برجسته نکند. چه بسا به نظر م

 ناسازگاری دارند، ولی چنین نیست، بلکه با توضیحی، این ناسازگاری ابتدایی برطرف می شود.

باید توجه داشت هر کاری ممکن است از زاویه های مختلف مورد توجه قرار گیرد و ازهر زاویه ای دارای حکمی باشد. 

شناسانه که بیان شد باید برجسته شود، ولی کارخیر خود را نباید برجسته کرد شاخصه ی کار خیر دیگران با همان نکته ی روان 

و تعریف کرد، زیرا به رخ کشیدن کار خیر و افشا کردن آن در مواردی آبروی افراد را به خطر می اندازد. از این رو در اسالم دستور 

وُز مِن کُن»د. به عنوان نمونه، حضرت رضا )ع( می فرمایند: های فراوانی داده شده است که تا حد ممکن، کارخیر، مخفیانه انجام شو

 (1377)ابن بابویه، « ردن کار استالبِرِّ اِخفاءُ العَمَل؛ از گنج های نیکی، پنهان ک

از طرف دیگر تعریف کردن و برجسته کردن کار نیک خود زمینه ی پیدایش عجب را در انسان به وجود می آورد. عجب 

عجب آن است که انسان به دلیل ویژگی که در خود احساس می کند  که آن را چنین تعریف کرده اند: صفت زشت اخالقی است

 خود را بزرگ شمارد، خواه آن ویژگی را داشته باشد یا نه و خواه آن ویژگی کمال باشد یا نه )نراقی، بی تا(.

 گره گشایی از کار دیگران خسته نشدن. از .5

ال یَساّمُ مَن طَلَبَ الحَوائِجَ اِلیه؛ از مراجعه های »های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: امام رضا )ع( یکی از شاخصه 

 .(ق 1406)عطاردی، « مردم خسته نمی شود

در توضیح کالم امام )ع( باید گفت گاهی شخص در جامعه جایگاهی دارد که مردم برای حل مشکالت خود به او مراجعه می 

مراجعه مردمی فراوان است. در اینجا شاخصه ی عقالنیت اجتماعی این است که از تالش برای برطرف کردن  کنند و در مواردی

 خواسته های مردم خسته نشود.

 تالش علمی خسته نشدن. از .6

هرِه؛ در طول وَ یَمِلُّ مِن طَلَبِ العِلمِ طولَ دَ»امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: 

 (.ق 1406)عطاردی، « عمر خود از تالش علمی خسته نمی شود

ابتدا به نظر می رسد که این شاخصه، شاخصه ی فردی باشد نه اجتماعی. ولی با توجه به اینکه بازتاب تالش علمی به جامعه 

ت، به خصوص اگر به این نکته و حل مشکالت جامعه و پیشرفت آن بر می گردد، روشن می شود که این شاخصه ی اجتماعی اس

توجه کنیم که علم، قوی ترین ابزار سلطه جهان کفر بر جهان اسالم است. آنگاه اهمیت این نکته روشن می شود که تالش علمی، 

زیرا اگر ما عقب ماندگی علمی  ؛چه آموزش دیدن، چه آموزش دادن و چه پژوهش کردن، یک تکلیف شرعی، ملی و انقالبی است

شیم بی گمان به دیگران نیاز داریم، آنگاه دیگران در برطرف کردن این نیاز، آن اندازه از این دانش را در اختیار ما می داشته با

 گذارند که موجب تقویت ما نشود تا برای آنان ضرری نداشته باشد و در این مبادله ی علمی شرایط خود را بر ما تحمیل می کنند.

 ثروت بدون خدا برتر دانستن فقر با خدا از .7

اَلفَقرُ فِی اهلُل اَحَبِّ اِلیه مِنَ الغِنی؛ فقر همراه »امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: 

 .(ق 1406)عطاردی، « با خدا، نزد او از ثروت محبوب تر است

 .دانستن ذلّت همراه با خدا از عزّت همراه با دشمن خدا برتر .8

وَ الذُلُّ فِی اهللِ اَحَبُّ اِالیه مِنَ العِز ِفی عَُدوِّه؛ »مام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: ا

 )همان(« ذلّت در راه خدا، نزد او از عزّت با دشمنی خدا دوست داشتنی تر است

وم مخالف هستند. مفهوم ذلّت نزد مردم روشن تر است، ولی در توضیح کالم امام رضا )ع( باید گفت: عزّت و ذلّت دو مفه

حاله مانِعَهُ لالنسانِ مِن اَن یُنَلب؛ عزّت یک حالت روانی است که نمی گذارد انسان شکست »عزّت را در لغت چنین معنا می کنند: 

 .(ق 1426)راغب اصفهانی، « بخورد

 عده د دست یابی به این هدف هستند ولی راه آن را نمی دانند.همه ی انسان ها این حالت روانی را دوست دارند و در صد

ای تصور می کنند به دست آوردن پست و مقام برای آنان عزّت  عده ای تصور می کنند گردآوری مال برای آنان عزّت می آورد،
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عزّت نرسیدند، بلکه از درون می آورد، ولی همین عده بعد از اینکه به این امور رسیدند تازه احساس می کنند که به هدف یعنی 

 احساس ذلّت می کنند.

مَن کانَ یُریدُ العزَّه فَللَّه العزُّه جمیعا: کسی که خواهان عزّت است )باید از خدا بخواهد چرا که( تمام »خداوند می فرماید: 

 (10)فاطر/« عزّت برای خداست

ولُ انّ ربُّکُم یَق»به خداست و پیامبر )ص( می فرمایند: در این آیه خداوند مشخص می کند که مصداق عزّت تنها در پیوستن 

زّت دنیا کس عکُلُّ یَومِ اَنا العَزیزُ فَمَن اَرادَ عِزالدارِین فَلیُطعِ العَزیزُ؛ پروردگارتان می فرماید: تنها عزیز همیشگی من هستم. پس هر 

 (.ق 1412)طبرسی، « و آخرت را می خواهد از من اطاعت کند

ی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی این است که برای عزیز شدن و دستیابی به عزّت باید با خدا پیوند خورد نه بنابراین یک

 اینکه از خدا برید.

 ، دوست داشتنی تر از شهرتگمنامی .9

ره؛ گمنامی نزد وَالخُمولُ اَشهی اِلیهِ مِنَ الشُه»امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی را چنین بیان می کنند: 

 (.ق 1406)عطاردی، « او دوست داشتنی تر از شهرت است

ی نیست، زیرا همه ی شاخصه های پیشین برای فعالیت اجتماعی عباید توجه داشت معنای کالم امام رضا )ع(، انزوای اجتما

 طراحی شده است.

 از برتری طلبی پرهيز .10

 ثُمَّ قالَ )ع(: العاشِرَه قیلَ را چنین بیان می کنند: امام رضا )ع( یکی از شاخصه های عقالنیت اجتماعی

رَجُلٌ شَرٌّ مِنهُ وأدنی،  لَه: ما هی؟ قال )ع(: ال یَری أحَداً إالّ قالَ: هُوَ خَیٌر مِّنی وَأتقی، إنَّما النَّاسُ رَجُالن: رَجُلٌ خَیر مَنهُ وَأتقَی وَ

هذا باطنٌ و هوَ خَیرٌ لَهُ َو خیری ظاهِرٌ وَ هُوَ شَرٌّ لی َو إذا رَأی الّذی هُوَ خَیرٌ مَنهُ َو أتقی فَإذا لَقی الّذی هوَ شَرٌّ مِنهُ وأدنی قالَ: خیرُ 

 زَمانه؛ دهمی! چه دهمی؟ تَواضِعَ لَهُ لِیَلحَقَ بِهِ، فَإذا فَعَلَ ذالکَ فَقَد ذِلکَ فَقَد عَال مَجدُهُ وَ طالبَ خَیرُه وَ حَسُنَ ذِکرُهُ وَ سادَ أهلِ

دند: دهمی چیست؟ فرمودند: هیچ فرد مسلمانی را نمی بیند مگر اینکه با خود گوید: او بهتر از من و باتقواتر از من است. امام پرسی

در توضیح این معیار خود می فرمایند: مردم دو گروه هستند: کسی که از او بهتر و باتقواتر است و کسی که از او بدتر و پست تر 

رو به رو می شوید که از او بدتر و پست تر است، با خود می گوید: خوبی این شخص پنهان است و آن است. هنگامی که با کسی 

برایش بهتر است و خوبی من آشکار است و این برایم بد است و هنگامی که با کسی روبه رو می شود که از او بهتر و باتقواتر است 

که چنین کند، بزرگی او فزونی یابد و نیکی او پاکیزه شود و مردم از او به  در برابر او تواضع می کند تا هم مسلک او شود. هنگامی

 (.ق 1406نیکی یاد کنند و آقای مردم عصر خود می شود )عطاردی، 

 

 بحث و نتيجه گيری
 دانش آموز از دیدگاه قرآن کریم و آموزه های امام –هدف این پژوهش بررسی شاخصه های اخالقی مؤثر بر روابط معلم 

رضا )ع( بود. با توجه به نگاه همه جانبه قرآن کریم به رشد اخالقی انسان و با طبقه بندی آیات کریم پنج بعد  ع( و امام) علی

 اخالقی در روابط اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است:

 رویاعتدال و میانه ، کرامت انسان، پاک سازی آلودگی ها، قسط و عدل ،رشد و تعالی علمی و اخالقی

بر اساس فرهنگ قرآن، این امور پنج گانه باید در همه مباحث اخالقی و در تمامی عرصه ها مد نظر باشند. این است که 

قانون قرآن و تعالیم اسالم، تمام مصالح فردی و اجتماعی را در نظر گرفته است و قوانین را تشریح و تنظیم نموده است که می 

ی مختلف جوامع بشری بوده، بر تمام جنبه های دنیوی و مادی انسان ها نظارت کند و تمام تواند پاسخگوی تمام نیازمندی ها

جنبه های معنوی و اخروی را تأمین نماید. معلم مسلمان، باید از این امور پنج گانه در رشد و ارتقاء و تکامل انسانی خود و دانش 

 آموزانش حداکثر استفاده را ببرد.

به یتیمان، رسیدگی به محرومان و سرزدن به  رسیدگی اخالق اجتماعی شامل عدالت اجتماعی، ع(،) علیاز دیدگاه امام 

 خانواده شهدا می باشد.
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 از دیدگاه امام رضا )ع(، اصول و مبانی روابط اجتماعی چنین بیان شده است:

 برخورداری ،در اجتماع حفظ شأن، تشکر و قدردانی، زدودن بوی نامطبوع از بدن، بوی خوش استعمال ،سخاوت ،آراستگی

 شاخصه است: 10از روحیه اجتماعی که خود شامل 

 . به خیر او امید داشتن1

 . مردم از شرش در امن هستند.2

 . برجسته کردن تالش دیگران گرچه اندک باشد.3

 . کار خیر خود را برجسته نکردن.4

 . از گره گشایی از کار دیگران خسته نشدن.5

 شدن.. از تالش علمی خسته ن6

 . برتر دانستن فقر با خدا از ثروت بدون خدا7

 برتر دانستن ذلّت همراه با خدا از عزّت همراه با دشمن خدا. .8

 . گمنامی، دوست داشتنی تر از شهرت9

 . پرهیز از برتری طلبی10

 

 پيشنهادها
 –با توجه به جایگاه بسیار مهم دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان متعهد و متخصص؛ و تأثیرات انکارناپذیر روابط معلم 

پیشنهاد می گردد موضوعات اخالقی منبعث از متون دینی، توسط اندیشمندان و متخصصان به صورت برنامه آموزشی دانش آموز، 

تحت عنوان مهارت های زندگی اسالمی مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه می تواند با  تدوین گردد و به عنوان برنامه تربیتی

 تلفیق موضوعات دینی با رویکردهای روان شناسی اثربخشی بیشتری داشته باشد.

د یهمچنین پیشنهاد می گردد به منظور اثربخشی بیشتر، ابتدا کارگاه های حضوری و یا برنامه های غیرحضوری، برای اسات

 و کارمندان دانشگاه و سپس برای دانشجو معلمان گذاشته شود.

پیشنهاد دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان کارگاه هایی به همین منظور به صورت ضمن خدمت برای همکاران شاغل در 

 آموزش و پرورش تدارک ببیند.

 اه شود، اثربخشی آن دوچندان خواهد بود.در صورتی که کارگاه هایی با موضوعات اخالقی با مشاوره های گروهی همر
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