
  در عرفان و تصوف اسالمی اي رفهحو موازین اخالق مبانی 
  

    ١دآبادیژن بیب

  

  دهکیچ
اي از منظر اخالق اسالمی که تبلور بارزي در  حرفه قاي از موازین و موارد مرتبط با اخال بیان مجموعهبه این مقاله  در

در این راستا با استناد به متون عرفاي عظام به مبانی رفتار مبتنی بر اخالق . پردازیم می عرفان و تصوف اسالمی دارد
صوف که حاکی از عمق بسیار دستورات اسالم و ارشادات عرفان و ت ختهپسندیده در ارتباط و تعامل با دیگران پردا

چارچوب کلی تعالیم عرفانی در ارتباط با اي  و اخالق حرفه اسالمی در زمینۀ اخالق است. ضمن اشاره به مبحث مسئولیت
گردد. این موارد شامل موارد عمومی و خاص و  شود و موارد اخالقی متعدد در این رابطه بیان می اي ذکر می اخالق حرفه

  وظایف وجدانی فرد است. 
به نحو  یافراد است و تربیت اخالقتک تک پردازیم که تعالی اخالق در جامعه منوط به تربیت  ین موضوع میدر ادامه به ا

که عرفاي عظام همواره در این مسیر گام  آموزش کالسیک مؤثّر نیست و باید به سبک تعلیم و درمانگري محقق شود
اي است که بتواند افراد تحت تربیت خود را رشد دهد.  اند. در این راستا بدواً احتیاج به معلّم و مربی تربیت شده برداشته

  شود. وجوه این الزام از جهات عقلی و نقلی از منظر عرفان اسالمی ذکر می
  
  ، مربیاسالم، تربیت، مسئولیتتصوف، عرفان، اي،  حرفه اخالق: اه د واژهیلک
  

  مقدمه
نماید که مهمترین بناي اخالقی در هر فرد ترجیح دیگران بر  غایت اعتالي اخالق در فرد و در جامعه هنگامی بروز می

از مواهب معنوي فرد ولی هرچه به سمت آن حرکت کنیم مسلماً  استدست نیافتنی مدینۀ فاضله خود باشد. هرچند این 
دارد و  اوحصول این هدف در فرد منوط به سابقۀ تربیتی  ند شد.آن برخوردار خواهآن و جامعه از مواهب مادي و معنی 

  مجراي اصلی در این زمینه وجدان خود شخص است.
زم است. آنچه اصوالً حب ذات از خواص همۀ انسانهاست و این پدیده نه که مذموم باشد بلکه براي حفظ و بقاي بشر ال

ة شهویه و  ذات است. بشر با استفاده از دو قو که در این راستا مضرّ به حال فرد و مخلّ به حال جامعه است افراط در حب
نماید. چنانچه جذب مالیم و دفع نامالیم به افراط گراید حقوق  غضبیه همواره مالیم به خود را جذب و نامالیم را دفع می

به خود فرد و وابستگان وي در جامعه تعدي شود. تفریط در این موضوع نیز  د تعدي واقع میدیگران در جامعه مور
  د. انجام می
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به حقوق از آن فراتر نهد پا  در تعامل با دیگران چنانچهنماید که فرد  معین میحقوق با تعریف عدالت عمالً مرزي علم 
در مباحث حقوقی مرجع تشخیص این  به تناسب کیفر داده شود.باید خسارات وارده را جبران یا دیگران تعدي نمود و 

ة قضاء است و مرز تشخیص قانون و تشخیص دهنده قاضی و زیان دیده شاکی و زیان هم است. زده متّ افراط و تفریط قو
لق ن کیفر نشود این موارد در قلمرو اخالق متفاوت است و تا وقتی اخالق همانند حقوق متضم توجب همچنان مسسؤ خُ

لقدر واکنش به از طریق افراد خود جامعه در موارد اخالقی کیفر معین نیست. هرچند  از خود  عکس العمل خاص سؤ خُ
   گیرد. پیش مییا بدرفتار ی نسبت به خاطی و موضع رفتاري خاص دهد بروز می

و مرز تشخیص معیارهاي خاطی تشخیص وجدان فرد مرجع ی اخالق تیلئومس در سؤ رفتار در قلمرو اخالق و عدول از
دیده مظلومی بدون دسترسی به مجرایی براي  زده خود فرد و و زیان و زیانخاطی اخالقی وي و تشخیص دهنده خود فرد 

موارد عدم رعایت اخالق بسیار زیاد است و شرح هرکدام از موارد آن در چندین کتاب یا مقاله نیز به پایان  تظلم است.
   .رسد نمی

  مسئولیت
تعهد و شود. مسئولیت  تا حدودي از قلمرو حقوق پا فراتر گذاشته و به قلمرو اخالق وارد میدر حقوق  تیمسئولمبحث 

 يگریکه به د يشخص بر رفع ضرر یبه تعهد قانونو حقوق دیگران است و اشاره به قانون  ییپاسخگو يالتزام شخص برا
در قانون  تیشده باشد. موضوع مسئول منبعثاو  تیاز فعال ایو باشد ا ریاز تقص یضرر ناش نیاشود چه  گفته میوارد کرده 

ن یانوهم در قالب ق تیمسئول نیا. استشده ده ورآقانون مدنی  335تا  328در غالب مواد  بیتحت عنوان اتالف و تسب
  شود. ذکر می یو هم در قالب قانون مدن يفریک

 دهیدر برابر فرد خسارت د شناخته شده و شود فرد مسئول يگریاز قانون اگر منجر به خسارت به شخص د تخطی
قرارداد مفاد تخلف از  از ناشی عبارت از تعهد يقرارداد تیمسئولدر نوع  یقانون تیمسئولکند.  پیدا می یمدن تیمسئول

به  ی موجبات تضرّرقانون فهیو وظ فیکه نقض تکل دکن یمپیدا  مصداق وقتی يقهر تیمسئول. شود یم جادیا یخصوص
 يا فهیوظ گنجد یعنی فرد در این باب می» اهمال«باشد. مواردي نظیر  نیدر ب دیگري را فراهم سازد بدون اینکه قراردادي

 تیلئومسشود که در تحقق جرم  دار بوده که به آن عمل نکرده و لذا باعث خسارت بر دیگري شده است. بیان می عهده ار
 2.شود یفرد را شامل م یزندگبسیاري از  يها جنبه یاخالق تیولئمسولی است، فرد  یعمدتاً ناظر به روابط اجتماع یحقوق
شود مستحق  میه دیگري ب انیزموجب که فاعل فعل قرار دارد و وقتی سوء  تیقصد و ني بر اساس فریک تیمسؤول

 دیبا زین قانونشود و  تعریف می يمادي و صر معنواعنبا داشتن گردد. جرم  یکه فعل او جرم تلق گردد یم مجازات
   3آن عمل را مستوجب مجازات بداند.ارتکاب 

غامض بودن مبحث مسئولیت در حقوق از این باب است که همواره در جامعه عمل یک فرد خواسته یا ناخواسته تأثیرات 
ري نیست. زیرا از لحاظ گی گذارد و این حیطه آنقدر وسیع است که قابل اندازه اي بر نتایج اعمال دیگران می عدیده

شود و از افعال تک تک افراد  اجتماعی همۀ افراد به یکدیگر مرتبط و نفع و ضرر یکی موجب نفع یا ضرر دیگري می
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شوند. بسیاري از این انتفاعات یا اضرار در متون حقوقی تعریف نشده یا غالباً قابل  مند یا متأثّر می جامعه دیگران نیز بهره
و همگی در چارچوب قواعد اخالقی قابل بیان و به معیار وجدان قابل سنجش هستند. و وجدان نیز خود  باشند تعریف نمی

  در افراد مختلف متفاوت و رویۀ مدون و ثابت ندارد. 

  اي اخالق حرفه
در که رفتار افراد و گروهها را شود  گفته می يسلوك بشر ياز اصول و استانداردها يا مجموعه به 4يا اخالق حرفه

اخالق  یمبان انسانی و اخالقی در سازمان است. يها ردن حفظ و اشاعه ارزشکهدف آن محقق و  کند یم نییتعسازمان 
و احساس  يوفادارداري، برابري و انصاف و  ، امانتییصداقت و راستگودر ارتباط با  یو انتظارات اجتماع يا حرفه
تلقی  تیو مسئول فهینسبت به هر نوع کار، وظ يو وجدان کار یاخالقتعهد بیان شده و به عنوان نوعی  یت اجتماعیمسؤل
هستند به عنوان اصول اساسی فرد  يباورهااز آن که مبتنی بر  یت ناشیمسئولو قانونمند بودن رفتار شود. در این ارتباط  می

توان وتحول  شیارتقاء مهارت، افزا زش،یانگ تیتقو و حیتصح يا اخالق حرفهمبحث هدف شوند. لذا  موضوع بیان می
هاي  ساز توسعه اي زمینه قصد به تجمیع موضوع داریم تا به گونه یهای اینجا فقط با ذکر سرفصل 5گردد. ذکر مینگرش 
  آن شود.براي بعدي 

  اي تعالیم عرفانی و اخالق حرفه
هاي مختلف این زمینه آنقدر زیاد است که  شاخهبات در می در باب اخالق و همچنین مستندات و مکتوتعالیم عرفان اسال
اي از آنها در اینجا امکانپذیر نیست. فقط براي فتح باب موضوع مواردي از کتب عرفاي اخیر ذکر  حتّی ذکر خالصه

توان  اي می حرفه تدوین موازین اخالقدر است.  فرداین موارد شامل موارد عمومی و خاص و وظایف وجدانی  شود. می
در  مبحثحۀ این لو که به عنوان سرمطرح نمود  باباین در مهمترین شعار رت امیر (ع) به حسن (ع) را به عنوان نامۀ حض

گران است. پس آنچه یان تو و دیمکه در آنچه  پنداربى یاى فرزند، خود را ترازو: «6فرمایند در این نامه می. دونطر گرفته ش
و همانگونه  پسند،گران میبر د پسندي یبر خود نمکه و آنچه  ،بدار گران دوستیدارى براى د براى خود دوست مىکه 
ن. کى کیگران نیبه د نندکى کیه به تو نکخواهى  میه کهمانگونه  .نکستم م یسکبه  نندکه بر تو ستم کخواهى  میه نک

ز یه از تو نکسزاوار است  رسد و خشنودت سازد،بآنچه از مردم به تو  قبیح بدار.ز یدارى از خود ن مى قبیحگران یآنچه از د
ند، یگوبه به تو کپسندى  نمىکه دانى مگوى، و آنچه  نمىرا که باشد آنچه  كدانى اند آنچه مىاگر به مردم همان رسد. 

گران ید جداروش، ولى گنکسخت بو  .است ه خودپسندى، خالف راه صواب و آفت خرد آدمىکو بدان  مگوي.ز یتو ن
چکیدة مرقومۀ فوق را در بیت سعدي ». کنع وخششگاه پروردگارت یبه پشتر یافتى، بیراه ش یخوبه قصد مباش. و چون 

  سراید: زیر می
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َنَك َو بـَْنيَ َغْريَِك؛ فََأْحِبْب ِلَغْريَِك َما حتُِبُّ ِلنَـْفِسك َو اْكرَ . 31نهج البالغه، نامۀ  6 ْه َلُه َما َتْكَرُه َهلَا، َو َال َتْظِلْم َكَما َال حتُِبُّ َأْن J بـَُينَّ اْجَعْل نـَْفَسَك ِميَزاBً ِفيَما بـَيـْ

ْم ِمْن نـَْفِسَك، َو َال تـَُقْل َما َال تـَْعَلُم َو ْن ُحيَْسَن ِإلَْيَك، َو اْستَـْقِبْح ِمْن نـَْفِسَك َما َتْستَـْقِبُحُه ِمْن َغْريَِك، َو اْرَض ِمَن النَّاِس ِمبَا تـَْرَضاُه هلَُ ُتْظَلَم، َو َأْحِسْن َكَما حتُِبُّ أَ 
ْعَجاَب ِضدُّ الصََّواِب َو آَفُة اْألَْلَباِب، فَاْسَع ِيف َكْدِحَك َو َال َتُكْن َخاِزBً ِلَغْريَِك، وَ  ِإْن َقلَّ َما تـَْعَلُم َو َال تـَُقْل َما َال حتُِبُّ َأْن يـَُقاَل َلَك. وَ  ِإَذا أَْنَت  اْعَلْم َأنَّ اْإلِ

  .ُهِديَت ِلَقْصِدَك َفُكْن َأْخَشَع َما َتُكوُن ِلَرّبِك
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برادر من يبا کس مکن ا ي                  پسند یهر بد که به خود نم  
َمْن مضمون : ه بد آثار حق دانست و یه گذشت تمام خلق را باکه چنانکبدان« 7فرمایند: می با خلق خدا کان معامله سالیدر ب

ابد، و هرگاه یظهور  کاهللا در وجود سال یفۀ حبِّ فید دوست داشت تا لطیموجودات را با یتمام َاَحبَّ َشيئًا َاَحبَّ آ رَهُ 
ب خدا بیا از لطین محبت را یابد ایدر وجود خود ن کسال اء آثار خدا غافل؛ و یفه بودن اشیا از لطید باشد یبهره با یفه ح
معاشرت را با  يراه آخرت بنا کد بنده خدا و طالب و سالیدور و وصف اصحاب غرور است. و با کاز شأن سال ن دویا

ن در عرض و ناموس آنها و در مجالس و یانت روا ندارد و همچنیه در مال آنها خک ین معنیاه س بر امانت گذارد بکهمه 
ه در کچنان - ب را بپوشاند یاز آنها ظاهر شود آن ع یبیاگر عه کس نباشد بلکچیه يختن آبرویال ریه در خکاوصاف آنها 
ر خود و امانتدار یانت روا ندارد نه از خود و نه از غیچوقت خیابد و ناموس آنها را ناموس خدا داند. و هیت یوصف ستّار

بت شود و یو غست یه خالف ستّارکند کار نکده باشد آشید پوشیه باکرا  يزیه از مجالس آنها چکمجالس آنها باشد 
ه امانت الزمه شفقت است اگر کن است یانت شود و مجمل ایه خکاوصاف آنها را به خالف آنچه هست ظاهر ندارد 

در  یعنیمعامله با خلق بر صدق گذارد  يگر بنایند. و دکشفقت بر خلق خدا را شخص موصوف شود خالف امانت نتواند 
نها ظاهر و باطنش موافق باشد یه در همه اکآنچه بر او هست اظهار ندارد  ردار و احوال و اخالق خالفکگفتار و رفتار و 
 یه دروغکذب واجب مثل مقام اصالح که صدق حرام و کذب در آنها از صدق بهتر است بلکه کات یمگر مواضع مستثن

ر موقع یدر غ ذبکه صدق در آن مقام از کدارد از صدق بل ين درجه برتریچنده ن مسلمانان بیه باعث اصالح شود بک
ه در خبر کنیا یه؛ حتّیه در مقام تقیو انس و الفت او، و مثل تق یبدتر است، و مثل وعده دروغ دادن زن بجهت دلخوش

امام در خون خود بغلطد، و مثل مدارا  يش رویه در پکاست  یسکه داخل جماعت آنها شود مثل ک یسکه کاست 
مور به است و رفتار دروغکردن با خلق ک ه د و بیه شما در جماعت آنها حاضر شوکار است یست و در اخبار بسیه مأْ
ه السالم از یطالب عل ی. حضرت ابَو دارِِهْم ما ُدْمَت يف دارِِهْم َو َأرِضِهْم ما ُكْنَت يف َاْرِضِهمْ د یرفته باش یآنها م يضهایادت مریع

ه و آله، با یاهللا عل یمرتبت صلّ یحضرت ختمه شد ب یت آن حضرت منتهیه رشته وصاکبود  یسیبار حضرت عکاء یاوص
ه: که درباره آن بزرگوار وارد شد ک یناره نگرفتکو از رفتار آنها  يردکآنها را سجده  ين بتهاکین چون مشریوجود ا

  ٨َتِني.َمَثُل أبيطاِلٍب كَمَثِل َاصحاِب الكهِف َاَسرُّواالمياَن َو َاظَهُروا الِشْرَك َفآ&ُهُم ا%ُ َاْجَرُهم َمرَّ 
چه  - در معاشرت با خلق  یعنی ٩ِمَن اْالمياِن كالَّراِس ِمَن اَجلَسِد. اَلصَّربُ ه فرمودند: کمعاشرت بر صبر داشته باشد  يد بنایو با
حدت و ه افتد نامالئم آنها را ب یار اتّفاق میال بسیم، خیشخص نامال يبرا -ر خلق یه و چه سایردست باشند و چه همسایز

يَئةَ وجه  یکه کند کظ دفع یظم غکصبر و ه ه بکند بلکافات نکشتم و ضرب م سوء خلق و ه نسبت ب َو َيْدَرؤَن 3َِحلَسَنِه السَّ
و اخبار  یات قرآنیه وجوه آکد دانسته شود ینند. و باکظ دفع یظم غکه م را بیه نامالکن است یهم كبعض سالّ

ده اعتبار یوجوه مختلفه و اعتبارات عده درجات رجال و عباد به نسبت ب یهم السالم و اعتبارات اخالق نفسانین علیمعصوم
ه کند کت یه نفس، او را اذک َوَيْدَرُؤَن 3ِحلََسَنِه السَّيَئةَ ه که مباریمان آیاز اسالم و ا یصاحب درجه اول يشود مثالً از برا یم

 ند. و آنکت قصاص نیادتر از قدر جناین زکل دیافات برآکصدد م ه درکن است یند ایافات آرام نشکه بدون مکنگذارد 
                                                           

  /http://www.sufism.ir .، تهرانقت، چاپ چهارمیانتشارات حقت نامه، یشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 7
کردند. پس خداوند آنها را دو برابر  یساختند و اظهار شرك م یخود را پنهان م مانیکه ا یهمانا ابوطالب مثل اصحاب کهف بود آن هنگام 8

   .المجلس التاسع و الثمانون ،615ص الصدوق، یاجر عطا فرمود. أمال
  .82البالغه، کلمات قصار، شماره  نهج. همچون سر است نسبت به بدن مانیصبرنسبت به ا 9

http://www.sufism.ir/
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لطَف وجهه ه بکند کد صبر یاورد بایرون نیافات بکند و دست مکظ یظم غکه کسر باشد یه مکرا  ه ر فرمود ببصه امر ب یاَ
ُكوا َأًذى  قوله: 

َ
و  ١٠.َكِثريًا َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشر

س كسر و دل را پایردن مکه صبر کرا  آن ه داشتن نموده و دفع ب كصفح و دل پاه ن باشد امر بکمم یداشتن از حقد بر م
سکیدارد از  كه دل را پاکن است یأحسن درباره او ا سه هم خود آکء ینه م ه اگر کء را آسوده دارد یسوده باشد و هم م

س ینکیدارد چر كدل را پا ه وداد و شقاق به ن عناد بیشود و از طرف یل میما یآشته م شود و دل او هم بکء هم یدل م
ِذي بـَْيَنَك َوبـَْيَنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه ه فرمود: کۀ کۀ مبارید آیوفاق مبدل شود و صادق آ

ه کس ک آن يو از برا١١َوِيلٌّ َمحِيمٌ فَِإَذا الَّ
لطَف وجهه احسان فرموده است به ن باشد امر بکمم یسم يردن بسوکاحسان  ن یاه و ب ١٢َواُ% ِحيبُّ املُحِسننيَ ه فرمود: ک یأَ

َعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ : قولهه چهار مرتبه اشاره فرمود ب ْبُتْم فـَ ه از کنیاه جهت اشاره به رد بکادا  کشاَدات به ، ١٣َوِإْن َعاقـَ
اده از ید زیافات آمدکمقام مه د و بیردکمان تجاوز ید و اگر شما از شأن ایافات برآکه درصدد مکد است یشأن مؤمن بع

د ینکاد فرمود: اگر صبر یدات زکیتأه ه بک ١٤.َولَِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ لِلصَّاِبرِينَ ه فرمود: ید و در آخر آینکافات نکت میقدر جنا
ن و صبرت نخواهد که و آله و فرمود تو صبر یاهللا عل یمحمد صلّه ص داد بیرا تخص ق امر خطابیطره بهتر است و بعد ب

أَلَّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّراِء ه فرمود: کن یان وصف متّقیگر در بیسه صنف ده گر اشاره فرمود بیۀ دیبود مگر بواسطۀ خدا و در آ
نند و کظ یظم غکه کهستند  یسانکن یقمتّّ یعنی ١٥َو الضَّراِء َو اْلكاِظمني اْلَغْيَظ َواْلعاّفَني َعِن الّناِس َواُ% ُحيبُّ املُحِسنَني.

نند با که احسان کن یه باالتر از اکردار بلکنه بدکیدارند از  كه دل را هم پاکن یه باالتر از اکنند بلکن يافات با احدکم
رد و با یاو نگ يبده ب ند و او راکه از او عفو که از خداوند بخواهد کنیو احسان هم درجات دارد. اقلّ احسان ا ردارکبد

 یجکه من را اصالح و کن بنده خود گماشت یه خداوند غضب را بر اکبود  یجکو  يه البتّه در من بدکند کال یخود خ
رد؛ و باالتر از ینگ ين بدیا ند و برکر و صالح من شده است پس خداوند او را هم اصالح یند پس سبب خکمن را راست 

 یو بگوئ یبرآئ یه در مقام معذرت خواهکو باالتر از آن  ینک یو اظهار مهربان ياو بخند يروه ه بکن آن است یا
به  يزید چیه اگر باکن آنیندازد، باالتر از ایزحمت و عذاب نه ه امثال تو را بکها وارهاند یو از بد ند.کخداوند مرا خوب 

ه نفس کد یدیشکاد زحمت یه شما زکش را ببوسد یش را ببوسد دست و پاید دست و پایز دهد و اگر بایاو دهد چ
ات و اختالف یر آیات و اختالف آنها و اختالف تفاسیام و تفاوت آکد. و اختالف احیب نمودیتأد يش مرا قدرکسر

ه و یام شرعکخبرها از منشاء اختالف اح یباد از تفاوت و اختالف احوال رجال و مراتب آنها است و بام عکاخبار در اح
ات مشاهده یر آین اختالف را در اخبار و تفاسیهم السالم چون این علیات و اختالف اخبار معصومیر آیاختالف تفاس

نند و که یوجوهات فاسده توجه ه بکهه بلیر وجیوجوهات غه ب یاعتقاد آنها فاسد و بعض یران و بعضیح ینند بعضک یم

                                                           
د یارى خواهیاند آزار بس دهییگرا كه به شرکسانى کتاب داده شده و از کش از شما به آنان یه پکسانى کو از . 186سورة آل عمران، آیۀ  10
  .ستا ارهاکى از عزم در کحاپی همانا د ییزگارى نمایهد و پرینکد و اگر صبر یشن
  .گردد  دل مىکیى دوستى یان او دشمنى است گویان تو و میه مکسى کآنگاه . 34سورة فصلت، آیۀ  11
  اران را دوست مى داردکوکیخدا ن. 93و سورة مائده آیۀ  118و  134سورة آل عمران، آیات  12
  .دید به عقوبت رسانیا ه مورد عقوبت قرار گرفتهکد همان گونه یدرکو اگر عقوبت . 126سورة نحل، آیۀ  13
  .ان بهتر استیبایکد البته آن براى شینکو اگر صبر . 126سورة نحل، آیۀ  14
گذرند و خداوند   برند و از مردم در مى  نند و خشم خود را فرو مىکه در فراخى و تنگى انفاق مى کهمانان . 134سورة آل عمران، آیۀ  15
  .اران را دوست داردکوکن
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ست یکیهمه بندگان ه م خدا نسبت بکه حکردند کن گمان یه چنکرا یخاطر صاحبان هوش شوند ز یشانیشتر اسباب پریب
 یسکم ست و عالیکیم خدا که حکنیه داللت دارد بر اک يست. و اخباریم خدا نسبت به بندگان خدا نکو اختالف در ح

ه کاند  ردهکن یباشد حمل بر ا يگریمخالف د یکیه کم او اختالف نباشد و در قلب او دو علم نباشد کح ه درکاست 
ه مانند کاست  یسکه عالم کن است ین اخبار ایه منظور از اکاست و ندانستند  یکیهمه بندگان ه م خدا نسبت بکح
 یعنیم او اختالف نباشد و در دل او دو علم نباشد کس در حکهر ه س بر او معلوم باشد و نسبت بکب حاذق حال هر یطب

رَدد نباشد  ا سه علم باشد یض را نشناسد و در دل او دو علم یه مرض مرکب نادان یا آن، مثل طبین است یم او اکه حکم
صور یعلم احتمال یعنیض، یمره نسبت ب ه است ک يو تَ طبِقه یه عالجش خون گرفنن است که احتمال دهد مرض م ق ا محرِ

ه کدا نخواهد شد ینۀ او پیب حاذق بعد از شناختن مرض در عالج، دو علم در سیش در خون گرفتن است. و طبکه هالک
س ک ن آنیب حاذق و همچنیش آن طبیخواهد بود در پ یکیروز  ض در آنیمر م آنکه حکگر باشند بلیدیکمخالف 

نه او دو علم یخواهد بود و در س یکام هر کاحه رت بیو بص حال عباد داشته باشده رت بیا بصیباشد  یه صاحب وحک
رون رود و یه از نامالئم از جا بکست یسک يه صبر از براکن است صبر و حلم ینه مخالف هم باشند. و همچکنخواهد بود 

هنگام نامالئم ه مراقب خود باشد و در کست یسک يصبر وادارد و حلم از براه د خود را بیلّف باکته ن بکر شود لیمتغّ
 ندازد. یاضطراب نه ه دل را بکند ک يتواند خوددار

ر کچوقت در فیه هکنیا ایو  16،َوال َجتَسَُّسواه فرمود: کند کس نکه تجسس عورت کن است یگر از آداب معاشرت ایو د
چ محمل یاگر ه ند وکدا یاو پ يبرا یکبر او ظاهر شد محمل ن یسکاز  یبیند؛ اگر عک یسکب یه تجسس عکن نباشد یا

درِ الهه او نتواند قرار دهد حواله ب يبرا ند و در کب خالص یه خداوند آن بنده را از آن عکند کاو دعا  يند و از براک یقَ
بت او از یس مؤمن باشد غکبت است؛ و اگر آن یه غکاظهار ندارد  یسک ياورد و برایب را نیع اورد و بر زبان آنیخاطر ن

 كش پاین آالینه و دل را از اید زبان و سیبا کسال - است  یت بزرگیر مؤمن نباشد البتّه معصاست و اگ یاعظم معاص
ان صفوف سؤال یه در مکد یرا د یدر مسجد مرد صالح يه روزکه منقول است ید رحمه اهللا علیدارد. از حضرت جن

او را عارض شد، دانست  يدیرد بهتر بود؛ شب دردسر شدک یسب مکن مرد صالح یه اگر اکرد بر خاطرش گذشت ک یم
ه خود را از کام  ردهکت یا چه معصیرد خداکاند؛ عرض  ردهکمبتال  ين دردسریه او را به چنکاز او واقع شده  یتیه معصک

گفت من بر  يا ه تو گوشت فالن مرد صالح را خوردهکاو گفت ه ب یسکنم؟ شب در خواب کآن محفوظ دارم و توبه 
  ت است. یمعص يه در خاطر آوردکاوردم؛ گفتند از تو همان یزبان ن
مصنوع خدا را  يه بدکرا یاب و نه در حضور، زیاورد نه در غیرا بر زبان ن یسکه بد کن است یگر از آداب معاشرت ایو د

ت شفقت ه صفکرون رود یاز شأن خود ب کد سالیاب آن مصنوع بر زبان آوردن بایا در غیا در حضور یخاطر آوردن ه ب
را بر زبان آورد اگر از  ب آنیوه بندگان خداست خارج شود؛ و اگر آنچه عیه شک ینیب د از نظر صنعیبا خلق خداست و با

رده و اگر مسلم و مؤمن باشد حرمتش و کبت او یاب غیحرمت او شده و در غ کصاحبان حرمت باشد در حضور او هت
ه استثناء شده ک یند مگر مواضعک يبت احدید غینبا که سالکشود  یمنجا معلوم یدتر خواهد بود و از ایت او شدیمعص

                                                           
 بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ َوَال َجتَسَُّسوا َوَال يـَْغتَ . 12سورة حجرات، آیۀ  16

ْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن Qَُْكَل حلََْم Jَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ
ًتا  اى از گمانها گناه است و  ه پارهکد یزیارى از گمانها بپرهید از بسیا مان آوردهیه اکسانى کاى  َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا ا%ََّ ِإنَّ ا%ََّ تـَوَّاٌب رَِحيٌم.َأِخيِه َميـْ

د از یراهت دارکز آن اش را بخورد ا  ه گوشت برادر مردهکسى از شما دوست دارد کا یند آکبت بعضى نید و بعضى از شما غینکجاسوسى م
  .ر مهربان استیپذ  ه خدا توبهکد یخدا بترس
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زبان آوردن و بخاطر آوردن دارد و نظر ه ر را بیغ اب آن بدیزبان آوردن باشد در غه را ب یسکه بد کبت یه غکرا یاست ز
ده است از زنا بدتر یه در اخبار رسکه البتّه چنانکبت مؤمن باشد یردن است و اگر غکشفقت برداشتن و مالحظه صنع ن

با محارم در تحت خانه  يعبه بدتر است از هفتاد زناکبا مادر در تحت خانه  يه از زناکبا محارم بدتر است بل يه از زناکبل
مان او و یفه ایبت لطیغه ند بک یردن رجوع مکمانش یت ایثّیبت مؤمن از حیه غکن است یعبه بدتر است و وجه آن اک
ره یت اخیفعلّ یوتکوند ملیه آن پکرا یوند وجود او شده است زیه پکصاحب اوست  یوتکملمان او صورت یفه ایلط

صاحبش باشد. و بهتان زدن  یوتکه صورت ملکره یت اخیهمان فعله ه بر او شود راجع خواهد شد بکم کاوست و هر ح
ه ک ه بهتان بر مؤمن باشدکاب و حضور خصوص یغ ا در حضور بدتر از بد او را گفتن است دریاب یبر مخلوق خدا در غ

 ين رفتارید مؤمنیبدتر است نبا یبت و تهمت مؤمن از تمام معاصیه غکصاحب مؤمن است؛ و از آنجا ه بت راجع بیمثل غ
وسته در یه پکاعانت بر اثم و عدوان خواهد بود بل یوجهه هم ب ه آنکا تهمت بندگان خدا شود یبت یه سبب غکنند ک
بندگان خدا باشد. و از  یرخواهیوسته در مقام نُصح و خیه پکفتد بلیت نیسبب آنها در معصه ب یسکه کباشند ن یر اکف

 ین از جائییه السالم با حواریعل یسیست حضرت عیزبان آوردن خوب نه نظر آوردن و به صنع خدا را ب ه بدکآنجا 
ما ه السالم فرمود: یعل یسی، حضرت ع17ما اَنَتَنهُ ن گفتند: ییه متعفّن شده بود حوارک یفه سگیجه دند بیگذشتند رس یم
ده یخود سنجبه  ه نسبتکرا  يزیچ د آنیه شما چرا باکرد که یش تنبین فرمایاه ه السالم بیعل یسیحضرت ع 18َض َاْسنانَهُ ياَبْ 

ه اگر آن کمال اوست نه از نقص او کفه از یاز آن ج یه ظهور بدبوئکرا ید زیبش دانستیاو عبه  د، چرا نسبتیدینقص فهم
به  بد نسبت يه آن بوکگر آنیبود و د یناقص م یت سگیشد او در جسم یه بعد از مردن متعفّن نمکبود  ین میسگ چن
  ل: ین بوها است و نعم ما قیخوار بهتر فهیوانات جیمشام حبه  ها بد است و نسبت مشام شما

  خطا پوشش باد كن بر نظر پایآفر     ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت یپ
ع از احدکق انصاف رفتار یطره با خلق خدا ب کد سالیو با وسته ید پیه باک - ه با او انصاف دهد کنداشته باشد  يند و توقّ

و بد در نظر خود و در  یکار خود را از نکه مانند زنان کن است یو اول مرتبه انصاف ا - د یانصاف دهد و انصاف نجو
را یندازد؛ زیر نیگردن غه ر و قصور خود را بیار خود را بپوشاند تقصکب یجلوه ندهد و اگر نتواند ع یکیبه نر خود ینظر غ

ب یر خود جلوه دهند و اگر نتوانند عیبر خود و بر غ یکیار خود را به نکخواهند  یه تا توانند مکن صفت زنان است یه اک
ه انصاف کرون از انصاف است؛ بلیر نسبت دهند! و آن بیغه خود را ب ارکب آن یار خود را بپوشانند تا توانند نقص و عک

رده و کشأنه  یتعال وسته موازنه با واقع و خواست حقّیخود را پ یکار نکخود را مقصر داند و  یکار نکه در کآن است 
  د: یخدا ندهد، و نگوه را ناقص داند و نقص آن را نسبت ب آن

  ر ده قضا راییتغ يپسند یگر تو نم
خود نسبت دهد و ه خود را ب يه بدکر هم ندهد بلینظر آورد و از نظر نپوشاند و نسبت بغه او را ب يار بد خود را هم بدکو 
خود نسبت ه ر را هم بیغ يخود نسبت دهد بده خود را ب يه بدکنیه عالوه بر اکر. و مرتبۀ دوم آن است یغه ر را بیغ يبد

ز نرم یشفقت باشد آن معاشر نه ه بکرفق باشد بله ر معاشر، اگر انسان با معاشر خود بیا غیا معاشر است یر یه غکرا یدهد ز
شر وجه باشد و اگر بد كند و اگر دل پاکن يو تند یشود و درشت يو تند يدارد و دل بر او مهربان دارد و در صورت با ب 

                                                           
  است آن يچه بد بو - 17
  شید است دندانهایچه سف - 18
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ه چون خداوند کند کنقص خود حواله ه ند بکبد ن یند و اگر با وجود اکند البتّه او بد نکمقابله  ینرمه ند بیو خالف ب
ه من را اصالح کرد کن بنده خود را مستحقّ سخّط خود یند اکمن را اصالح  يمال و ناهموارکه خواست نقص من ب یم
ه کنم که چرا نتوانستم امتثال امر خدا کند کرد خود را مالمت کند و اگر نکدفع  ینرمه ضاً بیر معاشر باشد ایند؛ و اگر غک

اهد کاو ن ياصالح نشود و از بد ینرمه و اگر ب ١٩ .ِاْدَفْع 3ِلَّيت ِهي َاْحَسْن فَِأَذالَّذي بَيَنك َو بَيَنُه َعداَوٌه كأنٌَّه َويل َمحيمٌ  فرمود:
تعب اندازد و مستوجب سخّط ه ه خداوند بنده خود را بکنم کص خود را اصالح نتوانم یه چرا نقاکند کخود را مالمت 

  ند. که من را اصالح کند کود خ
ر یس در معاشرت و در معامله و در مجادله و مخاصمه از حق خود بگذرد و حق غکه با همه کن است یخالصه انصاف ا

 يریبگ يزیخود چ يه چون براکردند کر را منظور دارد چنانچه در ترازو مستحب یه از حقّ خود جانب غکرا نخواهد بل
ه نتوانند ک. صنف اول يرین تر بگیطرف بار را سنگ یبده یر بخواهیغ يو چون از خود برا يریتر بگکطرف بار را سب
اند و صنف سوم  صفت یر خنثیر را از غینند و گناه غیه گناه خود را از خود بکاند و صنف دوم  صفت یانصاف دهند انث

ه خداوند گناه امت را که و آله و سلّم است یعل یاند و محمد بن عبداهللا صلّ ر را بخود نسبت دهند داخل رجالیه گناه غک
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما &ََخَّرَ دیگناه او شمارد و بگو ر بذنب امت شده. و یه تفسک ٢٠: ِأBّ فـََتْحنا َلَك فـَْتحًا ُمبينًا لِيْغِفَرَلَك ُ% ما تـََقدَّ

ه در عبادات بقدر وسع کنیبا ا یعنی 21.قـُُلوبـُُهم َوِجَلٌه اَنـَُّهْم ِايل َرUِّْم راِجُعونَ يُؤتـَْوَن ما آَتوا َو : ه فرمودکن فرقه است یدرباره ا
ن یشند با وجود اکه بار خلق را خود بکنند بلکه توانند بار خود را بار خلق نیکوشند و در معامله با خلق بقدریکم

ه انصاف کرد. و گفته شده است کخدا چه خواهند  ياند و وقت رجوع بسو ردهکاند ن ه آنچه از آنها خواستهکاند  درخوف
ان دوست و نقصان یف رود اگر چه در انصاف دادن زیده حیچ آفریه از طرف او بر هکه روا نداشته باشد کآن است 

  ل: یو قد ق 22؛ِلَنفِسكَاِالْنصاُف َاْن َترضي ِلَغْريَِك ما تـَْرضي لَِنْفِسكَ َو َتْكَرُه َلُه ه: کار است یعزّت باشد؛ و در اخبار بس
  در قعود و در سجود يه عمرکبه             د در وجود یگر ز تو انصاف آ

ه دوست دارد کشمارد بل یکو بد خود را در نظر آورد و آنها را ن یکه اعمال نک یسکن خلق خدا است یو از جمله بدتر
َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبَا أَتـَْوا : و قاَل اُ% تَباَرك َو تَعايل َكمانند، کشمارند و او را بر آنها مدح  یکگران هم آنها را نیه دک

ه خدا خواسته کنند چنانک یع آنچه میجم یعنی 23.َوحيُِبُّوَن َأْن ُحيَْمُدوا ِمبَا َملْ يـَْفَعُلوا َفَال َحتَْسَبنَُّهْم ِمبََفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
  َو َملْ يـَْفَعلوها كما اََمَر ا%ُ َو حيُِبُّوَن َاْن ُحيَْمُدوا َعَليها. ست:یاست ن

ه کن کخو  ةنند چارکه تو را بر اعمالت مدح ک يل داریه مک ینیوسته مراقب خود باش اگر در خود، بیز من پیپس عز
اند نخواهد  ه خواستهکچنان ینکده هر چه ینرسه و آله یاهللا عل یصلّ يمقام محمده ه تا بکنیجهت اه ن فرقه؛ بیداخل هم

  َوا%ُ املَُوفُِّق َو املُعني.. یزن صفت باش رون ویه از انصاف بکن فرقه یبود داخل هم ی، پس خواهَوَملْ تـَْفَعلها َكما اُِمْرَت Uِابود: 
ار وارد یه در اخبار بسکف مال باشد اتعاب تن و اتاله خلق رساند اگر چه به د راحت بیه تا بتواند بنده خدا باکگر آنیو د

                                                           
  .گردد  دل مىکیى دوستى یان او دشمنى است گویان تو و میه مک سىکن آنگاه کدفع . 34سورة فصلت، آیۀ  19
  .نده تو درگذردیتا خداوند از گناه گذشته و آ. درخشانىروزى یم پیدیروزى بخشیما تو را پ. 1-2سورة فتح، آیات  20
  .ه به سوى پروردگارشان بازخواهند گشتکشان ترسان است یه دلهاکیدهند در حال آنچه را دادند مى. 60سورة مؤمنون، آیۀ  21
  داري. انصاف آن است که رضایت دهی بر غیر خودآنچه بر خودت راضی هستی و آن را بر خودت کراهت می 22
ش قرار یاند مورد ستا ردهکنند و دوست دارند به آنچه نک اند شادمانى مى ردهکه بدانچه کسانى کالبته گمان مبر . 188، آیۀ آل عمرانسورة  23
  .خواهند داشت كه براى آنان نجاتى از عذاب است عذابى دردناکرند قطعا گمان مبر یگ
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ن یه محبوبترکن است یگر ایست و در اخبار دین نداشته باشد مسلم نیاهتمام به امور مسلم ند وکه صبح ک یسکه کاست 
ن خلق یند، محبوبتریال خدایه خلق عکگر است یخلق خدا. و در خبر ده ن شما است بیتر خدا نفع رساننده يشما بسو

دخال سرور در قلب مومن ک ياریال او. و اخبار بسیعه ن آنها است بیتر رساننده خدا نفع يبسو ه وارد شده است در مدح ا
ردن من است و کمن مسرور ؤردن مکه فرمود مسرور ک يخلق خدا مثل اخبار نبوه دن بیداللت دارد بر مدح نفع رسان

ه رده نشده است خداوند بکه عبادت کنید بر اه داللت دارک يردن خدا است. و مثل اخبارکردن من مسرور کمسرور 
ه من را ک یتعال ه فرمود حقکه یمن و مثل اخبار قدسؤخدا از ادخال سرور در قلب م يتر باشد بسو ه دوستک يزیچ

من داخل ؤه سرور بر مکهستند  یسانکام و آنها  م قرار دادهکام و آنها را حا آنها واگذاشتهه ه بهشت را بکاست  یبندگان
من و ؤدر حاجت م یه در بابت اجر سعک يمن و اخبارؤحاجت م يه در باب ثواب قضاک ين اخبارینند و همچنک

ار کدن به بندگان خدا یه راحت رسانکنیمن وارد است تمام آنها داللت دارد بر اؤرب مکه در باب حسن دفع ک ياخبار
الم روایعل یحضرت موسه ن است. و نسبت بیقیصددر  يارکه ران شکد یرا د يریحضرت ش ه آنکت شده است یه الس

ف یضع یروباه 24یالکنار که در کد یند؛ دک یر چه میند آن شیه به بکحضرت از عقب رفت  رود، آن یدهن گرفته و م
وان یر حکوان درنده در فیه حکنیرد از اکش آن روباه انداخت! تعجب یر در پین شیار را اکار افتاده است و ران شکاز 
و بر  ینکدا یه پکر باش ین شیمثل ا یموس يه اکشد به آن حضرت  یرد؛ وحکف خدمت یوان ضعیح يگر و براید

  . ینکضعفاء بذل 
ه مؤمن کدن تو منبسط شود یاز د یسکه هر ک ینه صاف و لب خندان باشیگشاده و س يس با روکد با همه یه باکگر آنید

باشد،  یار خدا دلتنگ و محزون مکر خود در یشه از قصور و تقصیه همکنین ایدر ع یعنی 25.هِ ُبشُرُه يف َوجِهِه َو ُحزنُُه يف قَلبِ 
شریمن و چه موافق و چه منافق باؤافر و چه مکدر مالقات با بندگان خدا چه  جه باشد  د با بن خلق خدا یه از جمله بدترکو

دن او خوشنود یاست که مردم از د یسکن خلق خدا یر شوند و از جمله محبوبتریدن او دلگیه مردم از دکاست  یسک
   »شوند.
د مراقب یبا« 26فرمایند: می ا و آخرت داندیدن یتکبر یرا مورث ب اب آنکاز خود دور دارد و ارت کد سالیان آنچه بایدر ب

 -  یراهتک یو چه نه یمیتحر یچه نه -ب نشود کچوجه مرتیه اند بهردهک یعت مطهره نهیه در شرکه آنچه را کباشد 
بر  يویدن یتکبر یو ب يد عذاب اخرویبائر شمرده شده است و توعکه از کشده است ربا است  یه نهکه از جمله آنها ک

اند و چه صورت شرع درآوردهه اند چه بار شدهکن یب اکانه مرتکبا یه بکه آنها کده هم شده است یآن شده است و د
َا الَبيُع ِمثُل الرِّ وار  یالابال ت از اوالد آنها که برکرده بلکپشت وفا ن یکه کت از اموال آنها برداشته شده کاند برگفته 27بواِامنَّ

س منفعت خود را منظور ندارد و جانب خود را کچیچ حال و با هیآنها نمانده. و در ه يه اوالد هم براکهم برداشته شده 
ه گذشت کچنان - ح دهد بر جانب خود یرا ترج ه در همه حال جانب طرف مقابلکح ندهد بر جانب طرف مقابل بلیترج
ب دادن را از خود یو فر -ثار موصوف شودیوصف اه ه بکح دهد یه در ترازو جانب طرف مقابل را بر جانب خود ترجک

و  یدار جنس از ترقیا خریه صاحب جنس کش از آنیرده پکا تنزل یرده ک یدر بازار ترقّ یه نرخ جنسکنیدور دارد؛ مثل ا
                                                           

  باشد.رده کنده و گود که آب آن را ک ینیگودال بزرگ، زم - 24
 . 333نهج البالغه، کلمات فصار،  25
  /http://www.sufism.ir .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 26
 . رباست ثلداد و ستد م. نیست جز اینکه 275سورة بقره، آیۀ  27

http://www.sufism.ir/
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مت یه قکه بالفعل رسم تجار شده است کمت گران چنانیا قیمت نازل یقه ا بفروشد بیتنزل باخبر شوند جنس را بخرد 
 یکه شرکخالف واقع ه سند بینو یا تنزل جنس را می یسند محرمانه و در ظاهر ترقینو یگر میدیکرا به  یمحل یواقع

ب و خدعه از خود دور دارد چه در معامله و چه در یل فرایه خکنین مطلب ایند. اجمال اکد تواند بیگر خریمحل د
د و بر یجو یله نفس میحه رده توسل بکل بر خدا نکند توک یه خدعه مکس ک ه آنکجات ها و چه در مرافعه حرفه

 یا جنسی کیمل یسکه کل، یا هم باالخره محروم دارد. و اقالۀ مستقیخداوند الزم است او را به مقصود نرساند و در دن
ند و امر کابد و اگر لجاج یت که بره البتّکند کرده زود فسخ کن یستادگیرد اکمان شد و خواهش فسخ یفروخت و پش
آن مال و  یامتثال امر دل صاحب مال در پ كه عالوة ترکرا یت را از آن معامله بردارد زکند خداوند برکحق را امتثال ن

ه یمت از آن کآن باشد بر یدر پ یسکه دل ک یمال ه حق شفعه کند کا به تسلط منع نیخدعه ه را ب یسک 28رود. و حقّ شُفع
 29ردن از صاحب حق غصب است. و داخل سومکاست، حبس  که شفعه دارد مثل ملک کیدر مال مشتر یکشر

ا یعه ا مزاریه دو مسلم با هم معامله کن است یدخول در سوم مسلمانان ا یست و معنیه حرام شرعکد شد یمسلمانان نبا
ا مزارعه ین معامله ید من هم طالب ایان داشته باشند و هنوز حرف آنها قطع نشده شخص برود و بگویا اجارة در میمضاربه 

  ند. کاد نیند بر آنچه آنها گفتگو دارند و چه زکاد یا اجاره هستم چه زین مضاربه یا ای
 بغضه ب شدن است و خدا را بر خود بکرا مرت یمیامر تحرردن و کاعتنا ن یاله ین شدن به نهناه داخل سومِ مسلماکبدان

دن و یح دادن و دل مسلم را رنجانیاست و جانب خود را زن مانند ترج کوه سالیه شکردن است کشفقت  كآوردن و تر
يدزدو  ینها؛ از راهزنیاب همۀ اکنها و ارتیردن است طرف معامله مسلم را بر همۀ اکردن است و اعانت کبر مسلم  يتعد 

م کبدتر است. پس شخص سال یوجهه ب سل د صبر یآن معامله باه ن است و راغب هم باشد بیدر ب یسکبا  یتا معامله م
امد یو اگر درست ن - ند در معاملۀ آنهاک یش از درست آمدن سعیو پ - ند، اگر معامله آنها درست آمد خود را بگذراند ک

ن نعمت را یر اکه شکن زمانها رؤساء ملت و دولت در عوض آنین اکرا؛ لل خود یند مکوقت اظهار  و از هم گذشتند آن
گر یدیکتعاضد ه ام ملت را بکاح ی، ملّت شده است و دولت شده است و تماميه الحمدهللا مذهب جعفرکبجا آورند 

با م یشوند مناه یب مکسازند خود آنها مرت يجار ن یاب چندکارت هکرا  ین امر معظمیند از واجبات! و چنینما یرا و ا
بهم  شوند و یل میه معامله واقع شده را دخکشوند بل یگر میدیکشوند و داخل معامله  یب مکحرام در آن هست مرت

دتر است از ین درجه شدیچنده ار حرمتش بکن یه اکنیآورند و حال ا یصورت شرع هم در مه ب یله شرعیحه زنند و ب یم
 یزدن معاملۀ اول همه رده بعد از بکا اجاره یده یه خرکدر دست آن کآن مل ایداخل شدن در سوم مسلمانان و آن مال 

ار آنها مردم را اضالل کن یت بر رؤسا است ایغصب خواهد بود و تصرّف در آن حرام خواهد بود و چون نظر مردم رع
رد یگ یف همه را میوبال تطفافتند و  یف میتطفه واسطه تمام مردم ب نیاه عت مطهره و بیشره ند بک یپروا میند و بک یم
ادتر یه حق خود را زکن است یف هم همیر را ناقصتر و تطفیست مگر جانب خود را چربتر خواستن و حق غین نیه اکرا یز

ثار آن است یتمام بدهد. و اه ر را بیغ خود را تمام خواهد و حقّ ه حقّکن است یر را ناقصتر. و اعتدال ایبخواهد و حق غ
عه و یا بعد از مبایشدن  یسکه داخل معامله کم یگوئ یه مکاد بدهند. بلیر را زیاقص خواهند و حق غه حق خود را نک

ر است و در یض حق غیف تنقیه تطفکرا یف زین مرتبه بدتر است از تطفیچنده شدن ب یمزارعه و مضاربه و اجاره مدع
                                                           

 یسهم خود را بخواهد به شخص ثالث یکاز دو شر یکیباشد و  كن دو نفر مشتریب یر منقولیه بر اساس آن هرگاه مال غک یحقشفعه،  28
گر است.ید یکد با شریم در خربفروشد، تقد  

   ع.یاز ب یمت ناشیبها و ق 29
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است  یم وقتیه گفتکنها یردن است. و اکحرمت او  کر و هتیدن غیر را بردن است، عالوه رنجانیحقّ غ یلّکه ار بکن یا
ا بعد یدتر خواهد بود حرمت داخل سوم شدن ین درجه شدیر مومن باشد و اگر مؤمن باشد البته به چندیه طرف معامله غک

ه با خدا و رسول خدا طرف که با صاحب مؤمن طرف شدن است بلکنیجهت اه زدن آن معامله؛ ب همه از وقوع معامله ب
  ن از زبان مؤمن است:یشدن، و ا یاست و مدع شدن

  ه با خدا در افتادکبا ما نه   مادر افتاده ن بکیه ز کس کهر 
آذي  َمنْ گر: یو در خبر د ٣٠.َاهاَن ِيل َولياً  َمنْ است:  یث قدسی؟! در حديبا ماش در انداز يبرانداز یه خواهکرا  آن یاله

رَُع َشيٍء َايل ُنصَرِة َو َاBَ َاسْ  ه فرمود:کن خبر است یو در چند .٣٢َحَقَر ُمؤِمناً  َمنْ گر: یدر خبر دو  .٣١َصَد ِلُمحارَِبيتَارْ  ُمؤِمنًا فـََقدْ 
را  یمن شود. و خوردنؤل معامله میه دخکنید بر حذر باشد از ایس ندارد، پس باکچیو طاقت مقاومت خدا را ه ٣٣َاولِيائي.

اد از خود داشته باشد و مردم هم محتاج باشند یه اگر زکندارد بل قصد گران فروختن نگاهه ه محل حاجت مردم باشد بک
ه از جناب کنیا یده است حتید رسکید اکیغ و تأیبل یار است و در اخبار نهکه احتکشد کن یبفروشد و انتظار گران

ار کس احتکه هر کن کخود نوشتند، نوشتند نظر  ةاز وال یکی يه براک یه در دستورالعملکه السالم است ین علیرالمومنیام
رُه بـَْنيَ ند: ک ر وقت یرند؛ اما در غیاست او مطلع شوند و عبرت گیه همه مردم از سکن ک یاستیچنان س یعنی.  الّناسِ َشهِّ

اده از آنچه یزه ه بکه یه و مواضعه و تولبحع مرایار نخواهد بود. و در بکتر فروختن احتر قصد گرانیغه حاجت مردم و ب
 سست دروغ گفتن در رأیز نیده است جایه خرکهمان ثمن ه ا بیصه ینقه ا بیخواهد بفروشد  یاست مآن جنس تمام شده 

ق و بعد از یر رفیا غیق یرفه ه جنس را بفروشد بکنیرا بصورت راست درآوردن مثل ا یردن و دروغ واقعکله یالمال و نه ح
له است ین حیه اکه خبر دهد به رأس المال دروغ نگفته باشد که بعد کمت شود ید قیادتر از آنچه بایز یمتیآن بخرد به ق

ن شخص با بنده خدا دروغ گفته است و یه اکد چرا یاد بگویه را زید و سرمایه ابتدا دروغ بگوکن یه بدتر است از اکبل
مکله با خدا هم یح له با یو گناه ح د اثم دروغ را خواهد داشتیه ابتدا دروغ بگوکندانسته. و آن 34رده است و خود را آث

ه کاند  ردهکن است آنچه تجار رسم یدرآوردن نخواهد داشت. و همچن یکصورت نه خدا و گناه فعل زشت خود را ب
نند و پول آن جنس را ک یم مکاند ه اسم بردهکه یاز سرما ینند و مبلغک یم مکند و بعد نزول رخ یرا به وعده م یجنس

وعده  يم و چقدر از برایادهین وعده خریه به اکند یه واقع را بگویا تولیا مواضعه یمرابحه ه فروش ب نیدهند اگر در ح یم
اسم نبرند بدتر است از دروغ گرفتن ابتدا به  چیاجل را ه ب است و اگر خبر دهند به ثمن مؤجل ویع یم بیاردهکم ک

   »پنداشتن. یکله با خداست و دروغ با بنده خدا و فعل زشت خود را نین هم حیه در اکنیجهت ا

  اي اخالق حرفه موارد
گذارد و لذا  آنچه که از این مبحث قابل تصویر است اعمالی است که وجدان افراد بطور عموم بر صحت آن صحه می

را از لحاظ نظري به عنوان عمل  هابیان نمود که عقل و وجدان در عموم انسانها آن موارديتوان آنها را به صورت  می

                                                           
  .321، 2الکافی، جلد  ٣٠
  .321، 2الکافی، جلد  31
  .351، 2الکافی، جلد  32
  .شتابم شتر مىیز بیارى دوستانم از همه چیمن به .  3َُب َمْن آَذى اْلُمْسِلِمَني َو اْحتَـَقَرُهم، کتاب االیمان و الکفر. 2الکافی، جلد  33
  گناهکار -  34
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اي است که عقل و وجدان  پذیرد هرچند موقع عمل از ارتکاب آن تخطی ورزد. این موارد به گونه صالح و صحیح می
را به  مواردي. لذا در این باب شود غیرمستقیم موجب ورود زیان به دیگري میمستقیم یا صورت ه عمل فرد بپذیرد که  می

   نماییم. شناسد بیان می ن آن را به عنون حسنه و عمل صالح میاي که وجدا صورت عام و خاص و همچنین وظایف نانوشته

  عام موارد
به شاغلین در هر پست و سمتی نباید با ایجاد شرایطی تصنعی اقدام به تحکیم شغل و جلب منفعت براي خود نمایند  -1

 تضییع نمایند.به سبب اقدام خود در این راستا حقوق افراد یا جامعه را طوري که 
هیچ مقامی مجاز به بکارگیري اموال و منابع و امتیازات سازمانی در اختیار خود را براي انتفاع  هیچ فردي در -2

 شخصی ندارد.
 انگاري در انجام وظیفۀ بر عهدة فرد موجب مسئولیت حقوقی وي است. اهمال و سهل -3
یکسانند و اجتماعی تصادي همه انسانها در انجام معامالت بدون توجه به دین، مذهب، نژاد و قومیت در تعامالت اق -4

هایی و به موجب نص  هاي خاص محدودیت با حکمتدر جهت تعالی جامعه بشري مگر در مواردي که شرع مطهر 
 در نظر گرفته باشد.براي انجام آن صریح قرآن کریم 

 .شود استثناي مواردي که موجب تضییع حقّ اشخاص یا جامعه میه مصون از افشاء است بسرّ اشخاص  -5
 .و خیانت در امانت مجاز نیست شود امانت دیگري نزد غیر وظیفۀ وي تلقی میحفظ  -6
هر نوع تهدید اشخاص به اجبار براي انجام اهداف فردي یا سازمانی که در راستاي مقررات جاري کار و اشتغال یا  -7

  شود.  تجارت باشد ناصحیح و موجد حق براي تهدید شونده می
 به است. انسانی و موجد حق براي معمولٌ اعمال زور مخالف با اصول تعامالت -8
 تحقیر ناروا است. -9

 شود. سازش با غیر به منظور تضییع حقوق اشخاص یا جامعه موجد حق براي زیان دیده می - 10
 اداي قرض در سررسید وظیفه مدیون است. - 11
ر ضامن اسراف و تبذیر موجد زیان به جامعه است و چنانچه منجر به ضیق معاش و آسیب به دیگران شود مبذّ - 12

 باشد. می
هاي  و تحویل آن به طور سالم و قابل استفاده به نسلقناعت در مصرف منابع آن حفظ حرث و نسل محیط زیست  - 13

 گیرد. بعدي از تعالی فکر انسانی نشئات می
 از ممدوحات هر فرد ثالث است.اصالح بین و رفع اختالفات طرفین  - 14
 ثالث شود ممنوع است.مکر و خدعه که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق  - 15
یا افعالی که با تدلیس و پوشاندن عیب کاال و خدمت به هر شکل و رویه که موجب غفلت خریدار از آن شود  - 16

  ممنوع است.تظاهر به صحت یا نمایشات ظاهر الصالح در معامله 
 دروغ در معامله موجب بطالن آن است. - 17
 تصرف مال حرام و استعمال مال غصب ممنوع است. - 18
اطراف قرارداد مکلفند تمام اطالعات و خصوصیات مورد معامله را با یکدیگر به شفافیت تام در چارچوب قرارداد  - 19
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 فی مابین افشا نمایند.
کنندگان کاالها و خدمات نباید با ایجاد شرایط مصنوعی سبب تقاضا براي کاال یا خدمت  تولیدکنندگان و عرضه - 20

 خود شوند.
کننده یا بطور کلی  دگان کاالها و خدمات نباید با اطالع بر زیان کاال به سالمت مصرفکنن تولیدکنندگان و عرضه - 21

 به مصرف کننده نسبت به تولید یا عرضۀ آن اقدام نمایند.
فروشنده نباید با استفاده از ایهام در مماثلت و تشابه بین دو کاال در هنگام معرفی کاال، خریدار را به شبهه اندازد که  - 22

 مورد نظر خریدار به او عرضه خواهد شد و سپس کاالي دیگري را به او تحویل نماید. همان کاالي
فروش باالتر از قیمت یا خرید در زیر قیمت به نحوي که معامله ناشی از عدم اطالع یکی از دو طرف از قیمت رایج  - 23

فروشی یا کم فروشی در کم یا و بطور کلی هر نوع گرانشود.  بازار باشد موجب بطالن یا الاقل خیار زیان دیده می
 کیف کاال یا خدمت ممنوع است.

  اندازد ممنوع است.  کسب و کارهاي منهی که منافع جامعه را به مخاطره می - 24
کنندة خدمت را به  دریافت حق العمل یا حق الجعاله وقتی صحیح است که خدمت رسان خدمت مورد نظر دریافت - 25

 باشد. العمل یا جعل نمی براي وي به انجام برساند وگرنه مجاز به دریافت حقکننده است  آنطور که مد نظر دریافت
باشند که معامله بین  گري می الجعاله یا حقوق مربوط به واسطه العمل یا حق ها وقتی مجاز به دریافت حق واسطه - 26

یا حقّ فت حق داللی حق دریاتصورت مس خریدار و فروشنده منطبق با نظر طرفین به انجام رسیده باشد در غیر این
 نیستند.گري  واسطه

حاذق نیست مجاز بر عهده گرفتن امور در آن زمینه را ندارد و باید مسئولیت ماهر یا هیچ فردي که در فن مورد نظر  - 27
 دارشدن آن را پذیرفته و جبران نماید. خسارت احتمالی ناشی از عهده

 مکلّف به ایفاي تعهد خود است.دي که به دیگري داده مسئول است و ههر شخصی در مورد تع - 28
  احتکار ارزاق مورد نیاز مردم هنگام قحطی و خشکسالی مجاز نیست. - 29

  خاص موارد
آورد مجاز به کتمان آن  ضرر همگان را فراهم میمنع نفع یا  موجباتیابد که  کسی که به علم و دانشی دست می - 30

 نیست. 
گردد نباید در راستاي ضرر به دیگران یا به عنوان ابزار سلطه بر دیگران و بر خالف منافع  علم و دانشی که کسب می - 31

 مورد استفاده واقع گردد.انسانها عام 
  .گیرنده نیست مشاور مجاز به خیانت به مشورت - 32
ملزم به رد درخواست  کافی در مورد موضوع مورد مشاوره نداردو صالحیت مشاور چنانچه تخصص و اطالع  - 33

 باشد. مشاوره و در موارد کلی استعفاء از سمت خود می
 مالی و معنوي از وي ممنوع است. ۀوکیل مجاز به تبانی با فرد مورد تنازع موکل خود نیست و اخذ هرگونه موهب - 34
اینکه حق با موکل و چنانچه به علم به  باشد. یفاي درخواست ناحق موکل خود نمیتوکیل مجاز به وکالت ناحق و اس - 35

جرم انتساب ارتکاب خود نیست نسبت به استیفاي حقوقی براي موکل خود برآید که شایسته آن نیست و او را از 
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  اطراف دعوا شود باید در عواقب و کیفر جرم شریک باشد.مبرّا یا موجب خسارت به 
او را به یا نمایاندن بیماري که بیمار به آن مبتال نیست طبیب نباید با ایجاد رعب و ترس در فرد مورد معالجه خود  - 36

 نحوي راضی به انجام معالجات کند.
 ترین راه بیمار را معالجه نماید. خرج ترین و کم طبیب باید با سریع الحصول - 37
 یبا آنان و اخذ پورسانت معرف يرا به اطباء همکار که قرار همکار ماریب ،یاخذ پورسانت معرف يبرا دینبا بیبیط - 38

 .دینما یدارد معرف
طبیب مجاز به ترغیب بیمار از استفاده از امکانات پزشکی مراکز درمانی که با آنها قرارداد همکاري دارد یا سهامدار  - 39

 باشد. باشد یا منافع مشترکی با آنان دارد نمی آنها می
به بیمار ارائه دهد و اگر بیمار با عمل طبق تجویزات پزشک اي خود را  باید در نقش پیمانکار خدمات معالجهطبیب  - 40

 درمان نشد طبیب حق دریافت حقّ العالج ندارد.
 پزشکی مازاد بر نیاز بیمار ممنوع است. هاي ، کاالها، داروها، تجهیزات و بطورکلی هزینهتحمیل خدمات - 41
دارد که همواره  بیماران را به صورتی نگاه میکند و  داروهایی که بیمار را بطور ناقص معالجه مییا تجویز ساختن  - 42

 نیازمند آن دارو باشند دور از شأن انسان است.
آورد از شئون انسان  جلوگیري یا خودداري از نشر، تولید یا عرضه داروهایی که موجبات سالمتی افراد را فراهم می - 43

 نیست.
 ه طرف دیگر است.طوالنی کردن مسیر فعالیت براي انتفاع بیشتر بی انصافی و ظلم ب - 44
 کسب علم و دانش باید در راستاي منافع جامعه باشد و نه منافع فردي یا گروهی. - 45
 اعمال تبعیض مبتنی بر حب و بغض مذموم است. - 46
 استفاده از قدرت قهري خود براي اطفاي خشم خود در ارتباط با مجرمین یا متهمین نیست.مجاز به پلیس  - 47
  ها برخالف وظایف مصرّحه در قانون نیست. گروه جانبداري از افراد ومجاز به پلیس  - 48
 کارکن مکلّف به بکارگیري توان و تالش خود براي انجام وظایف محوله است. - 49
 هایی که در اختیار کارکن قرار دارد امانت نزد اوست و مکلّف به حفظ آنهاست. دارائی - 50
ذینفعان مستقیم شرکتی که در آن به کار مدیر مکلّف به بکارگیري تالش خود براي حفظ منافع سهامداران و  - 51

 گمارده شده است.
مدیر مجاز به انجام اموري که مستوجب خلق زیان براي غیر سهامداران و ذینفعان مستقیم شرکتی که در آن به کار  - 52

 گمارده شده و به نفع اشخاص مورد نظر خود نیست.
   باشد. متوجه وي میمسئولیت آن شناخته شده و خسارات ناشی از عدم توجه مدیر به ایمنی پرسنل اهمال مدیر  - 53
باشند و  سیاستمداران ملزم به بکارگیري امکانات خود براي حصول امنیت و اعتالي مادي و معنوي کشور متبوع می - 54

 هایی بکارگیرند که جوامع دیگر کشورها مورد ستم واقع شوند یا حقوق آنها تضییع شود. در این راستا نباید رویه
 باشند. اران مجاز به جانبداري از منافع ناحقّ کشورهاي دیگر و در جهت تضییع حقوق کشور ثالث نمیسیاستمد - 55
سیاستمداران و نظامیان مجاز به ایجاد تشنّج و جنگ براي کسب منافع ملّی یا خصوصی یا شخصی یا حزبی یا  - 56

 اي نیستند. گروهی یا حرفه
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 نزاع میان سیاستمداران نزاع بین ملتها نیست. - 57
 تصرّف حقوق، منافع، ملک و اختیارات دول دیگر بدون رضایت و مشروعیت فعل ممنوع است. - 58
  دفاع حقّ مسلّم است. - 59

به این لیست اضافه نمود و براي تحقق هر یک از آنها راهکارهاي تربیتی و اجرائی در را ي دیگر موارد بسیارباید مسلماً 
  تا بلکه توجه اندیشمندان به موضوع جلب گردد. نظر گرفت ولی هدف ما در اینجا فتح باب موضوع است

  وظایف وجدانی
َا بُِعْثُت ِألُمتََِّم َمَکاِرَم «فرماید:  چه پیامبر اکرم (ص) می وظایف وجدانی فرد ماوراي وظایف اخالقی او قرار دارد. ِإمنَّ

هاي اخالقی را تمام کنم) و هدف از بعثت آن حضرت (ص)  (نیست جز اینکه من مبعوث شدم تا شرافت ٣٥»اْألَْخَالقِ 
باشد. لذا این امر یعنی یاري آن حضرت در توسعۀ مکارم اخالق وظیفۀ هر مسلمان است. و بطور کلی  مکارم اخالق می

ع از انسان حصول کماالت اخالقی است و در مسیر تعالی باید زینت  همانطور که  انبیاء و اولیاء و اوصیاي الهی بودتوقّ
رسول اکرم و  )ما شرمنه باعث  دیما باش نت(زی ٣٦»کونُوا َلنا زَْينًا َو ال َتکونُوا َعَلْينا َشْيناً «فرماید:  حضرت صادق (ع) می

الّناِس راٍع و ُهَو َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّتِه ، َوالرَُّجُل راٍع َعلى أال ُكلُُّكم راٍع و ُكلُُّكم َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّته؛ فَاَألمُري الَّذي َعَلى «فرمود (ص) 
 َمسؤوَلٌة َعنُهم، َو الَعبُد راعٍ 

َ
َعلى ماِل َسّيِِدِه و ُهو َمسؤوٌل  َأهِل بَيِتِه و ُهَو َمسؤوٌل َعنُهم، َو املرأُة راِعيٌة َعلى بَيِت بَعِلها و ُولِدِه و ِهي

ردستانش بازخواست ید و همه شما نسبت به زیه همه شما مسئولکد یبدان( 37»ُكلُُّكم َمسؤوٌل َعن َرِعيَِّتهِ   َعنُه، أال َفُكلُُّكم راٍع و
شود. مرد، سرپرست خانواده است و  یردستانش بازخواست میمسئول مردم است و نسبت به ز مردم، يد. فرمانروایشو یم

شود. برده،  میزن مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنان، بازخواست . شود مینسبت به آنان، بازخواست 
ردستان یتان در برابر ز د و همهیه همه شما مسئولکد یخود است و در برابر آن، مسئول است. پس بدان کمسئول مال مال

 يْ فـَلَ  نيَ 3ُِموِر اْلُمْسِلم ْهَتمُّ يَـ َمْن َاْصَبَح ومل « 38و رسول خدا (ص) فرمود: )د.یشو یخود، بازخواست م
َ
َع َرُجًال  س ِمْنُهْم َو َمْن َمسِ

 يْ فـَلَ  ْبهُ جيُِ فـََلْم  نيَ لِْلُمْسِلم J نادىيُ 
َ
و هر کس  ستیهر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان ن( »ِمبُْسِلمٍ  س

   .»ستینشتابد، مسلمان ن مکشرا بشنود و به ک یکس یکمک خواه ادیفر
تواند زمینه تحقیق در آن را بیابد. مصادیق مواردي از  فطرت انسان به ذات خیر و شرّ مفطور است و با تأمل در مسائل می

  تواند ارزیابی و راه صواب را از ناصواب بیابد: را وجدان می قبیل ذیل
 شفقت به خلق -1
 محبت و ترحم -2
لق و نرمی -3  حسن خُ
 و نیکوکاري یررسانیخ -4
 استقاللاحترام به  -5

 آگاهانه تیرضا - 15
 يوفادار - 16
 همدردي - 17
 ظلم و انظالم - 18
 بزرگداشت و تقدیر  - 19

                                                           
  ق.1403 ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،ی، ب382، ص 68محمد باقر، بحار االنوار، ج  ،یمجلس 35
  .77ص  2ج  ی. کاف151ص  65ج  االنوار بحار 36
  .1363 ،قم ی،انتشارات رض .119امع االخبار، ص ج ي،ریشع دریمحمد بن محمد بن ح نیتاج الد 37
  .5، ح 164، ص 2کافی، ج اصول  38
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 احترام به قانون -6
 رسانی و آسیب یبخش انیاز ز زیپره -7
 بهبود يتالش برا -8
 ریزي هدفمندي و برنامه -9

 تسهیل امور - 10
 در خدمت به جامعه تخصص يریبکارگ - 11
 يرازدار - 12
 فتوت و ایثار - 13
  وفاداري - 14

 مداري و انصاف عدالت - 20
 پاکیزگینظافت و  - 21
 يبرابربرادري و  - 22
 صدق و اخالص - 23
 پرهیز از تنبلیتالش و  - 24
 عفو و اغماض - 25
 توزي و عداوت کینه - 26
 تأنّی در انتقام و تعجیل در خیر - 27
  تشویق و ترغیب - 28

  اند: باشد ولی فرموده موارد تعالی انسانی و اخالقی بسیار گسترده است و محصور به موارد فوق نمی
  پس به قدر تشنگی باید چشید.      آب دریا را اگر نتوان کشید          

  لزوم معلم و مربی
و به است  يفرد مريا يریپذ تیمسئولشود. بطور کلی  تلقی میت یریمد رشتۀ يها نهیاز زم يا خالق حرفهدر حال حاضر ا

شود و تربیت در اخالق به  تربیت در فرد ایجاد میپذیري با  است. این مسئولیت فیفه و تکلیدر قبال وظ ییپاسخگو معنی
ه السالم یعلى علحضرت . کند شاگرد را طلب می- بخش نیست بلکه آموزش استاد شکل آموزش کالسیک نتیجه

َرهُ « فرماید: می ) لذا دینماگران را اصالح یتواند د ند، نمىکس خودش را اصالح نکهر ( 39»َمْن ملَْ ُيْصِلْح نـَْفَسُه ملَْ ُيْصِلْح َغيـْ
یکی « 40نویسد: می استاد مطهريطلبد که قبالً نزد مربی سابق تربیت شده باشد.  تربیت در زمینۀ اخالق مربی الحقی را می

از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس این است که تعلیم اخالقی در میان ما به صورت تعلیم و تدریس وجود دارد نه به 
هاي جان و فکر و سازندگی انسان تنها در  احتیاج به مرشد و مربی، براي درمان بیماري...  صورت سازندگی و درمانگري.

مالّ  42»بستان السیاحه«و  مالّ سلطانعلی 41»نامه والیت«توان به رسالۀ  ه رسمیت یافته که در این مورد مییمیان صوف
ه داللت دارد بر که یان وجوه عقلیدر ب» کرد. العابدین شیروانی که به دو واسطه از مشایخ مالّ سلطانعلی است رجوع زین
   43فرمایند: می معلّمه اج بیاحت
ت و چه هر دو برابر یت باشد و چه سبعیمیاست بالفعل، چه غالب بر او به یوانیت حیه انسان از اول طفولکبدان وجه اول:«

ت و یه فطره والکت یو استعداد انسانشود در وجود او  یز بالفعل میطنت نیرسد ش یز و رشد میباشند. و چون به سنّ تم
ن استعداد یه آن سه قوه در او بالفعل است و اکرا یاست ز یت باشد در او مختفیوند والیه و استعداد قبول پینیوکت تیوال
  باشد. یامده است مختفین تیفعله ز تا بالقوه است و بیست و هر چیاز او ن تیچ فعلیبالقوه است و ه یفیلکت تیوال

                                                           
  .8990م، ح کغررالح ،يآمد یمیعبدالواحد بن محمد تم 39
  .1369، انتشارات مدرسه، 24هاي معلّمی استاد مطهري، صفحۀ  کتاب جلوه،  89هاي دفتر  یادداشت، مطهري 40
  /http://www.sufism.ir .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 41
  /http://www.sufism.ir. يقمر 1315، گراور استنساخ یاحه، چاپ سنائی، بستان السیروانین شین العابدیحضرت حاج ز 42
  /http://www.sufism.ir .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يحضرت حاج مالسلطانمحمد گناباد 43

http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
http://www.sufism.ir/
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ه ک ین معنیره است، به ایاخ تیم فعلکه تمام اعمال و اقوال و احوال و اخالق و علوم شخص در حکشتر معلوم شد یو پ
حاصل شود تمام راجع به  یات شخصکه از اعمال و اقوال و ادراکات یه بر انسان غالب است آنچه از فعلک تیهر فعل

افر را جزا دهند در ازاء تمام که کنیه داللت دارد بر اک یاتیو آ ٤٤.یلّ صَ  َاو اَلّناِصُب زِنیه فرمود: کره باشد چنانیاخ تیفعل
ن ی، آنها داللت دارد بر همَاحَسِن اعمال يجزاه و مؤمن را جزا دهند در ازاء تمام اعمال ب مالَوء َاعْ سْ اَ  ياعمال به جزا

ه کفر خواهد بود چنانکطنت و یشم همان کفر است، نماز و روزة آن در حکطنت و یرة آنها شیاخ تیافر فعلکه کمطلب 
مان خواهد شد. یم همان اکت خواهد بود و تمام اعمال اگرچه زشت باشد به حیمان و انسانیفۀ ایرة او لطیاخ تیمؤمن فعل

ه در ک یسکه اگر متصل نشود ب يراُخْ ةت بر او غالب باشد و بعباریه صفات انسانک یسکن نشود با یپس اگر انسان قر
مال رسد و کطنت به یت و شیت و سبعیمیاست بالقوه بماند و به یوتکه ملکت یوت باشد، البتّه آن انسانکملنور ه گرفته ب

طاُن َن الشَّيْ ِشٌد َمتَكَّ َلُه َقريٌن ُمرْ  نْ كُ يَ  ملَْ  َمنْ ه: کن جهت فرمودند یگردد و از ا يه مرتد فطرکا باطل شود یماند  یت مختفیانسان
  ٤٥ُعُنِقِه. ِمنْ 

ه مقرّر بوده است ک یقیبه طر -ثاق دادن یردن و عهد و مکعت یوند نور است بواسطۀ بین اتّصال همان اتّصال پیا و مراد از
ع یابعت وصل بدل یه بواسطۀ بکست یوتکه آن صورت ملکر شده کرّر ذکه مکت است یوند والیوند نور همان پیو پ -
ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكمْ ه فرمود: کشود. و آن یمان داخل دل میگردد و ا یرة انسان میاخ تیشود و فعل یم اشاره  46َوَلمَّا َيْدُخِل اْإلِ

  رنده است.یعت گیب یوتکبهمان صورت مل
 یوانیات حیر مشتهیه غک - یات نفسانیسان در اول حال، غافلست از آخرت و فرو رفته در مشتهنه اکن است یا وجه دوم:

ه از آنجا کمهل يها ابانیراه ب ورهکن یده باشد و چندیان خوابیپا یابان بیه در بک یسکچون  -داند  یچ نمیه یطانیو ش
گم باشد؛ اگر  يند و شاهراه آبادیراهها را بب ورهکو  دار باشدیا بیبرود گم باشد،  يه به آبادک یان باشد و شاهراهینما
 ياست البتّه بزود کابان مهلیراهها به ب ورهکن یه شاهراه گم است و اکند کآگاه ن يداریا بعد از بیند کدار نیاو را ب یسک

ه خلق در کند: یگو یوسته میه پک یا صاحبان ملّت نبیوقت است  یننده چون نبک ننده و آگاهکداریو آن ب .شود كهال
ابان یبنگونه راهها به یست و ایه در راه نکنیو التفات به ا يدارین شخص بعد از بیاند و راه ندارند! و ا راهه افتاده یابان بیب

ه کنند ک یاج به راهنما را گوشزد مین احتید؛ اگر چه صاحبان ملت هم ایآ یاست خود در طلب راه و راهنما بر م کمهل
ِبطُُرِق  كَ َهُل ِمنْ َت ِبطُُرِق السَّماِء َاجْ اَنْ ه: کهست  يه در خبرکشود، چنان كهال يرد بزودیرا نگ یس دامان راهنمائکن یاگر ا

  47َدليًال. ِسكَ لِنَـفْ  ُلبْ رِض، فَاطْ اْالَ 
ف و یلکناً و چون تیوکالتّعلق است ت يان فطرکصفت امه ع آنچه موصوف است بیه جمکه انسان بلکن است یا وجه سوم:

ه از حال خود شخص بحسب وجدان و کچنان - ست یتعلّق ن یز انسان بیار نین است بحسب اراده و اختیوکار موافق تیاخت

                                                           
 یاحمد بن عل، رجال النجاشی. امۀیالق ومیالناس  ثیباب حد ،یروضۀ الکاف .ق. 1429 ث،یدارالحدم: ق ،ینیکل عقوبیمحمد بن الکافی،  44

 1406 للنشر، یالرض یفم: دارالشرق ه،یبن بابو یو عقاب االعمال، محمد بن عل. ثواب االعمال ش. 1365 ،یمؤسسۀ النشر االسالم ،مق ،ینجاش
م: ق ،یمحمد بن حسن طوس ،یاألمال. 235، ص 27، ج ق. 1403، دوم، یالعرب ثالترا اءیحا: دار روتیب ،یر مجلسقاألنوار، محمد با . بحار ق.

  .200- 201صص  ق. 1414مؤسسۀ البعتۀ، دارالتقافۀ، 
  .یعلوم اسالم يوتریکامپ قاتیمرکز تحق ض،ینرم افزار ف .652، ص یکاشان ضیمال محمدمحسن ف ،و االخالق و االحکام دیالعقا یف یالشاف 45
  .مان داخل نشده استیدر دلهاى شما ا. و ایمان 14سورة حجرات، آیۀ  46
  .ش راهنمائى بجوىین، براى خویهاى زم ترى از راه هاى آسمان نادان تو به راه. 184، 1اصول کافی، ج  47
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ه که باشد یۀ الهیوتکر از شجرة ملیو هر چه غ - ست یبدون تعلق ن یه آنکان معلوم است یعگران بحسب شهود و یاز حال د
شجرة  ياز آن بماند سوا یرد و از دست برود اگر همه در دم مرگ باشد و انسان دست خالیانسان به او تعلق ورزد فنا پذ

لَّت منقطع است در روز  هکه در خبر است کباشد در آخرت و از دست انسان نرود چنان یه باقکه یاله هر نسبت و هر خُ
تیق لَّ ت یوند والیا بسبب پیت است یوند والیاهللا همان پ یاهللا باشد و آن نسبت و خلّت ف یه فک یامت مگر نسبت و خُ

  ل: یما قکه از دست او نرود، کقرار دهد  يزید تعلّق خود را به چیر آخرت باشد باکه در فکس کحاصل شود. پس آن
  ــش آنــزمــانیــندیاز فــراق او ب    در جـهان یشاد گشت يو هر چه از
  شد جست و همچون باد يآخر از و    س شاد شدکشاد بس  یزانچه گشت

  و بجـهد از تـو تو بجهکش از آن یپ    هنم ياز تو هم بـجـهد تـو دل بر و
جهۀ باقکت است یوند والیاشاره به پ 48َههُ ِاّال َوجْ  َشٍئ هاِلكٌ  لُّ كُ  دن به خدمت یت بدون رسیوند والین پیه است و ایاله ۀیه وِ
  عت گرفتن حاصل نشود.یب يه مأذون باشد براک یسک

ه بار او تلخ و کاست  یه چون درختیطانیه و شیوانیات حیفعله ه انسان از باب محفوف بودن او بکن است یا: وجه چهارم
وند به یه اگر پکوند خوردن آن درخت تلخ است یمثل استعداد په بالقوه دارد کت یز تلخ باشد و بواسطۀ انسانیبرگ او ن

وة یرد برگ و میوند قوت گیه آن پکند کج بشیتلخ را به تدر يند و شاخهاکوند یت آن پیآن درخت برسد و باغبان ترب
ن ین چون اکلت باشد یوند نرسد تلخ باشد و سم انسانیآن په شد تا بکن شود اگرچه عروق تلخ او هر چه بیریآن درخت ش

و  49،َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم mَِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  یه معنکن و سمت او تمام شود یریوند رساند طعم او شیآب تلخ را به آن پ
ن شد و نافع. پس یرید شیوند رسین پیه آنچه تلخ بود و سم چون به اکن است یا 50،فَُأولَِئَك يـَُبّدُِل ا%َُّ َسّيَِئاnِِْم َحَسَناتٍ : یمعن

ن شجرة یریوند شیه پکبرساند  ید خود را به باغبان الهیت باشد بایسم ین و برگ او بیریه بار او شکاگر خواهد انسان 
لّا برگ و وجود او برساند وه ه را بیوتکمل آتش خواهد بود. يوه و چوب او تمام برایما  

در نفس او حاصل گردد و از  یتیه از او صادر شود فعلکار است و از هر فعل کوسته در یه انسان پکن است یا وجه پنجم:
ده باشد آن یوجود او رسه ت بیوند والیاو حاصل گردد؛ پس اگر پ يبرا یتیبدل، فعل کیو ادرا یو مسموع يهر مشهود

در صفحۀ  تیلّا آن فعلا دار علم و در دار علم صورت بندد وه ب نفس حاصل شود و آن علم رو یدر صفحۀ باالئ تیفعل
ا گردد؛ و از یالع ب و داءکئۀ نفس و آن علم جهل مریس تیدر دار جهل حاصل شود و آن فعل كنفس و آن ادرا یوانیح
خدا  یعبه بندگکزاب خانۀ یه اگر بندة هفتاد سال در تحت مکار به اختالف لفظ یه فرمودند در اخبار بسکن جهت است یا
رو  ه السالم را نداشته باشد او را خداوند بریطالب علیبن اب یت علیند و والکو شبها را نماز  ه روزها را روزه داردکند ک

، یوانیصفحۀ ح تیند و فعلکحاصل  تینفس فعل یوانیه تمام آن عبادات او در صفحۀ حکرا یدر آتش جهنّم اندازد! ز
  سان است.یکاو  يهر دو برا -  یصل أو یزِننفس  یوانیه صاحب صفحۀ حکئه نفس است یس

ران و سرگردان باشد، اگر یان حیپا یابان بیه در بکست یت مثل گوسفندیه انسان قبل از وصلۀ والکن است یا وجه ششم:
ا جانوران صحرا او را از هم یشود  كهال يت نرود بزودیت در گردن او گذارده نشود و از عقب قائد والیقلّادة وال

  ن مطلب.یتمام داللت دارد بر هم يرویو پ دیه ادلّه وجوب تقلکچنان - ند ربد
                                                           

  .ز نابودشونده استیجز ذات او همه چ. 88، آیۀ قصصسورة  48
  .میدادند پاداش خواه  به آنان بهتر از آنچه انجام مى و مسلماً. 97، آیۀ نحل سورة 49
  .ندک  ل مىیها تبدیکیشان را به نیهایپس خداوند بد. 70، آیۀ فرقان سورة 50
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 ُاولِئكَ ۀ کۀ مباریرد و آیاو گ يند رنگ و خویرنگ و ساده است با هر چه نشیه نفس انسان چون بکن است یا وجه هفتم:
ست ین نیات چنکن و مشرکیه مشرکرا یز ن مطلب،یداللت دارد بر هم 51نِهِ mِذْ  ةِ ِفرَ َمغْ َو الْ  ةِ نَّ ُعوا ِاَيل اجلَْ دْ ُعوَن ِاَيل الّناِر َوُهللا يَ دْ يَ 
جانب نار ه ند بیه با آنها نشکت آنها با نار هر یوجود خود و سنخه ن بکنند لکن خود یده ا بی ناره ه به زبان دعوت بک
داشته  یاگر بعض - بهشت ندارند  ين و مؤمنات هم به زبان دعوت به سویبا آنها و مؤمن یده شود بواسطۀ همرنگیشک

مان سنخ یت ایثیرد و چون آنها از حین آنها رنگ آنها گیه همنشکشوند  یم ین بوجود خود مقتضکل - باشند نادر است 
  بهشت رود. ين و همرنگ آنها گردد بسویس همنشکوت و بهشتند هر کمل

استاد، آموختن است بدون  یه محسوس و آالت و اسباب آنها تمام حسک يظاهر يها ه حرفهکن است یا وجه هشتم:
باشد و اسباب و معارج صعود بر  یخف يقو يد دشمنهاکیو دفع  یه رفع شرّ آمال نفسانکار کن یمحال است؛ پس ا

  ش برد.یباشد البتّه بدون استاد نتواند از پ يمقامات اُخرو
ند البتّه کش خود رفع مرض خود ین مرض است، اگر خواهد از پیه انسان بحسب نفس گرفتار چندکن است یا وجه نهم:

 يدواه ه بکد یبا ییب مرض شناسای. پس طبرأي العليل عليلد. و وعلت ش یرد علّتیه هر چه گکد یبر امراض خود افزا
  د.یمناسب، او رفع امراض او نما

او خواهد رفع ه خود کال یدة فاسده گرفتار است و به هر خیعد يالهایف به خیلکه انسان در اول تکن است یا وجه دهم:
او محال؛ پس نفس  يال برایخ ياز گرفتار یار خالصکد و بدون مددیگر بر آنها افزاید يال فاسدید خیامن يال فاسدیخ

و  يقو یاالت فاسدة نفسانیه خکچون - االت فاسده برهد یه به اتّصال به او منجذب به جانب حق شود و از خکد یۀ بایقدس
  »محال. یار خالصکف است در اول امر و بدون مدد یضع یاالت انسانیخ

ح و یتلوه ا بیه بالصراحه کار است یبس یات قرآنیه آکبدان« 52فرمایند: می اج انسان به معلّم و مرشدیه بر احتیان ادلّۀ نقلیدر ب
َها الَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا J اَيـُّ و مثل:  53.مْ كُ ِمنْ  رِ الرَُّسوَل َو ُاويل اَالمْ  َاطيُعواَهللا َوَاطيُعوان مطلب، مثل: یند بر اک یاشاره داللت م

َوسيَلَه َوجاِهدوا يف تَـُغوا ِالَيِه الْ َهاالَّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوابْـ J اَيـُّ  و 55.كُم هللاُ ِببْ حتُِبُّوَن َهللا فَاتَِّبُعوين حيُْ  ُتمْ نْـ كُ   َوِانْ  54وكونُوا َمَع الّصادقَني.
به قوم خود در اول  یکه هر کت شده است یاکم حیرکاء در قرآن یار انبیه از بسک یاتیو مثل آ 56ِلُحوَن.تـُفْ  مْ َلَعلَّكُ َسبيِلِه 

اج خلق به معلّم و مرشد و وجوب رجوع آنها به معلم ینها داللت دارد بر احتیو تمام ا 57ِاتـَُّقواَهللا َوَاطيُعوِن.گفتند:  یدعوت م
تمام  یه حجت خدائکنیدر باب ا یافکه در ک يرون است، مثل اخبارین مطلب از حد بیبر ا ه داللت داردک يو اخبار

آنها  ین مضمون نقل شده است و معنین خبر به ایه در آن باب چندکه شناخته شود کشود بر خلق مگر به امام زندة  ینم
ن یه اگر چنکه دست به دامان او زنند کخدا تر باشد در نزد  ش قدمیه از آنها پک یسکه خلق تمام محتاجند به کن است یا
ند ک ییه ما را راهنماک یسکه ما را محتاج به که حجت بر خدا آورند کد یان خلق آنها را خواهد رسینباشد در م یسک

                                                           
  .خواند خود شما را به بهشت و آمرزش مىاذن خوانند و خدا به  مى اشما را سوى آتش فر آنان. 221، آیۀ بقره سورة 51
  /http://www.sufism.ir .، تهرانقت، چاپ چهارمیت نامه، انتشارات حقیشاه، والیسلطانعل يگنابادحضرت حاج مالسلطانمحمد  52
 .دینکخود را اطاعت از اى امر یامبر و اولید و پینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 59، آیۀ توبه سورة 53
 .دید و با راستان باشینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 119، آیۀ توبه سورة 54
 .د تا خدا دوستتان بداردینکروى ید از من پیاگر خدا را دوست دار. 31، آیۀ آل عمران سورة 55
 .دیه رستگار شوکد باشد ینک د و در راهش جهادییجوه لید و به او وسینکد از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانى کاى . 35، آیۀ مائده سورة 56
 .دید و فرمانم ببریاز خدا پروا دار. 179، آیۀ شعراء سورة 57

http://www.sufism.ir/
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تواند باشد  ین بدون حجت نمیه زمکنیدر باب ا یافکه در ک ي. و اخباریان ما نگذاشتیدر م یسکن یو چن يردکخلق 
ه خلق محتاجند به کن است یا يه همه براک یو معلم یحجت ياج خلق به سویاست تمام آنها داللت دارد بر احتنقل شده 

ه داللت دارد بر ک يحجت. و اخبار ياج خلق شده است به سویل به احتین تعلیاز آن اخبار اشاره به هم یمعلم و در بعض
، یاج خلق به امامیداللت دارد بر احت يگریجت خواهد بود بر داز آنها ح یکین نباشد مگر دو نفر یزم يه اگر در روکنیا

 يه داللت دارد بر وجوب معرفت امام و رد مشتبهات به سوک ين علّت. و اخباریو در بعض اخبار اشاره شده است به هم
با دارد از ا یه خداوند تعالکنیه داللت دارد بر اک ياج خلق به امام و اخباریاو داللت دارد بر احت سازد  يه جارکنیشأنه ا

م را یم و فوز به نعین جحیاز ا یه خالصکنیبه جهت ا -اج خلق به معلّم و مرشد یاء را مگر به اسباب داللت دارد بر احتیاش
ا اگر به جذبۀ یم محال است یم و فوز به نعیاز جح ین سبب خالصیو اقتدائ به امام قرار داده است و بدون ا يرویدر پ
و عبادت حق منحصر  یحق تعال یه شناسائکنیه داللت دارد بر اک يم ندارد و اخبارکاصل شود نادر است و نادر حح

ه: کنیه داللت دارد بر اک يم. و اخباراج خلق به معلّیآنها، داللت دارد بر احت يرویهم السالم و پیاست به آن بزرگواران عل
اج خلق به یرات طاعت امام است بعد از معرفت او داللت دارد بر احتیع خیو مفتاح جم 58ياءاَالشْ ِر َو ِسناُمُه َو 3ُب مْ اْالَ ُة وَ َذرْ 
د در طلب رضا و یرد باکه اقرار به مبدأ ک یسکه کنیه داللت دارد بر اک يو اخبار .آنها ين خداین آنها و بیواسطۀ ب يسو

و چون خلق صاحب  یردن از صاحب وحکاخذ ه ا بید دانسته باشد یبا یوحه ا بیسخط آن مبدأ باشد و رضا و سخط او 
اج خلق به ی، تمام آنها داللت دارد بر احتیمأذون از صاحب وح يا به سوی ینند به صاحب وحکد رجوع یستند باین یوح
شد. و معلم و مر ياج به سویه داللت دارد بر وجوب طلب علم، داللت دارد بر احتک يو اخبار .م و مرشدمعلّ يسو

ه آن کنیبه جهت ا -معلم  ياج به سویا چهار قسم داللت دارد بر احتیم خلق به سه قسم یه داللت دارد بر تقسک ياخبار
مج ی ُمتـََّعلِّما یه مردم عالمند کنیاخبار داللت دارد بر ا ی 59ا غُثاءیا هن یم و متعلّم و محب، اا سواقط. و در بعض اخبار، عال

سواقط و غثاء و همج و  ةم تا از زمریستند پس محتاجند به تعلیباشند. چون همۀ مردم عالم ن یم کهال یو باق یدو ناج
 یا امام ظاهر و عادلی یاو امام يرد و نباشد از برایس بمکه هر کنیه داللت دارد بر اک يارین نباشند. و اخبار بسکیهال

 .امام ياج خلق به سویاللت، تمام آنها داللت دارد بر احتا مردن ضیفر و نفاق کا مردن یت یخواهد مرد به نحو مردن جاهل
ه راجع کدة ندارد یح و توارث فاکشتر از حفظ خون و مال و عرض و جواز تنایه اسالم بکنیه داللت دارد بر اک يو اخبار

ر شده است به یتفسمان هم یو ا - شود  یمان میمترتّب بر ا يدة اخرویفا یعنیمان است یا است و اجر بر ایبه چهار روز دن
 یه بواسطۀ او شناسائک یسک ياج به سویتمام آنها داللت دارد بر احت -هم السالم یدخول در امر ائمه و معرفت امر ائمه عل

ر علم اگر بحق رسد یند بغکس عمل که هر کنیه داللت دارد بر اک يامر آنها و دخول در امر آنها حاصل شود. و اخبار
د او ایود ما رده است خواهد بکخطا  اد یا زیرد از خدا کاو را دورتر خواهد  ،ا عمل اویند کثر از آنچه اصالح کفس

  »معلّم. ياج خلق به سویر مگر بعد از خدا، تمام آنها داللت دارد بر احتیرد او را سرعت سکنخواهد 
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 قت، چاپ سوم.یالسعادات، انتشارات حق د، مجمعیشاه شهیحضرت سلطانعل http://www.sufism.ir/ 
  ش. 1365 ،یمؤسسۀ النشر االسالم ،مرجال النجاشی، ق ،ینجاش یبن علاحمد.  
  ،تهران.1395فقهی، حقوقی و اخالقی حقوق مالکیت فکري،  بازبینیبیژن بیدآباد ، 

http://www.bidabad.ir/doc/intellectual-property-right-ethic-fa.pdf 

  ،اي، حسابرسی، بازرسی، کنترل، پایش و  اخالقی عملیاتی در بانکداري راستین (اخالق حرفه بانکداريبیژن بیدآباد
 fa.pdf-banking-ethic-http://www.bidabad.ir/doc/rastin .1392صیانت عملیات)، 

 ف اسالم یاجتماع ینیجهان ب، بیژن بیدآباددر اسالم،  اقتصاد اخالقمبانی عرفانی  -1جلد  ،یعرفان و تصو
 .1396از دیدگاه حکمت،  شناسی علم، اخالق، اقتصاد سبز روش

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-akhlaq.pdf 

  (بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده)، مجموعه مقاالت  ، اسراف در اقتصاد اخالقبیدآبادبیژن
، 1388مرداد  4همایش اصالح الگوي مصرف، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، وزارت بازرگانی، 

  akhlagh.pdf-eghtesade-http://www.bidabad.ir/doc/esraf ، تهران.49- 76صفحات 
  61-64، صفحات 94، شماره 1387بیژن بیدآباد، اسراف و اقتصاد اخالق، ماهنامه بانک و اقتصاد، مهر. 
  ،1388بیژن بیدآباد، تعادل در اقتصاد اخالق. akhlagh.pdf-eghtesade-http://www.bidabad.ir/doc/taadol  
  ،1388بیژن بیدآباد، شاکله اجتماع و اقتصاد اخالق. 

http://www.bidabad.ir/doc/shakeleh-ejtema-eghtesade-akhlagh.pdf  

  بیژن بیدآباد، تبذیر در اقتصاد اخالق و توسعه پایدار، مجموعه مقاالت همایش اصالح الگوي مصرف، موسسه
 ، تهران.377-400، صفحات 1388مرداد  4مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی، وزارت بازرگانی، 

http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf   

  ،1389بیژن بیدآباد، تعادل در اقتصاد اخالق و اقتصاد نئوکالسیک. 
http://www.bidabad.ir/doc/taadol-akhlaq-neoclassic.pdf 

 1363 ،قم ی،انتشارات رضجامع االخبار.  ي،ریشع دریمحمد بن محمد بن ح نیتاج الد.  
 تیبر مسؤول دیبا تأک هیامام و فقه يفریمطلق از منظر حقوق ک تیمسؤول یبررسی، عباسمراد . یمجتب پور،یجان 

  .1382. 6مجلۀ فقه و حقوق اسالمی، شماره ، زشکپ
 حقوق. تهران: گنج دانش چاپ اول ينولوژیترم ،محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر.  
 رانی، انتشارات فرهنگستان ا1387 ران،یا یپزشک روان خی. تاراراطونه ان،یدیداو. 
 و سوم. ستیجلد ب ،يپزشک، الحاو یتیشخص يها یژگیو ،ایمحمد ابن زکر ،يراز 
 مکغررالح ي،آمد یمیعبدالواحد بن محمد تم.  
  ،و حقوق و نقش آن در  هیدر فقه امام یمنشور اخالق پزشکعربشاهی، محمد، علیرضا آزاد، محمود حق بجانب

http://www.sufism.ir/
http://www.sufism
http://www.sufism.ir/
http://www.bidabad.ir/doc/intellectual-property-right-ethic-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-akhlaq.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/esraf
http://www.bidabad.ir/doc/taadol
http://www.bidabad.ir/doc/shakeleh-ejtema-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/taadol-akhlaq-neoclassic.pdf
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). فصلنامه اخالق زیستی، سال پنجم، شماره امام رضا بجنورد مارستانیب يمطالعه مورد( یپزشک تخلفات کاهش
 .1394شانزدهم، تابستان 

 اطالعات.  ، انتشارات مؤسسه1386در بهداشت روان،  يا . اخالق حرفهداهللای ،يفرهاد 
 1382اي، نشر مجنون،  اخالق حرفه ،فرامرز ،یکقرامل.  
 ،یعلوم اسالم يوتریکامپ قاتیمرکز تحق ث،ینرم افزار جامع االحاد ،یروضۀ الکاف کلینی . 
  ،طبع االسالمیه. .یکافاصول  .بن اسحاق عقوبیمحمد بن کلینی  

 ق.1403 ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،یمحمد باقر، بحار االنوار، ب ،یمجلس  

 ق. 1414م: مؤسسۀ البعتۀ، دارالتقافۀ، ق ،یاألمال ،یمحمد بن حسن طوس   
 ق. 1406 للنشر، یالرض یفم: دارالشرق و عقاب االعمال،ثواب االعمال  ه،یبن بابو یمحمد بن عل .  
 1369، انتشارات مدرسه، 24هاي معلّمی استاد مطهري، صفحۀ  کتاب جلوه،  89هاي دفتر  یادداشت، مطهري.  
 يوتریکامپ قاتیمرکز تحق ض،ینرم افزار ف. و االخالق و االحکام دیالعقا یف یالشاف ی،کاشان ضیمال محمدمحسن ف 
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