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 ده یچک

و   یبه اصول اخالق  یبندیپا  زانیاخالق و م زیاز افت و خ  یجوامع بوده است. نگران   یشگیهم  یهااز دغدغه  یکیاخالق    مقدمه:

 . ردیشکل بگ ی انسان نیاد یمؤلفه بن نیاز گفتارها و مکتوبات متفاوت، درباره ا یمیناگوار آن، سبب شده است حجم عظ جینتا

، واجد  و رشد اخالقی   موضوع اخالق   دهدیها، نشان م و تفاوت در نگاه  کردهایرو  نیا  انیم  ی اسهیمقا  مطالعه  روش پژوهش:

و   ینظر  یهاانیاخالق و بن ی از آنان به مباد یاست. برخ یخود مهم و اساس یاز آنان در جا ک یت که هر اس یریکث یهاجنبه 

مقاله    نیا.  اندتوجه کرده  یاخالق   نیمواز  ت یعدم رعا  ی، و اجتماع   یو آثار فرد  امدها یبه پ   گرید  ی اند. برخاخالق پرداخته  م یمفاه

 است.   انجام شده )ع( نی رالمومنیاز سخنان ام یریگبهره( و با یا)کتابخانه یبه روش اسناد

دارند و    یو روح جمع تیاستقالل، هو نیدر ع  ان ی)ع( در هر جامعه آدمیامام عل  دگاه ی از آن است که از د ی حاک یج انت  ها:یافته

  طیشرا  یگاه انسان را شرطچیمسئول است و ه  ی طیانسان در هر شرا  ، )ع(یاصالت هم با فرد است و هم با جمع. در چشم انداز عل 

 . د ینماینم یتلق

  با   و  بهترین  از  یکی (  ع)علی  امام  زندگی  رسیم که سبکبراساس نتایج حاصل از این پژوهش به این نتیجه می  گیری:نتیجه

  ابعاد   زیباترین  از  یکی.  دارد  همراهبه    را  دیگران  با  برخورد  هایشاخصه  بهترین  خود،  در  که  است  زندگی  الگوهای  ترینارزش 

 .است ایشان زندگی اجتماعی)اخالق اجتماعی( شیوه( السالمعلیه) علی  امام زندگی

 ی، اخالق اجتماعی)ع(، اخالق، رشد اخالقیامام عل :گان کلیدیواژ
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  :مقدمه

اخالق و اهتمام بدان فاصله بگیرد و بهاى الزم را   ۀاى از مقولتاریخى بشر گویاى این مطلب است که هر جامعه  ۀتجارب انباشت

هاى دهشتناك انسانى خواهد  ناپذیر شده، شاهد فاجعههاى جبران براى پاسداشت نظرى و عملى آن نپردازد، متحمّل خسارت 

ها، منابع و مآخذ، مفاهیم و  فرضمبانى و پیش  ۀاست که کاوش در حوز  حپرواض  پیمود.  خواهدبود و به سرعت راه انحطاط را  

ابهام و  یک دستگاه منسجم، جامع، منقّح، پالوده، بى ۀنیاز اساسى ارائها، روش و غایت، گستره و تبویب دانش اخالق، پیشگزاره

  ۀهاى فزایندساختار جوامع و پیچیدگى ۀتابندش راتتوان در عصر تغییآید. بدون چنین نظامى، نمىسرانجام کارآمد به شمار مى

  بندى کردهاى بهنجار یا نابهنجار طبقههاى روابط اجتماعى، بسیارى از رفتارهاى چند بعدى را به راحتى در قالب کنششبکه 

ابعاد دهیسو  ی مقاله حاضر برخ  در   (.1) (  یماع اخالق اجت  ی)مطالعه مورد  ی حضرت در خصوص رشد اخالقآن  یهادگاهی ها و 

 شود. یم یبررس

نویسد: »خَلق« و »خُلق« شناس برجسته، میاخالق، جمع »خُلق« و »خُلُق« است. راغب اصفهانی، لغت  :شناسی اخالقمفهوم

هایی ویژه شده  ها و صورت ها و شکلاند، همچون »شَرب« و »شُرب«، با این تفاوت که »خَلق« برای بیان کیفیتدر اصل یکی

هایی اختصاص یافته  ها و ویژگیگردد، و »خُلق« برای بیان نیروها و سرشت می ركشود و دی چشم دیده میواسطه است که به 

ی »خا و الم و قاف« )خلق( به دو معنای  نویسد: مادّهشناس گرانقدر، میابن فارس، لغت  (.2شود )است که با بصیرت فهمیده می

)اندازه قرار دادن و اندازه زدن چیزی(، و دوم »مَلَاسَۀُ الشَّیء« )نرم بودن و سهل بودن    «الشَّیءاصلی آمده است. یکی »تَقدِیرُ  

چیزی(. و »خُلُق« از همین مادّه است به معنای سرشت و ویژگی، زیرا صاحب آن سرشت و ویژگی، بر این اندازه و خصوصیت 

 (.3قرار داده شده است، و بر انجام دادن آن توانا است )

هایی در آدمی است که در وی اندازه یافته و با نرمی و  ها، خصوصیات، و ویژگینظر مفهومی، بیانگر سرشت»اخالق« از  نابراینب

 یابد. زند و ظهور میسهولت، و بدون تکلّف و تصنّع از آدمی سر می

ها برای هدایت و تربیت مسئلۀ بعثت انبیا و نزول کتب آسمانی و به طور کلی مأموریتی که آن نفس :اخالقی در اسالم  تربیت

ترین دلیل بر امکان تربیت و پرورش فضایل اخالقی در تمام افراد بشر است. آیاتی مانند »هُوَ الَّذِی  ها داشتند، محکمهمۀ انسان

)جمعه:   َعلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ«  والُبَعَثَ فِی الُْأمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْ

وآله، هدایت و تربیت و تعلیم و    علیه  اهللصلی  دهد که هدف از مأموریت پیامبر اسالم( و آیات مشابه آن، به خوبی نشان می2

توان گفت رشد و تربیت در اسالم، رشد و  « )گمراهی آشکار( بودند. بنابراین، میهمۀ کسانی بود که در »ضالل مبین  تزکیه

 .( 4) تربیت اخالقی و ارزشی اوست

کران مسلمان دو گرایش وجود دارد: الف. تعریف تربیت اخالقی با  فدر تعریف تربیت اخالقی در میان مت :)رشد( اخالقیتربیت

ها و  ها، گرایشهای اخالقی مطلوب اسالم ب. تعریف تربیت اخالقی با تکیه بر پرورش شناختها و صفتتکیه بر پرورش عادت

 . (5) رفتارهای اخالقی 

هدف تربیت اخالقی، پرورش    (.6)  شودتربیت اخالقی، نفس انسان است که افعال زیبا و زشت به طور ارادی از او صادر می  موضوع

 درونی انسان برای ایجاد و رشد صفات و رفتارهای پسندیدۀ اخالقی است. استعدادهای

های اخالقی،  ها، به ویژه ارزش تردید ارزشهای تربیتی ارتباط دارد. بیدر زمینۀ اخالقی به طور مستقیم با فعالیت  شناسیارزش 

فردی دارند و هم در عرصۀ اجتماعی ظاهر  ها مانند دیگر امور، هم جنبۀ  دهند. ارزشرکن اساسی زندگی آدمی را تشکیل می

 . ( 7) شوندمی
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هاى آسمانى را دربردارد. فراخوان گسترده و  هاى اخالقى حجم فراوانى از متون دینى و کتابآموزه  اسالم:   در  اخالقی  تربیت

اخالق در    ۀواالى مقولهاى واالى انسانى، بیانگر جایگاه  تأکیدهاى مکرّر قرآن کریم به سازندگى اخالقى، تهذیب نفس و ارزش 

شمس که در آن خداى سبحان   ۀیازده سوگند پیاپى نیست، مگر سور  ىاى از قرآن کریم، حاومیان اهداف دین است. هیچ سوره

که در مقام تبیین هدف از ارسال رسل و انزال کتب،  درصدد بیان اهمیّت تربیت نفس و خودسازى اخالقى برآمده است. چنان 

 . (2( آیه 62و جمعه ) 164( آیه 3)آل عمران ) از تعلیم کتاب مطرح فرموده است بارها تزکیه را پیش

 سازد. گیرى قوىّ اخالقى دین خاتم را مشخص مىنیز جهت ، (8) مشهور إنّى بعثت التمّم مکارم األخالق نبوىحدیث 

به شکل  : اخالقى  ۀ اصول جاودان  تبیین متعدد،  اخالقى  هاى مختلف بیان و تفسیر عقالنى مبانى اخالق جاودانه در مکاتب 

ترین  کنیم. متقناسالمى مباحث اخالق بیان شده است، بسنده مى  ۀگیرد. در اینجا جهت اختصار، تنها به آنچه در حوزصورت مى

اى است بر گرفته از مبانى مرحوم مطرح است، در واقع نظریه  هاودانبیانى که در این حوزه به منظور تفسیر عقالنى مبانى اخالق ج

 عالمه طباطبایى)ره( در تحلیل بایدهاى اخالقى. شرح مختصر این نظریه به قرار زیر است: 

ِعلّى و    ۀها است. در واقع از رابطاخالقى ناشى از روابط عینى و حقیقى بین افعال اختیارى انسان و نتایج حاصل از آن  مفاهیم 

فاعل و وضعیت حاکم بر جامعه است.    ۀشوند. این رابطه، حقیقى و مستقل از علم و جهل و ارادعلولى بین آن دو انتزاع مىم

تأثیر فعل   ایدِ«»باید« و »نب  ،»بدى«  ،»خوبى« نوع  از  از چنین نسبت واقعى و تکوینى است، که عبارت است  ناشى  اخالقى، 

علیت است، در نتیجه دچار تغییر و تحول   ۀاین رابطه، عینى و تکوینى و از نوع رابط  اختیارى انسان بر کمال نفسانى او و چون

اند.  آن، مفاهیم اخالقى ناشى از آن نیز جاودانه و جهانى  نو جاودانگى این نسبت به دلیل ثبات طرفی  گردد و در پى ثباتنمى

و فعل و رفتار مشخص هم که موضوع حکم اخالقى    گرددزیرا روح و حقیقت انسان که یک طرف رابطه است، دچار تحول نمى

   (.9) باشد، فرض بر ثابت و واحد بودن آن استاست و طرف دیگر رابطه مى

منظر کتاب و سنت نیز رابطه و تأثیر اعمال اختیارى انسان بر روح و شخصیت واقعى انسان، امرى حقیقى و عینى است و در   از

شود: قرآن کریم در تحلیل علت  یقت را یافت؛ براى نمونه به چند مورد از آن اشاره مىتوان این حقجاى قرآن و حدیث مىجاى

شدند زنگار بر  فرماید: »نه چنین است، بلکه آنچه مرتکب مىاند، مىالهى را تکذیب کرده  اترفتار کسانى که روز رستاخیز و آی 

 طبایى)ره(: مرحوم عالمه طبا ۀبه گفت .(14)مطففین، آیه  هایشان بسته است«دل

کنند. ثانیاً، این نقش  ها مىهایى هستند که نفس آدمى را مصوّر به آن شود که اوالً، اعمال زشت داراى صورت این آیه معلوم مى  از

شوند. ثالثاً، نفس به حسب طبع اولى خود داراى صفا و جالیى است که ها مانع و حایل بین نفس و درك حقیقت مىو صورت

 (. 10) یز دهد یحق و باطل تم بین ا درك کند و تواند حقایق رمى

طالق،    ۀدر قرآن آمده است: »هر کس تقوا ورزد خدا برایش گشایشى پیش آورد« و مَن یتّق اللّهَ یجعل له مخرج )سور  همچنین

الّذین آمنوا إِن   دهد« یا أَیّها اید! اگر از خدا پروا کنید، براى شما قدرت تشخیص قرار مىو »اى کسانى که ایمان آورده  .(2آیه  

 فرماید: مرحوم عالمه طباطبایى در تفسیر این آیات مى  (.29)سوره انفال، آیه  تتّقوا اللّهَ یجعل لکم فرقاناً

گردد و این  بلکه تقوا موجب بازگشت طبیعت انسان به اعتدال فطرى خود مى  راه مستقلى براى تحصیل معرفت نیست،  تقوا

تر شود و اعمال بهترى از او صادر گردد؛ یعنى اعمال صالح موجب حفظ اخالق  شود تا تمایالت انسان متعالىاعتدال موجب مى

 . (10) شودحقیقى و علوم سودمند و افکار صحیح مى فنیکو و اخالق پسندیده، منشأ پیدایش معار

نظام اخالقى اسالم سه رهیافت اساسى با ماهیتى خاص، براى رسیدن به مصادیق فضیلت و رذیلت اخالقى مورد تأکید قرار   در

 گرفته است:
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با قبول حسن و قبح ذاتى اعمال و اشیا و با اذعان به توانمندى عقل بشر براى راهیابى و درك این بدى و نیکى، عقل   :1. عقل 1

عنوان داورى مستقل در نظام اخالقى اسالم به رسمیت شناخته شده است. طریق عقالنى، راهکارى است مستقل از بشرى به  

هاى  یابد که نیکىهاى اخالقى است. عقل بشرى قاطعانه در مىو رذیلت  هایلت وحى که خود قادر به شناسایى بسیارى از فض

با آنان چنان رفتار نمود به  ۀکه شایست  دیگران را باید پاس داشت؛  مالکیت دیگران بر اموالشان احترام نهاد؛    آنان است، باید 

را باید به نحو عادالنه جبران کرد؛ حریم خصوصى   گراناى براى اضرار به دیگران قرار نداد؛ تجاوز به دیمندى خود را وسیله بهره

هاى اخالقى است. بخشى از مشترکات اصول فضیلت ها و صدها قضیه از این دست که هر یک اصلى از  افراد را محترم شمرد و ده

دلیل  . البته به استهاى عقل بشر از زشتى و زیبایى اخالقى  اخالقى موجود در بین مکاتب اخالقى الهى و بشرى، معلول دریافت

جامع و کامل  مهندسى ساختار یک ساختمان اخالقى    ۀ تنهایى از عهدناتوانى عقل در فهم بسیارى از جزئیات اخالقى، هرگز به

 آید. برنمى

گرایش  :   2. فطرت )دل(2 بهوجود  نیکىهاى فطرى  نفرتسوى  و  اخالقى  پلیدىهاى  به  نسبت  درونى  و  هاى  ها در سرشت 

آالیش انسانیت و قلب سلیم است.  جان آدمى، رهیافت قابل اعتماد و مطمئنى است که منشأ آن گوهر پاك و بى  ۀخمیرمای

 ۀها به حوزتر بودن، و اختصاص آن بودن، ارادى و آگاهانه  ىهایى از قبیل مثبت و معنوتمایالت فطرى انسان با داشتن مشخصه 

اند. بسیارند افرادى که از دانش و فرهنگ  سادگى از امیال غریزى و طبیعى موجود در درون آدمى قابل تشخیصحیات انسانى، به

زالل معرفت و    ۀاز سرچشم   نماقح  ۀبین و آییناند، اما به برکت نظاره در این جام جهانرسمى و تمدن و تعلیم و تربیت بیگانه

اند. اویس قرنى آن مرد بادیه نشین یمنى بدون آنکه  م اخالقى، سیراب و به زیور فضائل اخالقى آراسته آثار پایبندى به گوهر مکار

 شسوزد و در هواى وصالجمال رسول خدا صلى اهلل علیه وآله را دیده باشد، در آتش محبت و عشق به فضایل و مکارم او مى

از راهب مسیحى    و  کشدت و فضیلت، به هر دیر و صومعه سر مىوجوى حقیقکند. سلمان فارسى در جستترك دیار و اموال مى

خرد و سرانجام  پرسد و در این راه رنج بردگى را نیز به جان مىو خاخام یهودى، سراغ آن را که در صافى دل نشان از او دارد، مى

یابد و تا آنجا   علیه وآله مىخدا صلى اهلل  دل خویش را در سیماى حبیب  ۀهاى اطراف یثرب تجلّى آمال و گمشددر نخلستان 

 گردد. که از محرمان حریم عترت مى ودرپیش مى

شمس پس از    ۀهاى شکوفایى و موانع کارآمدى آن را بارها خاطرنشان کرده است. در سورمعرفت و راه  ۀکریم سرچشم  قرآن

اش را به آن الهام کارى و پرهیزگارىفرماید: »سپس پلیدها سوگند به نفس و جان آدمى است، مىهاى مکرر که آخرین آن قسم

 . ((8)فََألْهَمَها فُجورَها و تقواها )سوره شمس، آیه  کرد«

 صورت تصور و تصدیق در جان آدمى نهاده شده است. از الهام همان علم است که به مراد

رى به او آموخته است؛ مثالً انسان  طور فطفجور و تقوا از جانب خداوند بدین معنا است که بدى و نیکى رفتار انسان را به  الهامِ

 . (10)     ز دهدیطور آشکار قادر است پلیدى خوردن مال یتیم را از مصرف اموال خویش، تمیبه

 فرماید:  در سوره روم مى و

گرا هستى، به همان  اى و حق ها روى برتافتهکیش   ۀسوى دین یکتا پرستى فرا دار، در حالى که از همروى خویش را به   پس

رتى که خدا مردم را بر آن آفریده است. آفرینش خداى ]فطرت توحیدى[ را دگرگونى نیست. این است دین راست و استوار، فط

 .(30)روم، دانندولى بیشتر مردم نمى

 
دسته از احکام عقلى است که بتواند در تحت قاعدۀ کلى مالزمه بین حکم عقل و شرع قرار گرفته و به مدد  جا آن نمراد از »عقل« در ای  .  1

 وجو کرد زمات عقلیه در منابع اصول فقه جست گر خواست شریعت باشد. شرایط و چگونگى این امر را باید در مبحث مالاین قاعده حکایت 
هاى درونى، آگاهانه و اختیارى، مثبت و متعالى، و غیراکتسابى است که در  دسته از علوم بدیهى و گرایش مراد از »فطرت« در اینجا آن  .  2

 رسد طور بالقوه وجود دارد و در صورت فراهم بودن شرایط به فعلیت مىها بهتمام انسان 
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ش  اى از باورها و تعالیم اخالقى، حقوقى و... است، امرى فطرى انگاشته شده است که شناسایى و گرایاین آیه دین که مجموعه  در

 (. 10به آن در سرشت آدمى نهادینه گشته است )

ها منحصر به امور کلى و اصولى است و  اند، لکن کارآمدى آنچه در بسیارى موارد راهگشاى  گفته اگردو راهکار پیش  :. وحى3

 پذیر، ناکارآمد و اختالف برانگیزند. در مقام تعیین و تفصیل جزئیات، سخت آسیب 

کند.  هاى اخالقى مبتنى بر خدامحورى، »وحى« رهیافت سومى است که دو طریق پیشین را تکمیل مىهمین اساس در نظام  بر

ها نقش اول را در باب شناسایى عمل اخالقى  دلیل توانمندى در تعیین و تفسیر مفاهیم اخالقى و پرداختن به جزئیات آنوحى به

 ورزد.انگارد، بلکه همواره به شکوفایى و کارآمد کردن آن دو اصرار مىنمى دیدهگاه آن دو را نیز ناچه هیچ دارد؛ اگر

هاى اخالقى تحت عناوینى مانند حسنه، حالل و آنچه موجب اجر و ثواب و ورود انسان به بهشت نظام اخالقى اسالم، فضیلت  در

اثم، حرام و آنچه سگردد، و رذیلتمى او به جهنم مىهاى اخالقى تحت عناوینى مانند ذنب،  شود،  بب خسران آدمى و ورود 

هاى دخیل در این باب  هر یک از مفاهیم مثبت و منفى اخالقى با توجه به شاخصه  تمعرفى شده است. همچنین جایگاه و اهمی

شت، مورد از قبیل سهل و دشوارى، پنهان و آشکار بودن، چگونگى انگیزه و نیّت فاعل و آثار کمّى و کیفى که به دنبال خواهد دا

دقت    ۀهاى اخالقى در کتاب و سنت، شایستبندى نیکى و پلیدىدقت و ارزیابى قرار گرفته است. نکات فراوانى در باب طبقه

 .(10است )

 

 روش پژوهش: 

  علوم  مراکز  پژوهشی  هاییافته  همچنین  و  مجالت  کتب،  منابع،  از  اطالعات  آوریجمع   و  ایکتابخانه  روش  اساس  بر  تحقیق  این

به عنوان نمونه به برخی از اخالق    .گیردمی  صورت  گیرینتیجه  و  بندیجمع  بندی، فصل  برداری،فیش  پایه  بر  دینی  و  اسالمی

 نماییم:  اشاره می (السالمعلیه)اجتماعی امام علی 

السالم  هیعل  یعل  نیرالمؤمنی نسبت به حضرت ام  یادعائ   یدوّم، شخص  فهیروزگار خالفت خل  دری: عدالت در رفتار اجتماع -1

اباالحسن در  یا  السالم گفت:هیعل  یخطاب به امام عل فهیحاضر شد و خل ی شود. مدّع  یدگیرس فهیشد در حضور خل داشت و بنا

  ی گفت: ا  ستینگرالسالم  هیعل  ی عل  نی رالمؤمنیحضرت ام  یمایرا در س  یتا حل دعوا کنم. که آثار ناراحت  ریقرارگ  یکنار مدّع

السالم فرمود: نه بلکه از آن جهت که در رفتارت نسبت به  هی عل  ی امام عل  ؟یناراحت  ،تو را در کنار دشمن قرار دادم  نکهی! از ایعل

ممکن   ،(11)  ،یو لقب »ابوالحسن« خواند  هیو مرا با کن  یاو را با نام صدا کرد  راینگران شدم، ز  ینکرد  تیرا رعا  عدالتما دو نفر  

 ت طرف دعوا نگران شود.اس

کردند که در برابرشان یمردم را وادار م  خ یاز پادشاهان و قدرتمندان در طول تار  یاریبس  :بارذلّت  یاز آداب جاهل  نکوهش- 2

 خود هموار کنند.  ها را بریریکرنش کنند، خم شوند، و انواع ذلّت پذ افتند، یبه خاك ب

السّالم هیعل  یکه مردم شهر تا امام عل   دید  دیبه شهر انبار رس  نیرفتن به صفّ  یالسّالم براهیعل  یعل  نی منرالمؤیحضرت ام  یوقـت

 کردند.  دنیحضرت شروع به دوآن یرو شیشده، و در پ  اده ی ها پ از اسب دند یرا د

.  میکردیاحترام م  گونهنیاست که پادشاهان خود را ا  ی رسم محلّ  ک ی. گفتند:  دیالساّلم علّت را پرسهیعل  یعل  نیمن رالمؤیام  حضرت

وَتَشقَونَ   اکم،یدُن  یاءَنفُسِکم فِ  یبِهذَا اءُمَرَاؤُکم! وَإِنَّکم لَتَشُقُّونَ َعلَ  نتَفِعُیالسّالم ناراحت شد و فرمود: فَقَالَ: وَاللّهِ مَا  هیعل  یامام عل 

کار    نیشما از ا  رانیند! که امآخِرَتِکم. وَمَا اءَخسَرَ المَشَقَّۀَ وَرَاءَهَا العِقَابُ، وَاءَربَحَ الدََّعۀَ مَعَهَا االْمَانُ مِنَ النَّارِ! )به خدا سوگ  یبِهِ فِ
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 السالم(ه ی)علی( از منظرامام علیاخالق اجتماع ی)مطالعه موردی اخالق رشد

 

است   بار انیزو چه    د، یگردیدچار رنج و زحمت م  آخرتو در    د، یافکنیبا آن خود را بـه زحمت م  ا ینبردند، و شما در دن  یسود

 .البالغه(نهج 37که با آن امان از آتش جهنّم باشد( )حکمت  یشیآن باشد، و چه سودمند است آسا ی که عذاب در پ  یرنج

( )ای مردم ما شما را از  13)حجرات،  أیُّهَا النَّاسْ اِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی  یا  :اجتماعی )شکست نظام طبقاتی( اصالح- 3

ای مساوی برخورد  گونه هبا همه ب   رسول گرامی اسالم  .ها با هم برابرند(ها، نژادها، قبیلهیک مرد و زن آفریدیم، پس همه انسان

ه سوم به سنّت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم عمل نکردند، و انواع تبعیضات  و خلیف  دوّمکرد. امّا خلیفه اوّل و خلیفه  می

 پوشی نبود. المال صورت گرفت که قابل چشمها، و توزیع بیتدر تقسیم مدیریّت

ر گماشت که  داد و تنها ثابت بن قیس را با اصرار و اجبار به کااوّل، حتّی بزرگان انصار را در لشگرهای خود فرماندهی نمی  خلیفه

 (. 12انصار اعتراض کردند )

 نژادپرستی، افراط کردند که همه زبان به اعتراض گشودند.   دوّمی و سوّمی، آنقدر در زنده شدن روح و

همه مراکز کلیدی کشور را در زمان خلیفه دوّم و به خصوص در زمان خلیفه    امیّهبنی  داد.بر غیر عرب برتری می  خود را  عرب

تند و یک نظام طبقاتی جاهلی به وجود آوردند، که شباهتی با جامعه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم  سوم در دست گرف

 نداشت.

 السالم یکی از اهدافش، شکستن بافت طبقاتی ظالمانه موجود جامعه بود.امیرالمؤمنین علی علیه حضرت

درهم    3درهم داد و برای خودش هم    3همه    به   لند شد. المال را مساوی تقسیم کرد، که اعتراض امتیاز خواهان ببیت  موجودی

 درهم داد.  3برداشت، و به آزاد کرده خودش قنبر هم 

حتّی در نشستن و    و   های سه خلیفه قبلی، بزرگان انصار را والیت داد، از قریش و بنی هاشم هم استفاده کردشیوه  برخالف

 عدالت رفتاری را رعایت کرد.   برخاستن نیز چونان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم

السالم در میان عرب و غیرعرب  السالم وارد شد، دید که حضرت امیرالمؤمنین علی علیهاشعث بن قیس بر امام علی علیه  روزی

السالم اعتراض کرد که: ای امیرمؤمنان،  از نژادهای گوناگون نشسته است و جای خالی برای او نیست، با ناراحتی به امام علی علیه

 انداختند. فاصلهها بین ما و تو سرخ پوست 

دهد؟ و  های چاق و فربه یاری میالسالم خشمناك شده، به او فرمود: چه کسی مرا بر این آدمامیرالمؤمنین علی علیه  حضرت

(. و در  13السالم بنشینند )ب در کنار امام علی علیهنپذیرفت که ایرانیان و غیر عرب پراکنده شوند، تا اشعث و دیگر بزرگان عر

آیا این عدالت است که بین ما و آنان    السالم اعتراض کردند و گفتند:المال به حضرت امیرالمؤمنین علی علیهمساوی بیت  متقسی

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

 

 ها:یافته

دارند و اصالت هم    یو روح جمع  تیاستقالل، هو  نیدر ع   انی)ع( در هر جامعه آدمیامام عل   دگاهیاز آن است که از د  یحاک   یجانت

  ی تلق  طیشرا  یگاه انسان را شرطچیمسئول است و ه  یطیانسان در هر شرا  ،)ع( یبا فرد است و هم با جمع. در چشم انداز عل

 توان به موارد زیر اشاره نمود: که برای نمونه می د ینماینم

السالم فرمود:  هیعل  ی عل  نیرالمؤمن یدعوت کرد، حضرت ام  ی همانالسالم را به مهیعل  ی امام عل  یشخص  ی:همانم   رشی شرائط پذ- 1

 ه یّته  یزیچ  رونیاز ب  - 1السالم فرمود:  هیعل  ی آن شخص گفت شرائط کدامند؟ امام عل   رم، یپذیم   ی کنیسه شرط دارد اگر قبول م

. آن شخص گفت:  یریسخت نگ  تیهابه زن و بچّه   -3.  ینکن  غیاز ما در  یآنچه در منزل دار  -2.  یاوریهر چه هست ب  ،یننمائ

 (. 14)  رفتیاو را پذ یهمانم زیهر سه شرط را قبول دارم. و امام ن 



   70-80ص    31( 4)، پیاپی  1400 زمستان،  ه، چهارمم، شمارده یازفصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue 11, winter 2021, ISSN: 2322-3065 

20.1001.1.23223065.1400.11.4.6.5  D.O.R. ,  astara.ac.ir-http://journals.iau 
 

7 
 

 شهبازی

. در شهر رفتیپذ یفرزندان، و دختران خود را م  شاوندان،یالسالم دعوت خوهیعل  یعل  نیرالمؤمنیام  حضرت  ی: همانم   قبول- 2

گوناگون، و    یعرب، از نژادها  ریدوستان غ   یانمهدعوت م  یحتّ  نهی. و در شهر مدرفتیرا پذ  ادی عالءبن ز  یهمانبصره دعوت م

  ی. به امام عل دیعلّت آن را پرس  ،یرانینوع ا یو صَرف حلوا یرانیا سلمانم کی یپس از قبول مهمان یروز کرد،یرا رد نم انیرانیا

هر    شود،ینم   ای السالم به مزاح فرمود: آهیعل یامام عل   شد.  هیّته  یرانیا  یحلوا  نینوروز ا  د یالسالم گفته شد که؛ به مناسبت ع هیعل

 (. 11روز، نوروز باشد؟ )

  هیکه گر  د یرا د  یزیکن  زدیکوفه قدم م  یهاالسالم در کوچههیعل  یعل  نیرالمؤمن یام  تضرح  :حق ی ها براخشونتتحمل - 3

  ستین  ی: گوشت مرغوبدی گویرباب مابخرم. حال    یداد تا گوشت  یگفت: ارباب من پول  زیکن  ؟ی کنیم  هیفرمود: چرا گر  ،کند یم

  ی . امام علدهدیمنمرا به منزل راه    ، و اربابو نه ارباب  رد،یپذ ی. نه قصّاب مکندی قبول نم  زیآن را به قصّاب بازگردان. و قصّاب ن

شد، و    یپول آن را بدهد. قصّاب عصبان   ا یآمد، و از قصّاب خواست که گوشت را عوض کند،    یالسالم همراه آن زن به قصّابهیعل

و گفت: از مغازه خارج    دیبالسالم کوهیعل  ی امام عل  نهیبر س  یمُشت  شناخت،یالسالم را نمه یعل  یعل  نیمنرالمؤی چون حضرت ام

را به خانه اربابش   زیآمد و کن  رونیالسالم مُشت آن قصّاب را تحمّل کرد و بهیعل  یندارد. امام عل   یمعامله به شما ربط  نیشو، ا

  گان ی ا. امّا همسرفتند یرا با محبّت پذ  زیالسالم را شناختند، احترام گذاشتند، و آن کنهیعل  یعل  نی رالمؤمنیها حضرت امبرد. آن

امام    ، بود. مرد قصّاب  نیالمؤمنریشخص امآن  ؟ینواخت  یچه کس  نهیمشت بر س  ی دانیقصّاب، اطراف او جمع شده و گفتند: م

السالم  هیعل یعل نیرالمؤمنیگناه خود در نزد حضرت اماز جسارت و  شناخت،یامّا نم داشت،یدوست م اریالسالم را بس هیعل یعل

دادن، دست    یاردالسالم ضمن دلهیعل  یدست خود را قطع کرد. که امام عل   ی: با ساطور قصّابکه  تندنوش  یکرد. و برخ  یعذرخواه

 . (15) او را شفا داد

  د یبار نام او را بلند خواند و او شن  چند  جواب نداد،دا زد، و او  صاز بردگان را    یکی  ی)ع( روزیعل   امام   :خطاکار یعفو برده - 4

چون از   دم،یشن  چرا  :گفت  ؟یدیمرا نشن  یصدا  مگر  )ع( خود به نزد او آمد و فرمود:یعل  نی رالمؤمنیام  حضرت  و پاسخ نداد.

  ن یرا که تو را ا  یطانیآورم آن شیهم به خشم م  من  )ع( فرمود:یعل  امام  بودم، خواستم شما را به خشم آورم.  منیعقوبت شما ا

 . (16او را در راه خدا آزاد کرد ) سپس اغفال کرد. نیچن

)ع( پس از  ی)ع( رفت، امام علیعل  نیرالمؤمنیداشت، به منزل حضرت ام  یحاجت  یهمدان  حارث  :ازمندیروش برخورد با ن - 5

)ع( بلند شد. و چراغ را خاموش یعل  نیرالمؤمنی ام  حضرت  . یگفت: آر  حارث  ؟یدار  یاخواسته   ایآ  فرمود:  ،یپرسسالم و احوال 

  بگو!  یخواهیهر چه م  حال  .ینشو  یات دچار ذلّت و خوار حارث! چراغ را خاموش کردم که در برابر خواسته   یا  کرد و فرمود:

مَن سَمَعها    ی صُدُور الِعباده فَمَن کَتَمها لَهُ ِعبادَهُ و مَن أفشاها کانَ حَقَّاً َعلَ   ی أمانَهُ مِنَ اهلل فِ   اَلحَوائِجُ  : دمی( شنصاکرم)  امبریاز پ   رایز

  ی شود، و کسیاو عبادت نوشته م  یمانت است، هر کس آن را پنهان دارد براابندگان    یهامردم در دل  یها»خواسته   نَهُیُعیُأن  

 . (17کنند« ) یاریشنوندگان او را  د یکه آن را آشکار کند، با

  ی هاشهر کوفه، االغ  یهایکیآمد، در نزدیکه از شام با چند االغ گندم به کوفه م   یهودی  مرد  :در راه مانده   ی هودیکمک به  - 6

 )ع( متوسل شد. یتماس گرفت و به امام عل  ،یخود، حارث اعور همدان ی مینوا با دوست قدیاو با بار گم شده بودند و ب

نماز صبح   یتنها برا  و  کرد و آن شب تا سحر از اموال او حفاظت نمود،  دایاو را پ   یهاشخصاً االغ)ع(  یعل  نیرالمؤمنی ام  حضرت

آن همه   یهودیمرد    یوقت  او را برآورد.  یازهایاز نماز او را به بازار برد، اموال او را به فروش رساند، و ن  پس  جدا شد،  یهودیاز  

  الجِنِّ واألنِس   یرَسُولِ اهللِ)ص( َعلَ  فَهُیأنَّکَ عالِمُ هذِهِ األُمَّه، وَ خَلِ  أشهَدُ  مسلمان شد و گفت:  د،ی)ع( دیرا از امام عل  یو بزرگوار   ثاریا

 .(18« )یباشیم انی)ص( بر جن و آدمامبریپ  نیو جانش ، یاسالم دهم که تو دانشمند امت یم ی»گواه
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 السالم(ه ی)علی( از منظرامام علیاخالق اجتماع ی)مطالعه موردی اخالق رشد

 

 

 بحث و نتیجه گیری: 

افراد    نیدر ب  یو تفاهم و همدل   یاخوت و برادر  یۀو پرورش روح  جاد یا  ،)ع( یامام عل  دیمورد تأک  ی اجتماع   تیاهداف مهم ترب

 انهیرگرایو تفس  انگرانهیپو  یکارکرد  نییبر تب  ی)ع( مبتنعلی امام  دگاهی سالم از د  ۀاز اختالف و تفرقه است. جامع  زیاجتماع و پره

 نموده است.   ی معرف ی روابط اجتماع  یبرقرار یبرا یطلوبم  یارهایمع انیم ن یبوده و در ا

افراد و جوامع، مف  یبرا  قتیمطلق بوده و در حق  یها از جمله ارزش   یاجتماع   تیترب او ارزشمند است. اگر آن  د یهمه    ن یها 

امام   ی ندگسبک ز. شوندیمند مکنند از آثار خوب آن بهره  م یخود را برطبق آن تنظ ی و رفتارها رند یها را درك کنند، بپذارزش 

همراه دارد.  را به  گرانیبرخورد با د  ی هاشاخصه  نیبهتر  ،است که در خود  ی زندگ   ی ن الگوهایترو با ارزش   نیاز بهتر  یک ی)ع(  یعل

ز  یکی زندگ  نیباتریاز  عل  یابعاد  شهی)علیامام  اجتماع   شانیا  یاجتماع   ی زندگ  وهیالسالم(  اخالق  و  آداب  امام    یاست.  که 

را به    ی اسالم  ی زندگ  یهاشاخص  نیترو با ارزش   نیباترینمودند، زیم  تیخود رعا  ی زندگ  اق یالسالم( در سبک و سهی)علیعل

 گذاشته است.   شینما

ها  رو در تمام نامه  ن یدر خدمت مردم باشند، از ا  د یبا   یبندگان خدا و محترمند، و کارگزاران حکومت  ، )ع( مردمیاز نظر امام عل

 به فرمانداران خود نوشت:  و  فرمود:یدعوت م  یرا به تواضع و فروتن یکارگزاران دولت

از حق خود    شیکه ب  یو کس  دیرا مسخره نکن  »مسلمانان  فَال تَعطُوه  یفَقَدِ اعتَر  ضَهِیالفَرِ  رَیوَ مَن سَألَکُم َغ  نَی تَسخَروا المُسلِمِ  ال

 . ( 19« )دینده یزیاز شما درخواست کرد، تجاوز کرده، به او چ

مردم،   یاحترام به آزاد  یدر روابط اجتماع   انیاد  ریسا  روانینوع برخورد با پ   ،یتعامل و برخورد با دشمنان در روابط اجتماع   هویش

  بردباری  ، بدعتها  با   مبارزه  ، اجتماعی  مشکالت  در  داریخویشتن   ، یاصالح اجتماعی، عدالت در رفتار اجتماع  ،یتحمل ناسازگار

اوج    ی ایگو  ی همگ   شاوندان، یبا خو  ی و اخالق  ک یارتباط ن  ، بخشندگی  و   عفوحق،    یها براتحمل خشونت  ، تحریفات  با   مبارزه   در

   .است  یو اسالم یقرآن یمداراخالق 
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