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 ).براي تفکر یا عبادت اشکالی ندارد

   .باشد می آخرت در

 .است نکردن) ریشخند( مسخرهو  ازدحام از پر مجالس در گشودن

 

  باسمه تعالی

 آداب اجتماعی

 مباحث مقدماتی

  )رفت و آمد، همزیستی( معاشرت

 

 .نیازها برآوردن منظور به دیگران با داشتن

  معاشرت

 .دارد معاشرت به بستگی 

 .ندپذیرند و از هم تأثیر می گذار می ثیرأت 

و این اهمیت  نهی شده است ها ماه هاو سال صورت به و قهر نشینی

براي تفکر یا عبادت اشکالی ندارد ساعته چند خلوت صورت به البته(. و ضرورت معاشرت را نشان می دهد

  معاشرت

 .کنند پیدا می شکوفایی و رشد اجنماعی توي در تو روابط

 .است ارتباط و معاشرت 

 )رسید او و به کماالت(کرد  استفادهتوان  می  ارتباط و معاشرت در مقابل

در ایشان با شدنروحشم و شفاعت همدلی این نتیجه و است معاشرت و دوستی

   معاشرت فراگیري و

  )احترام و بزرگداشت(

 .است ارزش پر و شریف معناي به کریم و تکریم. کرامت یعنی ارزشمندي

  احترام و تکریم )هاي نشانه

گشودن جا، )اخالقی و خوش برخورديخوش ( رویی گشاده: از عالمتها و جلوه هاي احترام گذاشتن

  .بگذاریم دیگران جاي

  

آداب اجتماعی

مباحث مقدماتی

معاشرت تعریف

داشتن رابطهمعشرت یعنی 

معاشرت ضرورت

 انسان اجتماعی حیات

 روي هم اجتماع و فرد

نشینی گوشه ازدر اسالم 

و ضرورت معاشرت را نشان می دهد

معاشرت فوائد و آثار

روابط میان درها  انسان

 يگرو در روحی نشاط

مقابل طرف کماالت از

دوستی در همراهی و همدلی

و کلی آداب

( معناي تکریم

کرامت یعنی ارزشمندي

نشانه( نمودهاي

از عالمتها و جلوه هاي احترام گذاشتن

  خواهی خیر

جاي را خود اینکهیعنی 



 

 .غیرعقلی یا غیردینی باشد

 .وقار خود را حفظ کنیم باید در معاشرت ها

  .در معاشرت باید انتقادات درست دیگران را نسبت به خودمان بپذیریم و از درگیري ها و کشمکش ها خودداري کنیم

 

  .شرت استااز آداب مع انصاف و عدالت کنار

   احسان )وسعت و اندازه

 .شود می گفته احسان روایات و آیات طبق نیکی

   بدي برابر 

 مقابله با مانند(بجز در موارد خاص  .نیکی کنیم ي افرادباید سعی کنیم در برابر بدي ها

 )متکبران و سود جویان

  )ها مسنت ها و رس( اجتماعی

  .است مورد قبولو  شده شناخته مردم آنچه که در بین

غیرعقلی یا غیردینی باشد ،مگر اینکه آن عرف داد انجام شود نما انگشت و بشکند را

  )بزرگی

 .باعث عزتمند شدن می شود دیگران

باید در معاشرت ها. است  رکیک و سبک هاي شوخی از دوري و متانت با و تنبلی بدون

   ها درگیري و ها کشمکش از پرهیز

در معاشرت باید انتقادات درست دیگران را نسبت به خودمان بپذیریم و از درگیري ها و کشمکش ها خودداري کنیم

 آفریدگار نافرمانی

 .خدایی کنیمخود را  نیت وکرده  پرهیز آفریدگار رمانی

   معنوي کماالت در فرادست و مادیات در فرودست

 )تر  و باالتر نه پایین( دست فرا و فرودست نه بسنجیم خود )هم رده(

  خوبان

 .نداشته باشیم ارتباط و همنشینی ناسالم افراد با وبرقرار کنیم 

 .کنیم منکر از نهی و معروف به امر و کنیم )بهتر( گري

   آن آداب

  معنا، اهمیت و فواید دوستی

  احسان

کنار در بخشش و احسان

وسعت و اندازه( هگستر

نیکی و معروف کار هر به

 در نیکی

باید سعی کنیم در برابر بدي ها

)متکبران و سود جویان

اجتماعی رفع رعایت

آنچه که در بین یعنی رفع

را عرف که نباید کاري

بزرگی( مندي عزت

دیگران مال به ندوختن چشم

  )اُبهت( وقار

بدون سنگینی معناي به

پرهیز و پذیري نقد

در معاشرت باید انتقادات درست دیگران را نسبت به خودمان بپذیریم و از درگیري ها و کشمکش ها خودداري کنیم

نافرمانی از پرهیز

رمانیف نا ازدر معاشرت باید 

فرودست به توجه

( نأش هم با را خودمان

خوبان با ارتباط

برقرار کنیم  ارتباط خوبان با

   گري الحاص

گري الحاص ها ارتباط بین

آداب و دوستی

معنا، اهمیت و فواید دوستی



 

در . زینت روزهاي خوش و یار روزهاي سخت اند و در دنیا و آخرت سودمندند

 .به دوست اعتماد کنیم

 

زینت روزهاي خوش و یار روزهاي سخت اند و در دنیا و آخرت سودمندند: است که و فواید آن ایناهمیت  از .است آشنایی، رفاقت و صمیمیت

 .دنیا باعث رفع نیازها می شوند و در آخرت هم سودمندند

   دوستی

 65ص   .داریم اعتماد غیر و اعتماد مورد برادر کند می فرق فردو  شخص

   خدایی

  .باشد می دوست بودن صالح و دوستی خدایی انگیزه ،خدایی دوستی

 خوب دوست

 . داشته باشد

 .کند کمک 

 .نگذارد رها را خود دوست و پافشاري کرده مسیر

  دوستی )مرزها و اندازه هاي

به دوست اعتماد کنیم) کامل و بدون محدودیت(کنیم و نباید به طور مطلق  فاشخود را براي دوستمان 

 .نداشته باشیم با دوستمان

 )دوستی هر دو طرف(. نداشته باشیم بد قصد با دوستی و هم نشویم

  آداب دوستی

  از دوستمان پیدا کنیم

  .اعالم کنیم به صورت  زبانی دوستی خود را به دوستمان

  .به دوست خود احترام بگذاریم

  .براي هم خیرخواه باشیم و همدیگر را نصیحت کنیمخوبی هم را بخواهیم و 

  .احوال پرسی کرده و به دیدن هم برویم و در ییماریها به عیادت یکدیگر برویم

  .برآورده کنیم

  .و بخندانیم

ل کرده و ببخشیمبا هم مدارا کنیم و در بد رفتاریها همدیگر را تحم.  

  .رنگی داشته باشیم

  .هم بپرهیزیم و ستایش بیش از حد

  .غیبت و بدگویی همدیگر را نکنیم

  .باشیم و راز همدیگر را فاش نکنیم

  .به همدیگر خوش بین و خوش گمان باشیم

  .بپرهیزیم) همدیگربه سختی انداختن 

  .از چشم دوختن به دارایی هاي دوستمان پرهیز کنیم

آشنایی، رفاقت و صمیمیتدوستی یعنی 

دنیا باعث رفع نیازها می شوند و در آخرت هم سودمندند

دوستی اهداف

شخص هر در دوستی اهداف

خدایی دوستی

دوستی اساسی شرط دو

دوست هاي ویژگی

داشته باشد الهی ي انگیزه

 خدا از اطاعت در را ما

مسیر این در شد الزم اگر

مرزها و اندازه هاي( حدود

خود را براي دوستمان   اسرارنباید 

با دوستمان زیاد سنی اختالف

هم نشویم خانوادگی فضاي وارد

آداب دوستی 

از دوستمان پیدا کنیم شناخت مقدماتی

دوستی خود را به دوستمان

به دوست خود احترام بگذاریم

خوبی هم را بخواهیم و 

احوال پرسی کرده و به دیدن هم برویم و در ییماریها به عیادت یکدیگر برویم

برآورده کنیمنیاز همدیگر را 

و بخندانیم همدیگر را شاد کنیم

با هم مدارا کنیم و در بد رفتاریها همدیگر را تحم

رنگی داشته باشیم با هم صداقت و یک

و ستایش بیش از حد ق و چاپلوسیلُّماز تَ

غیبت و بدگویی همدیگر را نکنیم

  .خودنمایی نکنیم

باشیم و راز همدیگر را فاش نکنیمراز دارش 

به همدیگر خوش بین و خوش گمان باشیم

به سختی انداختن (ف از تکلُّ

از چشم دوختن به دارایی هاي دوستمان پرهیز کنیم



 

 .نکنیم اضافه مطلب این بر چیزي

  .یمدانب معنوي

ثواب می  1ثواب و به پاسخ دهنده سالم  69به فردي که اول سالم دهد 

 .دنبرسان را

 .است )کافی( همه براي 

 

   آن آدابو ) سالم و درود

   تتحی و ضرورت

 

 .است مهم رابطه ي ادامه 

   ي آنمعنا و سالم

 )ص( پیامبر بر مالئکه که بس همین اهمتیش در و باشد 

 .است شده )سرزنش( نکوهش نکند سالم که کسی اینکه

 :کردن سالم

 .زیاد می شوند ان آدمیدوست می شود) بخشیده

   کردن سالم )انواع( هاي

چیزي و بگوئیم برکاته و اهللا رحمت و ببریم کار به جمع غیر آخرش بودن نفر یک

  آداب سالم کردن

ت و کسب پاداش داشته باشیمرب  

معنويو  عباديرا یک عمل  عمل نه باشیم و آداشت )نزدیکی به خدا( ربتقُ دص

  پیشی گرفتن در سالم

به فردي که اول سالم دهد ( .یمریگب سبقت کردن از دیگران سالم مخصوصا رخیخوب است که در همه کارهاي 

  در سالم کردن

را فروتنیو  دنکن سالمزودتر ... و نشسته بر ایستاده ،گروه زیاد بر کمگروه  ،پیاده

  آشکارا سالم کردن

  .بگوئیمبهتر است، سالم را بلند و آشکار 

 به همه سالم کنیم

سالم یک بلکه دهیم سالم ،گروه همه افراد یک به نیست الزم البتهبه همه سالم کنیم 

 .نبود خانه در کسی اگر حتی مکنی سالم ،مشدی وارد اي 

 .کنیم سالم اول یارتباط و کاري هر شروع در و کنیم سالم

   سالم پاسخ

  .است واجب جواب سالم ،سنی و شیعه) هاي

سالم و درود( تیحتَ

ضرورت و اهمیت

 یا و رابطه  ایجاد براي

  سالم کردن

سالم اهمیت

 می یتسالم معناي به

اینکه و فرستند می درود

سالم آثار

بخشیده(آمرزیده  گناهان 

هاي گونه

یک اگر: سالم اتعبار

آداب سالم کردن

ربقصد قُ

صقَباید از سالم کردن، 

پیشی گرفتن در سالم

خوب است که در همه کارهاي 

 )رسد

کردن فروتنی

پیاده بر سوارهبهتر است، 

آشکارا سالم کردن

بهتر است، سالم را بلند و آشکار 

به همه سالم کنیم

به همه سالم کنیم  بهتر است،

 خانه هربه  بهتر است،

سالم همه به بهتر است،

 سالم پاسخ

پاسخ اهمیت

هاي حدیث( روایات بقط



 

 را آن جواب باید گذار نماز داد سالم کسی وقتی )است عبادت

 )آشکارا گناه( سقف اعلنً که کسی، میزند تمهتُ که کسی ،خوار

 .نیز بهتر است سالم نکنیم است حمام در که

 .از این اصول است کردن صحبت مدارا باهمچنین 

 .شود می محبت کسب و زیاد رزق سبب که کنیم

 

عبادت ترین باال که( نماز دراست  همین خاطر به کند درك را آن کننده سالم و 

   سالم پاسخ

 .باشد مقابل طرف سالم

  حضوري غیر سالم

 .برسانیم کیفیت همان به را خودمان سالم و کرده رسانی

  سالم از شدگان

خوار ربا ،خوار شراب ،)زرتشتی( مجوسی ،)مسیحی( نصارا ،یهودي: کنیمنسالم است 

که کسی و است دستشویی در حال که کسی و گزار نمازهمچنین به  .جوان زنان

  )بدون بوسه روبوسی

 

  مصافحه

شان گناهان وکند  می توجه نفر دو هر به خداوند و می شود) پاك

  مصافحه کیفیت

بهتر است دست  و یمشد جدا هم ازهم  اي لحظه اگر حتی

 .یمرافش

  مصافحه )قانون هاي

 .حرام است نامحرمو مسلمان 

 نآ آداب

 آن انواع و

 ارتباط در بسزایی نقشه و باشد می احساسات رساندن براي

 گفتگو 

به او گفتگو را ( »یانبال هملّع« شد گفته انسان خلقتاز  بعد قرآن

 .است رفته جلو )و گفتگو انزب( انزب با الهی پیامبران

 .باشد می تحقیق و علم کسب راه بهترین

   گفتگو و گفتن

همچنین  و باشد می گفتن سخن سالم و نیک و سنجیده: براي گفتگو الزم )و چهارچوب

  ).اول فکر کنیم بعد حرف بزنیم(بگوئیم  سخن لمأت و رتفکّ از پس

کنیم صحبت دیگران مورد در کنند صحبت مانمورد در مداری دوست چه هر :یعنی

و باشد فوري سالم باید

 .بدهد

پاسخ ادب

سالم از تر کامل و آشکارا

سالم پاسخ

رسانی سالم طرف به باید

شدگان استثنا

است  بهتربه این افراد 

زنان مردان به و کند می

مروبوسی( حهصاف

مصافحه آثار

پاك(زدوده  از دل کینه

   .شود ریخته می

کیفیت و آداب

حتی شود تکراربهتر است 

فشب دست هم را وداده 

قانون هاي( احکام

مسلمان  غیربا  مصافحه

آداب و گفتگو

و گفتگو مفهوم

براي وسیله بهترین گفتگو

 .دارد گیري

گفتگو آثار و اهمیت

قرآن در که بس همین

پیامبران کار و )آموختم

بهترین همچنین گفتگو

گفتن سخن اصول

و چهارچوب اصول( معیارهاي از

پس :یعنی گویی سنجیده

یعنی کردن صحبت نیکو



 

و  عاقبت( عواقب مراقب باید و نباشیم دار امانت و کنیم نقل

 کالم حقکه  است این معال هاي ویژگی از .کنیم صحبت مقابل

  .داشته باشیم لبخند

 

 .شود توزي کینه سبب که نکنیم گویی زشت و گویی بد :یعنی

   محتوا به

  .کنیم صحبت دلیل با و عالمانه 

  .نیمک صحبت دار امانت و بگوئیم راست

نقل يدیگر طور را دیگران صحبت نباید .کند می کمک کالم بودنِ )با دلیل(مستَدل 

 .باشیم

  مفید صحبت کنیم

  متناسب با مطلب و مخاطب خود صحبت کنیم

مقابل طرف و خودمان نیاز )مقدار( حد به و کنیم بیان خود مخاطب مناسبِ را 

 ).گوید نمی را صحبتی ندارد را مطالب یدنفهم توانِ که کسی به و موقع

  رانیسخنگفتگو و  )چگونگی( شیوه به )مربوط

  کنیم گویی گزیده و گویی

  .نکنیم طوالنیرا  )سخنرانی( نبرم و) 

  کنیم گویی

  .آرام و واضح صحبت کنیم نه تند و نامفهوم

  به مخاطب احترام بگذاریم

  .کنیم منتقل شنونده

  .را نگه داریماحترامش  و

  را رعایت کنیم مخاطبکالم 

  .و حق او را مراعات کنیم بگذاریماحترام  مقابل طرف کردن صحبت

  بگوئیمزیبا سخن 

لبخندسعی کنیم  و نکنیم اخم و کنیم صحبت درست سخن با هم بدکاران با حتی

  زیبا سخن بگوئینم

  کنیم  استفاده

  نرم و با لطافت صحبت کنیم

  . خوشایند صحبت کنیم

  با صراحت صحبت کنیم

  .نکنیم صحبت کنایه با و 

 نکنیم یا آهسته بلندخیلی 

 آن آداب و شورا

یعنی کردن صحبت سالم

به مربوط آداب

 و استوار

راستسخن 

مستَدل  به یگوی راست

باشیم هایمان سخن )نتیجه

مفید صحبت کنیم

متناسب با مطلب و مخاطب خود صحبت کنیم

 )حرفهایمان( کالممان

موقع بی( کند می اداء را

مربوط( ناظر آداب

گویی کم

صحبت کردن( طابهخ (

گویی شمرده

آرام و واضح صحبت کنیم نه تند و نامفهوم

به مخاطب احترام بگذاریم

شنونده به را احترام حس

و کنیم توجه شنونده به

کالم حق 

صحبت و مخاطب کالم به

زیبا سخن 

حتی گویی زشت از پرهیز

زیبا سخن بگوئینم

استفاده... و مثل و شعر از

نرم و با لطافت صحبت کنیم

خوشایند صحبت کنیم و بمرتّ جمالت با

با صراحت صحبت کنیم

 یمنکن صحبت پهلو دو

خیلی  را صدا

شورا و مشورت



 

 طبق ومختلف  )حدیث هاي( روایات در .دنه اکرد )تایید(ء امضا

 .باشد غالماگر او  حتی باشد داشته وجود مقابل

  .گردد می مانخود

نکردن،  مشورت صورت در ولی )ذرمان قبول استع(یم عذور

 .شود 

 

 .باشد می کندو از عسل )استفاده( گیريه بهر معناي

  : مشورت اهمیت و 

امضا ،اندیشی استوار و یپشتیبان عنوان به را مشاوره و کردند می مشاوره هم )

مقابل طرف زبان در درست حرف شاید که چون کند مشورت باید هم عاقل) ع

   مشورتهاي 

خود به عقال دانش کردن خمیر ومی شود  مشکل حل راه به قطعی راهیابی و 

عذورم ،بودن اشتباه صورت درنمی شویم و  پشیمان خودمان و مردم نزدو  شویم نمی

   مشاور هاي

  باشد خواه خیر و عقیده هم وداشته  ترسی خدا 

  

  باشد برادر مثل و بپوشاند را رازمان .باشد مسئله

   مشاور اخالقی هاي

  .نگوید کس هر به 

. 

  .باشد شجاعت اهل و نباشد 

 .کند تركرا  )خسیس بودن( بخل و باشد

 .باشد )صرفه جویی( قناعت اهل و نباشد دیگران

   گیرنده مشورت

   .نبود موافق نظرت با اگر مشاور صالحیت

   

 .تا کامال مسأله را بداند مشاوربه 

  .کنیم نعمت شکرکنیم و  شکرت مشاور

 .کنیم اندیشی چاره

 .توکل کنیم و از او کمک بخواهیم خداوند به

 دادن همشاور

 حل مشکل تا ببریم نام را دیگر ابزار یمکن حل یمنتوانست خود اگر وداشته باشیم 

 .ماریبگذ کافی وقت ،ي مسألهخطا بدون و درست درمان و صحیح

 .کنید کمک آن حل به سپس و )دهید امید و باشید صبور سنگ( 

    آن

  تعریف شورا

 .است

 .باشد می )یکسان(واحد  تصمیم به رسیدن براي گروهی

   نفره دو مشورت ولی است جمعی شورا

 .ستاینطور نی شورا ولی است موضوع یک مباحثه که است این در

معناي به عربی در شور

 ضرورت

)ص( پیغمبر حتی همه

ع( امیرالمومنین روایات

هاي  فایده

 هدایت باعثمشورت، 

نمی الكه ،با مشورت

 .هستیم کار خطا

هاي ویژگی

 و دینی اعتقاد و انایم

  .عاقل و خردمند باشد

مسئله به عالم و دار تجربه

هاي ویژگی

 را اسرار و دباش دار راز

.نباشد گویی دروغ اهل

 ترسو و احمق ،افسرده

باشد مندي سخاوت اهل

دیگران مال به حریص

مشورت آداب

صالحیت احراز و شناسایی

 .یمنکن متهمرا  مشاور

به  الزم اطالعاتدادن 

مشاورمؤدب باشیم و از 

چاره  مشاور تحقق براي

به همشاور از بعد و قبل

مشاور آداب

داشته باشیم  مشکل حل دغدغه

صحیح تشخیص براي

 دادن آرامش و همدلی

آن آداب و شورا

تعریف شورا

است مشورت مترادف شورا

گروهی که تفکر نوعی

شورا :مشورت و شورا فرق

در :مباحثه و شورا فرق



 

 امر این به شوري آیه قرآن در و است ،باشیم داشته ها خوبی

  همین از هم اسالم پیامبر .کند را ایجاد میتصمیمات  اجراء

  .بگذاریم احترام جمع تصمیم به )اگر نظرشان مخالف نظرمان بود، بدون فکر و بررسی ردش نکنیم

 جلوي چشم

 یا ب

 .است شده گفته دل دریچه قرآن؛ چشم،

 

   شورا

خوبی در )همکاري( تعاون که این و عمران آل سوره آیاتبرخی از  ،شورا بودن

 .کند می تقویتنیز  جهان در را اسالمی جامعه موقعیت ،فکري هم و  مشورت

  شورا جایگاه

اجراء زمان در همه افراد حمایت و شود می تصمیم شدن تر پخته وبهتر  تصمیمات

.  

  شورا

  باشند... و شجاع و درایت با و برهخ شورا

   شورا اعضاي وجدیت پذیري مسئولیت

  .باشیم داشته حضوردر شورا  موضوع پیرامون ) فکرکردن( لمتأ

   دیگران نظراتو بررسی 

اگر نظرشان مخالف نظرمان بود، بدون فکر و بررسی ردش نکنیم( نیمنویم و درست بررسی کنظر دیگران رو خوب بش

  کنیم پرهیز و بیهوده مرتبط غیر مباحث

 .و درستی تنظیم کنیمساختار و چارچوب مناسب  ،شورا

   آن آداب و

  تعریف نگاه کردن

جلوي چشم در یعنیدیدن  .است ارادي غیر دیدن و است ارادي کردن نگاه :کردن

 .نگاه کردن یعنی خودمان میبینیم و نگاه می کنیم

  نگاه کردن 

بخرِّم آثارما  روح در و شود می انباشته دل در و گیرد می بر در را ما ادراکات 

 

قرآن؛ چشم، آیات در .هم است عقل قاصد و دل پیکما  چشم ؛احادیث در:  روایات

   کردن

  :نگاه هاي زیر خوب و توصیه شده است و داراي ثواب و اثرات خوبی براي انسان است

  .مومن

معال.  

  ... معصوم امام و الهی اخالق به صلِّتخَم )با تقوا( قیتّمنگاه به انسان 

  .والدین

  .حرام است

شورا اهمیت

بودن دارا بر )ۀو نشان(دلیل 

مشورت. کند می تشویق

جایگاه و فواید

تصمیمات گرفتن باعث شورا

.کردروش استفاده می 

شورا آداب

....... 

شورا اعضا

مسئولیت

تأ و تحقیق و اندیشه با

و بررسی  شنیدن

نظر دیگران رو خوب بش

مباحث از

شورا براي

و کردن نگاه

تعریف نگاه کردن

کردن نگاه و دیدن فرق

نگاه کردن یعنی خودمان میبینیم و نگاه می کنیم. گیرد می قرار ما

نگاه کردن آثار و اهمیت

 از عظیمی بخش چون

 .می گذارد مندي سود

روایات و آیات در کردن نگاه

کردن نگاهانواع 

نگاه هاي زیر خوب و توصیه شده است و داراي ثواب و اثرات خوبی براي انسان است

مومن به نگاه .1

عالنگاه به  .2

نگاه به انسان  .3

والدین نگاه به .4

  

حرام استنگاه به نامحرم اما 



 
 

 

  ...تقسیم کنیم جمع میان خود را  نگاهضمنا در میان جمع که صحبت می کنیم بهتر است به همه تقریبا به یک اندازه نگاه کنیم و 

  کنیم نگاه به افراد اي لحظه فقط و شویم خیره و نگاه کنیم زمین به بهتر است

 .کرد معروف به امر کردن نگاهبا  می توان: نکته*

 

 


