
  مردم داري
 

  مقدمه
در اسالم است و در فرهنگ اسالم محبت بـه   یاصول روابط اجتماع يربنایبا آنان ز یو محبت و مهربان یدوست مردم

و  میـ گفـت از عال  تـوان   یکه مـ  اي  محبت و عشق به خدا قرار گرفته به گونه يبا آنها در راستا یبندگان خدا و دوست
 یرسـول گرامـ   ژهیـ به و اءیانب یزندگ خیسرتاسر تار. خدا دوست داشتن مخلوقات و بندگان اوست یدوست هاي  نشانه
گفـت تمـام    تـوان   یکه مـ  يبه طور زند  یاز مهر و محبت و ارادت به بندگان خدا موج م نیو ائمه معصوم) ص(اسالم

دراین بخـش بـه مباحـث    .با مردم بوده است یو مهربان یرفتار و گفتار و حرکات و سکنات حضرتش دائر مدار دوست
 دگاهیـ از د  یو کـارگزار مردمـ   ریمـد  هاي  یژگیاز و یبرخ وداري ومعیار دوستی با مردم  داري،آفت مردم پیرامون مردم

  .پردازیم می )ع(نیرالمؤمنیام
  پیش آزمون

  باشد؟ می خدا با یدوست هاي   و نشانه میاز عال ردکدام مو- 1
  خداشناسی)ب  خودشناسی)الف

  به خدا یتوجه قلب )د  دوست داشتن مخلوقات )ج
  اشاره به چیست؟ »صلّ بهم لصاله أضعفهم« )ع( به امیرمومنان )ص(پیامبر سفارش- 2
  مراعات حال مردم  )ب  توجه به ارکان نماز )الف 

  جماعت با ضعفا برگزاري نماز )د  نماز ضعف وکاهلی در از پرهیز )ج
  به چه تشبیه کرده است؟ ،نندیبب  میمسلط  مردمخود را بر  رفتارکارگزارانی که) ع(امیرمومنان - 3

  حاصل زمین بی)ب  آفات حکومت)الف
  بیماري)د    جانوران درنده )ج
  باشد؟ می داري   مردم پیرامون )ع(به امام حسن )ع(کدام گزینه از وصایاي امیرمومنان- 4

  .بپرداز یکیبه ن زیروا دارند تو ن یکیات ن   که درباره ياگر دوست دار )الف
  .ریتو هم سخنانشان را بپذ رند،یو آن سخنت را بپذ نیا یلیبه همان اندازه که ما )ب
  .باز مکن يمانند آن را بشنو يکه دوست ندار یزبان را به سخن )ج
  همه موارد)د
  داند؟ اسباب چه می مایه و )کارگزاران( به دنبال مردان) دوندگان يپا( کفش يصدا )ع(حضرت علی- 5

  زحمت دیگران رنج و)ب  احمقان يدلها یتباه)الف
  الف وج)د  بدبختی)ج
  

  محتواي آموزشی
  با مردم یدوست سفارش

بـه چشـم   ) ص(اکـرم  ینبـ  رهیدر نماز جماعت خوانـدن هـم در سـ    یبه مراعات حال مردم در همه حال حت سفارش
راً و ال     یو إذا أقمت ف«: دفرمای  یدر عهدنامه مالک اشتر م) ع(نیرالمؤمنیام. خورد  یم صالتک للنّاس فـال تکـوننَّ منفـِّ

ـ  یوجهنـ  نیو آله حـ  هیاهللا عل یرسول اهللا صل تالناس من به العلّه و له الحاجه و قد سأل یفإن ف عاًیمض ـ  یال  منیال
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 یلـ یخ گـزاري   یمـ چنانچه با مردم نمـاز   »... ماًیرح نیصلّ بهم لصاله أضعفهم و کن بالمؤمن: بهم؟ فقال یأصلّ فیک

 مـار یکه ممکن است ب شوند  یم افتی ینمازگزاران کسان انیدر م رایکم نگردان ز يزیاز ارکان آن چ یطولش نده، ول
چگونـه بـا آنـان نمـاز     : دمیکنـد، از او پرسـ   مـن یخواست مرا روانـه  ) ص(که رسول خدا یکار داشته باشند هنگام ای

  .با آنان نماز بگذار و با مؤمنان مهربان باش گزاري  یم نشانتری  فیکه با ضع يمانند نماز: بگزارم؟ گفت
چنـان کـه در    رد،گیـ   یآن بزرگوار سرچشمه م شهیآنان در فکر و اند گاهیاز نگاه آن حضرت به مردم و جا کردیرو نیا

بـا   یاگـر مهربـان  »  أحسن منه ءیما کان مما خلق اهللا ش يریلو کان الرفق خلقاً «: دفرمای  یم زانگی  دل اریبس یثیحد
  .نبود کوتریو ن باتریز او ز يزیمخلوقات خدا چ انیدر م شد،  یظاهر و مجسم م یمردم، به چهره مخلوق

و «: دفرمای  یحال آنان سفارش م تیبا مردم و رعا یو مهربان یرا به دوست يو زیدر عهدنامه مالک ن) ع(نیرالمؤمنیام
  » ... و المحبه لهم و اللّطف بهم هیاشعر قلبک الرحمه للرع

  .به آنان ماالمال کن دنیآکنده و با لطف و محبت ورز تیاز مهر رع وستهیرا پ قلبت
  » ...همیمن إحسانه إل تهیحسن ظنّ راع برع یإل یشئ بأدع سیو اعلم أنّه ل«: دفرمای  یم گرید يدر جا و
 يو زدودن رنجهـا  یزنـدگ  نـه یآوردن هز نییو پا اتیو کاستن مال تیکردن به رع یکیبهتر از ن زیچ چیبدان که ه و

را بـه   تیـ رع نانیو اطم ینیکارها خوشب نیپس بکوش که با ا شود  یآنها به تو نم نانیو اطم ینیآنان موجب خوشب
  .يساز متو به آنها خواهد شد، فراه نانیو اطم ینیخوشب هیخود، که ما
الـواله اسـتقامه    نیو إنّ أفضل قرّه عـ  کمیقلوبهم عل عطفی همیفإن عطفک عل« :دفرمای  یم گرید يدر فراز همچنانکه

  » ... هیالعدل و ظهور موده الرع
 يچشم زمامـداران، برقـرار   یروشن نیکشاند و همانا برتریتو م يرا به سو شانیتو نسبت به آنها، دلها یمهربان همانا

  .در مردم است یعدل در شهرها و آشکار شدن محبت و دوست
  داري  مردم آفت

و کارکنـان   رانیکه کـارگزاران و مـد   نستیا یعامل رفتار انسان نتری  کننده  و تباه یآفت اخالق سازمان نتری  خطرناك
و در اداره امـور، خـود را فرمـانروا تصـور      ننـد یبه مردم بنگرند و خود را بر آنان مسـلط بب  نییاز باال به پا ينظام ادار

 همیوال تکـوننّ علـ  ... «: دیـ فرمایو به مالک مـ  نامد  یو ددمنشانه م انهرا سبع اي  هیروح نیچن) ع(نیرالمؤمنیام. کنند
  » ...ق الخل یلک ف ریأو نظ ن،یالد یتغتنم أکلهم فإنّهم صنفان إما أخ لک ف اًیسبعاً ضار

آنـان بـر دو    رایـ ز. مباش گردند،  یم نشان دنبال فرصتخورد يکه برا اي  نسبت به مردم همچون جانوران درنده زنهار
  ...گوهر تو   هم نشیدر آفر نکهیا ایتواند،  ینیبرادر د ااند، ی  دسته

  :دفرمای  یم گرید يدر فراز همچنانکه
  » ... ریو تقرّب من الغ نیالقلب و منهکه للد یمؤمر آمر فأطاع، فإن ذلک ادغال ف یتقولنّ إن فال«
 ادیـ و بن دیقلب را پل ده،یروش نکوه نیچه ا. فرمان مرا اطاعت کنند دیو با دهم  یمن قدرت دارم و فرمان م نگو که و
  .بتازد يگریتا به د دهد  یم دانیو به هر کس م سازد،  یرا سست م نید

مردم تصور کننـد،   اریبه مردم اصالح نشود و آنها خود را مالک و صاحب اخت يو کارگزاران نظام ادار رانینگاه مد اگر
که خـوردن امـوال    شوند  یم اي  بسان جانور درنده) ع(نیرالمؤمنیام ریو به تعب کنند  یم دایپ شیسبعانه گرا يبه رفتار



  مردم داري
 

 ایـ مـردم را   دیـ که کـارگزاران نظـام با   دفرمای  یم دیحضرت تأک لذا شمارند،  یم متیحرمت آنها را غن دنیمردم و در
  .نندیبدانند و هرگز خود را برتر از آنان نب شیخو نشیدر آفرهمسان  ایخود و  ینیبرادر د

  با مردم یدوست اریمع
و  داري  مـردم  يبـرا  یقـ یدق اریـ نوشـته مع ) ع(به فرزندش امام حسن تیکه به عنوان وص اي  در نامه) ع(نیرالمؤمنیام

  :دهد  یارائه م یبلکه در هر نوع رابطه اجتماع یمردم دوست
ما تحب لنفسک و اکره له ماتکره لهـا و ال تظلـم    ركیفاحبب لغ. ركیغ نیو ب نکیب مایف زاناًیاجعل نفسک م یبن ای

و ارض مـن   رك،یـ و استقبح من نفسک ما تستقبح مـن غ  کیال حسنیکما ال تحب أن تظلم و أحسن کما تحب أن 
  . لک قالیال تحب أن تعلم و ال تقل ما  ماالنّاس بما ترضاه لهم من نفسک و ال تقل ما ال تعلم و إن قلّ 

کفـه و   نیـ را در ا شـتن یو انصافت را بسان ترازو قرار بده، و خو مانیا يدار یکه با کس يدر کار و بار شهیهم! پسرم
 دانـی   یخـود بـد مـ    يکه برا يزیهم بپسند و هرچ يگرید يبرا پسندي  یخود م يآنچه برا. طرفت را در آن کفه بنه

سـتم مکـن و اگـر     اي  بنـده  چیبه تو نشود به هـ  یستم خواهی  یو همانطور که م. هم بد و ناهنجار بدان يگرید يبرا
خـودت در   زنـد،   یسر م نیریرا که از سا یرفتار زشت. بپرداز یکیبه ن زیروا دارند تو ن یکات نی  که درباره يدوست دار

کـه   يزیـ چ رامـون یپ. ریتو هم سخنانشان را بپذ رند،یو آن سخنت را بپذ نیا یلیو به همان اندازه که ما ریمگ شیپ
  .باز مکن يمانند آن را بشنو يکه دوست ندار یدم نزن و زبان را به سخن دانی  یدرست آن را نم ای یندا  ینم

  )ع(نیرالمؤمنیام دگاهیو کارگزار از د ریمد هاي  یژگیو یبرخ
 یاسـ یس شـه یرا از اند یو کـارگزار مردمـ   ریو مشخصـات مـد   هـا   یژگـ یاز و یبرخ توان  یتوجه به آنچه گفته شد م با
  :از جمله. استنباط کرد) ع(نیرالمؤمنیام

  :در برابر مردم یفروتن 
شـده، از اصـول مسـلم     ریتعب» حفض الجناح«از آن به  اتیدر برابر مردم که در قرآن و روا يرپذی  و انعطاف یینرمخو
  .به آن سفارش شده است اریبس میو در رأس آنها در قرآن کر ینیاست که در متون د یاسالم میدر تعال یاخالق

   »نیو اخفض جناحک لمن تبعک من المؤمن«: دفرمای  یاکرم م امبریسبحان خطاب به پ خداوند
: دفرمایـ   یمـ  گرید هیکن و در آ ییبا آنان نرمخو یعنی. بگستر) محبت(اند بال   کرده يرویکه تو را پ یآن مؤمنان يبرا
   »نیجناحک للمؤمنو اخفض «
با آنان مهربان باش همچنان که در خصـوص   یعنیبال محبت خود را بر مؤمنان بگستر، بال محبت خود را باز کن  و

  » ... و اخفض لهما جناح الذّل من الرحمه«: دفرمای  یسفارش به محبت نسبت به پدر و مادر م
  .بر آنان بگستر) يو خاکسار( یبال فروتن یاز سر مهربان و

و از  کنـد   یمـ  شـه یپ يو خاکسار یدر رفتار خود با آنها فروتن داند،  گزار مردم می  که خود را خدمت يو کارگزار ریمد
  .زدپرهی  گرانه می  و سلطه انهجوی  يرفتار برتر

و ... «: دفرمایـ   یبـا مـردم سـفارش مـ     ییرا بـه نرمخـو   ياز کارگزاران خود و یکیبه  اي  در نامه زین) ع(نیرالمؤمنیام 
  »... جناحک هیاخفض للرّع

 کیهمه را به . مزن ادیگشاده با آنان سخن بگو و بر سرشان فر ییفروتن باش و به زبان خوش و رو تیدر برابر رع و
  .بدار یو گرام ستهیچشم نگر
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  :نسبت به مردم خواهی  ازیاز امت زیپره 
نسـبت بـه مـردم اسـت، سرتاسـر       ازیاز هرگونه امت يدور یو کارگزار در نظام اسالم ریمد کیبرجسته  هاي  یژگیو از
طبقـه   کیـ  ایـ گروه  کیممتاز شدن  رایز. است تیواقع نیگواه ا) ع(نیرالمؤمنیام يو معنو یاجتماع ،یاسیس رهیس

آن . و حکومـت اسـت   اسـت یس یتبـاه  هیـ حکومت، ما تاز امکانا گرانیاز د شتریآنان ب برداري  نسبت به مردم و بهره
نسـبت بـه مـردم     يازیـ و امت شان برتري  خود و خانواده يکه برا فرمود  یبه کارگزاران خود سفارش م وستهیحضرت پ

و أکـره   تکیما تحب لنفسک و اهل ب تکیو أحبب لعامه رع... «: فرمود بکر  یبه محمدبن اب اي  در نامهو . نکنند جادیا
  »...  تکیلنفسک و اهل ب تکرهلهم ما 

خـود و خانـدانت    يدوسـت بـدار؛ و آنچـه را بـرا     ،يخود و خانـدانت دوسـت دار   يخود آنچه برا تیهمه رع يبرا و
  .مپسند زیآنان ن يبرا پسندي  ینم

  :از فاصله گرفتن از مردم زیپره 
و حاکمان و کارگزاران فاصله گرفتن از مردم و خود را از دسترس آنـان دور نگـه    رانیاخالق مد نتری  دهیاز نکوه یکی

 نیو مسـئول  رانیاز مد ياریخورد و بس یامروز فراوان به چشم م يادار يکه در نظامها یمونینام دهیپد. داشتن است
از حضور در  رهیسافرت و غم ه،یو اختتام هیمراسم افتتاح نارها،یجلسات و سم يمختلف همچون برگزار هاي  به بهانه

بـه   دهیـ پد نیـ از ا) ع(نیرالمؤمنیام یاسیس شهیدر اند. رندگی  یاز مردم فاصله م جهیو در نت مانند  یسر کار خود بازم
 ودر پرده شدن، در حجاب شدن و در پس پرده قرار گـرفتن   یاحتجاب در لغت به معن. شده است ریتعب» احتجاب«

  .آمده است یننشی  پرده گرید ریبه تعب
دور بودن از مردم، فاصـله گـرفتن از مـردم، خـود را از مـردم جـدا        یآن حضرت احتجاب به معن شهیدر اند نیبنابرا

آنـان   لیکم اطالع بودن از مردم و از مشکالت و مسـا  ای اطالع  یب جهیبا آنها نداشتن و در نت میکردن و ارتباط مستق
  .است

وجـود   یاحتجاب یمردم و کارگزاران نظام اسالم نیب ه،یتا خالفت معاو) ص(رمصدر اسالم از زمان بعثت رسول اک در
. بـود  فاتیسهل و دور از تشـر  اریوجود نداشت و ارتباط مردم با آنها بس نیمردم و مسئول نیب اي  فاصله چینداشت، ه

را آغاز کرد و از مردم فاصله گرفـت   یننشی  ابتدا خود پرده وکرد  گذاري  هینامبارك را پا دهیپد نیکه ا یکس نینخست
از  یعنـ یبود  هیو بر درگاه خود نگهبان و پاسبان و دربان گماشت و ارباب حاجت را پشت در منتظر نگاه داشت، معاو

شوم هم بـه وجـود    دهیپد نیآن شد ا نیگزیجا یو نظام پادشاه يشد و سلطنت امو دهیبرچ يکه خالفت نبو یزمان
  .آمد

سخن آنـان را   یمردم بودند و به راحت انیکردند و در میساده رفت و آمد م اریزمامداران بس انیاز حکومت امو شیپ
  .و تنگاتنگ با مردم داشتند میمستق یو ارتباط دندشنی  یم

  ):ع(نیرالمؤمنیام وهیش
  .کرد  یاز احتجاب سفارش م زیو کارگزاران را به پره گرد  یم زیپره یحضرت به شدت از هرگونه احتجاب آن

حائل نشود و مردم با او احساس  اي  پرده چیاو و مردم ه نیکه ب کرد  یخود، چنان رفتار م يزمامدار وهیدر ش حضرت
  .کنند یگیرایپ یو ب یکینزد
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کارگزاران و مـردم را بـه همگـان آموخـت و      نیفرمود راه و رسم رابطه درست ب رادیا نیکه در صف یخطبه معروف در

  . و ستمکار را برمال کرد سر  رهیناپسند زمامداران خ يروشها
  »  ... بالمصانعه یبه عند أهل البادره و ال تخالطون تحفّظیبما  یبما تکلّم به الجبابره و ال تتحفّظوا منّ یتکلّمون فال ...«
 يخـوددار  نیمـردم خشـمگ   شیاز گفـتن آنچـه پـ   . دیسخن مران د،گویی  یمن آنگونه که که با گردنکشان سخن م با
سـخن حـق را بـر     دنیو شن دیدم نزن یو در نشست و برخاست با من از چاپلوس دینکن يمن خوددار شیپ دکنی  یم

  مپندار نیمن سنگ
 انیـ ب پـروا   یبا او چاپلوسانه و ساز شکارانه رفتار نکنند و سـخن خـود را بـ    خواهد  یسخنان از مردم م نیدر ا حضرت

  .خود و آن حضرت احساس نکنند نیب یحجاب چیو ه ندیبگو دانند  یکنند و آنچه را درست و عدل م
  :یننشی   پرده يها امدیپ

مردم و آنهـا   نیب یو قلب تنها رابطه معنوي  آنان، نه يازهایو حاکمان و دور شدن آنان از مردم و ن رانیمد یننشی  پرده
و  يرا نـابود و سـتمگر   یاحتجاب روابط انسان. کند  یاداره امور را از آنان سلب م يالزم را برا یبلکه آگاه گسلد،  یرا م

: دارد  یبرحذر م یننشی  را از فاصله گرفتن از مردم و پرده يدر عهدنامه مالک و) ع(نیرالمؤمنیام. آورد  یبه بار م دادیب
و قلّه علم بـاألمور، و االحتجـاب    قیشعبه من الضّ هیفإن احتجاب الواله عن الرع تکیفال تطولنّ احتجابک عن رع... «

الحق  شابیو  حیالقب حسنیو  لحسنا قبحیو  ریالصغ عظمیو  ر،یعندهم الکب صغریعلم ما احتجبوا دونه ف قطعیعنهم 
   »...بالباطل 

و رو نشـان نـدادن فرمانـدار بـه      یننشی  پرده رایبه درازا بکشد، ز تتیو رو نشان ندادنت به رع تیننشی   که پرده زنهار
آنـان   رامـون یفرمانـدار را از آنچـه پ   ،ینینشـ  گذشته پرده نهایاز ا. و آگاه نبودن به امور است یجور گرفتگ کی تیرع
زشـت و   کـو، یدر نظرشان، بزرگ، کوچک، کوچـک، بـزرگ، و ن   که شود  یسبب م نیو ا دارد  ینگاه م خبر  یب گذرد  یم

که مـردم   ییبه کارها تواند  یفرماندار هم هرچه باشد، بشر است و نم) باالخره. (دیاالیو حق با باطل ب دیآ کویزشت ن
دو  نیـ از ا وندارد که بشود با آنها راست را از دروغ شـناخت، و تـ   ییهاببرد و حق هم نشانه یپ دارند،  یاز او پنهان م
صورت رو نشان ندادن و پنهان  نیحق باز است که در اکه دست و دلت در دادن  یهست یآدم ای ،یستیحال خارج ن

  ست؟یچ ياست، برا دهیو پسند کویکه انجامش ن يکار ایکه دادنش واجب است و  یگشتنت از برابر حق
 گـر یشوند زود باشد کـه د  دیکه مردم از تو ناام یصورت وقت نیکه در ا ،يو خودرأ رگی  سخت یهست یآدم نکهیا ای و

  .کار خود بروند ینکرده پ یدرخواست شگاهتیاز پ
  :فاتیاز تشر زیپره 

عـزت و شـوکت حـاکم و زمامـدار و     . اسـت  فاتیاز تشـر  زیـ و کارگزاران پره رانیبودن مد یمردم هاي  نشانه گرید از
و جمـال   وریـ و ز بیـ ز یگـ یرایپیو ب یبلکه سادگ ستین کننده  رهیو خ يظاهر فاتیبه تشر یکارگزار در نظام اسالم

نمونه آن داستان  نیبارزتر. خورد  ینکته، فراوان به چشم م نیبر ا دیتأک) ع(نیرالمؤمنیام یاسیس رهیدر س. آنان است
آن حضـرت و   شیشـاپ یپ) یآباد عصر ساسان يغرب بغداد و از شهرها یدر ده فرسنگ يشهر(مردم شهر انبار  دنیدو

  .با آنان است) ع(سخنان امام
شـدند و در   ادهیـ عازم شام بود، در راه دهقانان انبار با او برخورد کرده از اسب پ انشیبا سپاه) ع(لیع که امام یهنگام

 د؟یـ بـود کـه کرد   يچه کار نیا: و گفت حرکت بهم برآمد نیحضرت از ا. پرداختند ششیبرابرش زانو زدند و به ستا



  مردم داري
 

حضرت . مگذاری  یبه آنها احترام م وهیش نیبا ا مینبی  یم راخود  انیرسم و اخالق ماست که چون فرمانروا نیا: گفتند
 داندازیـ   یبه رنج و مشقت م ایخود را در دن هودهیو شماه ب برند  ینم يکار سود نیهرگز از ا انیبه خدا فرمانروا: فرمود

و  شیآسـا  تکه عقوبت به بار آرد، و چه سودمند اس یاست رنج و مشقت آور  انیو چه ز. دسازی  یو در آخرت بدبخت م
  .از آتش دوزخ همراه است یمنیکه ا یآرامش
بودن زمامـداران و حاکمـان    یمردم داد  یکرد و اجازه نمیروابط و مناسبات ناسالم را محکوم م گونه،  نیا) ع(علی امام

آن را عقـاب و آتـش    جـه یو نت یبدبخت هیرا ما منطق  یرسوم ب نیالزم آلوده شود و ا ریو غ دیزا فاتیبه عادات و تشر
  .دانست  یم

اصـحاب   داریـ د يبـرا ) ع(نیرالمـؤمن یام: نقل شده که فرمـود ) ع(از امام صادق زین یتیموضوع روا نیارتباط با هم در
 يبـا مـن کـار   : به راه افتادند، حضرت متوجه حضور آنها شد و فرمود ادهیاو پ یدر پ یخود سواره به راه افتاد و کسان

کـه   دیـ حضرت فرمود به دنبال کـار خـود برو   م،یهمراه شما باش میفقط دوست دار. مؤمنان ریام يگفتند نه ا د؟یدار
سوار بر مرکب شد و به راه خود ادامه  گریاست و بار د ادهیپ يسواره و خوار یسواره، اسباب تباه یدر پ ادهیپ دنیدو

کفـش   يکـه صـدا  . دیـ کار خود برو یو در پ دیدور شو: حضرت فرمود. دندیدو ادهیداد اما باز آنها به دنبال حضرت پ
  .احمقان است يدلها یبه دنبال مردان، اسباب تباه) دوندگان يپا(

  :مردم هاي  یبودن در سخت کیشر 
 کیبا مردم در همه حال و شـر  یو همدل یهمراه یو کارگزاران نظام اسالم رانیبودن مد یمردم گرید هاي  یژگیو از

  .و مشکالت آنان است ها  یدانستن خود در رنجها و سخت
تنها   نه یمشهود است، در نگاه آن بزرگوار کارگزاران نظام اسالم یبه خوب یژگیو نیا نیرالمؤمنیام یاسیس شهیاند در
در نامه آن حضـرت بـه    تیواقع نیا. آنان باشد ينمونه و الگو دیبدانند، بلکه با کیخود را در مشکالت مردم شر دبای

  :در بصره آشکار است شانیا یوال فیعثمان بن حن
 شیجشوبه العـ  یمکاره الدهر أو أکون أسوه لهم ف یو ال اشارکهم ف نیرالمؤمنیهذا أم قالیبأن  یأ أقنع من نفس... «
... «  
 یدر سـخت  ایآنان نباشم؟  کیروزگار شر هاي  يندیمؤمنان بخوانند، بسنده کنم و در ناخوشا ریکه مرا ام نیبه هم ایآ

  نشوم؟ شانیا يالگو یزندگ
  خالصه

دوست داشتن مخلوقـات و بنـدگان    ،خدا یدوست میاز عال و در اسالم است یاصول روابط اجتماع يربنایز  مردمداري
 در نماز جماعت خواندن یدر همه حال حت )مردمداري(به مراعات حال مردم سفارش )ص(اکرم ینب رهیدر س .اوست

  .شود ودرآیات واحادیث سفارش براي محبت ودوستی ومهربانی با مردم فراوان یافت می.نیزمشهوداست
به مـردم بنگرنـد و خـود را بـر آنـان مسـلط        نییاز باال به پا کارگزاران آن استکه یآفت اخالق سازمان نتری  خطرناك

  .نامد  یرا سبعانه و ددمنشانه م يا  هیروح نیچن )ع(علی امام.نندیبب
این است که اعمال و رفتارخود رادریک کفه تـرازو اعمـال دیگـران رادرکفـه     )ع(علی م معیاردوستی با مردم از منظراما

  .خواهیدباشما همانگونه باشند بعبارتی دیگربادیگران چنان باشید که می.دیگري نهاد



  مردم داري
 

 زیـ پره .ب،»حفض الجناح«یا ر مردمدر براب یفروتن .الف:)ع(نیرالمؤمنیام یاسیس ازدیدگاه یکارگزار مردمویژگیهاي 
آگـاه نبـودن بـه امـور     یاپرهیز از احتجاب که این منجربه  از فاصله گرفتن از مردم زیپره.پ ،نسبت به مردم خواهی  ازیاز امت

 کیشـر  .ث. فاتیاز تشـر  زیپره .ت.آنها میشود مشکالتوکم اطالع بودن از مردم  ای اطالع  یب ،آمیختن حق با باطل و
 .مردم هاي  یبودن در سخت
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