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 چکيده
شود بر گرفته از فرهنگی است که فرد از دوران کودکی بسیاری از رفتارهایی که در جوامع مشاهده می

در کانون گرم خانواده آموزش دیده است. در بسیاری از جوامع، پر رنگ بودن باورها و اعتقادات دینی 

ای با توجه به سبک زندگی رایج باعث تقویت و شکوفایی فرهنگ آن جامعه گردیده است. هر جامعه

شود، که رهایی پرداخته میباشد. در این مقاله به بررسی رفتاعه میگر هویت آن جامدر آن، نمایان

باشد را دارا شخصی که این گونه صفات و  اعتباری آن اذعان دارندبه بیاسالمی  –در جامعه ایرانی 

ها اعتباری آنهایی از قبیل: حسد، دروغ، بُخل، که بر بیگیرد. صفات و ویژگیمورد مذّمت قرار می

گر بیانرا که وجود هر کدام از این صفات  نامبرده، تأکید فراوانی شده است. به طوری یدر جامعه

ای دور با اعتقاد بر ایرانیان از گذشته. دانندمی ایزندگی غیرمتعارف و غیر اصولی در هر جامعه

 های سروش وپیغام ای که بر گرفته ازی درست زندگییکتاپرستی و باور به الهام گرفتن شیوه

ای که از جنس خودشان بوده، نداهای آسمانی را مأمن و های ملکوتی با استفاده از فرستادهروایت

ی اتکاء اهتمام این مقاله بر این اند. نکتهدانستهای بهتر و سعادت واالتری میمأوایی برای زندگی

 –گ ایرانی ای که در فرهنها و صفات ذمیمهچنین ویژگیاست، که به جایگاه و عواقب داشتن 

 بپردازد.  ،اسالمی، مورد نکوهش قرار گرفته

 اسالمی. -حسد، دروغ، بخل، علوم تربیتی، ایرانی :يديکل اژگانو
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 مقدمه

سازد. این است، که انسان به دلیل برخورداری از عقل و شعور و قدرت ها متمایز میهایی، که انسان را از دیگر آفریدهیکی از ویژگی           

بر طرف نماید قادر به برقراری ارتباط با دیگران ، توانایی برقراری ارتباط با دیگران را دارد. و برای این که بتواند نیازهای خود را گیریتصمیم

هایی انسانباشد. از آغاز زندگی، بشر همواره نیازمند همزیستی با همنوع بوده است، ی  و رفع نیازهای روحی و جسمی میگیردر خصوص بهره

ی کمال انسانی برسانند. ن خود را به درجهگیری از اندیشیدن و انتخاب راه درست، روح و روادر جامعه موفق هستند که بتوانند با بهره

اعتبار و ناپسند دیگر های بیهای پسندیده و پرهیز از صفات مذموم، از قبیل حسد، دروغ، بخل ورزیدن و بسیاری خصلترداری از ویژگیبرخو

سپری خواهد کرد که در آن انسان  ای مسیر کمال و دست یافتن به آمال را به خوبیجامعهباشند. که چون سدّی برای رسیدن به کمال می

اصل زندگی چهارچوب و قواعدی دارد که نیاز  ها باشد و نه حواشی و متفرعاتی که موانع کمال هستند.ه معنای انسانیت به دنبال حقیقتب

چه انسانی نسبت به های مخصوص آدمی است. چنانی درست به کارگیری از ویژگییادگرفتن شیوه ،ی تعلیماتباشد. از جملهبه کسب می 

توانایی فائق آمدن با  بله با آن را نیاموخته باشد در زمان مواجهه،های مقاشنا باشد و راهزندگی با آن برخورد خواهد کرد ناآچه که در گذر آن

تواند مسیر زندگی او را یا به سوی کمال ببرد و یا به با آن به چالش خواهد افتاد میان آن پدیده را نخواهد داشت. هر کدام از صفاتی که انس

های خاص ای ارزشهر جامعه . ها استو شناخت بهتر نسبت به آن ها نیازمند یادگیریسوی نابودی که در این صورت برای پیروز شدن بر آن

دانند ی پاک انسانی را برگرفته از تعالیم الهی میکند. تمام جوامعی، که اندیشهه میخود را با توجه به فرهنگ موجود در آن را در زندگی پیاد

،که توسط انبیا به مردم ابالغ شده ایمان هستند. به اوامر خداوند های بهتر و متعالی به دنبال شرایط بهتر در زندگیو برای رسیدن به موقعیت

و گمراهی، دستورات خداوند را در زندگی خود پیاده چال بدبختی ها برای رهایی از سیاهانسان .گیردآورده و در زندگی خویش به کار می

آموخته است. بختی و سعادت را میت به سوی نیکهای شناخرفته و راهکنند. به طور کلی انسان همواره به دنبال کمال و سعادت پیش میمی

اند کردهچه که از جانب خداوند به مردم ابالغ مینجات آنان از گمراهی بوده است و آنی پیامبران الهی رهایی بشر از دیو و نفس و اهداف همه

ها جزئی از ملزومات های به کمال رسیدن انسان و همچنین صفاتی که پرهیز و کناره گرفتن از آنبوده است. آنان ویژگیراه سعادت وی 

ای در این مقاله سعی شده است. با استناد به آیات و روایات و نمونهاند. و آموزش دادهرهایی بشر از چنگال دیوان درون و برون بوده، اعالم کرده 

هویت فرهنگی و عوامل رسیدن به این هویت را نشان دهد و صفاتی که باعث تخریب شخصیت و از سخنان ادیبان و بزرگان علم و دانش، 

در این مقاله به بررسی صفاتی از قبیل های گریز از آن را معرفی نماید. ده و راهشوند، شناسایی شاعتبار خودِ فرد و نظام خانواده و جامعه می

اسالمی مورد مداقه قرار داده و نمونه شواهدی که هر دو فرهنگ در طول تاریخ  –حسد، دروغ و بخل ورزیدن از دیدگاه دو فرهنگ ایرانی 

اند. این گونه صفات از هزاران ها منع کردها از چنگ زدن بدین ویژگیها اعالم بیزاری کرده و در همه حال پیروان خویش رنسبت به آن

ران زندگی با آن سر وکار دارد و هر کدام از این صفات اگر در مسیر درست هدایت نشود عاملی برای هایی است که بشر در طول دوخصلت

معرفی  درمان و پیشگیری از چنین رفتارهایی را بیان داشته وهای شناخت و در مقابل راه اختالل در فضای خانواده و جامعه خواهد بود.

ها و ی زندگی انسان دارند. بخصوص ارزشها و باورهایی، که نقش پُر رنگی در شیوهدهد. ارزشها و رسیدن به آن را مورد بحث قرار میارزش

ترین عوامل باشند. بدین سبب، دین یکی از مهمگی میی اصلی تشکیل و رشد شخصیت افراد در تمام مراحل زنداعتقادات دینی، که شاخصه

ی انسانی است. برای نمونه شواهدی داشتن روح و روان از اتفاقات ناگوار و مشکالت در زندگی جامعهبرای سالمتی جسم و روح و مصون نگه

 «و من اهلل التوفيق العزیز»گیرد. بقرار ، که موجب رضایت خاطر خوانندگان محترم، موضوعی بیان کرده است. امید است را در اثبات هر

 

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش  -1

سند در افراد صورت گرفته است. های ناپشناخت صفات مذموم و عواقب ناشی از داشتن این خویی ای دربارههر چند تحقیقات گسترده

ها مقاالت و کتب ها و آثار بد آناست که اگر پژوهشگران در این حوزه به طور مستمر برای شناخت این ویژگی این موضوع به حدّیاهمّیّت 

http://www.rassjournal.ir/


 39-54، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 

ه دیگر جایی برای کار ندارد و نیازی نیست که در این حوزه مطلبی نوشت. وجود چنین رفتارهایی در فراوانی بنویسند شاید نتوان پذیرفت ک

بارها از دیدگاه  های ناپسند،چنین رفتارها و خصلتهای فایق آمدن بر راهگردد. محلی در آن محیط میو  مشکالت خانوادگیجامعه باعث بروز 

اند و به چهار قدم نگذاشته ر به سوی پوچی و فالکتهنوز به شکل فراگی بسیاری از جوامعصاحب نظران مطرح شده است، و دالیل اصلی، که 

ی صاحبان خرد های گستردهبند هستند، به طور یقین بخشی مربوط به پژوهشپای های نیکگیویژخانواده و حفظ اصول رفتاری در چوب 

برای شناخت نسل جوان از رسوم و اعتقادات گذشتگان آنان، تالش بسیاری باشد. ی تحقیق )به طور ویژه متون اسالمی ( میو دلسوزان حوزه

ی شناساندن تاریخ بزرگ و مقتدر ایران زمین ی افراد، نتیجهو بین جوانان و همه پنداری در جامعهشده است. رفتارهای خردمندانه و نیک

به نظر و همچنین آشنایی مردم جامعه با آداب و فرهنگ دینی و باورهای ارزشمندی که در مکتب اسالم بدان پرداخته شده است. است 

ها با چگونگی رفع موانع در محیط خانواده و اجتماع، اگر به طور دهجانب برای رساندن جامعه به سوی کمال حقیقی، و آشنا کردن خانوااین

در مکاتب آسمانی سفارش زیادی به این گونه مطالب پرداخته شود، شاید به جرئت بتوان گفت، که حق مطلب ادا نگردیده است.  روز،شبانه

ت داشتن یّی به ویژه پیامبر اسالم بیان شده، که نشانگر اهمّجهت پرهیز از صفات ناپسند شده است. آیات و روایات و احادیثی از انبیای اله

ی پژوهش در این مورد آشنایی خوانندگان برای الزمهگردد. اعتباری جامعه میهای مذموم باعث بیموضوع بوده و وجود هر یک از ویژگی

های نیک ویژگیگزین کردن ها و جایپرهیز از آنصفات نکوهش شده و مذمّت با توجه به ی معنوی ای سالم و جامعهرسیدن به خانواده

 است.ی جامعه ی رسوم و آیین خجستهتعالیم الهی و بازمانده انسانی که برگرفته از

 روش شناسی تحقيق -2

 نگاشته شده است. نکوهش حسد، دروغ و بُخل ورزیدنی الف( بررسی برخی آیات و روایاتی، که درباره

 بان بزرگ و شاعران آسمانی و ملکوتی. ب( بررسی برخی از آثار ادی

 پ( انطباق برخی آثار صاحب نظران با یکدیگر.

 .قبل و بعد اسالم ها در برخی آثار مورد کنکاشت( بررسی دقیق کلید واژه

نگاشته شده در حوزه علوم تربیتی و یاددهی و یادگیری درست از اوان کودکی تا  ی تحقیق به صورت تجزیه و تحلیل مطالب( شیوهث

 انجام گرفته است. بزرگسالی

 ي حسدپدیده  -3

کند، صفت زشت حسادت است، که بسیاری از یکی از عوامل دیگری، که بر تحکیم بنیان معنوی خانواده و همچنین به جامعه ضربه وارد می

 شود.خانوادگی را به همراه دارد و باعث اختالف و ناراحتی بین اعضای یک خانواده و یک اجتماع میهای ها و درگیریفتنه

کند و در نتیجه باعث نابودی و تباهی خانواده گردیده و شود و با زبان دوستی و رفاقت رخ نمایی میحسد، نرم افزاری مخرّب، که دیده نمی

کند و عشق و روح تبدیل میورزی و مهرورزی به دست آمده را به تب سرد بیها عشقب سالگرمای دلنشین کانون خانواده را که به سب

 کند.محبّت و صمیمیت را از خانواده  دور می

 و دروغ آمدن وجود به باعث که است صفاتی جمله از حسد. است جامعه در افراد رفتار و اخالق ساز زمینه تحقیق، مورد موضوع سه هر

 .شودمی جامعه در غلط رفتارهای از بسیاری آمدن وجود به باعث که است اصلی عاملی شاید. گرددمی افراد ورزیدنبخل

ی اجتماعی خطرناکی است که اگر درمان نشود بزودی آثار حسد، یعنی آرزوی نابود شدن نعمتی که متعلق به غیر است. این احساس، پدیده»

 (331: 1377)ناصح علوای،   «گذارد.شوم و بسیار نامطلوبی بر جای می

که این رفتار او برخاسته از حس  -اولین حسود عالم عزازیل )شیطان( بود که بعد از اعتراض به فرمان خداوند و سجده نکردن بر انسان، 

خواهد بود. و  مورد لعنت و نفرین پروردگار قرار گرفت و تا جهان در جهان است مورد شماتت و نفرین اهل دنیا -حسادت و غرورش بود. 

دانند. به هر حال صفت حسادت از همان ابتدای آفرینش در همچنین دیگر فرشتگانی )هاروت و ماروت( که بسیاری این موضوع را افسانه می

 وجود خواهندگان بوده است. 
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لِیفَهً قَالُوا أَ تجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسفِک الدِّمَاءَ وَ نحْنُ وَ إِذْ قَالَ رَبُّک لِلْمَلَئکَهِ إِنى جَاعِلٌ فى االَرْضِ خَ»: فرمایدچنین میقرآن خداوند در 

خواهم در زمین جانشینى : من میفرشتگان گفته و چون پروردگارت ب(30)بقره/، «نُسبِّحُ بحَمْدِک وَ نُقَدِّس لَک قَالَ إِنى أَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُونَ

یم ؟ یگویم و تقدیس مییستاپاکى مىه ها بریزند؟ با اینکه ما تو را بآورى که تباهى کنند و خونقى پدید مىبیافرینم گفتند: در آنجا مخلو

  .دانیددانم که شما نمیگفت من چیزها می

هایی سخنو در قرآن کریم نسبت به این موضوع یژگی حسادت و نکوهش آن ابراز داشته پردازی را نسبت به وپروردگار جهانیان اولین ایده

ای کامل در آیه گر است، که خداوند در کالم خود،گر و تخریبای ویرانی حسودان به اندازهنگاه بدبینانهاست.  برای اهل ایمان بیان فرموده

 « .ورزدمی حسد که ه،گابدان ،حسود شرّ از و» معنی:« حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شَرِّ مِنْ وَ» بدین قول: به این امر اختصاص داده است.  "فلق"ی سوره

معموال در وجود بشر قرار دارد و باعث تخریب که ، باشدکه وابسته به روان و عوامل روحی انسان می نکوهش شدهیکی از این حاالت درونی 

بیماری و ی ویژگی حسادت چنان است، که آن را نوعی نظر دین اسالم دربارهاست.  "حسادت"گردد صفت مذموم شخصیت و اعتبار او می

ترین دشمنان نسبت به خود و اطرافیانش باشد. داند و انسان حسود شاید یکی از خطرناکها میترین بیماریین و کشندهترحتی از مهلک

"ها، برنامه دارد،اسالم برای تربیت نفوس و از بین بردن این بیماری» ها، بیماریاولین برنامه قرآن تزکیه نفس است، پاکیزه کردن روان از )این(  

 (29.ص. 1:ج1373)مطهری، « ".ها استها و انحرافها، ناراحتیها، تاریکیعقده

 شود. ی امروز اتفاق افتاده، بسنده میبرای اینکه بحث دراین مورد به درازا نکشد به یک مثالی عینی، که درجامعه

شود بلکه )اما نه رقابتی سالم، که باعث اعتالی دانش فرد میکنند. در کالس درسی دو دانش آموز بسیار زرنگ و باهوش با هم رقابت می

رسد و دیگری از گردونه خارج رقابتی، که با حسادت همگام است.( در امتحانات جامع کشوری شرکت کرده از این دو نفر یکی به مقام برتر می

ی خود فرد پیروز را مغلوب کند تا شاید با این اندیشه تصمیم بر آن گرفت، که بتواند در ،شود. شخص مردود به دلیل حسادتی، که داشتمی

 عمل زشت و ناجوانمردانه بتواند به آرامش کاذبی، که برای خود متصوّر شده، دست یابد.

گوید. همه کند و به وی تبریک میشتابد، و گلی را که در دست داشت به او تقدیم میفرد مردود برای عرض تبریک به دیدار فرد پیروز می

دهد، به دلیل تحریک شدن دانند، گل برای بوییدن و تماشاست. بنابراین هر کسی که گلی به دستش برسد، اولین اقدامی، که انجام میمی

 کند.اش، گل رسیده از دست محبوب را بو میحس بویایی

، ی پلید دوستِ دوست نمای خودروز، غافل از نقشهکند. و اما فرد پیفردی، که مغلوب و مردود شده بود برای چندمین بار این کار را تکرار می

ردد. بعد از انجام معاینات گکند. تا این که فرد پیروز عالئم بیماری در وی پدیدار میبیند ناگهان شروع به بوییدن میهر بار، که گل را می

ی ماند.کار خود را کرد و نابغهها میی گلشبیه به گردهگردند. ریزگردهای مواد )هروئین(، که به مواد مخدّر، می ، متوجه معتاد شدن اومتعدد

ی دوستانی قلمداد که باید او را از جمله اما در باطن زشت دوستی، ،ی ما گرفتار درد و رنج شد. به دلیل رفتار به ظاهر خوبهق و پیروز قصّموفّ

 صله دارد.ها فافرسنگ ،ی دوستان جانیکرد که پوستی توخالی بیش نیستند و از دایره

ی جوامع وجود داشته باشد. این صفت زشت حسادت از ابتدای تواند در همههای واقعی در اطراف ما بسیار است و میاز قبیل این داستان

 گیرمانهایی، که توسط حسودان ممکن است دامنآفرینش بشر بوده و تا زمانی که دنیا پا برجاست، حضور خواهد داشت. برای رهایی از مصیبت

 ها را به کار گرفت تا شاید بشود از حسادت حسودان در امان ماند.شود. باید به درستی آموزش دید و یافته

 کَالمَ  یُبَدِّلُوا أَنْ  یُریدُونَ نَتَّبِعْکُمْ ذَرُونا لِتَأْخُذُوها مَغانِمَ إِلی انْطَلَقْتُمْ إِذَا الْمُخَلَّفُونَ سَیَقُولُ" برد:در قرآن کریم خداوند در این آیه از حسد نام می

 (15)فتح/ "قَلیالً إاِلَّ یَفْقَهُونَ ال کانُوا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ فَسَیَقُولُونَ قَبْلُ مِنْ  اللَّهُ قالَ کَذلِکُمْ تَتَّبِعُونا لَنْ قُلْ اللَّهِ

خواهند آنان می .فت: بگذارید ما هم همراه شما شویمماندگان، هنگامی که برای به دست آوردن غنائمی بیرون رفتید، خواهند گبازپس»ترجمه: 

کنندگان سفر حدیبیه اختصاص داده است و بس (. بگو: شما هرگز سخن خدا را دگرگون کنند ! ) خدا وعده غنائم خیبر را تنها به شرکت

گفت: ) این را خدا نگفته است و ( بلکه  همراه ما نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این ) مراجعت به مدینه ( چنین فرموده است. خواهند
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از ) برند ( بلکهدردسری بهره ببریم. چنین نیست که گمان میگذارید از چنین غنائم نفیس و بیورزید ) و نمیشما نسبت به ما حسد می

 «اند.قانونگذاری خدا ( جز مقدار اندکی را فهم نکرده

 مِنْ  حَسَداً کُفَّاراً إیمانِکُمْ بَعْدِ مِنْ یَرُدُّونَکُمْ لَوْ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ کَثیرٌ وَدَّ ":فرمایدرد و چنین میبدر جایی دیگر خداوند در قرآن از حسد نام می

 (109)بقره/ "قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلی اللَّهَ إِنَّ بِأَْمرِهِ اللَّهُ یَأْتِیَ حَتَّی اصْفَحُوا وَ فَاعْفُوا الْحَقُّ لَهُمُ تَبَیَّنَ ما بَعْدِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عِنْدِ

 برند شما ایمان بر خود نفس در که حسدی و رشک سبب به برگردانند کفر به ایمان از را شما که دارند آرزو کتاب اهل از بسیاری»ترجمه: 

 که برسد، خدا فرمان که هنگامی تا(  کنید مدارا و)  گذرید در(  رسید شما به آنها از ستمی اگر)  پس گردید، آشکار آنها بر حق آنکه از بعد

 «.تواناست و قادر چیز هر بر خدا البته

 "عَظیماً  مُلْکاً آتَیْناهُمْ وَ الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ إِبْراهیمَ آلَ آتَیْنا فَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما عَلی النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ "فرماید:جایی دیگر چنین می

 (54)نساء/

 ابراهیم آل به که ما است؟ داده مردم به( محمّد برانگیختن با) خود رحمت و فضل روی از خداوند که برندمی حسد چیزی بر آنان آیا»ترجمه: 

 و داود شاهی و مصر، در یوسف سلطنت: مانند. )دادیم عظیمی پادشاهی و پیغمبری و( آسمانی) کتاب( است ایشان و شما نیای ابراهیم که)

 «(.شام در سلیمان

ها نسبت به هم اشاره کرده است از قبیل داستان حضرت یوسف و در بساری از آیات قرآن مستقیم و غیر مستقیم به حسدورزیدن انسان

طور  ی وافری، که حضرت یعقوب به یوسف داشت، همین امر موجب حسادت برادران دیگر گردید. و عواقبی که بهبرادران وی به علت عالقه

 -شود.از ذکر آن در این مقال به دلیل اطناب کالم پرهیز می -مفصل در داستان یوسف پیامبر آورده شده است. 

باشد و ها میی آنشود. اگر چنین حالتی در حیوانات دیده شود اقتضای غریزهنیز مشاهده می نماید که حسِّ حسادت در حیواناتچنین می

که حیوانات به طور غریزی دارای رود. در کل ایننمی هااند. انتظاری هم از آنبهرهبی تشخیص رفتار خوب از بد، برای چون از عقل و اندیشه

کشد، و از تمام قوای فکری و این ویژگی هستند. اما انسان که نماد برترین مخلوق است و پوستر و نمایش اشرف بودن را با خود یدک می

ها و یا بر اساس تمایالت نفس و خواهشباشد؟ آیا حسدورزیدن به طور فطری در وجود او می ،ای که داردمند است و با تواناییعقلی بهره

توان اشاره کرد. با توجه به شود؟ در جواب این پرسش به چند نکته میهای بهتر، به مرور زمان در او پیدا میعالیق دنیوی و کسب موقعیت

تواند توان نتیجه گرفت که در انسان نیز میاند میشود و آنان چون این رفتار را کسب نکردهدیده می سالیدنمایشی که از کودکان در سنین خر

آوری تواند مسائل را با جمعدارد در این است که آدمی دارای قدرت تفکر است و میفطری و ذاتی باشد. فرقی که بین انسان و حیوان وجود 

حالجی نماید و راه درست از نادرست را تشخیص دهد. بنابراین انتظاری که از انسان در برخورد با این ها با قوای فکری ها و آمیختن آنداده

 انات است.تر از حیورود به مراتب بسیار متفاوتگونه رفتارها می

عادل، به یادگار مانده  "انوشیروانِ " هایها و برنامهکه از نمونه مکتوبات و دیوار نوشتهای بسیار زیبا و تأثیرگذار جمله "قابوس نامه"در کتاب  

 ( 40: 1377)عنصرالمعالی، « اندازه اندُهگِن نباشی، حسود مباش.اگر خواهی که بی» در این باب آمده، بدین قول:است 

ها ادهطور که در مکتب اسالم این صفت نکوهش شده در فرهنگ و تمدن ایرانی نیز ویژگی حسادت، جایی قابل قبول در میان خانوهمان

زیرا که ارتباط با آنان به مانند کبریتی  اند.را سفارش کردهها هایی غیر قابل اعتماد دانسته و پرهیز از دوستی با آننداشته و حسودان را انسان

 زا و مشتعل است. روشن در همجواری مواد آتش

 عوامل مؤثّر در بروز حسدورزي در جامعه  3-1

 کنند.ای که در آن زندگی میاشخاص در جامعه میل به زیاده خواهیالف( 

 و شرایط مناسب و برتری در فرد نداشتن موقعیتب( 

 تمایز قائل شدن بین کودکان در محیط خانواده و مدرسه با ابزارهای تشویق و تنبیهپ( 

 دانستن برترتر و از دیگری شایستهقائل شدن میان فرزندان و یکی را تفاوت ت( 
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 همساالن و دیگران برابرفرزند در  کوچک شمردنث( 

 آنان های فکری و روحی و جسمیبدون توجه به توانایی ی مقایسه فرزندان با یکدیگرروش ناپسندیدهج( 

 (332: 1377)ناصح علوان، « وتمند و غنی امّا داشتن زندگی فقیرانه و سختوجود کودک در محیطی ثر» چ( 

 حسدورزیدن هاي برون رفت از راه  3-2

 ی توانمندی ایمان به خدا و تقویت روحیهالف( 

 ی خودباوریو باال بردن روحیه هایی خوداعتماد به تواناییب( 

 احترام به حقوق دیگراناطالع از آن و اعتقاد به حق و حقوق و پ( 

 ها و آرزوهاتالش برای به دست آوردن خواستهت( 

چنین بیان  داشته است که:  "سیرت پادشاهان"در باب  "گلستان"در کتاب  اسالمی است، که یکی از بزرگان و پرورش یافتگان مکتب سعدی

دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت هم از عهد  )نام پادشاهی از ترکستان(ای را بر در سرای اغلمشسرهنگ زاده»

 .ردی آثار بزرگی در ناصیه او پیداخُ

 «بلندی یتافت ستارهمی           باالی سرش ز هوشمندی »

نه  است و بزرگی به عقل ،توانگری به هنرست نه به مال :اندگفته حکمافی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و 

دشمن چه زند چو . ودنداو بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بی فایده نم )همپایگان(ابنای جنس ،به سال

 ؟مهربان باشد دوست

همگنان را راضی کردم مگر  ظِلّهُ،دولت خداوندی دام  یدر سایه :اینان در حق تو چیست؟ گفت )دشمنی( ک پرسید که موجب خصمیلِمَ

 !و اقبال و دولت خداوند باد ؛شود االّ به زوال نعمت منحسود را که راضی نمی

 ؟رستحسود را چه کنم کو ز خود به رنج دَ              ی ـدرون کســازارم انــیـه نـکـم آنـوانـت                                   

 «وان رستـرگ نتـآن جز به م تِکه از مشقّ             ست ا ین رنجیاک ،بمیر تا برهی ای حسود                                   

 (63: 1377)سعدی،                                                                                                                              

حسد کردار  "و حسد از جمله مهلکات است. و رسول )ص( گفت:» فرماید:در باب حسد می "کیمیای سعادت"امام محمد غزالی در کتاب 

سه چیز است که هیچ کس از آن خالی نبُوَد: گمان بد و فال بد و حسد. و چون حسد  "و گفت: "چنان خورد که آتش هیزم خشک را.نیکو 

اندر میان شما پیدا آمدن گرفت آنکه امّت بسیار پیش از شما هالک کرده، و  "و گفت )ص(: "پدید آید زبان و دست از معاملت بدان نگه دار.

حاسد دشمن نعمت من است و بر قضای من خشم همی  "گوید:می -تعالی -خدای "و زکریا )ع( گفت: "عداوت است.آن حسد و دشمنی و 

 (124-123: 1393)غزالی، « "پسندد.ام نمیگیرد و قسمت که من میان بندگان کرده

 از نگارنده: 

 های نیکت کند چاک چاکصفت          حسد آتشی مهلک و سوزناک

 ان کند نیم سستـبرنجاندت، جـات درست          وزاندت آن صفـبس

 آورید را و حرصـوزان حسـبس    خواهی که یابی ره مهتری      چو                                            

 حکیمایم ده از حرص حاسد ـره ین است قـول خدای علیم         چن                                          

 دروغي پدیده  -4

پیامبر  "زرتشت")کتابی که مناجات "هاگاث"که در کتاب  دروغ است، ه و نیست.ی دیگری که در بین ایرانیان پسندیده نبودصفت نکوهیده

ها گمراهی خوانده است و پیوسته انسانهای بشر و سرآغاز و سرمنشاء تمام بدبختیریشه به قول خیلی از مفسرین ( جمع آوری شده، دروغ را 

در دین اسالم نیز این صفت مذموم و مردود است و بسیار مورد سرزنش قرار گرفته است، به طوری که  دارد.را از این رفتار زشت بر حذر می
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ب دانسته و کاربر آن را معاند و مخرّکه حتی دروغ مصلحتی را نیز در خیلی از موارد ناجایز ییتا جا اند.انسان دروغگو را دشمن خدا دانسته

 :فرمایدبه قول اهل ادبی که می دین اسالم دانسته است.

 برده ایم از حد برون حیثیت هر چیز را         گفته ایم از بس دروغ مصلحت آمیز را      "

 "یز رااخـت               تا سیه کردیم بر خود روز رستـاد رفـر بـان بـار دینمـرو و اعتبـآب

ای یا خطّی از اشعار و )ع( هر نوشته های حضرت زرتشتچه در آموزهدر بین ایرانیان از دیرباز مورد نکوهش واقع شده است. چنان "دروغ"

انسان شود و مدام در گفتارهای وی نواهای وی، بازتاب تفکر ایرانی نسبت به نکوهش کردن دروغ و پرهیز از انجام آن به طور پیوسته دیده می

ی کتب و نوشتارهای موجود در ادیان الهی که در دارد. در همهگری است، بر حذر میی هر نابسامانی و فتنهگفتن که ریشه و پایه را از دروغ

ردم و های اخیر به دالیل حرس و طمع بین ممتأسفانه در سالاز دروغ تأکید فراوانی شده است.  ی ایرانیان رواج داشته بر امر پرهیزجامعه

هر کجایی از تاریخ آن را که ای در جامعه .آور استگویی در جامعه رواج یافته است که بسیار دردآور و رنجدشان، دروغبرای رسیدن به مقصو

حداقل ی راستی از میان رفته و یا صفت زیبا و فرخنده ،ی زندگی مردمان بوده، امروزه به دالیل پوچ و واهیصداقت و راستی پیشه ،ورق بزنی

آموز و دانشجو برخورد نزدیکی داشته است به طور هاست با نوجوانان و جوانان و قشر دانشکه سالاست. نگارنده با توجه به اینکمرنگ شده 

ر یا ی نادرست از آن برای رسیدن به آرزوها و دست یافتن به مقاصد هنجاآشکارا اتکای این نسل از جامعه را در به کارگیری دروغ و استفاده

رفتار عامل تباهی اند و آن الگوهای کجاند که ناچار به یادگیری بودهبدون تردید اینان الگوهایی را در مسیر زندگی داشتهه است؛ ناهنجار دید

فاصله ها و از آن بدانداندیش در رعایت کردن رفتارهای کج تر خود را متوجهچه نسل بزرگی نسل جوان گردیده است. چنانفکر و اندیشه

بختی د به تبع آن فرزندان نیز رهروان خوبی برای اجرای رفتار الگوها خواهند بود. در این زمان است که جامعه به سوی سعادت و نیکبگیر

اند. اگر قشر عظیمی پسند در جامعه تالش فراوانی کردهت نااکم نمودن این صفبرای انسان دوستان  پیش خواهد رفت. بسیاری از دلسوزان و

با  دار لبیک اتحاد و یکدلی سر دهند بدون توجه به نوع وابستگی سیاسی و نظامی و قومی و... به طور یقین،ز جامعه به همراه مسؤوالن مردما

 .خواهند شدموفق ی کاری خویش و جامعه، در حیطههای کاربردی جهت متالشی کردن آن توکل بر خداوند یگانه و به کارگیری سیاست

  يان کهنایراني جامعه در دروغ 4-1 

 که زرتشتی دین با دروغ .آمده استبه چشم می ناپسند و زشت ی آن روزگار، رفتاریو جامعه ایرانیان نزد در های قدیمدوران از دروغ گفتن

 از که ،شودمی دیده فارسی کهن ینوشته شده آثار در همچنین و است تضاد در است، « نیک کردارنیک و  گفتارنیک،  پندار »یپایه بر

 «.بدار دور( دروغ)دروج از را ما» که شده خواسته)خداوند یگانه(  اهورامزدا

تو که در آینده شاه خواهی شد، از دروغ سخت پرهیز کن، مردی که دروغگو باشد، از او بازخواست کن، اگر گمان » گوید:داریوش شاه 

 (211-210: 1392فرشادمهر، « ) خواهی( کشور تو سالم بماند.کنی)می

تو که در آینده شاه خواهی بود، مردی که دروغگو باشد، ستمگر باشد با او دوست مباش، » کند که: و باز از قول داریوش شاه چنین بیان می

 (213همان، « ) از او بازخواست کن.

 داریوش کهدانستند. به طوری یکی از دشمنان خود میی ای خطرساز و مخرّب بوده که آن را به منزلهگونه به باستان، یانایراننزد  در «دروغ»

: گویدمی بیستون در خود یشتهنو سنگ در واز آن یاد کرده است  «خشکسالی»در کنار  وبه حساب آورده  دشمنانیکی از  را آن بزرگ

 «.نگهدارد دور کشور این از را هادروغ و خشکسالی دشمنان، بدار؛ ایمن دروغ و خشکسالی دشمنان، از را کشور این اهورامزدا»

د. من بغض ندارم و هر کس نزمامداری من، اتفاق نیفتاده که مالکی به رعیت یا رعیتی به مالک تجاوز کگوید. در داریوش پادشاه چنین می»

به آدم دروغگو اعتماد  دهم. همچنین منمانع آن هستم. و هر کس به کسی زیان آورد، او را برابر زیانش کیفر می "بغض داشته باشد، من قلبا

 (303: 1389لمب، « ) کنم.نمی

 سواری، اسب .آموزندمی را چیز سه سالگی بیست تا سالگی پنج سن از دقت کمال با ایشان پسران »است: آمده چنین هرودوت اول کتاب در

 ( 107)هرودوت، ص.« راستگویی و تیراندازی
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زنند. دست به دروغ و نفاق می ،برای فرار از آن موقعیت و رهایی از آن تنگنااند؛ هر عنوانی دچار مشکلی شده هایی، که بهبه طور معمول انسان

کند خود را مجاب می ،گرفتار شده در شرایط سخت و نابهنجار، برای گذر از آن مسیر به سالمتی انِنوعی ترفند به حساب آمده که انس این

ت نماید در صورتی که اگر به عواقب کارش دقّ .ن شرایط پیچیده و مصیبت بار نجات دهدی لحظاتی خود را از آبگیرد و برا که ناراستی را پیش

به طور کند. تر میتر و منزویینده را برای خویش، دردناکی شخصیتی و اعتباری قرار داده و آی نابودخود را بیشتر در مهلکه ،با این تصمیم

که حقیقت یکی این ماند.نمیال معلم، دو راه بیشتر برایش باقی ود را انجام نداده است در جواب سؤسی خموزی که تکالیف درآمثال دانش

ماجرا را تعریف نماید که در این صورت دچار دردسر دیگری شده و عواقب ناگواری برایش رقم خواهد خورد و اگر دروغ بگوید در صورتی که 

رنجیده در همه وقت ن معتقد به یک باوری باشد روح و روان او اگر انسا -.از معرکه به سالمتی برهاندشاید برای لحظاتی خود را  -برمال شود. 

 . بودخواهد تر پُر مصیبتو و نتایج آشکار شدن دروغ او بسیار بدتر  خواهد شد.

 هنوز که است اصلی این و «خشکسالی و دشمن دروغ،» دانست پتیاره سه از را ایران گرفتاری هخامنشی داریوش پیش سال پانصد هزار دو»

 اسالمی،)« .دارند نگاه متفاوت را خود باطن و ظاهر که کردمی تشویق را آن ساکنان که بوده کار در خاصی عوامل است باقی خود برقرار

 (26 :1382 ندوشن،

سپارد او رفتارشان را زیر نظر دارد و همه را به حافظه می ،که کودکبزرگترها در خانواده اولین دروغگو سازانی هستند که بدون توجه به این

چه والدین به هر دلیلی دچار مشکل شده باشند و به نوعی بدهکار باشند کنند. مانند: اگر چنانگفتن به طور غیر مستقیم وادار میرا به دروغ 

دستورهایی از این با من کار داشت بگو که من در خانه نیستم.  گویند: اگر کسیکنند و به فرزندش چنین میمدام خود را از طلبکار پنهان می

اعتنا ل شده در جامعه بینسبت به وظایف محوّ بسازد و قید، بندوبار و بیکه از او یک فردی دروغگو و بیشود تا اینبه فرزندان باعث می قبیل

حال رشد و نمو است و به دنبال شکوفا شدن است. بدون  این اولین کبریت خطری است برای آتش زدن فکر و ذهن فرزندی که در. باشد

فرزندی که با شود. برد و همین رویه باعث کندی تربیت فرزند در دوران مدرسه نیز میی آموزش فرزندان راه به جایی نمیتردید این شیوه

این بیت صحیح این فرزند را تعقیب نماید. تناقضات است چگونه یک مسؤول در محیط آموزشی توانایی ترانواعی ذهنی مشوّش و درگیر با 

 .باشدی نوجوان و جوان، میو نیازمند صبوری فراوان در راه آموزش و پرورش و اعتالی اندیشه شودجاست که کار مربّی بسیار سخت می

 فرماید: های وزین و با ارزش بسیار نگاشته و در این مورد چنین میبه قول سعدی شیرین سخن که در باب رفتارهای اجتماعی و تربیتی نکته

 «!است گناه بنشینم خاموش اگر      است چاه و نابیــنا که بیـنم اگر»

 ( 83: 1377 )سعدی،                                                                                                   

دروغ جهت رسیدن ی هموطنان از بکارگیری الفاظ خوریم استفادهی ایران به آن برمیاتفاقات ناگوار و دردآوری که امروزه در جامعهیکی از 

ی هر این وظیفهکند. بنابرهایشان است؛ و از این بابت هر ایرانی وطن دوست و با ایمان از شرایط موجود احساس ناخرسندی میبه خواسته

صفت ی تالش و همّت خویش را صرف اصالح کسانی کند که گرفتار این ایرانی است که برای از بین بردن این صفت ناهنجار و ویرانگر همه

ن حوصله و شرایط ایجاب تا جایی که توا رفتارها احساس مسؤولیت کرد؛ و اند. برای ساختنِ ایرانی سربلند، باید نسبت به این گونهمذموم شده

 قراول زندگی خویش قرار داد.کند از دروغ و دروغگویی برحذر بود و در مقابلش راستی و حقیقیت طلبی را طالیه و پیشمی

دین زرتشت که از عقاید و باورهای آسمانی برخوردار است، تأکید فراوانی در پرهیز کردن از دروغ و سفارش کردن به راستگویی و حقیقت 

هنگ و تمدّن های پیش یا قبل از اسالم در ایران داشته، ایرانیان را به همین فریل سابقه و اعتباری که در سالکه شاید به دل گویی دارد.

ها ی راستی در بین اطرافیان خویش داشته است. نیایشبسیاری برای از بین بردن دروغ و اشاعه مبارزات "زرتشت"شناخت، که این شخص 

 گریزی برای مردمان را از پروردگار )اهورامزدا( خواستار است. گرایی و دروغهای وی سراسر آرزوی راستیو مناجات

و پاکی روی آورد جایگاهش سراسر روشنایی و بهشت خواهد بود. ولی شخص دروغگو و  کسی که به سوی راستی» چنین ابراز داشته است:

کردار است که او را گرفتار ، به راستی نیت پلید شخص زشتردبدکار زملنی دراز باشیون و افسوی در تیرگی دور از روشنی به سر خواهد ب

 (10)زرتشت، هات سی و یک، ص.« بار و ناخوشایندی وجدان خواهد ساخت.زندگی نکبت
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ترین مکان)دوزخ( هنگامی که این دو گوهر به هم رسیدند زندگانی و مرگ پدید آوردند از این جهت است که در سرانجام دروغ پرستان از زشت»

 (143: 1377، پورداود)« و پیروان راستی از نیکوترین محل)بهشت( برخوردار گردند.

د برگزید. پیرور راستی آن کسی است که همیشه با کردار نیک خویش خواستار ترین کردار را برای خواز میان این دو گوهر دروغ پرست زشت»

 (145)همان، « ه است اختیار نمود.خوشنودی مزدا اهوراست، خرد مینوی را که با زیور ایزدی آراست

 ای مردم اگر از حکم ازلی که مزدا برقرار داشت برخوردار گشتید و از خوشی این گیتی و سرای دیگر و از رنج جاودانی و زیان دروغ پرستان»

 (147)همان، « گاه در آینده روزگار همیشه خوش خواهد بود.خواهان آگاه شدید آنو از بهره و سود راستی

تر است. کسی که پیرو راستی است و یا کسی که به دروغ گرویده است. دانایی باید دانای دیگر را از آن آگاه سازد. یک از این دو بزرگکدام»

هیچ یک از شما نباید که به » (157)همان، « منشی آموزگار ما باش.از این شایدکه نادان سرگشته بماند. تو خود ای مزدا اهورا در پاکبیش 

« خنان و حکم دروغ پرست گوش دهد زیرا که او خان و مان و شهر و ده را دچار احتیاج و فساد سازد. پس با سالح او را از خودتان برانید.س

 )همان(

که همین باورها  نهای وی ذکر گردید، باور ایرانیان قبل از اسالم است. همچناای از مجموعه نیایشبه عنوان نمونه "زرتشت"چه از دیدگاه آن

ترین دالیل پذیرش دین . یکی از بزرگتورات وحیانی که در هر دو دین هستدر دین اسالم نیز رواج دارد. سنخیت یکتاپرستی و تشابه دس

 و همین امر باعث تقویت و اشاعه صفات وارسته و نیک در میان ایرانیان، گردید.اسالم توسط ایرانیان بود. 

 

 الماس منظر از دروغ  4-2

کند. دروغ از دیدگاه مکتب اسالم، و انسان دروغگو را بدون بینش معرفی مییاد شده است  ،ترین و ناپسندترین صفاتزشت از دروغ اسالم در

فردی که وجود خویش را به دروغ عادت داده و در پی گول زدن و به انحراف  .آیدمی شمار به نیز بزرگ گناهان جزءِ و است گناهان بدتریناز 

اعتماد  این شخص با در پیش گرفتن چنین رفتاری شود.گر محروم میلطف و کرم خداوند بخشایش ن افراد دیگر است، به طور یقین ازکشاند

  .گیردقرار می جامعه در دورویی و نفاق ی همچونعوامل در ردیف دروغ .دهدمی دست از را اندداشته او به دیگران که و اعتباری

 کانُوا بِما وَ وَعَدُوهُ ما اللَّهَ أَخْلَفُوا بِما َیلْقَوْنَهُ یَوْمِ إِلی ُقلُوبِهِمْ فی ِنفاقاً فَأَعْقَبَهُمْ » خداوند در قرآن در باب زشتی دروغ، چنین بیان داشته است:

گفتند در دلهایشان تا روزى که او را در نتیجه به سزاى آنکه با خدا خلف وعده کردند و از آن روى که دروغ مى» ( ترجمه:77)توبه/« یَکْذِبُونَ

 « .کنند پیامدهاى نفاق را باقى گذارددیدار مى

 هَذَا حاَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ واَلَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ »فرماید:و در جای دیگر عمل دروغ را نکوهش کرده و چنین می

 (116)نحل/« الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ الَ یُفْلِحُونَ 

رود، به ( بر زبانتان میخداوند حالل و حرام را برایتان مشخّص کرده است ( و به خاطر چیزی که تنها ) از مغز شما تراوش کرده و » ) ترجمه:

 گردند.بندند، رستگار نمیدروغ مگویید: این حالل است و آن حرام، و در نتیجه بر خدا دروغ بندید. کسانی که بر خدا دروغ می

 (50)نساء/ «مُّبِیناً إِثْماً بِهِ وَکَفَى الکَذِبَ اللّهِ عَلَى یَفْتَرُونَ کَیفَ انظُرْ »و در جای دیگر چنین بیان فرموده است:

 کسی مسیحیان و یهودیان جز که گویندمی و دانندمی او عزیزان و خدا فرزندان را خویشتن و) بندندمی دروغ خدا به چگونه که بنگر»: ترجمه

 «(.گردد ایشان زشت عمل و کثیف نیّت بیانگر و) باشد آشکاری گناه که است کافی دروغ همین و.( رودنمی بهشت به

قُلْ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ الَ  »فرماید:داند و چنین میی رستگاری و به حقیقت رسیدن نمیدیگر دروغگویان را شایستهو در جای 

  ( 69)یونس/« یُفْلِحُونَ

 (« .یابندی نمیعذاب آخرت رهایز ) و اشوند دهند، رستگار نمیروغ چیزی را به خدا نسبت میقطعاً کسانی که به دبگو: »ترجمه:

http://www.rassjournal.ir/


 39-54، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 

که نیاز به مداوا دارد. بنابراین در کتب فراوانی که در مکتب اسالم نگاشته  ،مکتب اسالم دروغ را نوعی بیماری تلقی کرده و دروغگو را بیماری

دروغگو را اند. کاربرد آن برحذر داشته مخاطبان و مردمان را از انجام واند و گر معرفی کردهو ویران شده است، همه جا دروغ را صفتی ناپسند

 .کنندو نمی رش نکردهو دوستی و همنشینی با وی را سفادانسته غیر قابل اعتماد شخصی منافق و 

داند. در دیدگاه شریعت نبوی درست نیست، نیز جایز نمیکسی را ترساندن به دروغ زشت بودن دروغ به حدّی در اسالم نکوهش شده که حتی 

نقل شده )ص( ای از پیامبر اکرم شخصی دیگر، از راه شوخی و مزاح به وی دروغ بگویند. گفتهبه که والدین یا دوستان و اطرافیان کودکی و یا 

چیز را وانگهی هیچ چیزی به او ندهد،  اگر کسی به کودکی بگوید بیا بگیر  این» ترجمه:« من قال لصبی هاک ثمّ لم یعطه فهی کذبة» که: 

  ( 45: 1379)قاسمی، « شود.این دروغ محسوب می

 

 عوامل تشدید دروغ در جامعه  4-3

 بی اعتقادی در بین افراد جامعهالف( 

 ضعف ایمان و نداشتن توکل به پروردگارب( 

 بدون توجه به عواقب آن های و آرزوها به هر شکلیرسیدن به خواستهپ( 

 .ه دارای این صفت هستنددر اشخاصی ک یدجوانمر ینداشتن روحیهت( 

 های پنهان گروهی خاصن افراد جامعه از برنامهنداشت یآگاهث( 

 اطراف وی از افراد و کناره گرفتن شدن تنها از فقر و ترس از ترس ج( 

 مقام و به فرود افتادن ) از عرش به فرش افتادن( و موقعیت دادن دست از چ( ترسِ

 شوخی و سر به سر گذاشتن افراد دیگر و ح( تفریح

 از دروغ گفتنو درمان هاي پيشگيري راه  4-4

 ی افراد جامعه کودکان و نوجوانان و جوانان و همه باال بردن باورهای دینی در روح و روانالف( 

 تمرین و ممارست کردن برای از بین بردن عادت دروغب( 

 های مشروع آنهاامکانات مورد نیاز آنان و بر طرف کردن خواسته تشویق افراد دروغگو با دادنپ( 

شتباه آنان باعث البته در سنینی که مرتکب گناهان کبیره نشوند و ا –گذشت کردن از اشتباه آنان چه به صورت سهوی و چه عمدی ت( 

  -افیان و معضلی برای محیط جامعه نباشد.ربرای اط یمزاحمت و گرفتار

 الگوها در فضای خانواده و جامعهقواعد رفتاری درستِ ثبت و رعایت کردن الگوپذیری مث( 

شود؛ و همچنین آگاهی یابد از آبرویی میسوز و باعث بیهای دروغ گفتن بسیار است و در بعضی از موارد خانماندروغگو باید بداند که آسیب

وی نیز از این موضوع باید  دهد.د اطرافیان نسبت به خود را از دست میو اعتما بردزیر سؤال میکه هویت فرهنگی و خانوادگی خویش را این

ای که نصیب های فردی و احتماعیها و زیانآورد بسیار سطحی و زودگذر است و آسیبباخبر شود که آنچه به سبب دروغ گفتن به دست می

 شود به مراتب پایدارتر و شاید تا پایان زندگی وبال گردن و بالی جان وی باشد. وی می

که  مادی و معنوی و شخصیتی هایل آن زیانه این امر کرد و به دنبااند را متوجّآنان که گرفتار این صفت زشت شدهقبل از هر چیز باید 

اند برای آنان مطرح شود، به او شناسانده شود. شواهدی از کسانی که دچار این معضل بوده و گرفتار عواقبی خطرناک شدهگیر وی میگریبان

مقابل آن از صداقت و تر است اقدامات ویرایش رفتاری در مورد فرزندان، صورت پذیرد. و در آسان تر که اصالح پذیریشود. از سنین کوچک

های اخالقی ماندگار و جاویدان به عنوان الگوی برترِ رفتاری های آن صحبت شود. نمونهشود و مزیتراستی که باعث ارزش و اعتبار انسان می

های مکرّر در شویقتغییر رفتاری در او را ایجاد نماید و تتواند یکی از دالیل خودباوری و به آنان معرفی شود. شخصیت بخشیدن به وی می
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چه رفتاری ناشایست و پیروی از دروغ در وی مشاهده شود باید مورد صورت انجام رفتاری شایسته و پرهیز از دروغ و در عوض اگر چنان

 نماید.  وضعیت نکات معتبر و عواقب و مشکالت بروز شده از آن عمل را به وی گوشزداول قرار گیرد در همان  محلی در وحلههی و بیتوجّبی

 گفتن  دروغ بدِ آثارِ نتایج و  4-5

 . دروغگو دشمن خویش است. است و اعتبار انسان اطمینان یسرمایهی و از بین برندهنابود کننده  ،دروغالف(  

ها و پیش بردن اهداف خویش با قسم خوردن و بازی با باورهای مخاطبان ، سوءاستفاده کردن دروغگو از اعتقادات دیگر انسانسوگند دروغب(   

 خود. 

هایی شود، که بسیار زشت و قبیح است و مایه گذاشتن از اعتبار شخصیتایرانی و دیگر جوامع دیده میامروز ی به فراوانی این نوع رفتار در جامعه

 ان از اعتبار و احترام کافی در بین مخاطبان برخوردار نیستند.مورد احترام و اعتبار هستند. چرا که خودش که در جامعه

 رهنمون بهشت به را انسان کاری نیکو و کند،می یرهنمای نیکوکاری سویه ب را انسان راستی همانا: فرمودند وسلم علیه اهلل صلی پیامبر»

 سوق گناهان و معاصی به را انسان دروغ. شودمی نوشته صدیق و راستگو بسیار خداوند نزد در اینکه تا گویدمی راست شخص همانا و گردد،می

« .شودمی نوشته دروغگو بسیار و ابکذّ خداوند پیشگاه در که تا گویدمی دروغ همانا شخص. کشاندمی دوزخ بسوی را انسان گناهان و دهدمی

  (73ص. ،نووی دمشقی)

 گفتند راست اگر نشوند، جدا هم از که زمانی تا دارند اختیار( خریدار و فروشنده) کننده معامله هردو: فرمود  وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

 (76)همان، « .رودمی میان از شان معامله برکت گفتند، دروغ و پوشیدند اگر. شودمی نهاده برکت شانمعامله در نمودند بیان و

 «.بگویی که تو را تصدیق کند و تو به او دروغ گفته باشیچه خیانت بزرگی است که به برادرت چیزی » حضرت رسول)ص( فرمودند:

آیا شما را از بزرگترین گناهان خبر ندهم ؟بزرگترین گناه شرک » رسول گرامی اسالم)ص( فرمودند:: است وندشرک به خدا، همطراز دروغپ(   

 بیاد: گفت که است روایت عنهما اهلل رضی طالب ابی بن علی بن حسن ابومحمد از «.به خدا و رفتاری نسبت به پدر و مادر و دروغ گفتن است

 چون. اندازدنمی شک به ترا که چیزی به زن چنگ و اندازدمی شک به ترا که را آنچه کن ترک: فرمود که وسلم علیه اهلل صلی پیامبر از دارم

 (74، نووی دمشقی)« .است شک دروغ و است خاطر آرامش و اطمینان راستی

 «گوید مگر به سبب پستی نفسشدروغ نمی ،گودروغ» فرمایند:پیامبر)ص( می»:پستى انسان است ، به سببِدروغت( 

 خصلتی او در که کسی و است خالص منافق شخص آن شوند، جمع کسی در هرگاه که است خصلت چهار»: فرمود وسلم علیه اهلل صلی پیامبر

 و گوید دروغ کند صحبت چون و کند، خیانت شودنمی شمرده امین چون: کند ترک را آن اینکه تا است نفاق از خصلتی او در باشد، هاآن از

 (839)همان، ص. « .دهد دشنام کند دعوا چون و کند غدر و بازی فریب بندد، پیمان چون

و  شودایمان می دروغ سبب خرابی. دروغ را تحریم کردند الهی، انبیاء یهمه ها است:ی تمام فتنه، گناهی بزرگ است و ریشهدروغث(    

  کند.دروغگو طعم ایمان را احساس نمی

 ندیده را آن که دهد نسبت را چیزی دیدن چشمانش به شخص که است، این هادروغ تریندروغ»: فرمود وسلم علیه اهلل صلی پیامبر

 (840همان، ص.«).است

  «.کنددروغ روزی انسان را کم می» فرمودند:رسول گرامی اسالم)ص(  چهدروغ، عامل کم شدن رزق و روزی است. چنان ج(    

 از نگارنده:

 ان ماستـه در جـکه آن آتش فتن فـاق و دو رویی نه راست        دروغ و ن

 ت گزین کن به جایش هزارـداقـص ــار        بـتـو اعـان تـرَد از دل و جـبَ

 استـهً مصطفـن گفتـرادر که ایـبیی پسندی رواست         ر نیک رأـتو گ

 اق و دروغت چراست؟!ـرد نفـبه گِـودت نشان از خداست         سراسر وج

 رمی این نه از بخردانـر محـو گـتــان          رمـامحـار نـل کـدروغ و دغ
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 نگیرد کسی روغن از ماست و دوغید دروغ          وـه دارد نگـر کـرد هـخ

 صد امید ـوکـل بکنت ـن زنر ایـبــد          زیــد گـایـبـب ره رستـگـاری

 بُخل ورزیدن  -5

های هوا و هوس و به دلیل های نفسانی و خواهشخواستهسبب به  نیست؛ و شود، که قادر به کمک کردن به دیگرانبخیل به کسی گفته می

تواند ببیند که شخصی از او در مقام و شرایط اندیشد و نمیشود. زیرا او فقط به خویشتن و امیال خود میخواهی راضی به بخشیدن نمیزیاده

نبی گرامی قول زالی در کتاب کیمیای سعادت از مام غچه اتر است چنان، بخیلص بیشتری برای کسب مال دنیا داردکه حرآنبهتر باشد. 

همه چیز از آدمی پر » اگر آدمی را دو وادی پر زر بوَد، سوم وادی خواهد، و جز خاک اندرون آدمی را پر نکند؛ و گفت:» فرماید:اسالم، می

 ( 161-160: 1393)غزالی، « گردد مگر دو چیز: امید زندگانی و دوستی مال.

 (11 – 8 /اللیل)  («11)تَرَدَّى إِذَا مَالُهُ عَنْهُ یُغْنِی وَمَا (10)لِلْعُسْرَى فَسَنُیَسِّرُهُ (9)بِالْحُسْنَى وَکَذَّبَ (8)وَاسْتَغْنَى بَخِلَ مَن وَأَمَّا »: تعالی اهلل قال»

 و کنیممی دشوار را او کار بزودی پس کرده، تکذیب را ینیکوی و دانست، نیازبی خدا از را خود و نموده بخل که هر پس»: فرمایدمی خداوند

 (11 – 8 /لیل) «.داد نتواند نجات را وی اشیدارای هالکت هنگام

 (16 /التغابن) «الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُوْلَئِکَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ وَمَن»: تعالی قال و

 (16/تغابن) «.رستگارانند گروه آن پس شود، داشتهنگه خود نفس بخل از که هر و»: فرمایدمی و

 منْ أَهْلَکَ الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّح، واتَّقُوا ، القِیامَة یوْمَ ظُلمَاتٌ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْم، اتَّقُوا: قال وسَلَّم عَلَیْهِ اهللُ صَلّى اللَّه رسول أَنَّ عنه اللَّه رضی جابر عن و»

 «.مسلم رواه«  مَحَارِمَهُم واستحَلُّوا دِمَاءَهم سَفَکُوا أَن على حَمَلَهُم قَبْلَکُم، کانَ

 و است، قیامت روز هایتاریکی ظلم زیرا بترسید، ظلم از: فرمود  وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول»:که نموده روایت عنه اهلل رضی جابر»ترجمه: 

 ریخته هایشانخون که نموده وادار را آنها ساخت، هالک بودند، شما از پیش که را کسانیخواهی[ ]زیاده آز همانا بترسید، آز]حرص و طمع[ از

 (382-381، ص.نووی دمشقی)« .بشمارند حالل را شانمحارم و

اند. این رسم بعد از اسالم و اند و در طول تاریخ زبانزد این صفت نیکو بودهی عام بودههای دور به مهمان نوازی شهرهایرانیان از گذشته

ی که در کتاب هایاند. همچنان در بین ایرانیان رواج دارد. به عنوان نمونه از سفارشاسالم و بزرگان فرمودهشماری که دین های بی سفارش

باشد. ای از این قبیل میپسندیده وگردد تا جهانیان بدانند که سرافرازی ایرانیان بیشتر به دلیل صفات نیکو بیان شده، ذکر می "قابوس نامه"

ی تو آیند، هر کس را پیشباز همی رو و تقرّبی همی کن اندر خورِ ایشان، چون مهمانان در خانه» ید:فرمامی "نشاهگیال"فرزندش  چه بهچنان

های تر و خشک پیشِ ایشان نِه تا بخورند. یک زمان توقّف کن. قت میوه بُوَد، پیش از نان خوردن میوهوو تیمار هر کسی به سزا همی دار. اگر 

 (48: 1377)عنصرالمعالی، « تا آنگاه که مهمانانت بگویند. ن بر، و تو منشیناه مردمان را به ناآنگ

ی ای که لقمهگذارند و حتی به گونهچه از مال و نان دارند در طبق اخالص میپیام ذکر شده و امثال آن نشانگر این است که ایرانیان، هر آن

از د که ایرانیان اریخ بوده است. و نشان از آن داردی کشور ما در طول دروان تدهند. این ویژگی ارزنده باعث سربلندهان خویش به مهمان می

 دانند. ی کوچکی و گداصفتی آن فرد میورزیدن بیزار بوده و وجود چنین صفاتی در شخص را نشانهبخل

که چنین برداشت کرد از این توانورزی و خساست نیست. به یقین میجایی که مهرورزی و اعیاد مهرگان گسترش یابد مکانی برای بخل

دانسته و همین عادت به طور حتم در گذشته، خسیس بودن را ناپسند میاند، بانی داشتهایرانیان به سبب جایگاهی که در مهرورزی و مهر

وجنات ایرانیان  ی زندگی کنونی ایران نیز نمودار برتری دارد و حکم مهمان نوازی و خدمت به خلق دری مردمان پیشین در دایرهدیرینه

که -در باب خدمت به خلق  .پنداری دانستور نیکآباید بهترین معلم اخالق و پیام چه سعدی شیرازی که به حق او راآشکار است. چنان

خویش، هین وزین و مِ ورزی، در کتابر بودن از صفت زشت بخلبخصوص در مورد کمک به دیگران و دو -ها بررسی شودتواند از تمام جنبهمی

 چنین نگاشته است:
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 به تسبیح و سجاده و دلق نیست به جز خدمت خلق نیست           عبادت »

 «زه درویش باشـاکیـالق پـبه اخ ـانی خویش باش           ر تخت سلطـتو ب

 (55: 1377)سعدی،                                                                                                              

سعدی شیرین سخن در ابیات ذکر شده فرمود، هیچ عبادتی بهتر از که باشد؟ همانگونه چه صفتی بهتر و برتر از کمک رساندن به هم نوع می

نوع خویش یاری به همتواند و ناپسند فاصله بگیرد، می نامطلوب ورزی پرهیز کند و از این ویژگیِ خدمت به خلق نیست. کسی که از بخل

ای سبب برچیدن فقر و فالکت از جامعه رساند و هر چه در طبق اخالص دارد برای مردم جامعه خود و دیگر جوامع ارزانی دارد و چنین اندیشه

رود. و ز میان میا گردد،ی آن جامعه میههکارتن خوابی و بسیاری آفات که باعث زشتی روح و روان و وجشود. و در نتیجه فقر و فحشا و می

فتاری ردر سرزمینی که هر کجای آن دچار مصیبت و گ .ی فاضله خوانندای دست یافت که آن را مدینهتوان به جامعهاین زمان است که می

نیان تواند جایی در بشناسند. خساست نمینوع خود سر از پا نمیو در راه کمک به خلق و هم شتابندآحاد جامعه برای کمک می ،شودمی

در خود پرورانده که  "انوشیروان"و  "داریوش"و  "کورش"منشی همچون سرزمینی که مردان سلحشور و بزرگداشته باشد. و جامعه خانواده 

رفتار و منش آنان بوده  اند، مهرورزی و مهربانی سرلوحهای قرار داشتهکه در جایگاه ویژهاینان با وجود این ،های رفتار ایرانی هستندسمبل

ون اند بددادهآن دیار قرار می چه در آن سرزمین بوده در اختیار مردمانداشتی هر آناند بدون هیچ چشمکردهمی تسخیراست و هر کجا را 

ورزی باشد. تواند جایی برای بخلداشته باشند. سرزمینی که سمبل عدالت جهان بوده است نمی آنان و منافع منابعکه تجاوزی در اموال و این

در باب مهرورزی و شفقت که میراث ایرانی  "سعدی"قول و از یابد. ورزی جایی نمیتواند خالی و عاری از مهر باشد و در این جامعه بخلنمی

 کند، که: می ، در باب حکایتی، از کام وی تراوشاسالمی است –

 اللـردم هـای مـدر سیمـد بـکه ش          ا را درآمد یکی خشک سالـقض»

 دـدیـت نروّـودن مـوده بـود آسـخ          وت ندیدـردم آرام و قــو در مـچ

 وشین به حلقـذرد آب نـش بگاکی           ر در کام خلقـچو بیند کسی زه

 ب و یتیمـریـم آمدش بر غـکه رح           دش به سیمـروختنـرمود و بفـبف

 به درویش و مسکین و محتاج داد            اراج دادـبه یک هفته نقدش به ت

 اید چنانـت نیـه دستـر بـکه دیگ           انـنـت کـالمـد در وی مـادنـفت

 دویدش به عارض چو شمعفرو می           اران دمعـگفت و بشنیدم که می

 ارــگـی فـوانـاتـری از نــهـدل ش           ریارـاست پیرایه بر شهکه زشت 

 نـگیـدوهـی انـقـلـد دل خـایـنش           گینـنیـری بـاید انگشتـرا شـم

 نـتـشـویـش خـر آرایـد بـنـزیـگ           ایش مرد و زنـخنک آن که آس

 رانـویش از غم دیگـادی خـبه ش           رورانـر پــنـت هـبـردند رغـنک

 رـیـقـد فـوده خسبـدارم آسـنـنپ            اگر خوش بخسبد ملک بر سریر

 «ازــه آرام و نـردم بـد مـبنـسـبخ            ازـر تـب دیـده دارد شـر زنـوگ

 (54: 1379)سعدی،                                                                                                                                 

و همچنین یان خویش افرها و گفتارها نشان از این باور دارد که ایرانیان در گذشته و حال به دنبال رضایت همسایگان و اطی این نقل قولهمه

 روند. بوده و همواره سمبل مهمان نوازی در جهان به شمار میمسافران و در راه ماندگان 

 

 امعهجزیدن در رهاي بُخل وراهو عوامل   5-1

 توان از گرفتار شدن در این صفت، در امان ماند.ولی با تالش می .ارثی بودن در این اتفاق بی تأثیر نیستالف( 
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به دلیل داشتن موقعیت بهتر افراد دیگر ضربه زدن به همچنین و خواهشان است هایی که دلو نرسیدن به موقعیتنداشتن شرایط مناسب ب( 

 .نسبت به آنان

 از هر طیفی )خانواده، همکالسی، دوستان، همسایگان و...( نپذیرفتن شرایط بهتر شغلی و کاری و تحصیلی و ... در زندگی دیگرانپ( 

 بینی نسبت به دیگر افراد جامعه )خانواده، مدرسه، محیط کار، دانشگاه و...(خود برترت( 

 های بخششگری و ناآشنا بودن با مزیت در این زمینهافراد بیگانه بودن با مهرورزی و تعلیم ندیدن ث( 

 هرورزی با تأکید بیان شده است.که در آن سفارش فراوانی نسبت به م ت( ضعف ایمان و اعتقاد نسبت به اعمال و دستورات دینی

 ي سطوحراهکارهاي رهایی از خساست ورزیدن افراد در همه  5-2

 ی اعتقادی و اجرای دستورات خداوند یگانهایمان به خدا و تقویت باورهاالف( 

 و تحقیق و بررسی فواید و ضررهای موجود در آن هبا مطالع از بخیلی کردن های پرهیزآموختن راهب( 

  از متخصصین این حوزه  های تخصصیگرفتن مشاورهپ( 

 با توجه به توانایی خویش قانع بودن به شرایط موجودت( 

 ی مهرورزی و مهربانی کردن با اطرافیان و دیگر افراد جامعهتقویت روحیهث( 

 از نگارنده:

 خـســـاسـت نـدارد رهِ مــردمــی         حـذر کـن کـه ایـن ره نـدارد مـهـی

 بــه تـــاراج دارد همــه اعـتـبــار         از آن پـس دل و جــان تو بـی قــرار

 پــریشــان شـود روزگـارت هـمـی        نبینـی بـدیـن گـونـه تـو مـرهـمـی

 بـپــرهـیــز از بخــل و نـاراستــی        کـرم پیشـه کـن تـا کـه پـیـراستـی

 ـان        بـرو دسـت گیـری کـن از مـردمـانبخـیـلـی نـه کـاریـسـت آزادگـ

 ببخشـای نـان هـر چـه داری ز دل        چـو خـواهی که هرگز نگـردی خجل

 کمک کن به هر کس مپرس از مرام        برون کن تو بخل از دل و جان و کام

 گيرينتيجه  -6

پایدار و ماندگار نخواهد بود. به کار بردن صفات ناهنجار توسط هر ی ناراستی و دروغ باشد پایه ، که بنیانش برایجامعه گیریمنتیجه می

تباهی و  پایان آن باعث ی ظلمی است که به خود و اجتماع خویش دارد. و هر کجا ستم روا داشته شود.صورت بگیرد به منزلهکه شخصی 

های رفتاری در جامعه ایرانی قبل از ورود اسالم و همچنین ی ویژگیدر این بررسی اشتراکات دیدگاه درباره هالکت آن جامعه خواهد شد.

ده در هر دو دوره نمایش داده شد. های نامبری صفات نامبرده بیان گردید و سنخیت اعتقاد به نکوهش خصلتنظرات مکتب اسالم درباره

ی های فرهنگی و معنوی است. گر چه ادیان زیادی در جامعهی منفی و گذر از هویتهادلیل رشد زمینهوجود چنین رفتارهایی در بطن جوامع، 

ی فرهنگی مشترکی های متصوّر در زندگی افراد آن جامعه بوده است. ولی به دلیل ریشهایران بنیان شده است و تغییرات فروانی در نوع دیدگاه

نمونه شواهدی که در به نکوهش و مذمّت صفات ذکر شده نیست.  غایرت چندانی در نوع نگاهشانت. مکه در بین ایرانیان قرار داشته اس

ها و وجود اقوام گوناگون دارد. اثنای مقاله بدان پرداخته شده است حاکی از اثبات مشترک دیدگاه در بین ایرانیان با توجه به اختالف فرهنگ

ای شود. هر جامعهاما در اصل موضوع یکسانی دیدگاه در آن دیده میخورد ا به چشم میههر چند رسوم محلی متفاوتی در بعضی از قومیت

اهداف متعالی ها نقش اساسی برای پیشبرد چه که در زندگی انسانبرای دست یافتن به کمال و سعادت نیازمند یادگیری و یاددهی است و آن

ی در جامعهطلبد و پرهیز از صفات ناپسند و ناهنجار. و را میهای نیکاز ویژگی آل، برخورداری انسانای ایدهوجود دارد. رسیدن به جامعه

ناپسند  هایکه جامعه به طور کلی خود را از ارتباط با خصلت و خویی عطفی باشد تا اینتواند نقطهمیاساس معنویت اسالمی  – ایرانی

که نسبت کند. ایندر ابتدا خانواده نقش مهمی را ایفا میجامعه  ه کمال رسیدنبرای بگزین نماید. برحذر داشته و صفات نیکو و وارسته را جای
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رسیدن به خوشبختی، مسؤولیتی است، که  هایل زندگی پیاده کنند. بخشی از راهبه همدیگر مسؤول باشند و مسائل اخالقی را در تمام مراح

 دهد.رار بدر اختیار مردم قباید ، که ی خویش دارد و همچنین خدماتیدولت نسبت به افراد جامعه

های اصالح تر را بیاموزند و راهو مطمئن ، جهت زندگی برترهای بهتری اعضای خانواده باید آموزشهمه، برای جلوگیری از فروپاشی خانواده

فروپاشی و تخریب  عارف را که باعثاند، به آنان نشان داده شود. و عواقب رفتارهای غیر مترا که گرفتار صفات ناپسند و نکوهیده شده یافراد

سوز حسد، دروغ و بخیلی های خانمانو نابودی خصلت برای غلبهبه خوبی یاد گرفته و به کار بگیرند. ها را آند. نشوبنیان خانواده و اجتماع می

اران حکومتی امعه، نقش سردمدی دیگر، عالوه بر تالش و کوشش و مجاهدت شخصی افراد آن جهای نکوهش شدهو خساست و بسیاری ویژگی

های حکومتی را بر تواند اعتماد بین مردم و سازمانو مسؤوالن دولتی در یاری رساندن ملت، الزم و ضروری است. برخورد صحیح دولت می

ها در جامعه ها که باعث نارساییها و ناراستیی تمام ناپسندیکه به دلیل شکل گرفتن اتّحاد دولت و ملت، بتوان ریشهتا این قرار نماید.

 .میان برداشتاز گردیده، 

 ارائه پيشنهادها -7

 بررسی چگونگی رواج صفات نیک به جای صفات بد در جامعه  -1

 های ناپسند در خانواده و جامعهبررسی عوامل اصلی پدیدار شدن ویژگی -2

 های آموزشی و جامعهی دروغ در خانواده، محیطاشاعههای بررسی جلوگیری از راه -3

 بررسی آموزش فرزندان در محیط خانواده و مدرسه و جامعه -4

 

 قدردانی و سپاس

به همنوعان را نصیب فرماید. و از وی  صادقانه که فرصتِ خدمتارزانی داشت تا اینو جانی با سپاس فراوان پروردگار جهانیان را، که نفسی 

 ، لبریز بگرداند.خواهانم که قلب مرا رئوف و مهربان برای همگان و قلب آنان را از عشق و مهربانی برای این بنده

با رهنمودهای ها برده و همواره الدین محمدی که در محضر پُر فیض و برکت ایشان بهرهیاز برادر بزرگوارم، آقای دکتر محبا سپاس فراوان 

 های همه جانبه، موجب دلگرمی بنده هستند.مدبّرانه و حمایت
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