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  4ج- ها ادب نامي براي تمام خوبي
ژنتيكي  صفات خوبخودمان را با / »يملكات اخالق«مهم است نه نفس  يمبارزه با هوا ،خدا يبرا: پناهيان

نه  م،يمطابق دستور عمل كن يعنيادب / به تقواست  دنيرس يقدم اول برا ،ادب تيرعا /فريب ندهيم
 خودمان ليمطابق م

تمـام   يبـرا  يادب؛ نـام «شـناس، ده جلسـه بـا موضـوع      اهللا حق تيآ يةنياول و دوم در حس هيفاطم اميدر ا انيحجت االسالم پناه
  :ديخوان يرا م جلسه چهارميناز مباحث مطرح شده در  يا دهيدر ادامه گز .كرده است يسخنران»ها يخوب

  اند؛ نه كلمة اخالق؟ بيشتر از كلمة ادب استفاده كرده) ع(بيت چرا اهل
 ر روايات و متون ديني ما به آن تصريح شده، مفهوم بسيار ارزشمندي است، حتي از مفهومي به نام اخالق هم مفهوم ادب كه د

زياد اند ولي مفهوم اخالق به اين معنايي كه امروز بين ما رايج است،  مفهوم ادب را طراحان دين ما طراحي كرده. ارزشمندتر است
 . آيد حساب مياينگونه نيست و بيشتر يك مفهوم وارداتي به 

 بيشتر از كلمة ادب ) ع(بيت كه چرا اهل روشن شوداي صورت دهيم تا  خواهيم بين دو مفهوم اخالق و ادب، مقايسه در اينجا مي
در آن زمان با اين چيزي كه امروز به معناي اخالق و اخالق » خُلق«معناي اند تا از كلمة اخالق؟ ضمن اينكه  استفاده كرده

 .ت بوده استشناسيم، متفاو مي

 كند صحبت ميروحيات باثبات انسان  يااز ملكات نفساني به اصطالح رايج،  »علم اخالق«

  ِصحبت  صفاتيكند، يعني از  شناسيم، از ملكات نفساني صحبت مي مي» اخالق«يا آنچه امروز به نام » علم اخالق«اصطالح رايج
ترجمه » خُلق«به جمعِ كلمة كلمة اخالق . اند ان نهادينه شدهدر وجود انسو به عبارت ديگر اند  شده» ملكه«براي انسان  كهكند  مي

. »علم اخالق«اند به نام  و بعد هم علمي تعريف كرده. اند معنا كرده» روحيات پايدار و باثبات انسان«و خلق را هم به  شده است
كند؛ از صفاتي كه  ما صحبت مي» ملكات«ان يا هممنظورشان علمي است كه از روحيات باثبات  ،»علم اخالق«گويند  وقتي مي

» عجول«يا » صبور«من مثل پدرم، : گوييم كمااينكه مي. شوند صورت ژنتيكي به ما منتقل مي بهبخش قابل توجهي از اين صفات 
موفق ا معموالً ه شود و انسان اينها خُلقياتي است كه در افراد ايجاد مي... هستم» بد زبان«يا » مهربان«هستم، يا من مثل مادرم 

 .هنددتغيير زياد خُلق خودشان را شوند  نمي

 توان اين ملكات را به  و يا چطور مي باشد بهتر است ها چيست يا اگر چطور كه خُلق انسان كند علم اخالق از اين موضوع بحث مي
نه خساست خُلق سخاوت داشته باشيد، و  ،ترس و زبونينه ملكة شجاعت داشته باشيد، ) ملكة(؟ مثالً اينكه شما بايد خُلقدست آورد

  .كند صحبت مي» ملكات«يعني علم اخالق از  .خُلق حسادت نداشته باشيد و مواردي از اين دست است،

 حسن معاشرت است نه ملكات يا روحيات باثبات ،»خُلق« غالباً منظور ازدر متون قديم ديني 

  معناي ملكه يا روحية باثبات انسان است؟ وقتي در متون قديم  همين اقعاً بهدر زبان عربي، و» خُلق«اوالً بايد ديد كه آيا كلمة
روحيات  ملكات يا« شود منظور ق يا خُلق استفاده ميبينيم كه غالباً وقتي از كلمة اخال كنيم، مي نگاه مي به ويژه قبل از-- ديني
 . است» حسن معاشرت«يا » معاشرت«نحوة  نيست بلكه منظور» باثبات
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 لى تو بر يك خُلق عظيم استوار هستي؛! اي پيامبر«: فرمايد مياش اين آية كريمة قرآن است كه  نمونهلَع إِنَّك خُلُقٍ   و
و سعة صدري است كه از خودشان نشان ) ص(منظور از خلق عظيم، حسن معاشرت پيامبر اكرم: گويند مفسرين مي )4/قلم(»عظيمٍ
داراي ملكات بسيار ) ص(البته پيامبر اكرم» تو داراي ملكات بسيار باعظمتي هستي! امبراي پي«دهند، و منظور اين نيست كه  مي

 » آيي و خيلي حسن معاشرت داري تو خيلي خوب با مردم كنار مي! اي پيامبر«عظيم بودند، ولي در اينجا منظور اين است كه 

 را ) ص(رسول خدا  »سن خلقح«فى نفسها و به خودى خود  شريفه هر چند ةاين آي: فرمايند عالمه طباطبايي در تفسير اين آيه مي
نظر دارد، اخالقى  حضرت» اجتماعي ةاخالق پسنديد«خصوصِ سياق، به شمارد، ليكن با در نظر گرفتن  و آن را بزرگ مى ستايد مى

فو و اغماض از آنان، و خطاكاريهاى اراذل و ع در مقابل آزار مردمكه مربوط به معاشرت است، از قبيل استوارى بر حق، صبر 
  )19/619/ترجمة تفسير الميزان( سخاوت، مدارا، تواضع و امثال اينها

  سن معاشرت پيامبر اكرم آية فوق،ترجمة دقيقدارد تا معناي  »رفتاري«بيشتر معناي » خُلق«يعني در اينجا . گردد برمي) ص(به ح
شود و زياد به ملكات  ر آن فضايلي است كه در رفتار انسان ديده ميمنظو» مكارم اخالق داشته باشيد«شود  وقتي گفته مي. »قلبي«

 .كند نگاه نميانسان دروني 

 در دوران خلفاي عباسي، به ويژه هارون الرشيد، منصور و مأمون(دهند از زماني كه برخي از متون فلسفة يونان  ها احتمال مي خيلي (
 اينها وقتي دربارة ملكات انجام شده بود و مباحثيچون در فلسفة يونان  ردند؛اخالق را به معناي ملكات نفساني ترجمه ك ترجمه شد،

يكي ملكات و يكي هم حسن : بعد از آن، اخالق دو معنا پيدا كرد لذا .به زبان عربي ترجمه شد، كلمة اخالق را روي آن گذاشتند
نيز وقتي  يدر زبان فارس» چه خويي دارد؟«يعني » فالني چه خُلقي دارد؟«: گويند وقتي مياما در ميان عرف مردم، . معاشرت

 » حسن معاشرت او چگونه است؟«غالباً يعني » خُلق و خوي فالني چگونه است؟«: گويند مي

در واقع  همان حسن معاشرت و خُلق/ ، سبك معاشرت يا آداب اجتماعي است»خُلق«معناي دقيق كلمة 
 است »ادب«بخشي از 

  معاشرت چگونگي معنايش  ،بگيريم در نظر) و قبل از نهضت ترجمه معناي قديمي(به معناي دقيق كلمهاگر بخواهيم كلمة خُلق را
همة براي هركس اي كه  ادب هم يعني برنامه .توان آن را بخشي از ادب دانست يا سبك معاشرت ما با ديگران است، پس مي

، آداب شخصي محسوب كند رعايت مي دگي شخصي خودآنچه انسان در زنيعني . ، دارد، نه فقط سبك معاشرترهاي خودشرفتا
 . شود مي

 اما ادب هم شامل آداب شخصي و هم آداب اجتماعي است( است »آداب اجتماعي«به معناي  »خُلق« به طور خالصه بايد گفت( .
» سبك معاشرت«- مفهومدو  بنابراين براي هر. به كار بردندملكات و روحيات باثبات انسان  اياي كلمة خُلق را بر در يك دوره منتها

 . تواند موجب اشتباه شود و اين مي استفاده شده است) كلمة خُلق(از يك كلمه - »ملكات يا صفات باثبات روحي«و 

  در متون قديمي، غالباً منظور از كلمة خُلق يا اخالق، سبك معاشرت بود ولي بعداً اين را هم اضافه كردند كه براي بنابراين بايد گفت
 .از كلمة خُلق استفاده شود نيز» صفات پايدار روحي ياملكات «
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ها برخي صفات خوب يا بد را به صورت ژنتيكي كسب  انسان/ ندارداي  هتأكيد بر ملكات نفساني فايد
 كنند مي

  الْأَخْلَاق«: فرموده است) ص(شود پيامبر اكرم ميگفته كَارِمم مأُتَمل ثْتعا باي نيست و  روايت خيلي سند قويالبته سند اين  » إِنَّم
خواهيم اين روايت را  باشد، وقتي مي) ص(ولي اگر اين سخن از پيامبر اكرم نقل كرده است،) ص(از پيامبراين روايت را ابوهريره 

اي يعني معن» باال ببرم ثت من اين بود كه سطح معاشرت مردميكي از اهداف بع«: فرمود) ص(ترجمه كنيم، بايد بگوييم، پيامبر
 گونه ترجمه كنيم، اينكه ندارد  اشكالالبته » ام تا ملكات نفساني را تكميل كنم من مبعوث شده«: اين نيست كه) ص(كالم پيامبر

اي  ، به هيچ نتيجهو در آن متوقف شويد شود كه شما وقتي به ملكات نفساني بيش از حد تأكيد كنيد منتها مشكل از اينجا آغاز مي
 . رسيد نمي

 كمااينكه در روانشناسي » !تو عجب آدم بدي هستي«: سي كه ذاتاً آدم خسيس يا حسودي آفريده شده است، نبايد به او گفتمثالً ك
هاي ديگر، احساس  كند، و با بچه در خودش حس مي - طور طبيعي به- شود كه بچه از سه سالگي حسادت را رشد پياژه گفته مي

 .بدي است و نه اينكه در بروز اين حسادت، مقصر استدر حالي كه او نه آدم . كند رقابت پيدا مي

 تكليف ما اين نيست كه به ملكات بپردازيم

 مثالً همان آدمي كه حسود بود، ممكن است خيلي مهربان و متواضع هم باشد، در حالي . تكليف ما اين نيست كه به ملكات بپردازيم
ه است، بلكه اين تواضع را به صورت ژنتيكي از پدر و مادرش به ارث كه براي رسيدن به اين تواضع، زحمتي نكشيده و تالشي نكرد

 . لذا اصالً جا ندارد به خاطر اين تواضع، به او آفرين گفته شود. برده است

 شما فتوت را چگونه تعر: حضرت فرمود ند؟يگو يجوانمرد م يو به چه كس ستيفتوت چ: ديپرس) ع(از امام صادق يشخص فيخود 
 طور نيهم زين نهيهاى مد سگ«: حضرت فرمود. ميو اگر ندادند صبر كن مياگر به ما نعمت دادند شكر كن نكهيا: ردعرض ك د؟يكن يم

 د؟يكن فيآقا جان شما فتوت را تعر: او گفت »كنند يتشكر م ديبده يزيو اگر چ كنند يصبر م دينده يزياگر به آنها چ! كنند رفتار مى
 قٌيسأَلَ شَق؛ ميكن و اگر به ما نعمت ندادند، شكر مى ميكن مى ثاريكه اگر به ما نعمت دادند ااست  نيفتوت نزد ما ا: حضرت فرمود

فَقالَ جعفَرُ . شَكَرنا ، وإن منعنا صبرنا نايإن اُعط:  قٌيما تَقولُ أنت؟ فَقالَ شَق: فَقالَ  عنِ الفُتُوةِ سالمال همايالبلخى جعفَرَ بنَ محمد عل
 نايإن اُعط عندكُم؟ فَقالَ ُةما الفُتُو بنَ بِنت رسولِ اللّه اي قٌيفَقالَ شَق! تَفعلُ كَذلك  نَةِيالكالب عندنا بِالمد: السالم  هيمحمد علبنُ 
و اال اگر - اي انجام دهيم هالعاد يعني بايد يك اتفاقي در ما بيفتد و يك كار فوق )12ثيحد/الحكمه زانيم(»وإن منعنا شَكَرنا آثَرنا

 .ايم ندارد و رشد و تكاملي پيدا نكردهبخواهيم طبق خُلق و خوي طبيعي خودمان رفتار كنيم كه فايده 

 مخالفت كنيم مان »هواي نفس«ست كه با مهم اين ا/ خُلقيات خوب يا بد انسان چندان اهميت نداردملكات و 

 زياد بد است  ،شماحسادت  م مهربان و متواضع هستي، زياد مهم نيست، نه بد بودنِمقدار ه مقدار حسود هستي و يك اينكه شما يك
صفاتي كه از پدر و مادر به ما  .زياد اهميت نداردزياد خوب است، چون اينها خُلق است و خُلق هم  شماو نه خوب بودن مهرباني 

اينكه در كدام منطقة جغرافيايي  نتيجةيا صفاتي كه در  آيد، فصل يا ماه تولد براي ما پيش مي اثررسد، يا صفاتي كه در  ارث مي
اگر منظور از علم . دند، چندان اهميت ندارند و چه صفات بدي باشنچه صفات خوبي باش آيد، كنيم، براي ما پيش مي گي ميزند

 .نداردو اصالت اهميت براي ما ، باشددن از اين صفات بحث كر نيز اخالق
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 مثالً تو به صورت ژنتيكي سخاوتمند هستي ولي . بتواني با هواي نفس خودت مخالفت كنياست كه چيزي كه اهميت دارد اين  آن
در اين  .ندهي، يعني برخالف سخاوتمندي خودت رفتار كني كند به اينكه يك جايي اصالً سخاوت به خرج خداوند تو را امتحان مي

من كالً سخاوتمند هستم، پس بگذار سخاوت خودم را نشان دهم، مردم هم از اين سخاوت خوششان «: نبايد بگوييامتحان، 
خواهد، مخالفت كردن با نفس  چيزي كه خدا از ما مي آن. خداوند از تو انتظار دارد كه مبارزه با هواي نفس كني چون اينجا» !آيد مي

گاهي  هم مخالفت كني، مثالًخودت خوب  صفاتبا  بايدنيست، بلكه گاهي ت بد صفا عليههميشه  كردن است، و اين مخالفت
 .ست كه با سخاوت خودت مخالفت كنيامتحان تو اين ا

  من : فرمايد خداوند به او مي. خساست دارد، امتحانش اين است كه با خساست خودش مبارزه كندسخاوت ندارد و آن كسي كه
) مثالً دو هزار تومان( سي اگر بتواند يك مبلغ نسبتاً كمبا خساست خودت مبارزه كني؟ چنين كتواني  خواهم ببينم تو چقدر مي مي

شود و خيلي نياز به مبارزه با نفس دارد، لذا اين كار  هم صدقه بدهد، براي او كه آدم خسيسي است، خيلي كار سختي محسوب مي
ش براي خدا ارزشي اين كار ودو ميليون تومان هم صدقه بدهد،  ولي ممكن است يك آدم سخاوتمند،. در نزد خدا خيلي ارزش دارد

 .باشد نداشته

 ما نيست، بلكه مبارزه با هواي نفس ماست »ملكات اخالقي«آنچه براي خدا مهم است 

 به  ما براي اخالقبه عبارت ديگر،  .ستامما نيست، بلكه مبارزه با هواي نفس  ملكات اخالقيچيزي كه براي خداوند مهم است  آن
 .ها مبارزه با هواي نفس وجود دارددر آن ايم دنيا آمده ايم، بلكه براي تقوا و ادب به دنيا نيامده

 عى؛ نيست]  اى هيچ نصيب و بهره[براى انسان جز آنچه تالش كرده «: فرمايد خداوند ميلْإِنْسانِ إِالَّ ما سل سخداوند  )39/نجم(» لَي
چون معنا ندارد خداوند يك ملكاتي را به كسي بدهد و او هم بر ! اي نيست ملكاتش هيچ بهره براي انسان جز: هدر اينجا نفرمود

و چه تالشي كرده پس خود انسان در اين ميان  !اساس همان ملكات يك كارهايي انجام دهد و بعد انتظار پاداش هم داشته باشد
 !اي توليد كرده است؟ چه ارزش افزوده

آدم خوب كسي است كه بيشتر : گويد تقوا مي/ ي است كه ملكات خوبي داردآدم خوب كس: گويد اخالق مي
 سعي كرده

 آدم خوب آن كسي است كه ملكات خوبي دارد، ولي بر اساس تقوا آن كسي خوب است كه بيشتر : بر اساس علم اخالق بايد بگوييم
. مزاج است و آرام است و يكي هم ذاتاً تندخود و عصبي دو نفر را در نظر بگيريد كه يكي از آنها ذاتاً خونسردمثالً . سعي كرده است

ولي بر اساس  ،گويد، بايد بگوييم آدم بهتري است ناسزا مي مزاج عصبي آن شخصكمتر از  اولي كه طبيعتاًبر اساس علم اخالق به 
و بايد  نبايد ناسزا بگويداش اصالً  يتيهاي شخص گويد طبق ويژگي برعكس باشد، چون آن كسي كه كمتر ناسزا ميممكن است تقوا 

گفته ولي با  خيلي بيش از اينها بايد ناسزا مياش،  طبق خلق و ملكهمزاج  شخص عصبيآن لي بتواند كامالً خودش را كنترل كند، و
  .پس او تقواي بيشتري دارد. خودش را كنترل كرده و نيمي از ناسزاها را نگفته است انگيزة الهي،

  ترين نصيحت اخالقي اين  بهترين و دقيق.... نيست كه مهربان باشيد، سخاوتمند باشيد، صبور باشيد يابهترين نصيحت اخالقي اين
تواند تقوا را رعايت كند؛ اگر كم بود  امروز هر كسي سعي و تالش كند كه هرچقدر مي«: كه يك مربي يا معلم، به ما بگويد است

اتَّقِ اللَّه بعض التُّقَى و تقواي خدا پيشه كنيد، اگرچه كم باشد؛ «: فرمايد مي) ع(منيناميرالمؤ »مغرور نشويد نااميد نشويد و اگر زياد بود
اش هم  ذره تقوا، حتي يك. چيزي كه مهم است سعي و تالش ما در جهت رعايت تقواست آن )242حكمت /البالغه نهج(» إِنْ قَل
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هرچقدر «: خداوند نيز فرموده استو . فس خودش درگير شده استدهد كه انسان سعي كرده و با هواي ن ارزش دارد، چون نشان مي
 )16/تغابن(»فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم توانيد تقواي خدا را داشته باشيد؛ مي

 هاي ژنتيكي فريب ندهيم خودمان را با خوبي

  فرمايد خداوند ميوقتي :»أَتْقاكُم اللَّه نْدع كُميعني براي خدا مهم اين است كه چه كسي تقواي بيشتري دارد  )13/حجرات(»إِنَّ أَكْرَم
و نبايد خودمان . تر باشد يا سخاوتمندتر باشد، چون شايد اين مهرباني يا سخاوت خصلت ژنتيكي ما باشد نه اينكه چه كسي مهربان

دست آوردنش تالشي  براي به هاي ژنتيكي آن صفات خوبي است كه منظور از خوبي(.هاي ژنتيكي فريب دهيم را با اين خوبي
 ).به ما رسيده است... ايم بلكه از طريق عواملي مثل ارث و نكرده

  القاعده بايد  علي» اخالق اسالمي«پردازد، البته منظور از  به ملكات نفساني و صفات پايدار روحي ميمصطلح خالصه اينكه اخالق
هر  به. گويند، قاعدتاً بيشتر بايد منظورشان همان تقوا باشد مي سخن مييعني وقتي علماي اسالم، از اخالق اسال. همان تقوا باشد

ر تقوا اين است كه چقدمهم اينكه فالني چه ملكاتي دارد، زياد اهميت ندارد، . ملكات نفساني زياد موضوعيت ندارد اسالمحال براي 
 دارد و چقدرت قدرت كنترل رفتار خودش را دارد؟

 نه مطابق ميل خودمان  ،يعني مطابق دستور عمل كنيمادب  /ادب مرحلة اول تقواست

  ها و آداب در ارتباط با سري رفتار يكانسان به ادب يعني . دارد؟ ادب مرحلة اول تقواستحاال ادب در اينجا چه معنا و چه جايگاهي
تعريف شده است، عمل  شيكه برا مشخصي هاي رفتاري به آداب و آيينانسان وقتي . ملتزم شودو خداوند متعال  ديگران، خودش

البته شايد اين كار توأم با زجر باشد، و اصالً اشكالي ندارد و هر چه . شود گرفته مي و جلوي ملكات بدش جلوي هواي نفسش ،كرد
 شود انسان موجب ميدهد و  معذب قرار ميآدم را كمي دب اَالتزام به . شود نوشته ميثواب انسان در اين مسير زجر بكشد برايش 

 .ادب يعني مطابق دستور عمل كنيم نه مطابق ميل خودمان. ابق ميلش رفتار نكندمط

 مأموريت انسان  مهمتر است؟ براي اينكه ادب به سراغ اصلِ) به معناي ملكات(چرا كلمة آداب و كلمة مؤدب كردن، از كلمة اخالق
اگر  ،ويم بايد رفتار خودت را درست كنيگ مي بلكه ي،من كاري ندارم شما چه ملكاتي دار«: گويد ادب مي. رفته استدر اين دنيا 

گويند  حتي عرفا مي» شود، اگر هم درست نشد، اشكالي ندارد كم آن ملكات پشت سرش هم درست مي رفتارت را درست كني، كم
 يير دهد،هاي بد خودش را تغ نتوانست برخي از خصلت در نهايتهرچه ادب و تقوا رعايت كرد،  ليسعي كرد وواقعاً اگر كسي 

  .چون خداوند از ما سعي و تالش خواسته است. است »شهيد راه جهاد اكبر«او اهميتي ندارد و حتي 

 كنم آن را ترك  من عمري است كه گرفتار يك گناه هشتم، و هرچقدر سعي مي: از حضرت پرسيد) ع(يكي از اصحاب امام صادق
تواني آن را ترك كني، اين  و علت اينكه نمي. خدا تو را دوست داردگويي،  اگر راست مي: حضرت فرمودند. شوم كنم، موفق نمي

فَما أَقْدر  رِهيأَنْ أَتَحولَ منْه إِلَى غَ ديعلَى ذَنْبٍ منْذُ دهرٍ أُرِ ميلَمق يو اللَّه إِنِّ: قَالَ است كه از آن گناه بترسي و گرفتار عجب نشوي؛
 )12/امالي مفيد(. منَ الانْتقَالِ عنْه إِلَّا أَنْ تَخَافَه منَعكيو ما  حبكيتَكُنْ صادقاً فَإِنَّ اللَّه إِنْ : لَه قَالَ .هيعلَ

 خدايا مرا با حاج عيسي محشور كن« :فرمايد رسيدم، ديدم مكرر دعا مي) ره(امام حضرتويد يك مرتبه خدمت گ حاج احمد آقا مي. «
مهم اين است  ولي - و ظاهراً يك شخص معمولي بود- كرد آورد و به ايشان خدمت مي كه براي امام چاي مي حاج عيسي كسي بود

هم در كار ) ره(گذاشت و امام كه انسان در حد وسع خودش تالش كند، حاج عيسي هم در كار خودش كه چاي ريختن بود، كم نمي
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پس دادند  و اين كار را هم براي خدا انجام ميدادند  ن را انجام ميخودشا سعيهر دو . گذاشت خودش كه رهبري كردن بود كم نمي
 .نمرة هر دو بيست خواهد بود

 ع(حضرت موسي. همنشين من در بهشت كيست؟ خداوند يك مرد قصاب را به او معرفي كرد: از خداوند پرسيد) ع(حضرت موسي (
اي دارد كه توان حركت ندارد، و اين مرد  در پير و از كار افتادهكند؟ ديد كه او ما كار مي پيش آن مرد قصاب رفت تا ببيند، او چه

: گفت داد، مادرش مي وقت يك كاري براي مادرش انجام ميهر. كند و تيمارداري ميقصاب از مادر خودش به خوبي نگهداري 
، واقعاً يك مبارزه با هواي شود كه آن مرد قصاب سرِ اين مشكل مادرش معلوم مي. مرا با پيغمبر زمان محشور كنفرزند ! خدايا

هم در راه خدا ) ع(حضرت موسي. بيست شده است هم اش نفس انجام داده و صبر و تحمل كرده و تقوي پيشه كرده و نمره
 . شوند همنشين هم مي در بهشت اش بيست شده لذا اينها نمره وپيغمبري كرده 

 را تغيير دهيدتأديب نفس خود را به عهده بگيريد و عادات بد خود ): ع(علي

 اي مردم مسئوليت تأديب نفس خودتان را به عهده «: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين. رعايت ادب قدم اول براي رسيدن به تقواست
فُسكُم أَيها النَّاس تَولَّوا منْ أَنْ هاي بدي كه به آن گرفتار هستيد، نجات دهيد؛ بگيريد و به واسطة اين ادب كردن، خودتان را از عادت

باالخره هر كسي يك عادات بدي دارد كه مثالً به صورت  )359حكمت /البالغه نهج(»تَأْديبها و اعدلُوا بِها عنْ ضَرَاوةِ عاداتها
ب كنيد، به او رسيده است، نبايد از اين بابت ناراحت و مأيوس شويد، منتها بايد خودتان را تأدي - يا از طرق ديگر- ) ژنتيكي(خانوادگي

آن جاهايي كه ژنتيكي خوب هستيد، زياد . يعني هر كسي بايد ببيند عيب و مشكل خودش چيست؟ و سعي كند آن را درست كند
 . خاطرش خوشحال نباشيد، برويد سراغ آن جاهايي كه مشكل داريد به

 اي دارند كه در آن به محضر خداوند  هيك دعاي ويژ) س(حضرت زهرا. خواهد را انجام دهد هر كسي بايد آن كاري كه خدا از او مي
؛ مهج لَه يلما خَلَقْتَن ياللَّهم فَرِّغْن ؛بپردازم يخلق كرد شبه خاطر مرابه من فرصت بده تا به آنچه  ايخدا«: دندار عرضه مي
كه مرا به خاطرش خلق ار بگير ك به يمرا در همان موضوع! ايخدا«: كه ميدار ارت راة ديگر نيز شبيه اين عبيدر ادعو  )141/الدعوات

طور نباشد كه  يعني اين )20يدعا/هيسجاد فهيصح(»لَه  يخَلَقْتَن مايف ياميو استَفْرِغْ أَ غَداً عنْه يبِما تَسأَلُن  يو استَعملْن؛ يا كرده
كنند،  طور عمل مي كساني كه اين. جام دهيمخواهد را انجام ندهيم و برويم يك كار ديگري ان وقت آن چيزي كه خدا از ما مي يك

شان خواسته است؛ حتي  ند كه دلا هاند و به سراغ كاري رفت چون آن كاري كه خدا از آنها خواسته انجام نداده. خيلي بدبخت هستند
 .اگر آن كار، كار خوبي هم باشد فايده ندارد

  


