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برای داشتن شهری ایده آل 
با شهروندانی با فرهنِگ متعالی،

سخن ها را بشنویم 
و به بهترینش عمل نماییم...
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خویشتن را معیار و مقیاس 
 قضاوت بین خود و دیگران بگیر! 

پس  آنچه را که برای خود دوست می داری 
                            برای دیگران دوست دار، 

و آنچه را که برای خود نمی پسندی 
                                بر دیگران نیز مپسند.
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ستم مکن! 
    همانگونه که دوست نداری به تو ستم شود. 
نیکی کن، همانطور که دوست داری نسبت  به 

تو نیکی کنند،   
برای خویشتن چیزی را زشت  بدان 

که همان را برای دیگری  زشت می شماری، 
به همان چیز برای مردم راضی باش 

که برای خود می پسندی.  

بخشي از نامه ي امام علي )ع( به امام حسن )ع(

                        نامه 31 نهج البالغه
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نه تنها با فرهنگ باشیم،
بلکه فرزندان خود را نیز با فرهنگ تربیت کنیم!

آنگونه که اگر روزی اَشخاصی مطرح 
و تاثیر گذار شدند، به تربیتشان افتخار کنیم...
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اَهل مطالعه باشیم...
دانش و آگاهی های خود را افزایش دهیم و در 
مکالمات روزمره با دلیل و منطق سخن بگوییم.
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وقتي با کسی مشورت می کنیم و یا از شخصي، نظر 
مي گیریم، به نظر او احترام بگذاریم و اگر نظرش را 
قبول نداریم، حداقل او را به خاطر نظرش، نکوهش و 

سرزنش نکنیم.
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اگر آدرسي را خوب بلد نیستیم، با دلسوزي بیجا، فرد 
پرسش کننده را گمراه نکنیم.
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در رفتار و گفتارمان 
فقط مطابق میل شخصي عمل نکنیم، 

به اصول و قواعد شناخته شده در جامعه یمان 
و ارزش هاي انساني مشخص شده متعهد 

باشیم.
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ُسراغ وسایل شخصي دیگران نرویم. از گوشي 
موبایل گرفته تا کامپیوتر و دفتر خاطرات و یا 
حتي دفتر تلفن ! مثاًل پیامک هاي تلفن همراه 

کسي را بدون اجازه اَش نخوانیم...
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در هنگام رانندگي از بوق زدن هاي بي جا 
در نزدیک بیمارستان، در کوچه و خیابان، در 

مناطق مسکوني، کتابخانه و هر جاي دیگر 
پرهیز نماییم.

همچنین، از بوق زدن براي سالم، تشکر، 
اعتراض و... اجتناب کنیم.

یادمان باشد : صداي بوق زدن ما را همه 
خواهند شنید 

و این کار همه شهروندان 
را ناراحت خواهد کرد !!!
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قبل از سوار شدن به وسایل نقلیه عمومي، 
فرصت دهیم آنهایی که مي خواهند پیاده 

شوند، اول پیاده شوند، بعد ما سوار شویم.
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از نشر و ترویج بدي ها در جامعه پرهیز کنیم. 
گناه شخصي که خبر، عکس و یا فیلم گناهي 
را نشر مي دهد، از انجام دهندگان آن گناه به 

مراتب بیشتر است.
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در خانه دیگران بدون اجازه، به یخچال آنها 
سرک نکشیم. همچنین به کمدهاي آشپزخانه، 

کمد لباس و ... 
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در تاکسي، صندلي جلو را در اختیار افراد مسن 
و خانم ها قرار دهیم تا احساس راحت تري 

داشته باشند.
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در هنگام سوار شدن در وسایل نقلیه عمومي 
مانند اتوبوس، مترو و ... به دنبال تصاحب 

صندلي هاي خالي نباشیم. بعضي وقت ها هم 
با اختیار بایستیم و اجازه دهیم که دیگران 

بنشینند.
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از ریختن زباله در مکان نامناسب پرهیز 
نماییم،چه در وسایل نقلیه عمومي

چه در سطح شهر و یا هر مکان عمومي دیگر
حتي در حد یک پوسته تخمه آفتابگردان !!!

زیرا که این وجه مشترک همه شهروندان است 
که دوست داشته باشند 

شهرشان در پاکیزگي 
و تمیزي نمونه و اُلگو باشد .
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از بلند صحبت کردن با یکدیگر در مکان هاي 
عمومي پرهیز نماییم، مخصوصاً در وسایل نقلیه 

عمومي چون تاکسي و اتوبوس و ... 
دیگران مجبور نیستند به مکالمات ما گوش 

دهند و شاید بخواهند از این فرصت براي فکر 
کردن یا مطالعه استفاده نمایند ! 
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در حفظ و نگهداري وسایل نقلیه عمومي 
شهرمان کوشا باشیم!

زیرا که این وسایل متعلق به یک سازمان 
خاص نیست،  بلکه متعلق به تک تک 

شهروندان است.
مطمئناً دیدن صندلي هاي پاره 

و یا خواندن دست نوشته های روي صندلي و 
بدنه ي اتوبوس شهرمان براي هیچ شهروندي 

دلنشین نخواهد بود !!!
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در هنگام پارک اتوموبیل، به شکلي پارک نکنیم 
که فضاي پارک کردن دیگران را از بین ببریم 

و یا محدود و سخت کنیم.
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در همه جا، به خصوص در مساجد و زیارتگاه 
ها با وضو و پاکیزه و معطر وارد شویم.

حتي در موارد خاص مانند: 
مسافرت، نمازخانه ها و مساجد بین راه

خانه خدا چه مسجد الحرام در شهر مکه و چه 
در روستایي کوچک و چه در بین راه دو شهر و 

چه هر جاي دیگر خانه خداست،
همچنین از ورود و گذاشتن 

کفش هایمان بر روي فرش 
و کف مساجد پرهیز نماییم . 
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در هنگام نماز جماعت هماهنگ باشیم. 
نه جلو بزنیم و نه عقب بیفتیم.
ابتدا صفوف جلو را پر نماییم. 

این کار، نظم و ترتیب، وحدت و هماهنگي ما را 
مي رساند.
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از توقف در سر پیِچ پشِت چهار راه ها و چراغ 
خطر پرهیز کنیم!!! کاماًل واضح است با این کار 

مسیر خودروهایي که قصد پیچیدن به سمت 
راست را دارند، مسدود خواهیم کرد.

یادمان نرود: رانندگانی که می خواهند، سمت 
راست بروند، مجبور نیستند مانند خودروهاي 

پشت چراغ قرمز معطل سبز شدن چراغ 
باشند!!! زیرا که باید مسیرشان باز باشد. 
لطفاً براي زودتر رسیدن، فقط خودمان را 

نبینیم !
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از صحبت کردن با تلفن همراه و یا سوال 
پرسیدن و صحبت کردن با راننده ي خودروي 

کناري در حین رانندگي پرهیز نماییم !!!
زیرا این کار موجب می شود آرام تر رانندگي 

کنیم و این یعني ایجاد ترافیک براي 
خودروهاي پشت سر . 

فراموش نکنیم: دیگران مجبور نیستند به خاطر 
صحبت کردن ما معطل شوند !!!  پس بهتر 

است براي این کار لحظاتي در مکان مناسبي 
پارک نماییم.
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در هنگام انجام عبادت،
چه نماز، چه دعا و چه زیارت خواندن

به حقوق دیگران احترام بگذاریم، حقوق 
دیگران را پایمال نکنیم و مرتکب حق الناس 

نشویم. این ها همه گناه به حساب مي آید !
مثل رعایت این نکته ساده که :

با ایجاد سر و صدای بلند و چه با پارک نمودن 
نامناسب خودرویمان و یا مسائلي از این دست 

مزاحم عبور و مرور و آرامش دیگران نشویم!
خدا دعاي ما را اگر در دل هم خوانده شود، 

مي شنود!!!
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از اِسراف کردن در هر کاری بخصوص در 
شستشو پرهیز نماییم، زیرا که خدا اِسراف 

کاران را دوست ندارد! 
حتي اگر براي وضو گرفتن 

برای نماز خواندن باشد.
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حرف خوب بزنیم و خوب حرف بزنیم!
در صحبت ها و گفتگوها، نه تنها از کلمات و 
عبارات زیبا استفاده نماییم، بلکه همان ها را 

نیز محترمانه بیان نماییم:
مانند همان 3 واژه ی معروف: بفرمایید، 

بنشینید و ...
که هر سه یک معني مي دهند، اّما مسلماً اولي 
بهتر است ! یا در بیان لغات مانند: رفتگران به 

جاي ... یا ماشین نظافت به جاي ...
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یکدیگر را محترمانه خطاب قرار دهیم !
استفاده از پیشوندهایي چون : جناب آقاي ، 

سرکارخانم و... و حتي براي فرزندانمان : 
به کارگیري " آقا " و "خانم" قبل و بعد از نام 

هایشان .  این حرکت به فرزندانمان شخصیت 
و اعتماد به نفس خواهد داد.

این احترام به فرزندان، شاید حرکتي کوچک 
باشد، اما تاثیري فوق العاده

 به همراه دارد. 
امتحان کنید !
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در هر زمان و هر مکانی به حقوق یکدیگر 
احترام بگذاریم !

همه رنجیده ایم و خواهیم رنجید، 
از پایمال شدن حقوقمان :

در صف هاي نان، خرید از فروشگاه ها 
در سوار شدن به اتوبوس، تاکسي، وسایل 

نقلیه عمومي در خارج شدن و وارد شدن به 
سینما، مدرسه، ورزشگاه ها و ...

بیاییم دیگر یکدیگر را نرنجانیم !!!
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به یکدیگر کمک کنیم !!!
به کودک یا پیرزني براي عبور از عرض خیابان

به مادري براي حمل سبد خرید او
به ناتوانی براي عبور از جایی

به راننده اي براي هل دادن خودروي خرابش
به نابینایي براي عبور از مسیري

به ... 
این کار بیش از هر کس 
خود ما و خدا را خشنود 

خواهد کرد. مطمئن باشید !!! 
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خداوند متعال نماز، دعا و زیارت ما را چه از 
دورترین مکان ها و چه از نزدیکترین مکان ها 

مي بیند و مي شنود.
پس نیاز نیست به هر قیمتي و با ناراحت 

کردن دیگران، خود را به ضریح در زیارتگاه ها 
بچسبانیم ! آیا این قابل قبول است که خداوند 

براي زائري که به زور به ضریح چسبیده است، 
اهمیت بیشتري قائل است تا آن روستایي که 

از ته دل و در خانه خود و یا در مزرعه براي 
خدا کار مي کند و رو به قبله نماز، دعا و زیارت 

مي خواند؟
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پاکیزگي، شان و احترام مکان هاي مقدس را 
نگاه داریم!

فراموش نکنیم 
مسجد یعني محل سجده 

و عبادتگاه یعني محل عبادت 
و زیارتگاه یعني محل زیارت

پس بلند صحبت کردن، خندیدن، دراز کشیدن 
و خوابیدن و یا انجام هر کار نا مرتبط دیگر در 

چنین مکان هایي معنایي ندارد !
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در شروع غذا خوردن الزم نیست ِحرص بزنیم 
و دفعه اول بشقابمان را پُر کنیم تا آخر کار ، 

غذا اضافه بیاید. در چند مرحله غذا برداریم تا 
همه آنچه بر مي داریم، بخوریم.

فراموش نکنیم، اسراف و تبذیر حرام است!
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نه تنها به دیگران در هنگام غذا خوردنشان، 
ُزل نزنیم، بلکه از هر گونه دقت، در غذا خوردن 

و تعارف کردن بیش از حد به میهمان پرهیز 
کنیم...
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در هر جایی که هستیم، به قوانین و مقررات 
آنجا احترام بگذاریم. 

آنگونه ای که دلمان می خواهد رفتار نکنیم.
چه خانه ی دوست و آشنایی چه در سازمان و 

اداره ای و چه در کشوری دیگر...



39

قرآن، کتاب هاي دعا و زیارت را 
پس از استفاده در جاي خود قرار دهیم.

رها نمودن این کتاب ها به ویژه کتاب خدا بر 
روي زمین، 

حتي در هنگام نماز خواندن، بي احترامي به 
این کتاب مقدس است! 

همچنین از نوشتن هر نوع یادداشت 
بر روي جلد و یا صفحات این کتاب ها، اگر چه 
به نیت نشر سخن خدا و یا جمالتی از معصوم 

نیز باشد، پرهیز نماییم.
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در هنگام ورود به میهماني و یا مجلسي، به 
دنبال بهترین مکان با بهترین چیدمان پذیرایي 

نباشیم.
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درک کنیم
سیگار کشیدن، دیر آمدن، استفاده از عبارات 

زشت در مکالمات روزمره و ... 
هیچکدام نشانه ی ِکالس و شخصیت نیست!
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در هنگام غذا خوردن، دهانمان صدا ندهد و 
هیچگاه با دهان پر حرف نزنیم.
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پس از غذا خوردن نه با نخ دندان و نه با خالل 
دندان و نه با هیچ چیز دیگر، جلوي دیگران 

دندان هاي خود را تمیز نکنیم.
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به افراد عیب جو، سخن چین، اهل غیبت و 
بدگویي، اعتنا نکنیم.
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از هر گونه قضاوت راجع به افراد یا موضوعاتي 
که صالحیت قضاوت راجع به آنها را نداریم، 

خودداري کنیم.
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از تغییر جهت دادن هاي سریع و ناگهاني، به 
منظور پارک کردن، دور زدن، از حالت توقف 

خارج شدن و ... پرهیز نماییم.
بد نیست بدانیم :

هدف از چراغ راهنما )چشمک زن( در اتومبیل 
– دقیقاً براي چنین زمان هایي بوده است! که 
حداقل 100 متر قبل از هر انحرافي در مسیر 

حرکت به منظور ایستادن، دور زدن و ... چراغ 
راهنما را بزنیم تا دیگران متوجه شوند و از 
برخورد و تصادف احتمالي جلوگیري شود !
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جایمان را در اتوبوس هاي شلوغ نه تنها به 
بزرگترها، بلکه این کار پسندیده را 

نسبت به شخصي که باري همراه دارد 
و یا کودکي که کیف مدرسه سنگیني بر دوش 
دارد و یا سرباز وظیفه اي که به مرخصي آمده 

است نیز انجام دهیم.
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هرگز به افراد دروغ گو اعتماد نکنیم و هیچگاه 
با این افراد نه مصاحبت کنیم و نه دوستي.

بي ارزش ترین افراد در جامعه، افراد دروغگو 
هستند.
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به کودکان دروغ نگوییم 
و به قول هایی که به آنها می دهیم،

بی کم و کاست عمل کنیم!
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به حریم خصوصي افراد احترام بگذاریم و از 
نگاه و یا ورود به این حریم و یا دخالت در این 

حریم خودداري کنیم.
مثاًل به حیاط خانه اي که در آن باز است نگاه 

نکنیم و هنگام ورود به هر مکاني اجازه بگیریم، 
و پس از اجازه دادن، وارد شویم.
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نسبت به شهروندان پیاده بي تفاوت نباشیم !!!
همه ما تجربه پیاده بودن را داشته ایم، 

مخصوصاً اگر خسته باشیم، انتظار داریم که 
اتومبیلی سوارمان کند و حداقل تا قسمتي از 

مسیر ما را برساند .
پس وقتي سوار بر ماشین هستیم و چنین 

افرادي را مي بینیم، خودمان را جاي آنها در 
نظر بگیریم و نسبت به سوارکردن آنها 

بي تفاوت نباشیم !



52

در محیط های کاری به جای رقابت های منفی، 
به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک کنیم.

تجربه های خود را در اختیار همکارانمان قرار 
دهیم تا آنها هم بدون سعی و خطای دوباره،

پیشرفت کنند و این رفتار مثبت را 
نسبت به بعدی ها 

تکرار کنند.



53

کسي را دشمن ندانیم و دیگران را بیش از 
اینکه شناختي از ایشان پیدا کنیم، دوست 
داشته باشیم و به همه احترام بگذاریم. هر 
کمکی از دستمان بر می آید، دریغ نکنیم و 

به یکدیگر بدون چشم داشت و منت گذاری 
محبت کنیم.



54

از دقت کردن و گوش کردن به مکالمه دو نفر، 
مخصوصاً زمانی که آهسته صحبت می کنند و 

یا تلفن می کنند، خودداري کنیم.



55

راجع به دلیل بچه دار نشدن یک زن و شوهر 
کنجکاوي و اظهار نظر نکنیم. این مسئله جزء 
امور شخصي افراد است. یا نخواسته اند و یا 

نتوانسته اَند.



56

در هنگام غذا، سعی کنیم با جمع غذا بخوریم 
نه تنهایی. همزمان با دیگران شروع و با 

دیگران تمام کنیم، مخصوصاً زمانی که میزبان 
هستیم. زود بلند شدن ما، آرامش غذا خوردن 

را از میهمان می گیرد.
همچنین در پهن کردن و جمع کردن سفره 

مشارکت کنیم!



57

پالستیک، شیشه، کاغذ و مقوا و دیگر مواد 
قابل بازیافت، زباله نیستند!

اجازه ندهیم زباله هایمان به مواد زائد تبدیل 
شوند. برای نجات زمین و حفظ طبیعت آنها را 

با سایر زباله ها در سطل زباله نیاندازیم.



58

از سلب آرامش و ترساندن دیگران به هر 
روش و با هر ابزاري و در هر مکان و هر زمانی 

و به هر بهانه و توجیحي بپرهیزیم. 
هیچ دلیل منطقي وجود ندارد که دیگران 

شریک خوشحالي هاي نا به هنجارانه پیروزي 
فالن تیم فوتبال باشند.



59

بدون کسب اجازه، روی دیوار و درب منازل،
آگهی و اطالعیه نچسبانیم!



60

بیش از ظرفیت تعیین شده، سوار آسانسور 
نشویم!



61

اگر قصد تاکسی سوار شدن نداریم، کنار 
خیابان نایستیم و اگر رانندگی تاکسی به 

احترام ما خواست بایستد، با حرکتی به او 
بفهمانیم که ما برای تاکسی نایستاده ایم.



62

آن زرنگي، که حقوق دیگران را پایمال کند، 
زرنگي نیست، بلکه ظلم و ستم به دیگران 

است در جهت کسب منافع شخصي.
آن زرنگي، زرنگي است که با استفاده از ابتکار 
و خالقیت و بدون تضییع حقوق دیگران نفعي 

را به انسان برساند.



63

زمانی که شماره تلفنی را اشتباه گرفتید و 
شخص پشت خط تلفن گفت: اشتباه گرفته 

اید، تلفن را آنی قطع نکنید!
پس از عذرخواهی 

و خداحافظی 
تلفن را قطع کنید.



64

از به کارگیری کلمات و لغات زشت و توهین 
آمیز در مکان هاي خصوصي و عمومي پرهیز 

کنیم.



65

ضعف مهارت رانندگی دیگران را نه مسخره 
کنیم و نه به آن توهین، زیرا که نه با مسخره 
کردن ما و نه با توهین ما، آن ضعف برطرف 

نخواهد شد.



66

فراموش نکنیم،
پیاده رو محل عابرین پیاده است و خیابان 

محل عبور خودروهای سواری...
پس، نه با موتور و دوچرخه از پیاده رو برویم

و نه وقتی پیاده ایم، در طول خیابان قدم بزنیم!



67

احساساتی، دهن بین و دنباله روی بی چون 
و چرا نباشیم! فقط برای خودمان زندگی 

نکنیم، به کار گروهی عادت کنیم و خوشبختی 
را نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز 

بخواهیم...



68

از مسخره کردن چهره، لهجه، رفتار و به 
طور کلي از مسخره کردن تفاوت هاي طبیعي 

یکدیگر پرهیز نماییم.
هیچگاه خود را برتر از دیگران ندانیم و از 

برتري جویي پرهیز کنیم مگر در اخالقیات و 
ارزش هاي انساني...



69

سعي کنیم وظایفمان را دقیق و بي کم و 
کاست، انجام دهیم و از انجام کارهاي سپرده 

شده به ما، کم نگذاریم. به تعهدات خود وفادار 
بمانیم و به همه ي آن ها به خوبی عمل کنیم و 

نسبت به جزئیات آنها متعهد باشیم.



70

در رفت و آمدهای خود سعی کنیم از وسایل 
نقلیه عمومی استفاده کنیم تا خودروهای 

شخصی! 
داشتن هوایی پاک نه تنها حق همه ی ما است، 

بلکه حفظ آن نیز وظیفه همه ی ما است. 



71

هنگام رانندگي و عبور از آبگرفتگي و یا در 
باران مواظب باشیم، باعث پاشیدن آب به 
عابرین پیاده و ناراحت کردن آنها نشویم.



72

اَمانت دار خوبي باشیم، به اَمانت دیگران 
آسیب نرسانیم و آنها را سالم به صاحبانش 

برگردانیم، مثاًل روي کتاب، مجله و روزنامه اي 
که از شخصي براي مطالعه مي گیریم، خط 

کشي و یا عالمت گذاري نکنیم.



73

در هنگام رانندگی از ایستادن در مکان 
نامناسب ، مانند وسط خیابان به منظور سوار 
شدن به تاکسي ، پرهیز نماییم. همچنین در 
زمان پیاده شدن از تاکسي، حتي اگر راننده 

از شما بخواهد ! این کار ما مانعي خواهد بود 
براي عبور خودروهاي دیگر ! 

پس دقت کنیم:
در جایي منتظر بایستیم که راننده اي را مجبور 
به تخلف نکنیم و در پایمال نمودن حق دیگران 

شریک نباشیم.



74

تلفن های ضروری را بی جهت، اشغال نکنیم...
شاید این کار ما، 

خانواده ای را خانمان سوز کند...



75

آنجا که اشتباه از جانب ما بوده است، بپذیریم، 
جبران و عذرخواهی کنیم و به دنبال توجیه 

نباشیم و از اینکه تقصیر خود را به گردن 
دیگران بیاندازیم، بپرهیزیم.



76

اطالعات شخصی دیگران چون تلفن، آدرس، 
اطالعات شغلی و ... را بدون اجازه در اختیار 

دیگران قرار ندهیم.



77

کارهاي خوب دیگران را با رضایت ایشان، 
براي دیگران بازگو کنیم 

و با اینکار ، کارهاي نیک و حرکت هاي مثبت را 
در جامعه ترویج دهیم.



78

به شکلی رفتار کنیم که در ذهن هر گردشگر 
خاطره ای خوش بجا گذاریم و شاهد حضور 
هر چه بیشتر گردشگران در شهرمان باشیم.



79

در دعوا ها و منازعات اجتماعی،
به جای تماشاچی بودن، به پایان دادن 

درگیری کمک کنیم.



80

در اُموري که به ما مربوط نیست، دخالت نکنیم.
و راجع به مسائلي که تخصص نداریم، اظهار 

نظر نکنیم.



81

به شادي هاي دیگران احترام بگذاریم 
همانگونه که دوست داریم به شادي هاي ما 

احترام گذاشته شود...
همچنین به ناراحتي هاي دیگران احترام 

بگذاریم همانگونه که دوست داریم به ناراحتي 
هاي ما احترام گذاشته شود.



82

در صورت کمک براي حل مشکلي آن را به ُرخ 
دیگران نکشیم و در صورت عدم مشارکت در 

آن، حداقل اَمر و نهي نکنیم.
بیرون گود ننشینیم و بگوییم، لنگش ُکن...



83

در هنگام رانندگی
از جابه جا شدن هاي مکرر، از این خط به آن 

خط رفتن به هدف زودتر رسیدن پرهیز نماییم.
تا حاال فکر کرده ایم، اگر همه مي خواستند 

براي زودتر رسیدن همین کار را انجام دهند، 
اصاًل کسي به مقصد نمي رسید؟!

پس هیچ گاه در حین رانندگي 
فکر نکنیم فقط این ما هستیم 

که عجله داریم !



84

در موضوعاتی چون ازدواج، عقد و عروسی، 
از بدعت ها، سنت ها و عادت های غلط پیروی 

نکنیم و ازدواج را برای جوانان آسان کنیم...



85

در مراسم عروسی از راه بندان و ایجاد ترافیک 
و مزاحمت صوتی با بوق زدن و ترقه زدن 

خودداری کنیم...
شاید بیماری اورژانسی باید به بیمارستان 

برسد و یا شخصی استراحت می کند!
بفهمیم و درک کنیم این نهایت خودبینی است 
و شروع یک زندگی با گناه و ضایع نمودن حق 

مردم... 



86

انتظار نداشته باشیم همه مطابق میل ما رفتار 
کنند... این یعنی خودخواهی!



87

براي خنداندن جمع، از تهمت زدن، مسخره 
کردن و اهانت به یکدیگر پرهیز نماییم.



88

ضعف ها و عیب هاي دیگران را پنهاني به آنها 
متذکر شویم و از بیان آن با صداي بلند و به 

حالت تمسخر و یا از موضع برتر 
و در جمع و حالت تحقیر کردن بپرهیزیم.



89

خودسرانه قرص و دارو مصرف نکنیم.



90

وقتی کسی در حال عکس گرفتن است، از 
جلوی دوربین عبور نکنیم، همچنین زمانی که 

دو نفر در حال گفتگو هستند، با عبور از بین 
آنها، گفتگویشان را قطع نکنیم.



91

در سفر به گونه ای باشیم که برداشت منفی 
نسبت به اَهالی محل زندگی ما نشود. 

زیرا که ما در هر جایی به عنوان نماینده ی 
محل زندگی خود شناخته می شویم.



92

نقدهایی که نسبت به هم داریم، صریح، 
روشن، مودبانه و دوستانه مطرح کنیم نه به 

صورت کنایه آمیز...



93

دوست داشتن دوطرفه است، انتظار نداشته 
باشیم که اگر کسي را دوست مي داریم او هم 

حتماً باید ما را دوست داشته باشد.



94

از سوار شدن به تاکسي و اتوبوس پرهیز 
نماییم، مگر اینکه مطمئن شویم کسي پیش از 

ما منتظر تاکسی نبوده است !!! قطعاً مواقعي 
بوده است که این زرنگي دیگران ما را نارحت 

کرده است، اینکه مدتي منتظر آمدن تاکسي 
بوده ایم، به محض رسیدن تاکسي، کسي که 

کمتر از ما منتظر بوده ، زودتر سوارشده است و 
ما جامانده ایم ! 



95

از توقف در وسط خیابان حتي براي چند لحظه 
هم پرهیز نماییم !!! 

چه به منظور پیاده کردن و سوار کردن و یا 
پرسیدن سوالي و چه به هر منظور دیگري...   

دلیلش ساده است، این کار مانع حرکت 
دیگران مي شود حتي براي چند لحظه !!! 

و این طبیعي است که دیگران نیز حتي براي 
چند لحظه خود ارزش قائل هستند !!!

پس به جز شرایط بسیار خاص حتي براي چند 
لحظه هم دیگر وسط خیابان نایستیم.



96

از به کارگیري کلمات و عبارات بي معني و یا 
بیگانه با زبان پارسي، در گفتگوهایمان اجتناب 

کنیم.



97

یکدیگر را به کار نیک و کمک به دیگران 
تشویق کنیم و به دیگران در انجام کارهاي 

نیکشان یاري نماییم.



98

محل زندگي، دارائي، لباس و وضع ظاهری 
و شهرت افراد را مبناي قضاوت و شناخت 

شخصیت ایشان قرار ندهیم.



99

از نشر شایعه و یا اظهار نظر راجع به خبر و یا 
نقل قولي که منبع آن موثق نیست، خودداري 

کنیم.



100

هیچگاه از چراغ قرمز عبور نکنیم !!!
حتي اگر سوار بر موتور و یا دوچرخه اي 
هستیم ! کاماًل مشخص است این کار به 

معناي پایمال نمودن حق همه کساني است که 
چراغ برایشان سبز است ! تا حاال بارها با این 
مسئله روبرو شده اید که چراغ سبز است ولي 
خودروهاي جلوتر حرکت نمي کنند !!! مطمئن 

باشید یکي از دالیلش این است که حداقل یک 
نفر چراغ قرمز را رد کرده است. مواظب باشیم 

هیچگاه ما، آن یک نفر نباشیم !!!!



101

به هنگام تصادف و یا اتفاقي ناخواسته، از 
اظهار نظر عجوالنه، دعوا، مشاجره، توهین به 
یکدیگر بپرهیزیم و قضاوت راجع به مقصر یا 

مقصرین را به اَهلش بسپاریم.



102

از نقل بخشی و یا قسمتي از خبر و یا موضوعي 
که به ضرر و یا به نفع کسي خواهد شد، پرهیز 
کنیم. اینکار بي انصافي در اطالع رساني است 

و ظلم به یکي از طرفین موضوع است.



103

از سخن ها و رفتارهایي که مستقیم و غیر 
مستقیم، منجر به دو به هم زني مي شود، 

پرهیز کنیم و نسبت به بدگویي ها و غیبت ها 
سکوت نکنیم و عکس العمل نشان دهیم.



104

از بلند صحبت کردن با تلفن همراه 
در مکان های عمومی پرهیز نماییم !!!

هر شهروند ذهن مشغولی های خودش را دارد.
با بلند صحبت کردن خود، باعث مزاحمت براي 

دیگران نشویم!
محیط هاي آرام 

براي هر شهروندي 
خوشایند خواهد بود 

تا محیطي پر از سر و صدا 
و هرج و مرج... 



105

در مسابقات فوتبال اعتراض خود نسبت به 
عملکرد داوران و بازیکنان را، با اهانت و کلمات 

رکیک نشان ندهیم.



106

در پشت چراغ قرمز از توقف روي خط عابر 
پیاده پرهیز نماییم! این کار یعني تجاوز به 

حریم عابر پیاده و مانند آن است که ، وقتي 
چراغ براي راننده سبز است، عابر پیاده جلوي 

خودرو وسط خیابان بایستد !!!
توجه فرماییم که: رعایت این نکته عالوه بر 

احترام به شهروندان پیاده ، 
ظاهري زیبا 

به چهار راه هاي ما 
خواهد داد.



107

در رانندگی، سرعتي متعادل و متناسب با 
هر مکان داشته باشیم. نه سرعتي بیشتر از 
سرعت استاندارد و نه سرعتي پایین تر از 

سرعت استاندارد !!!
این آرام آرام رفتن ها عالوه بر ایجاد ترافیک 
دیگر رانندگان را آزار مي دهد و عامل انحراف 

ماشین هاي عقبي از خط مستقیم مي شود، که 
این هم بوق زدن هاي خودروهاي مسیرهاي 

کناري را در برخواهد داشت و به دنبال آن 
آلودگي صوتي ! 



108

از غذا خوردن و جویدن آدامس در حین 
صحبت کردن و یا تلفن کردن کردن به شدت 

خودداري کنیم.
این کار بي احترامي و اِهانت به طرف گفتگو 

است.



109

هنگام عطسه، خمیازه کشیدن و ُسرفه کردن 
جلوي دهانمان را بپوشانیم وحتي االمکان آرام 

عطسه و ُسرفه کنیم.



110

بي فرهنگي دیگران، توجیهي براي بي فرهنگ 
بودن ما نیست!



111

دانسته هاي خود را به رخ دیگران نکشیم و 
به شکلي آنها را مطرح نکنیم که خودنمایي به 

حساب آید.
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با کارهایی چون شستن اتومبیل، رخت و 
لباس، ظروف غذا و ... در کنار جوی ها، رودها 

و رودخانه ها، جریان آب را آلوده نکنیم...
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در پارک ها و تفرجگاههای عمومي، 
از پختن غذاهاي بودار مخصوصاً کباب و جوجه 

که تهیه آن برای طبقه ضعیف جامعه مشکل 
است، پرهیز کنیم. به فکر دیگران هم باشیم.

بفهمیم که بوي کباب و جوجه هر آدم سیري را 
متوجه خود مي کند، چه برسد آدم گرسنه...



114

از توقف هاي بي جا
در مناطق پارک ممنوع – جلوي خانه دیگران 
– جلوي پل ها – در حاشیه خیابان ها جلوي 

تقاطع ها – جلوي تابلوهاي اطالع رساني – در 
مکان هایي که احتمال ایجاد ترافیک خواهد 
بود – قبل از پیچ ها و ورودي ها و هر جاي 

دیگري که عبور و مرور دیگران را دچار مشکل 
مي کند، پرهیز نماییم!

این کار یعني من اهمیت دارم و دیگران نه !!!
یادمان باشد: این توقف هاي بي جا هر روز 

همه ما را ناراحت مي کند!!!
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در هنگام رانندگی،
برای افرادی که قصد دارند از عرض خیابان 

عبور کنند، بایستیم...
نه اینکه سرعت خود را بیشتر کنیم که شخص 

مورد نظر، جرات عبور پیدا نکند!
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در خانه اي غیر از خانه خودمان، راجع به اینکه 
تلویزیون روشن باشد یا خاموش و اینکه چه 

شبکه اي دیده شود اظهار نظر نکنیم و از اینکه 
خودمان، کنترل تلویزیون را بر عهده بگیریم، 

پرهیز کنیم.
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هنگام حضور میهمان در خانه یمان، از اینکه 
در دیدن تلویزیون فقط عالیق شخصي خود 

را در نظر بگیریم، خودداري کنیم. در چنین 
مواقعي به حضور میهمان احترام بگذاریم و 

تلوزیون را خاموش کنیم و یا نظر جمع را مد 
نظر قرار دهیم.
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از اخالق مثبت یکدیگر سوء استفاده نکنیم!
به گونه ای رفتار نکنیم که طرف مقابلمان را از 

کار خوب و لطف اَش نسبت به ما، 
پشیمان کنیم...
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نسبت به محیط اطرافمان بی تفاوت نباشیم، 
عیب ها را در حد توانمان برطرف کنیم، و یا به 

آنهایی که می توانند و از عهده یشان 
بر می آید، کمک کنیم تا برطرف شود. 

صرفاً با بدگویی، بدی ها و زشتی ها از بین 
نمی رود.
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ثروت و دارائی 
هیچگاه نشانه شخصیت نیست!

پس از به ُرخ کشیدن ثروت و دارائی هایمان 
به شکل های مختلف به دیگران خودداری 

کنیم.
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راجع به موضوعات و مسائل شخصي و 
خصوصي افراد، پرسش و کنجکاوي نکنیم. 

مثل میزان درآمد و حقوق، تعداد فرزندان، 
میزان دارائي و ...
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سعی کنیم همیشه مثبت بیاندیشیم و مثبت 
حرف بزنیم و از بازگوکردن اخبار منفی و 

ناراحت کننده خودداری کنیم و برای سالمت 
روح و روان، هر روز ورزش کنیم.
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در نگاه، برخورد، رفتار و گفتارمان در جامعه، 
نسبت به خواهر، مادر و ناموس مردم، آنگونه 

باشیم که دوست داریم، دیگران نسبت به 
خواهر، مادر و ناموس ما باشند.

فراموش نکنیم، از هر دستی که بدهیم از همان 
دست، پس می گیریم...
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با مسواک زدن مرتب و رعایت اصول 
بهداشتي، از ایجاد بوي بد دهان و رنجش 

دیگران پیشگیري کنیم.
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در هنگام غذا خوردن و در میهماني از محدوده 
جلوي بشقاب خود براي برداشتن چیزي، 

تجاوز نکنیم. ظرف ساالد، خورشت و دسر و 
یا نوشیدني جلوي دیگري را جلوي خودمان 

نگذاریم.
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در عبور از عرض خیابان آهسته و قدم زنان 
عبور نکنیم ! مخصوصاً زماني که خودرو یا 

خودروهایي به احترام ما ایستاده اَند،
زیرا این قدم َزنان رفتن، 

عالوه بر عصبي کردن خودروهاي ایستاده،
آن ها را از تکرار این وظیفه قابل تحسین 

اخالقي پشیمان خواهد کرد!
پس، مواظب باشیم هیچگاه با اعمالمان 

دیگران را از انجام کارهاي نیک پشیمان 
نکنیم.
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از توقف در مسیر حرکت و در ایستگاه هاي 
اتوبوس و تاکسي پرهیز نماییم!

حتي براي چند لحظه !!!
این کار دقیقاً، به معناي پایمال نمودن حق 4 

گروه است: گروه اول ( افرادي که در ایستگاه 
منتظر سوار شدن به اتوبوس هستند. 

گروه دوم ( افرادي که در اتوبوس هستند و مي 
خواهند پیاده شوند.گروه سوم ( افرادي که در 
اتوبوس هستند و مي خواهند به مقصد برسند.
گروه چهارم( راننده خودروهایي که پشت سر 

اتوبوس معطل مانده اند.
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وقتی با کسی قراری می گذاریم، سر وقت 
حاضر شویم و اگر هم به دالیلی نمی توانیم به 

موقع برسیم، به طرف مقابل خبر دهیم.
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بروشورهای تبلیغاتی را که نیاز نداریم، نگیریم 
و پس از چند قدم رها کنیم!

یا از همان اول نگیریم و یا اگر بعد از گرفتن 
متوجه شدیم به درد ما نمی خورد، الاقل جایی 

بگذاریم که شخص دیگری استفاده کند!
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از ایجاد هرگونه سر و صدا بیش از محدوده ي 
قانوني خود پرهیز نماییم! خانه محل آرامش 

افراد است.  صداهایي مانند: 
رادیو و تلویزیون، داد و فریادها، بازي کردن در 

حیاط، رفت و آمد هاي مزاحم گونه و ...
آرامش هر شهروند را که حق قانوني اوست 

بر هم خواهد زد ! 

پس به آرامش دیگران 
در محل زندگي احترام بگذاریم .
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به نظافت و پاکیزگي محل زندگي خود بها 
دهیم! کوچه و حتي بخش جلوي خانه ما، 

متعلق به همه ساکنان کوچه و محل است !!!
مي توان با کاشتن درخت و یا پرورش 
گل هایي زیبا جلوي خانه یمان به همه 

شهروندان محله نشاط بخشید و مي توان با 
سر وقت نگذاشتن زباله در بیرون باعث ..... 

شد!
پس تالش کنیم 

دیگران را خشنود نماییم تا ....
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در هر نوع معامله اي، چه خرید و چه فروش
صادق و راستگو باشیم !

در معامالتي چون خرید و فروش خانه، اتومبیل 
و ... همانطور که همه ي ما دوست داریم 

به هنگام خرید چیزي از همه ي محاسن و 
معایبش مطلع شویم ، در هنگام فروش هر 
چیز نیز، دیگران را از محاسن و معایب آگاه 
نماییم. به عهد هاي خود نیز وفادار باشیم !!!

رعایت این نکته، 
پیش نیاز انجام هر معامله ایست !
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از هر نوع چانه زني پرهیز نماییم!!!
وقتي بهای جنسي مشخص شده است، دیگر 

حرکتي به نام چانه زدن چه معنایي دارد ؟!
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در گفتگوها صحبت کسی را قطع نکنیم،
و اجازه دهیم هر کسی به اندازه ی دیگران 

صحبت کند.
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در پمپ بنزین، سریع و بدون ُمعطلی بنزین 
بنزنیم و دیگران را با ُکندی عمل و آرامش در 

پول پرداخت کردن، عصبانی نکنیم. 
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از انجام هر گونه روش هاي غیرقانوني 
براي انجام سریع تر و بهتر اُمور اداریمان 

پرهیز نماییم ! این فقط به نفع ما نخواهد بود، 
بلکه به معني پایمال نمودن حق دیگر 

شهروندان خواهد بود: مثل پایمال نمودن حق 
پیرمرد و یا پیرزني است که براي انجام 

کاري مشابه ما، 
روزها و هفته هاست 

پله هاي یک اداره 
را طي مي کند...
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به افراد مسن براي انجام اُمور ادرایشان کمک 
نماییم! در این صورت، مطمئن باشیم کار 

خودمان نیز زودتر و بهتر انجام خواهد شد.
همچنین : افرادي را که آگاه به روند انجام اُمور 

ادراي نیستند، راهنمایي نماییم!
همه این کارها، به نوعي صدقه است 

و به جز شهروندان، 
خدا را نیز خشنود خواهد کرد!
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اگر در حال ساخت خانه و یا نوسازی آن 
هستیم، مواظب باشیم مصالح و تجهیزات 
مربوط به آن، مزاحم عبور و مرور دیگران 

نشود و با عالئم هشدار دهنده، محدوده آن را 
مشخص کنیم...
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نان، برنج، بنزین، آب و برق و گاز هیچکدام 
فرق نمی کند، همه از نعمت های خداست.

از اسراف و اتالف نعمت های خدا بپرهیزیم.
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هیچگاه خدمتکار و یا مستخدم را بدون 
پیشوند و پسوند آقا و خانم، خطاب قرار ندهیم.

این کار توهین به شخصیت اوست!
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مدرک تماماً نشانه ی شخصیت نیست!
به افراد روی عادت و به دروغ پیشوندهای 

دکتر و مهندس ندهیم.
این کار کم ارزش جلوه دادن زحمت تحصیل 

کرده ها است.
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به هنگام رانندگی، در چهار راه ها به چراغ 
قرمز احترام بگذاریم.

همانگونه که زمان ایستادن و رفتن خودروها با 
چراغ هاي سبز و قرمز مشخص است، براي 

عابرین پیاده نیز این زمان مشخص شده 
است. پس هیچگاه تصور نکنیم، اگر خودرویي 
نبود مي توانیم از عرض چهار راه عبور کنیم ! 

و بدتر از آن فکر نکنیم اگر در این حالت عبور 
کردیم و خودرویي رسید، 
باید براي عبور ما بایستد !
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به انضباط و ظاهرمان 
در مواقع حضور در محیط هاي عمومي چون 

ادارات، سازمان ها، بانک ها و اتوبوس، تاکسی 
و ... اهمیت دهیم!

مسلماً دیدن یک شهروند منضبط، معطر و 
شیک پوش براي همه دلنشین تر است تا 

دیدن فردي ...
حداقل آنگونه نباشیم 

که موجب رنجش دیگران شویم.



144

بر روي اَماکن باستاني، گردشگري، مذهبي و 
... صندلي وسایل نقلیه عمومي، سینماها و ...

دیوارها، زمین هاي تازه آسفالت شده، 
درخت ها و ... یادگاري ننویسیم.
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به تابلوها و عالئم راهنمایي و رانندگي 
احترام بگذاریم !!!

باور کنیم : هر یک از این تابلوها معنایي دارند 
و تنها و تنها براي راهنمائي ما در رانندگي و 

رفت و آمد در شهر نصب شده اند، 
نه براي زیبایي شهر!!!
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 مواظب باشیم در تصادفات پیش آمده، باعث 
ترافیک و راه بندان نشویم، که خسارت معنوی 
و حق الناس حاصل از اتالف وقت مردم، بسیار 
بیشتر از هزینه مادی خواهد بود که می خواهیم 

با آمدن پلیس از طرف تصادف، بگیریم!
اینکه هیچ یک از دو طرف حاضر به آوردن 

اتومبیل خود به کنار نیست، متاسفانه نشان 
از بی اعتمادی دو طرف به یکدیگر، نسبت به 

گفتن حقیقت است!
پس، صادق باشیم و به یکدیگر اعتماد کنیم...
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در صف عابر بانک، اُمور اداری، سوار شدن 
به مترو، اتوبوس و ... فاصله استاندارد تا نفر 

جلویي را، رعایت کنیم.
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سیگار نکشیم...
و یا اگر در حال ترک آن هستیم،

پیش و حین و پس از ورود به اَماکن عمومي 
مانند: اتوبوس، بازار، صف نان، مراکز اداري و 

... سیگار نکشیم.
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در محیط هایي چون کتابخانه و یا بعضي کافي 
شاپ ها و یا رستوران ها که آرامش حاکم بر 

فضا است، احترام بگذاریم و جو آرام آنجا را با 
ورود خود بر هم نزنیم.
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محیط زیست و منابع طبیعي، جنگل ها، بیابان ها، 
رودخانه ها همه و همه جزء طبیعت و سرزمین 

خداست و سرزمین خداوند را چون خانه خدا ، مقدس 
بشماریم.

از ریختن زباله و ... پس از اقامت در جنگل، دشت و یا 
کنار رودخانه خودداری کنیم...

آخر کمی بیاندیشیم که پس از رفتن ما، چه کسی باید 
آنجا را تمیز کند؟!
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از اذیت کردن و ظلم به حیوانات، پرندگان و جانداران 
خودداري کنیم، حداقل به آنها در خانه خودشان )طبیعت 

محل زندگي( آسیب نرسانیم. 
همه ی جانداران، آیات و نشانه هائی از خداوند هستند. 

پس همه مخلوقات خدا را، دوست داشته باشیم.
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از روش های غیراصولی برای قبولی در هر 
امتحان و آزمونی بپرهیزیم.

مردود شدن در امتحان و یا آزمونی بسیار 
انسانی تر و شرافتمدانه تر از قبول شدن با 

تقلب، تخلف و حق کشی است.
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از تاریخ گریزی و تاریخ سازی بپرهیزیم، 
تاریخ را بخوانیم و نکات و درس هایش را به 

خاطر بسپاریم و از عبرت هایش برای آینده ی 
خود و کشورمان عبرت و از درس هایش برای 

آینده ی خود و کشورمان درس بگیریم.
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سحر خیز باشیم...
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از تنبلی و بیکاری و جستجو برای درآمد آسان 
و بی زحمت بپرهیزیم.

ارزش پولی که با تالش و زحمت کسب شود، 
بسیار بیشتر از  پولی است که بدون زحمت به 

انسان رسد.
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هر کسب و کاری که داریم،
برای کاال و خدماتمان قیمت هایي کاماًل 

مشخص داشته باشیم.
قیمت هر جنسي مطابق با هزینه هایش و 

مطابق با استانداردهایي باید مشخص گردد و 
نه مطابق میزان تقاضا و یا مطابق دلخواه!

عدم پایبندی به چنین اصولی، ظلم است و  
ترویج بي عدالتي...
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اگر صاحبخانه هستیم، 
نسبت به مستاجر سختگیری نکنیم، او را برای 

هر موضوعی تحت فشار قرار ندهیم، برای او 
دائماً استرس ایجاد نکنیم...

اگر مستاجر هستیم،
نسبت به تعهدات خود پایبند باشیم، 

به گونه ای عمل نکنیم که صاحبخانه نسبت به 
مستاجران بعدی سختگیری کند...
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اگر اُستاد و یا معلم هستیم...
از کیفیت تدریس و وقت تعیین شده برای 

تدریس کم نگذاریم. این کم فروشی است.
آخر چه دلیلی دارد که بعضی از ما، با نظمی 

همیشگی کالس را زودتر از وقت تعیین شده 
تعطیل می کنیم.
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اگر دانش آموز و یا دانشجو هستیم...
به هر دلیلی، چه بی عالقگی و یا از سر خستگی 

با گفتن عبارت - اُستاد خسته نباشید! عامل 
تعطیلی زودتر کالس نشویم. چون با این 

حرکت خودخواهانه، دیگر دانشجویان 
عالقه مند را از حق طبیعیشان محروم کرده ایم 

و این یعنی ظلم و حق ُکشی...
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اگر راننده اتوبوس شهری هستیم...

از رانندگی با سرعت زیاد و بی رحمی به 
سایر اتوموبیل ها و موتور سوارها و عابرین 

پیاده )کوچکترها ( و بوق زدن های ناهنجار،  
بپرهیزیم. این خود بزرگ بینی و رانندگی غیر 

اصولی، روزانه باعث ترس و ایجاد استرس 
فراوان در بین دیگران می شود و آزار و اذیت 

روحی روانی شهروندان به حساب می آید.
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اگر راننده اتوبوس های بین شهری هستیم...

از سبقت های بی جا و خطرآفرین، 
پخش موسیقی های خاص پسند، سرعت زیاد 
و ... بپرهیزیم. کمی هم به فکر جان مسافرینی 

باشیم که ما مسئولشان هستیم.
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اگر تعمیرکار و یا نصاب هستیم... 

در هنگام مراجعه به مکانی، همه وسایل مورد 
نیاز خود را ببریم و از دیگران، نردبان، آچار، 

انبر دست و چهارپایه و ... نخواهیم!
مشخص است وسایل کار ما  باید همیشه 

همراهمان باشد نه اینکه برایمان در هر جا 
فراهم کنند!
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اگر راننده تاکسی هستیم...

از ایستادن در هر جا و مکانی برای مسافر 
سوار و یا پیاده کردن بپرهیزیم. اینکار باعث 

راه بندان و ترافیک می شود و ظلم به دیگران 
است.
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اگر کارمند اَرباب رجوع دار هستیم...

از اتالف وقت، بی توجهی به درخواست ارباب 
رجوع، بدُخلقی و ... بپرهیزیم. 

حل نکردن مشکل ارباب رجوع، اِرجاع بی دلیل 
اُمور به دیگرکارمندان، 

به تعویق انداختن بی مورِد زمان رسیدگی به 
خواست ارباب رجوع و ...  
ظلم و ستم به بندگان خدا 

به حساب می آید.
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اگر اَرباب رجوع هستیم...

از درخواست های نامعقول و غیر منطقی و 
دعوت کارمندان به تبعیض و بی عدالتی و 

پرداختن رشوه براي تسریع کارهایمان نسبت 
به دیگران، خودداري کنیم.
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اگر از مغازه داران هستیم...
از سد معبر کردن ، بپرهیزیم. تصور کنیم همه 
مغازه داران بخواهند بخشی از پیاده رو را به 
قرار دادن نمونه اجناس خود اختصاص دهند 

!!! آیا دیگر جایی برای عبور و مرور شهروندان 
باقی خواهد ماند؟ معنای پیادرو از خود لغت 

کاماًل مشخص است! یعنی محل عبور و مرور 
افراد پیاده !پس با رفتارهایی خودخواهانه به 

حدود دیگران تجاوز نکنیم !!!
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اگر از َکسبه هستیم...
از هرگونه سر و صدا براي جذب مشتري پرهیز 

نماییم !!! اگر همه فروشندگان بخواهند از 
همین روش، جذب مشتري نمایند، 

چه محیطي ایجاد مي شد؟
کاماًل واضح است که محیط خیابان مختص یک 

نفر نیست و همه مردم نیز در آن خیابان قصد 
خرید ندارند. پس با سر و صداي خود و براي 

منافع خود، آلودگي صوتي ایجاد نکنیم و نسبت 
به حقوق دیگران بي تفاوت نباشیم !!!
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اگر میوه فروش، سبزی فروش و ... هستیم...
از هر گونه تبعیض و بد فروشی 

پرهیز نماییم !!! اَجناس بهتر را رو و معیوب ها 
را زیر قرار ندهیم. اجناس خوب را به دوستان 

و آشنایان و اَجناس بد و معیوب را به غریبه ها 
عرضه نکنیم!
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اگر از خریداران میوه و سبزی و خواروبار و ... 
هستیم...

از هر گونه ُگلچین کردن اَجناس خودداری 
کنیم. آخر کمی فکر کنیم معیوب ها سهم چه 

کسی خواهد شد؟ سهم فروشنده یا ندارها؟
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اگر پزشک و دکتر هستیم ...

از هر گونه کم گذاشتن وقت برای معاینه و 
تشخیص بیماری بیماران خودداری کنیم. 

همچنین از دیدن چند بیمار با هم و تجویزهایی 
که تشخیص درستی نداده ایم و ...
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اگر رستوران دار هستیم...

غذایی سالم و با بهترین کیفیت ارائه کنیم، 
به گونه ای عمل کنیم که گویی، همه مراجعه 

کننده ها به ما عضو خانواده ی ما هستند...
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اگر عرضه کننده مواد غذایی هستیم...

مواظب باشیم، اَجناس تاریخ مصرف گذشته و 
بی کیفیت را به مشتریان خود ارائه نکنیم...

بپذیریم که هر نوع عواقب سالمتی که متوجه 
مصرف کننده بشود، ما مسئولش هستیم...
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اگر پیمانکاِر کاری هستیم...

کار خواسته شده از ما را، با بهترین کیفیت 
ممکن تحویل دهیم. نسبت به تعهدات خود 

حساسیت داشته باشیم...
چند کار را که باعث آسیب به کیفیت اجرایی 

یکدیگر می شود، همزمان قبول نکنیم...
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اگر دارای مسئولیت اجتماعی هستیم...

نسبت به گفته هایمان متعهد باشیم،
قولی ندهیم و یا چیزی نگوییم که از عهده ی 

انجامش بر نمی آییم. انتقاد پذیر باشیم و کارها 
را به افراد مدیر و مدبر بسپاریم.
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اگر قاضی و یا وکیل هستیم...

با اِنصاف و عادالنه قضاوت کنیم و در قضاوت 
کردن دقت کنیم، حتی در نگاه کردن به طرفین 

هم عدالت را رعایت کنیم.
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اگر رئیس و کارفرما هستیم...
نسبت به کارمندان، انعطاف پذیر باشیم.

به خاطر جایگاهمان مدام اَمر و نهی نکنیم.
در حق کارمندان ظلم نکنیم، حقوق ایشان را 

بی کم و کاست بپردازیم.
افراد الیق و شایسته را استخدام کنیم نه 

آشناها و سفارش شده ها را...
فرصت پیشرفت را 

به آن ها 
که الیقش هستند 

بدهیم...
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اگر کارمند هستیم...

نسبت به کارفرما و اُموری که به ما سپرده 
است، متعهد باشیم. نسبت به همه ی خرج ها 

و هزینه ها، نگاهی دلسوزانه داشته باشیم.
به گونه ای عمل کنیم که حقوقی که به ما 

پرداخت می شود، با رضایت باشد...
اگر توانایی انجام مسئولیت واگذار شده را 
نداریم، اعالم کنیم و دیگری را به ناحق از 

داشتن این سمت محروم نکنیم...
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خویشتن را معیار و مقیاس 
 قضاوت بین خود و دیگران بگیر! 

پس  آنچه را که برای خود دوست می داری 
                            برای دیگران دوست دار، 

و آنچه را که برای خود نمی پسندی 
                                بر دیگران نیز مپسند.
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ستم مکن! 
    همانگونه که دوست نداری به تو ستم شود. 
نیکی کن، همانطور که دوست داری نسبت  به 

تو نیکی کنند،   
برای خویشتن چیزی را زشت  بدان 

که همان را برای دیگری  زشت می شماری، 
به همان چیز برای مردم راضی باش 

که برای خود می پسندی.  

بخشي از نامه ي امام علي )ع( به امام حسن )ع(

                        نامه 31 نهج البالغه
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امید که این کتاب کوچک
تاثیراتی بزرگ به همراه داشته باشد...

شما هم تالش کنید



181

از دیگر انتشارت آئین فرزانگی

کتاب ایران، ساختن یا ساختن
کتاب من مسلمانم

کتاب بازگشت به قرآن
کتاب بازگشت به نهج الفصاحه
کتاب بازگشت به نهج البالغه

کتاب بازگشت به صحیفه سجادیه
و...
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کامل  کتاب  این  در  شده  مطرح  نکات  مسلماً 
محترم  خواننده  از شما  رو  این  از  است،  نبوده 
تقاضامندیم، شما نیز اگر نکاتی را ُسراغ دارید 
اشاره  آن  به  یا خوب  و  است  اُفتاده  قلم  از  که 
ارسال  زیر  الکترونیک  پست  به  است،  نشده 
شود.         اضافه  بعدی  های  ویرایش  در  تا  نمایید 

با تشکر
aeenefarzanegi@gmail.com
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