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 2 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

برادران عزيزم ،بخاطر تشكيل اين سخنراني وهمچنين حضور دراين جلسه از 

چياز  را   خواهاانم  -سبحانه وتعاالي  -همگي شما تشكرمي كنم واز خداوند

هرسخنران واجا  اسات    م كنم چرا كه برتقدي ،كه شايسته اين مجلس است

احترام گذاشته وآنچه را كه شايسته آنان  وندگان خودمقدار درك وفهم شن كه

وقتي كه برا  اين سخنراني آماده مي شدم خود را در مقابل  است،تقديم كند.

ازحقايق ديدم اين سخن شاعر برا  من صاد    زياد  مقدار توده ا  عظيم و

 پيداكرد.
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 خراش مايصيد ىخراش    فما يدر ىتكاثرت الظباء عل

گرگ گرد هم آمدند   لذا گارگ نماي دانسات كادام را      تعداد  آهو اطراف

شكاركند.درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جادا   موضاوعي مهام    

وقابل توجه است كه تمام  ملتها  جهان از جمله ملتها  اسالمي به آن توجه 

خاصي دارند.دركشورها  غربي موسسه ها  مخصوصي وجود دارند كاه در  

شود.از جمله اينكه انسان چگونه صاحبت  عي تدريس ميآنها مهارتها  اجتما

واطمينان حاصال كند؟چگوناه    اعتماد به نسبت خود يا چطوربرا  خود كند؟

ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صاحبت كناد؟درقوانين اساالمي ،آدا      تواندمي

كاه پياامبران وخااتم آنهاا      دارد زياد  از جمله چگونگي آدا  ارتباط،وجود

بطوركاماال كيتياات آن را باارا  مااا تعلاايم داده اند.متاسااتانه    صرسااوا اهلل

 فكار،  و تاحااا از مرحلاه نظار،    مسلمانان نتوانساته اناداز آن  اساتتاده كنناد    

مثال  مي گويندآدا  دوساتي،آدا  معاشارآ،آدا     صحبت، تجاوز نكرده اند.

 بدهند. وياد بگيرند كساني كه ياد سخن گتتن ،چنين است وخيلي كم هستند
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ا تعليم عملي خيلي كم بوده وبيشترتعليم بدون عمل وجاود دارددرحاليكاه   لذ

واين همان موضوعي است كه دراين  1آنچه مورد نظر است تعليم عملي است

 سخنراني رو  آن بحث خواهم كرد.ان شاء اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ماآ ومعارف وتاكيد بارحت  آنهاا   تربيت به نسبت تعليم عمومي تر است .تعليم ،رساندن معلو– 1

نزد متعلم است اما تربيت عالوه بر موارد فو  معلوماآ را به مهارتها  عملي تبديل ماي كنادواين   

 مهارتهايا اجتماعي هستند يا علمي .

 



 

 

 

 5 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

 چگونگي ارتباط با انسان
ست پس او يا   جزء تشكيل شده ا همانطور كه مشخص است انسان از چند

وسيله نيست بلكه مخلوقي است شامل روح ،جسم،عقل واندامها  حسي لذا 

او به تغذيه وپرورش تمام قسمتها  مذكورنيازمنداست بعضاي از ماردم  باه    

اشتباه هنگام ارتباط باهم مثال پيرامون موضع گير  يا اثباآ ادعاايي احساا    

 ط وتبادا پيدا كنند وبه سااير مي كنند فقط با فكر يا عقل مي توانند باهم ارتبا

آنجا كه صاحبان صنايع ياكارخانه داران  دهند،تاديگرانسان اهميت نمي مشاعر

كه مثال  چقدرنتيجاه ماي دهاد؟يا     فكر ميكنند فقط باجسم انسان ارتباط دارند

قضايه را   عقل وجنبه ها  ديگر وجان  فكر، ساعت مي تواند كار كند؟ چند

اط باا  گونه ها  مختلف يا بسيار  از راهها  ارتبا زآنان ا درنظر نمي گيرندو

لذا اجبارا  درمورد شيوه ها  مختلف ارتبااط باا    .انسان اطالع وآگاهي ندارند

ارتباطي كه  واقع شود موثر انسان بايد بحث كرد تا اين ارتباط، كامل، جامع و

، با توجه باه ماتن كاالم   اثر ناشي از آن  من مي خواهم درمورد آن بحث كنم،

متتاوآ است  بعضي وقتها ي  نتر  ،يان و راهها  مناس  برا  بيان آنطرز ب

وبعضاي  1احسا  مي كني كه آن را از صميم قل  ماي گوياد   سخني ميگويد

وقتهاشخص ديگر  همان سخن را بر زبان مي آوردو تواحسا  ميكناي كاه   

ي زند.مثال  شخصي مي گويد:جزاك اهلل خيرا ،ودومي مبه ظاهراين حرف را مي

                                                           

 .واين چيز  است كه قلبا  احسا  مي شودوبوسيله زبان وياكالم نمي توان آن را درك كرد.1

وبصورآ مدّ آن را ادا كردن ،صداقت وراستي گوينده را «اهلل » جالله دراين حالت تقديم لت -1

 مي رساند.
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خيرا  احسا  مي كني   2يجزي  الخير وسومي مي گويد:جزاك اهلل 1گويد: اهلل

 نيااز  كه دومي وسومي از صميم قلبشان اين حرف را مي زنند.واين فهميادن، 

به تو نگاه  ماي كناد باا     يادگير  دارد. ياشخصي صحبت كرده و به تمرين و

واين فر  مي كند برا  توارزش قا ئل است  و به تو احترام ميگذارداين عمل 

درحالي كه به نوشته جلو  خاود وباه جاا      باكسي كه با توصحبت مي كند

ديگااار  نگااااه ماااي كناااد.حتي زمانيكاااه ساااكوآ ماااي كناااي باااه تاااو 

گويد:بترما،تمامش كن واو درهمان حاا به زمين نگاه مي كندوبه تو توجه مي

كنااد.اينها نمونااه هااايي در رابطااه بااا راههااا  مناساا  باارا  بيااان     نمااي

باشند.مثالهايي هم دررابطه با خود كالم يااطرز بياان بطورمتصال خواهناد     يم

وآنچه كه مهم است اينكه آموزش وتعليم عملاي بايادطور  باشاد كاه      آمد. 

 كيتيت تبادا وارتباط را كامل كند.

 

 انگیزه های برخورد درست با مردم

متتااوآ  انگيزه ها با توجه به اختالف عقايدمردم وديادگاه آنهاا باه زنادگي     

همچنين انگيزه ها  شخص مسلمان باغيرمسلمان فر  مي كناد،انگيزه   است.

باتوصاد  اسات،چهره  –ها  ي  فرد غيرمسلمان بعضي وقتهامصلحتي است 

وقت تعيين شده حاضر مي  در-دهد وفا ميكندبشاشي داردبه وعده ا  كه مي

نيااز  بخاطرمصلحت شخصي اسات كاه باه آن     انگيزه او از اين كارها، -شود

زيان يا تنبياه وجريماه است.بعضاي     و انگيزه اش بخاطر تر  از ضرر دارديا

                                                           

دوباره صداقت وراساتي گويناده را   « اهلل»بامشددّ ادا كردن ومكث رو  حرف الم در لت  جالله –2

 مي رساند.
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وقتها انسان امانتدار است وبخاطرانگيزه تر  از مراقبتها  بيروني دزد  نمي 

 عجا  در ماورد امانات دار  درآمريكاا    كند.باوجوداين ماي بينايم باكمااا ت   

 وجاود  روني(خاارجيببي  زمانيكه آن مراقبتهاا   ولي دراصل صحبت مي كند

اخاال  واقعاي شاخص ظااهر ماي شاود.به ايان مثااا توجاه           نداشته باشند،

 انداختاه شاد   ساعت دريكي از اياالآ آمريكاا از كاار   8كنيد:قطاربرقي برا  

دزد  درايان اساتان ثبات     هازار  5اتتا  مشهور  بود بطوريكه دراين مدآ،

 افتاده بودناد  كاردوربينها  مختي كه  مردم را زير نظر داشتند از  گرديد زيرا

وسايل بدزدد  حتي برا  انسان ميسر بود كه ي  تختخوا  را از جا  اثاثيه يا

از آن قطاار   مراقا  او باشاد   ياا  وسيله ا  او را ببيناد  بدون اينكه كسي يا و

 اما انگيزه ها  ديگر   انسان مسلمان را تحري  مي كنند. خارج كند.

 

 مي کند. انگیزه هایي که انسان مسلمان را تحریک

 اوال ،مي خواهدكه از بهترين مردم باشد: 

مسلمان هميشه دنباا كس  رضايت خداومحبت اوست ومي خواهاد صاتت   

 صخيرخواهي،نيكوكار  را در خود ايجادكندوبهترين مردم باشد.رسوا اكرم

 فرمايد:مي
 1«خيرالناس احسنهم خلقا»

قش از همه ماردم  ببهترين مردم بااخال  ترين آنهاست.(ياكسي است كه اخال

بهتر وزيباترباشدواز پاداش بزرگي كه ازداشتن اخال   خاو  وزيباا بدسات    

اخال  خود را نيكاو نماي    ،مسلمان بخاطر مصلحت صحبت مي كند مي آيد،

                                                           

 السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر األلباني،وهوفي الصحيحين بلت  قري . – 1
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ر را انجاام ماي دهد.باه    اين كا -سبحانه وتعالي -كند،بلكه بخاطر رضايت اهلل

كه ماردم   اوفرقي نمي كندبرا   و ادامه  دارد خوش اخالقي او ،همين ترتي 

 مهار ومحبات را بهتار كناديا     نه و اين خوش اخالقي  پيوند را راضي كند يا

اماا اجروپااداش    واقع نشود، دوستي وعالقه مناد  كسا  شاود ياناه؟     موثر

درهرحالتي باقي است واين انگيازه باعاث كسا      -سبحانه وتعالي -خداوند

 اخال  نيكو مي شود.

جل ليدرك بحسن  خلقند جرجنات منالم الينل   نالم ان الر» :صقاا رسوا اهلل

 1«النهار
مي فرمايد: براستي انسان به سب  اخال  زيبايش به درجه آن  صرسوا اكرم

 بندگان مي رسد كه روزها را روزه وشبها نمازگزاربوده اند.

روز را روزه  به سب  اخال  ني  مسلمان درجه كسي را كه درش  درنماز و

 ن صتتي از صتاآ مومنين است.كس  ميكندواي ميگيرد،

 

 مي فرمايد:صرسوا اهلل
و  الخينرفيم  ال ينالو  ال يملننو  خيرالنناس ا   هننم لننالمنمم  ينالو  يم» 

 1«للناس.
ب مومن انس والتت ميكندوموردانس و الف قرار مي گيرد ودر كسي كه اناس  

والتاات نمااي كناادوموردانس والتاات واقااع نمااي شااودهي  خياار  وجااود   

ردم كساني هستند كه بيشاترين نتاع وساود را بارا  ديگاران      نداردوبهترين م

 داشته باشند.(

                                                           

 .-رضي اهلل عنها-ديث أم المؤمنين عائشه.رواه أحمد،ومن ح 1

 صحيح الجامع الصغير،من حديث سهل بن سعد. -1
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 ثانيا:مسلمان به داشتن اخال  پسنديده دستور داده شده است.

به ما دستور داده است درارتباط بامردم با حكمات   -سبحانه وتعالي -خداوند

  ہ  ہ ژ  مي فرمايد: -عزوجل  -است.خداوندرفتاركنيم واين نشانه خردمند 

ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 ٥٢١النحل:  ژۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

ب ا  پيغمبر(! مردمان را با سخنان اساتواروبجا وانادرزها  نيكووزيباا باه راه     

كان  چارا    بهترگتتگو پروردگارآ فراخوان،وباايشان به شيوه هرچه نيكوتر و

نان حكيماناه ومساتدالنه وآگاهاناه    كه ببرتوتبليغ رساالت الهاي اسات باساخ    

 جازا  هدايت وضالا وحسا  وكتا  و ما بر و پيدا ،وبگونه بس زيبا وگيرا و

است( بيگمان پروردگارآ آگاه تر باز همگان( به حاا كساني است كاه  ا وسز

    …]  از راه اومنحرف وگمراه مي شوندويا اينكه رهنمود وراهيا  ميگردند

همان متن يا مضمون كاالم اسات   ٥٢١النحل:  ژھ  ھھ  ژ اندرزها  نيكو

كااه انسااان را بااه چيزهااا  خااو  دعااوآ مااي كنااد واينكااه حكماات      

چيست؟حكمت راهي است كه انسان بواسطه آن افكاار ودساتوراآ خاود را    

باه خااطر   ص رسوا خاودرا  -سبحانه وتعالي-عرضه يا اجرا مي كند.خداوند

اگار ايان خصالت    و توصيف وتعرياف ميكناد   نرمخووني  رفتاربود، اينكه ،

مردم را از دست ماي دادواز پيراماون او پراكناده ماي      ،درپيامبروجود نداشت

 ص بودند.رسااوا اهللص شاادندوآنان صااحابه رسااوا اكاارم وخودرسااوا اهلل

گتت:هركس دوست داشته باشد هادايت ورساتگار  را انتخاا  ميكناد     نمي

حقيقات  وهر كس هم دوست نداشته باشد كار او برا  ماا مهام نيسات .باه     

 به نسبت هدايت آنها خيلي حريص ومشتا  بود.ص رسوا خدا
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 خداوند تبارك وتعالي دراين باره مي فرمايد:

آا عماااااران:  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ژ 

ازپرتورحمت الهي است كه تو با آنان بكه سرازخط فرمان كشيده بودند(  [٥١١

ي وسانگدا باود  از پيراماون توپراكناده ماي      نرمش نمود .واگر درشاتخوي 

 شدند.

  ٥١١آا عمران:  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ژ 

 بپس ازآنان درگذروبرايشان طل  آمرزش نما ودركارها باآن مشورآ كن.(

حقيقت از راهها  برقرار  ارتباط شايسته وخاو  باامردم آن اسات كاه      در

و دركارها باآناان مشاورآ    نمود برايشان طل  استغتار وه ازآنان گذشت كرد

كني.يعني از اشتباهاآ گذشته مردم چشم پوشي كني واز خداوندمتعاا  برا  

واين يكاي از راههاا  تشاويق وترغيا  و تقويات       آنان  طل  بخشش كني.

يعناي باه را     .رفتار ومنش درست دربين مردم است روحي وهمچنين ايجاد

وزمااني كاه باا ماردم ارتبااط       آنان قدرداني كن از و ونظر آنان احترام بگذار

چارا كاه هاي  چياز  باه انادازه         ،ار ميكني برا  آنان ارزش قائال شاو  برقر

هاي  چياز  باه     و مشورآ كردن توبا مردم  نمي تواند تسكين دهنده باشاد 

 تواند آنان را به تو نزدي  كند.اندازه قدرداني تو ازمردم  نمي

شان دادن به مردم نصاف  عشق ورزيدن ومحبت ن ميمون پسرمهران مي گويد:

عقل است.بنابراين كسي كه با مردم دوستي ومحبت ميكنداين طريقه و روش 

 او نصف عقل است به شرط آنكه واقعا  فهميده وباشاعورومخلص وعالقمناد  

 واقعي باشد.



 

 

 

 00 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

 

 اخالق پسندیدهوط شر 
 
همااانطور كااه باارا  داشااتن اخااال  نياا  وپساانديده انگياازه هااايي وجااود  

 كنتارا،    آن قواعدوقوانيني هم وجود دارد كاه ان را ضابط،  داردهمچنين برا

ما آن  و كندتعديل مي كند وشرع حد و حدود اين قواعد وقانون را تعيين مي

تاوانيم آن را مشاخص كنايم .انجاام دادن     نمي را به كم  عقل وبه ميل خود

رفتار حرام درست نيست ورفتار واخال  واج  هي  مجالي برا  ترك كردن 

وامثااا اينهاا كاه     صاله ارحاام،   ،ومادر مانند نيكي درحق پدر ود نداردآن وج

انجام دادن آنها واج  است .ولي بحث دراينجا در مورد اخاال  ورفتارهاا    

بايد برانجام آنها حاريص باود ،نباياد     مستحّبي است كه تاجاييكه امكان دارد

گتت اين سنت است يا مستح ، بطور كلي سانت درهرحااا خاو  اسات     

 آمادن جامعاه ا  پااك و    باعاث بوجاود   وصا  زماني كه انجام دادن  آنمخص

)يثنا  فاعلهنا خود را در داياره   ارتباط بامردم نبايد در و عالقمند به هم بشود.

  الي امب تاركها (

به انجام دهناده آن پااداش داده ماي شاودوترك كنناده  آن مجاازاآ نماي         [

انجام داده است برا  ماا   ص محدود كنيم چرا كه هرچيز  رسوا اكرم]شود

 خو  ومتيد  است . 

بهتراست در رابطه باا وظيتاه    هرگاه مدير  كه مسئوا تواست وبه تو بگويد:

بلاه و خيلاي حريصاي كاه آن را      توحتما  مي گاويي:  اينگونه رفتار كني، خود

زيرا مي بيني كه او از تو تواناتر،وباتجربه تر است. پس تصوركن   انجام دهي

اسات   صا به راه وروش وكاربهتر راهنمايي مي كند،رساوا اهلل كسي كه تو ر

چيزهايي نيست كه انجام دادن  اينجا بحث در مورد پس چطور رفتارمي كني؟
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انجام ندادن آنها يكي است، ويا هدف دراينجا آموزش وتعليم موضوعاآ  ويا

مختلف وبحث وتتصيل آنها از جهت مباح بودن، جاايز باودن وياا مساتح      

ت بلكه آنچه توجه ما را به خود جل  ماي كناد، تعلايم وآماوزش     بودن نيس

يكسر  آدا  ورفتار بصورآ درسات وشايساته اسات تاا وسايله ا  بارا        

 اصالح هرچه بهتر جامعه ومردم شوند.
 

آنها را دوست دارند و آنهایي را که رفتارهایي که مردم 

 دوست ندارند

قاعده هاا  كلاي ثابات     و هدف اينجا بحث وگتتگو دررابطه با بعضي قواعد

ومشترك دربين همه ملتهاست قواعد  كه جازء فطارآ وتاآ انساان اسات     

ودراياان رابطااه ارتباااط وتبااادا وبرخااورد بامساالمان وغيرمساالمان يكسااان  

نين همگاي ماا باياد ايان سار  قواعاد وقااوا       است،مسالمان شار  يااغر ،   

تمرينااآ  وچاه بساا ايان     تمرين وممارسات كنايم.  برآنها  رايادبگيريم وعمال 

چندين ساا طوا بكشدتا بتوانيم بواسطه آن صتاآ ياخصوصيتي را كه ماردم  

از خوددوركنيم وچيز  را كه مردم دوست دارندبدست  آن را دوست ندارند،

ساالم جامعاه بطوريكساان     تبادا بااافراد  ارتباط، آوريم.پس موضوع برخورد،

الجااه امااا افرادمنحاارف وغيرعاااد  بايااد بصااورآ فاارد  مع  .چنااين اساات

خوبي ومحبات را   شوند.انسان سالم كسي است كه اگر به او احترام گذاشتي،

مي شناسد وناسالم وغيرعاد  كسي است كه او را هراندازه  اكرام كرد  وباه  

 او احترام بگذار ، طغيان وسرپيچي مي كند.

 گويد:شاعرمي
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 تمرجااكرمت الكريم ملكتد        ان اكرمت الئيم  اذا                   

هرگاه تو به انساان بخشانده وساالم احتارام بگاذار  مالا  او ماي گارد          

وبراومسلط خواهي شاد واگار باه انساان پسات وفروماياه احتارام بگاذار          

 بازنافرماني وطغيان خواهد كرد.

 اينكه با هم يكاي هساتند   بايد نسبت به احترام گذاشتن به تمام مردم به اعتبار

اد  غيرعاد  ياامنحرف هساتندكه باياد فارد      اما افر حريص بود، وبرابرند،

رابطه ها با  وبصورآ خاص مورد معالجه قرارگيرند.با وجوداختالف پيوندها،

روش برخاورد تبعاا  باا     بكنايم؟  توانيم بامردم ارتباط پيدامي هم عمال  چطور،

 هام،  با ارتباط والدين با فرزند،زن وشوهر وجود اختالف پيوندها فر  ميكند 

قواعدكلي موردنظر،تماامي ايان رواباط را     وبرعكس. رمندان خود،رئيس باكا

واين ارتباط وبرخوردهمچنين با توجه به اخاتالف درك وفهام    دربرمي گيرد،

 ارتباط با ي  انساان زيارك،   و افراد،فر  مي كند.مثال  طريقه وروش برخورد

باياد  لاذا   ، تنبل و ناآگاه فر  مي كند،نتهم درمقابل ي  فرد فهميده هوشمند،

 متناس  با خصوصيت وقدرآ درك وفهم هركسي با او صحبت كرد.

هرگاه حديثي را برا  قومي كه قادرآ درك وفهام آن    ميگويد:  پسرمسعود

پس اگر كسي به نسبت 1را ندارند،مطرح كني باعث فتنه ومصيبت خواهد شد.

ظرفيت شنوندگان خود صحبت نكندباعث بوجودآوردن فتنه ومصيبت بارا   

خواهد شد،چون بحقيقت بعضي ها آن را نمي فهمناد وباه غلاط باه     بعضيها 

اين حالت حديث مورد نظار دچاار ابهاام و شا       ديگران تتهيم مي كنند در

وترديااد خواهدشد.موضااوع ديگراينكااه روش برخااورد وارتباااط بااه نساابت 

وارتباط بايا  شاخص شاكاك وحساا       مثال برخورد فر  ميكند شخصيتها،

                                                           

 رواه مسلم موقوفا .– 1
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وارتبااط باتوجاه    درنتيجه روش برخورد   ميكند باشخصي كه سالم است فر

 فر  ميكند. به شخصيتها  مختلف وصتاتي كه درآنهاموجودومشهوداست،

 نوع رفتارهايي كه مردم آنها را دوست ندارند:

 بين ديگران نصيحت شوند. آشكارا در مردم دوست ندارند-1

را  هيچگونه اختالف نظر  دراينكاه ماردم نصايحت كاردن، درباين ديگاران      

دوست ندارند،وجود ندارد.زيرا آنان نمي خواهندكه عيبهايشان پايش ديگاران   

مطرح شود . تمامي مردم اعم از مسلمان وغيرمسلمان دوست ندارناد كاه در   

حضور ديگران نصيحت شوندولي اگر باآنان خلوآ شود وبه تنهايي نصيحت 

ه حقيقات  بهتر وراحتتر مساله را قبوا كارده ودرك ماي كنناد وتارا با      شوند،

دوست خواهند داشت چون به اين طريق با نصيحت كردن مردم اشتباهاتشان 

 .رده وخدمت بزرگي به آنان كرده ا را اصالح ك

 امام شافعي برحمه اهلل( دراين باره مي فرمايد:
 ة جنبني النصيحد في الجماع            ىت مد ي بنصحك في ات راج      

 ةالتمبيخ الارضي استماع             فان النصح بي  الناس  مع م   

 ةفال تجزع اذالم ت ط طاع          ىفان خال تني  عصيت ممل    

خواستي كه بتنهايي من را نصايحت كناي واز نصايحت كاردن درباين ماردم       

بين مردم نوعي سارزنش اسات    حقيقت نصيحت كردن در درخوددار  كرد 

ر با من مخالتت كناي وباه   اين حالت دوست ندارم به آن گوش كنم اگ كه در

پاس ناراحات نبااش اگرجاوا  تاورا نادادم ياا از         حرفهايم گاوش نادهي،  

هرگاه دريكي ازكارها با من مخالتت كناي وخواساتي    تواطاعت نكردم .يعني:

از تاو اطاعات نكاردم     دربين مردم مرا نصيحت كني اگر جوا  تو را ندادم و

است مگربارا  كساي   اين خصلت جزء تاآ بشر    ناراحت ودلتنگ مباش 

باشاد اگرچاه اوهام ايان روش      كه به حدّ پختگاي رسايده ونصايحت پاذير    
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نصايحت   نصيحت كاردن را دوسات ندارد.ضامنا  افاراد  كاه تاا ايان حاد        

 واقعا  كم هستند؟! پذيرباشند

نتيجه كارشاان را خيلاي زود ببينناد لاذا انتظاار       بعضي از مردم دوست دارند

هماان لحظاه خودشاان را     ت ماي شاوند،  دارندكه مردم همان زمان كه نصيح

مجالس مردم را نصيحت كنندومي  بعضي ها دوست دارند كه در بدهند. تغيير

رفتار خاود را   خواهند كه مردم به آنها گوش كنندودر همان مجلس اخال  و

به لحاظ اينكه از طبيعات وتاآ بشار  ناآگاهناد،     اينگونه افراد تغيير بدهند،

تحوا دروناي   و چرا كه برا  هرتغيير شخيص بدهند،نمي توانند ظرفيتها را ت

بايد مردم فرصت كافي برا  فكركردن وتغييردادن اخال  ورفتاار خودداشاته   

 باشند.

 

مردم دوست ندارندکه مستقیما مورد انتقاد یاعیبجویي 

 .قراربگیرند

نجاام  مردم دوست ندارند كه مستقيما  مورد امر ونهي واقاع شاوند،اينكار را ا   

انسان تاتا  از اين نوع برخوردها بيزاراسات. بعضاي    ،اينكار را انجام نده بده يا

خواسته يا ناخواسته انجام مي دهاد   وقتها انسان كار  را كه به او مي سپارند،

پاذيرش   ولي اگر اين دستوربه ي  شيوه مهربانانه وغيرآمرانه به اوگتته شاود، 

نظر از طرف رئيس باه   ورداگرچه دستورم بود خواهد وانجام آن راحتتر وبهتر

دستان خود باشد.با وجود اينكه دربين كارها گتته ها  رسوا  زير كارمندان و

بارا    صدستور مستقيم به انجام آنها وجاود داشات ولاي رساوا اهلل     صاهلل

و قبال از هار    مساتقيم بكاارمي بارد    امر از گتتن آنها شيوه ها  ديگر  غير

فهميدناد.مثال  در  نظور وهدف او را ماي مردم م و چيزخبر مورد نظر را مي داد
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ناراحت  و ندار  آنها متاثر و از شدآ فقر صمورد فقرا  مُضَركه رسوا اهلل

مارد  از   فرمودناد:  برا  مردم درمورد آنها صحبت كرد، و بلندشد شده بود،

.تصد  فعل 1آخرحديث .تا…پوا وثروآ و لبا  و مقدارخرمايش صدقه داد

تصد  مان    بلكه فرمود: بصدقه بدهيد( :تصدقوانگتت صپيامبر ماضي است.

بالفاصله مرد  از انصاركيف پولي را كه  .(….باز مقدارخرمايش…مره تصاع 

از او  بعاد  شد، وشاد كرد صبه سختي آن را حمل مي كرد، تقديم رسوا اهلل

زياد  صدقه نزد رساوا   تا حد  كه مقدار صدقه دادند شدند تمام مردم بلند

االسنال   ىمن  سن  فن»: فرمود و خوشحاا شدصرسوا اكرم و اهلل جمع شد

 1«الحديث… ةحسن ةسن
 .…آخرحديث كندتا روش نيكو ايجاد اسالم سنت و هركسي در

 اصاال  بصاورآ مساتقيم امار    صآن زمان مسائلي وجود داشته كه رساوا اهلل 

نكرده است بلكه به شيوه خيرمطرح كرده است همانطوركه درحديث وجاود  

اينكاه آن مارد    از سپس بعاد  صدقه داد. :تصد  فرمودكه  آن جهت داشت از

من   سن   فرماود:  صبرا  جبران شجاعت او رساوا اهلل  انجام داد آن كار را

 تاآخرحديث …ةسند حسن

وايان باعاث تقويات وتحكايم وپشاتيباني       (…هركس سنت حسنه ايجادكند

مثالهاا  ديگار  درصاحيح بخاار       كردن از كارني  وعمال صاالح اسات.   

 صساپس رساوا اهلل   مثال  مرد  با پوشش كامل نمازش را خواند رد.وجوددا

نمااز ماي خواناد(     بمرد  بالبا  وشلوار  رجاء ازار ىرجل ف ى لفرمود: 

توجه باه ايان    با و بخوانيد( نماز هم بالبا  وشلوار شما صلوا في ازارورداء(

                                                           

 رواه أحمدفي مسنده،من حديث المنذر بن جرير عن أبيه.– 1

 همان– 1
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بصاورآ   ايا  مطارح شاود   مثاا ها خواساته ماورد نظار باه صاورآ دساتور      

مسائله ا  بگوياد:     رابطه باا  اينكه مسئولي در .تتاوآ زياد  است  ،پيشنهاد

مي باشد،با اين طرز گتتار زيردستان باه خاوبي كاار     بنظر منبأ( بهتر از ب (

 اينكه بگويد: مورد نظر را انجام داده وگزينه بأ( را انتخا  وانجام مي دهند.تا

دساتان بطريقاه اوا    رزيا  بهتراست آن را انجام دهيد.مسالما  كارمنادان ياا    بأ(

آن را بطور كامل انجاام ماي دهناد.مثاا     درخواست مورد نظررا جوا  داده و

 ديگر  كه مسئله را بيشتر توضيح مي دهد:

شااگردان   از و معلمي مي خواهدكه ميز جلو  خود را تغييرمكاان دهاد   مثال 

نظار   بين اينكاه بگوياد:   و خواهد كه همراه او اين كار را انجام دهندخود مي

اينكاه   ياا  اينكه اين ميز را به آن قسامت تغييرمكاان دهايم چيسات؟     شما در

طريقه اوا مقباوا تار وپسانديده تار      اين ميز را با من به آن جا ببريد. بگويد:

بوجاودمي آياد .مسائله ديگار ايان      است اگر چه در هر دو حالت ي  نتيجه 

حبت وعشاق  زماني كه به ي  نتر دستورمي دهي بايد طور  باشدكه ماست، 

 صكني واين عادآ ورفتار رسوا اكارم  به انجام دادن آن كار را  در او ايجاد

بود زماني كه مي خواست به آنها دستور بدهد،ابتاداآنها را باه انجاام دادن آن    

خواسااات لشاااكر  را بااارا  تشاااويق ماااي كااارد،مثال هنگاميكاااه  ماااي 

 گتت:جهادباكتاربترستدمي

ايان پارچم را باه دسات      بفاردا 1«  رسنملدغدا رجال يحبند ه ةالعطي  الراي»

 ورسولش او را دوست دارند.( مرد  مي دهم كه خدا

                                                           

 متتق عليه من حديث سلمة بن األكوع.– 1
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با اين سخن وضعيتي پيش مي آمد كه هركس دوست داشت وآرزو مي كارد  

زماني كه خواسات يكاي از    صهمچنين رسوا اهلل كه فردمورد نظر او باشد.

سني التنَّمنرن علني ا ي احنب لنك منا احنب لن » ياران خود را نصيحت كند،فرمود:

پس  بهرآنچه را كه برا  خود دوست دارم، برا  توهم دوست دارم ، 1«اثنني 

 رآ مستبدانه وآمرانه رفتار نكن.(نتر بصو دو هيچگاه بر

آن كار  واين شيوه برخورد باعث مي شود كسي كه به او دستورداده مي شود،

ار در او احسا  محبات وعشاق باه انجاام دادن آن كا      را دوست داشته باشد

 بوجود آيد.

يا مثال هرگاه  رئيسي به زيردست خود بگويد:من مطمئن هساتم كاه تاو ماي     

تواني اينكار را انجام دهي،اين شيوه گتتن مقبوا تار وپسانديده تار اسات از     

هميشه ماامور دوسات داردكاه بارا       انجام بده. آنطور و اينطور اينكه بگويد:

پس درحالات كلاي    مينان داشته باشد.انجام هر كار   رئيس به او اعتماد واط

توان دعوآ كننده خوبي ويا همسارخوبي باود مگراينكاه در هار حاالتي      نمي

برا  پيشبرد كارها  خود راه وروش مناسبي را بكاار برد.تجرباه  نشاان داده    

است زماني دستور به خوبي اجرا مي شود كه زيردستان فكر وهادف رئايس   

دراينصورآ تالش وشاور وشاو  آنهاا بارا       كار بدانند،خود را ازانجام اين

انجام آن كار زيادشده ومسائل عمومي را مانند مسائل شخصاي خاود درنظار    

ميگيرند.انسان وقتي مي تواند خود را باه ماردم نزديا  كنادواعتماد آناان را      

ارتباط با مردم برا  او پايش ماي    كس  كندكه هرمساله ا  وقضيه ا  كه در

                                                           

 رواه مسلم من حديث أبي ترالغتار – 1
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از آن خود بداند واين نشان دهناده آن اسات كاه آن    زيان مردم را  آيد سود و

مقبوا ويا شري  وهمسرخوبي  است و در هر  ،كننده خو  دعوآ شخص،

 مقام وشخصيتي كه باشد به عنوان انساني خو  و سالم به حسا  مي آيد.

مثال  هرگاه تعداد  به عنوان ميهمان به منزا كسي بروند ومستقيما  باه همسار   

را فرامااوش كرديااد باارا  چااه آن را باارا  مهمانهااا   پرتقاااا خااود بگويااد:

نياورديد،واين وضعيت فر  ميكند با اينكه بگويد تعداد   ميهمان قرار اسات  

مي خواهيم كه ما را روساپيدكنيدوفراموش نكنياد كاه مسااله غاذا       كه بيايند،

درايان حالات    شخصايت خاناه واهال خاناه اسات.      ،منعكس كننده وبيانگر،

قضيه شخصي است  وجد  بودن دراين حالت نشان  ،همسرش مي فهمد كه

 اين توضيح  ابتادائي وتاذكر قبال از ورود    دهنده شخصيت او در خانه است،

مساله را جد  بگيرد ونهايت دقات را   ،ميهمان باعث مي شودكه همسر خانه

دركار خود داشته باشد.بحقيقت مشاخص كاردن كاار ومسائوليت مامورقبال      

باعث مي شود كه نتايج خوبي به دنباا  ادن آن بكند،ازاينكه شروع به  انجام د

 كندو ماي گوياد:  داشته باشد مثال ي  فرمانده برا  سربازان خود صحبت مي

تاجاايي   قرارگاه خود را باي  وضعيت مرت  وخو  ترك خواهيد كرد. شما

دهم،وبحقيقات شاما   كه من با خياا آسوده آنرا تحويل ساربازان جدياد ماي   

 وديد وان شاء اهلل تا آخرين لحظه اينگونه خواهيد ماند.سربازان ممتاز  ب

حقيقت در بيان اين موضوع فرمانده مساله مرتا  كاردن قرارگااه وپااكيزه     در

كردن آن را به عنوان قضيه ا  شخصاي بارا  ساربازان مطارح      كردن وتمييز

 باا پااكترين وضاعيت و    نتيجاه آناان ساربازخانه را بارا  روز بعاد      كرده در

 كل ترك مي كنند.زيباترين ش



 

 

 

 21 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم   

 

مردم کسي را که همیشه نقصانها را درنظرمیگیردوخوبیها 

 .رامورد توجه قرار نمي دهد،دوست ندارند

يا بعبارآ ديگر كسي كه هميشه قسامت خاالي لياوان را درنظار ماي گيارد        

وقسمت پرآن را فراموش ميكند،مورد پساند ماردم نيست.كساي كاه هميشاه      

ردم را مي بيند وخوبيهاا  آناان را ندياده    دنباا عيبجويي است وفقط عي  م

 گرفته واغل  فراموش مي كند،مورد پسند مردم نيست .

ارتباط وعالقه زن مسلمان  با همسرمسلمان خود بايد در برگيرنده تمامي  مثال 

 مي فرمايد: صمسائل زناشويي موجود دربين آن دو باشد،رسوا اهلل
ال يفرك مومن مومنه ان كرر  منارخ قا رخ »

 1«ضي مناخ آقرر

بهيچگاه مومن اگر يكي از رفتارها  همسر خود را دوست نداشته باشادولي  

 درموارد ديگراز او راضي باشد با او دشمني وبدرفتار  نمي كند.(

پس هي  انساني خالي از عي  نيسات هاي  زني،دوستي،رئيساي وزيردساتي     

 خالي از عي  ونقص وجود ندارد.

 

 مسي  مي گويد:بن  سعيد
فضنل اال فيند عينب  لكن  من  النناس من   ىم  شنريو  ال عنالم  الذليس »

 «ان تذكرعيمبد ىالينبغ

بهي  انسان شريتي وهي  عالم وصااح  فضالي يافات نماي شاودمگراينكه      

 دارا  عي  ونقص است ولي نبايدعيبها  بعضي از مردم را بيان كرد.(

                                                           

 ث أبي هريرة.رواه مسلم من حدي– 1
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 طراين عي  ونقاص او بخاا   ازعي  ونقصش باشد هركس كه فضيلتش بيشتر

وعيبها  اهل فضل را نبايد به عنوان تقدير وتعرياف   رود،فضيلتش از بين مي

 ازآنها تكر كرد.شاعر مي گويد:
ان تراه زل لك                               د ك في اخاليزه                               

 زلد

  لمحر ت الحرص كلد                     ا   ما م  اخ لك الي

اه ديد  كه برادرآ دارا  رفتار ويا اخال  بد  است باعث كناره گير  بهرگ

تو از او نشود،زيرا هر اندازه درانتخا  دوست دقت كني نمي تواني كساي را  

 بيابي كه خالي از عي  ونقص باشد.(

دوست نداريم اما زماني  بسيار  از رفتارها واخالقهايي كه بعضي مردم دارند،

دهيم وبا بدتر ازآنها مواجه ماي شاويم ماي بينايم كاه      كه آنها را از دست مي

 آنهاخيلي بهتربودندولي ما به آنها توجه نكرده وبه آن اهميت نداديم .

 شاعر مي گويد:
 عمر  ى جربت امماما بكيت علعمر  فلما تركتد     علىبكيت 

از دست عمرو گريه ميكردم اما زمانيكه او را ترك كردم وبا مردمي ديگر آشنا 

 ر از دست دادن عمروگريه مي كردم.طم بخاشد

نگاهي گاذرا در رابطاه باا چگاونگي ارشااد      ب دركتا  لمحاآ في فن القياده

كه  ارتشي است دراين كتا  تجربه هاا وآزماوده    «كورتو»وهدايت مردم( از 

هايي را جمع كرده است كه مي توان ازآنها استتاده كرد.دركتا  موردنظر باه  

 ند كه دو روش برا  زندگي كردن وجود دارد:اين نكته اشاره مي ك

روش اوا طريق منتي است كه درپي اشتباه مردم است وآن را بارا  اصاالح   

بلكه اشتباهاآ را جمع كرده تاا در موقعيات     دهندكردن مورد توجه قرار نمي

روش دوم اينكاه   و ، به او گوشزد كندنادرست مناس  يا نامناس ، درست يا
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از خوبيهاا    و باديد مثبت ورضايت به كارها نگاه كارد  هر حاا در هميشه و

تحسين وآفارين گتاتن باراين     شكوفايي هرچه بيشترآنها و و مردم برا  رشد

 اشاتباهاآ آناان را نادياده گرفات،     ضاعف وكاساتيها و   و ارزشها بحث شود

 اصالح آنها كوشش نمود. وهميشه برا  رفع و

يلت وبرتار  انصاار را متاذكر    دراين رابطه به عنوان مثاا فض صرسوا اكرم

مي شود زيراانسانها بنا به طبيعت تاتي خاويش معماوال خوبيهاا را فراماوش     

را درصحيح خود آورده  كاه ماي   صاين فرموده رسوا اهلل بخار   كنند.مي

 فرمايد:
 1«ى عيبت ىا  يكم بااال صار فا هم كرش»
مان   ان واعتمااد در مورد انصار شما را ستارش ميكنم زيرآنهاا ماورد اطمينا    [

 خااص مان هساتند(    افاراد  نزديكاان مان و   مان،  يااور  و يعنيبياار  هستند،

بدربيعت عقبه به وعده  حقيقت وظيته ا  را كه برعهده داشتند انجام دادنددر

پااداش باقيماناده    جازا و  كه متعلق به آنان است از وآنچه را كردند( وفا خود

ر بدهياد واز اشاتباهاآ آناان    است خوبيها ونيكي ها  آنان را مورد توجه قرا

 ]چشم پوشي كنيد.

براستي اين نهايت عدالت وانسانيت است .بعضي از مردم زماني كه خوبي در 

حق آنها انجام ميگيردبه سرعت آن نيكي وكسي را كه درحق آنها خوبي كرده 

فرمايدكسي كه كار خوبي تاكيد مي ص است، فراموش ميكنند ولي رسوا اهلل

 از او از اهل فضل است بايد فضيلت وبرتر  او تكر شاده و  و انجام مي دهد

 اشتباه او چشم پوشي شود. گناه و

 

                                                           

 رواه بخار  من حديث أنس بن مال .– 1
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مردم کساني را که خطا واشتباهات را فراموش نمیكنند، 

 دوست ندارند
 

مردم معموال از كساني كاه اشاتباه وخطاهاا  آناان را فراماوش نماي كنناد         

ننااد باار او مناات  وهميشااه آن را تااذكر داده واگاار ازكسااي  گذشاات ميك  

گذارند،تنترداشته وبيزارناد.وچنين كسااني را دوسات ندارناددرحالي كاه      مي

 خداوند تبارك وتعالي مي فرمايد:

 ٥٣١آا عمران:  ژٿ   ٹ  ٹٹ  ژ 
هماانطور كاه    ]كنناد. پرهيزكاران كساني هستند كاه از ماردم گذشات ماي      [

 كنيد:مالحظه مي

 از ماردم گذشات كارده و    كسااني را كاه درحاق    -تباارك وتعاالي  -خداوند 

كساي  مدح قرار ماي دهد،  تعريف و مورد اشتباهاآ آنان چشم پوشي ميكنند.

نبايد فراموش كناد واگار از ماردم گذشات      ،كه درحق او خوبي انجام گرفته

 بلكه بايد خطاها واشتباهاآ آنان را بپوشاند. نبايد آن را مطرح كند ميكند

 مي فرمايد: صرسوا اكرم

 1«ةالد يا  اآلخر ىره ه فم  سترمسلما ست»

 دنيا اشتباه او را در خداوند عي  و هركس عي  واشتباه مسلماني را بپوشاند[

 ]پوشاند.وآخرآ مي

مثالي كه دراين رابطه برا  شما تكر ميكنم اين است كه مثال   دري  مجلساي  

بزرگ مجلس حضور دارد آن حاكم احسا   بو  بدني  كه حاكم يا قاضي يا

                                                           

 .-رضي اهلل عنه-رواه مسلم من حديث أبي هريرة– 1
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ساپس   كساني كه درآن مجلس حضور دارند به مشاام او ماي رساد،   از طرف 

از طارف او خاارج شاده      مستقيما  به كسي كه فكر مي كند كه آن بو  باد 

بصاورآ   ،بواين طرز بياان  وضو بگير  و خواهم كه بيرون بر ،مي ميگويد:

 درست نيست( مستقيم در بين مردم كه درحقيقت عي  كسي را گتتن است،

كند كه تصميم گرفتم كه فاضلي چنين بيان مي مثال مرد عالم و همين مساله را

همگي بيارون ماي روناد ومسااله      ،بيرون برويم ومجددا  وضو بگيريم همگي

نيا    ايان ناوع برخاورد واقعاا  حكيماناه،      مي كند. بدين صورآ خاتمه پيدا

نيكوكار   است كه در حق شخصي كاه آن   ومورد پسند وهمچنين احسان و

حقيقت با اين ناوع برخاورد او را   در خارج كرده، انجام مي گيرد وبو  بد را 

 از موقعيت سخت وناخوشي بيرون آورده ونجاآ داده است.

 

مردم کسي را که با آنان مغرورانه ومتكبرانه برخورد مي کند 

 دوست ندارند

مردم معموال كسي را كه بصورآ مغرورانه و متكبرانه با آنان برخاورد ميكناد   

داعيبدعوآ  دوست ندارند، محقرانه به مردم نگاه مي كند كوچ  و با ديد و

 يا هركس ديگر  كه باشاد، زيارا انساان در هار مقاام و      معلم و عالم، كننده(

رياست  اگر چه در مقام تعليم و فروتن باشد، منزلتي كه هست بايد متواضع و

 باشد.

 مان آماد   پسارحنبل پايش   شبي امام احمد عبداهلل جماا مي گويد:بن هارون 

ومي خواست اشتباهي را كه از مان سارزده آن را    بنوع برخورد را نگاه كنيد(

نگتات شايخ    احمدهساتم،  اصالح كند.درِ منزا مرا زد، گتتم كيستي؟ گتات: 

رده ودسات  هماديگر احوالپرساي كا    باز كاردم باا   در را بيرون رفتم و احمد.
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مشاغوا كارد    امروز فكر من را باه خاود    گتت: ؟چه كار دار  داديم.گتتم:

گذشاتم و  امروز از كنار تاو ماي   گتت: ؟به چه چيز تو را مشغوا كردم گتتم:

درحاليكه زيرسايه نشسته بود  برا  مردم صحبت مي كرد  ولي آنهاا زيار   

 نشسته بودند. ،قلم در دست داشتند حالي كه دفتر وگرما  آفتا  سوزان در

خواهش ودلساوز  اسات   باين جمله بيانگر نوعي  بارديگر از اين كارها نكن

خواهش مي كنم كه ديگر از ايان كارهاا نكان ( هرگااه      مثل اينكه مي گويد:

نگااه كان نصايحت كاردن      .كنارآنها بنشاين  ني همراه مردم ودرخواستي بنشي

شخص اماام   كسي كه اين حادثه واتتا  را بازگو ميكند، بايستي چگونه باشد

 يحت كردن امام احماد احمد نيست بلكه همان شخصي است  كه از طرز نص

اوال  ش  پيش هارون  پسنديده رابنگر  متاثر شده بود.اين نوع برخورد ني  و

فكارم را باه خاود مشاغوا كارد ،       :دوما  احسا  خود را با گتاتن  مي رود،

 نسبت به  اصالح او بيان مي كند، زيرا دوست داردكه اواصالح شود.

د، روشاي بارا  بياان     واين ناوع برخاور   نگتت:كه در حق مردم بد  كرد ،

ساا  ماي كانم كاه     من اح احساساآ خوددرحق ديگران است.مثال  ميگويي:

 گتتارپي به اشتباه خاود بارده و   . لذا شخص با اين طرزموضوع اينطور نيست

 پس نگاه به مردم بايد نوعي نگاه محبت آميز نصيحت تو را قبوا ميكند. بهتر

ونبايد محقراناه وباي    يض خود ،مانند نگاه پزش  درحق مر ومهربانانه باشد.

چرا كه ما هم انسان هستيم، هماانطور كاه دوسات     اعتنا به ديگران نگاه كنيم،

 داريم درحق ما مهربانانه رفتارشود ماهم بايد درحق ديگران مهرباان باشايم و  

 محقرانه با آنان رفتار نكنيم.  

ومكاان  مردم كسي را كه در توبيخ وسرزنش ديگران بدون درنظرگرفتن زمان 

 عجله مي كنند ،دوست ندارند. آن ،
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معموال  مردم كسي را كه بدون درنظر گرفتن زمان ومكان  وبادون فكركاردن   

ديگران را سرزنش وتوبيخ مي كنناد، دوسات ندارناد.     ،ن سواا وجوا وبدو

چه بسا بعد ازسواا وجوا ، برا  او مشخص شودكه تصميم درستي درايان  

اجتمااعي نادرساتي    هماان برخاورد   ماندقي ميرابطه گرفته شده وآنچه كه با

 است كه دراين ميان جلوه خارجي پيدا كرده است.

روش برخورد درست باكسي  بدين معني كه بعضي از مردم احسا  مي كنند

 باه او بگوياد:  مثال  كنند كه مقصراست بايد باسرزنش وتوبيخ شديد با او رفتار

واگر  دوساا است تو را نديده ام! !چه تو را نمي بينم؟مدآ زياد  استبرا  

باز اين دوست ما همين طاور   عذرخواهي كند شخص سرزنش شده، بخواهد

فراموش مي كند كه چه  و به سرزنش كردن وتوبيخ كردن خود ادامه مي دهد

بسا جوا  برخورد او داده شوديعني احتماا دارد كه طرف مورد نظر متقاابال   

 به سرزنش كردن او جوا  دهد.

بايد انتظارداشته باشد كه  كسي كه به اين نوع برخورد عادآ كرده باشد، واگر

متقابال  با او برخورد شود.كسي كه اينگونه برخورد مي كناد،فكرمي كناد كاه    

درحاليكه نمي داند كه  .خاطر دوست داشتن وعالقه مند  استنوع رفتار او ب

ا ماي كندكاه   ،زيرا طبيعات بشار  اقتضا    تاتا  اين نوع برخورد درست نيست 

گاهي باهم هساتند وگااهي از هماديگر جادا هستندودوسات داشاتن بادين        

معنانيست كه هميشه طرفين يكاديگر را ببينندچاه بساا انساان بعضاي وقتهاا       

مجبور است كسي را كه دوست ندارد،هر روز ببيند واين داللات بار دوسات    

 داشتن  او نمي كند.
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 الات تاحاد  قضايه راحتتار    اين ح در اگر طرف مالمت كننده مسن تر باشد

ويا مالمت كننده به لحااظ   وسبكتراست،اما اگر دوطرف هم سن وساا باشند،

باد   اين حالت ناخوش تر وسنگين تر است .از جمله نتايج در سن كمتر باشد

اين است كه اعتماد مردم را از دسات داده و   اين نوع برخورد با اين وضعيت

ه ها  سوزنده وناراحت كننده با ماردم  از او دور  مي كند واگر كسي با كناي

در را زد   آنقادر  برخورد كند نتايج او بدتر از حالت قبلي است مثال  بگوياد: 

يا آنقدر از ما چيز خواساتي كاه زناگ منزلماان      كه در  منزلمان خرا  شد،

 خرا  شد.

پسارحنبل رفات    ابوعبيد پسرسالم پيش احماد  دراين رابطه داستاني آمده كه:

 وگتت:

درعبداهللبامام احمدحنبل( اگر آنطور  كه شايسته اسات پايش تاو ماي     ا  پ

اينطاور   بايست هر روز پيش تاو بياايم ،اماا احمدپسارحنبل گتات:     آمدم، مي

بينم درحاليكه من نگو،به حقيقت من دوستاني  دارم كه سالي يكبار آنها را مي

تر دوسات  آنها را از دوستي باكسي كه هر روز  او را مي بيانم بيشا   دوستي با

پس منظوراز  دوستي اين نيست كه هر روز همديگر را مالقااآ كنايم.    دارم.

اگار چاه انساان      ،اللت بر عدم محبت باا يكاديگر نيسات   ونديدن يكديگر د

اوقاآ فراغتي برا  ديدن دوستان بدست بيااورد، آن را صارف اداء واجبااآ    

 بهتر است. ديگر مانند طل  علم يا تربيت فرزندان بكند،

رو  تعداد زياد  از كاارگران    بررسي كه آقا  مهند  سويسر  بر لعه ومطا

سارزنش وتاوبيخ ايشاان      انجام داده،نشان مي دهدكه بسيار  ازآنان معتقدند:

بدون ارتكا  گناه يا اشاتباه درمقابال دوساتان ساخت تار ونااخوش تار از        

 و دناراحتي ها وسختي هايي است كه درحين كاركردن برا  آنها پيش مي آيا 
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بارا  كسااني كاه در هار زميناه ا  باا        مهمي هساتند،  اينها جدا  نكاآ بسيار

 ارتباط مي باشند. ديگران  در

زمينه كارها  اجراياي وغياره باه هماين      در حاا در زمينه دعوآ ديگران  يا

خاطر نتيجه  مطالعاآ  دقيقي كه دراين رابطه انجام شده  وبايد ماورد توجاه   

يا آسان گير  يا جل   رضاايت ديگاران    ح الوظيتي(ار گيرد همانب االرتياقر

خود كار مي باشد.عالوه بر رفع نيازها  هنگام انجام وظيته بدون لطمه به در 

ديگاران   انسان  درانجام وظيته شخصي خود باا  مسكن، آ  ، طبيعي  از غذا،

بايد سهل گير وباگذشت باشد، وبداند در انجاام مسائوليت وكاار باياد از او     

كاه در   به سب  همين آسان گير  ومدارا باا زيردساتان خاود    و شندراضي با

روند كار  خويش داشته است، هرگاه وظيته ا  را به ديگر  واگذار كند باا  

 دهد.حداقل امكاناآ وهزينه  موجود آنها را به نحو احسن انجام مي

 

مردم کسي را که با وجود مشخص بودن اشتباه ومرتكب شدن به آن 

 باه وخطای خود ادامه مي دهد، دوست ندارندمجددا به اشت

معموال مردم كسي را كه اگر اشتباهي انجام دهد برانجام آن اصرار داشته باشد 

وحتي به اشتباه خود اعتراف نكناد دوسات ندارند،كساي كاه باه گنااه خاود        

اعتراف نمي كند شجاع نيست چارا كاه هار انادازه انساان از لحااظ تربيات        

باه هماان    گاهي درسطح بااليي قارار داشاته باشاد   شخصي واز لحاظ علم وآ

به سرعت ازآنهاا رو  گاردان    اندازه به خطا واشتباهاآ خود اعتراف كرده و

هيچگاه دوست ندارد  پردازد ونمي وبي جهت به توجيه كار خود خواهد شد،

شيخ بان بااز ماي     انندعلماء بزرگي م اگر كه از اشتباهاآ خود سخن بگويد.

اوا نگاه خاواهم كارد بعاد در ماورد مسااله       .(ةث المسالبح:)سا ظرساگويد
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ايان ناوع    جا  اعتارا  وخارده گيار  نيسات و     خاص بحث خواهم كرد.

وچاه بساا غياراو     …كم نخواهد كارد،  نظر از درجه وارزش او اصال  عقيده و

 در مورد مساله ها  خاص بحث مي كنناد  ،خيلي سريع فتو   صادر كرده و

زه به لحاظ علم وآگاهي در درجاه عاالي قرارداشاته    برا  ي  عالم هر اندا و

 نشان دهنده نقص وعي  نيست.  باشداگر بگويد نمي دانم ويا  اشتباه كردم ،
 

 کند،دوست ندارند.مردم کسي را که از خودتعریف وخودستایي مي

معموال مردم كسي كه خود را تعريف وتمجيد وخودساتايي ماي كنادوهرگاه    

آن را به ديگاران نسابت داده واگار     رو  مي دهد، يا شكستي خطا واشتباه و

دهد،دوست ندارند.هماه ماردم از   موفقيتي حاصل مي شود به خود نسبت مي

چنين افراد  بدشان مي آيدوچنين فرد  در هر مقام ومنزلتي كه باشاد خاواه   

همسر،رئيس،ويا دوست در هر حاا  مطارود ومتاروك اسات.رئيس شايساته     

ا به خود نسبت داده و بجا  ديگران خود را وبحق كسي است كه  شكست ر

د  وتجاار ،  هرگاه خواستي كه  در يا  موسساه اقتصاا    زير سواا مي برد.

كساي كاه درهنگاام شكسات وعادم       ساواا كان:   ،دعو ، رئيس را بشناسي

انسان سالم وعاقل كساي   كيست؟ گيرد،موفقيت مورد سواا  وجوا  قرارمي

يعناي تاحاد     اساتتاده كنناد،   ايد اووعق مردم از افكار است كه دوست دارد

باشدكه مردم از افكار وعقايد اودرحل مشكالنت  معتمد دربين مردم مطمئن و

خود استتاده كنند.  ضمنا  انسان عاقل كسي است كه اهل عمال باشاد وهاي     

 وقت از خودوكارها  خود تعريف وتمجيد نمي كند.

 گوياد: هرش ميكاي از ناماه هاا  خاود باه خاوا      قطا  رحماه اهلل در ي   سيد

تجّاركساني هستند كه هميشه درفكر ايجاد ارتباطهاا  تجاار  بارا  فاروش     
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ديگران سرمايه گذار  كنند و آناان ساود ومنتعات     كاالها  خود مي باشندتا

 دارا  عقايااد و امااا كساااني كااه اهاال فكرهسااتند خااود را بدساات بياورنااد،

ماردم   بكسااني كاه مادافع افكاار وعقاياد      بخصوصي مي باشاندباهل ديان(  

 هستند(تمام خوشي ورضايت خود را دراين مي بينند كه مردم افكاار وعقاياد  

 عقاياد،  تا حد  به آن افكاار و  بين خود منتشر كنند، در آنان را قبوا كرده  و

 را نشاآ گرفته ازعقايدوافكار خود بدانناد. يمان واطمينان داشته باشندكه آن ا

 به دين وعقايد ديناي اعتقااد   هر انساني واج  است كه تا حد  نسبت لذا بر

عقائاد خاود آناان     و كناد كاه ماردم احساا  كنناد افكاار       واطمينان ايجااد 

است،وطور  آن را در خود پرورش دهندكه ازآن دفااع كارده وباه آن عمال     

 كنند.

 

 نوع رفتارهایي که مردم آن را دوست دارند

طر آناان  معموال مردم كسي را كه به آنان توجه كرده وغمخوارآنان است وبخا

تالش ميكند وسعي مي كند ،بدانادمردم درچاه فكار  هساتند وچاه چياز        

فكرآنااان را بخااود مشااغوا كاارده اساات وزماااني كااه صااحبت مااي كنند،بااه 

روشان   خالصاه و  آنچه را كه ماردم ماي گويناد    حرفهايشان گوش فرا دهد،

مطالبااآ  مااردم دقاات وخارده بينااي ومناقشااه مااي    رابطااه بااا در و گرداناد، 

باه حقيقات    باال اگر بخوبي انجام گيرد در دارند. روشها  مذكوركند،دوست 

 راهها  دعوآ كننده قويي وخوبي برا  جل  رضايت مردم هستند.

آناان هادايا     كناد وباه   همچنين كسي كه حاجت ونياز مردم را برآورده مي

تواند جزء كسااني باشاد كاه ماردم او را دوسات      مي دارد،فراواني تقديم مي
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اينها نشاان دهناده توجاه واهتماام وتاالش بارا  ماردم اسات          وهمه دارند،

 ودرحديث شريف آمده است كه:
 1«تهاج ا تحابما»

 ببه همديگر هديه بدهيد تايكديگر را دوست داشته باشيد(

بعضي وقتها هديه از لحاظ قيمت خيلي كم است ولي ناوعي سارور وشااد     

ان ماي دهادوهمين   كندونهايت توجه وعنايت به طرف مقابل را نشا ايجاد مي

توجه واهتمام مورد نظر است. مي خواهم دراين رابطه  داساتاني بارا  شاما    

بريطانيا باي  دوست ديگر انگليسي مالقاآ  دوستي داريم كه در تعريف كنم:

واين دوست ما او را به زبان انگليسي باه   وگويا او مسلمان شده بود، كند،مي

ولاي آن مارد    بگيارد،  هام يااد  كند تاا شاايد او   ي  جلسه درسي دعوآ مي

انگليسي اوا مرتبه دعوآ او را قبوا نميكندبار ديگر او را دعاوآ ماي كناد     

باه ميهمااني دعاوآ    يندفعه او را جهات صارف غاذا    باز قبوا نميكند ولي ا

ايان فاصاله دربااره مسالمان شادنش باا او        در و آن مرد قبوا ميكند ميكند،

لمان جديد  مهام وقابال توجاه    نزد هر مس صحبت ميكند.اين نوع برخورد،

 است.

گويا تنهايي با پدر ومادرش كه هيچگونه اهتمام وتوجهي به مسلمان شادن او  

وبعضي وقتها به مسجد مي رفت وبنابه گتته خودبا  كرد،اند،زندگي مينداشته

زيرا دررابطه با حالت دروناي   بودن در مسجد احسا  آرامش عجيبي ميكرد،

او از زنادگي كاردن باا     صحبت مي كارد.  ده بود،خاصي كه برايش بوجود آم

 چاون هيچكساي باه او    پدرومادركافرخود احسا  ناراحتي ودلتنگي ميكارد 

                                                           

بارواء الغليل(:من حديث ابوهريرة،وحسنه األلباني.وهوفي الموطأ،ومجمع الزوائد،والسنن – 1

 .صالكبر   للبيهقي من حديث نتر من اصحا  رسوا اهلل
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كاه جلساه    اين گتته ها دوست ماا باه او ماي گوياد:     از توجه نمي كرد. بعد

 وآن مارد  اگر دوست داشته باشي. درسي با زبان انگليسي وعربي وجود دارد،

گوياد:مي ترسام   ميا  كرده بودوزماني كه به او مسلمان در  عربي را انتخ

تهايي كاه را  بگيارم وقسام   سعي مي كنم كه ياد . مي گويد:كه در  را نتهمي

آن وقت تا حاال جلساه در  انگليساي و جلساه     از .نمي فهمم سواا ميكنم

ساعت در روز  15واو االن حدود  در  عربي هيچكدام راترك نكرده است ،

 مي كند. زيرا كسي -سبحانه وتعالي –به دين اهلل وقت خود را صرف دعوآ 

وماي   مسائل او گوش مي دهد، دلها  او و درد كه  به حرفها ويافته است  را

تواند درمورد آنچه كه فكر او را به خود مشغوا كرده است،صحبت كند.مردم 

نياز مند كسي هستندكه بداندچه چياز  فكرآنهاا را باه خاود مشاغوا كارده       

يااز دروناي آنهاا را بشناساد وهمچناين بداناد عالقااآ،دا        است؟وتاحد  ن

نيازمند اين نيستند كه  مشغولي ها ،نگرانيها،ودغدغه ها  فكر  آنها چيست؟

به آنها بگويي برشما واج  است كه اين وآن را بدانيد يابشناسايد .ايان ناوع    

برخورد مهم نيست بلكه آنچه كه مهم است محبت وپذيرش چناين كاار  را   

 ايجاد كني. بطور  كه سعي بريادگير  آن بشود. درآنان 

 درحديث صحيحي مي فرمايد: صرسوا اكرم
ه  ىاحنننب النننناس الننني ه عنننز  جنننل ا   هنننم  للنننناس  احنننب االعمنننال الننن»

 ا  تقضنني عننند جينننا  تكشننو عننند كربنند  عز جننل سننر رتدخلد علنني مسننلم 

من  ان  ىحاجيند احنب الن ى لم ان تمشني منا اخينك فن ا  تطرج عند جمعا؟ 

 1«المسجد شهرا   ىت تكو ف
نافع ترين آنها برا  مردم است ومحباو    -عزوجل–محبوبترين مردم نزد اهلل 

ترين اعماا نزد اهلل عزوجل شااد  اسات كاه دردا مسالمان ايجااد ميكناي       

                                                           

 .-رضي اهلل عنه-ومجمع الزوائدوكشف الختاء،من حديث ابن عمرالطبراني في الكبيروالصغير،– 1
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كناي ياا   ،ناراحتي وسختي كه از ساراو رفاع ماي كناي يااقر  او را ادا ماي      

خاطررفع نياز وبرطارف كاردن مشاكل    واگر ب گرسنگي او را برطرف ميكني،

برادرآ با او همراه شو  وقدم بردار ، نزد من از اعتكاف ي  ماه در مسجد 

 محبو  تر وخوش تر است.

اگاار مساائولين بدانندكااه نهاياات ارتباااط آنهااا بااا مااردم رفااع نيازهااا  آنهااا  

دهنادواگر متقاابال ماردم در    است،مطمئنا كارشان را دراسرع وقت انجاام ماي  

سالم  اطالع وآگاهي داشته باشند وبه دستوراآ آن عمل كنند جامعه را مورد ا

چيز مطلو  ماست.اتتاقي واين  بصورآ جامعه ا  نمونه والگو خواهي ديد،

 كه به عنوان تجربه دركشور فرانسه پيش آمد، اين بود كه:

ولي درميان آناان بعضاي از    كارگران كارخانه ها در آن كشور اعتصا  كردند

مشخص شد كه اين دسته از كاارگران باا راساا      دست برنداشتند، كارگران

لذا آن دسته از كارگراني كه راسايشان با آناان ارتبااط    اند،خود درارتباط بوده

به آناان عنايات خااص داشاته وآناان را ياار         و اندشخصي ونزدي  داشته

درحاليكاه از   همان كساني بودندكه اعتصاا  نكردناد،   ومساعدآ مي كردند،

جان  كارگراني كه راسايشان، آنان را آلت دست خود قارارداده ونسابت باه    

كينه ودشمني عميقي كاه   مساعدآ ويار  آنان توجه وعنايت خاص نداشتند،

 ظاهرشد. از قبل دردرونشان بود،

 

 دهد،دوست دارند.مردم کسي را که به حرفهای آنان گوش مي

باه آنچاه كاه     و راماي دهاد  معموال  مردم كسي را كه به حرفها  آنان گوش ف

هدف او از اين كار اين نيسات كاه     و فكرآنان را مشغوا كرده، توجه مي كند

آنان را  بلكه به آنها گوش فرا مي دهدتا در مورد خود برا  آنها صحبت كند،
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تاا ناوعي    مطالباآ خود با او حرف بزنند، درباره خود ومشاغل و تشويق كند

ديگاران بتوانناد راحات     و كنناد  ان ايجااد بين خود وديگار  ارتباط نزدي  در

وبه اين نوع افاراد، ساخنگو     دوست دارند. مسائل خود را با او مطرح كنند،

ميگويند اگر ماي خاواهي ساخنگو      كاردان گويند. و ماهر بااد  باتربيت و

بايد مستمع وشنونده خوبي باشي.واين صاتتي ازصاتاآ    ،وكاردان باشي ماهر

درباره چيزهايي كه فكر او را به خاود   مي خواهد،بشر  است .انسان هميشه 

كاه او را در غام وانادوه     صحبت كند ودنباا كسي ميگردد مشغوا كرده اند،

مااهم بنابرسايره وروش رساوا     خودشري  كناد، يعناي باا او درد دا كناد،    

بلكاه باياد باه شايوه      گرفته ايم كه فقط مستمع وشنونده نباشيم ، ياد صاكرم

. يكاي از  وادار به سخن گتتن بكنيم رانه ونيكو، سخنگو رايركانه وماهخيلي ز

اين است كه طارف ساخنگو را طاور  ماهراناه       ،راهها  طوا دادن به سخن

وزيبا تحري  وتشويق كنيم تا هيچگونه ابهامي دركالم او باقي نماند.به عنوان 

عوف دقت كنيد، زمااني كاه   بن باعبدالرحمن  صمثاا، به داستان رسوا اكرم

او را ديد وبو  عطار  باه مشاام آن حضارآ رسيد،رساوا       صاكرم رسوا

به او گتت :موضاوع چيسات؟عبدالرحمن پسارعوف گتات:ازدواج      صاكرم

از او  صوقتي كه رسوا اهلل صرسوا اكرم با كرده ام .وهمچنين داستان جابر

سواا كردكه آيا ازدواج كرده ا  وجابر به او جاوا  داد:كاه ازدواج كارده ام    

مننال بننل ثيابننا  مننال هننال بكننرا تالعبهننا  بكننرا  ا  ثيابننا ؟» فرمودنااد:ص،رسااوا اهلل

فرمود:چرا باا دختار بااكره ازدواج     بيوه، باكره است يا بيوه، گتت:1« تالعبك

نكرد  كه توبا او باز  كني واو هم با تو باز  كند.سپس جاابر دليال ازدواج   

                                                           

 .-رضي اهلل عنه-متتق عليه من حديث جابربن عبداهلل– 1
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ان او كاه از زن  خودرا با زن بيوه توضيح مي دهد،كه  بهتر مي تواناد از پسار  

دوشيزه نسبت باه   درحاليكه زن باكره و سرپرستي كند قبلي هستند، مراقبت و

 اين مسائل كم تجربه تر است .

بالبته الزم به تكر است كه داستان مورد نظر درجا  ديگر بدين صورآ آمده 

مي خواهد دليل ازدواج خاود را باا زن بياوه     عبداهللبن  است كه وقتي جابر

هتت يا نه دختر از خاود باه جاا     مي گويد كه پدرم فوآ كرد، ،توضيح دهد

گذاشت من هم بازن بيوه ا  ازدواج كردم ،دوست نداشاتم زناي بگيارم كاه     

مانند دوشيزه ،كم سن وبي تجربه باشد،زني گرفتاه ام كاه آناان را سرپرساتي     

نگااه  «خيرباشاد » ياگتات:  «مبارك باشد» گتت:ص كند،تربيتشان بدهد.پيغمبر

بااا جابركااه چطااور او را برحاارف زدن  صرزگتتگااو  رسااوا اكاارمكنيااد ط

 . تاا …چارا باا دوشايزه ازدواج نكارد  باا او بااز  كناي        تحري  مي كناد  

انساان   ماي گوياد:  « فان القيااده  » آخرحديث به همين خاطر نويسانده كتاا   

نقال وانتقااا از    بدست آوردن مقام ، ،ال  اتتاقاآ شخصي مانند پيشرفتمعمو

والدآ و وفاآ كاه بارا  او پايش ماي آياد،اينها را باه        گر،جايي به جا  دي

لذا رئيس، مرباي، راهنماا، مادير، مساوا      عنوان اتتاقاآ مهمي درنظرميگيرد،

زيرك وباهوش كسي است كه  با اين اتتاقاآ بااگتتن  كلماه ا  كاه بياانگر     

ياقوآ قلبي شخص ماورد نظار اسات ،احساا       تشويق ،ترغي ، دلگرمي و

يا خداوند عزادار  شاما   مبارك باد و نمايد. مثال  بگويد:همدرد  ومشاركت 

پس مشاركت وهمدرد  وصحبت كردن با انسان دررابطاه باا    را ني  گرداند.

شاود كاه   مسائل ومشكالتي كه فكر او را بخود مشغوا كرده است، باعث مي

پيمان ومحبات   و با فرد مورد نظر احسا  نزديكي كرده واين نوع رفتار عهد

باا او احساا  آراماش وراحتاي      و ن  را ثابات واساتوار ماي گرداناد    بين آنا
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كند.نمونه ديگر  كه مي خواهم برا  شاما تعرياف كانم داساتان جاواني      مي

ناگهاان   است كه شخصي بعد از مدآ زياد  كاه او را در حارم ندياده باود،    

وآن شخص در مورد خود با او مشورآ مي كرد كه   درحرم او را مالقاآ كرد

را درزندگي تغيير داده واحسا  تازه ا  به نسبت ديان ومساائل   روش خود 

رابطه با او همكاار  ومشااركت   اين  ديني در او ايجاد شده ولي همسرش در

ا  برادرم تعداد  از مردم هساتند   سپس جوان به آن شخص گتت: نمي كند.

كه احسا  وابستگي شديد  باه اساالم پيادا ميكنند،بعاد از مادتي ساختي       

ياااد  درزناادگي زناشااويي خود،احسااا  مااي كننااد يعنااي     وناااراحتي ز

احتماال  آناان دچاار اشاتباه ماي شاوند،زيرادراين راه،       دچارناراحتي ميشوند و

از همسران خود نيز مي خواهند  اين راط بيش از حد شده وعالوه برگرفتار اف

اين همان چيز  است  و تغيير دهند، كه سريعا  آنان هم روش زندگي خود را

آن شاخص   شاود. باين آن دو ماي   باد  ارتبااط در   ث ايجااد تنتار و  كه باعا 

اين همان اتتاقي است كه برا  من افتاده است ،به هماين   درجوا  مي گويد:

ترتي  جوان به سخنان آن شخص گوش مي داد وتازماني كاه آن شاخص از   

بهتر بارا  او توضايح    موضوع را بيشتر و و او نخواست كه جوا  او رابدهد

يعني كامال  مستمع حرفهاا  آن   اين باره صحبت  كند، كه در داد  هاجاز دهد،

دهد، به احتمااا  خواست كه به او جوا  بواگر از همان اوا مي شخص بود.

 خوددار  مي كرد.اهلل اعلم.زياد از اين كار

 

 منازعه ومباحثه بدور باشند ومردم دوست دارند که از جدل 

يق وتحري  كردن مردم به دور  از آياآ واحاديث صحيحي در رابطه با تشو

 است كه: صجدا ومنازعه آمده است .از جمله فرموده رسوا اكرم
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 1«ا ا زعيم ببيت في ربض الجند لم  ترك المراء  لمكان محقاا  »
من ضامن وكتيل خانه ا  دربهشت هساتم بارا  كساي كاه نازاع ومباحثاه       [

    ]باشد. با او حقوجدا را ترك كند اگر چه 

وجود دارد كاه انساان را از جادا ونازاع بادور ماي كناد از جملاه          راههايي 

تحري  صتاآ  پاك دروني موجود در انسان است مثال  به او بگويد:مي دانام  

اگر حقيقت مساله برا  تو مشخص شود حتما  آن را قبوا  ميكني وهرگاز آن  

را ترك نمي كني. بدين ترتي  او را از اين تنگناا ووضاعيت باد نجااآ داده     

 اورا تشويق كرده ا  كه جدا ونزاع را ترك كند.و

 

شود وبه آنان ميمردم کسي را که برای آنان ارزش قائل 

 دوست دارند احترام مي گذارد

برا  او ارزش قائال اسات وباه او     و انسان طبيعتا كسي كه او را دوست دارد

و احترام مي گذارد ،دوست دارد .واگر نسبت به خود ارزش واحترامي نبيناد ا 

هم متقابال برا  كسي ارزش واحترام نمي گذارد.پس كاوچكتر زمااني بارا     

بزرگتر خود ارزش قائل است كه متقابال بزرگ برا  كوچكتر ،ارزش واحترام 

بحث وگتتگو درباره صتاآ دروني  ،بهمين خاطر يكي از مسائل مهم بگذارد.

ينكاه  اسات. دوم ا  پاك وسالم درانسان وتحري  وتشاويق وبكاارگير  آنهاا   

وباا او    ه برا   او ارزش واحترام بگذاريمانسان را كوچ  وخوار ندانيم بلك

كافي است كه  دركارها مشورآ كنيم اگر چه مطابق را  ونظر او عمل نشود،

                                                           

رواه أبوداود في سننه،والطبراني في المعجم الكبير.وخرجه األلباني في السلسله الصحيحة من – 1

 حديث أبي أمامة.
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باه   مساله ا  خاص از را  ونظر او استتاده كارد،  درباره و با او مشورآ كرد

 همين دليل خداوند سبحان وتعالي مي فرمايد:

 ٥١١آا عمران:  ژڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ   ڤ ژ 

ودركارها با آنان مشورآ كن وهنگامي كه بپس از شور وتبادا آراء(تصاميم  [

 ]به انجام كار  گرفتي بقاطعانه دست بكارشود(برخداتوكل كن

قطعا  باآنها مشورآ كن وهر گاه نظر يا پيشنهاد  غيراز آنچه كاه آناان ارائاه    

از شوروتبادا آرا وتصميم به انجاام كاار  گرفتاي    بپس  دادند،انتخا  كرد 

لمحااآ فاي فان    »،قاطعانه دست بكار شووبرخداتوكل  كن.نويسانده كتاا    

ديگاران، از نيازهاا     از وتشاكر  مي گويد:ضرورآ احسا  به تقادير «القياده

دوسات داشاتن موفقيات وپياروز       اثباآ شخصيت و توانايي انسان، بخاطر

دوست دارد كه از طرف بزرگاان   نجام مي دهداوست.لذا كسي كه كارخوبي ا

اطميناان قلباي او    واين كار باعاث اعتمااد و   تقدير وتشكر قرارگيرد، او مورد

عث مي شود كه با نيرو وانرژ  تازه ا  به كار خود اداماه دهد.بادين   شده وبا

 ترتي  مي توان بادادن احسا  دردرون كسي كه كار خوبي انجام داده است،

 ان ايجادكني ،ولاي بعضايهاعكس ايان موضاوع را ماي گويناد،      اعتماد واطمين

معتقدند:برا  اينكه فرد مورد نظار احساا  غروروتكبار نكناد، نباياد باه او       

درحاليكااه نويساانده كتااا    .ماااني كااه كااار خااوبي انجااام داده اساات  بته

هراندازه كه صتاآ ني  كسي برا  شما اثباآ شود به هماان   گويد:مذكورمي

وخوش رفتار  شما درارتباط وبرخورد باا او افازايش پيادا    اندازه نرم خويي 

مي كند.پس هر گاه كه خواستي ارتباط تو با شخصي خو  باشاد،از صاتاآ   

واخال  حسنه او صحبت كن ،دراين صورآ حسناآ زيااد  درهرشخصاي   

 خواهي يافت كه مستحق تقدير وتشكرخواهدبود.
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 نيز مي گويد:«  فن القياده»نويسنده كتا  

تلت وخوار  را قبوا نمي كند ولاي او از خادمت كاردن وكااركردن     انسان 

به شرطي كاه از  طارف    ناراضي نيست حتي آن را با اخالص انجام مي دهد،

همچنين دوست دارد كاه   و تقديروتشكر قرار گيرد مورد احترام، رئيس خود،

مورد اعتماد واطمينان رئيس خود قرارگرفته وبا او مانند ي  انساان برخاورد   

 ود.ش

 

مردم کسي را که به آنان فرصت مي دهد تا توانایي های خود را 

 ثابت کنند ،دوست دارند

يكي از مسائل مهم اينست برا  اينكاه كساي مهام وماوثر واقاع باشاد باياد        

فرصت كافي برا  اثباآ تواناييها واستعدادها  تاتاي باه او داده شود.انساان    

نگار باشدوهرگاه احساا   پذيرد كه دارا  صتاآ مهمل وسست وسهل انمي

كند كه دارا  چنين صتاتي بوده ومورد ش  وترديد ديگاران اسات، اوا باه    

بعضي از راسا نسبت به  كند.آنها اطاعت نمي از راسا  خود هجوم آورده و

كنند يعني فكر مي كنند.كسي كه زير نظر اوست نمي تواند همه چيز ش  مي

درنتيجاه كسااني كاه زيردسات او      ،كار يا مسئوليت سپرده شده را انجام دهد

مسائوا از باين    ،ود را از دست مي دهند.ضمنا  رئيسهستند اعتماد به نتس خ

و با ايان روش در تربيات   زيرا ا باشد،بردن توانايي ها واستعدادها  افراد مي

، ناتوان وباعث عدم ظهور توانايي ها واستعدادها  كارمندان خاود  عملي آنان

 شده است.
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بدين شكل كه  باعث مي شودكه به ديگران ظن اشتباه ببرد، كر،وهمين طرز ف

هر گاه خاود باه عناوان عضواصالي مداخلاه نكناد ،كاار ومسائوليت ماورد          

 نظر،باموفقيت انجام نمي گيرد.

 

 

مردم دوست دارند مورد تشویق دیگران قرارگیرندوهرگاه کاری را 

 انجام دادند ازآنان تشكر وسپاسگزاری کرد.

دوسات دارناد كاه هميشاه ماورد تشاويق وترغيا  ديگاران         مردم معماوال  

از آنااان تشااكر  هرگاااه كااار ويااا مساائوليتي را انجااام دادنااد   و قرارگيرنااد

اصل مسلمان بايد هر كار  را كه انجاام ماي    اگر چه در د گردوسپاسگذار  

هيچوقت نبايد از ماردم   دهد فقط بخاطر جل  رضايت اهلل جل جالله باشد و

ولي اين طبيعت وتاآ بشار  اسات    سگذار  داشته باشد،انتظار تشكر وسپا

 وشرعا  هيچگونه اشكالي ندارد.

 1«م  لم يشكرالناس لم يشكره» امام احمد ترمذ  روايت كرده اند كه

بهركس از مردم درمقابل انجام كار  تشاكر وقادرداني نكناد درحقيقات از     

 خداوند تبارك وتعالي تشكر نكرده است.(

اللهنم العنيا اال » درغازوه خناد :   صفرموده رساوا اكارم  وهمچنين بنا به 

خداونااد هااي  زناادگي بهتاار از  2«ةفنناكر  اال صنار  المهنناجر ةعنيا اآلخنر

زندگي آخرآ نيست پس از انصار ومهااجر اكارام وقادرداني كان بحقيقات      

                                                           

 حيح االسناد.رواه أحمدمن حديث آبي هريره،وقاا األلباني ص– 1

 متتق عليه من حديث سهل بن سعد.- 2
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همانطور كاه   وتعريف وحتي ازآن هم باالتراست. ثنا دعا  خير نوعي مدح و

 :مي فرمايد صرسوا اكرم

 1«الثناء ىفقد ابلغ فم ر ف فقال لصاحبد جزاك ه خيرم   نا اليد »

هر كس كه كاار نيكاي درحاق او انجاام گيارد ساپس باه انجاام دهناده آن          [

بگويد:خداوند به تو پاداش ني  بدهدبه حقيقت از او نهايت تشكر وقدرداني 

 ]كرده است يا به عبارآ ديگروظيته شكرگذار  رابجا  آورده است.

هنگاميكه تو برا  كسي دعا  خير مي كني مثال  مي گوييبخداونادتو را   پس

ايان كلمااآ قشانگ وزيباا      محترم گرداند( و راعزيز تو خداوند توفيق دهد.

  .چيز بزرگي است ودلنشين مردم را تشويق وترغي  ميكند.پس دعا  خير،

ت به حقيق« جزاك اهلل خيرا »دعا  خير درحق كسي، چيز كمي نيست ودعا  

دعا  بزرگي است ومثالها  زياد  برا  تشاكر وتشاويق از ديگاران وجاود     

بخداوندبه تو جزا  خيار   دارد.مثال  مرد به همسرش مي گويد:جزاك اهلل خيرا

احسنت بآفارين   ويا به فرزندش مي گويد: دهد(شام ديروز خو  وتميز بود.

 بي نظير(ويا كلماآ قشنگ وزيبا  ديگر.-فو  العاده عالي-برتو

يچوقت مديرومسوا موفق نمي شود مگراز زيردستان وكارمنادان خاود باه    ه

بتشويق  نحو  بعد از انجام مسئوليتها  محوله تشكر وقدرداني كند، تا باعث

وايان   وترغي  وتقويت روحي آنان بارا  انجاام مسائوليتها  بعاد  شاود(     

تشكرچه بصورآ شتاهي يا مخصوصا  كتبي فقاط نوشاتن يا  بارگ كاغاذ      

                                                           

 مشكاة المصابيح من حديث اسامه بن زيد،قاا األلباني:حديث جيد.- 1
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اماا نازد ماردم مخصوصاا  كارمنادان       يچگونه زحمتاي هام نادارد   است كه ه

 وزيردستان اثر مطلو  وخوبي به دنباا خواهد داشت.

مجياد  كاه از لحااظ    ت داناي وتعرياف و   بايد توجه داشت بين تشكر وقدر

 فر  زياد  وجود دارد. ،شرعي مذموم است

نيا   تشكر وقدرداني بخاطر انجاام كارهاا     صاز جمله كارها  رسوا اهلل

بود به اين اميد كه  وهمچنين تشكر و سپاسگذار  از فاعل آن بكننده آن كار(

از مادح وتعرياف    و انجام كارها  ني  وصالح بيشتر ، پيش قدم باشند، در

كساااني كااه آن صااتاآ وخصوصااياآ درآنااان موجودنيساات ويااا باعااث    

 شود،نهي فرموده اند.بوجودآمدن غروروتكبر درآنان مي

 1«اذارايتم المداحي  فاحثما في  جمههم الترا » :رمايدمي ف صرسوا اهلل

 ]هرگاه ثناگويان وچاپلوسان را ديديد به رخسار آنها خاك بپاشيد.[

 وهمچنين مي فرمايد:

 ]باشيد چاپلوسي برحذر از ثناگويي و 1[«اياكم  التاماجح»

بارا    صهمانطوركه درحديث قبلي در ماورد مارد انصاار  كاه رساوا اهلل     

من  سن  سنند » كارد تاا آنجاكاه فرماود:    غيا  از او تعرياف ماي   تشويق وتر

.. وهمچناين رساوا   …رياز  كناد  هركسي سنت وروش نيا  پاياه   2«ةحسن

 درباره مدح وتعريف ازياران خود مي فرمايد: صاكرم

                                                           

 رواه مسلم من حديث المقداد بن األسود.– 1

 صحيح ابن ماجة،من حديث معاوية.– 1

 جزء من حديث ،رواه مسلم.– 2
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عثمنان  امنره عمر  ا ندمهم حيناء ىاشدهم فن ارحم امتي بامتي ابمبكر  »

بن  ثابنت  اعلمهنم بناالحالل  م زيند امرؤهم لكتا  ه ابي ب  ك ب  افرضنه

ابمعبينننده بننن   ةاالمنننة امننني   امننني  هنننذ ةمنننأبننن  جبنننل  لكنننل   الحنننرا  م ننناذ

 والترمذ  رواه احمد«الجراح

اسات وساخت تارين آناان      رين كس نسبت به امتم حضرآ ابوبكرمهربانت[

مت وحشوصادقترين آنان از نظر حيا  دراجرا  دستوراآ الهي حضرآ عمر

 ،كعا  اسات  بان  اباي   ر  ترين آنان به كتاا  اهلل بقارآن(  است وقا عثمان

ثابت وآگاهترين آنان باه حاالا   بن  واجباآ زيدبه  داناترين وعارفترين آنان 

امين اين امات ابوعبياده    جبل است ودر هر امتي اميني است،بن  وحرام معات

 ]جراح است بن 

ا  هار كادام از اصاح    صهمانطور كه مشاهده مي كنيد:حضرآ رسوا اكرم

وياران خود با صتتي كه او را از ديگر  جدا مي سازد، مدح وتعرياف كارده   

 است.

 

مردم کسي را که اشتباهات وخطاهای آنان را بدون جریحه دارکردن 

 دوست دارند. احساسات آنان اصالح مي نماید

اسااآ  معموال  مردم كسي كه يا كساني را كاه بادون جريحاه دار كاردن احس    

دريكي از  دوست دارند. را اصالح مي نمايند، اآ آنانوعواطف ،خطا واشتباه

كتابها مثالي دراين رابطه آمده است كه شخصي درميان تعداد زياد  سخنراني 

ماردم خساته شادند     طوالني ومتصل بود، ولي آن خطابه وسخنراني مي كرد،

نظر تاو   گتت: و زماني كه سخنران به منزلش برگشت از همسرش سواا كرد

ايان موضاوع ماي بايسات      همسارش گتات:   سخنراني  چه بود؟در رابطه با 

يكي از مجله ها  علمي نوشاته   در پرطرفدار بصورآ ي  مقاله كامال  داغ  و
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شود،سخنران از گتته همسرش فهميد، كه ايان موضاوع ماورد خاوبي بارا       

سخنراني نبوده است.اين نوع برخورد روش خوبي است كه عالوه بر رعايات  

، مسااله وموضاوع را نياز    دارنكردن احساساآ شاخص يعني جريحه جوان  

يا مثال  شخصي برا  مشورآ كردن پيش شما ماي   و دهدمورد انتقاد قرار مي

آيد كه مي خواهد در زمينه تجارآ كاركناد وشاما باه او ماي گويياد: كساي       

هستيد كه توانايي نوشتن را داشته ودارا  فكر وانديشاه خاوبي هساتيد ايان     

ز دست ندهيد البته هرگاه ديديد كه واقعاا او در زميناه   فرصت پيش آمده را ا

تجارآ موفق نخواهد شد، بلكه در زمينه نوشتن پيشرفت خواهاد كارد.واين   

توصالحيت اين كار را نادار  بلكاه باه     مساله را بدين شكل مطرح نكن كه:

ياا   خواهي كارد، ينه كار ديگر  موفق شده وپيشرفت اين صورآ كه تودر زم

اينكه ماردم باا هام باه شايوه صاحيحي        رابطه با جلسي درشخصي در ي  م

صحبت وگتتگو كنند سخنراني ميكند سپس در پايان سخنراني دچار اشتباهي 

خواهند مي شود! بعضي ها كه متوجه خطا واشتباه سخنران مي شوند از او مي

ولي روش صحيح اين است كسي كاه ماي    كه سخنراني خود را متوقف كند.

از شخصي بگيرد اوا محاسن ونكاآ مثبت شاخص ماورد   خواهد نقدوعيبي 

آنهاا را مطارح كندساپس دركمااا اد       و داشاته باشاد   نظار  نظر را بايد در

مسااله  رابطاه با  ر د من دراين موارد موافق سخنران هساتم و  واحترام بگويد:

بادين ترتيا  اوا  نكااآ مثبات ومحاسان       .آخر نكاتي مورد نظر من هست

دسپس اگر مورد خطا واشتباهي باشد آن را اصاالح  سخنراني را مطرح مي كن

نمايدودر اين حالت حتي سخنران نيز نكاآ اشااره شاده را بادون اينكاه     مي

وارد جدا ونزاع شود كه هيچگونه ثمره ونتيجه ا  هم بدنباا نخواهد داشت 

 ،قبوا خواهد كرد.
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 از مسائلي كه درآن هم بااهم متتاق وهام نظار هساتيم،      -بدين ترتي  قاعده

پاس هرگااه خواساتيم قصاد مباحثاه       اجراخواهاد شاد  – شروع خواهيم كرد 

م متتاق وهام نظار هساتيم،     وگتتگو داشته باشيم، ابتدا در باره آنچه كه باا ها  

سپس در باره مسائل ديگار باا هام مجادلاه ومباحثاه خاواهيم        ،صحبت كنيم

بايد از مساائلي كاه درآن هيچگوناه اخاتالف      يعنيبمباحثه وگتتگو را داشت.

نظر  وجود ندارد،شروع كردسپس باه مساائل اختالفاي بپردازيم،زيارا ايان      

 روش طريقه خوبي برا  قبوا نكاآ اشاره شده توسط طرفين خواهد بود(

 

 هترین وزیبا ترین نام صدا مي زندمردم کسي که آنان را با ب

 دوست دارند

ثال  ياا  ناد،م با نامها  قشنگشان صادا كن  دوست دارند كه آنان را معموال  مردم

اصحا  وياران خاود را باا بهتارين     صرسوا اكرم  محمد ا  پدر فالن كس

اسم صدا ميكرد،حتي بعضي وقتها بچه ها  كوچ  را با كنايه هاا  قشانگ    

 «مي فرمود:ياابا عمير ماتافعل النغير ص ودلنشين صدا مي زد،مثال  رسوا اكرم

ر باود بارادر    اخالقش از همه زيبااتر ونيكاوت  صمي گويدرسوا اهلل بانس

 شده بود.انس ميگوياد: گرفته مادر گتتند:تازه از شيرداشتم كه به او ابوعميرمي

ماي   عمير نغيار چكاار   ا  ابا فرمود: او را ديد( و آمد ص زمانيكه رسوا اهلل

 كند؟

وپياامبر باه جهات     بنغير اسم مصغرنغر است به معنا  بلبل، بچه گنجشاگ( 

وبعضايها معتقدندكاه    ه قشنگ صدا زد.شوخي ومحبت كردن او را با اين كناي

موفقيت بعضي از راسا دراين است كه اسامي زيردساتان را حتا   وآناان را    
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ويا  واگر رئيسي  اسامي زيردستان خود را نداند كنند،با اسمها  خود صدا مي

 در موقعيت او اثر بد ميگذارد. ،فراموش كند

است وبا آنهاا ساروكار    باين موضوع درباره كسي است كه با مردم در ارتباط

آنان  را بداند وبا اسم آناان را صادا كناد. تجرباه     داردبهتر آن است كه اسامي

ثابت كرده است اين نوع رفتاار وبرخاورد باعاث دلگرماي وتقويات روحاي       

 ديگران خواهد شد.(

وبدتر اينكه هرگاه با مردم روبرو شود، از اسم آناان ساواا نكناد وايان ناوع      

بارعكس ساواا    عدم اهتمام وتوجه باه ديگاران اسات،   برخورد نشان دهنده 

 كردن از نامها  ديگران، داللت براهتمام  وتوجه وعالقه به ديگران مي كند.

درپايان مي توان گتت يكي ازمهمترين مسائل آن است كه تعلايم عملاي ايان    

نوع رفتارها بايد تكميل گردد وتمرين وممارست شود، تا نزد هر كسي تبديل 

ايان ناوع مساائل     بيعني هار كاس بتواناد      عملي اجتماعي گرددبه مهارتها

تمرين كند وآن را  در تعامل وارتباط باا ماردم بصاورآ     اخالقي را يادگرفته،

 اجتماعي به مرحله عمل درآورد.(

 جم ي ألد   حبد آ ى عل  بينا محمد ىه عل ى  ل
 

 


