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   مقدمه 
ماه مبارك رمضان، ماه خدا و ماه همه کسـانی اسـت کـه رنـگ خـدایی شـدن را در سـر         
پرورانند، ماه میهمانی دوست، ماه نزول زبور و تورات و انجیـل، مـاه نـزول معجـزه جاویـد،       می

  . قرآن کریم
ن و لطف خداوند است، در ایـن  نشینیم که سراسر نور و غفرا اي می در این ماه بر سر سفره 

  . ماه نفس کشیدن، تسبیح الهی و دعا مستجاب است
 يهـا  زیبـاترین و مانـدگارترین خـاطره   مـاه  قـدر،  هـاي   ماه افطار و سحر، ماه احیا و شـب 

سـال  چندین آوریم این ماه عزیز تا  ولی وقتی به یاد می. در مسجد و خوابگاه است یاندانشجو
ایـن حسـرت و انـدوه    . شود هایمان پر از اندوه می دلهاست،  ی کالسدر تابستان و تعطیلدیگر 

خوانیم بهترین اعمـال در شـب قـدر کسـب      شود که در اعمال شب قدر می وقتی دوچندان می
علم است، با مدرسه و دانشگاه تعطیل و دور شدن از فرهیختگان و اساتید و محیط علمـی بـه   

  !هیم؟راستی چگونه این بهترین اعمال را انجام د
تا طرحی نـو  ن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري بود هاي مسئوال ها بخشی از دغدغه این 

  .دانشگاهیان برگزار شود» ضیافت اندیشه«به نام 
هـاي   هاي شیرین، بهتر از سـال  در این طرح عالوه بر زنده شدن و استمرار همه آن خاطره

 فرهیختـه تر شویم و از محضر اسـاتید  گذشته فرصت خواهیم کرد که با معارف بلند دین آشنا
  . بهره گیریم

هـاي ایـن طـرح خواهـد بـود و اسـتفاده از        البته مسائل آموزشـی فقـط بخشـی از برنامـه     
  . هاي اجراي این طرح است از مهمترین انگیزهو مهارتی، معنوي متنوع هاي  برنامه

و بالنـدگی شـما    در ماه مبارك رمضان، فرصتی نورانی بـراي رشـد   »طرح ضیافت اندیشه« 
هاي آموزشی و معنوي آن، نقطه عطفـی   عزیزان دانشجو فراهم آورده است، با شرکت در برنامه

  . اي براي مسیر زندگی برچینید براي خود رقم زده و زاد و توشه
و اندیشـمندان  هاي علمـی   هاي آموزشی این طرح توسط گروه الزم به ذکر است که جزوه 

ه است و سعی شده است که مطالب مفید و مهمی در حـوزه دیـن   نگاشته شدحوزه و دانشگاه 
  . براي شما عزیزان تدوین گردد

در گـروه   يمتعـدد مندي از آثار قلمی اساتید  فکري و بهره آنچه پیش رو دارید حاصل هم 
  :باشد یل میذ يها
 تـرم ت استاد فتح اهللا نجارزادگان و همفکري اسـاتید مح یریگروه قرآن و متون اسالمی با مد :

  پور، نصیري و رضایی اصفهانی؛ نقی
 ت استاد احمدحسین شریفی و همفکري و همکاري اساتید یریگروه اخالق و سبک زندگی با مد

  خانی؛ زاده نوري، فصیحی و حسین عالم: محترم
  ت استاد محمدجواد نوروزي و همفکري و همکاري اساتید محترمیریبا مد انقالب اسالمیگروه :

  و علیرضا محمدي؛ داود رنجبران ،محمدجواد ارسطا
ضمن تشکر و قدردانی از همه بزرگواران دوام توفیقات این عزیزان را جهت خـدمت بیشـتر   

و ارتقاء فرهنگ دینی جامعه به خصـوص دانشـگاهیان از خداونـد     )علیهم السـالم ( بیت به مکتب اهل
  . متعال مسئلت داریم

هـاي   با همراهی شما عزیزان تداوم یابد و کاستیهایی از این دست،  بر آنیم انشاءاللَّه طرح 
  . و نظرات شما بر طرف گرددآن با پیشنهادات 

                نهادمطالعات راهبردي معاونت  
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  پیشگفتار

از مباحث  ،فردي و اجتماعیاسالمی در عرصۀ زندگی و آداب بحث از سبک زندگی 
دهی به هویت اجتماعی یک جامعه  کلارکان اصلی ش. بسیار ضروري جامعۀ کنونی ما است

نظام ترجیحات = (و سبک زندگی ) ایدئولوژي(= ها  ، ارزش)بینی جهان (=باورها : عبارتند از
هاي جوامع مختلف نیز به همین سه مؤلفۀ عمده بازگشت  تمایزات و تفاوت). رفتاري

اي زمانی  عههر جام .ویت یک جامعه، سبک زندگی آن استالیۀ رویین و آشکار ه. کند می
بینی و ایدئولوژي خود را به دیگران نشان دهد که سبک  تواند ثمره و محصول جهان می

جامعۀ کنونی ما متأسفانه . هایش شکل یافته باشد زندگی او متناسب با باورها و ارزش
از یک طرف و سبک زندگی  هاي اصیل اسالمی رهاي بنیادین و ارزشاست میان باو  نتوانسته

سبک زندگی ما در ! هاي مختلف اجتماعی، ارتباطی معنادار و وثیق ایجاد کند زهخود در حو
علل  .بسیاري از موارد متأثر از آداب و رسوم غیر اسالمی و به یک معنی ضد اسالمی است

اما به  ها و سبک زندگی در جاي خود قابل بررسی است؛ و شکاف میان ارزشاین گسست 
 یعنی بسیاري از افراد جامعه چون. شناختی است لمعاترین عامل آن  همرسد م  نظر می

شیوة رفتاري و سبک در ندارند، به همین دلیل  آداب و سبک زندگی اسالمی آگاهی الزم از
  .گیرند آنها را به کار نمیسلوکی خود 

ناپذیري بر پیکرة جامعه وارد  هاي جبران تواند خسارت غفلت از مسألۀ سبک زندگی می
شان ارتباط برقرار  هاي نتوانند میان شیوة زندگی خود و باورها و ارزشوقتی مردم . کند

هاي خود نیز بشویند و آنان را  نمایند، بعد از مدتی ممکن است دست از باورها و ارزش
براي اینکه توجیهی براي سبک زندگی غیر اسالمی خود داشته باشند، و ! ناکارآمد تلقی کنند

زیر سؤال ببرند و مثالً آنها را ناظر به گذشته و مربوط به هاي اسالمی را  باورها و ارزش
و بدین ترتیب از اساس دست از اسالم و باورهاي خود ! جوامع غیر پیشرفته بپندارند

أَنْ کَذَّبوا بِآیات   ثُم کانَ عاقبۀَ الَّذینَ أَساؤُا السواى«: فرماید قرآن کریم در این باره می. بشویند
سپس، سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید  ١؛ انُوا بِها یستَهزِؤُناللَّه و ک

گناه به یک معنا مالزم با » .نمودند که آیات خدا را تکذیب کردند و پیوسته آن را مسخره می
، پوشاك، موسیقی،  انحراف در نوع خوراك، نوشیدنی: انحراف در سبک زندگی است

فرماید گناه به صورت تدریجی و آرام آرام  قرآن می. وراسیون و امثال آنمعماري، آرایش، دک
  ! موجب تکذیب آیات الهی و تمسخر آنها خواهد شد

  سخني دربارة کتاب حاضر

اش را نصیب این بنده کرد تا به رغم بضاعت  خداي بزرگ را سپاسگزارم که توفیق ویژه
کتاب آداب و سبک زندگی اسالمی  ،ام ایهاز دوستان گرانم برخی با همکاري مخلصانۀ ،ناچیز

امیدوارم . یعنی دانشجویان، تقدیم کنم ،را به یکی از بهترین و عزیزترین اقشار این جامعه
ها و کمبودهاي معنوي و عملی او را در  لطف الهی بر این قلم افزون شده و ضعف

ک زندگی است آداب و سب  کتاب حاضر کوشیده .تأثیرگذاري این کتاب دخالت ندهد
ترین ابعاد زندگی اجتماعی را با استناد به آیات و روایات تبیین  اسالمی در برخی از مهم

به توضیح  ،شناسی و مبانی اعتقادي بدین منظور بعد از طرح برخی از مباحث مفهوم. نماید
، »روابط دختر و پسر«، »شادي و نشاط«، »اوقات فراغت«هاي  سبک زندگی اسالمی در حوزه

» کسب و کار«و » دگیروابط خانوا«، »ارتباط با دیگران«، »آموزي علم«، »غریزة جنسی مهار«
  .پرداخته است
ام استفاده  برخی از دوستان گرانمایه مخلصانۀ هایی از این کتاب از همکاري در بخش

همچنین  و» معناشناسی آداب و سبک زندگی«فصل اول با عنوان مایۀ اصلی  بن .ام برده
                                          

  .10سوره روم، ایه .  1
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و  حجۀ االسالممحصول قلم جناب » مباحث بنیادین«عنوان  ز فصل دوم باهایی ا قسمت
سبک زندگی «پنجم و ششم با عنوان هاي  فصل. زاده نوري است محمد عالم المسلمین
نیز محصول » جنسی در مهار غریزةاسالمی سبک زندگی «و » در روابط دختر و پسراسالمی 

خانی، معاونت محترم تهذیب و اخالق  هادي حسین حجۀ االسالم و المسلمینقلم جناب 
گیري  مهدي فصیحی نیز نقشی بارز در شکل االسالم  حجۀجناب . است ،حوزة علمیۀ قم

  .اند داشته» آموزي سبک زندگی اسالمی در علم«فصل 
دخالت دانم از همۀ عزیزانی که در به انجام رسیدن این اثر  همچنین بر خود الزم می

به ویژه از اساتید ارجمند حجج اسالم آقایان دکتر . ي کنمصمیمانه سپاسگزارداشتند 
هاي متواضعانه و دلسوزانۀ  ها و پیگیري رنجبران، قنادي، مستشاري و واعظی که با تشویق

همچنین . تر کردند بنده را در انجام این کار مصممی الزم خود و همچنین با تذکر نکات علم
ن را بر زحمت ویرایش این مت ،غم مشغلۀ فراواناز برادر عزیزم جناب محمد شریفی که علیر

صمیمانه تشکر روز خود را به ویرایش این اثر اختصاص دادند  عهده گرفتند و چند شبانه
که در جهت گوشزد کردند نیز برخی نکات علمی را ایشان افزون بر ویرایش متن، . کنم

   .بهبود نوشتار مفید بود
هاي خود محروم نکنند و  ما را از راهنمایی ،ارجمندامیدوارم خوانندگان گرامی و اساتید 

  .بعدي بر غناي این اثر بیافزایدهاي  ویراستتذکرات آنان بتواند در 
  1433رجب سال  27 -  احمدحسین شریفی

   )سلم و وآله علیه اهللا صلی(سالروز مبعث پیامبر گرامی اسالم

  1391خرداد  29برابر با 
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  اولفصل 

  اوقات فراغتدر  اسالمیسبک زندگی 
 

به شکل امروزي آن یک پدیدة جدید بوده و محصول دوران شهرنشینی و » اوقات فراغت«مسألۀ 
ها براي گذران زندگی روزمرة خود مجبورند دائماً در  انسان. عصر صنعتی و روزگار مدرنیته است

اي بسته و ه ر محیطهاي متمادي از زندگی خود را صرف کار و تالش د فعالیت باشند و ساعت
هاي جسمی این  ین مسأله، در کنار شهرنشینی و مشکالت روحی و روانی و آسیبا. محدود کنند

اي در اندیشۀ طرح اوقات   نوع زندگی در مقایسه با زندگی روستایی و عشایري، موجب شد عده
وقات اهمیت ا. فراغت و مدیریت چنین اوقاتی براي استفاده بیشتر از نیروي کار افراد برآمدند

هاي علمی جدیدي براي تحلیل و بررسی و  فراغت براي انسان امروزي تا آنجا است که رشته
شناسی  روان«، »شناسی اوقات فراغت جامعه«. مدیریت ابعاد مختلف این مسأله شکل گرفته است

  .توان از این سنخ دانست و امثال آن را می» فراغت

  منظور از اوقات فراغت

معانی مختلف و البته قریب . گرفته شده است» فَرَغ«ی که از ریشۀ لغتی است عرب» فراغت«
و » دست کشیدن از کار«، »پایان یافتن کاري«، »وسعت« 1،»جدایی از چیزي یا کاري«: االفقی دارد

. معانی فراغت است ترین از مهم» گیرد ختیار انسان قرار میفرصتی که پس از پایان یک کار در ا«

                                          
ه نیست هر که در این حلق/ سلسله موي دوست حلقه دام بال است«: فراغت در این شعر سعدي به همین معنا به کار رفته است. 1

 »فارغ از این ماجرا است

هایی است که فرد در استراحت و آسایش از کار  ها و فرصت ه معناي زماننیز ب» اوقات فراغت«
 2.برد خود به سر می اصلیرسمی و شغل 

هاي آزادي تمام عیار  اند که به معناي اوقات و زمان اي معنا کرده بعضی، اوقات فراغت را به گونه
نسان باید فقط به دنبال امور اوقاتی که ا. هاي قانونی و اخالقی است قیود و محدودیت  انسان از همۀ

از نظر اینان اوقات فراغت یعنی اوقات . هاي مورد عالقه خود برود و بگردد دلخواه و لذت
  !مسؤولیتی، آزادي محض و اوقات رهایی از وظایف اجتماعی بی

اوقات فراغت . چنین نگاهی از اساس با اندیشۀ اسالمی و نوع نگاه اسالم به انسان متفاوت است
زیرا در هر جایی و تا . نیست» اوقات بیکاري«یا » مسؤولیتی اوقات بی«ر اسالم هرگز به معناي از نظ

بنابراین هرگز . زمانی که انسان عقل و اختیار و آگاهی و قدرت داشته باشد، مسؤولیت نیز دارد
مسؤولیتی و آزادي محض و رهایی از وظایف و تکالیف  توان اوقات فراغت را اوقات بی نمی

زیرا بیکاري یعنی اینکه فرد هیچ کاري . اوقات فراغت به معناي اوقات بیکاري هم نیست. نستدا
و کسی . اما در اوقات فراغت کارهاي زیادي براي انجام دادن هست. براي انجام دادن نداشته باشد

در . که اوقات فراغت خود را اوقات بیکاري تلقی کند، از نظر اسالم کاري ناپسند انجام داده است
بعضی روایات فراغت به معناي بیکاري به شدت نکوهش شده و شخص فارغ به عنوان کسی که 

  :استمورد غضب خداوند است معرفی شده 
ضغبزَّ یع لَّ وج الْفَارِغ  إِنَّ اللَّه ام النَّو دب3؛ الْع   

 .دارد به درستی که خداي عز و جل بندة پرخواب بیکار را دشمن می

تفریح و سرگرمی در حقیقت . نیز متفاوت است» تفریح و سرگرمی«نین اوقات فراغت با همچ
بنابراین با . به تعبیر دیگر، محصول اوقات فراغت است. هاي گذران اوقات فراغت است یکی از راه

  .اوقات فراغت متفاوت است

                                          
 .نامه دهخدا فرهنگ عمید، فرهنگ معین، لغت: ك.ر. 2
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  اوقات فراغت يها يژگیو
معلوم شد که اوقات فراغت چه چیزهایی یعنی . تا اینجا ابعاد سلبی اوقات فراغت گفته شد

  :کنیم را بیان میآن  يها یژگین ویبارزتردر اینجا براي فهم بهتر اوقات فراغت . نیست
هاي اوقات فراغت این است که انسان از کار  یکی از شاخصه: فراغت از کار رسمی و روزانه .1

است برخی افراد  شاید همین ویژگی است که موجب شده. رسمی و روزانۀ خود فارغ باشد
بله اوقات فراغت اوقاتی است که از کار . اوقات فراغت را به معناي اوقات بیکاري تلقی کنند

شویم، اما روشن است که فراغت از کارهاي رسمی به معناي بیکاري  رسمی و روزانه فارغ می
  .نیست

کراه کار و دومین ویژگی اوقات فراغت این است که فرد در این اوقات از روي اجبار و ا .2
تواند کارهاي مورد عالقۀ خود را  اوقاتی است که انسان می. کند فعالیت خود را انتخاب نمی

به تعبیر دیگر، در این اوقات، انسان از اختیار و قدرت انتخاب بیشتري براي گزینش . انجام دهد
هاي رسمی و  برخالف اوقاتی که به هر دلیل به فعالیت. اش برخوردار است فعالیت مورد عالقه

مثالً یک کشاورز در هنگام کشاورزي از قدرت انتخاب و اختیار زیادي . پردازد شغلی خود می
هاي  خواهد گندم بکارد، الزم است وظایف معینی را انجام دهد، زمان اگر می. برخوردار نیست

ت که اما اوقات فراغت به این صورت اس. خاصی به آبیاري و وجین و درو و امثال آن بپردازد
به همین دلیل . هم نوع فعالیت و هم زمان انجام آن و میزان انجام آن دلبخواهی و اختیاري است

حتی ممکن . پردازد که مطلوب و دلخواه او هستند در اوقات فراغت هر کسی به کارهایی می
اما چون در غیر از اوقات   فرسا انجام دهد، است فرد در اوقات فراغت کاري سخت و طاقت

دهد،  دهد و به دلخواه و انتخاب خود این کار را انجام می شغل معین خود انجام می رسمی
توان گفت  به همین دلیل است که می. رود مصداقی از گذراندن اوقات فراغت به شمار می

چگونگی گذران اوقات فراغت متأثر از نوع شخصیت و هویت اجتماعی، تربیتی و اخالقی افراد 
 . است

هایی است که اوقات فراغت را از اوقات اشتغال  و نفع اقتصادي از دیگر ویژگی نداشتن انگیزه .3
هر چند مدیران . در اوقات فراغت غالباً افراد انگیزة مادي و سودجویانه ندارند. کند تفکیک می

اي مدیریت کنند که موجب  بایست اوقات فراغت مردم را به گونه توانند و می فرهنگی جامعه می
هاي  رسد اگر توصیه به نظر می. ي و گردش مالی بیشتري در سطح جامعه شودرونق اقتصاد

اسالم دربارة چگونگی گذران اوقات فراغت عملی شود، مثل توصیه به مسافرت و گردشگري، 
هاي فرهنگی و اخالقی و دینی، شاهد رونق اقتصادي بیشتري در سطح جامعه نیز  در کنار بهره
  .خواهیم بود

  غتاهمیت اوقات فرا

  : اوقات فراغت در دنیاي معاصر از جهات مختلفی اهمیت پیدا کرده است

  سازي زماني براي فرهنگ

ها براي القاي فکر و اندیشه و  ترین جهات اهمیت آن این است که بهترین زمان یکی از مهم
راد با مدیریت اوقات فراغت اف. اوقات فراغت آنان است  فرهنگ مورد قبول خود به افراد و جامعه،

. سوق داد نظرشان را به سمت و سوي مورد  هاي ها، رفتارها و امیال و خواسته توان باورها، ارزش می
هاي فرهنگی در بسیاري از کشورهاي پیشرفته در روزگار حاضر بر روي  گذاري بیشترین سرمایه

همگی هاي مختلفی است که  بازي و سرگرمی ساخت فیلم و سریال و کارتون و انیمیشن و اسباب
  .گیرد آنان به منظور پر کردن اوقات فراغت افراد صورت می

تعالیم اسالمی دربارة اهمیت وقت و فرصت و نکوهش بطالت و لهو و لعب  با توجه به مجموعۀ 
توان گفت نگاه اسالم به مقولۀ اوقات فراغت، نگاهی تربیتی و اخالقی است و هرگز به عنوان  می

  .کند گذرانی به آن نگاه نمی هودهیی براي بیها هدف وقت یا فرصت گذران بی

  فرصتي براي ایجاد اشتغال

ریزي براي مدیریت اوقات فراغت  ها شغل، برنامه ها براي ایجاد میلیون یکی از بهترین فرصت
اوقات فراغت مردم، نیاز به کارهاي فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی این منظور براي  . مردم است



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٨
 

 

باید امکانات تفریحی و ورزشی مورد نیاز براي گذران اوقات فراغت را اي  عده. فراوانی است
هاي تئاتر و  هاي نمایشی، مثل سینماها، خانه اي باید مکان عده  داري کنند؛ بسازند و از آنها نگه

ها کار کنند تا  اي باید روزها و سال هاي عکس و فیلم و امثال آن را تأمین کنند و عده نمایشگاه
 ها ي ساختن برخی فیلمبه عنوان مثال، برا. د ساعت از اوقات فراغت مردم را پر کنندبتوانند چن

گیرد  صورت میاند و بعضاً چندین هزار ساعت کار و تالش دسته جمعی  صدها نفر، مشغول فعالیت
هاي مختلف  اي و سایت هاي مختلف رادیویی و تلویزیونی و ماهواره تولید شود؛ شبکه تا فیلمی
. توان محصول کار براي مدیریت اوقات فراغت دانست ها و صدها مورد دیگر را می و ده اینترنتی

پر کردن اوقات فراغت اقشار   هاي ایجاد اشتغال در دنیاي مدرن، تالش در جهت بنابراین یکی از راه
  .مختلف مردم است

  شمولي و فردشمولي زمان

کنند صرفاً مربوط به نوجوانان و  ان میآید، بسیاري گم وقتی سخن از اوقات فراغت به میان می
اما این ! شود ها سخن گفته می جوانان و آن هم در فرصت تعطیالت تابستانی مدارس و دانشگاه

سن خاص یا زمان خاصی قشر خاص، اوقات فراغت اختصاص به . پنداري کامالً نادرست است
ت فراغت هستند، یازمند داشتن اوقاهمۀ افراد جامعه نه تنها ن. شمول و فرد شمول است زمان. ندارد

همین . توان زیر مجموعۀ اوقات فراغت دانست بخش زیادي از زندگی آنان را می بلکه خواه ناخواه
  . دهد ریزي براي اوقات فراغت را نشان می مسأله اهمیت برنامه

  تهدیدي براي سالمت اخالقي جامعه

تواند به  ، اگر به درستی ساماندهی نشود میها و برکاتی که دارد اوقات فراغت در کنار همۀ خوبی
شاید بتوان  .ترین تهدیدات براي سالمت اخالقی و روانی جامعه به شمار آید عنوان یکی از جدي

برنامگی فردي و  هاي اجتماعی بی ها و کجروي کاري گفت یکی از مهمترین علل انحرافات و بزه
اگر مسؤوالن فرهنگی و مدیران است که  این یک حقیقت .اجتماعی در حوزة اوقات فراغت است

هاي ملی اوقات فراغت قشرهاي مختلف  فکري جامعه با توجه به سبک زندگی اسالمی و ارزش

اگر . آید هاي جبران ناپذیري در حوزة فرهنگ و اخالق به بار می جامعه را مدیریت نکنند، خسارت
مناسبی براي آن نداشته باشیم، دیگران دهی  ریزي نکنیم و جهت ما براي اوقات فراغت مردم برنامه

کوتاهی در این عرصه به منزله در اختیار قرار دادن زمینی بکر و آماده به . این کار را خواهند کرد
هاي خود سعی خواهند کرد اوقات فراغت  آنان بر اساس ارزش. دشمنان فرهنگی جامعه خواهد بود

  : فرماید می )السالم علیه(امام علی. ندجوانان ما را به سمت و سوي مورد نظرشان سوق ده
عة؛  تَکُونُ  الْفَرَاغِ  موب1الص  

  .شود یحاصل م یطانیش يها ل به خواستهیهمراه با فراغت، تما

  آن ياوقات فراغت و كاركردها

اوقات فراغت . تواند کارکردهاي مختلفی داشته باشد همانطور که اشاره شد، اوقات فراغت می
هاي جسمی و روحی موجب  خستگی. تا تکرار و یکنواختی در زندگی پیش نیایدشود  موجب می

توان فواید اوقات فراغت را به این ترتیب  بر این اساس می. کسالت و سستی در انجام وظایف نشود
  : ذکر کرد

توانی محدود دارد، کار  شخصی،از کارهاي روزمره؛ به هر حال، هر  هاي ناشی رفع خستگی .1
شود، اوقات فراغت اگر به درستی  اخت موجب خستگی جسمی و روحی میمداوم و یکنو

  ها را رفع کند؛  تواند خستگی مدیریت شود می
شود و در  هاي افراد می باال بردن بازده کار؛ اوقات فراغت موجب بازیابی و بازسازي توانایی .2

 .نتیجه بازده کاري آنان را باال خواهد برد

تواند بسیاري از  اوقات فراغت می: هاي جسمی و خستگی هاي روحی جلوگیري از افسردگی .3
ها را کنترل کند و در نتیجه موجبات  ها و خشم ها و ترس مشکالت روحی و روانی و اضطراب

 آرامش روحی و آسایش جسمی را فراهم کند؛
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هاي اجتماعی سپري کنیم، موجب  در صورتی که اوقات فراغت را در فعالیت: رشد اجتماعی .4
 شود؛ عی افراد و بهبود روابط اجتماعی میرشد اجتما

مدیریت درست اوقات فراغت و ساماندهی آن در جهت : هاي اجتماعی پیشگیري از آسیب .5
 . هاي اجتماعی را از بین ببرد گیري بسیاري از آسیب تواند زمینۀ شکل سازي می  فرهنگ

جب رونق اقتصادي تواند مو اوقات فراغت اگر به درستی ساماندهی شود می: رونق اقتصادي .6
به عنوان مثال، اگر همگی مردم یا بخش اعظمی از آنان به این توصیۀ قرآن مبنی بر . مردم شود

در زمین عمل کنند در آن صورت شاهد رشد و رونق اقتصادي  در بسیاري از و سفر سیر 
 .مناطق جهان خواهیم بود

ها در اوقات فراغت این است که یکی از بهترین کار: فرصتی براي تقویت ایمان و عبادت بیشتر .7
هاي دینی و مذهبی خود را باال  اطالعات و آگاهی. به امور عبادي و دینی خود بیشتر بپردازیم

  :دیفرما یم» و ال تَنْس نَصیبک منَ الدنْیا«فه یشر ۀیر آیتفس در )السالم علیه(یامام عل. ببریم
لَا تَنْس  تَکحص  تَکقُو فَ  و ورَةَ؛  رَاغَکا الْآخبِه أَنْ تَطْلُب نَشَاطَک و کابشَب 1و  

درستی، نیرومندي، فراغت، جوانی و نشاط خود براي طلب آخرت  نکن که از تن فرامونش
 .استفاده کنی

  اوقات فراغت در آیات و روایات
گاتنگ با با توجه به اینکه اوقات فراغت و چگونگی گذران و نوع مدیریت آن ارتباطی تن

مند و  توان گفت از مفاهیم نسبی و زمان امکانات و سطح زندگی مادي مردم دارد و به نوعی می
مکانمند است، بنابراین نباید از آیات و روایات انتظار داشت به صورت جزئی و مصداقی همۀ موارد 

امبر زیرا قرآن و دستورات پی. اوقات فراغت و چگونگی گذران آن را تشریح کرده باشند
قوانین کلی و معیارهاي اساسی و چارچوب عمل  )السالم علیهم(و امامان معصوم )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم
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بسیاري از جزئیات و . شوند هند و جز در موارد استثناء وارد جزئیات و مصادیق نمید را به دست می
  . کنند مصادیق از مقتضیات زمان و مکان است که به تناسب شرایط تغییر می

هر گاه از کار مهمی فارغ . خواهد هیچ فرصتی را براي تعالی از دست ندهیم اسالم از ما می
که ما براي زندگی خود شدیم، بالفاصله به کار مهم دیگري بپردازیم؛ الزمۀ این دستور آن است 

  . اشیمبه سمت هدف اصلی در حرکت ب و همواره داشته  برنامه
  ٢َربَِّك َفاْرَغْب؛  ؛ َو ِإلىَفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب

  .شوي به مهم ديگري پرداز؛ و به سوي پروردگارت توجه کن پس هنگامي که از مهمي فارغ مي
مؤمنان و   و به تبع از همۀ )سلم و وآله علیه اهللا صلی(بر اساس این آیه خواستۀ خداوند از پیامبر اکرم
البته بسیاري از کارها . از دست ندهندو تعالی خداباوران این است که هیچ فرصتی را براي پیشرفت 

فرماید باید به کار مهمی  پذیرد، خداي متعال می اما هر زمان که کار مهمی پایان می. ندباش می مند زمان
  .دیگر بپردازید

  ضرورت استفادة بهینه از وقت
فایده  بیهمانطور که در تعریف اوقات فراغت گفتیم، اوقات فراغت به معناي اوقات مرده و 

اي از اوقات عمر خود را به بطالت  بر اساس فرهنگ دینی، ما حق نداریم حتی لحظه. نیست
در روایات آمده است از جمله . ما در برابر لحظه لحظۀ عمر خود باید پاسخگو باشیم. بگذرانیم

ي و چگونگی سپر مواردي که باید در روز حساب، پاسخگو باشیم، دربارة چگونگی گذران عمرمان
  فرماید در تفسیر این آیه که می )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم. مان است کردن جوانی

  :مودندفر »و قفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ«
و عـنْ    یما أَفْنَـاه ف  عمرِه  إِنَّه لَا یجاوِز قَدما عبد حتَّى یسأَلَ عنْ أَربعٍ عنْ شَبابِه فیما أَبلَاه و عنْ

فَقَه و عنْ حبنَا أَهلَ الْبیت؛  3ماله منْ أَینَ جمعه و فیما أَنْ
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ١٠
 

 

از  :پرسش پاسخ دهدمگر اینکه به چهار دارد  قدم از قدم برنمی کسدر قیامت هیچ 
ز اش نموده؛ ا اش که در چه راهی صرفش کرده؛ از عمرش که در چه چیزي سپري جوانی

   .اش کرده و در چه راهی مصرفش نموده و از محبت اهل بیت مالش که از کجا جمع
  : موالنا در این رابطه چنین سروده است

  اندر اين مهلت که دادم من ترا    حق همي گويد چه آوردي مرا
  اي ت در چه فاني کردهقوت و قو    اي عمر خود را در چه پايان برده

  اي نج حس را در کجا پالودهپ    اي گوهر ديده کجا فرسوده
  خرج کردي چه خريدي تو زفرش    چشم وگوش وهوش وگوهرهاي عرش

  :به تعبیر حافظ
  بس خجالت که از اين حاصل اوقات بريم    کاري نکندقدر وقت ار نشناسد دل و

هاي  ها سفارش به همین دلیل است که ائمۀ اطهار و اولیاي دین نسبت به قدردانی از فرصت
هایی که در اختیارتان است باشید،  ها و زمان اند که مواظب فرصت دائماً هشدار داده. اند ردهفراوانی ک

داري  هاي دین یکی از شاخصه. و نه امکان بازگرداندن آنوقت وجود دارد انداز کردن  نه امکان پس
ی را هیچ وقت. ریزي دارد و ایمان این دانسته شده است که شخص مؤمن براي همۀ اوقاتش برنامه

هاي انسان مؤمن، یکی از  در ضمن بیان ویژگی، )السالم علیه(یامام عل .براي بیکاري و بطالت ندارد
برد و هیچ زمانی را به بطالت  شمارد که از همۀ اوقات خود استفاده می هاي او را چنین بر می ویژگی

  1؛»هوقتُ مشغولٌ«. گذراند نمی
  :دیفرما یم يبه ابوذر غفارهاي خود  سفارشدر  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم

  ٢؛ علَى درهمک و دینَارِك  منْک  أَشَح  عمرِك  علَى  یا أَبا ذَر کُنْ
  3.تر باش در هزینه کردن عمرت نسبت به هزینه کردن درهم و دینارت حریص! ابوذر يا
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  :)السالم علیه(یعلامام 
رُّ متَم إِنَّ الْفُرَصکَنَتا إِذَا أَمابِ فَانْتَهِزُوهحما؛  رَّ السنَد تادإِلَّا ع رِ وابِ الْخَیوی أَب4ف 

دست داد به سرعت آنها را در کارهاي  یپس اگر فرصت. گذرند میابر ها همچون  فرصت
  .و گرنه پشیمانی در پی خواهد داشت یدخیر به کار گیر

  5إِضَاعۀُ الْفُرْصۀِ غُصۀ؛
  .از دست دادن فرصت اندوه آور است

  6غَافصِ الْفُرْصۀَ عنْد إِمکَانها فَإِنَّک غَیرُ مدرِکها عنْد فَوتها؛
گر آنها را به دست یاگر از دست بروند، دزیرا  محکم بگیرید؛ش آمده را یپ يها فرصت

  .دیآور ینم
  :فرماید می )السالم علیه(امام حسن

  7یعۀُ الْفَوت، بطیئَۀُ الْعود؛الْفُرْصۀُ سرِ
 .گردند روند و به کندي باز می ها به سرعت از دست می فرصت

  :فرماید می )السالم علیه(امام صادق
تلَس  بى  أَنْ  أُحأَر  الشَّاب  نْکُمنِ  مالَیی حیاً فإِلَّا غَاد :ی لِّماً، فَإِنْ لَمتَعم ماً أَوالا علْ فَـرَّطَ،  إِمفْع

) صلَّى اللَّه علَیه و آله(فَإِنْ فَرَّطَ ضَیع، و إِنْ ضَیع أَثم، و إِنْ أَثم سکَنَ النَّار، و الَّذي بعثَ محمداً 
   8بِالْحقِّ؛

ا عالم و ی: ببینم مگر در یکی از این دو حالت باشداز شما را  یوست ندارم جواند
سوگند به کسی که محمد را به پیامبري برانگیخت ا متعلّم و آموزنده؛ ید باشد و دانشمن

                  
                                                                                                      

سعدي در غزلیات خود چه . است) سلم و وآله علیه اهللا صلی(هاي چیزي غیر از این توصیه پیامبر اکرم در حالی که وضع اغلب انسان. 3
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   ١١/     سبک زندگي اسالمي در اوقات فراغت  – اولفصل 
 

 

کرده و در آن صورت عمر  یو کوتاه يکار ن دو حال نبود، کمیچ کدام از ایاگر در ه
کسی که گناه گناهکار است و کسی که عمر خود را ضایع کند ع نموده و یخود را ضا

  .کند، جهنمی خواهد بود
  : فرماید در صحیفۀ سجادیه در این باره می )السالم یهعل(امام سجاد
فَاجعلْه فَرَاغَ سلَامۀٍ لَا تُدرِکُنَا فیه تَبِعۀٌ، و لَا تَلْحقُنَا فیه سأْمۀٌ، حتَّى   شُغْلٍ  لَنَا فَرَاغاً منْ  قَدرت  فَإِنْ

یئَات بِصحیفَۀٍ  الس نَّا کُتَّابع رِفنْصنَّـا       یع ـنَاتسالْح لَّى کُتَّـابتَـوی نَا، وئَاتـیکْـرِ سنْ ذۀٍ میخَال
1مسرُورِینَ بِما کَتَبوا منْ حسنَاتنَا؛

  

اى، آن را سالم قرار ده که در آن،  اگر براي ما فراغتی از کارها مقدر فرموده ... !ایخدا
ها، با  يسندگان بدیرد، تا فرشتگان و نواوین يبه ما رو یابد و خستگیما را در ن یگناه

ها، به خاطر  یکیسندگانِ نیما بازگردند و نو يمان، از سو ان گناهانیاز ب یخال ییها پرونده
   .اند، شادمان شوند که از ما نوشته ییها یکین

  :فرماید می )السالم علیه(امام موسی کاظم
یبغض الْعبد الْفَارِغتَعالَى لَیبغض الْعبد النَّ  اللَّه  إِنَ ام إِنَّ اللَّه لَ 2؛ و  

 .آید خداي متعال از انسان پرخواب و از انسان بیکار بدش می

  اوقات فراغتچگونگي گذران 

اي  متأسفانه برخی افراد هیچ برنامه. همۀ افراد در نحوة گذران اوقات فراغت خود یکسان نیستند
. هاي فراغت از کار است یل، بدترین لحظات زندگی آنان زمانبه همین دل. براي این کار ندارند

ها، ایستادن  پرسه زدن در خیابان. اوقات فراغت براي چنین افرادي معنایی جز اوقات بیکاري ندارد
. تراشی براي اطرافیان محصول چنین نگاهی به اوقات فراغت است در کوچه و خیابان و یا مشکل

ي تلویزیون و گوش دادن به رادیو و امثال آن اوقات فراغت خود برخی دیگر ممکن است با تماشا
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ریزي  البته اگر با برنامه. اند برنامه چنین افرادي نیز در اغلب موارد بی. اي سپري نمایند را به گونه
آنچه که اشکال . هایی از خود را به تماشاي تلویزیون و امثال آن اختصاص دهیم، اشکالی ندارد زمان

حوصلگی با  گی و از روي بیبرنام نباید به دلیل بی. له استد منفعالنه با این مسأدارد برخور
چنین حالتی . کنیم اي و امثال آن خود را سرگرم  هاي مختلف تلویزیونی و رادیویی و ماهواره شبکه

  .هاي اخالقی و اجتماعی بکشاند ممکن است انسان را به بسیاري از ناهنجاري
واهد این است که فعاالنه با اوقات فراغت خود برخورد کنیم و با مدیریت خ آنچه اسالم از ما می

توشۀ جسمی و . ها را از اوقات فراغت خود ببریم جانبه بهترین بهره  ریزي همه صحیح و برنامه
  . هاي فعالیت و کار باید از همین اوقات فراغت فراهم نمود روحی الزم را براي زمان

  تفریح

هر انسانی نیازمند . ترین کارها در اوقات فراغت باشد ترین و ضروري از مهمتواند یکی  تفریح می
ها و تفریحات افراد و طبقات  البته سرگرمی. اوقاتی است که در آن به تفریح و سرگرمی بپردازد

. نیاز از تفریح باشد مختلف اجتماعی و سنین مختلف متفاوت است، اما هیچ انسانی نیست که بی
ترین  یکی از مهم. ید نیرو و زدودن یکنواختی از زندگی، امري الزم و ضروري استتفریح براي تجد

، وقتی برادران یوسف )السالم علیه(در داستان حضرت یوسف. اصول بهداشت جسم و روان است
  : کنند چنین درخواست می. خواهند اجازة او را از پدر بگیرند می

ْع َو        لىقاُلوا یا َأبانا ما َلَك ال َتْأَمنَّا َع« دًا َیْرَت ا َغ ْلُه َمَعن ُحوَن؛ َأْرِس ُیوُسَف َو ِإنَّا َلُه َلناِص

   ٣َیْلَعْب َو ِإنَّا َلُه َلحاِفُظوَن؛

در ! کنـي؟  يوسف، به ما اطمينان نمي  چرا تو دربارة! اي پدر«: گفتند) برادران نزد پدر آمدند و(
بفرست، تا غذاي کافي بخـورد و  ) ارج شهربه خ(فردا او را با ما ! حالي که ما خيرخواه او هستيم

  » .تفريح کند؛ و به يقين ما از او محافظت خواهيم کرد
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ١٢
 

 

برخی از مفسران از این آیه مباح بودن بازي و تفریح براي نوجوانان و جوانان را استفاده 
مورد حتی صرف نظر از این آیه، هیچ تردیدي در این نیست که اسالم انواعی از تفریح را . اند کرده

سواري، شنا،  گیري، تیراندازي، اسب ها و تفریحاتی مثل کشتی ورزش: توجه قرار داده است
ها و تفریحاتی در  نقش چنین ورزش. شمشیربازي و امثال آن مورد توجه و سفارش اسالم است

در ادامه برخی از . تقویت جسم و روح آدمی و آرامش جسمی و روحی او بر کسی پوشیده نیست
  :کنیم ها و تفریحاتی را ذکر می اظر به چنین ورزشروایات ن
  : فرماید نقل شده است که می )سلم و وآله علیه اهللا صلی(روایتی از پیامبر اکرمدر 

 1الکتابۀَ و السباحۀَ و الرّمایۀَ؛  یعلِّمه  حقُّ الولد على الوالد أن
  .و بیاموزدست که نگارش، شناگري و تیراندازي به اا حق فرزند بر پدر آن

   :داند می مؤمن  سرگرمی بهترین را شناگري دیگر، حدیثی در ،)سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم پیامبر
   2؛المؤمنِ السباحۀُ رٌ لَهوِیخَ

  .شنا کردن بهترین سرگرمی و تفریح مؤمن است
  :فرماید همان حضرت در حدیثی دیگر می

فی تَأْدیبِه الْفَرَس و رمیِه عنْ قَوسه و ملَاعبته امرَأَتَـه فَـإِنَّهنَّ     ثَلَاث  ا فیإِلَّ  باطلٌ  لَهوِ الْمؤْمنِ  کُلُ
  3حق؛

تربیت اسب، : هر نوع تفریح و سرگرمی براي مؤمن شایسته نیست مگر در سه چیز
هایی  یگذراند؛ چنین تفریحات و سرگرم سازي کمان و اوقاتی که با همسرش می آماده
  .اند حق
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  مسافرت و گردشگري

هاي گذران اوقات فراغت، که مورد تأکید ویژة اسالم نیز  ترین راه یکی از بهترین و سودبخش
آیات متعددي در قرآن کریم مردم را به سیر و سفر و . هست، مسافرت و گردشگري است

 شت دشمنان دین،لهی و مشاهدة سرنوها و مظاهر ا گردشگري در سراسر زمین و دیدن نشانه
قرآن کریم گردشگري و سیر . کنند مجرمان و گناهکاران دعوت می ،کنندگان دعوت پیامبران تکذیب

مسافرت و دیدن آثار باستانی و . داند و سفر در زمین را موجب فهم و درك بهتر حقایق هستی می
. داند نوشت خود میگیري و تفکر بیشتر در سر هاي برجاي مانده از گذشتگان را موجب عبرت نشانه

  :کنیم در اینجا برخی از آیات مربوطه را ذکر می
  ٤؛َقْد َخَلت ِمن َقْبِلُكْم سَنٌن َفِسیُروا فى اَألْرِض َفانظُروا َكْیف كاَن َعِقَبُة اْلُمَكذِِّبیَن

وجـود داشـت، پـس در روي    ) ها هاي الهي بر طبق اعمال امت و مجازات(ها  پيش از شما، سنت
  چگونه بوده است؟) آيات الهي(کنندگان  کنيد و ببينيد سرانجام تکذيبزمين، گردش 

ا ال          ا َفِإنَه َمُعوَن بَه ا َأْو َءاَذاٌن َیس وَن بَه وٌب َیْعِقُل ْم ُقُل وَن لهَُ َأ َفَلْم َیِسیُروا فى اَألْرِض َفَتُك

  ٥؛َتْعَمى اَألْبصُر َو َلِكن َتْعَمى اْلُقُلوب اّلتى فى الصُدوِر

بـا آن درک کننـد؛ يـا    ) حقيقـت را (هايي داشته باشند که  زمين سير نکردند، تا دل آيا آنان در
هـاي ظـاهر نابينـا     چشـم ) شود کـه  بسيار مي(زيرا ! بشنوند؟) نداي حق را(هايي که با آن  گوش
  .شود هاست کور مي هايي که در سينه شود، بلکه دل نمي

  ٦؛َبُة اْلُمْجِرِمیَنُقْل ِسیُروا فى اَألْرِض َفانظُروا كْیف كاَن َعِق

  »!در زمين سير کنيد و ببينيد سرانجام مجرمان چگونه بود«: بگو
ى   ُقْل ِسیُروا فى اَألْرِض َفانظُروا كْیف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثّم الّلُه ُینِشُئ الّنشَأَة اَالِخَرَة ِإّن الّلَه َعل
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  ١؛كلِّ شْىٍء َقِدیر

بـه  (نه آفرينش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگو«: بگو
  .کند؛ به يقين خدا بر هر چيزي تواناست جهان آخرت را ايجاد مي) همين گونه

َو َلْم َیِسیُروا فى اَألْرِض َفَینظُروا َكْیف كاَن َعِقَبُة اّلِذیَن ِمن َقْبِلِهْم كاُنوا َأشّد ِمنُهْم ُقّوًة َو َأ

اُروا اَألْرض َو َعَم ُه  َأَث اَن الّل ا ك ِت َفَم ُلُهم ِباْلَبیَِّن اَءْتُهْم ُرس ا َو َج ا َعَمُروَه َر ِمّم ا َأكث ُروَه

  ٢؛ِلَیظِلَمُهْم َو َلِكن كاُنوا َأنُفسُهْم َیظِلُموَن

آنهـا  ! آيا در زمين گردش نکردند تا ببينند عاقبت کساني که قبل از آنان بودنـد چگونـه بـود؟   
دگرگون ساختند و بـيش از اينـان،   ) براي زراعت و آبادي(ين را نيرومندتر از اينان بودند، و زم

امـا آنهـا انکـار کردنـد و     (آن را آباد کردند، و پيامبرانشان با داليل روشن به سراغشان آمدند 
  .کردند ؛ خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، ولي خودشان به خويشتن ستم مي)کيفر خود را ديدند

گري را موجب سالمتی جسمی و  ر و گردشنیز در حدیثی سف )سلم و آلهو علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم
  3».سافرُوا تَصحوا سافرُوا تَغْنَموا«: فرماید داند و می مندي اقتصادي می بهره

  :دربارة اهمیت سفر چنین آمده است )السالم علیه(در دیوان اشعار منسوب به امام علی
بنِ  تَغَرع  طَانالْأَو  لَىفي طَلَبِ الْع     دائفَو سفَارِ خَمي الْأَسفَف رافس و  

يشَةعم ابساكْت و مه جاجِد    تَفَرةُ مبصُح و ابآد و لْمع ٤و  
: از وطن خارج شو؛ مسافرت کن؛ زیرا در مسافرت پنج فایده استدر طلب بزرگی 

  .هاي بزرگ آموزي، و همراهی با انسان نش، ادبها، بهرة اقتصادي، کسب دا فراموشی غصه

                                          
 .20سوره عنکبوت، آیه. 1
و سوره  82و آیه  22-21؛ سوره مؤمن، آیات 44؛ سوره فاطر، آیه 109سوره یوسف، آیه : ك.ن ر؛ همچنی9سوره روم، آیه . 2

 .10آیه   محمد،
 .221، ص73، جبحار االنوار. 3
 .139الدین میبدي، تصحیح مصطفی زمانی، ص ، حسین بن معین)السالم علیه(دیوان امیرالمؤمنین. 4

  صله ارحام

ز اقوام و هاي گذران اوقات فراغت، دید و بازید ا یکی دیگر از بهترین و ارزشمندترین راه
هاي اجتماعی و روابط  اسالم به منظور حفظ و تقویت بنیان. دوستان استخویشاوندان و دیدار 

برکات مادي و معنوي فراوانی براي . رتباط با اقوام داردخویشاوندي تأکید زیادي بر صله رحم و ا
هاي شغلی و روزانه فرصت و امکانی براي انجام  طبیعتاً در زمان کار و فعالیت. آن برشمرده است

ترین اوقات براي انجام چنین کاري، اوقات  به همین دلیل، مناسب. این وظیفۀ دینی و انسانی نیست
  .فراغت است

چند روایت از میان صدها آیه و روایتی که در این زمینه وارد شده است، اکتفا  در اینجا به ذکر
  :کنیم یم

  :فرماید می )السالم علیه(امام علی
اء الْأَمانَۀِ و وفَاء بِالْعهد و صلَ أَد و یثدقَ الْحدا صرَفُونَ بِهعی اتلَامینِ علِ الدأَهامِإِنَّ لحو   ۀَ الْأَر

  5؛ ...
داري،  راستگویی، امانت: شود آنان را شناخت هایی دارند که با آنها می دینداران شاخصه

 ...وفاداري، ارتباط با خویشاوندان و 

  :فرماید می )السالم علیه(امام باقر
  6یسرُ الْحساب و تُنْسئُ فی الْأَجلِ؛تُزَکِّی الْأَعمالَ و تُنْمی الْأَموالَ و تَدفَع الْبلْوى و تُ  صلَۀُ الْأَرحامِ

  6الْأَجلِ؛
ارتباط با خویشاوندان، موجب پاکی اعمال، رشد اموال، دفع بالها، حسابرسی آسان و 

  .شود طول عمر می
  :فرماید می )السالم علیه(امام جعفر صادق

                                          
 .239، ص2، جالکافی. 5
 .150همان، ص. 6
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رِّزقِ و تُنْسـئُ فـی      تُحسنُ الْخُلُقَ و تُسمح الْکَف و تُطَیب ال  صلَۀُ الْأَرحامِ نَّفْس و تَزِیـد فـی اـل
  ١الْأَجل؛

ارتباط با خویشاوندان، اخالقی نیکو، دست و دلی باز، جانی پاکیزه، رزقی فراوان و 
  .آورد عمري طوالنی را به ارمغان می

  عبادت خداوند

خَلَقْت الْجِنَّ  و ما«: از نگاه قرآن کریم عبادت و بندگی خداوند هدف اصلی آفرینش انسان است
خواهد در راستاي فلسفۀ وجودي خود حرکت کند،  بنابراین انسانی که می 2.»و الْإِنْس إِالَّ لیعبدونِ

هاي  البته بندگی و عبادت لزوماً به معناي عبادت. باید همۀ اوقات خود به عبادت خدا مشغول باشد
ند خوردن و خوابیدن و تفریحات خود را توا انسان حتی می. شدة فقهی نیست مرسوم و شناخته
در . مشروط به آنکه به انگیزة الهی و در راستاي وصول به مقام قرب انجام گیرند. عبادت الهی بداند

هاي مستحبی، خواندن اذکار و دعاهاي ویژه، روزه  هاي ویژه، مثل نماز عین حال، انجام عبادت
ترین کارها  تواند یکی از شایسته آنی و امثال آن، میگرفتن مستحبی، تمرکز و توجه بیشتر به آیات قر

  .وقات فراغت باشددر ا
  :خواهد در دعایی از خداي متعال چنین می )السالم علیه(یامام عل

  3؛ لَه  لما خَلَقْتَنی  اللهم فَرِّغْنی
   .اي فراغتی به من عطا کن براي دستیابی به آنچه که مرا برایش آفریده! خداوندا

  نفس يرسحساب

توانیم با فراغ بال بیشتري در اوقات فراغت خود انجام دهیم،  ترین کارهایی که می یکی از شایسته
هاي شغلی و  انسان گاهی چنان درگیر فعالیت. حسابرسی اعمال روزانه یا اعمال گذشتۀ خود است

                                          
 .151ن، صهما. 1
 .56سوره ذاریات، آیه . 2
 .989، شماره 348، ص20، ابن ابی الحدید، جشرح نهج البالغه. 3

روزها  حتی ممکن است. کند شود که هدف اصلی زندگی را فراموش می کارهاي روزمرة خود می
بگذرد و سؤاالت اساسی حیات انسانی براي او مطرح نشود چه رسد به اینکه نوع مواجهه خود با 

ام؟ به کجا  ام؟ چرا آمده ام؟ براي چه آمده سؤاالتی از این قبیل که از کجا آمده: آنها را تحلیل کند
اهان این راه کیانند؟ روم؟ چگونه باید این راه را طی کنم؟ نیازها و توشۀ این راه چیست؟ همر می

تواند  اوقات فراغت بهترین زمانی است که هر کسی می. راهزنان این راه کیانند و کجایند؟ و امثال آن
در این باره  )السالم علیه(امام علی. ها اختصاص دهد بخشی از آن را براي تأمل پیرامون این پرسش

  :فرماید می
انَ أَنْ تَکُونَ لَهقَّ الْإِنْسا أَحم باسحلٌ یا شَاغنْهع شْغَلُهۀٌ لَا یاعس  ها نَفْسیهف    ـبا اکْتَسیمنْظُرُ فی فَ

یلها و نَهارِها؛ یها فی لَ  4لَها و علَ
چیزي  یزندگ يها تیاز مشغولزمانی در اختیار داشته باشد که سته است انسان یچقدر شا

روز براي  شبانهآنچه در ودش حسابرسی کند و دربارة ساعتی که از خ: او را سرگرم نسازد
  .بیندیشد، است ا از کف دادهیخود به دست آورده و 

در کنار ساعت  یساعت حسابرساز اشاره دارند و فرد دیندار م اوقات یبه تقسدرحدیث دیگري و نیز 
  :اد شده استیحالل،  يها مناجات و ساعات مخصوص لذّت

فَساعۀٌ ینَاجِی فیها ربه و ساعۀٌ یحاسب فیها نَفْسه و ساعۀٌ یخَلِّی بینَ   ساعات  اثَثَلَ  إِنَّ للْمؤْمنِ
 5؛ نَفْسه و بینَ لَذَّاتها فیما یحلُّ و یجمل

 فرماید، هر مسلمانی دست کم باید یک روز در هفته، خود را نیز می )السالم علیه(امام صادق
مسائل . از کارهاي روزمره فارغ کند و به مسائل تربیتی و دینی خود توجه ویژه نماید

  :ابهامات خود را رفع نماید. دینی خود را پیگیري نماید
 6؛ نْهالْجمعۀِ لأَمرِ دینه فَیسأَلَ ع  یوم  الْأُسبوعِ  أُف للرَّجلِ الْمسلمِ أَنْ لَا یفَرِّغَ نَفْسه فی

                                          
 .236، ص4749، شماره تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 4
 .390، کلمات قصار، شماره نهج البالغه. 5
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هر  ۀروز جمع] دست کم[پرسش دربارة آن، ش و ین خویکار د يکه برا یلمانبر مس اف
  . سازد یفارغ نم] گرید يکارها[هفته، خود را از 
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 فصل ةخالص  

ت و آسایش از هایي است که فرد در استراح ها و فرصت به معناي زمان» اوقات فراغت« .١

 .برد خود به سر مي کار رسمي و شغل اصلي

هاي  حدودیتقیود و م  ازهاي آزادي  نظر اسالم اوقات فراغت به معناي اوقات و زمان از .٢

انسان تا زماني که از عقل و اختیار و  نیست؛ زیرا مسؤولیتي اوقات بيقانوني و اخالقي، و 

در هر زمان و مکاني کارهایي براي انجام . آگاهي برخوردار است، داراي مسؤولیت است

 .توان به معناي اوقات بیکاري دانست ن اوقات فراغت را نميدادن هست، بنابرای

، »فراغت از کار رسمي و روزانه«: عبارتند از اوقات فراغت يها يژگین ویبارزتر .٣

وع فعالیت، زمان ناختیاري و دلبخواهي بودن «، »رد عالقهکارهاي موامکان پرداختن به «

ان اوقات فراغت از نوع شخصیت و چگونگي گذرتأثیر پذیري «، »و میزان انجام آن انجام

 .»نداشتن انگیزه و نفع اقتصادي«و  »هویت اجتماعي، تربیتي و اخالقي افراد

از نظر فرهنگي، : اوقات فراغت در دنیاي معاصر از جهات مختلف داراي اهمیت است .۴

سازي و ترویج فرهنگ مورد قبول خود در میان مردم است؛  بهترین فرصت براي فرهنگ

زایي به آن نگاه  توان به عنوان یکي از بهترین ابزارها براي اشتغال تصادي مياز نظر اق

و از نظر اخالقي نیز اگر به  استشمول و فرد شمول  کرد؛ از نظر دایرة شمول، زمان

براي اخالق و آداب  ترین تهدیدها عنوان یکي از بزرگ تواند به دهي نشود مي درستي سامان

 .جامعه به شمار آید

رفع خستگي از «: ن کارکردها و فواید اوقات فراغت را به این ترتیب ذکر کردتوا مي .۵

هاي روحي و  جلوگیري از افسردگي«، »باال بردن بازده کار«، »کارهاي روزمره

هاي  پیشگیري از آسیب«، »کمک به بهبود روابط اجتماعي«، »هاي جسمي خستگي

 .»ن و عبادت بیشترفرصتي براي تقویت ایما«، »رونق اقتصادي«، »اجتماعي

چگونگي گذران اوقات فراغت و نوع مدیریت آن ارتباطي تنگاتنگ با امکانات و سطح  .۶

نباید از آیات و روایات انتظار داشت به صورت  ،به همین دلیل .زندگي مادي مردم دارد

 .جزئي و مصداقي همة موارد اوقات فراغت و چگونگي گذران آن را تشریح کرده باشند

هر گاه از کار مهمي . خواهد هیچ فرصتي را براي تعالي از دست ندهیم ا مياسالم از م .٧

 .فارغ شدیم، بالفاصله به کار مهم دیگري بپردازیم

اي از اوقات عمر خود را به بطالت  بر اساس فرهنگ دیني، ما حق نداریم حتي لحظه .٨

چگونگي گذران از جمله مواردي که باید در روز حساب، پاسخگو باشیم، دربارة . بگذرانیم

روایات فراواني از ائمة  ،در این زمینه .مان است و چگونگي سپري کردن جواني عمرمان

داري و ایمان را داشتن  هاي دین وارد شده است تا جایي که یکي از شاخصه )السالم علیهم(اطهار

 .اند برنامه براي همة اوقات عمر دانسته

هاي اسالم و اولیاي دین براي چگونگي  صیهتوان اهّم تو با توجه به آیات و روایات مي .٩

سواري، شنا، تیر  تفریح، ورزش، اسب: گذران اوقات فراغت را به این شرح ذکر کرد

هاي ویژه و حسابرسي  اندازي، مسافرت و گردشگري، دیدار با خویشاوندان، انجام عبادت

 .از نفس

تي براي تفریح و اش، نیازمند اوقا هر انساني، متناسب با سن و موقعیت اجتماعي .١٠

تفریح براي تجدید نیرو و زدودن یکنواختي از زندگي، امري الزم و . سرگرمي است

در این میان از نظر . ترین اصول بهداشت جسم و روان است یکي از مهم. ضروري است

 .ها، تربیت اسب، تیراندازي، شنا و همراه با خانواده بودن است اسالم بهترین سرگرمي

گري و سیر و سفر در زمین را موجب فهم و درک بهتر حقایق قرآن کریم گردش .١١

جاي مانده از گذشتگان را  هاي بر مسافرت و دیدن آثار باستاني و نشانه. داند هستي مي

 .داند گیري و تفکر بیشتر در سرنوشت خود مي موجب عبرت
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بر  هاي اجتماعي و تقویت روابط خویشاوندي تأکید زیادي اسالم به منظور حفظ بنیان .١٢

. برکات مادي و معنوي فراواني براي آن برشمرده است. ارتباط با خوشاوندان دارد

 .ترین اوقات براي انجام چنین کاري، اوقات فراغت است مناسب

توانیم با فراغ بال بیشتري در اوقات فراغت خود  ترین کارهایي که مي یکي از شایسته .١٣

  .شتة خود استانجام دهیم، حسابرسي اعمال روزانه یا اعمال گذ
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 ها پرسش  

توضیح دهید آیا اوقات فراغت به معناي اوقات بیکاري و » اوقات فراغت«ضمن تعریف  .١

 .آزادي از قوانین و مقررات است؟ نگاه اسالم را در این زمینه به صورت مستدل بیان کنید

 .هاي اوقات فراغت را به اختصار توضیح دهید ویژگي .٢

فرد و جامعه اخالقي مسائل و  پیشرفت اقتصاديازي، س فرهنگچه نقشي در اوقات فراغت  .٣

 .دارد؟ توضیح دهید

 .ترین کارکردهاي اوقات فراغت را بیان کنید مهم .۴

 .برخورد منفعالنه با اوقات فراغت چه پیامدهایي دارد؟ توضیح دهید .۵

پنج راه مورد قبول اسالم براي گذران اوقات فراغت را ذکر کرده و به اختصار توضیح  .۶

  .دهید
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 مسائلي براي گفتگو و مباحثه  

در این فصل به عنوان  ،و امثال آن» ارحام  صله«، »گردشگري«مواردي همچون  .١

هاي دیگري نیز  هایي براي گذران اوقات فراغت مطرح شد، به نظر شما آیا به گونه راه

ریزي کرد؟ ارتباط موارد پیشنهادي خود را با  توان براي گذران اوقات فراغت برنامه مي

 هاي اسالمي نشان دهید؟ ورها و ارزشبا

 اي به دنبال دارد؟  هاي فردي ریزي براي گذران اوقات فراغت چه آسیب عدم برنامه .٢

هاي اسالمي را در ورزش، گردشگري، تفریح و سرگرمي نهادینه  توان ارزش آیا مي .٣

  کرد؟ چگونه؟ 
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 همنابعي براي مطالع  

 .١٣٨١عترت، ، مهدي گرجي، قم، پیام اوقات فراغت در اسالم .١

  .١٣٨٢، حسین صبوري، قم، صبوري، ورزش در اسالم .٢
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  دومفصل 
  در شادي و نشاطاسالمی سبک زندگی 

  

  تعریف شادي

. هاي درونی انسان است که البته نمودهاي بیرونی و ظاهري هم دارد شادي و سرور از حالت
سان و عالمان اخالق و شنا هاي زیادي براي ارائۀ تعریفی دقیق از این حالت توسط روان تالش

شناسانه دربارة این واژه  بدون آنکه بخواهیم وارد مباحث دقیق لغت 1.فیلسوفان صورت گرفته است
توان گفت حالت  هاي دیگر بشویم، به طور اجمال می و واژگان مرتبط با آن در زبان فارسی و زبان

این حالت . اف و آرزوهاآگاهی از تحقق اهد: شادي و سرور محصول و معلول نوعی آگاهی است
شود که انسان به یکی از اهداف و آرزوهاي خود دست یابد یا اینکه احتمال تحقق  زمانی ایجاد می
مندي و پیروزي به دست  شادي و سرور حالتی روحی است که از حس رضایت. آن را باال بداند

بیند، حالت غم  رباد رفته میرسد یا آرزوي خود را ب در مقابل، وقتی انسان به هدف خود نمی. آید می
به تعبیر دیگر، حزن و اندوه حالتی است که از حس نارضایتی و . شود و اندوه بر او چیره می

  .آید شکست به دست می
تفاوت قائل » شادکامی«و » نشاط«، »خوشی«اند میان سه اصطالح  برخی از محققان خواسته

را به » خوشی« 2.اند ه سطحی از شادي دانستهبه این صورت که هر کدام از آنان را ناظر ب. شوند
هایی که افراد از  شادي. اند که ناظر به سطح جسمی و جنسی هستند هایی  دانسته معناي شادي
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برند، همگی از این نوع  خوردن غذا، شنا کردن در آب، راه رفتن در تپه و ماهور، و امثال آن می
کنند خود را در سطح حیات حیوانی نگه  کسانی که به این سطح از خوشی بسنده می. هستند
دار گریزانند و به یک معنا علیرغم آنکه  اینان در حقیقت از کارهاي فوق العاده و مسؤولیت. اند داشته

اند و گویا رشدشان در  اند اما عمالً متعلق به دوران کودکی در ظاهر از دوران کودکی فاصله گرفته
هاي  هاي روانی و روحی و شادي را به شادي» نشاط«. همان دوران طفولیت متوقف شده است

اند، مثل نشاطی که از احساس مادري یا از احساس پدري به یک مادر  درونی و باطنی مربوط دانسته
این سطح از . آید دهد و یا نشاطی که از موفقیت در انجام یک کار به دست می یا پدر دست می

و . هنوز تا رسیدن به شادي سطح انسانی فاصله دارد تر است، هر چند شادي از سطح قبلی پیشرفته
حالتی است که از دستیابی به اهداف . باالتر از نشاط است. هاي متعالی است شادي» شادکامی«

اش دست پیدا کند، احساس رضایت خاطر و  کسی که به همۀ اهداف زندگی. شود حاصل می
به همین . نیست؛ بلکه دائمی استشادي چنین فردي خوشی و نشاط گذرا . احساس کمال دارد

  .شود دلیل، به آن شادکامی گفته می
این است که  تواند مورد قبول باشد؛ اما واقعیت ها فی الجمله می بندي از شادي هر چند این سطح

هاي کودکانه  هم براي شادي» شادي«واژة . اي و قراردادي است ی صرفاً سلیقههاي واژگان این تفاوت
گذاري شادي به  ارزش. هاي متعالی هاي غریزي و هم براي شادي هم براي شاديشود  استفاده می

نشاط براي عبادت، خدمت به خلق و کارهاي خیرخواهانه . شیوه، متعلَّق و هدف آن بستگی دارد
ارزشمند است؛ اما نشاط در گناه و معصیت و سرخوشی از نافرمانی خدا و شادي از غم مردم و 

هاي ممدوح  را هم براي سرور و فرح» فرح«و » سرور«هاي  قرآن کریم نیز واژه. امثال آن مذموم است
در . کنیم به عنوان نمونه، چند مورد را ذکر می. هاي مذموم به کار برده است و هم براي سرور و فرح
  :آمده استسورة انشقاق دربارة بهشتیان و جهنمیان 

ا    َفَأّما َمْن ُأوتَى ِكَتَبُه ِبَیِمیِنِه َفسْوف یَحاسب ِحسابًا َیِسیرًا َو َینَقِلب ِإلى َأْهِلِه َمسُرورًا َأّم
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ِه        ى َأْهِل اَن ف ُه ك ِعیرًا ِإّن لى س ورًا َو َیص ْدُعوا ُثُب ْوف َی ِرِه َفس ُه َوَراَء ظْه َى ِكَتَب ْن ُأوت َم

   ١إنَّه ظنَّ ان لن یحور؛ َمسُرورًا

ي به آساني به حساب او رسـيدگي  اما کسي که نامة اعمالش به دست راستش داده شود به زود
و اما کسي کـه نامـة اعمـالش بـه پشـت      . گردد اش باز مي و خوشحال به سوي خانواده. شود مي

هـاي سـوزان    و در شـعله ! زند واي بر من که هالک شـدم  سرش داده شود، به زودي فرياد مي
و گمـان  . مسرور بود) از کفر و گناه خود(اش پيوسته  چرا که او در ميان خانواده. سوزد آتش مي

  .باز نخواهد گشت) به زندگي جهان ديگر(کرد هرگز  مي
ممدوح به کار برده شده است و در در مفهنم مثبت و » سرور«بینیم در یک جا  در این آیات می 

  .مذمومدر مفهوم منفی و جایی دیگر 
ورة قصص در به عنوان نمونه، در س. شود نیز مشاهده می» فرح«همین مسأله در کاربرد واژة 

  :خوانیم داستان قارون چنین می
   ٢؛ْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه ال َتْفَرْح ِإّن الّلَه ال یِحب اْلَفِرِحیَنإ

اين همه از سـر غـرور شـادي مکـن، کـه      «: هنگامي را که قومش به او گفتند) به خاطر آوريد(
  ».دارد خداوند شادي کنندگان مغرور را دوست نمي

  .ممدوح به کار برده شده استمثبت و ین واژه به معناي اما در سورة یونس هم
   ٣؛ُقْل ِبَفضِل الّلِه َو ِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلك َفْلَیْفَرُحوا ُهَو َخیٌر مِّّما یْجَمُعوَن

تنها به فضل خدا و رحمت او بايد خوشـحال شـوند؛ کـه ايـن، از تمـام آنچـه گـردآوري        «: بگو
  ».کنند، بهتر است مي

توضیح آنکه شادي و لذت . شود که منجر به شادکامی شود اي گفته می شادي شادي ممدوح به
تواند ارزش پایدارتري داشته باشد که به  شادي در صورتی می. عموماً حالت آنی و مقطعی دارند
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شادي زمانی ارزشمند است که در خدمت . رضامندي و در نتیجه شادکامی و خوشبختی منجر شود
ما را به  هایی که خوشبختی و سعادت و کمال ها و شادي اما لذت. باشدخوشبختی و سعادت انسان 

  :فرماید می )السالم علیه(امام علی. اندازند نه تنها ارزشمند نیستند که باید از آنها پرهیز کرد خطر می
نْ  کَمم  ثَترۀٍ أَواعةِ سوزْناً طَوِیال؛  شَه4ح   

  .آورند به ارمغان می هایی فوري که اندوهی طوالنی بسا لذت
تواند از جنود  تواند از جنود عقل باشد و هم می هم می» شادي« 5گوید مرحوم فیض کاشانی می

و به هر میزان . زیرا شادي از لوازم ادراك محبوب و ادراك صفات و آثار او است. جهل به شمار آید
ادراك صفات و آثارش تر و واالتر باشد، به همان میزان نیز ادراك او و  که محبوب شریف

شان  به همین دلیل کسانی که محبوب. تر خواهد بود آورتر و مسرور کننده تر و شادي بخش لذت
چنین . برند خداوند متعال و صفات و آثار او باشد، بیشترین شادي و سرور و لذت را در هستی می

آغاز و پایان همۀ . دانند زیرا همۀ هستی را فروغ روي دوست می. برند افرادي از همۀ هستی لذت می
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از «: شان چنین است و زبان حال. دانند امور را خداي متعال می

به هر حال، شادي براي چنین افرادي از جنود » عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست/ اوست
آنان از   ران دنیوي باشد، شاديهاي گذ شان دنیا و لذت اما کسانی که محبوب و معشوق. عقل است

  .جنود جهل خواهد بود

  مطلوبیت فطري شادي 

صرف نظر از نوع و . ها است هاي فطري همۀ انسان شاد بودن و مسرور بودن یکی از خواسته
شاید هیچ انسان سالمی را نتوان سراغ . اند کیفیت شادي، همۀ آدمیان فطرتاً خواهان شادي و شادمانی

به همین دلیل است که خداي متعال یکی ! و آگاهانه عالقمند به غم و اندوه باشد گرفت که عالمانه
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در قرآن کریم از زبان بهشتیان . داند هاي اهل بهشت را شاد بودن و دوري از غم و اندوه می از نعمت
  : شود چنین گفته می

ِة      َو قاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربَّ ا داَر اْلُمقاَم ذي َأَحلَّن ُكوٌر الَّ وٌر َش نا َلَغُف

   ١ِمْن َفْضِلِه ال َیَمسُّنا فیها َنَصٌب َو ال َیَمسُّنا فیها ُلُغوٌب؛

حمد و ستايش مخصوص خداوندي است کـه انـدوه را از مـا برطـرف سـاخت؛      «: گويند آنها مي
ي است که با فضل خود مـا را در  همان کس. است) و قدردان(پروردگار ما آمرزنده و شکرگزار 

  » .رسد و نه سستي و واماندگي جاي داد که نه در آن رنجي به ما مي) جاويدان(اين سراي اقامت 
هاي اخروي مؤمنان را شاد بودن و خوشی  و نیز بر همین اساس است که خداوند یکی از پاداش

در نظر گرفته شده است، غمگین هاي اخروي که براي بدکاران  در مقابل، از جملۀ عذاب. داند می
قرآن کریم در . زده است هاي درهم و غم هاي عبوس و چروکیده و سیاه و قیافه بودن و داشتن چهره

  :فرماید این باره می
ي   ْیَس ف َودٌَّة َأ َل وُهُهْم ُمْس ِه ُوُج ى اللَّ َذُبوا َعَل ذیَن َك َرى الَّ ِة َت ْوَم اْلِقیاَم وًى   َو َی نََّم َمْث َجَه

   ٢ُمَتَكبِّریَن؛ِلْل

هايشـان   بيني کـه صـورت   مي) و تکبر ورزيدند(و روز قيامت کساني را که بر خدا دروغ بستند 
  سياه است؛ آيا در جهنم جايگاهي براي متکبران نيست؟

  
توان نتیجه  ها، امیال و آرزوهاي درونی خود می افزون بر این، با مراجعه به حاالت، خواسته

در این میان، اگر . خواستۀ فطري و مشترك میان همۀ آدمیان است گرفت شادي و شادمانی یک
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هر چه دوام  3.هاي پایدار و بادوامی داشته باشیم اندکی دقت کنیم همۀ ما فطرتاً دوست داریم شادي
و همۀ ما در نگاه اول و زمانی که به . تر است تر و خواستنی داشتنی شادي ما بیشتر باشد، دوست

ها و  هاي کوتاه مدتی که غم دهیم از شادي را مورد تحلیل و بررسی قرار میصورت عقالنی مسائل 
هر چند ممکن است به هنگام برخورد با چنان . آورند گریزانیم هاي بلندمدتی را به دنبال می اندوه

ها و  اموري در اثر هیجانات کاذب نتوانیم بر اساس عقالنیت تصمیم بگیریم و مرتکب چنان شادي
  .ویم که البته عمري اندوه و غم و پشیمانی را به دنبال خواهد داشتهایی بش لذت

  
  : فرماید می )السالم علیه(امام علی 

   4کم من فرح افضی به فرَحه الی حزنٍ مخلَّد؛
  .کشانند هی ابدي می هایی که انسان را به اندو چه شادي

  ها ارتباط سبک شادي با باورها و ارزش

بنابراین شاد شدن . شود برآورده شود، براي او شادي حاصل می هاي کسی خواستهآنگاه که 
ها نیز متأثر از  خواسته. هاي افراد یکسان نیست اما خواسته. ها است مالزم با برآورده شدن خواسته

به تعبیر دیگر، سبک شادي و . نوع نگاه افراد به هستی و جایگاه انسان و هدف خلقت او است
کسی که جهان را جهانی . هاي پذیرفته شده او بستگی دارد رها و ارزشکیفیت شادي هر کسی به باو

هاي معنوي و  تواند تصور روشنی از شادي داند و اعتقادي به خدا و معاد ندارد، طبیعتاً نمی مادي می
و حتی ممکن است چنین اموري را . شادي انس با خدا و لذت گفتگو و مناجات با خدا داشته باشد

هاي سایر حیوانات است و از این  هاي چنین افرادي معموالً از سنخ شادي شادي .به تمسخر بگیرد
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٢٤
 

 

بهترین لحظات . برند اینها هم از ارضاي غرایز غضبی و شهوي خود لذت می. آید سطح باالتر نمی
ها و امکانات مادي  ها و پوشیدنی ها و نوشیدنی شادي چنین افرادي زمانی است که بهترین خوراکی

اینان هر زمانی که از مسائل دنیایی و شهوانی و لذایذ مادي سخنی به میان . ار داشته باشندرا در اختی
شوند؛ اما زمانی که سخنی از معنویت و اخالق و خدا و معاد به  آید بسیار شادمان و مسرور می می

  .دهد میان آورده شود، حالت نفرت و اشمئزاز به آنان دست می
  

  :فرماید ادي میقرآن کریم دربارة چنین افر
  ه ونـن دینَ مرَ الّذإِذَا ذُک رَةِ ونُونَ بِاالَخؤْمینَ ال یت قُلُوب الّذأَزاشم هدحو رَ اللّهإِذَا ذُک و

   1؛إِذَا هم یستَبشرُونَ
هاي کسانی که به آخرت ایمان ندارند  دل ،شود هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می

شود، آنان  گردد؛ اما هنگامی که از معبودهایی غیر از او یاد می می) رو متنف(مشمئز 
  .شوند خوشحال می

ها و  شان منحصر در شادي هاي ها و لذت اما کسانی که به خدا و معاد باور دارند طبیعتاً شادي 
هاي  شنوند و نعمت هاي الهی را می اینان زمانی که بشارت. هاي مادي و دنیوي نخواهد بود لذت

براي . دهد ناپذیري به آنان دست می سرور و نشاط وصف ند،کن هاي اخروي را یاد می بهشتی و لذت
به همین دلیل، هر کدام به میزان درك . کنند هایی لحظه شماري می ها و لذت دستیابی به چنان شادي

وي شاد و معرفت خود نسبت به خداي متعال و حقایق اخروي از یاد خدا و گفتگو دربارة امور معن
تمام لذت و . جویند اي که منهاي خدا باشد تبرّي می ز هر نوع لذت و شاديچنین افرادي ا. شوند می

در مناجات الذاکرین  )السالم علیه(امام سجاد. شادي و سرور آنان در انس با خدا و گفتگوي با او است
شادي چنین افرادي در  2.» ذَّةٍ بِغَیرِ ذکْرِكلَ  کُلِ  منْ  أَستَغْفرُك و«: دارد عرضه میبه خداي متعال چنین 
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حزن و . جویند از هر چیزي که آنان را از این شادي و لذت دور کند، برائت می. لقاي الهی است
اي که در  بر این اساس، هر نوع شادي. شوند اندوه آنان زمانی است که از این محبوب جدا می

هایی  و هر نوع چیزي که مخالف با چنین شادي. ستهایی باشد، ارزشمند ا خدمت کسب چنین لذت
  .باشد و مانع دستیابی به آنها شود، بد خواهد بود

  جایگاه شادي در سبک زندگي اسالمي

توان این مسأله را به دست آورد که شادي و سرور جایگاه  هاي دینی می با مراجعه به آموزه
اند  اي به این مسأله داشته م السالم اهتمام ویژهائمۀ اطهار علیه. اي در سبک زندگی اسالمی دارد ویژه

اند در چارچوب سبک زندگی اسالمی حدود و ثغور شادي و سرور ممدوح را  و سعی کرده
که مضمون آن در احادیث دیگري نیز نقل  )السالم علیه(موسی کاظمدر حدیثی از امام . مشخص کنند

  : خوانیم چنین می 3شده است،
و ساعۀً ساعۀً منْه لمنَاجاته و ساعۀً لأَمرِ الْمعاشِ   ونَ زمانُکُم أَربع ساعاتاجتَهِدوا أَنْ یکُ

 اع سـ نِ واطی الْبف ونَ لَکُمخْلُصی و کُموبیع رِّفُونَکُمعینَ یالَّذ و انِ الثِّقَاتاشَرَةِ الْإِخْوعمۀً ل
  4 ذَّاتکُم و بِهذه الساعۀِ تَقْدرونَ علَى الثَّلَاث الساعات؛تَخْلُونَ فیها للَ

قسمتی از آن را براي مناجات با خدا : تالش کنید اوقات خود را چهار قسمت کنید
اختصاص دهید و بخشی از آن را براي امور زندگی و معاش خود در نظر بگیرید و بخشی 

هایتان را  و افراد مورد اعتماد صرف کنید؛ افرادي که عیب دیگر را براي گفتگو با برادران
کنند؛ و قسمتی از اوقات خود را براي  شناسانند و صادقانه با شما برخورد می به شما می

و بدانید که با این بخش چهارم است که . هاي حالل اختصاص دهید برداري از لذت بهره
  .دهیدهاي خود را نیز انجام  توانید سایر فعالیت می
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   ٢٥/    سبک زندگي اسالمي در شادي و نشاط  – دومفصل 
 

 

. خود را به این چهار بخش تقسیم کنیم» شبانه روز«منظور از این توصیه این نیست که ساعات 
بلکه ابعاد یا . تقسیم کنیم» چهار بخش مساوي«همچنین منظور این نیست که اوقات خود را به 

وجه داده نیازهاي چهارگانۀ زندگی انسان در این روایت مورد توجه قرار گرفته است و به این نکته ت
نیازهاي جسمی و مادي و   همۀ. شده است که اسالم به همۀ ابعاد وجودي انسان توجه ویژه دارد

نیاز معنوي، نیاز اجتماعی، نیاز مادي و معیشتی، نیاز . معنوي او را مورد توجه قرار داده است
  .شخصیتی، نیاز به شادي و لذت

هاي مشروع را امري  مندي از شادي لکه بهرهاسالم عزیز نه تنها با شادي و نشاط مخالف نیست ب
ها و سرورهاي  کند به هنگام شادي از شادي توصیه می )السالم علیه(امام علی. داند الزم براي انسان می

روزهاي غم و اندوه نیز در . ماند مند شوید؛ چرا که اوضاع همیشه به یک منوال باقی نمی مشروع بهره
پس نباید اوقات شادي و نشاط را از . آید اهی به سراغ ما میغم و اندوه خواهی نخو. پیش است
  : دست داد

   1اذا وقَع فی یدك یوم السرورِ فالتخلّه فانَّک اذا وقعت فی ید یومِ الغم لم یخلَّک؛
وقتی روز شادي در اختیار تو قرار گرفت، از آن دوري نکن؛ چرا که وقتی در دست روز 

  .تو صرف نظر نخواهد کرد اندوه قرار بگیري، از

  ادخال سرور در دل برادران مؤمن

ها و آداب مسلمانی این است که تالشی جدي در جهت شاد کردن دیگر  یکی از ویژگی
روایاتی به این . احادیث فراوانی در فضیلت شاد کردن مؤمنان وارد شده است. مسلمانان دارد

نقل شده است که  )السالم علیهم(و ائمۀ اطهار )سلم و وآله علیه اهللا صلی(مضمون از وجود مقدس پیامبر اکرم
  :هاست ترین عبادت ترین و محبوب بزرگ اند شاد کردن مؤمنان از فرموده
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  :فرمودند )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم
   2؛ ؤْمنینالْم  السرُورِ علَى  إِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ إِدخَالُ

  . ترین کارها در نزد خداي متعال است داشتنی  به درستی که شاد کردن مؤمنان، دوست
  :فرماید می )السالم علیه(امام باقر

بِشَی اللَّه بِدا عنْ مم إِلَى اللَّه بأَح خَالِ  ءلَى  إِدرُورِ عن  السؤْم3؛ الْم   
  .ر از شاد کردن مؤمن نیستت هیچ عبادتی براي خداوند محبوب

  : فرماید می )السالم علیه(امام رضا
شَی سلَی نْ فَإِنَّهضِ أَفْضَلَ مالْفَرَائ دعلَّ بج زَّ وع اللَّه نْدالِ عمنَ الْأَعم خَـالِ   ءرُورِ    إِد السـ

   4؛ الْمؤْمن  علَى
زد خداي عز و جل برتر از شاد کردن به درستی که بعد از انجام واجبات هیچ کاري در ن

  . مؤمن نیست
و شاد کردن پیامبر  )السالم علیهم(کردن ائمۀ اطهاردر روایات دیگري، شاد کردن مؤمنان به منزلۀ شاد 

  :و شاد کردن خداي متعال دانسته شده است )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم
  : فرمودند )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم
   5؛ سرَّ مؤْمناً فَقَد سرَّنی و منْ سرَّنی فَقَد سرَّ اللَّه  منْ

خداوند را شاد   هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده است و هر کس مرا شاد کند،
  .استکرده 

  
  : فرمودند )السالم علیه(امام صادق
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لْ و    س  مؤْمنٍ  علَى  لَا یرَى أَحدکُم إِذَا أَدخَلَ نَـا بـی ه علَ رُوراً أَنَّه علَیه أَدخَلَه فَقَطْ بلْ و اللـَّ
   1؛ اللَّه علَى رسولِ اللَّه ص

اید، بلکه به خدا سوگند که  کنید، فقط او را شاد کرده گمان نکنید وقتی مؤمنی را شاد می
  .اید اد کردهاید؛ بلکه باالتر به خدا سوگند که رسول خدا را ش ما را شاد کرده

  :کنیم از این دسته روایات نکاتی قابل استفاده است که به برخی از آنها اشاره می
ها  ها و برترین فعالیت بر اساس این نوع روایات روشن است که یکی از بهترین عبادت: نکتۀ اول

ر اندیشۀ و این خود خط بطالنی است ب. از نگاه اسالم، شاد کردن مؤمنان و مسرور نمودن آنان است
اي عبوس و خشن از دین ارائه  دانند و چهره داري را معادل حزن و اندوه می کسانی که دین و دین

فرض . اي شاد و مسرور است پسند، جامعه توان فهمید که جامعۀ اسالم ها می از این توصیه .دهند می
امعۀ اسالمی ها کند، در آن صورت ج کنید، هر مسلمانی خود را موظف به عمل به این توصیه

   .اي با نشاط و شادمان خواهد بود جامعه
و . ارزشمند دانسته شده است» مؤمن«باید توجه شود که در این روایات شاد کردن : دوم  نکتۀ

بنابراین، استفاده از ابزارها و وسایلی که با حیات . شود روشن است که مؤمن از چه اموري شاد می
به عالوه، مؤمن که با ابزارهاي . باشد دن مؤمن درست نمیمؤمنانه سازگار نیست، براي شاد کر

 :خوانیم چنین می )السالم علیه(در روایتی از امام حسین .شود آلود شاد نمی گناه

لَ الص دعالِ بمخَالُأَفْضَلُ الْأَعی  اةِ إِدرُورِ فیه السف ا لَا إِثْمنِ بِمؤْم٢؛ قَلْبِ الْم   
 .از نماز، شاد کردن قلب مؤمن با اموري است که گناهی در آنها نباشدبرترین کارها بعد 

اند و یا در اموري که  هاي مؤمن یا در اموري است که مستقیماً با خداي متعال در ارتباط شادي
کنند و یا دست کم در اموري که او را از نافرمانی و  مقدمات چنین ارتباطی را براي او فراهم می
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در . هایی براي این توصیه ذکر شده است در برخی روایات مصداق 3.کنند معصیت خدا جدا می
  :خوانیم چنین می  )السالم علیه(روایتی از امام صادق

زَّ وع الِ إِلَى اللَّهمالْأَع بنْ أَحخَالُ ملَّ إِدج      یـهلَـى أَخرُورِ ع اعِ    السـنْ إِشْـب نِ مـؤْم الْمـ
ته أَو تَنْفی عو؛جهن ید قَضَاء أَو هت4سِ کُرْب  

سیر به وسیلۀ : عز و جل شاد کردن برادر مؤمن است ترین کارها نزد خداي  از محبوب
  .کردن او از گرسنگى، گشودن گره گرفتارى او یا پرداخت بدهکارى او

اي  بنابراین روشن است که منظور این نیست که شاد کردن مؤمنان از هر راهی و به هر وسیله
اي  به عنوان مثال، اگر کسی از راه گناه، دیگران را شاد کند، نه تنها کار پسندیده! عبادتی بزرگ است

 )السالم علیه(به همین دلیل امام علی. انجام نداده است، بلکه معصیتی بزرگ را مرتکب شده است
  :فرماید می

   5ا؛أَورثَه اللَّه ذُل  اللَّه  تَلَذَّذَ بِمعاصی  منْ
 .کسی که از راه نافرمانی خدا لذت ببرد، خداوند او را ذلیل خواهد کرد

در این باره  )السالم علیه(امام سجاد. بدتر از خود گناه دانسته شده است ،ي از گناهحتی شاد
  :فرماید می

اكإِی  اجهتابال کُو  بِالذَّنْبِ  ونْ رم ظَمأَع بِه اجهت اب6؛ بِهفَإِنَّ ال   
تر از ارتکاب آن  از شادي و سرور به وسیلۀ گناه پرهیز کن؛ زیرا شادي به گناه بزرگ

 .است

پیامبر . در برخی از روایات به شدت از شاد کردن مردم با سخنان دروغ نهی شده است
  : دفرمای در این باره می )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم
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   1؛ لیضْحک الْقَوم، ویلٌ لَه، ویلٌ لَه، ویلٌ لَه  فَیکْذب  یحدثُ  للَّذي  یا أَبا ذَر، ویلٌ
 !واي بر او! واي بر او! گوید تا مردم را بخنداند؛ واي بر او واي بر کسی که دروغ می

توان چنین به دست آورد  هاي اسالمی دربارة سبک زندگی مؤمنان، می با توجه به مجموعۀ آموزه
تواند مصداقی از بهترین  هاي سخیف نیز نمی گویی اد کردن مؤمنان با انجام کارهاي لغو و بذلهکه ش

بازي و امثال آن ممکن است از نظر دینی حرام نباشد،  گویی و مسخره البته بذله. ها تلقی شود عبادت
یکی از  به همین دلیل، قرآن کریم. اما برخی از مصادیق آنها قطعاً در شأن انسان مؤمن نیست

  :شمارد هاي مؤمنان را چنین برمی ویژگی
   2و الَّذینَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُون؛«
  ».گویی گریزانند از لغو و بیهوده) اند که مؤمنان کسانی(

   هاي پسندیده شادي

توان گفت قاعدة کلی در ارزشمندي شادي این است که شادي و  هاي اسالمی می بر اساس آموزه
رتی ارزشمند است که اوالً از راهی درست و مشروع به دست آمده باشد و ثانیاً در سرور در صو

هاي دینی مصادیقی براي  در عین حال، در آموزه. خدمت کمال انسان و در جهت توسعۀ قرب باشد
  :پردازیم شادي و سرور بیان شده است که ذیالً به ذکر آنها می

  شوخي

به این دلیل، در . داند هاي مؤمنان را شوخ طبعی می یکی از ویژگی )لمس و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم
  :اي دارد سبک زندگی مؤمنانه، شوخی و شوخ طبعی جایگاه ویژه

   3المؤمن دعب لَعب؛ و المنافق قَطب غَضب؛

                                          
 .539، شیخ طوسی، صاالمالی. 1
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  .جو است گو است و منافق اخمو و خشم مؤمن خوش برخورد و بذله
کردند همواره باید جدیت ویژه داشته باشند  یی با اسالم گمان میبرخی از مؤمنان در ابتداي آشنا

در  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم 4.کردند و به همین دلیل از هر گونه خندیدن و مزاح خودداري می
  :دندبرخورد با این گروه فرمو

ک و أَبکی فَمنْ رغب عنْ منْهاجِی و سنَّتی و أَصوم و أُفْطرُ و أَضْح  و أَنَام  أُصلِّی  أَما إِنِّی
  5فَلَیس منِّی؛

گیریم و برخی روزها را خیر؛  خوابم؛ بعضی روزها را روزه می خوانم و می اما من نماز می
کنم؛ پس کسی که از این شیوه و روش من روي گردانی کند و سبک  خندم و گریه می می

  .د، از من نیستو شیوة دیگري را اختیار کن
گاهی براي زدودن اندوه از چهرة مسلمانان، با آنان شوخی  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(خود پیامبر اکرم

  :فرماید در این باره می )السالم علیه(امام علی. خنداند کرد و آنان را می می
ه   إِذَا ر  أَصحابِه  منْ  لَیسرُّ الرَّجلَ  اللَّه  رسولُ  کَانَ بۀِ و کَانَ یقُـولُ إِنَّ اللـَّ اعدوماً بِالْمغْمم آه

  6؛ یبغض الْمعبس فی وجه إِخْوانه
دید، او را با شوخی  سیرة پیامبر خدا این بود که وقتی یکی از اصحاب خود را غمگین می

تانش نفرت خداوند از برخورد عبوسانه انسان با دوس: فرمود کرد و می کردن، شاد می
  .دارد

از من  )السالم علیه(گوید روزي امام صادق به نام یونس شیبانی می )السالم علیه(یکی از یاران امام صادق
آن حضرت . در پاسخ عرض کردم، خیلی کم» شوخی کردن در میان شما چه جایگاهی دارد؟«پرسید 
  :فرمود

                                          
کردند براي حفظ آبرو باید از هر  به عنوان مثال، برخی از شاعران توصیه می. همین تلقی را برخی از نویسندگان بعدي نیز داشتند. 4

 !»برد که شوخی تو را آبرو می/ زشوخی پرهیز اي باخرد«کردند که  و چنین سفارش می! هر گونه شوخی پرهیز داشت
 .1، حدیث85، ص2، جکافیال. 5
 .83ص، )شهید ثانی(الدین بن علی  ، زینکشف الریبۀ. 6
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بِها السرُور علَى أَخیـک و لَقَـد     لَتُدخلُ  و إِنَّک  الْخُلُقِ  حسنِ  فَلَا تَفْعلُوا فَإِنَّ الْمداعبۀَ منْ
   1؛ کَانَ رسولُ اللَّه ص یداعب الرَّجلَ یرِید أَنْ یسرَّه

شک، تو با این کار برادر  و بی. گمان، شوخی از خوش اخالقی است بی. اینگونه نباشید
  .خواست آنان را شاد کند کرد و می فراد شوخی میرسول خدا با ا. کنی خود را شاد می

براي خوشبختی و سعادت  يابزار .یستالبته شوخی کردن فی نفسه و به خودي خود ارزش ن
اگر از حد و مرز خود عبور کند، . حد و مرز دارد. به همین دلیل داراي شرایط و قیودي است. است

ادت فرد و جامعه باشد موجب ضاللت و به ضدش تبدیل خواهد شد و به جاي آنکه در خدمت سع
  . شود بدبختی آنها می

به همین دلیل در شوخی . به عنوان مثال، در شوخی نباید از مرز صداقت و حقیقت عبور کرد
  : فرماید در این باره می )السالم علیه(امام علی. نباید مرتکب دروغ شد

 2؛ هزْلَه و جِده  الْکَذب  یتْرُك  لَا یجِد عبد طَعم الْإِیمانِ حتَّى
  .چشد مگر آنکه دروغ را در شوخی و جدي ترك کند عم ایمان را نمیاي ط هیچ بنده

  .شوخی هرگز نباید با تمسخر دیگران همراه باشد
در ضمن آخرین  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم. با نامحرم از نگاه اسالم درست نیستشوخی 

  : اي مردم خواند، چنین فرموداي که بر خطبه
ت    فَاکَه  منْ عـرْأَةُ إِذَا طَاوالْم امٍ وع ا أَلْفنْیی الدا فهۀٍ کَلَّممبِکُلِّ کَل بِسا حکُهلمرَأَةً لَا یام

  3؛ ى الرَّجلفَعلَیها منَ الْوِزرِ ما علَ... أَو فَاکَهها ... الرَّجلَ فَالْتَزَمها حرَاماً 
اي که در دنیا با او سخن گفته  کسی که با زنی نامحرم شوخی کند، به خاطر هر کلمه

شود و اگر زن هم از آن مرد پیروي و با او همراهی  است، هزار سال در دوزخ زندانی می
  .همانند گناه مرد بر او نیز خواهد بود... و با او شوخی کند ... کند 

                                          
 .663، ص2، جالکافی. 1
 .340همان، ص. 2
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در شوخی نیز باید . خی این است که فرد از شوخی زیاد بپرهیزدشو مندي شرط دیگر ارزش
  : فرماید می )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم. اندازه نگه داشت

   4؛ کَثْرَةُ الْمزَاحِ یذْهب بِماء الْوجه و کَثْرَةُ الضَّحک یمحو الْإِیمان
 .کند مان را محو میبرد و شوخی زیاد ای شوخی زیاد، آبرو را می

  شادي به هنگام شادي اولیاء

. غم او غمگین و از شادي او شاد شویم ق و محبت به یک نفر این است که باهاي عش از نشانه
  :خطاب به یکی از یاران خود به نام ابن شَبیب فرمود )السالم علیه(به همین دلیل است که امام رضا

   5لفَرَحنَا؛  لحزْننَا و افْرَح  الدرجات الْعلَى منَ الْجِنَانِ فَاحزَنْ إِنْ سرَّك أَنْ تَکُونَ معنَا فی
هگین اند  خواهی در باالترین درجات همراه ما باشی، پس براي غم و اندوه ما، اگر می

 .باش و براي شادي ما شاد باش

  دیدار برادران ایماني

زندگی یک مؤمن، دیدار با سایر مؤمنان و برادران  آفرین در بخش و شادي یکی دیگر از امور فرح
  . ایمانی خود است

  :فرمودند )السالم علیه(، خطاب به امام علی)سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم
یلا عثَلَاثٌ  ی  اتنِ  فَرَحؤْملْمالتَّ  ل مِ وائیرُ الصتَفْط انِ والْإِخْو قَاءا لنْیی الدرِ  ف ی آخـف دجه

  6؛ اللَّیل
دیدار برادران، افطاري دادن به : اي علی اوقات شادي مؤمن در دنیا سه وقت است

  .دار و تهجد در پایان شب روزه
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  شادي ترک شادي

  :فرماید در این باره می )السالم علیه(امام علی
نْ تَرَكالنَّاسِ م دعأَس  یاقلَذَّةٍ بۀً لی1ۀ؛لَذَّةً فَان   

پایدار   هاي ناپایدار را براي دستیابی به لذت ترین مردمان کسی است که لذت خوشبخت
  .کند رها می

  :فرماید می )السالم علیه(امام صادق
   2صبرِ ساعۀٍ قَد أَورثَت فَرَحاً طَوِیلًا و کَم منْ لَذَّةِ ساعۀٍ قَد أَورثَت حزْناً طَوِیال؛  کَم منْ

آورد و چه  مدت را به ارمغان می و سروري بلند ياي بردباري شاد بسا که لحظهچه 
  .هاي زودگذري که خزن و اندوهی طوالنی را در پی داشته است لذت

  : سعدي شیرازي نیز چه زیبا سروده است
  نفس، لذت نخوانیشهوت دگر     اگر لذت ترك لذت بدانی

  کار نیک

نیز هست، شادي به هنگام  مندشود و ارزش نسان مییکی از اموري که موجب سرور و شادي ا
هر انسانی به صورت طبیعی وقتی به کارهاي . مرور رفتارهاي نیکی است که انسان انجام داده است

گذراند،  کند و خدماتی را که مخلصانه براي دیگران انجام داده است از نظر می خوب خود نظر می
در  )السالم علیه(امام علی. هاي ممدوح و پسندیده است دياین نوع شادي، از انواع شا. شود شاد می

گوید از هیچ سخنی بعد از کالم رسول اهللا به اندازة  اي خطاب به ابن عباس، که ابن عباس می نامه
  :فرماید این موعظه بهره نبردم، می

یکُنْ لی ي لَمالَّذ ء بِالشَّی فْرَحلَی رْءفَإِنَّ الْم ،دعا بأَم     ي لَـمذ ی ء الـَّ فُوتَه، ویحزَنُ علَـى الشـَّ
ما نلْت فی نَفْسک منْ دنْیاك بلُوغُ لَذَّةٍ أو شفَاء غَیظ، ولکنْ یکُنْ لیصیبه، فَال یکُنْ أَفْضَلَ 

                                          
 . 12148، حدیث40، ص10، جموسوعۀ احادیث اهل البیت. 1
 .12142، حدیث38همان، ص. 2

ک  ، وأَسفُک  بِما قَدمت  سرُورك  إِطْفَاء باطلٍ أو إِحیاء حقٍّ، ولْیکُنْ مـوه ،ا خَلَّفْتلَى مع
  3؛ فیما بعد الْموت

شود که از او نخواهد برید، و به چیزي اندوهناك  اما بعد، گاه آدمی به چیزي شاد می
پس مبادا نیکوترین چیز که از دنیاي خود برخورداري، . شود که بدان نخواهد رسید می

بلکه باید باطلی را بمیرانی یا . داري نهرسیدن به لذتی بود یا به کار بردن خشمی که در سی
اي و  ات به چیزي باشد که از پیش فرستاده حقی را زنده گردانی، و باید که شادمانی

  .گذاري، و هم خود را بدانچه پس از مردن تو را باید بگماري دریغت بر آنچه به جاي می
اهل وفا باشد، آید که انسان  فرماید شادي و لذت زمانی به دست می می )السالم علیه(امام صادق

السرُور فی ثَلَاث خلَالٍ «: ها ایستادگی و پایداري نماید حقوق دیگران را رعایت کند و در برابر سختی
  4». و النُّهوضِ فی النَّوائب  فی الْوفَاء و رِعایۀِ الْحقُوقِ

  اطاعت از خدا

دهد، احساس شادي و آرامش و راحتی  انجام میانسان هنگامی که تکلیف و مسؤولیت خود را 
اما اگر نتواند به تکلیف خود عمل کند و در اثر کم کاري یا ناتوانی از انجام آن باز . اي دارد ویژه

به همین دلیل در اندیشۀ اسالمی گفته شده است . ماند، احساس غم و سرافکندگی و شرمندگی دارد
  . یف دینی خود عمل کرده باشدشود که به تکال مؤمن زمانی شادمان می

  :فرماید در این باره می )السالم علیه(امام علی
   5؛ علَى ذَنْبِه  و حزْنُه  بِطَاعۀِ ربه  سرُور الْمؤْمنِ

  .ادي مؤمن در اطاعت پروردگارش است؛ و اندوهش بر گناهانش استش
  :فرماید منان است میآن حضرت دربارة عید فطر که روز جشن و شادي و شادمانی مؤ
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   1انما هو عید لمن قَبِل اهللاُ صیامه و شَکَرَ قیامه و کلُّ یومٍ الیعصی اهللاُ فیه فهو عید؛
اش را پذیرفته و نماز وي را سپاس گفته و هر روز که  این عید کسی است که خدا روزه

  . خدا را در آن نافرمانی نکنند روز عید است

  معرفت خدا

اگر کسی . اشاره کردیم، شادي و سرور محصول آگاهی از دستیابی به هدف استهمانطور که 
البته کمال مورد انتظار . احساس کند که به کمال مورد انتظارش دست یافته است، شادمان خواهد شد

کسی که خود را مخلوق . بینی و نوع نگاه او به هستی و انسان بستگی دارد هر کسی به نوع جهان
ی را خواهد د، طبیعتاً زمانی بیشترین شادماندان آفرینش خود را شناخت خدا میخدا و هدف از 

و اگر به این هدف دست نیابد، همواره در حال حزن و . داشت که به این هدف دست یافته باشد
محزون خواهد اگر کاري انجام دهد که در جهت خالف این هدف باشد، طبیعتاً . اندوه خواهد بود

  :خوانیم می )السالم علیه(امام صادقدر حدیثی از . شد
ه بِـه        عزَّ و جلَّ  معرِفَۀِ اللَّه  لَو یعلَم النَّاس ما فی فَضْلِ ع اللـَّ ا متـَّ إِلَـى مـ منَه یـوا أَعدا مم

عنْدهم مما یطَئُونَه بِأَرجلهِم و  الْأَعداء منْ زهرَةِ الْحیاةِ الدنْیا و نَعیمها و کَانَت دنْیاهم أَقَلَّ
عالْجِنَانِ م ضَاتوی رزَلْ فی نْ لَما تَلَذُّذَ متَلَذَّذُوا بِه زَّ وع لَّ وج رِفَۀِ اللَّهعوا بِمملَنُع   اء یـلأَو

  2؛ اللَّه
هایی نهفته است  تدانستند که در معرفت خداي عزیز و جلیل چه فضیل اگر مردمان می

دوختند و  هاي دنیویی که خداوند به دشمنان داده است نمی هاي خود را به نعمت چشم
و هر . کنند بود که در زیر پاي خود لگدمال می تر از اموري می ارزش  دنیا در نزد آنان کم

بردند مثل لذت کسی که  بردند و از معرفت خدا لذت می می  آینه با معرفت خداي نعمت
  .هاي بهشتی همراه با اولیاء اهللا باشد وسته در باغپی
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  هاي ناپسند شادي

باید . جایی نیست آفرینی ارزشی مطلق، همیشگی و همه همانطور که گفتیم، ارزش شادي و شادي
توان گفت قاعدة کلی در سبک  بر این اساس، می. دید که آیا در مسیر کمال مطلوب ما قرار دارد یا نه

آفرینی که در مسیر تقرب  ارة شادي و نشاط این است که هر نوع شادي و شاديزندگی اسالمی درب
آفرینی که  به خدا و رضایت الهی باشد، ارزشمند و انجام دادنی است و هر نوع شادي یا شادي

با مراجعه به . موجب دوري از خدا و یا منجر به خشم الهی شود، ناپسند و ترك کردنی است
هاي کاذب و ناپسند ذکر شده است که ذیالً  آفرینی و شادي  مصادیق شادي هاي دینی برخی از آموزه

  :پردازیم به آنها می

  دیده شادي در برابر مصیبت

دیده قرار  زده و غم کند وقتی انسان در برابر افراد مصیب ادب انسانی و اخالق اسالمی اقتضا می
  :فرماید می )السالم علیه(حسن عسکري امام. دکنکند، اظهار همدردي  گیرد و با آنان برخورد می می

سنَ  لَیبِ  مزُون  الْأَدحالْم نْدالْفَرَحِ ع ار3؛ إِظْه  
  .دیده، خالف ادب است اظهار شادي در براي شخص غم

ي خندة یکی از افراد را شنید، اي وقتی صدا نیز به هنگام تشییع جنازه )السالم علیه(امیر مؤمنان
   :ناراحت شد و فرمود

ي نَرَى مکَأَنَّ الَّذ و بجرِنَا ولَى غَیا عیهقَّ فکَأَنَّ الْح و برِنَا کُتلَى غَیا عیهف تونَ کَأَنَّ الْم
خَلَّدکَأَنَّا م منَأْکُلُ تُرَاثَه و ماثَهدأَج مئُه وونَ نُباجِعنَا ریلٍ إِلَیا قَلمفْرٌ عس اتوالْأَم مهدعونَ ب

  4ثُم قَد نَسینَا کُلَّ واعظ و واعظَۀٍ و رمینَا بِکُلِّ فَادحٍ و جائحۀٍ؛

                                          
 .489، صتحف العقول. 3
 .382، ص122، حکمت نهج البالغه. 4
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اند،  اند، و گویا حق را در آن بر عهدة جز ما هشته گویا مرگ را در این دنیا بر جز ما نوشته
آیند، و آنان را در  یبینیم مسافرانند که به زودي نزد ما باز م و گویی آنچه از مردگان می

خوریم، پنداري ما از پس آنان جاودان به سر  دهیم و میراثشان را می گورهاشان جاي می
کنیم و نشانۀ قهر بال و آفت  سپس پند هر پند و پنده دهنده را فراموش می. بریم می
  .شویم می

  :همین حقایق دینی چه زیبا در اشعار سعدي انعکاس یافته است
  تو هم از مرگ جان نخواهی برد                دشمن مرد شادمانی مکن که

× × ×  
  شادي مکن که با تو هم این ماجرا رود            چو بر جنازة دشمن گذر کنی اي دوست

  شادي از گرفتارهاي دیگران

هاي دیگران را گرفتاري خود بدانیم و در رفع آنها  کند که گرفتاري ادب دینی و انسانی اقتضا می
کند حتی االمکان در رفع  به ویژه اگر مسلمانی دچار مشکل شود، وظیفۀ دینی ما ایجاب می. یمبکوش

توانیم انجام دهیم، هرگز نباید از گرفتاري او شاد  اما اگر چنین کاري هم نمی. مشکل او تالش کنیم
امام . است ها و مشکالت دیگران، بر اساس تعالیم دینی مذموم بنابراین شاد شدن از گرفتاري. شویم
  :فرماید در این باره می )السالم علیه(علی

ثُ بِکدحا یرِي ملَا تَد فَإِنَّک رِكقْطَۀِ غَینَّ بِسان  لَا تَفْرَح1؛ الزَّم   
  .دانی زمانه با تو چه خواهد کرد از لغزش دیگران شاد مشو، زیرا نمی

  شادي با ثروت و مقام

یا اگر از ثروت . شوند موقعیتی اجتماعی دست پیدا کنند، شاد می بسیاري از مردمان اگر به مقام و
اما در منطق قرآنی و . شوند باالیی برخوردار باشند و درآمد هنگفتی داشته باشند، خوشحال می

                                          
 .9514حدیث 523ص ،، على بن محمد لیثی واسطیعیون الحکم و المواعظ. 1

هایی در فرهنگ قرآنی،  چنین شادي. اسالمی چنین اموري نباید باالصاله موجب شادي شوند
آمیز  هاي ناظر به دنیا غالباً با لحنی نکوهش قرآن کریم از شادي. آید هاي ناپسند به حساب می شادي
  :به قول سعدي 2.کند یاد می

    اي که در نعمت و نازي، به جهان غره مباش
  که محال است در این مرحله امکان خلود

هایی نه تنها در خدمت حرکت تکاملی فرد نیست؛ بلکه در حرکت تکاملی دیگر  چنین شادي
انسان را از انجام . شود موجب غفلت و غرور و فخرفروشی می. کند ل ایجاد میافراد نیز اخال

خداوند  3؛نّ اللّه ال یحب الْفَرِحینَإِ«: هایی را دوست ندارد خداوند چنین شادي. دارد وظایفش باز می
ن را هایی در نهایت انسا اديبر اساس منطق قرآن، چنین ش ».دارد کنندگان مغرور را دوست نمی شادي

إنَّه کان «: شمارد هاي جهنمی شدن افراد را چنین بر می قرآن کریم یکی از علت. ندشاک می به دوزخ
  ».مسرور بود) از کفر و گناه خود(اش پیوسته  او در میان خانواده 4فی اهله مسروراً؛
رد اهداف اي براي خدمت به خلق و پیشب مندي از ثروت و مقام را به عنوان وسیله البته اگر بهره

هاي ممدوح  انسانی و اسالمی بداند، شاد شدن از دستیابی به آنها نه تنها اشکالی ندارد؛ بلکه از شادي
  .خواهد بودو مثبت 

  شادي از راه گناه

هایی که  آفرینی هایی که از راه معصیت به دست آیند و یا شادي پیشتر نیز اشاره کردیم، که شادي
 )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم. اند ی همراه باشند، در فرهنگ اسالمی مذمومبا انجام گناه و نافرمانی اله

  : فرماید می در این باره

                                          
  .107- 106، محمدتقی مصباح یزدي، صصجویان صادق  پندهاي امام صادق به ره.  2
 . 76سوره قصص، آیه . 3
 .13سوره انشقاق، آیه  .4
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  ١؛ منْ أَذْنَب ذَنْباً و هو ضَاحک دخَلَ النَّار و هو باك
کسی که گناهی مرتکب شود و از کار خود شاد باشد، با حالتی گریان وارد آتش جهنم 

 .دخواهد ش

  : فرماید می )السالم علیه(امام علی
حی أَقْباصعبِالْم حجنْ  التَّبا؛  مکُوبِه2ر  

  .تر است شادي به گناه، از انجام آن زشت
   3شَرُّ الْأَشْرَارِ منْ یتَبجح بِالشَّر؛

 .بدترین بدان کسی است که از انجام کارهاي بد شاد شود

  هاي لهوي شادي

د شدیدترین انواع شادي را داشته باشد و این اشکالی ندارد، اما هرگز مجاز نیست توان مؤمن می
آلودي که  یکی از ابزارهاي گناه. که این حالت را با ابزارها یا رفتارها یا سخنان گناه آلود تأمین نماید

عب آالت لهو و ل شود، رقص و موسیقی و ابزار هاي مردم دیده می متأسفانه در بسیاري از شادي
. انگیز اشکالی ندارد البته همانطور که بسیاري از اندیشمندان مسلمان معتقدند، موسیقی نشاط. است

به تعبیر دیگر، . اند البته هیچ یک از فقهاي اسالم ترغیبی نسبت به گوش دادن به موسیقی نداشته
. اند رام دانستهاما انواعی از موسیقی را موسیقی ح. هاي مجاز، مستحب نیست گوش دادن به موسیقی

آفرین بدون تردید، خالف زیست  انگیز و طرب نواختن یا گوش دادن موسیقی تحریک کننده و خیال
حضرت امام . ة اراده هم هستافزون بر اینکه تخدیر کنندة عقل و تضعیف کنند. مسلمانی است

منظور حضرت آیت ظاهراً [معظّم ما، دام ظلّه،  استاد«: فرماید در کتاب چهل حدیث می) ره(خمینی

                                          
 .223ص، شیخ صدوق،  ثواب األعمال و عقاب األعمال. 1
 .3590،  شماره 187صعبدالواحد بن محمد آمدي، تصحیح مصطفی درایتی، ، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 2
 .5239، شماره 294، صعیون الحکم و المواعظ. 3

فرمودند بیشتر از هر چه گوش کردن به تغنّیات سلب اراده و عزم از انسان  مى] آبادي است اهللا شاه
 4».کند مى

  : فرماید پیش از آغاز منبر این بود که خطاب به مخاطبان می )السالم علیه(سیرة دائمی امام علی
ا النَّاسهأَی  اتَّقُوا اللَّه  ا خُللْغُو؛  قَفَمى فَیدس لَا تُرِك و ولْهثاً فَیبرُؤٌ ع5ام  

از خدا بترسید که هیچ انسانی بیهوده آفریده نگردیده تا به بازي پردازد و او را ! مردم
  .فایدت سازد اند تا خود را سرگرمِ بی واننهاده

                                          
 .8، امام خمینی، صچهل حدیث. 4
 .427، ص370مت ، حکنهج البالغه. 5
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 فصل ةخالص  

: عي آگاهي استهاي دروني انسان است که محصول و معلول نو شادي و سرور از حالت .١

 . آگاهي از تحقق اهداف و آرزوها

ي مطرح شده از سوي برخي نویسندگان دربارة شادي، نشاط و شادکامي هاي واژگان تفاوت .٢

هاي کودکانه استفاده  هم براي شادي» شادي«واژة . اي و قراردادي است صرفًا سلیقه

هاي  رآن کریم نیز واژهق. هاي متعالي هاي غریزي و هم براي شادي شود هم براي شادي مي

هاي ممدوح به کار برده است و هم براي  را هم براي سرور و فرح» فرح«و » سرور«

 .هاي مذموم سرور و فرح

اگر محبوب از امور . شادي از لوازم ادراک محبوب و ادراک صفات و آثار او است .٣

بوب از امور متعالي باشد، شادي حاصل شده از ادراک آن نیز از جنود عقل است و اگر مح

 .پست و غیر خدایي باشد، شادي حاصل شده از آن نیز از جنود جهل خواهد بود

این . اند صرف نظر از نوع و کیفیت شادي، همة آدمیان فطرتًا خواهان شادي و شادماني .۴

 .ها و آرزوهاي دروني خود مشاهده کرد توان با مراجعه به حاالت، خواسته مسأله را مي

بر . هاي پذیرفته شده او بستگي دارد ر کسي به باورها و ارزشسبک و کیفیت شادي ه .۵

. هاي معنوي و شادي انس با خدا و مناجات با او معنا ندارد بیني مادي، شادي اساس جهان

بیني الهي منحصر دانستن شادي در امور مادي و دنیوي  همانطور که بر اساس جهان

 .نادرست است

از مسلمانان خواسته شده . زندگي اسالمي دارد اي در سبک شادي و سرور جایگاه ویژه .۶

است که در کنار اوقات عبادت و کار و مصاحبت و معاشرت با مردم، زماني را نیز براي 

این خود نشان دهندة آن است که اسالم به همة ابعاد . ها اختصاص دهند مندي از لذت بهره

 .زندگي انسان توجه دارد

زش شاد کردن مؤمن وارد شده است اوًال، بطالن باب ار با توجه به روایاتي که در .٧

شود؛ ثانیًا، دانسته  داند آشکار مي داري را معادل حزن و اندوه مي اي که دین و دین اندیشه

زیرا مؤمن از گناه شادمان نخواهد . آلود نباشند آفرین باید گناه شود که ابزارهاي شادي مي

 .شد

ادي و نشاط این است که هر نوع شادي و قاعدة کلي در سبک زندگي اسالمي دربارة ش .٨

آفریني که در مسیر تقرب به خدا و رضایت الهي باشد، ارزشمند و انجام دادني است  شادي

آفریني که موجب دوري از خدا و یا منجر به خشم الهي شود،  و هر نوع شادي یا شادي

 .ناپسند و ترک کردني است

اموري . هاي پسندیده نام برده شده است ديهاي اسالمي از اموري به عنوان شا در آموزه .٩

، شادي به هنگام شادي اولیاء اهللا، شادي از دیدار )البته با لحاظ شرایطي(شوخي : مانند

آلود، شادي از انجام کار نیک، شادي  هاي گناه برادران ایماني، شادي به هنگام ترک لذت

 .اطاعت از خدا و شادي معرفت الهي

براي آن حد  ،به همین دلیل. اسالم، ارزشي ابزاري است ارزش شوخي کردن از نگاه .١٠

شوخي . در شوخي نباید از مرز صداقت و حقیقت عبور کرد: و مرزهایي ذکر شده است

 .با نامحرم از نگاه اسالم درست نیستشوخي . هرگز نباید با تمسخر دیگران همراه باشد

 .زیاد شوخي کردن هم خوب نیست

و نشاط در اسالم اموري همچون شادي در برابر  با توجه به قاعدة کلي شادي .١١

دیده، شادي از گرفتارهاي دیگران، شادي با ثروت و مقام، شادي از راه گناه و  مصیبت

  .اند هاي ناپسند معرفي شده هاي لهوي در آیات و روایات به عنوان شادي شادي

 ها پرسش  

ود عقل است و در ضمن تعریف دقیق شادي توضیح دهید که شادي در چه صورتي از جن .١

 چه صورتي از جنود جهل؟
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بیني افراد و نوع نگاه آنان به هستي و انسان دارد؟  سبک شادي چه ارتباطي با جهان .٢

 .توضیح دهید

عبادت، : هاي خود را به چهار بخش تقسیم کنید فرماید زمان منظور از این حدیث که مي .٣

 مندي از لذت، چیست؟  کار، معاشرت و بهره

 دانند، چه نکاتي قابل استفاده است؟ ه شاد کردن مؤمنان را ارزشمند مياز روایاتي ک .۴

هاي پسندیده از نگاه اسالم، توضیح دهید که شوخي با لحاظ چه شرایطي  ضمن بیان شادي .۵

 .ارزشمند است

  اند؟ آلود یا شادي از ثروت و مقام از دیدگاه اسالم مذموم هاي لهوي، گناه چرا شادي .۶
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 مباحثه مسائلي براي گفتگو و  

به نظر شما فلسفة تحریم برید؟ چرا چنین است؟  آیا شما از گوش دادن به موسیقي لذت مي .١

اند؟  بخش ها لذت هاي مطرب و غنایي در اسالم چیست؟ مگر نه اینکه این موسیقي موسیقي

 !آیا تحریم آنها به معناي مبارزه با لذت و شادي و نشاط نیست؟

جانبه دارد، اگر  ر رضایتمندي عمومي و پیشرفت همهشادي و نشاط اجتماعي نقش مهمي د .٢

کارهایي براي ایجاد شادي اجتماعي ارائه  شما یک مسؤول فرهنگي کشوري بودید، چه راه

  داید؟ مي

 

 

 منابعي براي مطالعه  

 .١٣٨٨عباس پسندیده، قم، طه،  ،شادکامي از دیدگاه پیامبر اعظم .١

هایي از  ي، تهران، مرکز فرهنگي درس، محسن قرائتکارهاي تقویت انگیزه و نشاط راه .٢

 و١٣٨٩قرآن، 

، هاي دیني در ایجاد شادي ماندگار بشري پژوهشي دربارة نقش آموزه: شیداي شادي .٣

  .١٣٨٩جا، انتخاب اول،  محمدحسن صالح شهرضایي، بي
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  سوم فصل
  در روابط دختر و پسراسالمی  یسبک زندگ

  

که ذهن بسیاري از جوانان به ویژه است  يجد یسؤاالت أروابط دو جنس مخالف منش
رواست، و در صورت روا بودن  ین ارتباطیا اساساً چنیآ. دانشجویان را به خود مشغول داشته است

رد؟ نگاه ید مورد توجه قرار گیدر ارتباط با نامحرم با یحد و مرز و محدوده آن تا کجاست؟ چه نکات
شود تا دختران و پسران  یباعث م ی؟ چه عواملبه روابط دوستانه مرد و زن چگونه است ینیمنابع د

انجامد؟  یم یا منفیمثبت  يامدهاین نوع روابط به چه نوع پیبه روابط دوستانه رو آورند؟ و باالخره ا
قرار خواهد  یمورد توجه و بررس فصلن یاست که در ا یفوق از جمله سؤاالت مهم يها پرسش
روابط «و » در ارتباط با نامحرم یسبک زندگ«بخش  در قالب دو فصل نین، مطالب ایبنابرا. گرفت

  .ارائه خواهد شد» دختر و پسر
  

  در ارتباط با نامحرم يسبک زندگ

  یطیو تفر یافراط يها دگاهیدر خصوص روابط دو جنس مخالف، د
را در  ين آزادیشتریآن را تا حد روابط خواهر و برادر باال برده و بر اساس آن، ب یبرخ. وجود دارد

ح یر همجنس را ناصحیگر به طور مطلق هر گونه ارتباط با غید یبرخ. دانند یونه ارتباطات روا منگیا
ت حد اعتدال یرا به رعا ین تعادل است و افراد جامعه اسالمیان، اسالم دین میدر ا. کنند یقلمداد م

  :در امور فراخوانده است

»و ککَذل لْناکُمعۀً جطاً أُمستَکُونُوا وشُ لداءلَى همیانه ۀقبل یک شما، ۀقبل که( گونه همان  1؛النَّاس ع 
 گواه مردم بر تا) تفریط؛ و افراط میان اعتدال، حد در( دادیم قرار اى میانه امت نیز، را شما) است
و از جمله روابط  یش، مناسبات و روابط انسانیگر، خداوند متعال با حکمت خوید ياز سو» .باشید

 از آنجا که ارتباط با نامحرم در. م کرده استین وجه ممکن ترسیتر حیرا به صحبا جنس مخالف 
ن ین بخش متمرکز بر ایمتصور است، مباحث ا یو تماس بدن چون نگاه، گفتگو ییقالب رفتارها

  .موارد خواهد بود

 نگاه

ا غافل اد خدیشود و انسان را از  یک شهوت میکه باعث تحر يا مناظریر، افراد و ینگاه به تصاو
اند که چشم  مان موظف شدهیکند، از نظر خداوند متعال ممنوع دانسته شده و زنان و مردان با ا یم

 للْمؤْمنات قُلْ و ... أَبصارِهم منْ یغُضُّوا للْمؤْمنینَ قُلْ«: فرو بندند ییها ن صحنهیدن چنیخود را از د
 زنان به و ... فروگیرند) نامحرمان به نگاه از( را خود هاى چشم وبگ مؤمنان به  2؛ أَبصارِهن منْ یغْضُضْنَ

ن یستن به چنیاز نگر یپوش چشم» .فروگیرند) آلود هوس نگاه از( را خود هاى چشم بگو ایمان با
  :ر داردیهمچون موارد ز يرات ارزشمندیهایی تأث یدنید

  راني زدودن زمينة شهوت
 نعم«: ندیفرما یم )السالم علیه(نیر المومنیل امین دلیه همب. برد ین میان شهوت را از بینه طغیزم
ارِفص اتوالشَّه ار غَضصو » .از شهوات است یفرو افکندن چشمان از گناه، چه بازدارنده خوب 3؛الْأَب

، دامنت به زنا آلوده یاگر نگاهت را مهار کن 4؛طرفک غضضت إن فرجک یزنی لیس«: ز فرمودندین
 يساز مهار شهوت است، خوددار نهیستن به نامحرم زمیکه مهار چشم از نگرمچنانالبته ه» .شود ینم

                                          
  . 143سوره بقره، آیه.  1
  .31و30سوره نور، آیات . 2
  .260، صتصنیف غررالحکم و دررالکلم. 3

  .109، علی مشکینی، صتحریر المواعظ العددیه.  4
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. کند یرا فراهم م يو ةاز مشاهد یپوش نه چشمیمانند لباس هم، زمآن از مشاهدة امور مرتبط با 
  : دیفرما یم )السالم علیه(حیچنانچه حضرت مس

ک  یزْنی لَنْ فَإِنَّه لَک لَیس ما إِلَى النَّظَرِ حدید تَکُونَنَّ لَا ا  فَرْجـ مـ  ظْـتفح  نَـکیفَـإِنْ  ع 
تربِ إِلَى تَنْظُرَ لَا أَنْ قَدرْأَةِ ثَوی الْملُّ لَا الَّتتَح ل لَک1؛فَافْع   

 کنى حفظ را چشمت که وقتى تا زیرا کنى، نگاه خیره نیست، روا تو بر که چیزى به نباید
 نگاه نکنى، نگاه است نامحرم که زنى لباس به توانستى اگر و وى،ش نمى زنا دچار هرگز
  .نکن

 آسودگي خاطر

هاي خود  به مشاهدهبیند لزوماً  را میک کننده یتحر يها صحنه، شخصی که کها از آن ج
. ي آشفته و پریشان خواهد داشتخاطر کند، یدا میپ یمشغول ده دلینسبت به آنچه د ی، ولرسد نمی

ر ین رو، امیاز ا. آورد یفرد به ارمغان م يآسوده را برا يل نگاه، خاطرکنتردر مقابل، 
  : ندیفرما یم )السالم علیه(نیالمومن

ش را راحـت  یبندد، دل خـو فرو ) از محارم(که چشم  یکس 2؛قَلْبه أَراح طَرْفُه غَض منْ
  .کرده است

 چشيدن طعم ايمان

ناظر به همین  )السالم علیه(امام صادق. کند یت میعنارا به انسان  یمان و بندگیدن طعم ایق چشیتوف
  : فرماید مطلب است که می

ه  لغَیرِه لَا جلَّ و عزَّ للَّه تَرَکَها منْ مسموم إِبلیس سهامِ منْ سهم النَّظْرَةُ قَبـ أَع  ه  إِیمانـاً  اللـَّ
جِده یم3؛طَع   
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د، یخدا ترك نما يهر کس آن را صرفاً برا. ن استطایمسموم ش يرهایاز ت يرینگاه ت
  .دیکند، که طعمش را خواهد چش یمعطا  یمانیخداوند به او ا

چون زنا  یز مانع ارتکاب گناهانین یزه الهیبدون انگ یاز نگاه حرام، حت یپوش هر چند چشم
منجر  یو بندگمان یت ایبه تقو زمانی اما کند؛ یو اندوه را از انسان سلب م گردد، و حسرت یم
 . زه فرد محسوب شودیت خداوند، تنها انگیزه جلب رضایشود که انگ یم

امام . دارد یو هالکت باز م يمهار نگاه، فرد را از افتادن در ورطه نابودکنترل و ل فوق، یبه دال
  : اند قت اشاره کردهین حقیر به ایت زیدر روا )السالم علیه(یعل

د و خـور  یده بپوشد، کمتر تاسف میآن کس که د 4؛تَلَفَه أَمنَ و فُهأَس قَلَّ طَرْفَه غَض منْ
 .گردد یمن میز ایاز هالکت ن

 گفتگو

را در  یانحرافات جنس ینه برخیتواند زم یاست که م يز از جمله مواردیسخن گفتن با نامحرم ن
ن یاز ا. شود یر میذناپ گر، گاه صحبت کردن با جنس مخالف اجتنابید ياز سو. ن افراد فراهم کندیب

  .نگونه گفتگوها به حداقل برسدیا ید، آثار منفیآ یم یکه در پ يت مواردیرو، الزم است با رعا
 دهيپسند يمحتوا يريکارگ به

ده در مکالمات استفاده و از یپسند يدر گفتگو با نامحرم آن است که از محتوا یاز آداب اسالم
در  )السالم علیه(وسفیدر داستان حضرت . اجتناب شود يزیالت غریمطالب مرتبط با تما يریبه کارگ
آن حضرت که متوجه . وسف گشودندیخا و زنان مصر باب مراوده را با یم آمده است که زلیقرآن کر

  : نگونه مدد خواستیز شد، از خداوند ایآم کیان سخنان تحرین مراوده و بیخطر ا
دهنَّ  عنِّی تَصرِف إِالَّ و إِلَیه  عونَنیید مما إِلَی أَحب السجنُ رب قالَ کَیـ  ب هِنَّ  أَصـإِلَـی و 
   1؛الْجاهلینَ منَ أَکُنْ
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٣٨
 

 

 اگر و! خوانند مى آن بسوى مرا اینها آنچه از است محبوبتر من نزد زندان! پروردگارا: گفت
 خواهم جاهالن از و شد خواهم متمایل آنان بسوى نگردانى، باز من از را آنها نیرنگ و مکر
  !بود

در گفتگو با نامحرم تا آنجا خطرناك است که  ین مطالبیشود که طرح چن یه استفاده مین آیاز ا
شود با رفتن به  یمناك بوده و حاضر میز با آن مقام طهارت و قداست، از آن بین )السالم علیه(وسفی

  . بخشد یخالص یتین موقعیزندان، خود را از چن
 با نامحرم يز از شوخيپره

م میان آنها را کم رنگ نموده و احتمال وقوع گناه را در یکردن با نامحرم، حر یاز آنجا که شوخ
  . اند ن افراد را از مزاح با نامحرم برحذر داشتهید يایکند، اول یت مین آنان تقویب

  : ز نقل شده است که فرمودندین )سلم و وآله علیه اهللا صلی(امبر اکرمیو از پ
   2؛النَّار فی عامٍ أَلْف الدنْیا فی کَلَّمها کَلمۀٍ بِکُلِّ حبِس -یملکُها لَا امرَأَةً اکَهفَ منْ

که با او سخن گفته، هزار سال در  يا هر کلمه يمزاح کند، به ازا یکه با زن نامحرم یکس
  .شود یدوزخ حبس م

آموختم و روزي اتفاق  وید در کوفه به زنی قرآن میگ می )السالم علیه(ابابصیر، از شاگردان امام صادق
وارد شدم، مرا سرزنش  )السالم علیه(هنگامی که در مدینه به محضر امام باقر. افتاد که با او مزاح کردم

  :کرد و فرمود
 حیاء وجهِی فَغَطَّیت -للْمرْأَةِ قُلْت ء شَی أَي -بِه اللَّه یعبأ لَم الْخَلَاء فی الذَّنْب ارتَکَب منِ
و تو فَقَالَ -تُبفَرٍ أَبعد لَا ع ج3؛تَع   
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؟ یبه آن زن گفت يزیچه چ. کند یکه در خلوت مرتکب گناه شود، خدا به او اعتنا نم یکس
  .گر تکرار مکنید: حضرت فرمود - از خجالت چهره خود را پوشاندم و توبه کردم - 
 در گفتگو يز از فروتنيپره

ده باشد، یشود، پسند ین دو جنس مبادله میکه ب یمطالب يعالوه بر آنکه الزم است محتوا
جاد هر گونه یقرار دهند که از ا يا خود را به گونهکالم ن ضرورت دارد که افراد لحن یهمچن
  : دیفرما یامبر میخداوند متعال به همسران پ. شود يریع و وسوسه در مخاطب جلوگیک، تطمیتحر

قَیتُنَّ إِنِ النِّساء منَ کَأَحد لَستُنَّ النَّبِی ءنسا یا  قَلْبِـه   فی الَّذي فَیطْمع بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَال اتَّ
رَضم الً قُلْنَ ورُوفا قَوع4؛م  

 به پس کنید؛ پیشه تقوا اگر نیستید معمولى زنان از یکى همچون شما! پیامبر همسران اى
  . »بگویید شایسته سخن و کنند، طمع شما در بیماردالن که نگویید سخن نگیزا هوس اى گونه

 اختصار و اکتفا به حد ضرورت

از مردان را  ید، جمعین رسیاز مصر خارج شد و به مد )السالم علیه(یآنگاه که حضرت موس
تر دو زن دور یکم. ندکش یهاي خود، از آن آب م دام يه زده و براحلق یمشاهده کرد که دور چاه آب

که از رفتار آنان  )السالم علیه(یحضرت موس. کردند یرا مشاهده کرد که تنها از گوسفندانشان مراقبت م
» !)دهید؟ نمى آب را خود گوسفندان چرا( چیست؟ شما کار« ؛خَطْبکُماما «: دیتعجب کرده بود، پرس

 ها چوپان تا دهیم نمى آب را آنها ما 5؛کَبیرٌ شَیخٌ ناأَبو و الرِّعاء یصدر حتَّى  نَسقی ال«: آنان پاسخ دادند
روشن است که » .)نیست کارها این بر قادر و( است کهنسالى پیرمرد ما پدر و شوند؛ خارج همگى

که آن  یهنگام یحت. مطرح نشده است يدیچ کالم زایجاز صورت گرفته و هیت این مکالمه در نهایا
گاه یاز آنان فاصله گرفت و به جا يا ، بدون گفتن کلمهراب کردیحضرت گوسفندان آنان را س
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 سپس کشید؛ آب دو آن) گوسفندان( براى موسى  1؛الظِّل إِلَى تَولَّى ثُم لَهما  فَسقى«ش بازگشت یخو
 يها زان ضرورت، از شاخصیت اختصار و میدهد که رعا ین امر نشان میا. »آورد سایه به رو

 .تمطلوب با نامحرم اس يگفتگو

 ت حضوریموقع

از . رگذار استیثأا فساد رابطه تیز در جهت سالمت یت حضور دو جنس مخالف نیفضا و موقع
  .د قرار گرفته استیکأر مورد تیموارد ز ین رو، در منابع اسالمیا

 ز از خلوت کردن با نامحرميپره

در آن وجود ر افراد یخلوت باشد که امکان ورود سا يا د به گونهیحضور نامحرمان نبا يفضا
. سازد یتحقق گناه فراهم م يت را برایبا جنس مخالف، موقع ینیگز نداشته باشد، چرا که خلوت

خواستم در  گوید وارد مدینه شدم، چون براي مدتی می می )السالم علیه(محمد طیار از یاران امام صادق
ه داراي دو اتاق بود که با اي پیدا کردم ک خانه. گشتم آنجا سکونت کنم، دنبال منزلی براي اجاره می

به دلیل آنکه این دو . ها در اختیار زنی جوان بود یکی از اتاق. بودند  یک در از یکدیگر جدا شده
اتاق به یکدیگر راه داشتند، از اجارة آن منصرف شدم و صالح ندیدم در منزلی که زنی جوان زندگی 

من نیز به این . بندم ق را اجاره کنی من در را میاما آن زن گفت اگر شما این اتا. کند، خانه بگیریم می
خواهد از نسیم هوا استفاده کند در اتاق را  اما بعد از سکونت، آن زن به بهانۀ اینکه می. شرط پذیرفتم

به . در برابر درخواست اکید من براي بستن در مقاومت کرد و حاضر به این کار نشد. گذاشت باز می
  :آن حضرت فرمود. رسیدم و ماجرا را با ایشان در میان گذاشتم )مالسال علیه(محضر امام صادق

  2؛الشَّیطَان ثَالثُهما کَانَ بیت فی خُلِّیا إِذَا الْمرْأَةَ و الرَّجلَ فَإِنَّ منْه تَحولْ
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 شیطان آنکه مگر نکنند خلوت مکانى در زنى و مرد هیچ زیرا ؛برو دیگر جاى به آنجا از
  .باشد هاآن سومى

 م گرفتن نسبت به جنس مخالفيحر

 يا م و گونهیت حریاز آن است که رعا یدر معاشرت با جنس مخالف حاک یاسالم یسبک زندگ
امبر یاران پیقت را به ین حقیخداوند متعال ا. کند ین میسالمت ارتباط را تام يادیفاصله تا حد ز

  : گوشزد کرده است
نْ  فَسئَلُوهنَّ متاعاً سأَلْتُموهنَّ إِذا و ... آمنُوا الَّذینَ أَیها یا مـ راءجـابٍ  وح  کُـمرُ  ذل أَطْهـ 

قُلُوبِکُمل 3؛قُلُوبِهِن و    
] پیامبر همسران[  آنان از) عاریت بعنوان( را زندگى وسایل از چیزى که هنگامى و

  .است بهتر هاآن و شما هاى دل پاکى براى کار این بخواهید؛ پرده پشت از خواهید مى
 يامبر را که از نعمت همسریاران مؤمن و همسران پیه آن است که خداوند ین آینکته مهم ا

افراد  يم از سویت حرین اساس، رعایبر ا. کند یه میم توصیت حریرسول خدا برخوردارند، به رعا
مردان  م نگه داشتن زن در برابریحر. ابدی یم يا ژهیمان، ضرورت ویف االیمجرد، جوان و ضع

تواند از آن استفاده  حفظ مقام و موقعیت خود در برابر مردان می ينامحرم، ابزاري است که زن برا
 .کند

 شیپوشش و آرا

ا نامطلوب یت مطلوب یفیمؤثر در ک یز عاملیش در برابر جنس مخالف نینحوه پوشش و آرا
ش به چشم یوشش و آرانه پیدر زم يمتعدد يها هیتوص یدر منابع اسالم. شود یرابطه محسوب م

  .خورد یم
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 ت حجاب کامليرعا

رود، اما  یبه شمار م یاسالم یق سبک زندگیح مرد و زن، از مصادیت پوشش صحینکه رعایبا ا
خداوند متعال . د شده استیآنان تأک يژة زنان، بر مراعات پوشش کامل از سویت ویبه لحاظ جذاب

  : ان کرده استین حکم را بیر فلسفه ایۀ زیدر آ
ک  جالَبِیـبِهِنَّ  منْ علَیهِنَّ یدنینَ الْمؤْمنینَ نساء و بناتک و لأَزواجِک قُلْ النَّبِی أَیها یا ذلـ 

    1؛یؤْذَین فَال یعرَفْنَ أَنْ  أَدنى
 بر را خود] بلند هاى روسرى[ جلبابها«: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به! پیامبر اى
  ».است بهتر نگیرند قرار آزار مورد و شوند شناخته اینکه براى کار این افکنند، فرو یشخو

شوند و مورد  یم ییح شناسایت حجاب صحیشود که زنان مسلمان با رعا یه استفاده مین آیاز ا
دارد، چنانچه  داللتن بر لزوم حجاب کامل یه همچنین آیا. ت قرار نخواهند گرفتیآزار و اذ
. دیش فرو افکنیخود را بر خو يها د جلبابیفرما ید، بلکه مید از جلباب استفاده کنیفرما یخداوند نم

ان یا بدن آنان نمایاز مو  یاند و بخش کرده یح استفاده نمیزنان از پوشش جلباب به شکل صح یعنی
کته ن نیا. خود را به نحو کامل بپوشانند يه موظف شدند که بدن و موین آیشده است، و طبق ا یم

) اطراف( و ؛...جیوبِهِن  على بِخُمرِهنَّ لْیضْرِبنَ و«: شود یز استفاده میسوره نور ن 31ۀ یاز آ
  .»... )شود پوشانده آن با سینه و گردن تا( افکنند خود سینه بر را خود هاى روسرى

 شيز از آرايپره

ده شده و زنان از ینام» تبرج«کند، در قرآن  یش کردن از آن رو که مانند برج جلب توجه میآرا
 میان در( نخستین جاهلیت دوران همچون و  2؛الْأُولى الْجاهلیۀِ تَبرُّج تَبرَّجنَ ال و«: اند شده یآن نه
ت مرتبط شده و یبا جاهل يا ه آن است که تبرج به گونهین آینکته جالب توجه ا» .نشوید ظاهر) مردم

ل جاهالنه شمرده شدن یممکن است دل. جاهالنه است يرفتار یین نشانگر آن است که خودنمایا
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تنها  ییدر مطرح ساختن خود دارد، حال آنکه خودنما یسع يگر ن رفتار آن باشد که فرد با جلوهیا
ش به دنبال یخو يبرا یجه مطلوبیسازد، بدون آنکه نت یکنندگان فراهم م  سوء استفاده ينه را برایزم

 يا ع برخوردار بوده و شامل هر رفتار جلب توجه کنندهیوس یاز مفهوم ییاالبته خودنم. داشته باشد
ز و یک برانگیا مدل تحریدن کفش و لباس با رنگ یها، عطر زدن، پوش ش چهره و دستیهمچون آرا
  .شود یامثال آن م

 يتماس بدن

ه ب. نامحرم ممنوع شده است ی، هرگونه لمس جسمانیتماس بدن یک کنندگیل جنبه تحریبه دل
  :فرمودند )سلم و وآله علیه اهللا صلی(رسول خدا. شود ین خصوص اشاره میت در ایعنوان نمونه، به چند روا

   3؛النَّار إِلَى بِه یؤْمرُ ثُم -مغْلُولًا الْقیامۀِ یوم جاء حرَاماً امرَأَةً صافَح منْ
ر آورده و دستور داده یزنجامت با غل و ینامحرم دست دهد، در روز ق یکه با زن یکس

  .شود که به دوزخ افکنده شود یم
  : ز فرمودندیدر خصوص در آغوش گرفتن نامحرم ن

   4؛النَّار فی فَیقْذَفَانِ -شَیطَانٍ مع نَارٍ سلْسلَۀِ فی قُرِنَ حرَاماً امرَأَةً الْتَزَم منِ
ن گشته و یقر یطانین، با شیتشآ يریله زنجیرد، به وسیرا در آغوش گ یهر کس زن نامحرم

  .افتند یهر دو در آتش فرو م

 روابط دختر و پسر 

را  فصل نیبخش دوم امباحث ز است، محور یار سؤال انگیبس یارتباط دختر و پسر که موضوع
ها  زهیف، انگین بخش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تعریکه در ا ياز جمله امور.  دهد یل میتشک
  . اط استارتب يامدهایو پ
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و مداوم دو جنس مخالف  یارتباط نسبتاً طوالن«جا  نیمنظور از روابط دختر و پسر در ا: فیتعر
، ي، همکاريزیو غر یاز عاطفین نیازدواج، تام يگر برایکدیهمچون شناخت  ياست که به مقاصد

» .راه استبرقرار شده و معموالً با ابراز عواطف هم... و  ی، چشم و هم چشمي، کنجکاویمدد رسان
 :ها برخوردار است یژگین ویاز ا ین روابطین، چنیبنابرا

 است يمعموًال مستمر و طوالن. 

 و ابراز احساسات همراه است يعاطف يها امیبا تبادل پ. 

  ردیگ يها صورت م و به دور از چشم خانواده يبه صورت پنهانبیشتر. 

  شود ير مبرقرا... نما و یچون پارک، س ير رسمیغ يها طیدر محاغلب. 

    ارتباط  يها زهیانگ

 :ردیپذ یصورت م ،ریز همچون موارد يمتعدد يها زهیانگ اچنانچه ذکر شد، ارتباط دختر و پسر ب

رند، و عواطف و ین قرار گیوالد يمهر یکه مورد ب يدختر و پسر: ن محبتیاز به تأمین
با جنس  یاز، به سمت دوستین نین ایتأم يشان در خانواده بدون پاسخ بماند، چه بسا برا احساسات

 1.مخالف گام بردارند

لند در یاز دختران و پسران که شناخت الزم را از جنس مخالف ندارند و ما یبرخ: يکنجکاو
ن یاق دارند که ایننهاده و اشت یگران وقعید یتجارب قبل يبه دست آورند، برا ینه اطالعاتین زمیا

 .شناخت را خود به دست آورند

ل به جنس یو تما یزة جنسیهنگام شدت گرفتن غر یدوران جوان: جنس مخالف به يزیاز غرین
ن آن را از یتأم ییاز را در خود احساس کرده و تواناین نیکه ا ین اساس، جوانانیبر ا. مخالف است

 .آورند ینگونه روابط رو میراه ازدواج ندارند، به ا
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 یافتگینس مخالف نشانه رشد با ج یجوامع، دوست یدر برخ: یت اجتماعیسطح شخص يارتقا
شتر، یارتباط دوستانه با افراد ب یها، حت تینگونه موقعیدر ا! شود یافراد شمرده م یو منزلت اجتماع

 !شود یفرد محسوب م یاجتماع یافتگیو کمال  ییعالمت توانا

حل مشکالت  يو کمک برا یرخواهیزة خی، فرد به انگيدر موارد: نوع دوستانه يها زهیانگ
 ی، گاميو همدرد یکند با همدل یم یپردازد و سع یمقابل، به ارتباط گسترده و مستمر با او مطرف 

 .    در جهت حل مشکالتش بردارد

کنند،  یارتباط با جنس مخالف اقدام م يکه به برقرار ياز افراد يادیزه گروه زیانگ: ینیهمسرگز
ص یکه او را مطلوب تشخ یند و در صورتدا کنیاز طرف مقابل پ یمناسب یابیآن است که بتوانند ارز

تواند شناخت  ینگونه ارتباطات مین باورند که ایآنان بر ا. نه ازدواج با او را فراهم سازندیدهند، زم
 .مستحکم به وجود آورد یازدواج ينه را برایو زم را در مورد فرد فراهم کند یمیستقم

  

  ارتباط يامدهایپ

نک به اختصار مورد توجه قرار یاست که ا یمثبتمنفی و  يدهاامیپداراي  ارتباط با جنس مخالف،
 :ردیگ یم

  پيامدهاي مثبت
  ها بر شمرد عبارت ن گونه ارتباطیا يتوان برا یکه م یاز محاسن یبرخ
  :است از

فرد را نسبت به جنس مخالف  یتواند آگاه یارتباط م: جنس مخالف يها یژگیشناخت و
جنس مقابل قرار  يها، افکار، احساسات و رفتارها یژگیان ویجراو را در  يش داده و تا حدودیافزا
 .  دهد
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م و بدون یمستق یتوان شناخت یق ارتباط میاز طر: ات فرد مورد نظریخصوص ینیشناخت ع
توان به مشاهدات  یگران، مید يها استناد به گفته يواسطه از فرد مورد نظر به دست آورد و به جا

 .کرده یواسطه خود تک یو ب  ینیع

ژه در ین مسئله به ویا. است یعاطف يازهاین نینگونه روابط تأمیا يامدهایاز پ: یاز عاطفین نیتأم
 . ستندیدر خانواده برخوردار ن یعاطف یبانیکند که از پشت یصدق م يمورد افراد

  پيامدهاي منفي
  :باشد یز میر نیز یمنف يامدهایپ ياما روابط دوستانه با جنس مخالف دارا

رود،  یبه شمار م يمادسازشتر و اعتیشناخت ب يبرا يا آنجا که ارتباط مقدمهاز : یتصنعرفتار 
ش از یبکند و  نقش بازي میمثالً فرد . ابدی یش میافزا یل و تصنعیر اصیغ يبراز رفتارهااحتمال ا

ۀ عالقو دهد  از خود نشان میمندانه  سخاوت يکند، رفتارها یت میآنچه هست ادب و احترام را رعا
ن اساس، شناخت حاصل شده از ارتباط چندان قابل یبر ا. کند یبه طرف مقابل ابراز موافر خود را 

  .خته شودیبکارانه آمیفر ينان نخواهد بود و ممکن است با رفتارهایاطم
جاد عالقه، محبت و ی، ایارتباط دو جنس مخالف آن هم به مدت طوالن یعیامد طبیپ: یدلبستگ

نۀ شناخت یم، نه تنها زمیکه قصد شناخت او را دار ياساس، ارتباط با فرد نیبر ا. است یدلبستگ
ن یقیرا که به آن  يناپسند يشود رفتارها یم کند، بلکه موجب  یو همه جانبه را فراهم نم يجد
 و یعمی ء للشَّی حبک«: نقل شده )سلم و وآله علیه اهللا صلی(امبر اکرمیت پیچنانچه در روا. مییه نمایم، توجیدار

  » .سازد یز، تو را کر و کور میک چیدوست داشتن  1؛یصم
اند، فراهم  را که به ارتباط اقدام کرده ينه اضطراب افرادیزم يمتعدد يها ینگران: اضطراب

  :سازد یم
 ؛طرف مقابل ياز قطع ارتباط از سو ينگران 
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 ؛...)بان، مخالفان و یان، رقین، بستگان، آشنایوالد(گران یافتن دیاز اطالع  ينگران 

 ؛خداوند ياحساس گناه و نافرمان  

 ها و سر نگرفتن ازدواج خانواده ياحتمال يها از مخالفت ينگران.  

و از دست دادن تمرکز افراد منجر  یذهن یفوق به آشفتگ يها یاضطراب و نگران: فقدان تمرکز
موفق به تمرکز  یحت یند ولیشاگ یرا در مقابل خود م یها کتاب ن گونه افراد گاه ساعتیا. شود یم
م فقدان تمرکز و اضطراب به یجه مستقینت یلید تحصیافت شد! شوند یآن نماز ک سطر یفهم  ايرب

  .رود یشمار م
فرد مقابل  یت واقعین يفرض بر آن است که در موارد: احتمال سوء استفاده طرف مقابل

در . شود یارتباط با او اقدام م يرل به برقراین دلیاتش مجهول است و به همیر خصوصیهمچون سا
سوء استفاده قصد الزم برخوردار نبوده و  ین صورت، احتمال آنکه طرف مقابل از سالمت اخالقیا

شتر فراهم ینه سوء استفاده را بیز زمیبه طرف مقابل ن یدلبستگ. ت نخواهد بودیباشد، دور از واقع
طرف مقابل و ترس از دست دادن او، به  به يشود که فرد به لحاظ عالقمند یکرده، موجب آن م
  .او جامه عمل بپوشاند يها را جلب کرده و به خواسته يزعم خود، اعتماد و

ک جانبۀ یدهد، قطع  یکه معموالً پس از سوء استفاده رخ م يامد بعدیپ: ک جانبه ارتباطیقطع 
 یاجتماع يامدهایرس از پل تیط، او به دلین شرایدر ا. فرد سوء استفاده کننده است يارتباط از سو

رها و حسرت  یمانیاز پش ییایکند و او را با دن یروابط، ارتباط خود را با طرف مقابل قطع م يافشا
  .کند می

ک جانبه ارتباط محسوب یقطع  يامدهاین پیتر از مهم یو افسردگ یبحران روان: یافسردگ
از  یانبوهغرق در ند، خود را یب یفته مایان یباره روابط دوستانه خود را پا کیکه به  يفرد. شود یم

که ژه آنیبه و .دهد یمندانه را از دست م سعادت ةندید به آید و امبین می یمشکالت حل ناشدن
  .دین مشکل مدد جویحل ا يان نهاده و از آنان برایگران در میتواند موضوع را با خانواده و د ینم

. ثمرات ارتباط، شناخت جنس مخالف است از یکیقبالً گفته شد که : به جنس مخالف ینیبدب
از جنس مخالف حاصل  یقیختم شود، نه تنها شناخت دقذکر شده  يها ان ارتباط به نقطهیاما اگر پا
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. ردیگ ینسبت به آن جنس در فرد شکل م ینیبدب یشود، بلکه همواره حس عدم اعتماد و نوع ینم
  .اندازد میمخاطره ه ز بینده فرد را نیازدواج آ ینین بدبیا

چ یه ،در صورت ازدواج یاما حت .انجامدیازدواج بارتباط به  این البته ممکن است: کاهش اعتماد
ک احتمال ارتباط همسر خود را با یاعتماد کامل نخواهد داشت و هر  يگرین به دیک از طرفی
  : دیفرما یم )السالم علیه(یامام عل .داند یت نمیدور از واقع یگران احتمالید

   1؛الظَّن بِه أَساء منْ یلُومنَّ فَلَا التُّهمۀِ مواضع نَفْسه ضَعو منْ
 برد بدو بد گمان که را آن نهاد، است بدگمانى موجب که جاهایى در را خود که آن

  .مکناد سرزنش
ن بر اساس یشود که طرف یحاصل شده از ارتباط موجب م یدلبستگ: مشترك یتزلزل زندگ

 یهیبد. ج کنندگر، با هم ازدوایکدیاز اطالعات کامل نسبت به  يدون برخوردارد و بیعشق شد
گذارد،  یل مین رو به تعدیگاه که عشق نخست مشترك و آن یاز زندگمدتی  است که پس از گذشت

ن آغاز یا. کند یج آشکار شده و توجه طرف مقابل را به خود جلب میک به تدریب هر یمعا
  .ا اختالف و کشمکش مستمر استیو  ییجداان آن یه پااست ک يسردو دل یسرخوردگ

ارتباط در نظر گرفت، اما  يبرا یتوان منافع و محاسنی جزئ یتوان گفت هرچند م یمدر مجموع 
ن و یار سنگیبس ین منافع جزئیابه دست آوردن  ۀنیاً هزیو ناقص است و ثان ین منافع سطحیاوالً ا

  .شتر از پسران خواهد بودیدختران به مراتب ب ينه براین هزیر قابل جبران است و ایغ
را مجاز  ین روابطیل روابط است که اسالم چنین قبینامطلوب ا يامدهایل پید به دلیشا

  : در قرآن کریم چنین آمده است .کرده است یشمارد و از آن نه ینم

                                          
  .391، ص159، حکمتنهج البالغه.  1

مولَّ الْیأُح لَکُم باتالطَّی و أُوتُوا الَّذینَ طَعام تابلٌّ  الْک حـ  لَکُـم و  کُملٌّ  طَعـام حـ  م لَهـ و 
ناتصحنَ الْمم ناتؤْمالْم و ناتصحنَ الْمأُوتُوا الَّذینَ م تابنْ الْکم کُملنَّ  إِذا قَبوه تُمـآتَی 

   2؛أَخْدان متَّخذي ال و مسافحینَ غَیرَ محصنینَ أُجورهنَّ
 حالل شما براى کتاب، اهل طعام) همچنین( و شده؛ حالل شما براى پاکیزه چیزهاى امروز
 از پاکدامن نانز و مسلمانان، از پاکدامن نانز) نیز(و حالل؛ آنها براى شما طعام و است؛

 نه و زناکار، نه باشید؛ پاکدامن و بپردازید را آنها مهر که هنگامى حاللند؛ کتاب، اهل
  .گیرید نامشروع و پنهانى دوست

  : اي دیگر زنان را از ارتباط دوستانه با جنس مخالف باز داشته است هیدر آن یهمچن
نْ وم لَم عتَطسی نْکُمالً مأَنْ طَو حنْکی ناتصحالْم ناتؤْمنْ الْمما فَم لَکَتم  مـانُکُمنْ  أَی مـ 

کُمفَتَیات ناتؤْمالْم و اللَّه لَمأَع کُمضُ بِإیمانعبنْ  کُم ضٍ  مـ عـنَّ  بوهحهِـنَّ  بِـإِذْنِ  فَـانْکلأَه و 
  3؛ أَخْدان متَّخذات ال و مسافحات غَیرَ محصنات بِالْمعرُوف أُجورهنَّ آتُوهنَّ

 زنان با توانند مى ندارند، را باایمان پاکدامن) آزاد(زنان با ازدواج توانایى که آنها و
 تر آگاه شما ایمان به خدا- کنند ازدواج دارید اختیار در که اایمانىب بردگان از پاکدامن

 مهرشان و نمایید، تزویج آنان صاحبان اجازه با را آنها - پیکرید یک اعضاى همگى و است؛
 نه و شوند، زنا مرتکب آشکار بطور نه باشند، پاکدامن آنکه شرط به بدهید؛ خودشان به را

  .بگیرند پنهانى دوست
ل ین دلیاست، و به هممتفاوت ارتباط نامشروع  با شود که ارتباط دوستانه یم ق استفادهه فویاز آ

  .خداوند قرار گرفته است یآن ذکر شده و مورد نهدر عرض 

                                          
 .5سوره مائده، آیه . 2
 .25سوره نساء، آیه . 3



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٤٤
 

 

 فصل ةخالص  
نه ین بردن زمیهمچون از ب يج مطلوبیک کننده نتایتحر يها يدنیچشم از دو کنترل مهار  .١

از هالکت را به همراه  يمنیو ا مانیدن طعم ایخاطر، چش يو آسودگ شهوت، تمرکز فکر
 .دارد

در گفتگو، و اکتفا به حد  يو فروتن يز از شوخیده، پرهیپسند يمحتوا يریبه کارگ .٢
در گفتگو با نامحرم به شمار  ياسالم يسبک زندگ يها ضرورت در صحبت، از شاخص

 .رود يم

که  يتیمت حضور در موقعز از خلوت کردن با او، به سالیم گرفتن از نامحرم و پرهیحر .٣
 . انجامد ينامحرم در آن قرار دارد، م

 ،یيو خودنما یيز از خودآرایت پوشش کامل و پرهیش، رعایدر موضوع پوشش و آرا .۴
 . شود يمحسوب م ياسالم يسبک زندگ ةشاخص

 ي، هر گونه لمس جسمانيتماس بدن يکنندگ کیل جنبه تحری، به دليم اسالمیدر تعال .۵
 .ده استممنوع ش ،نامحرم

 او مداوم دو جنس مخالف است که ب يمنظور از ارتباط دختر و پسر، ارتباط نسبتًا طوالن .۶
، ي، همکاريزیو غر ياز عاطفین نیازدواج، تام يگر برایکدیهمچون شناخت اهدافي 
و معموًال با ابراز عواطف  شود ميبرقرار ... و  ي، چشم و هم چشمي، کنجکاويمددرسان

 .همراه است

ات فرد مورد یبه شناخت جنس مقابل و خصوص يتواند تا حد يبا جنس مخالف م ارتباط .٧
 .ن کندیرا تام ياز عاطفینظر منجر شود و ن

ک یش فکر، سوء استفاده طرف مقابل، قطع ی، اضطراب، تشوي، دلبستگيرفتار تصنع .٨
مشترک  يبه جنس مخالف، کاهش اعتماد و تزلزل زندگ ينی، بدبيجانبة ارتباط، افسردگ

 .شود يرابطة دختر و پسر شمرده م ياحتمال يها بیز جمله آسا

 .شود ي، روابط دوستانه دختر و پسر روا دانسته نميم اسالمیبر اساس تعال .٩



   ٤٥/    سبک زندگي اسالمي در روابط دختر و پسر  – سومفصل 
 

 

 ها پرسش  

 گذارد؟ يد کنترل نگاه چگونه بر تمرکز فکر تأثیر میح دهیتوض .١

 است؟ ن سالمت گفتگو با نامحرم در نظر گرفتهیتأم يرا برا یيها اسالم چه شاخص .٢

 رد؟یگ يصورت م یيها زهیارتباط با جنس مخالف با چه انگ .٣

 ست؟یرابطة دوستانه با جنس مخالف چ يامد منفین پیتر دگاه شما مهمیاز د .۴

جاد ینة انتخاب همسر، به ایات طرف مقابل در زمیتوان به قصد شناخت خصوص يا میآ .۵

 پرداخت؟ يرابطه با و

 د؟ چرا؟یکن يد مییوستانه با جنس مخالف را تاق ارتباط دیاز طر ياز عاطفین نیا تأمیآ .۶



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٤٦
 

 

 مسائلي براي گفتگو و مباحثه  

انحرافات جنسي و تجاوز به عنف در جوامعي که به وجود حریم در روابط با جنس مخالف  .١

 اند بیشتر است یا در جوامعي که چنین حریمي را قائل نیستند؟ چرا؟  ملتزم

اي از زنان  برخي از مردان و خودنمایي پاره چراني علل و عوامل اصلي چشم  به نظر شما، .٢

 چیست؟ 

تواند به شناخت  کسي که تجربة ارتباط دوستانه با غیرهمجنس را نداشته باشد، چگونه مي .٣

  مناسبي از افکار و احساسات جنس مخالف براي تشکیل زندگي توأم با آرامش دست یابد؟



   ٤٧/    سبک زندگي اسالمي در روابط دختر و پسر  – سومفصل 
 

 

 همنابعي براي مطالع  

 .١٣٨۶ي و همکاران، قم، نشر معارف، ، محمدرضا احمدروابط پسر و دختر .١

اصغر احمدي، تهران، انجمن اولیا و  ، عليتحلیلي تربیتي بر روابط دختر و پسر در ایران .٢

 .١٣٧٣ مربیان،

هاي فرهنگي حوزه  ، ابوالقاسم مقیمي، قم، مرکز مطالعات و پژوهشجوانان و روابط .٣

 .١٣٨٠ علمیه قم،

 .١٣٨١ئمي، تهران، سازمان ملي جوانان، ، علي قامرزها در روابط پسران و دختران .۴



   ٤٨/     سبک زندگي اسالمي در شادي و نشاط  –فصل هشتم 

 

 

  
  

  چهارمفصل 
  یزه جنسیدر مهار غر یاسالم یسبک زندگ

  

  مقدمه

او  ییرشد و شکوفا يخداوند در وجود انسان خلق شده برا يکه از سو ییرویهر استعداد و ن
کمال و شود،  يبردار ن استعدادها بهرهیو درست، از ا یعقالن يارهایبوده است و اگر بر اساس مع

است که  یی، از استعدادهایشهوان يرویو ن یجنس ییتوانا. خواهد داشت یانسان را در پ یبالندگ
ب ین راه نصیارزشمند از ا یکند و لذت يزیر یل کانون خانواده و ادامه نسل انسان را پیتواند تشک یم

ارچوب عقل و نقل قرار و خارج از چ یانحراف يمسیردر  یین استعداد و توانایاما اگر ا. انسان سازد
از  1.سازد یگرفتار م یجنس يها يماریکند و در دام ب یدور م یانسان يها رد، انسان را از ارزشیگ
از از ین نین ایابد و تأمی یت میتنها از راه ازدواج مشروع یاز جنسیح نیصح يدگاه اسالم، ارضاید

خداوند متعال در توصیف . دیآ یو تجاوز از حقوق خود به شمار م يتعد یگر، نوعید يرهایمس
  : دیفرما یمؤمنان م

الَّذینَ و مه فُرُوجِهِمظُونَ للى إِالَّ حافع  واجِهِمأَز ما أَو لَکَتم ممانُهأَی مرُ فَإِنَّهی  ملُومینَ غَ
   2؛ العادون هم فَأُولئک ذلک وراء  ابتَغى فَمنِ

                                          
  .259علی احمد پناهی و داوود حسینی، ص ،)ویژه والدین و مربیان دختران نوجوان(با دخترم .  1
  .31-29؛ سوره معارج، آیات7-5سوره مومنون، آیات.  2

 با جنسى آمیزش تنها کنند؛ مى حفظ) عفتى بى به شدن  آلوده از( را خود دامان که آنها و
 از غیر که کسانى و شوند؛ نمى مالمت آنان از گیرى بهره در که دارند، کنیزانشان و همسران

   !تجاوزگرند کنند، طلب را طریق این
  :د کرده و آن را موجب آرامش دانسته استین اساس، خداوند بر امر مهم ازدواج تاکیبرا

نْ وم هخَلَقَ أَنْ آیات نْ لَکُمم کُمواجاً أَنْفُسکُنُوا أَزتَسها لإِلَی لَ وعج نَکُمیةً بدوم ۀً  و مـحر 
   3؛یتَفَکَّرُون لقَومٍ لَآیات ذلک  فی إِنَّ

 شآرام آنان کنار در تا آفرید شما براى خودتان جنس از همسرانى اینکه او هاى نشانه از و
 که گروهى براى است هایى نشانه این در داد؛ قرار رحمت و مودت میانتان در و یابید،
  !کنند مى تفکّر

  :ازدواج دختران و پسران فراخوانده است يساز نهیرا به زم یو افراد جامعه اسالم
وا وحالْأَیامى أَنْک  نْکُمم حینَ والنْ الصم کُمبادع و کُمکُونُوا إِنْ إِمائی فُقَراء هِمغْنی نْ اللَّهم 

هفَضْل و اللَّه علیم واس4؛ ع  
 درستکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنین دهید، همسر را خود همسر بى زنان و مردان

 خداوند سازد؛ مى نیاز بى را آنان خود فضل از خداوند باشند، تنگدست و فقیر اگر را؛
  !است آگاه و دهنده گشایش

زه یدار شدن غریب يهمۀ جوانان از ابتدا يل مختلف، امکان ازدواج برایاما از آنجا که به دال
ورزي تا زمان ازدواج  ست، کسانی را که توانایی یا امکان ازدواج ندارند به عفتیسر نیم یجنس
  : ه کرده استیتوص

و ففتَعسونَ ال الَّذینَ لْیجِدکاحاً یتَّى نح غْنیمهی نْ اللَّهه م5؛... فَضْل   

                                          
  .21سوره روم، آیه.  3
  .32سوره نور، آیه.  4
  .33سوره نور، آیه.  5



   ٤٩/    سبک زندگي اسالمي در مهار غريزه جنسي   – چهارمفصل 
 

 

 فضل از خداوند تا کنند پیشه پاکدامنى باید یابند، نمى ازدواج براى امکانى که کسانى و
  ... گرداند نیاز بى را آنان خود

سر است؟ و با چه یم یتا زمان ازدواج از چه راه یمهم آن است که حفظ عفت و پاکدامن پرسش
زه یمهار غر يبرا يمتعدد يها روش یرا مهار کرد؟ در منابع اسالم یزه جنسیتوان غر یم ییها روش
قرار خواهد  یمذکور مورد بررس يها ن روشیتر از مهم ین فصل، برخیارائه شده که در ا یجنس

  .گرفت

  هاي مهار غریزة جنسي روش

 ل به نفسیروش تحم

ادار گردند، روش و یز و کراهت باطن، اعضا و جوارح به انجام عملیرغم گریکه عل یهنگام
توان با  یرغبت را م یده و بین روش، باطن رمیطبق ا. ل به نفس مورد استفاده قرار گرفته استیتحم

آن است که  یزه جنسین روش در مهار غریکاربرد ا 1.د و آن را رام گرداندیحرکات اندام به بند کش
ن یمهار کرده و بد یوانشه يها ، اعضا و جوارح خود را نسبت به جاذبهیل جنسیفرد به رغم م

ن ییدر تب )السالم علیه(امام علی. ردیگ یار مینگونه امور، تحت اختیخود را به ا یباطن يها شیب گرایترت
  : دیفرما ین روش میکارکرد ا

اسـت و درمـانش،    يمـار ینفـس، ب  یانحراف يها خواهش 2انُها دواء؛یالشهوة داء و عص
  .مقابله و مخالفت با آنها است

محسوب  یالت شهوانیمهار تما ين روش در راستایاز ا یر به عنوان مصداقیز يرفتارهاانجام 
  :شود یم

                                          
  .70، خسرو باقري، صنگاهی دوباره به تربیت اسالمی. 1

  .400، علینقی فقیهی، صمبانی، اصول و روش ها، از منظر قرآن و حدیث: تربیت جنسی.  2

    يمناسک عباد
 یجنس يها شیژه در زمان غلبه گرایاز جوانان به و یبرخ يممکن است برا يعباد يها برنامه 

به عنوان . شهوت دارددر مهار  یر فراوانی، تاثیدشوار به نظر رسد، اما انجام آنها به رغم کراهت باطن
  :داینفرم می )السالم علیه(ینمونه، امام عل

 هجِبرَأَةً تُعام کُمدأَى أَحإِذَا ر ...  و لَى النَّبِـیلِّی عصی یراً وث فَلْیصلِّ رکْعتَینِ و یحمد اللَّه کَ
بِیحی فَإِنَّه هنْ فَضْلم أَلِ اللَّهسلْی ثُم هیه؛ آلغْنا یم هت    3لَه بِرَأْفَ

دو رکعت ... شگفت زده کرد، ) ییبایبه لحاظ ز(د که او را یرا د یاز شما زن یکیهر گاه 
امبر و آلش درود فرستد، آنگاه خدا را از یش کند و بر پیاد ستاینماز بخواند و خدا را ز

دهد که  یم يزیبه او چخود  یفضلش مورد درخواست قرار دهد، چرا که خداوند با مهربان
  . ازش سازدین یب

  
رسول . ان شهوت شمرده شده استیاز طغ يریمؤثر در جلوگ یز عاملیعالوه بر نماز، روزه ن

  : فرمایند مین خصوص یدر ا )سلم و وآله علیه اهللا صلی(خدا
فَإِنَّه جتَزَوفَلْی اهالْب نْکُمم تَطَاعنِ اسابِ مشَرَ الشَّبعا منْ  یم لْفَرْجِ ونُ لصأَح رِ وصلْبل أَغَض

   4لَم یستَطع فَلْیدمنِ الصوم فَإِنَّ الصوم لَه وِجاء؛
 پاك را دامن و باحیا را چشم که کند، ازدواج دارد ازدواج بر قدرت که هر جوانان، اى

  .کاهد می جنسى نیروى زا که بگیرد روزه بسیار ندارد، قدرت سک هر و ؛دارد می نگه
  : ز فرمودندیو ن

   5؛بِالْجوع مجارِیه فَضَیقُوا الدمِ مجرَى آدم ابنِ منِ لَیجرِي الشَّیطَانَ إِنَّ

                                          
  .105، ص20، جوسائل الشیعۀ. 3

  .375، ص1، حسن بن فضل طبرسی، ترجمه سید ابراهیم میرباقري، جمکارم االخالق.  4
  .42، ص67ج، اراالنواربح .5



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٥٠
 

 

 .دیآن را ببند يها راه یان است، پس با گرسنگیآدم در جر يها طان مانند خون در رگیش
  ک کنندهيتحر يها يقيدن موسيز از شنيپره

ن یجاد عدم تعادل و توازن بیانسان دارد که از جمله آنها، ا يبرا يادیرات شوم زیتاث یقیسمو
جان کاذب، از دست دادن یا، ضعف اعصاب، هیک، مرض پارانویک و پاراسمپاتیاعصاب سمپات

ن ید به همیشا 1.توان نام برد را می یعفت ینه بیل فحشابودن و زمج عشق و عامیی، تهيفکر يروین
 2».الزِّنَا رقْیۀُ الْغنَاء« :به شمار آمده است ینه ساز انحراف جنسیث، غنا زمیت که در حدجهت اس

 يک کننده، الزم است از آن خودداریتحر يها یقیدن غنا و موسیبه شن یل باطنین، به رغم میبنابرا
  .دیایبه وجود ن یک جنسینه تحریشود تا زم

  کمحر يز از غذاهايپره
کرد،  يریشگیان شهوت پیکه بتوان از طغآن ياند، و برا یة جنسزیك غرها محرِّاز غذا يپاره ا

 )السالم علیهم(نیات معصومیدر روا. ل به آنها، از خوردن آنها اجتناب شودیالزم است که با وجود م
ل یک کننده میتحر ...از به همراه تخم مرغ، انار و یاز، پیخوردن گوشت به همراه تخم مرغ، خرما، پ

  3.اند شمرده شده یجنس
  در نگاه و گفتگو با نامحرم ياسالم يت سبک زندگيرعا

ن روش یبر ا یمبتن يز از جمله راهکارهایدر نگاه و گفتگو با نامحرم ن یت آداب اسالمیرعا
  .ل مورد توجه قرار گرفتین به تفصیشیپ فصلاست که در  یتیترب

 )يادآوری(ذکرتروش 

دانسته  یم ی، دچار غفلت شده و آنچه را که زمانيو رفتار ینش اشتغاالت ذهیانسان در اثر افزا
که  يامور يادآورید با یت انسان، بایر تربیهموار ساختن مس ين رو، برایاز ا. کند یاست، فراموش م

                                          
  . 34، محمد تقی جعفري، صمبانی فقهی، روانی موسیقی .1

  .154، محمدبن محمد الشعیري، صجامع االخبار.  2
  .166، صمبانی، اصول و روش ها، از منظر قرآن و حدیث: تربیت جنسی.  3

امور مهم و  يادآوریت انسان، با یترب يهر گاه برا. شود ییزدا دانسته، از او غفلت یشتر آنها را میپ
خداوند در خصوص . مورد استفاده قرار گرفته است» ذکرت«شود، روش  ییزدا و غفلترگذار، از ایتاث

  : دیفرما یطان مین روش در مقابله با وساوس شیت و نقش ایاهم
    4؛مبصرُون هم فَإِذا تَذَکَّرُوا الشَّیطانِ منَ طائف مسهم إِذا اتَّقَوا الَّذینَ إِنَّ
) او کیفر و پاداش و خدا( یاد به شوند، شیطان هاى وسوسه فتارگر که هنگامى پرهیزگاران

  .گردند مى بینا ناگهان) و بینند مى را حق راه او، یاد پرتو در( و افتند؛ مى
نجا به یسازد که در ا یرا فراهم م یزة جنسینۀ مهار شهوت و کنترل غریامور زم یبرخ يادآوری 

  :شود یآنها اشاره م
  اد خداي

را به  یاز انحرافات جنس يریشگیاست که پ ين اموریتر اد خدا از جمله مهمی، یممنابع اسال در
  : دیفرما یم )السالم علیه(امام صادق. دنبال دارد

قَلْع رُوقِ  وع  نَابِتم  اتو؛  الشَّهۀِ لَهالطَّاع لُزُوم و لَّهامِ الذِّکْرِ لو5بِد   
سر خواهد یاد خدا و ملزم بودن به اطاعت او میداوم له تیشهوات به وس يها شهیو کندن ر

  .شد
  : کند ینقل مچنین از خداوند متعال  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(رسول خدا یتیدر روا

تملأَنَ  إِذَا ع  بی  الْغَالاتنَاجم ی وأَلَتسی مف تَهوشَه غَالُ بِی نَقَلْتت   6؛ علَى عبدي الاشْ
شتر اوقات خود را مشغول من ساخته است، شهوت او را در یام ب ه بدانم که بندههر گا

  .کنم یل میجهت درخواست از من و مناجات با خودم تبد
  : کنند ین امر را از خدا درخواست میا )السالم علیه(ن رو، امام سجادیاز ا

                                          
  .201سوره اعراف، آیه.  4
  .396، ص70ج، بحار االنوار.  5
  .26، ابن فهد حلی، ص لعارفینالتحصین فی صفات ا.  6
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لْنَا معاج و دمحآلِ م و دمحلَى ملِّ عص مینَ  نَاللَّهات  الَّذونِ الشَّه1؛ اشْتَغَلُوا بِالذِّکْرِ ع   
اد تو از یقرار ده که با  يبر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از جمله افراد! بارالها
  .اند ها روي گردانده شهوت

   ياله يها اد نعمتي
آنگاه . مؤثر است یاخالقاز ابتال به مفاسد  يریشگیز در پیاو ن يها اد نعمتیاد خدا، یعالوه بر 

اما ! بشتاب: وسف گفتیرا داشت، درها را بست و به  )السالم علیه(وسفیاز  ییخا قصد کام جویکه زل
او پروردگار من ! پناه بر خدا 2معاذَ اللَّه إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي إِنَّه ال یفْلح الظَّالمونَ؛«: وسف گفتی

ع خداوند، مانند آنکه او یوس يها موهبت يادآورین، یبنابرا» .داشته است یمگاه مرا گرایاست و جا
وسف از آن یبود که موجب شد  یلیاز دال یکیز مصر رساند، یعز قصررا از چاه نجات داد و به 

  .  دیرون آیخطرناك سربلند ب يابتال
  اد مرگي

. شود یان شهوت مینع از طغاست که ما يز از جمله مواردیگر نیمرگ و ورود به عالم د يادآوری
  : فرمود )السالم علیه(ین رو، خداوند متعال به حضرت موسیاز ا

   3یا موسى ضَعِ الْکبرَ و دعِ الْفَخْرَ و اذْکُرْ أَنَّک ساکنُ الْقَبرِ فَلْیمنَعک ذَلک منَ الشَّهوات؛
د مانع تو ین امور بای، پس ايقبر اد آر که ساکن دریکبر و فخر را فرو نه و به  یموس يا

  . از شهوات گردد
  : ندکن میسفارش چنین  )السالم علیه(یل امام علین دلیو به هم

                                          
  .127، ص91، جبحار االنوار.  1
  .23سوره یوسف، آیه.  2
  .46، ص8، جالکافی. 3

اتونَ الشَّهم هإِلَی کُمأَنْفُس کُما تُنَازِعم نْدع توکْرَ الْمرُوا ذفَأَکْث-   ظـاً واعو توفَکَفَى بِالْم
 ولُ اللَّهسکَانَ ر   ه وت فَإِنـَّ کْرَ الْمـرُوا ذقُولُ أَکْثفَی توکْرِ الْمبِذ هابحی أَصوصا ییراً مص کَث

   4هادم اللَّذَّات حائلٌ بینَکُم و بینَ الشَّهوات؛
 مرگ و کنید، مرگ یاد بسیار کشاند می شهوات بسوى را شما نفستان که هنگامىه ب پس

 یادآورىه ب را خود یاران فراوان )سلم و وآله علیه اهللا صلی(خدا رسول و است کافى اندرزگوئى براى
 و ها، لذّت شکننده مرگ که کنید مرگ یاد بسیار :فرمود مى و نمود مى سفارش مرگ

  . است ها شهوت و شما میان اى فاصله
ا و یدن يداریناپاهمچون نهج البالغه که در آن به  ییها ها، مطالعه کتاب ارت قبرستانیالبته ز

کند و در نتیجه  یت میاد مرگ را در انسان تقویاست که  يمرگ توجه داده شده، از موارد یکینزد
 .شود موجب کنترل شهوت می

  اد معادي
  : اشاره شده است کارزنا براي م به عذاب مضاعف، جاودانه و خوارکنندهیدر قرآن کر

ه إِالَّ بِـالْحقِّ و ال      آخَرَ و ال یقْتُلُونَ النَّفْس الَّتـی  و الَّذینَ ال یدعونَ مع اللَّه إِلهاً رَّم اللـَّ حـ
   5یزْنُونَ و منْ یفْعلْ ذلک یلْقَ أَثاماً یضاعف لَه الْعذاب یوم الْقیامۀِ و یخْلُد فیه مهاناً؛

 را خونش خداوند که را انىانس و خوانند؛ نمى خداوند با را دیگرى معبود که کسانى و
 سختى مجازات کند، چنین کس هر و کنند؛ نمى زنا و کشند؛ نمى بحق جز شمرده، حرام

   !ماند خواهد آن در خوارى با همیشه و گردد، مى مضاعف قیامت در او عذاب! دید خواهد
امبر یامت، پیدر ق یجنس يها یسخت آلودگ يامدهایپ يادآوریر یبا توجه به تأث

که از آتش بترسد، شهوات را  یکس 6من خاف النار تَرَك الشهوات؛«: دیفرما یم )سلم و وآله علیه اهللا لیص(اکرم
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مهار شهوت به شمار  يبرا یز عاملیدشوار آن ن يها امت و موقفیق يادآوریپس » .کند یرا ترك م
 .رود یم

 تیر موقعییروش تغ

بر انسان  یمتفاوت يها يرگذاریدأ تأث، مبیو اجتماع ی، مکانیط مختلف زمانیاز آنجا که شرا
 1.میر سازییط مزبور را دچار تغیالزم است روابط او با شرا يجاد حاالت مطلوب در ویا ياست، برا

مطلوب در انسان، روابط او را  يجاد حاالت و رفتارهایم تا به منظور ایبرآن» تیر موقعییروش تغ«در 
ل یتوان در موارد ذ ین روش میاز ا. میر سازییخوش تغدست یو اجتماع ی، مکانیزمان يها تیبا موقع

  :مدد جست یاز انحرافات جنس يریشگیپ يبرا
  ترک مجلس گناه

 يها نهیدر زم يده در انسان و باعث انحطاط ویرات پسندییجاد تغیحضور در مجلس گناه مانع ا
افراد اثر آمیزش با گناهکاران و حضور در مجلس معصیت، در دل . شود یم یگوناگون اخالق

معصیت را براى ارتکاب جه خطر یدهد و در نت یت جلوه میاهم یگذاشته، گناه را در نظر آنان  ب
نه ید، و زمیرات مطلوب در انسان به وجود آیینکه تغیا ين اساس، برایبر ا. دهد انسان افزایش مى
 يکور از فضان رود، الزم است آن مجلس ترك شود، مگر آنکه مجلس مذیاز ب یبروز سقوط اخالق

شود که فرد در جرگۀ منافقان قرار  یماندن در جمع گناهکاران موجب م یباق. ردیگناه فاصله گ
  : دیفرما یخداوند متعال م 2.گرفته و در جهنم همنشین کافران گردد

کْفَرُ بهَِا وی اللَّه اتایء تُمِعتَابِ أَنْ إِذَا سمفىِ الْک کُملَینَزَّلَ ع قَد واْ   ود ْزَأُ بهَِا فَلَا تَقْعـتهسی
تىح مهعم  إِنَّکم  غَیرِْه یثدرِینَ    یخَُوضُواْ فىِ حالْکَاف ینَ وقنَاف الْم عامج إِنَّ اللَّه  مثْلُهإِذًا م

  ؛ 3فىِ جهنَّم جمیعا
                                          

  .99، خسرو باقري، صبیت اسالمینگاهی دوباره به تر .1
  .61، طاهره سادات اناري، صروش تربیتی تغییر موقعیت در قرآن کریم.  2
  .140سوره نساء، آیه .3

 خدا آیات افرادى بشنوید گاه هر که کرده نازل شما بر قرآن در) را حکم این( خداوند و
 هم شما نه، گر و! بپردازند دیگرى سخن به تا ننشینید آنها با کنند، مى استهزا و انکار را

  .کند مى جمع دوزخ در همگى را کافران و منافقان خداوند،. بود خواهید آنان مثل
ُمنهع رِضنَا فَأَعاتایینَ یخَُوضُونَ فىِ ءالَّذ تأَیإِذَا ر و تىح    و غَیـرِْه یثدیخَُوضُواْ فىِ ح

  4مع الْقَومِ الظَّالمینَ؛  إِما ینسینَّک الشَّیطَنُ فَلَا تَقْعد بعد الذِّکْرَى
 سخن به تا بگردان روى آنها از کنند، مى استهزا را ما آیات که دیدى را کسانى گاه هر 

 ستمگر جمعیت این با آمدن یاد از پس هرگز ببرد، تو یاد از شیطان اگر و! بپردازند دیگرى
 .منشین

  با نامحرم ينياجتناب از خلوت گز
 یاله يایرة اولیاست، در س یساز انحراف اخالق نهیاجتناب از خلوت کردن با نامحرم که زم

عت سر د، بهیخا گرفتار دیزل ۀکه خود را در توطئ یهنگام )السالم علیه(وسفیحضرت . شود یمشاهده م
 در، سوى به دو هر و و استبقا الباب؛... «: ط گناه آلود را ترك کردیو مح ح دادیفرار را بر قرار ترج

ن یسوم )سلم و وآله علیه اهللا صلی(ساز گناه است که  رسول خدا نهیردن با نامحرم آنقدر زمخلوت ک 5».دویدند
  : اند طان دانستهین آنها را شیسوم

   6أَةٍ فَما منْ رجلٍ خَلَا بِامرَأَةٍ إِلَّا کَانَ الشَّیطَانُ ثَالثَهما؛بِامرَ  رجلٌ  لَا یخْلُونَ
  .طان بودین آنها شیبا زن نامحرم خلوت نکرد مگر آن که سوم يچ مردیه

                                          
  .68سوره انعام، آیه  .4
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  ت مناسبياتخاذ موقع
ن یبر ا. ک شهوت را فراهم سازدینۀ تحریتواند زم ینامناسب م يها تیموقع یگاه حضور در برخ

به عنوان نمونه، . ن ببردیکات را از بینگونه تحرینۀ ایتواند زم یت مناسب میاتخاذ موقعاساس، 
  : آلود خطاب به اهل عراق فرمودند در سخنی عتاب )السالم علیه(نیرالمؤمنیام

   1؛نَتَستَحو ما أَ الطَّرِیقِ فی الرِّجالَ یدافعنَ نساءکُم أَنَّ نُبئْت الْعرَاقِ أَهلَ ای
 برخورد مردان با ها راه و ها خیابان و ها کوچه در شما هاى زن ام شنیده عراق اهل اى
  !ندارید شرم اعمال گونه این از آیا دارند تماس هم با آنها هاى بدن و کنند مى

 )السالم علیه(بیبا دختران حضرت شع )السالم علیه(یز در داستان برخورد حضرت موسیم نیدر قرآن کر
آب دادن گوسفندان خود به جهت حفظ  يکه دختران آن حضرت برااست مطلب اشاره شده  نیبه ا

  :ستاده بودندیدا نکنند، با فاصله از آنها اینکه با مردان اختالط پیا يعفاف و برا
تَذُودانِ  قَالَ ما    م امرَأَتَینْو لَما ورد ماء مدینَ وجد علَیه أُمۀً منَ النَّاسِ یسقُونَ و وجد من دونهِ«

تىى حقا  قَالَتَا لَا نَسکُمخٌ کَبِیر  خَطْبونَا شَیأَب و  اءالرِّع ردص2؛ی  
 را خود چهارپایان که دید آنجا در را مردم از گروهى رسید، مدین آب) چاه( به که هنگامى و

 نزدیک چاه به و( خویشند گوسفندان مراقب که دید را زن دو آنان کنار در و کنند مى سیراب
: گفتند!) دهید؟ نمى آب را خود گوسفندان چرا( چیست؟ شما کار: گفت دو آن به) موسى شوند نمى

 بر قادر و( است کهنسالى مرد پیر ما پدر و شوند خارج همگى چوپان ها تا دهیم نمى آب را آنها ما
  .».)نیست کارها این

خورد، آنجا که پس از دعوت  یز به چشم مین داستان نیناسب در ادامه ات میت اتخاذ موقعیاهم
از او  )السالم علیه(یش حرکت کرد، اما موسیب از پیب، دختر حضرت شعیبه منزل شع )السالم علیه(یموس

   3.دین نماییر را در همان حال تعیخواست که از پشت او حرکت کرده و مس

                                          
  .221مه عزیز اهللا عطاردي، ص، علی بن حسن طبرسی، ترجمشکاة االنوار .1
  .23سوره قصص، آیه  .2

گاه مناسب یح رفت و آمد در دانشگاه، جایر صحیتخاب مسشود که ان یان شد، روشن میاز آنچه ب
  .دیفا نمایا یزه جنسیدر مهار غر يتواند نقش مؤثر یم... نشستن در کالس درس، و 

 روش دعا 

 یزة سرکش جنسیتوان غر یاست که به کمک آن م يگریدعا و درخواست از خداوند راه مؤثر د
  :د واقع شودیتواند مف ین منظور میا ير برایز يک از انواع دعاهایهر . را مهار کرد

 درخواست همسر يدعا برا

 يبرا یگردد، هنگام آمادگ ین میح با ازدواج تامیانسان به صورت صح یاز جنسیاز آنجا که ن
از ین نین اینه تامیتواند زم یسته از خداوند میط آن، درخواست همسر شایسر شدن شرایازدواج و م

  .را فراهم آورد
  يپاکدامن حفظ يدعا برا

ت ازدواج، ید و تا زمان فراهم شدن موقعید عفت ورزیست، بایآنجا که امکان ازدواج فراهم ن
منجر شود، درخواست  یتواند به پاکدامن یکه م ين اموریتر از مهم یکیاما . شه ساختیپ یپاکدامن

از خدا مطرح ود خ يها آن را از جمله خواسته یاله ياین رو اولیاز ا. آن از خداوند متعال است
  :خواهد از خداي متعال چنین می )السالم علیه(نامؤمنامیر . اند کرده

منْ اللَّهصفَرْجِی ح و فَّهأَع تُرْ وی استروع ی ونرِّملَى ح4؛النَّار ع   
 و دار، عفیف را آن و) زنا و محرّمات ارتکاب از( فرما حفظ مرا عفّت دامن خدایا بار

  .گردان حرام آتش بر را بدنم و ،بپوشان مرا عورت
  : نگونه از خدا درخواست کردندیرا  ا یز مهار چشم و حفظ پاکدامنین )السالم علیه(امام صادق

   1و تَرْزقُنی أَنْ أَغُض بصرِي و أَنْ أَحفَظَ فَرْجِی؛... اللهم 
                  

                                                                                                      
 .151، ص1ج ،کمال الدین و تمام النعمه  .3
  .68، ص1، جمن الیحضره الفقیه  .4



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٥٤
 

 

  . فرمام یرا روز یو پاکدامن) از محرمات(و فرو بستن چشم... پروردگارا

 روش استعاذه

به انحراف  يطان همه تالش خود را برایکند و ش ید میکه خطر از هر سو انسان را تهد یهنگام
طان نجات دهد، پناه دادن خود به یتواند او را از دام ش یکه م یدن او به کار بسته است، راهیکش

ن یتر توان در سخت یم نام داشته و به کمک آن» استعاذه«ن روش، یا. کران خداوند استیرحمت ب
خداوند . دیرهان یطانیش یرونیب يها و جلوه ینفسان یدرون يها شیها، خود را از چنگال گرا تیموقع

  : دیفرما ین روش مؤثر میمتعال در مورد ا
ا وإِم نْزَغَنَّکنَ یطانِ مذْ نَزْغٌ الشَّیتَعفَاس بِاللَّه إِنَّه وه میعلیم الس2؛ الْع  

  .داناست و شنوده او که بخواه پناه خدا از گردد، تو متوجه شیطان از هایى وسوسه گاه هر و
طان یشهوات و ش يروین را پناه بردن به خدا از پیمتق يها از نشانه یکیز ین )السالم علیه(یامام عل

  : اند رانده شده دانسته
نْ وم اتلَامم عهدأَح ... امصتاع نْ بِاللَّهۀِ معتَابم اتوالشَّه- اذَةٌ وتَعاس  نَ  بِـه طَانِ  مـی  الشـَّ

   3.»الرَّجِیم
. کند یاشاره م یاز انحرافات جنس يریشگین روش در پیم به دو مورد از کاربرد ایقرآن کر

ز مصر یوي آنگاه که در دام همسر عز. است )السالم علیه(وسفین مورد مربوط به حضرت ینخست
له ین وسید، خود را در پناه خداوند قرار داد و به ایش بسته دیخو يهمه درها را به روگرفتار شد و 

  : دیخود را نجات بخش

                  
                                                                                                      

  .74، ص4، جالکافی. 1
  .36سوره فصلت، آیه .2
  .25، ص75ج، بحار االنوار  .3

بیتها عنْ نَفْسه و غَلَّقَت الْأَبواب و قالَت هیت لَک قالَ معاذَ اللَّه إِنَّه   هو فی  و راودتْه الَّتی
  4نَّه ال یفْلح الظَّالمونَ؛ربی أَحسنَ مثْواي إِ

: گفت و بست را درها کرد؛ کامجویى تمنّاى او از بود، او خانه در یوسف که زن آن و
] مصر عزیز[ او! خدا به برم مى پناه«: گفت) یوسف(» !)مهیاست تو براى آنچه بسوى(بیا«

 خیانت و ظلم او به است ممکن آیا( داشته؛ گرامى مرا مقام است؛ من نعمت صاحب
  !شوند نمى رستگار ظالمان مسلّماً!) کنم؟

در شکل  ید، فرشته وحیعبادت برگز يها گوشه مسجد را برایم سالم اهللا علیز که مریآن هنگام ن
د، تنها راه را ید یفرار بسته م يم که راه را برایمر. راست قامت در خلوتگاه او ظاهر شد یانسان

  : استعاذه به خداوند دانست
وذُ      ذَت منْ دونهِم حجاباً فَأَرسلْنا إِلَیها روحنا فَتَمثَّلَ لَها بشَراًفَاتَّخَ ی أَعـ وِیا قالَـت إِنـِّ سـ

  5؛بِالرَّحمنِ منْک إِنْ کُنْت تَقیا
 در). باشد آماده عبادت براى نظر هر از خلوتگاهش تا(افکند حجابى آنان و خود میان و

 بر نقص، و عیب بى انسانى شکل در او و فرستادیم؛ او بسوى را دخو روح ما هنگام، این
 اگر برم مى پناه رحمان خداى به تو، شرّ از من«: گفت) و ترسید سخت(و! شد ظاهر مریم

   .»پرهیزگارى
پناه بردن به ها، استمداد از خداوند و  تین موقعیتر شود که در سخت یان استفاده مین دو جریاز ا

البته الزم به ذکر است که منظور . د و خطر انحراف را مرتفع سازدایاو را جلب نم ياریتواند  یاو م
م قلب خود را به پناه حق درآورد و آن ید از صمیبلکه فرد با ست؛یصرف ن یزبان ةاز استعاذه، استعاذ

   6.دیدر دو يپس از استعاذه به سو )السالم علیه(وسفیچنانچه حضرت . ز اثبات کندیرا با رفتار ن

                                          
  .23سوره یوسف، آیه. 4
  .18و  17سوره مریم، آیات  .5
  .24سوره یوسف، آیه. 6



   ٥٥/    سبک زندگي اسالمي در مهار غريزه جنسي   – چهارمفصل 
 

 

 نشیت بیروش تقو

مطلوب و  يبروز رفتارها ينه را برایتواند زم یق و گسترده میاز اطالعات عم يبرخوردار
د، یآ یم یکه در پ یفرد در ابعاد مختلف يها یت آگاهین روش، تقویبر اساس ا. ده فراهم سازدیپسند

است که رسول  يرگذاریثن تایل ایبه دل. گردد یم يزیغر يها نهیست در زمیناشا يمانع بروز رفتارها
  : دیفرما یم )سلم و وآله علیه اهللا صلی(خدا

   1؛الشَّهوات ء مجِی عنْد النَّافذَ الْبصرَ یحب اللَّه إِنَّ
  .ورش آوردن شهوات دوست داردین را هنگام یزبیخداوند چشم ت

  باور به حضور در محضر خداوند 
ا یآ: دندیحضرت پرس. دیکن يا هیبه من توص: کردعرض  )السالم علیه(به امام جواد یشخص

  : فرمودند. بله: ؟ عرض کرديریپذ یم
فَضِ وار اتوالشَّه و فى خَالوالْه و لَماع لَنْ أَنَّک نْ تَخْلُونِ میع فَانْظُرْ اللَّه ف؛ 2تَکُون کَی  

 نیستى، مخفى خدا دید از تو که بدان و نما نفس هواى با مخالفت و. کن رها را شهوات و
  .باشى باید چگونه کن دقت
. زدیخا بگریاز دام زل )السالم علیه(وسفین باور به شهادت خداوند بود که موجب شد حضرت یهم

  : دیفرما ین خصوص میدر ا )السالم علیه(امام صادق
تها  فی  صنَمٍ  إِلَى  بِها قَامت  هم و  بِه  همت لَما یا -بةَ لَهلَاءالْم هلَیع فَأَلْقَت-  فوسا یفَقَالَ لَه

  فَإِنِّی أَستَحیِی منْه، فَقَالَ یوسف فَأَنْت -ما تَعملینَ قَالَت أُلْقی علَى هذَا الصنَمِ ثَوباً لَا یرَانَا
دت    -أَستَحی أَنَا منْ ربیو لَا  -تَستَحینَ منْ صنَمٍ لَا یسمع و لَا یبصرُ عـ ا ود عـ و ثَبفَو

   3؛ منْ خَلْفه

                                          
  .269، ص61، جبحار االنوار. 1
  .358، ص75همان، ج. 2

  .342، ص1، جتفسیر قمی.  3

: گفت و افکند خویش بت روى بر اى پارچه و برخاست نمود، یوسف قصد زلیخا که وقتى
 یوسف وقت این در ببیند، حال این در را ما او خواهم نمى و دارم شرم بت این از من

 نکنم؟ شرم پروردگارم از من چگونه کنى، مى حیا شنود مىن و بیند نمى که بتى از تو: گفت
  .»بگریزد آنجا از و بگشاید را درها تا برخاست پس

  
  يشهوت ران يامدهايدر مورد پ يآگاه

آور  رنج يامدهایرا به دنبال دارد، اما پ یکوتاه مدت ینیریشهوات اگرچه لذت و ش يدنباله رو
 انْقطَاع اذْکُرُوا«: دیفرما یم )السالم علیه(یامام عل. کند یل میدتب یرا به تلخکام ینیریبلند مدتش، آن ش

اللَّذَّات و قَاءات ب4.»التَّبِع   
  :ش به شهوات مطرح شده استیگرا يامدها براین پی، ایدر منابع اسالم
 گناهان يش تصاعدیافزا: 

شهوت موجب چند  يرویپ 5؛الْآثَام ضَاعفتُ الشَّهوةِ مطَاوِعۀِ منْ«: دیفرما یم )السالم علیه(یامام عل
  ».شود یبرابر شدن گناهان م

 نیفساد د: 

ن فرد را تباه یاطاعت کردن از شهوت، د 6؛الدین تُفْسد الشَّهوةِ طَاعۀُ«: فرماید می )السالم علیه(یامام عل
  » .کند یتباه م

 از خداوند يدور: 

 إِلَى اللَّه أَوحى هشَام یا: فرماید خطاب به هشام، از شاگردان برجستۀ خود، می )السالم علیه(امام کاظم
داود ذِّرح و رأَنْذ کابحنْ أَصع بح اتولَّقَۀَ فَإِنَّ الشَّهعالْم مهقُلُوب اتوا بِشَهنْیالد مهۀٌ قُلُوبوبجحنِّی م1؛ع 
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  .304، صغرر الحکم و درر الکلم تصنیف. 5
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٥٦
 

 

دل  زیرا. دار ها بر حذر شهوت یاران خود را از دوستیه کرد ک یداود وح خداوند به! هشام يا
  ».ده استیوسته است، از من پوشیا پیکه به شهوات دن یکسان

 هالکت: 

ت کردن از شهوت، یتبع 2؛ملْک معصیتُها و هلْک الشَّهوةِ طَاعۀُ«: فرماید می )السالم علیه(امام علی
 ».است یبا آن پادشاهدن یو مخالفت ورزهالکت 

  ال يمهار فکر و خ
فکر و  یعنی(دارند، حس باطن  یل جنسیک میدر تحر یهمان طور که حواس ظاهر، نقش مهم

ال از پرداختن به امور ین، کنترل فکر و خیبنابرا 3.نه داردین زمیدر ا ییز سهم به سزاین) يپرداز الیخ
ل، امام ین دلیبه هم. رود یبه شمار م یجنس از بروز انحرافات يریشگیمؤثر در پ ی، عاملیشهوان

  : دیفرما یم )السالم علیه(یعل
امینِ الْقَلْبِ صکْرِ عی الْفنْ أَفْضَلُ الْآثَامِ فامِ میطْنِ صنِ الْبام ع4؛الطَّع  

  .روزه دل از تفکر در گناهان، بهتر از امساك شکم از غذاست
  :فرمود می کهاست  کرده روایت )السالم علیه(مسیح رتحض از )السالم علیه(صادق امامن یهمچن

دثُوا أَنْفُسکُم بِالزِّنَا فَضْلًا عنْ أَنْ تَزْنُـوا  لَا تَزْنُوا و أَنَا آمرُکُم أَنْ لَا تُح  أَنْ  أَمرَکُم  موسى  َ إِنَ
ی بف قَدنْ أَوبِالزِّنَا کَانَ کَم هثَ نَفْسدنْ حفَإِنَّ م إِنْ لَم خَانُ والتَّزَاوِیقَ الد دقٍ فَأَفْسزَوم تی

 5؛ یحتَرِقِ الْبیت

                  
                                                                                                      

  .154، ص1، جبحار االنوار. 1
  .همان  .2
  .167، صمبانی، اصول و روش ها، از منظر قرآن و حدیث: تربیت جنسی  .3

  .176، صتصنیف غررالحکم و دررالکلم.  4
  .319، ص20، جوسائل الشیعۀ.  5

 در را زنا فکر که کنم می امر شماه ب من و نکنید زنا که کرد امر شما به عمران بن موسى
 در که است کسى مانند ،کند زنا فکر آنکه زیرا .زنا عمله ب رسد چه نیاورید خاطر

 خراب را عمارت هاى زیبائی ،آتش ةتیر دودهاى .کند روشن آتش مزینى و زیبا عمارت
  . نگیرد آتش عمارت چه اگر کند می

 ضربه آنها دل پاکى و صفاه ب و کند می ایجاد تیرگى مردم قلب در ناخواه خواه گناه فکر یعنى 
، مواد خام قوه انسان ياز آنجا که ادراکات حواس ظاهر. نشوند گناه آن مرتکب عمالً لو و زند می
 .حواس ظاهر را تحت کنترل درآورد يد مجاریبا یال میخ ةکنترل قو يدهند، برا یال را شکل میخ
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 فصل خالصة  

ل کانون خانواده و یتواند تشک ياست که م یي، از استعدادهايهوانش يرویو ن يجنس یيتوانا .1

 .انسان سازدب ین راه نصیارزشمند از ا يکند و لذت يزیر يادامه نسل انسان را پ

ن یابد و تامی يت میتنها از راه ازدواج مشروع ياز جنسیح نیصح يدگاه اسالم، ارضایاز د .2

 .دیآ يو تجاوز از حقوق خود به شمار م يتعد يگر نوعید يرهایاز از مسین نیا

ل یاست که فرد به رغم مچنین  يزه جنسیمهار غر ايرل به نفس بیکاربرد روش تحم .3

ب ین ترتیمهار کرده و بد ينشهوا يها ود را نسبت به جاذبهضا و جوارح خ، اعيجنس

 .ردیگ يار مینگونه امور، تحت اختیبه ا خود را يباطن يها شیگرا

محرک، مصرف  يها يقیدن موسیز از شنیز و روزه، پرهمثل نما يانجام مناسک عباد .4

از  در نگاه و گفتگو با نامحرم ياسالم يک کننده و مراعات سبک زندگیتحر يغذاها

  .رود يبه شمار مل به نفس یق روش تحمیمصاد

د با یت او، بایر تربیهموار ساختن مس يشود، برا يم يون انسان دچار غفلت و فراموشچ .5

 .شود یيدانسته، از او غفلت زدا يش تر آنها را میکه پ يامور يآورادی

روند،  يشمار م از روش ذکر به یيها اد معاد که نمونهیاد مرگ و یاو،  يها اد خدا و نعمتی .6

 .مؤثرند يالت جنسیدر مهار تما

در انسان، مطلوب  يجاد حاالت و رفتارهایم تا به منظور ایبرآن» تیر موقعییروش تغ«در  .7

 .میر سازییدستخوش تغ يو اجتماع ي، مکانيزمان يها تیروابط او را با موقع

ق یاسب از مصادت منیو اتخاذ موقع با نامحرم ينیاجتناب از خلوت گزترک مجلس گناه،  .8

 .شوند يمحسوب م يجنس يها يگ از آلوده يریگ ت در کنارهیعر موقییروش تغ

حفظ  يروش دعا برا يها درخواست حفظ عفت، از جمله نمونه سته ویدرخواست همسر شا .9

 .است يپاکدامن

 يها شیها، خود را از چنگال گرا تین موقعیتر توان در سخت يم» استعاذه«به کمک روش  .10

 .دیرهان يطانیش يرونیب يها و جلوه ياننفس يدرون

 د، مانعیآ يم يکه در پ يفرد در ابعاد مختلف يها يت آگاهینش، تقویت بیساس روش تقوبر ا .11

 .گردد يم يزیغر يها نهیست در زمیناشا يبروز رفتارها

و کنترل فکر و  يرانشهوت يامدهایدر مورد پ يند، آگاهباور به حضور در محضر خداو .12

 .شود يم يزه جنسیهار غر، موجب مالیخ
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 ها پرسش  

رد؟ یگ يمورد استفاده قرار م يزه جنسیغرست و چگونه در مهار یل به نفس چیروش تحم .١

 .دیان کنین روش را بیق ایدو نمونه از مصاد

 رگذار است؟یتاث يجنس يرویدر جهت مهار ن يچه امور يادآوری .٢

 شود؟ يسر میونه مت چگیر موقعییروش تغ با استفاده از يحفظ عفت و پاکدامن .٣

قرار  ياله يایمورد استفاده اول يرون، چه راهیاز درون و ب يجنس يرویدر هنگام فشار ن .۴

 .دیح دهیاند؟ توض است و از چگونه خطر مذکور را بر طرف کرده گرفته

: گفت و افكند خویش بت روى بر  اى پارچه و برخاست نمود، یوسف قصد زلیخا كه وقتى« .۵

: گفت یوسف وقت این در ببیند، حال این در را ما او خواهم نمى و رمدا شرم بت این از من

 پس نكنم؟ شرم پروردگارم از من چگونه كنى، مى حیا شنود نمى و بیند نمى كه بتى از تو

حفظ  يبرا یيها ن ماجرا چه روشیدر ا. »بگریزد آنجا از و بگشاید را درها تا برخاست

 عفاف مورد استفاده واقع شده است؟

 است؟ چگونه ياز بروز انحرافات جنس يریشگیال در پیر کنترل فکر و خیثتأ .۶
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 مسائلي براي گفتگو و مباحثه  

توان غریزه جنسي  ، چگونه مي)sublimation(  »واالیي گرایي«با استفاده از مکانیزیم دفاعي  .١

 را مهار کرد؟

هاي  روش هایي که در این فصل براي کنترل شهوات جنسي مطرح شد، آیا افزون بر روش .٢

 دیگري نیز براي این کار وجود دارد؟ 

ارضاي آزاد غریزة جنسي  مثل مکتب اوشو و پائلو کوئیلو برخي از مکاتب معنوي جدید، .٣

به نظر شما، اشکال ! کنند یابي به حقیقت معرفي مي را راهي براي کسب معنویت و دست

اي میان معنویت و  ابطهچنین نظریاتي چیست؟ راه تقابل با آنان کدام است؟ اصوًال چه ر

  جنسیت وجود دارد؟
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 همنابعي براي مطالع  

 .١٣٨۵، حافظ ثابت، قم، مؤسسة امام خمیني، تربیت جنسي در اسالم .١

 .١٣٨۶، جمعي از نویسندگان، قم، دار الحدیث، جوان، هیجان و خویشتنداري .٢

، خاني، قم، مؤسسة امام خمیني ، هادي حسینهفت روش پیشگیري از انحرافات جنسي .٣

١٣٨٧. 

، سیدمصطفي دیانت مقدم، قم، مؤسسة امام آرامش طوفاني پیشگیري و درمان خودارضایي .۴

 .١٣٨٨خمیني، 

 .١٣٨٧، حسین مظاهري، تهران، ذکر، عوامل کنترل غریزه در زندگي انسان .۵

، علینقي فقیهي، قم، دار ها، از منظر قرآن و حدیث مباني، اصول و روش: تربیت جنسي .۶

 .ق١۴٢٩الحدیث، 
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  پنجمفصل 
  ی اسالمی در ارتباط با دیگرانسبک زندگ

 

 اهمیت و جایگاه

 معاشرت از که هستند جهان کنار و گوشه در هم هنوز و بوده هایى در طول تاریخ همواره گروه
 کار این براى و اند داده ترجیح را خلوت و انزوا در زندگى و داشته دیگران و ارتباط با مردم پرهیز با

 و گناه ساز براى نمونه، اجتماع و زندگى اجتماعى با دیگران را زمینه 1.دارند و داشته الیلىد نیز خود
 موجب آنان با معاشرت و مشاهده که دانند کسانی مى جایگاه را اجتماع و شهر دانند؛ مى انحراف
 خیالى با انسان کهدانند  را این می گیرى گوشه خوب آثار و فواید از یکى. است انحراف و گمراهى

 و تهمت آسیب از همچنین و پردازد می معبود با نیاز و راز و عبادت به فکرى دغدغۀ بدون و آسوده
 دید از گیرى ز برکات انزوا و گوشها دیگر یکى. ماند می امان در بداندیش مردمان سوءظن و حسادت

 از هر که نیست بورمج و یابد می نجات پست و رذل افراد مشاهده از انسان که است آن ها گروه این
 .باشد داشته برخورد صفت حیوان افراد با گاهى

 و ترین ، حقیقت آن است که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران، یکى از مهماین با وجود
 آدمیان فیلسوفان، از بسیارى عقیده به که جایى تا ؛نیازهاى روحى و روانى آدمیان است ترین اصلى
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 داشته  اجتماعى زندگى باید حتماً که است اى گونه ذات و فطرت آدمى بهیعنى  2؛اند بالطبع   مدنى
 باشیم، داشته انسان اجتماعى زیست علت درباره که دیدگاهى  هر. کند زیست اجتماع در و باشد
 در انسان. ندارد حیات ادامه و بقا توانایى تنهایى به عادى، شرایط در انسانى هیچ که است مسلّم

 کیفیت تواند می که است اجتماع در و بماند باقى تواند می که است اجتماع در آید، مى دنیا به اجتماع
 همۀ در بلکه هستند؛ دیگران نیازمند خود حیات آغاز براى تنها نه آدمیان،. دهد ترقى را خود زندگى
را  خود تواند می که است دیگران با معاشرت در انسان. اند محتاج دیگران به نیز زندگى بعدى مراحل

 بینانه واقع و درست تصورى به و دریابد را خود هاى ناتوانی و ها توانمندي و ها یبهتر بشناسد، ویژگ
 مجرمان، براى ها مجازات فرساترین  طاقت و ترین به راستى، چرا یکى از بزرگ .یابد دست خود از

را از دیدن سایر  او انفرادى زندان که است این جز آیا است؟ انفرادى سلول در آنان داشتن نگه
 سلولدر  زندانىفرد  که رنجى کند؟ مى محروم آنان با داشتن معاشرت و گفتن سخن ها، انسان

 برد می آن امثال و پوشاك و خوراك ممنوعیت از که رنجى از برد، می دیگران دورى از انفرادى
 .است فرساتر  طاقت مراتب  به

 دهد، یرا نشان مبا همنوعان معاشرت دم و ارتباط با مرنکته دیگرى که اهمیت و جایگاه ویژه 
زندگی اجتماعی . یابند یظهور م ارتباطاترذایل اخالقى، در ظرف  و فضایل از بسیارى که است این

 تواضع، صدقه، انفاق، ایثار، احسان، انصاف، عدالت، مانند فضایلى ظهور ظرفو معاشرت با دیگران 
 کشى، همچنین رذایلى مانند ظلم، حق. استن آ امثال و حجاب عفت، صراحت، صداقت، امانت،

                                          
 که است این مشهور نظریه: دارد وجود نظر  اختالف اندیشمندان میان در انسان، اجتماعى زیست علت درباره که است گفتنى. 2

 باالستخدام   عالمه طباطبایى معتقد است که انسان، مدنى. و ذاتاً خواهان حیات اجتماعى است فطرتاً یعنى است، بالطبع  مدنى انسان
 در دیگران هاى  توانمندى و نیروها و امکانات از خواهد  مى که است  این خاطر به دهد  مى اجتماعى زندگى به تن اگر یعنى است،
 آملى،  ، عبداهللا جوادىشریعت در آینه معرفت: مه طباطبایى بنگرید بهعال نظریه با بیشتر آشنایى  براى. (گیرد بهره خود منافع جهت

 زندگى هاى  ضرورت یعنى است، باالجبار   مدنى انسان، که باورند این بر زمین مغرب فیلسوفان از دیگر برخى) 403  ـ  425  صص
 .دگى اجتماعى نداردزن به تمایلى هیچ ذاتاً وگرنه برگزیند، ار اجتماعى زندگى که کند می اقتضا بشرى حیات و
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 و ، ریا، سمعهحسادت غیبت، بارى، و بند بی رشوه، حیایى، یب دروغ، خیانت، تکبر، خودخواهى،
 بدون تعلّم و تعلیم. دهند می نشان را خود که است دیگران با ارتباط و اجتماع ظرف در نیز آن امثال

ندى از م بهره و دیگران تجارب با آشنایى. ندارد تحقق امکان دیگران با معاشرت و اجتماعى زندگى
 .آید ی، یکى دیگر از امورى است که جز با معاشرت با مردم به دست نمهاآن

  ابزاري بودن ارزش معاشرت

 به معاشرت،. تحذیر قابل نه و است توصیه قابل نه ها، انسان همه با و مطلق طور معاشرت به
 به وابسته آن بدى یا خوبى بلکه ؛ى نداردذات مطلوبیت یعنى نیست، مطلوبیت داراى خود، خودى
 و الهى اخالق توسعۀ. است انسان مطلوب کمال در آن تأثیر نوع و دیگران با معاشرت از هدف
 اهداف ترین مهم جمله از نفس، تربیت و تهذیب جهت در پیشرفت و اخالقى فضایل از مندى بهره

با دیگران مستلزم کشیده شدن انسان به  معاشرت جایى در گرا بنابراین،. است دیگران با معاشرت
گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، روشن است که چنین معاشرتى خالف 

در مقابل، اگر معاشرت با کسى موجب تقرب انسان به خداوند . مقصود است و باید از آن پرهیز کرد
 همین به. بود کوشا شدت  ظ و توسعه آن بهحف در باید شود، نانسا دینى هاى و تقویت ایمان و بنیه

 نوع هر اسالم .دهد سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه می اسالم که است دلیل
 و دانسته مخرّب و بار زیان را ها معاشرت از برخى بلکه کند؛ نمى سفارش و توصیه را معاشرتى

   :به ابوذر غفارى فرمودند )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم   یامبرپ. است کرده آنها ترك به توصیه
   ١السوء؛ جلیسِ من خیرٌ الوحدةُ و الوحدةِ من خیرٌ الصالح الجلیس اباذر یا

  .اى ابوذر، همنشین صالح بهتر از تنهایى و انزواست و تنهایى بهتر از همنشین ناصالح است
  :فرماید قرآن کریم در این باره می
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إذا و تأیخُوضُونَ الَّذینَ رنا فى یآیات رِضفَأع منْهتّى عخُوضُوا حدیث فى یح  رِه غَیـ و 
ذینَ یتَّقُـونَ   * الشَّیطانُ فَال تَقْعد بعد الذِّکْرى مع الْقَومِ الظّالمینَ  ینْسینَّک إما و ما علَى الـَّ

لک ء ونْ شَىم سابِهِمنْ حتَّقُونَمی ملَّهکْرى لَع٢.نْ ذ  
 سخن به تا بگردان روى آنان از کنند، یهر گاه کسانى را دیدى که آیات ما را استهزا م

 گر ستم جمعیت این با آمدن یاد از پس هرگز ببرد، تو یاد از شیطان اگر و بپردازند دیگرى
 و( حساب از چیزى ،)نشینندب آنان با اندرز و ارشاد براى( تقوا با افراد) اگر( و. منشین

براى یادآورى آنها باشد، شاید ) این کار، باید تنها(ولى  ؛آنان بر ایشان نیست) گناه
 .تقوا پیشه کنند) بشنوند و(

و موی ضعی ملى الظّالع هیدقُولُ یبیالً لَ یا یولِ سالرَّس عم تَنى اتَّخَذْتتَنـى  * یلَتى لَیییا و
ذْ فُالناً خَلیالً  لَمـ    * أتَّخ د إذْ جـاءنى و کـانَ الشَّ عـنِ الذِّکْرِ بأضَلَّنى ع ْإلِنْسـانِ  لَقَدطانُ لی

  ٣؛خَذُوالً
 و گزد یبه دندان م) از شدت حسرت(خود را روزى را که ستمکار دست ) به خاطرآور(و 
ن فال کاش من، بر واى اى! بودم برگزیده راهى) خدا( رسول با کاش اى«: گوید می

گمراه ساخت ) حق(دآورى او مرا از یا! را دوست خود انتخاب نکرده بودم) شخص گمراه(
 .است بوده انسان خوارکننده همیشه شیطان و ».بود به سراغ من آمده) یاد حق(که بعد از آن

 گر چه پاكى تو را پليد كند منشين با بدان كه صحبت بد

 ٤اپديد كندن ابر اى هپار آفتاب ار چه روشن است او را

*    *    * 

 يار بد خروب هر جا مسجد است است ساجد جسمش كه  مسجد است آن دل
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 هين ازو بگريز و كم كن گفتگو يار بد چون رست در تو مهر او

 ١مر ترا و مسجدت را بركند بركن از بيخش كه گر سر برزند

 گناه که کسى«: فرمود »اند؟ ترین دوستان کیانبد«، در پاسخ به این پرسش که )السالم علیه(نامیرمؤمنا
آن حضرت از همنشینى و دوستى با افراد چاپلوس نیز برحذر  2».دهد می جلوه زیبا انسان چشم در را

  :فرماید می برحذر داشته است و
حبو فعلَه لک فَیزِینُ المالقَ التَص دو3مثلُه؛ کاَنَّ ی 

 دارد دوست و دهد یزیبا جلوه م نظر توبا چاپلوس معاشرت نکن، چرا که کارش را در 
 .باشى  او مثل هم تو که

 كاخالق بدم حسن نمايد از صحبت دوستى برنجم

 خارم گل و ياسمن نمايد عيبم هنر و كمال گويد

 تا عيب مرا به من نمايد و دشمن شوخ چشم چاالكک

 انواع معاشرت

 :کرد تقسیم دسته پنج هب دیگران با را فردى هر هاى معاشرت توان می کلى طور  به

 انسانى هاى معاشرت

 همنوع، و انسان یک عنوان به دیگران، با که است برخوردهایى »انسانى هاى معاشرت«منظور از 
 به. نه یا هستند خویشاوند، همسایه، همشهري، هموطن یا همکیش ما اینکه از نظر  صرف داریم؛
 وظایف همنوعان، و ها انسان سایر قبال در انىانس خانواده از عضوى عنوان  به کسى  هر دیگر، تعبیر

ن گونه از معاشرت، حدود و اسالم عزیز، با تأکید بر ای. خالقى خاصى بر عهده داردا هاى مسئولیت و
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در ادامۀ همین  .است کرده در این حوزه مشخص را سبک زندگی مسلمانانکلى روابط و  چارچوب
 .گاه اسالم بیشتر توضیح خواهیم داددربارة معیارهاي کلی چنین روابطی از ن فصل

 آیینى هاى معاشرت

 یا »آیینى معاشرت« را دارد خود مسلکان  معاشرت و روابطى که هر فرد با سایر همکیشان و هم
 عهده بر وظایفى و ها مسئولیت مسلمانان سایر برابر در مسلمان فرد یک عنوان  ما به .نامند مى دینى
. داریم عهده بر کلى، طور به ها انسان قبال در که است وظایفى از تر سنگین و فراتر بعضاً که داریم

کسى که فریاد استمداد برادر «: فرمود )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم  پیامبر که اید شنیده را حدیث این
هاي اسالمی نوع و چگونگی  در آموزه» .مسلمانى را بشنود، ولى به یارى او نشتابد، مسلمان نیست

، در این باره توضیحات فصلدر ادامۀ همین . ات بین مسلمانان نیز به زیبایی ترسیم شده استارتباط
 .بیشتري ارائه خواهیم داد

 اجتماعي هاى معاشرت

هر کدام از ما با سایر شهروندان داراى روابط خاصى هستیم که با غیر شهروندان چنان روابطى 
 مواردى در که گذارد مى ما عهده بر خاصى اخالقى فوظای و ها همین مسئله نیز مسئولیت. را نداریم

داري و  اسالم همسایه. داریم خود همکیشان و همنوعان قبال در که است هایى مسئولیت از فراتر
  : خوانیم در قرآن کریم چنین می. داند احترام و تکریم به همسایه را از مصادیق بارز توحید عملی می

دینِ إِحسـاناً و بِـذي الْقُرْبـى      و اعبدوا اللَّه و ال تُشْ بِالْوالـ ئاً وشَـی تـامى   رِکُوا بِـهالْی و   و
بیلِ و مـا        الْمساکینِ و الْجارِ ذي الْقُرْبى نِ السـ ابـ نْـبِ وبِ بِالْجاح الصـ نُبِ والْجارِ الْج و

نْ کانَ مم بحال ی إِنَّ اللَّه مانُکُمأَی لَکَت4خْتاالً فَخُورا؛م   
و خدا را بپرستید؛ و هیچ چیز را همتاي او قرار ندهید؛ و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ 
همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان، و همسایۀ نزدیک و همسایۀ دور، و دوست 
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و همنشین، و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند، کسی را 
  .دارد دوست نمی) زند، و از اداي حقوق دیگران سرباز می(که متکبر و فخرفروش است، 

امین االسالم طبرسی، در . دهد هایی است که جامعیت اسالم را نشان می این آیه یکی از نمونه
کند و هر کس در آن  تفسیر مجمع البیان معتقد است این آیه ارکان اسالم و مکارم اخالق را بیان می

در این  1.شود ها هدایت می کنندگان ندارد و به بسیاري از دانش ر نماید، نیازي به موعظه موعظهتدب
ریشۀ همۀ مشکالت . ها و سبک زندگی به زیبایی ترسیم شده است آیه ارتباط میان باورها و ارزش

نیز راه و در پایان آیه . رفتاري و اخالقی و حقوقی و عاطفی، کفر و شرك به خدا دانسته شده است
در این آیه پس از دستور به عبادت خداوند و پرهیز از . درمان این مشکالت بیان گردیده است

نیکی به والدین، خویشاوندان، یتیمان، مستمندان، : شرك، به امور دیگري دستور داده شده است
نها مالکیت همسایگان دور و نزدیک، دوستان و همنشینان، واماندگان در سفر و کسانی که انسان بر آ

» احسان«کلمۀ . دهد توجه به یک نکتۀ ادبی اهمیت و نوع احسان به نامبردگان را بهتر نشان می. دارد
االحسان «توان گفت  هم می. شود متعدي می» باء«و هم با حرف » الی«در ادبیات عرب هم با حرف 

تفاوت این دو در آن است که اما » ...االحسان بالوالدین و «توان گفت  و هم می» ...الی الوالدین و 
خواهد  بنابراین، این آیه می 2.رساند شود استمرار و پیوستگی را می متعدي می» باء«وقتی با حرف 

  . رویه و سبک زندگی مؤمنان را بیان کند؛ و نه رفتارهاي مقطعی آنان را
استحقاق پیشین  گر آن است که نیکی کردن به نامبردگان، بدون بیان» احسان«افزون بر این، کلمۀ 

بلکه یک مسلمان موظف است که به نامبردگان . یعنی لزوماً در قبال کارهاي نیک آنان نیست. است
افزون براین، منظور از احسان لزوماً . در این آیه نیکی کند؛ چه اینکه آنان به او نیکی کرده باشند یا نه

فرماید  این آیه می. ساساً نیازمند نباشندزیرا ممکن است ا. این نیست که نیازهاي آنان را برطرف کنیم
رویی برخورد  کند، به عنوان مثال، با آنان با گشاده یک مؤمن و موحد به همسایگان خود نیکی می
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هاي آنان نیز  شادي باکنند، و  کند، در غم و اندوه آنان مشارکت می کند، احترام آنان را حفظ می می
در احسان به نامبردگان در این آیه نه کفر و «: جوادي آملیبه تعبیر حضرت آیت اهللا . شود شاد می

احسان، ادب اجتماعی و اخالقی است و تنها شرط . غنا مانع است و نه اسالم و ایمان و فقر، شرط
تفاوتی و نه بدرفتاري است، بلکه احسان و رعایت   اصل در رفتار با مردم، نه بی. آن انسان بودن است

  3».استثنا ادب است، مگر در موارد
» الجار ذي القربی«: دهد دو قسمت از این آیه به صورت مستقیم دستور به احسان به همسایه می

ریشۀ با واژة  هم» الجنب«زیرا . یعنی همسایگان دور» الجار الجنب«یعنی همسایگان نزدیک و 
را » لقربیالجار ذي ا«برخی دیگر از مفسران منظور از  4.به معناي دور و بیگانه است» اجنبی«

را همسایگی » الجار الجنب«دانند که داراي قرابت خانوادگی هستند و منظور از  همسایگانی می
همچنین ممکن است منظور از قرابت، قرابت اعتقادي و  5.دانند که قرابت فامیلی با انسان ندارند می

احسان نسبت به  شود و هم دینی باشد بنابراین آیه هم احسان به همسایگان مسلمان را شامل می
  6.همسایگان غیر مسلمان را

و «تعبیر  7فرماید عالمۀ طباطبائی در تفسیر این آیه، با توجه به سیاق آن و آیات بعد از آن، می
توحید «اما منظور از توحید در این آیه  ؛کند داللت بر توحید می» اعبدوا اللَّه و ال تُشْرِکُوا بِه شَیئاً

. انجام کارهاي نیک به منظور کسب رضایت الهی و دستیابی به ثواب اخرويیعنی . است» عملی
بنابراین احسان به والدین و خویشاوندان و یتیمان و همسایگان و امثال آن از مصادیق توحید عملی 

شمارد در پایان چنین  زیرا خداي متعال در این آیه بعد از آنکه متعلقات احسان را بر می. هستند
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؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخرفروش است إِنَّ اللَّه ال یحب منْ کانَ مخْتاالً فَخُورا«: فرماید می
اند که  فرماید اینان کسانی کند و می در آیۀ بعدي نیز متکبر فخرفروش را معنا می» .دارد دوست نمی

از فضل و رحمت خود  کنند و آنچه را که خداوند ورزند و مردم را نیز به بخل دعوت می بخل می«
و ما براي کافران، ) این عمل در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته. (نمایند به آنها داده، کتمان می

دهند و به  ی که چنان کارهاي نیکی را انجام نمیانبنابراین کس 1».ایم اي آماده کرده عذاب خوارکننده
، هر چند ممکن است در اعتقاد و کنند پدر و  مادر و همسایگان دور و نزدیک خود نیکی نمی

به هر حال، توحید . اند اندیشه موحد و مسلمان باشند اما در عمل گرفتار کفر عملی و شرك عملی
عملی بدین معنا است که انسان کارهاي خود را براي کسب ثواب الهی و تحصیل رضایت خداوند 

ي خود را فراموش کند و کارها و شرك عملی هم بدین معنا است که انسان روز قیامت. انجام دهد
  .یا خوشایند مردمان انجام دهدرا از روي هواي نفس 

همسایه و تکریم و احترام به او در متون  روایات بسیار زیادي دربارة اهمیت افزون بر این،
یان حقوق همسایه را به این شکل ب )سلم و وآله علیه اهللا صلی(در روایتی پیامبر اکرم. اسالمی وارد شده است

  :کند می
 خیـرٌ  هصابه و إن أضتَقرَک أضَقرَن استَه و إشیعتَ ن ماته و إدتَض عرِم نْإ الجارِ حقُّ

ه و إن أنأتَهتْصابه ه و التَعزّیتَ صیبۀٌمك فوقَرفع بناء ه فتَبنائسد 2؛علیه الریح   
فت، در تشییع جنازة حق همسایه آن است که اگر بیمار شد، به عیادتش روي؛ اگر از دنیا ر

اي نصیب  او حاضر شوي؛ اگر از تو قرض خواست، به او قرض دهی و اگر خیر و شادمانی
او شد، به او تهنیت و تبریک گویی؛ و اگر مصیتی به او رسید، او را تسلیت گویی؛ و خانۀ 

  .اي که او را از نسیم هوا محروم نمایی نبري به گونهاو خود را باالتر از خانۀ 
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. نیست مسلمان باشد، گرسنه اش همسایه و بخوابد سیر که کسى است آمده رخی روایاتب در
 دهنده نشان شریفشان، عمر لحظات آخرین در همسایگان، بارهدر )السالم علیه(مؤمنان امیر سفارش

   :است همسایگان به نسبت ما وظیفه
  ٣؛ى بهم حتى ظَنَنّا اَنَّه سیورثُهم فى جِیرانکم فانَّهم وصیۀُ نبیکُم ما زالَ یوصاهللا اهللا و
 آنان درباره پیوسته شمایند، پیامبر شده  همسایگان را بپایید که سفارش! خدا را! و خدا را

  .نمود خواهد معین ارثى آنان براى بردیم گمان که  چندان فرمود می سفارش

 دوستانه هاى معاشرت

 آنان با و گزینیم شان خود، کسانى را برمىهر یک از ما از میان همنوعان، همشهریان یا همکی
. گذارد مى ما عهده بر خاصى اخالقى وظایف موضوع همین. سازیم مى برقرار را ترى صمیمانه روابط

سان دارد، مورد ان شخصیت روى بر که اى العاده فوق تأثیرگذارى دلیل به ها، معاشرت از گونه این
قرار گرفته و روایات بسیارى در این زمینه وارد شده توجه اسالم و اولیاى دین و عالمان اخالق 

در برخى از روایات، یکى از . استارائه گردیده اي براي چنین ارتباطاتی  و معیارهاي ویژه .است
نیز یکى از نخستین  ٤.است شده دانسته آنان دوستان شناخت افراد، مذهب و دین شناخت هاى راه
به  ٥.خت معاشران و دوستان آنان شمرده شده استشنا اد،افر شخصیت دربارة قضاوت براى ها راه

در مقابل، داشتن دوستان . »که تا من بگویم که تو کیستی/ تو اول بگو با کیان زیستی«: قول سعدي
اخودآگاه، معاشرت با دوستان بد، ناخواسته و ن. دانسته شده است 7خیر و آفت 6آتش از اى بد، قطعه
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. شود می منتقل دوست به پنهانى، هاى راه از دوست هاى ویژگی اصوالً. دهد یانسان را به بدى سوق م
  :فرماید مى باره در این )السالم علیه(علی امام

 1؛التَصحب الشریرَ فانَّ طبعک یسرِقُ من طبعه شَراً و انت التعلم
  .دزدد می او طبع از ناآگاهانه تو، طبع که چرا نکن، معاشرت بدخواه هاى با انسان

 .سر نوح، به واسطه معاشرت با دوستان بد، خاندان نبوتش گم شدپ

 وحشت آموزد و خيانت و ريو ى با ديوا گر نشيند فرشته

 نكند گرگ پوستين دوزى از بدان نيكوى نياموزى

 به همنشین انتخاب و گزینى  دوست ةدربار همدانى، حارث به اى در نامه ،)السالم علیه(نامیرمؤمنا
  :فرماید می او

 ؛ر صحابۀَ من یفیل رأیه و ینکَر عملُه فان الصاحب معتَبر بصاحبِهاحذَ و
از همنشینىِ آنکه رأیش سست و کارش ناپسند بود بپرهیز که هر کس را از آنکه دوست 

 ٢.شناسند اوست
 دروغگو، هاى اگر کسى با انسان. دوستان انسان، محک خوبى براى شناخت شخصیت او هستند

 چه اگر نیز او خود بداند اینکه براى است خوبى نشانه این دارد، دوستى خائن و فریبکار چاپلوس،
ن با چنین کارهایى بیگانه چندا او جان و روح است، نشده خالفى کارهاى چنین مرتکب حال، به تا

 .نیست

ن مرا نزد فالن پزشک ببرید تا فالن دوا را به م«: روزى جالینوس حکیم به دوستان خود گفت
ستاد و حکیم هستى و بهتر از تو خود ا«: دوستان گفتند» .بدهد که آن موجب درمان من خواهد شد

امروز «: جالینوس گفت» .انه نیستىدیو که تو است، دیوانگى درمان براى دوا فالن که دانى یما م
 که کشید آنچنان دوستى نشانه به مرا آستین و زد من به چشمک مدتى و کرد نگاه من به اى دیوانه

                                          
 .272ص ،147  ، کلمه20جابن ابی الحدید، ، البالغه  شرح نهج. 1
 .353ص ،69، نامه هنهج البالغ. 2

 درمان باید که دریافتم رو این از و شده پیدا اشتراکى او و من بین که است آن عالمت اینها. شد پاره
  ٣».شوم

 رو كى رخ آوردى به من آن زشت گر نه جنسيت بدى در من از او

 كى به غير جنس خود را بر زدى گر نديدى جنس خود كى آمدى

 نشان هست قدر مشتركدر ميا چون دو كس بر هم زند بى هيچ شك

 ٤صحبت ناجنس گور است و لحد كى پرد مرغى مگر با جنس خود

 :فرماید یم ،)السالم علیه(رامام باق

پسرم، مواظب باش که با پنج گروه نه دوستى داشته باشى و نه «: پدرم، امام سجاد، به من فرمود
 ».همسخن شوى و نه در راهى با آنان همراه شوى

 »اند؟  کیانآنان ! پدر«: گفتم

از دوستى با دروغگو بپرهیز، زیرا دروغگو همچون سراب است، دور را براى تو نزدیک «: فرمود
 اى لقمه به را تو که چرا بپرهیز، فاسق با دوستى از. نمایاند می دور برایت را نزدیک و دهد یجلوه م

زمانى که بیشترین نیازمندى را  از دوستى با بخیل بپرهیز، زیرا تو را در. روشدف می اى لقمه از کمتر یا
 تو به سودرسانى اراده چند هر احمق که چرا بپرهیز، احمق با دوستى از. کند یبه مال او دارى، رها م

ست ا کرده قطع خود خویشان با را اش رابطه که کسى با دوستى از. رساند می زیان تو به اما دارد، را
  ٥».  ...قرار گرفته است بپرهیز، چرا که در سه آیه از قرآن مورد لعن

                                          
 آمد همى رازى زکریاى بن  محمد که شنیدم«: اند  ى رازى دانستهزکریا محمدبن را فوق داستان اصلى شخصیت منابع از برخى در. 3

 نگاه نیک او روى در و زکریا محمد در مگر ننگریست کس هیچ در افتاد ایشان پیش در اى  دیوانه خویش شاگردان از قومى با آمد
د که چرا اى حکیم این مطبوخ پرسیدن شاگردان بخورد، و پختند بفرمود افتیمون مطبوخ و آمد خانه با زکریا محمد بخندید، و کرد

مآخذ قصص و (» .دید با من نخندیدهمى خورى، گفت از بهر خنده آن دیوانه که تا وى از جمله سوداى خویش جزوى در من ن
 ).66ص فروزانفر، الزمان  ، بدیعتمثیالت مثنوى

 .به بعد 2097  ، دفتر دوم، ابیاتمثنوى معنوى. 4
 .باب   همین از 1  حدیث: به بنگرید همچنین ;7  ، حدیث»من تکره مجالسته و مرافقته«، کتاب العشرة، باب 2، جالکافى. 5



   ٦٧/    سبک زندگي اسالمي در ارتباط با ديگران   – پنجمفصل 
 

 

  گر از زحمت همى ترسى ز نااهالن ببر صحبت

 ١كه از دام زبون گيران به عزلت رسته شد عنقا

 خانوادگى هاى معاشرت

ممکن است برادر، . هر یک از ما از پدر و مادرى خاص و عضوى از یک خانواده خاص هستیم
شته باشیم و پس از ازدواج عضو خانواده خواهر، عمو، عمه، دایى، خاله، پدر بزرگ و مادر بزرگ دا

. گذارد مى ما عهده بر را اي ویژه اخالقى وظایف و ها مسئولیت اینها همه. آییم همسر هم به شمار مى
 دیگر، کالن و خرد مسئله ها احترام والدین، روابط همسران، چگونگى تربیت فرزند، صله رحم، و ده

هاي بعدي به تفصیل سبک زندگی اسالمی  در بحث .ودش مى معاشرت از گونه این به مربوط همگى
 .در روابط خانوادگی را توضیح خواهیم داد

کنیم با استناد به آیات و روایات معیارهاي کلی سبک زندگی اسالمی  سعی می فصلدر ادامۀ این 
 : در روابط اجتماعی را به اختصار بیان کنیم

 معاشرت هاي کليمعیار

 بپسند هم دیگران براى پسندى يهر چه براى خود م

اى پیامبر خدا، کارى را به من بیاموز که با «: شین به محضر پیامبر رسید و گفتن  عربى بادیه
با توجه به وضعیت مخاطب  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم  معلوم است که پیامبر» .انجام آن به بهشت درآیم

 هاى راهنمایى و ارشادات از روز هر تواند که توانایى دسترسى مداوم به آن حضرت را ندارد و نمى
ایشان بهره گیرد، باید دستورالعملى را به او بیاموزد که عمل به آن بتواند پایه و ریشه بسیارى از 

 از بتواند آن بکارگیرى با که بدهد؛ معیارى او به معیار و مالك یک یعنى باشد؛ اخالقى هاى ارزش
  : در پاسخ او فرمود )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم پیامبر. شود بهشتیان

                                          
 .  62ص نوى، غز سنائى حکیم، دیوان اشعار. 1

ه     ا یأتیه ان اَحببت ما الیـک فالتأتـ ان یأتیـه النـاس الیهم و ما کرهت هالیک فَأْت لناس
   2؛الیهم

چیزى را که دوست دارى از ناحیه مردم به تو برسد، به آنان برسان و چیزى را که دوست 
 .سان، به آنان نرندارى از مردم به تو برسد

چنین  ،)السالم علیه(امام حسن  ،به فرزندش )السالم علیه(نامیرمؤمناسراسر حکمت در بخشى از نامه 
 :آمده است

ارى د یخود را میان خویش و دیگرى میزانى بشمار، پس آنچه براى خود دوست م! پسرم
ن براى جز خود دوست بدار، و آنچه تو را خوش نیاید براى او ناخوش بشمار، و ستم مک

 نیکى تو به دارى یچنانکه دوست ندارى بر تو ستم رود، و نیکى کن چنانکه دوست م
 را آن خود براى مردم از و بدان، زشت خود براى دارى می زشت خود جز از آنچه. کنند

در حق آنان، و مگوى به دیگران آنچه خوش ندارى شنیدن  پسندى می خود از که بپسند
 ندارى دوست را آنچه مگو و دانى، یچند اندك بود آنچه مآن، و مگو آنچه را ندانى، هر 

 3.گویند تو به
معاشرت با  ةق اجتماعى و نحواین قانون در حقیقت معیار و مالکى کلى و عام براى اخال

بسیارى از مکاتب اخالقى نیز این قانون را پذیرفته، در نظام اخالقى خود از آن بهره . دیگران است
 همین ما، اجتماعى رفتارهاى نادرستى یا درستى تشخیص براى معیار ترین کاملبهترین و  ٤.اند برده

                                          
 .228، ص11ج ،وسائل الشیعۀ. 2
 .301، ص31نامه  ،البالغه  نهج. 3
 قاعده این اپیکور گرایى  پوس و یا لذتآریستی حسى گرایى  لذت از اعم شخصى، گرایى  لذت مکتب اساس بر که است گفتنى. 4

 بار  به ما براى شخصى لذتى که کارى هر یعنى. است شخصى لذت مکتب دو این دیدگاه از اخالق معیار. داشت نخواهد جایگاهى
یشتر در ب توضیح براى. (بود خواهد بد باشد، درد و الم مستلزم احیاناً یا و ندهد نتیجه را شخصى لذت که کارى هر و ;خوب آورد،

تحقیق و نگارش احمدحسین شریفى، فصل مکتب مصباح،  محمدتقى، نقد و بررسى مکاتب اخالقى: به بنگرید باره،  این
 )گرایى  لذت



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٦٨
 

 

 با برخورد از اعم گرفت؛ کار به اجتماعى برخوردهاى ۀهم در توان یاین معیار را م. استمعیار 
 1.ها انسان سایر کلى طور در، اقوام، همسایگان، شهروندان و بهما و پدر فرزند، همسر،

 و بگذاریم آنان جاى را خود باید چرا بگیریم؟ کار یگران این معیار را بهچرا باید در مقابل د
 آنان براى داریم می خوش خود، براى آنچه و نپسندیم نیز آنان براى پسندیم نمی خود براى که آنچه

 اساس بر دانیم می. است خاص شناسانه در حقیقت، مبتنى بر یک بینش انسان این داریم؟ خوش نیز
 و آدم نام به مادر و پدر یک فرزندان آدمیان همۀ آسمانى، هاى کتاب تصریح و الهى برانپیام تعالیم

 جاى نکته این. اند مشترك انسانى کرامت و شرافت و انسانیت در ها انسان همۀ این، بنابر هستند؛ حوا
 از وانت نمی یعنى هستند؛ یکدیگر از انسانى متقابل توقعات داراى ها انسان همه که ندارد تردید

 برگردانند، را ما امانات دارند، محفوظ را ما حریم کنند، رفتار احترام به ما با که داشت انتظار دیگران
اما ما خود را در برابر آنان ملتزم به  ؛ز ما بدگویى نکنند و در زندگى خصوصى ما دخالت نکنندا

 .رعایت این رفتارها ندانیم

است که ما خود را جاى آنان بگذاریم و تصور کنیم که  بهترین راه فهم توقع دیگران از ما این
 که دریافت توان یاز این راه، م. اگر ما به جاى آنان بودیم چه توقعى از طرف مقابل خود داشتیم

  2.چیست ما از دیگران توقع
همین حقیقت را در قالب شعر چنین بیان کرده  ، در بخش مواعظ از کتاب کلیات سعدي،سعدي

  : است
  تو هم از من به یاد دار این پند                      دم ز پیر دانشمندمن شنی

 دیگري مپسند نیز بر نفس                  آنچه بر نفس خویش نپسندي

                                          
 .210، ص1نگارش على زینتى، جیزدى،   مصباح محمدتقى، پند جاوید. 1
 .211-210صص همان،. 2

  مدارا با دیگران

بلکه . یکی دیگر از اصول کلی مورد تأکید اسالم در روابط اجتماعی با دیگران، اصل مدارا است
هر انسانی فطرتاً عالقمند به . را از امور فطري و از لوازم فطرت الهی استرفق و مداباید گفت که 

به همین دلیل، قلبی که به دشمنی با بندگان خدا آلوده است، قلبی است که بر . مدارا و شفقت است
الزمۀ . اش فاصله گرفته است ها، از فطرت اولیه ها و خودپسندي هاي دنیا و خودخواهی اثر آلودگی
 3.خدا، محبت به خلق خدا نیز هست؛ و الزمۀ محبت به خلق خدا، مداراي با آنان استمحبت به 

. ترین اصول زندگی اجتماعی است خویی و مدارا با مردم یکی از مهم نرمصرف نظر از این حقیقت، 
 .هاي متفاوت و متنوعی دارند سالیق و روحیات و ویژگی. دست نیستندکهمۀ مردم یبه هر حال، 

اگر کسی انتظار داشته باشد،  .خویی با دیگران برخورد کرد ان باید با مدارا و نرمش و نرمحتی االمک
هم خود را به . رفتار کنند، انتظاري نابجا استبا او همگان بر اساس معیارهاي اخالقی و دینی 

برخورد خشک و غیر منعطف با مردم، افزون بر این، . اندازد و هم دیگران را به زحمت سختی می
خویی  هاي اسالمی دربارة نرم به همین دلیل، در آموزه. اي شود موجب انحراف عده حتی ممکن است

گران، به هنگام دعوت آنان به راه راست، تأکیدات فراوانی  و مدارا با مردم، حتی با منحرفان و ستم
  .شده است

همچون فرعون  گر و ستمگري خداي متعال، به هنگام برانگیختن موسی و هارون به سوي طغیان
توان  مدارا است که میزیرا با نرمی و . دبا نرمی و مدارا با او سخن بگوین کند که به آنان سفارش می

  :ترین آنان به سوي حق باز گردند ترین افراد و منحرف حتی سرسخت امید داشت
   4یتَذَکَّرُ أَو یخْشى؛فَقُوال لَه قَوالً لَیناً لَعلَّه   فرْعونَ إِنَّه طَغى  اذْهبا إِلى

و به نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر . به سوي فرعون بروید؛ که او طغیان کرده است
  .بترسد) از مجازات الهی(شود، یا 

                                          
  .320-319، امام خمینی، صشرح حدیث جنود عقل و جهل: ك.براي توضیح بیشتر، ر. 3
 .44-43سوره طه، آیات . 4



   ٦٩/    سبک زندگي اسالمي در ارتباط با ديگران   – پنجمفصل 
 

 

در دنیا خواهند  فرماید اگر می خطاب به مردم میدر حدیثی  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر گرامی اسالم
  : ها را داشته باشد ویژگیمان باشند، باید این بهترین مرد و آخرت

نْ        إِلَـى   و الْإِحسانُ  قَطَعک  منْ  الْعفْو عمنْ ظَلَمک و تَصلُ مـ طَـاءإِع و ک إِلَیـ اء نْ أَسـ مـ
  1؛ حرَمک

گذشت از کسی که به تو ستم کرده است؛ برقراري رابطه با خویشاوندانی که با تو قطع 
اند و نیکی به کسی که به تو بد کرده است و بخشش به کسی که از تو دریغ  کرده رابطه

  .داشته است
  :فرماید در ضمن سفارشی به فرزندش محمد بن حنفیه چنین می )السالم علیه(امیر مؤمنان

لَماع أَنَ  و  أْسقْلِ  رانِ  الْعالْإِیم دعاةُ   باردلَّ مج زَّ وع ا ... النَّاسِ بِاللَّهم یعمج تدجفَإِنِّی و
ثَاه استحسانٌ و ثُلُثُه تَغَافُل؛ یتَعایش بِه النَّاس و بِه یتَعاشَرُونَ ملْ     2ء مکْیالٍ ثُلُ

. ترین نشانۀ عقالنیت، مدارا با مردم است بدان که بعد از ایمان به خداي عز و جل برجسته
کنند و با آنها با یکدیگر معاشرت  که مردم با آنها زندگی می زهایی راو من همۀ چی... 
 . کنند، به مثابۀ ظرفی یافتم که دو سوم آن نیکی است و یک سوم آن تغافل می

شمارد و  دستیابی به اهداف روابط اجتماعی را از ثمرات مدارا بر می )السالم علیه(امام صادق
  :فرماید می

 3؛ نَالَ ما یرِید منَ النَّاس  أَمرِه  فیرفیقاً   کَانَ  منْ
  رسد هایش از مردم می اهل مدارا باشد، به خواستهر امور خود کسی که د

خویی با آنان موجب جلب محبت و دوستی آنان  بسیار واضح است که سازگاري با مردم و نرم
  .ارندو به همین دلیل مردم نیز با چنین افرادي همراهی بیشتري د. شود می

                                          
 .107، ص2ج  ،الکافی. 1
 .387، ص4، جمن الیحضره الفقیه. 2
 .120، ص2، جالکافی. 3

  :فرماید گري مردم می دربارة نقش مدارا در هدایت) ره(حضرت امام خمینی 
در باب امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمات همین رفق نمودن و مدارا کردن 

ممکن است اگر انسان مرتکب معصیت یا تارك واجبی را با شدت و عنف بخواهد . است
معاصی بزرگ یا به رده و کفر منتهی شود؛ در جلوگیري کند، کارش از معصیت کوچک به 

آمر به . کند ذائقۀ انسان امر و نهی تلخ و ناگوار است و غضب و عصبیت را تحریک می
معروف و ناهی از منکر باید این تلخی و ناگواري را با شیرینی بیان و رفق و مدارا و حسن 

  4.رم و رام نمایدخلق، جبران کند تا کالمش اثر کند و دل سخت معصیت کار را ن

  

 مردمهمة امور  ستیزي و اهتمام به ظلم

 وباشد  داشته را ها توصیه اکید اسالم این است که هر مسلمانى همواره باید دغدغه سایر انسان
 و کیشان هم به مختص تنها توصیه این. کند مسئولیت احساس آنان ارشاد و هدایت به نسبت

 آن برابر در خود توان حد در باید کند می مشاهده را ظلمى که جایى هر. نیست او مسلکان هم
 شریفشان عمر آخر ساعات در فرزندانش، به امیرمؤمنان هاى سفارش از. نیاید کوتاه هرگز و بایستد

» .با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یار ٥؛عوناً للمظلوم و خصماً للظالم کونا«: که است این
 به. نشیند آرام مسلمان، غیر به نسبت هر چند ها، کشى حق و ها یر زشتمسلمان هرگز نباید در براب

  :ىسعد زیباى تعبیر
  که در آفرینش ز یک گوهرند                بنی آدم اعضاي یکدیگرند

  دگر عضوها را نماند قرار         چو عضوي به درد آورد روزگار
  

                                          
  .317امام خمینی، ص، شرح حدیث جنود عقل و جهل. 4
 .321، ص47نامه  ،البالغه  نهج. 5
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 :فرماید ی، م)صلى اهللا عليه وآله( اکرم پیامبر

  1؛حب الخلقِ الى اهللاِ اَحسنُ الناسِ الى عیالهفاَ اهللاِ عیالُ کلُّهم قُالخَل
 شان نیکوترین خداوند، نزد در افراد ترین مردمان همگى، عیال خداوندند، پس محبوب

 .است خداوند عیال به نسبت
در سخنى دیگر، اوج خرد و خردورزى را، پس از دیندارى، مهربانى و محبت و خیرخواهى 

و در جایى دیگر، محبت نسبت به مردم را  2کرده معرفى بد، و خوب از اعم ها، نسبت به همه انسان
 ها همهاین 4.اند نیز محبت به مردمان را نیمى از عقل شمرده )السالم علیه(یامام عل 3.اند نصف ایمان دانسته

 خدمت جز  به تعباد« که جمله این چند هر. است اسالم در خلق به خدمت اهمیت دهندة نشان
 دلق و سجاده و تسبیح به/  نیست خلق خدمت جز به طریقت« که سعدى شعر این یا و »نیست خلق

عرفانى را در و  معنوى سلوك و سیر و عبادت که هم کسانى اما آمیزند؛ سخنانى مبالغه 5»نیست
 واالترین و نبهتری از یکى خلق به خدمت. روند می راهه کج به کنند می جستجو عزلت و گیرى گوشه

  6.است ارجمندتر خداوند نزد در نیز ماهه یک اعتکاف از حتى هاست؛ عبادت
  به از صائم الدهر دنیاپرست              خورنده که خیرش برآید ز دست

  اي را دهد نان چاشت که درمانده           مسلّم کسی را بود روزه داشت
  7ز گیري و هم خود خوريخود باز        و گر نه چه الزم که سعیی بري 

                                          
 .105، ص2، جتاریخ یعقوبى. 1
2 .العقلِ رأس د الدینِ بعدو الناسِ الى التَود صلى (  پیامبراکرم ؛)67، ص2ج ،مستدرك الوسائل. ( فاجر و بر کلِ الى الخیرِ اصطناع

 ).158، ص71، جبحار االنوار. (العقلِ بعد االیمان باهللا عزوجل التحبب الى الناسِ رأس): اهللا علیه وآله
 )108، ص2، جتاریخ یعقوبى. (االیمان نصف الناس الى التَّودد. 3
 .)168، ص71، جبحار االنوار. (العقل نصف الناسِ الى التَّودد. 4
 .240، ص»ر عدل و تدبیر و رأىد«بوستان، باب اول شیرازى،  سعدى، کلیات سعدى.   5
 )7211، حدیث415، ص3ج الهندى، الدین حسام بن  المتقى عالءالدین ،کنز العمال. (شهراً اعتکافه من خَیرٌ یوماً اخاه العبد عون. 6
 .274، ص»در احسان«بوستان، باب دوم شیرازى،  سعدى، کلیات سعدى.   7

ولى روشن است  .تصور عموم از بشردوستى و اهتمام به امور مردم، مسائل مادى و رفاهى است
منحصر در امور مادى و رفاهى است، و نه سودرسانى و خدمت به آنان منحصر » امور مردم«که نه 

 و بیشتر اهمیت از دممر به روحانى خدمات و معنوى امور بلکه ؛در خدمات و منافع مادى و دنیوى
رویج ت و مردمان معنوى و روحى  هدایت جهت در که کسانى بنابراین،. است برخوردار ترى اساسی

 شان سودمندي دارند، یو تعلیم معارف الهى و گسترش علمى و عملى توحید در سطح جامعه گام برم
  .است دنیوى و مادى سودمندى از بیشتر مراتب، به مردم براى

 مسائل ۀدغدغ و مسلمانان امور به اهتمام عام، طور  ن، در کنار اهتمام به امور خلق بهافزون بر ای
از رسول . ه استگرفت قرار دین اولیاى و اسالم تأکید مورد خاص، طور  به داشتن، را اسالمى جامعه

و مشکالت نقل است که اگر کسى روزانه دغدغه مسلمانان و مسائل  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(مگرامى اسال
  :آنان را نداشته باشد، جزء جامعه اسالمى و در زمره مسلمانان نیست

   8؛]فلیس منهم: یا[ بمسلم فلیس المسلمین بامورِ الیهتَم اصبح من
یا از مسلمانان [کسى که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست

 9.]نیست
  

 :به قول سعدى

                                          
 حدیث به بنگرید همچنین، ؛1  حدیث نفعهم، و لهم النصیحۀ و المسلمین بامور هتماماال باب الکفر، و االیمان کتاب ،2، جالکافى. 8
 .باب همین از 5 و 4
اهتمام روزانه به امور روزمره  کسى اگر که معنا این به کند، بیان را فقهى حکم یک خواهد نمی حدیث این که است روشن. 9

بلکه این حدیث، به تعبیر  ؛نان خارج شده و احکام مسلمانان را نداشته باشدمسلمانان نداشته باشد، از نظر فقهى نیز از جرگه مسلما
به تعبیر دیگر این حدیث بر اساس این حقیقت بیان شده است . گر یک حکم منطقى و استنتاج عقلى است برخى از نویسندگان، بیان

 شدن گروه یک عضو براى بلکه. آید مارش به گروه آن از انسان که شود یکه صرف حضور فیزیکى در میان یک گروه موجب نم
 را گروه هاى محرومیت باشد، گروه خدمت در فرد یعنى. باشد نیز روحى و معنوى حضور فیزیکى حضور بر افزون که است الزم

 )97ص ، محمد اسفندیارى،اسالم اجتماعى  بعد: بنگرید به. (ل خود بداندمشک را گروه مشکالت و خود محرومیت



   ٧١/    سبک زندگي اسالمي در ارتباط با ديگران   – پنجمفصل 
 

 

 1.نه برادر و نه خویش است                   است برادر که در بند خویش
برادرى که خود را با برادرش برابر نبیند و در غم و شادى او شریک نباشد و در رتق و فتق امور 
او نکوشد و صرفاً در بند مسائل خویشتن باشد، هر چند از نظر رابطه نَسبى، برادر است اما در 

 بوده خویش مصالح و منافع بند در تنها که مسلمانى ترتیب، نهمی به. نیست بیش اى حقیقت بیگانه
 2.ندارد نامسلمانان با تفاوتى حقیقت در باشد، نداشته را مسلمانان سایر دغدغه و

 بیست از برتر و باالتر پاداشى و اجر تنها رفع نیاز از مسلمان و برآورده ساختن حاجت او، نه
 ترین بلکه از جمله محبوب 3؛دینار در راه خدا باشد داردهمراه با انفاق هزاران  کدام هر که حج،
 حتى. است آمده موضوع این در بسیارى احادیث روایى، هاى در کتاب 4.است خداوند نزد در کارها

 همه از. است شده گشوده »المؤمن حاجۀِ قضاء« عنوان با بابى روایى هاى کتاباز  بسیارى در
 امکان، صورت در اند از نیازمندى یک مؤمن اخالقاً موظفبه محض اطالع  واسته شدهخ مسلمانان

 5.کند بیان را نیازش او که ندهند اجازه و شوند پیشقدم او نیاز رفع در

                                          
 .»در اخالق درویشان«گلستان، باب دوم، شیرازى،  سعدى، کلیات سعدى. 1
 .99  - 98  صص، بعد اجتماعى اسالم. 2
، 2، جالکافى. (کلُّ حجۀ ینفق فیها صاحبها مائۀ الف حجۀً عشرین من اهللاِ الى احب مؤمن امرء حاجۀِ لَقضاء: فرمودند صادق امام. 3

مرحوم کلینى در این باب چهارده روایت در این موضوع ذکر کرده ). 4دیثکتاب االیمان و الکفر، باب قضاء حاجۀ المؤمن، ح
باب استحباب اختیار قضاء حاجۀِ «اب ذیل عنوان ب یک 363  ـ  365، ص16، جوسائل الشیعۀمرحوم شیخ حر عاملى در . است

. دیث در این زمینه آورده استو هفت ح) 26باب (گشوده » المؤمن على غیرها من القربات، حتى العتق و الطواف و الحج المندوب
باب استحباب اختیار السعى فى حاجۀِ المؤمن على العتق و الحج و العمرةِ و االعتکاف و الطواف «همچنین بابى با عنوان 

 .و سه حدیث در این زمینه آورده است) 28باب (گشوده » المندوبات
 و عورته کساء و جوعته اطعام مسلم،  ادخالُ سرور على: الى اهللاِ؟ قال فَاى االعمالِ احب: قال): صلى اهللا علیه وآله(  النبى عن. 4

ینه قضاء105، ص2، جیعقوبى   تاریخ. (د.( 
 ؛.)312، ص71، جبحار االنوار. (علم الرجلُ اَنَّ اخاه المؤمنَ محتاج فَلَم یعطه شیئاً حتى سأَلَه ثم اعطاه لم یؤْجر علیه اذا. 5
بخشند یا از شرم است و یا از بیم  خواهش به آنچه و است بخشیدن خواستن  بى سخاوت،: فرماید می باره  این در نیز یرمؤمنان،ام

 )369ص ،  53حکمت  ،البالغه  نهج. (سخن زشت شنیدن

 آبروى و اعتبار از تواند می ولى سازد، برآورده را مسلمانش برادر نیاز تواند یحتى اگر کسى نم
یعنى باید از هر راهى که . کار را انجام دهد ذارد، اخالقاً موظف است اینبگ مایه جهت این در خود

 به او کوشش که هر چند بکوشد، مسلمانش برادر نیاز ساختن برآورده جهت در تواند می و داند یم
  :فرماید می باره در این )السالم علیه(الرضا موسى بن امام على 6.نرسد نتیجه

ن  و القیامۀِ یوم اآلمنون مه ؛الناسِ حوائجِ فى یسعون االرضِ فى عباداً هللا انَّ اَدخَـلَ  مـ 
    7القیامۀِ؛ یوم قلبه اهللاُ فَرَّح سروراً مؤمن على

خداوند را در روى زمین بندگانى است که در برآورده ساختن نیازهاى مردم تالش 
 روز در خداوند سازد، شاد را مؤمنى که کسى هر اند؛ امان در قیامت روز اینان. کنند یم

 .کند می شاد را وا دل قیامت

 مردم میان تالش در جهت اصالح

 8؛ فَاتَّقُوا اللَّه و أَصلحوا ذات بینکُم و أَطیعوا اللَّه و رسولَه إِنْ کُنْتُم مؤْمنین

 شماست، میان در که را هایى خصومت و ؛خدا بپرهیزید) مخالفت فرمان(پس، از 
  .اگر ایمان دارید ؛اعت کنیدا و پیامبرش را اطخد و دهید؛ آشتى

 9تُرْحمونَ؛ لَعلَّکُم اللّه اتَّقُوا و أخَویکُم بینَ فَأصلحوا إخْوةٌ الْمؤْمنُونَ إنَّما
پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقواى الهى پیشه کنید،  ؛مؤمنان برادر یکدیگرند

 .باشد که مشمول رحمت او شوید

                                          
 عنوان ذیل ببا یک... بالمعروف االمر کتاب در ،365  ـ  368، ص16، جوسائل الشیعۀ شریف کتاب در عاملى، حر شیخ مرحوم. 6

 .است   گشوده و یازده حدیث در این زمینه آورده »تقض لم او قضیت المؤمن حاجۀ قضاء فى السعى باب« عنوان
مرحوم کلینى یازده روایت در این زمینه ذکر کرده  ؛)2، کتاب االیمان و الکفر، باب السعى فى حاجۀ المؤمن، حدیث2، جالکافى. 7

 .کرده است
 .1سوره انفال، آیه . 8
 . 10جرات، آیه سوره ح. 9



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٧٢
 

 

 اجتماعى زندگى در. است »بین ذات اصالح« اجتماعى، اخالقیات ترین و مطلوب یکى از بهترین
 بر برادر دو است ممکن گاهى. آید پدید افراد میان هایى ناراحتی و ها دورتک است ممکن همواره

 و سست دالیلى به دوستان، و همسایگان میان رابطه یا و کنند پیدا اختالف یکدیگر با مسائلى سر
 که ندهند اجازه و داده آشتى را آنان که است این دیگران اخالقى وظایف از یکى اینجا در. شود سرد

 از اسالم، در »بین ذات اصالح« پاداشِ. شود تبدیل عمیق و اى جزئى به اختالفات ریشه اختالفى
 حسن امام به خود، وصیتنامه در امیرمؤمنان،. است شده دانسته برتر و باالتر نیز صدقه و روزه و نماز

  :ندک می و سایر فرزندان خود و همه شیعیان چنین سفارش )عليهم السالم(  حسین امام و
الحِ ذات   اوصیکما لَغَه کتابى بتقوى اهللاِ و نَظمِ اَمرِکم و صـن بلدى و اهلى و مو و جمیع

من عامـۀِ   صالح ذات البینِ اَفضَلُ: بینکم، فانّى سمعت جدکما صلى اهللا علیه و آله یقول
  1؛الصالةِ و الصیامِ

 از ترس به کنم یشما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من بدو رسد، سفارش م
: گفت می که شنیدم شما جد از من که یکدیگر، دادن آشتى و کارها آراستن و خدا

 .»سالیان روزه و نماز از است بهتر مردمان میان دادن آشتى«
 محبوب که اند اصالح میان مردم را نوعى صدقه دانسته ،)السالم علیه(قصادهمچنین، امام جعفر 

  :است خداوند
ا اللَّههبحقَۀٌ یدص  لَاحنِ  إِصیوا؛  النَّاسِ  بداعإِذَا تَب هِمنیب بتَقَار وا ود2إِذَا تَفَاس   

 آن خداوند که است اى دقهاصالح اختالفات میان مردم و نزدیک کردن آنان به یکدیگر، ص
  .دارد  دوست را

                                          
 .321، ص47، نامه هنهج البالغ. 1
 .209ص ، 2، جالکافى .2

 منكر از نهى و معروف  به  امر

 ترین مشخصات سبک زندگی اسالمی اسالم، و مهم در اجتماعى اخالق هاى از بهترین جلوه
 براى پسندى یهر چه براى خود م«اصل که  اقتضاى این 3.است »منکر  زا  نهى« و »معروف  به  امر«

. نباشد خودبین و خودخواه آن به عمل و معروف انجام در انسان که است آن »بپسند نیز دیگران
 بلکه نکند؛ اختصاصى را ها زشتی از پرهیز و دورى و نخواهد خود براى تنها را فضایل و ها خوبی

 که جایى هر در را ها بدي و ها یطح جامعه و جهان گسترش دهد و زشتس در را ها خوبی بکوشد
 باشد؛ خود خیر دنبال  به فقط تواند نمی مسلمانى هیچ فریضه، این به هتوج با. ببرد بین از بیند، می

  :سازد آگاه شر از و فراخواند خیر به نیز را دیگران که است واجب او بر بلکه
یاء بعضُهم والْمؤْمنَات والْمؤْمنُونَ لض أَوعرُونَ بأْمی رُوفعنَ بِالْمونْهینْ ونکَرِ عونَ الْمیمقیو 

 4؛ونَ الزَّکَاةَ ویطیعونَ اهللاَ ورسولَه أُولَئک سیرْحمهم اهللاُ إِنَّ اهللاَ عزِیزٌ حکیمویؤْتُ الصالَةَ
 منکر  از  نهى و معروف  به امر ؛یکدیگرند) و یار و یاور(مردان و زنان با ایمان، ولى 

 کنند؛ می اطاعت را رسولش و خدا و پردازند می را تزکا و دارند می  پا بر را نماز کنند؛ می
 .است حکیم و توانا خداوند دهد؛ می قرار خویش رحمت مورد را آنان خدا زودى  به

دوستى با دیگر مؤمنان و  ۀى، داشتن رابطحقیق ایمان الزمۀ گفت توان یبا توجه به این آیه م
 از انتقاد و ها یدیگر به خوبهمر، ارشاد به یکدیگ عالقه ۀداشتن دغدغه سرنوشت آنان است و الزم

 و معنویت توسعه و نماز برپایى منکر، از انتقاد و معروف به ارشاد الزمه و هاست زشتی و ها بدي

                                          
وعى به نگارش درآمده است و متن و متعدد بسیار هاى  کتاب منکر، از نهى و معروف به امر باره در اخیر هاى  سال در. 3
 زمینه این در مفید هاى  نوشته جمله از. گوید سخن باره  این در خود امکانات و ها  توانایى فراخور به تا است کوشیده کسى   هر
و مقاله نسبتاً مفصل  اسفندیارى ، محمدبعد اجتماعى اسالم ؛66  ـ  94صمطهرى،  مرتضى، ده گفتار: برد نام را زیر آثار توان  مى

 .  6، جدانشنامه امام على در ،»امر به معروف و نهى ازمنکر«سید حسن اسالمى، 
 .71، آیهتوبهسوره . 4
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) اداى زکات(نین دستگیرى از ضعیفان و مستمندان همچ و او فرستاده و خداوند از فرمانبردارى
 1.است خداوند پایان بی هاى رحمت نزول امور، این همۀثمرة  باالخره و ؛است

آیات و روایات بسیارى، از جهات متعدد و متنوعى، این وظیفه اجتماعى، دینى و سیاسى را 
 ها، امت سایر بر اسالمى امت برترى علت. اند مورد تأکید قرار داده، ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده

ۀٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و تَنْهونَ عنِ کُنْتُم خَیرَ أُم«: است شده دانسته فریضه همین به عمل
نُونَ بِاللَّهتُؤْم نْکَرِ وموضوع همین دیگر، فردى به نسبت فردى برترى هاى نشانه از یکى همچنین 2.»الْم 

 اند کسانى زا عزیزتر و تر شریف خداوند، نزد کنند، می منکر  از  نهى و معروف به امر که کسانى. است
در حال سخنرانى بود که کسى از ایشان  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(ماکر  پیامبر. کنند نمی عمل دو این به که

 از که کسى«: فرمودند پاسخ در حضرت آن »است؟ کسى چه مردم بهترین اهللا، رسول   یا«: پرسید
 و دارد را خداوند تقواى بیشتر همه از که کسى و کند می منکر از نهى و معروف  به  امر بیشتر همه

 ٣».ان استدیگر از تر راضی او مشیت به نسبت

 احکام سایر میان در منکر  از نهى و معروف به امر ویژه جایگاه بارهدر )السالم علیه(ابیطالب بن على
  :فرماید می دینى دستورات و

 إال المنکـرِ  عن النهى و روفبالمع االمرِ عند اهللاِ سبیلِ فى الجهاد و کلِّها البرِ اعمالُ ما و
   4؛جائر امام عند عدل کلمۀُ ذلک من اَفضَلُ و... لُجى بحر فى کَنَفَثَۀ

                                          
 .77-76  صمطهرى،  مرتضى، ده گفتار. 1
 .110سوره آل عمران، آیه . 2
تحقیق طبرسى،  حسن بن  فضل، مجمع البیان فى تفسیر القرآن. (ارضاهم و هللاِ اتقاهم  و المنکرِ عن انهاهم و بالمعروف آمرُهم. 3

 )  614، ص2و  1هاشم رسولى محالتى، ج
 .429، ص374، حکمت هنهج البالغ .4

 اى منکر، چون قطره زا  نهى و معروف  به و همه کارهاى نیک و جهاد در راه خدا، برابر امر
 روى یشپ که است عدلى سخن اینها همه از برتر و... پهناور  مواج دریاى  برابر  در است

 .گویند  ستمکار حاکمى
 به و کند می اشباع را آدمى که است فراوان چندان منکر از نهى و معروف  به  امر بارهاحادیث در

ترك آن یا اهمال و سستى در اجراى آن  براى اى بهانه و عذر هیچ جاى و انگیزد برمی تحرك
 دین که ضعیفى مؤمن به نسبت خداوند«: اند دهفرمو )سلم و وآله علیه اهللا صلی(رحمت پیامبر. گذارد نمی   باقى

 »کیست؟ ندارد دین که ضعیفى مؤمن از منظور«: شد پرسیده حضرت از آن ».است خشمگین ندارد،
 5».کند نمی منکر  از  نهى که کسى«: فرمود پاسخ در

حکام دینى و اخالقى، وظایفى عام ا از دیگر برخى برخالف منکر،  از  نهى و معروف  به  امر
 :توضیح آنکه 6.این دو وظیفه اخالقى از جهات مختلف عمومیت دارند. هستند

 یعنى این وظیفه، ؛، همه مسلمانان، از زن و مرد و کوچک و بزرگ، مشمول این حکم هستنداوالً
، و در حقیقت، جامعه افراد همه عهده بر است اى وظیفه بلکه ؛مربوط به فرد یا گروه خاصى نیست

 ؛همگانى و ملى استیک نوع نظارت عمومى و 

 مختلفى مراحل و مراتب به توجه با آنکه توضیح. اجراست قابل ها ثانیاً، این حکم در همه زمان
 هیچ که است روشن عملى، و گفتارى قلبى، مرحله یعنى دارد، منکر  از  نهى و معروف به امر که

 این، بر افزون. کند وگیرىجل قلبى منکرِ از نهى و معروف  به  امر از تواند نمی زمانى هیچ در قدرتى
 و معروف به امر که اند تصریح کرده 7جواهر صاحب و طوسى شیخ همچون بزرگ، فقیهان از برخى

                                          
 .122ص، 16، جوسائل الشیعۀ .5
 در اسالمى، ، سیدحسن»منکر  از  نهى و معروف  به  امر« ؛76ص اسفندیارى، محمد، بعد اجتماعى اسالم: به بنگرید. 6

 .267، ص6، جامام على  نامه  دانش
 منکر  از  نهى و معروف  به  امر مراتب باره  در ،300  و  299، ص النهایۀ کتاب در »الطائفه شیخ« به معروف طوسى شیخ مرحوم. 7

 یتأسى وجه على المنکرَ یجتَنب و المعروف یفْعلَ ان فهو بالید فاما اللسان و بالید یکون بالمعروف االمرُ و«: دگوی  مى منکر  از  نهى
 عن النهىِ و بالمعروف االمرِ افراد اَعظَمِ من نَعم«: فرماید  واهر نیز پس از نقل این عبارات در ادامه مىج صاحب و ».الناس به
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 روشن و بکوشد رذایل ترك و فضایل اجراى در عمالً فرد خود که است این عملى منکرِ از نهى
 هیچ سوى از ممانعت و جلوگیرى قابل نیز منکر  از  ف و نهىمعرو به  امر از مرتبه این که است

 ١؛نیست قدرتى

 متوجه صرفاً ها، بدي از نهى و ها خوبى به امر یعنى ؛ثالثاً، نسبت به همه افراد نیز قابل اجراست
 و حاکمان حتى گیرد، می بر در یکسان به را جامعه افراد همه بلکه نیست؛ خاصى افراد یا فرد

 گریبان تواند می جامعه افراد ترین ضعیف و ترین با استناد به این فریضه کوچک. را   قدرتمندان
 را آنان و نموده گوشزد را آنان خطاهاى و ها لغزش گرفته، را جامعه افراد قدرتمندترین و ترین بزرگ

 کند؛ نهى و امر

 از شود؛ یرابعاً، همه احکام و مسائل شرعى، اجتماعى، سیاسى، اخالقى و فرهنگى را شامل م
  .کلى و اجتماعى مسائل تا گرفته فرعى و فردى مسائل

هاي مربوطه به تفصیل شرایط امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مراتب  البته در کتاب
هاي اجرایی شدن و عملیاتی شدن امر به  مختلف آن و احکام و حدود و ثغور آن و همچنین راه

از چارچوب بحث ما  که پرداختن به آنها در اینجا خارج 2.معروف و نهی از منکر بیان شده است
خواستیم نشان دهیم این بود که امر به معروف و نهی از منکر از  آنچه که در اینجا می. است

تالش خود را در جهت  ۀو اسالم و اولیاي دین هم هاي بارز سبک زندگی اسالمی است همشخص
براي عمل  )السالم علیه(امام حسین. اند دن این رفتار اسالمی به عمل آوردهنموعملیاتی کردن و نهادینه 

  .به این دو فریضه بود که جان عزیز خود و همۀ یاران و نزدیکانش را فدا کرد
                  

                                                                                                      
 رداء ینْزِع و مندوبِه  و واجِبِه المعروف رداء یلبِس اَنْ هو الدینِ رؤساء الى بالنسبۀِ خُصوصاً تأثیراً اَشدّها و اَتْقَنها و اعالها  و المنکرِ

 ».المنکَر محرَّمه و مکروهه و یستکملَ نفسه باالخالقِ الکریمۀِ و ینزِهها عن االخالقِ الذمیمۀِ
 .92صمطهرى،  مرتضى، ده گفتار. 1
، محمدتقی ترین فریضه بزرگ؛ 383-366  ، ص21ج نجفى، محمدحسن، جواهر الکالم فى شرح شرائع االسالم: به بنگرید. 2

 .1389نیا، قم، مؤسسۀ امام خمینی،  مصباح یزدي، تحقیق و نگارش قاسم شبان
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  فصلخالصة  

انسان افزون بر آنکه مدني بالطبع است، از ن، گرایا گریزي برخي معنویت رغم اجتماع علي .١

رهون زیست اصل بقا و ادامة حیات او م: برد هاي فراواني مي معاشرت با دیگران نیز بهره

بینانه از خود و دیگران، امکان تخلق با  داشتن تصویر و تصوري واقع اجتماعي است؛

 صداقت، امانت، تواضع، صدقه، انفاق، ایثار، احسان، انصاف، عدالت،فضایلي همچون 

 خیانت، تكبر، خودخواهى، كشى، رذایلى مانند ظلم، حقدوري گزیني از  و عفت، صراحت،

همگي در  آن امثال و حسادت، ریا، سمعه غیبت، بارى، و بند بي وه،رش حیایى، يب دروغ،

 . شود سایة زیست اجتماعي محقق مي

در خدمت توسعة کمال و یعني اگر . ارزش معاشرت با دیگران، ارزشي ابزاري است .٢

به همین دلیل در قرآن و . ارزشمند است  ،تهذیب نفس و در جهت اهداف عالي انساني باشد

گویان، فاسقان، بخیالن و  ستیزان، منافقان، چاپلوسان، دروغ دیناشرت با روایات از مع

 .افراد نادان پرهیز داده شده است

هاي  معاشرت) ١: (ها را به پنج دسته تقسیم کرد توان انواع معاشرت به طور کلي مي .٣

: هاي آییني معاشرت) ٢(یعني روابطي که ما با دیگران به عنوان همنوع داریم؛ : انساني

یعني روابطي : هاي اجتماعي معاشرت) ٣(کیشان خود داریم؛  یعني روابطي که با دیگر هم

: اي دوستانهه معاشرت) ۴(کنیم؛  هري برقرار ميش که با دیگران به عنوان همسایه یا هم

: هاي خانوادگي معاشرت) ۵(یعني روابطي که با افراد خاصي به عنوان دوست داریم و 

 .داریم...) پدر، مادر، برادر، خواهر و (سایر اعضاي خانواده یعني ارتباطاتي که با 

قرآن کریم . با همسایگان و تکریم و احسان آنان دارد  اي دربارة معاشرت اسالم تأکید ویژه .۴

در متون اسالمي نیز صدها روایات . داند احسان به همسایه را از مصادیق توحید عملي مي

 .ان به او وارد شده استدربارة ضرورت تکریم به همسایه و احس

هر چه «این است که  بر اساس تعالیم دیني، معیار کلي و عام نحوة معاشرت با دیگران .۵

دانیم براي  پسندیم براي دیگران نیز بپسندیم و هر چه را براي خود ناروا مي براي خود مي

 تشخیص براى معیار بهترینتوان به عنوان  را مي این توصیه. »دیگران نیز ناروا بدانیم

 .خود در همة انواع پنج گانة معاشرت به کار گرفت رفتارهاى نادرستى یا درستى

الزمة محبت به خدا، محبت به خلق خدا است . مدارا با دیگران از لوازم فطرت الهي است .۶

ترین  افزون بر این، مدارا با مردم از مهم. و الزمة محبت به خلق خدا، مدارا با آنان است

هاي مردمان نباید  با توجه به تنوع سالیق و عالیق و اندیشه. ماعي استاصول زندگي اجت

بهترین راه  ،به همین دلیل .هاي ما رفتار کنند انتظار داشت همگان بر اساس خواسته

البته باید دانست که مدارا با مردم به . برخورد با مردم در موارد اختالفي، مدارا است

 .ها نیست روي معناي مدارا با انحرافات و کج

این مسأله تا جایي . ترین آداب اجتماعي مورد تأکید اسالم، اهتمام به امور خلق است از مهم .٧

اي  عده. »طریقت به جز خدمت خلق نیست«اند  اي به غلط گمان کرده اهمیت دارد که عده

اند که امور خلق منحصر در امور مادي و رفاهي است، در حالي که چنین  نیز گمان کرده

رویج و تعلیم معارف ت و مردمان معنوى و روحى هدایت جهت در كه بلکه كسانى نیست؛

 براى شان سودمندي دارند، يالهى و گسترش علمى و عملى توحید در سطح جامعه گام برم

 .است  دنیوى و مادى سودمندى از بیشتر مراتب، به مردم

کسي که صبح کند و «ت، ادب معاشرت آییني در اسالم تا جایي اهمیت دارد که گفته شده اس .٨

و براي کسي که در رفع نیازهاي هم » به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست

 .هاي اخروي فراواني وعده داده شده است کند، پاداش کیشان خود تالش مي

در چنین شرایطي  .آید پدید افراد میان هایى دورتك است ممكن همواره اجتماعى زندگى در .٩

چنین . افراد دیگر در جهت آشتي میان آنان اقدام کنندکند  انساني اقتضا مياسالمي و ادب 

افزون بر اینکه به سالمت زندگي اجتماعي  ،این عمل. اسالم استهاي  از خواستهکاري 
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 دانسته صدقه و روزه و نمازکند، پاداش اخروي آن نیز به مراتب برتر از پاداش  کمک مي

 .است شده

  هاي سبک زندگي اسالمي ترین ویژگي مهماز » منكر زا  ىنه« و »معروف  به امر« .١٠

ها و فضایل را تنها براي  اهتمام به این مسأله نشان دهندة آن است که انسان خوبي .است

اسالم، امر به معروف و  نهي . داند ها را اختصاصي نمي خواهد و پرهیز از زشتي خود نمي

ندي آنان نسبت به سرنوشت دیگران م از منکر را الزمة محبت میان مؤمنان و دغدغه

 .داند مي

مسلمانان از زن و مرد و   اوًال، همة :اند وف و نهي از منکر وظایفي عامامر به معر .١١

نسبت به ها قابل اجرا است؛ ثالثًا،  زمان  اند؛ ثانیًا، در همة کوچک و بزرگ مشمول این حکم

را در بر مسائل فردي و اجتماعي همة احکام و  و رابعًا، قابل اجرا است همة افراد جامعه

  .گیرد مي



   ٧٧/    سبک زندگي اسالمي در ارتباط با ديگران   – پنجمفصل 
 

 

 ها پرسش  

 .فواید اخالقي معاشرت با دیگران و زیست اجتماعي را بیان کنید .١

معاشرت به خودي خود داراي ارزش نیست؛ ارزش آن وابسته به «: دبیین کنیاین جمله را ت .٢

 .»هدف نهایي آن است

ارتباط  »احسان به همسایه«و  »توحید«زیر اوًال، چگونه میان  توضیح دهید که در آیة .٣

اي را به دنبال دارد؟ و ثالثًا، تفاوت  چه نکتة اخالقي» احسان«برقرار شده است؟ ثانیًا تعبیر 

 چیست؟» االحسان بالجار«با » الجار... االحسان الي «

و الْمساکینِ و الْجارِ   و الْیتامى  لْقُرْبىو اعبدوا اللَّه و ال تُشْرِکُوا بِه شَیئاً و بِالْوالدینِ إِحساناً و بِذي ا
ه ال      ذي الْقُرْبى و الْجارِ الْجنُبِ و الصاحبِ بِالْجنْبِ و ابنِ السبیلِ و ما ملَکَـت أَیمـانُکُم إِنَّ اللـَّ

 1یحب منْ کانَ مخْتاالً فَخُورا؛
پسندیم براي  هر چه براي خود مي«ر چرا توصیه شده است در برخورد با دیگران معیا .۴

 را به کار گیریم؟  »دیگران نیز بپسندیم

توان گفت  هاي اسالمي آیا مي با توجه به اهمیت و جایگاه ویژة خدمت به خلق در آموزه .۵

 .؟ چرا؟ توضیح دهید»عبادت به جز خدمت خلق نیست«

ت م نورزد، مسلمان نیسكسى كه صبح كند و به امور مسلمانان اهتما«: اینکه گفته شده است .۶

 به چه معنا است؟ »].تا از مسلمانان نیسی[

چیست؟ به دقت » اند امر به معروف و نهي از منکر وظایفي عام«منظور از این جمله که  .٧

  .توضیح دهید

                                          
 .36سوره نساء، آیه . 1
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 مسائلي براي گفتگو و مباحثه  

د؟ کن هاي اجتماعي مراعات مي هاي اسالمي را در معاشرت به نظر شما آیا جامعة ما ارزش .١

هاي اجتماعي اندک  به چه میزان؟ اگر درصد مراعات آداب اسالمي در عرصة معاشرت

 هاي اسالمي چیست؟ نهادینه کردن ارزشاست، به نظر شما چرا چنین است؟ راه 

 هاي انساني چیست؟  هاي حاکم در حوزة معاشرت ارزش .٢

معیارهاي دیني معیارهاي شما براي انتخاب دوست چیست؟ این معیارها تا چه اندازه با  .٣

  تطابق دارند؟



   ٧٩/    سبک زندگي اسالمي در ارتباط با ديگران   – پنجمفصل 
 

 

 منابعي براي مطالعه  

شهري، ترجمه سیدحسن اسالمي، قم، دار  ري ، محمد محمديدوستي در قرآن و حدیث .١

 .١٣٧٩الحدیث، 

، محمدتقي مصباح یزدي، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندري، قم، اخالق در قرآن .٢

 .۴٢٣-۴١٣و صص ٢٨۵-٢۴٧، صص٣ج. ١٣٧٨مؤسسه امام خمیني، 

 .١٣٩٠، جواد محدثي، قم، بوستان کتاب، الق معاشرتاخ .٣

 .ق١۴١٠، محمدبن حسین سلمي، دمشق، دار الکتاب العربي، هآداب الصحب .۴

، محمد باقري، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام آداب معاشرت و اخالق اجتماعي .۵

  .١٣٨٩خمیني، 
  



   ٨٠/     سبک زندگي اسالمي در شادي و نشاط  –فصل هشتم 

 

 

  
  

  ششمفصل 
  سبک زندگی اسالمی در روابط خانوادگی

  

  جایگاه خانوادهاهمیت و 

به همین دلیل . شود اجتماعی دانسته می» نهاد«ترین  شناسان، نخستین و مهم خانواده از نگاه جامعه
هاي شخصیتی و الگوهاي  چگونگی ارتباطات و روابط اعضاي خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه

مدرنیسم و پست هاي  هر چند در دوران مدرن متأثر از ارزش. دهد رفتاري انسان را شکل می
هاي بدون  خانواده: مورد تأیید و توجیه قرار گرفته است» خانواده«هاي متعددي از  مدرنیسم، گونه

اما روشن  ؛]انسان و حیوان[خانوادة دو نوعی والدینی، خانوادة تک جنسیتی،  خانوادة تک 1فرزند،
 اینها در حقیقت پیامد. ستها نیهایی به معناي درستی و ارزشمندي آن است که وجود چنین خانواده

 2.گرایی لجام گسیختۀ انسان غربی است پیامد لذت. هاي لیبرالیستی و سکوالریستی غربی است ارزش
کنند به توجیه و تفسیر این نوع  هر چند برخی از نویسندگان و دلبختگان این فرهنگ سعی می

الت را خطري بزرگ براي بقاي اما بسیاري از آگاهان در همان جامعه، این ح 3رفتارها بپردازند،

                                          
. کنند، روندي فزاینده داشته است هایی که بدون فرزند زندگی می داد زوجتاکنون تع 1950  دهد که از دهه تحقیقات نشان می. 1
هایی معموالً براي پر کردن خأل فرزند،  چنین خانواده.) 246- 231، صص1، پتر ورسلی، ترجمه حسن پویان، جشناسی مدرن جامعه(

داري آنها و حفاظت از آنها، خأل فرزند  نگه کنند با اند و سعی می روي به سوي حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و امثال آن آورده
 .داشتن را پر کنند

 . 176- 175، هانتینگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبی امیري، صصنظریه برخورد تمدنها، فرانسیس فوکویاما، در »فرهنگ رفاه«. 2
 .298و  292- 289، آلوین تافلر، ترجمه شهیندخت خوارزمی، صموج سوم. 3

و دیگر اندیشمندان غربی همگی زنگ  5برژنسیکی 4فوکویاما، هانتینگتون،. دانند تمدنی غرب می
به هر حال، علیرغم همۀ این انحرافات و  .اند خطر گسیختگی اجتماعی غرب را به صدا درآورده

  .شود اخته میترین نهاد اجتماعی شن ها، هنوز هم خانواده به عنوان مهم روي کج
خانواده هر چند از نظر . اي برخوردار است تشکیل خانواده در نگاه اسالم از اهمیت فوق العاده

تر  سازي جوامع بزرگ شود اما اسالم به منظور سالم می بسیار کوچک دانسته  جمعیت، یک جامعۀ
است که در آن باورها و  ترین جایی خانواده مهم. اي به سالمت نهاد خانواده دارد انسانی اهتمام ویژه

از طریق . شود هاي اخالقی و هنجارهاي اجتماعی از نسلی به نسلی منتقل می اعتقادات دینی، ارزش
شوند، چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با  خانواده است که نسل بعدي با دنیاي بیرونی آشنا می

  .گیرند اجتماعی را فرا می آموزند و راه و رسم زندگی، اخالق و آداب و رسوم دیگران را می

به همین دلیل، . اي قائل است از این رو، اسالم براي حفظ قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه
بِنَاء أَحب إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ و أَعزُّ منَ   الْإِسلَامِ  فی  ما بنی«: ندایفرم می )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم پیامبر

ها، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده،  معه از آلودگیسازي محیط خانواده و جا پاك  6».تَّزْوِیجال
تبیین روابط سالم و سازندة میان همسران و دیگر اعضاي خانواده، و تأکید ویژه بر تربیت فرزند از 

  . رار داده استهایی است که اسالم براي حفاظت از کانون مقدس خانواده مورد توجه ق جملۀ برنامه
اعضا و ارکان تشکیل دهندة نهاد یا سیستم خانواده در اسالم عبارتند از زن و مرد که بر اساس 

. اند، به عنوان ارکان اصلی، و فرزندان به عنوان ارکان تکمیلی سنت اسالم به عقد یکدیگر درآمده
زم است ارکان و اعضاي آن و طبیعتاً اگر بخواهیم شناختی عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، ال

سبک ارتباطات خانوادگی اسالمی . همچنین نحوة تعامالت آنها با یکدیگر را به درستی بشناسیم

                                          
 .490-489رفیعی، ص هانتینگتون، ترجمه محمدعلی حمید. ، ساموئل پیبازسازي نظم جهانیبرخورد تمدنها و . 4
، هانتینگتون و منتقدانش، ترجمه نظریه برخورد تمدنها، زبیگینو برژینسکی، در »بنیان غرب بوالهوس برج و باروي سست«. 5

   .167- 166صص   مجتبی امیري، 
 .222، ص100، جبحار االنوار. 6



   ٨١/    سبک زندگي اسالمي در روابط خانوادگي   – ششم فصل
 

 

باید بدانیم . ها و جایگاه هر یک از ارکان سازندة خانواده است متأثر از شناخت وظایف و مسؤولیت
اختالل در رفتار یکی . تأثیر قرار دهد تواند عملکرد کل سیستم را تحت که رفتار هر یک از اعضا می

کارآمدي خانواده معلول و محصول کارآمدي تک  .ند عملکرد کل سیستم را مختل کندتوا از اعضا می
شناخت وظایف اخالقی هر یک از اعضاي خانواده و عملکرد  ،به همین دلیل .تک اعضاي آن است

ب الهی را در راستاي تکامل و سعادت تواند این بناي محکم و محبو درست هر کدام از آنها می
  .دنیوي و اخروي انسان قرار دهد

  خانواده و تأمین نیازهاي انسان

. خود نیازمند خانواده استو هم در بقا و پایایی هر فرد انسانی هم در اصل حیات و هستی 
در . آورد همین مسأله روابط خاصی را میان او و دیگر اعضاي خانواده به ویژه پدر و مادر پدید می

نخستین گام خانواده  هاي دیگر است که در بعد معنوي و حیات اخالقی نیز هر انسانی نیازمند انسان
افزون بر این، نیازهاي جنسی و عاطفی . کند هاي معنوي و اخالقی فرد را پی ریزي می ناست که بنیا

در خانواده است که . شود ترین شکل تأمین می زن و شوهر نیز در محیط خانواده است که به سالم
پیامبر اسالم چنین در حدیث مشهوري از . شود ریزي می هاي هویت و شخصیت فرزندان پی بنیان

  : نقل شده است
   1؛ مولُود یولَد إِلَّا علَى الْفطْرَةِ فَأَبواه اللَّذَانِ یهودانه و ینَصرَانه و یمجسانه  ما منْ

یهودي، مسیحی اند که آنها را  اما والدین. آیند ا، با فطرتی پاك و الهی به دنیا میه همۀ بچه
  .کنند یا مجوسی می

توان گفت خانواده نقش منحصر به فردي در تکون شخصیت و هویت  بر این اساس است که می
را رقم بزند  تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد خانواده هم می. واقعی افراد به ویژه فرزندان دارد

  .هاي هدایت و سعادت آنها را فراهم نماید و هم زمینه

                                          
 .49، ص2، جضره الفقیهمن الیح. 1

ارتباطات و روابط مختلفی در محیط خانواده مطرح است که اسالم براي تک تک آنها طرح و 
روابط زن و شوهر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط : الگوي خود را ارائه داده است

  .رزندان با یکدیگر از اهم روابط موجود در محیط خانواده هستندفرزندان با والدین، روابط ف

  هاي خانوادگي معاشرتسبک زندگي اسالمي در 

هایی است که اعضاي خانواده باید آنها را  استحکام و بقاي نظام خانواده منوط به تحقق شاخص
  :دهیم ذیالً برخی از آنها را توضیح می 2.رعایت نمایند

  در انتخاب همسر ها رعایت اصول و ارزش

ها است که ممکن است در هر  پیوند زناشویی و ازدواج مبتنی بر یکسري اصول و ارزش
هاي خاصی براي انتخاب شریک  ارزشالزم است در فرهنگ اسالمی . فرهنگی متفاوت باشند

یا تواند آیندة زندگی زناشویی را با خطر مواجه سازد و  زندگی رعایت شود که عدم توجه به آنها می
 و ق، دینداري، کفویت، محبت و عالقهاصالت خانوادگی، اخال: کارآمدي الزم را از آن بستاند

از انتخاب همسر با معیارهاي صرفاً . هاي انتخاب همسر دانسته شده است از شاخص 3انتخابی بودن
اید البته منظور آن نیست که این معیارها هرگز نب. مادي و ظاهري به شدت پرهیز داده شده است

ممکن است فردي از زیبایی ظاهري . مورد توجه باشد، منظور آن است که اصالت را به آنها ندهیم
روشن است که ازدواج و تشکیل . اي فاسد داشته باشد برخوردار باشد، اما باطنی آلوده یا ریشه

 )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم بلکه در حدیثی از پیامبر. زندگی مشترك با چنین فردي کاري عاقالنه نیست
نقل شده است که اگر کسی صرفاً به دلیل زیبایی با فرد دیگر ازدواج کند، خیري از ازدواج خود 

                                          
قدم و غالمرضا خیرآبادي، در  ، مرتضی ثابت»هاي خانواده کارآمد بر اساس مبانی علم و دین شاخص«: ك.براي توضیح بیشتر، ر. 2

 .237- 230، صص1، ج1386، قم، مؤسسه امام خمینی، شناسی آن تقویت نظام خانواده و آسیب
  .235، ص18، حدیث3، باب100، جبحار االنوار. 3
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به . اي تلخ و پر از گرفتاري نصیب او شود نخواهید دید و ممکن است به هدف خود نرسد و زندگی
  .باشد داري افراد توصیه شده است که مالك اصلی انتخاب شما، دین ،همین دلیل

نْ     مـ و ب حـا ی ا مـ یهـرَ فی ا لَمهالمجا إِلَّا لهجتَزَورَأَةً لَا یام جنْ تَزَوا لَـا      م هـالما ل هـجتَزَو
   1یتَزَوجها إِلَّا لَه وکَلَه اللَّه إِلَیه فَعلَیکُم بِذَات الدینِ؛

زدواج کند، چیزي را که دوست دارد در او نخواهد کسی که صرفاً براي زیبایی با زنی ا
مال و ثروت با زنی ازدواج کند، خداي متعال او را به همان دید؛ و کسی که صرفاً براي 

 .دار ازدواج کنید افراد دین کند؛ پس بر شما است که با گذار میمال و ثروت وا

  :کنیم ه اختصار بیان میهاي اسالمی در انتخاب همسر را ب ترین ارزش ذیالً برخی از مهم
  اصالت خانوادگي

اگر فردي . یکی از معیارهاي اسالمی براي انتخاب همسر توجه به اصالت خانوادگی فرد است
اصالت خانوادگی نداشته باشد، بر پایۀ تقوا و اخالق و دین تربیت نشده باشد، به طور قطع، ستونی 

در این باره  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم. بودلرزان و سست براي بر پا کردن خیمۀ خانواده خواهد 
  :فرمودند

: قـال » یا رسولَ اهللا و مـا خَضْـراء الـدمن؟   «: قیل» .و خَضْراء الدمن ایاکُم الناس اَیها«
»السوء تنْبفى م ناءس٢؛المرأةُ الح  

 رسول اى: گفتند! پرهیزیدب اند اى مردم، از گیاهان سبز و خرمى که در مزبله رشد کرده
 بد اى خانواده در که زیبایى دختر: فرمود پاسخ در چیست؟ جمله این از منظور خدا،
 .باشد کرده رشد

  : اند نقل شده است که فرموده )سلم و وآله علیه اهللا صلی(در روایت دیگرى، از رسول اکرم
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ان زن او شباهت پیدا بیشتر به برادر روحى، و جسمى هاى ویژگى نظر از انسان فرزندان
   ٣.کنند مى

 .است مهم بسیار همسر، خانوادگى شرافت و اصالت که دریافت توان از این گونه روایات مى

چه . تذکر این نکته الزم است که اصالت خانوادگى همسر، یکى از شرایط است و نه تنها شرط
اما خود آنان از آن تقوا و شرافت باشرافت هستند،  و باتقوا و اصیل اى بسا افرادى که داراى خانواده

 بود، نبوت خانواده از که او. است مدعا این تاریخى هاى نمونه از نوح پسر. اند نبرده اى و اصالت بهره
 بنابراین. گرفت جاى پدر دشمنان صف در و نبوت مخالفان زمره در نامطلوبش، عملکرد سبب به

البته این به  .باشد میغفلت از آن نیز جایز نست، اما همسر نی خوبى تامۀ علت خانوادگى، اصالت
اي غیر اصیل رشد کرده باشد، پس حتماً خودش هم از  معناي آن نیست که هر کسی در خانواده

اي  اند افرادي که در خانواده فراوان بوده! اصالت برخوردار نیست و ضرورتاً فرد نامناسبی خواهد بود
. اند ی بزرگ شدهیها انسان ان راهی دیگر انتخاب کرده وآناند؛  غیر مذهبی و غیر اخالقی رشد کرده

در انتخاب چنین همسرانی باید دقت . اي اصیل نیز علت تامۀ بد بودن نیست بنابراین نداشتن خانواده
 .و وساوس بیشتري به کار گرفت

  داري ارسايي و دينپ
 تقوا البته. اوست »تدین و تقوا« خوب از نگاه اسالم، همسر شرایط ترین یکى دیگر از مهم

 هاى آسیب و آفات همسر انتخاب امر در گرفتنش نادیده که آن، درجه کمترین. دارد بسیار درجات
دختران و پسران جوان بدانند . ترك محرمات است و واجبات انجام داشت، خواهد پى در را فراوانى

 برابر در نمود، اعتنایى بىکسى که در برابر خداى جهان و خالق هستى کرنش نکرد و به دستورات او 
 همه آن برابر در که کسى شد؛ نخواهد قائل او براى ارزشى و داشت نخواهد کرنش هم همسرش

و حتى حاضر نشد نمازهاى روزانه را انجام دهد،  آورد جا به را او شکر نشد حاضر خداوند نعمت
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 ازدواج در باید پس باشد؟ همسرش هاى تالش و زحمات قدردان که پذیرفت توان یچگونه م
 از و ورزید جدى اهتمام محرمات، ترك و واجبات انجام یعنى تقوا، درجۀ کمترین به کم، دست

اینها با  ۀکه هم چرا .ل آن خوددارى کردامثا و قدرت و ثروت و ظاهرى هاى زیبایی به دادن اصالت
 قرآن. است هىال تقواى ماند آنچه که مى. بروند بین از است ممکن ناچیز و کوچک اى حادثه

 در هم ما چرا پس ».است شما پارساترین خداوند نزد در شما بزرگوارترین و بهترین«: فرماید می
همین دلیل است که اولیاى دین به پدران و  به. ندهیم الهى معیار این به را اصالت هایمان انتخاب

 آمد، شما دختر ارىخواستگ به متدینى و اخالق خوش خواستگار اگر که اند مادران توصیه کرده
  ١.داشت خواهد بدى بسیار پیامدهاى وگرنه بپذیرید،

آمد و عرض کرد دخترى دارم و زمان ازدواجش فرا رسیده  )السالم علیه(نمردى به محضر امام حس
  : فرمود )السالم علیه(، او را به چه کسى بدهم؟ اماماست

بإِنْ أَح فَإِنَّه یلٍ تَقجنْ را مهجوإِنْز ا وها أَکْرَما؛  ههمظْلی ا لَمغَضَه2أَب 

 را او اگر و دارد می عزیزش باشد، داشته دوست را او اگر زیرابه مرد پارسایی او را بده؛ 
  .کرد نخواهد ظلم او به ندارد، خوش

  :فرماید مى )السالم علیه(قامام صاد
 الجمالَ اهللاُ رزقَه لدینها تَزَوج اذا و ذلک الى وکِّلَ مالها او لجمالها المرأةَ الرجلُ تَزَوج اذا
   ٣المالَ؛ و
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 واگذار ها اگر کسى به دلیل زیبایى یا ثروت با یک زن ازدواج کند، خداوند او را به همان
 نیز را ثروت و زیبایى خداوند باشد، او دین همسرش، انتخاب در او معیار اگر اما کند؛ می
 .ندک می عطا او به

  به فضايل اخالقي  آرستگي
 که است کسى خوب، همسر. است بودن اخالق  یکى دیگر از شرایط همسر خوب، خوش

 اخالقى هاى زشتى و رذایل از دورى صدد در خود توان حد در و باشد اخالقى فضایل به آراسته
ستگارى دخترم آمده یکى از اقوام من به خوا: پرسید )السالم علیه(رضا امام از اى نامه در کسى. باشد

اخالق است، دختر  اگر بد: در پاسخ او نوشت )السالم علیه(رضا امام. است اخالق است، اما قدرى بد
 ٤.خود را به او نده

  : فرماید یى از ایشان نقل شده است که مدر روایت دیگر
جأَنْ تُزَو اكإِی و  ا  شَارِبفَکَأَنَّم تَهجورِ فَإِنْ زإِلَى الزِّنَا؛ الْخَم ت5قُد 

 سوق زنا سوى به را او که است این مانند وگرنه ندهید؛ خوار شراب بههرگز  را دخو دختر
  .باشید داده

  ارکان استحکام خانواده

. همانطور که اشاره شد، اسالم اهمیت بسیار زیادي به خانواده و حفظ و استحکام آن داده است
مل استحکام اجتماع است؛ امنیت روحی و روانی در خانواده ترین عوا استحکام خانواده از مهم

ترین عامل تحقق امنیت روانی در جامعه است؛ اهتمام به دین در نهاد خانواده، به اهتمام به دین  مهم
اما . مستحکم باشد بر این اساس باید تالش کرد که نهاد خانواده کامالً. شود در سطح جامعه منجر می

اگر بخواهند از ابتدا لوازم و  کنند بسیاري از افراد گمان می اده چیست؟عوامل استحکام خانو
قیمتی  هاي مجلل و گران هاي سنگین و جهیزیه مقدمات استحکام خانواده را فراهم نمایند باید مهریه
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٨٤
 

 

از فروپاشی که  نماینداي چینش  به گونه را و به طور کلی شرایط اقتصادي و مادي. را در نظر بگیرند
هاي  هیچگاه مهریه .است، این روشی کامالً اشتباه استاما تجربه نشان داده ! هاد جلوگیري کننداین ن

هر چند ممکن است در برخی موارد . هاي مجلل عامل بقاء خانواده نبوده و نیست سنگین یا جهیزیه
ها  لتواند مانع جدایی روحی و روانی و جدایی د اما هرگز نمی ؛از نظر ظاهري مانع جدایی شود

  .شود
  1:میان زن و مرد است» رحمت«و » مودت«ترین ارکان استحکام خانواده  از نظر اسالم مهم

ـ  محر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم ۀً و
 2؛ کَّرُونذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَ  إِنَّ فی

هاي او اینکه همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار آنان آرامش  و از نشانه
هایی است براي گروهی  یابید، و در میانتان محبت و رحمت قرار داد؛ به یقین در این نشانه

  .کنند که تفکر می
گذشت مهربانانه از «یعنی » رحمت«و » دوستی عاقالنه و نه دوستی غریزي«یعنی » مودت« 

هاي غریزي باشد، دیر یا زود  اگر تشکیل خانواده بر پایۀ دوستی. »هاي یکدیگر ها و کوتاهی لغزش
به . گراید چنین دوستی و مودتی فروکش خواهد کرد و آرام آرام روابط زناشویی به سردي می

 .اي نیستند هاي عاقالنه هاي آگاهانه و انتخاب هایی که بر اساس غریزه است، تصمیم تصمیم ،عالوه
خیلی زود با مشاهدة موارد دیگري براي ارضاي غریزه ممکن است نسبت به همسر  ،به همین دلیل

شود، هر چه بر  هایی که با انتخاب آگاهانه و تصمیمی عاقالنه آغاز می اما دوستی. رغبت شود خود بی
سن و با گذشت زمان تجارب زن و  زیرا با افزایش. شود مدت آن بگذرد، بر استحکام آن افزوده می

تر  تر و مهربان فضایی صمیمی ،به همین دلیل .یابد شود و عقل آنها قوام بیشتري می تر می مرد افزوده
اي که اختالف در آن رخ ندهد، و لو  از سوي دیگر، خانواده. را در کانون خانواده شکل خواهند داد
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اگر خانواده بر . مهارت حل اختالفات استداشتنِ  ،مهم. اي، وجود ندارد در سطح اختالفات سلیقه
توصیه اسالم همین . رفع خواهند شد» رحمت«پایۀ مودت شکل گرفته باشد، اختالفات نیز بر پایۀ 

یعنی با . هاي طرف مقابل از سر رحمت برخورد کنید است که به هنگام اختالفات و در برابر لغزش
  .ذریدهاي یکدیگر درگ أفت از لغزشمهربانی و ر

  پذیري اعضاي خانواده مسؤولیت

کند و  دهد در حقیقت از حالت فردي خود را خارج می همین که فرد تشکیل خانواده می
بودن در » من«از حالت . کند خود را در قبال افراد دیگر مسؤول می. پذیرد مسؤولیتی اجتماعی را می

ن مسؤولیت خانوادگی یک فرد مسلمان تری مهم. دهد میبودن تن » ما«اقتضائات و شرایط  هآمده و ب
  :کند قرآن کریم در این رابطه تأکید می. مواظبت بر ایمان تک تک اعضاي خانواده است

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً وقُودها النَّاس و الْحجـارةُ علَیهـا مالئکَـۀٌ    
صعال ی دادالظٌ شرُونغؤْملُونَ ما یفْعی و مرَهما أَم 3؛ ونَ اللَّه   
ها و  خود و خانوادة خویش را از آتشی که هیزم آن انسان! اید اي کسانی که ایمان آورده

گیرند و  هاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت سنگ
اجرا ) به طور کامل(اند  را فرمان داده شدهکنند و آنچه  هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی

  .نمایند می
اعضاي در برابر دیگري نیز مسؤولیت نسبت به ایمان و اعتقادات و رفتارهاي سالم  تآیادر 

کند  پذیري در قبال سایر اعضاي خانواده اقتضا می مسؤولیت 4.خانواده مورد تأکید قرار گرفته است
 . آنان و دلسوزي و مراقبت از آنان دریغ نکنیمهاي مادي و معنوي از  که در حمایت
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توصیه به . کند هاي لقمان خطاب به فرزندش را نقل می قرآن کریم در سورة لقمان نصحیت
توحید و خداپرستی و پرهیز از شرك و توجه دادن فرزند به حیات اخروي و عکس العمل کارهاي 

ۀ نماز و امر به معروف و نهی از منکر و دهد و همچنین توصیه به اقام ریز و درشتی که انجام می
صبر بر نامالیمات، و تعلیم چگونگی برخورد با مردم و پرهیز دادن او از رذایلی همچون تکبر و 

و . هایی است که لقمان به فرزندش دارد گویی با مردم از جملۀ توصیه خویی و نرم فخرفروشی و نرم
  :ضاي خانواده با یکدیگر باشدتواند الگویی براي روابط مسؤوالنۀ اع این می

 ظیمع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه ال تُشْرِك نَییا ب ظُهعی وه و هنبإِذْ قالَ لُقْمانُ ال و ...  نَـییا ب
ی الْأَرضِ یأْت صخْرَةٍ أَو فی السماوات أَو ف  إِنَّها إِنْ تَک مثْقالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ فَتَکُنْ فی

بِرْ  بِها اللَّه إِنَّ اللَّه لَطیف خَبیرٌ یا بنَی أَقمِ الصالةَ و أْمرْ بِالْمعرُوف و انْه عنِ الْمنْکَـرِ و ا  صـ
لْأَرضِ ما أَصابک إِنَّ ذلک منْ عزْمِ الْأُمورِ و ال تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و ال تَمشِ فی ا  على

وتک إِنَّ     مرَحاً إِنَّ اللَّه ال یحب کُلَّ مخْتالٍ فَخُورٍ و اقْصد فی نْ صـ مـ اغْضُض و شْیِکم
  1أَنْکَرَ الْأَصوات لَصوت الْحمیرِ؛

 - کرد در حالی که او را موعظه می - هنگامی را که لقمان به فرزندش) به خاطر بیاور(
اگر به ! پسرم... » را همتاي خدا قرار مده که شرك، ظلم بزرگی استچیزي ! پسرم«: گفت

) اي از گوشه(باشد، و در دل سنگی یا در ) کار نیک یا بد(اندازة سنگینی دانۀ خردلی 
آورد؛ خداوند از  می) در قیامت براي حساب(ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را  آسمان

نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن،   !پسرم. اسرار دقیق باخبر و آگاه است
با !) پسرم. (رسد شکیبا باش که این از کارهاي مهم است و در برابر مصایبی که به تو می

ن، و با تکبر و غرور بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر ااعتنایی از مردم روي مگرد بی
رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صداي خود در راه !) پسرم. (فخرفروشی را دوست ندارد

  .ترین صداها صداي خران است که زشت) و هرگز فریاد مزن(بکاه 
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را نسبت به یکدیگر ) برادران و خواهران(در رسالۀ حقوق، حقوق فرزندان  )السالم علیه(امام سجاد
  :کند چنین بیان می

ذي     فَتَعلَم أَنَّه یدك الَّت  أَخیک  أَما حقُ زُّك الـَّ عـ و ه ي تَلْتَجِـئُ إِلَیـالَّذ رُكظَه ا وطُهسی تَب
دةً لل  لَا عـ و ۀِ اللَّهیصعلَى ملَاحاً عس ذْها فَلَا تَتَّخولُ بِهی تَصالَّت تُکقُو و هلَیع دتَمظُّلْـمِ  تَع

قِّ اللَّهلَى نَ  بِحع رَتَهنُص علَا تَد و  و هیناطنَ شَـییب و نَهی لَ بوالْح و هودلَى عع ونَتَهعم و هفْس
ۀَ لَهابنَ الْإِجسأَح و هرَبل فَإِنِ انْقَاد ی اللَّهف هلَیالَ عالْإِقْب و هۀِ إِلَییحۀَ النَّصیکُنِ  تَأْدإِلَّا فَلْی و

 كنْدآثَرَ ع نْهاللَّهم کلَیع أَکْرَم 2؛ و  

گشایی و  دستی است که می] مانند[اما حق برادر تو این است که بدانی که او برایت 
کنی و نیرویی است  بري و عزتی است که به آن تکیه می اي است که به آن پناه می پشتوانه

براي ستم  اي براي معصیت خدا و کمکی پس او را وسیله. یابی که به وسیلۀ آن چیرگی می
به حق خداوند مگیر و دربارة او کوتاهی مکن و او را در برابر دشمنش یاري کن و میان او 

پس اگر مطیع و . و شیاطینش فاصله انداز و او را نصیحت کن و در راه خدا به او روي آور
تر و  حبوبو گرنه باید که خداوند در نزد تو م] با او باش[فرمانبر پروردگارش بود 

  .ر از او باشدت بزرگ
اسالم از طرفی بر حفظ و تقویت روابط عاطفی میان اعضاي خانواده و همدلی و مداراي میان 

فرماید اگر در میان اعضاي یک خانواده  می )السالم علیه(تا جایی که امام صادق ،آنان تأکید ویژه دارد
سأله را مورد تأکید قرار از طرفی این مو  3.شود رفق و مدارا نباشد، خیر از آن خانواده دور می

ها و انحرافات یکدیگر  دهد که مبادا رفق و مدارا در میان اعضاي خانواده موجب شود که کجروي می
 )سلم و وآله علیه اهللا صلی(به همین دلیل، پیامبر اکرم. را سرپوش بگذارند و در اصالح یکدیگر کوتاهی نمایند

 :فرماید یخطاب به ابن مسعود از یاران نزدیک پیامبر م
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  1یا بن مسعود التحملن الشفقۀ علی اهلک و ولدك علی الدخول فی المعاصی و الحرام؛
ات نسبت به همسر و فرزندانت موجب داخل شدن در گناهان و  مهربانی! اي ابن مسعود
  . محرمات نشود

  :خوانیم به همین دلیل است که در قرآن کریم می
خذُوا آباءکُم و إِخْوانَکُم أَولیاء إِنِ استَحبوا الْکُفْرَ علَى الْإیمـانِ و  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَتَّ

   2؛ منْ یتَولَّهم منْکُم فَأُولئک هم الظَّالمون
اگر پدران و مادران شما، کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها ! اید اي کسانی که ایمان آورده

و کسانی از شما که آنان را ولی خود . خود قرار ندهید) گاه ور و تکیهو یار و یا(را ولی 
  .قرار دهند، آنان ستمکارانند

توجه به مجموعۀ آیاتی که مسؤولیت اعضاي خانواده در قبال  رخی از اندیشمندان اسالمی باب
  :اندکه کنند، چنین نتیجه گرفته یکدیگر را ترسیم می

شود؛ بلکه  فراهم ساختن نیازهاي اقتصادي خالصه نمیدر اسالم کارکرد خانواده فقط در 
بخشی به رفتار غریزي نوجوانان و جوانان و  وظیفۀ اساسی آن، مراقبت از فرزندان، نظام

البته در جوامعی که خانواده در آنها سهمی . تأمین نیازهاي فرهنگی و اجتماعی آنان است
  3.ستجز آسایشگاه موقت شبانه ندارد، چنین احکامی هم نی

  رعایت حقوق متقابل

 نوع تک اعضا است؛ اما به هر حال در هر ل در روابط خانوادگی بر همدلی تکهر چند اص
اسالم عزیز اوالً براي آنکه حتی . هایی پیدا شود روابط انسانی ممکن است اختالفات و کشمکش

ي منصفانه و عادالنه کار االمکان از وقوع چنین حالتی جلوگیري نماید و ثانیاً در صورت وقوع راه
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: ارائه دهد، براي هر یک از اعضاي خانواده در قبال سایر اعضا، حقوق و وظایفی را معین کرده است
. حقوق مشترك میان همسران و حقوق اختصاصی زن و مرد و حقوق متقابل میان والدین و فرزندان

دم رعایت این حقوق و ع. شوند در یک خانوادة اسالمی این حقوق و وظایف به خوبی رعایت می
کند و آن  عدم انجام آن وظایف به طور قطع کارکردهاي اخالقی و اجتماعی خانواده را تضعیف می

رعایت حقوق متقابل میان اعضاي خانواده این کمترین فایده و ثمرة . اندازد را از کارآمدي الزم می
 . کند یعادالنه تنظیم مگی را به درستی و به صورت است که روابط خانواد

از آنِ والدین است  ارتباط والدین با فرزندان را با توجه به اینکه فرزند اساساً )السالم علیه(امام سجاد
  :اند و جزئی از وجود آنان است به این صورت بیان فرموده

ک   فَتَعلَم أَنَّه منْک و مضَاف إِلَیک فی عاجِلِ الدنْیا بِ  ولَدك  و أَما حقُ خَیرِه و شَـرِّه و أَنـَّ
   و یـکف ه تـلَـى طَاعع ونَۀِ لَهعالْم و هبلَى رلَالَۀِ عالد بِ ونِ الْأَدسنْ حم لِّیتَها ومئُولٌ عسم 

 4فی نَفْسه فَمثَاب علَى ذَلک و معاقَب؛
سب به منتدر این دنیا ش ر و شرّخیحق فرزندت بر تو آن است که بدانی او از توست و 

و تو به دلیل مسؤولیت و والیتی که بر او داري، موظفی که او را خوب تربیت  استتو 
کنی و به جانب پروردگارش رهنمون باشی و به او کمک کنی تا در ارتباط با تو و 
 خودش، از خداوند فرمان برد و نیز توجه داشته باش که اگر او را به شایستگی تربیت

د عقوبت انگاري نمایی، مور کنی، پاداش آن را خواهی یافت و چنان چه در تربیت او سهل
  .خداوند قرار خواهی گرفت

صمیمی و  یتواند فضای دانیم که مراعات قوانین حقوقی به خودي خود نمی البته این را می
یه کنیم الزم است در محیط خانواده بیش از آنکه بخواهیم به حقوق طرفین تک. همدالنه ایجاد کند

سرشار از  فضاي احسان و ایثار است که محیط خانواده را. فضاي محبت و همدلی برقرار باشد
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   ٨٧/    سبک زندگي اسالمي در روابط خانوادگي   – ششم فصل
 

 

هاي فراوانی براي همکاري و همدلی  در منابع اسالمی ارزش ،به همین دلیل .کند محبت و زیبایی می
  1.اعضاي خانواده با یکدیگر بیان شده است

  امنیت رواني در خانواده

توان آن را نخستین عامل تشکیل زندگی مشترك دانست، تأمین نیازهاي  نیاز جنسی که می بعد از
به همین دلیل  2.ترین عامل براي تدوام و بقاي نظام خانواده دانست توان مهم عاطفی و روانی را می

هاي سبک زندگی اسالمی در محیط خانواده اصالت دادن به عواطف  توان گفت یکی از شاخصه می
خانوادة اسالمی . بل میان همسران و به طور کلی همۀ اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر استمتقا

اعتمادي در آن  اضطراب و تشویش و بی. اي است که محل امنیت و آرامش و سکون است خانواده
اسالم . اصوالً یکی از اهداف اصلی توصیۀ اسالم به تشکیل خانواده همین است. جایی ندارد

تشکیل خانواده محلی براي سکونت و آرامش زن و مرد و سایر اعضاي خانواده تأمین  خواهد با می
  . نماید

   3هو الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ و جعلَ منْها زوجها لیسکُنَ إِلَیها؛
 و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا  شما را از یک فرد آفرید؛) همۀ(اوست کسی که 

  . در کنار او بیاساید
ـ  محر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم ۀً و

   4؛ ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُون  إِنَّ فی
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آفرید تا در کنار آنان آرامش هاي او اینکه همسرانی از جنس خودتان براي شما  و از نشانه
هایی است براي گروهی  یابید، و در میانتان محبت و رحمت قرار داد؛ به یقین در این نشانه

  .کنند که تفکر می
یعنی چنین نیست که به محض . در این آیه جعل تکوینی و جبري نیست» جعل«منظور از 

چه ! شود میان همسران ایجاد میاجراي صیغۀ عقد به صورت ناخودآگاه و جبري محبت و مودتی 
بلکه منظور آن است که خداي متعال . شد آنکه در آن صورت نباید هیچ مورد خالفی مشاهده می

هدف خداوند این . اي از همسران دارد که با دوستی و گذشت با یکدیگر برخورد کنند چنین مطالبه
  . ار گرددآمیزي میان زوجین برقر و محبت  است که چنین رابطۀ مهرورزانه

توان نتیجه گرفت هر عاملی که موجب شود عواطف معقول و معتدل میان  بر این اساس می
  . اعضاي خانواده سست یا متزلزل شود، منفور و از نظر اسالم نامطلوب خواهد بود

البته اسالم ضمن تأکید بر فضاي عاطفی میان اعضاي خانواده سعی کرده است آن را در مسیر 
به همین دلیل از عواطفی که موجب سستی در انجام . رضایت و محبت او قرار دهدخداي متعال و 

  :دستورات الهی شود، پرهیز داده است
 شیرَتُکُمع و کُمواجأَز و إِخْوانُکُم و ناؤُکُمأَب و قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُم ... نَ اللَّهم کُمإِلَی بأَح

   5؛ سبیله فَتَرَبصوا حتَّى یأْتی اللَّه بِأَمرِه و اللَّه ال یهدي الْقَوم الْفاسقین  و رسوله و جِهاد فی
در نظرتان از خداوند و ... اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفۀ شما و «: بگو

ند عذابش را بر پیامبرش و جهاد در راه او محبوبتر است، در انتظار این باشید که خداو
  » .کند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی! شما نازل کند

. د؛ اما ارزش مطلق ندارددر اسالم هر چند اهمیت ویژه دار بنابراین عواطف خانوادگی
ارزشمندي آنها مقید به این است که در مسیر رضایت الهی و در جهت نیل به اهداف عالی انسانی 

  .باشد
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  النة اختالفاتحل عاقالنه و عاد

ممکن است با توجه به نکات پیشین کسی تصور کند که در خانوادة اسالمی هیچ نزاع و اختالف 
نزاع و اختالف و مشاجره در هر . این تصور، تصور درستی نیست. اي وجود ندارد و مشاجره

و آرامش منظور آن است که اساس خانواده از نگاه اسالم بر سکون . اي ممکن است رخ دهد خانواده
وقتی هدف اصلی و . و امنیت است و اختالفات مقطعی هرگز نباید این اساس را سست کند

توانیم با سرعت و  رویم، می هایی که قدري بیراهه می شاخص کلی را در اختیار داشته باشیم، در زمان
الفات اسالم عزیز براي حل اخت. دقت مسیر اصلی را تشخیص دهیم و از جادة انحرافی باز گردیم

شاید تأکید بر . اي را پیش پاي همسران قرار داده است هاي عاقالنه و عادالنه حل خانوادگی نیز راه
پذیري و چشم پوشی  اصل مشورت و اصل سرپرستی مرد در خانواده، اصل حکمیت و اصل انعطاف

نواده هاي اصلی خا خیز از سست شدن بنیان همگی براي این منظور بوده است که در مواقع چالش
تواند از به هم ریختگی فضاي عاطفی خانواده جلوگیري  توجه به این اصول می. جلوگیري شود

هاي رفع  آید یکی از بهترین راه در مواقعی که به هردلیلی میان زوجین اختالفاتی پیش می. نماید
هاي متفاوت را به  توان خواسته با مشورت و همفکري می. اختالف، مشاوره و همفکري است

به عنوان مثال، خداوند در . اي واحد تبدیل کرد هاي متضاد را به برنامه اي مشترك و یا برنامه خواسته
کند و  قرآن اختالف پدر و مادر در دربارة نوع شیردهی و مدت زمان شیردهی به کودك را مطرح می

  :کند که با مشاوره و همفکري مسأله را خاتمه دهند توصیه می
عوا  فَإِنْ أَرادا فصا تَرْضـأَنْ تَس تُمدإِنْ أَر هِما ولَیع ناحرٍ فَال جتَشاو ما ونْهنْ تَراضٍ مالً ع

ه بِمـا  أَوالدکُم فَال جناح علَیکُم إِذا سلَّمتُم ما آتَیتُم بِالْمعرُوف و اتَّقُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّ اللَّ
   1تَعملُونَ بصیر؛
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از شیر بازگیرند، ) کودك را زودتر(گر آن دو، با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند و ا
اي براي فرزندان خود بگیرید، گناهی بر شما  و اگر خواستید دایه. گناهی بر آنها نیست

خدا ) مخالفت فرمانِ(و از . نیست؛ به شرط اینکه حق مادران را به طور شایسته بپردازید
  .دهید، بیناست خدا، به آنچه انجام میبپرهیزید؛ و بدانید 

مشورت در عین حال، در زندگی خانوادگی ممکن است اختالفاتی پیش آید که با همفکري و 
ناپذیر  تواند به اساس کانون خانواده لطمۀ جبران تدوام چنین وضعی می .نتوان به نتیجۀ قاطعی رسید

اسالم در چنین مواردي، مرد را به عنوان . وارد سازد، در چنین مواردي باید تدبیري دیگر اندیشید
امونَ علَى النِّساء :سرپرست خانواده معرفی کرده است این حکم افزون بر آنکه جنبۀ  2.الرِّجالُ قَو

امکان ندارد اجتماعی بدون وجود سرپرستی مدیر . حقوقی دارد، جنبۀ اخالقی آن نمود بیشتري دارد
خیز  اگر در هر جمع و اجتماعی، در مواقع چالش. خود ادامه دهدو مقتدر و محترم بتواند به حیات 

البته . پاشد و بحرانی فردي نباشد که سخن آخر را بگوید، بدون تردید هویت جمعی از هم فرو می
اعطاي این حق به مرد به معناي تجویز خودکامگی و خودسري و زورگویی او در محیط خانواده 

و سرپرست باید مراعات کند، در مقیاسی کوچکتر الزم است تمام شرایطی که یک رهبر . نیست
مرد در انجام این مسؤولیت هرگز نباید از محدودة شرع . توسط سرپرست خانواده نیز عملیاتی شود

  .و عقل خارج شود
ممکن است شرایطی پدید آید که مرد نیز نتواند مشکالت و اختالفات پیش آمده را  ،با این همه

شرایطی اسالم به منظور حفظ حریم خانواده و جلوگیري از فروپاشی آن، اصل در چنین . حل کند
یعنی در شرایطی که پافشاري بر حقوق شرعی و قانونی خود . صلح و سازش را مطرح کرده است

شود، توصیۀ اسالم این است که سازش و انعطاف داشته  موجب از هم گسیختگی کانون خانواده می
  :باشند
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   ٨٩/    سبک زندگي اسالمي در روابط خانوادگي   – ششم فصل
 

 

خافَت منْ بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَال جناح علَیهِما أَنْ یصلحا بینَهما صلْحاً و  و إِنِ امرَأَةٌ
   1الصلْح خَیرٌ؛

بیم داشته باشد، مانعی ندارد با   اعتنایی شوهرش، و اگر زنی، از سرکشی و ناسازگاري یا بی
و ) نظر نمایند خود، به خاطر صلح، صرفاي از حقوق  و از پاره(اي صلح کنند  هم به گونه

  .صلح بهتر است
اسالم توصیه  خانوادگی حل نشد، هاي سابق مشکالت و اختالفات حل اگر با هیچ یک از راه

  :کند که از افراد با تجربه و خیرخواه استفاده شود و آنها حکمیت میان همسران را بر عهده بگیرند می
الحاً     و إِنْ خفْتُم شقاقَ بینهِ ریـدا إِصـهـا إِنْ یلنْ أَه کَماً مـح و هلنْ أَهکَماً مثُوا حعما فَاب

   2یوفِّقِ اللَّه بینَهما إِنَّ اللَّه کانَ علیماً خَبیرا؛
بیم داشته باشید، یک داور از خانوادة شوهر، و یک ) همسر(و اگر از جدایی میان آن دو 
تصمیم ) داور(اگر این دو ) تا به کار آنان رسیدگی کنند(کنید داور از خانوادة زن انتخاب 

سازد؛ زیرا خداوند دانا  هاي آن دو را به هم نزدیک می به اصالح داشته باشند، خداوند دل
  )و از نیات همه با خبر است(و آگاه است 

وپاشی آن و باالخره اگر باز هم به هیچ صورتی نتوانستند کانون خانواده را حفظ کنند و از فر
البته از نظر اسالم، . جلوگیري نمایند، آخرین راه حل مورد تأیید اسالم، طالق و جدایی عادالنه است

کاري مبغوض و منفور است و تنها در شرایطی تجویز شده است که به هیچ وجه ادامۀ  طالق راه
  .زندگی خانوادگی ممکن نباشد

ه ربکُـم ال      یا أَیها النَّبِی إِذا طَلَّقْتُم النِّ دةَ و اتَّقُـوا اللـَّ وا الْعـ صـأَح هِنَّ وتدعنَّ لفَطَلِّقُوه ساء
م و اللَّه وددح لْکت نَۀٍ وی بشَۀٍ مأْتینَ بِفاحنَ إِالَّ أَنْ یخْرُجال ی هِنَّ ووتینْ بنَّ موهنْ تُخْرِج

نَّ  یتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَ لَهـلَغْنَ أَجراً فَإِذا بأَم کذل دعثُ بدحی لَّ اللَّهري لَعال تَد هنَفْس لَم
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هادةَ    وا الشـَّ أَقیمـ و نْکُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِد و رُوفعنَّ بِمفارِقُوه أَو رُوفعنَّ بِمکُوهسفَأَم
   3؛یؤْمنُ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ و منْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لَه مخْرَجا للَّه ذلکُم یوعظُ بِه منْ کانَ

که از عادت ماهانه پاك (هر زمان خواستید زنان را طالق دهید، در زمان عده، ! اي پیامبر
خدایی که ) مخالفت فرمان(، آنها را طالق گویید و حساب عده را نگه دارید؛ و از )شدند

در دوران (هایشان بیرون کنید و نه آنها  وردگار شماست بپرهیزید؛ نه شما آنها را از خانهپر
) و مرزهاي(بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکاري انجام دهند؛ این حدود ) عده

دانی شاید  خداست، و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده؛ تو نمی
آنها به پایان   ةو چون عد. فراهم کند) براي اصالح(اي  ازهخداوند بعد از این، وضع ت

اي از آنان جدا  اي نگه دارید یا به طرز شایسته نزدیک شود، یا آنها را به طرز شایسته
شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید؛ و شهادت را براي خدا برپا دارید؛ این 

شوند و هر کس تقواي  به آن اندز داده می چیزي است که مؤمنان به خدا و روز قیامت
  .کند الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی براي او فراهم می

  آمیز ارتباطات محبت

آمیز   اي است که اعضاي آن با یکدیگر روابطی محبت هاسالم در نگاه اول خانوادمطلوب خانوادة 
 عضاي خانواده را تشویق کنند تاد اان هاي مختلفی سعی کرده اولیاي دین به گونه. داشته باشند

 )السالم علیه(در همین راستا است که امام صادق. آمیز و عاشقانه با یکدیگر داشته باشند روابطی محبت
فرماید کسی که به  داند و می یکی از عوامل و اسباب جلب رحمت الهی را محبت شدید به فرزند می

  : دهد مورد رحمت و لطف خود قرار می فرزندان خود خیلی محبت بورزد، خداوند نیز او را
مرْحلَّ لَیج زَّ وع لَ  إِنَّ اللَّهه  الرَّجلَدول هب ةِ حدش4؛ ل  
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   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٩٠
 

 

   .به مردي که فرزندش را خیلی دوست دارد، ترحم و لطف خواهد کرد خداي تعالی حتماً
پیامبر . ي استحتی در تعالیم اسالمی بوسیدن فرزند نیز داراي پاداش و ثواب اخرو

  :فرماید در این باره می )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم
  1عزَّ و جلَّ لَه حسنَۀً و منْ فَرَّحه فَرَّحه اللَّه یوم الْقیامۀ؛  اللَّه  کَتَب  ولَده  قَبلَ  منْ

کسی که فرزند خود  نویسد و هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند براي او پاداشی نیکو می
  .حال کند، خداوند متعال او را در قیامت خشنود خواهد کردرا خوش

  :فرماید نیز در این باره می )السالم علیه(امام صادق
بلَۀٍ درجۀً فی الْجنَّۀِ  قُبلَۀِ أَولَادکُم  أَکْثرُوا منْ  2؛ فَإِنَّ لَکُم بِکُلِّ قُ

  .یرا در مقابل هر بوسه، درجه شما در بهشت باالتر خواهد بودفرزندانتان را زیاد ببوسید، ز
پیامبر . از ثمرات دیگر تکریم فرزندان این است که مغفرت و رحمت الهی را به دنبال دارد

  :فرمود )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرم
کُملَادوا أَوغْفَرْ لَکُم  أَکْرِمی مهبنُوا أَدسأَح 3؛ و   

  شود آن را نیکو سازید، گناهانتان بخشیده می ود را تکریم کنید و آدابفرزندان خ
هر چند در محیط خانواده عشق و محبت اعضا به یکدیگر نمود بیشتري دارد؛ اما همواره باید 

به عنوان . انواده فداي عشق و محبت نشودمواظب بود که عدالت و انصاف در برخورد با اعضاي خ
والدین با فرزندان اگر بخواهد خارج از چارچوب عدالت باشد، ممکن است آمیز  مثال، روابط محبت

بینی، ضعف شخصیتی، احساس درماندگی، قطع ارتباط با والدین و  پیامدهایی چون حسادت، خودکم
توزي، دشمنی با سایر اعضاي خانواده و امثال آنها را در برخی از فرزندان  دیگر اعضاي خانواده، کینه

اساس خانواده را با مشکل  ،تی رفتار غیر عادالنه با فرزندان ممکن است در آیندهح. داشته باشد

                                          
 .49، ص6، جالکافی. 1
  .485، ص21، جئل الشیعۀوسا. 2

  .222، حسن بن فضل طبرسی، صمکارم االخالق.  3

هنگامی که دید مردي یکی از فرزندان خود  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(به همین دلیل، پیامبر اسالم. مواجه کند
ورد به تساوي برخ نااعتراض کرد و فرمود چرا میان آن را بوسید و دیگري را نبوسید، به او

  :کند آن حضرت در سخنی دیگر به مسلمانان چنین توصیه می 4!کنی نمی
  5؛ کَما تُحبونَ أَنْ یعدلُوا بینَکُم فی الْبِرِّ و اللُّطْف  أَولَادکُم  اعدلُوا بینَ

میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید همانگونه که دوست دارید در نیکی و لطف با شما 
  .دالت رفتار کنندبه ع

به عنوان مثال، اگر یکی از . البته اگر تبعیض، دلیل معقول و موجهی داشته باشد، پذیرفتنی است
تر است،  گرتر و نسبت به دیگران خدوم دارتر، تالش تر، دین تر، مقید اعضاي خانواده فردي اخالقی
  :فرماید می )السالم علیه(امام علی. قرار گیرد طبیعتاً باید مورد محبت بیشتر

أَلْتا سی  مبر  هجرَ الْولَاداً نَضلَـاداً      أَوی أَو بـر أَلْت نْ سـلَک ۀِ ونَ الْقَامسلَداً حو أَلْتُهلَا س و
ینی؛ ع قَرَّت لَّهل یعطم وه و هی    6مطیعینَ للَّه وجِلینَ منْه حتَّى إِذَا نَظَرْت إِلَ

از او هم  قامت  ام؛ فرزند خوش خود نخواسته سیما از پروردگار فرزندان خوش من
. ام که فرزندانی مطیع خدا و خائف از او به من عطا کند ام؛ اما از خداوند خواسته نخواسته

ام  روشنی تا چون به آنان نگاه کنم، در حالی که به اطاعت خدا مشغولند، موجب چشم
  .شوند

  انس با والدین

که اسالم از اموري است  شان و تالش در جهت تأمین نیازهاي نام والدین و توجه ویژه به آناکرا
امام . خدمت به آنان وسیلۀ دستیابی به بهشت معرفی شده است. دارد تأکید ویژه نسبت به آن

ف توانی پدر پیر و ضعی به یکی از یارانش به نام ابراهیم بن شعیب فرمود اگر می )السالم علیه(صادق
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   ٩١/    سبک زندگي اسالمي در روابط خانوادگي   – ششم فصل
 

 

بگیري و به دهان او   خود را بر روي دوش بگیري و براي قضاي حاجب ببري و با دست خود لقمه
   1.این بهشت فرداي تو است. بگذاري این کار را بکن

رسید و عرضه داشت من تمایل فراوانی براي جهاد  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(اکرمجوانی خدمت پیامبر 
به او فرمود  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر. ر نیز از نشاط الزم برخوردارمدر راه خدا دارم و براي این کا

اي و نزد خدا  زنده ،پس این کار را انجام بده و بدان که اگر در راه خدا کشته شوي، در حقیقت
خوري و اگر در این راه مرگت فرا رسد، اجر و پاداش تو بر عهده خدا است و اگر به  روزي می

  بود که تازه به دنیا آمدهشود و همچون کسی خواهی  دي همۀ گناهانت بخشیده میسالمت برگر
آنان با من انس دارند و دوست . پدر و مادر پیري دارم  !آن جوان در پاسخ گفت اي پیامبر خدا. است

  : دتا این را شنید فرمو )سلم و وآله علیه اهللا صلی(پیامبر اکرم. ندارند من از آنها جدا شوم
فَقعرَّ م  کیدالي  والَّذ ی  فَونَفْس  هدنَۀ؛  بِیس ادنْ جِهرٌ ملَۀً خَیلَی ماً ووی ا بِکمه2لَأُنْس   

سوگند به کسی که جانم در دست اوست، یک روز انس و . نزد پدر و مادرت بمان
  .همراهی با آنان بهتر از یک سال جهاد در راه خدا است

  دیناحسان به وال

ترین  فرزندان در ارتباط با والدین خود باید توجه داشته باشند که رابطۀ فرزند با پدر و مادر مهم
از علل وجودي فرزند به  ،والدین. توانند با یکدیگر داشته باشند اي است که دو انسان می نوع رابطه
زیرا . یک سویه است این رابطه. یعنی فرزند وابستگی وجودي به والدین خود دارد. آیند شمار می

یعنی وجود پدر و مادر وابسته به وجود . تواند علت وجودي پدر و مادر خود باشد فرزند هرگز نمی
. به همین دلیل، حقوق والدین بر فرزند به مراتب بیش از حقوق فرزند بر والدین است. فرزند نیست

به . ؤولیت والدین در برابر او نیستهاي او در قبال پدر و مادر قابل مقایسه با مس در نتیجه مسؤولیت
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به همین دلیل است . تواند علت هستی بودن والدین خود را جبران کند عنوان مثال، هیچ فرزندي نمی
ه است و نه برخورد که در قرآن کریم همواره از احسان فرزند نسبت به والدین سخن گفته شد

عدالت . جود ندارددین امکان برخورد عادالنه وزیرا اصوالً در ارتباط فرزند با وال. ناعادالنه با آن
در حالی که هرگز . به همان اندازه که والدین بر ما حق دارند ما هم آن را جبران کنیم کند اقتضا می

  :بخشی آنان را جبران نمود توان حق هستی نمی
   3؛و اعبدوا اللَّه و ال تُشْرِکُوا بِه شَیئاً و بِالْوالدینِ إِحسانا

  و خدا را بپرستید؛ و هیچ چیز را همتاي او قرار ندهید؛ و به پدر و مادر، نیکی کنید؛
   4؛قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرَّم ربکُم علَیکُم أَالَّ تُشْرِکُوا بِه شَیئاً و بِالْوالدینِ إِحساناً

اینکه چیزي را : ایتان بخوانمبیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است بر«بگو 
  همتاي خدا قرار ندهید؛ و به پدر و مادر نیکی کنید؛ 

دهما أَو    و قَضى رَ أَحـبالْک كنْدلُغَنَّ عبا یساناً إِمنِ إِحیدبِالْوال و اهوا إِالَّ إِیدبأَالَّ تَع کبر
نْ هرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کَریماً؛ و اخْفض لَهما جناح الـذُّلِّ  کالهما فَال تَقُلْ لَهما أُف و ال تَ

   5؛صغیرا  منَ الرَّحمۀِ و قُلْ رب ارحمهما کَما ربیانی
هر گاه یکی از آن . و به پدر و مادر نیکی کنید جز او را نپرستید؛: و پروردگارت فرمان داده

پیري رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار؛ و بر آنها فریاد  دو، یا هر دو، نزد تو به سن
و پر و بال تواضع خویش را از . بزرگوارانه به آنها بگو) لطیف و سنجیده و(مزن؛ و گفتار 

همان گونه که آنها مرا در ! پروردگارا«: روي محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر؛ و بگو
  .»ان قرار دهکودکی تربیت کردند، مشمول رحمتش

                                          
 .36سوره نساء، آیه . 3
 .151سوره انعام، آیه . 4
 .24-23سوره اسراء، آیات . 5



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٩٢
 

 

احسان به پدر و مادر در ردیف خداپرستی . آید از این نوع آیات رویۀ قرآن به خوبی به دست می
پدر و مادر در اسالم از چنان جایگاه باالیی برخوردارند که نگاه کردن . شود گریزي ذکر می  و شرك

ال  إِلَى النَّظَرُ«: فرماید امام صادق می. به آنان عبادت است نِالْویة  دادب1»ع 

  :نکته تذکر چند
یعنی . احسان به والدین نیز، در نظام اخالقی اسالمی، به طور مطلق ارزش نیست: نکتۀ اول

هاي والدین در تعارض با خواستۀ  اگر خواسته ،به همین دلیل. ارزشی مطلق و غیر قابل تغییر ندارد
به همین . اي برخورد غیر اخالقی با آنها نیستالبته این به معن. الهی باشد، نباید به آنها گوش داد

  :فرماید دلیل قرآن کریم می
مـا لَـیس لَـک بِـه علْـم فَـال         و وصینَا الْإِنْسانَ بِوالدیه حسناً و إِنْ جاهداك لتُشْرِك بی

   2؛ تُطعهما إِلَی مرْجِعکُم فَأُنَبئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُون
) مشرك باشند و(ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، و اگر آن دو 

. تالش کنند که براي من همتایی قائل شوي که از آن آگاهی نداري، از آنها پیروي مکن
  .دادید با خبر خواهم ساخت بازگشت شما به سوي من است، و شما را از آنچه انجام می

احسان به مادر و تکریم او، در مقایسه با پدر، از اهمیت و جایگاه   ن کریم،از نگاه قرآ: نکتۀ دوم
فرساي مادر مورد توجه  به همین دلیل، در برخی از آیات زحمات طاقت. تري برخوردار است ویژه

  :قرار داده شده است
و   عامینِ أَنِ اشْـکُرْ لـی    فصالُه فی وهنٍ و  و وصینَا الْإِنْسانَ بِوالدیه حملَتْه أُمه وهناً على

   3؛لوالدیک إِلَی الْمصیر

                                          
 .240، ص4، جالکافی. 1
 .15سوره لقمان، آیه : ك.همچنین، ر. 8سوره عنکبوت، آیه . 2
 .15سوره احقاف، آیه : ك.همچنین ر. 15- 14سوره لقمان، آیات . 3

و ما به انسان دربارة پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانی روزافزون حمل 
که براي ) آري به او توصیه کردیم(یابد  کرد و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می

  .به سوي من است) همۀ شما(بازگشت ادرت شکر به جا آور که من و براي پدر و م
آمد و  )سلم و وآله علیه اهللا صلی(کند که شخصی نزد پیامبر اسالم در حدیثی نقل می )السالم علیه(امام سجاد

آیا راهی براي توبه . هیچ عمل زشتی نیست که من انجام نداده باشم! اي پیامبر خدا« عرض کرد
بله، پدرم زنده «: عرض کرد» آیا کسی از پدر و مادرت زنده است؟«: رمودآن حضرت ف  »دارم؟
اي کاش مادرش «: وقتی آن مرد رفت، پیامبر فرمود» پس برو و به او نیکی کن«: پیامبر فرمود» .است

  4»!بود زنده می
و مادر، صرفاً مربوط به والدین مؤمن و مسلمان نیست؛ حتی اگر  احسان به پدر: نکتۀ سوم

نیکوکارانه  يین کسی کافر و یا مشرك باشند، باز هم رفتار فرزند مسلمان باید با آنان رفتاروالد
به کسی که به آن حضرت عرض کرد پدر و مادر من از مخالفان اهل  )السالم علیه(امام صادق. باشد
  :نیز فرمودند )السالم علیه(امام باقر 5.با آنان به نیکویی رفتار کند: اند، فرمود بیت

رِّ    لأَحد فیهِنَ  اللَّه  یجعلِ  لَم  لَاثٌثَ لْبـل دهبِالْع فَاءالْو الْفَاجِرِ و رِّ وانَۀِ إِلَى الْبالْأَم اءۀً أَدخْصر
   6و الْفَاجِرِ و بِرُّ الْوالدینِ برَّینِ کَانَا أَو فَاجِرَینِ؛

بازگرداندن : تخطی از آنها را نداده است  ةداوند به هیچ کس اجازسه چیز است که خ
امانت به فرد نیکوکار یا ستمکار؛ وفاي به پیمان نسبت به نیکوکار یا ستمکار و نیکویی به 

  .پدر و مادر، نیکوکار باشند یا ستمکار

                                          
 . 15015، حدیث 110، ص12، هادي النجفی، جموسوعۀ احادیث اهل البیت. 4
 .162ص ، 2ج  ،الکافی. 5
 .490، ص21، جوسائل الشیعۀ. 6



   ٩٣/    سبک زندگي اسالمي در روابط خانوادگي   – ششم فصل
 

 

  تالش در جهت تأمین معاش

 زندگی خودو مایحتاج  ه این است که براي تأمین معاشیکی از وظایف اخالقی اعضاي خانواد
گر، فعال،  اي تالش یک خانوادة اسالمی، خانواده. ، هر کدام به سهم خود، فعالیت کنندشان و خانواده

کار و تالش اعضاي خانواده افزون بر آنکه عزت نفس آنان را تأمین . و از نظر اقتصادي مستقل است
البته در این میان بر  .کند، موجب نشاط و سالمت روحی و روانی تک تک اعضا نیز خواهد بود می

به تعبیر دیگر، مدیریت اقتصادي . هاي اسالمی، نقش مردان، بیش از نقش زنان است اساس ارزش
همانطور که در بحث سبک . خانواده بر دوش مرد است؛ البته زن در این میان نقشی انکارناپذیر دارد
گاه اسالم کسی که براي تأمین زندگی اسالمی در کسب و کار با تفصیل بیشتري خواهیم دید، از دید

امام . کند اش تالش کند، مانند کسی است که در راه خداوند جهاد می مایحتاج اعضاي خانواده
  :در این باره فرمودند )السالم علیه(صادق

   1؛ لْمجاهد فی سبِیلِ اللَّهکَا  عیاله  الْکَاد علَى
 راه در که است کسى مانند کند مى تالش اش  خانواده مخارج تأمین  براى که کسى

  .نماید مى جهاد خداوند

                                          
 .88ص ،5، جالکافى. 1



   )اسالمی زندگی سبکاخالق و (هميشه بهار /    ٩٤
 

 

  فصلخالصۀ  
هاي هاي شخصیتی و الگو گیري پایه محل شکل. ترین نهاد اجتماعی است خانواده نخستین و مهم .1

راه و رسم . ندشو نهادینه میدر خانواده ها و هنجارهاي اخالقی  باورها، ارزش. است رفتاري
 . شود اده میآموزش ددر خانواده زندگی 

ترین بنیان  محبوب. اي برخوردار است از اهمیت فوق العادهخانواده در الگوي زیست اسالمی  .2
 . اسالم استمورد عالقۀ 

ترین  اصالت خانوادگی، اخالق، دینداري، کفویت، محبت و عالقه، و انتخابی بودن از مهم .3
اي بر اصالت  ید ویژهدر این میان تأک. هاي مورد قبول اسالم انتخاب همسر است شاخص

 .داري و آراستگی به فضایل اخالقی شده است خانوادگی، دین

 .اند اولیاي دین از تکیه بر معیارهاي صرفاً مادي و ظاهري در انتخاب همسر به شدت پرهیز داده .4

» مودت«. میان زن و مرد است» رحمت«و » مودت«ترین ارکان استحکام خانواده  از نظر اسالم مهم .5
ها و  گذشت مهربانانه از لغزش«یعنی » رحمت«و » ستی عاقالنه و نه دوستی غریزيدو«یعنی 

اگر . توان همۀ اختالفات را رفع کرد با تکیه بر این دو اصل اخالقی می .»هاي یکدیگر کوتاهی
 .رفع خواهند شد» رحمت«خانواده بر پایۀ مودت شکل گرفته باشد، اختالفات آن نیز بر پایۀ 

ه تأمین نیازهاي عاطفی و روانی نقشی انکارناپذیر در بقاي نظام خانواده دارد، در با توجه به آنک .6
در عین . هاي فراوانی براي تقویت محبت در میان اعضاي خانواده شده است تعالیم اسالمی توصیه

حال، ارزش عواطف متقابل در میان اعضاي خانواده تا جایی است که در مسیر رضایت الهی 
 . باشد

در عین حال، براي حل . تک اعضا است اسالم در روابط خانوادگی اصالت با همدلی تک از نگاه .7
اختالفات احتمالی حقوق متقابلی میان تک تک اعضاي خانواده در نظر گرفته شده است که در 

 .کاري منصفانه و عادالنه بر آنها تکیه کرد توان به عنوان راه صورت وقوع اختالف می

کارهایی  حریم خانواده راهاحتمالی میان همسران و صیانت از ي حل اختالفات در تعالیم قرآنی برا .8
معرفی مرد ) 2( میان همسران؛» مشاوره و همفکري«) 1: (بیان شده است که به ترتیب عبارتند از

در شرایطی که پافشاري بر حقوق شرعی  ،»اصل صلح و سازش«) 3( ؛به عنوان سرپرست خانواده
سازش و شود، اسالم همسران را به  نون خانواده میز هم گسیختگی کاو قانونی خود موجب ا

آخرین راه حل مورد تأیید ) 5(خیرخواه و استفاده از تجربیات افراد ) 4(؛ کند توصیه میانعطاف 
کاري مبغوض و منفور است و  البته از نظر اسالم، طالق راه. اسالم، طالق و جدایی عادالنه است

 .شده است که به هیچ وجه ادامۀ زندگی خانوادگی ممکن نباشد تنها در شرایطی تجویز

. آمیز داشته باشند  اي است که اعضاي آن با یکدیگر روابطی محبت هخانوادة تراز اسالمی خانواد .9
البته  .آمیز میان اعضاي خانواده اجر و پاداش اخروي نیز قرار داده است اسالم براي روابط محبت

 . ت همراه با عدالت باشدآمیز الزم اس روابط محبت

. دارد تأکیدبر آن شان از اموري است که اسالم  اکرام والدین و تالش در جهت تأمین نیازهاي .10
 .وسیلۀ دستیابی به بهشت معرفی شده است خدمت به والدین

در حالی . به همان اندازه که والدین بر ما حق دارند ما هم آن را جبران کنیم کند عدالت اقتضا می .11
اسالم احسان به والدین  ،به همین جهت .بخشی آنان را جبران نمود توان حق هستی رگز نمیکه ه

هاي  در عین حال، در جایی که خواسته. توحید قرار داده استرا توصیه کرده و آن را در ردیف 
 .هایی تن داد شان، نباید به چنان خواسته آنان خالف رضایت الهی باشد، در عین احترام و تکریم

ی از وظایف اسالمی تک تک اعضاي خانواده این است که براي تأمین معاش و مایحتاج یک .12
کار و تالش اعضاي خانواده افزون بر آنکه عزت نفس . زندگی خود و دیگر اعضا فعالیت کنند

  .کند، موجب نشاط و سالمت روحی و روانی تک تک اعضا نیز خواهد بود آنان را تأمین می



   ٩٥/    سبک زندگي اسالمي در روابط خانوادگي   – ششم فصل
 

 

 ها پرسش  
 ازهاي اصلی انسان، توضیح دهید که خانواده چه نقشی در تأمین این نیازها دارد؟ضمن بیان نی .1

 . ترین معیارهاي مورد قبول اسالم در انتخاب همسر را ذکر کرده و توضیح دهید مهم .2

 .اصالت خانوادگی تا چه اندازه براي انتخاب شریک زندگی اهمیت دارد؟ توضیح دهید .3

و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم «: ن آیه را توضیح دهیددر ای »رحمت«و  »تمود«منظور از  .4
لَیها و جعلَ بینَکُم مودةً و رحمۀً إِنَّ فی  » ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُون  أَزواجاً لتَسکُنُوا إِ

عواطف و احساسات  ولنواده توضیح دهید که مرز قابل قبضمن بیان جایگاه محبت در خا .5
 خانوادگی تا کجا است؟

 .کارهاي حل اختالفات خانوادگی را از نظر اسالم به ترتیب بیان کنید راه .6

  .به آنان توصیه شده است؟ توضیح دهید» احسان«با والدین، » عادالنه«چرا به جاي برخورد  .7

 مسائلی براي گفتگو و مباحثه  
بندي کرده و  ۀ ویلیام گاردنر، اهم نکات آن را دستهنوشت» جنگ علیه خانواده«ضمن مطالعۀ کتاب  .1

 .مورد تحلیل قرار دهید

شناختی لیبرالیسم و اسالم جایگاه ازدواج و تشکیل  شناختی و ارزش با توجه به مبانی انسان .2
 .خانواده در این دو نظام را تبیین کنید

: کند بیین میآلوین تافلر در کتاب موج سوم، سه موج حرکت بشري در طول تاریخ را ت .3
جایگاه والدین را در هر یک از این امواج سه گانه به ویژه . »اطالعاتی«و  »صنعتی«، »کشاورزي«

احترام و احسان به هاي لیبرالیستی  موج سوم تبیین کنید و توضیح دهید که بر اساس ارزش
  والدین چه جایگاهی دارند؟
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 منابعي براي مطالعه بیشتر  

- ۵۵، صص٣، ج١٣٨۴مصباح یزدي، قم، مؤسسه امام خمیني، ، محمدتقي اخالق در قرآن .١

٩٣. 

 .١٣٩٠، داود حسیني، قم، بوستان کتاب، بیستم، روابط سالم در خانواده .٢

 .١٣٨۶امام خمیني، ، مجموعه مقاالت، قم، مؤسسه شناسي آن تقویت نظام خانواده و آسیب .٣

 .١٣٧۴ن اولیا و مربیان، ، محمدرضا شرفي، تهران، انجم)آناتومي خانواده(خانواده متعادل  .۴

ویلیام جان گاردنر، ترجمه معصومه محمدي، تهران، دفتر مطالعات و ، جنگ علیه خانواده .۵

 .١٣٨۶تحقیقات زنان، 



   ٩٧/     سبک زندگي اسالمي در شادي و نشاط  –فصل هشتم 

 

 

  فهرست منابع
  

  ها کتاب

 .1389، مهدي علیزاده و دیگران، قم، دفتر نشر معارف، میو مفاه ی؛ مبانیاخالق اسالم .1

 .1384زدي، قم، مؤسسه امام خمینی، ، محمدتقی مصباح یاخالق در قرآن .2

 .1412، حسن بن محمد دیلمی، قم، الشریف الرضی، ارشاد القلوب الی الصواب .3

 .تا جا، المکتبۀ االسالمیۀ، بی اثیر، بی عزالدین ابن ،اسد الغابۀ فى معرفۀ الصحابۀ .4
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