
صداقت کار نیکویی است که باعث ورود به بهشت می شود.
امنوا  الذین  نجعل  )ام  می فرماید:  كریم  قرآن  در  خداوند 
نجعل المتقین  ام  فی االرض  کالمفسدین  الصالحات  عملوا  و 
کالفجار )ص/ 28(: آیا کسانی را که ایمان آورده و اعمال نیکو 
انجام داده اند، مانند کسانی قرار دهیم که روی زمین فساد 

مي كنند؟ آیا پرهیزگاران را همچون هرزگان قرار دهیم؟
این آیه براي عمل ناشایست تقلب در آزمون كافي است كه 
انسان را از انجام تقلب در امتحان باز دارد، چرا كه این رفتار، 
ناشایست است که نیرنگ و فریب در آن،  ناپسند و  عملی 
عالوه بر كسب ناصواب برخی صالحیت هاي تعیین شده در 
آن آزمون، موجب ضایع شدن حقوق دیگران می شود و این 
قضاوت و ارزشیابی را از مسیر واقعي خود منحرف مي کند 
و در نهایت ممكن است در قضاوت دربارة اشخاص پذیرفته 
همین  بر  شود.  پدیدار  توازن  نبود  نوعي  آزمون  در   شده 
اساس می توان گفت، تقلب اهرمي است براي كسب منافع 
بیشتر براي شخص كم تالش. به عبارت دیگر، افراد تنبل با 
تقلب كردن فرصت بیشتر و گاه بهتری به دست می آورند و 
در سایة آن به مقام و درجه هاي باالتری دست می یابند، در 
به هنگام  و  ندارند  را  آن جایگاه  واقعي  حالی که شایستگی 
اتفاقات  از  بسیاري  الزم،  صالحیت  نبود  به دلیل  عمل، 
ناخوشایند و جبران ناپذیر بروز خواهند یافت که سلسله وار 
تأثیر می گذارد  یا غیرمستقیم در امور دیگر  به طورمستقیم 
و این چرخه در توالی زمان و تکرار متعدد آن درحوزه های 

متفاوت جامعه اختالل ایجاد می كند.
تقلب به معنای دگرگون و زیر و روکردن و به تعبیر عامیانه 
واقعیت را عوض كردن است. تقلب در امتحان نیز بر همین 
مبناست و جایز نیست. به  دلیل پایمال  شدن حق دیگران 
می توان تقلب را شکلی از دزدی نامید. بنابراین، عملی حرام 
است. تقلب در امتحان خالف مقررات نظام و قوانین حاکم 
از  به مراتب  که  است  دانش  در  خیانت  نوعی  تقلب  است. 

خیانت در مال بدتر است )امام خمینی، استفتائات، ج 2، ص 
46، س 125 و سؤال از دفتر رهبری به شمارة 7112467 و 

آیت اهلل مکارم، استفتائات جدید، ج 1، سؤال 160(.

تقلب ظلم به دیگری است
در قرآن و احادیث بسیاري ظلم را نکوهش کرده اند. تقلب 
نوعي ظلم به دیگری و پایمال  کردن حق دیگران است. در 
قرآن و کتاب هاي روایی آیات و روایت هاي فراوانی در مورد 

رعایت حق دیگران و ظلم  نکردن به دیگران آمده اند:
الِِمیَن )آل عمران، آیة 140(؛  َو اهلُل ال ُیِحبُّ الظَّ

الِمیَن )انعام، آیة 144(؛  ِإنَّ اهلَل ال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
الِمیَن اعراف )آیة 44(.  َأْن َلْعَنُئ اهلِل َعَلي الظَّ

ْلُم َثاَلَثٌئ ُظْلٌم  امام باقر)ع( درخصوص ظلم می فرمایند: »الظُّ
ْلُم  اَل َیْغِفُرُه اهلُل َو ُظْلٌم َیْغِفُرُه اهلُل َو ُظْلٌم اَل َیَدُعُه اهلُل َفَأمَّا الظُّ
ْلُم الَِّذي َیْغِفُرُه اهلُل  ْرُك بِاهلِل َو َأمَّا الظُّ الَِّذي اَل َیْغِفُرُه اهلُل َفالشِّ
ْلُم الَِّذي اَل  ُجِل َنْفَسُه ِفیَما َبْیَنُه َو َبْیَن اهلِل َو َأمَّا الظُّ َفُظْلُم الرَّ
َیَدُعُه اهلُل َفاْلُمَداَیَنُئ َبْیَن اْلِعَباد )حرانی، تحف العقول، انتشارات 

جامعة مدرسین، ص 293(:
نیست؛ دیگر  آمرزش  قابل  آنكه  ظلم سه گونه است: یكي 
آنكه قابل آمرزش است؛ سوم آنكه خدا از آن نگذرد. نخست 
شرك به خداست؛ دوم ظلم به نفس، یعني گناهي كه بین تو 

و خدا باشد؛ سوم حق الناس.
بنابراین، ماهیت تقلب در دین اسالم و سایر ادیان نكوهش 
دلیل آن ضایع  شدن حق كساني  بیشترین  مي شود. شاید 
فراواني  كوشش  و  تالش  هدف  به  رسیدن  براي  كه  است 
متحمل می شوند تا بتوانند كارهاي درست را بهتر و سریع تر 
انجام دهند. در واقع وجود تقلب اصل شایستگي را از بین 
مي برد و در صورت گسترش این عمل زشت به صورت آرام 
و خاموش در كوتاه مدت و بلند مدت، شایستگی و صالحیت 

تجربه های موفق 
از معلمان موفق

عباس رجایی
پژوهشگر تعلیم وتربیت اسالمی

تقلب در امتحانات 
از دیدگاه اسالم
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و  می بندد  رخت  جامعه  بخش های  كلیة  اجرایي  نظام  از 
موجب هرج و مرج اجتماعي و اتالف سرمایة انساني می شود. 
بنابراین، باید فرهنگ سازي و تأویل و تفسیر این ناهنجاری 
اجتماعی را در میان دانش آموزان كه بخش مهمي از تربیت 
و شخصیت آن ها در مدرسه شكل می گیرد، به وضوح تفهیم 
و نهادینه کرد. به عنوان مصداق بارز تقلب در جامعه می توان 
این  اشاره کرد. ممكن است ریشة  و داد و ستد  به معامله 
در  که  باشد  دانش آموز  غلط  رفتار  از  چشم پوشی  رفتار، 
تحصیل خود  دوران  تقلب  مابه ازای  دور  نه چندان  آینده ای 
را در جامعه تسری می بخشد. این امر در دین اسالم بسیار 
نهی شده است. در این باره پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( 
می فرماید: هر کسی با مسلمانی در معامله تقلب کند، از ما 
نیست )وسائل الشیعه، ج 17، ص 283، ح 22529: عن النبي 
صلي اهلل علیه وآله: قال: َمن غّش مسلمًا في بیع اَْو شراٍء َفَلْیس 
مّنا، و یحشر مع الیهود... .( همچنین، امام باقر)ع( فرموه اند: 
»پیامبر اکرم)ص( از بازار مدینه عبور می کردند. طعامی را 
دیدند که برای فروش گذاشته بودند. به نظر ایشان غذای 
غذای  ظاهراً  تو  غذای  فرمود:  فروشنده  به  بود. پس  خوبی 
خوبی است! قیمتش چقدر است؟ خداوند متعال وحی کرد: 
یا رسول اهلل، فریب ظاهر جنس را نخور. دستت را داخل آن 
کن و ببین درونش چیست. پیامبر)ص( دست کرد زیرش و 

مقداری از غذاهای بد را از زیر درآورد و به فروشنده فرمود: 
می بینم تصمیم گرفته ای در برابر مسلمان ها خیانت و تقّلب 
بکنی )وسائل الشیعه، ج 17، ص 282، ح 22526: عن أبي 
النَّبي صلي اهلل علیه وآله في سوق  َمّر  جعفر علیه السالم قال: 
المدینئ بطعام، فقال لصاحبه: ما أري طعامك إاّل طّیبا، و سأله 
عن سعره.  فأوحي اهلّل عّزوجّل إلیه أن یدّس یده في الطعام 
إاّل و قد  ففعل فأخرج طعاما ردیئا، فقال لصاحبه: ما أراك 

جمعت خیانئ و غّشا للمسلمي(«.
شكل  مدرسه  در  كه  تقلب  داشت،  اذعان  باید  پایان  در 
می گیرد و در صورت بي توجهي، آثار و تبعات آن در تمامي 
باید  می یابد،  گسترش  اجتماعي  و  شخصي  زندگي  ابعاد 
این کار نهی و رفتار  از  به سرعت  کنترل شود، فرد متقلب 
صحیح به او آموخته شود. البته این نکته را نباید فراموش 
کرد، همان گونه که آیات و روایات دینی ما این عمل را نهی 
انجام  علل  به  رسیدن  برای  کنکاش  و  بررسی  به  كرده اند، 
عمل تقلب تأکید کرده اند. بر همین اساس، فرد خاطی باید 
به گونه ای عمل کند که ضمن پذیرش اشتباه خود، دیگر 
مرتکب آن نشود و مسیر علمی و رفتاری خود را به شیوه های 
صحیح سپری کند تا طعم موفقیت واقعي را بچشد و با اصل 
شایستگي برای خود و جامعه مفید باشد و رضایت خداوند و 

جامعه را فراهم كند.
بـرای مشـاهدة فیلم 
مقاله  این  در خصوص 
رمزینه را اسكن كنید.
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