




 نفی پرخاشگریو اخالق بیانی 
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 (:ص)رسول خدا
چیزی بهتر از خوشخوئی به مردم عطاء نگردیده 

 (995-:نهج الفصاحه.)است



 
 

 :هدف از این سخنرانی•
ریشه یابی افراط گرایی دینی، نفی پرخاشگری و  

زدودن اتهام خشونت به خداوند وپیامبراسالم  
 وایرانیان اصیل  

 .وآموزش رعایت اخالق در انتقال مفاهیم بیانی است
همزمانی این سخنرانی با روز دوازدهم ماه مبارک  •

رروز مبارزه با سالح های شیمیایی  »رمضان و  
 .را به فال نیک می گیریم« ومیکربی



 کلیات

انتقال مکنونات ذهنی وقلبی به دیگران از طریق رفتار : تعریف بیان•
 (درزبان انگلیسیExpress  معادل )ایجابی ویا سلبی 

 :انواع بیان•
 گفتاری -1•
 نوشتاری -2•
 هیجانی -3•
 عالمتی -4•
 بی توجهی -5•
رعایت حداکثر حرمت وکرامت انسانی در : تعریف اخالق بیانی•

 برخورد با دیگران زمان انتقال موضوع 
 



 پرخاشگریتعریف 

•HILGARD’s : رفتاری است به قصد صدمه  پرخاشگری
به فردی دیگر یا نابود کردن  ( جسمی یا زبانی)رساندن 

 .دارایی دیگران
•KAPLAN&SADOCK’S : از رفتارها با این که منجر  بسیاری

به آسیب جسمی نمیشوند ولی پرخاشگرانه محسوب می 
پرخاشگری کالمی ،اعمال زور، مچ  شوند از جمله 

گیری،ارعاب،سبک های مد یریتی که منجر به پیامد های  
روان شناختی زیانباری برای دیگران میشود ونیز طرد  

از مصادیق بارز پرخاشگری هستند   اجتماعی عمدی دیگران
ونباید تا ثیر این رفتارها در عزت نفس، وضعیت اجتماعی و  

  .  شادی عوامل دریافت کننده، دست کم گرفته شود
 



 تصویر صحنه هایی از پرخاشگری



 خسارات پرخاشگری

چهار میلیون نفر کامبوجی توسط کامبوجی ها  1970در دهه •
 . کشته شدند

 .میلیون نفر بر اثر خشونت کشته شدند 80-100در قرن بیستم •
 (  روآندا)قتل عامها و نسل کشیهای سالهای پیشین در آفریقا •
 (یوگسالوی سابق)نسل کشیهای چندی پیش در اروپا •
 ایراندرگیری مزمن اعراب و اسرائیل و جنگ عراق و •
داعش،  النصره، جنگهای داخلی  ودیگر کشی ازطریق طالبان، •

 ...در افغانستان، سوریه، عراق، آفریقا..... بوکوحرام، الشباب و
 200000نفر آزار و اذیت،  700000نفر قتل،  20000در آمریکا ساالنه •

 میلیون مورد جرم خشونت بار 5/1نفر تجاوز و 



 پرخاشگریاهمیت  

 .پرخاشگری عمل کور وبی هدف نیست•
در عصری که سالح هسته ای به صورت گسترده •

دردسترس است حتی یک اقدام پرخاشگرانه نیز میتواند 
 .آوردفاجعه به بار 

بسیاری اوقات پرخاشگری کالمی محرک ومقدمه •
 .  پرخاشگری فیزکی خطرناک می باشد



 )بیماریهابار  بینی پیش(پرخاشگریاهمیت 

 ؟



 )پیش بینی بار بیماریها( اهمیت سالمت روانی 

سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی،  ) پیش بینی سازمان های بین المللی  •
، بار بیماری ها مطابق سالهای از عمر که با  (دانشکده بهداشت دانشگاه هاوارد

، برای برخی بیماری  (Disability-Adjusted Life Years=DALY) ناتوانی می گذرد
میالدی به شرح زیرگزارش شده     2000در سال   2020تا  1999وحوادث از سال 

 :است
 .  افزایش می یابد 2به رتبه  4اختالل افسردگی اساسی از رتبه •
 .  افزایش می یابد 3به رتبه  9حوادث رانندگی در جاده ها از رتبه •
 .  افزایش می یابد 12به رتبه  19خشونت از رتبه •
 .  افزایش می یابد 14به رتبه  17صدمه به خوداز رتبه •
 .  افزایش می یابد 8به رتبه  16عوارض ناشی از جنگ از رتبه •
، نیاز به خدمات سالمت روان  2020جهان پیش رو تا سال •

 .بیشتری دارد
 

 
 
 



 2030وضع موجود وپیش بینی خشونت تاسال 
 Reference: Integrating mental health into primary care, A global  perspective, WHO, Wonca,2008 

 



 2030وضع موجود وپیش بینی بار بیماری هاتاسال 
 Reference: Integrating mental health into primary care, A global  perspective, WHO, Wonca,2008 

پیش بینی این دو سازمان بین المللی، بار بیماری ها برای برخی  •
 :میالدی به شرح زیر است 2030تا  2002بیماری وحوادث از سال 

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

 (. ایدز، رتبه دوم
 .  تغییر می یابد 4به رتبه  8حوادث رانندگی در جاده ها از رتبه •
 .تغییر می یابد 13به رتبه  15خشونت از رتبه •
تغییر می  11به رتبه  20از رتبه ( اختالل روان تنی )بیماری دیابت•

 .یابد
، نیاز به خدمات سالمت روان  2030جهان پیش رو تا سال •

 .بیشتری دارد
 
 
 
 
 



Global Burden of Diseases in Iran … Study 2010, 
Forouzanfar, et al, Aim  Journal, may 2014 



 رتبه بندی بار بیماری ها در ایران 
 (  1393، 1389مطالعه دکتر فروزانفر وهمکاران، )
 :برای مردان رتبه بندی بار بیماری ها •
اختالالت افسردگی  ، درد پایین کمری، حوادث جاده ای•

،  اختالالت مصرف دارو، بیماری ایسکمیک قلبی، اساسی
اختالالت ، ایدز، آسیب رساندن به خود، خشونت بین فردی

 ، درد گردنی، دیابت، سقوطاضطرابی
 :زنانرتبه بندی بار بیماری ها  برای •
حوادث جاده درد پایین کمری، ، افسردگی اساسیاختالالت •

، سایر اختالالت عضالنی اسکلتی، اختالالت اضطرابی، ای
گردنی،   درد  ،ایسکمیک قلبیآنمی فقر آهن،  بیماری 

 اختالل دوقطبی، دارومصرف اختالالت ، دیابت، میگرن
 
 



Global Burden of Diseases in Iran … Study 2010 
Forouzanfar, et al, Aim  Journal, may 2014 



 رتبه بندی بار بیماری ها در ایران 
 (  1393، 1389مطالعه دکتر فروزانفر وهمکاران، )

بیماری ها وعوامل خطر درایران وقیاس با میانگین  رتبه بندی •
 :جهانی

 جهانی 10در قیاس با  3: حوادث جاده ای•
 جهانی 26در قیاس  10: اختالالت اضطرابی•
 جهانی 11در قیاس با  4: اختالل افسردگی•
 جهانی 31در قیاس با  12: اختالالت مصرف دارو•
 جهانی 14در قیاس با  9: دیابت•
 جهانی 15در قیاس با  10:عامل خطر مصرف دارو •
 جهانی 16در قیاس با  13: عامل خطر خشونت خانوادگی•

 



 مقایسه وضعیت سالمت روان شهر تهران 
 (GHQدکتر نورباال وهمکاران براساس )1390تاسال 1378از سال 

 نوع اختالل
درصد شیوع  

 1378در سال 
 نفر6697:حجم نمونه

 سال وباالتر15

درصد شیوع در  
 1387سال 

 نفر19370:حجم نمونه
 سال وباالتر15

درصد شیوع  
 1390در سال 

 نفر20589:حجم نمونه
 سال وباالتر15

 %34/99 %30/8 %15/3 جسمی سازی عالئم

 %36/61 %31/7 %23/1 اضطراب عالئم

 %34/69 %17/4 %18/4 عالئم افسردگی

عالئم بدکارکردی  
 اجتماعی

14/1% 20/1% 26/45% 

 %39/5 %34/2 %21/5 کل اختالل روان



 پرخاشُگری و جنسیت

•Maccoboy & Jackline (1974 :) تحلیل کالسیک در
 :  مطالعات تحقیقاتی ابراز داشت

 .مردها در تمام فرهنگ ها پرخاشگرتر از زنها هستند•
مردها از همان ابتدای زندگی یعنی از دو سالگی •

 .پرخاشگرتر از زنها هستند
پرخاشگری در بین انسانهای مذکر و حیوانات نر از •

 .انسانهای مؤنث و حیوانات ماده بیشتر است



 پرخاشگری و جنسیت

•Bjorquist, Osterman & Lagerspetz (1994)  : در
مطالعه ای طولی ، تفاوت جنسیتی خاصی در پرخاشگری 

 18در  زنها کالمی کودکان هشت ساله دیده نشد اما
 .داشتند پرخاشگری کالمیسالگی بیشتر از مردان 

•Hyde (2004) & Mezulis (2001)  : می گوئیم وقتی
مردان پرخاشگرتر از زنها هستند نباید عجوالنه نتیجه 

 .بگیریم که پس همه مردها از همه زنها پرخاشگرترند



 پرخاشگری و جنسیت

•Galamos (2004) : جنسیتی در پرخاشگری تفاوتهای
فیزیکی از تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری کالمی 

 .شدیدتر است
 : مطالعات اخیر•

پسامد خشونت خانگی که در آن  یکی از همسران به  
دیگری صدمه میرساند در مردان و زنان تقریباً 

 .مساویست
بررسی بستری شدگان دراز مدت بخشهای روانپزشکی •

نشان میدهد که شیوع پرخاشگری در مردان و زنان  
 .تقریباً مساوی است

 



 سبب شناسی پرخاشگری

 :عوامل روان شناختی( الف•
پرخاشگری : ( Instinct theory)دیدگاه فروید  -1 

عمدتاً از تغییر جهت غریزه خود تخریبگر مرگ از خود 
 .به سمت دیگران ریشه میگیرد

پرخاشگری از (: Drive theory)ِدیدگاه لورنز  -2 
سائق جنگ ریشه میگیرد که مشترک بین انسان و 

 .سایر موجودات است
(:   Social learning theory)رفتار یادگرفته  -3 

عمدتاً نوعی رفتار اجتماعی آموخته شده پرخاشگری 
 .است



 سبب شناسی پرخاشگری

 :  عوامل اجتماعی( ب•
ناکامی همواره به نوعی به پرخاشگری می : ( John Dollard)ناکامی  -1

 .انجامد و پرخاشگری همیشه از ناکامی ریشه میگیرد
اگر فرد مورد بدرفتاری (: Direct provocation)تحریک مستقیم  -2

جسمی و تمسخر کالمی قرار گیرد اغلب اعمال پرخاشگرانه در وی 
برانگیخته میشود و اگر پرخاشگری آغاز شود اغلب از الگوی تشدید بی 

 .امان پیروی می کند
سینما، تلویزیون، :خشونت تصویری )تقویت و یادگیری مشاهده ای  -3

اثرات تجمیعی مشاهده خشونت منجر به بروز خشونت در  ...(: کامپیوتر،
 .کودکان میشود



 سبب شناسی پرخاشگری

 :عوامل محیطی(ج•
 ....(گازهای بد بو)آلودگی هوا -1 
 ....(سروصدا)آلودگی صوتی -2 
 ...(شلوغی ، ترافیک)ازدحام -3 
 :عوامل موقعیتی(د•

 افزایش برانگیختگی فیزیولوژیک-1 
 برانگیختگی جنسی-2 
 درد-3 



 سبب شناسی پرخاشگری

 :عوامل شناختی(ه•
 (انتظار نداشتن)انتظارات -1 
 (بی عدالتی)انصاف -2 
 (عمدی)نیت -3 
 (آمر، عامل)مسئولیت پذیری -4 



 سبب شناسی پرخاشگری

 :عوامل زیستی(و•
 (   اندروژن)هورمونها  -1 
منجر   GABA, 5HTمنجربه تشدید و Ach,Ne)نوروترانسمیترها -2 

 (به مهار
 هااضطرابها،افشانه الکل،باربیتورات،ضد :داروها ومواد -3 
 محرک ها،کوکا ئین،توهم زاها:وابستگی به مواد شبه افیونی -4 
 صدمه نوروآناتومی -5 
 low IQ،(xyy)دوقلوها،شجره نامه ها،عوامل کروموزومی:وراثت -6 



 روانپزشکیرابطه پرخاشگری واختالالت  

 

• 1-Mental retardation( کند ذهنی) 

• 2-Attention-deficit/hyperactivity disorder(بیش فعالی ) 
• 3-Conduct disorder(اختالل سلوک ) 
• 4-Cognitive disorders (اختالل شناختی ) 
• 4/1-Delirium (دلیریوم ) 

• 4/2-Dementia (زوال عقل) 

 



 روانپزشکیرابطه پرخاشگری واختالالت 

• 5-Psychotic disorders 

• 5/1-Schizophrenia 

• 5/2-Psychotic disorder not otherwise 
specified 

• 6-Mood disorders 

• 6/1-Mood disorder due to a GMC 

• 6/2-Substance-induced mood disorder 

• 7-Intermittent explosive disorder 



 روانپزشکیرابطه پرخاشگری واختالالت 

• 8-Adjustment disorder with disturbance of conduct 

• 9-personality disorder 

• 9/1-paranoid personality disorder 

• 9/2-Antisocial personality disorder 

• 9/3-Borderline personality disorder 

• 9/4-Narcissistic personality disorder 

• 10-Axis V conditions 

• Childhood, adolescent, or adult antisocial behavior 



 پرخاشگریانواع 

 :فیزیکی -1•
 (مشت و لگد)آسیب یدی  -الف 
 (چماق، کمربند، اسلحه)آسیب ابزاری  -ب 
 (توسط افراد تحریک شده)آسیب عاملی  -ج 
 مقاله، شعر، داستان، تحلیل، طنز : نوشتاری -2•

 (روزنامه، مجله، کتاب)   
 فیلم، سریال، کاریکاتور، نقاشی، عکس: تصویری -3•
قهر، روی برگرداندن، ایما واشاره، نگاه : عالمتی -4•

 معنی دار



 پرخاشگریانواع 

پنداره یاآسیب رساندن  -با نیت، به خودحمله : تعریف: کالمی  -5•
به تصویرخود فرد دیگر،که خصومت سرکوب شده،یادگیری  

اجتماعی واهانت،ازعوامل زمینه سازآن بوده وراهی برای جبران  
 .  نقص در مهارت های بحث وگفتگو است

 (فحاشی)هرزه  گویی -الف 
 (زخم زبان)کنایه گویی -ب 
 (تکه انداختن)متلک گویی -ج 
 (جوک و شوخی تحقیر آمیز)سخره  گویی -د 
 (غیبت)پشت سر بدگویی -ه 
 (غرولند)زیر لب گویی -و 
 ( بوق، شیپور، سوت، زنگ)ابزارگویی -ز 



 تصویر صحنه هائی از پرخاشگری



 کالمیکیفیت پرخاشگری 

 :شیوه ادای پرخاشگری کالمی -1•
 مخاطب مستقیم -1/1 
 (با یا یدون حضور جمع)دو نفری : الف  
 (تحریک از طریق جمع)تریبونی : ب  
 (تبعیت از جمع)گروهی : ج  
 مخاطب غیرمستقیم -2/1 
 عمومی: الف  
 مماسی: ب  



 تصویر صحنه هائی از پرخاشگری



 کالمیکیفیت پرخاشگری 

 :محتوای پرخاشگری کالمی -2•
 (فحاشی و بی نزاکتی)جاهلی : الف 
 ...(تمسخر، اتهام، افتراتوهین، تحقیر و )معمولی : ب 
 (استداللی)علمایی : ج 
 (تحجر و تعصب)این ایده قدیمی است   
انحراف از اصول و )این ایده غیرمبنایی است   

 (استحاله



 کالمینتیجه پرخاشگری 

شخصیتی و ایجاد عامل تحقیر  : روانیموجد آسیب  -1•
 زمینه ای برای اختالالت روانپزشکی

از طریق تحریک ( جراحت،قتل)محرک آسیب جسمی -2•
 پرخاشگری فیزیکی

بروز خشونت و انواع پرخاشگری )عامل انتقام گیری-3•
 ( وایجاد دور تسلسل



 تصویر صحنه هائی از پرخاشگری



های دینی واجتماعی  نمونه اخالق بیانی درآموزه 
 ایران باستان

 (:سال قبل از میالد600)زردشت پیامبر•
 .، کردار نیکگفتار نیکپندار نیک،  

 (:قبل از میالد559-529)کوروش کبیر•
اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران،بابل »  

وکشورهای چهار گانه را بر سر گذاشته ام اعالم می کنم 
 :که 

تا روزی که زنده هستم ومزدا پادشاهی رابه من ارمغان میکند   -1
کیش وآئین وباورهای مردمانی را که من پادشاه انها هستم 

گرامی بدارم ونگذارم که فرمانفرمایان و زیردستان من، کیش  
وآئین ودین وروش مردمان دیگر را پست بدارند ویا آنها  را  

  .  بیازارند



نمونه اخالق بیانی درآموزه های دینی واجتماعی  
 ایران باستان

من که امروز افسر پادشاهی را بر سر نهاده ام تا روزی که زنده   -2
هرگز فرمانروایی  هستم و مزدا پادشاهی را به من عرضه کرده 
و در پادشاهی من هر  خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم

ملتی آزاد است که مرا به شاهی خود بپذیرد یا نپذیرد و هرگاه  
نخواهد، پادشاه ایران و بابل و کشورهای چهارگانه هستم و  

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

ستمکاران را به کیفر خواهم  گرفته و به او پس خواهم داد و 
 .رساند

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

 .ارزش واقعی آن بگیرد



نمونه اخالق بیانی درآموزه های دینی واجتماعی  
 ایران باستان

هر کس آزاد است هر دین و آیینی را که من اعالم می کنم که  -4
و به هر جا که می خواهد سکونت نماید و در میل دارد برگزیند 

و معتقدات خود را به جا  هرگونه که معتقد است عبادت کند 
تنها به ، هر کسب و کاری را که میخواهد انتخاب نمایدآورد و 

شرطی که حق کسی را پایمال ننماید و زیانی به حقوق دیگران  
 .وارد نسازد

هیچ . هرکس پاسخگوی اعمال خود می باشدمن اعالم می کنم  -5
کس را نباید به انگیزه اینکه یکی از بستگانش خالف کرده  

است مجازات کرد و اگر کسی از دودمان یا خانواده ای خالف  
کرد تنها همان کس به کیفر برسد و با دیگر مردمان و خانواده  

 .کاری نیست



نمونه اخالق بیانی درآموزه های دینی واجتماعی  
 ایران باستان

 

 

نخواهم گذاشت،مردان وزنان را تاروزی که زنده هستم  -6
واین رسم بنام برده وکنیز وبا نام های دیگر بفروشند 

 .زندگی باید از گیتی رخت بربند د
از مزدا میخواهم که مرا در تعهداتی که نسبت به ملت  

 «.های ایران وممالک چهارگانه گرفته ام پیروز گرداند



 قرآنینمونه اخالق بیانی درآموزه های 

 :سفارش به گفتار نرم و مالیم -1•
إذهبا الی فِرعون إنّه طغی ( 42)إذهب أنت و أخوک بآیاتی و ال تَنیا فی ذکری  

تو و برادرت با معجزات   طهسوره ( 44)لعلَّه یتذکرُ او یخشی فقوال له قوالً لیِّناً( 43)
سستى  [ كه ابالغ وحى است]برويد ، و درباره ذكر من [ براى هدايت گمراهان]من 

سركشى كرده است [ در برابر خدا]هر دو به سوى فرعون برويد ؛ زيرا او  «42».نورزيد 
، اميد است كه هوشيار شود و پس با گفتارى نرم مسائل الهى را به او بگویید  «43».
  . [و از سركشى باز ايستد ]يا بترسد [ آيين حق را بپذيرد]

 :سفارش به گفتار نیکو و زیبا -2•
و إذ أخذنا میثاقَ بنی اسرائیلَ ال تعبُدون االَّ اهلل و بالوالدینِ احساناً و ذی القربی  

و أقیموا الصلوة و آتوا الزکوة ثمَّ  قولوا للناسِ حسناًو الیتامی و المساکین و 
زمانى كه از  [ ياد كنيد]و   بقرهسوره ( 83)تولَّیتُم االَّ قلیالً منکم و أنتم مُعرضون

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد ، و به پدر و مادر و خويشان ويتيمان   بنى
، و نماز را بر پا داريد  و با مردم با خوش زبانى سخن گویید ومستمندان نيكى كنيد ، 

روى گردانيديد ؛ و شما [ از پيمان خدا]، و زكات بپردازيد ، سپس همه شما جز اندكى 
  روى گردان هستيد[ به طور عادت]



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :سفارش به گفتار استوار و صواب  -3•
یُصلِح لکُم اعمالَکُم ( 70)سدیداً قولوا قوالً یا ایُّها الذین آمَنوا اتَّقو اهلل و  

(  71)و یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم و من یُطع اهللَ و رسولَه فقد فازَ فوزاً عظیماً
سخن درست و استوار از خدا پروا كنيد و ! اى اهل ايمان  احزابسوره 
اعمالتان را براى شما اصالح كند و گناهتان را بر شما  [ خدا]تا  «70».گویید 
ترديد رستگارى بزرگى  و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند ، بى. بيامرزد 

  يافته است
اهلل فلیتَّقو  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ   

و كسانى كه فرزندانى ناتوان پس از  نساءسوره ( 9) ولیقولوا قوالً سدیداً
بيم دارند ، بايد [ از ضايع شدن حقوقشان]گذارند ، اگر بر آنان  خود به جاى مى

نسبت ]پس الزم است . بترسند [ از اينكه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند]
  .سخنى استوار گویند [ درباره آنان]و از خدا پروا كنند ، [ به امور يتيمان



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :سفارش به عمل وگفتار پسندیده وخوب -4•
سوره  ( 21)فلو صدقواهلل لکان خیرٌ لهم طاعَهٌ وقولٌ مّعروفٌ 

براى  و سخن پسندیده و نیک [ از خدا و پیامبر]فرمانبردارى   : محمد
اگر هنگامى كه فرمان جهاد قطعى شود با خدا از سر . تر است  آنان شایسته

  ترديد براى آنان بهتر است صدق و راستى درآيند ، بى
 (:در برابر منافقین) سفارش به گفتار رسا و روان -5•

قُل  اولئک الَّذینَ یَعلَمُ اهللُ ما فی قلوبِهِم فَأعرِض عنهُم و عِظهُم و  
اينان كسانى هستند كه    سوره نساء( 63)لَهُم فی انفُسِهِم قوالً بلیغاً 

داند ؛  هاى آنان است مى در دل[ از نيّات شوم و كينه و نفاق]خدا آنچه را 
و به آنان سخنى رسا که بنابراين از آنان روى برتاب ، و پندشان ده ، 

  در دلشان اثر کند بگوى

 
 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 ( :با والدین) سفارش به گفتار بزرگوارانه و کریمانه -6•
و قضی ربُّکَ الّا تَعبُدوا إلّا ایّاه و بالوالِدَینِ إحساناً إمّا یبلُغَنَّ عِندَکَ الکِبَرَ  

  تَقُل لَهُما اُفِّ و ال تنهَر هما و قُل لَهُما قوالً کریماًفَال أحدُهُما أو کِالهُما 
و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد ،  أسراءسوره ( 23)

و به پدر و مادر نيكى كنيد ؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان در كنارت به 
به آنان اُف مگوى و بر آنان [ چنانچه تو را به ستوه آورند]پيرى رسند 

و  ]پرخاش مکن ، و به آنان سخنى نرم و شایسته [ بانگ مزن و]
  بگو[ بزرگوارانه

 (:در مواجهه با اسراف کنندگان) سفارش به گفتار سهل و آسان -7•
  فقُل لَهُم قوالً میسوراًو إمّا تُعرِضَنَّ عنهُمُ إبتغاءَ رَحمةِ ربِّکَ تَرجوها  

براى [ و اين روى گردانى]بگردانى روى از آنان بايد و اگر  أسراءسوره ( 28)
پس با طلب رزقى است كه از سوى پروردگارت رسيدن به آن را اميد دارى ؛ 

  نرم و امیدوار کننده بگوسخنى آنان 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 (:کم خرداندر مواجهه با ) خوشسفارش به گفتار  -8•
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا •

: النساء، (5)مَعْرُوفًاوَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ 
وبه کم خردان، اموالشان را که خداوند شما را به  

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

  .بگویید



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :پرهیز از دروغگوئی -9•
 واى بر هر دروغگوى گنهکار ، جاثیه، سوره ( 7)ویلٌ لکُلِّ افّاکٍ اثیم 

 (:بدگویی)پرهیز از عیبجویی و طعنه زدن  -10•
 !جوى بدگوى  واى بر هر عیب همزة، سوره ( 1)ویلٌ لکُلِّ هُمزةٍ لُمزة 

 :پرهیز از عیبجویی سرسختانه و سخن چینی  -11•
و ال تُطِع کُلَّ   (9)وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ﴾8﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُکَذِّبِینَ  

كنندگان  از تكذيب سوره قلم (11)همّازٍ مشاءٍ بنَمیم ( 10)حلّافٍ مهین
دوست دارند نرمى كنى تا نرمى كنند  «8».فرمان مبر [ قرآن و نبوّت]
آنکه بسیار  «10»و از هر سوگند خورده زبون و فرومايه فرمان مبر ، «9» ،

 چینى در رفت و آمد است ، جوست ، و براى سخن عیب
 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :پرهیز از بیهودگی و ناروایی -12•
الذین و  ﴾2﴿ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾1﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  •

بر موانع راه  ]ترديد مؤمنان  بى مؤمنونسوره ( 3)عن اللَّغو مُعرِضون هُم 
اند  و فروتن[ با حضور قلب]آنان كه در نمازشان  «1».پيروز شدند [ سعادت

 گردانند بیهوده روى[ هر گفتار و کردارِ]و آنان که از  «2».
سوره  (72)مَرّوا کِراماً و أذا مَرّوا باللَغوِ  ال یشهدون الزورو الذین  •

و در مجالس باطل حاضر  دهند آنان که تن به شهادت ناحق نمى  فرقان
گذرند ، با بزرگوارى و  و هنگامى که بر گفتار و کردار لغو مىشوند ،  نمى

      گذرند متانت مى
 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 : پرهیز از پلیدی وگفتار باطل - 13•
وَأُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعَامُ   ٰ   وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِلِکَ ٰ  ذَ•

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ  ٰ   عَلَیْکُمْ ٰ  إِلَّا مَا یُتْلَى
و هر كس  [ ايم آنچه به عنوان مناسك حج قرار داده]اين است   ﴾30﴿ الزُّورِ

و چهارپايان . مقرّرات خدا را بزرگ شمارد ، براى او نزد پروردگارش بهتر است 
شود، براى شما حالل شده   بر شما خوانده مى[ در آيات ديگر ، حُرمتش]مگر آنچه 

چون دروغ، افترا، غیبت و ]ها و از گفتار باطل  بنابراین از پلیدى بتاست؛ 
 سوره الحج « 30».دورى گزینید [ شهادت ناحق

 :پرهیز از فریاد زدن با گفتار زشت -14•
الّا مَن ظُلِم و کان اهللُ سمیعاً علیماً  الجَهرَ بالسّوءِ من القولِال یُحِبُّ اهللُ  

، جز براى هاى دیگران را دوست ندارد  خدا افشاى بدى سوره نساء( 148)
كه بر ستمديده براى دفع ستم ، افشاى ]است  كسى كه مورد ستم قرار گرفته

 ؛ و خدا شنوا و داناست[ هاى ستمكار جايز است بدى



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :پرهیز از استهزاء، عیب جوئی، بد لقب دادن -15•
عسی أن یکونوا خیراً منهم وال نساءٍ من نساءٍ  الیَسخرْ قومٌ مِن قومٍ یا ایهاالذینَ آمَنوا  

بئسَ الفسوقُ بعدَ  وال تلمِزوا أنفسَکم والتنابَزوا بااللقابِ عسی أن یکنَّ خیراً منهنَّ 
نباید ! اى اهل ایمان   حجراتسوره ( 11)االیمان، ومَن لم یَتُب فاولئکَ همُ الظالمونَ 

ها از مسخره كنندگان بهتر باشند  ، شايد مسخره شده گروهى گروه دیگر را مسخره کنند
ها از مسخره كنندگان بهتر  شايد مسخره شده[ مسخره كنند]، ونبايد زنانى زنان ديگر را 

؛ جویى نکنید و یکدیگر را با لقب هاى ناپسند صدا نزنید  و از یکدیگر عیبباشند ، 
گذارى   بد نشانه و عالمتى است اينكه انسانى را پس از ايمان آوردنش به لقب زشت عالمت

  توبه نكنند ستمكارند[ از اين امور ناهنجار و زشت]و كسانى كه . كنند 
 :پرهیز از سوء ظن، تجسس وغیبت -16•

وال تجَسَّسوا وال یَغتبْ  اِنَّ بعضَ الظنَّ اثمٌ  إجتنِبوا کثیراً مِنَ الظنِّ یاایهاالذین آمنوا  
أیُحِبُّ أحدُکم أنْ یَأکلَ لحمَ أخیه مَیتاً فکرهتموه وَاتقواهللَ إنَّ اهللَ توابٌ  بعضَکم بعضاً 

؛ زيرا  بپرهیزید [ در حقّ مردم]از بسیارى از گمان ها ! اى اهل ايمان  حجراتسوره ( 12)رحیمٌ
جویى   تفحص و پى[ در امورى که مردم پنهان ماندنش را خواهانند]و برخى از گمان ها گناه است ، 

اش را بخورد ؟  آيا احدى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده نکنید ، و از یکدیگر غیبت ننمایید ،
  پذير و مهربان است نفرت داريد ، از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه[ از اين كار]ترديد  بى

 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :پرهیز از دشنام به کافران -17•
کذلک زیَّنا لِکُلِّ اُمَّةٍ عملهم  و ال تسُبّوا الذینَ یَدعونَ مِن دون اهللِ فیَسُبّوا اهللَ عَدْواً بغیرِعِلمٍ 

و معبودانى را که کافران  : انعامسوره ( 108)ثمَّ إلی ربهم مرجِعُهم فیُنَبئَهم بما کانوا یَعمَلون 
پرستند ، دشنام ندهید ، که آنان هم از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام  به جاى خدا مى

تا به كيفر لجاجت و عنادشان گمان ]اين گونه براى هر امتى عملشان را آراستيم . خواهند داد 
سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود ، [ دهند نيكوست ، كنندكه آنچه انجام مى

  كند دادند ، آگاه مى نهايتاً آنان را به اعمالى كه همواره انجام مى
 :برخورد سالم با جاهالن -18•

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

آمیز  سخنانى مسالمت[ در پاسخشان]دهند  هنگامى که نادانان آنان را طرف خطاب قرار مى
 ،گویند  مى

 : برخورد با کرامت در مواجهه با لغو -19 •
آنان که تن به شهادت   سوره فرقان (72)مَرّوا کِراماً و أذا مَرّوا باللَغوِ  ال یشهدون الزورالذین و 

و هنگامى که بر گفتار و کردار لغو شوند ،  و در مجالس باطل حاضر نمى دهند ناحق نمى
   گذرند گذرند ، با بزرگوارى و متانت مى مى
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 : سفارش به بحث ومجادله احسن -20 •
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ  ٰ   سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ٰ  إِلَىادْعُ •

وَهُوَ أَعْلَمُ  ٰ   إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ ٰ   أَحْسَنُ
با حکمت و اندرز نیکو به راه [ مردم را] : سوره النحل ﴾125﴿ بِالْمُهْتَدِینَ

[  و مجادله]پروردگارت دعوت کن ، و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث 
اند و نيز به راه يافتگان  ، يقيناً پروردگارت به كسانى كه از راه او گمراه شدهبپرداز 

 .داناتر است 
إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا  بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِلَّا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ  •

هُکُمْ  ٰ  هُنَا وَإِلَٰ  وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَإِلَ ٰ   مِنْهُمْ
و با اهل کتاب جز با  : سوره العنکبوت ﴾46﴿ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

[ در گفتگوى با شما]، مگر با كسانى از آنان كه  نیکوترین شیوه گفتگو مکنید
به آنچه به سوى ما و به سوى شما نازل شده  : ظالمانه به ميدان آيند ، و بگوييد 

ها و  فرمان]است ، ايمان داريم و معبود ما و معبود شما يكى است و ما تسليم 
  او هستيم[ احكام

 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :پرهیز ازبحث ومجادله بدون علم -21 •
سوره   ﴾3﴿ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍالنَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ وَمِنَ •

بلکه از روى ]بدون هیچ دانشى [ همواره]اند که  و برخى از مردم : الحج
گفتگوى بى منطق [ پایه با اصرار بر یک اعتقاد بى]درباره خدا [ نادانى

  نمایند کنند ، و از هر شیطان سرکشى پیروى مى مى
ثَانِیَ  ﴾8﴿ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ •

وَنُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ   ٰ   لَهُ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ ٰ   عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ
که همواره بدون از مردمان کسى است  :  سوره الحج ﴾9﴿ عَذَابَ الْحَرِیقِ

و بدون هیچ هدایتى ، و هیچ کتاب  [ بلکه از روى نادانى]هیچ دانشى 
با حالتى  [ آن هم] «8».کند  منطق مى روشنى درباره خدا گفتگوى بى

متکبرانه و مغرورانه که سرانجام مردم را از راه خدا گمراه کند ؛ براى او  
  چشانیم در دنیا رسوایى است و روز قیامت عذاب سوزان به وى مى



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

 :سالم و بدون عیب گفتار خداوندی  -22•
که  [ بخش آور و سالمت امنیت]با سالمى  یسسوره ( 58)من ربٍّ رحیمسالمٌ قوالً  

  گفتارى از پروردگارى مهربان است
أَنَّهُ   ٰ  کتَبَ ربُّکُم علی نفسِهِ الرَّحمة  فقُل سالمٌ علیکُموَإِذَا جَاءَکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا   

و   انعامسوره ( 54).رَحِیمٌمَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ 
سالم بر شما ، پروردگارتان  : آورند به نزد تو آيند ، بگو  هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان مى

؛ بنابراين هر كس از شما به نادانى كار زشتى مرتكب شود ، رحمت را بر خود مقرّر کرده 
؛ [ مشمول آمرزش و رحمت خدا شود]اصالح نمايد [ مفاسد خود را[ سپس بعد از آن توبه كند و

  زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است
 :امرخداوندی  درشب قدرسالم است  -23•

  ﴾5﴿مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٰ  سَلَامٌ هِیَ حَتَّى ﴾4﴿ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍتَنَزَّلُ         
هر كارى نازل  [ تقدير و تنظيم]فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى  سوره قدر

  سالم و رحمت است[ سراسر]دم  این شب تا برآمدن سپیده «4».شوند  مى
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 (:ص)رئوف و رحیم بودن رسول خدا  -24•
  عَزیزٌ عَلیهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلیکم باالمؤمنینَ رَئوفٌ رَحیمٌلقد جاءَکُم رسولٌ مِن أنفُسِکم  

(  129)فاِن توَلوا فقلْ حَسبیَ اهللُ ال اِلهَ اِال هوَ عَلیهِ توکَّلتُ و هوَ ربُّ العرش العَظیمِ ( 128)
که به مشقت افتادنتان بر او دشوار يقيناً پيامبرى از جنس خودتان به سويتان آمد :  توبهسوره 

شما دارد ، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است [ هدایتِ]است ، اشتیاق شدیدى به 
خدا مرا بس است ، هيچ معبودى جز او نيست : از حق روى گرداندند، بگو [ منافقان]پس اگر «128» .

  ، فقط بر او توكل كردم ، و او پروردگار عرش بزرگ است
 :و دستور به مشورت کردن( ص)نرم خویی رسول خدا  -25•

فاعفُ عنهم و لو کنتَ فَظّاً غَلیظَ القلبِ النْفَضّوا مِن حولِکَ و فبما رحمةٍ مِنَ اهللِ لِنْتَ لهم  
(  159)فاِذا عَزَمْتَ فتوکَّلْ علی اهللِ إنَّ اهللَ یُحِبُّ المُتِوَکِّلینَ اسْتغفِرلهُم وَ شاوِرْهُم فی االمرِ 

پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى ، و ![ اى پیامبر ]  آل عمرانسوره 
شدند ؛ بنابراین از آنان گذشت  اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پیرامونت پراکنده مى

، و چون تصميم گرفتى بر خدا کن ، و براى آنان آمرزش بخواه ، و در کارها با آنان مشورت کن 
 .توكل كن ؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد 
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 :رعایت اخالق بیانی حتی در مواجهه با نابینایان   -26•
أَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ   ﴾3﴿ ٰ  وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزَّکَّى ﴾2﴿ ٰ  أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾1﴿ ٰ  وَتَوَلَّىعَبَسَ •

وَأَمَّا مَنْ جَاءَکَ  ﴾7﴿ ٰ  وَمَا عَلَیْکَ أَلَّا یَزَّکَّى ﴾6﴿ ٰ  فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴾5﴿ ٰ  أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴾4﴿ ٰ  الذِّکْرَى
فَمَنْ شَاءَ  ﴾11﴿ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ ﴾10﴿ ٰ  فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾9﴿ ٰ  وَهُوَ یَخْشَى ﴾8﴿ ٰ  یَسْعَى
 سوره عبس  ﴾12﴿ ذَکَرَهُ

او آمد نزد ( عبداهلل ام مکتوم) از اینکه آن مرد نابینا  «1»چهره در هم کشید و روى گردانید ،•
[ حقايق]يا متذكّر  «3»پاك و پاكيزه شود[ در پرتو تعاليم اسالم از آلودگى]دانى شايد او  تو چه مى «2»!

و ]آورى  تو به او روى مى «5»دهد اما كسى كه خود را ثروتمند نشان مى «4»گردد و آن تذكر او را سود دهد ؛
پاك [ هاى باطنى و عملى از آلودگى]در حالى كه اگر او نخواهد خود را  «6» [ورزى  نسبت به وى اهتمام مى
از ]در حالى كه «8»و اما آنكه شتابان نزد تو آمد «7»نيست ؛[ نسبت به او]كند تكليفى بر عهده تو 

برخوردى ]اين چنين  «10».پردازى  از او به ديگران مى[ با روى گردانى]تو  «9»ترسد ، مى[ پروردگارش
پس هرکه خواست از آن پند گیرد  «11».تردید این آیات قرآن مایه پند است  بىنيست ، [ شايسته

،«12»  
 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های قرآنی

:  دستور به پیغمبر مبنی بر اظهار سالم به مومنین -27•
کَتَبَ  ٰ  عَلَیْکُمْ  سَلَامٌ فَقُلْجَاءَکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا وَإِذَا 

أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءًا  ٰ   نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ٰ  رَبُّکُمْ عَلَى
 انعام 54.رَحِیمٌبِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ 

آورند به نزد تو آيند ،   و هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان مى
سالم بر شما ، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر : بگو 

؛ بنابراين هر كس از شما به نادانى كار زشتى مرتكب  کرده 
اصالح نمايد  [ مفاسد خود را[ شود ، سپس بعد از آن توبه كند و

؛ زيرا او بسيار آمرزنده و [ مشمول آمرزش و رحمت خدا شود]
  مهربان است
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 :  هدایت بهشتیان با گفتار پاک -28  •
گفتار  به سوى و : الحج  ﴾24﴿ صِرَاطِ الْحَمِیدِ ٰ  وَهُدُوا إِلَىالطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَى وَهُدُوا •

نمایند هدایتشان ، و به راه پسندیده ( بهشتیان را)راهنماییشان کنندپاک و پاکیزه 
.  

نُ عِبَادَهُ ٰ  جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدَ الرَّحْمَ: موعود سالم،  شنیداری  در بهشت  -29 •
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیهَا   ٰ   لَا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ﴾61﴿ إِنَّهُ کَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیًّا ٰ   بِالْغَیْبِ

رحمان به بندگانش وعده [ خداى]هاى جاویدى که  بهشت -مریم ﴾62﴿ بُکْرَةً وَعَشِیًّا
داده در حالى که اکنون از نظرها پنهان است ، یقیناً وعده خدا آمدنى است 

شنوند فقط سالم و درود  شنوند ، بلکه آنچه مى اى نمى در آنجا کالم بیهوده «61».
 ».است [ آماده]؛ و در آنجا صبح و شام ، رزقشان براى آنان است 

 :پاداش مقربان، گفتاری با سالم سالم -30 •
إِلَّا قِیلًا سَلَامًا   ﴾25﴿ لَا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا ﴾24﴿ جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ •

دادند   پاداشى است در برابر اعمالى که همواره انجام مى  -واقعه ﴾26﴿ سَلَامًا
مگر سخنى   «25»آلودى ، شنوند ، نه کالم گناه اى مى در آنجا نه سخن بیهوده «24».

  که سالم است و سالم



 (غلظت مومنین -1)قرآنیاصالح سوء برداشت 

 وَ اعْلَمُوا  غِلْظَةًیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ  "•
جوار شما هستند نبرد  با كافرانى كه هم! اهل ايمان اى  توبه 123،  آیه  أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِین

  كنيد ؛ و آنان بايد در شما سرسختى و شدت يابند ؛ و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است
شدت و سرسختى نشان دادن   "غِلْظَةًوَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ  "در جمله "غلظة "معناى•

و معنایش این نیست که با کفار خشونت و سنگدلى و بد اخالقى و  ، بخاطر خداست
قساوت قلب و جفا و بى مهرى نشان دهید، زیرا این معنا با هیچ یک از اصول دین  

اند، و آیات   اسالم سازگار نیست، و معارف اسالمى همه آن را مذمت و تقبیح کرده
كه شرحش در سوره بقره مربوط به جهاد هم از هر تعدى و ظلم و جفایى نهى کرده، 

 551، ص9تفسير الميزان، جلد. گذشت
 سفت، محکم وسخت: غلظ وغالظ جمع غلیظ وضد رقیق است•
پهلوان، قهرمان، نیرومند در تصمیم  : اشداء، صفت تفصیلی. شداد، جمع شدید•

 وعمل، سخت وبی سازش
یعنى  : و مجاهد گفته. در اینجا بمعناى شجاعت است« غلظت»: ابن عباس گفته •

 ،یعنى صبر و پایدارى در جهاد: سختى، و حسن گفته



 (غَلِیظامِیثاقاً )قرآنیاصالح سوء برداشت 

وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ   •
مِیثاقاً وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ   إِبْراهِیمَ وَ مُوسى

 سوره احزاب 7آیه . غَلِیظا
[  براى ابالغ وحى]زمانى را که از پیامبران [  یاد کن]و •

از تو و از نوح و از ابراهیم و موسى [ نیز]پیمان گرفتیم، و 
پیمانى محکم و استوار و عیسى پسر مریم، و از همه آنان 

 (7)گرفتیم، 



 (عَلَى الْکُفَّارِ أَشِدَّاءُ  -2)قرآنیاصالح سوء برداشت 

 سوره فتح 29آیه.......  رُحَماءُ بَیْنَهُمأَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ •
محمّد، فرستاده خداست و کسانى که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان  •

 خودشان با یکدیگر مهربانند
اينجا خداوند صريحا نام پيامبر را برده است تا هر نوع شك و « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»  •

اى را بر طرف سازد، در اينجا سخن تمام شده، سپس خداوند مؤمنين را مورد مدح  شبهه
 :خود قرار داده ميفرمايد

شدت مؤمنين بجايى : حسن گويد« وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ» •
رسيده بود كه حتى از لباس مشركين دورى ميجستند كه بلباس آنان نچسبد، و نيز بدنهاى 
خود را از بدنهاى آنان دور ميگرفتند كه ببدن آنان تماس پيدا نكند، و مهربانى آنان در بين  
يكديگر بجايى رسيده بود كه هيچ مؤمنى برادر دينى خود را نميديد مگر آنكه با او روبوسى  

:  يعنى( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکافِرِینَ)كرده دست ميداد، و مثل اين آيه است 
(  محکم واستوار)سرسخت نسبت به کافران مؤمنين نسبت به يكديگر متواضع و 
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 (مالئکه  غالظ شداد -3)اصالح سوء برداشت قرآنی

مَالئِکَةٌ غِالظٌ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها  "•
خود و خانواده ! اى مؤمنان  . -6-تحریم.  ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونشِدادٌ 

و محكم بر آن فرشتگانى . خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد 
كنند ، و آنچه را به آن  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده ، سرپيچى نمى گير گمارده شده سخت

 .دهند  مأمورند ، همواره انجام مى
تر با مقام اين است كه منظور  است، و غليظ ضد رقيق است، و مناسب "غلیظ "جمع "غالظ "كلمه•

چون فرشتگان )، فرشتگانى باشد که شدت عمل دارند "فرشتگان غالظ "و "فرشته غليظ "از
آيد   اى هم كه بعدا مى در آيه( مثل ما آدميان قلب مادى ندارند تا متصف به خشونت و رقت شوند

  "كلمه "جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ":غلظت را عبارت از غلظت در عمل دانسته، فرموده
. پهلوان و قهرمان و نیرومند در تصمیم و عمل استهم جمع شديد است، كه به معناى  "شداد

ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ  ":مراد از توصيف مالئكة موكل بر جهنم به غالظ و شداد بودن و اينكه]
به منزله  "ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ "و جمله[ "یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ

منظور از غالظ و شداد این است که : فرماید ، مى"غالظ شداد "تفسیرى است براى جمله
فرشتگان نامبرده مالزم آن ماموریتى هستند که خداى تعالى به آنان داده، و غیر از خدا و 

گذارد، و خدا را  اوامرش هیچ عامل دیگرى از قبیل رقت و ترحم و امثال آن در آنان اثر نمى
کنند، بدون  کنند، هر چه را مامور باشند مو به مو اجرا مى با مخالفت و یا رد، عصیان نمى

.  اینکه چیزى از خود آنان فوت شود، و یا به خاطر ضعف و خستگى از ماموریت کم کنند،
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 (وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ )اصالح سوء برداشت قرآنی
 سوره توبه 73، »الْمَصِیرُوَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ  یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ  •

(  استوار باش)کن گیرى  نسبت به آنان سختبا کافران و منافقان به جهاد برخیز و ! اى پیامبر 
  جایگاهشان دوزخ است ؛ و دوزخ عاقبت بدی است

چه به زبان باشد و چه به  -به معناى سعى و بذل نهايت درجه كوشش در مقاومت است "مجاهدت "و "جهاد "•
ليكن در قرآن كريم بيشتر در معناى كارزار استعمال شده، هر چند در و . شودتا آنجا كه منتهى به كارزار  -دست

و . است، ليكن در آن معنا شايع "...وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا  "غير قتال نيز استعمال شده مانند آيه
اما منافقين  و . دشمنى دارندهر جا كه اين كلمه در قتال استعمال شده تنها كفار منظورند كه تظاهر به مخالفت و 

كنند،  ترند، چون از راه كيد و مكر وارد شده و كارشكنى مى هر چند در واقع كافر و حتى از كفار هم خطرناك
شود، براى اينكه ايشان تظاهر به كفر و دشمنى نداشته، در عوض از ساير  ليكن آيات جهاد ايشان را شامل نمى

لذا چه و . شوددهند، و با اين حال ديگر معنا ندارد كه با ايشان جهاد  تر جلوه مى مسلمانان هم خود را مسلمان
بسا از استعمال جهاد در خصوص منافقين اين معنا بذهن برسد كه منظور از آن هر رفتاريست كه مطابق مقتضاى  
مصلحت باشد، اگر مصلحت اقتضاء داشت معاشرتشان تحريم و ممنوع شود و اگر اقتضاء داشت نصيحت و موعظه  

اى از ايشان شنيده شد كشته گردند، و اگر  شوند و اگر اقتضاء داشت بسرزمين ديگرى تبعيد شوند، و يا اگر رده
معناى جهاد با منافقین مقاومت در برابر خالصه . كنندطور ديگرى اقتضاء داشت در حقشان عملى 

 .اى که مصلحت باشد هاى ایشان است بهر وسیله کشى ها و نقشه کارشکنى
شاهد بر این معنا باشد  "جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ "در دنبال جمله "وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ "و چه بسا جمله•
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 لعن در قرآن
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   •

  سوره االحزاب ﴾57﴿ عَذَابًا مُهِينًا
لَا  ۖ   خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾64﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًالَعَنَ الْكَافِرِينَ اللَّهَ إِنَّ •

 سوره االحزاب ﴾65﴿ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ    •

 النساءسوره ( 93﴿ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا لَعَنَهُوَ
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ •

مِنَ الَّذِینَ   ٰ  ؤُلَاءِ أَهْدَىٰ  وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا هَ
یَلْعَنِ اللَّهُ وَمَنْ  ٰ   لَعَنَهُمُ اللَّهُئِکَ الَّذِینَ ٰ  أُولَ ﴾51﴿ آمَنُوا سَبِیلًا

 النساء ﴾52﴿ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا
 نفرین ، نا آفرین، دورباد از رحمت الهی= لعن•

 



(  ع)فی وصیّةِ النبی( ع)عن آبائه( ع)عن جعفرابن محمد -1•
یا علیٌ افضلُ الجهادِ مَن اصبحَ ال یَهُمُّ بظلمِ : قال( ع)لِعلیٍّ

یا علیُ النارِ،  یا علیُ من خافَ الناسُ لسانَهُ فهو مِن اهلِ احدٍ،  
ِیا علیُ شرِّه،  شرُّ الناسِ مَن أکرَمَهُ الناسُ إتِقاءَ فُحشِهِ و 

شرُّالناسِ مَن باعَ آخرتَهُ بدنیاهُ و شرٌّ منه مَن باع َآخرتَهُ بدنیا 
یا علی، کسی  ای علی، با ارزش ترین جهاد از آن کسی است که به ظلم احدی همت نکند، : غیرِه

که مردم از زبانش بترسند او اهل آتش است بدترین مردم کسی است که مردم اورا به خاطر ترس از  
ای علی ، بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیا یش بفروشد دشنام وشرش بزرگ بدارند 

از کتاب جهاد با  686روایت ). وبدتر ازاو کسی است که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشد
 (نفس،شیخ حرّعاملی

إنَّ اهللَ یُحِبُّ الحیِیَّ الحلیمَ الغنیَّ :قال( ع)عن ابی عبداهلل -2•
المُتَعَفِّفَ أال و إنَّ اهللَ یُبغِضُ  الفاحشَ البَذیءَ السّائِلَ المُلحِفَ 

خداوند انسان باحیای بردبار بی نیاز با عفاف (: حرّعاملیاز کتاب جهادبانفس، شیخ  684روایت )
 .را دوست دارد واز فردفحاش آزاررسان وگدای  اصرار کننده  خشم میورزد

 روایینمونه اخالق بیانی درآموزه های 



 ارائه الگوی انسانی از اخالق بیانی

 :ارائه الگوی انسانی-1•
 (:ص)حضرت محمّد-الف•
 :معرفی قرآن کریم•
 سوره قلم(68)اِنَّکَ لَعلی خُلَقٍ عَظیم•
لَقدجائکم َرسولٌ مِن  انفُسِکم عزیزٌ عَلیِِهِ ما عَنِتّم حریصٌ علیکم •

فَاِن تَوّلوا فقل حسبی اهللُ ال اِلهَ االّهوَ ( 128)بالمومنینَ رئوفٌ رحیمٌ
 سوره توبه(129)علیهِ تَوکّلتُ و هوَ َرُّب العرشِ العظیمِ

 :و دستور به مشورت کردن( ص)نرم خویی رسول خدا  -•
فبما رحمةٍ مِنَ اهللِ لِنْتَ لهم و لو کنتَ فَظّاً غَلیظَ القلبِ النْفَضّوا  •

مِن حولِکَ فاعفُ عنهم و اسْتغفِرلهُم وَ شاوِرْهُم فی االمرِ فاِذا عَزَمْتَ 
 سوره آل عمران( 159)فتوکَّلْ علی اهللِ إنَّ اهللَ یُحِبُّ المُتِوَکِّلینَ 

 

  



 ارائه الگوی انسانی از اخالق بیانی

 :ارائه الگوی حکومتی -2•
 :پس از فتح مکّه( ص)حضرت محمّد -1/1•
 امروز روز رحمت است نه روز انتقام وکشتار•
 .هر کس به خانه رود ودررابه روی خود ببند د در امان است•
 .هر کس به مسجد الحرام رود در امان است•
 .هر کس در خانه ابوسفیان پناهنده شود در امان است•
 (:سال هفتم هجرت)پس از فتح خیبر( ص)حضرت محمّد -2/1•
با یهودیان پیمان بست که بر سر زراعت خود باشند ودر سال •

 .نصف محصول را به مدینه بفرستند



 ارائه الگوی انسانی از اخالق بیانی

 :ارائه الگوی حکومتی -2•
خطاب به فرماندهان وسربازان در جنگ با ( ع)حضرت علی•

 (:14نامه)معاویه
چنانچه آنها رابه خواست خدا شکشت دادید، هیچ فرد درحال  •

فرار رانکشید، جان هیچ مجروحی را نستانید، هیچ اسیری  
راگردن نزنید، شرمگاه هیچکس را عریان نسازید، مردگان را مثله 

نکنید، به داخل هیچ خانه یا سراپرده ای بدون اذن صاحب آن 
وارد نشوید، اموال آنان به جز اموالی که درلشکرگاه به دست شما  

می افتد به غارت مبرید، این اموال متعلق به ورّاث آنان است که 
زنان را  طبق مقررات ارث اسالمی باید میان آنها تقسیم شود، 

سخن زشت مگوئید وآزار نرسانید حتیّ اگر بزرگان شما راسبّ  
 .کنند یا نوامیس شما رامورددشنام قراردهند

 



 ارائه الگوی انسانی از اخالق بیانی

 :ارائه الگوی انسانی•
 (:ع)حضرت علی-ب•
 (:23نامه )در وصییت به فرزندان -1/1•
من دیروز یارتان بودم وامروز موجب عبرت شمایم وفردا  •

اگر ماندم در خون خود مرا اختیاراست .از شما جدایم
اگر ببخشم، .واگر مردم مرگ مرا وعده گاه دیداراست

بخشش موجب نزدیکی من است به خدای باری، واگر شما 
آیادوست .ببخشید برای شما نیکوکاری، پس ببخشید

 .نمیدارید که خدا شما را بیامرزد



 (ع)اخالق بیانی در جنگ از دیدگاه علی

 
  ( از سخنان آن حضرت است)السَّالمُ وَ مِنْ کَالم لَهُ عَلَیْهِ 

  وَ قَدْ سَمِعَ قَوْماً مِنْ اَصْحابِهِ یَسُبُّونَ اَهْلَ الشّامِ اَیّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفّینَ
 دهند اى از یارانش به وقت نبرد صفّین به اهل شـام دشنام مى که شنید عده هنگامى

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

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

بَیْنِنا وَ بَیْنِهِمْ، وَ اهْدِهِمْ   اللّهُمَّ احْقِنْ دِماءَنا وَ دِماءَهُمْ، وَ اَصْلِحْ ذاتَ: سَبِّکُمْ اِیّاهُمْمَکانَ وَ قُلْتُمْ   
  مِنْ ضَاللَتِهِمْ حَتّى یَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ،

 خداوندا، ما و اینان را از ریخته شدن خونمان حفظ فرما، و بین: به جاى دشنام بگویید
که جاهل به حق است آن   ما و آنان اصالح کن، این قوم را از گمراهى نجات بخش تا آن

 را بشناسد،
  .وَ یَرْعَوِىَ عَنِ الْغَىِّ وَ الْعُدْوانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ

 نهج البالغه 206خطبه . که شیفتـه گمـراهى اسـت از آن بـاز ایستـد و آن
 



 پیامی از امام ابوالحسن الرضا علیه السالم

ای عبدالعظیم، دوستانم را سالم برسان وبه آنان بگو که شیطان را برخود •
به راستی وامانتداری وسکوت وترک جدال، آنان را امر  مسلط نسازند، 

به دیدار یکدیگر که موجب خوشنودی من است، ایشان راتوصیه   نمای،
مباد که به هتک حرمت وپرده دری از یکدیگر مبادرت جویند، که کن، 

سوگند یاد کرده ام، آن کس که چنین کند ودوستی از دوستانم را آزرده 
سازد، از خداوند بخواهم اورا در دنیا به سخت ترین عذاب گرفتار سازد  

ایشان را آگاه کن که خداوند .ودر آخرت در زمره زیانکاران قرارش دهد
جز آن که به نیکوکاران ایشان را می بخشد واز بدکارانشان در می گذرد، 

اوشرک ورزیده، ویا دوستی از دوستان مرا آزار رسانیده ویا قصد سوئئ  
خداوند چنین کسی را نمی بخشد، .نسبت به اودر دل پنهان کرده باشد

وچون به کارش اصرار ورزد، روح وحقیقت ایمان از قلبش رخت بربندد واز  
که از این به خدا پناه . والیت من بیرون رود واز آن هیچ برخوردار نگردد

 .می جویم



 فرهنگی وادبینمونه اخالق بیانی درآموزه های 

 :حکیم ابوا لقاسم فردوسی -1•
 ستون خرد بردباری بود       چو تندی کند تن بخواری بود ●
 
 خردمند باید دل پادشا          که تیزی وتندی نیارد بها ●
 
بیا  تا جهان  را  به  بد  نسپریم                                                      ●

 به کوشش همه دست به نیکی بریم



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های فرهنگی وادبی

 :حکیم نظامی گنجوی -2•
 به تندی به غارت برم کشورت ●

 به خواهش دهم کشور دیگرت 
 
 بیارام وتندی رها کن زدست ●

 که الماس ازریز باید شکست 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های فرهنگی وادبی

 :موالنا  جالل الدین محمد بلخی -3•
 این کند از امر و او بهر ستیز●

 بر سر استیزه  رویان خاک ریز 
 

 :لسان الغیب  حافظ شیرازی -4•
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است●

 با دوستان  مروت،  با دشمنان  مدارا 



 نمونه اخالق بیانی درآموزه های فرهنگی وادبی

 :  شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی -5•
 بنی آدم اعضای یک پیکرند       که در آفرینش ز یک گوهرند ●
 چو گرمی برآید به نرمی و هوش   ●

 به تندی و خشم و در شتی مکوش 
 چو کاری برآید به لطف و خوشی ●

 چه حاجت به تندی و گردن  کشی 
 :ملک الشعرای بهار -6•
 مکرر امتحان کردم که بهر زندگی  کردن  ●

 به است از تندی و آشفتگی، نرمی و آرامی 



 بیانی درجهان امروزی اخالق مصداق هایی از  

•1- Nonviolent Communication; a language of , compassion, 2003, Rosenberg 

Marshall((زبان محبت)« ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی»: ترجمه کامران رحیمیان 

موسس ومدير بخش آموزشي مركز ارتباط بدون دکترمارشال روزنبرگ، •
، بزرگ شده محالت آشوب زده ديترويت، دكترای روانشناسي  (CNVC) خشونت

مركز ارتباط بدون خشونت 1984، در سال 1961باليني از دانشگاه ويسكانسين در 
کشور   30آموزگار در بیش از  100امروز این مرکز با بیش از را تاسيس كرد، 

در شمال  وجنوب آمریکا، اروپا، آسیا، شرق میانه وآفریقا برنامه آموزشی 
برای شاگردان، مشاوران، والدین، کادر درمانی، میانجیگرها، مدیران 

اقتصادی، زندانیان، وزندانبانان، پلیس، افراد ارتش، روحانیون ومقامات 
وبرنامه های ايجادصلح را در روآندا، بروندی، حکومتی برگزار کرده است 

نيجريه، مالزی، اندونزی، سريالنكا، سيرالئون، شرق ميانه، كلمبيا، صربستان، 
 . كرواسي وايرلند شمالي شروع كرده است



 مصداق هایی از اخالق بیانی درجهان امروزی

دقیق شنیدن، احترام، ، (NVC)خشونتبدون ارتباط •
همدلی وخواست مشترک ومتقابل برای نثار محبت از  

 .صمیم قلب را پرورش می دهد
صبر کردن   -1:چهار قدم برای ابراز خشم عبارت است از•

  -3شناسایی قضاوت های ذهنی  -2ونفس کشیدن 
ابراز احساسات ونیازهای   -4مرتبط شدن با نیازهای خود 

 متحقق نشده مان
 با عمروبن عبدود( ع)برخورد حضرت علی •

 



 مصداق هایی از اخالق بیانی درجهان امروزی

ك گاندی، در پيش .موسس وريس موسسه بدون خشونت م: آرون گاندی•
 : گفتار كتاب ارتباط بدون خشونت زبان محبت، چنين مي گويد

بدون خشونت، القای نگرش های مثبت است که جایگزین نگرش •
صلح برپایه ترس بنا نمی ...های منفی مسلط بر وجود ما می شود

بدون خشونت، یعنی به خیر درونتان اجازه دهید که ظاهر ....شود
به جای نگرش های خود محوری وخود خواهی، حرص، تنفّر، . شود

تعصّب، سوءظن، و پرخاشگری که معموالً بر تفکر ما مسلط اند، 
تحت سلطه ی عشق، احترام، درک، قدردانی، محبت وتوجه به 

اگر خودمان را تغییر دهیم می توانیم دنیا را تغییر ....دیگران باشید
وتغییر خودمان با تغییر زبان وروش های ارتباطی مان شروع دهیم 

 .می شود



 مصداق هایی از اخالق بیانی درجهان امروزی

برخورد دو شهروند قانوندان سوئیسی در مورد غذای   -1•
 :مشکوک یک رستوران

 :شکوه نامه% 95مشابهت •
 

 
 پاسخ صاحب رستوران•



 امروزیدرجهان رفتاری هایی از اخالق مصداق                                                         
 (منشور اخالقی جهاد)                                      

  :توصیه های بیست گانه آیت اهلل العظمی سیستانی به مجاهدان  عراقی•
ایشان در توصیه ها و نصایح خویش به مجاهدان عراقی آنهارا عزیزان خویش خواند و از آنها خواست به 

 .امام علی علیه السالم در زندگی و جنگ علیه کفار و مرتدین و خوارج اقتدا کنندسیره 
به نام خدا و در راه خدا و بر ملت رسول )جهادآداب عمومی الهی، حدود جهاد شرط دریافت فضل رعایت •

غلوّ نكنيد، اعضای كشته شدگان را نبريد، نيرنگ نكنيد، پيران فرتوت و كودكان و زنان را : خدا رهسپار شويد
دقت در موارد سرکش، آداب جنگ با مسلمانان  (.شويدنكشيد و هيچ درختي را قطع نكنيد مگر اينكه مجبور 

حرمت ها  -پرهیز از تهمت*نکنید، به خانه ها و منازل تعرض *زنان، رعایت پیران، کودکان و مشتبه، 
تعرض به نمی شود، هر بدعتی موجب کفر /هر که شهادتین بگوید مسلمان استنشمارید، را مباح 

رعایت مردم، بازگرداندن اموال نیست، تصرف مال مسلمانان جایز *است، غیرمسلمانان خیانت 
شبهات،  برطرف کردن ندهید، به دشمنان دشنام نبرید، اعضای کشته شدگان را *الهی، محرمات 

رفتار نبرد، عدم پیش دستی در آن، هشدار نسبت به ظلم و آثار جنگ، اتمام حجت قبل از *
از شتاب و *باشید، مایه زینت اسالم سخت، یاد خدا در شرایط *واجب، ادای نمازهای خیرخواهانه، 

پرهیز *کنید، از اشتباهات برادران خود گذشت باشید، خیرخواه مردم و حامیان خود بپرهیزید، عجله 
 بیهوده، از تعصبات 
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مورد پرهیز از در توصیه های مقام معظم رهبری 
 بداخالقی بیانی

:  1386/10/12مقام معظم رهبری در دیار مردم یزد در تاریخ  -1•
با توصيه ی مؤكد به نامزدهای انتخاباتي و عالقه مندان آن ها درباره ی ايشان 

هتک آبرو و تخریب : بداخالقي، تخريب و تهمت افزودند پرهيز از هرگونه
افراد در شبنامه ها، مطبوعات، پایگاه های اینترنتی و دیگر وسایل به 

و اینجانب درخواست و اصرار   هیچ  وجه صحیح و مصلحت نیست
می کنم که عالقه مندانِ نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد 

نظر خود بپردازند و از روش های تخریبی معمول در برخی کشورها  
 .کنندبه شدت پرهیز 

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

این از آن چیزهائی است که اگر پیش . حرفها را مطلقاً راه ندهند
  .بیاید، دشمن از او خوشحال می شود



توصیه های مقام معظم رهبری در مورد پرهیز از 
 بداخالقی بیانی

مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی در  -3•
نیروی انتظامی محبوبیت خود را باید در چه  : 1370/11/2تاریخ 

چیزی به دست بیاورد؟ در قاطعیت بر اساس قانون و بر اساس همان 
چیزی که در مقررات از او طلب شده است؛ نه در مالحظه ی کسی،  

اگر چنین کاری  . مالحظه جمعی، رعایت میل قشری یا گروهی؛ ابداً
بشود و چنین رعایتهای خارج از قانونی انجام بگیرد، تخلف شده 

تنها رعایتی که نیروی انتظامی باید بکند، عبارت است از . است
البته در اجرای قانون، . رعایت قانون و رعایت اخالق در اجرای قانون

و کج خلقی و عبوس  یکی بابداخالقی :دو گونه میشود عمل کرد
یکی هم با خوش اخالقی و بودن و تکبر و نخوت و امثال اینها؛ 

این نوع دوم باید معمول باشد؛ اِعمال . مهربانی، اما با قاطعیت
 .  قاطعیت، باضافه ی اخالق خوب



دیدگاه برخی بزرگان ومسئولین نظام در مورد 
 (بی اخالقی)جامعه فعلی ما

مشکل جامعه امروز ما بی : آیت اهلل جوادی آملی، استاد مبرز حوزه علمیه•
بلکه مشکل اصلی بی اخالقی قانونی وعدم آگاهی وکمبود علم نیست، 

 (1389مهر  3روزنامه آرمان روابط عمومی، ). هاست
تهمت به بزرگان به :  آیت اهلل مظاهری، مدرس خارج فقه حوزه علمیه•

عنوان تهمت سیاسی، گناه بزرگی است که امروزه در کشور رایج شده 
دی ماه    25روزنامه آرمان روابط عمومی، . )وباید از آن پرهیز شوداست 
1389.) 

متاسفانه حرف خالف ودروغ : آیت اهلل صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه •
خالف گفتن، مال مردم خوردن،خیانت . دارد درجامعه شیوع پیدا می کند

ودستگاه قضائی از این پرونده ها  در امانت، در حال شیوع در جامعه است
احساس می  (.1389مهر  8روزنامه آرمان روابط عمومی، . )فلج می شود

شود که متاسفانه، غیبت کردن، خالف گفتن، افترابستن و مسائل این  
و کسی به آن اعتناء نمی کند واز کنارش می چنین در جامعه رواج دارد 

 (  1389دی  6روزنامه آرمان روابط عمومی، . )گذرد
 



 دنیاغفلت از اخالق بیانی در خسارت 
 (حاکمیت غیر اخالقی وجنگ) 

محسوب مي شود   غفلت بزرگ بین المللی اخالق بیانی، ناديده انگاشتن  •
وجنگ وكشتار بر  ، حاکمیت غیر اخالقیو در نتيجه  خسارات سترگ 

 .جوامع  بشريت را سبب شده است
جنگ های اول و ما حصل اين غفلت، انجام جنايات فجيع بشری در جريان •

دوم جهانی، جنگ های کره، ویتنام، کامبوج، اعراب و اسرائیل، نسل 
کشی در آمریکا، آفریقا و اروپا، جنگ های داخلی لبنان، جنگ ایران و 

عراق، اشغال کویت، افغانستان و عراق و انجام اعمال غیر انسانی در 
  اردوگاه ها و بازداشتگاه های نازی ها، عراقی ها، صرب ها، آمریکائی ها

، طالبان، النصره، داعش، اخيراً جنايات گروهي به نام اسالم تحت عناوينو 
نهضت غیر كشورها گرديد و متاسفانه اين در ساير  الشباب، بوکوحرام

 .با اسامي ديگر كماكان ادامه دارد اخالقی
 



 در ایران اخالق بیانی خسارت کم توجهی بعد 

در كشور ما نيز دستاوردهای غير اخالقي  را به  اخالق بیانیو يا به فراموشي سپردن بعد  کم توجهی•
 :ارمغان آورده است از جمله

همو كه جانشين خداست و )به انسان ها  شکنیحرمت و  پرخاشگری کالمی رايج شدن  -1 •
مجالس، محافل، منابر، تریبون ها، در رسانه ها و سایت ها، ( حرمتش چون كعبه واجبست

 .......وبنرها، شعارهاومیتینگ ها پوسترها 
 (هائي كه باالترين قبح را دارا مي باشند همان )وزشت گویی   ریاکاریو  دروغگوئیافت قبح  -2•
همو كه عذاب شديد الهي را درپي ) پیشینیانبه خدمات  ناسپاسیو قدر ناشناسی رايج شدن  -3•

 (  دارد 
كه با آبروی كشور در سطح بزرگان و ناموراني ) های غیر اخالقی ومناظره مصاحبه ها مشاهده  -4•

 (جهاني  بازی مي كنند 
همان هائي كه زنگ خطر سالمت كامل جامعه ) آسیب های اخالقی و اجتماعیسير باال رونده  -5•

  (.را به صدا در مي آورند
در ادبيات فرهنگي و (كالمي، نوشتاری، تصويری، عالمتي ) لحن پرخاشگرانه به كار گيری  -6•

 سياسي، وحتي محافل مذهبي واخالقي
دهشتناک تر ازهمه که این آفت بی اخالقی بیانی،  گاهی  به عنوان  ارزشی وانقالبی  -7•

 .  تعبیر شود



 نامطلوبی وضع موجود

با توجه به سابقه زرین و دیرین در قوم ایرانی و سرزمین ایران، اینجانب به عنوان یک معلم کوچک در •
عرصه  سالمت روان، و دوستدار ایران و عالقمند به اسالم، نمی توانم ناخرسندی و  تأسف خود را از  

قابل توجه پرخاشگری کالمی در شرایط محیطی و اجتماعی  افت قابل توجه اخالق بیانی و شیوع 
 : ننمایم وبنابرین با شعرای نامدار وحکیم ایرانی همنوا می شوم که چنین فرمودندکشورمان ابراز 

 :حکیم ابوا لقاسم فردوسی -•
 نبودند جز مردمی پاک دین/دراین خاک زرخیز ایران زمین

 گدایی دراین بوم وبرننگ بود/بزرگی به مردی وفرهنگ بود
 داشتیمکجا این سرانجام بد /به یزدان که گرماخِرَد داشتیم

 
 عمر خیام حکیم  -•

 جمعیت کفر ز پریشانی ماست/آبادانی میخانه ز ویرانی ماست
 که هست از مسلمانی ماستهرعیب / عیبیاسالم به ذات خود ندارد   

 :سنایی غزنویحکیم •
 مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی •
 کو مسلمانی؟!  کو مسلمانی؟ دریغا!  دریغا •
 
 



راه های کاهش پرخاشگری کالمی واارتقاء 
 اخالق بیانی

 .Ranser,S,A(2006):های توصیه •
 .ازبرقراری ارتباط با افرادی که پرخاشگری کالمی دارنداجتناب -1•
 .ادب ونزاکت در برخوردهارعایت -2•
 .تعریف مشکل مورد بحث وتنازع - -3•
شناخت مواردی که یک بحث سازنده را به بحث مخرب تبد   -4•

 .یل می کند
 .بحث وگفتمان بدون عصبانی شدن و پرخاشگری -5•
آگاهی از موقعیت ها ورفتارهائی که پرخاشگری کالمی را  -6•

 .تحریک میکند
 .توقف بحث وجد ل وترک موقعیت -7•



کالمی واارتقاء راه های کاهش پرخاشگری 
 اخالق بیانی

 ارتباطیتقویت مهارت های  -1•
 

 وگفتگوتقویت مهارت های بحث  -2•
 

 تعارضتقویت مهارت های مدیریت سازنده  -3•
 

 تشویق و الگو گیری از اخالقمداران بیانی -4•
 

  دوری گزینی از بدرفتاران در اخالق بیانیو تقبیح  -5•



 چکیده بحث و نتیجه گیری

حداکثر حرمت وکرامت انسانی در برخورد با رعایت  -1•
 .  موضوع، را اخالق بیانی می نامنددیگران زمان انتقال 

جسمی )رفتاری است به قصد صدمه رساندن پرخاشگری  -2•
به فردی دیگر پرخاشگری کالمی ،اعمال زور، مچ  ( یا زبانی

گیری،ارعاب،سبک های مد یریتی که منجر به پیامد های  
روان شناختی زیانباری برای دیگران میشود ونیز طرد  

 .اجتماعی عمدی دیگران از مصادیق بارز پرخاشگری هستند 
آسیب جسمی محرک روانی، آسیب پرخاشگری موجد  -3•

 .گیری است انتقام عامل و   (جراحت،قتل)



 چکیده بحث و نتیجه گیری

درآموزه های دینی، تاکید فراوان بر گفتارنرم، خوش، مالیم،  -4•
نیکو، زیبا، رسا، استوار، پسندیده، کریمانه، مجادله احسن وپرهیز از 
بیهوده گویی، دروغگویی، زشتی وپلشتی گویی، عیب جویی، سخره 

 .گویی، مجادله بدون علم شده است
گفتار وامر خداوندی، سالم، سفارش او به پیامبران  گفتاری با  -5•

 .سالم، پاداش اودر بهشت، سالم سالم است
واولیای دیگر ( ع)وامیرالمومنین( ص)رویه عملی پیغمبر اسالم -6•

 .در مواجهه با شرایط زمانی ومکانی نیز سالم وسلم است
فضای فرهنگی وادبی ایران باستان وشعرای فرهیخته ایرانی  -7•

 .همگی، مشحون از توصیه به نرمخویی ونرم گفتاری است



 چکیده بحث و نتیجه گیری

جهان امروزی، راهکارهای ارتباط بدون خشونت را   -8•
 .برای زندگی سالم، توصیه می کند

محیط پیرامونی ما در جهان وایران وبه ویژه در  -9•
فراوان  کشورهای اسالمی، در اخالق بیانی کمبود های 

دارد وگاهی برداشت های انحرافی از آموزه های دینی 
 .برای توجیه پرخاشگری می شود

راهکارهای کاهش پرخاشگری وارتقای اخالق بیانی  -10•
از ضروریات فرهنگی جامعه ما وسایر جوامع اسالمی 

 .است



 امیدو انتظار 

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

و جامعه  شناسان، اصحاب رسانه تصویری، گفتاری و  
نوشتاری، والدین و همه دست اندرکاران و آحاد  

فرهنگ  پرخاشگریبانی از برای پاالیش  تأثیرگذار کشور
گفتار نرم، نیکو، سالم و شایسته عمومی و آرایش آن به 

اقدام  کارشناسی و برنامه ریری شده مستمری را به 
جامعه ای مزین به لباس اخالق برسانند تا منصه ظهور 

 .را برای جهانیان وآیندگان ترسیم نماییم بیانی



 پیغمبران  دعاء،همگام با 

رَبَّنَا ظَلَمْنَا قَالَا :  دعای حضرت آدم وحوا پس از فریب شیطانی -1 •
: گفتند  ﴾23﴿ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ

ما بر خود ستم ورزیدیم ، و اگر ما را نیامرزى و به ما ! اى پروردگار ما 
  رحم نکنى مسلماً از زیانکاران خواهیم بود

پس از دریافت ماءموریت رفتن به سوی ( ع)موسیحضرت  -2•
وَیَسِّرلی ( 25)َربِ الشّرح لی صَدریقالَ : خدافرعون از جانب 

سوره  ( 28)قوليیَفقَهوا ( 27)وَاحلُل عُقدهًَ مِن ِلسانی( 26)اَمری
رابر من دار،کارم گشاده پروردگارا دل مرا برایم :گفت( ع)موسی.ط

 .سخنم را دریابندبگشاتا اززبانم کن، گره آسان 
 آمین یا رب العالمین   •



امید آنکه سراسرزندگیتان، خوشحال، خوشرو  
 وخوش بیان باشد



انجمن علمی اخالق در علم وفناوری برای •
مانذگاری وتداوم راه دست نیاز به شما  

 .دوستداران وعالقمندان دراز می کند
شماره حساب بانک تجارت شعبه انقالب •

 :فلسطین
•0062611421 

 6273 5399 9166 4838:شماره کارت•



 با سپاس از توجه شما


