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 به نام خالق هستی بخش

 قرآن وتربیت شخصیت احتماعی انسان                                                                           

تماعی.هوش ،استعداد،توانمندیهای بالقوه وخصیصه های جموجودی است ا"انسان اصالتا 

ظاهر شده وشکل می گیرد.شخصی انسان در فرایندزندگی اجتماعی وتعامل بین فردی   

رشد وکمال و شکوفایی ابعاد وجودی انسان نیز تنها در سایه زندگی جمعی وپذیرش 

هوشمند ومختار ،صاحب اراده "مسئولیت اجتماعی میسر خواهد شد.چراکه انسان اساسا

 وبالطبع مسوول ومتعهد آفریده شده است .

جتماعی است . در واقع بزرگ اساس مکتب اسالم نیز مبتنی براخالق وتربیت فردی وا

نیز در تربیت اخالقی واجتماعی انسان -صلی اهلل علیه وآله–ترین رسالت نبی گرامی اسالم 
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خوش اخالقی ورفتارهای .«خوش اخالقی نیمه وجلوه دین است »ها خالصه می شود.

مطلوب اجتماعی وبرخورداری از چهره متبسم وگشاده ،پیوندهای عاطفی ودوستی هارا 

وهر کس که اخالقش نامیمون باشد،بیش از دیگران خودش کم واستوار می کند.مستح

 راعذاب وآزار می دهد.

قرآن کریم کامل ترین کتاب تربیتی واخالقی وجامع ترین هدف ها وروش های تربیتی 

در ابعاد فردی واجتماعی رادر بردارد.از آن جا که خالق انسان برهمه آشکار ونهان ،نیازها 

آگاه ،علیم وبصیر است .در جهت تربیت "وکشش های نفسانی انسان کامال،تمایالت 

وتکامل شخصیت فردی واجتماعی مسائلی رامتذکرشده که بطور کامل منطبق بر ویژگی 

 های فطری واستعدادهای طبیعی انسان است .

 
دراین جا به نمونه ای از دستورالعمل های اخالقی قرآن کریم که در آن مسئولیت خطیر 

ردی وتقید به  رفتارهای اجتماعی را یاد آور می شود اشاره می نماییم .ف  
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 سالم وتحیت 

خود «سالم »سالم در لغت به معنای سالمت،تهنیت ،درود،صلح وآشتی ،تعظیم وتکریم است.

،فرهنگی پویا وحلقه پیوند عاطفی واجتماعی نزد مسلمانان است .سالم نقطه آغاز وپایان روابط انسانی 

می  72اجتماعی تاکید فراوان دارد ودر سوره نور ،آیه  ب.قرآن مجید بر حفظ چنین روابط مطلواست 

با "ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید ،هر زمان که می خواهید وارد خانه کسی بشویدقبالفرماید:

بهتر استمعرفی خودتان اجازه بگیریدو به هنگام ورود براهل خانه سالم کنید؛این شیوه برای شما   

اگردر منزل کسی نبود ،بازهم به خودتان وفرشتگان الهی سالم کنید{}شاید که پند گیرید.  

می فرماید هرگاه به شما سالم دادند ،به سالمی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ  68ودر سوره نساء، آیه   

هر چیزی است . گویید،همانا خداند به همه چیز دانا وحسابگر  

مقدس ترین کلمات است ،از پیامبر بزرگوار اسالم )ص( نقل است که:سالم نامی از نام کلمه سالم از 

 های خداوند است ،آن را در زمین به امانت نهاده است ،پس سالم رادر میان خودتان فاش کنید.

هدیه وصدقه نیکویی است .از جمله صدقه این است که به مردم سالم کنی وهمواره گشاده رو «سالم»

یشه سالم کردن وتقدم در سالم ،خود یک صدقه جاریه وطلب همیشگی نعمت ورحمت باشی.هم

 خداوند است .سالم روزنه رحمت ومغفرت پرور دگاراست .کمال دین وزینت ایمان سالم است .

نیکو سخن گفتن وسخن نیکو گفتن از ویژگی های اولیای الهی  ومومنین وارسته است .گفتار از 

مندی ومعیار های سنجش شخصیت فردی واجتماعی است .همواره رابطه بارزترین شاخص های هوش

،میزان اعتماد به نفس ،احساس خود ارزشمندی مستقیمی بین شخصیت ،هوش ،مهارت اجتماعی 

قرآن کریم به کرّات بر خوش زبانی وحسن کالم تکیه کرده وچگونگی سخن گفتن فرد وجود دارد.

به زبان نیکو سخن گویید.در سوره بقره می فرماید:بامردم است .  
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زبان کلید سعادت امیر مومنان حضرت علی علیه السالم:شخصیت انسان زیر زبان او پنهان است .

 وفالح است ومی تواند دریچه شقاوت وپریشانی باشد.

 زبان در دهان ای خردمند چیست

کلید در گنج صاحب هنر                                                     

 چو در بسته باشد نداند کسی 

که جوهر فروش است یا پیله ور                                              

 برماست که کالممان رابامهر ومحبت وعطوفت عجین کرده،نرم ولیّن،گزیده وشیرین سخن گوییم .

 


