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  سخن مجمع
اسالم. بلکـه   یاياست به دن ^یتمکتب اهل ب ی... معرف ]^یتاهل ب یشما [مجمع جهان یکار اساس«

که در مکتـب   یدر اسالم هست و در اسالم یتمعنو ینو ا اند یتتشنه معنو یابه سراسر عالم. چون امروز همه دن
 ،»یظلـه العـال   مد«يمقام معظم رهبر یانات(از ب». وجود دارد یبه نحو جامع و کامل کند یم یمعرف ^یتاهل ب

28 /5 /1386(  
ـ  |يکه تبلور اسالم ناب محمد ^یتاهل ب مکتب اسـت، معـارف ژرف و    یـانی بـر منبـع وح   یو متّک

هاسـت؛ بـر    انسـان  یمباشد و مطابق با فطـرت سـل   یبرخوردار م يدارد که از اتقان، استدالل و منطق قو یقیعم
 یخشـ ( .»ن کالمنـا التبعونـا  حماسـ  مـوا فإنّ الناس لـو عل «فرمودند:  ×اساس است که حضرت امام رضا ینهم

ائمـه   یتو هدا یاله یاتدر پرتو عنا یو نوران یمکتب غن ینا )275 ، ص2 ، ج×اخبار الرضا یون، ع+صدوق
  است.   یافتهقرون گذشته، بسط و گسترش  یدر ط یه،مجاهدت هزاران عالم و فق یزو ن ^اطهار

بـر   یـه با تک ینظام اسالم یسو تأس +ینیحضرت امام خم يبه رهبر یانقالب شکوهمند اسالم پیروزي
 هـاي  انسـان  يرا بـرا  یـدي جد یو فرهنگ یاجتماع یاسی،س يها افق یه،فق یتوال یتو با محور یاسالم ینقوان

از نخبگـان و مستضـعفان جهـان     یاريگشود و توجه بس ^یتو محبان اهل ب یروانمسلمانان و پ یژهآزاده به و
  را به خود معطوف کرد.  

حضـرت   يمبارك است که به ابتکـار مقـام معظـم رهبـر     یدگرگون ین، مولود ا^یتب اهل یجهان مجمع
شد و تاکنون خـدمات   یستأس یالديم 1990/ ی شمس 1369) در سال ی(مد ظله العال يا خامنه یالعظم اهللا یتآ

ه در سراسـر جهـان انجـام داد    ^یـت اهل ب یرواناز پ یتو حما ^یتمعارف قرآن و اهل ب یغرا در تبل یانیشا
  است.  

 یشـناخت و آگـاه   يارتقـا  يرسالت خود بـرا  يدر راستا ^یتاهل ب یمجمع جهان یامور فرهنگ معاونت
کتـاب و   یـد تول هـاي  مختلـف، در حـوزه   يهـا  در موضوعات، سطوح، مخاطبـان و عرصـه   ^یتاهل ب یروانپ

  پرداخته است. یتبه فعال یمتعدد و سائر محصوالت فرهنگ يها مجالت به زبان
مجموعه مقاالت تأیید شده همایش است که از بین سیصـد و بیسـت مقالـه رسـیده، مـورد تأییـد       اثر،  این

  ارزیابان و کمیته علمی واقع شده و واجد شرایط علمی بوده است.  
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و مشـارکت   يو همکـار  ^یـت ب اهـل  یبا همت مجمع جهـان  ^یتاهل ب یسبک زندگ یعلم همایش
  .شود یبرگزار م یاسالم یغاتدفتر تبل یو فرهنگ اسالم از جمله پژوهشگاه علوم یاز مؤسسات علم یبرخ

 يحـاج آقـا   ینحجت االسالم والمسلم ^یتاهل ب یمحترم مجمع جهان یرکلاز دب دانم، یخود الزم م بر
ساالر؛ معاون محترم امـور   يجناب آقا یناالسالم والمسلم حجت ،الملل ین(دام عزّه)، معاون محترم امور بي اختر
 يسـتاد برگـزار   ي؛خرسـند  يجناب آقاهاي فرهنگی،  مدیر کل همکاريمهندس حکمت؛  ياجناب آق ،ییاجرا
 یفی،شـر  ین: احمدحسـ یـان آقا ینحجج اسالم والمسـلم  یش،هما یعلم یتهمحترم کم ياعضا یژهبه و یش،هما
 ی،فروشـان  ياهللا صـفر  نعمت یري،محسن الو ي،محمدرضا جبار یرمحمدي،م الدین یاءض یدس ي،مطهر یدرضاحم
. به جاست تا از جنـاب  یمتشکر نما یشمحترم مقاالت و آثار هما یابانو ارز پور ینیو مسعود مع يمدرضا خضراح
االسـالم   را در طول کار به عهده داشتند و جنـاب حجـت   یشهما یرخانهدب یتکه مسئول پور ینیمسعود مع يآقا

ـ  ی، تشکر و قدردانرا به عهده داشتند یعلم یتهکم یتکه مسئول یفیشر یناحمدحس ینوالمسلم از  ینکنم. همچن
 یح،مقابلـه، تصـح   یـپ، تا یـرایش، نگـارش، و  یش،امـور همـا   یگیـري در پ هکـ  یـزي و همکاران عز یسندگاننو

(کارشـناس   یکـاظم  آقـاي  جنـاب  خصوصـاً  انـد،  تـالش کـرده   یشنشر و چاپ مجموعه آثار همـا  ي،ساز آماده
مجموعه را به عهده داشـتند، تشـکر    ینا يساز آماده یتکه مسئول يشهاب الجورد یدس ي) و جناب آقایرخانهدب
 یاسـالم  یغـات محترم دفتر تبل یاستاز ر ین. همچننمایم یهمگان را از خداوند متعال مسئلت م یقو توف کنم یم

 یـل بـه دل  یو مسئوالن محتـرم پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالم      یواعظ یناالسالم و المسلم جناب حجت
  .  کنم یم یقدردان یزن یشهما يمشارکت در برگزار

در  ^بیـت  اهـل  معـارف آثـار منتشـره در حـوزه     یاییو پو یقتعم يمجمع در راستا یامور فرهنگ معاونت
 اسـتقبال  ارجمنـد  گرانصاحب نظـران و پژوهشـ   یختگان،فره ید،اسات یشنهادهايو پ ها یدگاهسراسر جهان، از د

  فراهم گردد.   ^یتب هلمعارف ا یشتربسط و گسترش هرچه ب هاي ینهتا زم کند می
  .#يحضرت مهد ،یتعالم بشر یدر ظهور و فرج منج یلتعج یدام به
  

  یینجف لک زا  
  یمعاون امور فرهنگ               

  
  



  

  

  ^اسامی اعضاي کمیته علمی همایش سبک زندگی اهل بیت

سسـه آموزشـی   (عضـو هیئـت علمـی مؤ    .حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا جبـاري 
  )+ینیپژوهشی امام خم

  )×(دانشیار دانشگاه باقرالعلوم .حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن الویري

(اسـتادیار پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ      .حجت االسالم والمسلمین دکتر حمیدرضـا مطهـري  
  اسالمی)

(دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امـام   .حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی
  )×خمینی

  )×(دانشیار دانشگاه باقرالعلوم .والمسلمین دکتر نجف لک زاییحجت االسالم 

  )ةالمصطفي العالمي ةجامع(دانشیار . اهللا صفري فروشانی دکتر نعمت
  (عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسالمی). دکتر سید ضیاءالدین میرمحمدي

  (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی). دکتر عبدالوهاب فراتی
  (دانشیار دانشگاه تهران). کتر سید احمدرضا خضريد

  )×(عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. دکتر مسعود معینی پور
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  بررسی تأثیر خانواده در تعلیم و تربیت کودکان 
  ^با محوریت سیره ائمه اطهار

  *ابوالفضل سلمانی گواري  

  ** ظرالقائماصغر منت

  چکیده
 ^بیت ضرورت این تحقیق در تدوین سیر تربیتی کودك مطابق سیره تربیتی اهل

براي تحقق سبک زندگی اسالمی است. این مقاله با این فرض که در سبک زنـدگی  
ائمـه صـفاتی همچـون خـداجویی، معادبــاوري، همیـاري، همکـاري، عـزّت نفــس،        

آموزنـد، در پـی تـدوین     کودکـان مـی   گـویی را بـه   خویی و راسـت  گریزي، نرم گناه
  بیت است.   هاي تربیتی اهل روش

در همین راستا، جایگاه فرزندان، جایگاه و منزلت فرزندان در قرآن کریم، جایگـاه و  
منزلت فرزندان در روایات اسالمی، تربیت فرزنـدان قبـل از تولـد، تربیـت فرزنـدان      

هـاي فرزنـد، نیازهـاي جسـمی،     هنگام تولد، تعلیم و تربیت در کودکی، تامین نیاز
  بدنی و روحی فرزندان را در این نوشتار، مورد بحث و بررسی قرار داده است.

، حیات خانواده مبتنی بر ضوابط ایمـان و  ^شود درسیره ائمه در نتیجه، روشن می
اخالق و متکی بر وظایفی است که دامنه آن در برگیرنده شان زن، شوهر، فرزنـدان  

تـوان بـه وظـایفی تقسـیم کـرد کـه        لیم و تربیت کودکان را مـی و والدین است. تع
وظایف تعلیم و تربیت فرزندان در سه مرحله قبل ازتولد، هنگام تولد و پس از تولد 

  شود. را شامل می
  کلیدي واژگان

  .، تعلیم و تربیت، خانواده، کودك^ائمه

                                                                             

 Af.soleymani@yahoo.com  شناسی. کارشناسی ارشد شیعه .*
 Montazer5337@yahoo.com    دانشیار دانشگاه اصفهان. .**



20     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  مقدمه

کـانون بـزرگ    ینوست. در هما یتشخص یهکودك و معمار اول یتکانون ترب یننخست خانواده،
 ین،والـد  یتکنند. مسـئول  یم يالگوبردار یش،خو ینوالد ياست که فرزندان از رفتارها یتیترب

یش را بـر  فرزنـد خـو   یـد بلکـه با یسـت،  غذا، مسکن، پوشاك و بهداشت فرزندان ن ینمأتنها ت
 ،باشند. فرزندانداشته ی به این امر و نظارت کامل یز پرورش دهندن لهیا یتو ترب یمتعل مبناي

 یفوظـا  ینتـر  از مهـم  ، یکـی فرزند یتترب. بنابراین دارند یازن یمنا یگاهیو جا یآرامش روح
  است. یدر عرصه زندگ یانو مرب ینوالد

وي ز نهفته آنان بـه سـ  یغرا یتها و هدا درون انسان يدن استعدادهاکرشکوفا  يمعنا بهیت، ترب
فرزنـد را   یتـی ترب هـاي  یوهشـ  ینبهتر ،^امان معصوم. از آنجا که امي استکمال و رستگار نهایت
در  یتـی ترب يالگـو  ینتـر  به عنوان موفق تواند یپرافتخار آنان م یاند، زندگ خود نهاده یروانپ يفرارو

تنهـا از   نه یت فرزندانترب، ^ائمه اطهار یرهاسالم و س هاي بنابر آموزهبشر مطرح شود.  یخطول تار
از انعقـاد   یشپـ  یاز تولد و حت یشپ یطو شرا یتترب هاي ینهلکه به زمتولد مورد توجه بوده، به لحظ

 یفیبر وظـا  یو اخالق و متک یمانضوابط ا بر یمبتن ،خانواده یات. حی باید کردتوجه خاص یزنطفه ن
 ینچنـ  یناز والـد  یاسـت. برخـ   لـدین شأن زن، شوهر، فرزنـدان و وا  یرندهاست که دامنه آن دربرگ

برخـوردار   یحقـ  هـا از هـیچ  آن بر فرزندان خود دارند و فرزنـدان  ها حقوقیآن که تنها کنند یتصور م
فرزنـد ثابـت    که از پدر و مادر بر یهمان حقوق ، مانند×امام رضا یشفرما بنابرکه  یدرحال یستند،ن

  )185: 1374یان، بر پدر و مادر ثابت است. (غرو یزاز فرزند ن ،است
ائمـه   یرهفرزندان در سیت و ترب یمخانواده بر تعل تأثیری رو در پژوهش حاضر به بررس ینازا
در خـانواده کـه   را فرزنـدان   یـت تربیی، از منابع معتبر روا یريگ و با بهره پردازیم یم ^اطهار

و  یقو حقـا  هنمـود  یبررس گیرد، یرا در بر م یکودک از تولد و پس از آن در دوره یشمراحل پ
 ،پـژوهش  یـن در ا مهم. نکته یمکن یم یانبرا ند فرز یتدر ترب ^ائمه شده ي سفارشها کار راه

و  یمربوط به دوران کـودک  ،فرزندان یتدر ترب ینو تأثیر والد یتمسئول یشتریناست که ب ینا
بـه   ،خود یتو پس از آن، نقش فرزندان در ترب یاواخر دوره نوجوان رد یراز ؛آنان است ینوجوان

  .یابد یم یششدت افزا
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  یاسالم یاتو روا یمردر قرآن ک فرزندان یگاهجا
بـه   ،کـه هسـت نشناسـد    نبـرد و آن را چنـان   یپ یزيچ یقتتا انسان به کنه و حق یدترد بدون

؛ النـاس اعـداء مـا جهلـوا    «فرمـود:   ×یکه امام عل چنان شود. ینم آگاه آنیت ارزش و اهم

الزم  ،منظـور ین ) بـد 14 / 78 ق:1403: ی(مجلسـ  .»خـود هسـتند   يها دشمن ندانسته ،مردم
فرزندان مشخص  یگاهنخست جا ،^ائمه اطهار یرهفرزندان در س یتترب یاز بررس پیش است

  شود.  یآنها بررس یتدر ترب ینوالد یفحقوق و وظا ،و پس از آن
 ی فـراوان اسـالم  هـاي  نسل است که در آموزه یدتول ،اسالم یناز اهداف ازدواج در د یکی
دار  و بچـه  یـد ازدواج کن: «فرمایـد  مـی ره بـا  یندرا |اکرم یامبرپکه  اي گونه شده، بهسفارش 

: 1367ی، (حرعـامل . »امتم مباهات کنم یاديبه ز یامتتا من در ق ،شود یادتا امت من ز یدشو
اسـت.   يفرزندان تا چه حد یتکه اهم بینیم یز با فهم آیات مین یمقرآن کر در )34و  33: 14

و ارزش فرزنـدان در   یگـاه جابـه   یـات، آ ینتأمل در او اینکه با ) 6و  5 / یممر؛ 39/ یم (ابراه
  .بریم نیز پی میاسالم  یند

 )88/  (شـعرا ، »و بنـون  یبنـ « )58/ یم (مـر ، »یـه ذر«چـون   یفرزندان را با واژگان یدقرآن مج
 هـا از تعبیرهـاي  آنبیان جایگـاه  و در  معرفی کرده) 136/  (بقره »اسباط«و  )12 (ممتحنه / »أوالد«

 / (کهـف ، »یبخش زنـدگ  ینتز« )74 / (فرقان، »نورچشم«ند از: ا عبارتده که کراستفاده  یمختلف
  )7 /یم (مر ».بشارت«و  )15 تغابن /؛ 28 / (انفال» بشر یشآزما یلهفتنه و وس« )46

؛ بـراي  انـد  کـرده  ی یادمختلف هاي اناز فرزندان با عنو ،خود هاي یشدر فرما ^معصومان
ق: 1409ي، هند ی(متق، »برکت خانه« )112/  15 ق:1408ي، (نور، »منؤجگرگوشه م«: مثال

از  یگلـ « )99/  5: 1367ینـی،  (کل، »تـوان  پـر  يبازو« )330/ 5ق: 1413صدوق، ؛ 281/  16
نشـانه  « )40: 1383ي، (رنجبر، »نسانوجود ا« )113/  15ق: 1408ي، (نور، »بهشت يها گل

  )481 / 3ق: 1413(صدوق، ». ارث خدا«و  )96/  15: 1367ی، (حرعامل» یخوشبخت
نکتـه کـه    یـن ا یـدن انـد. فهم  داشـته  یـزي ر برنامـه  ،فرزندان یابعاد زندگه در هم ^ائمه

بودند و  یدهآنها تدارك د يبرا ییها رفتند و چه برنامه یفرزندان م پیشوازچگونه به  ^مامانا
  است. یتاهم یار حائزقسمت بس ینشد، در ا یآغاز م یشده از چه موقع یینتع يها برنامه ینکها
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  از تولد  پیشفرزندان  یتترب
. از زمان انتخاب همسر شود یاز تولد کودك آغاز م یشپ ،کودك یتترب ^معصومان یرهس در

. خداوند متعال در سوره روم به کـانون خـانواده اشـاره    گیرد شکل میکودك  یتکانون ترب نیز
نگرفته،  یدهناد ینضعف و ناتوا در آن دورانِحتی کودك را  یت) اسالم وضع21 / (روم .کند یم

کرده اسـت کـه    یهآنها توص یترا به رعا ینکرده و والد یینتع یحقوق ي،و یتحما يبلکه برا
  : کنیم یاز آن اشاره م ییها به نمونه

  یستهانتخاب همسرشا. 1

 از هاسـت؛ زیـرا  آن و اخـالق  ینوجود والدو متأثر از وابسته  ي،و یتفرزند و اخالق و ترب وجود
 یبترک ینهم یلهوس و به گردد یم یلدر رحم مادر تشک ینجن ،با تخمک زن اختالط نطفه مرد

بـه فرزنـد منتقـل     یضـوابط خاصـ   ین بـر اثـر  والـد  یاتو اخالق و روح ها ی، همه ویژگیعمل
ضروري انتخاب همسر است؛ زیـرا فرزنـدان طیـب و     یارهاياز مع ،. عفاف و پاکدامنیشود یم

ین بـد  یـات در روا بنـابراین ا عفت پرورش خواهند یافـت.  از دامان مادران پاکدامن و ب ،پاکیزه
  )536/  2ق: 1409ي، عطارد به: ك.(ر. شده است یژهمسئله توجه و
 یـت در ترب يو معنو ی، روحیاز لحاظ جسم یستهنکته که انتخاب همسر شا ینبا نگاه به ا

بـه   خصـوص  یـن ا یم. درپـرداز  یمـ  ^ائمه معصـوم  یرهآن در س یفرزند مؤثر است، به بررس
دهنـده   کـه نشـان  کنیم  اشاره می |از رسول خدارا  ÷فاطمه ،×یرالمؤمنینام يخواستگار

 ×) امـام سـجاد  461 و 378/  1: 1367ینی، (کل بود. یستهانتخاب همسر شااهمیت ایشان به 
 ×از او بـاقرالعلوم  و ینـد گز یبـر مـ   يرا به همسر ×امام حسن گاننواد یناز بهتر یز یکین

 یکه انتخـاب همسـر، نقشـ    اند اینها گویاي این مطلب )173 / 2: 1369ی، (قمشود.  یمتولد م
  فرزند دارد. یتدر ترب یاساس

 از یشده که برخـ  یمعرف یفراوان يها یژگیو ،انتخاب همسر يبرا ^ائمه اطهار یرهدر س

دار  و امانـت  دار یـن د. 2 )53/  14 :1367ی، (حرعـامل ؛ شارب الخمر نباشد .1: اند از ها عبارتآن
؛ اخـالق باشـد   خـوش . 4 )279/  5 :(همان؛ فاسق نباشد. 3) 188/  14ق: 1408ي، (نور؛ باشد
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از  ينمونـه بـارز   یثاحاد ین) ا354/  5 :1367ینی، (کل. کودن و احمق نباشد. 5 )192 همان:(
در دهنـد.   یفرزندان را نشان م یتترب است که تأثیر فراوان همسر در ^مانمعصو هايدستور

 هـاي  یرا همـه ویژگـی  زصورت پذیرد؛  يانگار غفلت و سهل ینتر کوچک یدنبا ،انتخاب همسر
 هـاي  ین ویژگـی در فرزند مؤثر بوده و هم ي،ظاهر هاي خصیصهمانند  ینوالد یو اخالق يفکر
  سازد.  یرا م یت کودكاست که شخص یدرون

  یاسالم یاتآداب مباشرت در قرآن و روا .2
و  یجسـم  هـاي  لـت ست که زمان انعقاد نطفه فرزند، حاا ینا یناز حقوق فرزندان بر والد یکی

عوامـل در   یـن همـه ا  یراز؛ مطلوب باشد یو علم یشرع از نظر ،پدر و مادر در آن زمان یروان

 ^ائمـه اطهـار   یرهمؤثر خواهد بود. در سـ  يو یو روان یجسم هاي ویژگیسرنوشت فرزند و 

الت و ارزش آن، ذکر و دعـا هنگـام   زمان و مکان، حیی، زناشو ی درباره چگونگیمطالب فراوان

ند ا موارد عبارت یناز ا یخواهد بود. برخ ها اثرگذارآن از یکهر  یتانجام آن آمده است که رعا

. 2) 318/  2: 1367ی، حرعـامل ؛ 222 (بقـره / یـرد؛  ازدواج در حال طهارت زن صورت گ. 1از: 

 آثـار ) بـا توجـه بـه    135/  20: 1367ی، حرعـامل ؛ 64 /راء (اسیزش. خداوند هنگام آمیادکردن 

را  یآداب خاصـ  ^نطفـه فرزنـد، معصـومان    یلدر تشک یو روان یروحی، مکانی، زمان یطشرا

: ق1408ی، (طبرسـ . انـد  بـه آن سـفارش کـرده    یزرا ن یگرانو د یتبا همسر رعا یزشآم يبرا

  )499 / 5: 1367ینی، کل؛ 218

قـرآن   واسـت   یـات شـده، حـق ح   فرزند قائل يکه خداوند برا یاز حقوق ترتیب یکی بدین

از آن مطـرح   پـس از تولـد و   پـیش فرزنـد،   يبرا يبشره را در جامع یمحق عظ یناکریم نیز 

از تولد، دوران  ن پسدورابر  یه عالوه) هشدار آ151/  انعام ؛23: ق1421یل، (احمد خلکند.  یم

 ^ائمـه  یرهدر سـ ، ییمباشرت در روابط زناشو یت. با توجه به اهمشود یشامل م یزرا ن ینیجن

ـ  . بنـابراین  انـد  همواره توجه خاص بدان داشـته بینیم که آن بزرگوران  می و  یمتـأثیر آن در تعل

  است.  یتحائز اهم ،فرزندان یتترب
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  فرزندان هنگام تولد  یتترب
ائمـه اطهـار    یرهدر سـ  ،در آغـاز تولـد   یـت ساز ترب ینهآداب و سنن زم یمبحث به بررس ینا در
شود که از آغاز تولد فرزنـد تـا    یم یی یافتها آداب و سنت ^معصومان یره. در سیمپرداز یم

ـ   یـت مسـاعد ترب  هاي ینهآداب، زم ین. عمل به اکردند ین عمل مداروز هفتم ب ه را در فرزنـد ب
  ند از: ا مراسم عبارت یناز ا ی. برخدآور یوجود م

تولـد فرزنـد انجـام     پس از ^که ائمه يکار ین: نخستاقامه در گوش فرزند گفتن اذان و. 1
ـ  .خواندنـد  مـی در گوش چـپ او اقامـه    بود که در گوش راست او اذان و یندادند، ا یم ی، (اربل

) 22: 1371ی، قرشـ  یفشر؛ 406: 1362ي، مسعود؛ 3/  5ق: 1405سعد،  ابن؛ 148/  2: 1382
کـه   یحـال  دریابـد،   نمـی  در یـزي چ یکـودک  یناست کـه کـودك در سـن    ینبر ا یانهتصور عام

یراتـر،  گ یاربسـ  یدر شش سال اول زندگ ،روح کودك«که ثابت کرده است  یدجد یشناس نروا
 یـن رو ا یـن ا ) از42: 1374ی، (طبسـ  .»اسـت  یزندگ یگرد يها از دوره یرترپذ تر و نقش حساس

  . داشتخواهد همراه  بهرا در فرزند  یفراوان یآثار روح ،عمل
. شده است یدنظافت و بهداشت تأک یتاهمواره بر رع ^انمعصوم یره: در سغسل نوزاد. 2

 يمسـتحب بـرا   یـا صـورت واجـب    را بـه  یفراوان يها غسل ،مختلف يها رو به مناسبت ینا از
منظـور   بـه  کنند کـه  میبه پدران و مادران سفارش  براي نمونه،اند.  دهیین کرتب یشخو یروانپ

 ،پـس از تولـد   ،فرزند یو پاک ییزيتماست، براي از حقوق فرزند  هبهداشت ک یتحق رعا يادا
 / 2: 1367ی، (حرعامل. »غسل المولود واجب...«...د: رمایف می ×او را غسل دهند. امام صادق

تـوان   یکـه مـ   ستا غسل دادن نوزاد را واجب دانسته ،سخن خود یندر ا ×صادق ) امام37
  ت.مسئله اس ینا یتاهم دهنده و نشانآمده  باببر استح یدتأک، براي »واجب«یر گفت تعب

که انسـان   است» ختنه کردن«سنتی، از آداب ارزشمند بهداشت یکی: کردن پسران ختنه .3
 ییهـا  از آداب و سـنت  ،کـردن کـودك   ختنـه  .کند یحفظ میردار گوناگون واگ هاي یماريرا از ب

 ×در روز هفتم تولد کودك بدان توجه شده است. امـام بـاقر   ^انمعصوم یرهاست که در س
ی، (مجلسـ ». را در روز هفتم تولدشـان ختنـه کـرد    ^ینحسن و حس |یامبرپ«: یدفرما یم

 و رشـد آنهـا   یـر عامـل تطه  ،کـردن پسـران   ختنه ^معصومان یره) در س120/ 104ق: 1403
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 ،فرزند خود را تا هفت روز اول تولد ختنه کنند و اگـر نشـد  که ده ش یهتوص یندانسته و به والد
/  15 :1367ی، حرعـامل ؛ 22: 1371ی، قرشـ  یف(شـر  انـداخت.  یرتوان به تأخ یتا زمان بلوغ م

 دادنـد، و اگر آنها انجام ن تاس ینکردن پسران بر عهده والد ) ختنه119: ق1404ی، حران؛ 161
  خود شخص موظف است آن را انجام دهد.

و  |خـدا  یامبرو مورد سفارش پ یاسالم يها از سنت یکی: سوراخ کردن گوش دختران. 4
سـوراخ کـردن گـوش     یاز نظـر اسـالم  «است.  نوزاد دختر سوراخ کردن گوش ،^انمعصوم

در مورد پسـران عمـل    یسنت اسالم یناگرچه در زمان ما به ا ،ندارد ینوزاد دختر و پسر فرق
دسـتور داد   ÷به حضـرت زهـرا   ويکه  شود یمشاهده م |اکرم یامبرپ یرهدر س .»کنند ینم

؛ 160/  15: 1367ی، مل(حرعـا . »را سـوراخ کنـد   ×ینو امام حسـ  ×امام حسني ها گوش
  )93: 1375بابازاده، 

 یرهسفارش شده هنگام تولد فرزند کـه در سـ   يها از سنت یگرد یکی: برداشتن کام نوزاد. 5
و  ×ینبرداشتن کام نوزاد با خرما، آب فرات، تربـت امـام حسـ    ،شود یمشاهده م ^یتب اهل

را به حلق کودك  یمو مال نرم يخرما يکه مقدار معناست ینآب باران است. کام برداشتن بد
اگر مردم کوفه کام فرزندان «د: ایفرم می ×ی) امام عل416/  10ق: 1416، ورظمن (ابن .یزندبر

) فلسـفه  212/  17: 1367ی، (حرعـامل . »ما بودنـد  یعههمه ش ،داشتند یخود را با آب فرات برم
  انست.د ^یتکودك به اهل ب یدنمهر ورز يبرا يساز ینهتوان زم یعمل را م ینا

موظـف بـه    ین،وارد شده هنگام تولد که والد يها از سنت یگرد یکی: سر يمو یدنتراش. 6
 یفوظـا  ازیکـی  «د: ایفرم می ×سر نوزاد است. امام کاظم يمو یدنتراش ،اند آن شده یترعا
 یـا وزن آن طـال   و هـم  ندتراشـ برا  يسر و ياست که مو ینا ،در روز هفتم تولد نوزاد ینوالد

/  15: (همـان . »تواننـد صـدقه بدهنـد    یهر چه م ،دهند و اگر مقدور نباشد قرا تصدنقره به فق
  )3/  5ق: 1405سعد،  ابن؛ 33/  6: 1367ینی، کل؛ 142

، سـفارش شـده   ^انمعصوم یرهکه در س ییها آداب و سنت ینتر : از مهمیمهو ول یقهدادن عق. 7
 ینعمـت الهـ   یـن بـه شـکرانه ا  دینش ، والکند یم عطا یبه کس يخداوند فرزند یاست که وقت این
) 7 /یم (ابـراه  شـده اسـت.   مسـتقیم مسـئله اشـاره    یـن به ا یزن یماز قرآن کر اي یهد. در آنده یمهول
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و به وزن مـوي سرشـان نقـره بـه      فرزندانتان روز هفتم عقیقه کنید براي«فرمود:  ×علیحضرت 
 .گونـه عمـل کـرد    این فرزندانش دیگرو  ×و حسین ×درباره حسن وي». مسلمانی صدقه دهید

 6: 1367ینـی،  اشاره شده است. (کله آنها بهاي گوناگون  در کتابآمده که  یاتیخصوص روا یندر ا
  )80: 1374ی، طبس ؛146/  15: 1367ی، حرعامل؛ 3/  5ق: 1405سعد،  ؛ ابن24/ 

لباس شـاد   اندن، پوش^ائمه یرهدر سیده پسند يها از سنت یگرد یکی: رنگ لباس نوزاد. 8
را در آغوش گرفـت   یامبر ويمتولد شد، پ ×که امام حسن یر تن نوزاد است. زمانبروشن  و

بـر   |یامبرپ أکیدت )238/  43ق: 1403ی، (مجلس .یدو روشن پوشان یداي سف و او را با پارچه
کـودك   هاي تلو حا یهرنگ بر روح يگذاراثراز  یتحکا ،و روشن در پوشش نوزاد یدرنگ سف

ـ گسترده در خصوص تأثیر رنـگ بـر حا   هاي نتایج پژوهشبا توجه به  دارد. و  یروحـ  هـاي  تل
 .یمیت داردآرامـش و صـم  خـویی،   یزگی، نـرم اشاره به صداقت، پـاک  ید،رنگ سف ،انسان یروان

 یکـوي ن يها یوندساز پ ینهزم ،عمل ینا ید) بدون ترد9ـ   7تا:  یپارامون، ب؛ 7و  6 :1367(لوشر، 
 یآثـار روحـ   یـن، بـر ا و افـزون  جامعه است  نظرکودك از  شیرپذ ياي برا و مقدمه یاجتماع
  در سالمت روح و جسم کودك خواهد داشت.  یپربرکت
 .او دارد یتدر شخص ینقش مهم ،شود یفرزند انتخاب م يکه برا ی: نامیکوانتخاب نام ن. 9

ـ   یـر تحق ي، موجـب بعـد  ینشود که در سن گذاري نام اي به گونه یدبا رو ینا از د و تمسـخر فرزن
نـام   ،از تولد فرزندشان یشپ یحتدهد که  یدستور م یناسالم به والد یند ین زمینهادر نباشد. 

فـراوان شـده اسـت.    مسئله توجه  ینبه ا یزن ^ائمه اطهار یرهدر س .برگزینندآنان  يبرا یکون
) 110: 1370ی، (قـائم  .ستمسئله اشاره فرموده ا ینبد یتیدر روا ×یحضرت عل براي مثال،

توســط  آنــاندر طبقــات ابــن ســعد بــه انتخــاب نــام   ،^ینحســن يارذگــ ص نــامخصــو در
 یکانتخاب نام نهم درباره  ×) امام باقر5 / 5ق: 1405سعد،  (ابناشاره شده است. |یامبرپ

 دهنـده  سـت کـه نشـان   ا آن ها ین نامتر یدوست داشتن«: دهد یرهنمود م ینچن ،فرزندان يبرا
 یـت ) اهم391/  21: 1367ی، (حرعـامل ». اسـت  یـامبران پآنها نـام   ینخدا باشد و بهتر یبندگ

 کـرده بـدان اشـاره   هـم خداونـد   عمران  است که در سوره آل ییتا جا ،فرزند يانتخاب نام برا
حق فرزند : «خواند میآن را از حقوق فرزندان  |اکرمیامبرپ ین) همچن36 / عمران (آل. است
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ی، (مجلسـ  »آن در زمـان بلـوغ   یجن، تـزو قرآ یکو، تعلیماست: انتخاب نام ن یزبر پدرش سه چ
احسان پدر در حـق فرزنـدش    ینانتخاب نام را نخست یزن ×ی) حضرت عل80/  74ق: 1403

  )126/  15: 1367، ی(حرعامل داند. یم
ینـی،  از سـازمان د  يکـودك عضـو   ،وارد شـده در روز هفـتم تولـد    يهـا  سـنت  یترعابا 

و  یرفتهپذ ،سازمان یندر ا یدرو نخست با ینا از .جامعه خواهد بود یاسیسی و فرهنگی، اجتماع

است که در زمره  یمراسم يبرگزار یازمندن ،جامعه ینکودك به ا یگاه وابسته شود. وابستگ آن

به آنها اشاره و پدر و مـادر   ^ائمه اطهار یرهکه در سشود  خوانده میهنگام تولد  دحقوق فرزن

  اند. شده یهآن توصدادن به انجام 

  یدر کودک یتو ترب یمتعل
 یاصـل  یتبلکـه مسـئول   رسـد؛  ینمـ  یانبا تولد آنها به پا ،در برابر فرزندانشان ینوالد مسئولیت

 یاسـالم  یدگاهتر شود. از د تو سخ یشتربسا ب چه ی،پس از تولد فرزندشان و آغاز کودک ینوالد

. شـود  ییم مـ اطاعت و وزارت تقسیادت، س یبه سه دوره متوال ،مراحل رشد انسان پس از تولد

فرزند، هفت سال [نخست] سرور، هفت سال [دوم] عبد [و مطیـع]  : «فرماید می|رسول خدا

  )168: 1383شهري،  (محمدي ري .»و هفت سال [سوم] وزیر [و معاون] است

رو  ینا از فروگذار نشده است.انسان  یاز مراحل رشد و تعال یچیکه ^ائمه اطهار یرهس در

را موظـف بـه    ینرا مشخص و والـد  یحقوق ،مراحل یناز ا یکفرزندان در هر براي  ^ائمه

  :  فرماید میدرباره حقوق فرزندان  ×دانند. امام سجاد یآن م یترعا

ی از وجود تو و در دنیا با هر خیر و شري ئحق فرزندت این است که بدانی او جز
و تو در حسن تربیت، راهنمایی به خدا، کمک به او  به تو منسوب است ،که دارد

ی و در ایـن زمینـه   هسـت  مسـئول  ،پـذیري  اطاعت از تو و ایجاد روحیه فرماندر 
ایـن  پس با وي چنان رفتـار کـن کـه در دنیـا آثـار نیـک       . داري پاداش یا کیفر

دادن تـو باشـد و در آخـرت بـه سـبب انجـام        ینـت مایـه سـرافرازي و ز   ،تربیت
  )40: 1383ي، (رنجبر. در پیشگاه الهی معذور باشی ات، وظیفه
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 یجسـمان  یازهـاي ن ینو تـأم  يمـاد  یتنها اداره زنـدگ  ،پدر و مادر یتلئوظر اسالم، مساز ن
 یتیترب هاي هکودك و توجه به جنب یو روان یعاطف یازهايبه ن ییگو بلکه پاسخیست، کودك ن

اسـت   ینچنان سنگ ،در برابر فرزندان ینوالد یفهو وظ یتلئواست. مس ینوالد دهبر عه یزن يو
 یـاري طلـب   ،رسـالت ارزشـمند   یـن ادادن انجـام   يخداونـد بـرا   یشگاهپ از ×که امام سجاد

یروانی، (ش .»و مدد فرما یاريفرزندانم  یبو تأد یتمرا در ترب یابار خدا: «فرماید یو م جوید یم
دهد،  یدر برابر فرزندان را نشان م ینوالد یتولئکه گستره مس یريتعب ترین جامع) 124: 1381
 یتخواسته شده که به آن اهم ینگوناگون از والد یاتاست و در روا »یتترب«و  »یبتأد«واژه 

پدر بـه   یستهبهتر از آموختن ادب شا یعمل یچه«: فرماید یباره م یندرا ×یدهند. حضرت عل

  )625/  2ق: 1408ي، (نور». یستن رزندشف
و  یـت تربآنهـا را  و با کودکان خود برقرار  یرابطه خوب یکودک يبتوانند از ابتدا یناگر والد

ارتبـاط   ی هـم و جـوان  یگمان در دوران نوجـوان  یرا ارضا کنند، ب شان یو روان یعاطف یازهاين
و  یـت تربین، والـد  یاصـل  یفـه خواهند داشت. از آنجا کـه هـدف مهـم و وظ    يتر بهتر و سالم

 یـد مف ،هـدف  یـن به ا یدنرس يکودکان است، اسالم هر آنچه را برا ياستعدادها يشکوفاساز
  کودکان فراهم کنند.   يرشد را برا ینهکه زم خواهد یم یناست و از والد فتهیرباشد، پذ

  فرزند يها یازن ینمأت .1

 یو جسـم  یروح یازهاين ینمأو ت یحساس دوران کودکگوناگون و قسمت به مراحل  ینا در
  .یمپرداز یفرزندان دارد، م یتو ترب یمدر تعل ییسزا فرزند، که تأثیر به

  یو بدن یجسم يها یازن الف)

  مادر یهتغذ یک.
در دوران  ،آن چگـونگی و  یـه اسـت کـه نـوع تغذ    ینا ین،از حقوق فرزندان بر والد یگرد یکی
و حرام، کهنـه و فاسـد، مطبـوع و مبـاح      ياز غذاها مادر مناسب باشد. نوع غذاها اعم يباردار
بـا دقـت در   در وجود و روان کودك مـؤثر خواهـد بـود.     ،مادر یو اخالق یروان هاي حالت همه

خرما را  یدهدرخت خشک ÷یمحضرت مر يکه خداوند در دوران باردار یابیم یقرآن در م یاتآ
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دهنـده   نشان یه،) دقت در مفاد آ25 /یم (مر .بخورددهد از آن  یم دستور و به او کند میبارور 
بـا  موافـق   ی،برداشت قرآن ینغذاهاست. ا ینتر مناسب ،مادران باردار ياست که رطب برا ینا

؛ و ال تبدء افضل مـن الرطـب   یئاما تأکل الحامل ش: «فرماید می ×یاست که امام عل یتیروا

ـ ». یسـت نـورس ن  يبهتر از رطب و خرمـا ، زن حامله يبرا ییغذا یچه  )83: ق1404ی، (حران
کـودك و تـأثیر آن    یهمسئله تغذتوجه خاصی شده، به آن  ^ائمه یرهکه در س یاز نکاتیکی 

  ت.فرزند اس یتدر ترب
  دادن فرزند و آثار آن یرش دو.
 یـامبر پکـه   اسـت، چنـان  کودك پـس از تولـد    يبرا یهتغذ ینتر و مناسب یدترینمف ،مادر یرش

بـر   افـزون دوران  یـن در ا یـرا ) ز156/  15: 1408ي، (نـور کند؛  میبدان سفارش نیز |اکرم

. امـام  بـد یا یمـ  ینتکـو  یـز او ن یساختار روحـ  شود، یکودك محکم م یساختمان جسم ینکها
 يبرا«و به محمد بن مروان فرمود:  همادر در اطفال اشاره کرد یربه تأثیر ش یتیدر روا ×باقر

 زشـت استفاده کـن و از زنـان بـد صـورت و      یباخوشرو و ز هاي یهاز دا ،دادن به فرزندت یرش
 در ».کنـد  یمادر را به فرزند منتقل مـ  یروح هاي یژگیصفات و و یگاه یرش یراز؛ برحذر باش

 دادن مجبـور کـرد.   یرشـ  يتوان برا نمی آمده است که زن آزاد را یزن ×از امام صادق یتیروا

  )75/  15 :1367ی، (حرعامل
شده است و مادران حق دارند با  بیاندو سال تمام  یرخوارگی،اسالم مدت کامل ش یندر د

در سوره بقـره   یم. قرآن کرکاهش دهندمدت را  ینا ،او یسالمت ینتوجه به وضع فرزند و تأم
مـدت   یثی،ن در حـد یهمچنـ  ×) امـام صـادق  233 / (بقـره  ده اسـت. کر اشاره ئلهمس ینبه ا

. دانـد  یخواره مـ یرماه سفارش کرده و کمتـر از آن را ظلـم در حـق فرزنـد شـ      21را  یدهیرش
  )554/  8: تا ی(صدوق، ب

  فرزندان یروح یازنب) 

. پـس در ایـن دوران،   یابـد  گی ادامـه مـی  سال شود و تاهفت از بدو تولد آغاز می ی،کودک دوره
کودك تکلیف و مسئولیت ندارد و اگر والدین از او درخواست کردند که کاري را انجـام دهـد،   
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 یـد همانند سرور و موال با ي زندگی،در ابتدا نباید بازخواست شود، بلکه کودك به خاطر ناتوانی
 رسمی را در هفت سـال دوم زنـدگی  هاي  اسالم آموزش ،همین دلیل . بهببینداحترام و نوازش 

بـه   ،فرزندشـان  یبرهـه از زنـدگ   یـن در ا ینوالـد  یفوظاجمله کرده است. از و پیشنهاد طرح 
 ردنمربوط به آن، محبت به فرزنـد و اظهـار کـ    یطکودکان و شرا يتوجه به بازمواردي چون 

دهنـد،   یود مـ که بـه فرزنـد خـ    یمانیبه عهد و پ يوفاو نیز  فرزندان میانعدالت  یتآن، رعا
  د.کراشاره  توان می

  .یمکن یمیم، اشاره ا به آن برخورد کرده ^ائمه معصوم یرهکه در س یبه نکات ینجادر ا

 ي،. بـاز سـت او یعـی طب يهـا  یازاز ن یکیو شده  ینعج ،با سرشت کودك ي،: بازيباز یک.
کـودك  ، ها يقواعد و اصول و مقررات باز است. یتطفوله کودك در دور یسرگرم ینتر بزرگ

آمـاده  اعی اجتمـ  یاصول و مقررات زنـدگ براي آشنا و او را  ی،و اصول اخالق ینرا با روح قوان
از اصول  یاريبندد. کودکان بس کار موقع به را درست و به یو اخالق یمسائل انضباط کند تا یم

 يبـه هنگـام بـاز    را مشـارکت ی و همـدل ي، مانند تعاون، همکـار  یو اجتماع یارزشمند اخالق
کودکـان فـراهم    یدمف هاي يباز يامکانات الزم را برا یدبا یانو مرب ینوالد رو ینا . ازآموزند یم

اصل توجه داشته باشـند کـه شُـغل     ینمنع نکنند و به ااز بازي رو کودکان را  یچو به ه آورند
هفـت سـال   : «فرماید یم ینخطاب به والد |است. رسول خدا يباز ی،کودك تا هفت سالگ

در  ^ائمــه اطهــار یره) در ســ126/  5: 1367ی، (حرعــامل .»فراخــوان يبــه بــاز فرزنــدت را

  اند.   دهسفاش کرآن  یتبا فرزند و اهم يباز یتخصوص اهم
ــودک     کـارت فتـاد   و کـودك سـر   چونکه با ــان کـ ــس زبـ ــدبا یپـ ــاد یـ   گشـ

  

و  ي) باز‘ینخود (امام حسن و امام حس هاي همناسب با نو يها در فرصت |اکرم پیامبر
ضمن  ^یت) اهل ب97ـ  94: 1374ی، (طبس .کرد یم یقبا همساالن خود تشو يان را به بازآن

 يبـاز  کم بـر  دستیا شدند و  یم يباز هم دبا فرزندان خو ،مسئلهین بر ا یارو سفارش بس یدکأت
: که فرمود کنند یم یتروا ×یعل ینالمؤمنیر. از امکردند یق میآنان نظارت و کودکان را تشو

) 50 / 6: 1367ینی، (کل». تنزل دهد یتخود را تا حد طفول یستیدارد، با یکودکهرکس که «
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کند، افراد  یم یابیخود را ارز یطمحیرد، گ یرا فرا م یزهاچ یلیخ ها يباز ینکودك در ضمن هم
  آموزد. ید و مطالب دلخواه خود را میآزما یرا م

و  هـا  و برداشـت  هـا  در شـناخت  ییو راهنما یتهدا یفهوظ یانو مرب ینوالد با این توضیح،

 يهـا  یـاز از ن ي، یکـی سـوق دهنـد. بـاز    یر درستدر مس یدطفل را دارند و او را با يها عاطفه

 یسـتی راه همز ی،جمعـ  دسـته  هـاي  يبـاز یله وسـ  رشد و تکامل کودك است. کودك به یاساس

دفـاع   ،نت حقوق آنان، مراعات نظم و قانویو رعا یگرانبا د یاريو هم يهمکاریز، آم مسالمت

  .یردگ یم را فرا یگراند برابردر  یريپذ یتاز خود و مسئول

 یگرامـ  یشـوایان پهـاي زنـدگی،    دوره آن يهـا  يو باز یدوران کودک یجاندر خصوص ه

فرزند اشـاره   یدر بزرگسال يو باز یجانه ینبه ارزش و تأثیر ا یشگهربار خو سخناناسالم با 

ه نشـان ی را کـودك بـه هنگـام خردسـال     یجـان و هشور  |اکرم یامبرپ . براي نمونه،کنند یم

 ×کـاظم  یامـام موسـ   )279 / 14ق: 1403ی، (مجلسـ داند.  ی میعقل او در بزرگسال یاديز

و پـر نشـاط باشـد تـا در      یگوشبـاز  ی،است کودك بـه هنگـام خردسـال    یستهشا«فرماید:  می

انسـباط   سـرور و  ،بـه کـودك   ي) بـاز 378/  14: (همـان ». گـردد  یباصـبور و شـک   ی،بزرگسال

  آموزد. یم يرا به و یکند و اصول و قواعد زندگ یبه سالمت و رشد بدنش کمک م؛ بخشد یم

 ین،والـد  يآن از سـو  ینمأو تـ  کودك به محبـت  یاز: نمحبت به فرزند و اظهار کردن آن دو.

ثابت کرده اسـت   ،متعدد درباره کودکان هاي یبررس« دهد. یم لاو را شک یتترب یهاساس و پا

ـ  هـاي  يموجـب نابهنجـار   ،آن نبـود عامل سالمت روح کودك و  ینتر مهم ،که محبت  یروان

همچـون خـوراك و    یهاول یازهاين ینمأتنها ت ،پدر و مادر وظیفه) 144: 1370ی، (قائم .»است

بخش محبـت   یاتآنان با آب ح يها کردن مزرعه دل یاريآب ،بلکه فراتر از آنیست، پوشاك ن

 هـاي  شـکل بـه   شـان فرزندان در حـق محبت خود را  ،پدر و مادر یدرو با ینا از. و عطوفت است

  گوناگون آشکار سازند.

 هـاي  ها به کودك در سالاما محبت آن ،متفاوت است ،ن مختلفیدر سن یننوع محبت والد
دارد؛  کودکـان  رفتـار  یلدر تعـد  یقـی اثـر عم  ین،والد يتر و ابراز آن ازسو سازنده ی،زندگ یهاول
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ـ  ، به فرزنـدان  ینهم محبت والد یجوان بلوغ و هرچند در سنین . خواهـد داشـت   یتـأثیر فراوان
 یـامبر خـود را در دامـان پرمهـر پ    یدوران کودک هک ×ی) حضرت عل403: 1387(ارونسون، 

  :  یدفرما یرحمت گذرانده بود، م
 یبه خوب ،که نزد آن حضرت داشتم یمخصوص جایگاهو  یامبرشما قرابت مرا با پ

؛ نشاند یمرا بر دامان خود م |بودم که رسول خدا ی. کودك خردسالیددان یم
چسـباند. گـاه مـرا در بسـتر خـود       یخـود مـ   ینهبـه سـ  و  گرفـت  یدر آغوشم م

 .ییدسـا  یرا بر صـورت مـن مـ    یشصورت خوی، و از محبت و دوست یدخوابان یم
  ) 66: 1383ی، طبس؛ 257: 1362ي، (مسعود

کـه   دهند ینفس را در آنان افزایش م کرامت و عزت ،والدین با محبت و توجه به فرزندان
 ی. رسـول گرامـ  شـود  مـی براي فرزندان  يبعد هاي از انحراف ین توجه، موجب در امان بودنا

 یـه روح وسـیله،  ینو بـد  گزارد میمحبت و احترام  یدر دوران کودک ^ینحسنبه اسالم بارها 

و  382/  3: تـا  یب، بـ شهرآشـو  بن(ا. برد یآن بزرگواران باال م یتاعتماد به نفس را در شخص
آمـده اسـت    تذکرة الخـواص ) در 32تا:  یبی، عامل یمرتض؛ 66و  65تا:  یابن طولون، ب؛ 383

عازب روایت کـرده اسـت کـه روزي رسـول      بن ءحنبل به سند خود در مسند از برا که احمدبن
بار « گفت: علی را بر دوش خود نشانده بود و می بن که حسن حالی در ،را مشاهده کردم |خدا

در  یـز ن ÷فاطمه )21/  5: 1376ین، (ام. »تو هم او را دوست بدار ،خدایا من او را دوست دارم

از  ،زنـان باشـد. او کـه خـود     ياسـوه بـرا   ینتوانـد بهتـر   یم ،و محبت به کودکان يورز عشق
چـون   هـایی  عبـارت با  |شده و همواره رسول خدا یرابس يمحبت و رحمت نبوه سرچشم

 يهـا  گرفتن و در آغوش ها یدنو با بوس کردهخطاب وي را » ياطمه بضعة منف و فداها ابوها«

حضـرت در   نمونه بـود. ، و عشق و محبت به فرزندان ينقش مادر یفايبود، خود در ا آشناپدر 
نور چشمم ینی یعنی ع قرةبا فرزندانش را  ،خود با خطاب مهربانانه یزآم و محبت یروابط کالم

داشـت.   یباییشـک و صبر  ،فرزند یتکرد و همواره در ترب یدلم صدا م یوهمي یعنی فؤاد ثمرةو 
  )180: 1380پور،  یلین ؛36/  21ق: 1428ی، زنجان ي(انصار
 یگاهجا ،به فرزند یدنورز مهر يرو برا ینا از .مهر و محبت استوار است یهپا بر ^ائمه یرهس
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محبت به  یدر سخن ×امام صادق. کند میدر ابراز آن  یفراوان هاي یهو توص شود میقائل  یژهو

ید همدان، ) جع114/  15ق: 1408ي، (نور کرده است. یعمل نزد خداوند معرف ینفرزند را بهتر
ـ  بن یننزد حس يروز«: یدگو یم ×ینامام حس یاراناز  یکی کـه او   یرفـتم، در حـال   ×یعل

  )18: 1382یا، ن (پاك». کرد میمحبت و نوازش  بر اوچسبانده بود و  ینهرا بر س ینهدخترش سک
 یزندگ هاي هلحظ یندر آخر ،به فرزندش ×ینحس مامابراز محبت ا بارهدر یگريده نمون

وارد  ×فرزندش امام سجاد یمهجنگ به خ هاي ساعت ین. حضرت در آخرو رقم خورده استا

امـام   )19: 1382(همان، کند.  ، او را نوازش میتمام یو با مهربان یادتشود و فرزندش را ع یم

و «: فرمایـد  میباره  ینو درا خواند میحقوق او  مرهبه کودك را در ز یدنمهر ورز یزن ×دسجا

 ياز خطاهـا  یپوشـ  و گذشت و پرده يبه او، پرورش و آموزش و یدنورز اما حق کودك، مهر

 یـک سـبب توبـه، مـدارا و تحر   یرا [این کـار]  ز؛ کردن به اوست و نرمش و کمک يکودکانه و

  )69: 1383ي، . (رنجبر»رشد اوست يراه برا ینتر کوتاه یزنکردن او و ن

بـودم کـه فرزنـدش امـام      ×یندر محضـر امـام حسـ    يروز«: یـد گو یعتبه م بن اهللایدعب

اش را  یشـانی و پ یداش چسـبان  ینهاو را نزد خود فرا خواند و بـه سـ   ×امام .وارد شد ×سجاد

؛ 235و  234: 1401، ي(خـزار راز ». یبـایی چقـدر خوشـبو و ز   یت،فـدا ه و گفت: پدرم ب یدبوس

 یـن امـا ا  ،اسـت  يو فطـر  یـزي غر يامـر  ،به فرزنـدان  والدین) محبت 409: 1362ي، مسعود

کودك خواهـد داشـت    یو تعادل روان یدر رشد اخالق یو نقش اساس یتیاثر ترب یمحبت زمان

دن کـر  اظهـار  یفهوظی، قلب یدنبر مهر ورز ین افزونوالد یند. بنابراکننابراز  ین، آن راکه والد

از خانه  یط بیرونکه فرزند با مح یو جوان ینوجوان دورهدر  ،امر ینا یتدارند که اهم یزآن را ن

  دو چندان است. کند، یشتري برقرار میارتباط ب

کـه  ابراز محبت والدین با فرزنـدان ارائـه شـده     يبرا یمتفاوت هاي یوهش ^ائمه اطهار یرهدر س

هـا  آنیـین  بـه تب فرزند، برخی از آنهاست و در ادامه کردن  نوازشو  دادن یههدیدن، بوسبراي نمونه، 
اسـت   ياز مـوارد ، یکی ×هاشم یو قمر بن ÷يکبر ینببه ز ×یعل ت. اظهار محبپردازیم می

ـ دهد.  یرا نشان م ینفرزند و والد یانمدرست که رابطه  ـ     اي گونـه  هب بـا   ×یکـه برخـورد امـام عل



34     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  )215/  15ق: 1408ي، (نور. ها شدآن یانمهر و محبت م یشسبب افزا ،فرزندان خود
 بـا  ÷مربوط به برخورد فاطمـه زهـرا   ،^مهائ یرهو محبت در س ياز مهرورز یگرد ینوع

را در آغـوش   کـرد و او  یمـ  يبـاز ش بـا او  فرزنـد  در خردسـالی حضرت است.  ×امام حسن

ـ  (ابن گرفت. یم محبـت بـه    ^ائمـه معصـوم   یتـی ترب یوه) در شـ 389/  3: تـا  یشهر آشوب، ب

  .اند ی کردهروي در محبت نه یادهو بر محور تعادل است و از ز یاندازه کاف به ،دانفرزن
کودك اسـت. در   یو تعادل عاطف یضامن سالمت روح ین،والد یدن: مهر ورزیدنبوسسه. 

امـام   بـراي مثـال،  شده است.  ي بیانمتعدد یاتروا ،فرزند یدندر باب بوس ^معصومان یرهس

 یکویی،است و پاداش هر ن یکویین ،فرزند یدنبوس« کند: یمنقل  |اکرم یامبراز پ ×صادق

  )194/  15: 1367، ی(حرعامل .»ده برابر است
 یراز ید؛فرزندان خود را ببوس: «ایدفرم یدن میبوس يدر مورد آثار اخرو |یامبرپ همچنین

. »پانصـد سـال اسـت    یکـدیگر، هر رتبه از ه که فاصلهست اي در بهشت  رتبه ،اي به هر بوسه
 ضـرت آن ح یـدم وارد شـدم، د  ×کاظم یبر امام موس«: یدگو یعمر م بن ) مفضل203: مان(ه

ارد و ذگـ  یاش م مکد و گاه برشانه یبوسد و زبانش را م یفرزند خود را بر دامان خود نشانده و م

: (همـان ». استنشانه از عالقه و محبت امام به فرزند خود  ین،و ا یردگ یگاه او را در آغوش م
ـ  ي افزایشها از راه ، یکیابراز احساسات به فرزند و یدن) بوس557/  18 بـاال  و  یسالمت روان

  شده است.یژه بدان توجه و̂ انمعصوم یرهعزت نفس در کودکان است که همواره در س رفتن

  د: ایفرم می|اکرم یامبر: پدادن یههدچهار. 
 یچـون کسـ   ،خانواده خود بخرد ياي برا یههر کس وارد بازار شود و تحفه و هد

برده باشد و اگر خواست آنچه را به خانه  یازمندن یگروه ياي برا است که صدقه
هرکه دختـر خـود    یراز ؛از دختران شروع کند ،کند یمآنان تقساست، میان برده 

آزاد کـرده   یلاي را از اوالد اسـماع  همانند آن اسـت کـه بنـده    ،کند لرا خوشحا
تـرس خـدا    مثـل آن اسـت کـه از    ،شود يفرزند یباشد و هر کس سبب شادمان

پر  هاي خداوند او را به بهشتیزد، باشد و هر کس از خوف خدا اشک بر یستهگر
  )  448/  16 ق:1409ي، هند ی. (متقگرداند یداخل م یشنعمت خو



   35 بررسی تأثیر خانواده در تعلیم و تربیت کودکان 

 

دادن و مسرور سـاختن   یهبر هد سفارشضمن  |اکرم یامبرکه پ بینیم یث میحد یندر ا

. کنـد  یمـ  یـد فرزنـدان تأک  یگـر م داشتن دختران بـر د به مقد ،فرزندان یژهخانواده به و ياعضا

از  یـک اي کـه هر  یـه هد یناول«: یدفرما یکه منقل است  ×یاز امام علیتی نیز روا باره ینا در

ی، (حرعـامل ». یدنام را انتخاب کن ینپس بهتریک است. نام نید، بخش یخود م انشما به فرزند

کرامــت و «: یــدفرما یدادن مــ یــهوص هددر خصــ هــم ×یامــام مجتبــ )122/  15: 1367

ـ ». یدهـ  یههد یاز درخواست کس پیشست که ا آن ي،بزرگوار ) امـام  225: ق1404ی، (حران

اش  رود، هنگـامی کـه نـزد خـانواده     یهرگاه مردي به سفر م«فرماید:  یباره م این در ×صادق

ارزشی همچون سـنگی   باید چیز تازه و مطبوعی را براي آنها بیاورد؛ اگرچه چیز کم ،گردد یبرم

  ) 337 / 8: 1367(حر عاملی، ». باشد

را از هرگونـه   یشخـو  یـروان رو پ یـن ا از .اسـت  یمتعـادل  یـن د ،: اسالمنوازش فرزندان. پنج

توجـه و محبـت کـافی بـه      یت،در امر ترب ینکهاست و ضمن ا روي و کوتاهی پرهیز داده زیاده

در محبت به فرزندان کند که  ها سفارش میآن به خواند، میفرزندان را از وظایف اصلی والدین 

هر روز صبح بـر   که وينقل شده است  |یدر سیره عل روي و یا کوتاهی نکنند. ، زیادهخود

امـام   )99 / 4 ق:1403مجلسـی،  ( .کشـید  هاي خویش دست محبـت مـی   سر فرزندان و نواده

ه فرزندان، آنان را بـه  اند که نیکی ب بدترین پدران، کسانی«: فرماید در این مورد می ×صادق

زمانی مفید و کارساز خواهد بـود   زند،) محبت به فر53/  3 :تا یی، بیعقوب( ».روي بکشاند زیاده

نـوازش  یح، توضـ  یـن کشیده نشود. بـا ا  روي و کوتاهی زیادهخارج نگردد و به  روي میانهکه از 

بـاال  موجب  ،شد کودكو ر يساز یتشخصبر  عالوه تواند یاست که م يمؤثري ها از راه ،فرزند

  شود.   یسالمت روح رفتن

مسـلمانان را بـه عـدالت    ئل، اسـالم در همـه مسـا    ین: دفرزندان میانعدالت  یترعاشش. 
از اصـول   ، یکـی عدالت و رفتار هماهنگ بـا کودکـان   یت) رعا8/  (مائده ه است.سفارش کرد

عـدالت و   یـت رعا ،ینوالـد  یفوظـا  ینتـر  از مهـم  یکیاسالم در مورد فرزندان است.  یتیترب
تنها متوجه فرزندان بلکـه   نه، فرزندان یض میانثمره تبع یراز؛ در رفتار با فرزندان است برابري
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شود. همچنـین موجـب    گرفته میو اعتماد فرزندان از پدر و مادر  گردد یز مین ینوالد یرگ دامن
  .فرزندان خواهد شد ی میانو دشمن يتوز ینهحسادت، ک گیري و تشدید شکل
یتی یعنی ن اصل مهم تربیا یتاز رعا ییها نمونهخویش، با فرزندان  ÷برخورد فاطمه بارهرد

کرد و از  یآمد و اظهار تشنگ |یامبرنزد پ ×امام حسن ي. روزورزي روایت شده است عدالت
کـه   يبرداشت و از گوسفند یدرنگ برخاست، ظرف یب |رسول خدا خواست.آب  |یامبرپ

خواست تا  ×ینهنگام حس ینداد. در ا ×و به امام حسن یددوش یرش يبود، مقدار خانهداخل 
شد.  یرمانع گرفتن ش ×از امام حسن یتبه حما |یامبراما پ یرد،را از برادرش بگ یرش رفظ

از  یزتـر شـما عز  يبـرا  ×حسـن  یاگفت: گو |یامبرماجرا بود، به پ ینکه شاهد ا ÷فاطمه
 ×چون اول حسن یند، ولا و محبوب یززع یمهر دو برا !فرمود: نه |یامبرپ !است ×ینحس

  ) 283/  43: 1403ی، (مجلسداشتم. م او را مقددرخواست کرد، 
یـن  ا یز،ن آنها ي میانهنگام داور اصل عدالت معتقد بود که به یتبه رعا يقدر به ÷فاطمه

 صـدقه از امـام   بـن  خـاطر شـود. مسـعده    یدهدو رنج از آن یکیکرد تا مبادا  یم یتمسئله را رعا
  فرمود:  ×امام باقر ،که پدرم کند ینقل م ×ادقص

بـه او   یادو ز نشانم یخود م يو او را بر زانو کنم یم یکین دانماز فرزن یکیمن به 
حق یکی، همه محبت و ن ینا که یحال درکنم،  یم یمحبت و از او تشکر و قدردان

 یا از حسادت) رحق يتا او (فرزند ذ دهم یکار را انجام م ینمن است. ا یگرفرزند د
) و بـرادرانش،  کنم یمحبت م وکه به ا ي(فرزند یگريد یهکه ممکن است از ناح

   )172/  15: 1382ي، او شود، حفظ کنم. (نور یرگ دامنیوسف، مانند برادران 

 یـت را رعاهم باید برابـري  در ظاهر ، حتی در ابراز محبت به فرزندان خود ینوالدبنابراین 
 سفارش کردهفرزندان  میانعدالت  یتبه رعارا واره پدران و مادران هم ی،اسالم روایاتکنند. 
فرزنـدانتان   میانو  یداز خدا بترس: «کند ینقل م |یامبراکرمپ یر ازبش بن که نعمان چنان .است

ي، هنـد  ی(متقـ  .»کننـد  یکـی آنان به شـما ن  یدگونه که دوست دار همان ید،با عدالت رفتار کن
اي بـه فرزنـدانتان    یـه هد یوقتـ «د: ایـ فرم مـی بـاره   ینا در |ماکر پیامبر) 44/  16ق: 1409

 داشـتم،  یم مـ مقـد  یگـري را بـر د  یو اگر من کس یدکن یترا رعا برابريآنان  دهید، میان یم
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بـر محبـت و خـدمت بـه      یـز ن ×) امـام صـادق  446:(همان». داشتم یم مزنان را مقد ینههرآ
 هستندزله حسنه و پسران درحکم نعمت دختران به من: «ستا ده و فرمودهکردخترها سفارش 

 ».هـا بازخواسـت خواهـد کـرد     اما از نعمت دهد، ها می و خداوند پاداش و جزا را در برابر حسنه
  )  285: 1404حرانی، (

 یـژه و یتـی به عهـد اهم  يوفا ،اسالم یو نظام اخالق ی: در فرهنگ قرآنبه عهد يوفاهفت. 
و الَّذینَ : «فرماید یو م خواند میانسان مؤمن  هاي گییژآن را از و یمکه قرآن کر ییتا جا .دارد

به عهـد   يدستور وفا احت،صریگر با د یه) و در آ8 (مؤمنون /» هم لأَمانَاتهِم و عهدهم راعون
اگـر بـه کودکانتـان وعـده     : «سـت ا باره فرموده ینا در |ی) رسول گرام34 / (اسراء .دهد یم

 یچخداوند بر هـ  یراست به .به دست شماست شان يکه روز پندارند یآنان م یراز ید؛وفا کن ید،داد
  )202/  15: 1367ی، (حرعامل. »زنان و کودکانسبب  که به گیرد یخشم نم چنان یز، آنچ

ـ دهند  را به سمتی سوق میفرزندان خود یشان، ها عمل نکردن به وعده اب ینوالد  ینکه اول
سخنان از  یشترکودکان ب یرادر کودکان است؛ ز ییوغگونفاق و در یهروح یدایشپ ،ورد آنآره

و  یسـت زشت ن ،که دروغ گفتن کنند یاحساس مگیرند و  یدرس م ی آنانعمل یرهسوالدین، از 
فرمـود:   ×کند که امام کـاظم  ی. کلیب صیداوي نقل میستن يضرور یمان،عهد و پ هب يوفا

پندارند که شـما بـه    ینا کودکان چنان مهنگامی که به فرزندانتان وعده دادید، وفا کنید؛ هما«
بـه   يوفـا  يکه اسالم برا یتی) با توجه به اهم558 / 3ق: 1408ي، (نور. »دهید یآنها روزي م
کرده که آنان به فرزندان  ییها کردن وعده یپدران و مادران را موظف به عمل ت،عهد قائل اس

  .کند آماده میدر جامعه  یرشپذ يفرزندان را برا ها، یفتکل ینگونه. در واقع ادهند یخود م

  آموزش علوم
آداب غـذا خـوردن و   ی، شامل آموزش خواندن و نوشتن، آمـوزش نظـام   ،حق آموزش فرزندان

  : کنیم ی میبررس جداگانهصورت  را به یک که هر ی استآموزش علوم و معارف اسالم

  آموزش خواندن و نوشتن. 1
 یـن ا يادا ينعمت خواندن و نوشـتن اسـت. بـرا    مند شدن از بهره ،از حقوق فرزند بر پدر یکی
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 یـامبر . پش نمایداي صرف آموزش فرزند ینههز یاکار اقدام کند و  ینبه ا یدباپدر خود  ، یاحق
؛ انتخـاب کنـد   یشبرا یدارد: نام خوب درفرزند سه حق بر پ: «ستا باره فرموده ینا در |اکرم

 / 15: 1367ی، (حرعـامل  .»آورداو را فـراهم  ازدواج  ینهزم ،دهد و پس از بلوغ یادنوشتن به او 
و  يآموز را به علم یشکه فرزندان خوست ا از پدران خواسته ×یحضرت عل یتی) در روا200

 16ق: 1409ي، هند ی(متق .»گیزیدفرزندانتان را به طلب دانش بران« ؛وادار کنند ياندوز دانش
 ×سجادکه امام  چنان. تن استاز حقوق کودك بر پدر و مادر، حق فرهیخدیگر یکی  )584 /

(خردسال) آن است که بر وي رحمت آري و در تربیت فکـري و   و اما حق کودك: «ایدفرم می
  )270: ق1404(حرانی، . »تعلیمش بکوشی

  ی.آموزش نظام2

 ؛در برابـر دشـمنان اسـت    یو دفـاع  یحفظ توان و استعداد رزم ی،از اهداف جامعه اسالم یکی
بـا شـما    ها پیوستهآن یم،قرآن کر یروجود دارد و به تعب یشهشمن همد یخطر تهاجم نظام یراز
 ^نامعصـوم  ین زمینه،ا در) 217 / (بقره برگردانند. ینتانشما را از د ،تا اگر بتوانند جنگند یم

توجـه   هـا نیـز  آنیعـی  طب یازن ینبه ا یش،فرزندان خو يمختف وجود هاي جنبهضمن پرورش 
ی، آمـوزش  اسـالم  هـاي  آمـوزه . در آموختنـد  مـی ا به آنـان  ر یو مسائل مختلف رزم اند داشته
از یکـی  و  ینـی د یـف تکل، نوعی فرزندان يبرا یراندازيو ت يسوار شنا، اسب هاي ورزشی رشته

آن اسـت کـه او را بـا     حق فرزند بـر پـدر  «فرمود:  |یامبر. پشود معرفی میحقوق فرزندان 
در  ×ی) حضـرت علـ  148: 1374ی، بسـ (ط. »یـاموز و شنا ب یراندازيکتاب خدا آشنا سازد و ت

ینـی،  (کل .»بیاموزیـد را بـه فرزنـدان خـود     ياندازیرشنا و ت: «کند ینقل م |یامبراز پ یتیروا

1367: 6  /47  (  

  آموزش آداب غذا خوردن .3

 به یاسالم هاي آموزهآموزش آداب غذا خوردن است که در  ین،والد یفاز وظا یگرد یکی
ها پیش از نشسـتن بـر سـر سـفره؛ چهـار زانـو        شستن دست: ها اشاره شده است، مانندآن

کوچک برداشـتن  ؛ از غذا خوردن الرحیم پیش اهللا الرحمن نشستن بر سر سفره؛ گفتن بسم



   39 بررسی تأثیر خانواده در تعلیم و تربیت کودکان 

 

  .ياز پرخور یزپرهو  غذا هلقم
  فرمود:  ×به امام حسن هاییضمن دستور ×یعل حضرت

ـ ندهم که با عمل به آنها از دا یز یادبه تو چهار چ یاآ !فرزندم  یـاز ن یرو و درمان ب
گـاه بـر سـر سـفره غـذا       یچفرمود: هـ  ×یامام حسن پاسخ داد: چرا. عل ي؟شو

مگر آنکه هنـوز بـه    ،بلند مشو و از سر سفره غذا یمگر آنکه گرسنه باش ین،منش
از آن  یشپـ  ی،بخـواب  یو غذا را خوب بجو و هرگاه خواست یداشته باش یلغذا م

  )  73: 1388فراس،  ی(اب برو. ییبه دستشو

  کنند:  ینقل م ×از امام صادق
 یشپـ  یینشـاند و غـذا   یکه خانواده خود را هنگام غذا خوردن برگرد سفره مـ  يمرد
 یـاد خدا را  یزبرد و خانواده ن یگذارد و در آغاز غذا خوردن، نام خدا را م یخود م يرو
پس چون سفره جمـع شـود،   یند، گو یخدا را حمد و سپاس م یزکنند و در آخر ن یم
  )  585/  16: 1367ی، (حرعامل .یرندقرار گ یشمول آمرزش و غفران الهم

  : یدفرما یمحضرت که هست در خصوص آداب غذا خوردن  ×از امام حسن یتیروا
هنگـام غـذا   ه فقر و اندوه را برطرف کند. بـ ذا، ها پیش از خوردن غ شستن دست

چهارتـاي   بر هر مسلمان فرض است که دوازده چیز را رعایت کند کـه  ،خوردن
ها:  فرض دیگر سنت و چهار چیز دیگر از موارد ادب.تاي آنها فرض است و چهار 

جانـب چـپ   ه ها: وضو گرفتن، ب سنت اهللا گفتن و شکر کردن. معرفت، رضا، بسم
  )210/  1: 1351ی، قرش یف(شر. با سه انگشت غذا خوردنو  نشستن

  یآموزش علوم و معارف اسالم .4
 در سرنوشـت  ینقش مهم ،کودکان و نوجوانان یازهايمتناسب با ن و یحصح ینید يها یآگاه

بـه  در زمان مناسب آن، را  یو احکام مذهب ینیدارند مسائل د یفهوظین رو والد ها دارد. ازاینآن
شـده   يبنـد  مرحلـه  ینـی، آموزش مسـائل د  یرس ی،اسالم هاي آموزه. در یاموزندفرزندان خود ب

 هـاي  یوهبا ش ،که فرزندشان به سن بلوغ برسدآناز  د پیشان ین موظفوالد ت و براساس آن،اس
بـاره   یـن ا در |اکرم یامبرعباس از پ د. ابننآشنا ساز ینیدهاي  فریضهاو را با  یتی،مختلف ترب

 ی(متقـ  .»است »ال اله اال اهللا« گذارید، یاي که بر زبان فرزندانتان م کلمه یناول«: کند ینقل م
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  شده است:  یتباره روا ینا درنیز  ×مام صادق) از ا441 / 16ق: 1409ي، هند
پس اگـر هفـت سـالش تمـام      گذارند. یحال خود مه ب یکودك را تا هفت سالگ

بـار   ،کـرد  ینو اگـر چنـ   يکه صورت و دستانت را بشـو  شود یبه او گفته م ،شد
وضو  ،نه سالش تمام گشت اگرپس  .نه ساله شود ینکهتا ا کنند یم یشرها یگرد

بـه   ینهمچنـ  .او را بزننـد  ،کنـد)  یچیوضوگرفتن (اگر سـرپ  يرادهند و ب یادش
خواندن نماز (اگر سر باز زند) او را بزنند. پس اگـر   يو برا سازند ینماز وادارش م

ی، . (حرعـامل یدخداونـد پـدر و مـادرش را خواهـد بخشـ      ،گرفت یادوضو و نماز 
1367 :3  /13(  

 یـات در آ یمبه نماز فرزندان است. قرآن کر دادن یتاهم ،پدر و مادرینی د یفاز وظایکی دیگر 
شـده   یـت روا ،نمـاز  یـت در اهم |اکرم یامبر) از پ17 / (لقمان .ید داردامر مهم تأک ینبر ا یفراوان

 هـا را بـراي  آنیدند، رس سالگیو اگر به ده  یدفرزندان خود را با زبان بر نماز و وضو عادت ده«است: 

  )  358: 1388فراس،  ی(اب .»یدبه تجاوز نکناز سه ضر یول ید،واداشتن به نماز بزن
اسـت. بـراي   وارد شـده   هـایی  یهتوصـ  یـز روزه گرفتن فرزندان ن ینهدر زم ^انمعصوم از

 یقاو را به روزه گرفتن تشو ،در ماه رمضان اگر کودك طاقت روزه گرفتن داشته باشد«نمونه: 

سپر  ،روزه در ماه رمضان یراز ید؛افطارشان ده ،به او فشار آورد یو اگر وسط روز گرسنگ یدکن
ـ  یـد از آتش است و با از  یگـر د یکـی ». یـد خـود را از آتـش سـوزان جهـنم حفـظ کن      دانفرزن

 شان را به قرائـت خود فرزندان، این بود که هم دیگران و هم ^انمعصوم یاسالم هاي آموزه

م فرزنـدان  و آن را از حقـوق مسـلّ   کردنـد  یآمـوزش و عمـل بـدان سـفارش مـ      ،، حفظقرآن

 یـامبر پ هـا معلـم بگیرنـد.   آني بـرا  ها آموزش دهند و یاآن بهد باید خو ین یاکه والد دانستند یم
 ی(متقـ  .»یـاموزد آن است که به او قـرآن ب  ،حق فرزند بر پدر«د: ایفرم میباره  یندرا |اکرم

  )  417/  16ق: 1409ي، هند

و  دانـد  مـی نور  سوره آموزشحق فرزند دختر بر پدر را  یگري،د یتدر روا |اکرم پیامبر

 .»بیـاموزد سـوره نـور را بـه او     ،آن اسـت کـه اگـر دختـر بـود      ،حق فرزند بر پدر«: فرماید یم
  )199/  15: 1367ی، (حرعامل
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  فرزند یماحترام و تکر
گیـرد، بـراي    یمختلف صورت م هاي یوهبه ش ،و احترام کودکان یمتکر ^معصومان یرهدر س

؛ بـه مجـالس   شـان هنگـام ورود آنان، به و خوشامدگویی رفتن فرزندان  یام، به پیشوازقنمونه: 
بـه   ینجادر ا یض.از کودکان مر یادتعو  با احترام صدا زدن کودکان؛ سالم کردن به کودکان

  .یمپرداز یم ها یرهس ینا زا رخیب یانب
 یـامبر دارد. پ یـژه و یـت اهم ،دادن بـه فرزنـدان   یتو شخصـ  یماسالم تکر یتیدر نظام ترب

 یکـو شـان را ن  و آداب یـد فرزندان خـود را احتـرام کن  «: فرماید یباره م ینا در |اسالم یگرام

  )195: . (همان»گرفت یدرحمت و بخشش قرار خواه شمولکه م یدگردان
و ارج نهـادن بـه    والـدین نشانه تواضـع   ،: سالم کردن به کودکانسالم کردن به کودکان .1
و عظمـت   یتبـا آن شخصـ   |رماکـ  یـامبر پ یراز؛ است یامبرانهپ ییکودکان و خو یتشخص

اسـت کـه مـن تـا      یـز پنج چ«د: ایفرم میباره  ینا در پیامبر. کرد یبه کودکان سالم م اش، یاله
 ها سالم گفتن بـه کودکـان اسـت تـا ایـن     آن از یکی ... کنم یرا فراموش نم هاآن، لحظه مرگ

) در 538/  4: 1383(محمدي ري شـهري،   .مسلمانان] سنت گردد یانپس از من [در م ،رفتار
  آمده است:   یتیروا

 یپرسـ  از حضرت احوال کالم) ینرو شد و (در اول روبه ×یعل بن ینبا حس يمرد
فرمـود:   پاسـخ خواسـت. آن حضـرت در    یـت عاف امـام آن  يکرد و از خداوند برا

سـپس فرمـود:   » دهـد!  یتتو را عاف ،از سخن گفتن است. خداوند پیشسالم، «
  )68/  2ق: 1408ي، (نور ».تا سالم کند یداجازه سخن گفتن نده یبه کس«

هـا بـا   آن و صـدا زدن  یـک انتخاب نـام ن  ،فرزندان یمتکر هاي نشانهاز  یگرد یکی: یکوخطاب ن .2
وقتـی نـام فرزنـدتان را    «: سـت باره فرمـوده ا  ینا در |. رسول اکرمهاي نیکوست ها و لقب صفت

». ر دهید و نسبت بـه او رو تـرش مکنیـد   برید، او را گرامی بدارید و جاي نشستن او را وسیع قرا می
بـر   یسـته شا هـاي  لقـب برگذاشتن یز با تأکید ن یگريد یثدر حد وي) 127/  15: 1367ی، املحرع(

هـا [ي   و کنیـه  ها [ي زشت] به فرزندانتان غلبه یابد، لقب ها پیش از آنکه لقب«: فرماید یم ،فرزندان
  )419/  16ق: 1409ي، (متقی هند .»نیدنیکو خطاب ک هاي خوب] بر آنان بگذارید و با لقب
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 یگـر از د ،فرزنـدان  هـاي  یـب گـرفتن ع  یدهو ناد یپوش : چشمنکردن از کودکان ییجو یبع .3
 يمـرد  يروز: «کند یعروه از پدر خود نقل م بن فرزند است. هشام یتاحترام به شخص يها راه

کـرد.   ییجـو  یـب از او ع ،کـه فرزنـدش انجـام داده بـود     یعمل سبببه  |یامبردر حضور پ
  )  584: (همان توست. یردانت یرهاياز ت یري: فرزندت تمودفر يبه و |یامبرپ

ــردن از فرزنــدان هنگــام ورود آن     .4 ــتن و اســتقبال ک ــا بــه مجلــس  برخاس  در ســیره: ه
ایسـتادند   ها میآن به احترام ، هموارههنگام ورود افراد به مجلسآنان که بینید  می^معصومان

  ت شده است:  روای .کردند و برایشان جا باز می
 |پیـامبر  .آمدنـد  رتبـه طـرف آن حضـ    ^ینحسن ،نشسته بود |پیامبر

. کردنـد  ها ایسـتاد؛ چـون بـه کنـدي حرکـت مـی      آن به احترام ،وقتی آنها را دید
چـه  «: ها را بر دوش خود سوار کرد و فرمـود آنها رفت و آنبه استقبال |پیامبر

 / 43ق: 1403، مجلسـی (». مرکب خوبی داریـد و چـه سـواران خـوبی هسـتید     
بـه احتـرام او    شپـدر بزرگـوار   د،مـ آ یمـ  |یامبرنزد پ ÷هرگاه فاطمه )285

  )71/  37همان: (. نشاند یم یشخو يو در جا یستادا یم

  انتخاب دوست و کنترل دوستان
ـ  يبه صورت فـرد  یزندگ ی،است اجتماع يکه موجودینانسان به حکم ا یگـران،  دور از ده و ب

 یـد جد يهـا  یطتر و با مح بزرگ هچ هر یجتدره ب یزندگ ياز ابتدا آدمیاست.  ممکننااو  يبرا
از عوامل  ید یکی. بدون تردکند یم یگران برقراربا د تري یکروابط نزد شود، یم در جامعه آشنا
هـا و   غالب انسان یراز ؛ستودوستان ا ،پس از اراده و خواست خود او ،انسان یتسازنده شخص

 ازو  گیرنـد  یخود را از دوستانشـان مـ   یاز افکار و صفات اخالق یبخش مهم ،نوجوانان ویژه به
 قبـال  در ینمهم والـد  یفوظا زا یکیرو  ینا از .پذیرند اثر میآنان  یاخالق يرفتار، گفتار والگو

  .ها در مسئله انتخاب دوست استآن مراقبت و کنترل ،کودکان و نوجوانان
بد و در  یننش هم ها و تهدیدهاي آسیبزند خود را از فر ،مختلف هاي راهبه  یدو مادر با پدر
و تـأثیر   یـت بـه اهم  یمآگاه سازند. خداوند در قرآن کـر  ،خوب هاي از آثار مثبت رفاقت ،مقابل

  )29ـ  27 / (فرقان اشاره کرده است.خوبی  ، بهدوست در سرنوشت انسان
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رو در اسالم اصل  ینا از .است یزيغر يامر ،فکر دوست و هم ینشبه رفاقت و مسئله گز نیاز
چگـونگی  و  یـق شده و تنها از جهت نـوع رف  یزآن سفارش ن بهبلکه  ،نشده یمسئله رفاقت نف

 یدر مورد انتخاب دوسـت واقعـ   ×یحضرت عل شده است. یی بیانها یتمحدود یابی، دوست

هد بخوا یزخود ن یقرف يبرا خواهد، یخود م ياست که آنچه برا یکس یدوست واقع«: فرماید یم
  ) 304: ق1404ی، . (حران»نخواهد یزاو ن يبرا خواهد، یخود نم يو آنچه را برا

خـائن، ظـالم، احمـق،    ین، چ جاهل و فاسق، سخن هاي با انسان یدوست یاسالم یاتروا در

از  یـز در مـورد پره  ×امام سجاداز که  چنان ،شده است نکوهشدروغگو و  قاطع رحمیل، بخ

بـه   يآنکه سود ياج هب یراز ي؛شو یننش مبادا با احمق هم«: روایت شده استبا احمق  یدوست

اسـت کـه    ییتـا جـا   ،و تأثیر دوست در انسان یتاهم )286(همان: ». زند ینت میاز ،تو رساند

و  هـا روحیـه  آنیـق  و از طر شـود  یاو مراجعه م یناننش به دوستان و هم ،فرد یکشناخت  يبرا

مسئله  ینبه ا یتیدر روا ×یمان. حضرت سلندآور یبه دست م یزفرد مورد نظر را ن یتشخص

او  يبه دوستان و رفقـا  یید،بنما یقضاوت یدر مورد شخص ینکهاز ا پیش«: کند می اشارهچنین 

 ي. (محمـد »شـود  یهمراهان و امثال خـودش شـناخته مـ    يتنها از رو ،انسان یراز ید؛نگاه کن

  )387و  296/  5: 1383ي، شهر ير

در انتخاب دوست، باید مراقب فرزندان خـود باشـند، پرهیـز از    یکی از مواردي که والدین 

با افـراد   ینینش و هم یبه همان اندازه که به دوست ^ائمه اطهار یرهدر سدوستان ناباب است. 

 .با افراد ناصالح و ناباب هشدار داده شده اسـت  یاز دوست یزشده، به پره خوب و متعهد سفارش

؛ از دوستی با بخیل بپرهیز«فرماید:  یم ×به امام حسن ×امام علیاند  روایت کردهکه  چنان

کـه بـا    ؛و از دوستی با بـدکار بپرهیـز   از تو دریغ می دارد ،آنچه را سخت به آن نیاز داري رازی

که به سراب مانـد: دور را بـه تـو    ؛ اندك بهایی تو را می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهیز

  )نهج البالغه(. »نمایاند نزدیک و نزدیک را دور می

 یننشـ  و هـم  یـق رفیـد،  : فرزندم! هرکه با مرد پلفرمودپدرم به من « :فرماید یم ×امام صادق
امـام  بـه  نیـز   ×) امـام صـادق  201 / 78ق: 1403ی، (مجلس». کند ینم یداو آرامش پ یمنیباشد، ا
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کـن و بـدان را    یـدار با خوبان دی، کن یدار] دیگران[با د خواهی یفرزندم! هرگاه م«: فرمود ×کاظم

هسـتند کـه    یو چون درخت جوشد یآب از آن نم ههستند ک يا بدان مانند صخره یرامالقات نکن؛ ز
  )201(همان:  .»روید یهستند که سبزه در آن نم ینیو بسان زم دهد یبرگ سبز نم

  نتیجه
 شـأن زن ، است که دامنه آن یفیبر وظا یاخالق و متکیمان، برضوابط ا یمبتن ،خانواده حیات

شـامل سـه    ،،کودکـان در خـانواده   یتو ترب یمتعل گیرد. ین را دربر میشوهر، فرزندان و والد ـ
  .شود یهنگام تولد و پس ازتولد مد، ازتول پیشمرحله 
مراقبـت  یسـته،  شامل دقـت در انتخـاب مـادر شا    ،از تولد، پیش کودکان یتو ترب یمتعل .1
کـه در  شـود   مـی  مـادر  یـه و تغذ ینبر جندر برا ینوالد یتمسئولی، مباشرت، حق زندگ یندرح

  بدان شده است. یژهتوجه و ^ائمه یرهس

وارده  يهـا  سنت یترعایکو و انتخاب نام نیردادن، شامل ش ،هنگام تولد ینوالد یف. وظا2
  .مؤثر استبسیار فرزند  یتترب و یمد، که در تعلشو یدر روز هفتم تولد م

 یمتقس پیاپیتوان به سه دوره  یاز تولد را ممراحل رشد انسان پس  ،^ائمه یرهس بنابر. 3

ه شده است. در دور فراوانتوجه  دقت وسالم کودکان  یتو ترب یمتعلها به  همه مرحلهدر . کرد
، کودك تکلیف و مسئولیت ندارد و اگر شود اول که هفت سال اول زندگی کودك را شامل می

 یف. از وظـا توبیخ و بازخواست شودباید انجام دهد، ن راوالدین از او درخواست کردند که کاري 
مربـوط بـه آن،    یطکودکـان و شـرا   يتوجـه بـه بـاز    ،فرزندشان یبرهه از زندگ ینا در ینوالد

 یمـان پ و بـه عهـد   يوفاو نیز  فرزندان میانعدالت  یتمحبت به فرزند و اظهارکردن آن، رعا
 بـه و فرزنـد اسـت    در سرنوشـت  سکننده و حسـا  عنوان یک مرحله تعیینه دوره ب یناست. ا

  .شده است میبه آن توجه  ^یره ائمهجهت در سین هم

آمـوزش و یـادگیري کودکـان و     هـاي  زمینـه دن کـر فـراهم   ه،در ایـن دور  ینوالد یفهوظ
 هـاي  جنبهفرزند در  یتترب ،مرحله ینادر آنها است.  رايالزم ب يها و مهارت ینقوان یريفراگ

 یرهسـ  ی. با مطالعه و بررسـ یردگ یصورت م یماعروابط اجتی و عاطفي، و معنو ینیمختلف د
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در رشد ین و اثرگذارترین دوره تر حساس ی،در زندگ یکودک ورهکه د یابیم درمی ^معصومان

 یـن در ا شـان فرزندان یتو ترب یمتعل یژه بهنگاه و یدها با خانوادهاست. بنابراین کودکان  یو تعال
  مقطع داشته باشند.

  خذآمنابع وم
  .يمکر قرآن .١
  .ميراث ماندگار، ، ترجمه محمد دشتي، قمالبالغه نهج .٢
  .دار صادريروت، ب، يالطبقات الکبر، ق١٤٠٥، سعد، محمد ابن .٣
ـ  تـا،   يبـ ي، عل بن محمد يدالدينشهر آشوب، رش ابن .٤ مطبعـه  ، ، قـم طالـب  يمناقـب آل اب

  يه.العلم
  ي.رض، ، قمعشر ياالئمه اثنتا،  يمحمد، ب ينالد طولون، شمس ابن .٥
  يا.داراالحيروت، ، بلسان العربق، ١٤١٦، مدبن مکرممنظور، مح ابن .٦
  يه.االسالم دارالکتب، ، تهرانورام همجموع، ١٣٨٨ي، اشتر يفراس، مالک ابي .٧
  يمامه.اليروت، ، بضوء القرآن و السنه و االدب يالطفل فق، ١٤٢١، جمعهيل، خل احمد .٨
ـ   ، ١٣٨٢يسـي،  ع بـن  يابوالحسن علاربلي،  .٩ ـ  يکشـف الغمـه ف  ترجمـه  ،^االئمـه  ةمعرف

  يه.اسالم، تهراني، ا زواره ينحس بن يعل
ــاع يشناســ روان، ١٣٨٧ارونســون، اليــوت،  .١٠ ، تهــراني، شــکر ينحســ هترجمــ، ياجتم

 .انتشارات رشد

ـ  يالکبر ةالموسوعق، ١٤٢٨يل، اسماعيني، خوئ يزنجان انصاري .١١ ، ÷الزهـرا  ةعن فاطم
  .ما يلدل، قم

و  يقـات دفتـر تحق ، جـا  ي، بـ خـانواده مسائل ازدواج و حقوق ، ١٣٧٥، اکبر يعلبابازاده،  .١٢
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  .انتشارات بدر
  .انتشارات بهارين، تهران، قاسم روب ، ترجمهرنگ يبترک، تا يب، خوزهپارامون،  .١٣
ــدان، ١٣٨٢يــا، عبــدالکريم، ن پــاک .١٤ ــدين و فرزن ــل وال انتشــارات ،، تهرانحقــوق متقاب

  .الملک کمال
انتشـارات دانشـگاه   ،ن، تهراغررالحکم و درر الکلـم ، ١٣٦١، ، عبدالواحـد تميمي آمدي .١٥

  .تهران
، قـم ي، ا کمره اهللا يتآ ، ترجمهتحف العقول من آل الرسولق، ١٤٠٤ي، ابن شعبه، حران .١٦

  يه.اسالم
  .االسالميه، ، تهرانوسائل الشيعه، ١٣٦٧، حسن عاملي، محمدبن حر .١٧
، ^عشـر  ياالئمه االثن يالنص عل ياالثر ف يهکفاق، ١٤٠١، محمد بن ي، عليراز خزار .١٨

  .يدارب، قم
، ، قـم ×متن و ترجمه رساله الحقوق امـام سـجاد  ، ١٣٨٣، احمديدرباغي، ح رنجبري .١٩

  .سسه انتشارات حضورؤم
محمدرضـا   ه، ترجمـ ×يامـام هـاد   ياز زنـدگان  يليتحل، ١٣٧١، بـاقر ي، قرش شريف .٢٠

  ي.آستان قدس رضو، مشهدي، عطائ
ي، حجـاز  ينرالدفخ ه، ترجم×يعل بن امام حسن يزندگان، ١٣٥١ــــــــــــــــــــــــ ،  .٢١

  .بعثت يادبن، تهران
  .انتشارات دارالفکر ،قميرواني، ش يعل، يهسجاد يفهصح، ١٣٨١ي، علشيرواني،  .٢٢
جامعـه  ، ، قممن ال يحضره الفقيه، ق١٤١٣ي، بابويه قم بن حسين بن يعل محمدبنصدوق،  .٢٣

  .مدرسين
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  .نشر داوري، ، قمعلل الشرايع، تا يبــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .٢٤
 يــروت،، بمکــارم االخــالقق،  ١٤٠٨، فضــل بــن نصرالحســن بــن الــدين يرضــطبرسـي،   .٢٥

  .دارالحوراء
ي، اهللا عطـارد يـز عز ، ترجمهيباعالم الهد ياعالم الور، ١٣٩٠فضل بن حسن، طبرسي،  .٢٦

  يه.اسالم، تهران
ي حـوزه  دفتر تبليغات اسـالم ، قم، ×يحياة االمام العسکر، ١٣٧٤، محمدجوادطبسي،  .٢٧

  علميه قم.
 يغـات تبل، دفتـر  ، قم^يتحقوق فرزندان در مکتب اهل ب، ١٣٧٤ــــــــــــــــــــــ ، ــ .٢٨

  .قم يهحوزه علم ياسالم
ـ   ياسيس ياز زندگ يليتحل، تا يبي، جعفرمرتضعاملي،  .٢٩ ه ترجمـ  ،×يامام حسـن مجتب

  يه قم.حوزه علم ياسالم يغاتقم، دفتر تبلي، محمد سپهر
، تهـران ي، کرمـان  يحجتـ  يعلـ  ه، ترجمصومانمع يرهس، ١٣٧٦ين، ام محسنيدسعاملي،  .٣٠

  .سروش
  ي.آستان قدس رضو، ، مشهد×مسند امام کاظمق، ١٤٠٩، اهللايزعزعطاردي،  .٣١
  ي.سسه انتشارات نبوؤم، ، تهرانفرزند يتترب، ١٣٧٤، بانوغرويان،  .٣٢
ي، دشتستان يعل ترجمه و اقتباس، يجنس يروان يلو تحل يهتجز، تا يبيگموند، زفرويد،  .٣٣

  .شارات رشدانت، تهران
و  يـا انتشـارات انجمـن اول  ، ، تهـران خانواده در اسـالم  ياتنظام ح، ١٣٧٠ي، علـ قائمي،  .٣٤

  يان.مرب
  .ما يلدل، ، قمو اآلل يالنب يخالتار ياآلمال ف يمنته، ١٣٦٩، عباس يخشقمي،  .٣٥
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  .سالميةدار الکتب اال، تهران، يالکاف، ١٣٦٧بن يعقوب ،  محمدکليني،  .٣٦
چـاپ   نـا،  بـی  جـا،  يدزاده، بـي اب يدا، ترجمه وها رنگ يناسش روان، ١٣٦٧، ماکسلوشر،  .٣٧

  .دوازدهم
، سنن االقوال و االفعال يکنز العمال فق، ١٤٠٩ين، الـد  حسام بن ينعالءالدي، هند متقي .٣٨

  .مؤسسه الرسالهيروت، ب
  مؤسسة الوفاء.، ، بيروتاالنواربحارق، ١٤٠٣، محمدباقرمجلسي،  .٣٩
  .دارالحديث، ، قمقرآن و حديث دوستي در، ١٣٨٣، شهري، محمد ري محمدي .٤٠
، ، قــم^يــتحقــوق فرزنــدان در مکتــب اهلب، ١٣٨٣، محمــدجوادي، طبســ مروجــي .٤١

  .قم يهحوزه علم ياسالم يغاتانتشارات دفتر تبل
ـ  ، ١٣٦٢ين، حسـ  بن يعلمسعودي،  .٤٢ ، تهـران ي، محمـدجواد نجفـ   هترجمـ ، يهاثبـات الوص

  يه.اسالم
  ي.جهاد دانشگاه، نتهرا، يتيترب يشناس روان، ١٣٧٢ي، مرتضمنطقي،  .٤٣
  .حياء التراثال ^البيت مؤسسة آل ،، بيروتمستدرک الوسائل، ق١٤٠٨ين، حسنوري،  .٤٤
  .مدرس يدشه يمرکز فرهنگ، اصفهان، يهفرهنگ فاطم، ١٣٨٠ي، پور، مهد نيلي .٤٥
  دار صادر.، ، بيروتتاريخ اليعقوبيتا،  يب، جعفر بن يعقوب ابي بن احمديعقوبي،  .٤٦

  



 

  
  
  

  ه در تعلیم و تربیت کودکان بررسی تأثیر خانواد

  * علی همت بناري

  چکیده

ه اصـول تربیتـی فرزنـدان برگرفتـه از سـبک زنـدگی       ئـ ضرورت این تحقیـق در ارا 
  است.   ^بیت اهل

سازي براي تربیت فرزندان، قبل از تولد فرزند آغـاز و در دوره کـودکی ادامـه     زمینه
رگسالی با مشکالتی مواجـه  که به این اصل توجه نشود تربیت در بز یابد و چنان می

بایست به موانع و عوامل تأثیر گـذار منفـی و    خواهد شد. در اصل پیشگیري نیز می
  کنند، نظر داشت.   تأثیر سوئی که در فرایند تربیت ایجاد می

هــا و  اصــل دیگــر، تکــریم و پاسداشــت حرمــت و کرامــت متربــی در همــه برنامــه
به توانـایی و ظرفیـت متربـی، اصـل      هاي تربیتی است. اصل تسهیل و توجه فعالیت

دیگري است کـه در فراینـد تعلـیم و تربیـت فرزنـدان رعایـت آن ضـروري اسـت.         
ها و برنامه تربیتی به صورت تدریجی و گـام   بایست فعالیت براساس اصل تدریج می

به گام و متناسب با شرایط و اقتضائات سنی، جنسیتی و رشد متربیـان، طراحـی و   
یگري که بیشتر در دوره کـودکی اول مـورد تأکیـد اسـت، اصـل      اجرا گردد. اصل د

  آزادي و عدم تحمیل بر کودك است.

  کلیدي واژگان

  .^بیت سبک زندگی، اهل سازي، تدریج، تسهیل، زمینه آزادي، تربیت فرزند،

                                                                             

 Ah.banari@gmail.com  .ةالمصطفي العالمي ةجامعاستادیار  .*
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  مقدمه
قرار گرفتـه و   یشتريمورد توجه ب یادر دن یراست که در دو دهه اخ یاز مباحث »یزندگ سبک«
مهـم در   موضوعیبه  ،در بجنورد يمقام معظم رهبر یبعد از سخنران یاسالم یراندر ا یژهو هب

رفتـار و تعامـل    یوهناظر به الگـو و شـ   ی،گدشده است. سبک زن یلتبد یغعرصه پژوهش و تبل

بـر   یبه اهداف مورد نظر است کـه مبتنـ   یابیمنظور دست به یو اجتماع يفرد صهانسان در عر
 ؛16ص : 1391، کاویـانی  ك:.ر یشتر،اطالع ب ياست. (برا یفرد در زندگ یحاتها و ترج ارزش

 ی) سبک زنـدگ 146 :1391 و همکاران،شریفی  ؛83 :1382 فاضلی، ؛78 :1390ی، کن مهدوي
 یجتـدر  اسـت کـه بـه    یگذشته و حاضر در زندگ يو الگوها یرونیب یطمتأثر از مح بیشتر ،افراد

 یخاصـ  یـت فرد مسلمان از اهمبراي  یسبک زندگ تمنبع دریاف یرد.گ می هر فرد شکل يبرا

 هـر  يبـرا  یمنبع انتخـاب سـبک زنـدگ   ترین  و مطلوب ینتر مطمئن یدترد بیبرخوردار است. 
 یابعـاد مختلفـ   ^یـت ب اهـل  یاست. سبک زندگ ^یتب و اهل یامبرپ زندگیسبک  ،مسلمان

فرزنـدان اسـت. بـا     یـت بتر یژهو هخانواده ب یتدر ترب یآن، سبک زندگمهم  از ابعاد ؛ یکیدارد

اند  فرزندان داشته یتدر ترب يا یژهشود که آنان سبک و می معلوم ^یتب اهل یرهمراجعه به س

مقاله درصدد است تا پـس از   یناند. ا گرفته کار هب یخاص یتیترب يها اصول و روش ،که در آن
فرزنـدان   یتتربدر  ^یتب اهل یتیاصول ترب ترین مهماز  یبرخیت، از اصول ترب یفیتعر بیان

  .کند یرا بررس

  یتاصول ترب تعریف
 يکه راهنما یکل يها دستورالعمل«؛ از جمله: شده است مطرح یفیتعار یت،مورد اصول ترب در

ـ  ) «87 / 1: 1390، ي(ر.ك: باقر ؛»عمل هستند کـه بـر اسـاس     یتـی ترب یمجموعه قواعـد کل
ـ   يشوند و راهنما ء میانتزاع و انشا ،و رابطه آن دو یتیو اهداف ترب یمبان و  یعمل معلـم، مرب
 یکه از اهداف و مبـان  یزيتجو هاي گزاره«) 129: 1389زاده،  ینی(حس ؛»یرندگ می قرار ینوالد
و  یـزدي (مصـباح   .»هسـتند  یتو ترب یمدر تعل ها یتها و فعال روش يو راهنما یندآ می دست به
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 يهـا  قواعـد و دسـتورالعمل  « یت،توان گفت که اصول ترب ین می) بنابرا291: 1391همکاران، 
یت و هـدا  ريرا راهبـ  یـت به اهـداف ترب  یابیدست يبرا یمرب یرو تداب ها یتاست که فعال یکل

 یفدر تعـار  یگونه که به نـوع  توجه داشت همان ید) البته با72 :1388، ي(ر.ك: بنار». کند می
ها  به عنوان هست یاناست که از مب یکل هاي یدو نبا یدقواعد و با یت،اصول ترب ،اشاره شد یزن

 یکسـان در همـه اصـول    یـت کل یناما ا ؛مهم اصول است یژگیو ،بودن یشود و کل گرفته می
اطـالع   يباشد. (بـرا  یشترب یگرد یاز برخ ،اصول یبرخ شمول یرهبلکه ممکن است دا یست،ن
 ی) ضمن آنکـه ممکـن اسـت برخـ    293 ـ 291: 1391و همکاران،  یزديك: مصباح .ر یشتر،ب

  .  اشدب یاز مترب یخاص یاظر به دوره سنّن ،اصول
 یتـی افراد از اصول ترب یتدر ترب ی،جامعه اسالم یانمرب در مقام ^یتب و اهل |پیامبر

  :شود می یآنها بررس 1ترین مهماز  یبرخ ،مقاله یندر اکه اند  گرفته بهره يمتعدد

  يساز ینهاصل زم. 1

 وابسـته اسـت و بـدون فـراهم     یشینی،پ یطاها، مقدمات و شر ینهدن زمکرامور به فراهم  انجام
 یـت، . تربیسـت ن یرپـذ  امکـان  ید،نحو مطلوب و مفه الزم، تحقق امور ب یطها و شرا ینهشدن زم

 .گـذار اسـت  یرمتعدد و متنـوع در آن تأث  هاي ینهاست و عوامل و زم چند بعديو  یچیدهپ يامر
خـود   یسـته بـه اهـداف با   ،الزم ايه ینهو زم یطبدون توجه به شرا یتیبرنامه تربهیچ  ،رو ینازا

ابتـدا   یتـی، بایـد  تحقـق هـر امـر ترب    يآن است که برا ي،ساز ینه. مفاد اصل زمیابد یدست نم
  است. یرو فراگ یقاعده کل یک ینمتناسب با آن فراهم گردد و ا هاي ینهو زم یطشرا

و اصـل   اسـت  مراحـل گونـاگون   داراي ینـدي فرا یـت، ترب ^یـت ب و نگـاه اهـل   یرهدر س
و  هـا  یـت فعال ،هر مرحلـه  يبرا ،رو ینازا .است يو جار يسار ،مراحل یندر همه ا يساز ینهزم

 يدر مراحـل بعـد   یـت شده که بـدون توجـه بـه آنهـا، موفق     یساز طراح ینهزم یتیاقدامات ترب
از تولـد فرزنـد و   پیش به  ي تربیت،ها ینهو زم یطاز شرا یبخش ،نگاه ین. در ایستن یرپذ امکان

 ردفـ  يا که به گونه یو نوجوان یبه دوره کودک یگردد و بخش میانتخاب همسر بربلکه هنگام 
                                                                             

 .توده اسبر آنها ب یشتره بمالك انتخاب اصول، کثرت کاربرد و وجود شواهد و ادلّ. 1
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لقمان حکیم بـه   :فرمود ×که امام صادق چنان ؛سازد می آماده یدوره بلوغ و بزرگسال يرا برا
...؛ فرزنـدم اگـر در    یا بنی ان تأدبت صغیرا انتفعت بـه کبیـرا  «فرزند خود چنین سفارش کرد: 

) 419 / 13: ق 1403ی، (مجلسـ ...».  خواهی بـرد  رهدر بزرگی از آن به ،کودکی ادب آموختی
ـ      ینهاقدامات زم یناز ا یبه برخ ،به اختصار ادامهدر   يسـاز  ینـه زم یسـاز کـه از آنهـا اصـل کل

  گردد: می شود، اشاره می استخراج
 ینـده د کـه در آ نـ کن انتخـاب ی همسران کند می به مردان سفارش ،مورد انتخاب همسر در

: یـد فرما ینـه مـی  زم یـن در ا |اکرم یامبرفرزندانشان باشند. پ يبرا یستهصالح و شا یانمادر

] ات ینـده مل کن که فرزنـد [آ أ...؛ [در انتخاب همسر] به دقت ت تضع ولدک يءش يا انظر يف«

 یگـري د یثو در حـد  )218/  2: ق 1412(األبشـیهی،  ...» ی دهـ  مـی  قرار یگاهیرا در چه جا
ی، (حر عامل .»ید] انتخاب کنیمناسب یگاهخود [جا هاي نطفه ي؛ براو لنطفکماختار«اند:  فرموده

  )29/  14: ق 1403
داشـته و آنـان مـادران     يا یـژه و یگـاه جاایسـته،  انتخـاب همسـر ش   ^یـت ب اهل یرهدر س

 ×ياز امام هاد یارمهز بن ینمونه عل ياند. برا کرده می فرزندانشان انتخاب يرا برا يا یستهشا
   درباره مادر بزرگوار خود فرمودند: که کند می نقل

ه قال: اُمق يانارفَة بِحيع اَهلِ اجلَنة ال يو ه نهامبيقْر و ال يطانُش کَ ينالُهـا مارد يـد 
ن بارٍجعيد ه يو کلؤة و بِعاهللا اَلَيت نيِم    ـدالص هـاتاُم ـنع فلَّتتوال ت نامو  يقنيالت

  ) 369 ، ح410: ق 1408آملی، ي (طبر ني.الصالح
 شد ینم یکسرکش به او نزد یطانش ؛و اهل بهشت بود ،مادرم به حق من عارف

خـدا بـود و در    یـدار ب یشههم شمدر پناه چرسید؛  یو مکر ستمگر لجوج به او نم
  و صالح قرار داشت.   یقصد يها مادران انسان یفرد

داشـتن   يبـرا  ^یتب نعقاد نطفه، اهلبا همسر و ا یزشدر مرحله آم ،بعد از انتخاب همسر

 ینرا بـه والـد   يا یـژه و هـاي  دسـتورالعمل ینـده،  متعـادل در آ  یتشخص داراي سالم و يفرزند
  :  یندفرما می ×امام باقر ؛ از جملهکنند یه میتوص

و ال نقص و اجعـل   يادهخلقه ز يف يسل نقياولداً  اذ اردت اجلماع فقل: اللهم ارزقين
  )  411/  7: 1406وسی، ط( ري.اخل عاقبته ايل
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و سالم به مـن عطـا    یزهپاک يفرزند یابگو: خدا ي،کرد یزشکه قصد آم یهنگام
  گردان.   یرکن و او را عاقبت به خ

حـاالت   یزمان، مکان و چگونگ درباره يمتعدد يها دستورالعمل ،در اسالم ینهابر ا عالوه
مکروهـات و مسـتحبات   «عنوان  با یدر هنگام انعقاد نطفه وجود دارد که در کتب فقه ینوالد

 ه،نمونـ  يمطلوب فرزند خواهد بود. (برا یتساز ترب ینهزم ،آنها یتاند و رعا مطرح شده »یزشآم
  )378/  2: تا بی ینی،خم امام ؛ 801 ـ 800ق:  1049یزدي،  ییر.ك: طباطبا

بـر   ،آیـد  یشمار م ساز تربیت در بعد از تولد به هیننیز که یکی از مراحل زم يدوره باردار در
 یتها در رفتـار و شخصـ   یخوراک یبرخ یرثأمادر و نوع آن تأکید شده و از ت یهتغذچون نکاتی 

نمونه سفارش شده اسـت کـه بـه همسـرانتان در      يآمده است. برا یانسخن به م ینجن یندهآ

اطعموا حباالکم السـفرجل  «گردد:  یکوتا اخالق فرزندانتان ن یدبده» به« یوهم ي،هنگام باردار
بر استفاده  |اکرم یامبرپ همچنین) 619/  2: ق 1383ي، (نور .»اخالق اوالدکم حيسنفانه 

بـه   ؛عقـل الصـيب   يف يـد تز فاـا اسقوا نسائکم اللبان «اند:  تأکید کرده» کندر«باردار از  زنان

. »گـردد  مـی  شدن عقـل کودکـان   یادباعث ز یراز ید؛کندر بده ي،همسرانتان در هنگام باردار
انـد:   سـفارش کـرده   يمـاه بـاردار   ینمچنان که آن حضرت بر خوردن خرما در آخر(همان) ه

؛ در مـاه پایـانی   يـاً تق يمـاً حل يکـون التمر فان ولـدها   يهتلد ف يشهرها الذ اطعموا املرأة يف«

فرزند بردبار و پاکیزه به دنیا خواهـد   ،در این صورت .بارداري به همسرانتان خرماي تازه بدهید
  )88: ق 1408ی، (طبرس ».آمد

لحظه  یننوزاد دارد که از نخست يبرا يا یژهو هاي اسالم دستورالعمل نیز از تولد فرزند بعد
در گوش راسـت او   ،تولد نوزاد بعد ازاند:  فرموده |نمونه رسول خدا يگردد. برا می تولد آغاز

  )136/  15: 1403ی، اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود. (حر عامل
روز هفـتم وارد   یـژه و در هفت روز اول تولد کـودك و بـه   یگريد يها سنتین، بر ا عالوه
: آب فـرات و خرمـا، (همـان    ،×ینکام برداشتن نوزاد با تربت امـام حسـ   :از جمله ؛شده است

سـر و   تراشیدننوزاد، (همان)  يکردن برا یقه) عق140: (همان ،او يبرا یکو) انتخاب نام ن138
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و  یهمانـان دادن بـه م  یمـه (همـان) و ول  ،نقـره دادن  یـا طـال   سـر نـوزاد،   يمعادل وزن موها
  )142: (همان یگان.همسا
دهـد و آمـادگی بیشـتري بـراي      می از بدي تشخیصرا خوبی  ،ز که کودكیمرحله تمی در

مرحلـه بلـوغ    يساز برا ینهزم هاي یتکند، فعال می آشنایی عملی با احکام و دستورات دینی پیدا
 ×نماز خواندن و روزه گرفتن است. امـام صـادق   ینتمر ،له آنهاسفارش شده است که از جم

  : اند فرموده ینهزم یندر ا
بالصـالة اذا کـانوا    يانکمفمرو صـب  نيمخس سن بالصاله اذا کانوا بين يانناا نأمر صبان

  )  409/  3: ق 1413کلینی، (... . نيابناء سبع سن
امـا شـما کودکانتـان را از     م،کنـی  یبه نماز امر مـ  یما فرزندانمان را از پنج سالگ

  . ...ید به نماز دستور ده یهفت سالگ

خواندن  ،و بعد از بلوغ یستنماز بر کودك واجب ن ی،هفت سالگ یاروشن است که در پنج 
باره بـا احکـام متعـدد نمـاز     یکبه  ،که فرزندان در هنگام بلوغینا ياما برا ؛گردد می نماز واجب
 ،از بلـوغ  پـیش د کـه  نده می حضرت دستور ،سخت نباشد شانیآنها برا یتد و رعانمواجه نشو

انس  ینهزم تا به تدریجکنند  ینز خواندن را تمراو آنان نم یدرا با نماز خواندن آشنا کن انفرزند
درسـت   رویاروییبه  ،از بلوغ پیشدر  يساز ینهزم ینچراکه اپدید آید؛ و عادت به نماز در آنها 

  کند.  می کمکآنان با نماز در بعد از بلوغ 
  : ندکند که فرمود می نقل ×حلبی از امام صادق ،در مورد روزه گرفتن فرزندان ینهمچن

حنن نامر صبياننا بالصوم اذا کانوا بين سبع سنني مبا اطاقوا من صيام اليـوم، ان کـان   
ايل نصف النهار، او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش والفـرث افطـروا، حـيت    

وم و يطيقوه، فمروا صبيانکم اذا کانوا بين تسع سنني بالصوم ما استطاعوا يتعودوا الص
  )409 / 3 :ق 1413ینی، (کل .من صيام اليوم، فاذا غلبهم العطش افطروا

در حدي که تاب و توان آن را دارند به روزه  ،ما فرزندان خود را در هفت سالگی
و یا کمتـر از آن و هرگـاه    از آن شتروسط روز یا بی درچه رگ ؛داریم گرفتن وا می

کردند و ایـن دسـتور بـه روزه     کرد، افطار می میتشنگی و گرسنگی بر آنها غلبه 
انس و عادت و توانـایی پیـدا کننـد.     ،بود که بر روزه گرفتن ه این دلیلب ،گرفتن
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پس شما فرزندان خود را در نه سالگی به روزه گرفتن وادارید و به هر اندازه کـه  
  افطار کنند.   ،بگیرند و اگر تشنگی بر آنها غلبه کرد روزهتوانستند 

و که فرد قصد انتخاب همسـر   یاز هنگام یتی،مراحل ترب ینشود که در همه ا می مالحظه
و شـمول   یتحاکم يساز ینهاصل زم ،تا آستانه بلوغ فرزند را دارد،فرزنداش  يمادر برا در واقع

تـا   ،کند می را فراهم يدر مراحل بعد یشترب یتفقمو ینهزم ،و اقدامات هر مرحله یتدارد و فعال
 مستقل وارد جامعـه  صورترسد و به  ی میو عرف یکه فرزند به بلوغ و استقالل شرع یهنگام

  .باشدجامعه  يبرا یدمؤثر و مف يعضو ،شود می

  یشگیريپ اصل .2

وجـود   زیـ ن یمخل عوامل ،وجود دارد یطیها و شرا ینهزم ،امور یحانجام صح يکه برا همچنان
 دلیـل  بـه  اسـت کـه   یدوقطبـ  يموجـود  ،گردد. انسـان  می آنها یحدارد که مانع از تحقق صح

 کـه انسـان تحـت   ینا يبـرا  1ناسپاس باشد. یاتواند شاکر  می ش،و شر در وجود یرخ هاي ینهزم

خـود را بـه    یتیبرنامه ترب باید ،بر او غلبه نکند یمنف هاي و جنبه یردقرار نگ یعوامل منف یرتأث
 کـار بـه   یـن ا يباشـد. بـرا   در امـان  یعوامل منفـ  یرکند که از تأث یریتو مد یطراح يا نهگو

د، نعوامل مخل بـه ظهـور برسـ    یناز آنکه ا پیش باید و نیاز دارد یتیترب یشگیرانهپ هاي برنامه

 یـن امر است. بـر اسـاس ا   ینناظر به هم یشگیري،ببرد. اصل پ ینتحقق آنها را از ب هاي ینهزم
بـه   او، یو تعـال  ددر کنار عوامل مـؤثر در رشـ   یوستهپ ی،مترب یرشد و تعال یردر مس ، بایداصل

عوامـل مخـل    يگـذار یرموانع و تأث پیدایشنظر داشت و از  یزن ويعوامل مخل و موانع رشد 
در رشد و پرورش  ی،دور از آلودگه سالم و ب یطو مح یطدر شرا ید تا متربکر یشگیريپ یتیترب

کـردن   بـه فـراهم   امبه موازات اهتم ،خود یتیترب یرهدر س ^یتب د. اهلکن ینیآفر خود نقش

انـد و در مراحـل مختلـف     داده می هشدارنیز  یعوامل منف یرتأث درباره ،ها يساز ینهو زم یطشرا

  .اند اصل داشته ینبه ایژه اهتمام و ،از تولد فرزند پیشها  و بلکه سال یسن

                                                                             

1» .يدا هإِناها نا کَفُورإِما وراکا شبِيلَ إِم3 (دهر / ».الس( 
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از ازدواج با  ×یشده است. امام عل یصالح نهاز انتخاب همسر نا ^معصومان یاتروا در

از ازدواج با  ؛ياعاحلمقاء فان صحبتها بالء و ولدها ض يجو تزو ياکما«اند:  زن کودن منع کرده

/  5: ق1413ینـی،  (کل». است یعضا وو فرزند از ا ،بال يمصاحبت با و یزید؛ چراکهکودن بپره
 انـد؛  کـرده  یانبرا نامطلوب انعقاد نطفه  یطها و شرا ینهزم ^معصوم پیشوایان ینهمچن )353

خطـاب بـه    ×یناست که انسان قصد مسافرت دارد. امام حس یبستر شدن در شب ازجمله هم

  اصحابش فرمود:
السفر فان من فعـل ذالـک مث رزق ولـدا     فيها يدونتر اليت يلهالل يف ياناجتنبوا الغش
  )7 ق:1415، ×الحدیث فی معهد باقرالعلوم لجنة( .کان احوال

یـرا  ز یزیـد؛ بپره یدکه قصد مسافرت دار یبستر شدن با همسرانتان در شب از هم
  لوچ خواهد بود.  ،شود يروز ياثر آن فرزند بر اگر

آمـده   شـمار  ن در نطفه انسان بـه یطاش يگذاریرانحراف و تأث هاي ینهاز زمنیز حرام  یهتعذ
) از امـام  64 / (اسـراء » والداالمـوال و اال  و شـارکهم يف « یـه آ یـل ذ یاشیع یراست. در تفس

کـه از مـال    يا نطفـه  ؛يطانما کان من مال حرام فهو من شرکه الش«نقل شده است:  ×باقر

  )300/  2: ق 1420، یاشی(ع ».شود یم میسه ندر آ یطانش ید،وجود آ حرام به
براي شیر دادن به نوزاد  یوانهبدکاره و د یهدا انتخابرا از  ینوالد |رسول خدا همچنین

از شـیر زنـان بـدکاره و     ؛توقوا اوالدکم لنب البغيه وانونه فان اللنب يعـدي «اند:  رحذر داشتهب

  )162 / 2 :1379ی، (طبس». گذارد اثر خود را می ،زیرا شیر ؛دیوانه براي فرزندانتان پرهیز کنید
 د:فرزندان فرمـو  يزشت برا يها القاب و برچسبتأثیر از  یشگیريدرباره پ |پیامبر همچنین

هـاي زشـت بـر فرزنـدانتان      ؛ پیش از آنکه لقببادروا اوالدکم بالکين قبل ان تغلب عليهم االلقاب«

  )419 / 16 :ق 1409، يهند ی(متق ».بر آنان بگذارید بهاي خو ها و کنیه لقبچیره شود، 
ضـمن اشـاره بـه امکـان      ،×امام حسـن مجتبـی   ،در سفارشی به فرزند خود ×منینامیرالمؤ

  :  ندفرمود ،کرده تأکید یاز آن در دوره نوجوان یشگیريپ یتاهم ی، برفرزند در بزرگشدن دل  سخت
قبل  دبقبلته فبادرتک باال يءوامنا قلب احلدث کاالرض اخلياله ما القي فيها من ش

  )  31(نهج البالغه، نامه  .ان يقسموا قلبک و يشتغل لبک
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ت و آمـاده  اسـ نشـده  که دل نوجـوان چـون زمینـی آمـاده و کشـت       یدرسته ب
پس به تربیت تو شتافتم پیش از  ؛پذیرش هر بذري است که در آن افکنده شود

  آنکه دلت سخت شود و خاطرت به چیزي اشتغال یابد. 

اسـت کـه    یجنسـ  ییـز در دوره تم ،از موضوعات مهم مربوط بـه فرزنـدان   یکی همچنین
بسـتر خـواب    يزجداسـا  دربـاره  منفـی،  یامـدهاي پ یاز برخـ  یشگیريمنظور پ به ^یتب اهل

اوالدکـم سـبع    لغاذا ب«اند:  فرموده ینهزم یندر ا |اند. پیامبر تأکید کرده یکدیگرفرزندان از 

بسـتر آنـان را از    ،فرزندانتان به هفت سالگی رسـیدند  هنگامی که؛ سنني ففرقوا بني مضاجعهم

  )441 / 16: ق 1409، يهند ی(متق ».یکدیگر جدا سازید
مـورد   یرو انتخـاب مسـ   یـدگاه کم به استقالل در د فرزند کم ،بلوغو آستانه  ییزدوره تم در

 ین. در چنـ گیرد قرار می گوناگون هاي یدگاهو د نظرهادر معرض  وشود  یک میعالقه خود نزد

از آنکـه   پـیش و سـازند  فـراهم   فرزنـدان  يانتخاب درست را بـرا  ینهزم ین بایدوالد یطی،شرا
ناب آشنا  هاي یشهآنها را به انحراف کشاند، آنان را با اند یح،و ناصح رافیها و افکار انح یشهاند

. امـام  کننـد  یشـگیري در آنـان پ  یـدتی و عق يهرگونـه انحـراف فکـر    یـري گ سازند و از شکل

؛ بادروا احداثکم باحلديث قبل ان تسبقکم اليهم املرجئـه «اند:  فرموده ینهزم یندر ا ×صادق

آنکـه دشـمنان    ، پیش ازشتاب کنیدکار  ینو در ا به نوجوانان خود بیاموزید روایات اسالمی را
گمراه بر شما پیشی گیرند [و افکار نادرسـت خـویش را در ضـمیر پـاك آنـان جـاي دهنـد و        

  )62 / 18 ،196 / 15 ،247 / 12 :ق 1403، ی(حر عامل ».گمراهشان سازند]

از  یکـی کـه   چنـان  ؛کـاربرد دارد  یـز بـاالتر ن  یدر مقـاطع سـن   یشـگیري، به اصـل پ  توجه
 ^یـت ب اهـل  یاتانتخاب شغل مناسب است. در روا ی،مهم فرزندان در دوره جوان هاي دغدغه

 یکـی  ،آورد می به ارمغانجوانان  يرا برا یمناسب یاجتماع یگاهانتخاب شغل مناسب که جانیز 

[بـا   یشخصـ : «انـد  فرمـوده  ینـه زم یـن در ا ×است. امام کـاظم  معرفی شدهفرزند  وقاز حق

یسـت؟  فرزند بر مـن چ  ینرسول خدا، حق ا يآمد و گفت: ا |ل خدافرزندش] خدمت رسو

ده  شقـرار  یـک ن یتیو در مـوقع  یاموزانتخاب کن، او را ادب ب یشبرا یکوفرمود: نام ن حضرت
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  )362 / 6: ق 1406 ی،(طوس». فراهم ساز] یشمناسب برا یاجتماع یگاه[جا
 یـا و گفت:  یدرس |یامبرهمراه فرزندش خدمت پ ی: شخصیدفرما یگري مید یثحد در

حضـرت فرمـود: او را بـه     گمـارم؟  ياهللا، من به فرزندم نوشتن آموختم، او را به چه کار رسول
ی، قصـاب ی، صـائغ یائی، خداوند در آن است و از پنج شغل بـازدار: سـ   يگمار که خشنود يکار

امـتم   يفروشـد و بـرا   مـی  که کفـن  یفرمود: کس یست؟ک یاء: سپرسیدمرد  .یو نحاس یحناط
تـر   تابد، محبـوب  می بر آن یدکند. همانا نوزاد امت من، نزد من از آنچه خورش می مرگ يرزوآ

کند تا آنکـه رحمـت از    می قصاب ذبح .امت من است یانز یپ است که در یاست. صائغ کس
محتکر را در حال  ،همانا اگر خداوند .کند ار میاست که غذا را احتک یحناط کس .رود می قلبش

بـرده  ( اما نحـاس  یند.او را چهل روز در حال احتکار بب ینکهکند، بهتر است از امشاهده  يدزد
فروشـند.   می اند که مردم را یامت کسان ینمحمد، بدتر ينزدم آمد و فرمود: ا یلجبرئ )؛فروش
  )391/  2: ق1409، یقوچان ي(عطارد

رو  یـن ن دارد. ازاآنـا  آینده و تربیـت در  یاديز یرکنند تأث می که فرزندان انتخاب ینوع شغل
د و آنـان را از انتخـاب   نـ فراهم کن فرزندان يشغل مناسب را برا ینهکه زمدارند  یفهوظ ینوالد

بـن عمـار    حاقبرحذر دارنـد. اسـ   منفی براي آنهاست، یامدهايپ داراينامناسب که  يها شغل
شرفیاب شدم و به آن حضرت اطالع دادم که صاحب فرزندي  ×گوید: به محضر امام صادق

  چه شغلی برایش انتخاب کنم؟ ،بزرگ شدهنگامی که  :... به امام عرض کردم ام شده
  فرمود:  حضرت

اذا عدلته (عزلته) عن مخسه اشياء فضعه حيث شئت، التسلمه صريفيا فان الصـرييف  
اليسلم من الربا، والتسلمه بياع اکفان، فان صاحب االکفان يسره الوبـاء اذا کـان، و   

م فانه اليسلم من االحتکار، و التسلمه جزارا فان اجلزار تسـلب  التسلمه بياع الطعا
 .خناسـا فـان رسـول اهللا قـال: شـرالناس مـن بـاع النـاس         تسـلمه منه الرمحه و ال

  )  98 / 12 :ق 1403ی، (حرعامل
ر شغل دیگري که خواستی بگمار؛ او را ه فرزندت را از پنج شغل برحذر دار و به

 ؛فـروش مفرسـت   نزد کفـن  .ربا در امان نیستزیرا صراف از  ؛صراف مفرست نزد
که وبا بیشتر شود (تا مـرگ و میـر زیـاد     شود می دفروش بسیار خرسن زیرا کفن
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 ؛فروشنده مواد غـذایی مفرسـت   نزد .هاي بیشتري به فروش برساند) شود و کفن
همچنـین پـیش قصـاب     زیرا فروشنده مواد غذایی از احتکار ایمن نخواهـد بـود.  

ر اثر سر بریدن مکرر حیوانات) رحم و عاطفه از او رخت بربسـته  نفرست؛ زیرا (د
ترین مردم، کسی اسـت   فروش مگذار؛ زیرا پیامبر فرمود: پست است. نیز نزد برده

  کند. ها را خرید و فروش می که انسان

   یماصل تکر. 3
یـز  ن ینـی در احکـام و دسـتورات د   آفریـد. حرمت داراي کرامت و با يانسان را موجود خداوند،

که حرمت مؤمن بـاالتر از   يا به گونه ؛تأکید شده است انسانبر حفظ کرامت و حرمت  یوستهپ
انجام نداده باشد کـه موجـب از    يکار ،مؤمنخود که  یحرمت کعبه به حساب آمده و تا مادام

که از حرمـت نفـس    یشمرده نشده است. انسان یز، هتک حرمت او جاش شودرفتن حرمت ینب
ـ امیـر مؤمنـان،   خواهد بود.  به دور ياز گناه و نابهنجار ،اشدبرخوردار ب یکاف فرمـوده   ×یعل

 دارايکـه   ی) کسـ 712 / 2: 1389ي، ؛ (آمـد علَيه نفْسه لَم يهِنها بِالْمعصـية  کَرمتمن «است: 

  ».کند یارزش نم بیبا گناه  خود را یتشخص ،احترام نفس باشد
ـ  یمبتن یداب یتیرو هر برنامه ترب ینااز  ؛و اجـرا گـردد   یطراحـ  یبر اصل حفظ حرمت مترب

خـود در اجتمـاع    یسـته شا یگـاه و جا یدر تالش است تا به کرامت انسان یوستهچراکه انسان پ
دار شـدن حرمـت او    و خدشـه  یفکه موجب تضـع  يهرگونه اقدام و رفتار ینبنابرا یابد.دست 

. در کند یت میرا در او تقو يو بزهکار يهنجارناب ینهدارد و زم می روند باز ینا ازرا  يگردد، و
در  ×یـر مؤمنـان، علـی   درست را انتظار داشت. ام يتوان از او بروز رفتارها ینم این صورت،

خـوار   يکه نفسـش بـر و   یکس یره؛نفسه فالترج خ یهمن هانت عل«فرموده است:  ینهزم ینا
  )339/  11: ق 1383ري، (نو». از او نداشته باش یکین یدام ،شد

فرزنـد کـه    یو نوجـوان  یدر مقطع کـودک  اما ،است ی مهمحرمت در همه مقاطع سن حفظ
نیـز بـر    ^یتب و کالم اهل یره. در سیابد یژه میو یتیاهم ،اوست یتشخص یريگ زمان شکل

 ی. رسـول گرامـ  تاسـ  تأکید شـده آنان  یتشخص یمفرزندان و تکر یژهوه ب ،حفظ حرمت افراد

و  یـد ؛ فرزندان خود را احتـرام کن لکم يغفراوالدکم و احسنوا آدام اکرموا : «اند اسالم فرموده
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) آن 195 :15 :ق 1403ی، عـامل  (حـر  ».شـد  یـد خواهکـه بخشـیده    یـد گردان یکوآدابشان را ن
احتـرام   ÷زهـرا  شان، فاطمهفرزند برايسخن وفادار بودند و  ینبه انیز حضرت در عمل خود 

کانت إذا دخلـت علـي الـنيب قـام إليهـا      «ل شده است: که نق يا به گونه قائل بودند؛ يا یژهو
 بـه احتـرام او   |یـامبر آمد، پ می |یامبرنزد پ ÷؛ هرگاه فاطمهفقبلها و أجلسها يف جملسه

ایشان ) 71 / 37 :ق 1403، ی(مجلس». نشاند یش میخو يو در جا یدبوس می و او را یستادا می
؛ چنـان  انـد  داشته یزآم رفتار احترام ‘ینسامام حسن و امام ح ،خود هاي نوه در هر موقعیتی با

  کند:   می نقل باره این در یزعبدالعزکه 
نيسالْح و نسلَ الْحساً فَأَقْبالکَانَ ج هان× بِيا النمآها رطَأَ  |فَلَمبتاس ا وملَه قَام
مطيکُمـا و نِعـم    کَتفَيـه و قَـالَ نِعـم الْمطـي     بلُوغُهما إِلَيه فَاستقْبلَهما و حملَهما علَي

  )  183 / 43 :(همان . ... الراکبان أَنتما
آن حضـرت آمدنـد.    سـوي بـه   ‘ین] حسن و حسـ کهنشسته بود[ |یامبرپ
 حرکـت  ي] چون به کندو[یستادا ایشانبه احترام  ید،آنها را د یوقت |یامبرپ

رفت و آنها را بر دوش خود سـوار کـرد و    ناستقبال آنابه  |یامبرکردند، پ می
  . ...ید هست یو چه سواران خوب یددار یفرمود: چه مرکب خوب

و در  یرفتپـذ  می دعوت آنان را ینه،به احترام کودکان مد یگاهنیز  ×یامام حسن مجتب

  : کرد احترام میو  ،آنان را به خانه خود دعوتگاه شد و  می حاضر شانجمع
بصبيان يلعبون و بني أيديهم کسر خبز يأکلوـا فـدعوه فـرتل و     ×ن بن عليمر احلس

مرتله فأطعمهم و کساهم و قال الفضل هلم ألم مل جيدوا غري مـا   يلأکل معهم مث محلهم إ
  )198 / 11: ق 1385د، یالحد یاب (ابن .أطعموين و حنن جند أکثر مما أطعمناهم

گذشـت و   مـی  بودنـد،  يرگرم بـاز کـه سـ   یاز کنار کودکان ×امام حسن يروز
را  ×حسـن  ماما ،خوردند می و در دست داشتند یکه تکه نان یکودکان در حال

و بـا آنهـا غـذا     یرفتدعوت آنهـا را پـذ   ] ×امام[ به خوردن نان دعوت کردند.
داد و فرمـود:   لباسبرد و به آنها غذا و  یشسپس کودکان را به منزل خو ؛خورد

 ،آنها هرچه داشتند بـه مـن دادنـد    یراز ؛زشمندتر بوددعوت آنها از دعوت من ار
  از آنچه به آنها دادم، دارم. یشمن ب یول
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کردنـد؛   یرا با نام صـدا نمـ   یشانا ×امام جواد ،فرزندش نیز براي احترام به ×امام رضا

مـن   يابـوجعفر بـرا   «...: فرمودند یمثال م براي .دادند یمورد خطاب قرار م یهبا کن یشتربلکه ب
  )596/  2: ق 1429 (صدوق،». ...ابوجعفر نوشتم يو من برا است تهنوش

  یمترب یتاصل توجه به توانایی و ظرف. 4

کـه  ینا ضـمن دارنـد؛   یمتفـاوت  هـاي  يو توانمنـد  یـت ظرف ی،در مقاطع مختلـف سـن   فرزندان
 یناست و بدون توجه به ا یرانکارناپذ یتیواقع ی،در هر مقطع سن یتیو جنس يفرد يها تفاوت

ثمـر   بـی و  یمعقـ  يامر ،در مسائل مرتبط با آنان یتیبرنامه ترب یطراحها،  یتو ظرف ها یتقعوا
 هـاي  یتمحـدود  بـا  ی،و نوجـوان  یدر دوره کـودک  یـژه و هفرزندان ب یگر،د يخواهد بود. از سو

را ندارند. بر اساس اصل توجه بـه   یتیهر نوع فعالدادن انجام  ییو توانا رو هستند روبه يا یژهو
مربوط به آنان را در نظر گرفت و سـطح انتظـارات را    هاي یتواقع، باید فرزندان هاي يمندتوان

  کرد.  یمآنان تنظ هاي يو توانمند ها یتمتناسب با ظرف
  اند:  فرموده ینهزم یندر ا |پیامبر اکرم

ـ    ره؟) قـالَ: يقْبـلُ   رحم اللّه من أَعانَ ولَده علي بِره (قالَ: قُلْت: کَيف يعينـه علـي بِ
بِه قـرـَخ ـُه والي ـُرهق : ق 1403ملی، (حـر عـا   .ميسوره ويتجاوز عن معسورِه والي

15  /199  (  
 :ال شـد ؤخداوند رحمت کند کسی را که فرزند خود را در نیکو شدنش یاري دهد. س

را کـه در   يمودنـد: کـار  تواند او را در نیکو شدنش یاري دهد؟ حضـرت فر  چگونه می
حد توان اوسـت و انجـام داده از وي بپـذیرد و از کـاري کـه انجـام دادن آن بـرایش        

  او را به کاري بیش از توانش وا ندارد و وي را نادان نپندارد. درگذرد؛ ،سخت است

خود به  يعباد یرهداشته است. آنان در س يا یژهو یگاهجا ،اصل ینا یتب و کالم اهل یرهس در
کردند که انجام عبادات بر آنان سخت نباشد و آنچه را در حد توان و  می با فرزندان رفتار يا هگون
  آمده است:  ×امام سجاد یرهنمونه در س ي. براکردند نمی یلتحم ایشانبر  آنها نبود، یتظرف

انه کان يأخذ من عنده من الصبيان بان يصلوا الظهر والعصر يف وقت واحد واملغـرب  
 وقت واحد فقيل له يف ذلک فقال: هو اخف عليهم و اجدر ان يسـارعوا  والعشاء يف
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اليها واليضيعوها واليناموا عنها واليشتغلوا و کان اليأخذهم بغري الصاله املکتوبـه و  
  )  160/  15: ق 1383ي، (نور .الصاله فال تؤخروهم عن املکتوبه اطاقوايقول: اذا 

داشت که نماز ظهـر و عصـر و    ند وامیکودکانی را که نزد او بود ]×سجاد م[اما
مغرب و عشا را باهم بخوانند. به آن حضرت اعتراض شد. فرمود: این عمل بـراي  

بـه  شود که به خواندن نماز پیشی بجویند و  تر و بهتر است و سبب می آنها سبک
کودکـان را بـه    ،امـام  .نماز را ضایع نسازند ،خواب یا سرگرمی به کار دیگر دلیل

فرمود: اگر قدرت و طاقت بـر   داد و می غیر از نماز واجب دستور نمی چیز دیگري
  را محروم نسازید. آنان ،خواندن نمازهاي واجب داشتند

  کند که فرمود:  می نقل ×حلبی از امام صادق همچنین

حنن نأمر صبياننا بالصوم اذا کانوا بين سبع سنني مبا اطاقوا من صيام اليـوم، ان کـان   
او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش والفـرث افطـروا حـيت     ايل نصف النهار،

بين تسع سنني بالصوم ما استطاعوا  انوايتعودوا الصوم و يطيقوه، فمروا صبيانکم اذا ک
  )  409 / 3 :ق 1413ینی، (کل .من صيام اليوم، فاذا غلبهم العطش افطروا

 ود را در هفـت روایت کرده که فرمـود: مـا فرزنـدان خـ     ×حلبی از امام صادق
وسط  درگرچه  ؛داریم به روزه گرفتن وامی ،سالگی در حدي که توان آن را دارند

 روز یا بیش از آن و یا کمتر از آن و هرگـاه تشـنگی و گرسـنگی بـر آنهـا غلبـه      
 بـه بود کـه)   ه این دلیلب ،کردند [و این دستور به روزه گرفتن کرد، افطار می می

ایی پیدا کنند. پس شما فرزنـدان خـود را در نـه    روزه گرفتن انس و عادت و توان
روزه بگیرنـد و اگـر    ،کـه توانسـتند   دازهسالگی به روزه گرفتن وادارید و به هر ان

  افطار کنند. ،تشنگی بر آنها غلبه کرد

  یجاصل تدر. 5
 یـن و ا یردپذ یر میخود تأث یرامونپ یطها و شرا ینهاست که از عوامل، زم يموجود انسان

 یج،است. مفاد اصل تدر يا و مرحله یجیبلکه به صورت تدر یست؛ن یکبارهو  یدفع یر،تأث
 يگـذار یربـا هـدف تأث   ینو والـد  یانکه مرب یتیها و اقدامات ترب برنامه همهآن است که 
و  یجیبـه صـورت تـدر    ، بایـد کننـد  ین میو تدو یو فرزندان خود طراح یانمثبت بر مترب

و اجـرا   یمتنظـ  متربیـان و رشـد   یتیجنسـ ی، سن زهاينیاو  یطگام و متناسب با شرا به گام
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  فرموده است:  باره یندرا ×گردد. امام باقر

 يبلـغ حـيت   يتـرک مث  فقل له سبع مرات قل ال إله إال اهللا نيإذا بلغ الغالم ثالث سن
له قل حممد رسول اهللا سبع مـرات   يقالمث  يوما ينو سبعة أشهر و عشر نيثالث سن

  )  115 :ق 1408ی، (طبرس. ...  و
ال الـه   یـد هفت مرتبـه بگو  یندبه او بگو ید،رس یکه کودك به سه سالگ هنگامی

محمـد   یـد که هفت مرتبـه بگو  یندبه او بگو یدر چهار سالگ .]یاموزداهللا [تا ب اال
را به قبله متوجـه کننـد و بـه او     یشرو یدر پنج سالگ .]یردبگ یادرسول اهللا [تا 

را  یحرکوع و سجده صـح  یسالگ شش یانر پاد .که سر به سجده بگذارد یندبگو
و  ي؛را بشـو  یـت به طفل گفته شود: دست و رو یو در هفت سالگ یاموزندبه او ب

  پس از آن به او گفته شود: نماز بخوان.  

  فرمود:  شنیدم که می ‘گوید: از امام صادق یا امام باقر می عبداهللا بن فضاله ینهمچن

مت له سبع سنني قيل له اغسـل وجهـک و کفيـک    يترک الغالم حيت يتم له سبع فاذا 
فاذا غسلهما قيل له صل مث يترک حيت يتم له تسع سنني، فاذا متت له علم الوضوء و 

و ضرب عليها، فاذا تعلم الوضوء و الصاله غفراهللا لوالديـه ان   لصالهضرب عليه و با
  )  132 / 88 :ق 1403 ؛ مجلسی13 / 3 :ق 1403ی، عامل (حر .شاءاهللا

هفـت سـالش    کـه  هنگامیگذارند. پس  حال خود می هسالگی ب ك را تا هفتکود
 رد،شود که صورت و دستانت را بشوي و اگـر چنـین کـ    به او گفته می ،تمام شد

 نه سالش تمـام  که هنگامیکنند تا اینکه نه ساله شود، پس  بار دیگر رهایش می
 ؛را بزننـد وضو یادش دهند و براي وضـو گـرفتن [اگـر سـرپیچی کنـد] او       شد،

بـاز زنـد] او را    سازند و بر خوانـدن نمـاز [اگـر سـر     همچنین به نماز وادارش می
خواهد بخشـید   راخداوند پدر و مادرش  ،وضو و نماز یاد گرفت چونبزنند. پس 
  ان شاءاهللا.

ایـن   يبند نماز و لزوم مرحله کودك با وضو و کردن به مراحل آشنا یف،شر یثحد یندر ا
و توان فرزند در نظر گرفته شده باشـد و   یتکنند و ظرف ینچن ینوالد اگر ت.اساشاره شده  کار
 ياو را در حـد  یتوان بر او سخت گرفت و حتـ  ، میکند یامر کوتاه ینحال فرزند در ا ینع در

  د. کر یهتنب ،همراه نداشته باشد به یمنف یامدکه پ
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  یلتحم پرهیز ازو  ياصل آزاد. 6

رفتار و  ،بر اساس انتخاب خود یعی،طب یطاست و در شرا یارختصاحب اراده و ا يموجود انسان
کـه بـر اسـاس     يرفتـار  ،رو ینهمـ  از .اسـت  یـزان و اجبار گر یلند و از هر نوع تحمک می عمل

بـه دوره اجبـار و    محدود ،دهد، دوام نخواهد داشت و انجام آن می و اجبار از خود بروز یلتحم
 تـوان  یگر مید اي زاویهاز  ،سال اول هفت یژهوه ب ی،دکدر دوره کورا امر  یناست. اما ا یلتحم

و سود از  ياز بد یخوب یصو تشخ ییزهنوز به حد تم ،دوره ینکودك در ا چراکه کرد؛ یبررس
 و ياو نـامفهوم اسـت. مفـاد اصـل آزاد     ياز هنجارها و ناهنجارها بـرا  یاريو بس یدهنرس یانز

عمـل داشـته باشـد و متناسـب بـا       يزادآبایـد  کـودك   آن است که ،بر کودك یلتحم پرهیز

 یتداده شـود و از اعمـال محـدود    ويگوناگون بـه   هاي یتاو اجازه انجام فعال یاقتضائات سن
یسـت،  نکردنـی  درك  یشکـه بـرا   ییآداب و هنجارهـا  یلاو و تحم ی بهو امر و نهدرباره او 

  د.کر یزپره
ه و هفـت سـال اول   اصـل توجـه شـد    یـن به مفاد ا ^معصومپیشوایان و کالم  یرهدر س

آمـده   ×از امام صـادق  یتیاو به حساب آمده است. در روا يو باز يدوره آزاد ،کودك یزندگ

 کنـد  ي...؛ فرزندت را در هفت سال اول آزاد بگـذار تـا بـاز   ین سبع سن یلعبدع ابنک « :است

ره دو یـن کـودك در ا  یگوشیگوناگون و باز هاي یتتجربه فعال) 48/  6ق: 1413(کافی،  ...». 
عقـل کـودك در    یـت و تقو يبردبار یلاز قبمثبتی بلکه آثار  یست،ن یتنها مضر و منف نه ی،سن

  .دارد یرا در پ یبزرگسال

آمده و بر آن تأکید شده است.  به شمارمطلوب یت، وضع ینا یات،روست که در روا یناز هم

صغرِه ليکونَ حليمـا يف   تستحب عرامةُ الصيب يف«نقل شده است که فرمود:  ×از امام کاظم

؛ سزاوار است بچه در کودکی بازیگوش باشد تا در بزرگسالی کـبرِه، ما ينبغي اَن يکونَ االّ هکَذا

پیـامبر   همچنـین  )51 / 6 :ق 1413ینـی،  . (کل»باشدبردبار گردد و شایسته نیست که جز این 

؛ بازیگوشـی کـودك در   زيادةٌ يف عقله يف کبـرِه  عرامةُ الصبِي يف صغرِه: «انـد  هفرمود |اکرم

  )194/  1: ق 1416یون، ح (ابن ».مایه فزونی عقل او در بزرگسالی است ،اش خردسالی
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 ییو آقـا  یادتاز هفت سـال اول بـه دوره سـ    یات،روا یدر برخ ،اصل ینا یتاهم به دلیل

ني، و عبد سبع سـن ني، سبع سن يدس اَلْولَد: «ندفرمود |یامبرپ که ؛ چنانشده است یادکودك 
 ».اسـت  یـر بردار، و هفت سال وز فرمانسال هفت سال سرور، هفت  زندفر ؛نيسبع سن يرو وز

و اجبـار بـر    یـل تنها از تحم اقتضا دارد که نه ،از کودك یفتوص ین) ا222 :ق 1408ی، (طبرس
وي  مضرّ یرغ هاي قهها و عال تحقق خواسته ینهمبود و ز اوبلکه در خدمت  ،کرد یزکودك پره

  فراهم کرد. یزرا ن
بر آموزش حالل  درنگ بیپس از گذشت هفت سال اول،  یات،از روا يا در دسته ینهمچن

اَلْغالم يلْعـب سـبع سـنني    «فرمود:  ×امام صادق ؛ از جملهتأکید شده استبه کودك و حرام 
بس تابالْک ـَلَّم ؛ پسـر بچـه هفـت سـال بـازي      سبع سـنني  رامع سنني ويتعلَّم احلالل والْحويتع

ینـی،  (کل .»آمـوزد  گیرد و هفت سال حالل و حرام را مـی  کند؛ هفت سال نوشتن را فرا می می
ـ    می استفاده یتروا یناز ا )47 / 6 :ق 1413  یمشود که زمان آموزش خوانـدن و نوشـتن و تعل

از هفت سال  پیششود و  می آغاز وماز هفت سال د ی،اجتماع يهنجارها یگردو  ینیمسائل د
بر کودك سخت گرفت  یاجتماع يهنجارها دیگرو  یو اخالق ینیدر مورد مسائل د یددوم نبا

  :  یدگو می خالد ام ؛ چنان کهاست شدهتوجه  ^معصومامامان  یرهامر در س ینابه و 
: سـنه، سـنه و   |اهللا فر قال رسولأص يصقم يو عل مع أيب |رسول اهللا يتأت
: |قال رسـول اهللا  أيب حسنه. قال: فذهبت ألعب خبامت النبوه فزبرين يهباحلبش يه

  )۳۶/  ۴ق: ۱۴۰۱(خباری،  .دعها
. یدمرسـ  |یـامبر بودم، بـا پـدرم خـدمت پ    یدهزرد پوش یراهنیکه پ یدر حال

 یـن در ا! مـن  یکوچه ن یعنی یکه به زبان حبش »سنه، سنه«فرمود:  |یامبرپ
کـار   ینمرا از ا یپدرم با درشت؛ مشغول شدم |یامبربا انگشتر پ يحال به باز
  کند]. يباز ؛کن [او را بگذار یشفرمود: رها |یامبربازداشت. پ

متعـدد و   هـاي  مهم است که کودك در هفت سال اول آزاد باشد و فرصت تجربه بنابراین،
توجه داشـت   ید. البته باشود یزفتارها بر او پرهآداب و ر یلکند و از تحم یدامتنوع کودکانه را پ

 اکـه چر یست؛ن یگرانحقوق د یمطلق و مناف يآزادیل، تحم پرهیز ازو  ياصل آزاد يکه معنا
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الزم است هـر   يبلکه کودك در موارد ؛منجر شود یگراند يبه سلب آزاد یدکودك نبا يآزاد
بر او سـخت   یداما در هر صورت نبا ؛ودآشنا ش ها یتمجاز فعالیربا حدود مجاز و غ یی،چند ابتدا

 یـا سـرزنش   وي را از او انتظـار داشـت و  یست، ن شرا که در حد درك و فهم یزيگرفت و چ
  کرد. یبدن بیهتن

   یجهنت
 هـاي  قواعد و گـزاره  :د عبارتند ازندار یاسالم یتدر نظام ترب يا یژهو یگاهجاکه  یتترب اصول

در چارچوب  یتیو اهداف ترب ها یتو فعال یت هستندبتر ینددر فرا یعمل مرب يکه راهنما یکل
در همـه مـوارد    یتکل یناما ا ؛و شمول آنهاست یتکل ،مهم اصول یژگی. ویابد تحقق میآنها 

 ؛باشـد  تـر  گسـترده  یگـر اصول نسبت به اصول د یبرخ دامنهبلکه ممکن است  یست؛ن یکسان
  اشد.ب یخاص یاصول ناظر به دوره سن یهمچنان که ممکن است برخ

فرزنـدان شـده اسـت.     یـت به اصـول ترب  يا یژهتوجه و ^معصومامامان  یتیترب یرهس در
داشـته،   یشـتري نمـود ب  ^معصـوم پیشوایان  یرهکه در س یتیاز اصول ترب یمقاله برخ یندرا

و  ییاصـل توجـه بـه توانـا    یج، اصل تدریم، اصل تکریشگیري، اصل پي، ساز ینهاصل زم مانند
 تـرین  مهـم  شده اسـت کـه   یبررس ،بر کودك یلتحم پرهیز ازو  يدو اصل آزا یمترب فیتظر

  شرح است:  این حاصل به  هاي یافته
 ي،سـاز  ینـه اسـاس اصـل زم   بر .است یوستهمستمر و پیچیده، پ يامر ،فرزند یتامر ترب. 1

و اهـداف   شـود به نحو مطلوب انجام  ین،مورد نظر والد یتیاقدامات ترب ها و که برنامهینا يبرا
بـراي اجـراي ایـن    الزم  هاي ینهو زم یطاست که ابتدا شرا يضروریابد، ظر آنان تحقق مورد ن
  .یردمورد توجه قرار گ ی،امر در تمام مقاطع سن ینفراهم کنند و ا نرا در فرزنداها  برنامه
بـراي   يساز ینهزم ، عالوه برفرزندان یتترب ینددر فرا ینوالد یشگیري،بر اساس اصل پ. 2
 یـت ترب ینددر فرا یاحتمال هاي یببه موانع و آس؛ فرزندان یتیترب هاي یتا و فعاله برنامه اجراي
موانـع و   یـن ا ییضـمن شناسـا   یتـی، ترب یـت توجه کننـد و در هـر برنامـه و فعال   باید  یزآنان ن

  آنها حفظ کنند. یرو فرزندان را از تأث یشگیرياز وقوع آنها پ ی،احتمال هاي یبآس
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نگه دارنـد و  ی سن هر مقطعحرمت فرزندان خود را در  باید نیوالد یم،مطابق اصل تکر. 3
  .  بپرهیزند شود، می دار شدن حرمت فرزندانشان که موجب خدشه یاقدام یااز هر نوع رفتار 

 یخاص یتاز توان و ظرف ی،رشد هستند و در هر مقطع سن یراز آنجا که فرزندان در مس. 4
 یـت واقع ینایتی، ترب یفتکال يو واگذار ها یتعالها، ف است در همه برنامه يبرخوردارند، ضرور

آنـان   یـت فراتـر از تـوان و ظرف   یفتکـال  توقـع  و یـري گ از سخت یندر نظر گرفته شود و والد
  از آنان انتظار داشته باشند.فرزندان و در حد توان  بپرهیزند

براسـاس اصـل    .شـود  یمحقق نم یصورت دفع است و به یجیامر مستمر و تدر یت،ترب. 5
ی، سـن  یطو گام به گام و متناسـب بـا شـرا    یجتدر بهباید  یتیترب هاي و برنامه ها یتفعال یج،درت

و  یو منطقـ  یعـی طب یطدر شـرا  یت،ترب یندو اجرا گردد و فرا یو رشد فرزندان طراح یتیجنس
  .یابداز عجله تحقق  ردو هب

 یکـودک اول بـه دوره   بیشـتر بر کـودك کـه    یلاز تحم یزو پره يبر اساس اصل آزاد. 		6
مـورد   هـاي  یـت انجام فعال در ییز،از سن تم پیشکودك خود را تا  یدبا یناختصاص دارد، والد

و  یاجتمـاع  يرفتارها یلمتعدد و متنوع آزاد بگذارند و از تحم هاي عالقه خود و داشتن تجربه
  .یزندپرهیست، بنآنان درك و فهم  در حدکه  ینید

  منابع و مآخذ
  .يدمج قرآن .1
  .هالبالغ نهج .٢
دار مکتبـة   ،، بيـروت المستطرف في کل فن مسـتظرف ق،  ١٤١٢الدين،  شهاب األبشيهي، .٣

  الحياة للطباعة والنشر.
 يـاء دار احيـروت،  ، بشرح نهـج البالغـه  ، ق ١٣٨٥ عبدالحميد بن هبةاهللا، يد،الحد ياب ابن .٤

  .يالتراث العرب
  ت دار االضواء.انتشارا يروت،، بدعائم االسالم ،ق ١٤١٦نعمان بن محمد،  يون،ح ابن .٥
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  . يةتهران، مکتبة االسالم، يلهالوس يرتحرتا،  بي ،اهللا روحيني، سيدخمامام  .٦
  .يثانتشارات دارالحد قم،، غررالحکم و دررالکلم، ١٣٨٩، عبدالواحد آمدي، .٧
 انتشارات مدرسه. ،، تهران١ ج، ياسالم يتدوباره به ترب ينگاه، ١٣٩٠خسرو،  باقري، .٨

  ، بيروت، دارالفکر.الصحيحق، ١٤٠١بخاري، محمداسماعيل،  .٩
 يپژوهش يسسه آموزشؤم ،قم، يتبر تعامل فقه و ترب ينگرش، ١٣٨٨، همت يعل بناري، .١٠

  .+ينيامام خم
 ،قـم ي، ا اهللا کمـره  يـت ، ترجمـه آ تحف العقول من آل رسـول ، ١٣٦٩شعبه،  ي، ابنحران .١١

  .يهاسالم
ـ ق،  ١٤٠٣، محمد ي،حر عامل .١٢ ـ  يعهوسائل الش ـ  يال  يـق: تحق، عهيمسـائل الشـر   يلتحص

  .يالعرب ياء التراثاح داريروت، بيرازي، ش يربان يمعبدالرح
 يـت (ترب ١، ج ^يـت ب و اهـل  |يـامبر پ يتيترب يرهس، ١٣٨٩، يعلـ  يدس ،زاده ينيحس .١٣

  حوزه و دانشگاه. يپژوهشگاه همکار ،سوم، قم يراستفرزند)، و
)، يسالما ي(اخالق و سبک زندگبهار يشههم، ١٣٩١و همکاران،  يناحمدحس شريفي، .١٤

  نشر معارف. ،قم
  . يرهانتشارات االميروت، ب، يهالفق يحضرهمن ال ،ق ١٤٢٩ي، صدوق، محمد بن عل .١٥
 مــياالعل ةموسســيـروت،  ب، يالعــروة الــوثقق،  ١٤٠٩محمـدکاظم،  يــزدي،  ييطباطبـا  .١٦

  ت.عامطبوال
  دارالحوراء.  يروت،، بمکارم االخالقق،  ١٤٠٨فضل بن حسن،  طبرسي، .١٧
ـ  ق،  ١٤٠٨جريـر،  طبري آملـي، محمـد بـن     .١٨ االعلمـي   ةسسـ ؤميـروت،  ، بةدالئـل االمام

  للمطبوعات.
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  النعمان.   ةمطبع ،، نجفدرر األخبار فيما يتعلق بحال االحتضار ،١٣٧٩ محمدرضا، طبسي، .١٩
  اهللا المرعشي العامه. تآي ةمکتب يران،، ااالخبار يبتهذق،  ١٤٠٦محمدحسن،  ي،طوس .٢٠
الحسن موسي بـن جعفـر    ابي کاظمالمام اال مسند ق،١٤٠٩ اهللا،يـز عز ي،قوچان يعطارد .٢١

  .آستان قدس رضوی ،، مشهدعليهما السالم
، قسـم الدراسـات   ةالبعثـ  ةسسـ ؤم ،قـم ، ياشـي الع يرتفسق،  ١٤٢٠عياشي، محمد بن مسـعود،   .٢٢

 .  ةاالسالمي

  نشر صبح صادق. قم، ،يمصرف و سبک زندگ، ١٣٨٢محمد،  فاضلي، .٢٣
پژوهشـگاه   ،، قـم بـزار سـنجش آن  و ا ياسـالم  يسبک زندگ، ١٣٩١محمـد،   کاوياني، .٢٤

  حوزه و دانشگاه. يهمکار
  . ٢چية، دار الکتب االسالم ،، تهرانيکاف، ق ١٤١٣يعقوب، محمد بن کليني،  .٢٥
، ×موسوعة کلمات االمـام الحسـين  ، ق ١٤١٥، ×الحديث في معهد باقر العلوم لجنة .٢٦

  .دارالمعروف قم،
ـ   يال المرشد، ق ١٤٠٩، ينالـد  بن حسام ينعالءالدي، هند متقي .٢٧ سـنن   يکنز العمـال ف

  . ٣الرساله، چ ةمؤسس يروت،، باالقوال و االفعال
  .يالتراث العرب ياءاح دار يروت،، ببحاراالنوارق،  ١٤٠٣، محمد باقر مجلسي، .٢٨
 ،تهـران ، ياسـالم  يـت و ترب يمفلسفه تعل، ١٣٩١و همکـاران،   يمحمدتق يزدي، مصباح .٢٩

  انتشارات مدرسه.
  .×دانشگاه امام صادق ،تهران، يو سبک زندگ يند، ١٣٩٠، يدمحمد سع ي،کن مهدوي .٣٠
  .يةاالسالم ةانتشارات دارالمطبع يران،، امستدرک الوسائل، ق ١٣٨٣ ميرزا حسين، نوري، .٣١

  





 

  
  
  
  

  ^جایگاه صله رحم در سبک زندگی اهل بیت

  *الدین  سید حسین شرف 

  چکیده

ات انسانی، هاي کلیدي و برجسته سبک زندگی دینی در حوزه ارتباط یکی از مولفه
ارتباط با خویشان و بستگان نسبی و سببی، اعم از مومن و غیر مومن است کـه بـه   

اي که در منابع دینی و سیره بزرگان دین نیـز   تعبیر شده است؛ آموزه» صله رحم«
فراوان و با تعابیر مختلف بر رعایت آن در هر شرایط ممکن تصـریح و تاکیـد شـده    

هاي عقلی، شهودي، دینی و تجربـی، تحـت    شتوانهاست. این ارزش اجتماعی برغم پ
تأثیر برخی تحوالت ساختاري، شخصیتی، فرهنگی و ارتباطـاتی از جایگـاه پیشـین    
خود در جامعه سنتی، افول کرده و به یک ادب اجتماعی مرسوم در برخی تعامالت 

  موسمی و مناسبتی تبدیل شده است.
منابع اصیل دینی (آیات وروایـات)،  این نوشتار درصدد است تا با رجوع مستقیم به 

جایگاه این آموزه راهبردي را در سبک زندگی دینی و حیات طیبه یا مدینه فاضـله  
  اسالمی تعیین و تحلیل کند. 

  کلیدي واژگان

  .صله، قطع، رحم، سبک زندگی، ارتباط، کارکرد

                                                                             

 sharaf@qabas.net  .+مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی استادیار .*
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  مقدمه

ی، ه ارتباطات انسـان ] در حوزی[اسالمینی د یو برجسته سبک زندگ یديکل يها لفهؤاز م یکی
) اعـم از  هـا  یـدگاه د یبرخـ  ی، براسـاس بستگان سبب زین(و  یو بستگان نسب یشانارتباط با خو

از آن  یـاتی، و اله ینی(مشروط به شروط و حدود خاص) است که در منابع د مؤمنیرمؤمن و غ

و  هـا  كبـر محـرّ   افزون ،رحم صله یتبه رعا یاقو اشت یزهشده است. انگ عبیرت» صله رحم«به 
 یو اجتماع يدر سطوح فرد يکارکرد يها ضرورتیی، عقال یدواعي، فطریستی، ز یادهايبن

در قالـب   یالهـ  یـان ادد یـ أک يهـا  یـب و ترغ هـا  یهاز توصـ ی، فرهنگـ  یخیتـار  يهـا  و رسوب
در  یجهانشمول فرهنگ يها از ارزش یکیو به  است یو اخالق یفقه يها اي از الزام مجموعه

  شده است. یلتبد یجوامع انسان

ضـرورت و  ی، جمعـ  یرشپـذ ی، و رواج همگـان  یوعاز ش یهمگ ،شناسان مردم يها گزارش
متنوع آن، در جوامـع   ییاجرا يها سازوکارو  ها شکلی، نفوذ و رسوخ فرهنگي، کارکرد یتاهم

و تعلـق   یونـد پ یـا رحـم   صله یدتردبدون دارد.  یتحکا یبافت سنت يجوامع دارا ویژه به یانسان
در صـورت  یشاوندي هستند، خو يوندهایپو  ها یوابستگ يداراکه  يافراد یجوارحو  یجوانح

شده و  يغالب و نهاد یارزش فرهنگ یکبه  یلتبد ی،اجتماع یاتعام در گستره ح یابی یانجر

 یو اجتمـاع  يفـرد  یجآن، آثـار و نتـا   یـت بـه رعا  یقـاطع و عمـوم   یعملـ  يبنـد  يپابالطبع 
 یـز ) نیـات و روا یات(آی منابع اسالم، آثار متنوع ینترتب هم یلاي به دنبال دارد. به دل برجسته

از زبـان و   یشتر،) بیاجتماع یشناخت و روان یشناخت مردمی، شناخت (جامعهی همچون منابع علم

انـد.   بهـره گرفتـه  ی اجتمـاع  یآموزه و ارزش فرهنگـ  ینا یحو تشر یلدر تحل يمنطق کارکرد
روح  یـت تقوی، عاطف یازهاين يو ارضا ینمأرحم در ت آثار، نقش صله ینکارکرد ا ینتر برجسته

بـه صـورت    یخـدمات عمـوم   گسـترش  يبـرا  یـزه انگ یجـاد ای، اجتماع ياری همو  يمددکار
 يهـا  شـبکه  یـان در م ی ـ اجتماع تگیهمبس یتو تقو یجاداي آن در ا ینهو نقش زم یررسمیغ

  است.  ـ جامعه یکخرد درون 

مهـم نظـام    يهـا  مجموعـه یراز ز یکـی ان بـه عنـو  یشـاوندي،  که شـبکه خو  یستن یشک
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 یتجمـع انسـان   يهـا  کانون ینتر یلو اص ینتر از خانواده، از کهن پسدر مرتبه  ،کل یاجتماع
را در  یو سـبب  ینسـب  يشـاوند یخواز افراد برخوردار از  یجمع در خور توجه ن کانون،یا .است

دار و  یشـه عد و سنن راي از قوا مجموعه یتبا مرجعی، اجتماع ـ یعیتشکل طب یکارچوب هچ
مشـترك و   یوابسـتگ  ي)، دارای(از نوع سـازمان ی مراتب سلسله یرساختار غ يشده، دارا یرفتهپذ

و  هـا  هاز مالحظـ و به دور  یو اخالق یبه تعامل عاطف يقو یزهو انگ یلمتقابل، برخوردار از تما
  داده است.  يجا وددر خ یانه،سودجو يها همحاسب

حقـوق و   یمفهـوم نـاظر بـه معرفـ     ینتـر  عام ،»قطع رحم«بل در مقا» رحم صله« مفهوم
 ینـه مطالعـه بـه قر   یـن است. در ا ینید یاتدر ادب یشاوندانمتقابل خو یو اخالق یفقه یفتکال

  . میا ز کردهیپرهصورت مستقل  کن از طرح مباحث مربوط به قطع رحم بهمتا حد م ،تقابل

  یو سبک زندگ دین
 ینتـر  یـادي و بن ینتر يعنوان محور به ،اسالم يفرانهاد یابی یتو موقع یانقالب اسالم دادیرو

 یسـتی ز يو الگوهـا  هـا  سـبک  يضرورت بازسـاز ی، و اجتماع يدر سطوح فرد یستیمنطق ز
 ل بهیدئاا یجامعه مذهب یک یجیاستقرار تدر یرآنها در مس دربارة یموجود و اصالح و مهندس

 یـران جامعـه امـروز ا   يجـد  يهـا  ضرورتاز  یکیرا به ی اسالم قالبان يمحور عنوان آرمان
لـزوم توجـه   یـر،  اخ يهـا  الدر سـ  يمقـام معظـم رهبـر    یحصـر  يیدهاکأکرده است. ت یلتبد

  ساخت. دو چندانمهم را  ینمسئوالنه به ا
آنها  یتبه رعا یعمل بندي پاي یزانو م یستیز يها سبک ینشاست که خلق و آفر بدیهی

 ها یهبا سرما یمینسبت مستقینی، د یرو غ ینیه اعم از دجامع در هر انه،روز یزندگ یندهايدر فرا
 هاي هتجربی، جمع یتحاکم، عقالن يو هنجار یارزش يها نظامی، غالب فرهنگ يها گفتمان و
یطـی،  و امکانات مح ها فرصتي، کارکرد يها و ضرورت یاجتماع حیاتشده، اقتضائات  یستز
  دارد. يفرد هاي یقهو سل ها مندي قهو عال ها یحها، انتظارات، ترج خواستهیازها، ن

هسـتند.   یهـر جهـان اجتمـاع    يمحـور  از عناصر ،کالن يها و ارزش ها آرماناعتقادات، 
ـ   ییـر ها، ساختارها و تغ ها، هنجارها، نمادها، سازمان کنش بـه تناسـب    آنهـا  یو تحـوالت درون
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 ی،اله یاناز اد رفتهبرگ يها ینیب . جهانیندآ یوجود مه کالن ب يها و ارزش ها اعتقادات، آرمان
عنـوان   بـه  ،کـالن  يهـا  هـا و ارزش  باورهـا، آرمـان   یتو هـدا  یـد تول بـع من ینتر همواره مهم

  اند.   بشر بوده یو اجتماع يفرد یزندگ یادهايبن ینتر اي یهپا
 يفـرد  يهـا  یحو تـرج  ها شیگرااز  یناش يرفتار یتکل یاالگو  یف،تعر بنابر یزندگ سبک
و بلکه  ینتر از مهم یکی ین،افراد است و د ییثر از نظام معناأمت یزن اه یحو ترج ها یلاست. تما

از  یـري گ همـواره بـا بهـره    ،فعـال  یـان اسـت. اد  یینظام معنـا  ینتر یلبد ی، بها جهت یاز برخ
امکانــات و ی، اجتمـاع  ينهادهـا و سـاختارها  یخی، تـار  يهــا ه، تجربـ يا آمـوزه  يهـا  یـت ظرف

و اسـتقرار   یجـاد ا یرخـود را در مسـ   یـروان اند تـا پ  داشته یسعیطی، و مح يعصر يها فرصت
مـورد اعتقادشـان و    یو ارزشـ  ینشـی مطلـوب و متناسـب بـا اقتضـائات ب     یزنـدگ  يهـا  سبک

  کنند. یتهدایند، ز یکه در آن م یجهان يها ضرورت
در  یحت ،تجربه بنابراست که  یستیز يو الگوها يو رفتار یمعرفت يها از نظام یکی دین،

نگرش و سلوك ها،  هباورها، احساسات، تجرب یايو دن یتح تحقق (نظام شخصسط ینتر يفرد
 یـات و کـل ح  یسـتی ز يها در ساحت یعسر یابی یانجر يبرا ییاستعداد باال ،مؤمنانه شخص)

غلبـه  ی، اجتمـاع  یگـاه (بسته بـه جا ی اجتماع یو زندگ یجمع یاتو به تبع آن در کل ح يفرد
) دارد و بـالقوه  یـدئولوژیک ا يو دعاو یانموال یچگونگو  دي، تعداا آموزه يها یتظرفی، گفتمان

 ،سـطوح  یبرخـ  در یـن اسـت کـه نقـش د    یهیثر سـازد. بـد  أرا متـ  یتواند سلوك اجتمـاع  یم
  اي است.   ینهو زم يارشاد ی،و در برخ يکننده و محور یینتع

ي ساز نسخه هدایتی و تشریعی خداوند، براي فرهنگ ینتر عنوان آخرین و کامل به اسالم
گـذاري و   مؤمنـان، اصـولی را بـراي سیاسـت     یسـتی بـه نظـام ز   یدهـ  سامان سازي و جامعه و

هـاي مختلـف فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی،        سـازي در عرصـه   نهادسازي و نظام
به تناسـب نیازهـاي ثابـت و متغیـر فـردي و      ن یاست. همچنتشریع کرده  یفراغتی و خانوادگ

اقتضـائات   تغیـري را متناسـب بـا مصـالح و مفاسـد واقعـی و      اجتماعی انسان، احکام ثابت و م
بـا درج عنصـر    . در ضـمن، در نظام تشریعی خود تدارك دیده است ،و اجتماعی انسان یعیطب

تجدیـد   ییتوانـا اش،  اجتهاد به عنوان نیروي محرك اسالم در راستاي ایفاي رسـالت جاودانـه  
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متناسب با تغییرات زمـان   ـ  احکام ثابتارچوب اصول و هدر چ ها ـ  آموزهاین  وستهیپشوندگی 
  گویی همواره به نیازهاي ثابت و متغیر را تضمین کرده است.   و پاسخ

درونمایه همه نهادهاي ریز  ،سیستم خود به مثابه یک کالن ،اسالم یو ارزش ياعتقاد نظام
د و آنهـا  نـ ک یممین أرا ت یستیز يها ییناجتماعی و الگوها و آ يها نظام و درشت جامعه، خرده

ن أشـناختی، شـ   دهد. بـه بیـان جامعـه    یرا در مسیر تحقق نیازهاي اولی و ثانوي بشر سامان م
نی أجامعـه، شـ   دهنـدگان  قـوام ارکـان و   گـر یداسـالمی و در ارتبـاط بـا     عهاسالم در یک جام

 يهـا  نظام و خرده ها طول و فراسوي همه نهادها، نظام در ، بلکهفرانهادي است و نه در عرض
خواهـد   یـرین همـه سـطوح ز   یو عملـ  ينظـر  یتو هـدا  یع جاي گرفته و به سـامانده اجتما

 ینمأتـ  يمـتقن و مشـروع بـرا   رفتـه،  یپذتنها مرجع و منبع  عنوان ، بهاسالم رو ینا پرداخت. از
 یسـتی ز يهـا  و شـالوده  یاجتمـاع  يهمه نهادها يو هنجار یشیگرای، ارزشینشی، ب يازهاین

  شود.  یشناخته م یمدر جامعه اسال ،یسفارشمستقر و 
ی، جمعـ  یسـت ز و اصالح فرهنگ و جهان ینشدر آفر ین، با توجه به نقش قاطع دنیبنابرا

 ریـ گز ی،بـه عنـوان مشـتقات فرهنگـ     یزن ها سبک یشو پاال یرایشمشارکت آن در خلق و و
ـ   و مظـاهر  یـدئولوژیک مثابه عناصـر ا  به یستیز يها خواهد بود. سبک یرناپذ  ی،حکمـت عمل

و  ینـی د ینـی ب متناسب دارنـد. جهـان   يو حکمت نظر ینیب انبا جه یو ربط علّ یمقنسبت مست
اسـت کـه    یهیخاص خود را دارد. بد یو سبک يرفتاري، هنجاری، اقتضائات ارزش یزن یاسالم

توانـد در   نمـی  شیخـو  یسـتی و اعتقـاد و فلسـفه ز   یمـان ا يبه اقتضـا  یمانی،مؤمن و جامعه ا
 یـن اسـالم د یگـر،  د یـان به ب کند. وكسلی، و سبک یوها هرشب دو تعامل خو یزندگ يقلمروها

از حـوزه شـمول و اطـالق آن     رونیبتوان  را نمی یزندگاز  يامر یچپس ه ،است یتمام زندگ
یرونـی؛  و ب یدرونـ ی؛ و جمعـ  يفرد یاتح يها عرصه همهدار  یهد. اسالم همواره داعکرتصور 

ـ  یمترس اساس ینا بربوده است.  يو اخرو یويو دن يو معنو يماد  یـب ط حیـات  یخطوط کل
اسالم به عنـوان   يو گوهر یذات یتمورأاز م یبخشیستی، مختلف ز يها در عرصه یجهان ینا

 2: 1377ي، ، ر.ك: مطهرشتریمطالعه ب ياست. (برا یاله یند ینتر و جامع ینتر کاملین، آخر
  )  423ـ  367: 1381زند،  ی؛ شجاع287ـ  67 / 22 :1391ي، ؛ مطهر97ـ  51 /
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تحـوالت   یوقـوع برخـ   ید، بر اثـر که در جامعه جد ینید یسبک زندگ يها لفهؤم از یکی
بـه   یعملـ  يبنـد  يپـا  یزانو مآن فروکاسته  یگاهجای، و ارتباط یطیمحیتی، شخصي، ساختار

 يهـا  هـا و ارزش  آموزه گریداست که همچون » صله رحم«یافته، آن، افول روزافزون  یترعا
 یاجتمـاع  یروانـ  يو فضاسـاز  يسـاز  فرهنگیت، موقع یاياحی، نیازببه ب یازن مذهبی ـ یسنت

  متناسب دارد. 

  صله رحم  جایگاه
ـ   یـزان مین، ارزش در منطق د یاآموزه  یک یگاهجا یینتع يها از شاخص یکی و  یاهتمـام کم

بـه   یممسـتق یرو غ یم) اسـت. عطـف توجـه مسـتق    یـات و روا یات(آینی بدان در منابع د یفیک
 / (بقـره یه ها آ در ضمن ده ،از قطع آن دیز شدیدر مقابل، هشدار و پرهو » صله رحم«موضوع 

ــاء215 و 180، 177، 83، 27 ــام36، 8، 1 / ؛ نس ــال151 / ؛ انع ــد ؛75 / ؛ انف ؛ 25 و 21 / رع

 / شـعراء  ؛22 / ؛ نـور 32 و 31، 14ـ   12 /یم ؛ مـر 26 و 23 / اسـراء  ؛90 / نحل ؛41 /یم ابراه
 / ؛ محمـد 15 و14 / ؛ لقمـان 38 / ؛ روم28 / نوح ؛21 / طور ؛15 / احقاف ؛8 / عنکبوت ؛214
ـ  یرهاستقرار سـ یت همچون: ) و صدها روا22 / ؛ مجادله23 و 22 بـر   ^یـن بزرگـان د  یعمل

سطوح مختلـف آن و بلکـه    باسالم بر وجوب و استحبا ينظر فقها اجماع و اتفاق ؛آن یترعا
؛ 70 / 26: ق 1405ي، بغداد ی؛ آلوس191 / 28: تا یب ی،(نجفین د تآن به عنوان ضرور یتلق

شـواهد   ی، همگـ آن یتعرف متشرعان بر رعا یدکأت و )369ـ   337 ق: 1419ی، قم ییطباطبا

و فرهنـگ   ینـی د يهـا  آمـوزه برجسـته آن در   يو هنجـار  یارزشـ  یگـاه جا یتبر اهم یاییگو
  از آن است. برخاسته

حقـوق   یـت ارحام و اهم یگاهجا ،ممکن لشک ینبه بهترینی، به کار رفته در منابع د تعابیر
 یعنوان مفهوم به یاتروا یدر برخ» رحم«مثال،  ي. برااند نشان دادهرا  آنان یو اخالق یقانون

شـافع روز  یامت، ناطق در روز ق یناولی، تعال از رحمت حق ين، پرتوامشتق از نام خداوند رحم

؛ 12 ، ح 23: ق 1389، مجلسـی شده اسـت. (ر.ك:   یفبرخوردار از حق بالمعارض توص و جزا
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) 97 ح / 3بـاب   / 74و  39 ح / بـاب الشـفاعه   / 8؛ 51 ح/  3بـاب   / 74؛ 7 ح / 2باب  / 77

 يشده اسـت. بـرا   یفتوص یژهو يها یانو ب یرهابا تعب یزن »صله رحم«رحم، موضوع  بر افزون
 یـت از عنا يپرتـو ) 27 / بقـره  ؛25و  21 / رعـد  ؛38 / : رومنک( ی؛از واجبات اله یکی، نمونه

 یـان کهـن در اد  يهـا  ) از سـنت 45/  ةباب الصـال  / 99باب  / 9 :1389، مجلسی( ؛یحق تعال

بـه   یالهـ  یامبرانپ يها ) از سفارش98 ح / |لنبیباب اجداد ا / 15، 1389 مجلسی:( ؛یاله

و  یـامبراکرم پ يهـا  ) از سـفارش 17 ح / ×یسیباب مواعظ ع / 14 همان:( ؛یشخو يها امت

ــه جامعــه اســالم ^هــارائمــه اط ــ هــاي یره) از ســ73 ح / 3بــاب  / 74 همــان:( ؛یب  یعمل

آن بـر  دادن در انجام  ^که معصومان ی) از اعمال1 ح / 24باب  / 93 همان:؛ (^معصومان

 / 38همان: ؛ (|) از اهداف رسالت حضرت139البالغه، خطبه  (نهج ؛اند گرفته یشیپ یگراند

) از 3651 ح / 2: 1373آمـدي،   یمـ یتم( م از مؤمنـان؛ اسـال  هـاي  یمـان ) از پ49 ح / 65باب 
بـاب   / 74: 1389، مجلسـی ( تقوا؛ يها ) از نشانه211ق:  1402ی، (حران ؛يارد یند يها نشانه

 عمل مـؤمن؛  یباترین) ز3306 ح / 2: 1373آمدي،  یمیتم( خصلت مؤمن؛ ین) بهتر40 ح / 2

) 31 ح / 73بـاب   / 100: 1389، مجلسـی ( عمـل مـؤمن؛   ینتر ) محبوب5464 ح / 4همان: (
) 1 ح / 1بـاب   / 96همان: ( ) از زکات اعضا؛30 ح / 3باب  / 74همان: ( افضل اعمال مؤمن؛

مجلسـی:  ( الحسـنه؛  از قرض ی) مصداق5453 ح / 4: 1373آمدي،  یمیتم( ؛يزکات توانگر از
همـان:  ( ؛خواسـت  از خداونـد  یدآن را بادادن انجام  یقکه توف ی) از اعمال6 ح / 64باب  / 24
 ح / 17بـاب   / 74همـان:  ( ها؛ نعمت گرید یتو مز ساز حفظ و ابقا ینه) زم7 ح / 38باب  / 94

که از قطع آن به خـدا   ی) واجب62 ح / 3 باب / 74همان: ( پاداش فراوان بدان؛ یص) تخص10
یز نیست. مقابله به مثل جا ،) و در قطع آن280 / 8: ق 1405ر، (ابن منظو پناه برده شده است

 یصـله رحـم در کنـار جهـاد فـ     ز یـ یات نروا ی) در برخ63 ح / 3باب  / 74: 1389، مجلسی(
 یاربسـ  یارزشـ  یگاهجا يدارا یف،از وظا یگرد یاز منکر و برخ یاهللا، امر به معروف و نه یلسب

 1408، یي طبرسـ (نور آن است. بارو اعت یتاهم از یگرينشانه د ،شده که خود یمعرف یمتعال

  )184 / 12؛ 458 / 1: ق
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  رحم یمصداق گستره
و  ییبـا قلمـرو معنـا    يمتعـدد  یممفـاه  ی،عمـوم  يها هدر محاور یزو ن يو لغو ییمنابع روا در

فرد رواج  انو منسوب یشاوندانخو یمعرف يبراشده،  يو مرزبند ینگستره شمول نه چندان مع
صله آنها به اسـتناد منـابع    کهرا  یشبکه ارحام ن و محدود کردنیی، معابهام مفهوم یندارد. ا

اهل، آل، ارحام، یت، ب يها واژه یاست. در عربز کرده یآم مناقشهو  مبهم یزواجب شده نینی، د
(اوالد ذکـور و انـاث و   ي و ذرار یـه لحمه، نسب، عترت، ذری، القرب يذوی، اقارب، اقربیره، عش

خانـدان، اقـوام،   شـاوندان،  یخویشـان،  بسـتگان، خو یل، فام يها واژه یفرزندان آنها) و در فارس
و  یـی واژه در منـابع روا  ینتر یعود. شار یم کار اشاره به ینا يمتعلقان براوبان و دودمان، منس

  است.  » رحم«جمع » ارحام«واژه ی، و اخالق یبه تبع آن در منابع فقه
 يو نمـا  و کانون نشو یناز بدن زن که محل استقرار جن یبه عضو خاص ،در لغت »رحم«

 ،واژه بعدها به صورت استعاره و به عالقه ظرف و مظـروف  ینشود. ا یاوست، اطالق م یعیطب
را بـه   یشـاوندان و خو یکـان نزدیـل،  دل ینبه کار رفت، و به هم یشاونديقرابت و خو يبه معنا
ـ  ی،(ر.ك: راغـب اصـفهان   .یندگو یک رحم واحد، ارحام میبه  نسبت داشتناعتبار  ؛ 347تـا:   یب

 یـان بـه ب  )466 / 21: 1381یگـران،  و د یرازي؛ مکـارم شـ  219 / 4: 1363یی، عالمه طباطبـا 
عبارت از وحدتی است که به خاطر تولد از یک پدر و مادر و یا یکی از » رحم«مفسران،  یبرخ

د کـه در  گرد و وحدتی می وندیموجب پو (در حقیقت) ود ش اشخاص برقرار می انیمدر  ،آن دو
یک امر اعتباري و خیالی نیست، بلکه حقیقتـی جـاري    )وندیماده وجودشان نهفته است. این (پ

روحشـان   و آثار حقیقی در خلقت و در خوي آنان دارد و نیز در جسم و در است ارحام انیمدر 
) فخـر  234 / 4: 1363، ییعالمـه طباطبـا  ( شود آن را منکـر شـد.   نمی هرگزموجود است که 

 يورز عاطفه ینهافراد، زم یانم ین ارتباط نسبچو«: یسدنو یواژه م ینا يگذار نام یاندر ب يراز
رحمـت) اطـالق شـده     سازد، به آنهـا ارحـام (از رحـم و    یرا فراهم م یکدیگرو احسان آنها به 

  )135 / 9: ق 1411ي، . (راز»است
» قرابه الوالده«گاه به  ،»والدت«از رحم مشترك و موضوع  یناش یشاونديقرابت و خو از

 یـد ) از د275 / 1: 1378ي، لنگرود ي(جعفر شده است. یرتعب یزرابت نانواع ق گرید یزتما يبرا
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از آنهـا   یکی یاآنها مشترك باشد  یايکه ن یشاوندندخو یشناسان، دو نفر در صورت مردم یبرخ
 يپدر یِاست که در موضع اجتماع یکس يبه معنا ینجادر ا »یان«. اصطالح باشد یگريد یاين

 یینطـور پـا   ینبـوده و همـ   ياشته است که آن فرزند را فرزندد يفرزند و اوقرار گرفته باشد 
 يمـادر  یِاست کـه در موضـع اجتمـاع    یکس يبه معنا یااست؛  یدهرس یآمده تا به نسل کنون
دو حالـت   ی،همخـون  یـا  ی) قرابت نسب394: 1376و کولب،  لد(گو آخر. یقرار داشته باشد و ال

باشـد و   یگريدم یمستق یايفرد ن ،آن یطاست که  یخط ی. زمانیجنب یااست  یخط دارد: یا
نسـل بـه    و نسل انـدر  یممستقیشاوند، به وطور اگرچه افراد خو ،آن یاست که ط یجنب یزمان

    )905: همان( مشترك است. یاين یکاما خاستگاه آنان  یابند، نمی یوندپ یکدیگر
 ییاکه صله آن واجب شمرده شده، اختالف نظرهـ  ي»رحم« یگستره و شمول مصداق در

 یشـاوندان مـورد اتفـاق آن، خو   ن حال، نقطـه نظـر  یبا افقها و مفسران بروز کرده است.  یانم
(و هرچـه در   پـدر و مـادر   یـه هستند کـه از ناح  یکانیهمه نزد ،رو ارحام فرد یناست. ازا ینسب

بـه   هـا)  اجداد و جدات و اوالد و نوه یعنی یرد،گ يتر جا پایینباالتر و  یشانخو يسلسله عمود
 هـا  فرزندان و نوهي، مادر و ياساس، پدر و مادر و همه اجداد و جدات پدر ینمنسوبند. برا يو

ها و فرزندان آنها،  عموها و عمهآنان، )، برادران و خواهران و فرزندان دخترانو  پسران(اعم از 
 یعبـه نـو   ی،خون یوندپ ینکه در ا یهمه کسان یو به طور کل آنانها و فرزندان  و خاله ها ییدا

محارم بـاب نکـاح    وجز ینکهداشته باشند، اعم از ا يمنشاء خلق واحد یابه فرد انتساب داشته 
 يجـا در زمـره ارحـام او   یـک،  نزد یـا اشـند  ب دور ؛نـه  یـا جزو وراث شمرده شوند یا نه؛ باشند 

  : یردگ یم یجهآرا نت يبند از مفسران در مقام جمع یکی. رندیگ یم
 یحتصـر  یـز ن یگـران گونـه کـه د   آن ـ  که ارحـام ینا ،دارد یحآنچه به نظر من ترج

رود و همـه   یاست که در مقابل اجانب به کار م یسببیرهمان اقارب غ ـ  اند کرده
گـردد   یمادر را شامل م یاپدر  یهاز ناح ینرا اعم از اصل و فرع و منسوب یکاننزد

  )  71 / 26ي: بغداد ی(آلوس باشند. یو همه آنها از جمله ارحام م

  : ن استیچنگستره ارحام  ینیدر تع یزفقها ن یبرخنظر 
بـا   یهستند کـه نسـبت نسـب    یدر صله رحم، کسان یشاوندانمراد از اقوام و خو
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مـالك در   ین. بنـابرا ینـد آ یبه حساب مـ  یشاوندخو ،مردم ینانسان دارند و در ب
 ینتـر  خاله و فرزنـدان آنـان از واضـح   یی، داعمه، ارحام، عرف مردم است و عمو، 

 یـدا بـه انسـان پ   یکه تنها به واسطه ازدواج، نسـبت  یآن است و کسان يها نمونه
 .شوند و مانند آن، رحم محسوب نمی مثل برادر زن، زن برادر، زن عمو ،کنند یم

 یـدا بـه انسـان پ   یو رضاع نسـبت  یرخوردنکه تنها به واسطه ش یکسان ینهمچن
 یـل رساله جامع، فای، یستانس هللا یت(آ .یندآ رحم انسان به حساب نمی، کنند یم

 یمحـارم نسـب  به گستره آن را به خصوص  یزن ی) برخ2768مسئله یک، الکترون
  )261 / 5: ق 1427یزي، (تبر اند. محدود کرده

ی، کاشـان  یض(فـ  انـد.  ملحق کرده ینسب یشاوندانرا به خو یسبب یشاوندانخو هم يشمار
  )503 / 5: ق 1406
 یره، سـ یوندپ یل) هرچند به دلياز مصاهرت و داماد ی(ناش فرد یسبب یشاوندانرو خو ینا از

ـ  یشـاوندان زمـره خو  دری، مصالح جمعی و و انتظارات اجتماع ها ضرورتیج، عقال، عرف را ه ب
 امـا ، ده استیپسند یو عرف یاخالق از نظر یزو اکرام و احسان آنها در حد توان ن یندآ یشمار م

حباب صله نسبت به ارحام اثبات شـده، خـارج   وجوب و است ،استناد آنه اي که ب از شمول ادله
بـر  ) 87ـ  80 ق: 1415ي، آباد خرم ي؛ طاهر339ـ   334 ق: 1429ی، مازندران یفی(ر.ك: س اند.

 یتگـ یخدرآم یـل را بـه دل  یشـاوندي دو شـبکه خو  یـن ا ییجدا ،شناسان مردم یاساس برخن یا
مشـترك اسـت و هـم     انیاکـ از وجود ن یهم ناش ی،خون یوندهايدانند: پ یممکن می، ناموضع

ـ ز یابـد؛  یم یکه در وجود فرزندان مشترك تجل از رابطه زن و شوهر یناش را  یشـاوندي خو رای
ی از همخـون  یناشـ  يهـا  فرزنـد دانسـت. قرابـت    یشبر زا یمتک یاجتماع يها توان رابطه یم

ت اگرچه زن و شـوهر ممکـن اسـ    ینه،زم یناند و در ا گونه یناز ا نیز) ی(سبب ) و وصلتی(نسب
 یخـون  یونـد با هم پ ،داشتن فرزندان مشترك یقاما از طر، اصل و نسب مشترك نداشته باشند

مناسـبات  یشـاوندي،  اسـاس اگرچـه مناسـبات خو    ین) برا906: 1376(گولد و کولب،  .یابند یم
امـا چـون    ،اسـت  »یسـبب «مناسـبات  زدواج، ا از ی) و مناسـبات ناشـ  ی(قرابت نسـب ی همخون

اصطالح دوم  دارند، اصطالح اول معموالً یکدیگربا  یکینزد یوندپ ی،و قرابت سبب یشاونديخو
 یشناسان اصـطالح  مردم یبرخ یداز د یدشا »یسبب یشاوندخو«. اصطالح یردگ یم بر در یزرا ن
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ازدواج و مناسـبات   رفتنبـدون در نظـر گـ    یشاوندي،نادرست باشد، اما سخن گفتن از نظام خو
  )  394: همان( از آن ناممکن است. یناش

والدت) و  و یهمخـون  یـه پا (بـر ی نسـب  یشـاوندي بـر خو  افزوناست که  يادآوریبه  الزم

سـخن رفتـه اسـت.     یدر منابع علمـ  یزن یگري) از انواع دییزناشو یهپا (بری سبب یشاونديخو
از منبـع مشـترك در دوران    یـه و تغذ یريشـ  هـم  یـه (بـر پا  یرضـاع  یشاونديمثال، خو يبرا

ی آرمـان  یهمخـون  یـا  یتوتم یشاوندي)؛ خویخواندگدفرزن یه(بر پای تبن یشاوندي)؛ خویتطفول
 یشـاوندي خو و )یمشـترك آرمـان   یـاي ن یـک انتساب به  يادعا یاتوتم  یکاعتقاد به  یه(بر پا
 یبزرگ اجتماع يها شبکه یبه برخ ییتعلق و انتساب ادعا یهپا (بر یشاونديشبه خو یا يمعنو

  .، قوم، ملت)کالن یا یفهدودمان، طایله، همچون قب
ی، در فرهنـگ اسـالم  نداشـتن  اعتبار  یلانواع به دل یناز ا یاسالم، از برخ یفقه نابعدر م

صـدق   یـل بـه دل  یزن یو تبن یرضاع یشاونديهمچون خو یگرد یگفته نشده و از برخ یسخن
آنها، در بحث صـله رحـم، طـرح     از یناش کانینزدصله  واجب نبودن یجهرحم و در نتنداشتن 

خاص و عام نام برده شده که  يها یگري، با عنواند قشراز  ینهمچنیی، . در منابع روااند نشده

برخـوردار   یـژه و یاز حقوق اخالقـ  ،دارند و به تبع آن يمعنو و یروحان یوندپ ،با عموم مؤمنان
و  یدسـته جسـمان   ) بـه دو ی(البته در فرهنگ و جامعـه اسـالم   رو ارحام هر فرد ینا اند. از شده

، ائمـه  |یـامبراکرم نـد از: پ ا عبـارت  یاتروا ی، براساسد. ارحام روحانشون یم میسقت یروحان

 يعلمـا  ؛شده است) یامت معرف» اب«که به عنوان  ×یعل یرالمؤمنینام یژهو (به ^اطهار

عمـوم مؤمنـان بـه     یـا ( مؤمنان صـالح  ؛رسالت آنها) یفاکنندگانا و ینان(به عنوان جانشی انرب
(انمـا   کرده یراخوت تعب هآنها ب یوندکه قرآن از پ یکسان و )×ضرتح یعنوان فرزندان روحان

: 1389، مجلسـی . (ر.ك: )|حضـرت  ی(به عنوان فرزندان جسـمان  المؤمنون اخوه) و سادات

ـ  ی،طبرسـ  ي؛ نور266ـ   261، ^و االرحام بهم ینالوالد یل، کتاب االمامه، باب تاو23 تـا:   یب

  )151و  148 / 1: 1361یب، ؛ دستغ368 ـ 366 / 47
 یو جـوارح  یو ملزومات جوانح یگاهتوجه و درك جا ورتص در یزتعلق ن یناست ا یهیبد
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بـه   یـد شـود کـه مؤمنـان با    یرا موجب مـ  یخاص یو اجتماع يآن، اقتضائات و انتظارات فرد
رو انتظـار   یـن ا دهند. از انجاممتناسب را  يو رفتار یو تعامل عاطف یاقدامات مقتض ،تناسب آن

 یو اخالقـ  یحقـوق  یفوظـا  يعمـوم و ادا  یـابی  بصیرت هاي ینهزم ی،جامعه اسالمرود که  یم
  را فراهم سازد. یعتشر شده سفارشمورد انتظار و 

نسـب، در   یـق از طر انمنسوب یعنی اد شده،ی يبه معنا» ارحام« مفهومبه است که  گفتنی
مـراد از ارحـام،    و در کتـاب االرث،  شـده کتاب االرث) توجه  ي(به استثنای فقه يها بابهمه 

در نظـر  ث در اموال مور آنان يبرا یکه در قرآن، فرض و سهم مشخص هستند یکانیتنها نزد
  )435ـ  432 / 9: ق 1423از پژوهشگران،  ی(جمع نشده است. گرفته

با استناد به اطالق ادله وجوب صله و حرمت قطع رحم، همـه ارحـام و    شتریی، بمنابع فقه
 ی(حتـ  نصار، مجوس)، مشرك، منـافق، فاسـق  یهود، ( ز مؤمن، کافرفرد اعم ا ینسب انمنسوب

 یـن قـاطع رحـم را مشـمول ا    و اهل بدعتیعی، شیرق غرَ، خوارج، فانفسق)، ناصبه متجاهر ب
که موجب ترك واجب و ارتکاب حـرام نشـود، فتـوا     یمادام هاو به وجوب صله آن خواندهحکم 

 یاند. برخ ) استثناء شدهیزن انخوارج و ناصب یبرخ یدد (و ازی تنها کفار حرب یان،م یناند. ازا داده
  اند.  محدود کرده ،به ارحام مؤمن تنها را یالزام فقه یز ایناز فقها ن

متناسـب بـا    یخاصـ  یو عملـ  یفعلـ  تمؤمن، بـه اقـداما  یرکه صله ارحام غ شود یگفته م
و عشـق و   یمـانی ااز ابراز محبـت و عاطفـه    یدمؤمن همواره با است.محدود  ی،انتظارات عرف

بـه اسـتناد ادلـه     ـ  کننـد  یم یرس یقطر ینکه بر ا یزمانتا  ـ  مثبت خود به آنان یعالقه ارزش
یگـر،  د یان. به بزدیبپره) 24 / توبه ؛139 / نساء ؛28 / آل عمران ؛57 ،53 / (ر.ك: مائده ینید

بـا آنهـا    ،معاشـرت معـروف   يبه اقتضا یدبافقط و  ستین یزجا ،مؤمن يمؤمنان برایرمحبت غ
(ر.ك:  .زدبه اسـالم را فـراهم سـا    آنانجلب و جذب  ینهکن زممد و تا حد مکن یتعامل اخالق

    )384ـ  381ق:  1419ی، قم یی؛ طباطبا369ـ  348 ق: 1429ی، مازندران یفیس

  یست؟چ صله
 یـل دل به ی،و عمل یلحاظ مصداق به ،»قطع«و » صله« يها با عنوان یو سلب یجابیا یفهوظ دو
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شـوند.   یمـ  یـین آن تع یـت با رجوع به عـرف و مرجع ت، تنها شرع و لغنداشتن از نظر  تیقحق
متعـارف  » احسـان «از  یـه فقها، مفهوم صـله، خـود کنا   یبرخ یداز د )191 / 28: تا یب ی،(نجف
(در مقابـل  برابر نـا  یطهرگونه اعطا در شـرا ی، طورکل ) به380و  145 :ق 1408، ي(سعد است.

مقابل  ياز ادا یخواه به علت ضعف و ناتوانیم، و مستق یاپايعوض پاقسط و عدل) و نداشتن 
 یقمصـاد  یشـان، از ا يحقوق معنـو  ين و مرتبت افراد و از باب اداأش یو خواه به سبب بزرگ

  )43ـ  42 / 3: 1378یزدي، شود. (مصباح  یم خوانده» احسان«
صـله،   یقمصـاد  یینو تعمؤمنان  یفوظا یانچند در مقام ب هر یزنی و فقه ییروا در منابع

فعل مـورد انتظـار،    ینشو گز یفهوظ يف در مقام ادامکلّ ،کار رفته به یخاص گاهعام و  یرتعاب
از  ینخواهـد بـود. برخـ    یو مکـان  یاقتضـائات زمـان   یصاز مراجعه بـه عـرف و تشـخ    یازن یب

صـالح،   ند از: معاشـرت معـروف، عمـل   ا عبارت ،یو فقه ییروارفته در منابع  رکا به يرهایتعب
ارفاق، افضال، جلب نفع، دفع ضـرر، دفـع ظلـم،    یثار، ، اکرام، اطعام، انفاق، االمعروف، برّ یعصنا

 یـب طیـی،  رو جنائز، دعا، وعظ، وفا، شفقت، الفت، حسـن خلـق، گشـاده    ییعتشی، مرض یادتع
 مصاحبت، معاونت، مساعدت، تودد، تذلل، مکافـات لست، مواکلت، مجایارت، لسان، مواسات، ز

ـ  (قرض،  يآن دادن)، اعطا بر یدزا یاداش احسان را به مثل (پا املکـروه،   ةاغاثه امللـهوف، ازال
ـ ي، االذ ، کفةاعطاء الصدقيف، الضعفاء، اقراء الض ةاملظلوم، اعان ةاعان  ةقضاء احلوائج، االعان
ـ  يهم، الحواهلم، التعطف عل يةاحلوائج، الرعا يف  العبـاد، تشـارکهم يف   يالرفق م، التـرحم عل
 يقـوم حـاهلم،   يةتفقد احواهلم، االعتذار عنهم، ابراء ذمتهم، رعاية، و االخرو يويةالدن رياتاخل

ارزاقهم، املدارات معهـم، کـل    ةارزاقهم، افاض يف يعو التوس ةمعونتهم، التوسع نيمأبامدادهم، ت
 ).يعاشـباع اجلـا  ينبغي و اعطـاء مـا  يون، القلوب، قضاء الـد  يفلأتريات، من اخل يهما قدر عل

در  البتـه ق)  1376ق؛ ورام،  1412ی، ؛ طبرس454ـ   283 / 3: ق 1383ی، کاشان یض(ر.ك: ف
از پژوهشـگران،   ی(ر.ك: جمعـ . از صله اشـاره شـده اسـت    یقیبه مصادز یی نمنابع فقه یبرخ

فرزندان  یفو وظا ینحقوق والدیل، و تفص شرحبا  یزن عمناب یبرخ )446ـ    440/  9: ق 1423
 یعـامل  یمک (ر.ك: محمدبن .اند به آنها را آوردهو احکام مربوط  یقمصاد یینو تع آناندر قبال 
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  )296ـ  286ق:  1403یوري، ؛ س162قاعده  / 2: تا ی)، بیداول(شه
و  یجـوانح  يهـا  از کنش ینیگسترده و نامع یفط، از نظر مصداقی داراي »صله«رو  ینا از
و حوائج  یازهان ینمأو احسان، ت یمتکر زهیکه به انگی است مثبت ارزش یريگ جهت ی وجوارح

کالم  یکو در  یوجدان اخالق يارضای، و انتظارات اجتماع یفوظا يادایشان، خو يو ثانو یاول
و  یردگ یصورت م یشاوندياز تعلق خو یناش یو عرف یحقوقاخالقی،  یفحقوق و رفع تکال يادا

  .کند یآنها کمک م یو اجتماع ییعطب هاي وابستگیو  یوندهاپ یتو تثب یمبه تحک معموالً
ـ  ی،و عرفـ  یحقـوق ی، اخالقـ  یفوظـا  ياز ادا یچینوع سرپ هردر مقابل،  بـه   یتـوجه  یب

یشـاوندي،  با حقـوق و توقعـات خو   یارتکاب اعمال مناف یا دهش یرفتهمشروع و پذ يها خواسته
ـ  یجادکدورت و اي، صورت آگاهانه و ناآگاهانه که موجب ناخشنود به  یاجتمـاع و  یفاصله روان
 یـت از رعا ینـی، در منـابع د البتـه  شـود.   یمـ  خوانده» قطع رحم« یقگردد، از مصاد آنان یانم

 گـر یدحقـوق  نکـردن   یـت و از رعا »ینعاق والـد «به الدین، و یو اخالق یحقوق قانوننکردن 
  شده است.   یرتعب» قطع رحم«به  یشان،خو

 یزمان یطاست با توجه به شراموظف  ،ف به صله)(مکلّیط واجد شرا اساس، هر فرد بر این
اقتضـائات عـرف،    و انتظـارات و توقعـات بحـق ارحـام    یش، مقدورات خو امکانات وی، و مکان

ادله، ظرف  ی. برخکنداقدام  ،انتظار و یصو متناسب با تشخ ینشرا گز یستهبا يمصداق رفتار
مـرگ ارحـام و    عاق را به دوران پـس از  یابه قطع  یدچار شدن احتمالصله و  یتالزام به رعا

  اند. داده یمتعم یزن ینوالد
م حـرَ متعارف صله و قطع رحم م یقمصاد یاندر ب یاحمد نراق از مال یانیبخش را با ب این

  :  یمبر یم یانبه پا
و با  ؛کردار یابه گفتار  یبه او برسان یذااست که ا ینا ،که حرام است یقطع رحم

شکسته گردد  که دل ییاو بگو سخن ناخوش نسبت به یا یکن یستاو رفتار ناشا
نحـو آن و   یـا  یخـوراک  یا یلباس یا ییکناباشد به س یا ضرورتی یاجیاو را احت یا

و  یمـتمکن باشـ   ،از قدر ضرورت یادترزی، او داشته باش یاجتو قدرت بر رفع احت
و  یآن را رفع کنـ  یکند و تو توان ینسبت به او ظلم یظالم یا یکن یقهاز او مضا

و بـدون   جـویی  يو دور یـري گ از او کنـاره  ،و حسد ینهاز راه ک یا یینما یکوتاه
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او  یـدن بـه د  یـد، آ و چـون از سـفر   یاو نکن یادتدر وقت مرض، ع ،عذر مسموع
و  ینهـا و امثـال ا  ياو حاضر نشو یهبه تعز ،دهد يرو یبتیچون او را مص ي ونرو
  قطع رحم است. ینهاا یعجم

ت و کردار زشـت نسـبت بـه او نگـاه     را از سخن درش ضد آنهاست که خود، صله
و  ییو با او آمد و شـد نمـا   یو زبان و آبرو اعانت کن دستو او را به مال و  يدار

عبـارت اسـت از بـه     ،... و بدان که عقوق پـدر و مـادر  یی از احوال او پرسش نما
و بـه هـر نـوع کـه دل آزرده      یشـان خشم آوردن و شکستن دل و آزردن خاطر ا

؛ گـردد  یم یمتناهیرغ يو بال یمستحق عذاب اله ی،و آدمحاصل  ،شوند، عقوق
 یشـان برا یـز ت یابلند کردن  یشانبه ا يصدا یادشنام دادن  یاخواه به زدن باشد 

نمـودن در   یشـان ا ینافرمـان  یا ییاعتنا یو ب یدنگردان يرو یشاناز ا یا یستننگر
  )408ـ  406: 1362ی، (نراق الزم است. یشانکه اطاعت ا يامر

  صله یقهف حکم
؛ 25 و 21 / ؛ رعـد 36 و 8، 1 / ؛ نسـاء 177 و 83، 27 / (بقره متعدد، یاترحم به استناد آ صله

ــل ــراء90 / نح ــور26 / ؛ اس ــد38 / ؛ روم22 / ؛ ن ــات) روا23 و 22 / ؛ محم ــراوان (ر.ك:  ی ف
شـده   خوانده یند يها تو اجماع فقها، واجب و بلکه از ضرور )194ـ   162: 1386ین، الد شرف

از فساد  یکه از آن به عنوان مصداق یاتیاستناد آ ه(بیز و قطع رحم ن )191 / 28: تا یب ی،ف(نج
همچـون   يصـله و ترتـب آثـار    یاناز فرمان خداوند به ات یچیسرپی، در ارض، نقض عهد اله

از دسـت  ی و عقبـ  یـا و خسـران در دن ی، بدعاقبتی، اله ینمرتکب آن به لعن و نفر دچار شدن
کـه در   ی(گناهـان یره کب ناهانه از گ، بلکتنها حرام حق) نه یصتشخ يبرا یکادرا دادن مشاعر

  است. دهیگرد یمعرف داده شده) يوعده عذاب سخت اخرو ،آن انبه مرتکب ینیمنابع د
بـر   يو اخـرو  یـوي و دن یو اجتماع يفرد ینناظر به ترتب آثار سهمگ یزن يمتعدد یاتروا

 ي(ر.ك: طـاهر  .برداشت کـرد توان حکم حرمت را  یم یراحت هب ،قطع رحم وارد شده که از آن
ــادي، خــرم آ ــدران یفی؛ ســ19 ـ   13ق:  1415ب ؛ 345و  339 و 330ـ    320ق:  1429ی، مازن

  )216ـ  196 :1386ین، الد شرف
 ؛مستحب اسـت  ،به رحم یکمک مال ياعطا«: یسدنو یجواهر به نقل از مسالک م صاحب
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بـدون آن هـم    ،کـه صـله   ی(در صورتیی ا واجب کفانداشته باشد، والّ یازکه بدان ن یدر صورت
 ینـی رحـم، واجـب ع   يچون صله رحم برا ؛) استیاز(در صورت ن ینیواجب ع یامحقق شود) 

  )191 / 28 :تا یب ی،. (نجف»است
ـ    یزانـی محققان، حد واجب از صله، م یبرخ یدد از فـرد از   ،آن فعـل  یلهوسـ ه اسـت کـه ب

از صله کـه   یزانیمیگر، د یانمستحب خواهد بود. به ب ،شود و مازاد آن یمصداق قطع خارج م
از پژوهشـگران،   ی(جمع. مستحب خواهد بود ،آن یرباشد، واجب و غ یتترك آن حرام و معص

 ،بـدان توجـه داده شـده    یکه در منـابع فقهـ   یمستحب صادیقاز م یبرخ) 438 / 9: ق 1423
اوقـاف،  هـا،   یت، وصـ ها ه، هبها، نذراه هکفاری، مال ياه و انفاق ها هارحام در مطلق صدق یتاولو

  الحسنه است.   قرض ها و زکات
یسـت و  ن یشـان به تعامل مشابه خو یدمشروط و مق ،که وجوب صله رحم د دانستیالبته با

در یگـر،  د یـان شـود و بـه ب   نمی یفهمجوز قطع فرد و ترك وظ یزن یشانخو يتعمدقطع  یحت
؛ »التقطـع رحمـک و ان قطعـک   «همچـون   یري. تعـاب یسـت ن یزمقابله به مثل جا ،قطع رحم

 وارد شـده اسـت.   ییدر منابع روا ارهاب »یش یقطعهالرحم ال قح«؛ »صلوا ارحام من قطعکم«
  )31از نامه  ییفرازهانهج البالغه، (ر.ك: 
شـود، وجاهـت    یبدان تمسک م ،به عنوان بهانه قطع مواردي که بیشتراز  یاريرو بس ینا از
. بـراي  اسـت  بستهرا  ییجو ، باب بهانههافتوا یبرخن ترتیب رواج بدی. ندارند یو اخالق یشرع

یشـاوند،  هر چند کـه آن خو  ،حرام استیل، و فام یشاوندانقطع رحم و ترك رابطه با خو نمونه
 ینیاز احکام د یبه برخ یاخوار باشد  شراب یانمازخوان نباشد  یاجلوتر قطع رحم کرده باشد  خود

از صله رحم با  یاثر باشد. البته اگر نوع خاص یهم ب یحترشاد و نصاعتناء باشد و موعظه و ا یب
خود  يموجب ابتال یاشود  یاو بر ارتکاب منکر م یقتشو یاکار حرام او  أییدموجب ت ،وندیشاخو

صـله   یگـري د یوهموظف است به ش ،و فرد یستن یزشود، آن نوع صله رحم جا یفرد به گناه م
  )2766مسئله: یک، الکترون یلرساله جامع، فایستانی، اهللا س یت(آ رحم را انجام دهد.

محقـق   ،مـورد انتظـار   یفوظا يتنها با ادا ،صله اعم از واجب و مستحب نکهیگر اینکته د
 یرو اگـر کسـ   یـن ا صله اسـت. از  دادن انجام یگربرفعل، شرط د يداریپاخواهد شد. استمرار و 
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 یـت و موقع یـاز (بدون توجه به نصله  یقصادم یبرخدادن به انجام  تنها یاموارد  یبرخ به تنها
کـه   یبه رحمـ  یکمک مال ينمونه، اعطا ينکرده است. برا یفهوظ ايرحم خود) اقدام کند، اد

 یاز کسـ  یدو بازد یدد در مقابل،دارد و  یازن یمتو ابراز صم ییبه دلجو ی،عاطف کمبود یلدل به
هرچنـد   یـز ن یفتکل يمورد يکند. ادا یالذمه نم يءمبرم دارد، فرد را بر یازن یکه به کمک مال

  .شود نمی یفاز او رفع تکل است یهیبدکند،  یم خارجفرد را از شمول عنوان قاطع رحم 
دادن بـودن، بـا انجـام     یجابیا یلبه دل ،صله ین است کها ،صله و قطع یانم یگرد تفاوت

مـورد   يهـا  اقمصـد  يجـا  به ارزش یب يها مصداق یانبا ات یزو ن یفهوظ گاه یو گاه و ب يمورد
اگرچه ممکن اسـت فـرد بـه    است. محقق شده  يتا حدصله  یعنی ،صحت اطالق دارد ،انتظار

 ،بـودن  یسـلب  یـل اما قطع بـه دل  باشد،الذمه نشده  يءمورد انتظار، بر یفهوظ نکردن عمل یلدل
 يمتعـدد  يهـا  اقمصـد  ،صـله  يرو بـرا  ینا شود. از یصله محقق م يها راه یعتنها با ترك جم

بـا مـوارد    یسههر چند در مقا ،هر مورد یاناند و ات مستحب یواجب و برخ یود دارد که برخوج
ـ تنهـا   ،قطع ياما برا .تحقق قطع خواهد بود شود، مانع از یتر مستحب تلق مهم ک مصـداق  ی

  ست.ها اقمصد یعترك جم ،وجود دارد و آن
صله، ارتکـاب   يها راه یعبر ترك جم ین، افزوندر مسئله عاق والد ینکهتوجه ا جالبنکته 

هر چند  ؛شده است خواندهقطع  يها اقمصد یز ازشود ن آنان ینگران موجبکه  یعمل ینکمتر
 یفینشـود. (ر.ك: سـ   یحکمـ  ین، مشمول چنکانیگر نزدیددر مورد  ،عمل ینهمدادن انجام 

    )390ـ  370 :ق 1429ی، مازندران
بـه   وابسـته واجبات، مشروط و  گریدهمچون  یزواجب ن ینا ياست که الزام به ادا بدیهی

عسـر و حـرج، ضـرر     از بـه یـ نکـه   یصله در صورتدادن خواهد بود. انجام  یفعام تکل یطشرا
هـر   یامؤمنان)،  یا کانیگر نزدیین، دخود، اهل، اوالد، والد يبرا ییآبرو یا یجانی، (مال معتنابه

در دسترس  يها اقبه مصد یاشود  یمشد، از عهده فرد خارج باداشته  یو عرف ینوع مانع شرع
کـه قطـع    ی) در صورت393 ـ  390ق:  1429ی، مازندران یفی. (سیابد یم کاهشالوقوع  ممکنو 

از  آنـان ارحام غافـل و برحذرداشـتن    هشدارتوجه و  يبرا یتیو ترب یمتضمن آثار اخالق ،رحم
شـده   خواندهز مجا موقت،صورت  به تنهااز منکر و  یباشد، از باب نه هاو منکر یارتکاب معاص
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  المسائل) یحتوض يها است. (ر.ك: رساله

  صله رحم يو کارکردها آثار
و  یويو دن يو معنو يمادی، و اجتماع ياعم از فرد یفراوان یجبه ترتب آثار و نتا ینید یاتروا

 یانم یمعلول و یرابطه علّ یردرك و تفس ان،یم نیا در. ندا صله رحم توجه داده یتبر رعا ياخرو
د. اشـاره  یـ آ یدست نم به ،و با منطق متعارف یراحت هموارد، ب یدر برخ اد شدهیو آثار  صله رحم
بـه  خواهـد بـود.    یدمف ییزا یزهو انگ یابی یزهآثار از باب نمونه، جهت انگ یناز ا ییها به مصداق

مضـمون و   تنهاو م یکن یمترجمه آن صرف نظر  یو حت یتاصل روا آوردناز  ،اختصار منظور
  : میآور یت میروامنبع  را به همراهاز آن  یافتیدر یامپ

، مجلسـی ( ؛یروح ینه) آرامش و سک39 ح / 28باب  / 47: 1389، مجلسیبدن؛ ( سالمت
) 17 ح / باب صله الرحم :تا یب ی،(اصول کاف؛ عمر یادتو ز یش) افزا34 ح / 3باب  / 74: 1389

 ح همان:اعمال؛ ( یه) تزک74 ح/  3باب /  74: 1389، مجلسی( ؛یخلق یکروح ن یتو تقو یجادا
: 1373تمیمی آمدي، ؛ 58 و 32، 16 ح همان:( ها؛ نعمت یاد شدنو ز يرزق و روز یش) افزا49
 یعسالمت در جم ینمأ) ت21 ح / 3باب  / 74: 1389، مجلسی( ؛ینسرزم ی) آبادان5836 ح / 4

 یـت ) جلـب حما 23 ح / 3بـاب   همـان: ( ؛یر نسلو تکث ی) فراوان10 ح / 17باب  همان:( امور؛
 یـان م محبـت و تعلـق خـاطر    یش) افزا2458و  2451 ح / 2: 1373تمیمی آمدي، ( ؛یشانخو
 جامعه؛ در يمهتر یش) افزا58 ح / 3 باب / 74؛ 7 ح / 2 باب / 77: 1389، مجلسی( ؛یشانخو

 / 96: 1389، مجلسی( و آمرزش گناهان؛ ی) جلب غفران اله5884 / 4: 1373تمیمی آمدي، (
 76؛ 16 ح / 3باب  / 74همان: (ی؛ اله یژهو ياه وانعام ها یقاز توف ي) برخوردار37 ح/  16ب با
) 2 ح / 14 باب / 77 همان:( ؛یمانو ا يدار یند یت) تقو30 ح / 67 باب / 76؛ 1 ح / 67 باب /

 ؛از ابتال به مرگ ناگوار یت) مصون6 ح / 30باب  / 74همان: ( تقرب به خداوند؛ ینهزم یشافزا
) 96 ح / 2 بـاب  / 74همـان:  ( ؛یامـت در ق یحسابرسـ  یل) تسـه 37 ح / 16 باب / 96همان: (

جهـت وصـول بـه     ،اسـتحقاق  یشافزا و )14 ح / 31 باب / 47همان: (ي عقاب اخرو یفتخف
  )178ـ  196: 1386ین، الد (ر.ك: شرف ).9 ح / 3باب  / 74همان: ( بهشت عالیدرجات مت
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  مدرن  یگصله رحم در سبک زند جایگاه
(در مقابـل   یـی گرا یفـه وظی، اخالق یتماهچون  ییها یژگیو یلبه دلبه طور عمده  ،رحم صله

بـه لحـاظ    یانتفـاع یرغي و محور توقعی، عاطف يها غلظت مشوقیري، ناپذ )، الزامییگرا یجهنت
ي، اعتقـاد  یادهـاي بـه بن  ،و در مقـام اجـرا   یردگ یم يجا يدر زمره اخالق اعتقاد یشناس سنخ
 یناسـت. چنـ   یو مبتنـ  وابسته یطیمح يفشارها و ها یبترغ يفرد و تا حد شیو نگر یارزش

درصـورت وقـوع   ی است، رسم يضمانت اجرا يداراکه اي  با اخالق حرفه یسهدر مقا یاخالق
استعداد ی، و فرهنگ یساخت هاي ینهو زم یزشیو انگ یعامل يها ناهمسو در جنبه يها یدگرگون

  دارد. یريپذ ینجانش یا ییچنقض و سرپ يبرا ییباال
 یمعرفـ واجـب افـراد    ياهجزو حقوق و تعهـد  ،از صله ییها اقمصدی، البته در فقه اسالم

 یهیطـور بـد   بـه دارد و  یشـتري ب یـد کأآن اصرار و ت یتبر لزوم رعا یزن یشده و نظام اجتماع
  دارد. يکمتر یاز آن، امکان وقوع یچیسرپ

و  یـوي متعـدد دن  رصله رحم و مترتب ساختن آثااز حد اسالم بر مسئله  یشب یدکأفلسفه ت
و توجـه دادن بـه    ینبرحذر داشتن همگان از قطع رحم و عاق والـد  ،مقابلدر بر آن و  ياخرو

بـه   یـل از تما ییاهـ  هدرجـ  یروجـود انکارناپـذ  در واقـع   ،و ناگوار آن ینسهمگ يامدهایپآثار و 
 فـراد ا یاندر م یو اخالق یعاطف ياهبه حقوق و تعهد یتوجه کم و متقابل یفاز وظا یچیسرپ

  وقوع دارد.  يبرا یشتريب ینه، زمطیشرا یبرخ یلدل به یشاوندي،خو ارتباطاتبشر است که در 
 یحقـوق اخالقـ   يانسـان مـدرن بـه ادا    یتوجه کمصله رحم و  يهنجار یتموقع کاهش

 یاختشـن  و روان یفرهنگـ ي، سـاختار  یـل بـه علـل و دال   ی،با جامعه سنت یسهدر مقا یشان،خو
  :  میکن یاز آنها به فراخور حال و قدر مجال اشاره م یمستند است که به برخ يمتعدد

ـ ینه و تمایتوانند زم یم که بالقوه میکن یاشاره م ينجا به مواردیدر ا بـه ارتباطـات    یل روان
  اند از: ن موارد عبارتیاز ا یف سازد. برخیرا ضع يشاوندیخو

خـود  یژه، و طیازها و شراین یلدل به یجوامع سنت(که در ی قوم یتو عصب یوابستگ کاهش
و اهتمـام عمـوم    یشاونديخو یوندهايحفظ و استمرار پ کننده در ییناز عوامل تع یکیهمواره 
    ؛ممکن بوده است) ینهآن با هر هز یقو تعم یمبه تحک
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ضـعف   یـا  لـف مخت یطآن در شـرا  يادا وهیشـ متقابـل و   یفاز حقوق و تکال یضعف آگاه
ـ   یشهر ،(که خودیشان و خو کانینزددر قبال  یتاحساس مسئول و يتعهدمند و  یمدر نظـام تعل

 یـف درسـت از ط  یکه داشـتن آگـاه   یستن یدي. ترد)انسان مدرن دارد یريپذ و جامعه یتترب
 ینمأدر جهت تـ  یهر نوع اقدام عمل یرناپذزیگرو  يشرط ضرور یشمتقابل، پ یفحقوق و وظا

    ؛ست)مربوط ا یفتکال دايحقوق و ا ینا
 یسمتبع غلبه سکوالر (بهینی د يها به ارزش بندي يپا یزانو م یاخالق هاي یزهضعف انگ
ـ  ینتر پشتوانه اخالق و مهم ینتر به عنوان متقن یند یاجتماع یتو ضعف موقع  یـا د منبع مولّ

   ؛ها) سنخ آموزه ینا ؤیدو م یحام
و  یفرهنگـ  یـی و تکثرگرا یـی گرا بروز تنـوع  بر اثر( خودمدارانه ییروزافزون فردگرا یدتشد

ها،  ینششدن شکاف در حوزه ب برجسته یزافراد و ن یانم یینوا و هم یسنخ هم یجیِکاهش تدر
 يبـرا  ییکـه بـالطبع اسـتعداد بـاال     هـا  يخلق و خـو  و ها یحها، ترج ها، آرمان ها، نگرش ارزش
   ؛دارد) ینیگز و فاصله ییجو افراد به استقالل یده سوق

 يالزم برا یزهفرصت و انگیژه، اقتضائات و یلدل (که به شهرها در کالن ویژه به ینیشهرنش
 ینکـه ا ضمن. کاهد یفرد مممکن  ن حدیکمتررا به  یالزامیرشدن در چرخه ارتباطات غ یردرگ

اي شـدن خـانواده و    و هسـته  ییفردگرا یتتقو يالزم برا هاي ینهخود زم ینی،فرهنگ شهرنش
  ؛گردد) یافراد م یانم یهچندال ینامرئ يها فاصله یجادبه ا یلتما

(کـه بـه تبـع     افـراد  یـان م یـایی و جغراف یزیکـی ف يهـا  مهاجرت و وقـوع فاصـله   یلتسه
 یـده کـه از د  از دل بـرود هـر آن  « جیـ رال ثَمو گردد  یموجب م ي،و رفتار یعاطف يها فاصله
 ،معاصـر  اندر جهـ  »یو دوسـت  يدور«ل ثَم ،مقابلدر و  ،مصداق دارد کامالً ینجادر ا ،»برفت

 یـا بسترسـاز   شتریی، بحس دوست یتتقو يبه جا ،آن هاي يمعکوس داده و دور یجهنت معموالً
نتوانسـته اسـت،    یزن یآنکه تنوع امکانات ارتباطات یببهانه و مجوز قطع ارتباط شده است. عج

   ؛کند) یمها را ترم فاصله یناز ا یناش یروان يها گسست
 هاي يها و نابرابر و وقوع فاصله یکار اجتماع قسیمظام تاز ن یناش یشغل يها یتتنوع موقع

ی، معرفتی، اطالعاتیتی، موقع يها از شکاف ییاه هبروز درج بر اثر آن به(که ی و طبقات یصنف
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متفـاوت   یعام، سبک زنـدگ  یانیافراد و به ب یانم یو ارتباط يرفتاری، نگرشی، ارزشی، مهارت
   ؛شود) یمنجر م

کـه   یسـت ن یـدي (تردهـا   یوابستگ یناز ا یبه آثار ناش یما توهی یواقع یازين یاحساس ب
با  یوندو استحکام پ یتاستمرار و تقوي، ك عموم به برقرارمشوق و محرّ یاراز عوامل بس یکی

ـ  یرمسـتقیم و غ یمنقش مسـتق یشان، خو ی، عـاطف  یازهـاي از ن یبزرگـ مجموعـه   ینمأآن در ت
 برطرف یقطر ینتنها از ای، ود که در جامعه سنتب یتیامني و اقتصادی، اجتماعی، شغلیتی، هو
هـا و کـارگزاران    در جامعه مدرن بـه سـازمان   یازهان یناز ا یبزرگبخش  یاهمه  ینمأشد. ت یم

و  یشـاوندي افراد به شبکه خو یتحول به کاهش وابستگ ینل شده است. امحو يمتعدد عصر
   ؛بوط کمک کرده است)مر يدهایوناز پ یتحفظ و حما يبرا یزهکاهش انگ یجهدر نت

اي از ارتباطـات   شـدن افـراد در مجموعـه    یـر مختلف و درگ يها در سازمان یتتعدد عضو
بـه ارتباطـات    یتوجه کم یاغفلت  ینهزم ی(که خود به نوع متکثر و متنوع با اقتضائات متفاوت

بـه   اسـت.  هکرد یدرا تمه یشانهمچون ارتباط با خو یو اخالق یالزام عرف يدرجه دوم و دارا
ره یچآنها  یو عاطف یکیژنت يوندهایپافراد بر  يساختار يوندهایپ ،جامعه مدرن دریگر، د یانب

یر، ناپذزیگر يها یشدن در روزمرگ یرو درگ یروح یادز يداشتن تکاپوید، تردبدون است.  شده
 یـن گـذارد. ا  نمـی  یبـاق  ،یالزامـ یرو غ یاخالق یفا و تکالهتعهد يادا ياي برا وقت و حوصله

   ؛کرده است) یدرا تشد ینیگز به فاصله یلو تما یزهانگی، ضوع در کنار کاهش وابستگمو
سنخ روابط  ینو پاسداشت ا یتافراد به رعا یبترغ منظور یط، بهمح يکاهش فشار هنجار

احساس ي، کارکرد هاي یلظهور بدي، وقوع تحوالت ساختار بر اثر( همسو يها اراده یتو تقو
 ،سـرجمع  نکـه یضـمن ا . یهیو منطـق تـوج   یـزه انگ ی، نبودت اجتماعضرور یازي، نداشتنن یب

از بـار   یرترپـذ  تحمـل  یارا بسـ هسنخ تعهـد  ینبه ا یتوجه کم یا یگردانیاز رو یناش يها ینههز
   ؛است) یها در جامعه سنت ینههز ینهم

غـان و حافظـان   گذشـته و حـال و مبلّ   ونـد یپ يهـا  هبـه عنـوان حلقـ    یـران کاهش سلطه پ
    ؛ها) شکاف نسل یدهوقوع پد یدر پ( موروث یسنت يها ارزش
 يهـا  هـا در کـنش   معطـوف بـه ارزش   یـت بر عقالن یو محاسبات يابزار یتعقالن یرگیچ
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ـ  یازاوقات فراغت و احساس ن ياقتصاد یابی ارزشی، انسان کـه   ییهـا  یـت رف آن در فعالبه ص
کنـد، کـاهش    یمـ  مـک ک یرناپـذ  اجتنـاب  ياه و اشتغال یالزام یفوظادادن افراد را در انجام 

 یخـون  یونـدهاي از پ یناشـ  ياهتعهـد  یف(که خود با واسطه در تضعیلی فام درون يها ازدواج
هـا و   هشـبک  گـر یدبـا   یختنو درآم یلیفام برون يها ازدواج یشافزا ،مقابلدر مؤثر بوده است. 

حقـوق ارحـام    یـت رعا يبـرا  يو فرصت کمتر ینهبدان، زم یاز وابستگ یناش يقهر ياهتعهد
 یـق و تعم یماز عوامل تحکـ  یکیهمواره  یلیفام درون يها ازدواجید، ترد بدونسازد.  یراهم مف
    ؛بوده است) ینسب یوندهايپ

و  يشـهر  يهـا  یطدر محـ  ینینشـ  آپارتمان یهمچون زندگ یزن یگريد يها هبهان یا یلدال
 یجـود برخـ  ولی، ما ياهتعهد يدر ادا یتوانناو  یجا و مکان، ضعف امکانات مال بودن محدود
و  یـزه انگ معمـوالً  ،(که ارجـاع بـدان  یل در درون فام یموروث و دار یشهر يها نزاعو  ها کدورت

   ؛دهد) یرا کاهش م بعد يها نسل یانبه ارتباط م یلتما
فرزنـدان بـه    یاخالقـ  ياه انحراف سرایتمثل  هاي احتمالی گرفتاري یخوف از بروز برخ

 يهـا  و کـدورت  هـا  ینهک یاياحهاي ناممکن و  ستهخواطرح ی، چشم همو چشم  بروزیکدیگر، 
ا ه انحراف یآشکار به برخگرفتار شدن  یلدل ممکن است به یزن یلفام ياز اعضا یبرخ .یشینپ

و  داري ینضعف دبی، مجاز، داشتن موضع و عملکرد ضد انقالیرداشتن کسب غیاد، همچون اعت
از  ،به حقوق متقابل توجهی یب و خاص یاسیس هاي یشگراینی، فرهنگ د به ظواهر بندي پاي

 يها یتحذف شده باشند. پرشدن اوقات فراغت افراد به فعال یشاونديخو وآمدهاي رفتگردونه 
صله  مانند اه تعهد دیگر يادا يکمبود فرصت برا در نیتجه،زا و  اشتغال يها یسرگرم تفریحی و

  شود.  یم بدان ارجاع یو ضمن یحبه صورت صر بیشتراست که  یهیتوج یزرحم ن
شـبکه  ارحـام و   یجیشـود، موضـوع کـاهش تـدر     یکه کمتر بدان توجـه مـ   یگريد نکته

اسـت.   یتخانواده و کنترل جمع یمتنظ يها برنامه از يریبا اثرپذ ،در جامعه مدرن یشاوندانخو
کنند  یاقتضا م ینچن یاجتماع يها ضرورت و یاخالق يها ارزشینی، د يها در هر حال، آموزه

در کنـار   ،ممکـن  یطو ارحام را در هـر شـرا   یشاوندانبا شبکه خو یمانهرتباطات صما ،که افراد
ـ کننخود حفظ و بر آن مداومت  یرناپذزیگر یگسترده ارتباطات اجتماع یفط بـه   تـوجهی  ید. ب
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افزون، پرشمار و روز یو امکانات ارتباط ها يورافنّ در پرتوکه  یدر جهان یشاوندي،ارتباطات خو
 یشمهم، ب ینا یتنخواهد داشت. رعا یمحکم یهتوج یچام گرفته است، هن» ارتباطات«عصر 

  رود.  یانتظار م مداران، یعتو شر یاله یاناز همه از مؤمنان به اد

  و استمرار صله رحم یجادمؤثر در ا عوامل
 یتو تقو یناش یطیو مح یمتعدد نفسان هاي ینهاز علل و زم ،رفتار یکبه عنوان » رحم صله«
 یـل در تحل ينظـر  هـاي  یـدگاه د ینوشتار، با الهام از برخ ینا یانیشود. بخش پا یم یفتضع یا

و  یجـاد ا اي مـؤثر در  ینـه از عوامـل زم  يا پـاره  یرو تفسـ  یحفرد، به توضـ  یاجتماع يها کنش
  است.   یافتهترك آن اختصاص  یا یتوجه مقابل کمدر  ورفتار  یناستمرار ا

  یو اجتماع یروان يها ضرورت

  :  یسدنو یباره م ینا در ییعالمه طباطبا
شـود کـه بشـر از     ما را به این حقیقت رهنمـون مـی   ،دقت در وضع طبیعی بشر

گاه  هیچ ،چه اجتماع مدنی و چه جنگلی ،روزي که به تشکیل اجتماع دست زده
ـ   ها هترین دور از قدیم نیاز از اعتبار قرب و والیت نبوده. بشر یب ه بعضی افـراد را ب

دانسته و این احساس و اعتبار بـوده کـه    تر از دیگران می تتر و دوس خود نزدیک
تر یعنی بیت، خانواده، بطـن،   کرده اجتماع کوچک و بزرگ و بزرگ او را وادار می

 ،دودمان، عشیره، قبیله و امثال آن را تشکیل دهد. بنـابراین در مجتمـع بشـري   
ورترین دوران اي از نزدیکی بعضی افراد به بعض دیگر نیست و نه در د هیچ چاره

تـر از   نزدیـک  ،توان انکار کرد که فرزند نسبت به پـدرش  نمی ،بشر و نه در امروز
خاطر صـداقت و  ه خاطر رحم و دوستان او به دیگران است و همچنین ارحام او ب

وسـش و  ئخاطر همسري و رئـیس بـه مر  ه خاطر مولویت و همسرش به برده او ب
هر چند که مجتمعات در تشخیص  ؛ارتباطی بیشتر دارد ،قوي به ضعیفش یحت

  )354 / 4 :1363یی، (طباطبا . این معنا اختالف دارند...

  مناسب  یريپذ جامعه
فـرد بـه    ونـد یپو نقطه  یبه نسل یانتقال فرهنگ از نسل آیندشدن، فر یاجتماع یا یريپذ جامعه
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و کـارگزاران  که توسط عوامل یر ناپذ یلو تعط یجیتدر آیندفر ینا یقجامعه است. جامعه از طر
 هـاي  انهرسـ ی، مـذهب  يهـا  کـانون ی، ساالن، مراکز آموزش همچون خانواده، گروه هم يمتعدد
مـورد نظـر خـود را در سـامانه      يرفتـار  يها و الگوها شود، ارزش یعام اجرا م یطو مح یجمع

مکمل همچون نظارت  يسازوکارهااز  یريگ با بهرهن ی. همچندننک یم یدرون ،افراد یتیشخص
افـراد   یشـتر هر چه ب يبند يپا يمناسب را برا یو اجتماع يفرد هاي ینهزمی، ل اجتماعو کنتر
  سازد. یفراهم م یفرهنگ يو هنجارها ها ارزش یتبه رعا

 ینی هـم، شده در جامعه د یرفتهارزش پذ یکبه عنوان  ،به صله رحم یو عمل يالتزام نظر
دارد.  یازمناسب ن یو اجتماع یفرهنگ، یتیترب یادهايبن یدو به تمه ستیا نقاعده مستثن یناز ا

) بـه  یرانجامعه ا بودن (با محورر انسان معاص يبند يپااز عوامل مؤثر در ضعف  یکیشک  یب
 يهـا  و ضرورت یعقالني، فطر يها یرساختز يو دارا یرپاد یمذهب یارزش سنت ینا یترعا

  مکمل آن دارد.  آیندهايو فر آیندفر یندر هم یشهري، کارکرد

  يو رضامند دهاستفا

 ،خواهند بود کـه از رهگـذر آن   بند يپاصله رحم  یتبه رعا یافراد هنگامیدگاه، د ینا براساس

 يمـاد یرو غ ياعـم از مـاد   یشخـو  یافته یتفعل یازهايو ن ها خواسته یبرخ يو ارضا ینمأبه ت

شـروع   درها ك آنمحرّ ،رفتار که بالطبع ینآنها از ا يرضامند یزانمیگر، د یان. به بیابند یقتوف

 یـق طر یـن حسب انتظار، از ابراي است که  یجهو نت یدهفا یزانتابع م ،و استمرار آن خواهد بود

  .  دیآ یبه دست م

  و پاداش هزینه

 بدون شک،کند.  یاي رفتار م چرخه مبادله یکارچوب هانسان همواره در چیدگاه، د ینا از نظر

و با واسطه،  یمبه صورت مستق ،رفتار یک از مدنظر یاحاصل  يها یدهو فا یجکه نتا یدر صورت

داشـته   یخوان هم هشد صرف يقهر هاي ینهبا هزي، عرف جار یاشخص  گرانه بدر نظام حسا

  خواهد بود.  یرپذ یهتوج يو يبرا یزن آن رفتار يداریپا یاباشد، صدور 
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  یاجتماع فشار

از  یکـی همـواره   کنـد،  یعفو شونده در آن اعمال مفرد  بر یگروه یاجامعه  که یفشار اجتماع
 یـت افـراد بـه رعا   یـب ترغ يمکمـل بـرا   يسـازوکارها از  یکیو  یرسمیرغ يضمانت اجراها

 يهـا  مهـار اراده  ،مقابـل در و  یشخصـ  یـل م اسـاس شـده بر  یرفتـه پذ يها و هنجارهـا  ارزش
درجـه   رفتار مورد نظر و یارزش یگاهشده، تابع جا فشار اعمال یزاناست م یهیسوست. بد ناهم

و  یفشـار در جامعـه سـنت    ینشک وجـود همـ   یآن است. ب یتو اهتمام گروه به رعا یتحساس
 يبنـد  يپاشدت و ضعف  ییگر چرا یهکننده و توج یینتب یادضعف آن در جامعه معاصر، تا حد ز

  است.  اد شدهیارزش در جوامع  ینا یتبه رعا

  ییو فردگرا ییگرا جمع

از  ییمجامعـه، تـابع مسـتق    یک یاجتماع يها زشار یتبه رعا بند يپا یزانمیدگاه، د ینابنابر 
اسـت در   یهیپود آن جامعـه اسـت. بـد    و در تار ییگرا غلبه و نفوذ روح و فرهنگ جمع یزانم

 بل،مقادر برخوردارند.  یشتريب ییاز ضمانت اجرا ،مورد احترام جمع يها ارزشی، جوامع ینچن
از  یکـی  یـان د. بـه ب آور یفـراهم مـ  را  يبنـد  يپا ینا يساز یفضع ینهزمیی، غلبه روح فردگرا

  ارتباطات:   یشمنداناند
 يگـروه خـود   هـاي  یـدگاه و د یازهـا بر اهداف، ن یشترگرا، ب جمع يها در فرهنگ

فـرد، بـر    یتجلـب رضـا   يجـا  بـه  یعنیفرد؛  یازهايدارند تا بر اهداف و ن یدکأت
دادن بـه   یـت اهم يجـا  کننـد و بـه   یمـ  یدکأت يخود روهگ یاجتماع يهنجارها

 ينـد و بـرا  کن یتوجه مـ  ياعتقادات مشترك گروه خودبه قادات فرد خاص، اعت
 قائـل هسـتند.   یتاهم ،منافع و بازده فرد ياز ارتقا یشگروه، ب ياعضا يهمکار
  )  56: 1383یکانست، (گود

  مشابهت یا همسانی
هـا،   ینـی ب جهـان  یـه اهت را با آنهـا در ناح بش یشترینشوند که ب یم یجذب کسان افراد معموالً

 ینسـب  یرفتارهـا داشـته باشـند. نـاهمخوان     هـا و  ها، انگـاره  یشها، گرا ها، ارزش باورها، نگرش
 یفاز عوامـل تضـع  یـی،  گرا و تنوع ییغلبه تکثرگرا بر اثر ،سنخ مشترکات ینا در یشاوندانخو
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شناسـان، مـا بـه     از روان یکـی  یـان به صله رحم شده است. بـه ب  يبند يپاآنها و ضعف  یوندپ
را کـه   یمـا کسـان  یم. مند هکه با ما مخالفند، عالق یاز کسان یشتروافقمان باشند، بکه م یمردم

که با ما  سانیما به کیم. اي ندارند، دوست دار که به ما عالقه ییاز آنها یشتردوستمان دارند، ب
 یما به مردمیم. دار یبستگ ، دلکنند یمکه با ما رقابت  ییاز آنها یشترکنند، ب یمساع یکتشر
یـم.  ورز ی، مهر مـ پردازند یما مانتقاد به  ی کهاز کسان یشترکنند، ب یم یدمانو تمج ینحسکه ت

  )  383: 1382(ارونسون، 
آنهـا بسـنده    وار اشـاره بـه طـرح    به منظور اختصـار، مطرح شده که  یزن یگريد هاي نظریه

 یـه رنظیگـران؛  افراد و نقش آن در جـذب د  یتیشخص يها جاذبه یهمثال، نظر ي. برامیکن یم
و  یعاطفی، اعم از شناخت یارتباط يها افراد از مهارت يبرخوردار یزان(می ارتباط يها مهارت

 مکمـل  یازهـاي ن یـه جـذب آنهـا دارد)؛ نظر   و یگرانتعامل با د وهیشدر  ينقش مؤثري، رفتار
مکمـل خـود را    یازهايارتباط با آنها، ن یقشوندکه بتوانند از طر یم یجذب کسان (افراد معموالً

رابطـه   یشـتر ب یبـا کسـان   (افـراد معمـوالً  یمیت و صـم  ینینشـ  هم یهارضا کنند)؛ نظر و ینمأت
ارتباط و تعامل چهـره بـه    يامکان برقرارمکانی، و  یزیکیف یکینزد یلدل دارند که به یمیصم

 یرشو پـذ  أییـد کسـب ت  يبـرا  ییجـو  یوندپ یزهانگ یزانم یهداشته باشند)؛ نظر را چهره با آنها
 يبـرا  یکبه عنوان محرّ یاز عاطفیاحساس ن یهنظریگران؛ قش آن در ارتباط با دو ن یاجتماع

 يدر فضـا  يفـرد  یـان م يهـا  قـدر رابطـه   (هـر  گرانـه  یـت ارتبـاط حما  یـه نظری؛ اجتماع یوندپ
 یـه خواهـد بـود)؛ نظر   یشـتر اسـتمرار آن ب  يافـراد بـرا   یزهگرانه شکل گرفته باشد، انگ یتحما

در سه جنبـه نمـود دارد:    کم دست يفرد یانارتباط م یکدر  ییگرا (مثبتی ارتباط ییگرا مثبت
 نـد بتوا. 2از طـرف مقابـل داشـته باشـد؛      ینديخود احساس مثبـت و خوشـا   ،طرف ارتباط. 1

احساس مثبـت و   ینوع. 3به او منتقل سازد؛  خود به طرف مقابل را ینداحساس مثبت و خوشا
  ید).آ یدطرف تعامل پددو  يبراارتباط  آیندحاکم بر فر یعموم یتاز وضع یندخوشا

و  ی؛ ابوالقاســم437 ـ   381: 1382؛ ارونســون، 264 ـ   229: 1383یکانســت، (ر.ك: گود
 1 :1380ی، ؛ فرهنگ72 ـ 61: 1375یگران، ؛ الت و د432ـ  389؛ 365ـ  297: 1384یگران، د
  )521 ـ 491 / 2: 1368برگ،  ین؛ کال295 ـ 282، 264 ـ 260: 1379اس، گ؛ فر124 ـ 111 /
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   نتیجه
ی، ] در حوزه ارتباطات انسـان ی[اسالمینی د یو برجسته سبک زندگ یديکل يها لفهؤاز م یکی

) اعـم از  هـا  یدگاهد یطبق برخی، بستگان سبب ین(و همچن یو بستگان نسب یشانارتباط با خو
ه از آن ب یاتیو اله ینی(مشروط به شروط و حدود خاص) است که در منابع د مؤمنیرمؤمن و غ

 یـت عقالنیعـی،  و طب يفطر يها یرساختز با وجوداي که  شده است؛ آموزه عبیرت» صله رحم«
فراوان  یزن ینبزرگان د یره) و سیتو روا یات(آینی در منابع دي، کارکرد يها و ضرورت یارزش

  شده است.  یدکأو ت یحممکن تصر یطآن در هر شرا یتبر رعا ،مختلف یرهايو با تعبآمده 
ـ  ینـی دي، شـهود ی، عقل يها پشتوانه با وجود یتماعارزش اج این  یبرخـ  ی، براثـر و تجرب

ی خـود در جامعـه سـنت    یشینپ یگاهاز جا ی،و ارتباطات یفرهنگیتی، شخصي، تحوالت ساختار
و  یتعـامالت موسـم   یمرسـوم در برخـ   یادب اجتمـاع  یـک بـه   ه،عمـد به طور افول کرده و 

 يآثار و کارکردهـا ی، اجتماع ی ـ فرهنگ یتاهماه و یگجا یلشده است. در تحل یلتبد یمناسبت
 هـاي  یـدگاه آن، د یسنت یگاهعوامل مؤثر در افول جا علل و یزو ترك آن و ن یتمترتب بر رعا

  . وجود دارد یمختلف
بـه عنـوان    یـران، ا یجامعـه اسـالم   یو کارگزاران فرهنگ گذاران یاسترود که س یم انتظار

و  یجوامع اسالم يبرا یینقش الگو ی،مذهبـ  یرهنگف يها یژگیاز و یارياي که در بس جامعه
آمـوزش و پـرورش    یـق از طر یژهوه ب يساز مختلف فرهنگ هاي راهدارد، از  یاسالمیربلکه غ

 یـت در حـال انـدراس، تقو   یمـذهب  یفرهنگـ  يها سنت یايبه اح ی،جمع يها و رسانه یرسم
 یشافـزا ی، اجتماع یبستگ مه هاي ینهزم یمتحکیخی، حافظه تار يساز فعالی، ارزش یادهايبن
در  یخـدمات انسـان   يو اعطـا  یاجتمـاع  يمـددکار  يبرا گیزهان یتمتقابل، تقو عتمادا یزانم

و  یحقـوق قـانون   یـت به رعا بندي پاي یزانم یشافزا يبرا ییزا یزهانگیشاوندي، خو يها شبکه
  اند از: ها عبارت راه برخی از این دهند. انجامرا  الزماقدامات یشان بپردازند و متقابل خو یاخالق

 ؛صله رحم یمذهبـ  یسنت یآموزه و ارزش متعال وستهیپ یهمچون بازخوان یرياعمال تداب
مترتـب بـر    یو اجتمـاع  يو فرد يمادیرو غ يمادي، و اخرو یويدن یجتوجه دادن به آثار و نتا

در  ینیزرگان دب یعمل یرهدادن به س توجه ؛بر قطع آن ناظر یجآثار و نتا ،مقابلدر  آن و یترعا
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 و در دسـترس همگـان   ینـه هز کـم  يهـا  اقدادن به مصـد  توجهیضه؛ فر ینا یتبه رعا هتماما
؛ یو مناسـبت  یموسـم  يهـا  یدو بازد یددیه، هد فرستادننامه، ی، فرستادن همچون تماس تلفن

هـا از   برحـذر داشـتن تـوده   ي، رفتـار  يهـا  مزاحمـت بـه   گرفتار شـدن هنگام  در یفهوظ یینتع
بـه   یـب و ترغ یهتوصـ  و شـود  یارتبـاط مـ   ینقطع ا عاملمورد که همواره  یب هاي ییجو بهانه

  یشان.خو یمنتظره برخیربا اعمال غ یاروییباالبردن آستانه تحمل در رو

  خذآم منابع و
 فوالدوند. يترجمه استاد محمد مهد ،يمقرآن کر .١

  ، ترجمه محمد دشتي، قم، انتشارات مباهله، چاپ دوم.نهج البالغه .٢
  .يالتراث العرب ياءداراحيروت، ب، يروح المعان يرتفس، ق ١٤٠٥ي، بغداد يآلوس .٣
ــن محمــد،  ي، آمــد يتميمــ .٤ ــدالرحمن ب ــم، ١٣٧٣عب ــررالحکم و دررالکل ــا شــرح غ ، ب

  تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم.ي، خوانسار
  نشر ادب حوزه.قم، ، لسان العربق،  ١٤٠٥ابن منظور، محمدبن مکرم،  .٥
  ، تهران، رهرو دانش.در اجتماع يشناس روان، ١٣٨٤، يگراندعباس و ي، ابوالقاسم .٦
  شکرکن، تهران، رشد. ينترجمه حس، ياجتماع يشناس روان، ١٣٨٢، يوتارونسون، ال .٧
  .يهاسالم ي، تهران، کتابفروشتحف العقولق،  ١٤٠٢، ابن شعبهي، حران .٨
  .يدةالشه يقة، قم، دارالصدةصراط النجا، ق ١٤٢٧ي، عل جوادبنيزي، تبر .٩

، تهران، کتابخانه حقوق ينولوژيمبسوط در ترم، ١٣٧٨محمدجعفر، ي، لنگرود يفرجع .١٠
  گنج دانش.

موسوعه الفقه ، ق ١٤٢٣، يشـاهرود  يمحمود هاشميدنظر س يراز پژوهشگران ز يجمع .١١
بـر   يالمعـارف فقـه االسـالم    ةسسـه دائـر  ؤ، قـم، م ^يتالب المذهب اهلة طبق ياالسالم

  .^يتمذهب اهل ب
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  ناس.يراز، ش، يرهگناهان کب، ١٣٦١، نيعبدالحسيب، دستغ .١٢
  . يهدارالکتب العلمروت، ي، بيرالکب يرتفس، ق ١٤١١ين، فخرالدي، راز .١٣
سـوريه،   ـ، لبنـان   مفـردات الفـاظ القـرآن   ق،  ١٤١٢، محمـد  بـن  ينحسي، راغب اصفهان .١٤

  .يهدارالعلم و دارالشام
الفکـر، چـاپ   ، دمشق، دارلغه و اصطالحا يالقاموس الفقه، ق ١٤٠٨، يبابوحبي، سعد .١٥

  دوم.
ـ  يـر تحر يـل دلق،  ١٤٢٩اکبر،  يعلي، مازندران يفيس .١٦ احکـام االسـره، تهـران،    ، يلهالوس

  .+ينيو نشر آثار امام خم يمسسه تنظؤم
ـ  يـه نضد القواعد الفقهق،  ١٤٠٣عبداهللا،  مقدادبنيوري، س .١٧ قـم،  ، يـه مـذهب االمام  يعل

  .  +ينجف ياهللا مرعش يتانتشارات کتابخانه آ
، تهـران، مرکـز   عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسالمي، ١٣٨١رضا،  يشجاعي زند، عل .١٨

  بازشناسي اسالم و ايران.
، قـم، بوسـتان کتـاب،    از صله رحـم  ياجتماع يليتحل، ١٣٧٦، ينحس يدسين، الد شرف .١٩

  چاپ دوم.
دانـش   ي، ترجمـه محمـدتق  مصادقه االخـوان ، ١٣٢٥)، يـه (ابن بابويعل بن صدوق، محمد .٢٠

  پژوه، انتشارات مجلس.
  .يسسه النشر االسالمؤ، قم، مالرحم ةصلق،  ١٤١٥، حسن يدسي، آباد خرم يطاهر .٢١
  . يرالرحم)، قم، ام ةو صل ةالشرکية، (الوص يهمباحث فقه، ق ١٤١٩ي، تقي، قم ييطباطبا .٢٢
، ترجمــه ســيدمحمدباقر موســوي تفســير الميــزان، ١٣٦٣محمدحســين، سيدطباطبــايي،  .٢٣

  ته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.همداني، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابس
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تهـران،  ي، علـو  ينعالءالـد  يح، تصـح مکارم االخالقق،  ١٤١٢، فضل بن حسني، طبرس .٢٤
  .يهدارالکتب االسالم

و  يروزبخـت ترجمه مهـرداد ف ، يتعامل اجتماع يشناس روان، ١٣٧٩، يفرگاس، جوزه. پ .٢٥
  تهران، ابجد، چاپ دوم.يگي، ب يارخشا

 يسسـه خـدمات فرهنگـ   ؤتهران، م، يمباني، ارتباطات انسان ،١٣٨٠اکبر،  يعلي، فرهنگ .٢٦
  رسا، چاپ پنجم.

سسـه  ؤقم، م، ياءاالح يبتهذ يف يضاءالمحجه البق،  ١٣٨٣، محسن موالي، کاشان يضف .٢٧
  . يهالطبعه الثاني، النشراالسالم

  .×يرالمؤمنيناصفهان، کتابخانه ام، يالوافق،  ١٤٠٦،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٨
محمـد کـاردان، تهـران،     يترجمـه علـ  ، ياجتماع يشناس روان، ١٣٦٨، برگ، اتو ينکال .٢٩

  .يشهنشر اند
جـواد   يدترجمـه وشـرح سـ   ، ياصـول کـاف  ، تـا  ي، بيعقوبجعفر محمد بن  يابيني، کل .٣٠

  .^يتتهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بي، مصطفو
، يگروه يند بارتباط کارآم يتفاوت ها؛ راهنما يوندپ، ١٣٨٣ي، . بيليامويکانست، گود .٣١

  .يسسه مطالعات ملؤتهران، مي، و مسعود هاشم يميکر يترجمه عل
ــد، جول .٣٢ ــامو و يــوسگول ــاع ، ١٣٧٦، ل. کولــب يلي ــوم اجتم ــگ عل ــ، يفرهن از  يجمع

  . يارتهران، مازي، مازندران يمحمدجواد زاهد يراستهمترجمان، و
و  يـان اد طهورترجمه جو، ياجتماع يشناس روان يمبان، ١٣٧٥يگران، و د يسالت، برنا .٣٣

  .يستان قدس رضوآ يمشهد، معاونت فرهنگي، طوس يمنش يمحمدتق
  .يةاالسالم ةالمکتبتهران، ، بحاراالنوارق،  ١٣٨٩، محمدباقري، مجلس .٣٤
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امام  يو پژوهش يسسه آموزشؤ، قم، ماخالق در قرآن، ١٣٧٨، يمحمدتقيزدي، مصباح  .٣٥
  .+ينيخم

  ، چاپ هفتم. ٢ درا، جقم، ص، ٢ج ، جموعه آثارم، ١٣٧٧، يمرتضي، مطهر .٣٦
  ، چاپ هفتم.٢٢قم، صدرا، ج ، ٢٢ج ، مجموعه آثار، ١٣٩١،  ـــــــــــــــــ .٣٧
، قـم،  تفسـير نمونـه  ، ١٣٨١مکارم شيرازي، ناصر، با همکـاري جمعـي از نويسـندگان،     .٣٨

  دارالکتب االسالميه، چاپ سي و دوم.
منشورات قم، ...،  الفقه و يالقواعد و الفوائد فتا،  يب، اول) يد(شه يمک محمدبن، يعامل .٣٩

  .يدمکتبه المف
ـ  تـا،   يمحمدحسن، ب يخشي، نجف .٤٠ يـروت،  ، باالسـالم  يعشـرح شـرا   يجواهر الکـالم ف

 .ةالسابع ةالطبعي، التراث العرب ياءداراح

  ، تهران، رشيدی.معراج السعادة، ١٣٦٢نراقی، مالاحمد،  .٤١
  .يهاسالم يکتابفروشتهران، ، يبهکلمه ط، تا ي، بينحس يرزامي، طبرس ينور .٤٢
سسـه آل  ؤميـروت،  ، بو مسـتنبط المسـائل   يلمستدرک الوسـا ، ق ١٤٠٨، ــــــــــــــــ .٤٣

  .^يتالب
(معـروف بـه مجموعـه ورام)،     الخواطر و نزهه النواظر يهتنبق،  ١٣٧٦، ورام، ابوالحسـن  .٤٤

  .يهدارالکتب االسالم
 :  ١٢/٥/١٣٩٣ مشاهده يخ. تاريستانياهللا س يتحضرت آ ياطالع رسان يتسا .٤٥

http://www.sistani.org/persian/book/50 / 
 

  





 

  
  
  

  در همسرداري ^سبک اهل بیت

  * یاحمد پناه یعل

  چکیده

در همسرداري، به تمام جوانب مسئله  ^بیت این مقاله با این فرض که سبک اهل
هـاي شـناختی،    توجه دارد و سبک همسرداري آن بزرگـاران، متناسـب بـا ظرفیـت    

شـناختی و بـر مبنـاي تقوامحـوري و      ه، مبـانی انسـان  نیازها، اهداف تشکیل خانواد
  مداري بوده است، به بررسی محورهاي این سبک پرداخته است. اخالق

هـاي اجتمـاعی و    هـا و نقـش   شـود: در واگـذاري مسـئولیت    در نتیجه، روشـن مـی  
هـا   شـناختی همسـران بـه ویـژه خـانم      هاي جسمی، روان خانوادگی، باید به ظرفیت

 نباید زنان را به کارهاي خشن و مردانه، وادار کرد؛ در تعامل باتوجه داشت و هرگز 
هاي معنوي را  ل حقوقی و اخالقی داشته باشیم؛ بایستهئهمسر، التزام عملی به مسا

در خانواده، جدي بگیریم و بسترهاي الزم براي مسایل معنوي ایجاد کـرده و خـود   
فی و روان شـناختی همسـر، از   نیز به آن ملتزم باشیم؛ توجه به نیازهاي مادي، عاط

نکات با اهمیت در سبک زندگی اهل بیت است؛ ایشان به تأمین نیازهـاي جنسـی؛   
هاي حالل در خانواده، توجه داشته و دیگران را نیـز بـه    ها و لذت رفاهی و به شادي

جـویی،   اند؛ مدارا، گذشت، احسـان، خـوش زبـانی، صـرفه     رعایت آن توصیه فرموده
  در رابطه با همسر و خانواده است. ^هاي مؤکد اهل بیت ز توصیهرازداري و ادب، ا

  کلیدي واژگان

 و مـادي  رشـد  نشاط، رضایتمندي، نیازها، ،^بیت سبک زندگی، همسرداري، اهل
  .معنوي

                                                                             

 Apanahi@rihu.ac.ir   .استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .*
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  مقدمه
 يهـا  خـاك و از همـان لحظـه    هر عرصـ دحضور انسـان   يروزها یناز نخست ،خانواده تشکیل

 ،همسـر  ینشخـانواده و گـز   یل) مطرح بوده است. تشـک 1378یدنز، (گی اجتماع یاتح ینآغاز
و  یشرفتپ يسکو ینتر تبلور سکون و کسب آرامش و مطمئن يراه برا ترین یو منطق ینبهتر

 تـرین  یعیو طب ترین یاست که خانواده، از اساس یقتحق ینا دهنده امر نشان یناست. ا یبالندگ
ـ از مشکال یاري. بسآید یانسان به شمار م یازهاين کـه از   یجسـمان  هـاي  یو خسـتگ  یت روان

یابـد.   یم یامالتیسته خانواده و همسر شا یکتوسط  ،شود یروزمره حاصل م یزندگ هاي یتفعال
 اي یـژه و دوام و یـت عمومربـاز  یاز دکـه   اعیسـازمان اجتمـ   یگانه یل،دل ین) به هم21/  (روم

  داشته، خانواده است.
 100: 1403ی، (مجلسـ  مقدس و محبوب ينهاد ینی،د يها خانواده از نگاه اسالم و آموزه

(حـر  ، و رشـد  یـت ) بستر ترب21 / (روم، ساحل آرامش و سکونین، آفر حرکت ی) سازمان222/ 
رور 18/  20: 1409ی، عامل عامـل  44: (همـان ي، ) عامـل رشـد مـاد   39: (همـان  ،) محل سـ (

: 1386فـر،   يالر(سـا  فرزنـد  یتبستر ترب ین) و بهتر150 / 14 :1408، یطبرس طهارت (نوري
نهــاد مقــدس و از عوامــل  یــناســتحکام ا یاز عوامــل مهــم و اساســ یکــی ... اســت. ) و60
بک سـازمان همگـان   یـن همسـران در ا  يمندیترضـا  یجـاد ا يکننده برا یینتع یفیـت و ک ی، سـ 

ثابـت   نسـبتاً  يا یوهشـ  يبـه معنـا   )يسبک همسردار ژهیو (بهی است. سبک زندگ يهمسردار
بـه اهـداف    یدنرسـ  يبـرا  یکند و راه یدنبال م یقداف خود را از آن طراه ،که هر فرداست 
  )16: 1391یانی، (کاو. است

) 4 / (نجمی بزرگواران به معارف آسمان یناتصال ا یلبه دل ^یتب اهل يسبک همسردار
روش و سـبک   ینتر و مطمئن ینناب و مصون از خطا، بهتر يها از علوم و آموزه یريگ و بهره

در سـبک   ) اسـت. 71 / (احـزاب ي، و اخـرو  یـوي و سعادت دن یابیکننده کام ینو تضم ی،زندگ
اران، وآن بزرگـ  يشده و سبک همسردارتوجه مسئله  انببه تمام جو، ^یتب اهل يهمسردار

و بـر   ی،شـناخت  انسـان  اصـول خانواده،  یلتشک ی، نیازها، اهدافشناخت يها یتمتناسب با ظرف
  ه است.بود يمدار و اخالق يمحوراتقو يمبنا
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  ^یتب اهل يهمسردار سبک
 يهـا  در معـارف و آمـوزه   وجو جستبا  ینهمچن ،^یتاهل ب يرفتار و یعمل یرهمطالعه س با

در قدم اول به  یزو خود ن آموزش داده ^یت(مستحبات) که اهل بیحی و ترج یاخالقی، الزام
اساسـی  چند محـور  ه ي، بدر سبک همسرداریشان که ا یابیم درمی، اند پایبند بودهها  آموزه ینا

  : زیمپردابمحورها این از  یتا حد امکان به برخ ایم کوشیده ،نوشتار یناند. در ا توجه فرموده

  زن و مرد يها توجه به تفاوت )الف
ی و دلسـوزي  مراقبتـ  ی، ویژگـی کالمـ  ی، عاطفی، جسـمانی، مهـارت  و مرد به لحاظ عقل زن

(Matlin, 2008)  يهـا  نقش يها در واگذار تفاوت ینارند و اد یکدیگرو ...، تفاوت اساسی با 
  بوده است. توجهمورد  ،زنانه و مردانه

و زن داراي حیـات احساسـی    ،طباطبایی اعتقاد دارند که مرد داراي حیـات تعقلـی   عالمه
(طباطبـایی،   .در قـواي عقلـی اسـت    آنانبرتري نسبی  ،است و علت سرپرستی مردان بر زنان

نظـري و   ه) ایشان همچنین تفاوت زن و مرد در دو حوز141/  18 ؛343/  4؛ 275/  2: 1394
 ــ  271/  2: (همـان . انـد  خانواده اشـاره کـرده   یریتعملی را پذیرفته و به برتري مردان در مد

اند که آن عقلی که در مرد بـیش از زن   البته عالمه طباطبایی این نکته را نیز تذکر داده )275

  )  343/  4: (همان. ضل و برتري ارزشیاست، فضیلتی زاید است؛ نه معیار ف
اما به دلیل  ؛مصباح یزدي معتقد است که زن در استعداد عقلی با مرد یکسان است اهللا آیت

نظر طبیعی داراي عاطفه و احساسات بیشتري است، کارکرد عقل تا حدودي تضعیف  آنکه زن از

و قـوي بـودن    ،مـردان ضعف دشمنان عقـل در   ،دلیل برتري مردان در قدرت تعقل .گردد می
قدرت بیشـتر تعقـل مـرد     هواسطه هرحال یا ب به .(احساسات زیاد) در زنان است لدشمنان عق

نبود مزاحم و دشمن بر سرِ راه عقل، مردان از تعقل و تـدبیر   دلیله بعضی قائلند) یا به ک(چنان
. شـود  د مـی هایی در حقوق و تکالیف زن و مـر  سبب تفاوت ،مند هستند و همین بیشتري بهره

ق) نیـز  1421( اهللا حسـین فضـل   محمد و مکارم شیرازيآیت اهللا ) 280: 1385(مصباح یزدي، 

  )287/  2: 1377مکارم شیرازي، مصباح یزدي دارند. (اهللا  نظر آیتنظري همانند 



106     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

برتري زنان در  (Mc Kaby and Jack Linz, 1974) اعتقاد مک کابی و جک لینز به
: 1382خسـروي،  بـه نقـل از   (. جنسیتی است يها تفاوت ینتر شاخصیکی از  ،توانایی کالمی

توانایی کالمی را با سـرعت  سه با پسران یدر مقامعتقد است که دختران  )1992هالپران ( )50
 يهـا  مربوط بـه جـنس در توانـایی    يها در واقع تفاوت کنند. یبیشتر و کیفیت بهتري کسب م

کنند و این برتري دختـران در   یشروع به صحبت مکه کودکان شود  یآغاز ماز زمانی  ،کالمی
 شـتر یبکـه   معتقد اسـت  (Allred, 1990) ) آلرد51: (همان. شود یمدت تحصیل نیز حفظ م

زودتر از پسران شروع  آنها ؛کید دارندأدر زبان و ادبیات تبر پسران تحقیقات بر برتري دختران 
 يا یشـه اسـاس تصـورات کل   ستند. برمبتال ه نکنند و کمتر به مشکالت خواند یبه خواندن م

  ها حرف بزنند و مهارت کالمی بهتري دارند. ساعت توانند ینیز، زنان م یمیقد
مشـخص گردیـد زنـان در توانـایی کالمـی و       شد،بر اساس تحقیقی که در آمریکا انجام 

ـ . دارنـد  يبرتـر  فضـایی و ریاضـی   يهـا  و مردان در مهـارت  ،حافظه  ،تحقیقـات ن در یهمچن
 سـت. ا دهشـ در پسـران، بیشـتر از دختـران گـزارش      ،خوانـدن در بـانی و نـاتوانی   مشکالت ز

(Matlin, 2008: 153)  
به آنها  کنند، یم ياز پسران از کودکان نگهدار یشتردهد که دختران ب یها نشان م پژوهش

 يرفتـار  یارهـاي از نظـر مع  بوسند؛ دختـران  یو م کنند یو آنها را بغل م دهند یعالقه نشان م
مطالعـات   (Matlin, 2008: 191). و تعامل با کودکان، غالباً باالتر از پسـران بودنـد   پرورش

 ییدتأ یت،ها را برحسب جنس نقش یعتوز یدهپد یشمول جهان یزدر دوران معاصر ن فرهنگی یانم

 ينـاظر بـه سـازگار    يها نقش یعنی 1ي،اَبزار یخانوادگ يها نقش هدربار یاند. در پژوهش کرده

 یعنـی  2ي،ابـراز  یخـانوادگ  يهـا  و نقشی؛ و اجتماع یزیکیف یخارج یطبا شرا یگروه خانوادگ

 هجامعـ  56جامعه از  46روشن شد که در ی، عاطف یتحما وناظر به مراقبت از اعضا  يها نقش
شـد وجـود داشـته     یمـ  ینـ یب شیکه پ ي، چنانو ابراز ياَبزار يها نقش ینب یزمورد مطالعه، تما

  (Lee, 1995: 289)افته است. یو قسم دوم به زنان اختصاص قسم اول به مردان است؛ 
                                                                             

1. Instrumental. 
2. Expressive. 
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: 1403مجلسی، ؛ 189 / (اعراف عاطفی بودن و آرامشگري یلقب از ییها توجه به ویژگی با
 نآناشده به  و با توجه به وظایف محول ،دینی براي زنان معرفی شده يها ) که در آموزه5/  74
 ورشتوان ادعا کرد که زنان در بعد پر ی) م5/  74همان: (ند، ا تشویق شده به انجام دادن آنها که

  دهند.  یایی بیشتري دارند و عالقه بیشتري نیز در این رابطه نشان منو مراقبت، توا

 یلحاظ عـاطف  را درك کردن و خود را به یگرشخص د یاحساس عاطف يبه معنا 1همدلی،

 یشـتري ب یهمـدل  اي یشـه لحـاظ کل بـه   آنهاتر است.  يدر زنان قو یزگذاشتن ن یگرفرد د يجا
 پـذیري  یـان است کـه ب  یعموم ۀیشکل یناز ا یبخش ی،. همدلدهند ینسبت به مردان نشان م

  )138: 1387(هاید، . در مردان وجود دارد یعاطف ناپذیري بیاندر زنان و  یعاطف
 يا در مطالعـه  (K.J.K.Klein and Hodges, 2001) و هـاگز  ین. کلـ ی. کـ ی. جـ کی

اسـت،   یـاد ز اریبسـ  اش یکـه صـحت همـدل    يکردنـد. فـرد   یرا بررس یهمدلمرتبط، صحت 
 یـاز شده، امت کنترل یطدر شرا .دارد یچه احساس یگريحدس بزند که فرد د یدرست به تواند یم

  )Matlin, 2008: 192 :(به نقل از. است ترباال یاربس ی،صحت همدل ۀینزنان در زم
) اهـل  189 / (اعراف، ان در ایجاد آرامشنزهمچنین توانایی مضاعف  ،نقش مادري ایفاي

 تفاوت آشکار زنان با مردان در عواطف و احساسات، ) و5/  6: 1407(کلینی،  انس و الفت بودن
آنـان در   ییتواند دلیلی بر قوي بودن حس همدلی در زنان و توانا ی) م70ـ   64: 1384(بارون، 

شـود کـه    یباعث م ییتوانا ینا .باشدتر تغییرات احساسی و عاطفی دیگران  درك بهتر و سریع
  مراقبت کنند.  آنهاتر افکار و احساسات خود را با دیگران سازگار، و از  آسانزنان 

تر بودن زنـان، آنـان از شوهرشـان بیشـتر دلسـوزي       به دلیل عاطفی«گوید:  گري می جان
دهـد   مرد نشان میخواهند؛ اما مردها بیشتر اعتقاد و اعتماد همسرشان را خواستارند. وقتی  می

کند کـه   دهد، زن حس می گذرد اهمیت می که به احساسات همسرش و به آنچه در دل او می
) یکی از شکایات شایع زنان 131: 1376(گري، ». و غمخوار اوست پسشوهرش نگران و دلوا

منظـور آنـان از    کند. یشان به قدرکافی به آنان محبت نم آن است که شریک زندگی ،و مردان

                                                                             

1. Empathy. 
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در تحقیقـی کـه در    ... است. ، لمس کردن، در آغوش گرفتن، نوازش کردن، بوسیدن ومحبت
دهند  یمحبت و عواطف نشان م بهاین زمینه انجام شد، مشخص گردید که زنان نیاز بیشتري 

بـا   1پاپالیا، )214: 1378، فلیپ رایس. (تر از مردان هستند و در ابراز محبت و عواطف نیز قوي

شناختی زن و مرد به دلیل تفاوت زیستی، بر ایـن بـاور    روان يها د تفاوتپذیرش احتمال وجو
ن بتوانند احساسـات خـود را بهتـر و    آناباعث شده  نی،زبا يها است که برتري زنان در مهارت

  )  314: 1391(پاپالیا، . نندکتر ابراز  قوي
ن اندیشـمندان  همچنـی  عاطفی بودن زن وجود دارد. دربارهدینی نیز روایاتی  يها آموزه در

تـر اسـت.    که احساسات و عواطف در زنان قـوي اند  افتهیدردینی  يها آموزه به کمکاسالمی 
اهـل مالطفـت، (عواطـف)     ؛اند فرزندان دختـر  چه خوب«فرمایند:  می |پیامبر گرامی اسالم

: 1409(حـر عـاملی،   . »گیرنده، باخیر و بابرکت و اهل پاکیزگی دهنده، انس و یاري نندهک کمک
حضرت ابراهیم از خداوند دخترانی خواست تا پـس از  «فرمایند:  می ×امام صادق )362/  21

شـاید یکـی از علـل     )361: (همان. »مرگش بر او بگریند و عزایش را گرم و پرشور نگاه دارند
عامـل   ،زن ،کـه در قـرآن کـریم    چنـان  ؛آرامشگري زن، بروز و ظهور عواطف قوي در اوسـت 

در قرآن کـریم، ضـمن اینکـه مـرد و زن را     خداوند ده است. شمعرفی ) 189 / (اعراف آرامش
 ،ی زن بـراي مـرد و خـانواده   بخشـ  ) بر جایگاه آرامش21 / (رومداند،  یم یکدیگر دهنده آرامش

  )189 / (اعرافاست.  دهکرکید بیشتري أت
شـده   ژهیـ و، توجـه  ^یتب اهل يخاص زنان و مردان، در سبک همسردار يها یژگیبه و

 يها یتولئمس يلطافت زنان، افراد را از واگذار یلبه دل ×یعنوان نمونه حضرت عل به ؛است

الْأَمرِ ما يجاوِز نفْسـها   لَا تملِّک الْمرأَةَ من«: یدفرما یبر عهده زنان، بر حذر داشته و م ینسنگ
کـه زن گُلـی   چـرا   ؛مسپارکار ز توان زن، به او ؛ بیش ا...َ فَإِنَّ الْمرأَةَ ريحانةٌ و لَيست بِقَهرمانة

  )510/  5: 1407(کلینی، ». و سرپرست امور خانه یشکارنه پ ،ظریف است

قَولُ الرجـلِ للْمـرأَة إِنـي    «: مایدفر یبودن زنان م یعاطف یلبه دل یزاسالم ن یگرام یامبرپ
                                                                             

1. Papalia. 
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مرد به همسرش که دوسـتت دارم، هرگـز از قلـب     این سخن؛ أُحبک لَا يذْهب من  قَلْبِها أَبدا

أَحسـن  «: یدفرما یم یگرد يهمچنین حضرت در جا )569/  5همان: (». شود یزنش خارج نم
 ،بهترین مردم از لحاظ ایمـانی ؛ أَلْطَفُهم بِأَهله و أَنا أَلْطَفُکم بِأَهلي والناسِ إِمياناً أَحسنهم خلُقاً 

در قبـال  شـما   ینتر اش مهربان باشد و من باعاطفه و با خانواده ،که اخالقش نیکوکسی است 

 خلَـاقِ  من أَ«: یدفرما یم نیز ×امام صادق )153/  12 : 1409(حر عاملی، ». ام هستم خانواده
  )22/  20: (همان». عالقه و محبت به زنان است ،؛ از اخالق و ویژگی انبیاالْأَنبِياِء حب النساِء

منزل را  یرونب يخاص زنان و مردان، کارها یطشرا یلبه دل یناسالم همچن یگرام یامبرپ
  فرماید:  یامام باقر م .کردندواگذار  ÷داخل منزل را به حضرت زهرا يو کارها، ×یبه عل

 ولِ اللَّـهسةُ إِلَي رمفَاط و يلي عقَاضـ      |ت ملَـي فَاطـي عفَقَض ـةمدـي الْخةَف÷ 
يللَي عي عقَضابِ وونَ الْبا دا مهتمدا  ×بِخم لَمعةُ فَال يمفَاط قَالَ فَقَالَت لْفَها خبِم

الس نلَنِي مخورِدالِ رجقَابِ الرلَ أَرمحت ولُ اللَّهسي ربِإِکفَائ 172: (همان .إِال اللَّه  (  
 یـامبر کارهـاي خـود، نـزد پ    یمتقسـ  ةدربـار بـراي داوري   ÷و فاطمـه  ×علی
کارهـاي داخـل خانـه را     کـه گونه قضاوت کـرد   ینا |یامبررفتند. پ |خدا

فقـط خـدا   فرمود:  ÷از خانه را علی. فاطمه یرونفاطمه انجام دهد، و کارهاي ب
 هـاي  یتمرا از بر عهده گرفتن مسئول |خدا یامبرکه پیناز اداند که چقدر  یم

  وشحال شدم.مردان معاف ساخت، خ

جسـمی و   يهـا  یـت هـا و ظرف  ، تفـاوت ^یـت اهـل ب  يدر سبک همسردار ینکها خالصه

  ها، مورد توجه قرار گرفته است. نقش يشناختی زن لحاظ شده و در واگذار روان

  یو اخالق یحقوق يها یستهالتزام به با )ب

اسـت کـه در    ینکـات  یگـر داز بـه آن،   یهو توص ی) و اخالقی(حقوقی الزام يها یستهبا رعایت
  دارد. يگر جلوه ^یتب اهل يسبک همسردار

است و هدف آن،  یويدن یانسان در زندگ یروابط اجتماع یمتنظ يتنها برای، حقوق احکام
. رود یانسـان فراتـر نمـ    یويدن یزندگ هاز مرز و گستریگر، د يامر یانظم  یاخواه عدالت باشد 
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 یـوي منحصـر در اهـداف دن   ،بـوده  یقـوق فراتر از هدف احکام ح ی،اخالق ياهاحکام و دستور
  .کند یم یبتعق یزرا ن خرويبلکه اهداف ا یست،ن

 یـن باشـد کـه در ا   یحقـوق هـم  و  یاخالقـ  هجنب يداراهم  يامرممکن است  یالبته گاه
 ینهمچنـ  مثـل نفقـه همسـر.    ،دارد یـز ن يعقاب و ثواب اخرو ی،اخالق هصورت، به لحاظ جنب

 اجرا کند را یدارد. دولت موظف است که احکام حقوق یحکومت يضمانت اجرای، احکام حقوق
 يدارای، اخالقـ  ياهاما احکـام و دسـتور   ؛قرار دهد یقانون یگردو پ یبو متخلفان را تحت تعق

قـوام و ارزش احکـام و    ینکـه تـر ا  نکتـه مهـم   .یسـتند ن یدولتـ  يو ضمانت اجرا یژگیو ینچن
خواهـد   فاوتبد، مت یاخوب و  یتبه ن با توجه ،است و ارزش کارها یتبه ن یاخالق ياهدستور

  )  61: 1378یزدي، (مصباح . ندارد یريتأث یتن ی،قانون امورو  یبود؛ اما در احکام حقوق

  ) ی(الزامیالزامات حقوق ياز نمودها برخی
  نفقهیک. 

نفقه است.  رد، پرداختیگ یقرار ماش  عهده رو تعهدات مرد که بعد از ازدواج ب یفوظا هجمل از
و  ی. نفقه عالوه بر وجوب شرعرود یبه شمار مزن  یمرد و از حقوق قطع یژهو یفوظا نفقه از
از  ی،شـرع  وانهعـالوه بـر پشـت    یعنیبر مرد الزم و واجب است؛  یزن یاز نظر قانونینی، الزام د
واجـب همسـر خـود را     هنفقـ  يو چنانچـه مـرد   استبرخوردار  یزن ییو قضا یحکومت هپشتوان

  کار خواهد کرد. ینرا وادار به ااو  ،نپردازد، قانون
 یرتفسـ  یننفقـه را چنـ   1107 همـاد  است) ینید يها (که برگرفته از آموزه یدر قانون مدن

) لباس، غـذا و اثـاث منـزل کـه بـه طـور       زندگیاند: نفقه عبارت است از مسکن، (محل  کرده
خـادم   زن بـه  داشـتن  خادم در صورت عـادت  ینزن متناسب باشد و همچن یتمتعارف با وضع

(محقـق دامـاد،   . نقـص عضـو   یـا  یضـی مر هاو (زن) به خدمتکار به واسط یاجاحت یا(خدمتکار) 
1374 :290(  

  ینتمکدو . 

در و اطاعـت زن از شـوهر اسـت.     ینمسئله تمکي، در روابط همسر یاساس يها بحثاز  یکی
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زن موظف  زن را فراهم سازد، يمرد موظف بود تمام امکانات ضرور گونه که نه، همانین زمیا
... از  عفـت و  یـت از منزل، حسن معاشرت، رعا ی، خروجهمچون مسائل جنس ياست در امور

 یجنسـ  همانع بهر یدنبا زن«: فرمایند یاسالم م یگرام یامبرپ باشد. زمد و ملتنشوهر اطاعت ک
در هـر   یعنـی ) 158/  20: 1409ی، (حرعـامل ؛ »شـتر سـوار باشـد    يشوهرش شود، گرچـه رو 

  باشد. یطیشرا
 یردست به دست کند (در اجابت خواسـته مـرد تـأخ    یدزن نبا«حضرت فرمودند:  ینهمچن

 یگـر د یتیدر روا |یامبر) پ165: (همان». شوهر به خواب رود تاد سازکند) و خود را سرگرم 

کـه   یسـت ن یزجا«: فرمایند یم ،زن و عرضه کردن خود بر شوهر یوجوب اطاعت جنس هدربار
نحو که لباس خـود را درآورد   ینبه ا ؛خود را بر شوهر عرضه کند که گامیمگر هن ،زن بخوابد

و خود ، خود عمل یفهکرد به وظ ینو کنار او بخوابد و بدنش را به بدن شوهر بمالد. اگر زن چن
  )176: (همان». ده استکررا عرضه 

  خروج از منزل يشوهر برااز کسب اجازه سه. 

خـروج از منـزل    يوم اجـازه همسـر بـرا   دربـاره لـز   |حضرت محمـد  ،اسالم یگرام پیامبر

رود و اگـر بـدون اجـازه خـارج شـود،       یـرون بدون اجازه شوهر از خانه ب یدنبا زن«: فرمایند یم
تـا   کننـد  یاو را لعنـت مـ   یو مالئکه رحمـت و غضـب، همگـ    ینزم همالئکه آسمان و مالئک

ـ  «فرمودنـد:   ×حضرت امام صـادق  یتی) در روا158: (همان». برگردد  هون اجـاز بـد  یهـر زن

با خروج بدون اجـازه،   یعنیبرگردد.  ینکهتا ا نداردو نفقه  یرود، حق خرج یرونشوهر از خانه ب
  )116/  21: (همان». کند ی) صدق میناشزه (نافرمان

  یکومعاشرت نچهار. 

هـم   یعنـی در رابطه با همسران اسـت.   ینیطرف یفاز وظا یزن یدهو تعامل پسند یکون معاشرت
را  یکدیگر یتباشند و حق آزار و اذ یکو داشتهمعاشرت ن یکدیگردارند با  یفهوظ، زن و هم مرد

کند  یو سع یزدپرهکند، ب یکه رنجش خاطر شوهر را فراهم م یاز هرگونه عمل باید ندارند. زن
  از گناهان بزرگ است. ،آزار شوهررد؛ چرا که یگ يدر قلب شوهر جا يا چون فرشته
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  :  دفرماین یاسالم م یگرام پیامبر
حسنه و نمـاز و   یچعمل خوب و ه یچخداوند هیازارد، که با زبان، شوهر را ب یزن

هـا در   هرچند همواره روزها در روزه باشد و شـب کند،  یرا از او قبول نم يا روزه
  )  244/  100: 1403ی، (مجلس. گردد یحال نماز؛ مگر آنکه همسرش از او راض

زن «آمـده:   ینچنـ  ،است ^یتب اهل یشاتفرماکه برگرفته از  1103 ماده یدر قانون مدن

  .  »یکدیگرندمکلف به حسن معاشرت با  ،و شوهر

  اجازه دونب ،عدم تصرف در اموال شوهرپنج. 

  : فرمایند یم یزتصرف در اموال شوهر ن يبرالزوم اجازه زن  هدربار ×صادق امام
اشته باشد اجازه د ینکهمگر ا ،کردن در اموال شوهر را ندارد ینهتصرف و هز حق

 یگرامـ  یـامبر (همـان) پ . کند، گناهکـار اسـت   ینهو اگر بدون اجازه تصرف و هز
شـوهر   هو بـدون اجـاز   یـرد اجازه بگ یدصدقه با يبرا ی: زن حتفرمایند یاسالم م

  )158: (همان. نباشد

 |حضرت محمدیرد؛ چنان که از شوهر خود اجازه بگ یدبا یروزه مستحب يبرا یحت زن

  (همان)». یردبگ یشوهر روزه مستحب هحق ندارد بدون اجاززن «: فرمایند یم

   یاخالق يها یستهبا يها قدااز مص برخی

 یمـرد اسـت و گـاه    یـا ویـژه زن   یگـاه ، شـده  یانزن و مرد ب بارهاخالقی که در يدستورها
  ها عبارتند از:  یهتوص یناز ا یبرخ به آنها ملتزم شوند. یدهمسران با یعنی است؛دوجانبه 

  رام و تکریماحت یک.

هـاي اخالقـی دوجانبـه در روابـط همسـران اسـت؛ یعنـی         از آمـوزه  ،و تکریم یکـدیگر  احترام
طور که زن وظیفه دارد به شوهر خود احترام بگـذارد و شـأن و منزلـت او را بـه عنـوان       همان

ـ  ،بایـد زن را تکـریم   بکند، مرد نیز متقابالًت یرعاهمسر، مدیر خانواده و پدر فرزندان  ت و منزل
شخصیت و منزلت م یتکرند. هر فردي (چه زن و چه مرد) به کهمسري و مادري او را رعایت 

برد. در پرتو تکـریم و احتـرام متقابـل،     دار شدن آن رنج می مند است و از خدشه خویش عالقه
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  گردد. اي به شخصیت آنان وارد نمی شود و لطمه حدود و جایگاه افراد حفظ می
  فرمایند:  میباره  دراین ×امام صادق

رحمت و مغفرت پروردگار دور است و  از ،زنی که شوهر خود را آزار و اذیت کند
زنی است که شوهر خویش را اکرام و احترام کرده، اذیتش نکند و از ، سعادتمند
    )253 همان:(. دکنبرداري  حاالت اطاعت و فرمان هاو در هم

کسی که زنی را «فرمایند:  می نیز اکرام زن هدربار |حضرت محمد ،پیامبر گرامی اسالم

) 224 :(همـان ». کند، باید او را احترام کند و منزلت او را حفـظ نمایـد   به همسري انتخاب می
  فرمایند:  می ×امام سجاد

آرامـش و انـس مـرد قـرار      هحق زن بر مرد آن است که بداند خداوند زن را مای
او مهربـان   بـا و  کنـد اکـرام   اپس باید او ر است.داده و بداند که زن نعمتی الهی 

  )5 / 71 :(همان. باشد

، نیـاز بـه ارزشـمندي، حـس حرمـت خـود و       معروفشناس  اندیشمند و روان 1،مزلو آبرهام

 ،ارضـا شـود   یـاز ن ینا یداند و معتقد است که وقت می یهاي انسان احساس قابلیت را از ویژگی

  )111: 1383ی، (شجاعیافت. خواهد  بودروابط افراد به

 ،يو بدرقـه و  شـوهر از م کردن به همدیگر، رعایت ادب در برخورد با همسر، استقبال سال

 / 100 :1403ی، (مجلس قدردانی و سپاسگزاري از همسرو ) 254 / 14 :1408، یطبرس (نوري

 وناس غربـی کـه در مشـاوره    شـ  روان ،جان گـري  .استتکریم و احترام  يها از مصداق) 239

  :  یسدنو یم يوو محبت به از همسر  یدرباره قدردان ،ادي کردهمسائل خانواده، مطالعات زی

گر یبه همدروز حداقل چهار بار همدیگر را در آغوش بگیرند و  اگر همسران در طول شبانه

ویژه این کار را در موقع ورود همسر به خانـه انجـام دهنـد، بسـیار در      اظهار محبت کنند و به

  )  170: 1376ي، (گر. خواهد بود رروابط آنان مؤث

انجامـد و   به واکنش عاطفی مثبـت مـی   ،بر اساس تحقیقات نیز ثابت شده که تماس مکرر

                                                                             

1. Abraham Moslow. 
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  )  240: 1382و همکاران،  یجانی(آذربا. گردد باعث نزدیکی بیشتر می
(چه وظایف الزامی و چه وظـایف غیرالزامـی)   فش یو انجام وظااز زحمات همسر  قدردانی

کننـده در ایجـاد    تعیـین  ید عاطفی همسـران و عـامل  پیونت یتقودر راستاي شناسه مهم یک 
  مندي میان آنان است.   بستگی و عالقه دل

اند کـه   درصد همسران اعالم کرده 87گرفته،  صورتکه در این زمینه  یپژوهشاساس  بر
داري، تدریس، تحصیل، کارمنـدي، خریـد    توقع دارند در مقابل زحمات آنان (مثل آشپزي، بچه

  گوید:  باره می دراین ،شناس غربی روان 1،...) قدردانی شود. کارل راجرز و منزل، مسافرت بردن

انسان نیاز دارد به اینکه دیگران براي او قدرت و منزلتی قایل باشند و قدرش را نیز بدانند. 
هـاي تحریکـی    هـاي درونـی و جنبـه    در کـنش  ،دهـد  اهمیتی که شخص به این موضوع مـی 

بـه   نیـاز نیاز به قدردانی دیگـران و   ،گذارد. از سوي دیگر راوان میارگانیسم و در رفتار او اثر ف
  )  26: 1385ی، (ملک. در رفتار و کردار آدمی مؤثر است، قدردانی خویشتن

  پرهیز از آزار همسر دو.

حدود همسر و آزار نرساندن به او (چه آزار جسـمی و چـه زبـانی) از وظـایف اخالقـی       رعایت
باشـند. زن بایـد از هرگونـه     بنـد یبه آن پاند و کنرا رعایت  آنباید  همسران کهدوطرفه است 

کننـده عواطـف و    بیـ تخر ینـوع  و به کند عملی که رنجش خاطر شوهر را فراهم میسخن و 
کنایـه   و طعنـه  و د و از زخم زبـان نزبان خود را کنترل ک ژهیو ؛ به، بپرهیزداست يت ویشخص

  .کند يدور
ـ  بدا به ح«فرمایند:  می ×امام باقر حـال  ه ال زنی که شوهرش را عصبانی کند و خوشـا ب

) رسـول گرامـی اسـالم    245 / 100 :1403ی، (مجلسـ ». از او راضـی باشـد   رشزنی که شوه
بـه او (شـوهر)    ،شـود  بهترین زنان شما، آن زنی است که اگر شـوهرش خشـمگین  «فرمودند: 

ت تـا از مـن   خـواب نخـواهم رفـ    ؛بگوید: دستم در دست توست و اختیار من به دست توسـت 
عواقـب بـدزبانی همسـر     هدربـار  ×دق) امـام صـا  39 / 20 :1409عاملی،  (حر». راضی شوي

                                                                             

1. Carl Rogers. 



   115  در همسرداري ^سبک اهل بیت

 

حاکم ستمگر، همسـایه بـد و زن بـددهن و     ؛گرداند سه چیز زندگی را تیره و تار می«فرمودند: 
  )234 / 75 :1403(مجلسی، ». فحاش
ر کـاري کـه آزار و اذیـت    مرد نیز وظیفه دارد از ناسزاگویی، نیش زدن و ه ،سوي دیگر از

حق ندارد همسر خود را تنبیه بـدنی کنـد و او را بزنـد.     يوهمچنین  د؛پرهیزب ،شود حساب می
 بسـتگی  لکند؛ همچنـین د  و نفرت و بدبینی ایجاد می را ضایع يوتنبیه بدنی همسر، عواطف 

زمان از چنین به مرور زن شود و  عقده روانی می ل بهیتبدو  سازد یمرنگ  زن به زندگی را کم
  کند. پیدا می نفرتمردي (مردي که دست بزن دارد) 

هر کس به صورت زنش سیلی بزند، «فرمایند:  آثار تنبیه زن می هپیامبر گرامی اسالم دربار
(نـوري  ». هفتـاد سـیلی بـه صـورت او بزننـد      دهد میخداوند به مالک (آتشبان جهنم) دستور 

کسی که همسر خود را بدون دلیـل بزنـد، در   «: فرمودند همچنین )250 / 14 :1408، یطبرس
از روز قیامت، من دشمن او خواهم بود. زنانتان را نزنید. کسی که زنش را بـدون دلیـل بزنـد،    

  )175/  1 :1412(دیلمی،  ».کرده است ینافرمانخدا و رسولش 

  همسر و پرهیز از قهر ياز آبرو یانتص سه.

قی اسـت کـه آثـار شـومی بـر روابـط خـانوادگی        کردن از صفات غیر انسانی و غیر اخال قهر

فرماینـد: هـر    مـی اسالم گردد. پیامبر گرامی  میخانواده گذارد و باعث کدورت و نابسامانی  می

زنی که با شوهرش قهر کند در حالی که خودش مقصر بوده است، در روز قیامت بـا فرعـون،   

گـر اینکـه توبـه کنـد و (نـزد      م ؛شـود  ترین جایگاه آتش محشور مـی  هامان و قارون در پایین

  )202 :1376(طبرسی،  .شوهرش) برگردد

باید محرم اسرار یکدیگر باشند و همانند همـدمی امـین، مطمـئن و     ینو شوهر همچن زن

قرآن کریم در تعبیري زیبا  کنند. یانتص یکدیگر يدلسوز، عیوب یکدیگر را بپوشانند و از آبرو

  )187 / (بقره. دیگر هستندفرماید: زن و مرد لباس یک و سنجیده می

هاي جسـمانی فـرد    لباس این است که عالوه بر ایجاد گرمی و زینت بودن، عیب خاصیت
بایـد   هاي بدن اسـت،  پوشاند. زن و مرد نیز همانند لباس که حافظ تن و حجابی بر عیب را می
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اشـاره   یباز يیرنقش با تعب ینبه ا یمدر قرآن کر و اسرار همدیگر را بپوشانند. ینهان يها عیب

هسـتند کـه    یزنان ،زنان صالح ؛فَالصالحات قانِتات حافظات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه«: استشده 

امـام   )34 / (نسـاء ». کننـد  یاسرار و حقوق او را حفـظ مـ  ]، همسر خود[ یابمتواضعند و در غ
  فرمایند:   اخالقی زن می هاین وظیف هدربار یزن ×رضا

که انسان داراي همسري خوب و شایسته و باایمان  نیستر از این هیچ سودي بهت
شود، حافظ  بیند، خشنودش سازد و هر وقت از او جدا می باشد که هرگاه او را می

  )217 / 100 :1403(مجلسی، . و نگهبان اموال و ناموس شوهر باشد

  مدارا چهار.

) شفقت و مالیمـت  18120 / 12 :1373(دهخدا، ، دنکربه معناي مهربانی کردن، نرمی  مدارا
هـاي   ) از آموزه237 / 9 :1376ی، دشت ینی(حس نشان دادن، درایت و فهم، مماشات و سلوك،

. ایـن دسـتور اخالقـی در    اسـت اخالقی سایر ادیـان   يهااخالقی دین اسالم و حتی از دستور
اي  ویـژه  طـور خـاص، از جایگـاه و اهمیـت     طور عام و در نهاد خـانواده بـه   به اعیزندگی اجتم

مدارا با «فرمایند:  ارزش مدارا در برخورد با مردم می هبرخوردار است. پیامبر گرامی اسالم دربار
) 201 / 12 :1409(حرعـاملی،   ».خویی با آنان نیمی از زندگی اسـت  مردم نیمی از ایمان و نرم

  حضرت در حدیث دیگري فرمودند: 
نیسـت: تقـوایی کـه او را از     کار او کامـل  ،سه چیز است که اگر در کسی نباشد

و بردباري که به  ؛وسیله آن با مردم مدارا کند حالتی که به ؛معصیت خدا بازدارد
  )  200 :(همان. وسیله آن نادانیِ نادان را برطرف سازد

  فرمایند:   نیز می ×امام باقر
ي را خدا و موسی در تورات چنین آمده: اي موسی، مسائل سرّ میاندر مناجات 

وجود خود حفظ کن و در ظاهر با دشمنان مـن و دشـمنان خـودت از     در درون
  (همان). مدارا کن ،میان مردم

همیشه و در همه حال بـا همسـرت (زنـت)    «فرمایند:  مداراي با زن می بارهدر ×علی حضرت

  )  169 / 20: (همان». زا گردد ت باصفا و فرحا مدارا کن و با او به نیکی معاشرت نما تا زندگی
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  يها در روابط همسر و لذت يلفه شادؤه به متوج )ج

دلـی، سـبکی    سرور، تازگی، طراوت، سرزندگی، زندهی، و خرم یخوش يو نشاط به معنا شادابی
) در سـبک  146ــ 148: 1366 یلد،هدف ؛12313 / 8 :1373(دهخدا،  ...، و چاالکی، خرسندي و

بـه   یهتوصـ  ه و شاد اسـت. سرزند ینیاسالم د یندارد و د يا یژهو یگاهجا ^یتاهل ب یزندگ

 یـژه هـا مـورد توجـه و    انسـان  یشـناخت  روان یازن ینتر به عنوان مهم ،حالل يها و لذت يشاد
اهمیـت شـادي و شـادکامی در زنـدگی      هدربـار  ×حضرت علی معصوم بوده است.ان یشوایپ

تراحت شوند و نیاز به اسـ  نشاط می ها خسته و بی ها همانند بدن ها و روان این دل«فرمایند:  می
) آن 182 / 1: 1403(مجلسـی،  ». انگیز فراهم کنیـد  و نشاط زیباهاي  لذا براي آنها نکته .دارند

  دیگر فرمودند:  یدر حدیثحضرت 
قسمت کنـد): سـاعتی کـه در     روز را باید سه براي مؤمن سه ساعت است (شبانه

ی و هـاي زنـدگ   نیازمنـدي  ،و ساعتی که در آن کند؛آن با پروردگارش راز و نیاز 
هـاي   و خوشی ها ذتو ساعتی براي ل ؛معاش زندگی را تأمین کند (کار و تالش)

  )88 :(همان. حالل و نیکو قرار دهد

دلـی   هـاي مـؤمن را نشـاط و فعالیـت و زنـده      همام، یکی از ویژگی همؤمنان در خطب امیر
 اسـت  از عالمـات متقـین ... نشـاط و سـرحالی و شـادمانی در هـدایت      «فرماید:  داند و می می

  (همان)». شده بودن خودش) (هدایت دیگران و هدایت
و روابـط   خـانواده هاي انسـان اسـت. اگـر در محـیط      فعالیت هدهند نیروي حرکت شادابی،

شناسـان در   هـاي روان  پـژوهش  آور خواهـد بـود.   روح و مالل بی یباشد، زندگن يشاد يهمسر
ش (مانند همسـر، دوسـت خـوب،    بخ دهد که اگر مردم، عوامل شادي هاي اخیر، نشان می سال

 هندي و درجـ م...) را در اختیار داشـته باشـند، رضـایت    تفریحی، معنویت و هشغل مناسب، برنام
  )70ـ  46 :1383یل، (آرگا. یابد شادکامی آنان افزایش می

تحقیقات تجربی ثابت شده است که شادي و نشاط عالوه بر ایجاد امیدواري و رضایت  در
اط روانی، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، سـالمتی و تندرسـتی، روابـط    خاطر از زندگی و نش

  )229: 1379، پور ی(عل. دشو هاي مختلف زندگی می صمیمانه با دیگران و موفقیت در عرصه
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دانـد و باربـارا    یدر انسـان مـ   یـژه و یـد فوا يهـاي مثبـت را دارا   ) هیجان2002( سلیگمن
تنهـا سـالمت    عواطف مثبـت نـه  « :گوید یم (Barbara Fredrickson, 2002) فردریکسن

 :(بـه نقـل از  ». کننـد  بلکه به رشد و تکامل شخصی نیز کمک مـی  ؛دهند شخصی را نشان می
  )54: 1385کار، 

  یدر زندگ ینآفر شادي عوامل
 يهـا  ي، توصـیه روابـط همسـر  در  ژهیـ وبـه   ی،در زندگ یزانگ درباره عوامل نشاط ^یتب اهل

نکـات   یـن بزرگواران بـه ا ن یادهنده التزام  نشان یزن شانیا يتاررف یرهو س اند کرده يارزشمند
  بوده است.

  ارتباط کالمی و غیرکالمی بهنجار .1

ارتباط کالمـی و غیرکالمـی،    هبخش در محیط خانواده، شیو انگیز و فرح ایجاد فضاي نشاط در
سـت، از  تـرین نـوع از مناسـبات ا    اي دارد. ارتباط کالمی در عین حـال کـه سـاده    نقش عمده

» خوب سخن گفـتن « بخشدو  ز شاملین. این ارتباط ز هستیآنها نگذارترین اثرترین و  شایع
  که اولی ناظر به روش و دومی ناظر به محتواست. ؛است» خوب گفتن نِسخ«و 

مـؤثر و   يهـا  از روشگر اسـتفاده  یکـد یبـا  گفتگـو  همسران در آمیز  لحن مؤدبانه و احترام
توصـیه بـه    شـود.  تلقـی مـی  » خوب سخن گفتن«، مصداق کامل سازنده براي ارتباط کالمی

) صـدا زدن همـدیگر بـا    19 / (لقمـان  مؤدبانه، گفتگو با صـداي مالیـم،  نه و گفتگوي محترما
) سپاسـگزاري همسـران از یکـدیگر، پرهیـز از تمسـخر      643/  2: 1407ینی، (کل زیباترین نام،

) و پرهیز از کلمات 660/ 2: 1407ینی، (کل ) پرهیز از گفتگوي پنهانی11 / (حجرات همدیگر،
 یروابـط کالمـ  جاد یا يدر راستا ینید يها ...، همگی از آموزه ) و3 / منونؤ(م رکیک و زشت
بـه حسـن خلـق و     یهتوصـ  ینهمچنـ  در محیط خانواده است. یزانگ و نشاط یزآم مثبت، محبت

نگــاه  ) و188: ن(همــا ) تبســم و خنــده در چهــره107 / 2 :1407ینــی، (کل بــه آن، يبنــدیپا
ان یشـوا یپ يهـا  یه) از توص169/  14: 1408: یي طبرس(نور زن و شوهر به یکدیگر، همهربانان

  است. یکالمیرروابط غ یفیتمعصوم درباره ک
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) 92: 1366ي، (آمـد  ،شـود  ها و فزونی محبت مـی  باعث جذب دل ،باز هخوش و چهر روي
  د. زدای ها می و کینه را از دل ،آورد شادي و نشاط می

  فردي هاي میان ایجاد جاذبه .2

ارزنـده   یدر ایجـاد نشـاط و طـراوت، نقشـ     ،فردي هاي میان توانند با ایجاد جاذبه می همسران
 ییهـا  لفـه ؤم، یانوادگهمسـران در روابـط خـ    شـده  یهتوصـ  ینـی د يها در آموزه داشته باشند.

) 266/  2: 1407، ینـی (کل ،زیـ آم) نگاه مهر167 / 74 :1403ی، (مجلس همچون تبسم و خنده،
و نظافت  یآراستگ ) و166 / 77 :(همان دادن یه) هد167 / 74 :1403لسی، رویی، (مج گشاده
  گوید:   از دوستان امام سجاد می ،حسن بن جهم .ت کنندیرا رعا يظاهر

دیدم موهاي خود را رنگ کرده و مشـکین   ؛رسیدم ×روزي خدمت امام سجاد
حضـرت فرمودنـد:    اید؟ ردههاي خود را سیاه کبینم که مو می :نموده است. گفتم

دامنـی همسـر    در رنگ کردن موها پاداش الهی است و نیز این کار، باعـث پـاك  
. عفتـی بیفتـد   بسا زنی که به دلیل آراسته نبودن شوهرش، به بـی  گردد و چه می
    )480 / 6 :1407ینی، (کل

  :  ز نقل کرده استینحسن زیات 
را دیدیم کـه در اتـاقی مرتـب و     ترفتیم؛ حضر ×رمن و دوستم نزد امام محمدباق

هـا را سـرمه کشـیده و محاسـن      شده نشسته و لباسی زیبا به تن کرده و چشم زینت
وقتـی خواسـتیم    ؛خود را مرتب و معطر نموده است. سؤاالتی داشتیم کـه پرسـیدیم  

بـه روي   :حضرت به من فرمود: فردا تو و رفیقت بیایید پیش من. عرض کـردم  ،برویم
دیـدیم کـه بـرعکس دیـروز،      ،چشم، فدایت شوم. فردا که خدمت حضـرت رسـیدیم  

در اتاقی نشسته که جز حصیر در آن نیست و لبـاس ضـخیمی    ×حضرت امام باقر
هم پوشیده است. حضرت به رفیق من فرمود: اي برادر اهل بصره، تو دیروز کـه نـزد   

هـم   اثاق هـم اتـاق او، اثـ   دیروز موعد او بود. ات .من در اتاق همسرم بودم ،من آمدي
بایسـت متقـابالً خـود را     او خود را براي من زینت کرده بود، من هم مـی  .اثاث او بود

اي) نیایـد. رفـیقم عـرض     کردم. سپس فرمود: در دلت چیزي (شبهه برایش زینت می
اما اآلن به خدا هرچه بود برطرف شـد و   ؛در دلم چیزي خطور کرد ،کرد: فدایت شوم
  )150: 1379ی، (خرمي. همان است که فرمود دانستم که حق
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اینکه در با عالقه و شادابی، نقش زیادي دارد.  و در ایجاد رغبت ،و نظافت ظاهري آراستگی
نباید از این نکتـه نیـز    ،شدهتأکید هاي درونی و معنوي  ها، بر زیبایی هاي بیشتر فرهنگ آموزه

، بسـیار مـؤثر اسـت.     هاي عاطفی و عالقه در ایجاد واکنش، غافل بود که زیبایی ظاهري افراد
 ،هـا  انسـان  هدهد که هم مطالب، نشان میاین بر تأیید  افزونهاي تجربی و میدانی نیز  بررسی

  )250: 1382یجانی، (آذربا. ویژه مردان، تحت تأثیر شدید زیبایی و آراستگی قرار دارند به
هاي پژوهشی  یافتهرو  نیا از .انگیزند مثبت را برمی هعاطف ،شناسان، افراد زیبا روان هعقید به

ها، افراد زیبا و آراسته را، موقر، جالب، اجتماعی، مستقل، مهیج،  انسان شتریبدهد که  نشان می
  )  251: (همان. دانند داراي مهارت اجتماعی و موفق میو یافته  داشتنی، سازش دوست

  و تواضع یفروتن. 3

زیرا با افراد متواضـع   ؛دشو طفی و افزایش محبت میباعث استمرار روابط عا ،و تواضع فروتنی
نیـز خواهـد بـود. تواضـع همچنـین       ترتوان به راحتی ارتباط برقرار کرد و این رابطه دلپذیر می

آفـرین اسـت.    خـانوادگی بسـیار نقـش    يها در تعاملکه د شو باعث دوستی و مودت بیشتر می
: 1366ي، (آمـد ». و فروتنی استتواضع  هثمر ،دوستی و محبت«فرمایند:  می ×یحضرت عل

 ،خویی، مداراي نیکو گردد: خوش سه چیز باعث محبت و دوستی می«فرمودند:  ) همچنین190
کنـاره   واز ا همـه شود و  یاز خانواده طرد م ،و متکبر ینخودبرترب فرد) 344 :(همان». و تواضع

  د.انجام یمیدي و ناام یبه افسردگ کهکند  یم ییاحساس تنها یجهدر نت رند؛یگ یم

  ها نگري و توجه به رغبت مثبت. 4

 ،هاي سالمت روان، رویکرد مثبت و سازنده به هسـتی اسـت. چنـین رویکـردي     از نشانه یکی
 هنگـري، مقدمـ   . به عبارت دیگر، مثبـت رود یبه شمار مجهان  هاي براي گرایش مثبت ب زمینه
 اسـت.  بینـی تعبیـر شـده    گرایـی بـه خـوش    از مثبـت  ،هـاي دینـی   در آموزه گرایی است. مثبت
ـ بـه حسـاب آمـده    بینی از صفات اخالقی مؤثر در خانواده  خوش  .شـده اسـت   یهآن توصـ  هو ب

هـا و   توصـیه شـده مـردان بـه رغبـت      ینهاي دینی همچن ) در آموزه269 / 2 :1407ینی، (کل
بر هاي خود را بر آنان تحمیل نکنند. پیام عالیق همسر و فرزندان توجه داشته باشند و خواسته
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با توجه به عالقه و رغبت خـانواده   ،فرد مؤمن«فرمایند:  می |مدحضرت مح ،گرامی اسالم

  )250 / 15 :1409(حرعاملی،  ».خودش هبر اساس رغبت و عالق ،خورد و منافق غذا می
 یدقیـق آگـاه باشـیم یـا نباشـیم، عـامل      بـه طـور   ها، چـه از وجـود آنهـا     و گرایش عالیق

هـاي فـرد بـه معنـاي درك      شناخت عالیـق و رغبـت  رو  نیا ازستند. کننده در رفتار ما ه تعیین
  ترین بخش شخصیت وي است. مهم

شـود و بـر    در روابط همسران، تأمین عالیق اصولی یکدیگر، موجـب رضـایت خـاطر مـی    
شـرایط بـراي تـأمین عالیـق، بیـان ایـن       راهم نبودن افزاید. در صورت ف می یشادکامی زندگ

شاید آگاهی  ؛ چرا کهأثیري مثبت بر روابط همسران خواهد داشتمطلب به صورتی صادقانه، ت
ها، داشـته   هاي او، تأثیر مشابه انجام خواسته طرف مقابل براي تأمین خواستهقصد همسران از 

ل یدل بهولی  ،لباس دلخواه او را بخرد قصد داشته وهرشاگر زن بفهمد که شمثال،  يبراباشد. 
  کند. مند می زن را به شوهر عالقه ،یآگاهن منصرف شده است؛ ای یمشکالت مال

ها و عالیق همسر عالوه بر فواید ذکرشده، زمینه نفـوذ در شخصـیت او را    توجه به رغبت
همسـرش   فتـاري هـاي ر  زیرا هرکسی تمایل دارد در شخصیت و ویژگـی  ؛سازد نیز فراهم می
هـاي طـرف    ا و رغبـت هـ  ، آشنایی بیشتر با ویژگـی خواستهاین تحقق  هالزم .ندکتحول ایجاد 

انگیزد  ، اعتماد او را برمیآنهاو اهمیت دادن به همسر  يها از رغبتمقابل است. آگاهی داشتن 
دهـد. وجـود اعتمـاد متقابـل و      اش، واکنش مناسـب نشـان مـی    و به رفتارهاي شریک زندگی

شرایط روحی و فکري مطلوب و همچنین در ایجـاد ارتبـاط کالمـی مفیـد،      ادهمدلی، در ایج
  .داردبسیار اهمیت 

   1برخورداري از وسعت نظر .5

از جمله وسـعت نظـر   دارند؛ تداوم و تعمیق مناسبات انسانی، برخی عوامل، اهمیت بیشتري  در
هایی نظیر بلندنظري، بزرگـواري، گذشـت و    صدر. منظور از وسعت نظر، داشتن ویژگی هیا سع

آید یـا   پیش می شکالتود که برخی مش همسران، زمانی تهدید می هدوستان هتغافل است. رابط
                                                                             

1. Open-Mindedness. 
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  کند. ها، بروز می کاري ها یا ندانم ها و کاستی اي از ضعف پاره
هـا و احیانـاً    هـا و کاسـتی   انگیزد تا در قبـال ایـن ضـعف    صدر، طرفین را برمی هفقدان سع

؛ واکنشی که قطعاً با رنجـش و سـرخوردگی عـاطفی همـراه     شان دهندها، واکنش ن حرمتی بی
که طرف مقابل نیز حالت تدافعی بـه خـود گرفتـه، واکنشـی منفـی نشـان        استهی است. بدی

ها، توان هر دو طـرف را کـاهش داده،    ها و واکنش معیوب حاصل از این کنش هدهد. چرخ می
هـاي مـودت و    رشـته  ،در نتیجـه  انجامـد.  مشکالت روانی مـی جاد یاهاي لفظی و  به درگیري

  کاهش خواهد یافت. میتساس صمیاح شود و یمسست همسران دوستی میان 

  شود:  ، پیشنهاد میلیذهاي  صدر و وسعت نظر، عمل به توصیه همنظور تحقق سع به
، بـه مسـائل جزئـی و    نی. بنابرادر زندگی مشترك، مودت و صمیمیت است یمحور اصل ـ
 ياثر نامطلوب بـر جـا   ،بر روند دوستی همسران کهپاافتاده نباید چندان اهمیت داده شود  پیش

ـ  ،هاي دینی به این ویژگی اشاره دارد؛ یعنی آدمی چیزي را بداند تغافل در آموزه هنهد. واژ  یول
با اراده و قصد و عمد، خود را غافل نشان دهد. این ویژگـی باعـث طـراوت و صـفاي زنـدگی      

بسـیاري از   بـر فرمایند: کسی که تغافل نکند و چشم خـود را   می ×خواهد شد. حضرت علی

  )451: 1366(آمدي، . زندگانی تلخی خواهد داشتامور نبندد، 
زیـرا غیـرت    ؛ویژه غیرت به همسر، نباید از حد اعتدال فراتر رفـت  به ،در مسائل اخالقی ـ

بـاره   ایـن  در ×شـود. حضـرت علـی    هاي اخالقی و اجتماعی مـی  ساز برخی آسیب بیجا، زمینه

کـار باعـث انحـراف زنـان صـالح       زیرا ایـن  ؛پرهیزیدبمورد و افراطی  د: از غیرت بینفرمای می
  )537/  5: 1407(کلینی، . شود می

دیگـر از وسـعت نظـر اسـت.      يا هبا مشکالت زنـدگی، جلـو   ییارویروداري در  خویشتن ـ

بـازد   نمی عیسربدیهی است فردي که از ظرفیت روحی و روانی باالیی برخوردار باشد، خود را 
یش دهد. دعاي حضرت موسی به درگاه الهی در تواند اعتماد همسرش را نیز به خود افزا و می

صدر بـراي   هلزوم وسعت نظر و سع هکنند ) بیان25 / (طه به خداپرستی، ونجریان دعوت فرع
  زندگی است.   همقابله با مشکالت پیچید
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  اخالقی خوش .6

هـاي زیبـا، باعـث     گیـري از واژه  همسـر و بهـره   يهـا  یها و کاست ضعفو تحمل  خلقی خوش
  گردد. ها می مندي ) و تقویت و تثبیت عالقه254: 1366 (آمدي، ،محبت شیافزا

د. شـو  زندگی مـی  ینیریش) و 244/  8: 1407(کلینی،  خلقی باعث گوارایی خوشهمچنین 
بـا دقـت و ابـراز     يودادن بـه سـخنان    تـوان از گـوش   خلقی در همسر، می براي ایجاد خوش

آشــتی کــردن، ســخاوتمندي، در  قــدم شــدن شیپــتغافــل در خطاهــا، عواطــف در برابــر آن، 
  ها بهره برد.  کننده طبعی، تقویت مثبت و تنوع تقویت شوخ

  ایمان و عمل شایسته .7
و  یـوي دن یـت اساس منطق قرآن کریم، ایمان و عمـل صـالح، عـالوه بـر سـعادت و موفق      بر

هـا بـه دسـت خداونـد اسـت و خداونـد        زیرا دل ؛گردد باعث ایجاد الفت و دوستی میي، اخرو
دهد، بدون آنکه اسباب عادي محبت وجـود   د قرار میوبت افراد باایمان را در دلِ بندگان خمح

کسانی کـه ایمـان آورده و کارهـاي    «فرماید:  باره می قرآن کریم دراینخداوند در داشته باشد. 
 / (مریم». ها] قرار خواهد داد اند، به زودي خداوند براي آنها محبتی [در دل شایسته انجام داده

خـاص خـود    هبه فرشت ،اي را دوست بدارد فرمایند: هرگاه خداوند بنده می |پیامبر اکرم )96

دهد: من فالنی را دوست دارم، پس تو هم او را دوست بدار؛ سپس محبـت او را در دل   ندا می
  )8/  2: 1409(هندي، . دهد زمینیان قرار می

دیگـري مثـل وفـاداري، محبـت،      هدصفات پسندید با یبا ،البته معموالً ایمان و عمل صالح

 هولی آنچه در این روایت و آی ؛موجب استمرار روابط گردد همراه باشد تا ... رویی و عفو، خوش
  اصل ایمان به خدا و عمل شایسته است. ،قرآن، مورد تأکید است

 پرتود و در ننک یمباشند، نورانیت درونی پیدا  بندیپاهمسران به حدود و قوانین الهی  وقتی

صـورت مطلـوب    ند حقوق و وظایف همسـري و اخـالق همسـري را بـه    وشک این نورانیت می
 ملاینها در تعا هخواهد شد. همدو چندان در آنان ز یناعتماد متقابل  آن،عالوه بر  ؛رعایت کنند

 يهابـه دسـتور   يبنـد یپاو عمل صالح و  یمانکه ا یريثأت تأثیرگذار است. ،عاطفی و ارتباطی
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و  یمـان ا .سـه کـرد  یتـوان مقا  ینمـ  يعنصر یچبا ه ،خانواده دارد یط و بالندگدر نشا ی،اخالق

آنـان   يهـا  و دل دمد یمو گذشت  يو فداکار یدها روح ام در انسانی، به اعمال شرع یآراستگ
  کند.   یمهربان م، و اهل خانواده انمنؤم هرا ب

  تفریح و ورزش .8

را  و روح و روانم جسـ ؛ چـرا کـه   داردو ورزش در شادي و نشاط افراد تـأثیر شـگرفی    تفریح
  فرمایند:  در روایتی نورانی می ×امام صادق دهد. یر قرار میتأث تحت

شـنا در  ارکاري، روي، سـو  د؛ پیادهشو ده چیز باعث نشاط و شادابی در انسان می
آب، نگاه کردن به طبیعت سرسبز، خوردن و آشامیدن، نگاه بـه صـورت زیبـاي    

(حرعـاملی،  . سـواك زدن، گفتگـو و گـب بـا مـردان     حالل، آمیزش با همسـر، م 
1409 :2  /11(  

بـر اسـاس    (Scherer et al, 1986) اسـچرر و همکـاران   (1973) 1،و گراف سان لوین

. نشـاط، تـأثیر زیـادي دارد    یجادمثبت و ا هکه تفریح در ایجاد عاطف افتندیدرمطالعات تجربی 
  )184: 1383(آرگایل، 

هـاي   ساالن انگلیسی که فعالیت دریافتند بزرگ (Lu and Argyle, 1994)و آرگایل  لو
شادتر بودند. در تحقیـق دیگـري کـه     ،ها را نداشتند تفریحی داشتند، از افرادي که این فعالیت

ترین منبع براي  قوي ،هاي تفریحی ، مشخص شد که فعالیتدادندانجام  (1981) 2ریج و زاتر

پردازنـد،   هـاي تفریحـی مطلـوب مـی     فعالیـت  رضایت از زندگی هستند و کسانی که بهجاد یا
) فوایـد  185: (همـان . کنند می يسپرزندگی شادي را  ،بخششان افزایش یافته لذت يها هتجرب

روي، دو، شـنا، والیبـال، کشـتی، کوهنـوردي و      هاي هوازي مثـل پیـاده   ویژه ورزش به ،ورزش

سیسـتم عروقـی،    کاهش فشـار خـون، کنتـرل وزن، تقویـت     :اند از عبارتگاهی، نرمش صبح
جلوگیري از پوکی استخوان، به تأخیر افتادن ناتوانی جسـمی ناشـی از سـالخوردگی، افـزایش     

                                                                             

1. Lewin Sohn and Graf. 
2. Reich and Zautra. 
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. تـر، نشـاط و شـادابی و احسـاس توانمنـدي      امید به زندگی، ارتقاي عزت نفس و از همه مهم

سـالمتی و   هثابت کرده که ورزش عالوه بر جنب تتحقیقان یهمچن) 392/  1: 1378(دیماتئو، 
شود ورزشکاران از آن لذت ببرند و خلقشان بهبود پیدا کنـد و نشـاط    شناختی، باعث می باییزی

لقـی  هاي خُ مدت حالت ورزش در کوتاه (2001) 1آرگیل )187: 1383(آرگایل، . بیشتري یابند

  شود. مدت به شادمانی منجر میدکند و ورزش منظم در بلن مثبت را القا می
ید حافظ سالمتی و زیبایی آنان باشد، نه آنکه موجـب خشـونت و   ورزش بانوان اوالً با البته

و بـدن لطیـف زن    ستیمتناسب با طبیعت زن ن ،زیرا خشنی و زمختی ؛سختی عضالت گردد

کـه از امتیـازات زن    يو هاي سنگین و خشن، آسیب ببیند و زیبـایی و طـراوت   نباید با ورزش
خصوصـیات زنـان    هدربـار  ×رت علـی هاي نامتناسب، به خطر افتد. حضـ  ر اثر ورزشباست، 

 ».؛ زن مانند گـل لطیـف اسـت و قهرمـان نیسـت     هليست بقهرمان و هرحيان هاملرأ«فرمایند:  می

  )120/  14: 1409(حرعاملی، 
در  ودور باشد  گري به از هرگونه خودنمایی و جلوه داز دیدگاه اسالم، ورزش بانوان بای ،ثانیاً

: سـوره نـور آمـده اسـت     31 هارتباط با نامحرم باشد. در آی عفتی و دور از بی محیطی سالم و به
اي پیامبر به زنان و دختران بگـو چشمانشـان را از نـامحرم بپوشـانند و زیبـایی خـود را بـه        «

   ».دامنی را حفظ کنند نامحرم نشان ندهند و حریم عفت و پاك

  رحم هدید و بازدید و صل .9

نشـاط درونـی و شـادکامی    و  بهداشـت روان  نیتأمدر ترین عوامل  مهمثرگذارترین و ااز  یکی
اکیـد بـه ارتبـاط     هرحـم اسـت. توصـی    ههمسران، دید و بازدیـد و انجـام صـل    ژهیو ها، به انسان

شـناختی و حقـوقی    از قطع ارتباط، از راهبردهاي اخالقی، بهداشتی، روان زیپرهخویشاوندي و 
  و تأمین شادکامی افراد است. بستگی و تحکیم پیوندهاي اجتماعی در ایجاد هم ^یتاهل ب

: روابط حمایتی نزدیک بین والـدین و فرزنـدان، بـین خـواهران و     یدگو ی) م2001(یل آرگ

                                                                             

1. Argyle. 
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دران، و بین اعضاي خانواده گسترده، حمایت اجتماعی را براي تمام اعضاي خانواده افزایش ابر
شـناختی،   روان ما از نظـر  .شود . این حمایت اجتماعی موجب ارتقاي سالمت ذهنی میهدد می

 ؛موجوداتی هستیم که براي کسب شادمانی به چنین ارتباطی با شبکه خویشـاوندي مجهـزیم  
مان را در تجربه شـادمانی افـزایش    هاي خویشاوندي تواند سودمندي بعضی کارهاي خاص می

فیزیکـی   ارتبـاط اي تنظـیم کنـیم کـه بتـوانیم      مان را به گونـه  سبک زندگی مثال، ي؛ برادهد
ریـزي بایـد هـم مراحـل      . ایـن برنامـه  میداشته باشخود  هخانواد ياعضابا  یو منطقر ت نزدیک

  سالیانه و هم چارچوب بلندمدت عمر را شامل شود. هچرخ
هاي الکترونیکی، تلفنی،  باید با فرستادن پیام ،هایی که از خانواده خود دور هستیم در زمان

 ،بـا اعضـاي خـانواده    ارتبـاط س باشیم. حفـظ  در تما آنهانوار ویدیویی یا گفتگوي اینترنتی با 
شود، بلکه عملکرد دستگاه  تنها موجب شادمانی می برد و این امر نه حمایت اجتماعی را باال می

  بخشد. ایمنی را هم بهبود می
 71 :1403(مجلسـی،   باعـث محبـت و دوسـتی    ،و بازدید و ارتباط فامیلی و خانوادگی دید

یعنی نیاز به تعلق  ،شناختی انسان د و یکی از نیازهاي روانشو یم ه) در بین اعضاي خانواد355/
  : فرماید رحم می هآثار صل بارهطباطبایی درعالمه ) 344: 1384(شولتز، . کند خاطر را ارضا می

تـرین آثـار وجـود دارد و آن وحـدت بـین       ترین و مؤثر رحم یکی از قوي هدر صل
 ؛اعتبـاري و خیـالی نیسـت    اشخاص است، این وحدت و یگـانگی، ذاتـی بـوده و   

حقیقتی است که در بین خویشان جاري بوده و در خُلق و خوي آنـان، جسـم و   
  )148 / 4 :1374باطبایی، (ط. توان آن را انکار کرد روحشان، اثرگذار است و نمی

اجتمـاعی،   يهـا  رحـم و ارتبـاط   هصـل  وضـوع شناسانه به م شناسانه و جامعه نگاهی روان با
 ياهـ  فـردي و ارتبـاط   هـاي میـان   بر جاذبه ،مکرر يها ها و ارتباط تماسن یاتوان گفت که  می

، در معرض نگـاه افـراد   گوناگونطور مکرر و در شرایط  افزاید. یعنی اگر شخصی به عاطفی می
منـدي در   د؛ اگرچه ممکن است ایـن عالقـه  شو ایجاد می مندي بستگی و عالقه قرار گیرد، دل

  )234: 1382(آذربایجانی،  .ابتداي امر وجود نداشته باشد
ا، همراه با هیجان عاطفی و برخاسته از یگـانگی در اصـل و ریشـه    ه ا و ارتباطه اگر تعامل
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وقتی  امارح«فرمایند:  در روایتی می ×علیامام  آورد. وجود می مندي بیشتري به باشد، عالقه

: 1366(آمـدي،  ». دشـو  با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، عطوفت و مهربانی آنها به هم بیشتر می
رحم باعث ایجاد محبت میان خویشان و به تأخیر افتادن اجـل   هصل«) همچنین فرمودند: 406
حـزن و   ،شـناختی  روان آثـار ) صله رحم همچنین به دلیل 150/  2: 1407(کلینی، ». گردد می

 کنـد  ی) و خُلق را نیکو و دل را پـاکیزه مـ  263 / 51 :1403(مجلسی، دهد  یمرا کاهش  اندوه
  افزاید. ی) و از این طریق بر نشاط درونی خانواده م151/  2: 1407(کلینی، 

  مزاح و شوخی .10
زیـرا   ؛بخش و سرورآفرین و از اصـول همسـرداري اسـت    یکی از عوامل شادي مزاح و شوخی

و این دو در شادابی و نشاط روانی افراد،  استشوخی باعث انبساط خاطر و ایجاد انرژي مثبت 
شود که فـردي   ایجاد می یتیدر موقعو مفید هستند. شوخی حالتی مثبت در ذهن است و الزم 

و  ،لـق مثبـت  کننده بگوید. شـوخی باعـث ایجـاد خُ    یا سرگرم غیرمنتظرهموضوعی ناهمخوان، 
  )105ـ  94 :1383(آرگایل، . آفرین است شادي

از حتی  د بوده ومورد تأیی ،دینی، شوخی و مزاح يها آموزهو  ^بیت زندگی اهل در سبک
هـیچ مـؤمنی   «فرماینـد:   می ×امام صادق .است آمده شمار صفات افراد مؤمن بهها و  یژگیو

فرمایـد:   کند کـه دعابـه چیسـت؟ حضـرت مـی      راوي سؤال می .مگر اینکه دعابه دارد ،نیست
  )60/  73: 1403(مجلسی، ». مقصود، مزاح و شوخی است

مزاح مین نیز بسیار مشاهده شده که آنها اهل اجتماعی معصو يها عملی و تعامل هسیر در
  اند. از یونس شیبانی روایت شده است:   شوخی بودهو 

 اریبسـ کنید؟ گفـتم:   به من فرمودند: چقدر با یکدیگر شوخی می ×امام صادق
کنیـد؟ همانـا کـه شـوخی از      کم! امام فرمودند: چـرا بـا یکـدیگر شـوخی نمـی     

ات را شـاد   تـوانی بـرادر دینـی    ی مـی همانا با مـزاح و شـوخ   .اخالقی است خوش
(کلینـی،   .کرد تا مردم را خوشحال سـازد  رسول خدا با مردم شوخی می .یگردان

1407: 2 / 663(  

 هاي اجتماعی مطلـوبی دارنـد،   گرا و کسانی که مهارت ثابت کرده که افراد برون تحقیقات
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  )94 :1383(آرگایل، . و نشاط بیشتري دارند ند(اهل شوخی و مزاح) شادتر

تصـویري جـذاب از فـرد    جاد یاموجب  ،) نشان دادند که شوخی1998و همکاران ( 1لوندي

را پوشـاند و فـرد    را مـی  تیشخصـ شود و این به دلیل آن است که شوخی، بخش تاریـک   می
کند. شوخی همچنـین هیجـان مشـترك قـوي و مثبـت ایجـاد        یشایسته معرفی م یتیشخص

  اجتماعی است. گیپیوست منبعی قوي از وضوع،کند و همین م می
بسـتگی اجتمـاعی در کـل     شود هـم  باعث می ،کند فردي که در گروه شوخی می ،بنابراین

ـ و نشاط بیشتر گردد. شوخی در مقابله بـا   ،ها کم شود تنش ،گروه افزایش یابد نیـز   هـا  ینگران
ی شود. شـوخ  می و اضطراب ینگرانکند و موجب کاهش تهدید و آسیب  نقش مراقبتی ایفا می

ـ میزان  ب،ین ترتیبه امثبت رویدادها را در نظر بگیرند و  هجنب، شود تا افراد باعث می و  ینگران
  )107: (همان. کند را کم می ها فشار

  روابط جنسی سالم .11
ی، (حرعـامل . بستر شـدن بـا زنـان اسـت     ، همها لذت لذیذترینِ ^اساس فرمایش اهل بیت بر

بـه   ^اهل بیت کهنیازمند مقدمات و قواعدي است  ،تاین لذ مندي از بهره) 23 / 20: 1409

انـد.   بوده و دیگران را نیز به آن توصیه فرمـوده  پایبنداین قواعد در سبک همسرداري خویش 
مگـر اینکـه    ،بر زن جایز نیست بخوابـد «فرمایند:  می |حضرت محمد الم،پیامبر گرامی اس

زیر لحاف مرد  ،اینکه لباسش را در آورده خودش را به شوهر عرضه کند، (در اختیار قرار دهد) به
  )176همان: ( ».در این صورت خود را عرضه کرده است ؛برود و بدنش را به بدن مردش بمالد

سه چیز از جفاست: یکی اینکه «فرمایند:  سازي او می درباره تحریک زن و آماده آن حضرت
طعامی دعوت شـوي و قبـول    با فردي همراه شوي و اسم و رسم او را نپرسی؛ دیگر اینکه به

: (همـان ». آمیزش کنی وي(بدون مالعبه) با  تسازي همسر سوم اینکه بدون آماده؛ نکنی ... 
(بستر جنسی) ناراضی بلند  فرمایند: اگر همسران شما از آمیزش جنسی می ×صادق ام) ام119

همسران خود را  (چون آنان .پوستان تمایل نشان دهند (ارضا نگردند) ممکن است به سیاه ،شوند
                                                                             

1. Lundy. 
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بـه مالعبـه و پیشـنوازي     ،کنند) لذا هرگاه خواستید با همسر خـود آمیـزش کنیـد    تحریک می
  )118: (همان. کند ارتباط جنسی را گوارا و مطلوب می ،کار نبه درستی که ای .بپردازید

تـوانی بـا    آنچه مـی  ،قبل از آمیزش«فرماید:  مواضع تحریکی زنان می هدربار ×امام رضا
کـار   زیـرا ایـن   ؛هاي او را مـالش بـده   انگیز در پیش گیر. سینه رفتار عاشقانه و شهوت همسرت

ـ د. گرد شود و آب زن تحریک می باعث تحریک شهوت او می هـا (آب   درسـتی کـه آب زن  ه ب
 .گردد شود و غلبه میل جنسی در چشم و صورتشان ظاهر می هایشان خارج می جنسی) از سینه
 ».(آمیـزش جنسـی)   کنیـد  کنند چیزي را که شـما طلـب مـی    میاز شما طلب  ،در این صورت

  )  221/  14: 1408، یي طبرس(نور
جنسی همسران عالوه بر تأمین نیازهاي جنسی و زیستی زوجین، نیازهاي عـاطفی   روابط

در ضمن آن،  ،شود زیرا وقتی رابطه جنسی واقعی و عمیق برقرار می ؛کند آنان را نیز تأمین می
شـوند و بـه    آغـوش مـی   می نیز وجود دارد. وقتی همسران با همـدیگر هـم  رابطه عاطفی صمی

بـا اظهـار عالقـه و محبـت،      ،کنند، در کنار هـم خوابیـده   پیدا میل یتما جنسیبرقراي ارتباط 
. این اظهار محبـت و عالقـه، نقـش    کنند یم و به هم اظهار عشق و عالقه ،یکدیگر را نوازش

ها ارتباط عاطفی را بـه ارتبـاط    اي از خانم ه طوري که عدهب ؛زیادي در آرامش روانی آنان دارد
. خواهنـد  دهند و حتی ارتباط جنسی را بیشتر به دلیل نیازهـاي عـاطفی مـی    ترجیح می نسیج

  )225: 1385(آذربایجانی، 
تحقیقـات   جنسی صحیح و عاشقانه، در ایجاد نشاط و شـادي بسـیار دخیـل اسـت.     روابط
ین کسـانی  نهمچ شادترند. اند، از کسانی که هرگز ازدواج نکرده متأهلدهد که افراد  نشان می

  )63: 1385(کار، . تر هستند که از زندگی زناشویی رضایت دارند، شادتر و موفق
توجـه بـه دعـا و     ،جلـوه ویـژه دارد   ^بیت مسائل مهم که در سبک زندگی اهلگر یداز 

زنـدگی را هدفمنـد، معقـول،     دعا و مناجـات بـا خـالق متعـال،     مناجات و ارتباط معنوي است.
معنویت و ارتباط معنـوي بـا خـالق متعـال،      ،تر اینکه مهم کند. یبخش م بانشاط، نورانی و لذت

  نیز در پی دارد. اسعادت اخروي ر
کنـیم و خواننـدگان    ینظر مـ  پرهیز از مفصل شدن مقاله، از تفصیل این بحث صرف يبرا
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سسه آموزشی و پژوهشی امـام  ؤش که انتشارات معزیز را به مطالعه کتاب آرامش در پرتو نیای
  م.یکن ی، توصیه مکرده استچاپ  +خمینی

  نتیجه
ـ  یره(سـ ي رفتار یرهو س ینید يها آموزهدر  وجو جست با سـبک   بـاره در ^یـت ب اهـل  )یعمل

  :  ج به دست آمدین نتایشان، ایا يهمسردار
جسمی،  يها به ظرفیت اجتماعی و خانوادگی، باید يها ها و نقش در واگذاري مسئولیت .1
ـ ها توجه داشـت و هرگـز نبایـد     خانم ژهیوبه  ،... همسران شناختی و روان ان را بـه کارهـاي   آن

  خشن و مردانه وادار کرد؛ 
التـزام عملـی داشـته باشـیم و آنهـا را       یو اخالق یهمسر، به مسائل حقوق در تعامل با .2

  م؛ ینکرعایت 
در سبک همسرداري جدي بگیریم و بسترهاي الزم معنوي را در خانواده و  يها بایسته .3

و خود نیز ملتزم به آن باشیم تـا فضـاي زنـدگی نـورانی و     م یکنرا براي مسائل معنوي ایجاد 
  معطر شود؛ 

و مـورد   مهـم شناختی همسر، از نکات  عنایت و توجه به نیازهاي مادي، عاطفی و روان .4
  است؛  ^بیت توجه در سبک زندگی اهل

حـالل در   يهـا  هـا و لـذت   يو به شـاد  رفاهی ی،جنس یازهاين ینمأبه ت ^اهل بیت .5
  اند؛  و دیگران را نیز به رعایت آنها توصیه فرموده داشتندخانواده، توجه 

 يهـا  ... از توصـیه  جـویی، رازداري، ادب و  زبـانی، صـرفه   مدارا، گذشت، احسان، خوش .		6
  همسر و خانواده است. درباره ^بیت کد اهلؤم

  خذآم و منابع
  .يرازيناصر مکارم ش ، ترجمهيمکر قرآن .١
شناسـي اجتمـاعي بـا نگـرش بـه منـابع        روان، ١٣٨٢مسعود و همکـاران،  آذربايجاني،  .٢
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  پژوهشي حوزه و دانشگاه. ه، قم، انتشارات مؤسساسالمي
، قـم، پژوهشـکده تحقيقـات    شناسي عمومي روان، ١٣٨٥،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣

  ي. اسالم
مسعود گوهري انارکي و همکاران،  ه، ترجمشناسي شادي روان، ١٣٨٣مايکل، آرگايل،  .٤

  اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهي.
حـوزه   دفتـر تبليغـات  انتشـارات  ، قـم،  غررالحکم و دررالکلم، ١٣٦٦عبدالواحـد،  آمدي،  .٥

  .علميه قم
، ن و مـرد هاي اساسـي ز  زن چيست؟ مرد کيست؟ تفاوت، ١٣٨٤کوهن، سيمون،  بارون .٦

  گيسو ناصري، تهران، انتشارات پل. هترجم
، ترجمه داود عـرب قهسـتاني و   شناسي رشد و تحول انسان روان، ١٣٩١اي،  پاپاليا، دايان .٧

  همکاران، تهران، رشد.
  ، قم، اسراء.زن در آيينه جالل و جمال، ١٣٨٩عبداهللا، آملي،  جوادي .٨
  .^م، مؤسسة آل البيت، قهوسائل الشيع،  ١٤٠٩،  عاملي، محمد بن حسن حر .٩

  ، قم، صدر.معارف و معاريف، ١٣٧٦دشتي، سيدمصطفي،  حسيني .١٠
  ، کاشان، مرسل.راز خوشبختي همسران، ١٣٧٩ابراهيم، خرمي،  .١١
  ، تهران، سحاب.شناختي جنسيت مباني روان، ١٣٨٢، زهره، خسروي .١٢
  ان.، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرنامه لغت، ١٣٧٣اکبر،  عليدهخدا،  .١٣
  .يرضيف ، قم، انتشارات شرارشاد القلوب، ق ١٤١٢محمدالحسن،  يابديلمي،  .١٤
 محمـد کاويـاني و همکـاران،    ه، ترجمـ شناسي سـالمت  روان، ١٣٧٨ام. رابين، ديماتئو،  .١٥

  تهران، سمت. 
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قم، پژوهشـگاه  ، يشناس خانواده در نگرش اسالم و روان، ١٣٨٦محمدرضا، فر،  ساالري .١٦
  حوزه و دانشگاه.

، قـم،  راهي بـه سـوي حرمـت خـود و سـالمت روان     ، ١٣٨٣محمدصـادق،  شجاعي،  .١٧
  سسه امام خميني.ؤانتشارات م

تهـران، مؤسسـه   ي، محمديدسـ  يحيي هترجم، يتشخص هاي يهنظر، ١٣٨٤دوان، شولتز،  .١٨
  نشر.

  نا. ، بيروت، بيالميزان في تفسير القرآن ،ق ١٣٩٤محمدحسين، طباطبايي، سيد .١٩
ســيدمحمدباقر موســوي  ه، ترجمـ تفســير الميــزان، ١٣٧٤،  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ .٢٠

  مدرسين. ههمداني، قم، جامع
، تهــران، مکــارم االخــالق، ١٣٧٦الفضــل،  بــن نصــر الحســن الــدين ابــي رضــيطبرســي،  .٢١

  دارالکتب االسالمي.
ـ ، ١٣٧٩احمد و همکـاران،  پور،  علي .٢٢ شـادکامي و عملکـرد   « ه، مقالـ شناسـي  روان همجل

  تهران.، ١٥شناسي، شماره  امه انجمن روان، فصلن»ايمني بدن
  المالک. وت، دار، بيرتأمالت اسالمية حول المرأةق،  ١٤٢١سيدمحمدحسين، اهللا،  فضل .٢٣
، ترجمـه  شناسـي رشـد از تولـد تـا مـرگ)      (روان رشد انسـان ، ١٣٨٧رايس، ف،  فليپ .٢٤

  مهشيد فروغان، تهران، ارجمند.
ترجمـه  ، انسـان)  يهـا  يرومنـدي و ن يان(علم شادممثبت  يشناس روان، ١٣٨٥آالن،  کار، .٢٥

  و همکاران، تهران، سخن. يفيحسن پاشا شر
، قم، پژوهشگاه حوزه و ابزار سنجش آن ياسالم يزندگ سبک، ١٣٩١، کاوياني، محمد .٢٦

  و دانشگاه.
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  جلد، تهران، دار الکتب.  ٨، الکافيق،  ١٤٠٧بن يعقوب،  کليني، محمد .٢٧
  همشهري.تهران، مريم نقيبي،  ه، ترجمسيمردان مريخي، زنان ونو، ١٣٧٦جان، گري،  .٢٨
  منوچهر صبوري، تهران، نشر ني. ه، ترجمشناسي جامعه، ١٣٧٨آنتوني، گيدنز،  .٢٩
  ، بيروت، دار احياء التراث العربي.االنواربحارق،  ١٤٠٣محمدباقر، مجلسي،  .٣٠
  ، تهران، نشر علوم اسالمي. حقوق خانواده، ١٣٧٤داماد، سيدمصطفي،  محقق .٣١
)، قـم، انتشـارات   ٧ (معـارف قـرآن   اخالق در قـرآن ، ١٣٧٨ي، حمـدتق ميزدي،  مصباح .٣٢

  .ينيامام خم يو پژوهش يمؤسسه آموزش
)، قـم، انتشـارات   ٥ـ   ١ ، (جهـا  هـا و پاسـخ   پرسـش ، ١٣٨٥،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣٣

  .+مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
  تهران، دار الکتب االسالمية. ،هتفسير نمون، ١٣٧٧شيرازي، ناصر و همکاران،  مکارم .٣٤
  ، زنجان، انتشارات نيکان کتاب.چگونه با تفاهم زندگي کنيم، ١٣٨٥حسن، ملکي،  .٣٥
  تهران، انتشارات جاويدان.ه ابوالقاسم پاينده، ترجم، ١٣٦٠، نهج الفصاحة .٣٦
ــوري .٣٧ ــاق،  ١٤٠٨طبرســي، حســين،  ن ــتدرک الوس ــروت، مؤسســة آللئمس ــت  ، بي البي

  الحياءالتراث.
  ، ترجمه اکرم خمسه، تهران، ارجمند.شناسي زنان روان، ١٣٨٧شيبلي،  نتهايد، جا .٣٨
 يجا، انتشارات علمـ  بي يور،پر ي، ترجمه علو اخالق يشناس روان ،١٣٦٦، ژ.آ.هدفيلد،  .٣٩

  .يو فرهنگ
، بيـروت، مؤسسـة   کنز العمال في سنن االقوال و االفعالق،  ١٤٠٩الـدين،   حسامهندي،  .٤٠
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  ^هاي فرزندپروري اهل بیت جستاري در مناسبات سبک زندگی والدین و کاربرد شیوه

  *حسن بوسلیکی  

  چکیده

این مقاله با این فرض که اختالالت تربیتی نسل جدید در دنیاي معاصـر، ناشـی از   
  داند. سبک زندگی است، بهترین راه حل مشکل را اصالح سبک زندگی می
هـاي تربیـت    در همین راستا، گسـتره مفهـومی و مصـداقی سـبک زنـدگی، شـیوه      

اخالقی، بازي، ارتباط بـا همسـاالن، تلقـین عـزت نفـس، تغافـل، کنتـرل محـیط،         
هاي اخالقی را در این نوشـتار، مـورد    ممارست عملی، الگودهی و استفاده از داستان

  بحث و بررسی قرار داده است.
در  ^هاي فرزندپروري اهل بیـت  ها و توصیه شود برخی شیوه در نتیجه، روشن می

حوزه تربیت اخالقی، استلزامات خاصی در سبک زندگی والـدین ندارنـد و والـدین    
ها بهره ببرنـد. امـا    توانند از این شیوه بدون ایجاد تغییر در سبک زندگی خویش می

دارند. یعنی بـدون   ها، استلزاماتی در سبک زندگی والدین برخی دیگر از این توصیه
ها  توان در تربیت اخالقی، به شکلی مناسب از این شیوه ایجاد تغییرات مناسب، نمی

ها، رفتارهـا و جایگـاه اجتمـاعی قابـل      بهره برد. این اسلتزامات در سه بخش دارایی
  شناسایی هستند.

  کلیدي واژگان

  .^بیت فرزندپروري، تربیت اخالقی، سبک زندگی، اهل

                                                                             

 bosaliki@yahoo.com  .. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت*
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  مقدمه
ها بوده و در عصر حاضر نیز با مسائل جدید و  هاي خانواده ربیت فرزند، از دیرباز جزو دغدغهامر ت

) گسـتردگی و  82ـ   57/  2: 1386جدي روبرو شده است. (براي مطالعه بیشـتر ر.ك: بـاقري،   
ها و ابزار ارتباط جمعی، ارتباطات وسیع جوامع و آمیختگـی فرهنگـی، در دسـترس     تنوع رسانه

نشـینی، فراوانـی    ناپذیر و خارج از نظـارت، توسـعه زنـدگی آپارتمـان     ر ارتباطی کنترلبودن ابزا
فرزند، شـیوع طـالق، رواج فرزنـدمحوري بـه بهانـه رویکردهـاي جدیـد بـه          هاي تک خانواده

اي،  هاي رسـانه  پذیري فرزندان از والدین بر اثر الگوگیري از برنامه فرزندپروري، کاهش اطاعت
) در هاي شغلی خاص یانه، و مهارتهاي آموزشی کودکان (زبان خارجی، را عتعدد و فزونی موضو

هاي رسمی، همگی سبب پیچیدگی روزافزون امر فرزندپروري شده است. اگر این  کنار آموزش

پیچیدگی را با کاهش فراغت والدین براي امر تربیت فرزندان یکجا در نظر بگیریم، ابعاد دیگري 
  شود.  ها در امر فرزندپروري نمایان می اي خانوادهه ها و گرفتاري از دشواري

اولیاء و مربیان برگزار و درباره اهتمام به تربیـت   يبرا ییها مسئوالن مدارس بارها نشست
ـ   هایی به والدین می فرزندان سفارش هـد و مشـکالت   د خاصـی نمـی   یکنند، ولی نتیجـه عمل

آمـوزان جلسـه    بـا والـدین دانـش    گـردد. معلمـان دلسـوز بارهـا     آموزان حل نمی رفتاري دانش

کننـد، ولـی    خصوصی برگزار و مشکالت آموزشی و رفتاري فرزندشان را به آنهـا گوشـزد مـی   
  راستی مشکل کجاست؟ شود. به ده نمییتغییري در عمل د

اي و  شـناختی، فرهنگـی، رسـانه    شاید بتوان براي ریشه چنـین مشـکلی، بـه ابعـاد جامعـه     
فیلسوفانه و روشنفکرانه این مشـکالت را از والـدین، فرافکنـی     اقتصادي اشاره کرد و با لحنی

هایی وجود دارد، ولی آیا مسـئولیتی   گمان چنین ریشه کرد و به عناصر اجتماعی نسبت داد. بی
  شود؟ آیا آنها هیچ سهمی در این مشکل ندارند؟ یمتوجه خود والدین در این زمینه نم

بیـت فرزنـدان کـم شـده و عناصـر اجتمـاعی و       هـا در تر  آیا در جهان امروز نقش خانواده
گونـه باشـد، ولـی در همـین      نیـ ها را کاهش داده است؟ شاید ا اي، ضریب تأثیر خانواده رسانه

شناسان اصرار دارند که نقـش خـانواده در رشـد اخالقـی      جهان به اصطالح مدرن، هنوز روان
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توجـه   شد فرزندانشان بیآیا والدین به ر (Smetana, 1999)بدیل و جدي است.  کودکان، بی
اند؟ شاید درست باشد، ولی بسیار سراغ داریم پدرها و مادرهاي دلسـوزي را کـه بـا تمـام      شده
نالند. آیا پیچیدگی امر تربیـت،   در این زمینه می یشان درباره تربیت فرزند، از ناکام مشغولی دل

اغ داریـم کسـانی را کـه    آن را فراتر از توان والدین قرار داده است؟ شاید، ولـی همـه مـا سـر    
هـاي   اي نیستند، ولی در امر فرزندپروري موفـق بـوده و انسـان    اندیش و نخبه هاي ژرف انسان

  اند. اي تحویل جامعه داده شایسته
هاي فراوانی را مطرح و براي هرکدام برنامه مطالعاتی تعریف کرد، امـا بـه    توان فرضیه می
شـده   حـال فرامـوش   عـین  امري بسیار روشـن و در  اي از مشکالت تربیتی، به رسد پاره نظر می

  ها. گردد؛ سبک زندگی خانواده یبازم
تـرین   توان گفت بسیاري از والدین، ابتـدایی  هاي پیچیده تربیتی که بگذریم، می از موقعیت

تـرین   دادن ابتـدایی  دانند چه باید بکنند. آنچه مانع از انجـام  شناسند و می اقدامات تربیتی را می
شود، اقتضائات سبک زندگی آنهاست. سبک زندگی خـاص والـدین،    ن مییوالد یتیبوظایف تر
هاي تربیتی را گرفته است. در این نوشتار تالش بر این اسـت   کارگیري برخی توصیه مجال به

د یـ هاي فرزندپروري، چه تغییراتی در سبک زنـدگی با  که روشن شود براي عملی کردن برنامه
  هاي تربیتی را اجرا کرد. اي، توصیه سبک زندگی توان با هر ایجاد شود. نمی
وجهی تشکیل شود که سه بعد  دادن این ربط و نسبت، الزم است ماتریسی سه براي نشان

هـاي مربـوط بـه هـر بعـد       را پوشش دهد؛ ابعاد سـبک زنـدگی، ابعـاد فرزنـدپروري و توصـیه     
کنـد در هـر بعـد     مـی گیرد که مشـخص   فرزندپروري. از ضرب این سه بعد، الگویی شکل می

 يدر سـبک زنـدگی والـدین وجـود دارد. بـرا      ییها يازمندیاي و چه ن فرزندپروري، چه توصیه
گـردد کـه    مثال، اگر در بعد تربیت عبادي، بر روش الگوگیري از والدین تأکید شود، روشن می

 ریزي بـراي حضـور مـنظم در مسـجد     کارگیري این توصیه، نیازمند عنصري همچون برنامه به
  است که والدین باید در سبک زندگی خود داشته باشند.

هاي چنـین ماتریسـی، مجـالی فراتـر از ایـن نوشـتار        است که پر کردن همه خانه یهیبد
م بخشی از این ماتریس را (با تأکید بر تربیت اخالقی) ارائـه  یکوش یم ین بررسیطلبد. در ا می
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گر آن را روشن کنند تا مانعی بزرگ در هاي دی هم، بخش یم، به این امید که پژوهشگرانیده
مسیر فرزندپروري که به سبک زندگی والدین مربوط اسـت، شناسـایی شـود و بـراي رفـع آن      

  اقداماتی عملی صورت گیرد.
م واژه فرزندپروري، اشاره به این دارد که مخاطـب اصـلی مباحـث، والـدین     ید اشاره کنیبا

ریـزان   رو معلمان، متولیان رسـانه و برنامـه   این . ازگر عوامل و مراکز متولی تربیتیهستند، نه د
  رون از بحث قرار دارند.یفرهنگی جامعه، ب

صورت کلی، ابعاد زیر را در نظر گرفت (براي آشنایی بیشـتر   توان به درباره فرزندپروري می
  ):1385؛ شکوهی، 1382با مراحل و مقاطع تربیتی، ر.ك: دبس، 

اي،  ت اعتقادي، تربیـت اخالقـی، تربیـت شـغلی و حرفـه     تربیت عقلی، تربیت عبادي، تربی
پـذیري)، تربیـت سیاسـی،     تربیت جنسی، تربیت هنري، تربیت جسمی، تربیت اجتماعی (جامعه

  هاي زندگی. پرورش مهارت

ــر تربیــت اخالقــی متمرکــز اســت. تربیــت اخالقــی، شــامل اقــداماتی    نوشــتار حاضــر ب
ها  ها و اصول اخالقی را بشناسد و گرایش ، ارزششده است، بدین منظور که متربی ریزي برنامه

  )10: 1387و فضایل اخالقی در او پرورش یابد. (داودي، 

تمـایز قائـل شـد. اجتمـاعی کـردن،       1الزم است میان تربیت اخالقی و اجتمـاعی کـردن  

هاي اجتماعی  سازند تا به روش فرایندي است که به وسیله آن، جوامع اعضاي خود را وادار می
آوري اسـت   هاي الـزام  ) ولی اخالق شامل توصیه262: 1384فته شده رفتار کنند، (کرین، ریپذ

سعادت، عدالت و حقوق ناشـی   يها ط تعمیم دارند و غیرشخصی هستند و از مالحظهیکه شرا
اجتماعی کردن، بیشتر ناظر به عـرف، آداب و رسـوم و    (Turiel, 2008, p.492)شوند.  می

  بر جامعه است نه اخالق.قوانین و مناسبات حاکم 

اي در بـاب   شناسان سرشناس رشد اخالقی، کارهـاي ارزنـده   ، یکی از روان2الرنس کلبرگ

                                                                             

1. Socialization. 
2. Lawrence Kohlberg. 
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اي را بـراي   گانـه  او این است که مراحـل شـش   ياز کارها یکیرشد اخالقی انجام داده است. 
 1داران نظریـه قلمرویـی   امروزه طرف (Kohlberg, 1977)رشد اخالقی ترسیم کرده است. 

گیرند که او در مطالعه رشـد اخالقـی، دو قلمـرو اخـالق و      بر او اشکال می 2انند لیري نوچیم

رو محصـول   ایـن  عرف (قراردادي) را مخلوط و این دو را در یک پیوستار مطالعه کرده است. از
به  يبندیبه قواعد قراردادي و عرفی، به سمت پا يبندیمطالعه او این شده که مسیر رشد، از پا

کند. آنها معتقدند کلبرگ اشتباه کرده است و هرکدام از قلمـرو   خالص اخالقی حرکت می امور
   (Nuccy, 2003, p.81)اخالق و عرف، مسیر رشد خود را دارند. 

این نوشتار تنها به دوران کـودکی (تولـد تـا دوازده سـالگی) و نوجـوانی (دوازه تـا هجـده        
یتی، بیشتر در دوران جوانی و بزرگسـالی مطـرح   پردازد. از آنجا که مباحث خودترب سالگی) می

است، از موضوع بحث کنونی خارج خواهد بود. بدین تربیت مباحثی همچون مشارطه، مراقبه، 
توبه و استغفار که بیشتر ناظر به خودتربیتی است، از بحث خارج هسـتند. محـل بحـث، تنهـا     

ی) در تربیـت فرزنـدان (بـه عنـوان     اي هستند که پدر و مادر (به عنوان مرب هاي تربیتی برنامه
  گیرند. متربی) به کار می

  گستره مفهومی و مصداقی سبک زندگی
شـناختی و مباحـث ادبـی مطـرح شـد. اولـین بـار تعبیـر          مفهوم سبک، ابتدا در فضاي زیبایی

»style « در 1707 ــ  1788دان فرانسـوي (  را ژرژ لوبی لکلرك دو بوفن، نویسنده و طبیعـی (
کـم بـه    ) ایـن مفهـوم کـم   203: 1387کنـی،   ر ادبی به کار برده است. (مهـدوي بندي آثا طبقه

جـاي  بـه   3شناسان، از مفهوم سبک زندگی اي از جامعه شناسی کشیده شد و عده مباحث جامعه

بندي افراد جامعه استفاده کردند. از اوایل قرن بیسـتم، سـبک زنـدگی     مفهوم طبقه براي طیف
شناسـی امریکـا شـد. بعـدها      توشتاین وبلن وارد ادبیات جامعهطورخاص با کتاب طبقه مرفه  به

                                                                             

1. Domain Theory. 
2. Lurry P. Nuccy. 
3. Lifestyle. 
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کسانی مانند زیمل، ماکس وبر، بوردیو، فدرستون، شیلدز، رایمـر و چینـی هـم از ایـن مفهـوم      
  )44: 1389اجتماعی استفاده کردند. (رضایی،  يبراي توصیف تمایزها
رخی معتقدنـد تفـاوت   شناسی است. البته ب هاي مفهوم سبک زندگی، روان از دیگر خاستگاه

شناختی، در این اسـت کـه اولـی تنهـا جنبـه       شناختی به سبک زندگی با نگاه روان نگاه جامعه
  )1389پردازد. (کاویانی،  توصیفی دارد، ولی دومی به توصیه و بیان هنجارها نیز می

ژرژ  رو براي شناخت مفهوم واقعی سبک زندگی، باید از ادبیات و آثار هنري شروع کرد. این از
لوبی لکلرك دو بوفن سبک را در آثار ادبی، گرد آوردن و ورزیـده سـاختن همـه مختصـات و     

آورد ... سـبک   داند. اندیشه، فقط اساس و محتواي سـبک را پدیـد مـی    هاي فکري می توانایی
  )203: 1387کنی،  دهد. (مهدوي عبارت از حرکات و انتظامی است که گوینده به افکار خود می

هـاي   بخشی و نیز نماد بودن براي افکـار و گـرایش   ن تعریف، دو عنصر انتظامبر اساس ای
  درونی افراد، جزو ماهیت سبک هستند.

سـبک  «کنـد:   به نام بوردیو، سبک زندگی را چنین تعریف مـی  يگریشناس د بعدها جامعه
عینی  شوند و بیشتر جنبه مند است که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می هایی نظام زندگی، فعالیت

بخشند و میان اقشار مختلـف   صورت نمادین به فرد هویت می حال به عین و خارجی دارند و در
  )207(همان: ». کنند اجتماعی تمایز ایجاد می

بخشـی نیـز    گفتـه، عنصـر محـوري سـلیقه و هویـت      در این تعریف افزون بر عناصر پیش
ـ      گنجانده شده است. عنصر سلیقه، ناظر به نظـام ترجیحـات افـراد     یاسـت کـه امـري بـه کل

ظـاهر متنـاقض اسـت:     بخشی، نـاظر بـه یـک خاصـیت دوجانبـه و بـه       اختیاري است و هویت
بخشی، ناظر به ایجاد هویت مشترك میان اعضـاي یـک    بخشی و تمایزبخشی. وحدت وحدت

گروه یا یک جامعه است و تمایزبخشی، ناظر به تمایز اعضاي یک گروه یا جامعه از گـروه یـا   
  ر است.جامعه دیگ

د بدان توجه کرد این است که سـبک زنـدگی، بیشـتر    یآنچه درباره مفهوم سبک زندگی با
هـا و باورهـا.    شیهاي عینی و ملموس زندگی است، نه امـور درونـی ماننـد گـرا     ناظر به جنبه

هاي عینی زندگی مانند طرز رفتارها، تنظـیم روابـط اجتمـاعی، برنامـه تغذیـه و       گمان جنبه بی
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گیرد، ولی باید توجه کرد که این  ها و باورهاي افراد شکل می مبتنی بر گرایش الگوي مصرف،
هاي سبک زندگی هستند نه خـود سـبک زنـدگی. خطـري کـه در       ها و پایه امور درونی، ریشه

کند، تحویل بردن آن به مفاهیم انتزاعـی و بـاطنی    جامعه علمی ایران این مفهوم را تهدید می
هاست. صحبت از سبک زندگی، باید ناظر بـه   ها و نگرش حب و بغض ها، مانند باورها، گرایش

  امورعینی زندگی باشد.
منـد از   سبک زنـدگی، الگـویی نظـام   «توان سبک زندگی را چنین تعریف کرد:  رو می این از

هـا،   گر سلیقه افراد (ترجیحات شخصی) بر اساس گـرایش  عناصر عینی زندگی است که نمایان
  ».شود بخشی فردي یا اجتماعی می راد است که سبب هویتها و باورهاي اف نگرش

منـدي، عینیـت، سـلیقه،     گفته اشاره شده است: نظـام  در این تعریف به هر پنج عنصر پیش
  بخشی. بازنمایی امور درونی، هویت

حــال بایــد دیــد مفهــوم ســبک زنــدگی، شــامل چــه عناصــري عینــی از زنــدگی اســت.  
انـد: نـوع روابـط فـامیلی، الگـوي       بک زندگی خوانـده نظران، عناصر متعددي را جزو س صاحب

تغذیه، الگوي پر کردن اوقات فراغت، مطالعه، مناسک مذهبی، تفریحـات، اسـتفاده از رسـانه،    
سبک پوشش، مدل خانه، طرز آداب و معاشرت، الگوي فرزندپروري، تنظیم خانوار، اسـتفاده از  

  آثار هنري، چیدمان زندگی و شاغل بودن زن و شوهر.
) همـین عنصـر، حلقـه    45: 1389دارد. (رضـایی،   ان الگوي مصرف جایگاه ویژهیدر این م

شـتر جوامـع، امـور    یواسطه سبک زندگی با مباحث اقتصاد خرد و کالن است. از آنجا کـه در ب 
اقتصادي در صدر توجه و اهتمـام قـرار دارد، عنصـر الگـوي مصـرف نیـز در سـبک زنـدگی،         

  برجسته شده است.
هـا،   عناصر مختلف و متکثر سبک زندگی را در سه شاخه خالصه کرد: دارایـی شاید بتوان 
  هاي اجتماعی. رفتارها و جایگاه

تـاپ) و خـانوادگی    هاي شخصی (از قبیل لباس، گوشی همراه و لپ ها اعم از دارایی دارایی
(مانند خانه، ماشین و منطقه سکونت) و حتـی گروهـی (همچـون پـارك در منطقـه زنـدگی،       

ر محله سکونت) است. رفتارها طیف وسیعی دارد و از رفتارهاي شخصـی در محـیط   مسجد د
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  شود. اجتماعی گرفته تا روابط فامیلی و اجتماعی و طرز تغذیه و پوشش، همه را شامل می
تر باشد. نکته اول در این مورد این است که  ان، شاید عنصر جایگاه اجتماعی مبهمیم این در

اجتمـاعی   ــ  بخشد. سلیقه، عنصري فـردي  آنها را تعین می يها لیقهجایگاه افراد تا حدودي س
است. فردي است؛ زیرا وابسته به انتخاب شخص است و اجتماعی است؛ زیرا شخص معمـوالً  

خواهد تعلق داشـته   هاي قشر خاص اجتماعی را که به آن تعلق دارد (یا می ها و نگرش گرایش
  اجتماعی افراد در تعیین سبک زندگی آنها مؤثر است.ن جایگاه یکند. بنابرا باشد)، درونی می

دهـد: خـوردن سـبزیجات بـراي      باره در قالب مثالی ارائه مـی  این بوردیو نکته دیگري را در
شـود، ولـی بـراي قشـر ضـعیف جامعـه،        طبقه مرفه، رژیم غذایی براي تناسب اندام تلقی می

ل شـرایط اجتمـاعی   یـ تفاوت بـه دل ناچاري و ناشی از دسترسی نداشتن به پروتئین است. این 
کشـانده اسـت.    ياست که به یکی قدرت انتخاب داده و بـه دیگـري نـداده و او را بـه ناچـار     

  )221: 1387(مهدوي کنی، 
هـا، رفتارهـا،    توان عناصر سبک زندگی را در سه مقوله خالصـه کـرد: دارایـی    بنابراین می

  جایگاه اجتماعی.
هاي تربیت اخالقـی فرزنـدان خـواهیم     کارگیري توصیهدر ادامه درصدد شناسایی لوازم به 

  بود که با ابعاد سبک زندگی والدین مرتبط هستند و بر آن تأثیر دارند.

  هاي تربیت اخالقی شیوه
ریزي شده بدین منظور که متربـی،   گفته شد که تربیت اخالقی، مجموعه اقداماتی است برنامه

ها و فضایل اخالقی در او پرورش یابـد. (داودي،   ها و اصول اخالقی را بشناسد و گرایش ارزش
) در این تعریف، همزمان اصول اخالقی و فضایل اخالقی مد نظر هستند و از تقابل 10: 1387

هـاي تربیـت اخالقـی، هـم بـه       پوشی شده است. یعنی در شـیوه  فضایل چشم ـ دوگانه اصول
  شود. می سازي اصول اخالقی و هم به ایجاد فضایل نفسانی توجه درونی
هـاي اخـالق بنـدگی،     هاي حـوزه  سازي ارزش د دانست که در تربیت اخالقی، به درونییبا

شـود. در ایـن نوشـتار،     فردي، اجتماعی و محیط زیست (با تأکید بـر حیوانـات) پرداختـه مـی    
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شـوند، بلکـه بـه     هاي اخالقی مطرح نمی هاي تربیت اخالقی با جدا درنظر گرفتن عرصه شیوه
هاي تربیـت   م. شیوهیکن صورت کلی بیان می هاي تربیتی را به سازي، شیوه و سادهدلیل اختصار 

ن در ادامـه، بـه   یتر از آن است که در این مجال بگنجـد، بنـابرا   گسترده ^اخالقی اهل بیت

  ها بسنده خواهیم کرد: بررسی این شیوه
ط، ممارست )، کنترل محییبازي، ارتباط با همساالن، تلقین عزت نفس، تغافل (چشم پوش

  هاي اخالقی. ن) عملی، الگودهی و استفاده از داستانی(تمر

  بازي
شناختی، کارکردهاي بازي در رشد شـناختی و اخالقـی کودکـان،     امروزه با رشد مطالعات روان

هـدف   خـود و بـی   هایی را که از بزرگساالن، آنهـا را بـی   براي همگان شناخته شده است. بازي
  کنند. را در رشد عقلی و اخالقی کودکان ایفا می ترین نقش پندارند، اصلی می

 1اي از مرحلـه رشـد شـناختی و اجتمـاعی آنهاسـت. ژان پیـاژه،       نوع بازي کودکان، نشـانه 

بازي کودکان بنا کـرده   شناس کودکان، نظریه رشد اخالقی خود را بر اساس مشاهده تیله روان
 هاي بازي پشـت  ر مرحله را در شیوهده او، کودکان چهای: فصل اول) به عق1379است. (پیاژه، 

بینـی (دو تـا هفـت سـالگی)؛      گذارند: حرکتی و انفرادي (تولد تا دو سـالگی)؛ خودمیـان   سر می
تکوین همکاري (هفت تا دوازده سالگی)؛ تدوین قواعد (دوازده تا پـانزده سـالگی). در مرحلـه    

هـاي جمعـی    عـد بـازي  اي بر بازي کودك حـاکم نیسـت. در مرحلـه دوم، قوا    اول، هیچ قاعده
بینی، بازي فردي در میان جمع  شود. نشانه مرحله خودمیان صورت انفرادي به کار گرفته می به

وجـود   گیرد و مفهوم رقابت بـه  است. در مرحله سوم، بازي گروهی به معناي واقعی شکل می
قه دارند. آید. در مرحله چهارم، کودکان به تدوین قواعد دقیق بازي، بیش از خود بازي عال می

  تر از نقش بازیکنی است. (همان) گذاري برایشان مهم نقش قانون
بازي به صورت مطلق، نقش خاصی در رشد اخالقی دارد که به برخی از آنهـا در روایـات   

  اشاره شده است:
                                                                             

1. Jean Piaget. 
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تستحب عرامة الصيب يف صغره ليکون حليما يف کربه؛ بازي کودک در سـنني پـايني   
  مطلوب است؛ 

  )51/  6: 1365شود در بزرگسالی حلیم شود. (کلینی،  چراکه موجب می

ترین نقش بازي در رشد اخالقی، از مرحله سوم به بعد است (بنابر مراحـل مـد نظـر     اصلی
شود و بـه معنـاي واقعـی     هاي جمعی و گروهی می پیاژه)؛ یعنی از زمانی که کودك وارد بازي

هاي رقابتی  د. فراهم کردن زمینه بازيکن کند و براي برنده شدن تالش می رقابت را درك می
آشـکارا نمـود دارد. نقـل     ^هاي تربیتی است که در سیره اهل بیـت  و گروهی، یکی از شیوه

مسابقه کشتی برگزار و آنها را به رقابـت و   ‘میان حسن و حسین |است که پیامبر اسالم

  )82/  14: 1408، يکرد. (نور برنده شدن تشویق می
ـ ا هاي گروهی، حضور کودك در جمع همساالن اسـت، بـا   ازيلوازم مهم باز  یکی حـال   نی

اد برد که بازي بزرگسال با کودك نیز جایگاه خاص خود را دارد. روایـات فراوانـی در   ینباید از 
ـ با کودکان و  |باب بازي پیامبر وارد شـده اسـت. (محمـدي ري     ‘حسـنین  خصـوص ه ب

ساز انس بزرگسال  تواند زمینه سطح) می م) این نوع بازي (بازي ناه247ـ   246: 1388شهري، 
هاي تربیتی فراهم کند. البته شرط مهـم ایـن نـوع     با کودك شود و بستر مناسبی براي برنامه

بازي، آن است که بزرگسال، خود را در حد کودك پایین آورد، نه اینکه از او بخواهد در سطح 
  بزرگسال رفتار کند:

  اب له؛: من کان عنده صبی فلیتص|رسول اهللا
د: کسی کـه کـودکی دارد، خـود را بـه کـودکی بزنـد.       یفرما یم |رسول خدا
  )486/  21ق:  1409؛ عاملی، 483/  3ق:  1413(صدوق، 

کم گرفـت. پیشـوایان    به هر حال نباید اهمیت بازي (به خصوص در سنین پایین) را دست
زندگی کـودك را بـازي   دین، چنان به این امر اهتمام داشتند که برنامه اصلی هفت سال اول 

  )492/  3ق:  1413(صدوق،  1اند. معرفی کرده
                                                                             

  .بازي کودک در اسالمبراي مطالعه بیشتر درباره جایگاه بازي در اسالم، ر.ك: محمد صادق شجاعی،  .1
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اما آیا این برنامه تربیتی لوازمی به لحاظ سبک زندگی والدین دارد؟ پاسخ ایـن پرسـش را   
  توان در سه بخش زیر به شکل کوتاه بیان کرد: می

ـ   یکی: ها الف) دارایی دنی اسـت.  از لوازم بازي کودکانه، داشتن فضاي کافی براي تحـرك ب
هـا عرصـه را بـر کودکـان تنـگ       نشینی و کوچک شدن مساحت خانه متأسفانه شیوع آپارتمان

 ينشینی، افزون بر کـاهش فضـاي بـازي کودکـان، بـرا      کرده است. در سبک زندگی آپارتمان
هـایی   ها، همین فضاي کم نیـز بـا محـدودیت    گر طبقهیهاي د مراعات آرامش صوتی همسایه

کان همراه است. برخورداري مکان زندگی از حیات و فضـاي بـاز بـراي    هاي کود براي فعالیت
تر است. متأسفانه والدین بـراي جبـران ایـن کمبـود بـه       استفاده از برنامه تربیتی بازي، مناسب

هـاي جسـمی را    شوند که این امر نـه تنهـا جـاي خـالی بـازي      اي متوسل می هاي رایانه بازي
  طلبد. یادي دارد که مرور آنها مجال دیگري میانبار زیز يامدهایگیرد، بلکه پ نمی

ها تغییراتی در سـبک   : روشن است که براي استفاده از برنامه بازي، باید خانوادهب) رفتارها
هـا، اقـوام و    زندگی خود به لحاظ ارتباطات اجتماعی ایجاد کنند. ارتبـاط نزدیـک بـا همسـایه    

اي شده  ها به گونه ت. امروزه سبک زندگیساز بازي کودك با همساالن خود اس آشنایان، زمینه
د و فرصـت انـدکی   نـ نیب یهـا مـ   است که کودکان، کمتر همساالن خود را در فامیل و همسایه

  براي بازي با آنها دارند.
توان گفت بـازي   بخشی از برنامه بازي کودکان، به بازي خواهر و برادرها مربوط است. می

با دیگر همساالن، بخش بیشـتري از زمـان را بـه خـود      خواهرها و برادرها در مقایسه با بازي
شـود و   یمـ  يدهد؛ چراکه بیشتر زمان کودك، در خانه و در جمع خـانواده سـپر   اختصاص می

توانند از ایـن   فرزند، می هاي تک بازي در بیرون از خانه محدودیت زمانی دارد. حال آیا خانواده
فرزنـدي   هاي ایرانی به سمت تک مختلف خانواده برنامه تربیتی بهره ببرند؟ با تأسف، به دالیل

ناپذیري بر کودك و والـدین بـر جـاي     جبران يامدهایتواند در بلندمدت پ اند و این امر می رفته
  ی در رفتارهاي تنظیم خانواده دارد.یها يازمندین استفاده از برنامه تربیتی بازي، نیگذارد. بنابرا

ی بازي، به بازي والدین با کـودك مربـوط اسـت کـه     افزون بر این، بخشی از برنامه تربیت
نکنند. پدري که بخـش   یگذاري و اختصاص زمان مناسب براي آن کوتاه د به وقتین بایوالد
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د و از خانـه، تنهـا بـه عنـوان خوابگـاه و اسـتراحتگاه اسـتفاده        ینما عمده روز را صرف کار می
زي با کودکان خـود را نـدارد. ایـن    کند، روشن است که نه فرصت و نه نشاط الزم براي با می

شود که هر دوي والدین، شاغل باشند و کودك همیشه بـا پـدر و مـادري     مسئله وقتی حاد می
  حوصله روبرو باشد. خسته و بی

شود کـه آنهـا اجـازه بـازي در آن را      جنبه دیگر بازي کودکان، به فرصت کمی مربوط می
والـدین بـراي خـود و فرزندانشـان تعریـف      اي کـه   دارند. امروزه به دلیل سبک خاص زنـدگی 

پذیرند)، بخش عمده وقت  کند و آنان نیز می کنند (و یا شرایط ناخواسته بر آنان تحمیل می می
شـود. والـدین در    هاي مختلـف مـی   خصوص پس از هفت سالگی)، صرف آموزش کودکان (به

، رایانـه و  هاي درسی مدارس، چنـدین کـالس مختلـف (ماننـد زبـان انگلیسـی       ضمن فعالیت
بینند و به خیال خودشـان وقـت آنهـا را بـه      هاي هنري) براي کودکان خود تدارك می کالس

مسـلخ ایـن    ترین نیازهـاي کـودك، در   کنند، غافل از اینکه یکی از اصلی پر می صورت بهینه
تر اینکـه در تابسـتان کـه برنامـه آمـوزش و پـرورش        شود. جالب ذبح می هاي سودمند! برنامه

توانند مجال بیشتري براي بـازي داشـته باشـند، والـدین      شود و کودکان می طیل میرسمی تع
افتنـد و رقـابتی میـان     هاي بیشتر، به تکاپوي دوچندان مـی  فرزندان در کالس یسینو براي نام

  افتد. ها راه می کودکانشان در انواع کالس یسینو والدین در نام
هاي خاص خود را دارند. کودکی  بازي، مالك : کودکان براي انتخاب همج) جایگاه اجتماعی

ها کنـار گذاشـته    اش، دوستانش او را مسخره کنند، از گروه هم بازي که به لحاظ وضع زندگی
گـاه  یشود. الزم است والدین به این امر توجـه داشـته باشـند و بـراي خـود، وجاهـت و جا       می

  نصـاب امکانـات مـالی (بـه     اجتماعی کسب کنند تا مایه سرافکندگی کودك خود نباشند. حـد
ساز بازي  تواند زمینه فراخور منطقه زندگی) و برخورداري از آبرو و اعتبار شغلی و اجتماعی، می

تواننـد در سـطح منطقـه زنـدگی خـود چنـین        کودك با همساالن خود باشد. اگر والدین نمـی 
کنند و مکانی  شرایطی را براي فرزند خود فراهم آورند، الزم است در محل زندگی تجدید نظر

  مناسب با شأن خود بجویند. 
به هر حال در باب نقش بازي در رشد اخالقی کودك و نیز لوازمی که در سبک زندگی والـدین  
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  کنیم. نظر می توان سخن گفت که به دلیل مراعات اختصار، از آنها صرف دارد، بیش از این می

  ارتباط با همساالن

صورت درونی و فارغ از فشار  ه این است که شخص بهبخش بزرگی از ارزش اخالقی اعمال، ب
هاي اخالقی باشد. این امر نیازمنـد آن اسـت کـه شـخص بـه سـطح        خارجی، پایبند به ارزش

هاي جامعه، هدایت توسط دیگران و حتی  خودمختاري اخالق رسیده و از اموري همچون سنت
) یکی از عوامل اصلی ایجاد 33: 1383هدایت توسط امیال درونی خود، رها شده باشد. (فرانکنا، 

خودمختاري اخالق، ارتباط با همساالن است. تعامل با بزرگساالن همیشه سایه اقتدار آنها را بر 
اي که  هاي رفتاري دهد. الزام هاي رفتاري را شکل می کند و به نوعی الزام این روابط حاکم می

شناسـانی   رو روان گیـرد. ازایـن   شکل مـی سطح  به دور از اقتدار بزرگسال باشند، در روابط با هم

؛ 370: 1379جایگاه خاصی براي این تعامالت قائل هسـتند. (پیـاژه،    1همچون پیاژه و کلبرگ

Kohlberg, 1981, p.145شناختی، متوجه نقش تعامالت  ) امروزه بخشی از تحقیقات روان
باید تصور کرد تنها تعامالت ) البته ن273: 1389خواهر و برادرها در رشد اخالقی است. (اسمتانا، 

اند، بلکه افزون بر روابط دوستانه با  آمیز و همراه با صلح و صفا، در رشد اخالقی سازنده مسالمت
کنـد.   هاي میان همساالن نیز نقش مؤثري در رشد اخالقی ایفا مـی  همساالن، حتی کشمکش

برادرها و یا میان کودکان والدین نباید گمان کنند به محض بروز تنش در روابط میان خواهر و 
ها نیز بخشی از برنامه تربیتی  هاي حل درگیري همبازي، باید مداخله و صلح را برقرار کنند. شیوه

بزرگسال باید همکار «افتد. به تعبیر پیاژه:  صورت خودکار میان همساالن اتفاق می است که به
  )371: 1379(پیاژه، ». باشد نه استاد و دستوردهنده

ـ بارها د |عملی پیامبر اکرم در سیره از بـازي کودکـان بـا یکـدیگر،      يده شـده کـه و  ی

انجـام   یها براي گرم شدن بازي آنها، خودش نیـز کارهـای   گاهی وقت یکرد و حت استقبال می
گفـت هـر کـدام     کرد و بـه اصـحاب نیـز مـی     داد. گاهی کودکان را بر دوش خود سوار می می

ا رقابت به وجود آورند و گاهی هم به دلیل مشارکت در کودکی، را به دوش بگیرند و میان آنه
                                                                             

1. Lawrence Kohlberg. 
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مشـغول بـازي بـا     ‘رسید. بارها پیش آمـده بـود کـه حسـنین     بازي کودکان، دیر به نماز می

) 246: 1388کرد. (محمدي ري شـهري،   همساالن خود بودند و پیامبر از این کار استقبال می
هاي گروهی است، ولی ایـن   ساالن، بازيهاي تعامل با هم م، یکی از زمینهیگونه که گفت همان

توانند در قالب برپایی مراسـم مـذهبی، برگـزاري     شود. کودکان می تعامل به بازي محدود نمی
هاي فرهنگی مسجد، این تعامـل را تجربـه کننـد. بـه هـر حـال در        اردو و مشارکت در برنامه

ه و کودکـان بایـد در   سـاز داشـت   خصوص تعامل با همساالن، بزرگساالن فقط باید نقش زمینه
  انتخاب دوستان و نوع تعامل با آنها آزاد باشند.

ازمند عناصر خاصی در سبک زندگی والدین هست یا یحال باید دید آیا این عامل تربیتی، ن
  توان پاسخ این پرسش را در سه محور جست و جو کرد:  نه؟ می

نفرادي مانند رایانه شخصـی،  : برخورداري کودك از وسایل بازي و مشغولیت اها الف) دارایی
اي و گوشی همراه تا حد زیادي او را در دنیـاي تنهـایی    هاي بازي رایانه تاپ، دستگاه تبلت، لپ

هاست. یکـی از   خانواده يها يبرد. فراگیر شدن استفاده از اینترنت، یکی از گرفتار خود فرو می

تباطات اجتماعی آنها اسـت.  ابعاد این مسئله، غرق شدن کودکان در دنیاي مجازي و کاهش ار
وقفه  زند. تأسیس شبکه پویا که بی ري کودکان دامن مییگ در مواردي رسانه ملی نیز بر گوشه

کند، زمینه ارتباط او با همسـاالن را کمتـر کـرده اسـت.      از صبح تا شب کودك را مشغول می

بهره شـدن   صورت کلی هر امري که سبب شود کودك به تنهایی خود عادت کند، سبب بی به
  از این عامل تربیتی خواهد بود. 

گیـري از ایـن عامـل تربیتـی مـؤثر باشـد. وجـود         تواند در میزان بهره محل زندگی نیز می
هاي مسـکونی،   هایی در نزدیکی خانه مانند کوچه، بوستان و فضاي سبز محوطه مجتمع مکان
ه تعامـل کـودك بـا    ساز تعامل کودکان است. هـر چنـد شـیوع زنـدگی آپارتمـانی زمینـ       زمینه

هـاي مسـکونی،    همساالن را کاهش داده، اما امروزه شاهدیم که در طراحی شهري و مجتمـع 
  شود. توجه خوبی به فضاي سبز و محیطی براي بازي کودکان می

صـورت کلـی در تعامـل بـا      فرزندي که در بحث بازي اشاره شد، بـه  : پدیده تکب) رفتارها
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توانـد میـان خـواهر و     از ظرفیت این تعامل را کـه مـی  همساالن اثرگذار است و بخش مهمی 
  برد. برادرها اتفاق افتد، از بین می

ادب شـدن کـودك، او را از بـازي در کوچـه منـع       برخی از والدین براي جلـوگیري از بـی  

هاي کوچـه همـراه    ند که کودکشان همیشه در خانه است و با بچهیگو کنند و با افتخار می می
نشیند. بایـد   کند و ساکت یک گوشه می ها شلوغ نمی ها مثل بقیه بچه مانیشود و یا در مه نمی

از کارکرد تعامل با همساالن در رشد عقلـی   يخبر یگفت ارزش دانستن چنین اموري، نشانه ب
شـود زمینـه چنـین     و اخالقی کودك است. سبک زندگیِ بسته و با ارتباطـات کـم سـبب مـی    

آمـد کـه همـه     گذشتگان، در طول سال بارها پیش می تعامالتی از بین برود. در سبک زندگی

هاي مختلف (همچون بازگشت حجاج از سـفر حـج، مسـافرت مشـهد،      اعضاي فامیل به بهانه
شدند و این امر مجال خوبی براي کودکـان بـود تـا     مراسم ازدواج و افطاري) دور هم جمع می

هاي فامیلی، همـان   هماییتعامل با همساالن را تجربه کنند. در حال حاضر ضمن کاهش گرد
شترشان محیطی بـراي  یشود که ب هایی برگزار می ها در سالن ها، بجاي خانه مقدار اندك مراسم

بازي کودکان ندارند و کودکان باید مانند بزرگساالن کـامالً اتوکشـیده پشـت میـز غـذاخوري      

  زند.یبنشینند و از هر گونه شیطنت بپره
هاي داراي توان باالي مالی، به جاي اینکه کودکـان خـود را    در کنار این عوامل، برخی خانواده

کنند بهتـرین امکانـات    گیرند. این والدین تصور می به مدرسه بفرستند، براي آنها معلم خصوصی می

انـد، غافـل از اینکـه حتـی اگـر بپـذیریم کـه بـراي پیشـرفت           را براي رشد کودکشان فراهم کرده
درس اسـت، همـه کارکردهـاي مدرسـه در آمـوزش دروس      تحصیلی، معلم خانگی بهتر از کالس 

هـاي غیررسـمی    شود. بخش بزرگی از کارکردهاي مدرسه، مربوط بـه آمـوزش   رسمی خالصه نمی
شناسـی همچـون کلبـرگ     است که فراهم کردن زمینه تعامل کودکان یکی از آنهاست. اساساً روان

کنند، بهترین راه بـراي رشـد    ن اداره میآموزا را که امور آن را خود دانش 1نیز مدارس اجتماع عادل

  (Snarey & Samuelson, 2008, p.71)داند.  اخالقی کودکان می
                                                                             

1. Just Community Schools. 
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اي دربـاره   توان به نکتـه  : افزون بر نکاتی که در باب بازي ارائه شد، میج) جایگاه اجتماعی
از  هـاي مهـاجر کـه فرهنگـی متفـاوت      هاي مهاجر اشاره کرد. معموالً کودکان خانواده خانواده

شـوند. حتـی در برخـی     هاي منطقه مـرتبط مـی   فرهنگ کشور میزبان دارند، به سختی با بچه
هـاي   با کودکان مهاجر از ملیـت  یشدن و همراه يباز موارد والدین نیز کودکان خود را از هم

اي اسـت   گرایانه در کشورهاي میزبان، مسـئله  کنند. حاکم بودن نوعی نگاه قوم خاص منع می
ریزي جهت مهاجرت در نظر بگیرند. متأسفانه این امر تـا حـدودي    اید براي برنامهکه والدین ب

کنند نیـز وجـود دارد. در ایـن     هایی که از روستا به شهر مهاجرت می در مورد کودکان خانواده
میان، اختالف زبان و حتی اختالف گویش میان کودکان مهاجر و کودکان منطقه میزبان نیـز  

  شود. مزید بر علت می
  تلقین عزت نفس

ــالمی دارد.       ــالق اس ــوري در اخ ــاهی مح ــس، جایگ ــزت نف ــت و ع ــر کرام ــیعنص از  یک
  هاي درونی، احساس کرامت نفس یا عزت نفس است: کننده کنترل

؛کسـی کـه نفسـش را    من کرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته«د: یفرما یم ×امام علی

  )449البالغه، حکمت (نهج ». شوند باارزش بشمارد، شهواتش در نظرش پست می
؛ کسی کـه نفسـش   من کرمت عليه نفسه مل يهنها باملعصية«فرمود:  ×امام علی نیهمچن

  )4610: ح 1366(آمدي، ». کند را باارزش بشمارد، آن را با معصیت پست نمی
از کارکردهاي عزت و کرامت نفس، مراعات شأن اجتماعی خویش است. افرادي که  یکی

اند، ابایی ندارند که در حضور دیگران کارهاي ناشایست  را پذیرفتهنفس خویش  یدنائت و پست
دهند، براي حفظ شأن اجتماعی  انجام دهند، ولی کسانی که به عزت نفس خویش اهمیت می

کوشـند   خویش، نه تنها در حضـور دیگـران از انجـام دادن امـور زشـت ابـا دارنـد، بلکـه مـی         
  منشی خود را به نمایش بگذارند. بزرگ

فس به معناي چگونگی احساس ما درباره خودمـان اسـت. ایـن عنصـر امـروزه در      عزت ن
 1گرایی همچون کـارل راجـرز   شناس انسان را دارد. روان یشناسی شخصیت جایگاه خاص روان

                                                                             

1. Carl Ragers. 
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  )136: 1386اي نظریه خویش قرار داده است. (هافمن و دیگران،  آن را یکی از مفاهیم پایه
نفس، یکی از اهداف تربیت اخالقی است و مراعات آن توان گفت نه تنها تقویت عزت  می

هاي تربیتـی اسـت.    شود، بلکه تلقین آن نیز یکی از روش ینیز یکی از اصول تربیتی خوانده م

یعنی کرامت و عزت نفس، هم در الیه اهداف، هم در الیه اصل و هم در الیـه روش تربیـت   
هاي بارز در فرزندپروري اهـل   شیوهاخالقی مطرح است. تلقین کرامت و ارزش نفس، یکی از 

که آن موقع کودك بودنـد،   ‘در حضور اصحاب پیش پاي حسنین |است. پیامبر ^بیت

کـرد.   یمـ  یماند تا به او برسند و آنگاه آنها را نوازش و با آنان مهربـان  شد و منتظر می بلند می
گـذاري   دك، نـام هاي اهتمـام بـه کرامـت کـو     ) از دیگر جلوه388/  3: 1379شهرآشوب،  (ابن

نه تنها بر این امر اهتمام داشتند، براي جلـوگیري از اینکـه    ^شایسته براي اوست. اهل بیت

دیگران براي فرزندانشان القاب سخیف نسبت دهند، در همان سنین خردسالی افزون بـر نـام،   
سـالم   ) اهتمـام پیـامبر در ابتـدا   19/  6: 1365کردند. (کلینـی،   براي آنها لقب نیز انتخاب می

تـوان از ایـن    ) را می16ق:  1412کردن به کودکان (حتی در صورت عجله داشتن) (طبرسی، 
نظر مهم دانست، کاري که ما بزرگترها ممکن است حتـی دربـاره فرزنـدان خودمـان نیـز روا      

به سالم کردن به کودکان، آن اندازه بارز بوده که در کتـاب شـریف    |ندانیم! اهتمام پیامبر

  )62/  12ق:  1409بابی به این امر اختصاص یافته است. (عاملی،  هالشيع وسائل

ترتیب کرامت و عزت نفس کودك در سنین خردسالی، چنان اهمیتی در نگاه پیشوایان  بدین
ساله، هفت سال اول را  دین داشته که آن بزگواران پس از تقسیم دوران تربیت به سه دوره هفت

  ین عنصر مفهومی سیادت احترام و کرامت نفس است:تر اند. اصلی دوران سیادت، نامیده

؛ الولد سيد سبع سنني و عبد سبع سنني و وزير سـبع سـنني  «فرمود:  |رسول اهللا
فرزند، هفت سال سید، هفت سال عبد و فرمـانبر و هفـت سـال مشـاور و وزیـر      

  )476/  21ق: 1409، ی(عامل». است

ایگاه اجتماعی، مراعات کرامـت و عـزت   ها، رفتارها و ج حال باید دید در سه بخش دارایی
توان لـوازم   نفس کودك، چه لوازمی براي سبک زندگی والدین به همراه دارد. در این میان می
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وند فراوانی میان شیوه فرزندپروي و سبک زندگی شناسایی کرد که به دلیل مراعات یو نقاط پ
  کنیم: ان برخی از آنها بسنده مییاختصار، به ب

: بخشی از حس کرامت نفس در دوران کودکی، بـه دارایـی کـودك مربـوط     ها الف) دارایی
خـودش   ياست. کودك، دوستدار آن است که چیزهایی مختص او باشـد؛ اینکـه کمـدي بـرا    

داشته باشد؛ اتاقی مخصوص به خودش داشته باشد، و حتـی ممکـن اسـت در مـورد ظـروف      
ه دالیلی (همچون نداشتن توان مالی هایی که ب ز چنین حسی داشته باشد. خانوادهیغذاخوري ن

دهند، در واقع بخشی از کرامـت   اي) این نیاز کودك را پاسخ نمی و یا فرهنگ فامیلی و منطقه
برند. به بیان ایجابی، اگر این نیازها برآورده شود، اثر آنها در کرامت نفس  نفس او را از بین می

اي در تـأمین حـس کرامـت     هنقش عمـد  1کودك ملموس خواهد بود. داشتن حریم خصوصی

ها دارد که  به لحاظ دارایی ییها يازمندیکند. برخورداري کودك از حریم خصوصی، ن بازي می
  به برخی از آنها اشاره شد.

بخش دیگر این مسئله، به محل سکونت خانواده بسـتگی دارد. معمـوالً کودکـانی کـه در     
ورت عمـومی در مقایسـه بـا افـراد     صـ  کنند، به مناطق پایین شهر یا حاشیه شهري زندگی می

تري برخوردارند. گویا افزون بر جامعـه، خـود آنهـا     متوسط جامعه از عزت و کرامت نفس پایین
صورت ناخودآگاه، بخشـی از قضـاوت مـا     دانند. به هاي کریم و بزرگواري نمی نیز خود را انسان

والدین باید در انتخاب محـل   شود. بنابراین درباره ارزش افراد، از منطقه سکونت آنها ناشی می
  سکونت دقت الزم را داشته باشند.

کودکـان دربـاره    یذهنـ  بخش دیگر مسئله کرامت نفس در دوران کـودکی، بـه مقایسـه   
هـایش از امکانـات    امکانات مادي زندگی مربوط است. کودکی که در حد دوسـتان و همبـازي  

 ینیب کم وردار نباشد، احساس خودزندگی (مانند دوچرخه، کیف، لباس مناسب، کفش سالم) برخ
اي را براي سکونت خود انتخـاب کننـد    سو بر والدین الزم است منطقه کین از یکند. بنابرا می

که در شأن آنها باشد تا بتوانند به فراخور آن منطقه، امکانات زندگی را در حـد انتظـار تـأمین    

                                                                             

1. Privacy. 
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ف مقایسه کـودك، کودکـانی از   کنند. به عبارتی منطقه زندگی باید چنان انتخاب شود که طر
گـر، والـدین بایـد در تـأمین حدنصـاب      ید يطبقه اجتماعی فراتر از خانواده خود نباشد. از سو

امکانات مادي براي فرزندان خود احساس وظیفه کنند و از کودك انتظـار نداشـته باشـند کـه     
حدنصـاب تـوان   طورخالصـه،   چند روز دنیا دلخوش نکند!! به يها فرامادي فکر کند و به لذت

مالی خانواده به فراخور منطقه سکونت، بخشی از بار تأمین کرامت و عزت نفس کودك را بـه  
زدگی براي کودك نیسـت، بلکـه بحـث بـر سـر       کشد. البته این حرف به معناي رفاه دوش می
  هاست. نیها و کمتر حدنصاب

زرگـی از عـزت   م، برخورداري از حریم خصوصـی، بخـش ب  یگونه که گفت : همانب) رفتارها
دهد. والدین باید توجه کنند که نباید به بهانـه صـمیمیت یـا حتـی      نفس کودکان را شکل می

کنترل رفتارهاي کودك، به حریم خصوصی او تجاوز کنند. کودکان هر قدر هم که با والـدین  
شـتر  یکـه ب  هاي زنـدگی ـ    صمیمی باشند، براي خود حریم خصوصی دارند. در برخی از سبک

کنند و هـیچ کمـد و کشـو و     هاي خانه، همه استفاده می ـ از همه لوازم و بخش ندشرقی هست
ر نفـوذ  یـ سـت. واقعیـت آن اسـت کـه کودکـان هـر قـدر ز       یاي حریم خصوصی کسی ن جعبه

انـد و از دیگـران (بـه     گراي شرقی باشند، براي خـود قلمـرو شخصـی قائـل     هاي جمع فرهنگ
 ,Turiel, 2008)هـا را محتـرم بشـمارند.    خصوص والدین) انتظار دارنـد قلمـرو شخصـی آن   

p.502, 505)  
گذاري مناسب، بلند شـدن پـیش    برخی از رفتارهاي تربیتی ناظر به کرامت نفس، مانند نام

  پاي کودك، لوازم خاصی به لحاظ سبک زندگی، براي والدین ندارند.
تر  روشن: نقش جایگاه اجتماعی خانواده در احساس عزت نفس کودك، ج) جایگاه اجتماعی

 یختگـ یاز آن است که نیازمند توضیح باشد. امروزه به دلیل گسترش ارتباطـات اجتمـاعی، آم  
هایی مانند حضور در مراکز آموزشـی، سـبب گـرد هـم      فرهنگی امري شایع شده است. مجال

ن بـودن جایگـاه   ییشود. در چنین محافلی پـا  هاي مختلف می ها و فرهنگ آمدن افراد از طبقه
تواند سرخوردگی مزمنی براي افراد به بـار آورد و عـزت نفـس ایشـان را      اده میاجتماعی خانو

  مخدوش کند.  
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در مورد کودکان، معموالً شغل پدر نقش مهمی در عزت نفـس آنهـا در میـان همسـاالن     
دارد. اگر به هر دلیل شغل پدر از منظر کودك افتخارآمیز نباشد و کودك گاه به اشتباه از ایـن  

کـودك   ینـ یب ساز احساس خودکم شتر موارد، این امر زمینهیمندگی کند، در ببابت احساس شر
  شود. در میان همساالن خویش خواهد بود که در درازمدت سبب کاهش عزت نفس او می

  تغافل
تغافل (خود را به ندانستن زدن) است. بـا وجـود اینکـه     ^هاي تربیتی اهل بیت از شیوه یکی

به  ^نده شده، تغافل، فضیلت دانسته شده است. اهل بیتاخالقی خوا يها لتیغفلت جزو رذ

) و آن را در برخورد بـا  772: 1386اند (محمدي ري شهري،  این فضیلت اخالقی، توصیه کرده
شـود   گرفتند. این شیوه تربیتـی نـه تنهـا سـبب مـی      یافراد خطاکار همچون فرزندان، به کار م

حرمت پدر و مادر را نیز در نظـر کـودك   کرامت و عزت نفس کودك سریع از بین نرود، بلکه 
کودك عادي بشود و ابایی از این  ي، برایچیکند. اگر انجام دادن کار نادرست و سرپ حفظ می

شود قدرت بازدارنـدگی والـدین کـاهش یابـد.      نداشته باشد که والدینش باخبر شوند، سبب می
ان یـ هـاي حیـا م   شود تا پرده رو ضروري است در مواردي این شیوه تربیتی به کار گرفته این از

  فرزند و والدین باقی بماند.
خاصی در سـبک زنـدگی والـدین داشـته      يها يازمندیرسد این شیوه تربیتی ن به نظر نمی

توان با هر سبک زندگی، این شیوه را بـه کـار گرفـت. تنهـا الزم اسـت والـدین بـه         باشد. می
  کارگیري آن داشته باشند. را در به هاي الزم هاي کاربردي این شیوه آگاه و مهارت ظرافت

  کنترل محیط

توان به اهمیت و تـأثیر   سازي محیط و ارتباطات افراد، می از اهتمام پیشوایان دین جهت سالم
محیط در رشد اخالقی پی برد. محیط، اعم از محیط اجتماعی و روابط شخصی افراد است. در 

، مدرسه، رفت و آمدهاي فامیل و توان به فرهنگ محله، دوستان همبازي خصوص کودك می
ها اشاره کرد. به هر حال کنترل تعامالت اجتماعی، بخـش مهمـی از کنتـرل محـیط      همسایه

  شود: تلقی می
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فرمايد: ال تصحبوا اهل البدع و ال جتالسوهم فتصريوا عند الناس  مي ×امام صادق
  )375/  2: 1366(کلینی،  کواحد منهم قال رسول اهللا املرء علي دين خليله و قرينه.

شوید. رسول خدا  نشین نشوید که در نظر مردم، یکی از آنها می با اهل بدعت هم
  .  نشین خود است فرمود انسان بر دین دوست و هم

هـا و   دهـد کـه آنـان همـه تـالش      نشـان مـی   ^و اهـل بیـت   |دقت در سیره پیامبر

فضـاي اخالقـی در   هاي اخالقی اسالم و ایجـاد   هاي خود را صرف حاکم کردن ارزش زحمت
  )  115: 1387کردند. (داودي،  جامعه می

سالمت جامعه و پاك ماندن فضاي عمومی اجتماع اسالمی به قدري اهمیـت داشـته کـه    
خواري) که به عمد در سطح جامعـه آشـکار    شرعی (همچون روزه يها یچیبراي برخی از سرپ

  شوند، حدود سختی در نظر گرفته شده است.
) سـبب  86: 1390اعی نیز ثابت شده است که نفوذ اجتماعی (کریمی، شناسی اجتم در روان

کـه   ) افراد بـدون ایـن  4: فصل 1390تسهیل در انجام دادن رفتارهاي اخالقی است. (کریمی، 

اي صدور رفتارهاي اخالقی شیوع داشته  کنند. اگر در جامعه متوجه باشند، با جمع همنوایی می
یشتر به این رفتارها اقـدام خواهنـد کـرد. ایـن امـر در مـورد       صورت ناخودآگاه، ب باشد، افراد به

  رفتارهاي ضد اجتماع نیز برقرار است.  

هاي اخالقـی،   معتقد است قضاوت 2پرداز شهودي اجتماعی، به عنوان نظریه 1جاناتان هیت

 ,Haidt)گیرنـد.   هیچ نیستند جز شهودهایی هیجانی که در تعـامالت اجتمـاعی شـکل مـی    

و نیـز   3ادعاهاي افراطی مانند هیـت و نیـز رفتارگرایـانی همچـون اسـکینر      حتی اگر (2001

را در میزان تأثیر فرهنگ و محیط اجتماعی بر رفتار و  4پردازان فرهنگی همچون شوئدر نظریه

تـر از آن اسـت کـه     روان افراد نپذیریم، اصل تأثیر محیط اجتماعی و روابط اجتمـاعی، روشـن  
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هـاي کـودك    سازي محـیط فعالیـت   بر والدین الزم است که در سالم رو این بتوان انکار کرد. از

  توجه و همت کافی داشته باشند.  
شناسـی نشـان داده    آنچه باید در برنامه کنترلی مدنظر باشد، این است کـه مطالعـات روان  

است کودکان در تعامالت اجتماعی خویش، سه قلمرو اخالقـی، عرفـی و شخصـی را از هـم     

شود که کودکان بـراي   یکی از آثار این تمایز، در میزان حق دخالتی آشکار می کنند. متمایز می
والدین قائل هستند. کودکان در امور عرفی براي والـدین اجـازه دخالـت و امـر و نهـی قائـل       

هستند، ولی در امور اخالقی اگر والدین به کاري غیراخالقی امر کنند، کودکان به امر و نهـی  
زننـد. آنهـا در قلمـرو شخصـی، بـه       اي آن را دور می کنند و به گونه میو دخالت آنها توجهی ن

جهـت و بـدون هـیچ     ) اگر والدین بخواهند بـی 1389دهند. (اسمتانا،  والدین اجازه دخالت نمی

شوند یا  می رو به ، یا با مقاومت مستقیم آنها روتوجیه اخالقی، در امور شخصی آنها دخالت کنند
حال که به کنترل محیط  عین ابند. والدین دری راي احقاق حق خود میهایی مخفی ب کودکان راه

پردازند، باید به کودك اطمینان دهند که در قلمرو شخصی او دخالت نخواهند کـرد. البتـه    می

  به فرهنگ دارد. یشود، کامالً بستگ اینکه چه اموري در قلمرو شخصی تلقی می
هاي تصویري، جـزء مهمـی از    رسانه خصوصه باي  در عصر حاضر، فضاي مجازي رسانه

هـاي مجـازي کـه بـه کمـک رشـد        ان، کنتـرل محـیط  یشوند. آنچه در این م محیط تلقی می
  ، در دسترس همگان قرار گرفته، نیازمند توجه خاص است. آوري فن

یکی دیگر از ابعاد توجه به عوامل محیطی، ارتباط مسـتقیم کـودك بـا فضـاهاي طبیعـی      

شناسـی رشـد اخالقـی، بـه نقـش ارتبـاط بـا         راست. امروزه در روانمانند جنگل و کوه و صح
هایی از کارکردهـاي رشـدي ایـن ارتبـاط روشـن       طبیعت، در رشد اخالقی توجه شده و بخش

  )1389گشته است. (کان، 
تحقق این عامل تربیتی در سبک زندگی والدین، باید به سه حـوزه   يها يازمندیدر مورد ن

  گاه اجتماعی بپردازیم:ها، رفتارها و جای دارایی
رسد، محل سکونت اسـت.   : اولین امري که به لحاظ کنترل محیط به نظر میها الف) دارایی
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اي  محل زندگی با عواملی همچون همسایگان، دوسـتان، محـیط مدرسـه و فرهنـگ منطقـه     
مرتبط است. چه بسا الزم باشد والدین براي فراهم کردن محیطی سالم براي تربیت فرزند، در 

  محل زندگی تجدیدنظر کنند.  
نکته دیگر درباره محل سکونت، به مسئله ارتباط با طبیعت مربوط است. امروزه متأسـفانه  

کند. تمـام ارتبـاط    هایی غیرطبیعی می ها را مجبور به زندگی در محیط زندگی شهري، خانواده
ط طبیعـی  هاي تفریحی است کـه هرگـز محـی    هاي طبیعی، محدود به پارك فرزندان با محیط

هاي طبیعی ساخته شده به  بر این باورند که محیط 2و ترنر 1شود. کسانی مانند شپارد تلقی نمی

د. الزم ریـ گ ترین عنصر تربیتی آنها را که خودمختاري آنهاست، از آنان می دست انسان، اصلی
ر هاي واقعی حیوانات، فضاي سبز طبیعـی، آبشـا   بوم هاي واقعی، زیست است کودکان با جنگل

  )1389هاي تربیتی از آنها ببرند. (کان،  واقعی و دریاي واقعی مرتبط باشند تا بتوانند بهره
هـا را گرفتـه، ابـزار ارتبـاطی      عنصر دیگر در زمینه کنترل محیط که امروزه دامن خـانواده 

تاپ) و گوشـی همـراه (بـه     است. ابزاري همچون رایانه شخصی (به خصوص لپ ناپذیر کنترل
کننـد)،   ها که امکان ارتباطی وسیعی براي کاربران فـراهم مـی   کارت ید سیمخصوص نسل جد

ها خارج کرده اسـت. متأسـفانه برخـی از     ارتباطات فرزندان را از حوزه نظارت و کنترل خانواده
مالی دارند، این امکانات را در سنین پایین براي فرزنـدان خـود فـراهم     يوالدین که توان باال

سازند.  نیت خیر، فرزندان خود را در دریاي پرتالطم ارتباطات، تنها رها می کنند و درواقع با می
ش از اینکه به بلـوغ شخصـیتی و   یرسد فراهم کردن این امکانات براي فرزندان، پ به نظر نمی

د یـ است راهیابی محصوالت فنّاوري در سبک زندگی، با یهیاجتماعی برسند، مناسب باشد. بد
  تابع جو عمومی جامعه نباشد. با تأمل و سنجیده باشد و

دهد، مربـوط بـه ارتباطـات بـا      : بخشی از رفتارها که سبک زندگی را شکل میب) رفتارها
شـوند.   هاست؛ ضمن آنکه همین ارتباطات، بخشی از عوامل محیطی خوانده می افراد و خانواده

خـود را  ه سـبک معاشـرتی   سازي محیط تربیتی کودکان، بر والدین الزم اسـت کـ   جهت سالم
                                                                             

1. P. Shepard. 
2. J. Turnner. 
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د ارتباطات محدود و چند ساعته، تأثیري جدي در خلق و خـوي  بازبینی کنند. نباید تصور نماین
از یـ ها و افراد، شیوه معاشرت هم ن فرزندانشان نخواهد داشت. در کنار اصل معاشرت با خانواده
 گمـان مخـالف   ز قرار دارنـد، بـی  یبه توجه دارد. اختالط فرزندان جنس مخالف که در سن تمی

از بغـل   ^هاي متعددي وارد شده کـه اهـل بیـت    است. نقل ^هاي تربیتی اهل بیت برنامه
کرده و اصرار داشتند در معاشرت افـراد، حـدود   یز هاي شش ساله نامحرم پره کردن دختربچه

  )194: 1388اخالقی و شرعی حتی در مورد کودکان مراعات شود. (محمدي ري شهري، 
ساز ارتباط افراد بـا اشـخاص و    که جایگاه اجتماعی، زمینه: روشن است ج) جایگاه اجتماعی

شـوند،   مراکز خاص است. کسانی کـه بـه عنـوان اهـل ادب و فرهنـگ جامعـه شـناخته مـی        
طورطبیعی زمینه ارتباط با اهل ادب را بیشتر دارند. پدران و مادران با نوع جایگـاه اجتمـاعی    به

کننـد. چـه    ن خود فراهم و برخی را سـد مـی  هاي ارتباطی را براي فرزندا خویش، برخی زمینه
هـا) هسـتند    هاي ورزشی، برخی مهمـانی  ها، برخی سالن نت هاي خاص (مانند گیم بسیار محیط

شـوند و یـا    خاطر شأن خانواده خود (به خصوص پدر خانواده) در آنها حاضر نمی که فرزندان به
  ابند.  ی یمجال حضور نم

  ن عملییتمر

بـدیلی در رشـد اخالقـی دارد.     ر انجام دادن افعال اخالقی، نقش بـی تمرین عملی و استمرار د
هایی بـراي عمـل    دند زمینهیکوش توجه خاصی به این عامل تربیتی داشتند و می ^اهل بیت

  هاي اخالقی براي کودکان فراهم آورند: به ارزش
؛ از مر الصيب فليتصدق بيده بالکسرة و القبضـة و الشـيء  «د: یفرما یم ×امام رضا

فرزندت بخواه که صدقه بدهد، ولو تکه نانی یا مشتی خوراکی یا شـیء نـاچیزي   
  )4/  4: 1365(کلینی، ». باشد

اي اسـت کـه حتـی بـراي تحقـق آن، گـاهی تهدیـد و         اهمیت تمـرین عملـی بـه انـدازه    
صـورت   ) اگر به145: 1388گیري کودك جایز خوانده شده است. (محمدي ري شهري،  سخت

ت امري باشد و آن را تکرار کنـد،  یبند به رعا ل ترس از تهدید والدین، پایمقطعی، کودك به دل
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گردد که از آن پس نه  آماده می يا شود و زمینه یبه مرور زمان، انجام دادن آن برایش ملکه م
بند باشد. بـر ایـن اسـاس، روایـات     یل فشار بیرونی، بلکه با انتخاب درونی به آن عمل پایبه دل

به اخالق و عبادات را باید حمل بر این معنا کـرد و   پایبنديخارجی براي  مربوط به فشارهاي
  کارکرد مقطعی براي این فشارها قائل بود.

با وجود اینکه اساس نظریه خود را بر یادگیري  1شناس شناختی همچون آلبرت بندورا روان

اسـت. (هرگنهـان و   ده دارد تولید رفتار، بخشی از فرایند یـادگیري  یقرار داده، عق 2اي مشاهده

) یعنی تکمیل فرآیند شناختی و نیز کسب توان انجام دادن عمل، نیازمنـد  365: 1386السون، 
  تکرار و تقید به انجام دادن آن است.

به ایـن مسـئله    ^ان، مراعات توان کودك نقش مهم و اساسی دارد. اهل بیتیدر این م

  کردند: میاند و پیروان خود را به آن توصیه  ز اهتمام داشتهین
فرمود: رحم اهللا من اعان ولده علي بره قال [الراوي] قلت کيف  |قال رسول اهللا

 يعينه علي بره؟ قال: يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و ال يرهقه و ال خيرق بـه 
  )50/  6: 1365(کلینی،  ...

کنـد. راوي پرسـید:    خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را در نیکی یاري مـی 
ه او را بر نیکی یاري کند؟ فرمود: حد توان او را بپذیرد و فراتر از تـوانش از  چگون

  او انتظار نداشته باشد و او را مجبور نکند و بر او سخت نگیرد ... .

رسد بکارگیري این مؤلفه تربیتی، لوازم خاصی در سبک زندگی والـدین نـدارد.    به نظر می
هاي شـناختی و عملـی اوسـت.     د، شناخت ظرفیتآنچه در توجه به توانایی کودك اهمیت دار

که پیاژه بر آن تأکید  3بینی هاي شناختی کودك همچون خودمیان معموالً والدین از محدودیت

 5مـارتین هـافمن   يهـا  کودك که در نظریـه  4) و نیز از سطوح توان همدلی1376دارد (پیاژه، 

                                                                             

1. Albert Bandura. 
2. Observational learning. 
3. Egocentrism. 
4. Empathy. 
5. Martin Hoffman. 
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دیگـر، شـناخت مصـداقی     عبـارت  کنند. به غفلت می (Hoffman, 2001)تشریح شده است، 
شـناختی دارد و هـم نیازمنـد آن     شناختی و روان توان کودك، هم نیاز به مطالعات دقیق انسان

حیات درونـی کـودك    صورت واقعیتا بتوانند به داشته باشند  1دیدگاه دیگريوالدین است که 

  خود را درك کنند.

  الگودهی

رفته شده است و در سـیره پیشـوایان   یدر همه مکاتب تربیتی پذ يهایی که تاحد از روش یکی
بـدیل در تربیـت    دین جایگاه خاصی دارد، الگودهی است. ارائه الگوهـاي مناسـب، نقشـی بـی    

  اخالقی دارد:
 قَبلَ نفِْسه بِتعليمِ يبدأَ أَنْ فَعلَيه إِماماً للناسِ نفْسه نصب مند: یفرما یم ×امام علی

 أَحـق  مؤدبهـا  و نفِْسـه  معلِّم و بِلسانِه تأْديبِه قَبلَ بِِسريته تأْديبه لْيکُن و غَيرِه تعليمِ
  )73. (نهج البالغه، حکمت مؤدبِهِم و الناسِ معلِّمِ من بِالْإِجلَالِ

نکـه  دهد، بر او واجب است قبـل از ای  کسی که خودش را پیشواي مردم قرار می
به تعلیم دیگران بپردازد، از تعلیم خودش آغاز کند، و باید قبل از اینکه دیگـران  
را با زبانش تأدیب کند، با رفتارش تأدیب کند، و کسی کـه خـودش را تعلـیم و    

تـر   کند، به اکرام شایسـته  کند، از کسی که مردم را تعلیم و تربیت می تربیت می
  است.  

  ؛يء حبسن فعالک و دلَّ علي اخلري جبميل مقالکاصلح املس«فرمود:  ×امام علی
خطاکار را با حسن رفتار خودت اصالح کن و با گفتار خوب، او را به عمـل خیـر   

  )5371: ح 1366(آمدي، ». راهنمایی کن
کونوا دعاة للناس بغري السنتکم لريوا منکم الـورع و  د: یفرما یز مین ×امام صادق

  لک داعية.االجتهاد و الصالة و اخلري فإن ذ
مردم را با غیر زبانتان دعوت کنید تا از شما ورع و تالش و نماز و خیـر ببیننـد،   

  )78/  2 :1365، ینیکننده هستند. (کل همین امور خودشان دعوت

کنـد   هـاي اخـالق معرفـی مـی     هاي تاریخی را به عنوان الگوهـا و اسـوه   قرآن بارها نمونه
                                                                             

1. Perspective taking. 
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خواهـد ماننـد آنهـا باشـند.      از مؤمنـان مـی   یتلویح طور (ابراهیم، موسی و همسر فرعون) و به
  دیگر، خود قرآن بارها از روش الگودهی استفاده کرده است. عبارت به

اي  شناسان، بندورا کسی است که اصل نظریه خود را بـر یـادگیري مشـاهده    در میان روان
اسـت. یعنـی    ده او صرف مشاهده رفتار دیگران، سبب یادگیري آن رفتاریبنا کرده است. به عق

بار هـم آن را   و حتی اگر یکباشد حتی بدون اینکه شخص براي انجام دادن آن تشویق شده 
) کلبـرگ  1372کند. (بندورا،  آموزد و در موقع مناسب آن را ابراز می انجام داده باشد، آن را می

 & Snarey)هاي اصـلی تربیـت اسـت.     هاي اخالقی، یکی از روش نیز معتقد بود ارائه اسوه

Samuelson, 2008)  
دیگر، والدین نه تنهـا   عبارت ان نقش الگویی پدر و مادر بیش از دیگران است. بهیدر این م

وظیفه دارند براي فرزندشان الگوهاي اخالقی ارائه دهند، بلکه باید به نقش الگـویی خودشـان   
و دخترهـا بـا   شناسی روشن شده است که پسرها بیشتر بـا پـدر    نیز توجه کنند. امروزه در روان

  م.یریرا نپذ 2کاوي فروید کنند، حتی اگر مبانی روان می 1مادرشان همانندسازي

د گفـت از آنجـا   یاین روش تربیتی در سبک زندگی والدین، با يها يازمندیدرباره لوازم و ن
تواننـد الگـویی بـراي     که همه ابعاد سبک زندگی والدین در مقابل دیدگاه فرزندان اسـت، مـی  

دیگر، در همه ابعاد سـبک زنـدگی کـه هنجارهـا و      عبارت آینده خود او باشند. بهسبک زندگی 
شان را با آن هنجارهـا   هایی مطرح هستند، اگر خود والدین نتوانسته باشند سبک زندگی ارزش

کنند. اگر روابـط   هماهنگ سازند، باید بدانند که خواسته یا ناخواسته به فرزند خود الگودهی می
هاي اخالقی نیست، این بخش  ز الگویی خاص برخوردار است که مطابق بایستهاجتماعی آنها ا

از سبک زندگی به عنوان الگو در پیش چشم کودکان خواهد بـود و در یـک فرآینـد خودکـار،     
کودکان از آنها الگوبرداري خواهند کرد. اگر شیوه تعامل زوجین محترمانه و صـمیمانه نباشـد،   

طورخالصـه،   براي آینـده زنـدگی خـویش خواهنـد گرفـت. بـه       فرزندان همین الگو و سبک را
  توان گفت همه ابعاد سبک زندگی، با این روش تربیتی تالقی خواهند داشت. می

                                                                             

1. Identification. 
2. Sigmund Freud. 
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فرزندي هسـتند.   هاي تک توان درنظر داشت، خانواده یطور خاص م ان بهیآنچه را در این م
بـه صـورت فزاینـده در حـال     فرزندي  هاي تک با کمال تأسف با شیوع طالق، فراوانی خانواده

تواننـد فرآینـد    کننـد، نمـی   فرزنـدي رشـد مـی    هـاي تـک   توسعه است. کودکانی که در خانواده
تواند مسیر رشد اخالقی آنهـا   ند. در واقع این امر مییمایهمانندسازي با والدین را با سالمت بپ

  مختل کند. یرا به کل

  هاي اخالقی استفاده از داستان
بلکـه   ^هاي تربیتی است که نه تنها اهل بیـت  هاي اخالقی، یکی از شیوه استفاده از داستان

هـایی از اصـحاب    قرآن نیز بارها با توسل به آن، به آموزش پیروان خود پرداخته است؛ داستان
. خداوند متعال خطاب به پیـامبرش  ×، و عزیر نبی×، حضرت یوسف×کهف، قوم موسی

  فرماید:  می
نحن قُصن کلَيأَ عنسصِ حا الْقَصا بِمنيحأَو کآنَ هذَا إِلَيالْقُر إِنْ و تکُن  ـنم  ـهلقَب 
نلَم .نيلاف3(یوسف /  الْغ(  

 تـو  کـردیم، بـر   وحـی  تـو  بـه  که قرآن این موجب به را سرگذشت نیکوترین ما
  بودي.  خبران بی از آن از پیش قطعاً تو کنیم، و می حکایت

کند، تلویحی بودن  بدیلی تبدیل می هاي داستان که آن را به ابزار تربیتی بی یکی از ویژگی
هاي خود را در قالـب داسـتان بـه فرزندانشـان      و پیام هشدارهاتوانند  پیام آن است. والدین می

که والدین در حد امکان به خطاهاي فرزندان تصریح نکننـد، یکـی از اصـول     منتقل کنند. این
  ه است:بود ^تربیتی اهل بیت

 ی؛ عقوبـت کـردن، از نظـر عقلـ    عقوبة العقـالء التلـويح  «د: یفرما یم ×امام علی
  )526، ح 1366، يآمد یمی(تم». تلویحی باشد

؛ خطاکار را بـا پـاداش دادن بـه    ازجر املسيء بثواب احملسن«فرمود:  ×امام علی
  )177(نهج البالغه: حکمت ». نیکوکار عقاب کن

؛ ذکر تلـویحی لغـزش   لويح زلّة العاقل له من امض عتابهت«فرماید:  می ×باز امام علی
  )520: ح 1366(تمیمی آمدي، ». ها است عاقل، براي او از دردآورترین عتاب
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است. البته باید  يریسته الگوگیهاي اخالقی، از این جهت جالب توجه و شا کارکرد داستان
د پیچیدگی و تلویحی بـودن  ها توجه شود و نبای به قدرت شناخت کودك در رمزگشایی داستان

  پیام داستان، فراتر از حد شناخت او باشد.
گویی  توانند کارکردهایی مانند داستان اي مانند فیلم و انیمیشن، می امروزه محصوالت رسانه

در رشد اخالقی داشته باشند. البته این محصوالت تصویري، ابعاد دیگري به جز روایتگري نیز 
زمند مجال دیگري است. به هر حال اسـتفاده از کارکردهـاي تربیتـی    دارند که بررسی آنها نیا

  گویی و خواندن کتاب داستان باشد. هایی به جز داستان تواند در قالب داستان، می
آمیـز باشـد. معمـوالً     هـاي حکمـت   تواند اشتمال آنهـا بـر بیـان    ها می کارکرد دیگر داستان

هـا محصـول    المثـل  . در واقـع ضـرب  ها مشتمل بـر مـواعظ و کلمـات قصـار هسـتند      داستان

هـا را فرامـوش، ولـی     هـاي بعـد، خـود آن داسـتان     هایی هستند که ممکن است نسـل  داستان
آمیز بـه فرزنـدان،    بر آموزش کلمات قصار حکمت ^ها را استفاده کنند. اهل بیت المثل ضرب

هـاي   ) در سـبک تربیتـی نسـل   156: 1388اند. (محمدي ري شـهري،   توصیه و اهتمام داشته

هـاي   المثـل  آمیز و ضـرب  هاي گلستان و بوستان سعدي، اشعار حکمت پیشین، آموزش حکمت
 يهـا  شد عین عبـارت  اخالقی به کودکان جایگاه خاصی داشته است و از کودکان خواسته می

ن یـ ها را حفظ و با تکرار آنها، مضمون و عبارت آنها را براي خود ملکه کننـد. در ا  این حکمت
توانند منابعی سرشـار   ها) می البالغه (بخش حکمت ی همچون غررالحکم و نهجهای ان کتابیم

هـاي   تواند القاي حکمت ن یکی از کارکردهاي داستان مییآمیز باشند. همچن از کلمات حکمت

  اخالقی باشد که متأسفانه امروزه این سنت حسنه به فراموشی سپرده شده است.
خاصـی در سـبک زنـدگی والـدین      يها بیتی، الزامرسد استفاده از این شیوه تر به نظر نمی
اي از این شیوه بهره برد؛ تنها الزم اسـت   توان با هر سبک زندگی ب میین ترتیداشته باشد. بد

مناسـب،   يها تیهاي مناسب، وقت صرف کنند و بعد در موقع که والدین براي انتخاب داستان
اي را شناسـایی و از آنهـا    سـب رسـانه  آنها را براي فرزندان خود بخوانند و یـا محصـوالت منا  

  استفاده بجا کنند.
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  نتیجه
در حـوزه تربیـت اخالقـی روشـن      ^هـاي فرزنـدپروري اهـل بیـت     ها و توصیه مطالعه شیوه

ها، نیازمند عناصـري خـاص در سـبک زنـدگی      سازد که به کارگیري شماري از این توصیه می
هـا   توانند از ایـن شـیوه   دگی خویش، میوالدین نیستند و والدین بدون ایجاد تغییر در سبک زن

ها عبارتند از: تغافل (خود را به ندانستن زدن)، ممارست عملـی   از این توصیه یبهره ببرند. برخ
  گذاري مناسب براي فرزندان. هاي اخالقی و نام و استفاده از داستان

زنـدگی  ها، نیازمند عناصري خـاص در سـبک    البته به کارگیري بعضی دیگر از این توصیه
توان در تربیت اخالقی، به شکلی مناسب  والدین هستند؛ یعنی بدون ایجاد تغییرات مناسب، نمی

شود  ها، رفتارها و جایگاه اجتماعی می ها بهره برد. این عناصر را در سه بخش دارایی از این شیوه
عـزت نفـس،    ها عبارتند از بازي، ارتباط با همساالن، تلقـین  شناسایی کرد. برخی از این شیوه

ها همچون  هایی مربوط به دارایی ها الزام کنترل محیط و الگودهی. استفاده مناسب از این شیوه
اي و ابزار  هاي رایانه محل سکونت خانواده، مساحت و شکل خانه، برخورداري از امکانات بازي

  ارتباطات دیجیتال و برخورداري از امکان ارتباط با فضاي طبیعی دارند.
هـا و اقـوام و آشـنایان،     ر بخش رفتارها لـوازمی همچـون ارتبـاط بـا همسـایه     همچنین د

گذاري براي بازي با کودکان، الگوهاي تنظیم خـانواده، تنظـیم وقـت کـودك بـه لحـاظ        وقت
هاي غیر درسی، فراهم کردن زمینه بازي کودك با همساالن در کوچه، جـدي گـرفتن    فعالیت

بازي کودکان، از بین نبردن زمینه حضـور کودکـان   فامیلی در فضایی مناسب  يها گردهمایی
هاي خانوادگی مطرح  در مدرسه، احترام به حریم خصوصی کودکان و تنظیم الگوهاي معاشرت

توان به لوازمی همچـون تناسـب سـطح زنـدگی بـا       هستند. در بخش جایگاه اجتماعی نیز می
جوامـع مهاجرپـذیر در    منطقه محل سکونت، برخورداري از شغلی آبرومند، توجه بـه فرهنـگ  

 ریزي مهاجرت و ارتقاي شأن اجتماعی پدر خانواده اشاره کرد. برنامه
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  درباره والدت فرزندان ^سیره امامان شیعه

  * سعیده رحیمی

  چکیده

 والدت فرزنـد را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.      دربارهاین مقاله، سیره ائمه هدي 
از مجمـوع   .بدیهی است این بررسی در محدوده داده هاي تاریخی در این باره است

تـأمین   در کارهـایی  راه بـه تـوان   دست آمده پیرامون والدت ائمه میه هاي ب گزارش
 امنیت روانی و آرامش مادر در شرایط پر اضـطراب و دردنـاك والدت فرزنـد دسـت    

تـري در اختیـار    تر این موضوع، راهکارهاي منسجم تردید در واکاوي عمیق بی .یافت
جامعه پزشکی و کارشناسان مسائل خـانواده قـرار خواهـد گرفـت. ضـمن آنکـه از       

  بسیار این موضوع کاربردي نباید غافل بود.هاي پژوهشی و ثمرات  ظرفیت
زوجـین و بنیـان خـانواده     عـاطفی  ترین ثمرات این مباحث در تحکـیم روابـط   مهم

که فراهم شدن آرامش خاطر مادران در سالمت روانـی   آشکار خواهد شد، ضمن آن
و آرامش نوزاد در آینده مؤثر اسـت. افـزون بـر آن، مانـدگاري خـاطراتی دلپـذیر و       

خوشایند از لحظات تولد کودك در ذهن مادران، تأثیري بسزا در اشـتیاق  تصویري 
آوري دارد و اثر خود را در حل مشـکل کـاهش جمعیـت و اسـتنکاف      آنان به فرزند

  مان نشان خواهد داد. برخی زنان از فرزند آوري مجدد، در کشور اسالمی

  کلیدي واژگان

  .^بیت دگی، اهلوضع حمل، امنیت روانی مادر، والدت ائمه، سبک زن

                                                                             

 Srahimi5050@gmail.com    باقرالعلوم.ارشد تاریخ اسالم، دانشگاه  کارشناسی .*
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  مقدمه
ها از جمله فرهنـگ غـرب و مهجـور مانـدن      فرهنگ دیگربا  یاختالط فرهنگ اسالم دلیل به

 يهـا  یشـه رفته از اند مسلمانان رفته یمنش زندگی، غرب يها در برابر آموزه یاسالم يها آموزه
    .ه استآن شد یگزینجا یاسالم یرغ يها و الگوها و سبک هفاصله گرفت یناب اسالم

فرهنـگ و تمـدن اسـالم،     يدلیـل غنـا   به ی،تمدن اسالم ییاوج شکوفا يها البته در سال
 يکه در جـا  یلیبه دال یجاما به تدر ؛مسلمانان بود از آنِ يمتماد يها قرن یط یغلبه فرهنگ

 یتمـدن  یـابی اکنـون مـا درصـدد باز   . است، تمدن اسالم رو به افول نهـاد  یبررس در خورخود 
  بوده است.   یاتاز دن یکه يکه روزگار یمهست

غـرب، بـر مـنش     یهجمه فرهنگ تر یقبه عبارت دق ی یااختالط فرهنگ ینا یب،به هر ترت
ی از دو نظـام فرهنگـ   یناهمگون یبترک ،امروز ما یو سبک زندگ همسلمانان اثر گذاشت یزندگ

  دارند. يمتفاوت و متضاد یادهايکه اهداف و بن شده است
 یشآرامـش و آسـا   ،آن يهـا  هنطبق بر فطرت انسان است، آمـوز اسالم، م ییناز آنجا که آ

 یرنـد، از آن فاصـله گ  یکه نفوس انسان یزانرا به همراه دارد و به هر م ي انسانو اخرو یويدن
از آنکـه سـعادت    ی پیشسبک زندگیح این تصح رو، ازاینشوند.  یو اضطراب م یشدچار تشو

از  چشـمگیري بخـش   یآورد. حت یبه ارمغان م یويدن یشآسا ،را به همراه داشته باشد ياخرو
اسـت،  مـؤثر   یاربس ها یماريب یشگیريدر درمان و پکه  ^معصوم کی امامانپزش يها یهتوص

  اند.   یدهبه اثبات رس یدطب جد یگري باپس از د یکی
 ،تحـوالت در کشـور مـا    یـن است کـه پـس از ا   يوضع حمل مادران از جمله امور یندفرا

از اصـول آن   یکه برخ ید؛ درحالیمنسوخ گرد یمیقد یخانگ یمانزا شد و ییراتیدستخوش تغ
 ،به همراه داشت. بدون شک ي مادربرا یشترياستوار بود و آرامش خاطر ب یعهبر احکام فقه ش

زنـان   گـرایش تواند عامل  یخود م 1هاي کشور، یمارستانب بیشتردر  حملوضع  یکنون یطشرا

                                                                             

همراه نداشتن حضور  ،نبودن ماما یاختصاص یمان،اتاق زا یکتخت در  ینوجود چند یل:از قب یطیشرا. 1
 يدرد کـه در حـال تحمـل رنـج و     يبا مـادر  یماناتاق زا کارکنانو گاه برخورد نامناسب و ناهمدالنه 
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 ینسـزار ي بـاال  یارامروز با آمار بس که ؛ چنانباشد ینرسزا یمان یازا یجامعه ما به عمل جراح
انجـام   یـاري بـدون ضـرورت و اخت   یزن ها این جراحیکه بخش اعظم  رو هستیم روبهدر کشور 

  )11/6/1393یري، شوند. (شب یم
کـاهش   یکـی از عوامـل  خـود   ،زنـان  يمـاژور بـرا   یعمل جراح ینا یجسمان هاي آسیب

پـس از   یعـی طب یمـان امکـان زا  ،پزشـکان  یه بیشترتوص در کشور ما طبق زیرااست؛  یتجمع
و نگرانـی  توان ترس  یم یناست. همچن پذیرتا سه بار تکرار یجراح ینوجود ندارد و ا ینسزار

از زنان جامعه ما  زیاديتعداد  خودداريمهم در  یرا عامل یندفرا ین اینح يو آزارها یماناز زا
از روز والدت فرزنـد،   خوشـایند نا یماندن خاطرات يبرجا ی،دانست. به لحاظ روان ياز فرزندآور

 کـه  کنـد  یمـ  یجاددر ذهن مادر ا ،باشد یردلپذ یارتواند بس یکه م ینادرست از لحظات یريتصو

  )همان. (تأثیر داردامر  ینا درناخود آگاه 
یی هـا  پـژوهش  یندر کشور ما، چن یتکاهش جمعجدي اساس، با توجه به مشکل  ینا بر

 يواکـاو یی، هـا  ضـرورت  ینمؤثر خواهد بود. با در نظر داشتن چنـ  ی،مل هاي یاستبا س وهمس
وضع حمل بر  یننو يها یوهش یدر طراح شان والدت فرزندان نگامدر ه ^عملکرد معصومان

 یشـبرد در پ یثر خواهد بود و گـام ؤم یاربس یند،فرا ینا یسازماندهی و اسالم هاي ي آموزهمبنا

  .استحوزه  ینا يها پژوهش

  دتهاي وال یتروا بررسی
در مورد امام باقر  ؛ ولیشد ي یافت، درباره والدت اکثر معصومان مطالب متعددیبررس یندر ا

 ،کند شرا گزار والدت ایشانکه  یاتیروا ^يو امام حسن عسگر يو امام صادق و امام هاد

  شود.  هایی یافت یتروا ینچن ي،بعد يها است در پژوهش ید. امیامددست نه ب
از امـام   ،کننـد کـه در لحظـه والدت    یرا بـازگو مـ   یاحوال و معجزات ها تنها ایتی روبرخ

در رتبـه   |مرتبـت  یوقوع معجزه هنگام تولـد، حضـرت ختمـ    لحاظمشاهده شده است. به 

                                                                                                                                                                                   

 . ...شکننده و مضطرب دارد و  يا یهاست و روح یدشد
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ابوطالـب و  یشـان،  مـادر ا  ،آمنـه  بـانو  از جملـه  يمتعـدد  یـان راو کـه  ؛ چنـان نخست قرار دارد
 یلآمنه با تفصـ  ،آنان یاندارند که در م یم یانات را بمعجز یناز ا یکدام بخشره ،عبدالمطلب

  )377/  1: 1379 کند. (صدوق، یرا نقل م یامبراتفاقات لحظات والدت پ یشتريب یاتو جزئ
سخن گفتن، به زبـان آوردن   یلاز قب ياغلب شامل موارد ،ائمه در هنگام والدت دیگرمعجزات 

آمـدن در حالـت    یـا بـه دن  یناست. همچنـ  یمرآن کراز ق یاتیو آ ینخداوند و شهادت یحو تسب یلتهل
اختصاصـات والدت معصـومان    یگـر از د ،ها به سمت آسمان و توجه به قبله سجده و گشودن دست

ي نیـز  تـر  خـاص  يها ائمه گزارش یدر مورد برخ یان،م ین) در ا35 / 27 :ق1403لسی، است. (مج
قرائـت کتـب    یا) 164 :1384ي، عود(مس ×ینفطرس و قنداقه امام حس يمانند ماجرا ؛وجود دارد

که قـرآن   یدر زمان ×ین، علیالمومنیرتوسط ام ‘اکرم یامبرپ يقرآن برا یو تمام یشینپ یآسمان

  )13 / 2: 1362(صدوق،  هنوز بر آن حضرت نازل نشده بود.
 نظـر را از  ها یتروا نیست، بلکه ‘اختصاصات والدت ائمه یبررس یتنها در پ ،جستار ینا

 ینمأتـ  يدر راسـتا  ،آن بزرگـواران  یرهبا توجه به س تانگرد  یمان با مادران ائمه متعامل معصو
 یـن ا رد یی بیابـد. راهکارهـا  ،و آرامش مادر در آن لحظات دردناك و پر اضطراب یروان یتامن
 یات یافـت شود. از مجموعه روا یگذرا م ییها اشاره یزائمه نوالدت اختصاصات  یبه برخ یانم

 يهـا  شود که مطـابق آن مطالـب، گـزارش    یاستنباط م یمطالب ،موضوع ینشده در خصوص ا
  شود. یبه آن نکات اشاره م ،شدند و در ادامه يبند طبقه یالدم

  مادر یروان یتامن یندر محل والدت و تأم معصوم یافتنحضور  .1

 در خانه ،که امام معصوم هنگام وضع حمل همسرشان یات، حکایت از آن دارنداز روا يا دسته
 ی خـود ایشـان،  گـاه  که پرداختند؛ چنان نمیواقعه  ینا یگري جزامر د یچحضور داشتند و به ه

 یالدمـ  یـت . روادندسـپر  نمی گزارانشان و انجام آن را به خدمت کردند را فراهم میمقدمات کار 
  دست است.  یناز ا ^يبن جعفر و امام جواد و امام مهد یامام موس

  ×ن جعفرب یوالدت امام موس یتروا .1ـ1

  ابو بصیر روایت کرده: 
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متولـد   ×حج کردیم در سالی که پسرش امـام موسـی   ×با امام جعفر صادق
 آنفرود آمدیم، چاشت را براي ما ترتیـب داد و عـادت    1چون به منزل ابواء .شد

سـاخت، پـر و پـاکیزه     حضرت این بود که چون طعام بـراي اصـحاب خـود مـی    
خوردیم، ناگاه فرستاده حمیده ـ مادر امـام    ساخت. در بین آنکه ما چیزي می می

آمـد و بـه آن حضـرت عـرض کـرد:       ×ـ به خدمت حضرت صـادق   ×موسی
یابم آنچـه را   کنم و می می هگوید در خود حال غیرمتعارفی را مشاهد حمیده می

و  .بیـنم)  یافتم (آثار وضع حمل در خود می می ییدنکه پیش از این به هنگام زا
و در امـر او  [ تو در باب این پسرت، پیشی نگیـرم بر که من  اي تو مرا امر فرموده

  ]دخل و تصرفی نکنم
 یبرخاست و با فرسـتاده حمیـده تشـریف بـرد. طـول      ×پس امام جعفر صادق

. یـد خند یو مـ [بـود]  بـاال زده   ینآسـت  ی کهکه حضرت بازگشت در حال یدنکش
داي تـو  اصحاب به آن حضرت عرض کردند: خدا تـو را شـاد گردانـد و مـا را فـ     

خدا او را بـه سـالمت    از امر حمیده چه کردي و چه اتفاق افتاد؟ فرمود: ؛گرداند
داشت و مرا پسري بخشید، و آن پسر بهترین کسانی اسـت کـه خـدا ایشـان را     
آفریده در میان خالئق. و حمیده مرا خبر داد در باب آن پسر به امري که گمان 

  ن به آن امر از حمیده داناتر بودم.دانم، و حال آنکه م داشت که من آن را نمی
کردم: فداي تو گردم، آن امري که حمیده تو را در باب پسرت به آن خبر  عرض

گفت آن فرزند، هنگامی که متولد شد، فرود آمـد و   یدهداد، چه بود؟ فرمود: حم
دست خویش را بر زمین گذاشت و سرش را به جانب آسمان بلند کرد. پس من 

در وقت تولـد، و نشـانه    استکه این نشانه، نشانه رسول خد حمیده را خبر دادم
  )388/  1: 1407(کلینی، ». است که وصی باشد بعد از او یکس آن

بـاره   یـن و درا یرنـد گ یرا برعهـده مـ   یدهحم یمانخود امام امر زا یت،روااین متن  براساس
ـ   یدهاز آن به او سفارش کرده بودند؛ چراکه با فرستاده حم یشپ  ،ه گـزارش اصـحاب  رفتـه و ب

  گردند. یباالزده برم ینآست

  ×والدت امام رضا یت. روا2ـ1

  بن میثم از پدرش روایت کرده است که گفت:  علی
                                                                             

 و ابواء به فتح همزه و سکون باي ابجد و همزه ممدوده در آخر، کوهی است در میانه مکه و مدینه.. 1
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شـنیدم کـه    ×مـادر حضـرت رضـا    ،از نجمـه  :گفـت  ز مادرم شنیدم کـه مـی  ا
علـی، سـنگینی حمـل خـود را      ،فرمود: چون من حامله شدم بـه پسـر خـود    می

از شکم خود صداي تسبیح و تهلیل و تمجیـد   ،بودم فهمیدم و در خواب که نمی
پس چون بیـدار   ؛شدم آورد و هولناك می فزع درمی  هشنیدم و این صدا مرا ب می
 ؛شنیدم تا اینکه وقت وضع حمل من شـد  چیزي نمی ،داشتم گوش فرا می ده،ش

ـ   روي زمـین نهـاده    هآن جناب بر زمین واقع شد در حالی که دو دست خـود را ب
 ؛داد دو لـب خـود را   ر خود را رو به آسمان بلند کرده بود و حرکـت مـی  بود و س

و  ×رموسی بن جعفـ  ،پس داخل شد بر من پدر بزرگوارش ؛کرد گویا تکلم می
پس مـن آن   .گوارا باد از براي تو کرامت پروردگار تو ،ن که اي نجمهه مفرمود ب

ـ  ،طفل را در خرقه سفیدي پیچیده گـوش   پـس در  .دسـت آن حضـرت دادم  ه ب
پـس آن آب را   ؛راست او اذان گفت و در گوش چپش اقامه و آب فرات خواسـت 

در  هللامن و فرمود او را بگیـر کـه بقیـۀ   ه در کام او ریخت و آن طفل را رد کرد ب
  )18 / 1: ق1378صدوق، زمین است. (

ضور در مجاورت محل والدت فرزند ح ،ست که امام در هنگام تولد فرزندا آن یايگویت، روا ینا
  اند.  والدت را انجام داده یهگرفته و آداب اول یلاند که نوزاد را تحو بوده یکس یناند و اول داشته

  ×والدت امام جواد یت. روا3ـ1

زایمـان خیـزران    هنگامگفت:  ×دختر موسی بن جعفر ،شهرآشوب آمده است: حکیمه ابندر معالم 
زایمـان فرزنـدم، خـودت بـا      هنگام: را خواست و فرمود من ×حضرت رضا ـ مادر حضرت جواد ـ

  .روي ما بست بربراي ما چراغی آورد و در را سپس اق باشید. تخیزران و قابله در یک ا
من از خاموش شدن چـراغ غمگـین    .چراغ خاموش شد ،همین که حالت زایمان دست داد

اي  روي پیکـرش پـرده   .قرار گرفـت  ی که جلوي خیزران بود،شتتناگاه حضرت جواد در  .شدم
مشـخص   اق روشن شد. کـامالً تدرخشید که ا چنان نور از آن می ؛نازك چون جامه قرار داشت

آمد  ×حضرت رضا .آن روکش را از پیکرش جدا کردمو آغوش گرفتم  راو را د .شد دیده می
 را گرفت و در گهواره گذاشـت . حضرت، طفل ما از کار خیزران فارغ شده بودیم .و در را گشود

  اش باش. : حکیمه پیوسته کنار گهوارهمن فرمود هب و
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جانب چپ و راسـت متوجـه    هبعد ب ،چشم به آسمان انداخت ، طفلگفت: روز سوم حکیمه

زده از جـاي   وحشـت  . مـن »اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان حممـدا رسـول اهللا  «گفت:  و شد

چه  :پرسید !گفتم: آقا چیز عجیبی از این کودك دیدمو رفتم  ×پریدم و خدمت حضرت رضا

جریان را توضـیح دادم. فرمـود: حکیمـه عجایـب زیـادي از او مشـاهده خواهیـد کـرد.          ؟چیز
  )10 / 50 :ق1403 ،ی(مجلس

یط بـه فـراهم کـردن شـرا     ×توجه امام رضـا  ،شود یاستفاده م یتروا ینکه از ا يا نکته
م تولـد  هنگـا  ي کهدن افرادکرپس از مشخص  که ؛ چنانهمسرشان است یماناتاق زا مناسب

بندند و پس از  یکنند و در را هم م ی، چراغ اتاق را روشن مبایست در اتاق باشند می فرزندشان
  .یندگشا یدوباره م ،والدت

پردازند و تمام توجـه خـود را معطـوف     یگري نمیامر د یچدر هنگام والدت به ه ینهمچن
  دارند.  یاتفاق م ینا

  #والدت امام زمان یتروا .4ـ1

امام عسکري هم در همـان خانـه    .گوید: من نزدیک نرجس خاتون خوابیدم میحکیمه خاتون 
نرجس خـاتون خـواب    برخاستم.من براي نماز شب  ،که وقت نماز شب فرا رسید هنگامیبود. 
ـ  هنگامیمن مشغول نماز شب شدم.  .اثر وضع حمل در وجود او معلوم نبود و بود نمـاز  ه که ب

امام حسن عسکري که فرمـوده  و درباره سخن  وع کرددلم گذشت که فجر طل رب ،وتر رسیدم
 ×ناگاه امـام عسـکري  گرفت؛  شکی در دل من جاي ،شود بود امشب حضرت قائم متولد می

نزدیـک نـرجس خـاتون     و سرعت تمام کـردم ه فجر طلوع نکرده. من نماز را ب ،صدا زد: عمه
  )484: 1384 ،مسعودي( رفتم... .

ـ  حکایـت دارد؛ همسرشـان   یمـان امر والدت فرزنـد و زا از توجه امام به  یزن یتروا ینا ه ب
آن  یـاي اح کـه شـعبان هـم بـود     یمـه ماندند. البته آن شب، شب ن یدارکه تمام شب ب يا گونه

بـوده  تنها متوجه آن اتفاق فرخنـده   ییکه گوي است ا گونه هرفتار امام ب یول ؛استحباب داشت
  د.بر یبه سر م عوداست و در انتظار والدت مولود مو
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در مکان  پدرحضور  یتاهمي در بر دارد؛ که متعدد یتینکات تربمجموعه این سه روایت، 
ـ  یـت امن ینآن بر روان آشـفته مـادر و تـأم    یبخشآرامش یروالدت فرزند و تأث آن  دری او روان

مطلبی است که پژوهشگران حوزه مامـایی آن را   ،ست. این امرا ترین آن مهم لحظات دردناك
شیوه زایمان فیزیولوژیک که در ) 235: 1378 (پرنو،، برخی آثار به آن اشاره دارنددریافته و در 

اندازي شده این امکـان را   رگ کشور در سطح محدود، راههاي اخیر در برخی شهرهاي بز سال
هاست در بیمارستاهاي خـود حضـور    ها سالکند. این در حالی است که برخی کشور فراهم می

  دانند. بالمانع می ر را در مکان وضع حملپد

  گرفتن نوزاد بالفاصله پس از تولد یل. تحو2

 ،خورد که امـام  ینکته به چشم م ینا ،شده درباره والدت معصومان هاي یافت یتروا یدر تمام
ارتبـاط   شمادربا و با او و گاه  یردگ یدر آغوش م تولداست که نوزاد را پس از  یکس یننخست
امـا   ؛باشـد  ياز بـاب انتظـار امـام بعـد     ،امـام بـه نـوزاد    یاقاشـت  یدکند. شـا  یبرقرار م یکالم
در ارتباط همسران در هنگامـه فـارغ شـدن مـادر از      یتیترب ییالگو يحاو ،با مادر تیصحب هم
  .استحاصل از تولد فرزند  يو شاد ،درد

را کـه مشـتاق    یکسـ  یناند، اول داشته یمانکه زا یتمام زناني، مصاحبه آمار براساس یک
اند. در واقع مادر پس از پشت  عنوان کرده ، همسرشاناند بودهو نشان دادن طفل به او  او یدارد

تولد فرزنـد و مـادر شـدن را     یرینیش یکباره ،ها درد و رنج دشوار و ساعت يروزگارنهادن سر 
مشـاهده  همسـرش و   یـدار حس غرور و شـعف را بـا د   ینکند و دوست دارد که ا یاحساس م

 یها را بـه فراموشـ   درد و رنج یتمام ادريکند. مهر م ، دو چندانشدن پدر در قبالاو  واکنش
حضور  ،احوال یندهد و در ا یدست ممادر به  یناشدن وصف یو فرح یروزيسپارد و حس پ یم

کـه گزارشـی از    پـردازیم  اي از روایات والدت می دسته ذکراکنون به اوست.  یندخوشا ،همسر
  کنند: ن ارائه میمکان والدت فرزندانشا حضور ائمه در

  ‘ینوالدت حسن يها یت. روا1ـ2

  کند:  روایت می ×علی بن الحسین جدشاز  ×امام رضا ،شده اسناد نقل با
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 ‘را در زایمان حسن و حسـین  ‘دختر عمیس گفت: جده شما فاطمه ،اسماء
وارد شـد و   |به دنیا آمد، پیامبر اکـرم  ×قابله بودم. پس هنگامی که حسن

اي زرد بـه وي دادم.   را در جامـه  ×پس حسن .سرم را بیاورفرمود: اي اسماء، پ
اسماء، مگر با تو عهد نکردم که  ياز او دور کرد و فرمود: ارا جامه زرد  |پیامبر

اي سپید پوشاندم و بـه ایشـان دادم.    نوزاد را جامه زرد نپوشانی؟ آنگاه او را جامه
سـپس او را   ؛و در گوش چپش اقامه گفـت  ،در گوش راست وي اذان |پیامبر

را بـه دو   او|هفت روزه شد، پیامبر اکـرم  ×حسن نامید. هنگامی که حسن
و بـه قابلـه قـوچی     عقیقـه کـرد   ،قوچ که سفیدي آنها از سیاهی آنها بیشتر بود

سپس سر  .را تراشید و به وزن موي او نقره صدقه داد ×سر حسن آنگاهبخشید. 
  ، خون از آداب جاهلیت است.را روغنی خوشبو مالید و فرمود: اي اسماء ×حسن

تولد یافت. در  ×گذشت، حسین ×اسماء گفت: چون یک سال از تولد حسن
را به او  ×بر من وارد شد و فرمود: پسرم را بیاور. حسین |این هنگام پیامبر

اي سپید پوشانیده بودم. آن حضـرت در گـوش    دادم در حالی که وي را به جامه
او را در دامن خـود نهـاد ... . بـه     و مه گفتو در گوش چپش اقا ،راست وي اذان

هفـت روزه شـد [پیـامبر     ×نهاد. پـس چـون حسـین    ینامر خدا نام او را حس
 ،شان افزون بـود  او را عقیقه کرد] به دو قوچ که سپیدي آنها از سیاهی |اکرم

را تراشید و بـه وزن مـوي سـر او نقـره صـدقه داد و سـر او را        ×و سر حسین
. فرمود: اي اسماء! خون از آداب جاهلیت عرب است پس. سروغنی خوشبو مالید

  )61/  63 ق: 1406محفوظ، قابله را ران گوسفندي بخشید. ( آنگاه

دار امـور   : مـن عهـده  1گوید می ×ینمورد والدت امام حس نیز درصفیه دختر عبدالمطلب 

ن! پسـرم را  فرمودند: عمـه جـا   برپیام ،بودم. همین که امام حسین متولد شد ÷زایمان فاطمه

ایم. فرمودند: مگر تـو بایـد او    رسول خدا! هنوز او را پاك و تمیز نکرده ايمن بیاور. گفتم:  نزد
گویـد: او را بـه    را پاکیزه کنی؟ خداوند متعـال او را پـاك و پـاکیزه سـاخته اسـت. صـفیه مـی       

 بـه نهادنـد و او شـروع    ×زبان خـویش را در دهـان حسـین    |سپردم و پیامبر |پیامبر

  )259: 1366یشابوري، ن فتال( کرد ... . دنیمک
                                                                             

  آمده است. )242/ 43(در بحار االنوار  ،در امالی صدوق با ذکر سلسله اسناد آمده است و به نقل از آن کتاب. 1
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حضـرت   ÷ینمنقـول درمـورد والدت حسـن    یـات روا دیگـر دو نمونـه و   یـن با توجه بـه ا 
امـر   یـن . ایرنـد گ یکنند و در آغوش مـ  یرا طلب م ويدرنگ  ، بینوزاد پس از تولد|رسول

حضـور   ÷حضـرت فاطمـه   ،در مجاورت مکان وضع حمل دخترشان یشاناکه دهد  ینشان م

  اند. داشته

  یدهو حم ×. امام صادق2ـ2

از نحـوه   یدهآمده بود که حم یدر سطور قبل ،بن جعفر در ابواء یوالدت موس یتروا يدر انتها
 ×و حضرت صـادق  کردامام نقل  يبه شگفت آمده بود و آنرا برا یشآمدن فرزند خو یابه دن

  پس از اوست.  یايو اوص یامبرنشانه پ ین: افرموددر پاسخ 
در لحظـات   یـده، بـا همسـر خـود حم    ×که امام صـادق  ، حکایت از آن داردگزارش ینا

را  یشنود و زمـان  یاز او م ،را که خود از آن آگاه بود يو خبر کند یتولد فرزند گفتگو م نخست
  رود. یاصحاب م نزدسپس  ،کند یم يسپر يبا و

  ‘. امام جواد در آغوش امام رضا3ـ2

در درنـگ   ، بـی پس از والدت امـام جـواد   ×حضرت رضا ،شد ذکر تر یشکه پ یمهمطابق نقل حک

: مـا کـار وضـع حمـل نجمـه را تمـام       یـد گو یمـ  یمهحک گشود و طفل را در آغوش گرفت.اتاق را 
فرمود: حکیمه! کنار گهـواره او  و حضرت جواد را گرفت و در گهواره گذاشت  ×... امام رضاکردیم

  باش.

  و فرزند موعود ي. امام حسن عسگر4ـ3

امـام عسـکري هـم     .گوید: من نزدیک نرجس خاتون خوابیدم مه خاتون میحکی
مـن بـراي نمـاز شـب      ،که وقت نماز شب فرا رسید هنگامیدر همان خانه بود. 

من  .اثر وضع حمل در وجود او معلوم نبود و نرجس خاتون خواب بود برخاستم.
که فجـر   شتدلم گذ رب ،نماز وتر رسیدمه که ب هنگامیمشغول نماز شب شدم. 

امام حسن عسکري که فرموده بود امشب حضرت قائم  و درباره سخن طلوع کرد
 ،صـدا زد: عمـه   ×ناگاه امام عسکري گرفت؛ جاي مشکی در دل ،شود متولد می

  فجر طلوع نکرده.
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او را حرکـت دادم   ؛نزدیک نرجس خاتون رفتم و سرعت تمام کردم همن نماز را ب
به نرجس خـاتون گفـتم: آیـا     و الرحیم گفتم اهللا الرحمن سمب ؛و در بغل گرفتم

شـد کـه نتوانسـتم    چیـره  من  بر خوابیناگاه کنی؟ گفت: چرا.  احساس درد نمی
 هنظیر آن خواب هم عارض نرجس خاتون شد که در حال نشست .خودداري کنم

  ه.متولد شد ×که حس کرد امام زمان هنگامیبیدار نشد تا  ؛خواب رفت هب
ر! وقتـی کـه   وفرزند مرا نزد من بیـا  ،: عمهفرمودمن ه سکري بناگاه شنیدم که امام ع

دو کف دست، سر زانـو و   ،دیدم مواضع سجده را (پیشانی ،من متوجه امام زمان شدم
کنـد. بـر بـازوي راسـت آن      سـجده مـی   ]و خـدا را [زمین نهـاده   برسر شصت پاها) 
  »الْباطلَ کانَ زهوقاً جاَء الْحق و زهق الْباطلُ إِنَّ«بود: شده حضرت نوشته 

دیـدم آن بزرگـوار پـاك و پـاکیزه و      ،که من آن حضرت را در بغل گرفتم وقتی
حضور امـام حسـن    هاي پیچاندم و ب جامهه آن برگزیده خدا را ب .شده است ختنه

 ؛امام عسکري او را گرفت و بر کف دست چـپ خـود نشـانید    .بردم ×عسکري
دهان امـام  ه خود را ب نزبا ؛ سپسنهاددست راست خود را به پشت آن حضرت 

به امـام   و چشم و گوش و مفاصل آن حضرت کشیدر زمان نهاد، دست خود را ب
اشهد ان «صحبت کن! آن مولود مسعود گفت:  ،زمان فرمود: اي پسرك عزیز من

  .»ال اله اال اهللا و ان حممدا رسول اهللا و ان عليا أمري املؤمنني
ـ   ^ها اره کردن امامشمه شروع کرد ب ،از آن بعد وجـود مقـدس خـودش    ه تـا ب

در حق دوستان و فرج خود دعا کـرد و   باال آورد وهاي خود را  دست ؛ پسرسید
من فرمود: فرزندم را نزد مادرش ببر تا بر مادر ه ساکت شد. امام عسکري ب آنگاه

را نـزد مـادرش    مـان مـن برگـردان! مـن امـام ز    ه او را بسپس خود سالم کند و 
حضــور امــام ه آن حضــرت را بــ ،مــادر خــود ســالم کــرده قتــی کــه بــآوردم. و
  )485: 1384ي، (مسعود بازگرداندم. ×عسکري

کند فرزند را با آنکه موعود امم و  یست که امام امر ما آن یت،روا ینجالب در ا یارنکته بس
 مـادر طفـل   یمبـه تکـر   ینچن ینعرض سالم نزد مادر ببرند و اي برا ،مقام امامت است يدارا
  مرتبت او از مادرش واالتر است. که یدر حال ؛دهند یم یتاهم

 یداراست که پس از وضع حمل به د یکس یننخست ،، امامیاتاساس با توجه به روا ینبر ا
یـن  کشـد. ا  یدر آغوش م ،نهاده یرا که تازه پا به عرصه خاک یرود و کودک یهمسر و فرزند م
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 ×معنا که معصـوم  ینبد ؛عصمت امام نبهاز ج : یکیاست یبررس جنبه در خوراز دو  موضوع

 ؛کنـد  یدرنگ طلب مـ  یصبرانه در انتظار تولد فرزند خلف خود بوده و از آن جهت نوزاد را ب یب
ه بزرگ داشتن واقع منظور بهرفتار  ینا ینکها ؛است برانگیز ملأت یزن یگرد جنبهمطلب از  یناما ا

 ،فرزنـد  بـر صـحنه التفـات پـدر     یدنکه مادر با د ؛ چرامادر او باشد گرامی داشتنتولد فرزند و 
همسرشان را  یعاطف یازن ،اقدام ینامام با ا بنابراین،دشوار حمل را وانهد.  يها ساعت یخستگ

  اند. دهین کرمأت یزن
 ناپـذیر انکارنیـز  کودکش را به همسرش نشان دهد  یمان،آنکه پس از زا يمادر برا یاقاشت

بـزم   ینچنـ  یـن و ا یندنوزاد را در آغوش پدر بب ،آن لحظاتدوست دارد در  يمادر راست و ه
 ینزوجـ  یـان م یمگر آنکه رابطه مناسـب  ؛ش مصفا گرداندا یزندگ یکرا با شر یشخو یشادمان

 یعـاطف  یازهـاي دست آوردن ن هب يکه نگارنده برا يا نامه است در پرسش گفتنینباشد.  راربرق
ـ   ،ادرانمـ  یتمـام  ده،دا یبترت ،مادر در هنگام وضع حمل  ی معرفـی کسـ  ینهمسرشـان را اول

خـود   یلینامه مراحل تکم پرسش ین. هرچند ایننددارند پس از وضع حمل بب یلاند که تما کرده
  کند. یم یط انرا همچن

  یمانزا ینح همراهان مادر،. انتخاب 3

 همـراه و بـانوان   ،ست که ائمها آن ،شود یوالدت استفاده م یاتروا يکه از واکاو یگرينکته د
 یگـري شـخص د  ،از آنان یرکنند و تأکید دارند که غ یرا خود انتخاب م فرزندشانمادر  پرستار

شـوند.   یمـ  یمـان دار امـر زا  عهـده  یدر دوران کفر، زنان بهشت ی. حتیابددر آن مکان حضور ن
  مشترکند. یژگیو یندر ا ^مؤمنان یرو ام اش یو دخت گرام ماکر یوالدت نب

  شود. یاشاره م ،معصومان ینان باتقوا در هنگام والدت برخز یاکنون به حضور و همراه

  یندر والدت حسن ÷حضرت زهرا يها قابله ،بنت عبدالمطلب یه، ام سلمه و صفیس. اسما بنت عم1ـ3

روایت شده که فرمود: هنگامی که وضع حمل حضرت فاطمه اطهر نزدیک  ×از حضرت امیر
د. وقتـی  کنیـ لمه فرمود: فاطمـه را حاضـر   به اسماء بنت عمیس و ام س |پیامبر اسالم ،شد

باعـث   عمـل زیرا این  ؛دییگوش چپش بگو هو اقامه ب ،گوش راست هاذان ب ،فرزندش متولد شد
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شود که انسان از شر شیطان محفوظ بماند. ولی عمل دیگري انجام ندهید تا خودم بیـایم.   می
  نجام دادند. ا رادستور پیامبر اسالم  ، اینوضع حملپس از حضرت زهراي اطهر 

اذان و یت گفـتن  مسئول فرمودند ورا مشخص  یزنان خاص |اکرم یامبرپ یت،روااین در 

والدت  پـس از کـه نـوزاد    ییصـدا  نخسـتین د تـا  نسپار یبه آنان م یزرا نبه گوش طفل اقامه 
  شنود اذان و اقامه باشد. یم

  اند که گفت:  دختر عبدالمطلب روایت کرده ،صفیه از
قـدر   من نزد حضرت زهرا بودم. پیغمبر عالی ،حسین متولد شد که امام هنگامی
 پـاکیزه مـا او را   ،اهللا من فرمود: پسرم را نزد من بیاور. گفتم: یـا رسـول  ه اسالم ب
ورم. فرمـود: تـو   آ وي را نـزد تـو مـی   سـپس   کنـیم]  ؛ [او را پاکیزه مـی ایم نکرده

هربـان وي را  خواهی حسین را نظیف و پاکیزه کنی، در صورتی که خـداي م  می
  )285 / 43 :ق1403ی،(مجلس !است کردهپاك 

  ×در والدت امام جواد ،بن جعفر یبنت موس یمهحک ی. همراه2ـ3

 تولـد گفت: وقتـی بـراي    ×دختر موسی بن جعفر ،نویسد: حکیمه شهرآشوب در معالم می ابن

و فرمـود: حکیمـه! بـرو    و مـرا خواسـت    ×حضرت رضا، بالین خیزران رفتمه ب، حضرت جواد

چراغی براي ما گذاشـت و  سپس براي والدت فرزندم، خیزران را با قابله در یک خانه قرار ده. 
  )285 / 48 همان:ما بست. ( به رويدر را 

که  هنگامیروایت شده:  ‘دختر حضرت موسی بن جعفر ،از حکیمه خاتون یگرد يدر جا

سبیکه باردار  ،کنیزك تو نامه نوشتم که ×من براي امام رضا ،مادر امام محمدتقی حامله شد

 نـزد مدت هفت روز  ،آن حضرت در جواب من نوشت: ... وقتی که وضع حمل کرد است. شده
  )408 :1384ي، (مسعود او باش.

در هنگام وضـع   یمه،بر حضور خواهرش حک ×امام رضاید که آ یبرم یزن یتدو روا یناز ا

 يبـاردار  يهـا  مـاه نخسـتین  ان مطلـب را از همـ   یـن تأکید دارند و ا ،×حمل مادر امام جواد

  د.نکن یم یفتکل جناب حکیمه خاتونبر  یزران،خ
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  #يدر هنگام والدت امام مهد ،بنت الجواد یمهحک ی. همراه3ـ3

 ×دختـر امـام جـواد    ،انـد کـه حکیمـه    سندهاي خود روایت کردهه از بزرگان علما ب جماعتی
براي آن بزرگوار پیش از آن  که همچنانو حضور امام عسکري رفتم ه گوید: یک روز من ب می

من فرمـود: امشـب ـ نیمـه مـاه      ه در حق آن حضرت دعا کردم. امام عسکري ب ،کردم دعا می
تو امشب براي افطـار   .متولد خواهد شد ،ـ آن مولودي که ما انتظار او را داریم255شعبان سنه 

 ،؟ فرمود: از کنیز توشب جمعه بود، من گفتم: این نوزاد از که خواهد بود ،نزد ما باش! آن شب
گفتم: من اثـر حمـل بـه     ×نرجس. حکیمه خاتون گوید: من تعجب کردم و به امام عسکري

در شـکم   ،ما گـروه اوصـیا  جایگاه عسکري لبخندي زد و فرمود:  ماما !بینم نرجس خاتون نمی
امی نوزادي که نزد خدا گر ،شاءاهللا در این شب بلکه جاي ما در پهلوي مادران است. ان ،نیست
  )483: 1384ي، (مسعود تا طلوع فجر متولد خواهد شد. ،است

مادران ائمه در هنگام وضع حمل انتخـاب   یهمراه يکه برا یبانوان یابیم، با اندکی تأمل در می
ند. اسـماء بنـت   ا هزنان عصر خود بود یانو سرآمد زهد و تقوا در م یلتاز بانوان بافض ، همگیاند شده
 بـانوان از نیـز  الجواد  بنت یمهو حک یبنت موس یمهدر اسالم بودند. حک ینبقاز سا ،و ام سلمه یسعم
بـاره صـورت    یـن درا یانتخـاب  ^معصـوم  یا پیشوایاناند. گو و محرم اسرار امامت بوده یثحد يراو

  .یابددر آن محل حضور ن یگريدادند و تأکید داشتند که شخص د یم

  قابله  یمتکر .4
در روز  ‘رسـول خـدا   ،آمده بود ×ینامام حسو  ×مام حسناوالدت  یاتآنچه در روا بنابر

قابلـه فرسـتادند و در    يبـرا را قـوچ   یـک کردند و  یدو قوچ قربان ×هفتم والدت امام حسن
  . یه دادندران گوسفند را به قابله هد ×ینوالدت امام حس

فـل  به مـادر ط است که  یکس گرامیداشتدر واقع  ،گرانقدر يا یههد يقابله با اهدا تکریم
  او کاسته است. يها یکمک کرده و از سخت در وضع حمل

  . ندادن خبر ناگوار به مادر5
  آمده است:  ینچن یساسما بنت عمقول از  ،×ینوالدت امام حس یاتاز روا یکیدر ادامه 
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تولد یافت. در ایـن هنگـام    ×گذشت، حسین ×چون یک سال از تولد حسن
را بـه او دادم در   ×بیاور. حسـین بر من وارد شد و فرمود: پسرم را  |پیامبر

اي سپید پوشانیده بودم. آن حضرت در گوش راست وي  حالی که وي را به جامه
در دامن خود نهاد و گریه کرد. عـرض   او در گوش چپش اقامه گفت و او ر ،اذان

فرمود: بـراي   |شما، گریه شما براي چیست؟ پیامبر پدر و مادرم فداي :کردم
فرمود:  |اکنون متولد شده است. پیامبر اکرم تم: او همگف .گریم این پسرم می

شفاعت من در نزد خدا  ؛کشند اي اسماء، گروهی سرکش ـ پس از من ـ او را می  
چرا که  ؛نیست. سپس پیامبر فرمود: اي اسماء، این خبر را به فاطمه نگو ابراي آنه

  )62ق: 1406 او تازه وضع حمل کرده است. (محفوظ،

از خبـر   ×تولد حسـین از  یشعصمت بود و پ يواال ي مقامدارا ،‘اطهرفاطمه  ینکهبا ا
بـه   یبـاره سـخن   یـن کننـد درا  یسفارش مـ  ءبه اسما |آگاه شده بود، رسول اکرمشهادت او 

وضـع حمـل    صراحت، بهور را تدس ینعلت ا و یاورداو ن یادخبر ناگوار را به  ینو ا یدفاطمه نگو
ـ   نتیجه گرفتتوان  یم ین روایت. از ادکنن یکردن او ذکر م کـه   یکه گفتن اخبار ناگوار بـه زن

  او داشته باشد. یهر روحي دبد ممکن است آثارو  نیستکرده است، مناسب  یمانتازه زا

  علوم امامت در لحظه تولد یافت. در6

تمام علوم امامـت را   ،امام در لحظه والدتفرزند والدت،  ها از لحظه ی گزارشبا توجه به برخ
  باب باشد. یناز ا ،ن ساعتآرسد انس امام با نوزاد در  یکند و به نظر م یم یافتدر

دوست  فرزندگفتم: شما که  ×که گفت: به امام رضااست کلثم بنت عمران روایت شده  از

شود  من فقط یک پسر نصیب میه فرمود: ب !تو مرحمت فرمایده دعا کن تا خدا پسري ب ،داري
 ، کنـار تمام شب ×امام رضا ،متولد شد ×االئمهجواد  هنگامی کهکه وارث من خواهد بود. 

چون چند شب متوالی این عمل را انجام  .فرمود می شنوازش و کرد گفتگو می اوبا  طفلگهواره 
آیا همه  ؛از این هم براي مردم فرزندانی متولد شده ! پیشمن عرض کردم: فدایت شوم ،داد می

 ؛عادت دادن نیست ،این عمل !واي بر تو«؟! فرمود: دادند را اینطور عادت می نشانا، فرزندمردم
  )407 :1384ي،. (مسعود»کنم میرا به فرزندم عطا بلکه من علم و دانش 
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  است:  نقل کرده ×بن جعفر یوالدت موس درباره ×از امام صادق ابابصیر
هاي خویش  آید در حالتی که دست ... امام چون از شکم مادر فرود آید، فرود می

هـاي   ن گذاشته و سرش را به جانب آسمان بلند کرده باشد. امـا دسـت  را بر زمی
گذارد، هر علمی که از آنِ خداست که آن را از آسمان به  خود را که بر زمین می

را کـه بـه سـوي آسـمان بلنـد       وداما سر خـ  ؛گیرد سوي زمین فرو فرستاده، می
از افـق اعلـی،    ،عزةاز جانب جناب رب ال ،اي او را از میان عرش کند، نداکننده می

  گوید:  کند و می به نام خودش و نام پدرش ندا می
فالن پسر فالن، ثابت باش (یا ثابت کن اموري را که بر تـو واجـب اسـت در     اي

ام.  باب امامت) تا خدا او را ثابت بدارد؛ زیرا که تو را بـراي امـر عظیمـی آفریـده    
من و صندوق علم و امین  و محل راز تویی برگزیده من از خلق من و موضع سرّ

و براي هر که تـو را دوسـت    تو من بر وحی من و خلیفه من در زمین. من براي
هاي خود را ببخشم و در همسـایگی   دارد، رحمت خود را واجب گردانم و بهشت

ترین  کنم که در سخت خویش فرود آورم. و به عزت و جالل خود سوگند یاد می
و دشمنی کرده است؛ هرچنـد کـه در دنیـا از    عذاب خویش درآورم هر که را با ت

دهم. چـون آواز منـادي تمـام شـود، امـام در       وسعتروزي گشاده خویش بر او 
هاي خود را بر زمین گذاشته و سرش را به جانـب آسـمان بلنـد     حالی که دست

أُولُوا الْعلْمِ قائمـاً   شهِد اللَّه أَنه ال إِله إِلَّا هو و الْمالئکَةُ و«ساخته، او را جواب دهد: 
چـون امـام   «فرمـود:   ×حضـرت صـادق   . و»إِلَّا هو الْعزِيز الْحکيم إِلهبِالْقسط ال 

مولود، این را بگوید، خدا علم اول و علم آخر را بـه او عطـا فرمایـد و سـزاوار آن     
  )333ـ  329 / 2: 1388ینی، (کل». شود که روح، او را در شب قدر زیارت کند

تمام علوم  ،امام معصوم در لحظات والدت ،نقل شده یتدر روا یحتوجه به آنچه به تصر با
امـر امامـت    یرايپـذ  ،کند و ظرف وجود مبارکش در همان ساعت یم یافتدر یکبارهامامت را 

مطلب  ینکه از ا یمهم یتی. نکته تربیابد یم را روح در شب قدر یرشپذ یستگیگردد و شا یم
 یافـت دریرا ظرفیـت  ز ؛در لحظه تولد است ینید یممفاه یادگیري، اهتمام بر شود یبرداشت م

در لحظات که نوزاد  ییو نوع صداها و نواها و آواها ستباال یاربس ،نوزاد در آن لحظات يمعنو
  مؤثر است. یند هاي آموزهاو از  يمند بهره یزاندر م ،شنود یمنخست تولد 
گـوش   در درنگ ، بیستحباب دارد بعد از تولد نوزادکه ا ین استمدعا ا ینبر ا یگرشاهد د
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 نخسـتین روزهـاي  در  یمفصـل  يآداب معنو ینکها یاو  ته شودراست و چپش اذان و اقامه گف
بـه لحـاظ دریافـت    در ایـن دوران،  فرزنـد   کنـد  ی ثابت میتولد فرزند ذکر شده است که همگ

  کند.  یتر از آن است که چشم ظاهر ما درك م آمادهمعنویات 

  نتیجه
 يدر راسـتا  ییتوان به راهکارها یم ^والدت ائمهدرباره آمده  دست هب يها از مجموع گزارش

سـر   بـه  وضـع حمـل   ط پر اضطراب و دردناكیکه در شرا یافتدست  يبه مادر یبخش آرامش
 یـن ا تـر  یقعم يدر واکاو یدترد ی. باشاره شدچند از آنها  يمواردبه مقاله  یندر ا . البتهبرد یم

و کارشناسان مسـائل خـانواده قـرار     یجامعه پزشک یاردر اخت يتر منسجم يوع، راهکارهاموض
 ي،موضـوع کـاربرد   یناهاي فراوان  هو ثمر یپژوهش يها یتضمن آنکه از ظرف ؛خواهد گرفت

دسـت   هـا جسـتار بـه آن   ینکه نگارنده در ا یپژوهش يها یتظرف یناز ا یغافل بود. برخ یدنبا
   قرارند: یناز ا یافت،
ثیر آن بـر اسـتنکاف   و تـأ  کشورهاي  یمارستانبانوان در ب یمانزا یتوضع یشناس یبآس .1

  آوري مجدد. زنان از فرزند
آرامـش خـاطر بـانوان     یمارسـتانی تـا  مـدرن ب  یمانبر زا یو خانگ یسنت یمانزا یايمزا .2

 و یـا طرحـی بـراي    ، تـأمین شـود  بر عهده آنهاسـت  یتجمع یت افزایشمسلمان ما که مسئول
   .همگانی کردن زایمان فیزیولوژیک

  .مادر هنگام وضع حمل یو حاالت روان یعاطف یازهايشناخت ن .3
اسـتفاده از   کم ، یا دستزن در هنگام وضع حمل یآرامش روان درحضور همسر  یرتأث یبررس .4

 پزشـکان و  یبرخـ  یممسـتق  ی مادر. مشـاهدات روان یتامن ینتأم يامروز در راستا یامکانات ارتباط
بـر اهمیـت   مستند  ینبهتر ،دارند یمانکه تجربه زا یاحساس بانوان ییآنان و واگو یشغل يها تجربه

  ناتمام ماند.موضوع نیز  درباره اینتالش نگارنده  این موضوع است.
ـ  راه یعه و یافتنفقه ش يبر مبنای اسالم یمانسبک زا ی.طراح5 هـاي  رفتار ی بـراي اصـالح  حل

بـانوان مسـلمان و    در تضاد است؛ تـا از ایـن راه،  بانوان  یبا احکام فقهه یمان که گااتاق زا کارکنان
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تـوان   یطرح مـ  ین. در ایمان انجام دهندزا يها در اتاقرا شان  يعباد یفوظا بتوانندمؤمن جامعه ما 
  از آنها داشت، بهره جست. یگذرا بر بخش يا مقاله اشاره ینمعصومان که ا یاتاز روا

ـ  ،پژوهشگران محتـرم  ی،آت يها است در فرصت امید زنـان و   یدر عرصـه پزشـک   یـژه و هب
چراکه  یرد؛صورت گ ینهزم یندر ا هایی کارآمد پژوهشو  توجه کنندموضوعات  ینا یمان، بهزا

ضـمن   ؛خانواده آشکار خواهد شـد  یانو بن ینروابط زوج یمدر تحک ،مباحث ینا ین آثارتر مهم
در  ،نـوزاد  یزنـدگ  ي نخسـت هـا و روزهـا   اعتدر س یجامعه اسالم رانآنکه آرامش خاطر ماد

 یردلپـذ  یخاطرات يمؤثر است. افزون بر آن، ماندگارینده نیز و آرامش نوزاد در آ یسالمت روان
بـه تکـرار آن    یاق آنهـا در اشـت ، از لحظات تولد کودك در ذهن مادران ما یندخوشا یريو تصو
زنـان   یبرخـ  خودداريو  یتش جمعخود را در حل مشکل کاه تأثیربسزا دارد و  یريثأواقعه ت

  ما نشان خواهد داد. یمجدد، در کشور اسالم ياز فرزندآور
 یانیو پزشکان و ماماها و دانشجو ی استاداناز تمام مدان یبر خود الزم م ،اثر ینا یانپا در

، اطالعات ارزنـده خـود را در اختیـار قـرار دادنـد      و ي کردههمکاربا بنده  ین پژوهش،که در ا
سـرکار خـانم   یري، دکتر الـو  يآقا یناالسالم و المسلم تحج ویژه از ی کنم؛ بهقدردان تشکر و

  .  شبیريفاطمه  یدهو خانم دکتر س یبیط یدناه

  منابع و مآخذ
 ، ترجمـه سـاعد زمـان، تهـران، ققنـوس،     در انتظار کـودکی هسـتم  ، ١٣٧٨ ،لورانس پرنو، .١

 چاپ چهارم.

ي، ، دو جلـد ينجامعـه مدرسـ   ،قـم  ،الخصـال ، ١٣٦٢ين، بن حسـ  يمحمد بن علصدوق،  .٢
  .چاپ اول

جهـان، دو   ،تهـران ي، ، ترجمـه آقـا نجفـ   اخبارالرضا يونعق، ١٣٧٨، ـــــــــــــــــــــــــ .٣
  .، چاپ اوليجلد

ي، ، دو جلـد يهاسـالم  ،، تهـران و تمام النعمـه  ينکمال الدق، ١٣٩٥ ،ـــــــــــــــــــــــــ  .٤
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  .چاپ دوم
 ،تهراني، ترجمه محمود مهدو، ينروضه الواعظ، ١٣٦٦ محمد بن احمد،يشابوري، ن فتال .٥

  .چاپ اولي، جلد يک، ين
، چهـار  يثدارالحـد  ،ترجمه محمد وفادار، قـم ، يالکاف ،١٣٨٨يعقوب، محمد بن کليني،  .٦

  .چاپ اولي، جلد
  .، چاپ دوميجلد ١١١التراث،  ياءدار اح يروت،، ببحاراالنوارق، ١٤٠٣محمدباقر، مجلسي،  .٧
ي، حجـاز  ين، ترجمـه عـالء الـد   ×االمـام الرضـا   يفهصحق، ١٤٠٦ ينعلي،حسمحفوظ،  .٨

  .، چاپ اوليجلد يکامام رضا،  يکنگره جهان ،مشهد
  .چاپ سومي، جلد يک، يانانصار ،قم، يهاثبات الوص ،١٣٨٤علي بن حسين، مسعودي،  .٩

کـه توسـط    ييو مامـا  يمـان متخصـص زنـان و زا  يري، بـا خـانم دکتـر شـب     مصاحبه .١٠
 انجام شد. ١٢/٦/١٣٩٣يخ نگارنده در تار

 





 

  
  
  
  

  ^مهمانی و مهمان نوازي در سبک زندگی اهل بیت

  * روح اهللا محمدي

  **محمدرضا دلسوز

  چکیده

 ^بیـت  هاي نیک انبیا و بـه ویـژه اهـل    این مقاله با این فرض که مهمان نوازي از سنت
  کند. اي از آداب مهمانی، وظایف میزبان و مهمان اشاره می است، به بیان گوشه

همین راستا، این مقاله پس از مفهوم شناسی، بحث را در سه بخش؛ الـف: آداب  در 
مهمانی و مهمان نوازي (شامل: مهمانی تنهـا بـراي خـدا، مهمـانی دادن بـه شـکل       
همگانی، دوري از اسراف، اعتدال در مهمانی، سـادگی و عـدم تکلّـف در مهمـانی و     

ن دعـوت مهمـانی نـرفتن و    مهمان نوازي به قدر توان، پذیرفتن دعوت مؤمن، بـدو 
طوالنی نشدن مهمانی) ب: ظایف میزبان (شامل: برخورد گرم و صمیمی، احتـرام و  

مهمـان در انجـام    نگـرفتن  کاره اکرام مهمان، حاضر کردن هر آنچه موجود است، ب
امور خانه، کمک نکردن مهمـان در هنگـام رفـتن و اسـتقبال و بدرقـه مهمـان) ج:       

ت مهمـان از میزبـان، دسـت کشـیدن از غـذا قبـل از       وظایف مهمان (شامل: اطاعـ 
  ه داده است.  ئانه و دعا کردن براي میزبان) اراصاحبخانه، نهی از دستور به صاحبخ

  کلیدي واژگان

  .^نوازي، سبک زندگی، اهل بیت  مهمان، مهمانی، مهمان

                                                                             

 roohollah.mohammadi88@gmail.com  .تهران دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتري . دانشجوي*
 mohammad.delsoz@yahoo.com  کریم.  قرآن معارف و علوم دانشگاه کارشناسی . دانشجوي**
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  مقدمه
 را زنـدگی  سـبک  ینزیباتر حال عین در و ترین زندگی، جامع مکتب ترین کامل عنوان به اسالم،

 زنـدگی  جزئیـات  همـه  بـراي  و کنـد  یم هست، مطرح نیز بشر فطري خواست با هماهنگ که
یکی از مسائلی که نشان از روابط انسانی سالم و  .دهد یم ارائه دستورالعمل اجتماعی، و فردي

نی و مهمـا نوازي است.  داري و مهمان مهمانضیافت، اي به اندازه تاریخ عمر بشر دارد،  پیشینه
مـردي و   جـوان  برخاسته ازصفتاي گشوده داشتن،  نوازي، دست و دل باز بودن و سفره مهمان

  . ستانسان توحیدگر اهاي عالی و ارزنده اخالقی و اجتماعی هر  یکی از نشانه
، قـرآن در معرفـی برخـی از پیـامبران     که خواند، چنان یماسالم این صفت را نشانه بزرگی 

؛ یوسـف /  26ـ   24؛ ذاریـات /  29. (مؤمنـون /  نوازي دانسته است انویژگی مهم آنان را مهم
کـه   داشـته به قدري براي انبیاي الهـی اهمیـت    ،بزرگداشت و حرمت نگاه داشتن مهمان) 59

  )68(حجر /  کند. می حرمتی به مهمانانش معرفی بی هاي حضرت لوط را یکی از نگرانی ،قرآن

کـی از برتـرین مکـارم اخالقـی اسـت کـه در آن،       نوازي، ی روایات اسالمی، مهمان راز نظ
افزایـد.   کاهد، بلکه بـر آن نیـز مـی    آورد و از روزيِ انسان نمی مهمان نه تنها روزيِ خود را می

در رهایی  يمهمانی اگر با قصد قربت انجام شود، در کنار دیگر عوامل خوشبختی، نقش مؤثر
  .هاي قیامت و ورود به بهشت جاوید دارد از سختی

اي است کـه   ذیرفتن مهمان، نشانه قساوت قلب انسان و کوچ کردن خیر و برکت از خانهپن

 ي، امـر نوازي به طور مطلـق در اسـالم   کند. گفتنی است که هر چند مهمان در آن زندگی می
ماننـد: ازدواج، تولـد نـوزاد،     شـود:  یمپسندیده است، در مواردي توصیه و تأکید بیشتري بدان 

ـ      عقیقه براي فرزند، . ویـژه بازگشـت از سـفر حـج    ه ختنه کردن پسـر، تهیـه خانـه جدیـد، و ب
  )12: 1389 شهري، (محمدي ري

 دارد. ياریبسـ  اهمیـت  که رسیده ^اطهار ائمه و |پیامبر از ییدستورها نهیزم این در

 گـاه کـه مهمـانی    ها را به مـا آموختنـد، آن   هاي عملی، این درس پیشوایان ما نیز خود با شیوه
 ،کردند می تنها از آنان پذیرایی ا مهمان برخوردي بسیار انسانی و عاطفی داشتند و نهدند بدا می
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  .ساختند می نیازهاي آنان را نیز برطرف
، باز ^اهل بیتنوازي در سیره و کالم  واالي مهمان و مهمان و جایگاه نظر به اهمیتبا 

گوي غربـی جـایگزین آن   رود و ال یسبک زندگی اسالمی به حاشیه م يم که در مواردینیب یم
ها، ناآگـاهی و   گردد. شاید یکی از عوامل به حاشیه رفتن سبک زندگی اسالمی در مهمانی می

 نیکوست باشد. چه ^بیان نشدن الگویی صحیح، دقیق و منسجم از سبک زندگی ائمه اطهار

ر ایـن  رو د ایـن  از .کنـیم  شـده، تقویـت   رنـگ  کم جامعه امروز در که را مؤلفه ارزشمند این که
نوازي و وظایف مهمان و میزبان در مهمانی، با محـور   آداب مهمان یم تا به بررسینوشتار بر آن

  م.یبپرداز ^قرار دادن سبک زندگی ائمه اطهار

  شناسی مفهوم
 کـذا، و  إيل ضـفْت «گوینـد:   که مـی  است، چنان» میل« به معناي مهمان و اصل آن »ضیف«

فْتمهمـان،   یا دادم. ضیف میل سویش به را آن و شدم متمایل نآ به ، یعنی»کذا إيل کذا أَض

(راغـب اصـفهانی،    .آیـد  مـی  فـرود  تو بر و کند می روي و شود می متوجه تو به که است کسی
  )513ق:  1412
است و در اصـل،  » ضیف«، از ریشه »ضیافت«معموالً براي مهمانی است. واژه » ضيافة«

/  3ق: 1404فـارس،   چیزي به چیز دیگر دارد. (ابـن داللت بر انحراف و تمایل و نزدیک شدن 
وگـو جمـع    ن در مفرد و جمع، مساوي است و بیشتر در گفـت یضیف، مصدر است. بنابرا )381

 )54/  7  :1360گویند: اضیاف و ضیوف و ضیفان: مهمانـان. (مصـطفوي،    شود و می بسته می
گونـه   کنـد، ایـن   از او پـذیرایی مـی   که معموالً میزبان، با رو کردن و تمایل بـه مهمـان،   آنجا از

 )11: 1389شود. (محمدي ري شهري،  گردهمایی، مهمانی نامیده می

  نوازي آداب مهمانی و مهمان
 همـین  و است سخاوت و کرم آزادگان و مردان نیکهاي  خصلت ترین برجسته از ضیافت، و مهمانی
  .کند احسان می و محبت راسی را دیگران که است بخشش و بذل خوي و ها ویژگی از آزادگی،
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، افـزون بـر تشـویق و تأکیـد فـراوان بـر فرهنـگ        ^در سیره و سبک زندگی اهل بیـت 

اي در جهت تصحیح و تقویت این فرهنگ ارائـه شـده    نوازي، رهنمودهاي بسیار ارزنده مهمان
بـراي   اي سرشـار از صـفا و صـمیمیت داشـت.     کـارگیري آنهـا، زنـدگی    توان با به است که می

» وظایف مشترك میزبـان و مهمـان  «نوازي، آدابی فرض است که از آنها به  و مهمانمهمانی 
  پردازیم. شود که در اینجا به طور مختصر به آن می یاد می

از موارد را  ید برخیبا ـا مهمان  یدر مقام میزبان باشد  ـخواهد مهمانی بگیرد   هر کس می
 اند از:  رعایت کند که عبارت

  خدا يمهمانی تنها برا. 1

باشد و بـه قصـد سـیر    » هللا«و » فی اهللا«که ابد ی یزمانی ارزش م تنها، مهمانی و اطعام دادن
رحـم   هاي خویشاوندي و صله کردن شکمی گرسنه یا شاد کردن برادري مؤمن یا تقویت رابطه

 احتـرام و خـدا و در جهـت    رضـاي  يمهمـانی بایـد تنهـا بـرا    ) 28تـا:   ی، بی(محدث .برپا شود
رسـول  رو  ایـن  ازگونـه مسـائل.    نیاورزي و یا  ریا و طمع ينه برا ،مؤمن انجام گیردبزرگداشت 

؛ براي غذا دادن، کسـی را  أَضف بِطَعامک و شرابِک من تحبه في اللَّه تعالَي«فرمود:  |خدا

سـی،  ؛ مجل11تا:  (راوندي، بی» داري خدا او را دوست می يبه سفره خویش دعوت کن که برا
  ).461 / 72  ق: 1403

کند که دوستش دارد و یـا دوسـت دارد بـا او     معموالً انسان کسی را به مهمانی دعوت می
خواهد به او نفعی برساند. البته باید توجه داشت که این دوست  رابطه برقرار کند و یا اینکه می

م یابی یی روایت هم درمکه از بافت زبان داشتن و نفع رساندن، باید براي رضاي خدا باشد، چنان
رو  ایـن  که رضاي مهمان، تنها زمانی ارزشمند است که رضاي پروردگار نیـز حاصـل گـردد. از   

  د: کسی را که به خاطر خدا دوستش داري، به مهمانی دعوت کن.یفرما یحضرت م

  . مهمانی دادن به شکل همگانی2

 رضـایت ب جل و خدا يبرا فقط کارش کند، اگر دعوت می را مردم و دهد مهمانی می کهی کس
 غنـی  و فقیـر  انیـ م فرقـی چ هی خدا نزد در بگذارد؛ چون فرق غنی و فقیر انیم باشد، نباید او
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ی اسـت کـه   کسان با ترجیح و برابرند او نزد در ) در واقع همه92: 1378ندارد. (محمدي،  وجود
منـدان در آن  پذیرفتن دعوت کسی کـه ثروت  ^در سیره اهل بیت )13. (حجرات / با تقواترند

اي کـه   از خوردن غذاي مهمانیخوانده شده و  هوکر، ممهمان هستند و نیازمندان حضور ندارند
(راونـدي،   .ده اسـت یـ گردنهـی   ،مخصوص توانگران باشد و مستمندان دعـوت نشـده باشـند   

  )37: 1376؛ فیض کاشانی، 250/  16ق:  1408نوري،  ؛141: ق1407
هـاي   شده و آنـان همـواره در مهمـانی    یت میرعا ^این شیوه در سبک زندگی اهل بیت
مختلـف را از   يهـا  گذاشتند و طبقه ان مهمانان نمییخود، به این نکته توجه داشتند و فرقی م

در منزل اي  خانه مهمان ×امام حسن مجتبینمونه،  يکردند. برا دارا و ندار، با هم دعوت می
خانـه و بینـوا و    بـی  ویژه افراد غریب وه ، بگوناگون مردم يها طبقهداشت که به طور معمول، 

، به نقل از: 28تا:  ی. (محدثی، بشدند می مند مسافران و یتیمان و محرومان، پیوسته از آن بهره
  )456/  72 ق: 1403مجلسی، 

  ت اعتدال در مهمانییز از اسراف و رعای. پره3

پـذیرایی   یشـی کـه از  با همـه ستا  .شود ها می گاهی دچار برخی آفت هر عمل خیر و شایسته،
رسـد   هایی می به مرز اسراف و ولخرجی، شایسته از مهمان شده، اگر جنبه تعادل رعایت نشود

کـار   چشمی است، یا ریشه در خودنمایی و تفاخر دارد و همین چشم و هم شترشان بر اثریبکه 
، ی(محـدث  .دهـد  یاز دست م نزد خدا بودنش را ، قداست و محبوبیمهمان مقدس و خداپسند

را حـد و مـرز آن    ید، اما بامیریبگالهی بهره  يها از نعمت مین اگرچه حق داری) بنابرا28تا:  یب
  م. (همان)یخارج نشو و از مرز اعتدالم یرعایت کن

 شـکل مهمانی دادن، ریاکاري است. گاهی نوع غـذا و محـل اطعـام و    ت یو نگاهی اصل 
، شایسـته  شـدگان  دعـوت ي خـاص و  هـا  سفره چیدن، تظاهر و خودنمایی است. گاهی مهمان

د. شـون  مـی  اندیشـانه دعـوت   گرانه و مصلحت هاي ریاکارانه و حساب اطعام نیستند، یا با انگیزه
  است. (همان)   هاي الهی همه اینها نارواست و هدر دادن نعمت

هر کـس طعـامی را از روي ریـا و خودنمـایی     «د: ایفرم می |اکرمپیامبر در صورتی که 
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 هـاي دوزخـی بـه او    مانی دهد، در روز قیامت، هماننـد آن را خداونـد از طعـام   اطعام کند و مه
نیز رعایت نکردن اعتدال  ×امام باقر ) همچنین455 / 16ق:  1409(حرعاملی، .» خوراند می

؛ 409/  7  ؛ طوسـی: 368/  5  ق: 1407داند (کلینـی،   در مهمانی را نشانه خودنمایی و ریا می
 ).345/  12  ق: 1406مجلسی، 

   نوازي مهمان و در مهمانیتکلف  پرهیز ازو سادگی . 4

بایـد   ،ان دعـوت کردنـد  مـ کنند وقتی مه می این است که مردم فکر ،یکی از مشکالت جامعه امروز
طور شده، بهترین سفره با غذاهاي رنگـین و انـواع میـوه و نوشـیدنی را فـراهم کننـد تـا مبـادا          هر

شـود ایـن    تالش می ،بود یا این و آن را نداشت. به همین خاطر شان ساده مهمانان بگویند چرا سفره
 ال«نقـل شـده اسـت کـه فرمـود:       |در صورتی که از رسـول خـدا   ،سنت حسنه کمتر اجرا شود

ـ  ،کس نباید آنچه را قدرت ندارد هیچیقدر؛  ال ما لضیفه أحد یتکلّفنّ ف بـراي مهمـان فـراهم    به تکلّ
  )679: 1382پاینده،  ؛248/  9ق: 1409هندي،  یمتق ؛754/  2ق:  1401(سیوطی،  .»کند

ـ  هیچ ^اهل بیت ف بیفتـد. امـام   گاه راضی نبودند صاحبخانه در مهمانی به سختی و تکلّ
  :کند می نقل ×از علی ،از پدران بزرگوارش ،از پدرش ×رضا

هأَن اهعلٌ دجفَقَالَ ر لَه يللَي ×عأَنْ ع نمضي تالٍ ثَلَاثَ لصقَالَ خ ـا  وم  ـيـا  هي 
ريأَم نِنيمؤلُ لَا قَالَ الْمخدا تنلَيئاً عيش نارِجٍ مخ لَا و رخدي تنئاً عيـي  شف  ـتيالْب و 

  :1362بابویه،  (ابن .×طَالبٍ أَبِي بن علي فَأَجابه لَک ذَلک قَالَ بِالْعيالِ تجحف لَا
  )146/  2ق:  1379آشوب،  شهر ابن ؛259/  1ق:  1378همو،  ؛189/  1

 ».پذیرم به سه شـرط  می«را به مهمانی خواست. امام فرمود:  ×مردي امام علی
چیزي از بیرون نیاوري؛ همـان کـه در   «میزبان گفت: سه شرط چیست؟ فرمود: 

تم روا خوران خـود سـ   انداز مکن؛ به نان دریغ مدار و پس شاز آوردن ،سراي داري
  مهمان او شد. ×. امام علی»پذیرفتم«گفت:  .»مداري

، بـرعکس  هـا  گرایی اسـت. امـروزه بعضـی از مهمـانی     ها، تجمل مهمانی يها یکی از آفت
تکلف نورزیدن مهمان  دینی،هاي  در آموزهاکید  ياه از سفارش شود. یآموزهاي دینی برگزار م

، از آن برخوردار اسـت  یاهمیتی که مهمانبا وجود تمام  ^معصومانو میزبان است. در سیره 
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در  از آن نهی هم شـده اسـت.   ،نیست يا دهیپسندتنها کار  نه ،پذیرایی پرتکلف و پرزرق و برق
موظـف بـه تـأمین وسـایل آسـایش و       فتـد، میزبان تا آنجا که به تکلف نی ان،سیره آن بزرگوار

/  9: ق1409هنـدي،   ؛ متقی754/  2ق:  1401(ر.ك: سیوطی،  .نه بیشتر ،راحتی مهمان است
  )679: 1382؛ پاینده، 248

ن شکل پذیرایی کرد، نباید خود و اهل خانـه را بـه زحمـت    یهرچند باید از مهمان به بهتر
زبان به سادگی و نداشـتن تکلـف و رنـج سـفارش شـده      ی، م^انداخت. بنابر سیره ائمه اطهار

ها و حـاکم سـاختن    چه بیشترِ دلنوازي، نزدیک کردن هر است. حکمت تأکید اسالم بر مهمان

رو پذیرایی از مهمان، اگر با زحمت همراه باشد، بـا ایـن    نیا صفا و صمیمیت در جامعه است. از
حکمت منافات دارد و بخشی از رهنمودهاي ارائه شده در روایات اسالمی درخصوص مهمانی، 

 )  18: 1389شهري،  با هدف پیشگیري از مزاحمت است. (محمدي ري

 به سختی نیانـداختن و از مهمان با هرآنچه در خانه است  ییرایاقع دوري از تکلف، پذدر و
آن را رعایـت   ^و پیـروان مکتـب اهـل بیـت     ^از مواردي اسـت کـه اهـل بیـت     ،خانواده

    )123/  4تا:  نیشابوري، بی حاکم ؛235/  6تا:  کردند. (طبرانی، بی می

هرچنـد مختصـر    پـذیراییِ  ،رویی گشـاده  بر مهمان نیز شایسته است که تکلف نورزد و با
سنان نزدم آمد  بن کند که عبداهللا یحیی نقل می بن عالمه مجلسی از صفوانمیزبانش را بپذیرد. 

و گفت: چیزي براي خوردن داري؟ گفتم: آري و پسرم را با یک درهم فرستادم که گوشـت و  

ارش دادم. گفـت: او را  مرغ بخرد. او به من گفت: پسـرت را کجـا فرسـتادي؟ بـه او گـز      تخم
فرمـود: نـابود    مـی  ×برگردان! سرکه داري؟ زیت داري؟ همان را بیاور که شنیدم امام صادق

[شود] کسی که کم شمارد براي برادرش آنچه نزدش آورد، نابود [شود] کسی که کـم شـمارد   

  )292/  2  :1364آنچه برادرش نزد او گزارد. (مجلسی، 
فرمود: همین گناه براي آدمی بس که کم  |رسول خدا م کهیخوان یدر روایت دیگري م

شمارد، آنچه نزد برادرانش گزارد و همین گناه براي مهمانان بس که آنچه برادرشان نزدشـان  
 ،از بزرگـواري مـرد  «نقل شده که فرمود:  |خدا از رسولن ینهد، کم شمارند. (همان) همچن
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 1407. (کلینـی،  »به چیزي تکلف نـورزد  و ردیبپذ ،گذارد می آن است که آنچه برادرش نزد او
  )415/  11تا:  راوندي، بی ؛143/  5ق: 

تکلف در مهمانی، امري نکوهیده است و سنت بر این بوده که سادگی بر مهمـانی حـاکم   
ا یـ دادن  یشـود و دیگـر مـردم از مهمـان     باشد. این کار موجب افزایش صمیمیت و محبت می

  رفتن، فراري نخواهند بود. یمهمان

  . پذیرفتن دعوت مؤمن5
پذیرفتن دعوت مسلمان، جزئی از دین خوانده شـده اسـت و رد کـردن     ^در سیره اهل بیت

پذیرفتن دعوت مؤمن را  |ترتیب رسول خدا اند. بدین دعوت مؤمن را دور از ادب بیان کرده

دي کند. حتی اگر فاصله زیـا  داند و مؤمنان را تشویق به پذیرفتن دعوت می بخشی از دین می
؛ طوسی:  411/  2ق:   1371(برقی، ». وجود داشته باشد، نباید از پذیرفتن دعوت خوداري کرد

9  /94(  
رو نشانه ادب و احترام به کسی که انسان را به مهمانی فراخوانده، پذیرفتن دعـوت اوسـت    این از

) 146/  12ق: 1409؛ حرعـاملی،  160ق:  1413ادبی است. (حمیـري،   و رد کردن دعوت، نشانه بی
 1407در روایتی دیگر، پذیرفتن دعوت، از حقوق یک مسلمان است و جایگـاه ویـژه دارد. (کلینـی،    

 دعـوت  ) البته بدیهی است که انسان دعوت هر کسی را نباید بپذیرد، بلکـه پـذیرفتن  308/  12ق: 
  بودن. آنها جرم شریک و آنها ناشایست اعمال به رضایت دادن یعنی فاسق، افراد

 آنهـا  از را خـود  و نپـذیریم  را فاسقان که دعوت است آمده ما دینی يدستورها در نیبنابرا
انـد، مؤمنـان و    از نپـذیرفتن دعوتشـان نهـی کـرده     ^بداریم. البته کسانی که اهل بیـت  دور

فـراس،   ؛ ورام بـن أبـی  535ق:  1414خـواران. (طوسـی،    باتقوایان هستند، نه فاسقان و حـرام 
  )61/  2ق:  1410

  مهمانی نرفتنبه ن دعوت بدو. 6
اند، این است که تا کسـی شـما    خود از آن نهی کردههاي  در آموزه ^یکی از مسائلی که اهل بیت

از  ،از جـد بزرگـوارش   ،از پـدر بزرگـوارش   ×صـادق  را دعوت نکند، بـه مهمـانی او نـروي. امـام    
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ي ثَمانِيـةٌ إِنْ أُهينـوا   يا عل: «که فرموداست  کردهروایت  |از پیغمبر اکرم، ×امیرالمؤمنین علی
اهانـت  به آنها اند که اگر  یا علی! هشت طایفه؛ فَلَا يلُوموا إِلَّا أَنفُسهم الذَّاهب إِلَي مائدة لَم يدع إِلَيها

ـ ، کسی جز خودشان را شود سـر سـفره طعـامی    ر مالمت و سرزنش نکنند: کسی که بدون دعوت ب
  )  434ق:  1412؛ طبرسی، 616/  3ق:   1410؛ ابن ادریس، 410/  2:  1362 . (ابن بابویه،برود

د شرایط پذیرایی براي صاحبخانه فراهم نباشد و نتواند از ین سخن آن است که شایل ایدل
مهمان به خوبی پذیرایی کند و این براي حفظ آبرو و عزت صاحبخانه است کـه نـزد مهمـان،    

ل آماده نبودن، با مهمان با رویی ناخوش برخـورد کنـد و   یدل شرمنده و سرافکنده نشود و یا به
توجهی و اهانت به مهمان تلقی گردد و مهمـان از رفـتن خـود پشـیمان شـود.       همین امر، بی

  اد شده، اگر به چنین فردي اهانت شود، نباید جز خودش را سرزنش کند.یرو بنابر روایت  این از

ا دعي أَحدکُم إِلَي طَعامٍ فَلَا يسـتتبِعن  ولَـده    إِذَ«نقل شده است:  ^تین از اهل بیهمچن
؛ هرگاه یکـی از شـما بـه مهمـانی دعـوت شـد،       فَإِنه إِنْ فَعلَ ذَلک کَانَ حراماً و دخلَ عاصباً

فرزندش را هم به دنبال خود راه نیندازد که اگر چنین کند، کار حرامی انجام داده و با نافرمانی 
؛ ابـن  270/  6ق:  1407؛ کلینـی،  411/  2  ق: 1371وارد خانه میزبان شـده اسـت. (برقـی،    

  )165تا:  یاشعث، ب
کسی تنها خـودش بـه مهمـانی     ین نکته اخالقی دارد که وقتیمفهوم روایت، حکایت از ا

 برد، فرزند بدون اذن صـاحبخانه وارد  دعوت شده، اما فرزندش را هم به دنبال خود به آنجا می
هـاي   د صاحبخانه تنهـا بـه تعـداد مهمـان    یخانه شده و کار حرامی را انجام داده است؛ زیرا شا

دعوت شده، غذا تدارك دیده باشد و با اضافه شدن افراد ناخوانده، موجب کم آمدن غذا گـردد  
  و ناراحتی و سرافکندگی صاحبخانه را فراهم آورد. 

 مهمانی ننشد نیطوال. 7

همگان محترم است، به خصوص اگـر آن فـرد، میزبـان باشـد. اگـر      حق آرامش در مسکن بر 
توقف پس از صرف غذا، موجب آزار و اذیت صاحبخانه شود، هر چـه زودتـر بایـد مهمـانی را     
پایان داد، اگر چه صاحبخانه از روي شرم و حیا نتواند این درخواسـت را بکنـد. (ر.ك: قرائتـی،    
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1383 :9  /391  (  
زبـان را آزار دهـد و او از مهمـانی دادن پشـیمان     یالنی شود که مقدر طو مهمانی نباید آن

بیش از ایـن   یداند و اگر مهمان پذیرایی از مهمان را تنها در سه روز می |رسول خداگردد. 

شود و حتی ممکن است طـوالنی شـدن مهمـانی، سـبب      سه روز طول بکشد، صدقه تلقی می
  )283/  6 ق: 1407گناه کردن میزبان شود. (کلینی، 

اگر مهمانی طوالنی شود، دیگر مهمان و میزبان معنایی نخواهند داشـت و مهمـان، جـزو    
  )  149/  1  :1362؛ ابن بابویه، 283/  6  ق: 1407رود. (کلینی،  یاهل خانه به شمار م

 آداب نزدیک (مهمانی شبانه)، اگـر هاي  راه دور و چه مهمانیهاي  مهمانی، چه مهمانی در
 مایـه  شـد، بلکـه   نخواهد خاطر بار و زحمت مهمان، اسبابِ شود، دیگر تیرعا اسالمی سنن و

 بود. خواهد خوشحالی سبب و برکت

  وظایف میزبان
کند و یا مهمانی بر او  را به خانه خود دعوت می يرا که فرد یدر اینجا به اختصار، وظایف کس

  م: یکن یم یشود، بررس وارد می

  برخورد گرم و صمیمی. 1
پذیرایی  او از صمیمی و گرم بسیار برخوردي با آمد، آنان می نزد به مهمانی یوقت ^اهل بیت

 امـام : گویـد  می ×رضا امام نوازي مهمان باب در بزنطی، نصر ابی که احمدبن کردند، چنان می

 هنگام شب تا و رفتم يو خدمت به و شدم سوار آن بر من و فرستاد مرکبی من براي ×رضا

 شـب  که بینم نمی: «فرمود من برخیزد، به خواست امام می که گاه آن. بودم ×امام خدمت در

 و بمـان  مـا  نـزد  را امشـب  پـس : «فرمود. شوم آري، فدایت: گفتم. »شوي مدینه راهی بتوانی

 خـدمتکار  بـه  پـس . کـنم  شوم، چنین می فدایت: گفتم .»برو و گیر پیش در را راه دمان سپیده
 زیـر  مـرا  بـالش  و بیفکن رویش بر مرا روانداز ان وبگستر او براي مرا رختخواب: «فرمود خود

  )36/  49ق:  1403؛ مجلسی، 213و  212/  2ق:  1378بابویه،  (ابن ...».بگذار  سرش
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، نشـان از اهمیـت و ارزش جایگـاه مهمـان دارد.     ×این برخورد گرم و صمیمی در رفتار امـام 

و نشسـتن او توجـه کنـی؛ بـه     اینکه مهمان را مشمول لطف و احسان خود قرار دهی؛ بـه حضـور   
هـاي   سخنان او گوش دهی؛ به او روي خوش نشان دهـی و جـا و مکـان بـه او بـدهی، از نمونـه      

د: هرگاه یکی از شـما بـه بـرادر مسـلمانش در     ایفرم می |ه پیامبر اسالمک چنانمهرورزي است. 

  )493/  4ق:  1407ینی، (کل» گاه که بیرون رود. خانه او وارد گردد، او بر صاحبخانه امیر است تا آن
بـه او و در حـد   گـذاردن فـراوان   باید توجه داشت که مقصود از امیر بودن مهمان، احترام 

  .استداشتن  او را خشنود ساختن و راضی نگه ،امکان

  اکرام مهمان. احترام و 2
به آن سفارش شده، احترام و اکرام مهمان  ^هایی که در مکتب اهل بیت یکی دیگر از ویژگی

روایـات بسـیاري از   کـه   چنان ،هاست اساس ادب در ضیافت ،و احترام مهمان . بزرگداشتاست
روایاتی که ؛ در باب تکریم و تعظیم شأن مهمان وارد شده است ^و اهل بیت |اکرم رسول

». باید مهمانش را گرامی بدارد ،هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد«: ندا فرموده بارهادر آن 
) این سفارش 136تا:  ؛ شعیري، بی667/  2ق:  1407؛ کلینی، 31/  4ق: 1415 بل؛حن بن (احمد

جا باید رعایت شود و هر چند مهمان از نظر اجتماعی مقام و منزلتی نداشته باشد، باید او  در همه
یراً؛ أَکْرِم ضَیفَک و إِنْ کَانَ حق«د: ایفرم می ×منان علیؤامیر ماي که  را گرامی داشت، به گونه

) این احترام و اکرام، تا 435: 1366(تمیمی آمدي، ». شدمهمانت را گرامی بدار اگر چه حقیر با
  ) 154/  2ق:  1413امه دارد. (ابن بابویه، زمانی که شخص در خانه میزبان است، اد

. همراهـی  غذا خـوردن همـراه مهمـان اسـت     ،مهمان بزرگداشتهاي  و جلوه ها قااز مصد
شـود. پیـامبر    ف غذا، موجب ایجاد حس راحتی و از بین رفتن حس شرم میمهمان هنگام صر

زیرا مهمـان شـرم دارد کـه تنهـا غـذا       ؛همراه مهمان خویش غذا بخور«فرماید:  می |اکرم

خـورد، لـذت فـراوان     ن کار، مهمان هم از طعامی کـه مـی  یبا ا )794: 1382(پاینده، ». خوردب
 1407(ر.ك: کلینـی،   است. ^و ائمه |پیامبراکرمبرد. همراه مهمان غذا خوردن، سنت  یم

  )286/  6ق: 
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هـر کـس   ؛ ضيفه مع فَلْيأْکُلْ رسولُه و اللَّه يحبه أَنْ أَحب من«: فرماید می |پیامبر اکرم

(ورام ». دوست دارد که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند، با مهمانان خـود غـذا بخـورد   
 )  116 / 2 ق: 1410 بن أبی فراس،

 ،هرکس غذاي خود را با مهمـانش بخـورد  «فرمود:  در کالم دیگري همچنینآن حضرت 
  )  115/  2ق:  1410فراس،  . (ورام بن ابی»(حجابی) نباشد اي میان او و پروردگارش هیچ پرده

 يز این روزه نکـوهش شـده اسـت. بـرا    یروزه مستحبی ثواب زیادي دارد، اما در جاهایی ن
.. .: «فرمـود  |رسول خداکه  وقتی شخص مهمان داشته باشد، نباید روزه بگیرد، چنان مثال،

 کـه  مـوقعیتی  لیبه دل و نکند حیا او تا بگیرند، روزه میهمان اذن بدون میزبانان نیست شایسته
میزبان  ي) و249/  2:  1380بابویه،  (ابن». بپوشد چشم دارد میل که طعامی از دارند، میزبانان

شـود کـه مهمـان در     د موجـب یشـا ایـن کـار    رایـ ز کنـد؛  یم روزه گرفتن مستحبی نهیرا از 
  )384همان: ( بایستی گیر کند و زودتر دست از غذا بکشد. در رو

همچنان که خشنودي پروردگار در خشنودي مهمان قرار دارد، غضـب الهـی نیـز در گـرو     
مهمـان را بـه   « :شـود  یسفارش م |که در سیره رسول خدا يا گونه غضب مهمان است. به

بـه تحقیـق    ،پس اگر او را عصبانی کنید .زحمت و سختی نیندازید تا اینکه او را عصبانی کنید
 .»گیـرد  مـی  خـدا بـر او خشـم    ،اید و کسی که خدا را عصـبانی کنـد   که خدا را عصبانی کرده

  )32و  31: 1376(کاشانی، 

  . حاضر کردن لوازم موجود در خانه3

بکند، بلکه باید هر آنچه در خانـه بـود، در    یظار داشت که مهمان درخواستدر مهمانی نباید انت
ـ افرم یمـ  ×امـام صـادق  اختیار مهمان گذاشت و از این کار دریغ نورزید.  هرگـاه بـرادر   «د: ی

یا نه؟ بلکه هر چـه در خانـه موجـود    اي  از او مپرس آیا چیزي خورده ،مؤمنت به خانه تو بیاید
». را جوانمرد، کسی است کـه هـر چـه موجـود دارد، حاضـر کنـد      زی؛ براي او حاضر کن، است

  )  455/  72ق:  1403(مجلسی، 
 بیـاور  شیبرا داري، چه هر آمد، تو به نزد خود برادرت، اگر ز آمده است:یدر حدیثی دیگر ن
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  )  292/  2  :1364شو. (مجلسی،  پذیرایش خوب کردي، دعوت اگر او را و
کنـیم، متوجـه تأکیـد حضـرت بـر       نگاه می ×المؤمنینوقتی به سیره موالي متقیان امیر

رفت کـه مطمـئن   یرا حضرت وقتی دعوت را پذیم؛ زیشو یز از به تکلّف انداختن میزبان میپره
  )87ق: 203اندازد. (ر.ك: ترجمه صحیفۀ االمام الرضا،  شد صاحبخانه، خود را به زحمت نمی

ر زحمت، نه تنها کار پسندیده و عاقالنه پهاي  بنابراین از دیدگاه اسالم، تشریفات و پذیرایی
رو در روایتـی از امـام    ایـن  نیست، بلکه از آن نهی و یک خط عادالنه ترسـیم کـرده اسـت. از   

داند که از  کیش خود، رودربایستی کند. انسان نمی اند: بنده مؤمن نباید با هم نقل کرده ×صادق

دارد، یا میزبانی  ن خود را به زحمت وامیمیهمان به شگفت آید یا از میزبان! میهمانی که میزبا
/  5:  1363خرد تا از میهمانش بهتر پـذیرایی کنـد! (بهبـودي،     که خود، زحمت را به جان می

397(  
میزبان باید به آنچه دارد، قناعت کند و مهمان نیز نباید توقعِ زیادي از صـاحبخانه داشـته   

هـا   هـا و رفـت و آمـد    صـورت، دوسـتی   ر اینکه میزبان را به زحمت بیندازد. در غی باشد، چنان
  رود.  ز به کلی از بین مییکاهش و گاهی ن

  . به کارگرفتن مهمان در انجام دادن امور خانه4
بـه   میزبـان  این است کـه به آن توجه شده،  ^در سبک رفتاري اهل بیتکه  وظیفه دیگري

  .و از وي درخواستی نکند کاري ندهددادن دستور انجام  ،مهمان
 از مهمـان خـود کمـک    ،ما خاندانی هستیم که در کارهـاي خانـه  «فرمود:  ×صادق امام

  )76/  2: 1374(قمی، ». دهیم گیریم و به آنها فرمان نمی نمی
 ،روزي آن شـخص کـه   دیـدم را مهمـانی   ×گوید: در خانه امام صـادق  یمابی یعفور  ابن

نهـی  هـا  آندادن از انجـام   بعضی از کارها شد. در این هنگام حضرت او رادادن مشغول انجام 
از بـه کـار گـرفتن     |رسول خدا«و فرمودند:  را بر عهده گرفتآنها دادن کرد و خود انجام 

  )93/  22  ق: 1404؛ مجلسی، 283/  6ق:  1407(کلینی، ». مهمان، نهی فرموده است
 تـا  و شد وارد ×رضا امام بر مهمانی آمده است که روزي ×ن در سیره امام رضایهمچن
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 خاموشـی  به رو چراغ میان، این گفت. در سخن می و بود نشسته حضرت آن شب نزد از یپاس
 بازداشت و کار این از را او ×کند، امام راه به رو را آن تا کرد دراز دست مهمان مرد. گذاشت

 گروهـی  ؛ مـا أضيافَنا النستخدم قَوم إنا: «فرمـود  سپس پرداخت و چراغ کردن درست به خود

 336/  12  ق: (ط دارالحدیث) 1407(کلینی،  .»داریم وانمی کار به را مهمان هرگز که هستیم
  )316/  24ق:  1409؛ حر عاملی، 337و 

بـه   ،شود مهمانش حتی بـراي تعمیـر کـردن یـک چـراغ      نمی راضی ×در جایی که امام
 و مینـ عمـل ک  انآن بزرگـوار  سـیره بایـد بـه   نیز کند، ما  می زحمت بیفتد و خودش این کار را

  )37: 1378، ي. (محمدکار نگیریم به مهمانانمان را
هـا یـا    آوري آنهـا بـا تعـارف    هـا و جمـع   مان را به شستن ظرف مهماناندر زندگی امروزه، 

امامـان   و بنابر فرموده است ^کاري خالف سیره ائمهکه این، کنیم  می هاي خاص وادار نگاه
 )284/  6ق:  1407نی، ، این کار ما جفا در حق مهمان است. (کلی^معصوم

  مهمانبه رفتن کمک نکردن . 5
هنگام رفتن مهمان، نباید کاري کرد که به مهمان القا شود، رفتنش موجب خشنودي میزبـان  

از صفات برگزیده است، اما کمـک کـردن بـه     ^است. خدمت به مهمان در سیره ائمه اطهار
ـ  ز صفات امیرالمؤمنیننقل است که یکی امهمان هنگام رفتنش، امري ناپسند است.   ×یعل

 گـر ید .کـرد  گاه مهمان را از خانه بیرون نمـی  کرد و هیچ این بود که خود به مهمان خدمت می
کرد، لوازم و وسـایل او را   را داشتند و چون مهمان قصد رفتن میها  نیز همین ویژگی ^ائمه

داري تلقـی   ن مهمـان ناخوش داشـت  نشانهزیرا این کار  ؛کردند داشتند و به او کمک نمی برنمی
 )367و  366 / 1ق:  841. (دیلمی، شد می

 ،چون قصـد کـوچ کردنـد   و  شدند ×مهمان امام صادق ،جمعی از جهینهدر روایت است: 
به آنها توشه و صله و عطا داد و به غالمانش فرمود: کنار روید و کمکی در بار و بنـه   ×امام

اهللا! خوب مهمـانی کـردي و    یابن رسول :گفتند ،چون بار بستند و آمدند وداع کنند .آنها ندهید
ولی به غالمانت دستور دادي ما را بـر کـوچ کمـک نکننـد؟ فرمـود: مـا        ،عطاي شایان دادي
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  )545و  544 :1376بابویه،  (ابن کمک ندهیم. ،خاندانی هستیم که در کوچیدن مهمان خود
کـه از سـیاري در    انشده، چن یت مینیز این رفتار رعا ^در سبک رفتاري دیگر اهل بیت

حضـرت   برونـد،  خواسـتند  چـون  و شدند وارد مهمانانی ×کاظم به امام حدیثی نقل است که

  )455/  72ق:  1403بازگرفت. (مجلسی،  کمک از را غالمانش

  استقبال و بدرقه مهمان. 6

تکریم و ارجمندي مهمان، اسـتقبال و بدرقـه اوسـت. ایـن نـوع رفتـار مـا، در         يها از مصداق
بدرقـه   خانـه مهمان را تـا در   ،خوب است میزبان دهد. عالقه ما را به مهمان نشان می حقیقت

کـه   و آرزو کندنشان دهد  يو یمیزبانبر از توفیق اش را  یخوشحالد و ضمن خداحافظی، ینما
این استقبال و بدرقـه   )48: 1378، ي. (محمددنآنها بیاید تا صمیمی شو خانهدوباره به  ،مهمان

  شود. یاز حقوق مهمان خوانده م |است که در سنت رسول خداقدر مهم  آن
آن اسـت   ،از حقوق مهمان بر صـاحبخانه  یکی«: کند یمنقل  |از پیامبر ×امام صادق

 .»چنـد قـدمی بـا وي بـرود     ،که صاحبخانه با آرامش و وقار در موقـع ورود و خـروج مهمـان   
 )84: 1380(فارابی، 

 باین اسـت کـه وي را تـا در    ،همان بر صاحبخانهاز حقوق مز آمده که یدر نقل دیگري ن
 )  2/70ق: 1378ه، ی(ابن بابو همراهی و بدرقه کند. خانه

  وظایف مهمان
بر مهمان نیز واجب است که اموري را رعایت کند تـا سـنت حسـنه مهمـانی پابرجـا بمانـد و       

  اند از:  ن، عبارتهاي بیشتر رفت و آمدها را فراهم آورد. برخی وظایف انسان در مقام مهما زمینه

  اطاعت مهمان از میزبان. 1

هاي ویژه میزبانِ خود را در نظر بگیرد و از هر چیزي کـه   مهمان باید شرایط خاص و موقعیت
) مهمان وظیفه دارد از میزبان 18: 1389کند. (محمدي ري شهري، موجب دردسر گردد، دوري 

یلی که مهمان باید از میزبان اطاعت یکی از دال خود اطاعت کند و کمتر لب به شکایت بگشاید.
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آمده  ×کند، این است که آشناترین فرد به اوضاع خانه، صاحبخانه است. در حدیثی از امام باقر

است که چون یکی از شما در بنه برادرش درآید، آنجایی نشیند که صاحب بنه به او گوید؛ زیرا 
  )300/  2:  1364مجلسی، داند. ( اش را بهتر از بیگانه می صاحبخانه عورت خانه

و تواند بدون اذن میزبان روزه بگیـرد   مهمان نمی در بحث گرفتن روزه مستحبی،همچنین 
روزه گـرفتن   کـه میزبـان را تـرك کـرده باشـد.      تواند از این اطاعت خارج شود می تنها وقتی

متحمـل شـده توسـط    هاي  نداشتن میزبان، موجب هدر رفتن هزینه یمهمان، در صورت آگاه
شود و ممکن است طعامی که میزبان درست کـرده، بـه سـبب نخـوردن میهمـان،       میزبان می

فاسد شود. کسی که روزه گرفته است، حتماً باید میزبان خود را باخبر سازد یا باید روزه خود را 
    )154/  4ق:  1407(کلینی،  .افطار کند

 ،سفره غذا را انداختنـد  هنگامی که و رفت دبه خانه یکی از یاران خو |پیامبرنقل است 
به او فرمـود:   |پیامبرخدا .ام و گفت: من روزه خودداري کردیکی از حاضران از خوردن غذا 

ات  روزه !؟گویی روزه هستی برادر مسلمان تو، براي پذیرایی از تو زحمت کشیده است و تو می«
: 1376اشـانی،  ک (فیض». افطار کن و بجاي آن روز دیگري روزه بگیر )که مستحبی است( را

  )36و  35

  از صاحبخانه پیشدست کشیدن از غذا . 2
مستحب است که میزبان، خوردن غذا را شروع کند و از همه دیرتر، از  ^در سیره ائمه اطهار

 چـون «فرمایـد:   در بیان سیره رسول خدا می ×که امام صادق خوردن غذا دست بکشد؛ چنان
 آخـر  و بـرد  به طعام مـی  دست آنها با که بود یکس اول خورد، غذا می مردم با |خدا رسول

) ایـن عمـل   455/  72ق:  1403(مجلسـی،  ». بخورنـد  همـه  تا کشید دست می بود که کسی
شود تا مهمان، از غذاي خود لذت ببرد و با خاطر آسوده غذا بخـورد. مهمـان    میزبان، سبب می

 يو اذیت میزبان شـود. بـرا   که موجب آزار يا کند، به گونه يرو ادهیهم نباید در خوردن غذا ز
میزبان زودتر سیر بشود و دست از غذا بکشـد،   یمثال، اگر مدت خوردن غذا به درازا بکشد، ول

  )293/  2  :1364این عمل مهمان در دین مبین اسالم نکوهش شده است. (ر.ك: مجلسی، 
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 شـود کـه صـاحبخانه از سـیر     ، سبب مـی از صاحبخانه شیپدست کشیدن از غذا  ییاز سو
میزبـان بایـد، پـیش از مهمـان،     «فرمود:  |رسول خدا بودن مهمانش اطمینان حاصل کند.

تـا مهمانـان بـا آرامـش و     د شروع به خوردن غذا کند و بعد از همه دست از غذا خوردن بکشـ 
دست کشیدن مهمان پیش از میزبان، در حقیقت نوعی ». خیال راحت غذا بخورند و سیر شوند

 .ورزي در مهمـانی اســت  ان و ایـن عمــل در سـنت، نشــانه ادب  احتـرام اســت از بـراي مهمــ  
    )579/  1ق:  1410ادریس،  (ابن

  نهی از دستور به صاحبخانه. 3
اي  شود، امر و نهی به میزبان اسـت. عـده   ها دیده می مهمانی ییکی از مواردي که گاه در برخ

یقـت، عمـل ایـن افـراد     گذارند. امـا در حق  این امر نهی را نوعی حس راحتی با میزبان نام می
مـالی   اگر میزبان وضع خوبی ندارد و قدرت شود. نوعی توهین به شخصیت میزبان خوانده می

حتـی اگـر   بکنـد.  آورنـد   آنچه بـرایش مـی   به جزغذایی  درخواستاز او  نبایداو ضعیف است، 
 واسـت درخعرفی ایـن   از نظر اخالقی و ،کند اش را تهیه می داند میزبان غذاي مورد عالقه می

   ت.درست نیس
دستور دادن به میزبان، در سنت به شدت نکوهش شده است و اگر توهینی بـه ایـن نـوع    

 مهمان شود، نتیجه کردار اوست و دینی بر گردن میزبان نیست.

 تـوهین  اگـر  که نفرند هشت علی! اي«فرمود:  ×در وصیت خود به علی |رسول خدا

 بـر  کـه  آن نشـیند؛  اي بـه سـفره   دعـوت  بی که کس آن: نکنند سرزنش را خویشتن جز ،شوند
  )355/  4 ق: 1413بابویه،  (ابن...». کند  فراوان نهی و امر صاحبخانه

گاهی ممکن است امر و نهی به صاحبخانه، موجب به دردسر افتادن وي گـردد و مجبـور   
 ابووائل گوید: روزيخویش، ضرر مالی نیز متحمل شود.  يشود به خاطر مهمانان و حفظ آبرو

موقـع غـذا کـه شـد، سـلمان       .نزد او مانـدیم  من و ابوذر به زیارت سلمان رفتیم و براي ناهار
ابوذر گفت: اگـر بـا ایـن     .تعارف کرد که بخوریم مقداري نان جو و نمک برایمان آورد و به ما

 م.بـردی  بود، بهتر بود و ما بیشـتر لـذت مـی    بو ـ می  مقداري سعتر ـ گیاهی خوش  ،نان و نمک
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همان سبزي که ابوذر  با مقداري از ،ز نزد ما بلند شد و بیرون رفت و بعد از چند لحظهسلمان ا
 !بخشـید  وقتی غذا تمام شد، ابوذر گفت: خدا را شکر که بـه مـا قناعـت   . خواسته بود، برگشت

معلـوم شـد   . رفت نمی اگر به روزي خود قانع بودي، آفتابه من به رهن ،سلمان گفت: اي ابوذر
فروش به رهن گذاشـته   را نزد سبزي آفتابه خود ،کند یرا عملینکه درخواست ما سلمان براي ا

 ق: 1403. (مجلسی، را بدهد يسبز پولکه  یزمانتا  و مقداري سبزي براي ما تهیه کرده بود
 )23 ، ح384/  22

  . دعا کردن براي میزبان4
. عا براي میزبان استد ه،درباره مهمان بدان اشاره شد ^در سیره اهل بیتیکی از آدابی که 

و قـدردانی از   يگـزار  در حقیقت، این دعا افزون بر طلب بخشـش و آمـرزش، نـوعی سـپاس    
ابوالهیثم انصاري غذایی تهیـه و  : گفت عبداهللا انصاري نقل شده که می از جابربن میزبان است.

 |و یاران آن حضرت را به خوردن آن دعوت کرد. هنگامی که یـاران پیـامبر   |پیامبرخدا
به برادر میزبان خود پاداش و ثـواب  «به آنها فرمود:  |خدا رسول ،از خوردن غذا فارغ شدند

هنگـامی کـه مهمـان وارد    «فرمـود:   .آنها عرض کردند: چگونه به او ثواب برسـانیم  .»برسانید
 ،براي او دعـاي خیـر بکنـد   و هایش را بنوشد  خورد و نوشیدنیبخانه میزبان شود و غذایش را 

  )  101/  5: 1984. (جزري، »پاداش براي میزبان خواهد بود موجب جلبخیر همین دعاي 
لبـاس   و غذا، جا امکانات شخصی خود اعم از ، همهوقتی میزبان در کمال بذل و بخشش

: 1378، يشکر نعمـت کنـد. (محمـد    دارد دهد، مهمان نیز وظیفه را در اختیار مهمان قرار می
کافی نیست، بلکه باید از  ییهایش، به تنها برابر نعمت گزاري از خداوند در ) تشکر و سپاس69

اند، سپاسگزاري و حق آنها را از ایـن طریـق ادا کـرد و     کسانی هم که وسیله آن موهبت بوده
  آنها را از این راه به خدمات بیشتر تشویق نمود.

 اوست. رسم است تا وقتـی دعـاي سـفره    تشکر مهمان از میزبان، دعا در حق او و خانواده
خوانده و از میزبان قدردانی نشده، کسی سفره را ترك نکند و اگر چنین کند، امـري ناپسـند و   

  شود.   زشت انجام داده که مستحق سرزنش و نکوهش می
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  نتیجه 
  توان نتیجه گرفت:  دینی میهاي  و آموزه ^با بررسی سیره اهل بیت

در سبک زنـدگی و   ظریفبسیار مهم و از مسائل  نوازي، و ادب مهمان رسیدگی به مهمان
  اند. است که ما را به آن سفارش کرده ^تعامالت خانوادگی اهل بیت

بـدون  دادن به شکل همگـانی؛ پـذیرفتن دعـوت مـؤمن؛      ؛ مهمانیخدا يتنها برا ،مهمانی
ـ  مهمان؛ پرهیز از اسراف در سفره غذا؛ مهمانی ننشد نیطوال؛ مهمانی نرفتنبه دعوت  وازي ن

ترین آداب مهمانی در سـیره اهـل    ، از مهمدر مهمانیز از تکلّف یو پره سادگیو  قدر توان به
  است. ^بیت

کمـک  ؛ غذا شـدن بـا مهمـان    هم؛ استقبال و بدرقه از مهمان؛ مهمان و بزرگداشت احترام
، از برخـورد گـرم و صـمیمی   ه در هنگام مهمان داشتن و پرهیز از روز؛ مهمانبه رفتن نکردن 

  داري است. مهمان ترین وظایف میزبان در مهم
نهـی از دسـتور بـه    ؛ از صـاحبخانه  شیپـ دست کشیدن از غـذا  ؛ اطاعت مهمان از میزبان

  ترین وظایف مهمان معرفی شده است. ؛ دعا براي میزبان، به عنوان مهمصاحبخانه
موجب افزایش دیـد و   ^توان گفت، الگو قرار دادن سبک زندگی ائمه اطهار ان مییدر پا

  شود. ها می ان خانوادهیهنگ صله رحم و ایجاد فضاي صمیمانه مبازدید و ترویج فر

  منابع و مآخذ
 .قرآن کريم .١

جلد، قـم، دفتـر    ٣، السرائر الحاوي لتحرير الفتاويق،  ١٤١٠احمد،  ادريس، محمدبن ابن .٢
 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم. يانتشارات اسالم

 يجلد، تهران، مکتبة النينو ١(األشعثيات)،  جعفرياتالتا،  ياشعث، محمد بن محمد، ب ابن .٣
 الحديثة، چاپ اول.

 جلد، قم ، جامعه مدرسين، چاپ اول. ٢، الخصال، ١٣٦٢، يبابويه، محمد بن عل ابن .٤
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، قم، يتهران يجلد، ترجمه محمد جواد ذهن ٢، علل الشرائع، ١٣٨٠ــــــــــــــــــــــــ ،  .٥
 انتشارات مؤمنين، چاپ اول.

جلد، تهران، نشر جهـان، چـاپ    ٢، ×عيون أخبار الرضاق،  ١٣٧٨ـــــــــــــــــــــ ، ـــ .٦
 اول.

 يجلد، قم، دفتر انتشـارات اسـالم   ٤، من ال يحضره الفقيهق،  ١٤١٣ــــــــــــــــــــــــ ،  .٧
 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم. 

جلد، تهران، انتشـارات   ١، يا ، ترجمه محمدباقر کمرهمالياأل تا،  بی ــــــــــــــــــــــــ ، .٨
 علميه اسالميه، چاپ ششم.

محمد عبـدالقادر عطـا، بيـروت، دارالکتـب      ، تحقيقالطبقات الکبريم،  ١٩٩٠سعد،  ابن .٩
  .العلميه، چاپ اول

ــن .١٠ ــدران  اب ــوب مازن ــدبنيشهرآش ــ ، محم ــب ق،  ١٣٧٩، يعل ــي طال ــب آل أب  ^مناق
 قم، عالمه، چاپ اول.جلد،  ٤شهرآشوب)،  (البن

، تحقيـق  معجـم مقـاييس اللغـة   ق،  ١٤٠٤فارس زکريا،  فارس، أبو الحسين أحمدبن ابن .١١
 مکتبة االعالم االسالمي.جا،  بیعبدالسالم محمد هارون، 

و دار صـادر، چـاپ    يبيـروت، دار احيـاء التـراث العربـ    ، مسندق، ١٤١٥، حنبل احمدبن .١٢
 سوم.

جلـد، قـم، دار الکتـب اإلسـالمية،      ٢، المحاسن، ق ١٣٧١خالد،  محمدبن ، احمدبنيبرق .١٣
  چاپ دوم.

و  يجلـد، تهـران، مرکـز انتشـارات علمـ      ٣، يگزيـده کـاف  ، ١٣٦٣، محمدباقر، يبهبود .١٤
 ، چاپ اول.يفرهنگ

)، |(مجموعه کلمات قصار حضـرت رسـول   نهج الفصاحة، ١٣٨٢پاينده، ابوالقاسم،  .١٥
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 دانش، چاپ چهارم. يتهران، دنيا

  .، بيروت، داراحياء التراث العربيالشمائل المحمديه تا، بي ترمذي، ابو عيسي، .١٦
، قم، دفتر تبليغات غرر الحکم و درر الکلم، ١٣٦٦، دمحم بن تميمي آمدي، عبدالواحد .١٧

  .ياسالم
، تحقيق محمد حامد |جامع االصول من احاديث الرسولم، ١٩٨٤االثير،  جزري، ابن .١٨

  .العربي، چاپ چهارم الفقي، بيروت، دارالتراث
  .نا جا، بی ، بي، تحقيق يوسف عبدالرحمان المرعشيمستدرک تا، بي حاکم نيشابوري، .١٩
ـ    ق،  ١٤٠٩حسن،  ، محمدبنيحر عامل .٢٠ تحصـيل مسـائل    يتفصـيل وسـائل الشـيعة إل

 ، چاپ اول.^البيت جلد، قم، مؤسسه آل ٣٠، الشريعة

مؤسسـه   جلـد، قـم،   ١(ط ـ الحديثـة)،    قرب اإلسنادق،  ١٤١٣جعفـر،   بن ، عبداهللايحمير .٢١
 ، چاپ اول.^البيت آل

جلد، ترجمـه سـلگي نهاونـدي، قـم،      ٢، ارشاد القلوبق،  ٨٤١محمد،  بن ديلمي، حسن .٢٢
 انتشارات ناصر.

، بيـروت،  القـرآن  غريـب  فـي  المفرداتق،  ١٤١٢محمـد،   بن ، حسينياصفهان راغب .٢٣
  .اول دارالعلم، چاپ

  .دار الکتاب ، قم، مؤسسهالنوادر تا، ، بياهللا راوندي، فضل .٢٤
  .#، قم، مدرسه امام مهديالدعواتق، ١٤٠٧ ،الدين راوندي، قطب .٢٥
  .، بيروت، دارالفکر، چاپ اولالجامع الصغير م،١٩٨١ق،  ١٤٠١، لدينا لسيوطي، جال .٢٦
جلـد، نجـف، مطبعـه حيدريـه،      ١(للشـعيري)،  جامع األخبـار تا،  يمحمد، ب شعيري، محمدبن .٢٧

 چاپ اول.



210     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

ــي، .٢٨ ــي طبران ــا،  ب ــري ت ــم الکب ــدي معج ــق حم ــاء   ، تحقي ــلفي، دار احي ــد الس عبدالحمي
  .العربي، چاپ دوم التراث

 .، قم، شريف رضيمکارم االخالق ،١٣٧٠ / ق ١٤١٢، فضل بن طبرسي، حسن .٢٩

جلـد، قـم، دارالثقافـة، چـاپ      ١(للطوسـي)،   األماليق،  ١٤١٤الحسن،  ، محمدبنيطوس .٣٠
 اول.

، مشهد، يز، ترجمه حجا×صحيفة اإلمام الرضاق،  ٢٠٣، ×امام هشتم ،يموس بن يعل .٣١
 .×امام رضا يکنگره جهان

، آسـتان قـدس   ^آداب معاشـرت از ديـدگاه معصـومين   ، ١٣٨٠فارابي، محمـدعلي،   .٣٢
  مشهد، چاپ پنجم.

 التابعـه  االسـالمي  النشـر  ، مؤسسهقم ،المحجة البيضاء، ۱۳۷۶، مالمحسن، يکاشان فيض .٣٣
  .مبق المدرسين لجماعه

اکبـر   ، تحقيـق علـي  ضـاء فـي تهـذيب االحيـاء    المحجة البيتا،  بي ، ــــــــــــــــــــــــ .٣٤
  .غفاري، قم، دفتر انتشارات اسالمي، چاپ دوم

قـرآن، چـاپ    ازي هـاي  درسي فرهنگـ  ، تهران، مرکـز نور تفسير، ١٣٨٣، محسن، يقرائت .٣٥
 يازدهم.

سفينة البحار و مدينة الحکم و اآلثار مـع تطبيـق النصـوص    ، ١٣٧٤عبـاس،   قمي، شيخ .٣٦
  رضوي. قدس آستان ، مشهد، انتشاراتاالنوارالوارده فيها علي البحار 

جلــد، تهــران، دارالکتــب  ٨، الکــافيق،  ١٤٠٧اســحاق،  بــن يعقــوب ، محمــدبنيکلينــ .٣٧
  جلد، قم، دارالحديث، چاپ اول. ١٥ق، ١٤٢٩ االسالميه، چاپ چهارم؛

، تحقيـق شـيخ   کنزل العمال في سنن االقوال و االفعـال م، ١٩٨٩ق، ١٤٠٩متقي هنـدي،   .٣٨
  .صحيح شيخ صفوة السقا، بيروت، مؤسسه الرسالهبکري حياني، ت
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 ١١١، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبـار األئمـة األطهـار   ق،  ١٤٠٣، محمـدباقر،  يمجلس .٣٩
 جلد، بيروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم.

جلد، ترجمه محمـد بـاقر    ٢(آداب معاشرت)،  بحاراألنوار، ١٣٦٤ــــــــــــــــــــــــــ،  .٤٠
 ، تهران، اسالميه، چاپ اول.يا کمره

جلـد،   ٢٦، مرآة العقول في شـرح أخبـار آل الرسـول   ق،  ١٤٠٤ــــــــــــــــــــــــــ ،   .٤١
  تهران، دارالکتب االسالمية، چاپ دوم.

جلـد، قـم،    ١٦، مالذ األخيار في فهم تهـذيب األخبـار  ق،  ١٤٠٦ـــــــــــــــــــــــــ ،  .٤٢
  چاپ اول.اهللا مرعشي نجفي،  کتابخانه آيت

 تـا، کتابخانـه ديجيتـال مؤسسـه     ي، بـ ]الکترونيکي منبع[ معاشرت اخالقمحدثي، جواد،  .٤٣
 . ^البيت اهل معارف نشر و تحقيقات

http: //lib.ahlolbait.com/parvan/resource/34899 
 ، قم، دارالحديث، چاپ اول. نامه مهماني فرهنگ، ١٣٨٩محمدي ري شهري، محمد،  .٤٤

مرکـز انتشـارات دفتـر تبليغـات     ، قـم ، مهمانداري در اسـالم ، ١٣٧٨، نـورمراد محمدي،  .٤٥
 .اسالمي

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر التحقيق في کلمات القرآن الکريم، ١٣٦٠، حسن، يمصطفو .٤٦
 کتاب.

جلـد،   ٢٨، مستدرک الوسائل و مستنبط المسـائل ق،  ١٤٠٨، يمحمدتق بن ، حسينينور .٤٧
 ، چاپ اول.^البيت قم، مؤسسه آل

تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعـروف  ق،  ١٤١٠، يعيسـ  فراس، مسعودبن ورام بن ابي .٤٨
 جلد، قم، مکتبه فقيه، چاپ اول. ٢، به مجموعه ورام

  





 

  
  
  
  

  ^بیت اندازي بر جایگاه تعامل و مدارا در سبک زندگی اجتماعی اهل چشم
  با رویکردي بر آیات و روایات

  * فاطمه سلطان محمدي

  چکیده

اخالقی اسالم است که پیشوایان دین در تعامل با دیگران بر آن  مدارا یکی از اصول
در جایی که مـدارا موجـب آسـیب بـه      ^و ائمه اطهار |اند. پیامبر تأکید داشته

شد، همواره با مخالفانشان با مدارا رفتـار   اساس اسالم یا مصالح جامعه اسالمی نمی
ره پیشـوایان اسـالم   اصـل مزبـور را در سـی   کـه  کردند. این تحقیق بر آن اسـت   می

گرا  بازکاوي کند تا هم پاسخی باشد به دشمنان اسالم که پیشوایان دین را خشونت
کنند و هم الگویی باشد براي پیروان، تا از سیره این بزرگان براي تعامـل   معرفی می

با مخالفان سود بجویند. این پژوهش با رویکـرد نظـري و تحلیلـی، مـواردي را کـه      
دنـد، تحلیـل و   کر که با قاطعیت رفتار میرا آن با مدارا و مواردي پیشوایان دین در 

  ده است.کربازشناسی 

  کلیدي واژگان

  .، مدارا، تعامل اجتماعی، اخالق اجتماعی^، امامان|پیامبر

                                                                             

 hosinsoltan@yahoo.com  دانشجوي دکتراي تفسیر.. *
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  مقدمه
نقشـی مهـم و اساسـی     ،یکی از اصول اخالقی اسالم است که در بهبود روابط اجتماعی مدارا

درسـتی و بجـا اسـتفاده شـود، از بسـیاري از       بـه  ،از این اصل ارزشـمند اي  دارد. اگر در جامعه
آن  يورزي و دشمنی، جلـوگیري خواهـد شـد و اعضـا     ها، از جمله قطع روابط و کینه کجروي

  روانی بیشتري زندگی خواهند کرد. مشجامعه با آرا
ت خـود،  در زندگی پربرکـ  زینو امامان  |و پیامبر کردهتأکید  اری، بساین اصل براسالم 

مـدارا و گذشـت شـناخته    صـفت  با  ؛ تا آنجا کهدادند می همواره آن را منش و روش خود قرار

وإِنـک لَعلـي   « افتخـار لـوح   وندگذشت و مدارایش، از خدال یدلبه  |شدند. پیامبر اکرم می
 به امامـت  ،از گذشت و مداراي ایشان ^گرفت و بسیاري از دشمنان ائمه اطهار» خلُقٍ عظيمٍ

خدا داناتر است که رسالت خود «آوردند:  اختیار فریاد برمی کردند و بی اعتراف می، آنان پی برده
  )124 / انعام. (»را در کجا قرار دهد

. انـد  کـرده عمـل   بـه آن مدارا با مخالفان، از اصولی است که پیشـوایان معصـوم همـواره    
قدرت بودند، تا آنجـا   صاحبه ک به ویژه هنگامی ،با مخالفان خود ^و ائمه اطهار |پیامبر

آنـان در اجـراي دسـتورات خداونـد     در واقـع  . دنـد کر داد، با مدارا رفتار مـی  که شرع اجازه می
کـه بـه    داد و به ویـژه هنگـامی   که شرع اجازه می در مواردي یولناپذیر و جدي بودند،  انعطاف

 یالهـ  زندگی ازکه چنان ؛کردند ، با عفو و مدارا برخورد میشد یم جفا یا توهینی شانیاشخص 
کـه   هـایی  نمونـه است؛  گزارش شدههاي افتخارآفرین از مدارا با مخالفان  آن بزرگواران، نمونه

  در خود نهفته دارد. يپربار هاي درس ،براي بشریت
هـا بـا    در جهان امروز که سخن از مخالفان سیاسـی و شـیوه برخـورد احـزاب و حکومـت     

آیـد،   مـی  شمارارزش به  ،ساهل و تسامح با مخالفان سیاسیمخالفان است و برخورد همراه با ت
 ردبـا مخالفـان خـود چگونـه برخـو      ^کـه پیشـوایان معصـوم   شـود   ین پرسش مطـرح مـ  یا

بوده است یـا همـراه بـا مـدارا و      انهیجو برخورد آنان با مخالفان، شدید و انتقاما یآاند؟  کرده می
جایگاهی داشته و تـا کجـا بـه آن عمـل     گذشت؟ مدارا در زندگی سیاسی و اجتماعی آنان چه 
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ثابـت  ، ^مصـادیق عینـی از زنـدگی پیشـوایان معصـوم      گـزارش اند؟ این مقالـه بـا    کرده می

  اند. که آن بزرگواران از پیشتازان مدارا با مخالفان بودهکند یم

  مدارا مفهوم
هنگامی به کار آید. این افعال  می ،هم با همزه و هم بدون همزه ،»داریته«و » دارأته«از  مدارا

نرمی و مالیمـت رفتـار کـرده     ا، با او بمخالف خوددرگیري با  يبجاکه شخص  دنشو برده می

و است  »االتقاء لشره«کند، معنایش استفاده آن را با همزه  کسنویسد: هر منظور می باشد. ابن

. بـه معنـاي خدعـه و نیرنـگ گرفتـه اسـت      » دریـت «، از باب کار ببرد بهبدون همزه  سهرک
به معناي مخالفت و مدافعـه اسـت. سـخن خـداي     » مدارأه«اصل ) 71 / 1 :1405منظور،  ابن(

آنان «فرماید:  خداوند متعال می ؛هاي مؤمنان، از همین باب است متعال در بیان یکی از ویژگی
  )54/  قصص. (»کنند را با حسنه دفع می سیئهاند که  کسانی

اند که دشنام و اذیت را با سالم و  منان کسانیمؤ: «است در تفسیر این آیه گفته عباس ابن

 ادرأ و«گوید:  که می ) نیز از این باب است حدیثی28 / 6: تا (غزالی، بی» دهند. مدارا پاسخ می

  )128 :1404(حرانی،  .»شوند می دفع شبهه آمدن وارد ؛ حدود بابالشبهات احلدود

خویی و ظرافت داشتن در کار  رماست. رفق به معناي ن» رفق«معادل دیگر مدارا در عربی 

  )149 / 5 :1409(فراهیدي،  گویند. می» رفیق«کند،  خویی پیشه می که نرم است و به کسی
یعنـی مهربـانی،    ،در عربـی » رفـق «کاربرد دارد، بیشتر معـادل کلمـه    اما آنچه در فارسی

ریـف  گونـه تع  واژه را ایـن  ایـن  فارسـی  هـاي  روي، در فرهنـگ  عطوفت و گذشت است. بدین

معناي مالیمت، نرمی، بردباري، سازگاري، لطف، خضـوع، فروتنـی و    کنند: مدارا در لغت به می
  )اباب مدار: 1372دا، شفقت آمده است. (دهخ

 و نـزاع  تـرك  و مالطفت و نرمی با مـردم  ،گوید: مدارا عالمه مجلسی در تعریف مدارا می
  )374 / 67 :1404(مجلسی،  است. آنان با مجادله

اسـت   یمقـام در  ،رفتار همراه با تسامح و نرمی و گذشـت  ،مدارا توان گفت می عدر مجمو
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صورت معمول انتظار برخورد و شدت عمل وجود دارد. شاید به این سبب به رفتار مالیم  که به
شده است که شخص با رفتار همراه با تسـامح   گفتهمدارا  ،و گذشت در قبال خشونت و توهین

  کند.دورو پیامدهاي ناگوارتر برخورد با او را از خود  الف خودمخ خواهد شرّ میشت، و گذ

  میان مدارا و سازش مرز
 ،کوتاه آمدن در اصول و مصالح اسـالم ، با مداهنه و سازش تفاوت دارد. سازش و مداهنه مدارا
منـافع و   دن ازی، چشـم پوشـ  کـه مـدارا   در صورتی؛ کسب منافع شخصی یا گروهی است براي

  کسب منافع و مصالح عمومی و اسالمی است. رايب ،شخصی يها انیز
  گوید:  تفاوت مدارا و مداهنه می درباره غزالی

اگر به هدف سالم ماندن دینت و اصالح برادرت، از خطـاي طـرف چشـم پوشـیدي،     
هـاي درونـی    برداري شخصی و رسیدن به خواسته اما اگر به هدف بهره؛ این مداراست

  )184 / 5 :تا (غزالی، بی این مداهنه است. و حفظ مقام و موقعیت گذشت کردي،

تـوزان   و مؤمنان را در برابر دشمنان عنـود و کینـه   |خداوند متعال در عین اینکه پیامبر

هـاي ایشـان    کنـد، رحمـت و شـفقت را نیـز از ویژگـی      لجوج، باصالبت و قـاطع معرفـی مـی   
بـه   د ویسـتا  یرا مـ  |رخلق کریمانه پیامب، ) همچنین در موارد متعدد29/  (فتح؛ شمرد برمی

آن حضرت را  د؛ پسبا آنها از درِ سازش درآی اودوست دارند  ،دهد که مشرکان خبر می شانیا
  )9ـ  8/  دارد. (قلم خواسته آنان برحذر می دادن به تناز 

  مدارا انواع
تقیه «تقیه دانسته شده که به آن  يبرمبنا، ^از موارد مدارا در سیره پیشوایان معصوم بعضی

که از  بنابراین، مدارا بر دو نوع است: مدارایی )17 :1365فاضل لنکرانی، (گویند.  می» داراتیم
تقیـه و   يبر مبناکه  گیرد و مدارایی مداراکننده و سجیه ذاتی شخص، سرچشمه می يبزرگوار

ـ بـه ا کند. در مورد نخست، شخص  را ایجاب می مدارامصالحی است که  لیدل به بـا   لیـ ن دلی
مورد رضاي خدا و سبب تقرب  وکند که آن را از خصال نیک انسانی  مدارا رفتار می مردمان با
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  داند. یمبه او 
کـاري نهفتـه اسـت؛ یعنـی      نوعی تقیه و پنهـان » مدارا«در زبان عربی در خود کلمه  البته

دهد و با طـرف   پیامدهایش به آن تن می لیدلشود که شخص به  می گفته رفتاري به» مدارا«
انـد:   شناسان گفته کند. به همین دلیل، برخی از لغت با اغماض و گذشت برخورد مید مقابل خو

کنـد.   و اظهـار دوسـتی مـی    ،خـود را پنهـان   ظدر حقیقت، کینه و غـی  ند،ک که مدارا می کسی
هـاي اخالقـی و از صـفات     که یکی از ارزشهم » کظم غیظ) «255 / 14 :1405منظور،  (ابن

اش از خشم، لبریز شده،  ، به این معناست که شخص با اینکه سینهرود یبه شمار ماران کپرهیز
دهـد. (فخـر رازي،    سازد و بـه آن ترتیـب اثـر نمـی     درون پنهان می رغضب خود را دو  خشم
1420: 9 / 367(  

  مخالفان
که مذهبی دیگر دارد، آمـده   به معناي دشمن، خصم، ناسازوار و ناموافق، و آن ،در لغت مخالف
  )»مخالف«ذیل واژه : 1372دهخدا، (است. 

  ، چندگونه مخالف داشتند:  ^و ائمه اطهار |، اعم از پیامبر^پیشوایان معصوم

  دینی: مشرکان، مسیحیان، یهودیان و منافقانِ به ظاهر مسلمان؛   مخالفان
  را قبول نداشتند؛  ^که مرجعیت دینی ائمه اطهار مذهبی: مسلمانانی مخالفان
و  ندرا در بعد سیاسی قبول نداشـت  ^ق رهبري ائمه اطهارکه ح سیاسی: کسانی مخالفان

  شناختند؛   حاکمان واقعی به رسمیت نمی در مقامایشان را 
هاي شخصـی، همچـون حسـادت و امثـال آن، بـا       که به انگیزه شخصی: کسانی مخالفان

  مخالف بودند. شانیا

  ^پیشوایان معصوم کالممدارا در  جایگاه
آن  |تا آنجا که پیامبرشده؛ تأکید  يبا مخالفان، در احادیث زیاد با مردم و حتی درباره مدارا

من به همـان  «فرمایند:  ) ایشان می116 / 2 :1365(کلینی،  کرده است. را نصف ایمان معرفی
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) نیز از آن 117: . (همان»ام امر شدهز ینام، به مدارا با مردم  اندازه که به انجام واجبات امر شده
به تبلیغ رسالت مأموریت دارم، به مدارا بـا مـردم    که چنانهم«فرمود: حضرت روایت شده که 

 |جبرئیل بر رسول خـدا «کند:  روایت می ×) امام باقر48 :1404(حرانی،  .»ام نیز امر شده

(کلینـی،   .»فرماید: با آفریدگانم مدارا کـن  رساند و می نازل شد و گفت: خدایت به تو سالم می
اي از مدارا با مـردم داشـته    هرکس بهره«نقل است که فرمود:  یز از آن حضرتن) 116 :1365

  )118 :. (همان»باشد، از ایمان نیز بهره دارد
، سـنت خداونـد نیـز هسـت.     |سیره رسول خدافقط  مدارا با مردم و حتی با مخالفان، نه

: اسـت  گویـد ـ آمـده    سخن می ×در تورات ـ آنجا که خداوند با موسی «فرمود:  ×امام باقر

را بـا دشـمنانم و دشـمنان     مـدارایم وسی، راز نهفته مرا در دلت پنهان کن و در مقابـل،  اي م
گویی علیـه مـن وادار مسـاز کـه در آن      آنان را به دشنام ،خودت آشکار ساز و با افشاي اسرارم

  . (همان)»اي گویی به من شریک شده صورت، با دشمنانم و دشمنان خودت در دشنام
کند: میان من و مـردي از قـوم (اهـل سـنت) نزاعـی شـد. امـام         بن احمر روایت می هشام

  (همان). »با آنان مدارا کن«به من فرمود:  ×کاظم

یعنـی بایـد بـه    «) فرمـود:  83/  (بقره» وقُولُواْ للناسِ حسنا«در تفسیر آیه  ×امام صادق

رویـی سـخن    باید با گشاده با مؤمنان ؛همه مردم، چه مؤمنان و چه مخالفان، سخن نیکو گفت

تـرین   آسـان  ،و ایـن کـار   کـرد تا ایشان را به ایمان جذب  ،گفت و با مخالفان با مدارا و نرمش
». دور سـاخت شر مخالفـان را از خـود و بـرادران مـؤمن      ،توان بدان وسیله است که می یراه

  )401 / 9 :ق1404(مجلسی، 
مدارا کنـد، بـه    صورتن که با بندگان خدا به بهتری هر مرد یا زنی«نیز آن حضرت فرمود: 

هـاي او را   که با مدارایش به باطلی نیفتد و از جاده حق منحرف نشـود، خداونـد نفـس   آنشرط 

صبر بر کتمان راز ما و  لیدلو به او به  کردتسبیح قرار خواهد داد و اعمال او را پاکیزه خواهد 
خواهـد داد کـه در   را  خشم و هر آنچه از جانب مخالفان ما بر او وارد آمده، ثواب کسی لتحم

  . (همان)»راه خدا به خون خویش غلتیده است
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  ^با مخالفان در سیره رفتاري پیشوایان معصوم مدارا
  . مدارا به منظور هدایت افراد به راه حق1
کرد تا زمینه هـدایت   با مردم با مدارا و مالیمت رفتار می |بسیاري از موارد، پیامبر اکرم در

برخوردهـاي خشـن و دور از نزاکـت     حضـرت بـا  نـادان کـه   افراد  که ن، چنارا فراهم کند آنها
 حضـرت  لق کریمانـه آن با خُ یوقتمثل داشتند،  و از جانب ایشان نیز توقع مقابله به دکردن می

  بردند. پی می |شد و به حقانیت پیامبر شان ایجاد میدرونشدند، انقالبی در  مواجه می
 ،شـد  که باعث جذب مـردم بـه دیـن حـق مـی     خداوند متعال از این خلق نیکوي حضرت 

فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم ولَو کُنت فَظّا غَلـيظَ الْقَلْـبِ الَنفَضـواْ مـن     «کند:  گونه یاد می این

ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع کلوخـوي   چنین خوش به سبب رحمت خداست که تو با آنها این؛ ح

شـدند. پـس بـر آنهـا      از گرد تو پراکنده می ،بودي دل می ان هستی. اگر تندخو و سختو مهرب

  )159/  عمران (آل .»ببخشاي و برایشان آمرزش بخواه
ز یـ ن گفتنـد  که بـه ایشـان ناسـزا مـی     شامیانیژه با یو مخالفان، بهبا  ^مداراي ائمه اطهار

رز میـان حـق و باطـل بـود؛ زیـرا      منظور فراهم آوردن زمینه هدایت افراد و نشـان دادن مـ   به

کرده بود که مردم آن دیـار، آنـان را یگانـه دشـمن     اثر مردم بر چنان  ،تبلیغات معاویه در شام
گفتنـد   یم دیدند، دشنام را می ^بیت روي، شامیان هرگاه یکی از اهل دانستند. بدین اسالم می

  کردند. و اهانت می
و  ×، بـه محـض مشـاهده امـام حسـن     روزي یکی از شامیان که وارد مدینـه شـده بـود   

که فهمیـده بـود او    ×کرد. امام حسن ×شناختن او، شروع به لعن او و پدرش امیرالمؤمنین

به او سالم کرد و فرمـود: اي   ×شامی است، صبر کرد. وقتی او از ناسزاگویی باز ایستاد، امام

اي. آنگـاه حضـرت    همرد، به گمانم در این شهر غریبی! شاید مرا با کسی دیگـر اشـتباه گرفتـ   
کنـد. حتـی از وي دعـوت کـرد تـا       کمـک ، بـه او کرد تا در صورت نیاز آن مرد اعالم آمادگی

مهمان آن حضرت باشـد. مـرد شـامی بـا مشـاهده ایـن واکـنش و         ،که در مدینه هست زمانی
دهـم کـه تـو خلیفـه      گواهی می«به گریه افتاد و گفت:  ،آمیز امام سخنان نرم و محبت یدنشن
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تـو و  تـاکنون  . قـرار دهـد  کجا درتر است که رسالت خود را  زمین هستی و خداوند آگاهخدا در 

آنگـاه   .»دترین مردم نـزد مـن هسـتی    ترین افراد نزد من بودید و اکنون محبوب پدرت مبغوض
دلیـل   داد و تا پایان سفرش در مدینه، مهمان آن حضرت بـود. وي بـه   ×ماش را به اما اثاثیه

ـ   از شـیعیان اهـل   ×این محبت امام حسـن   )305 / 4 :تـا  بـی  (فـیض کاشـانی،   د.بیـت گردی

  شود. می همشاهد فراوان نیز ^بیت هاي چنین رفتاري با مخالفان، در زندگی سایر اهل نمونه

  هاي بزرگتر گیري از زیان مدارا به قصد پیش .2
م و هـاي غیرمسـتقی   ، از راهافکـن  تفرقـه گیري از شرارت افـراد شـرور و    براي پیش |پیامبر

 تـا فرمـود   یمـ احترام و تکریم را  که ممکن بود، این افراد کرد و تا جایی آمیز اقدام می مسالمت
در جامعـه اسـالمی نشـود.     يرینفاق و درگشان باعث ایجاد  طلبی خواهی و احترام بزرگی حس

امـا در واقـع، آن   ؛ دهی تلقی شـود  چنین رفتاري با افراد شرور، ممکن است به ظاهر نوعی باج
  .کرد ضرت با کمترین هزینه، سالمت جامعه اسالمی را تضمین میح

بـن نوفـل اذن ورود خواسـت.     ۀدر منزلش نشسته بـود کـه مخرمـ    |روزي رسول خدا

به او اجازه دهید وارد شود. وقتـی مخرمـه وارد   ؛ حضرت فرمود: او بدترین مرد قبیله خود است
از منـزل  مخرمه  جاي خود نشاند. وقتی رویی با او برخورد کرد و او را در شد، حضرت با خوش

دیگـر   اي رفت، عایشه پرسید: شما در مورد او چیزي گفتی، اما رفتـارت بـا او بـه گونـه     نبیرو
در امان مانـدن از   يبراکسی است که مردم ،روز قیامتدر بود؟! حضرت فرمود: بدترین مردم 

    )326 / 2 :1365(کلینی،  او را احترام کنند. ،شرارتش
کـه جانشـینان   ^ري از حـوادث نـاگوار بـا هزینـه انـدك، در سـیره ائمـه اطهـار        گی پیش

کند:  بن مرازم از پدرش نقل می محمد خورد؛ از جمله به چشم می فراوانبودند نیز  |امبریپ
پـس از   ×را نزد خود فراخواند. امـام صـادق   ×که منصور در حیره بود، امام صادق هنگامی

که به منزل صـالحین رسـیدیم، موقـع     مدینه شد. هنگامی درنگ راهی خروج از نزد منصور بی
مـا، اجـازه    اصـرار فـراوان   با وجودبودیم. نگهبان آنجا  ×شب بود. من و مصادف همراه امام

را بکشـد؛   نگهبـان داد به راه خود ادامه دهیم. مصادف از حضرت خواست اجازه دهـد تـا    نمی
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صورت، معلوم نبود منصـور بـا مـا چـه      چراکه ممکن بود آن مرد حضرت را برگرداند و در آن
  .داشت. حضرت به مصادف اجازه نداد رفتاري می

 ،ما آنجا بودیم تا آنکه پاسی از شب گذشت و نگهبان به ما اجازه حرکت داد. در این هنگام
خواستید؟ عرض کردم:  به ما روکرد و فرمود: آیا این بهتر است یا آنچه شما می ×امام صادق

خواهد  بهتر است. آنگاه حضرت فرمود: گاهی شخص ـ با اقدام ناصواب ـ می فدایت گردم، این
  )327 / 8 همان:( افکند. از یک ذلت کوچک خارج شود، اما آن عملش او را در ذلتی بزرگ می

  مدارا با خویشاوندان .3
بـه  نداشـتن  دلیـل معرفـت    بودند، بـه  ^افراد با اینکه از خویشاوندان پیشوایان معصوم برخی

دلیل حسادت و پیـروي از هواهـاي نفسـانی، گـاه باعـث       مت و منزلت امام زمان خود، یا بهاما
یـا فرزندانشـان    خـود امامـت را حـق   ز یـ نشدند. برخـی از آنهـا    می^اذیت و آزار ائمه اطهار

تـوان   داشـتند. آنـان را مـی    ^بـا ائمـه  مناسـب   نـا  دانستند و به همین دلیل، برخوردهایی می
ل یـ دلرا بـه   ×بن حسـن کـه امـام صـادق     عبداهللا؛ مانند دانست ^مخالفان شخصی ائمه

کرد. با وجود این،  محمد نفس زکیه، متهم به حسادت می ،امامت و مهدویت پسرشرفتن ینپذ
داشت و از کمک و خیرخواهی براي او و فرزندانش دریغ  نههمواره با او برخورد کریما ×امام

  )171 / 2 :1381کرد. (اربلی،  نمی
محمدبن اسماعیل است. او وقتی عازم بغداد شد، براي خداحافظی  ،از این افراد یکی دیگر
دانسـت او بـراي جاسوسـی و سـعایت نـزد       که می ×رفت. امام ×بن جعفر نزد امام موسی

را از اینکه باعث ریختن خـون حضـرت شـود، برحـذر      يوکند،  الرشید به بغداد سفر می هارون
با او نکرد، بلکه مبلغ کالنی شامل سیصـد دینـار و سـه     يدتن تنها هیچ برخورد نه ی، ولداشت

  )485 / 1 :1365(کلینی، فرمود. اعطا  يوهزار درهم به عنوان خرجی سفر به 
تفـویض کـرده    ×در وصیت خود، تمام اختیارات را به امام رضا ×بن جعفر امام موسی

کـس آن را   د هـیچ شده داشت که توصـیه کـرده بـو    موم و مهر اي نامه بود و در ضمن، وصیت
. گشـاید کـرد آن را ب  کس جرئت نمی روي، هیچ نگشاید و گشاینده آن را نفرین کرده بود. بدین
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محـل   ینشـان پنداشت که در آن نامه، کلیـد یـا    می ،نام عباس به ×یکی از برادران امام رضا
ـ    ×بن جعفر فرزندان امام موسی گریدگنجی براي او و  ام امـ  هوجود دارد. به همـین دلیـل، ب

  .ردک می يخوددارآن را باز کند، اما آن حضرت  کهآورد  فشار می ×رضا

اینکه مشمول نفرین  بیموي ماجرا را به محکمه کشاند. در محکمه، حتی قاضی هم از  ،سرانجام
موم نامه را  و مهر ،خودکه ر شد ناچاعباس پس شود، جرئت نکرد مهر نامه را بشکند.  ×امام کاظم

آمده بـود، بـه    ینامه قبل معلوم گردید سهمی بیش از آنچه در وصیت ،گشوده شد بگشاید. وقتی نامه
است  گردیدهاختصاص داده شده و حتی اختیار سهم متعلق به برادرانش نیز به او واگذار  ×امام رضا

دیونش را  ،کرد جویی دل وياز  ×کرد، امام رضا و با اینکه عباس هنوز بر موضع خود پافشاري می

  )37 / 1 :ق1378(شیخ صدوق،  .فرمودبرادرانش دعا  یردر حق او و ساپرداخت و 

  کژرفتار با رعایاي مدارا
گرفتنـد؛   نادیده مـی را رعایا و شهروندان  يها که حکومت داشتند، برخی از کجرويپیشوایانی 

کننده حقوق حاکم بود، اما به مصـالح حکومـت و    نقض ،ها که آن کجروي به ویژه در مواردي
آزار و  ابـر با منافقان و بردباري آن حضرت در بر |کرد. مداراي پیامبر یب وارد نمیمردم آس

  از این قبیل بود. ،هاي آنان در بیشتر موارد اذیت

موارد، مداراي حضرت با منافقی به نام نبتل است که حضرت را به زودبـاوري   نیااز  یکی
یامبر مردي زودبـاور اسـت؛ چراکـه    گفت: پ کرد. وي می متهم میبودن » اُذُن«و به تعبیر خود 

  آیه قرآن نازل شد:  پس سکند.  باور می ،گوید هرکس هرچه می

هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَّکُم يؤمن بِاللّه ويؤمن للْمـؤمنِني   ونَومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويِقُولُ
  )61 / (توبه. منکُم والَّذين يؤذُونَ رسولَ اللّه لَهم عذَابأَليمورحمةٌ لِّلَّذين آمنواْ 

: ایـن آیـه دربـاره منـافقی بـه نـام       اسـت  ابن اسحاق درباره شـأن نـزول ایـن آیـه آورده    
روي  چشـم و زشـت   رنگ و سـرخ  اي سوخته و قهوه حرث نازل شده است که مردي سیاه بن نبتل
 اخبـار  به نبتـل بنگـرد. وي   ،خواهد شیطان را ببیند مود: هرکس میدرباره او فر|پیامبر .بود
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که از آن کار منع شد، گفت: محمد گوش (زودباور) است؛  هنگامی ؛برد پیامبر را نزد منافقان می
  )521 / 1 :تا هشام، بی ابن. (کند هرکس با او سخن بگوید، وي تصدیقش می

إِنما کُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله کُنـتم   ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن« ۀآین یهمچن
رسـول   بازگشـت شـده کـه هنگـام     ) درباره دوازده نفر از منافقان نازل65/  (توبه» تستهزِؤونَ

بـه  شـان را  ی، احضرت از کـوه با پرتاب کردن کرده بودند تا ین از تبوك، در عقبه کم |خدا
را از توطئه آنان آگاه کـرد و از جانـب خداونـد بـه      |برسانند. جبرئیل نازل شد و پیامبر قتل

بـه حذیفـه    |. رسول خداسازدحضرت دستور داد کسی را بفرستد تا منافقان را از آنجا دور 

 یهنگـام . ن کـرد یز چنینهاي منافقان را رم دهد تا از آنجا دور شوند. حذیفه  مرکب ددستور دا
 پاسـخ از عقبه پایین آمد، از حذیفه پرسید: از منافقان کسی را شناختی؟ حذیفـه   |پیامبر که

خواسـت کسـی را    حضـرت منفی داد. حضرت همه آن منافقان را براي وي نام برد. حذیفه از 

أکره أن تقول العرب ملـا ظفـر بأصـحابه    «فرمود:  |بفرستد تا آنان را بکشد، اما رسول خدا
دوست ندارم مردم بگویند وقتی با کمک اصـحابش   )71 / 5 :ق1408؛ (طبرسی، »أقبل يقتلهم

 توجـه از |پیـامبر  پاسـخ به پیروزي رسید (و قدرت پیدا کرد) یارانش را به قتل رساند. ایـن  

  کند. حضرت به افکار عمومی نیز حکایت می
هـاي رعایـا بـه چشـم      هایی از مداراي حضرت با کجروي نیز نمونه ×در سیره امام علی

 که از بیعت بـا ایشـان خـودداري   است  یکی از این موارد، مداراي حضرت با کسانیخورد.  می
بـه بیعـت نکـرد.     جبـور تعقیـب و م  ن افـراد را یاآن حضرت برخالف خلفاي دیگر،  کردند؛ اما

بـن   به خالفت رسید، تعـدادي از صـحابه سرشـناس از جملـه سـعد      ×که امام علی هنگامی

بـن مسـلمه بـا حضـرت      بن عمر و محمـد  ابت، عبداللّهبن ث بن زید، حسان ۀوقاص، اسام ابی
 دررا بـراي گـرفتن بیعـت     یشـان گاه متعرض آنان نشد و ا هیچ ×اما امام علی؛ بیعت نکردند

  )243 / 1 :1413(مفید،  فشار قرار نداد.
عمـر کوتـاه    بـا وجـود  نیـز   ×در سیره امام حسـن  ،رفتار همراه با مدارا و گذشت با رعایا

تعداد زیـادي از خـوارج حضـور     ،شود. در میان لشکریان حضرت ده میحکومت حضرت مشاه
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در سـاباط   که ؛ چنانکردند دل حضرت را خون می ،داشتند که هر دم با اقدامات و سخنان خود
بـا مـدارا و گذشـت     ابا آنهـ  ×اما امام؛ به خیمه امام ریختند و اموال حضرت را غارت کردند

  )215 / 3 :تا یعقوبی، بی(د. کر ن خودداري میآنابازخواست و از فرمود  برخورد می

  خوردگان با شکست مدارا
هـا   تنهـا از سـال   موارد است. آن حضرت نـه  نیابا ابوسفیان در فتح مکه از  |مداراي پیامبر

کسانی قرار داد کـه  پناهگاه هاي ابوسفیان انتقام نگرفت، بلکه خانه او را  چینی دشمنی و توطئه
  )54 / 3 :ق1387(طبري، . خواستند می

تنها براي دوستان، بلکه حتی بـراي دشـمنانش    عفو و مدارا ثابت کرد که نهن یابا  حضرت
  نیز رحمت است.
با عفو و مدارا  |مطابق سیره پیامبر ،خورده خود نیز با دشمنان شکست ×حضرت علی

هادت چند نفـر از یـارانش را بـه شـ     ،که دشمن در جنگ جمل تا زمانی که ؛ چنانکرد رفتار می
ـ نها ،زیـ ن جنگ نپایان یافت شان بایانرساند، اجازه حمله نداد.  بـه  را عفـو و گذشـت خـود     تی

و همـراه بـا    دیبخشـ عایشه را که محـور اصـلی جنـگ جمـل بـود،      که  ؛ چناننمایش گذاشت
مـروان را   ؛با احترام به مدینه بازگرداند ،بکر و تعدادي دیگر از محافظان محمدبن ابی ،برادرش

. مجروحان بازداشتاز تعقیب فراریان و کشتن ان خود را یسپاهبخشید و ز ین شده بودکه اسیر 
  )262 / 2 :1959(بالذري، 

عایشه را همراه با تعدادي از زنان کـه بـه    ×گوید: پس از واقعه جمل، علی ابن اعثم می
ت کـرد  شـکای  ×راه از امام علی انیملباس مردان درآمده بودند، به مدینه فرستاد. عایشه در 

نقـاب از چهـره    ، زنـان این سـخن را گفـت   چونکه تعدادي از مردان را با وي فرستاده است. 
کاش بیست سال پیش از ایـن   گفت: اي ،را دید ×برگرفتند. عایشه وقتی این تدبیر امام علی

  )487 / 2 :1372مرده بودم! (کوفی، 
 بـا  و خورده، کریمانه شکست و افتاده نیز همچون جد بزرگوارش با دشمنانِ ×امام سجاد

  د.کر رفتار می مدارا
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بـا  ویـژه   بـه  ،والی مدینـه بـود. او بـا مـردم     ،مروان بن اسماعیل از طرف خلفاي بنی هشام
بن عبدالملک از والیـت عـزل شـد.     کرد. هشام در زمان ولید بدرفتاري می ×حضرت سجاد

 زگوید: ا م تحقیر شود. راوي میولید دستور داده بود او را در انظار عمومی قرار دهند تا نزد مرد
ترسـم. امـا امـام     بن حسین نمـی  کس جز علی گفت: از هیچ بن اسماعیل شنیدم که می هشام
و  کـه حضـرت   یهنگـام نگویند.  ستیسخن ناشابه هشام که به یارانش دستور داد  ×سجاد

هللا اعلـم  وا«هیچ سخن ناخوشایندي نشنید، گفت: شان یایارانش از کنار هشام گذشتند و او از 
در روایت دیگر آمده است: حضرت به هشام  )428 / 6 :ق1387(طبري،  .»حيث جيعل رسالته

  )100 / 2 :ق1381(اربلی،  داشته باشد، برایش انجام خواهد داد. اي فرمود که اگر خواسته

  دستی در جنگ با مسلمانان از پیش يدور براي مدارا
در جنـگ بـا   نکردن  دستی پایبند بودند، پیش به شدت به آن ^که ائمه اطهار از اصولی یکی

کـه آنـان    کردند و تا زمانی تمام با دشمنان خود مدارا می مسلمانان بود. آنان با صبر و بردباري

  )38 / 5 :1365دادند. (کلینی،  یاران خود نمی به کردند، اجازه چنین کاري نمی آغازجنگ را 
، ندندین نفر از یارانش بـه قتـل نرسـید   که چ در جنگ جمل تا زمانی ×امام علیاز جمله 

) در جنگ صـفین نیـز کـه معاویـه آب را بـر لشـکریان       472 :1372اجازه جنگ نداد. (کوفی، 

حضرت بسته بود، تا وقتی حجت را بر معاویه تمام نکرد، بـه سـپاهیانش اجـازه حملـه نـداد و      
مانع از آب برداشـتن شـامیان   ها را در اختیار گرفت نیز  آبراه ،با حمله به لشکریان معاویه تیوق

  )264 :1375(منقري،  نشد.

در جنگ نهروان نیز آن حضرت بسیار تالش کرد تا کار به درگیـري نینجامـد و آنـان بـه     
حضـرت مجبـور بـه     کـه کردنـد   موضع باطل خود پافشـاري بر حق بازگردند؛ اما خوارج آنقدر 

  )271ـ  251 :(همان شد. جنگ
کـرد، بـه    معاویه گسـیل مـی  با یه لشکرش را به جنگ طال که یهنگامنیز  ×امام حسن

  )39 :ق1404الحدید،  جنگ سبقت نگیرد. (ابن ابی دربن عباس سفارش کرد  عبیداهللا
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رفت، لشکریان حر که تشـنه بودنـد، سـر راه     کوفه میي سو به ×که امام حسین هنگامی
ه چندین فرسنگ بـا  آب و علف، آبی را ک در آن بیابان بی ×حضرت قرار گرفتند. امام حسین

همه بیشـتر بـه آن نیـاز داشـتند، بـه       زخود حمل کرده بودند و با وجود زنان و کودکان، خود ا
برخی از یارانش پیشنهاد کردند با آنها بجنگند تا ن یهمچنسربازان دشمن داد تا سیراب شوند. 

  )78 / 2 :1413. (مفید، رفتینپذحضرت  ی، ولتر نشود بعدها کار سخت
یورش برد و با خندقی از آتش در  ×امام گاه که دشمن به خیمه اشورا نیز هنگامیدر روز ع

اي!  ، شمر فریاد زد: یا حسین، پیش از روز قیامت به آتش شتاب کردهشدگاه مواجه  اطراف خیمه
بن عوسجه  حضرت در جواب فرمود: اي پسر بزچران! تو خود به آتش آن روز سزاواري! مسلم

مرد را که از بزرگان جبابره و متکبران است بـا ایـن تیـر     ینجازه بده ابه حضرت عرض کرد: ا
  )96 :(همانگیرم.  ت نمیاجازه نداد و فرمود: من هرگز به جنگ سبق ×بزنم؛ اما امام

  مصالح بزرگ اسالم ل حفظیدلبه  مدارا
با مخالفان خود مدارا  يبه حدچه در دوران حکومت و چه در دوران سکوت،  ×علی حضرت

آور  شگفتدر طول تاریخ،  بعدهاکه براي بسیاري از افراد، چه در زمان خود حضرت و چه  کرد
دانست و بدین سبب، شش ماه  . آن حضرت خالفت را حق خود میبوده و هست یو باورنکردن

کـه مصـلحت اسـالم و مسـلمانان ایجـاب       حال، در مـواقعی  این ؛ باسر باز زداز بیعت با ابوبکر 
کـه گـره    د. چه مشـکالتی کر با حاکمان همکاري می ،خلوص و با تمام توانکرد، با کمال  می

کـرد.   کـه حضـرت از آنهـا جلـوگیري    هـا   باز شد و چه انحراف ×علی ضرتبه دست ح هاآن

هاي حضرت با زمامداران مخالف، به حدي بود کـه خلیفـه دوم بارهـا     گشایی ها و گره همکاري
  )1103 :1412عبدالبر،  ابند. (ش نبود، عمر هالك می ×اذعان کرد اگر علی

حضـور نداشـته    ×گفت: خداوند مرا در هیچ مشکلی گرفتار نسازد کـه ابوالحسـن   نیز می

  )467 :ق1415عسقالنی، ابن حجر باشد. (
اش از  نارضـایتی  بـا وجـود  شد، آن حضرت  مرتدان تهدید می جانبزمانی هم که مدینه از 

. برگشتگان دفاع کـرد  ان اسالم در برابر ازدینحکومت، به صف مدافعان مدینه پیوست و از کی
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در ماجراي محاصره عثمـان، بـا آنکـه عثمـان را در بـروز      ن یهمچن) 334 / 2 :1409اثیر،  (ابن
از حیـف و میـل    ،و خود نیز همانند بسیاري از صـحابیان دلسـوز   انستد مقصر می ،اغتشاشات

ناراضی بود، از هـیچ کمکـی بـه     شانهای امیه بر مقدرات اسالم و بدعت المال و تسلط بنی بیت
. کـرد  به تعبیر خودش احساس گنـاه مـی   ،ها این حمایت لیدل که به عثمان دریغ نورزید تا جایی

  )240طبهالبالغه، خ (نهج
شـیعیان از   ،در زمـان او ؛ چراکه بیشتر نمود دارد ×در سیره امام صادق ،مدارا با مخالفان

 ^ر زمان امامان پیشین، مخالفان تنهـا بـه خـود ائمـه    یابند. اگر د یز بیشتري مییمخالفان تم

بـه شـیعیان و پیـروان     ×عصـر امـام صـادق    درکوشیدند،  آزارشان می درکردند و  توهین می

پیـروان   شیبـا افـزا  طبیعـی،   طـور  رسـاندند. بـه   آزار مـی  ^بیش از خـود ائمـه   ^بیت اهل

تنهـا   نـه  ×امام صادق یول. گردید تر می با مخالفان نیز افزون برخورد يها نهیزم ^بیت اهل

هـاي   رفتار کنند تـا زمینـه   گونه این خواست نیز می کرد، از پیروانش خود با مخالفانش مدارا می

  برسد. ن اندازه خودیکمتر به، تصادم و تنش در جامعه اسالمی

بـه مـن فرمـود: چنـین      ×کند: روزي امام صادق مسکان نقل می برقی با سند خود از ابن

ناسزا بگوید، اگر بتوانی بینی شخص را  ×ه اگر کسی نزد تو به حضرت علیکنم ک گمان می

 خانـدانم کرد! گفتم: جانم به فدایت! آري، به خدا سوگند که مـن و   این کار را خواهی ،بخوري

شنوم کـه بـه حضـرت     این کار را نکن. گاه من از کسی می«گونه هستیم. حضرت فرمود:  این

مـن پشـت آن    ؛که میان من و او تنها یک ستون فاصله است گوید، در حالی ناسزا می ×علی

روم و از کنار آن مرد  که از نماز فارغ شدم، می هنگامی خوانم؛ یمشوم و نماز  ستون مخفی می

  )313 / 1 :1371(برقی،  .»کنم دهم و سالم می گذرم و به او دست می می

  کوردلآزاردهندگان با افراد جاهل و  مدارا
، مشرکان يها اندازي ها و سنگ چینی ها، توطئه همه آزار و اذیت در برابر آندر مکه  |پیامبر

کـرد:   مـی  بخشـایش  و جاي نفرین، برایشان از خدا طلـب مغفـرت   آورد و به عذر می آنها براي
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  )308 :ق1407(حلی، . »ر لقَومي إِنهم لَايعلَمونَاغْف اللهم«

آزار را انـواع تـوهین و    ،در مدینه نیز منافقان ؛دمنحصر به مکه نبو |اذیت پیامبر و آزار

  .داشتند یدر حق آن حضرت روا م
از اوس، هر دو از منافقـان مدینـه    اي بن قیظی از بنی نبیت، طایفه بن قیظی و اوس مربع

از بـاغ او عبـور    ستبای رفتند، می با یارانش به جنگ احد می |که رسول خدا بودند. هنگامی

بـه   ،از وي اجازه خواست، ولی آن مرد که نابینـا بـود  عبور  يبرا|، پیامبررو کردند. ازاین می

دهم از بـاغم عبـور کنـی! آنگـاه      من به تو اجازه نمی ،پیامبر هستی حضرت گفت: اگر تو واقعاً
جـز تـو بـر کـس     ، دانستم این خـاك  مشتی خاك برداشت و خطاب به حضرت گفت: اگر می

پاشیدم. یاران حضرت از این جسارت او خشمگین  تو میشود، آن را بر سر  دیگري پاشیده نمی

دعوه فهذا االعمی، اعمی القلـب  «شدند و خواستند او را بکشند، اما حضرت مانع شد و فرمود: 
 .»معرفت نیـز هسـت   را به حال خودش بگذارید که این نابینا، کوردل و بی ؛ اوو اعمی البصیره

  )524 / 1 :تا هشام، بی ابن(
که بعدها رهبري خـوارج را بـر عهـده     ، کسی»ذوالخویصره«معروف به  ،بن زهیر حرقوص

خواسـت غنـایم را تقسـیم کنـد، فریـاد زد: اي       مـی  |گرفت، پس از جنگ حنین که پیامبر

کـنم.   داد: عدالت را رعایـت مـی   پاسخ محمد، عدالت داشته باش. حضرت با خونسردي به وي
بـار   کنـی! ایـن   تو عدالت را رعایت نمی؛ حمددوباره فریاد زد: عدالت داشته باش یا م رقوصح

کنم، پس چه کسی عـدالت را   حضرت به وي فرمود: واي بر تو! اگر من عدالت را رعایت نمی

اجـازه خواسـت تـا ذوالخویصـره را بکشـد، امـا        |کند؟ یکی از اصحاب از پیامبر رعایت می

گروهی خروج خواهند کـرد   ،حضرت اجازه نداد و فرمود: رهایش کنید که همانا همراه این مرد
الحدیـد،   ابـی  بـن . (اشـود  همچنان که تیر از چله کمان بیـرون مـی   ؛شوند که از دین بیرون می

  )265 / 2 :ق1404
نبـود، بلکـه    |منحصر بـه پیـامبر   ،بصیرت و کوردل مدارا با افراد جاهل یا مسلمانان کم

تـوهین   ×بیر به امام سـجاد ز مردي از آل؛ کردند گونه رفتار می جانشینان آن حضرت نیز این
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بـار نیـز سـخنی     تکرار کرد. حضرت ایـن  ن خود رایتوهکرد. حضرت به او اعتنا نکرد. آن مرد 
کـه   نگفت. در مرتبه سوم، آن مرد به حضرت دشنام داد، حضرت به او جوابی نداد. مرد زبیري

دهـی؟   نمـی را بود، پرسید: چرا جـوابم   هطاقت شد توجهی حضرت بی همه بردباري و بی از این
حضرت نشـنیده  . ) نیز گفته شده: مردي به حضرت دشنام داد34 همان:( .حضرت پاسخی نداد

» م.هسـت  ایـاك اعنـی؛ بـا تـو    «کرد حضرت متوجه نشـده، گفـت:    گرفت. آن مرد که فکر می
  )101 / 2 :ق1381(اربلی،  .»و عنک اغضی؛ من از تو چشم پوشیدم«حضرت فرمود: 

شخصی به  ،گذشت. در میان آن جمع یمجمعی از مخالفانش  اراز کن ×روزي امام کاظم

نام ابن هیاج قرار داشت. وي به یکی از پیروانش دستور داد افسار قاطر امام را بگیرد و مدعی 
کـه قضـیه را فهمیـده بـود، از      ×اوست. آن مرد دستور را اجـرا کـرد. امـام    از آنشود قاطر 

  )86 / 8 :1365(کلینی،  پیاده شد و مرکب را به او بخشید. رکبشم
 ×گوید: مردي بددهن اما اخرس (گنگ) در مدینه به امـام رضـا   بن عمر خالل می احمد

که مرد اخـرس بـه مسـجد     کرد. من به قصد کشتن او از خانه بیرون شدم. هنگامی توهین می
 از امـام  اي د. در ایـن هنگـام نامـه   یآمن جلوي درِ مسجد به انتظارش نشستم تا بیرون  ،رفت
بحقی علیک لما کففت عن االخرس فـان  «به دستم رسید که در آن نوشته شده بود:  ×رضا

دهم که از کشتن مرد اخرس دسـت   که بر تو دارم سوگند می اهللا ثقتی و حسبی؛ تو را به حقی
  )252 :ق1404. (صفار، »کند یمگاه من است و او مرا کفایت  که خداوند یگانه تکیه برداري

  گران با توطئه مدارا
 کردنـد.  گران نیز با مدارا، تسامح و گذشت رفتار می حتی با برخی از توطئه ‘معصوم پیشوایان

که قصد داشت با گسترش فتنه میان مهـاجر و انصـار، از    بن ابی با عبداهللا |مداراي پیامبر

بـرداري از   مصـطلق هنگـام آب   آلود ماهی بگیرد، از ایـن قبیـل اسـت. در جنـگ بنـی      آب گل
و انصـار را در   جراندرگیري مهاکه شد  اي میان یک مهاجر با یک انصاري منازعه اي، چشمه

  پی داشت.
برداري از این واقعه گفت: اگر به مدینـه بـازگردیم، عزیزترهـا     به قصد بهره بن ابی عبداهللا
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بـه  ؛ بـه شـدت رنجیـد    ابی ترها را از شهر خارج خواهند ساخت. حضرت از این سخن ابن ذلیل
 حرکـت داد. عمـر   هدرنگ لشکریانش را که تازه اتراق کرده بودند، به سمت مدینـ  که بی حدي

  نپذیرفت. |بن خطاب به حضرت پیشنهاد کرد او را بکشد، اما رسول خدا

وقتی حضرت با لشکریانش به مدینه رسیدند، پسر عبداهللا که تازه از مـاجرا آگـاهی یافتـه    

م آن حضرت به قتل پـدرش، وي مجـري   و پیشنهاد کرد در صورت حکآمد بود، نزد حضرت 
را ندارد و از این بـیم دارد کـه دسـتش بـه      پدر حضرت باشد؛ چراکه چشم دیدن قاتل ردستو

مـا بـا او مـدارا     ،خون مؤمنی آلوده گردد و در نتیجه، مستحق جهنم شود. حضرت فرمود: خیر

هشـام،   (ابـن . خواهیم کـرد  با او به نیکویی رفتار ،کند که در کنار ما زندگی کنیم و تا زمانی می
  )293 ، ص2 : جتا بی

 ورزي، بـا  عـدالت  شـدت یـا از  و اسـالم   مصـالح  ل حفـظ یـ بـه دل نیز یـا   ×امیرالمؤمنین

 آمـد فرماید: روزي مردي نزد من  می آن حضرت د.کر رفتارمی اغماض و تسامح با چینان توطئه
وند. در مـورد آنـان چـه    خواهند از تو جـدا شـ   هستند که می اي و گفت: در میان اصحابت عده

 کـنم و تـا کسـی    گیري؟ گفتم: من کسی را بر اساس تهمت و گمان مؤاخذه نمی تصمیمی می
خیزم و حتی پس از آنکه بـا   به جنگ برنمی اوبا  ،با من به مخالفت و دشمنی برنخاسته آشکارا

ت کنم؛ اگـر  را به توبه دعو يوکه  تا زمانی ،جنگ نخواهم کرد اومن به دشمنی برخیزد نیز با 

بـه سـزاي اعمـالش    را  يوجنگـیم و   بـا او مـی   رفتینپذپذیرفت یکی از ما خواهد بود و اگر 
بـن   د: من از عبداهللاکرو اظهار  دافزاید: یک بار دیگر همان مرد آم رسانیم. آن حضرت می می

تو خروج کنند؛ چراکه از آنـان چیزهـایی شـنیدم     که برترسم  بن حصین طائی می وهب و زید
کردي. گفتم: من در  کشتی یا براي همیشه حبس می یا آنان را می ،شنیدي اگر تو خود می که

با آنان چه کنم؟ گفت: بـه نظـر مـن بایـد آنـان را دسـتگیر        ؛کنم این مورد با شما مشورت می

  کرده، گردن بزنی.
تو باید  من از این نظر او دانستم که او نه تقوا دارد و نه عقل و خرد. گفتم: به خدا سوگند،

 ،که من کسی را که هنوز با من وارد جنگ نشده و دشمنی خود را با من آشـکار نکـرده   بدانی
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گفتـی: از   مـی  ،به قتل آنان داشتم صمیمنخواهم کشت... براي تو سزاوار این بود که اگر من ت
کـه هنـوز هـیچ کسـی را      شـماري، در حـالی   خدا بترس. چرا ریختن خون آنان را حـالل مـی  

) همچنـین آن  371 ، ص1 : جق1411انـد؟ (کـوفی،    طاعـت تـو خـارج نشـده    اد و از ان نکشته
بـا اینکـه نیـت    ، اجازه داد از مدینه خارج شوند، شکنانی همچون طلحه و زبیر بیعت هحضرت ب

  .دانست از مدینه می خروجآنان را از 

  در عین قاطعیت مدارا
گرفتند که یا بـه   با مخالفان بهره می در مواردي از اصل مدارا ^گذشت، پیشوایان معصوم که چنان

یا مدارا به مصلحت طرف یا به مصـلحت اسـالم و    تجاوز شده بودشخص و حقوق شخصی ایشان 
و مصـالح   میکه اصلی از اصـول اسـالم یـا امنیـت جامعـه اسـال       امت اسالمی بود؛ اما در مواردي

کـه   ؛ چنـان کردنـد  جو برخـورد مـی   هبا مخالفان ستیز ،افتاد، با قاطعیت تمام مسلمانان به مخاطره می
کـانون توطئـه علیـه اسـالم و      یـک  ،ناماین خواستند به  که منافقان میرا مسجد ضرار  |پیامبر

  .داخل آن بودندنیز که برخی از منافقان  در حالی؛ به آتش کشید قاطعانهجامعه اسالمی بسازند، 
ی از منافقـان از  که حضرت عازم جنـگ تبـوك بـود، گروهـ     در سال نهم هجرت، هنگامی

 مواقـع بارنـدگی سـاخته    يبـرا که آنان براي افراد نـاتوان یـا    حضرت خواستند تا در مسجدي
امـا  ؛ ، نماز گزارد. حضرت ابتدا این عمل را به بعد از بازگشت از جنگ تبوك موکول کردبودند

بـا  کـه آنـان قصـد دارنـد     و دانسـت  از ساخت مسجد باخبر شد  آنان که از نیت واقعی هنگامی
بن دخشـم و  ک استفاده از عنوان مقدس مسجد، پایگاهی علیه اسالم و رهبري بسازند، به مال

  )529 ، ص2 : جتا بکشند. (ابن هشام، بی آتش رابهمسجد  آن تا داد مأموریت عدي بن معن
کنـیم؛ چراکـه    حال، حتی در همین مورد نیز مداراي حضرت را با منافقان مشاهده می این با

  .نکردو مجازات  بیتعقنافقانی را که از آن جان سالم به در برده بودند، م |رسول خدا
المـال، عـدالت و امنیـت عمـومی و اجـراي       نیز در مواردي همچون بیت ×حضرت علی

مهـر   ،المال فرمود: حتی اگر این اموال کرد. آن حضرت در مورد بیت برخورد می ، قاطعانهحدود
. انـد المـال بـاز خـواهم گرد    داري شده باشد، آن را به بیتزنان شده باشد یا با آن کنیزانی خری
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  )  15 طبهخ :تا بی ،البالغه (نهج
فرمود: آیا توقع دارید ز ین که از حضرت خواستند به اشراف امتیازاتی بدهد در جواب کسانی

گذاشتن عدالت و ستم بر مردم به دست آورم؟ به خـدا سـوگند،    من پیروزي را به قیمت زیر پا
  )126 ، خطبه(همان ارم چنین نخواهم کرد.تا عمر د
که خوارج دست به شمشیر نبرده و ایجاد ناامنی  تا زمانی ×گذشت، حضرت علی که چنان

گري پرداختنـد،   اما وقتی آنها به سلب امنیت عمومی و فتنه؛ کرد نکرده بودند، با آنان مدارا می
، (همـان  ود، چشم فتنه را کـور کـرد.  آنان را از دم تیغ گذراند و به تعبیر خ ،حضرت با قاطعیت

  )93 خطبه

  نتیجه
کـه  اسـت   رفتار همراه با نرمی و تسامح در جایی ،آید که مدارا دست می به ،آنچه گفته شد از
صورت عادي و معمول، انتظار برخورد و شدت عمل وجود دارد. این واژه در فارسی مـرادف   به
مـدارا در   ؛ود. مـدارا بـا سـازش تفـاوت دارد    ش می دهافدر زبان عربی نیز استاست و » رفق«با 

باعث آسیب به اصول و اساس اسالم نشود یا کوتـاه آمـدن    کردن، یپوش چشمکه ت جایی اس
که سـازش، کوتـاه آمـدن در اصـول      در صورتی؛ در منافع شخصی و گذشت از خویشتن است

  براي رسیدن به منافع شخصی و خصوصی است.
داد، در سیره سیاسی و اجتمـاعی خـود بـه     که دین اجازه مینجا آ این اصل را تا ،پیشوایان دین

یافـت، یـا مصـالح حکومـت و جامعـه       بستند و هرگاه با یکی از اصول اسـالم تعـارض مـی    کار می
که مجبـور بـه    حال، هنگامی کردند؛ با این ، با قاطعیت تمام عمل میکنداف اسالمی را به مخاطره می

بـا   |پیـامبر  برخورددر  ،ند. قاطعیت همراه با مداراکرد ن مدارا میتا حد امکانیز،  شدند برخورد می
  شود. آشکار می ،با ناکثین، قاسطین و مارقین ×مسجد ضرار و در برخورد امام علیسازندگان 
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 .قرآن کريم .١

  تا، ترجمه صبحي صالح، قم، دارالهجره.  ، بيالبالغه نهج .٢
اهللا مرعشـي   ، قـم، کتابخانـه آيـت   البالغـه  شرح نهجق، ١٤٠٤الحديد، عبدالحميد،  ابن ابي .٣
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في السـقا و ديگـران، بيـروت،    ، تحقيـق مصـط  النبويـه  السـيره تا،  ، بي هشام، عبدالملک ابن .٨

  دارالمعرفة.  
  هاشمي.  ، تبريز، بنياالئمه الغمة في معرفه کشفق، ١٣٨١بن عيسي،  اربلي، علي .٩

  ، تحقيق سيداحمد صقر، بيروت، دارالمعرفه. الطالبيين مقاتلتا،  اصفهاني، ابوالفرج، بي .١٠
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  دارالمعارف.  
الـدين   ، تحقيـق جـالل  الغـارات ، ش١٣٥٣بـن محمـد،    کوفي، ابواسـحاق ابـراهيم   ثقفي .١٣

  حسيني ارموي، تهران، انجمن آثار ملي. 
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  ابراهيم، بيروت، دارالتراث. 
  ، قم، دارالثقافه. االماليق، ١٤١٤طوسي، محمدبن حسن،  .٢٣
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  العربي.  ، بيروت، دارالکتابالدين احياءعلومتا،  غزالي، ابوحامد، بي .٢٥
  جا، گروه ارشاد حجاج ايراني.  ، بيتقيه مداراتي، ش١٣٦٥فاضل لنکراني، محمد،  .٢٦
، تحقيق مهدي مخزومي و ابـراهيم سـامرايي،   العينق، ١٤٠٩بن احمد،  فراهيدي، خليل .٢٧
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  االسالميه.  ، تهران، دارالکتبالکافي، ش١٣٦٥بن يعقوب،  کليني، محمد .٢٩
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  در بازسازي جامعه اسالمی ×راهبردهاي آموزشی امام سجاد

  *پور  مسعود معینی

  ** سیدمحمد مهدي موسوي
  چکیده

 کـه  شـد  شـروع  اي جامعـه  در ،×سجاد امام حضرت عملی و تاريگف هاي آموزش
 بودنـد  منحـرف  یا و خبر بی اسالم حقیقی معارف از بودند، دور ×بیت اهل از مردم

 یـأس  فضاي در شده، دور خود پروردگار از که بود شکلی به جامعه در فساد رواج و
دسـتگاه امـوي    بردند و تمام این موارد به صورت پنهان توسـط  می سر به رحمت از

 بـراي  شـده  ریـزي  برنامه صورت به ×سجاد حضرت. شد ترویج و آموزش داده می
 را مـردم  پنهان، صورت همان به که زدند هایی آموزش به دست موارد، این با مقابله

یفـه تـذکر بـراي    وظ تنها کریم، قرآن فرموده به البته و بازگردانند، صحیح مسیر به
  لهی بوده است. هاي آماده به عهده رسول ا دل
واقعـی   ×بیـت  و دعا، ابتدا مـردم را بـا اهـل    ضرت در قالب رفتار، گفتار، موعظهح

آشنا کردند و زمینه نزدیک شدن مردم به ایشان را فـراهم کردنـد،    |رسول خدا
به آموزش معارف حقیقی اسالم از قبیل اصول و فروع دین پرداختنـد و بـا تربیـت    

به تدریج معادلـه جمعیتـی را بـه نفـع خـود تغییـر        نیرو از میان بردگان و غالمان،
دادند. همچنین به واسطه همین اذکار و دعاها، فضاي آلـودگی بـه گنـاه و یـأس از     

  درگاه الهی را تبدیل به فضاي معرفت و شناخت و نزدیکی به پروردگار کردند.

  کلیدي واژگان

  .×سجاد دگی، امامآموزش دینی، آموزش رفتاري، آموزش دعایی، آموزش علمی، سبک زن

                                                                             

 Masood.moeni@gmail.com  .×عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم .*
  Smmm_1361@yahoo.com  دکتراي تخصصی تاریخ اسالم. .**
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  مقدمه

بـراي تزکیـه و تعلـیم کتـاب و     «یم قـرآن کـر   یشبـه فرمـا   |خـاتم  یامبررسالت پ و بعثت
را  یفهوظ ینا ،سال تالش خود 23طول در  |اسالم مرسول مکرّ بود. )2/  (جمعه »حکمت

روش رسـول   به جز ییجامعه به سو، يواما پس از رحلت ، به انجام رساند ن شکلیکوترینبه 
 .ادهـا رفـت  یاز ، داشـت تأکیـد   بـر آنهـا  نظر و مد |که رسول خدا یرفت و معارف |اخد

ممنوع شد و حامالن و  |رسول خدا یرهس یتو روا نوشتن )61و  60/  1: ق 1425 ، ی(عامل

/  1: ق 1414 عبدالبر، ن؛ اب7/  6: ق1410 سعد، (ابن قرار گرفتند.ه یحاشمفسران کتاب خدا در 
، در مقابـل  |گذشت پنجاه سال از رحلت رسول خدا باب ین ترتیبد )5/  1: تا یب ی،؛ ذهب77

 و تـواريخ ر.ك: ( صورت نگرفـت.  یدر جامعه اسالم ی، مقاومت خاص×یامبرشهادت سبط پ
به امامت  ،‘ینبن الحس یامام چهارم حضرت عل یطی،شرا یندر چن )×یدالشهداـ س  مقاتل

  دوره بود:  هم یلذ يها یفهدر دوره امامت با خل او .یدرس
  ؛)ق 64ـ  61(معاویه  یزید بن .1
  ؛)ق 73ـ  61(زبیر  بن عبداهللا .2
  ؛روز)چهل (یزید  بن یۀمعاو .3
  ؛)ق 65از سال  نه ماه(حکم  بن مروان .4
  ؛)ق 86ـ  65(مروان  بن عبدالملک .5
  )234: 1392، (پیشوایی ).ق 96ـ  86(عبدالملک  ید بنول .6

و  ریـزي  جامعه اسالم را به عهده داشـت، بـه برنامـه    يراهبر یفهکه وظ ×سجاد حضرت

 .کـرد  یجادا يو چند سال امامت، تحول جد یس یط یمشغول شد و در جامعه اسالم یتفعال
، چگونـه و بـا اسـتفاده از چـه     ×است کـه امـام سـجاد    یناحاضر در پژوهش  یاصل پرسش

  کرد؟ یجادتحول ا یدر جامعه اسالم هایی، روش
ـ  هـاي  جامعه امروز ما شباهت یق،تحق ینفرض ا یشپبنابر  بـا جامعـه دوران امـام     یفراوان

دارد و در  یاسـالم  یو سـبک زنـدگ   ^یـت دور شدن از معارف ناب اهل ب یثاز ح ×سجاد
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 بـر  یـن اسـت و تنهـا پوسـته د    یاسـالم  يها در حال فاصله گرفتن از ارزش ،از موارد یاريبس
  موجود حاکم است. يها رفتارها و عادت

بـر سـبک    یقـی از مـوارد، غلبـه عم   یاريدر بسـ  ی،زندگ یبرق هاي سبک رسد یبه نظر م

 يرا بـرا  یفراوان ینید شبه هاي یلبد حتی که آنجا اند، تا کرده یدابرآمده از اسالم ناب پ یزندگ
و  هـا  یـنش ب هدر حـوز کوشـند جوامـع را    یمـ  یراهـ هـر   ازو  اند انسان مسلمان به وجود آورده

 ی، یااسالم یلاصیرغ یو سبک زندگ سازنددور  یناب اسالم يها موزهآو رفتارها، از  ها یشگرا
  .کنندحاکم  آنهابر را  یغرب يگرا يبرساخته از تمدن ماد یسبک زندگ

از  یکـی  سـت. اعهـده پژوهشـگران مسـلمان و دلسـوز     رب يمتعـدد  یفوظـا  یان،م یندر ا

سـبک و   یبازشناس صوصخبه  و ^معصوم امامانمانده از  ايجرآثار ب ینیآنها بازب ینتر مهم

چگونه با جامعه منحـرف دوره خـود    يوکه  میتا بدان است ×امام سجاد یآموزش يراهبردها

 یـت رشـد و ترب  هاي ینهسوق دهد و زم یاسالم یابیو توانست آن را به سمت باز هبرخورد کرد

 یـت مختلـف فعال  هـاي  و شناخت جنبه ها ن پرسشیاپاسخ به  د.بخش یانرا در آن جر یاسالم
 یسبک زنـدگ  يیاو قدم برداشتن در اح ریزي برنامه يراه را برا تواند یم آن حضرت، یآموزش
  در جامعه امروز روشن کند. ×تیاهل ب

 یـل از فـن تحل یخی، با استفاده بر نقل تاریط، افزون شرا یو بررس پرسش ینپاسخ به ا در

 یکلـ  یطشـرا  تـوان  یم ،آن . به تبعمینک ییندوره را تب نیا یاجتماع هاي یژگیو میبرآنمحتوا 
امـام   یسـبک زنـدگ   ،مقالـه  ینمحور ا .کرد یرا بررسزمان آن  يهافرهنگ آن دوره و رخداد

 ×سـجاد  امـام  یآموزش هاي استخراج راهبردها و روش يبرا ینیمطالعه پس یکبلکه یست، ن

  است. یاسالم یسبک زندگ یاياح يجامعه برا سازي آماده در
 يها و موضوع یهسجاد یفهبا نگاه خاص به صح ،×ام سجادام یتیترب هاي مورد روش در

 ئلصورت گرفته، اما بـا نگـاه بـه مسـا     ییکارها یناز ا یشپیفه، امامت در صح همچون ژهیو

بـه سـبک    یدنرسـ  ي، بـرا اد شـده یبه شکل  ×حضرت يها یتعموم فعال یو بررسیخی تار

  م.یدارهدف  ینبه ا یدنسبر ر یسع ،مقاله یندر ا و مانشده  جامان ی، پژوهشيو یآموزش
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  ×دوران شروع امامت امام سجاد شرایط
  ^بیت اهل ازمردم  و دوري یناآگاه
شصت سـال   یمسلمانان ط نداشت. یراسالم نظ يبود که از ابتدا يعصر ×امام سجاد عصر

شـروع عصـر    یزیـد، عصـر   نشـده بودنـد.   رو روبه یطیشرا ینبا چن ،حکومت اسالم شیدایپاز 
به قتـل  را  |فرزند رسول خدا ،حفظ قدرت و حکومت يبراآنان  بود. یانخشونت آشکار امو

  )165: 1392یشوایی، (پ ند.کرد یراس را و خانواده اورساندند 
 یفهصـح  49 يدر دعـا ، ×نظر بودن امام ریز) و 304/  2 تا: ی، بی(اربل جاسوسان یتفعال

  شده:   بیان ینچن
خـود را   یـغ و دم تیده کش اش را بر من یدشمن یرکه شمش یبسا دشمن پس چه

... پـس چـه   خوابند  یجاسوسانش در اطراف من نم يها ...، چشم کرده یزت یمبرا
مـن   يوادارند، و بـرا  یمرا به سرکش خواهند یکه با مکر خود م یسرکشان یاربس
اند،  گماشته حفاظت و مواظبت به من بر را جاسوسان اند و ها آماده کرده یسهدس
   کنند. ایدپ یو لغزش فرصتی تا

پـر از  و آلود  اختناق يفضا ینا برود. ×امام به حضور کرد ینم ئتجر یکس یط،شرا ینبا ا

 کنـد.  یدور از جماعـت زنـدگ   یابـان، و ب یـه را در باد یمدت شد که حضرت موجب یحت ،ترس
  )449/  2: ق 1385یر، اث (ابن

در : «کنـد  یمـ  فیتوصـ  ینچن رابد زمانه  یطو شرااز امام مردم  رویگردانی ×امام سجاد

/  4: ق 1404، الحدیـد  ابـی  (ابـن . »که ما را دوست بدارند یستندنفر ن یستب ینهتمام مکه و مد
از شـهادت حضـرت    یط پـس شـرا  یـز ن ×امـام صـادق   )143/  46: ق 1403، ی؛ مجلس104

» سـه نفـر   مگـر  ،شدند مردم مرتد ×یناز حس پس«کرد:  صویرت گونه ینرا ا ×یدالشهداءس

  )64: ق 1413ید، ؛ مف380/  2ق:  1407ینی، (کل تا هفت نفر آمده است. یاتارو یکه در بعض
 ی،(عـامل یفـه  بـر خل  ×ینو شورش امام حسـ  ينشان دادن گناهکار يبرا يامو تبلیغات

اهـل   یتشخصـ  یـب تخر ضـمن در منـابر،   ×ییرالمؤمنین علو لعن ام ) و سب54 :ق 1425
ـ ا يایگوخانواده و  ینا از يحکومت اموبغض  دهنده اطالع، نشان یدر نظر عوامِ ب ×تیب ن ی
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فضـا   یـن ا .قـرار دارد  ینـه بغـض و ک  یـن در شـمول ا  ،خـانواده  ینبه ا نزدیکی مطلب بود که
که به نـام   ییها یامشد و از ق یهمالزم تق يبه طور جد ×شد که امام سجاد موجب ینهمچن

ي، بـالذر  ؛441/  4: ق1387ي، (طبـر  نکـرد.  یـت حما یبه شـکل رسـم   صورت گرفت، یعهش
  )367/  6ق:  1417

، به همـراه جعـل   نام برده يها یتدوره موفق شده بود با فعال یندر ا يدستگاه امو در واقع
 يجـا  ) به138ـ   121/  1: ق 1425 ی،عاملر.ك: ( یث،حد نوشتنمنع و  مردم میاندر  یثاحاد

دور  آناناطراف ، مردم را از ×به اهل بیت پایبنديدر اکرام و  |اسالم یامبرپ یحصح یرهس
  )41 :1391، ییآقا یدري(ح است. یدهرس یانبه پا ×که کار اهل بیت بپندارد گونه ینکند و ا

  یاسالم یلکردن مردم از معارف اص دور
 )42همـان:  ( آوردند. يها رو آشکارا به شکستن قداست ×ینپس از شهادت امام حس امویان

 |رسـول خـدا   ینصحابه و تـابع از آنان  یبرخ که »حره«ینه مد یامق در مقابل رهبرانِ یزید

) و 368/  4: ق 1387ي، ؛ طبـر 350/  5ق:  1417ي، (بـالذر  بودند، آشکارا نقض احکام کـرد 
بـه  ي، قمـر  يهجـر  63حجـه سـال    يدر ذ یسـپاه  فرسـتادن بـا  دینـه،  را در م آنهااعتراض 
ي، ؛ بـالذر 230/  1: ق 1410ینـوري،  (د د.کـر حره  هبه فاجع تبدیل عقبه، بن مسلم یفرمانده
ــوبی: ؛ 346/  5ق:  1417 ــر250/  2یعق /  3: ق 1409، ي؛ مســعود370/  4: ق1387ي، ؛ طب

 یچتا از ه مطلق داد يسه روز به سپاه شام آزاد، شدن مردان یدههم کوب پس از قتل و در )70
  (همان) فروگذار نکنند. یهتک حرمت

ـ   افزونحرکت  این محـدوده   سراسـر در  نـده یرعـب و وحشـت فزا   یجـاد و ا یبر آثـار روان
 يیـا شکسـته شـدن ح   داشت. یرا در پ اي شده حسابرواج فساد و  يزیر هیي، پاحکومت امو

فسادآلود  یطمح ینافراد شهر، تولد فرزندان نامشروع که در ا يباز شدن باب گناه برای، عموم
ـ   یاز رحمت الهـ  یأس ايفضجاد یا(همان)، کردند  یرشد م  وبـه احکـام    یتـوجه  یدر کنـار ب
ها، مطربان و اهل لهـو   رقاصه یللهو و لعب با گس يفضافراهم شدن متعال،  يخدا يها آموزه

بــاز شــدن ) و 54/  9: ق 1415ی، (اصــفهان، از واقعــه حــره ینــه، پــسو لعــب بــه مکــه و مد



244     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

 یـزي ر برنامـه  یـد )، مؤ42: 1386ي، (عسـکر  و طائف ینهغنا و رقص در مکه و مد يها مدرسه
  بود. یاسالم يهاخالف سنت و دستور يفضا یجاداد و ارواج فس يبرا یانامو

 اهتمـام بـر آن   یانامو ي بود کهاز موارد هم ینید یلمردم از معارف اص يخبر یب سیاست
 یتسرا يامو در دست حکومتاز شام به تمام مناطق ، ×الشهداءیدپس از شهادت س داشتند و

هاشم در زمـان   یافراد بن برخی از یحتکه  ییتا جا اجرا شد. ها همه آن سرزمینکرد و در  یداپ
 از انس يزهر )55 :ق 1425ی، (عامل چطور نماز بخوانند و حج بجا آورند. دانستند ینم ×امام
 |از عهد رسول خدا :پاسخ داد ید؟ انسپرساش را  گریهعلت  ،بود یهمالک که در حال گر بن

  )244/  2: ق 1414بدالبر، ع (ابن .یدکرد تباهرا هم  مانده بود که آن یباق ،تنها نماز
 یثجعل حد یان، سیاستداشتن مردم از معارف توسط امو خبر نگه یکنار رواج فساد و ب در

رسول  یثاحاد يجا بهیلیات رواج اسرائ ،منصب يدارای و رسم ییسرا قصهی، توسط عالمان دولت
در  یاسالم یراه زندگاهمیت جلوه دادن  نیز بیاسالم و  یقیمعارف حق وقرآن  یاتآ ،|خدا

  )121ـ  138/  1: ق 1425 ی،(عامل و مکه اجرا شد. ینهمد سالم، یعنیمرکز ا

تـو   يو خلفا یدگانبرگز«: کند یوصف م ینچنرا اوضاع  ینا یفهصح 48ي در دعا حضرت
و کتـاب تـو را مطـرود و     یافتـه  ییـر که حکم تـو را تغ  یر حالد اند، الحق شده مقهور و مسلوب

  .»ینندب یرا متروك م یامبرتپ يها شده و سنت یفواجبات تو را تحر
شـکل گرفـت و بـه     |از رحلت رسول خـدا  پسکه در جامعه  يروند ،بتوان گفت شاید

 حاکمـان جـور بـود.    یو آموزشـ  يرفتـار  یراز سـ  ی، ناشدیانجام |خدا یامبرشهادت فرزند پ

 ،ان جـور حاکمـ  یآموزشـ  يرفتارهـا امـا  وجود نداشت،  یظاهر آموزش و آموزشگاهدر اگرچه 

از شـهادت حضـرت    پـس  ،پنهان يها آموزش یرس ینا کرد. مانحراف امت را فراه يها نهیزم
بـا   یروزگار گذشت، گـاه ن یاکه در شرح احوال  گونه همان .یدبه اوج خود رس ×الشهداءیدس

نگه داشتن مردم از معـارف   خبر یو بی انحراف ئلبا رواج مسا یو گاه ترساندنو  یدفشار و تهد

  کردند. و اجرا یدندتدارك د ،به ظاهر مسلمان مردم يرا برا یانحراف یآموزش ،سالما یاصل
عصـر   يدر ابتـدا  ×کـه امـام سـجاد    رسـیم  یم یجهنت ین، به ااد شدهینکات توجه به  با
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  : رو بود روبه ئلمسا ینامامت، با ا
  آنان؛ یحاز شناخت صح یريو جلوگ ×تیدور شدن مردم از اهل ب. 1

و  یثجعـل حـد  یث، منـع کتابـت حـد    یقاسالم از طر یحاز معارف صح يخبر یرواج ب. 2
  ي؛پرورش عالمان دربار

  .یاز رحمت اله يو دور یأس يفضا یجادو ا ینهرواج فساد در مکه و مد. 3
آمـوزش متقابـل را بـه همـان      یاسـت س یزن ×حضرت امام سجادئل، مسا ینتوجه به ا با

 یـت . فعالینـدازد را از کـار ب  یـه ام یبنـ  یرافـ انح هـاي  یاستگرفت، تا س یشپ در یپنهانشکل 
  قرار بود:  یناز ا ینهزم ینحضرت در ا

  ×تیبه اهل ب یکیشناخت و نزد مردم به منظورآموزش  .1
  : از را پشت سر گذاشت که عبارت بودند یمراحل ،مهم ینادادن انجام  با هدف ×سجاد امام

  یرشپذ يو آماده کردن مردم برا يساز مقدمه الف)

بـا   یمیانجـام داد کـه تقابـل مسـتق     »یـه ادع يالقا« یقرا از طر يساز مقدمه ینا ×حضرت

صـراحت  بـا  گـاه   یچمردم از خـدا بـود، هـ    يطالب دور ،حکومت نداشته باشد. اگرچه حکومت
 گمانبه  یهظاهر ادع نکهیل این به دلیید. همچنو او را نخوان یدکه به سمت خدا نرو گفت ینم
هـا   واکنشیاست، دن در ینینش گوشه ینوعو  یاستاز س يومت، دورو خود حک ماز مرد یاريبس

  .شد ینم ×جهت به حضرت یناز ا یاعتراض نیداد، بنابرا یها را کاهش م یتو حساس

 انیـ محکومت، دعاهـا در  نداشتن اعتراض ز ییه و نادع درباره یدگاهد ینهم سبب وجودبه 
و  يریپـذ  فهـم  یژگـ یوو  رسـید  یمـ  جامعـه  يهـا  همه گروهکرد، به دست  یم یدامردم رواج پ
و  یـه ادع يبحث القـا  ب حضرتین ترتیبد همه افراد را داشت. يبرا يفطر یداريآموزش و ب

اهداف  یرشپذ يساز نهیزم يبرا ن اقدامیبهتر را توسط دعا یگرفتن روش آموزش مخف یشپ
دانست یم یهام یبن یانحرافو  یمخف يها در تقابل با آموزشخود، نظر مد.  

در  نگـرفتن  و موضـع  یهادع رشیپذبودن  یعموم د درنظر داشت که مسئلهینکته را با نیا
 .بـه آن داشـت   يتوجه جد یدبا یزن هاست که امروز یموضوع مهم یشیهر گرا درمقابل دعا، 
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روزانـه افـراد را    يعملکردهـا  وداننـد   یمـ  یتهمدرن یژگیرا و یسبک زندگ ی،غرب یشمنداناند
 بـراي  هـم  نیبنـابرا  )120: 1383گیدنز،  (آنتونی .پندارند یآنان م یانتخاب یسبک زندگ یتجل

 یدر جوامع یتهمدرن يبه القا ی،تهاجم فرهنگ یاستهم با س و کنند یم یزير جامعه خود برنامه
 هـایی  خـود را در قالـب   زندگی سبک بین ترتیبد .دارند را هاآن بر یطرهکه قصد س پردازند یم

 کـه  ، چنـان سـت ین یـدي کـار جد  یـن البته ا ند.هد یمآموزش  ورد،برخپنهان و نرم و به دور از 
  امر مبادرت کرده بودند. ینهم از ابتدا به هم یهام یبن

مانـدگارتر   ياست که اثـر  یعبا برد وس يریدرگدور از  هنرم و ب يا یوهدعا، ش از راه آموزش
 یک زنـدگ خود را صـاحب حـق انتخـاب سـب     ،در جامعه امروز ما که افراد پس .خواهد داشت

 ×سجاد گونه که امام همانی، اسالم یالقا و آموزش سبک زندگ ي،ساز مقدمه يبرادانند،  یم

  داشته باشد. یديخوب و مف اربردک تواند کرد، می عمل
است که  یتیاسالم، فعال يها معارف و ارزش یرشپذ يو آماده کردن مردم برا يساز مقدمه

کنند،  یم يو دلسوز یتجامعه احساس مسئول یهنگسرنوشت فر يکه برا ییاتاق فکرها در یدبا
 يهدفمند شود. یزير ، برنامهداشتراه  یندر ا ×که حضرت سجاد یريبا توجه به هدف و س

 ×حضـرت  یـت از فعال يبـه صـورت جـد    یـد با ،برنامـه  ینگام به گام ا دادن ت و انجامیفعال

شـده   یلبه زبان روز تبدکه ( یهادع یلهبه وس یدبااسالمی معارف  براین اساس شود. یريالگوگ
رفـع  نیـز بـه منظـور    اسـالم و   یحشناساندن معارف صـح  ي، براشده یینمردم تب باشند) براي

در دستور کار  يجد یبر عنصر تکرار به شکل یهبا تک يموعظه فطر شیوه ،و انحراف يخبر یب
   .دارد یو کمتر جنبه استدالل متمرکز استمعارف  یادآوريبر  یشترکه ب یرد؛ امريقرار گ

   |شناساندن رسول خدا ب)

وي،  ینانو جانشـ  |رسـول خـدا   یتتوجـه بـه دور شـدن مـردم از شـناخت شخصـ       با

رسـول   یتبـه شناسـاندن مقـام و شخصـ     یهاز ادع یی) فرازها121/  1: ق 1425 ی،(عامل
 چنـین  ایـن اسـالم را   پیامبر بزرگـوار  یفه،در صح ×سجاد اختصاص دارد. امام |اکرم

  :  استکرده  یفتوص
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ی، وح ینام |بر خلق منت گذاشت، رسول خدا یشانبه واسطه ا تعالی يخدا
برکـت بـود.    یـد رحمت و کل یشواياز خلق و انتخاب شده از بندگان، پ یدهبرگز

در راه خـدا بـه   ید، خدا جنگ ياش برا قرار داد، با خانواده یامر اله يجانش را برا
 یفه(صح را آشکار کرد. لهیا تا فرمان یدبالد غربت هجرت کرد، با اهل کفر جنگ

  )2یه، دعايسجاد

  : کند یم یفتوص ینچنشان را یز این یگريد يدعا در ×امام سجاد
در بهشـت، رسـاننده عهـد و     کلیـد  رسولت و ات و صلوات بفرست بر محمد بنده

شده بـه علـم    یدهبهشت، برگز يبه سو ینمنؤم یشوايبه بندگان، پ یاله یمانپ
 یبه مردم، کس یاله يها ، شاهد بر خلق، رساننده حجتامر پروردگار يبرا یاله

ین، بخش مرسـل  یانخلق انجام داد، خاتم و پا یتهدا يرا برا خودکه تمام تالش 
قبل، جدا کننده حق و باطـل،   یايگذشته، مؤمن به تمام انب یايآگاه بر کتب انب

  )  24: جامعه یفه(صح امت. يصاحب مقام شفاعت برا

 ،|درود فرست بـر محمـد  «فرموده است: ه هم یفه سجادیحص 47يدر دعا آن حضرت

  .»بمقرَ یآن گرامیده، برگز یدهآن پسند
 ×تیو سپس شناخت مقام اهل ب |یامبرنقش آموزش مقام و شناخت پ یر،مس ینا در

مهـم و  ی، سـبک زنـدگ   ینشو گـز ی در زندگ آن بزرگوارانو اطاعت  سخنان آنان یرشدر پذ
 به نظـر  الزمجامعه امروز ما چندان  يبرا ير اگرچه در نگاه ظاهرام ینا اثرگذار بوده و هست.

افراد،  يو باورها ها ها، عقیده در ارزشدهد که  یتر به جامعه امروز نشان م یقعم ی، نگاهنرسد
سـت، امـا   انام اسالم به که  رخ داده ییراتیتغ ،افراد ینوع زندگ و فرزندان ها، تربیت در خانواده

معارف اسالم در جامعـه  در زمینه ، ×تیاهل ب قرآن و يها خواسته واقع در .یستن اسالماثر 

  امروز ما کمرنگ شده است.
 ازخـود،   یقـی حقنـاب و   يهـا  اسـوه از  یريالگوگ يجا است که جامعه به آنامر  ل اینیدل
انتخـاب   .کننـد  یمـ  يراهبر گراناستعمار یطانیش هاي برنامه آنها راکه  ردیپذ یاثر م ییالگوها
 یريپـذ  فرهنگب ین ترتیبد انجامد. پذیري می در گذر زمان به فرهنگ ،اي رفتاري افرادالگوه

 يفرهنـگ بـه سـو    ینو نمـاد  يمـاد  هاي یهاز ال ینديفرآی، زندگ يدر خالل انتخاب الگوها
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 ،ناخواسـته ندانسـته و  خود،  يرفتار يالگوها ینشافراد جامعه با گز آن است. ییمعنا هاي یهال
  .سازند یم ینهنهاد شیرا در خو هاآورنده آن الگو یدپد یها و معان ارزش

اسـت   ^از سیره معصوم برگرفتهو معانی رفتاري  ها ها، ارزش سرشار از قالب ،طیبه حیات

 .سـازد  یانسـان را شـکوفا مـ    یقـی حق ین، ظرفیـت که در طاعت خالق و هماهنگ با عالم تکو
جانبـه   همه کمال جهت در گر و یتساز، هدا تمدن ،سبک زندگی مطلوب مکتب اسالم نیبنابرا

 یارنقـش بسـ   ×تیـ و اهل ب یامبرپ ی، یعنیاصل يالگوها شناساندن ان،یم نیا در .استانسان 
 موضـوع دارد.  یـن در ا يالگـوبردار  یلو تسـه آنان  یدر شناخت سبک زندگ ياثرگذار مهم و

شـود،   یـین تب یزنـدگ  يبرا ،متصل به پروردگار يبه عنوان الگوها یرسوالن اله یگاهجا یوقت
  .شد خواهند تر مشتاق آن بزرگواران گیاز سبک زند یريالگوگ يمردم برا

 گونـه کـه حضـرت    خـارج شـود و همـان    یمناسـبت  ياز شکل کارهـا  یدامر با ینا آموزش
در دسترس عموم مـردم   یتیو موقع مکان در هر ،مختلف هاي عمل کرد، به واسطه ×سجاد

مـردم   يالگوهـا را بـرا   یـن برگرفتـه از ا  یاسالم یزندگ یمبان ،فهم همه یو با زبانیرد قرار گ
  .کرد یینتب

  آن به مردم یقو مصاد ×تیشناساندن اهل ب ج)

 ×تیــو اهــل ب ینانشناســاندن جانشــ بــه، گونــاگون يهــا تیــموقعدر  ×ســجاد حضــرت
شـان  یدر حـق ا و شده بودند  يجهل جددرباره آنان دچار  مردم رایکرد؛ ز یاقدام م |یامبرپ

به از شهادت پدر بزرگوارش را پس  ها اقدام ینا ×حضرت .داشتند یروا م حد و حصر یظلم ب
بـه  که  يمردیرپ یاننداشتند، جر ×تیاز اهل ب یدر شام که مردم شناخت شروع کرد. سرعت

ـ  یرمرديمعروف است: پ ،جسارت کردامام  ـ  یبه هنگام ورود قافله اسرا جلو آمد و ب  .کـرد  یادب
ـ ناشـاره دارد و   القربـی  يو ذو ×تیاز قرآن که در آنها به اهل ب یاتیآ يادآوریحضرت با  ز ی

، اعـثم  ابـن ( کرد. یشرا متوجه خطا ياسرا هستند، و ینهم یات،آ ینا يها مصداق ینکها یانب
 بیـت  خودشان به عنـوان اهـل   یمعرف يه برایام یبن زین یطشرا نیدر هم )242/  5: ق 1393

  )45/  3: ق 1409، ي(مسعود تالش داشتند. |یامبرپ
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 ،مـردم  يا«کـرد:   یمعرفـ  ینبر فراز منبر رفت، خود را چن یهم حضرت وقت یزیدکاخ  در

 فصـاحت، شـجاعت و  ي، داده است: علم، حلم، بزرگـوار  یلتو هفت فض یازخدا به ما شش امت
بـن   ی(علـ یق مختـار، صـد   ی: نبـ ز عبارتنـد از ییلت نهفت فض ان. آنمنؤم يها محبت در دل

 .»از ماسـت  ^امـت و فاطمـه   یـن (حمزه)، دو سبط ا خدا و رسول یرشیار، ط )، جعفریطالباب

کـس   و هر هر کس مرا شناخت که شناخت«: ن شرح دادیرا چن یشنامه خو شجرهامام سپس 
 يمـن پسـر آن بزرگـوار    یم؛من پسـر زمـزم و صـفا    یم؛من پسر مکه و منا که بداند ،نشناخت

 .(ابـن » و ... اهـ  انسـان  ینمنم فرزنـد بهتـر   .شتبردا یشخو يهستم که حجر را با گوشه عبا

  )138/  45: ق 1403، ی؛ مجلس133/  5: ق 1393، اعثم
که شرح آن گذشت، در قالب  یپس از بازگشت از سفر اسارت، در دوران ×سجاد حضرت

بر محمد و  صلوات«پرداخت. عبارت  |یامبرپ یتاهل ب شأنجایگاه و و آموزش  یاندعا به ب

 یفهصح يدعاها :كر.( بود، ×سجاد حضرت دعاهاياز  یاريبس بند یعترج که »^آل محمد

 بن یلعن بر عل یاستدر برابر س ی) آموزش×حضرت یه، و دیگر دعاهايشعبان یه، صلواتسجاد

سـخن   ×شأن و مقام اهل بیت از ،از صلوات یف و شرح پسبا توصوي بود که  ×یطالباب

  .گفت می
آل ، ×تیـ اهللا، اهـل ب  یـاء چون اول ینیمضام ،تاز صلوا پس هیسجاد مبارك یفهصح در

 اسـت  یکسـ  ×نین العابـد یزحضرت  )114: 1388(محمودپور،  آمده است. ×رسول و امام

 یفه(صح با خود قرار داده است. یو دشمن وستید یفرا همرد يوبا  یو دشمن یکه خدا دوست
از  یکـی را  او ینکـه ا يمتعـال بـرا   يخـدا از  ،حضـرت  ،47يدر دعا )47 و 21یه: دعايسجاد

آل آن بزرگـواران،  بـا صـلوات بـر     ×سجاد امام .کند یم يارزگ سپاس ،قرار داده» اهللا یاءاول«

 )42يدعـا  :(همـان  ،|یـامبر ) وارثان پ45 و34، 6همان: دعاي( ،یزهرا پاك و پاک |یامبرپ

 یو نقشـ  |رسـول خـدا   یـه همپا یمقام يدارا و )24يدعا :(همان داده شده بر خلق يبرتر

  .است کرده ی) معرف42يدعا :(همان يوهمسان 
 یـن از ا پـس  |یامبرپ آل یفموارد و توص شتریب، در |یامبرنام آل در کنار پ همراهی
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ـ  یثبـه مصـداق حـد    |یـامبر پ بیـت  کـه اهـل  کند  یم يادآوریها،  صلوات در کنـار   ین،ثقل

ن موضـوع  یـ کـه از ا  يافراد يمطلب راه را برا ینا بودند. او ینیو حائز مقام جانش |یامبرپ

سـاخته و   آشـکار دور شده بودند، روشـن و   ×تیاز اهل ب يامو يها آموزش بر اثر یا، خبر یب

  باشند. یبه دنبال چه کسان یدبا ،|یامبرپ از يرویپ يکه براآموخت  یم

 يبـرا برد،  یکار مه کلمه را ب ینا ،خود يدعاهادر  ×امام و ائمه که حضرت سجاد کلمه

آنـان  اطاعـت از   ،) کـه در سـوره نسـاء   117: 1388، (محمودپـور  بوداالمر ا مصداق اولو یینتع

یه: سـجاد  یفه(صـح  وجـوب طاعـت امـام،   چون  يموارد )59/  (نساء شده است. خوانده واجب
) عصـمت و  47ي دعـا  :(همان از امام، یرويپ دربه خدا  یدنراه رس ) اختصاص48ِ و 47دعاي

ـ ، در اامـام  کلمـه مصـداق   ینکها) و 47 و 43، 24، 17، 6ي (همان، دعا طهارت امام گونـه   نی

 الحـق علـی  » لنـا « اوجبـت  ـ کما  علی محمد وآله صل و«هستند:  ×خود حضرت ها عبارت

بود کـه   یکسان همه يبرا یشناس کالس جامع امام در واقع) 24ي دعا :(همان ،»الخلق بسببه
  .رسید یم آنانبه دست  یهادع ینا

م و از مقـا  يبلنـد  ینمضـام  ×) حضـرت سـجاد  نالجنا ی، مفاتیح(قم ،یهصلوات شعبان در

 شـد.  گنجاندههم  یرهجامعه کب یارتبعدها در ز ین،مضام ینکه اآورد  یم ×تیاهل ب گاهیجا

مردم، شأن و رتبـه   انیمدست معارف در قالب دعا در  ینا يبه واسطه القا ×حضرت سجاد

از  یـد توجه باشند که بامآنان،  یشتر، تا مردم با شناخت بداد یمآموزش ز یرا ن ××تیاهل ب

  .رندیبگ ییی، راهنمااسالم یاسالم و سبک زندگ یرمسدر  یحصح یريالگوگ يبرا یچه کسان

ـ  ینیبه ظهور ع زین يدر موارد ،معارف ینو آموزش ا تبیین  ×و حضـرت ید رسـ  یو عمل

 یدر کنار کعبه به جمع ×حضرتمثال،  يبرا به مردم نشان داد.آشکارا را  ×تیمقام اهل ب

 یتعـال  يخـدا ید، اگر شما نزد خدا محبوب بود«فرمود:  ،باران جمع شده بودند يدعا يبراکه 

 آنانکه نسبت به  یبه محبت« سپس خود دعا کرد و خدا را .»کرد یشما باران نازل م يبه دعا
  )316/  2: ق 1403، ی(طبرس .یدقسم داد و باران بار »دارد
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  و انحراف يرخب یاسالم و رفع ب یحشناساندن معارف صح .2
 هـاي  الـف) آمـوزش  کمـک گرفـت:    یاز دو بعـد آموزشـ   ،منظور ینا براي ×سجاد حضرت

  ي.و رفتار یعمل هاي ي؛ ب) آموزشگفتار
بـه آن اشـاره    گذشـته گونه که در بخش  همان ،روش آموزش ین: ايگفتار يها آموزش الف)

شـد کـه کلمـات    القـا   یکسـان  همـه بـه   هـا  مـواعظ و سـفارش  یث، احادیه، ادع یقشد، از طر
  .رسید یم آنانبه  ×حضرت

 یعنـی توسـط حـامالن آن،    یدرست اسـالم  یشهاند یینبخش از آموزش، شاهد تب ینا در
 یاسالم را بـه مردمـ   یلاست که تفکر اص ینا ×نقش امام ینتر . بزرگیمهست ×تیاهل ب

 زمینـه،  یـن در ا )19/ 2:  1361اي،  (خامنـه  آموزش دهد.بردند،  یبه سر م يکه در فقر اعتقاد
در ذهن مـردم   ،که مدنظر دارد یقی راو حق یبه زبان موعظه، معارف اصلنخست  ×حضرت

 یـادآوري بـر   یشـتر کـه ب  یآموزشـ یـاموزد؛  بآنها را به  ئلمسا ینبا تکرار، ا دیکوش و زنده کرد
 يبرا ودخ سخنانحضرت در  )12: 3(همان،  دارد. یو کمتر جنبه استدالل کند یم یهمعارف تک

بـه مـا شناسـانده     یتعال ياساس آنچه خدا بر«ي به شناخت و معرفت فطر ،خداوند اندنسشنا
  .کند یمهم اشاره  )105: 1384ي، جعفر یرشاه(م »است

و  یـین تب ي،اعتقـاد  یحصح هاي یادبن يیابه اح ها، آموزشن یا یردر مس ×حضرت سجاد
از  یاريبسـ  نـایی یربجامعـه و رفـع ز   یـدتی و اسـتحکام عق  یحتصـح  يبرا یناصول د یحتشر
 اقـدام شـود.   ×همانند سبک آموزش امام چهارم یددر جامعه امروز با اقدام کرد. زیها ن هشبه

 یـن اصول دنشدن  یینتبین و در اصول د یديسست و تقل تاعتقاداي، اعتقاد هاي یهضعف بن
  .است افتهیرواج در جامعه  ز آشکارایناست که امروز  ئلیپسند، مسا به زبان ساده و فطرت

و  یحکـه اعتقـاد صـح    ردیپذ یمتحقق  یدر صورتی، اسالم یسبک زندگ يیاآموزش و اح
شـبهه   یـک که بـا   ياعتقاد؛ داشته باشد جوداسالم و ینمب یند یعنیاصل آن،  دربارهمحکم 

بـه سـبک و    یزنـدگ  یعنـی عمل صالح دادن انجام  عالقه و جذب به ینهساده نابود نشود و زم
است،  یاسالم یالزم سبک زندگ یربنايکه زي اعتقاد ینبدون چن را فراهم کند. ینخواسته د

  گذاشته خواهد شد. یادبن ،سست ییبنا
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بـا زبـان   ین، آموزش اصول د و یینتب ×سجاد با توجه به سبک آموزش حضرت نیبنابرا

هـا در   آمـوزش  گـر یدبـه همـراه    یدباها،  آموزش گریداز  شیپ ییمو همه فهم، اگر نگو يفطر
  . یردقرار گ يدستور کار جد

  متعال يو شناخت خدا یدله توحئمس
از کلمـات خـود بـه آن توجـه      یاريدر بسـ  ×است که حضرت یمبحثموضوع،  ینا آموزش

 تعـالی  يذکر اوصاف بـار  متعال و يحضرت با حمد و سپاس خدا يمعمول دعاها .ه استداشت

ـ دار یـد له توحئاختصـاص بـه مسـ    یزوکلمات ن دعاها يا پاره .شود یشروع م ن یـ حضـرت ز  د.ن

  : کند یم یفتوص ینپروردگار عالم را چن ،عرفه يدر دعا ×نیالعابد
 يراســت ا ســپاس تــو ايخــدا .اســت یــانمخصــوص پروردگــار جهان پاس،ســ
پروردگـار تمـام اربابـان و     ؛صاحب جالل و کرامتین؛ ها و زم آورنده آسمانیدپد

او  یهشـب  يیـز چیـز.  چ کننده هر مخلوق و وارث همـه  و خلقي معبود هر معبود
تـو   .نگهبـان اسـت   یـزي شـود و بـر هـر چ    نمـی  کـم  یـزي و از علـم او چ  یستن

و بـر   ییو تنها(فرد ي؛ ا یگانهو  یست؛ یکتان ییکه جز تو خدا یهست ردگاريپرو
  )47یه: دعايسجاد یفه(صح .فرماید) یبار تأکید م چندین» االانت الاله« جمله

توجـه   زیـ ن شده بـود  یجادکه ا ییها افو انحر ها هبه رفع شبهش یدر خالل دعاها حضرت
  :  ستا داشته

پس تو را نشـناختند   ؟جاللت آشکار نشد یلشما یاقدرت تو آشکار شد، آیا، خدا
کردنـد و مـن    یهو تو را تشـب  یستیقائل شدند که تو در آن ن اي تو اندازه يو برا

 کردنـد  تو را طلـب  یه،تشب باکه  يافراد ؛هستم يءافراد بر یناز ا ،پروردگارم يا
  )19: جامعه یفه(صح . ...

 ،قبـل از او بـوده باشـد و آخـر اسـت      یبدون آنکه اول ،را که اول است ییخدا سپاس
او نـاتوان   یـت از رؤ یننـدگان، ب يها که چشم ییخدا ؛بعد از او باشد يبدون آنکه آخر

  )1یه: دعاي سجاد یفه(صح از ستودنش عاجز است. ،کنندگان یفاست و گمان توص
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  ل له عدئمس
 یزمـان «: بـود  یعدل اله ید،ورز یمبه آموزش آن اهتمام  ×سجاد که حضرت یگريد بحث

عقـاب دردنـاك فراخوانـده     یار، یـا آنچه از پاداش بس ياو را به سوید، عمرش رس یانکه به پا

ـ احلُنوا بِسحاَ ينذالَّ يجزي وا ولُممبا عساؤواِ أ ينذالَّ يجزِيل«ببرد،  هـا بـه   کـه همـه آن  ، »ينس

  (همان) واسطه عدل اوست.
تـو  ) «46يدعـا  :(همـان . »کنـی  یدر آن نمـ  یظلم یچدر حکم، که ه تو بر اساس عدل«

و آنچـه قضـا    ياست و قضا قرار داد یحتم ي،و آنچه اراده کردي که اراده کرد یهست یکس
  )47 يدعا :(همان. »عدل است ي،نمود

  له نبوت و امامتئمس
  .داشت یتأکید و آموزش فراوانن موارد، یدرباره احضرت که  میکردبخش اول اشاره  در

  له معاد و قبرئمس
مسئله قبر و  یینتبین، اصول د نهیدر زم ×نیالعابد نیز حضرت یآموزش ئلمسا یگر ازد یکی

  جمعه بود: روز در هر  ،له معادئمسز ینمطرح در آن و  يها پرسش
بـه قبـر    یو وقت رسد یم است که به تو یزيچ ینتر یعاجل تو سر ،فرزند آدم يا

پرستیدي،  یکه م يو از پروردگار آیند یم به سراغ تو یرناکر و نک کلَدو م ی،رفت
کـه   یکتـاب کـردي،   یکه به آن عمل مـ  ینیتو آمده بود، د يکه به سو پیامبري

مصـرف   یعمرت را در چه راه ینکهو ای او را داشت یتکه وال یامامخواندي،  یم
از تـو   ي،خرج کـرد  یو در چه راه يدست آورده ب یراه و مالت را از چه يکرد

 یتیمـوقع  یـن، ا زو بـدان پـس ا   را آماده کـن  پاسخ آنها ،پس از حال پرسند. یم
در آن  .اسـت  یامـت قلوب وجود دارد کـه روز ق  يآورتر برا تر و ترس بزرگ یاربس

و  یسـت ن يا و راه توبـه  شـود  ینمـ فته یرپذ اي یهفدشود،  ینم یرفتهپذ يروز عذر
  )72/  8ق:  1407ینی، (کل . ... خواهد بود یئاتفقط جزا به حسنات و س

 یبه خـوب یات را آن در زمان ح هاي پرسش يبرا پاسخمعاد و تأکید بر حاضر کردن  یینتب
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  .یافتدر توان یم ×حضرت يها رهنموداز 
 ئلمساگونه  نیابا  ×از قبل توسط حضرتکردند،  یم یافترا در ها هموعظ ینکه ا کسانی

محضـر   آنهـا بـه   یادگیري يبرانمودند و  یمسائل را درك مآن  یتاهم چونآشنا شده بودند، 

بـه   ئلمسـا  یـن بـر ا  ×، تأکید و تکرار حضـرت نهایهمه اتر از  مهم .رفتند یم ×امام سجاد

 یآگـاه  يبرا است که ياستاد وستهیپآموزش در واقع  است که و در هر جمعه یصورت هفتگ

به آن اشاره  يوکه خود  گونه همان است. حوزه یندر ا یتصل به منبع اصلمها،  و رفع انحراف

  .است هفرمود

  یو سپاس اله حمد
از  یگـر د یکـ یده، یهـا بخشـ   کـه بـه انسـان    ییهـا  نعمـت  خداونـد از حمـد و سـپاس    آموزش

شـد. البتـه    یمـ شـمارش شـده همـراه     يهـا  نعمـت  یـادآوري حضرت بود که بـا   يها آموزش

را بر آنکه خود را به ما  يسپاس خدا«: خواند یم ناتوانآنها  انیباز  خود راهمواره  ×حضرت

بر مـا گشـود و مـا را بـه      یتشعلم را به ربوب يشناساند و شکر خود را به ما الهام کرد و درها

  )1يدعا :(همان داللت نمود و ما را از شک در امرش بازداشت. یدشاخالص در توح

کـه   یسپاسـ «اشاره دارد:  یزآن ن آثاربه  یهدر آموزش حمد و سپاس ال ×سجاد حضرت

کـه   یسپاسسازد.  یشدن روشن م یختهکند و راه را در برانگ یما روشن م يظلمات برزخ را برا

و صـورت   کند می روشن را ما ها، چشم چشم یرگیو به هنگام ت رساند یم یینعلّ یما را به اعل

  (همان) .»... گرداند یم ها، سفید صورت سیاهیما را به هنگام 

اشـاره  گونـه کـه حضـرت بـه آن      آن، همان يامدهایپ یانب و يتوجه به شکرگذار آموزش

 يناشـکر  يجا بهتواند  یم یاسالم یاز اصول سبک زندگ یکیمدنظر باشد؛ به عنوان ، کند یم

پروردگار، که در جامعـه امـروز مـا بـه عنـوان روال       هاي نعمت یدنو ند یشگیهم يو طلبکار

  است.  قرار گرفته ها اد و خانوادهاز افر یاريبس
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  حقوق
آن آمـوزش حقـوق توسـط    ، ×حضرت سجاد يآموزش گفتار یلدر ذ مطرح مباحث از یکی

چـه حقـوق   ست؛ در رفتارها يجد یاز مبان یکی ی،حقوق در جامعه اسالم یترعا بود. بزرگوار
ه، دوسـتان،  اعـم از خـانواد   یگرانو چه حقوق در ارتباط با دي و فرد یچه حقوق شخصی، اله

از  یکـی به عنوان ز ینحقوق  ینا یتو رعا شود یم یرالناس تعب که از آن به حق اجتماعافراد و 
  .استاسالم  يو معنو يماد یاتح يو ارتقا یبهبودبخش يها و برنامه هادستور

در  اسـت.  یحقوق در رفتار ارتباط یترعا یتاهم دهنده نشان ×حقوق امام سجاد رساله

مانند گوش و  ،مربوط است یدرون شخص یبه حقوق در رفتار ارتباط یبزرگبخش  ،رساله ینا
ارتباط بنده بـا خـدا و مـوارد     نهیزم درالزم حقوق  از يمواردن ی. همچن...  دست و پا و زبان و

  )135: 1387ی، (قراملک .کند یرا مطرح م یگراناز حقوق ارتباط شخص با د یزن یاديز
 یک یستهو شا یستهرفتار با یحقوق، به آموزش چگونگ ینکردن ا عنوانبا  ×سجاد امام

بدون آموزش نظـام  فهماند که  یپردازد. در واقع م یم یگراند مسلمان در ارتباط با خدا، خود و
بـروز   ینهزم یجه،در نتکند.  ینم یتو رعا شناسد یکس حد و مرز خود را نم یچه ،اسالم یحقوق

حقـوق بـه وجـود    نکـردن   یتبه واسطه رعا وياخر عقوبت و جامعه در و مرج اختالف و هرج
شـرح  حقـوق را   یـن و سـپس ا  آورد یوار مـ  فهرسـت را حقـوق  نخست انـواع   ،. حضرتآید یم
  : دهد یم

در ؛ تو را فـرا گرفتـه اسـت   ، دارد که در همه حال یحقوق بدان که خداوند بر تو
 یـا  یی،که فرود آ ییجا ي، یاکه دار یسکون و آرامش کنی، یا یکه م یهر حرکت
تـر و   بـزرگ  ی. برخیريگ کار هکه ب يا یلهابزار و وس ی، یاکه تکان ده يهر عضو

 تبـارك و تعـالی ـ    حـق خـود او ـ    یترعا ،تر از همه ترند، و بزرگ کوچک یبرخ
از  يهمگ ،حقوق یهاست و باق تمام حق یشهاست که بر تو واجب ساخته، که ر

  )255: ق 1404ی، ن؛ حرا618/  2: ق 1413(صدوق،  .شوند یآن منشعب م

 یـن کـه ا  و شمارد حق را برمی 51 و پردازد یحقوق م ح گستردهیتوضبه  ،حضرت در ادامه
  .استبر عهده شخص مسلمان  ،آن یتحقوق و رعا
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در  اشـاره دارد.  یزنـدگ  یوهدر شـ » امکـان انتخـاب  «است که بـه   یمفهوم ی،زندگ سبک
گونـاگون زنـدگی، ناخواسـته     يهـا  بـه جنشـان در   فضایی که افراد با انتخاب الگوهاي رفتاري

هـاي فرهنگـی    ها در حفـظ ارزش  اهمیت این انتخاب رند.یپذ یممبادي فرهنگی آن الگوها را 
چـه   و يفـرد  یطـه که بـه حـوزه رفتـار انسـان، چـه در ح      الگوییانتخاب نوع  شود. آشکار می

و جامعـه  فـرد   یفرهنگـ  هاي دادن اصول و ارزش در نشان یمربوط است، نقش مهمی اجتماع
  خواهد داشت.

خصـوص  به حقوق،  یتدر رعاکنند،  یکه افراد جامعه انتخاب م ینمود و نماد سبک زندگ
در  .سـازد  یمـ  یـان نما آشـکارا است، خـود را   انیانس ياجتماع که محل بروز رفتارها یطهدر ح

و آمـوزش داد، هـم    کرد یینتب ،به عنوان حقوق ×که حضرت يآموزش موارد ،جامعه امروز

  خواهد داشت. يریگ چشمو  یانشا ياثرگذار ی،و هم اجتماع يفرد هاي رابطهدر 
و  يفـرد  یفاز ندانسـتن حقـوق و وظـا    یناشـ هـا،   یت نکـردن و رعا توجهی یاز ب بسیاري

مانـده   را عقب یکه جامعه اسالم ییو رواج نقدها یانب يرا برا یدانم نیهمچن است. یاجتماع
 دادن رفـع جهـل و توجـه    يبرا ×امام فراهم خواهد کرد.باز و کنند،  یم یانضباط معرف یو ب

مطالـب را   یناسالم، ا یسبک زندگ یو نشان دادن اوج فرهنگخود  یفجامعه مسلمان به وظا
  .فرمودبه صورت خاص 

دینی و تعامل و تدبیر  یو حرکت در سبک زندگخود اصالح  منظور بهحقوق،  ینآموزش ا
دینی است که  یبهحیات ط اهداف دلخواهها و  مؤلفه سوي دهی این موقف و شرایط، به و سوق

  دارد. رارق یدر جهت تحقق تمدن اسالم

  مکارم االخالق دعاي
 آن امـام نبود، بلکه  ×حضرت سجاد يتنها کارهای، معارف و حقوق در جامعه اسالم آموزش

خـالق  به عنوان مکارم از یرا ن ییاسالم، دعا یسبک زندگ یقمردم با معارف عم ییآشنا يبرا
 يدر راسـتا  یـز دعـا ن  یـن مطالب ا آموزش داد.داشت،  یدر پپروردگار را  یترضا که یاعمالو 
  .استحقوق  یانب
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شود،  یمحقق م ،حوزه مهم حقوق یتبا رعا ی،اسالم یسبک زندگ یو اساس ییابتدا ئلمسا
ی، مت انسانبه عنوان کرا ی،اجتماع و يحق فرد فراتر از ئلیو رواج مسا یتاما در ادامه راه، رعا

حقـوق، خواسـتار    یتبر رعا افزونکه  کند یم یاناسالم را ب یسبک زندگ گراي اوج نگاه کمال
نـوع و سـبک    یـن ا یو معرفـ  اجرا ،آموزش است. یشان خویروپ میاندر  یرواج مکارم اخالق

  خواهد کرد. دگرگوناسالم  یدر جامعه امروز، نگاه جهان را به سبک زندگ یزندگ
مکـارم   یـت رعا یـق از طررا پروردگار  یتبه رضا یدنرس یچگونگ، ×تدعا حضر ینا در

اسالم  یاوج سبک زندگ توان یمدر واقع آنها دادن آموزش داد که با انجام  ییو کارها یاخالق
  را نشان داد: 

مانند تکبر، فاسد شدن  یکمفاسد اعمال ن ؛درست داشتن یت؛ یقینکامل بودن ن
ـ  یرخاندن رسفاسد شدن ي، عبادت به خودپسند ت، فاسـد شـدن   به مردم با منّ

شناخت حـق و ثبـات    ؛حق یرضرورت حضور در مس ی؛به فخرفروش یکواخالق ن
 يجـا  مـودت بـه   ؛بغض يجا محبت بهی؛ بذل عمر در طاعت اله ؛قدم در راه حق

 ؛توان مقابله بـا ظالمـان  ی؛ دشمن يجا هب یدوست ؛تهمت يجا به یناناطم ؛حسد
بـه سـراغ    یکـی بـا ن  ؛رفتن یانتبه سراغ خ یحتبا نص ؛توان استدالل بر دشمنان

 بـه  وصل رفتن؛ با کنندگان به سراغ محروم یدست با گشاده ؛رفتن ها یدهگز يدور
  )االخالق مکارم يدعا :الجنان مفاتيحقمی، (.  ...و  رفتن ها کننده قطع سراغ

  فقه
 ×امـام سـجاد   د.از آن غافـل نبـو   ×بود که حضرت سجاد ئلیاز مسا یکیز ینبه فقه  توجه

تـا   کاسته شده بود، مـدنظر قـرار داد.   یکم ياموو ستم فشار از که  اي آموزش فقه را در دوره
 یشـافع  کردنـد.  یـاد  ×حضـرت  یمقام فقه یناز ا ی،که بزرگان اهل سنت چون شافع ییجا

».  الواحـد خـرب  ينـه يعـولُ علـي   دـ املَ  وجدت علي بن احلُسني وهـو اَفْقَـه أهـلُ   «گوید:  یم

  )274/  15: ق 1404، الحدید ابی ابن(

 ونـا أمم علي بنِ احلُسـني ثقَـة   کانَ«کند:  یم یفتوص ینحضرت را چن ،سعد در طبقات ابن
  )222/  5: ق 1410سعد،  (ابن. »کَثرياًلحديث عالياً رفيعاًو ورعاً
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ـ : «تگفـ  مـی  بود، شده مند بهره ×امام سجادکه از محضر ز ین زهري احلسـني   بـن  يعل
أيت اَحداً اَفْقَه من مار: «دیگو یم ×)، درباره فقه حضرت214: (همان »اعظم الناس منةً علي

العابِديِن 375/  1: ق 1406ی، ؛ حنبل19/  1: ق 1405ی، (ذهب. »زِين(  

 1393حبان،  (ابن »ه.بين هاشم من فَقَهاءاملَدين من اَفاضلَ کانَو«حبان نوشته است:  ابن ینهمچن

در  ×که حضـرت  رساند یرا م یجهنت ینا ،اهل سنت ياز علما یرهاییتعب ینچنارائه  )160/  5: ق

  .ه استکرد یتترب ینهزم یندر ا یو شاگردان هبه کار آموزش فقه هم مشغول بود ینهمد
 یگاست که در سبک زنـد  ياز مواردی، حالل و حرام زندگ ئلبه عنوان مسا ،به فقه توجه

اسالم است  ینمب یناز د یبخش ،حالل و حرامدانستن  کننده دارد. یینو تع ينقش جد یاسالم
بنـدي یـا    پـاي  .کند یحرمت آن مشخص م دادن یارا در لزوم انجام  یزندگ ییاجرا ئلکه مسا

 یطهافراد در حنداشتن حضور  داشتن یامالك حضور  ،موارد یاحکام، در بعض ینبه ا تعهدي بی
  )290: ق 1404ی، ؛ حران287/  2؛ 70/  1ق:  1407ینی، (کل است. معرفی شدهاسالم و  یمانا

بـه   یموضوع در جامعه امروز، ضرورت آموزش فقهـ  ینا یتبا توجه به کمرنگ شدن اهم
 يامـر ی، اسـالم  یو تداوم سبک زندگ یحصح ياز ارکان اجرا یکی، به عنوان اد شدهی يمعنا

  امر همت گماشت.   ینبه آموزش ا یزن ×ضرت سجادح که چنانرسد،  یبه نظر م یهیبد

  و اهل خانه فرزندان
آمـوزش  یـد،  ورز یمـ به آن اهتمـام   يگفتار يها در آموزش ×سجاد که حضرت یگريد امر

از  یکی ،بحث درباره معارف اسالم در خانه و با فرزندان فرزندان و اهل خانه بود. يمعارف برا
که در شب معراج  يپدرم درباره نماز : ازگوید یم ×علی ید بنز .است یآموزش هاي روش ینا

پـدرم   نکـرد؟  یفدرخواست تخف |که چرا خود رسول خدایدم پرس ،ابالغ شد |یامبربه پ
(صـدوق،   .آورد ینمـ  یاله يها فرماندر  یتابع محض بود و اعتراض |رسول خدا :پاسخ داد

  :دیفرما یم، سالم به فرزندان یننش انتخاب هم در ینهمچن )198/  1: ق 1413
گفتـار و   و هـم  یننشـ  حذر باش و با آنان همبراز مصاحبت با پنج دسته  ،فرزندم
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را  یـک و نزد یـک دور را نزد ؛با دروغگو که چون سراب اسـت ؛ همسفر مشو یحت
کـه در   یـل بخ لقمـه بفروشـد.   یککمتر از  یا یکفاسق که تو را به نمایاند؛  دور

 یـان ز بـه تـو   ،سـود  يجـا  هاحمق که ب؛ ردتو را تنها گذا ها یازمندين ینتر سخت
    )279: ق 1404ی، (حران .یافتمملعون  ،قاطع رحم که من او را در قرآن و رساند

داشـت و نکـات مهـم     ریـزي  برنامـه  ،آموزش فرزندان خود يبرا ×که حضرت بینیم یم

  .داد یآموزش م آنهابه  را یاسالم یلاز معارف اصآنان  یازمورد ن یاتیح
 یطو محـ ی جامعـه اسـالم   یلرکن تشـک  ینتر معارف در خانواده که مهم يگفتار آموزش
 يدر اجـرا  ،افـراد هـدف   یتـی آموزش ترب يبنایرافراد جامعه است، ز یدتیو عق يپرورش فکر
بـه   ی،تفکـر اسـالم   یحصـح  یادبن یجادو ا یتترب نقش خانواده در .است یاسالم یسبک زندگ

سـبک   یـین ند متعال در کتاب خود که منشور تبخداو ندارد. یدترد ياست که جاآشکار  يقدر
آتـش   از یـز از حفظ خود، خانواده خود را ن پس کند یاسالم است، به مؤمنان سفارش م یزندگ

  )6یم / (تحر .در امان دارندجهنم 
 در االجـرا  از حقـوق الزم  یموضوع را به عنـوان حقـ   این ×سجاد اساس حضرت ینا بر
 ياز خـدا  یفـه، وظ یـن ادادن انجـام   بـراي  و )، حق فرزندحقوق (رسالهخواند  یم حقوق رساله

یـت و ادب  ترب بـر  مـرا  و ؛بـرهم  ـ و  ي علـي تـربِيتهِم وتـأديبِهِم   عنأ و: «طلبد یم یاريمتعال 

 ،موضـوع  یـن ) ا35يدعـا  :سـجادیه  فهی(صـح . »آموختن و نیکی کردن به ایشان یـاري کـن  
  دان است.در قبال فرزن یفهوظ ینا يجد یتدهنده اهم نشان

 هـا  توجـه  یشـتر بیـت،  موضوع پـر اهم  ینتوجه به ا جاي به ها از خانواده یاريامروزه در بس
آمـوزش و توجـه دادن    نیبنـابرا  پوشـاك فرزنـدان اسـت.    و خوراك و یشتمعطوف به امر مع

بـه فرزنـدان،    ینیف دمعار زشآمو يها وهیارائه ش ینهمچنشان،  یاصل مسئولیت به ها خانواده
  خواهد بود.   یاسالم یسبک زندگ یجمؤثر در راه تروو  نایییربز یگام

همراه  نکرد و صرف، بسنده يِبه گفتار و آموزش گفتار ×سجاد : اماميرفتار يها آموزش ب)

ها به  آموزش ینداشت و از ا یژهتوجه ونیز  يرفتار يها ها، به موضوع مهم آموزش آموزش ینا
  : شویم یم رو آنان روبهاز  یبا دو نوع رفتار آموزش ،زهحو یندر ا کرد. يبردار بهره شکل ینبهتر
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 ×تیخواست و مطلوب اهل ب .کرد یبه آنها عمل م ×که خود حضرت ییرفتارها .کی

 ،زبانیر بوده است که مردم را به غ ینفرمود، ا بیان ×صادق که حضرت امام چنان یعیان،از ش

 آنانخود ، ×تیسنت و روال اهل ب بربنا )78/  2ق:  1407ینی، (کل خدا دعوت کنند. ینبه د

در رفتار  .دادند یم يبه مردم آموزش رفتار ،کار ینبودند و با ا یاله يهادستور هعامل ب یناول
  .یمهست یاريبس یآموزش رفتارهاي ، شاهد×سجاد امام

 یـادآوري  کربال بود. یدانشه يبرا یدر هر فرصت یهحضرت، گر يکارها ینتر از مهم یکی

 یه بود و هم آموزشـ یام یبن مظل یانب يبرا یاسیس يا عاشورا، هم مبارزه یادداشتن  زنده نگه و
 یـد و نام عاشورا نبا یاد گاه یچکه هگرفتند  یقرار م ×که در کنار حضرت یمردم و کسان يبرا

بـه جهـت    را اعتراض خادمـان  یشده بود که حت یادقدر ز آن ×کار حضرت ینبرود. ا یناز ب

  )107: 1356قولویه،  (ابنداشت.  یدر پ شانترس از جان

ـ  يو راهبـرد  یتـی ترب يامـدها یپمهـم و کارگشـا کـه     یارنکته بس ینبه ا توجه در  یفراوان
دهنـدگان   و آمـوزش  ریزان برنامه یداز د یدنبا هرگزاز منکر دارد،  یبه معروف و نه امر يراستا

 ياز منکر ینه عروف وبه م (هدف امری آموزش یتفعال ینتوجه به هدف ا ینهمچن بماند. دور
  است.   يضرور ی،اسالم یسبک زندگ تبیین هدف از نشدن دور ، جهت)ها یهگر

خـود،  با رفتـار  را  |خدا رسول یحصح هاي و سنت يعباد درست رفتارهاي ×حضرت

و در  گفــت یمـ  را »ی علـی خیرالعمــل حـ «، ذکــر حضـرت در اذان  .داد یمــآمـوزش  آشـکارا  
  )618 :1392جعفریان، ( .است |خدا اذان رسول همان ینکه ا فرمود یم ها اعتراض

 يزهـر  بود که دوست و دشمن به آن اعتراف داشـتند.  اي به گونه یزحضرت ن يها عبادت

و  کـرد  یمـ  یـه گرشـنید،   یرا مـ  ×ه بود، هر وقت نـام حضـرت  یام یبن يدربار يکه از علما

خیـر، علـی العابـد،    ی العلـ « القـاب  ینهمچن )610: (همان. »کنندگان زینت عبادت«گفت:  یم
  )611: (همان .شد یکار برده م هب يو درباره »الثفنات و سیدالعابدین ذي

 )77/  2تا:  ی، بی(اربل زبانزد بود. ،صدقات يبه محرومان و اعطا یدگیحضرت در رس رفتار
 تا مردم کنار روند. زد نمی »راه، راه«یاد فر گاه یچهگذشت،  یها م سواره از کوچهحضرت  یوقت
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آموزش مـردم   يبرا هدفمند را که يگونه رفتارها ینا ×حضرت یزندگ یردر س )612ان: هم(

به را  یآموزش يرفتارها ینا يهدفمند ،موارد يا پارهدر  .دیتوان د یم بسیار گرفت، یصورت م

  : کرد برداشت توان یم ها از نقل یروشن
ان کـرد و سـخن   یحرمت یرفت و ب یشاننزد ا ×حضرت یشاناز خو یکی روزي

بـه   ×او بازگشـت، حضـرت   یوقتـ  ندادند. یپاسخ یچحضرت ه گفت. یفیسخ
جمـع   .تا پاسـخ او را بـدهم   یاییدب نبا م چه گفت؟ یدیدشن یاآ :گفتند یاناطراف

 ینچنـ  ،پاسخ يبرا ×به در خانه آن شخص رفتند و حضرت ×به همراه امام
را ببخشد و اگـر  خداوند م ،در من بود یاگر آنچه به من گفت ،برادر يا«فرمودند: 

طلـب   ×آن شخص از حضـرت  ،رفتار ینا یدنبا د ».خداوند تو را ببخشد ،نبود
    )623/  2: 1379ي، بخشش کرد. (طبر

با فـرد   یحرفتار صح یشو نما يوحاضران با  یپاسخ ندادن در مجلس و دعوت به همراه
  .سازد یم یینرا از رفتارش تب ×حضرت یهدف آموزش ح،یار صریی، بسخاط

از  یکیآن از فرد مورد نظر،  دادن به افراد و درخواست انجام یحصح يآموزش رفتارها .دو
کـه   يدر حمـام بـه فـرد    ×حضرت بوده است. ×سجاد حضرت يآموزش رفتار يها روش

داد تـا بـا آن    يا داد و به او پارچـه  هشدار |خوب ستر عورت نکرده بود، از قول رسول خدا

بـه   یا )498/  6ق:  1407ینی، (کل به خضاب کردن نمود. را سفارش او سپس خود را بپوشاند.
کار، ناراحت شـده بـود،   دادن از اهمال در انجام  یناش یهل تنبیبه دل ×که از حضرت یغالم

ـ اغْ اللَّهم«ید برود، دو رکعت نماز بخواند و بگو |به نزد قبر رسول خدا که آموخت رف لـ ع يِ ل
  )92/  46: ق 1403، ی(مجلس .کردخدا آزاد  را در راه اوسپس و  »×بنِ احلُسين

امـام   .کـرد  یمـ اعمـال   یـز نخود درباره فرزندان  را يسبک آموزش رفتار این ×حضرت
مغرب و عشا را جمع بخوانند تا بـه   یانماز ظهر و عصر،  داد یدستور م شبه فرزندان ×سجاد

آشـنا کـردن    )19/  3ق: 1408ي، (نـور  از خواندن آن غافل نشـوند.  ،کودکانه یگوشیسبب باز
 ×حضـرت  یآموزش يکارها یگراز د ،و واجبات ها ضهیفربه همراه آموزش  ها نافلهفرزندان با 

و بـه مـن    آورد یجـا مـ   در شـب بـه   شـد،  یاز او فوت م یروز را که گاه يها پدرم نافله«بود: 



262     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

به  یوقتاما دوست دارم  یست،امر واجب ن ینا .یدکار را شما هم انجام ده ینپسرم ا گفت: یم
آموزش احترام به درباره  )287/  2تا:  ، بیی(اربل. »یدبر آن مداومت کن ید،عادت کرد یکار خوب

 ×به همراه پسـرش محمـد   ×و امام سجاد یمنزد جابر بود«: کند یمنقل  يراو زین تر بزرگ
، کـار  ینبا ا )331: (همان. »را ببوس یتعمو یشانیپ :به فرزندش فرمود ×حضرت وارد شد.

  بگذارد. حتراماترها  به بزرگبه فرزند خود آموخت که چگونه  ×تحضر

کـه   يا یوهخصوص بـا دو شـ  یرحق، به مردم به مس یتهدا به منظور يرفتار هاي آموزش
در  ،شـده  ریـزي  است که امروزه به صورت برنامـه  اي مسئلهبرد،  می بهره آن از ×سجاد امام

به خواست و سفارش  یدباي، گفتار یینار تبدر کن شود. یم مطرحکم  یاربسینی، د هاي آموزش
 يرفتارهـا  یج، آمـوزش و تـرو  سـاندن شنا يبرا ریزي با برنامهي را آموزش رفتار، ^ینائمه د

  .دهندقرار خود  یدر دستور کار آموزش ها و نهادها یح، همه سازمانصح
ن در گونه که دشـمنا  همانیداري، و شن یداريد هاي از رسانه یآموزش گیري بهرهن یهمچن

نامحسـوس در رفتارهـا رخنـه     یو به شـکل برند  یبهره م هاخود از آن یمنف هاي جهت آموزش
  .شود يریگیپ یدبا ،ن و هدفمندمدو یزير با برنامهکنند،  یم

  یتترب مدرسه
 يرا بـرا  يدار جهـت  ریـزي  برنامـه ي، و رفتـار  يگفتار يها در کنار آموزش ×حضرت سجاد

 ،از آن تـوان  یمکه  گرفت یشپدر مردم  انیمدر  آنان نکندافراد خاص و پرا یتآموزش و ترب
آموزش و سرانجام آزاد کـردن بردگـان،   یت، تربید، خر کرد. یاد يوپنهان  یروسازيبه عنوان ن

  داشت. هابر آن يبود که اهتمام جد ×امام هاي یتفعال ینتر از مهم
بر یان، بود که امو یطیها در مح انسان یآموزش همسان ،کار یناز ا ×هدف حضرت یناول

 خطاب .دادند یآموزش م ند وکرد می یغعرب را تبل يو برتر کوبیدند یم یقوم يها طبل تفاوت
نشـان از  بـرد،   یکار م هبردگان ب يبرا ×که حضرت )92/  46: ق 1403، ی(مجلس »فرزندم«

ه آنهـا  موجودات ب ینتر پست یدبود که در جامعه به د ديافرا در رفتار باحضرت  یمتکر یزانم
  .شد ینگاه م
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گـران،  یشد د یموجب مکه همراه با کرامت بود،  ×بندگان و بردگان در خانه امام حضور
اموزنـد.  یو مؤثر ب به شکل خاصرا  شمردم، خانواده و فرزندانبا  ×رفتار و گفتار حضرت نوع

کـه بـه مقـام    شـدند   یمـ  تیـ ترب ×در محضر حضرت یغالمان گاهی ها آموزش ینا در پرتو

  )174ق:  1426ي، (مسعود .یدندرس یمابت دعا استج
که بـه طـور    ياز افراد )627: 1392یان، (جعفر صدهزار نفر ک بهینزدو آزاد کردن  تربیت

کـم   دسـت  یعه، یـا بزرگ ش یتجمع یکحضرت بهره بردند،  يها از آموزش یکنزد و یممستق
بـا نقـش    یتیجمعب یترت نیبد و آشنا با معارف را در جامعه منتشر کرد. ×تیارادتمند اهل ب

انسان و رفتار با  یمتکر یاز آموزش چگونگ ينماد ی کهاسالم یسبک زندگ یجیو ترو یغیتبل
 ×سـجاد  از محضـر حضـرت   آنـان  هاي دهنده آموخته یشاسالم و نما يهابردگان در دستور

در ، ×حضرت یاسالم یو سبک زندگ یتشده در مدرسه ترب یتترب هاي نمونه عنوان به بود،

  مشغول شدند. یتمعه به فعالجا
 ها خانواده يبرا یدباینه، زم این در ×سجاد حضرت یاز سبک آموزش یريبا الگوگ امروزه

 انجـام شـود.   نگر ق و جزءیدق ریزي جامعه هستند، برنامه سازان یندهو آ ها سرمایه که کودکان و
 پـرورش را  ششـاگردان  ×کـه امـام   اي یوهبه شـ  ینیمدارس د یدبا ،موضوع ینا ي تحققبرا

بـه  ننـد؛  یي ببو هـم رفتـار   يهم آموزش گفتـار ران یفراگ یعنی و اداره شوند. یلتشک داد، یم
  .یندجامعه بنش یندهآ هاي یهکه در جان و دل کودکان و سرما یشکل

خودجـوش و   ییکارهـا  ی،فرهنگـ  هـاي  یـت و فعالینی از منابر، مدارس د یدر بعض اگرچه
 .شـوند  یاجرا نمـ در مدارس  ،شده و هدفمند ریزي ورت برنامهص ، اما باز هم بهمینیب یي مجهاد

 یـزي ر و برنامـه  ×سجاد امام یاز سبک آموزش یريبا الگوگی، آموزش يها یوهش ینتوجه به ا

 یاصـل  یراز مس یپرورش يیرهادر جامعه امروز که مس تواند مدار، می هدفمند و دغدغه موزشیآ
  .شد دگرگون ×چهارم که جامعه عصر امام ونهگ همان ؛کند ایجاد اند، تحول فاصله گرفته

  از منکر  یامر به معروف و نه آموزش
اسـالم را   یعمـوم  ینظـارت  یستماز منکر، به عنوان س یامر به معروف و نه یچگونگ آموزش
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خود را در  یکه توان علم ی. عالمانآموخت يبا عالمان دربار ×رفتار حضرتوه یشاز  توان یم

حـال و   یحضرت با نشان دادن زشت .بردند یاسالم به کار م یحه صحجهت انحراف مردم از را
  اقدام کرد.آنها،  یدر دام گمراه یفتادنو نراه  ییشناسا يبرابه مردم،  آنانعمل 

امـام  از محضـر   یبـود کـه مـدت    يشهاب زهر افراد محمدبن یناز ا یکی ،به عنوان نمونه
را در  آنـان و  یوسـت پ یـه ام یدربـار بنـ  بـه   ،نفـس  يهوا يرویپ بر اثراما  ،بهره برد ×سجاد
را بـد و   یعالمـان  ینبه او نوشت حال چنـ  هک يا در نامه ×حضرت کرد. یاريمردم  یگمراه

که هرکس از آن مطلـع   اي قرار گرفته یدر حال« :حال او فرمود یفدر توص خواند و یزانگ ترقّ
 يهـا  نعمـت  یـان س به بسپ )274: ق 1404ی، (حران. »تو دل بسوزاند يسزاوار است برا ،شود
عملش جلـب   یبه زشترا توجه خود او  مکه ه دادرا ارائه  ینکات متعال به او پرداخت و يخدا
 یـن اعمال ا یجهاز منکر و نت یکه نامه را خواندند، روش امر به معروف و نه یو هم کسان کند

  )13: 5، ق1361اي،  (خامنه عالمان را درك کنند.

  متعال يشدن به خدا یکزدو ن یدام يها ) آموزش راهج
متعـال و   يدور شـدن از خـدا   غیـ تبله و یـ ام یدر برابر رواج فساد بنـ  ×حضرت سجاد کار راه

 یـت بـر اصـالح و تقو   افـزون بود که  اي یهادع یجآموزش و تروی، از درگاه رحمت اله یديناام
 ومغفـرت  بازگشت و درخواست  يمتعال، راه را برا يگو با خداو گفتفرصت به عنوان یده، عق
   .کرد یباز م یبه قرب اله یدنرس

 يقـرآن امـر   یحبـه تصـر   ی،دور کردن بندگان خدا از درگاه حق تعال يبرا یطانش فعالیت
 یهنگـام  )117 / ؛ طـه 89 / ؛ ص62 / ؛ اسرا39 / ؛ حجر16 / ؛ اعراف36 / (بقره است. یقطع

از  یـأس ناگون همچـون  گو يکرد، با ترفندها دچارحق  یراز مس يرا به دور اي هم که جامعه
را از  یآدمـ بازگشـت،   نـاممکن بـودن   ي) و القـا ویف(تسـ  انداختن توبه یرو به تأخی درگاه اله

کـه   چنـان به جامعه خاص ندارد و  یاختصاص ،موضوع ینا .دارد یباز م یاصل یربرگشتن به مس
  دارد. جریان هم ما امروز جامعه داشت، در وجود ×سجاد در جامعه امام

 سخهدرد جامعه آموزش داد، ن ینا يبرا ×که حضرت یدرمانراه شفا و وجه به ت نیبنابرا
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اتفـاق   یاسـالم  یسـبک زنـدگ   یرمسـ  دراست کـه   هایی و لغزش ها انحراف يبرا یشفابخش
  دچار آن است.   شک یب یو جامعه انسانافتد  یم

کـه   ییدعـا  .بـرد  یبهـره مـ   یو عملـ  يگفتـار  يها از روش ×حضرت زینبخش  ینا در
کـه  داد  یخواند، چنان ارائـه مـ   یکه خود حضرت دعا را م یهنگام ،داد یمآموزش  ×حضرت

را  یاله شگاهیپتضرع در  یو چگونگکرد  یبر دل و جان شنونده اثر مآن  یندعا و مضام قعم
    :نقل کرده است یمانی اووس. طآموخت یم

 .مشـغول رکـوع و سـجده اسـت     یشخصـ  یدمدشدم،  یاز کنار حجراالسود رد م
صـالح از   ياست با خـود گفـتم او فـرد    ×بن الحسین یعل یدمد ت کردم ودق

پس حضرت دست بـه دعـا   س .از حاالت او استفاده کنم ،پس .است ^بیتاهل 
تـو   يدست من است که بـه سـو   دو یناي من، آقا ي من،آقا«برداشت و فرمود: 

ــر هســتند و چشــمانم از ام  حــالی در ام، دراز کــرده ــاه پ ــدکــه از گن ــو  ی ــه ت ب
 يکـه صـدا   ر کـرد يبر من تأث یشانو کلمات ا ها یهپس چنان گر». رشارند...س

  )219: 1376، صدوق.(»شد من متوجه ×حضرت و شد بلند ام ناله

بـه  قدم در راه بازگشت  ینکه اول را حضرت مضمون انابه و توبهی، معرفت یناز مضام پس
اختصاص بـه   ،مبارکه فهیصح 31ي دعا .فرماید یمطرح م یهاز ادع یاريدر بسخداست،  يسو

عمـل و   یکـه ابتـدا بـه زشـت    آمـوزد،   یدعا حضرت به گناهکار م یندر ا توبه و طلب آن دارد.
 يامـدها یپاعتـراف کنـد و متوجـه باشـد کـه گنـاه چـه         آنرد و بـه  بب یخود پ يخطا یزانم
او  بـه  یو واقعـ  يجـد  یمانیپشـ  بین ترتیبد او داشته و دارد. يو آخرت برا یادر دن يبار انیز

  برسد. یو به توبه و انابه واقع دست دهد
یمانی، توبـه  اگر پشـ : «پردازد یتوبه و بازگشت م يها مصداقبه ذکر بعض حضرت سپس 

همــه پشــیمان تــرم و اگــر تــرك گنــاه بازگشــت اســت، مــن اولــین   مــن از ـ پــس  اســت
 ایـن ». اسـتغفارکنندگانم  مـن از  پـس  یزنده گناهـان اسـت،  ر، استغفار اگر وکنندگانم  بازگشت

ــام ــا ینمض ــح 39 و 16، 13، 9ي در دعاه ــا  یفهص ــه، دع ــال يمبارک ــوحمزه ثم ــی اب ی، (قم
 از مناجـات خمـس عشـر    ینالتـائب  مناجـات  همچـون حضـرت   يدعاها یگرو د )الجنان مفاتيح
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  است. ز آمدهین (همان)

 يو ذکر خدا یاد. فرماید یدور شدن از گناه مطرح م يحضرت اصل تذکر را برا ،از آن پس
یاد و  با مرا« چون هایی عبارت؛ از آنها دور شدن از گناه است یکیدارد که  یاريبس آثارل متعا

 :(همـان  »دار یـاد خـودت مشـغول    هاي ما را بـه  قلب«)، 20يدعا :(همان »یدارکنـ ب  ذکرت

  )107یرشاه جعفري: ؛ م13يدعا :(همان .»یاد و ذکر تو هوشیار و بیدار شدم با« و )11يدعا
و  یطبا توجه شرا یه،در ادع ×است که حضرت یگريمطلب د ی،درگاه اله ازنداشتن  یأس

 »یفتسو« لهئرواج گناه و مس شرایط .است بر آن تأکید فراوان داشته ،دوره خود یاوضاع اجتماع

قمـی،  (عشـر   از مناجـات خمـس   الشـاکین  انداختن توبه، که حضرت در مناجات یرخأبه ت یعنی
حجم  ینکه با ا کرد یم یجادرا در ذهن گناهکار ا نکته یناکند،  یبه آن اشاره م )الجنان مفاتیح

 ×حضرت .آورد یرا به دنبال خود م یاز رحمت اله یأسو یست توبه ن يبرا ییجا یگرگناه، د

  معناست. یب يامر ی،از رحمت اله یأسکه  آموزد یخود، به گنهکاران م هاي با عبارت
بـا  یفه، صـح پنجاه  يدر دعاحضرت  هستند. ممفهو ینمبارکه سرشار از ا یفهصح يدعاها

ي بندگان اسرافکار، بـر خـود از   : افرمودي که یا درکتابت یافتمخدا: «یدفرما یقرآن م یهذکر آ

 شـوم،  یوس نمـی مـأ  تـو  از: «فرمایـد  یمـ ز یي دوازدهم ندر دعا و »رحمت خدا مأیوس نشوید
  اشاره دارند. د نشدنینااموع به موض ها عبارت ینا »ی که تو درِ توبه را بر من گشوديدرحال

کسـی هسـتی کـه     همـان  تو پروردگارا: «فرماید می ×حضرت عشر، مناجات اول از خمس در

نامیدي و فرمودي به سوي خدا بازگردید به حقیقـت، پـس     توبه را آن ي وبازکرد دري براي بندگان
  )ناجات التائبینی: همان، م(قم »یست؟چ، کند عذر کسی که پس از باز شدن در، از ورود غفلت

فَوعزتك لَو انتهرتنِي ما برِحت من بابِك، و ال كَفَفْت «فرمایـد:   در دعاي ابوحمزه نیز حضرت می
؛ پس قسم به عزتت، اگر مرا از درگاه خود برانی، از درگـاه تـو جـایی نخـواهم     عن تملُّقك، لما الْهِم

  ».د؛ چون به کرامت و وسعت رحمتت ایمان قلبی دارمرفت و از التماس دست نخواهم کشی
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  گانه پانزده مناجات
 ینـه در جامعـه نهاد  یه،را با آموزش ادع یو معرفت ینید یممفاه ×که حضرت سجاد هنگامی

 یـک راه و روش بازگشـت و نزد دیدنـد،   یدور مـ  یکه خود را از درگاه اله يقشر يکرد، و برا
 یکه با توجه به سطح معرفتـ  یازيبا ن یدافراد و شادرك سطح  يارتقا ي، براشرح دادشدن را 
ن یـ دادنـد. ا  آموزش را گانه پانزده کرد، مناجاتی یافراد احساس م يبرا یدستگاه اله هو قرب ب

 ی،، بـا هـر سـطح   افتخار داشتندبه کسب معرفت  يوکه در مکتب  يافراد همه مناجات براي
  . کند یمفراهم را گو با پروردگار و زبان گفت

. 2؛ )کننـدگان  (بازگشتالتائبین  مناجات. 1: یمهست ییها ن بخشیچنشاهد  ،مناجات ینا در
ی کـه از مقـام   (کسالخائفین  مناجات. 3؛ )یت داردشکا نفس خود از ی که(کسالشاکین  مناجات

 .5؛ )شـود  یـک مـی  نزد امیـد  راه از خـدا  ی کـه بـه  (کسـ الراجین  مناجات. 4؛ )خدا ترسان است
 شکرگذار ی که(کسالشاکرین  مناجات. 6؛ )ی که به سمت خدا راغب است(کسین الراغب مناجات

ی کـه  (کسـان المریـدین   مناجـات . 8؛ )ی که مطیع خدایند(کسانالمطیعین هللا  مناجات. 7 ؛است)
. 10؛ )ی کـــه دوســـتداران پروردگارنـــد(کســـان المحبـــین مناجـــات .9؛ )ارادتمنـــد خداینـــد

ی کـه  (کسـان  المفتقـرین  مناجات. 11؛ اند) به درگاه الهیی که متوسل (کسانالمتوسلین  مناجات
. 13؛ انـد)  ی کـه عـارف بـه معـارف الهـی     (کسـان العـارفین   مناجـات . 12؛ )اند گداي درگاه الهی

 (پناهنـدگان المعتصـمین   مناجـات . 14؛ )یادکننـدگان پروردگارنـد  که  ی(کسانالذاکرین  مناجات
  )ی: همان(قم. )نیشگا(زهدپالزاهدین  مناجات .15 ؛)درگاه الهی

سخن گفتن با  مدل ارائه معارف و زبانِ ینندارد، اما ا یتیمحدود یهادع ینچه خواندن ااگر
شـاگردان دور و   يبـرا ی، در سطوح مختلف معرفتـ  ×حضرت ریزي پروردگار، نشان از برنامه

 ینا يها عنوانالفاظ و  ینهمچن .شدند می مند دعاها بهره ینکه از ا ی داردخود و کسان یکنزد
  سالک راه خداوند متعال وجود دارد. يبرا هایی، مرتبهو  ها مقام ینکه چن آموزد میمناجات، 

 يارزگ آموزش سپاس او، یعنی یوهبا خداوند متعال به ش يدر روابط فرد يو بازنگر اصالح
گـو و  و و تعامـل بـا خـدا، روش گفـت    پروردگار و شناخت  یک شدن به خدانزد يها از خدا، راه

 يگشـا بـرا   راه یآموزشـ  هـاي  یـت از فعال یبرخـ خدا،  يبه سو یرمس یشگیباز بودن هم یینتب
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  اصالح فرد و جامعه است.
با توجـه بـه مرتبـه و     یدبا ،با هرکسگفتن داشت که سخن  یادبه  یدبا دموار ینا همهدر 

 يها یانب ،سطوح مختلف يبرا ×مانند حضرت یدبا بنابراین سطح فکر و اعتقاد او انجام شود.

اب ضرورت توجه ب در )اهللا (حفظهي مقام معظم رهبر هايبا توجه به تأکید آماده شود. گوناگون
ی، انقالب فرهنگـ  عالی يشورا یدار با اعضايدمعظم رهبري:  (مقامی فرهنگ اسالم یايو اح
؛ 23/7/91معظـم رهبـري:    (مقـام  ×قرآن و اهل بیت ی) و بازگشت به سبک زندگ19/9/92
 یاساس سبک آموزشـ  بر یآموزش ریزي برنامه ین)، ضرورت تدو6/5/92؛ 19/4/92؛ 18/3/92

  .رسد ینظر م هب یهیبد يامر ی،اسالم یسبک زندگ یاياح يراب ×سجاد حضرت امام

  ×عصر امام سجاد انيپا یاجتماع اوضاع
 ويبـه اوضـاع اواخـر عهـد امامـت       ی، نگـاه ×امام سـجاد  هاي یتفعال یجهنت یافتدر براي
نوع  دوره بود. هم یدبا حکومت عبدالملک و پسرش ول ،در اواخر عهد امامت ×ماما .اندازیم می

 عهد امامـت حضـرت دارد.   یلدوره با اوا ینا ينشان از تفاوت جد ×رفتار عبدالملک با امام
) امـا  17/  3تـا:   یعقوبی، بـی ( حکومت داشت، ینهسال بر مد دو یان،جالد امویوسف،  نب حجاج

، ×حجاج براي تعرض به حریم امام سجاد حجاج گزارش نشده است. و یشانا میان يبرخورد
 اگر ثبات و دوام«: گفت او به و نوشت عبدالملک به اي نامه بنابراین به دنبال اجازه خلیفه بود.

 از«نوشت:  پاسخعبدالملک در  ، اما»خواهی، علی بن الحسین را به قتل برسان حکومت را می
  )64: ق 1413؛ مفید، 238/  1: 1373طوسی، ( .»را حفظ کن آن هاشم برحذر باش و بنی خون

 آن از |پیامبرخـدا  توسـط  نوشت و گفت کـه  عبدالملک به اي همان وقت نامه ×امام
یافت  درست را ×امام نامه، نوشته تاریخِ بررسی از پس عبدالملک .شده است خبر با نامه تبادل

 رايدر ماجهمچنین  ×حضرت )345و  344/  5: 1375کلینی، ( .فرستاد امام براي هدایایی و
 و خوانده بـود  ناپسند را اقدام اي، این کرده خود ـ که عبدالملک طی نامه  ازدواجش با کنیز آزاد

 آگـاه  خصوصی مسائل وي، حتی زندگی هاي جریان همه از که بفهماند ×امام به خواست می
 سـلیمان، پسـر   وقتـی  کـه  ننوشـت. چنـا   عبدالملک به آمیز کنایه و شکن دندان جوابیـ    است
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 عجب تفاخري بـر تـو   ×بن الحسین علی !امیرالمؤمنین اي«گفت:  ،نامه را خواندعبدالملک، 
دهنـده   نشـان  ،×نامه حضرت این )17/  5؛ طبري: 170/  5ق: 1410سعد،  ابن(». است کرده

  امر در آن قرار داشت. يدر ابتدا ×بود که حضرت اي مواضع از دوره ییرتغ
و ارادتمنـدان و   یعیانبـه آمـوزش و گسـترش شـ     ، چنـان دوازده سـال  ینادر  ×حضرت

) 627یـان، ص (جعفر ،یدندبه صد هزار نفـر رسـ   ×عمر حضرت یاننقل تا پا بنابرغالمان که 

 یسـت ب تنهـا مندان خـود را   هکه حضرت تعداد عالق يرا از روز ینهشهر مد یطپرداخت که شرا

) بـه  143/  46: ق 1403، ی؛ مجلسـ 104/  4: ق 1404، یـد الحد ابـی  (ابن نفر اعالم کرده بود،
  داد. ییرتغ م،یرا از آن گفت ییها که مثال ییطشرا

ـ نزد ،بـه عـراق   ینـه است که حجاج پس از رفتن از مد ينکته هم ضرور ینا يادآوری ک ی
 )166/  3: ق 1409، ي(مسـعود  کـرد.  یهزار نفر را کشت و هشـتاد هـزار نفـر را زنـدان     120
آمـار، نشـان    یـن با کسـر نصـف ا   یحجاج در عراق، حت يها نیها و زندا کشتهآمار  يبند جمع

که به  یبود و درحال یعمتهم به تش کم دستدر عراق،  يصد هزار نفر یتجمع یککه  دهد یم
  خود دست بر نداشتند. یع، باز هم از تشقرار داشتندفشار حکومت  ریزشدت 

و مختـار را در عهـد    ینبزرگ تـواب  یامکربال، دو ق يشهدا يبراامان حضرت  یب يها گریه
حضرت  يها آموزش نکرد. ها یامق یندر ا یمیدخالت مستق ×اگرچه امام؛ کرد یجادا ×امام

 یو حتـ  داد ییـر تغ اریبس ×تیمردم را به اهل ب یدگاهدی، معارف عموم یحارتقا و تصح يبرا

تقرب بـه   يبرا ×ابا داشتند و به فرموده حضرت ^یتشدن به اهل ب یککه از نزد یمردم

) در 170/  5ق: 1410سـعد،   ابن( ،کردند یاستفاده م ^علی و آل یاز لعن و طعن بر عل ،حکام

استالم حجراالسود جلـو   يبرا ×امام یاما وقت ؛توجه نکردند یفهطواف خانه خدا به فرزند خل

  راه باز کردند. يو يرفت، برا
 یفخـود در توصـ   ياغـرّ  یدهقصـ عبدالملک را بـا   بن حسادت هشام پاسخفرزدق شاعر هم 

ق: 1379شهرآشوب،  ابن؛ 191ق: 1413ید، ؛ مف217/  15ق: 1415ی، (اصفهان داد. ×حضرت
 يو شـوق بـرا   ×حضـرت  يشاهد احترام مردم برا شتریبهم  یهنقل ادع يدر ابتدا )169/  4
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  )219: 1376(صدوق،  .یمهست اودعا از  یافتو در یدنشن
 يعلمـا  کـه  رفـت  یشپ ییتا جاینه، در شهر مد ×حضرت سجاد یو علم یفقه آموزش

: ق 1404، الحدیـد  ابـی  (ابن ،یسخن شافع ارائه دادند. ییها یفبزرگ اهل سنت درباره آن توص
/  1: ق 1405ی، (ذهبـ  زهـري  عبارت )222/  5سعد، همان:  ابن(سعد،  ابن یف) توص274/  15
 یفقهـ  یتفعال یاي) گو160/  5ق:  1393حبان،  ابن( ،حبان و ابن )375/  1ی، همان: ؛ حنبل19

از امـام   یمنفـر بـه طـور مسـتق    ک بـه هشـتاد   ینزدما  ییدر جوامع روا بوده است. ×حضرت
  ): بخش اسناديةالنوردرا افزار (نرم اند. نقل کرده یتروا ×سجاد

ماننــد  يافــراد ،اصــغر و از اصــحاب ینو حســ یــد، ز×، امــام بــاقر×از فرزنــدان حضــرت

تغلـب،   بـن  ابـان یب، مس بن یدسعیر صیرَفی، سدي، مسلم زهر بن ) محمدمزه ثمالیح(ابو ،ینارد بن ثابت
 یـت (همـان) فعال  .هسـتند  ×جزو راویان احادیث امام سجاد...  و یزید جعفی بن جابری، کابل ابوخالد

 ینکه بـه فکـر تـأم    ییتا جا .شد يحکام امو ینگران موجببود که  يبه حدنیز  ×حضرت یعلم
 یانیو سـر  یرومـ  یعلمـ  بعو به سراغ مناافتادند  ×جز اهل بیت همردم ب يبرا يیگرد یعلممنبع 

  )303/  1یم: ند ابن( نند.ددست به ترجمه کتاب ز ،و در عهد عبدالملک فتهر

   نتیجه
ـ بـر ا  .نیست ×سجاد شباهت به جامعه زمان امام یامروز ما ب جامعه از  تـوان  یمـ  ن اسـاس ی
یـد،  نسـل جد  یتو ترب یاسالم یامعه و سبک زندگج یايحضرت در اح یرهسبک و س یبررس

در  ،جامعـه خـود   یاياح يبرا ×امام سجاد جامعه امروز برداشت کرد. یاياح يرا برا یجینتا
  گماشت:   متنسل ه یتو ترب یتچند حوزه به فعال

  ؛)ید، نبوت، معاد، عدل و امامت(توحینی د یو مبان يدر بعد اصول اعتقاد. 1
 یرمسـ اصـالح  و  یدر نظام هست ^یتو اهل ب یامبرپ یگاهجا يزسازدر با یژهبه طور و. 2

 و انـد  یالهـ  یضواسـطه فـ   ^یـت امر که اهـل ب  ینانسان و تأکید بر ا یو رشد و تعال یتترب
  .دیار کوشیهستند، بسافراد  ینا ،اسالم یسبک زندگ یاصل يالگوها
 اي یـه ادع یجزش و تـرو آمویده، عق یتبر اصالح و تقو ي، افزونو معنو یدر ابعاد اخالق. 3
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بـه  بازگشـت  د نشـدن،  یناام يمتعال، راه را برا يگو با خداو که به عنوان گفتدار شد  را عهده
 ياصل تـذکر را بـرا   .کرد یباز م یبه قرب اله یدنو درخواست مغفرت و سپس رسدرگاه خدا 

 ،يو سـطح  يو بـرا  یجـاد ا افـراد  يبـرا  یمعرفتـ  يبند و طبقه ساخت دور شدن از گناه مطرح
  سخن به اندازه مطرح کرد.

 یوانات،و ح یستز یطحقوق مح یحت ی،و اجتماع يحقوق فرد یتعد رعادر ب ×. حضرت4

  نشان داد. ،مدنظر اسالم یاسالم را با طرح مکارم اخالق یارائه و اوج نگاه سبک زندگ مطالبی را
بهره بـرد و بـه    انزم هم یو عمل يگفتار یوهش از دو یزمعارف ن ینا یینو تب یفتوص براي

ـ  ینـی مـدل ع  دادنتنهـا بـدون ارائـه     چون گفتارِ؛ بسنده نکردصرف، گفتار و نوشتار  ی، و عمل
و دادن  انجـام  یبـایی ز ه فقـط بـا گفـتن،   محدود و گذرا خواهد داشـت و شـنوند   یاربس یريتأث

  . کرددرك نخواهد  یبه خوبرا شدن معارف  یعمل

و معـارف و   ×سـجاد  امـام  یاز سبک آموزشـ  يیرگ بهره ياست برا اي مقاله مقدمه این

هـا و   پـژوهش  یـد که با یاسالم یسبک زندگ يجامعه و حرکت دادن آن به سو یتمنطق ترب
رسـد   یز مناسب به نظر مین ییشنهادهایپ نهیزم یندر ا آن انجام شود. درباره یفراوان مطالعات

  : اند از که عبارت
ـ  یند یحاصول صح یجو ترو یانآموزش، بالف)   یو گـاه  يفهـم، فطـر   همـه  اي یوهه شـ ب

  ی؛اسالم یسبک زندگ یجترو يبنایراستحکام ز يبرای، استدالل

بـه دور از   ×تیـ اهـل ب  یقـی و حق یافتنی دست یتشخص ازشناخت  یجادآموزش و اب) 

 یلاز تبـد  یريو جلـوگ آنـان   یلو منابع اصـ  یعمل یرهاز س یريگ و غلو، با بهره یطافراط و تفر
  ؛دسترس دور از یاشخاصبه  ×تیشدن اهل ب

 يهـا  راهبه عنوان  ×تیمراجعه به معارف اهل ب يبرا یزهانگو  ینششناخت و ب یجاداج) 

  ؛نجات
  ی؛و اجتماع يدر ابعاد مختلف فرد ×تیاهل ب یزندگ ئیو جز یقدق یفو توص یینتبد) 

و  يارتباط جد یجادو ا یاله يهااعتدال در خوف و رجا و عمل به دستور یجادآموزش ا)  ه
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  ی؛تعال يافراد جامعه با خدا ریگیپ
و  يفـرد  یدر زنـدگ  یگـران حقـوق خـود و د   یـت رعا یـه روح یجو ترو یینآموزش و تبو) 
  ی؛اجتماع
  ی؛اسالم یمکارم اخالق مورد نظر سبک زندگ یجآموزش و تروز) 
ـ  ینـی ع یجآمـوزش و تـرو   منظـور  ی، بهاسالم یتترب هاي مدرسه یجاداح)  سـبک   یو عمل

  ی.اسالم یزندگ

  منابع و مآخذ
  .يمکر قرآن .١

  و نشر قرآن. طبع تهران، مرکز، ترجمه حسين انصاريان، ١٣٩٢، يهسجاد صحيفه .٢
 .يامام مهد سسه، مؤ، قمابطحي موحد محمدباقر يگردآور ،ق ١٤١١،جامعه صحيفه .٣

  .×رساله حقوق امام سجاد .٤

مد ابوالفضل، ابراهيم، مح يق، تحق)جلد ١٠( نهج البالغه شرح، ق ١٤٠٤، يدالحد ياب ابن .٥
  .اهللا المرعشي النجفي تقم، مکتبة آي

، بيـروت، دار  الکامل في التاريخ، ق ١٣٨٥الکرم،  ابي بن اثير، عزالدين ابوالحسن علي ابن .٦
  صادر.

  نا. ، حيدرآباد، بيالفتوح، ق ١٣٩٣اعثم الکوفي، احمد،  ابن .٧
مجلــس ، حيــدرآباد، کتــاب الثقــات، ق ١٣٩٣حبــان، محمــد بــن حبــان التميمــي،  ابــن .٨

  المعارف عثماني. دائرة
، تحقيـق محمـد   الطبقـات الکبـري  ، ق ١٤١٠منيع الهاشـمي،   سعد بن سعد، محمد بن ابن .٩

  عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب العلمية.
، )جلـد  ٤( ×مناقب آل ابي طالـب ، ق١٣٧٩، علي شهرآشوب مازندراني، محمد بن ابن .١٠
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  .قم، نشرعالمه
يـري، دمـام،   الزه ، تحقيقيان العلم و فضلهب جامع، ق ١٤١٤ ابوعمر يوسف، عبدالبر، ابن .١١

  الجوزي. دار ابن
، تحقيـق  ذهـب  شذرات الذهب في اخبار مـن ، ق ١٤٠٦ عماد، عبدالحی بن احمـد،  ابن .١٢

  .کثير ابن بيروت، دمشق، دار ،األرناؤوط
، تحقيـق عبدالحسـين امينـي، نجـف،     کامل الزيارات، ١٣٥٦محمد،  قولويه، جعفر بن ابن .١٣

  وية.دارالمرتض
  ، بيروت، داراالضواء.کشف الغمه في معرفة االئمهتا،  عيسي، بي بن اربلي، علي .١٤
  )، بيروت، داراحياء التراث العربي.جلد ٢٥( االغاني، ق ١٤١٥اصفهاني، ابوالفرج،  .١٥
 و زکـار  ، تحقيـق سـهيل  جمل من انساب االشـراف ق،  ١٤١٧يحيـي،   بالذري، احمدبن .١٦

  زرکلي، بيروت، دارالفکر. رياض
  .×، قم، مؤسسه امام صادقسيره پيشوايان، ١٣٩٢ايي، مهدي، پيشو .١٧
  ، تاريخ خلفا، قم، انتشارات دليل ما.تاريخ سياسي اسالم، ١٣٩٢يان، رسول، جعفر .١٨
، تحقيـق  تحـف العقـول عـن آل الرسـول    ، ق ١٤٠٤شعبه حسـن بـن علـي،     حراني، ابن .١٩

  اکبر غفاري، قم، دفترانتشارات اسالمي. علي
ـ  يهانک، »ييرسالت فرا عاشورا«، ١٣٩١، محمود يي،آقا حيدري .٢٠   ،٣٠٦شـماره   ،يفرهنگ

  ير.ت خرداد و
، سـال  مجله پاسـدار اسـالم  ، »×امام سـجاد  يدر زندگ يپژوهش«ي، علي، سيدا خامنه .٢١

  .١٢ـ  ٦، شماره ١٣٦١
، تحقيـق عليشـيري،   االمامـة و السياسـة  ، ق ١٤١٠دينوري، عبداهللا بن مسـلم بـن قتيبـة،     .٢٢
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  بيروت، داراالضواء.
بـن   محمدالسـعيد  ، تحقيقالعبر في خبر من غبر، ق١٤٠٥الدين،  ي، ابوعبداهللا شمسذهب .٢٣

  يه.العلم يروت، دارالکتببسيوني زغلول، ب
المعلمـي، بيـروت،    عبـدالرحمن  يح، تصـح تـذکرة الحفـاظ  ، تـا  يب ــــــــــــــــــــــــ ، .٢٤

  دارالکتب العلميه.
اکبـر   )، تحقيـق علـي  جلـد  ٤( مـن اليحضـره الفقيـه   ، ق ١٤١٣، صدوق، محمد بن علي .٢٥

  .اسالمي قم، دفترانتشارات، غفاري
 ، تهران، کتابچي.ياالمال، ١٣٧٦، ـــــــــــــــــــــ  .٢٦

ـ  االحتجـاج  ،ق ١٤٠٣علـي،   بن احمدطبرسي،  .٢٧  محمـدباقر  يـق ، تحقاهـل اللجـاج   يعل
  ي.خرسان، مشهد، نشر مرتض

ــري، ا .٢٨ ــوجعفرطب ــد ب ــن محم ــر ب ــاريخ اق،  ١٣٨٧، جري ــم والت ــو م ــق کالمل ، تحقي
  .بوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراثامحمد

ي، درگـاه  ينحسـ  ، محقـق ينمناقـب الطـاهر  ،  ١٣٧٩ ي، عل بن حسن ينعماد الدطبري،  .٢٩
  يزن.تهران، را

جواد قيومي اصفهاني، قم، دفتـر   يق، تحقرجال الطوسي، ١٣٧٣حسن،  بن محمدطوسي،  .٣٠
  .انتشارات اسالمي

 رشد يهنشر، »اسالم ياتح يدو تجد ×امام سجادمقاله « ،١٣٨٤ ي،مرتض جعفر عاملي، .٣١
  .٥٦، ش يآموزش معارف اسالم

ـ   يحالصـح ، ق ١٤٢٥ ي،مرتض جعفر عاملي، .٣٢ ـ  يرةمـن س  جـا، مرکـز   ي، بـ االعظـم  يالنب
  .للدراسات ياالسالم
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  .٨٦ ، شمارهيامفصلنامه پ، »×امام سجاد سيره« ،١٣٨٦ عسکري، مرتضي، .٣٣
  ، تهران، سرآمد.يا خالق حرفهبر ا درآمدي، ١٣٨٧ احد فرامرز، قراملکي، .٣٤
و  غفـاري  جلـد)، تحقيـق   ٨( اصول کافيق،  ١٤٠٧اسـحاق،   بن يعقوب کليني، محمد بن .٣٥

  آخوندي، تهران، دارالکتب االسالمية. 
، تهـران، دارالکتـب   )جلـد  ٨( الفـروع مـن الکـافي   ، ١٣٧٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .٣٦

 يه.االسالم

  ، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، نشرني.و تشخص تجدد، ١٣٨٣گيدنز، آنتوني،  .٣٧
جمعـي از محققـان،    يـق ، تحق)جلـد  ١١١( بحـار االنـوار  ق،  ١٤٠٣محمدباقر،  مجلسي، .٣٨

  .حياء التراث العربيابيروت، دار 
، يثعلـوم قـرآن و حـد    فصلنامه، »يهسـجاد  يفهامامت در صح« ،١٣٨٨ ي،اکبرمحمودپور،  .٣٩

  .٨٢شماره 
، تحقيـق  معادن الجـوهر  ج الذهب ومروق،  ١٤٠٩حسين، ال بن علي مسعودي، ابوالحسن .٤٠

  .داغر، قم، دارالهجرة اسعد
  .قم، انتشارات انصاريان، يهاثبات الوصق،  ١٤٢٦، ــــــــــــــــــــــ  .٤١
محمـود   و اکبـر غفـاري   علـي  يـق ، تحقاإلختصـاص ق،  ١٤١٣بـن محمـد،    مفيد، محمد .٤٢

  .المفيد تمر العالمي اللفية الشيخؤمحرمي زرندي، قم، الم
، قم، کنگره )جلد ٢( رشاد في معرفة حجج اهللا علي العباداالق،  ١٤١٣، ــــــــــــــــــ  .٤٣

اســالم از نگــاه  يتــيبــه نظــام ترب يــافتيره« ،١٣٨٤ ي،مقــامي، شــاه جعفــر.ميرشــيخ مفيد
  .١٥شماره ، يرازدانشگاه ش ينيد يشهفصلنامه اند، »يهسجاد يفهصح

  .النور يةافزار درا نرم .٤٤
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، )جلـد  ٢٨( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق،  ١٤٠٨، تقـي  محمد بن حسين نوري، .٤٥
  .^البيت قم، مؤسسة آل

  ، بيروت، دار صادر.يعقوبي يختارتا،  ، بييعقوب بيا يعقوبي، احمد بن .٤٦
  



 

  
  
  
  

  ^الگوي ایجاد و تغییر نگرش در سیره تربیتی اهل بیت

  * سمیه سادات موسوي

  چکیده

فی در بحث تربیت وجود دارد که یکـی از کارآمـدترین آن،   ها و الگوهاي مختل مدل
هـاي مختلفـی قابـل     الگوي ایجاد و تغییر نگرش است. این الگوي تربیتی به شـیوه 

مند و جامع اسـت کـه امـر ایجـاد و      اجرا است. آن چه به دست آمد یک روش نظام
بیـت  اي اعـم از تر  تغییر نگرش را براي رسـیدن بـه اهـداف تربیتـی در هـر زمینـه      

در  ^بیت سازد. روش اهل اعتقادي، عبادي، اجتماعی، اخالقی و جنسی محقق می
ایجاد و تغییر نگرش، بر سه محور اصلی استوار است کـه عبـارت اسـت از: تقویـت     
شناخت و بینش، تقویت عاطفه و گرایش، تقویت رفتـار و کـنش. هـر یـک از ایـن      

تـوان   ه با جستجو در سیره میشوند ک هایی اجرا می محورها، از طریق فنون و روش
، هـا را بــه دسـت آورد. ســاختار ایــن روش   هــاي کـاربردي و متعــددي از آن  نمونـه 

منـد   در عین سادگی و قابل فهم بودن، یک روش کـاربردي و نظـام  » تغییرنگرش«
سطوح مختلف، قابل اجرا است؛ لـذا بـراي    هاي تربیتی و در است که در اکثر زمینه
  ، اساتید و حتی مبلغان دینی مفید و قابل استفاده است.والدین، معلمان مدارس

  کلیدي واژگان

  .^بیت سیره تربیتی، الگوي تربیتی، نگرش، بینش، گرایش، کنش، اهل

                                                                             

  smhosna110@gmail.com  ارشد اخالق و تربیت.  کارشناس .*
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  مقدمه

به  ،بنا کنند یو آن را بر چه اساس یرندگ یشخود در پ یزندگ يرا برا یها چه سبک که انساناین
افـراد   یتنوع ترب ،مؤثر است ینهزم یناز همه در ا شیدارد؛ اما آنچه ب یبستگ یعوامل مختلف

 ییهـا  بر اساس آن نگرشی، انسان در زندگ يو رفتارها ها یشگراها،  یشهاز اند یاري. بساست
تحقق سبک  ي، براموضوع ینکرده است. با توجه به ا یافتدر یتکه در قالب ترب گیرد یشکل م

برگرفته از اسالم در هر  يها نگرش ؛ یعنیستا ینید یتبه ترب یازن ،در جامعه یاسالم یزندگ
بـر افکـار،    تـا شود  عرضه ی... به مترب و یاخالقی، اجتماعي، اقتصادیاسی، اعم از س اي، ینهزم

 ینید یموضوعات مختلف، نگرش بهصورت، نگرش او  ینبگذارد. در ا یراحساسات و رفتار او تأث
  خواهد داد. قرار ینخود را بر مدار د یزندگ اساسو  خواهد بود
الگوها  یافتن رو، نیازا .موفق بود ینید یتدر امر ترب توان ینم یاست که با هر روش روشن

دارد. بـه طـور حـتم، موضـوع      یاريبسـ  یـت راستا اهم یندر ا یو اصول يکاربرد ییها و روش
 یدارد؛ امـا برخـ   یتـی در انتخـاب روش ترب  کننـده  یـین تع یتحقـق آن، نقشـ   ینـه و زم یـت ترب

کـار   بـه  يا در هـر عرصـه   تواننـد  یمـ  ،که دارند یو شمول امعیتج لیدلبه یتی، ترب يها روش
و  یجـاد ا«هـا، روش   روش یـن از ا یکیموردنظر را محقق سازند.  یتیگرفته شوند و اهداف ترب

. آیـد  یمـ  شمار به یتو ترب یمتعل یندو مؤثر در فرا یاديبن يها است که از روش» نگرش ییرتغ
  )35: 1387ی، (رزاق
، »ینشـی ب یـا  یشـناخت «سـاحت   یعنی ،روان انسان یبا سه ساحت اساس دگاه،یگرش و دن

 یـن دارد و ا یمارتبـاط مسـتق   »یکُنشـ  یـا  يرفتـار «و سـاحت   »یشـی گرا یا یعاطف«ساحت 
  دارند. یکدیگرو تأثر متقابل بر  یرها تأث ساحت

 بنـابر اسـت.   ریپـذ  یینتب یاجتماع یادگیري یهنظر يبر مبنا» نگرش ییرو تغ یجادا« روش
ـ  یروهـاي معلـول ن  فقـط  ، رفتـار، مطرح کردهم)  1925( که آلبرت بندورا یهنظر ینا  یـا  یدرون

ـ   يا مجموعه یچیدهمتقابل و پ اتریثأتبلکه معلول یست؛ ن یطیعوامل مح و  یاز عوامـل درون
 ههمچـون مشـاهد   یگـري عوامل دیم، آموزش مستق ین، در کنار. بنابرااست یکدیگربر  یرونیب
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  مؤثرند. یادگیريدر  یزن يساز و مدل یدرون یزهانگ یجادالگو، ا رفتار
 يرفتـار  یالتدر نـوع افکـار، احساسـات و تمـا     ییرتغجاد یابا  یمربیه، نظر ینبا توجه به ا

 بـه دهـد؛   یو عملکرد او را به سمت مطلوب سـوق مـ   یريگ موضوع، جهت یک درباره یمترب
  .گیرد یشکل م ید، بر اساس نگرش جدآن موضوع دربارهو منش فرد  یدگاهکه د يطور

شـکل   یشناسـ  انسـان  یمبـان  سـري  یـک  یـه بر پا ینهمچن» نگرش ییرو تغ یجادا« روش

از احساسـات و   يو يو برخوردار 2،بودن او ورز یشهاند 1بودن انسان، یمانند: اجتماع گیرد؛ یم

  3عواطف.

کند، ابتدا  یتتقو یر متربرا د یاريرفتار اخت یبخواهد نوع یمعتقدند چنانچه مرب کارشناسان
 هاو را به آن رفتار به انداز یزهو انگ یلسپس م ؛بدهد ويآن رفتار به  درباره مناسب ینشیب یدبا

ن به آن رفتار، به یددر تحقق بخش یمترب هبر اراد یرتأث يکند و آنگاه برا یتو تقو یکتحر یکاف
  )361: 1391یسندگان، از نو ی. (گروهیردکار گ خود را به هاي يکمک کند تا توانمندوي 

 یـک  شـنهاد یپاسـت بـا    يضـرور یت، روش در امر ترب ینا یريکارگ هب یتتوجه به اهم با
روش بـه شـکل سـاده و     ینکردن ا ییاجرا يراهکارهای، و منطق یافته سازمان یتیترب يالگو

  . یردقرار گ یانمرب یارقابل فهم در اخت
نگـرش   ییرو تغ یجادا براي ییبه الگوها وانت یم ،مختلف يو فکر یتیمکاتب ترب یاندر م

 یاسالم یو به منظور تحقق سبک زندگ ینید یتترب يروش برا یناما از آنجا که ایافت؛ دست 
جو کرد؛ و جست ^معصومان یرهو س یندر منابع د بایدالگو را  ینتر است، مناسب انتخاب شده

اند و با توجه به مقام  ها بوده انسان ینید یتترب يبرا یاله یژهو یدگانبرگز ،چراکه آن بزرگواران

                                                                             

؛ شما ناگزیر از معاشـرت  إِنه لَا بد لَکم من الناسِ إِنَّ أَحداً لَا يستغنِي عنِ الناسِ حياته«فرمودند:  ×امام صادق. 1
 )186ق:  1413مفید،  یخ(ش ».نیستنیاز  هیچ کس تا زنده است از مردم بیهستید، و آمیزش با مردم 

گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یـا تعقـل    ؛ و میو قالُوا لَو کنا نسمع أَو نعقلُ ما کنا يف أَصحابِ السعري«. 2
  )10 / ملک(!» دیمکردیم، در میان دوزخیان نبو می

 )21 / روم( ».ن مودت و رحمت قرار داد؛ و در میانتاو جعلَ بينکم مودةً و رحمة«. 3
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  اند.  کار گرفته راه به ینها را در ا روش ینو مؤثرتر ینبهتر شان، یتگريعصمت و هدا
 ،نگـرش  يهـا  بـه مؤلفـه   یشانکه ا شود یمشاهده م ^معصومان یتیترب یرهس یبررس با

از  یـک هـر   یتتقو يبرا یداشته و از فنون مختلف یتوجه خاص ،شناخت، عاطفه و رفتار یعنی
  اند. آنها استفاده کرده

و  یجادا يالگو«است که  ینا است،پاسخ آن  یافتن یمقاله در پ ینکه ا یبنابراین، پرسش

  »  است؟ شدهاجرا  ییها چه راهکارها و روش با ^یتب اهل یتیترب یرهنگرش در س ییرتغ

امـا   ،ه اسـت صـورت گرفتـ   اي یستهشا یپژوهش يکارها ^معصومان یتیترب یرهس درباره

ـ  یتیروش ترب یککه  يموردبوده و  یخاص یتیترب ینهاغلب در زم در تمـام   يو کـاربرد  یکل
نشـد. بـه    یافت ، چندانباشد استخراج شدهنگرش  ییرله تغئبر مس یدو با تأک ییتترب هاي ینهزم

از  یجمعـ  یفتـأل ، ^یـت ب و اهل |یامبرپ یتیترب یرهس يچهار جلد هعنوان مثال، مجموع

و  ینـی د یتتربی، اخالق یتفرزند، ترب یتترب یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بررس انیسندگنو
را  ^هل بیتا يها روش یپرداخته و به طور پراکنده برخ ^معصومان یرهامر آموزش در س

 اهـل  یتـی ترب يهـا  روش يبه دنبال گردآور ،پژوهش ینکرده است؛ اما ا یانب ها ینهزم یندر ا
 ییـر و تغ یجـاد ا يبـرا  یافتـه  مند و سـازمان  نظام ییالگو است تاواران آن بزرگ یرهاز س ^یتب

  باشد.  ییرااج یتیمختلف ترب هاي ینهکه در زم ابدیبنگرش 

 يمختلـف انسـان، راهکارهـا    يهـا  با توجه به سـاحت ی، شناس منظور، پس از مفهوم بدین
عاطفـه و   یـت تقویـنش،  شـناخت و ب  یـت تقو هدر سـه جنبـ   ^یتب اهل یرهرفته در س کار هب

  خواهد شد.   یبررس ،رفتار و کُنش یتو تقو یش،گرا

  یشناس مفهوم
  یتیترب یرهس .1

جداگانـه   ،»یـت ترب«و  »یرهسـ « هدو واژ يمعنـا  یدابتدا بایتی، ترب یرهس يبه معنا یدنرس براي
  .شود یبررس
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  یره) سالف

و راه رفـتن اسـت.    گرفته شده و سیر به معناي حرکت» سیر«از ماده » فعلَه«بر وزن  »سیره«
به معناي روش، سـنت، هیئـت و حالـت هـم      یره) همچنین س389/  4 ق: 1414(ابن منظور، 
  )559/  6ق:  1414زبیدي،  ینیحسآمده است. (

بر  یتوافق چندانیشمندان، اند ینکار رفته و تاکنون ب به یمتفاوت یدر معان ،در اصطالح سیره
 ،کار خود قـرار داده  ينوشتار آن را مبنا ینکه ا یفیواحد صورت نگرفته است. تعر یفتعر یک

نـوع و سـبک   « یره،معتقدنـد سـ   یشاناند. ا فرموده یانب يمطهر یداست که شه یفیهمان تعر
کـه   يبلکـه رفتـار  یـد؛  نام یرهاصطالحاً س توان یرا نم يهر رفتارین، است. بنابرا» خاص رفتار

  )50/  16: 1378ي، (ر.ك: مطهر خواهد بود. یرهباشد، مصداق س یژهروش و سبک و يدارا

   یت) تربب

؛ 64/  4: 1375یحـی،  (طر اسـت  یرو تـدب  یـت مالک يبه معنـا » ربب« یشهدر لغت از ر تربیت
 یراتتـأث  یـا مجموعـه اعمـال   «) و در اصطالح عبارت اسـت از:  256/  8ق:  1410یدي، فراه
تقـادات، احساسـات،   هـا، اع  بر شناخت ي) به منظور اثرگذاری(مرب انسان یکو هدفدار  يعمد

ـ یگـر  د يهـا  انسـان  یـا انسان  يعواطف و رفتارها  يا ) بـر اسـاس برنامـه   یـان مترب یـا  ی(مترب
  )22 / 3: 1387ي، (داود .»یدهسنج
 تـوان  یمـ  ^یتب اهل یتیترب یرهس یفاکنون در تعر همیت، و ترب یرهس يتوجه به معنا با

 یطدر محـ  ×ه از معصـوم است ک يهرگونه عمل و رفتار ^معصومان یتیترب یرهس«گفت: 

منشـأ اسـتخراج    تواند یکه م يا زده است؛ به گونه سر یگرانبر د يبه منظور اثرگذار یاجتماع
 یشانا يتمام رفتارها ^معصومان یتیترب یرهس ین،. بنابرایردرفتار قرار گ یسبک و روش کل

  )48ـ  49: 1390ی، (احسان». شود یشامل م یرا در هر زمان و مکان یگربا افراد د

  نگرش .2

اسـت.   »موضـوع  یـک در ارتباط بـا   ،ثابت در فکر، احساس و رفتار روش نسبتاً یک« نگرش،
  )136ـ  137: 1385یگران، و د یجانی(ر.ك: آذربا
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در سر و کار دارند که  یگوناگون هاي یدهبا پد ،خود یزندگ یندها در فرا آنکه، انسان توضیح
در آنـان   یآمـادگ  ینـوع  یـز و ن کننـد  یم یداپ اي هیژو احساسات و ینمع يها آنها شناخت قبال

و  ا(اعتقادهـ  ها شناخت ینا یب. ترککنند یرفتار م ینیمع هاي یوهآنها به ش با که شود یم یجادا
 يا یـده پد در قبـال ) یالت(تمـا  عمل يبرا یو عواطف) و آمادگ ها یجان(ه باورها) و احساسات

  )164: 1385وده، . (ستگویند یم یدهرا نگرش شخص به آن پد ینمع
آن  يهـا  از مؤلفـه  یک هر يرو دیبانگرش  ییرتغ یا یجادا ينگرش، برا یفتوجه به تعر با

  د. کر یتآنها را تقو ،هدف مورد نظر يکار کرد و در راستا
نگرش در هر  ییرتغ یا یجادا يتحقق الگو يدر راستا ^یتب اهل ،شد یانکه ب طور همان

اند و از  داشته یتوجه خاص ،شناخت، عاطفه و رفتار یعنی ،شنگر يها به مؤلفهیتی، موضوع ترب
 یاند. در ادامه بـه طـور جداگانـه برخـ     دهکراز آنها استفاده  یکهر  یتتقو يبرا یفنون مختلف

 یتـی، و کنش افراد در موضوعات مختلـف ترب  یشگراینش، ب یتتقو يبراآن بزرگواران،  ونفن
  .شود یم یمعرف

 اهـل  یرهآمـده از سـ   دست هب يها نکته الزم است که روش یناز شروع بحث، ذکر ا پیش
 شانیا یرهس ي درمتعدد یقمصاد ينگرش، دارا يها از مؤلفه یک هر یتتقو ینهدر زم ^یتب

د در شـو  یم ینوشتار، سع ینمحدود ا یتظرف لیدل است؛ اما به یتیمختلف ترب هاي ینهو در زم
ـ تفـا شـود؛   آن بزرگواران اک یرهنمونه از س یکبه  ،هر مورد کـه   یسـت بـدان معنـا ن   یـن ا یول

  وجود ندارد.  ینهدر آن زم ^معصومان یرسا یرهاز س یمصداق

  ینششناخت و ب یتتقوالف) 
است که شخص از موضوع نگـرش دارد. اگـر انسـان     یشامل اطالعات ،نگرش یشناخت لفهمؤ

آن داشته باشـد.  در مورد  تواند یهم نم یاطالعات نداشته باشد، نگرش یاشناخت  یزيچ هدربار
  )25: 1379یمی، (کر

ـ  کننـده  یـین عوامل تع که یذهن یندهايشناخت، بر فرایزشی، شناسان انگ نظر روان از  یعلّ
رفتـار   یعامل اصـل ینش، شناخت و بیگر، د عبارت است. به یرگذار، تأثهستند عمل کردن يبرا
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 ×امام صادق ؛شده است یرفتهپذ رنظ ینا یزاسالم ن یدگاه) از د181: 1380یو، . (ر.ك: راست

؛ علم و عمل به هم بسته الْعلْم مقْرونٌ إِلَي الْعملِ فَمن علم عملَ و من عملَ علم: «فرمایند یم

  )44/  1: 1362ینی، (کل». عمل کند بداند سبداند عمل کند و هر ک سهر کین، بنابرا .اند شده
شـناخت و   عرضـه  يبـرا  یشانکه ا میابی یم در ^و سخنان معصومان یرهبا مراجعه به س

انـد. آن بزرگـواران    کار بسـته  به گسترده یتالش یتی،در مورد مسائل مختلف ترب یحصح ینشب
وجـود   مناسب را بـه  یشناخت هاي ینهاند نخست، زم کرده یسعي، و دستور یهاز هر توص یشپ

 یرو تحـذ  یقد درك کنند هر تشوشوند که بتوانن یتترب يا گونه بهاول، افراد  همرحل درآورند و 
افـراد از درون،   یتـی ترب یندر جهت حفظ مصالح آنهاسـت. در واقـع بـا چنـ    ،  یهر امر و نه یا

 یـن بـر ا  یابنـد؛  یصـدور آنهـا را درمـ    يو مبنا کنند یم یدارا پ یدهاو نبا یدهابا یرشپذ یآمادگ
  . شود یآنان آسان م يبراز ین یتیبه دستورات ترب یبندياساس، پا

  یارهاآموزش اصول و مع. 1
 ینا ،کنند یتکه قصد داشتند افراد را ترب اي ینهدر هر زم ^یتب اهل یاز اقدامات اساس یکی

موضـوع   بـاره افـراد را در  یتا آگاه دادند یرا آموزش م مربوط به آن یارهايبود که اصول و مع
  دهند.  یشموردنظر، افزا

  : فرمایند یم یجنس یتزش اصول تربدر مورد آمو |اسالم یگرام یامبرمثال، پ يبرا

  ـا وهينيع نـيلْ بقَبفَلْي هالَتخ أَو هتمع أَو هتأُخ تاضح مٍ قَدرحم ذَات کمدلَ أَحإِذَا قَب 
  )19تا:  بی(راوندي، ؛ هارأْسها و لْيکف عن خدها و عن في
را که بالغ شده ببوسد، خواهر باشد یا عمه یـا   اگر کسی خواست زن محرم خود

(پیشانی) و سر او را ببوسد، و از بوسـیدن گونـه و دهـان او     خاله، میان دو چشم
  .کندخودداري 

 یتترب يدر راستا ×امام جواد از یابی دوست یارمع یاناز آموزش اصول، ب یگرد نمونه

ـ : «فرمایند یم یشانا ؛و اخالق معاشرت است یاجتماع إِياک     ـهـرِيرِ فَإِنةَ الشبـاحصم و
؛ از رفاقت با انسان بد و شرور بپرهیـز کـه   السيف الْمسلُولِ يحسن منظَره و يقْبح أَثَرهکَ



284     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

زشـت   گذارد، یم يکه بر جا ياثر یست؛ ولیبادرآمده، ظاهرش زیام ن از یرِهمچون شمش
  )351/  8ق:  1408ي، (نور». است

   یتیترب يرفتارها هفلسف یینبت. 2
یتـی،  ترب يرفتارهـا  دربـاره افراد  یو آگاه ینشب یشافزا يبرا ^یتب اهل يها از روش یکی

را عمل بـه آنهـا    ین،و علت دستورها و قوان ییچرا یح. توضاستفلسفه و حکمت آنها  یحتوض
 یدبه حکمت و فوا و شوند یآشنا م فلسفه کاريافراد با  ی. تجربه نشان داده وقتسازد یآسان م

  . دهند یآن از خود نشان مدادن انجام  يبرا یشتريب یلتما کنند، یم یداآن شناخت پ
آن،  که در شود یاشاره م يعباد یتترب ینهدر زم ×امام باقر یرهاز س يا به نمونه ،ادامه در

   :اند پرداخته یارانشان يشراب برادن ینوشحرمت  هفلسف یینبه تب یشانا
اي از  بـه مسـجدالحرام وارد شـدند. عـده     ‘امام محمد بـن علـی  که ه است آمد ینقل در

او  ؛جوانی را فرستادند». بپرسد یبفرستیم تا سؤال یشاناي کاش کسی را نزد ا«سادات گفتند: 
حضـرت فرمـود:   » ترین گناهان کـدام اسـت؟   عموجان! بزرگ«نزد حضرت آمد و عرض کرد: 

و اصـرار  » برگـرد و دوبـاره بپـرس   «گفتنـد:   ؛ر دادو آنان را خبـ  بازگشتجوان  .»شُرب خمر«
  کردند تا جوان بازگشت و همان سؤال را تکرار کرد. حضرت فرمود: 

     ـا ونـي الزف هبـاحلُ صخـدرِ يمالْخ بررِ إِنَّ شمالْخ بري شأَخ نا ابأَقُلْ لَک ي أَلَم
م اللَّه و في الشرک بِاللَّه و أَفَاعيلُ الْخمرِ تعلُو علَي کلِّ الَّتي حرالنفْسِ السرِقَة و قَتلِ 

  )571/  3: ق 1404(صدوق،  ذَنبٍ کما تعلُو شجرتها علَي کلِّ شجرة؛
] شـرب خمـر اسـت؟    نِ گناهـان یتر بزرگ[که  اي برادرزاده! مگر براي تو نگفتم

که از جانب خدا حرام  ینا و دزدي و قتل نفسشخص را به زي، خوار شراب اهمان
 هدهـد از همـ   ی کـه خمـر انجـام مـی    یکشاند و کارها گشته و شرك به خدا می

  رود. درختان باال می ههمچنان که درخت انگور بر فراز همرود؛  یگناهان باالتر م

  یتیگو درباره مسائل تربو بحث و گفت .3
مسـائل   بـاره گـو در و بحـث و گفـت   ،افراد شینب یتتقو يبرا ^یتب اهل یگرد يها روش از

  .  گرفت یآن بود که اغلب به شکل پرسش و پاسخ صورت م یارهايو اصول و مع یتیترب
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چرا است؛ افراد  یبردن شناخت و آگاه فنون باال ینتر و باارزش یناز بهتر یکی، ن روشیا
رو  یـن ازاشود.  یم یتقودر افراد ت یزتفکر و استدالل ن یهاطالعات، روح یافتزمان با در که هم

 يا را به گونـه  طالبو م کردند یپرسش را فراهم م وبحث  ینهخودشان زم یگاه ^یتب اهل

  شود.  یجادکه در ذهن مخاطب سؤال ا فرمودند یم یانب

ينبغـي للْمـرِيضِ مـنکم أَنْ    «فرمودنـد:   یدر جمع ×امام صادقکه آمده است  یاتروا در
 هانونَ إِخذؤييهونَ فرجؤي و يهِمف رجؤي و هونودعفَي هضر؛ شایسته است که بیمار به برادران بِم

حاضـران از حضـرت   ». مؤمنش اجازه دهد در بیماري عیادتش کننـد تـا او و آنهـا اجـر ببرنـد     
ت حضر» برد؟ مریض چگونه اجر می ؛برند عیادت اجر می هکنندگان به واسط عیادت«پرسیدند: 

  در پاسخ فرمود: 
  ـرشع لَـه فَعري و اتنسح رشک عبِذَل لَه بکتفَي يهِمف رجؤفَي اتنسالْح ملَه ابِهسبِاکت 

  )117/  3: 1362ینی، (کل .درجات و يحطُّ عنه عشر سيئَات
مـار  یب[ ه کنند وکنندگان با عیادت، کسب حسن شود که عیادت اجازه موجب می

شود و ده درجـه   رو ده حسنه برایش نوشته می برد و ازاین ] از این راه اجر میهم
  د. گرد رود و ده گناه از او برطرف می باال می

از  یکـی کـه   »یمـار ب یـادت ع«موضـوع   دربـاره  ×که مشـاهده شـد، امـام صـادق     چنان

 یـر د که ذهن مخاطب را درگفرمودن یانب يا است، جمله یاجتماع یتمهم در ترب يها موضوع
 یشروش عـالوه بـر افـزا    ین. اواداشتپاسخ  یافتدر يجو براو کرد و او را به پرسش و جست

به مطلب  ی،تالش ذهن یکچراکه فرد پس از شود؛  یپاسخ در ذهن م يماندگار اعثبی، آگاه
  است. یافتهدست  يا تازه

  یشعاطفه و گرا یتتقوب) 
؛ علـم، عمـل را صـدا    لْم يهتف بِالْعملِ فَإِنْ أَجابه و إِلَّا ارتحلالْع: «فرمایند یم ×صادق امام

 یثحـد  یـن از ا )139ق: 1385ی، (طبرس». رود یوگرنه م ماند؛ یم ،اگر پاسخش را دادزند؛  یم
بلکـه  یست؛ ن یکاف ییاما به تنها ،عمل است اسیو اس یهکه شناخت، رکن اول شود یم یدهفهم
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  ست.  ا یازن یزن یگريد يها به مؤلفه ،تحقق عمل يبرا
، ینبا وجود ا ؛برخوردارند یرومندن يا یشهافراد از اند یبرخ شود یمشاهده م یگاه چنان که

 یـزي چ یی،خود بـه تنهـا  یشه، چراکه اندیست؛ همنوا و سازگار ن شان یرفتار آنها با علم و آگاه
مؤثر باشـد.   تواند یم ،رفتار هدهند عواملِ شکل گریدبا  یبکه در ترک یستن ینهزم یکاز  یشب

عامل  ،در بروز رفتار داشته باشد کننده ییننقش تع تواند یکه م ی) آن عامل173: 1387اقی، (رز
  است.   یشیو گرا یعاطف

انسان از موضوع نگرش اسـت؛ بـه    هاي یابی نگرش، شامل ارزش یو عاطف یاحساس جنبه

 یـا است » خوب«، »یندناخوشا« یااست  »ندیخوشا«انسان  يبرا یشخص یا یءمعنا که ش ینا
انسـان، همـان    یـل و تما یش) در واقـع، گـرا  25: 1379یمی، . (کریلقب یناز ا يو موارد» بد«

  . دارد یوام يکه او را به انجام کار است اي یزهانگ

و عاطفه در عملکرد انسان توجه شده است. بـه   یشگرا اثرگذاربه نقش  یزن ینیمنابع د در

 یا؛ آأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِهلَه هواه و أَضلَّه اللَّه علي علْمٍ«آمده است:  یمه در قرآن کرعنوان نمون

او  یـز خداوند نیجه، معبود خود قرار داد و در نت ار اش یو خواست نفسان یلرا که م یکس یديد
 شـود  یاستفاده مـ  یهآ یناز ا )23/  یه(جاث» ؟گمراه کرد ،که داشت یو دانش یرا با وجود آگاه

 هـاي  یـزه و انگ یالتاز تمـا  یـروي پ یجـه در نت ،انسـان  یحصـح  يهـا  که ممکن است شناخت
  سپرده شود.  یو به فراموش یفنادرست، تضع
در و هرچـه عاطفـه    گیـرد  یگفت نگرش انسان بدون وجود عواطف شکل نم یدبابنابراین، 

ی، تر خواهـد شـد. (رزاقـ    و مقاوم تر يقوز ینانسان  يها باشد، نگرش تر يموضوع قو یک قبال
نگـرش   یـک  يمحتـوا  ینکهپس از ا ینشان داده است که حت یزن یعلم یقات) تحق56: 1387

 یجه، بـر نت ینو ا ماند یهمچنان برقرار م ،موضوعِ آن نگرش درباره زشیابیارشود،  یفراموش م
) 20: 1379 یمـی، ؛ (کرکنـد  یید متأک یاز عنصر شناخت یعنصر عاطفبودن  تر یتر و اصل بادوام
ـ  ،موضـوع را فرامـوش کنـد    یـک اطالعات مربـوط بـه    ،ممکن است فرد یعنی احسـاس   یول

و  یـزه بماند و انگ یهمچنان در وجودش باق ،که به آن موضوع داشت اینديناخوش یا یندخوشا
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  .شکل دهد ،رفتار یکترك  یابه انجام  رااو  یلتما
 يبـرا  ^یتب اهل یگرد یرفتار، روش اساسدر  یشنقش عاطفه و گرا یتتوجه به اهم با

 بـا روش را  یـن ا یشـان . ایتی استمسائل ترب آنها در قبال یزهعاطفه و انگ یتتقو ،افراد یتترب
  : شود یآنها اشاره م از یکه در ادامه به برخ دادند یانجام م یفنون مختلف

  یمانیا هاي یزهانگ یکتحر .1

 یا یاخالق يباورها یرافراد، نظ يها ارزش است، ممکن بر عواطف یمبتن هاي خاستگاه نگرش
کـه   یقـدرت  یـژه قـدرت، بـه و   يبـرا  يفطربه طور ) چون انسان 22همان:  ؛ (باشدآنان  ینید

احتـرام بـه مصـدر    ین بنـابرا  .قائل اسـت  یو احترام فراوان یتنعمت و کرامت است، اهم يدارا
او فـراهم   يانجام دادن دستورها يبرا یرومندين یاربس یزهانگ ،دانا و توانا خداوند یعنیقدرت، 

  )192: 1376. (پارسا، آورد یم
نـوع   یـن موضوع، ا یکهرقدر بتوان در خصوص یمانی، ا هاي یزهانگ یرومنديتوجه به ن با

حاصـل   یشـتري ب یتآن موضوع، موفق بارهنگرش در ییرو تغ یجادکرد، در ا تر يرا قو ها یزهانگ
  .یابد یم یشاس آن نگرش افزاخواهد شد و احتمال بروز رفتار بر اس

بـا  ي، عبـاد  یـت ترب يکـه حضـرت بـرا    شـود  یمشاهده م |یامبرپ یرهمثال، در س يبرا

در  کننـد؛  یم یبو بهتر ترغ یشترب يرا به انجام اعمال عباد يفردیمانی، ا هاي یزهانگ یکتحر
  آمده است:   یتروا

 ،از کنـار مـردي کـه در بـاغش مشـغول کاشـتن درختـی بـود         |خدا رسول
آیا درختی به تو معرفـی کـنم کـه    «. پس ایستادند و به او فرمودند: گذشتند یم

آن » تر بدهـد؟  تر و بادوام هاي پاك اش استوارتر باشد و زودتر برسد و میوه ریشه
هنگـام ورود  «حضرت فرمود: » بله! اي رسول خدا مرا راهنمایی کن!«مرد گفت: 

اکبـر، کـه اگـر     الّااهللا و اهللا و الاله اهللا و الحمدهللا به هر صبح و شب بگو: سبحان
 یکـه دائمـ   یـوه در برابر هر تسبیح، ده اصـله از انـواع درختـان م    ،این را بگویی

اي رسول خدا! من تـو را  «آن مرد گفت: ». شود یدر بهشت به تو داده م ،هستند
  )202: ق 1400(صدوق، ». باغ را وقف فقرا کردم ینگیرم که ا شاهد می
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بود که در همان  اثرگذارچنان  ،فرد یندر ا یمانیا هاي یزهانگ یکه تحرک شود یم مشاهده
  روش دارد. ینا يباال ییو کارا یرنشان از سرعت تأث ین،د و اکرلحظه، باغ خود را وقف 

  الگو یمعرف .2

ـ بااست،  یمترب يبرا یستهشا ییالگو ،خود ینکهعالوه بر ا یمرب ،روش نیدر ا تـالش کنـد    دی
  کند.  یبه او معرف زین را یاز رفتار و کردار مطلوب اجتماع یگريد يها نمونه

 یگـاه کـه جا  يا بلندمرتبـه  هـاي  یتو شخصـ  یـن بزرگـان د  یرهس یانبی، اسالم یتترب در
الگو  یمعرفقرار دهد.  یانمترب یاردر اخت یمناسب يالگوها تواند یم ،نزد مسلمانان دارند اي یژهو

و بـا   آموزد یآنان م یرهس را ازرفتار بزرگان  یاوالً متربدارد که  یتجهت اهم یناز ا یت،در ترب
آشنا شـدن بـا    یاً،ثانشود؛  یآشنا م ،وجود دارد ن رفتارهایا تحققکه در  ییها و ظرافت یاتجزئ

و  یجادای، در مترب رامثبت  ياقدام به رفتارها یزهو انگ یشگرا، آن هاي یباییبزرگان و ز یرهس
  .کند یم یتتقو

 ،مـردم  یاندر م یمذهب هاي یتو شخص ینمهم بزرگان د یگاهتوجه به جابا  ^اهل بیت

 گفتند یمسائل مختلف سخن مدرباره  یشانو نظر ا یرهس یاز چگونگ ،مختلف يها به مناسبت
 ناز رفتـار آ  یريرا بـه الگـوگ   یشـان اهـا،   یتشخصـ  یـن عالقه و محبت افراد به ا یقو از طر

  .کردند یم یقبزرگواران تشو
 یـت ترب يدر راستا ،دوستانه نوع يبه رفتارها یشو گرا یزهانگ یجادا يبرا ×نینامیرالمؤم

  : فرمود یو م پرداخت یدر برخورد با مردم م |یامبرحاالت پ یفافراد، به توص یاجتماع

  ذ مفَـاهأَو ـةً وجاسِ لَهالن قدأَص راً وداسِ صأَ النرأَج اسِ کفّاً والن دوکانَ أَج  ـةً وم
    أَر لَـم ـهبرِفَـةً أَحعم الَطَهخ نم و هابةً هيهدب آهر نةً مرشع مهمأَکر رِيکةً وع مهنأَلْي

ثْلَهم هدعلَا ب و لَه18: 1370ی، (طبرس .قَب(  
گـوترین و   و راسـت  تـرین  رئـت بـازترین مـردم، باج   ودل دسـت  ]|رسول خدا[

تر و برتـر بـود.    کریم ،خوترین مردم بود. از نظر قوم و عشیره ترین و نرم وفاکننده
هیبتـی بـزرگ از وي احسـاس     ،در برخـورد اول  ،کـرد  هرکس او را زیـارت مـی  

بـه او محبـت    ،شـناخت  د و اخالق او را میکر کرد و چون با وي معاشرت می می
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  دیدم.کسی همانند او ن ،و بعد از او اوکرد. هرگز پیش از  پیدا می

  یزآم برخورد محبت. 3
برخـورد   بسـتند،  یکـار مـ   بـه  یـزه و انگ یشگـرا  یـت تقو يبرا ^که معصومان یگريد روش

کنـد و   یداعالقه پ ،کننده انسان به شخص محبت شود یبا افراد بود. محبت باعث م یزآم محبت

خویی،  بر اثر نرم؛ وسفُبِلنيِ الْجانِبِ تأْنِس الن: «فرمایند یم ×یرالمؤمنیناو را دوست بدارد. ام

  )250: 1366ي، آمد یمی(تم ».شوند دیگران با انسان مأنوس می
بـه اهـداف    تـر  یعو سـر  یابـد  یشاو افزا یرتأث شود یسبب م ی،محبت مرب یت،بحث ترب در

از  یـروي و پاو  یرشپذ يبرا یلشمند گردد، تما انسان به هرکس عالقه یرا؛ زابدی دست یتیترب
 یعـی کـه اثـر طب   یقـت حق یـن خواهد شد. خداوند در قرآن بـه ا  یشتربا او ب يو همانندساز يو

قُـلْ إِنْ  «: فرمایـد  یاشاره کـرده و مـ   ،محبوب است يها از دستورات و خواسته یرويپ، محبت
کموبذُن لَکمرفغي و اللَّه کمبِبحوين يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متداریـد، از   ی؛ بگو اگر خدا را دوست مکن

  )31(آل عمران / ». را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد مامن پیروي کنید! تا خدا (نیز) ش
از آنجا که : «نویسد یم یاجتماع یشناس روانخود به نام  در کتاب یلور،به نام ت اندیشمندي

 با احساساتشـان هماهنـگ باشـد، نگـرش خـود را بـه       یشانها شناخت کنند یم یها سع انسان
 3: 1387ي، (داود». دهند یم ییرتغ ،که دوست دارند یکسان يها بر حسب نگرش یاداحتمال ز

  )148ی: اجتماع یشناس روانیلور، ت :به نقل از 120 /
حضـرت   آمـد،  یمـ  یشـان نـزد ا  یهرگاه طالب علمـ که آمده است  ×امام سجاد یرهس در

سـپس   ؛»|رسـول خـدا   هشـد  بـا بـه سـفارش   ؛ مرحمرحباً بِوصية رسولِ اللَّه: «فرمودند یم

  : فرمودند یم
ع لَهرِج عضي لَم هزِلنم نم جرلْمِ إِذَا خالْع بضِ   لَيإِنَّ طَالالْـأَر نابِسٍ ملَا ي طْبٍ ور

ةابِعالس نيضإِلَي الْأَر لَه تحب518 / 2: 1362(صدوق،  .إِلَّا س  (  
هیچ خشـک و تـري از    بر آید، یطالب علم از منزلش بیرون مکه  یهمانا هنگام

  .گویند یم حبراي او تسبی ،هفتم زمین هجز آنکه تا طبق گذارد یزمین قدم نم
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 يدانـش در راسـتا   ینـدگان جو بـا  ×امـام سـجاد   یزآم گرم و محبت يگونه برخوردها این

 هایشـان  یـزه ستوارتر و انگا یشانها قدم ي،اندوز دانش یرآنها در مس شد یباعث می، علم یتترب
 یبو دانش ترغ لمبه کسب ع بودند، راه وارد نشده ینکه هنوز در ا یزن یگرانگردد و د تر يقو

  شوند.

  رفتار و کُنش یتتقوج) 
 یکنشـ  یـا  يرفتـار  همؤلفـ گیرد،  یکه در بحث نگرش، مورد توجه قرار م يا مؤلفه سومین
 خواهـد  یمـ  یـا  دهـد  یآنچه شخص انجام مو به  است یتفعال يفرد برا یالتتما ،است. کنش
  )114ـ  115: 1367(پورمقدس،  شود. یممربوط  ،انجام دهد

بلکه یست؛ رفتار ن یتحقق خارج ي، تنهارفتار هروشن شد که منظور از مؤلف یف،تعر ینا با
چـه   ) اگـر 157: 1385یگران، و د یجانیرفتار است. (آذربا یکانجام دادن  يبرا یذهن یآمادگ

 ،ریگـ د ياز سـو  شـود؛  یمحقـق نمـ   یو عـاطف  یشناخت هاي یهبدون پا يرفتار یچو هس یکاز 
. نجامـد یبموضوع، حتماً به رفتـار   یک در قبال که محقق شدن شناخت و عاطفه یستن ینچن
 یجـاد از راه ا یتدر بحث ترب یاصل هاي یهاز پا ي، یکیرفتار یالتتما یتو تقو یجادرو، ا ینا از
  نگرش است.   یتتقو یا

انجـام   يبـرا  یـز ن یکـاف  یـزه رفتار مطلوب دارد و انگ یک دربارهالزم را  یفرد آگاه اهیگ
بـه آن  نه، یفراهم نبودن زم یامهارت  نداشتنهمچون  یلیالکرده است؛ اما به د یداآن پدادن 

 يبـرا ین نشده است. بنابرا یجاداقدام به عمل در او ا يبرا یچراکه آمادگکند؛  یعمل اقدام نم
در  یـز را ن یساحت کُنشـ ی، و عاطف یشناخت يها بر مؤلفه عالوه دیبا ،رفتار مطلوب به سیدنر

  کرد.  یتفرد تقو
 انـد؛ از  انجـام داده  یمختلفـ  يهـا  روش بـه را  یـت تقو ینخود، ا یتیترب يدر الگو ^اهل بیت

  جمله:  
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  يا مشاهده یادگیري .1

مناسـب   ییابتدا خود، الگو دیبا یشد که مرب یانب ی،به مترب یستهشا يالگوها یبحث معرف در
در  ،در رفتار خـود  یبه شکل عمل ،به او آموزش دهد خواهد یباشد و آنچه را که م یمترب يبرا

 شـود،  یرفتـار حاصـل مـ    همشـاهد  یـق را که از طر یادگیرينوع  یناو قرار دهد. ا یدمعرض د
  .  نامند یم يا مشاهده یريگیاد

و  یگـران د يها نگرش همشاهد با ما يها نگرشاز  یاريبس ی،اجتماع یادگیري بنابر نظریه
ي، ا مشـاهده  یـادگیري  یندفرایدگاه، د ینا بر . بناگیرند یشکل م یريگ الگو و سرمشق یقاز طر

یمـی،  دارد. (کر یـان جر یست،ن یبه مترب یآموزش نگرش خاص یدر پ یکه مرب یهنگام یحت
1379 :36، 48  (  

ـ   یاست که مرب ررسمییو غ یعیروش طب ینبهتري، ا مشاهده یادگیري  ،یبه صـورت عمل
رفتـار   هاز راه مشـاهد  یمتربـ ی، روش، بدون گفتار و آموزش رسم ین. در ادهد یآن را انجام م

و قابـل فهـم    یعسـر یق، طر ین. آموزش از اآموزد یرفتار را م دادن یکانجام  یچگونگی، مرب
  قرار دارد. یمترب یدگاندر برابر د یاتو با جزئ ینیصورت ع ها به مصداق یرااست؛ ز

: 1363ی، ؛ (مجلسـ کونوا دعاةَ الناسِ بِغيرِ أَلِْسنتکم: «فرمایند یکه م ×امام صادق روایت

روش  ینناظر بـه همـ   ،»ید] کنیر(با اعمالتان) دعوت [به خ از زبان یر) مردم را به غ309 / 67
یسـت؛  ن یکاف یتیاصول ترب یانب نهاتیت، تحقق اهداف ترب يمعنا که برا یناست؛ به ا یتیترب

  شاهد انجام رفتار باشد.   یک،از نزد یخود به آنها عمل کند تا مترب دیبا یبلکه مرب
علم و دانـش   يارزش و برتر یانو ب یعلم یتترب يبراروش،  ینا یريکارگ هاز ب اي نمونه

  آمده است:  یتدر روا م؛یکن یم مشاهده ×يامام هاد یرهرا در س
او را بـا   ،رسید که یکی از فقهاي شیعه در بحث بـا فـردي ناصـبی    خبر ×امام هادي به

است. روزي آن فقیـه شـیعه خـدمت     کردهبه طوري که او را رسوا  ؛خود مغلوب ساخته یلدال
آن پهن شده بـود و   یتشک بزرگ ،حضور داشت ×که امام ی. در مجلسیدرس ×امام هادي

نزد آن حضرت گرد  ،هاشم علویان و بنی از يا که عده یحال نشست. در تشک از آن ارجخ ه،یفق
د تـا اینکـه او را بـر روي    کرباال رفتن  هآن فقیه شیعی را پیوسته دعوت ب ×آمده بودند، امام
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گران آمد.  ،آن تشک بزرگ نشاند و رو به جانب او کرد. این عمل بر بزرگان حاضر در مجلس
اي پسر رسـول خـدا،   «گفت: نگفتند؛ ولی بزرگ هاشمیان رو به حضرت کرد و  يزیعلویان چ

  »دهی؟! بوطالب و عباس ترجیح میاهاشم از اوالد  فرد عامی را بر سادات بنی ین چنینا
آیا آنـان را ندیـدي   «شان فرموده:  که خداوند درباره یدباش یمبادا از کسان«حضرت فرمود: 

گروهـی   ،م کندچون دعوت شدند تا کتاب خدا درباره آنها حک ؛بودند هاي یافت که از کتاب بهره
) آیا قـرآن را بـه عنـوان حکَـم قبـول      23(آل عمران /  »از ایشان بازگشتند و اعراض کردند؟

اي کسـانی کـه ایمـان    «فرمایـد:   مگر خداونـد نمـی  «حضرت فرمود:  .»آري«گفتند:  »ید؟دار
جاي باز کنید، جـاي بـاز کنیـد تـا خـدا در کـار شـما         ساید، چون شما را گویند در مجال آورده

انـد و کسـانی را    ایش دهد و چون گویند که برخیزید، برخیزید. خدا آنها را که ایمـان آورده گش
(مجادلـه /   ؛»کنید آگاه است ، و خدا به کارهایی که میاال ببردبه درجاتی ب ،اند که دانش یافته

داده  يبر مـؤمنِ غیرعـالم برتـر    ینکهنداده جز ا رضایت) پس خداوند براي دانشمند مؤمن 11
  ».داده شود يبر غیرمؤمن برتر ینکهنداده جز ا یتهمچنان که براي مؤمن رضا ؛شود

 یـت کردنـد و در نها  یـان ب دانشـمندان  ياز قرآن در خصوص برتـر  یاتیآ یوستهپ ×امام
کـه خـدا او را    یزمـان  ید،شو یپس چگونه منکر بزرگداشت من نسبت به این مرد م«فرمودند: 

مـرد   یـن ل الهی کـه خداونـد بـه ا   یفالن ناصبی با دالباال برده است؟ به تحقیق شکست آن 
  )454/  2: ق 1403ی، (طبرس». از هر شرفی در نَسب باالتر است ،تعلیم داده

کـه چگونـه    دهند یآموزش م یانعمل به اطرافیه، در رفتار خود با آن فق با ×يهاد امام

 یو باارزشـ  یمعظـ  یگاهجا چنان ،که در راه حق استفاده شود یبه عالم احترام کرد و دانش یدبا
  . شوداحترام  شکل، ینصاحب آن، به بهتر دیبادارد که 

  ینیتمر هاي یتموقع یجادا .2

کرده و  یجادفرد ا يرا برا یو شناخت الزم به موضوع ینشب ی،که مرب یزمانیت، بحث ترب در
و  ینـی تمر تیـ موقع یـک  یجـاد بـا ا  تواند یم ،وجود آورد  هدر او ب یزنرا  یکاف یشو گرا یزهانگ

  دهد. یشاحتمال بروز رفتار را در او افزای، مترب يانجام عمل برا ینهفراهم کردن زم
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 يگرفتـه بـر مبنـا    شـکل  يها نگرش ری، تأثکه وجود دارد یفراوان یتجرب بر اساس شواهد
بـر   یعنـی صورت دست دوم،  و به یرمستقیمکه غ ییها نگرش ری، از تأثبر رفتار یم،مستق هتجرب
 یجـه کـه در نت  ییهـا  نگـرش  ایـ گو. تر است ي، قوشکل گرفته باشند یگراند يها تهگف يمبنا

عامل، اثـر آنهـا را بـر رفتـار      ینو ا آیند یتر به ذهن م شکل گرفته باشند، آسان یممستق هتجرب
  )166: 1385؛ ستوده، 58: 1379یمی، . (کرکند یم یتتقو

آمـده   یـت . در رواشـود  یشاره مـ ا يعباد یتترب ینهدر زم ×امام صادق یرهادامه به س در

» مانده اسـت؟  یباق یچه مبلغ یپسرم! از خرج«محمد فرمودند:  انبه فرزندش یشاناکه است 
ـ  یزيچ«محمد گفت: » آن را صدقه بده!: «ندفرمود ×امام .»ینارچهل د«محمد گفت:   یشب

  فرمودند:  ×امام» !نمانده است یباق یماناز آن برا

للَّه عز و جلَّ يخلفُها أَ ما علمت أَنَّ لکـلِّ شـيٍء مفْتاحـاً و مفْتـاح     تصدق بِها فَإِنَّ ا
   ؛الرزقِ الصدقَةُ فَتصدق بِها

هـر   يکـه بـرا   دانـی  ینمـ  یا. آکند یآن را پر م يآن را صدقه بده که خداوند جا
  ه بده. صدقه است؛ پس آن را صدقي، روز یداست و کل یديکل یزيچ

 ییاز جـا  ینـار از ده روز نگذشته بود که چهار هزار د یشکردم؛ پس ب ینچن«محمد گفت: 

  )369/  9: ق 1409ی، (حرعامل». یدبه دست آن حضرت رس

چـون   یمطـالب فرزندشان،  يصدقه برا ياعطا ینهبا فراهم کردن زم ×امامب ین ترتیبه ا

  . دهند یآموزش م يبه و را دادن در صدقه آثار صدقه، زمان صدقه و توکل و اعتماد به خداوند

   یابینظارت و ارز .3

ـ  ستآنها یابیو ارز یمترب ينظارت بر رفتارهایت، از اصول مهم ترب یکی بـه دادن   ی. اگـر مرب
بر رفتار  یو نظارت یگیريآن اکتفا کند و پ در قبال یزهانگ یجادموضوع و ا یک دربارهاطالعات 

ـ  ی. زمانیابد ینمخود دست  یتیترببه اهداف  ،نداشته باشد یمترب ـ  یتجـد ی، که مترب در  یمرب
کنش و  کند، یافتدر يرا مشاهده کند و بازخورد عمل خود را از جانب و یتتحقق اهداف ترب

  خواهد شد. یتتقو یحصح یراو در مس يرفتار یالتتما
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 یونگآنها و چگ يبر رفتارهایتی، امور ترب يکنش افراد در راستا یتتقو يبرا ^اهل بیت

و آنهـا را از   یـابی، را ارز یشـان داده شده نظارت داشتند و اعمال ا آموزش یتیمسائل ترب ياجرا
  .  کردند یآگاه م یابیارز ینا یجهنت

وجـود دارد کـه    یعیاناز نظارت بـر اعمـال شـ    يمتعدد يها ، نمونه^معصومان یرهس در

بـه   يو راهکـار  یهتوصـ  نایـ برفتارشان و به دنبـال آن،   یجو از چگونگ و اغلب به شکل پرس
  .ستآنها

ام تو با  شنیده«به من فرمود:  ×: امامکند ینقل م ×امام رضا یارانبن عاصم، از  محمد

مـن بـا آنهـا نشسـت و      .آري فدایت شـوم «عرض کردم:  »کنی؟ یم ینینش مذهبان هم واقفی
 یـرا ز نکـن؛  ینینشـ  بـا آنهـا هـم   «حضرت فرمود:  .»آنهایم هبرخاست دارم؛ ولی مخالف عقید

  فرماید:   می داوندخ
و قَد نزلَ علَيکم في الْکتابِ أَنْ إِذا سمعتم آيات اللَّه يکفَر بِهـا و يسـتهزأُ بِهـا فَـال     

  )140 / (نساء .تقْعدوا معهم حتي يخوضوا في حديث غَيرِه إِنکم إِذاً مثْلُهم
در قرآن بر شما نازل کرده کـه هرگـاه بشـنوید افـرادي      و خداوند [این حکم را]

تـا بـه سـخن دیگـري      ،کننـد، بـا آنهـا ننشـینید     آیات خدا را انکار و استهزا مـی 
  .»بپردازند! وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود

منکر آنهاینـد. (کشـی،    یهاست که واقف |جانشینان پیامبر ،در این آیه» آیات«منظور از 

1348 :457(  
یارانشـان،   یاجتمـاع  یتترب يچگونه در راستا ×مالحظه شد که امام رضا نمونه، ینا در

 ،آنهـا، اشـتباهات را متـذکر شـده     یناننشـ  معاشرت و نـوع هـم   هخود نحو یابیبا نظارت و ارز
ـ را افراد  یابی،و ارز یگیرينوع پ یندند. ایان کرب یشانالزم را به ا هاي یهتوص سـمت بـروز    هب

  . دهد یمسوق  یحصح یاجتماع يرفتارها

  نتیجه
ینـی  د یـت از راه ترب یـژه است که به طـور و  سازي ینهزم یازمندن ی،اسالم یسبک زندگ تحقق
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» نگرش ییرو تغ یجادا«روش ینی، د یتترب هاي روش یناز کارآمدتر یکی. شود یم ریپذ امکان

روش  اسـت  دهیکوشـ  مقالـه  یـن ا شود. یا ماجر یمختلف هاي یوهبه ش یتیترب يالگو ین. ااست
 یروشـ  ه،دسـت آمـد   دست آورد. آنچه به هب یشانا یرهاز س ،الگو ینا يرا در اجرا ^یتب اهل

در  ینـی، د یتبه اهداف ترب یدنرس ينگرش را برا ییرو تغ یجادمند و جامع است که امر ا نظام

  .  ازدس ی... محقق م و یاسیسی، اخالقی، اجتماعي، عبادي، اعتقاد ،ییتاعم از ترب اي، ینههر زم
 یـت اسـتوار اسـت: تقو   ینگرش، بر سـه محـور اصـل    ییرو تغ یجاددر ا ^یتب اهل روش

بـا  محورهـا،   یـن از ا یـک رفتار و کـنش. هر  یتتقویش، عاطفه و گرا یتتقوینش، شناخت و ب

 هـاي  مونـه ن تـوان  یم ^یتب اهل یرهجو در سو که با جست شوند یاجرا م ییها فنون و روش

  را به دست آورد. از آنها  يو متعدد يکاربرد
بـه  را  ^ک از معصـومان یـ هر یرهدر س یبررس یتظرف ،موضوع ینخاطرنشان کرد ا یدبا

در  ،الگـو  ینبر اساس هم یسندهمثال، نو يبراخاص دارد.  یتیترب هاي ینهطور جداگانه و در زم

 یاربسـ  يو به راهکارهـا  یقی انجام دادهتحق ×امام صادق یرهدر س یاجتماع یتخصوص ترب

  افته است.  یدست  ،نگرش ییره و متعدد در هر سه محور تغارزند
بـودن،   ریپـذ  و فهم یسادگ یندر ع ،نگرش ییرو تغ یجادعنوان روش ا امقاله ب ینا ساختار

و در سـطوح   یتیترب هاي ینهزم شتریبدر  توانند یم یانمند است که مرب و نظام يکاربرد یروش
 تربیتی امور یکه به نوع يهر فرد يبرا پژوهش، ینا یجنتا رو، نیا از کنند.اجرا  آن را ،مختلف

 يکـاربرد  و یدمف ینی،غان دمبلّ یو حت یدمعلمان مدارس، اساتین، عهده دارد، اعم از والد بررا 

 هاز نحـو  یـق و دق ینـی ع يا نمونـه  ،شـد  یانکه ب یو از آنجا که در کنار هر اصل و روش است
ن یـا مرب يآن بـرا  یريکارگ هروش و هدف ب وجود دارد، فهم ^معصومان رهیدر سآن  ياجرا

  تر خواهد بود.   آسان

 یـان به مرب یرسان با اطالع توانند یآمده، مراکز مربوط م دست به یجکردن نتا يکاربرد يبرا
 یرهبرگرفته از سـ  يبر راهکارها یدنگرش با تأک ییرو تغ یجادا یتیترب يو مبلغان در مورد الگو

  .ردارندب یتتر کردن امر ترب دن و آسانکرمند  نظام يدر راستا یعمل یگام ،^یتب اهل
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هاي مؤثر در تربیت اخالقی کودکان به منظور تحقق سبک زندگی اسالمی  شیوه
  ^بیت هاي اهل  بر مبناي سیره و آموزه

  * یخارستان اسماعیل

  چکیده

کـه اسـوه    ^بیـت  اهـل مقـدم اسـت و     این مقاله با این فرض که تزکیه بر تعلیم،
اند، تربیت اخالقی کودکـان   کید زیادي بر تربیت کودکان داشتهها هستند، تأ انسان

  داند. می هاي عالی اسالمی رسیدن به هدف ل وامتکرا زمینه 
 یتفـاوت  یب، گرانیاز د ییجو بیع، گذاشتن منت، رانهیسختگ يها انضباطدر نتیجه، 

 ریـ تحق، در خـانواده  خشونت، با افراد شرور ینینش هم، حسد، نسبت به گناه و فساد
، از موانع تربیت صـحیح اخالقـی برشـمرده شـده و     دروغو  در خانه ضیتبع، کردن
  هایی براي برطرف ساختن این موانع، پیشنهاد شده است. شیوه

انسـان  ، خدمت به همنـوع ، تواضعي، بردبار حلم و، پرورش روحیه گذشت و مبالغه
ی، رخـواه یو خ حتینصـ ، تیترب يها از الگوها و اسوه تیتبع  ،کرامت نفس، دوستی

به پدر و مـادر و   یکین، کیو معاشرت با دوستان ن یابیدقّت در دوستیی، کمال جو
 يرخوش رفتاي، از تکبر و خود پسند زیپره  ،مدارا با دیگران  ایشان،از  يارزسپاسگ

به عهـد   يوفای و صداقت و راست، گرانیمراعات حقوق د، حسن خلق، گانیبا همسا
کارهاي پیشنهادي این مقاله براي تربیت اخالقـی کـودك در جهـت     ، راهدر کودك

  ی است.بیت اهلتحقق سبک زندگی اسالمی و 

  کلیدي واژگان

می، هاي تربیتی، تربیت اخالقی، کودکـان، سـبک زنـدگی اسـال     ، شیوه^اهل بیت
  سیره، آموزه.

                                                                             

  kharestani57@yahoo.com  .دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت .*



300     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  مقدمه
 آید یبرم ینچنیث نیز و احاد یات. از آستاو یبعد اخالق ،انسان  يابعاد وجود ینتر از مهم یکی
 یـه اخالق و تزک یبتهذ ،|اهللا محمد رسول  ،خاتم آنانویژه  یاء، بهاز اهداف مهم انب یکیکه 

 یندسـتورات و قـوان   یـان ب یـق طر کـه از  ؛ چنـان بوده اسـت   و گناهان ها یدياز پل يارواح بشر
بـراي  را  خوشـبختی ، سـعادت و  اجراي آنها در جوامع انسـانی  یه و در سا یو اخالق ساز یزندگ
  )53: 1365یا، (محمودن. اند ارمغان آورده  بهآنان 

 ،که معنی اولیـه آن عـادت و معـانی دیگـر آن    است  Ethos از کلمه یونانی 1،اخالق واژه

ـ   ،را به معنی دوم آن واژهاین  یشتر،بشخصیت و حاالت است. ارسطو  کـار   هیعنی شخصـیت ب
همـان   ،معتقد اسـت انسـان   یک نفر واقعاً کیست. او ،دهد ینشان م که یعنی آنچهبرده است؛ 

بـودنش را نشـان     چگونـه ، ويدهـد و عملکردهـاي    یچیزي است که از طریق عمل نشان م
  )209 :1385دهد. (جانکار،  یم

و گاهی به معناي عـادت و سـجیه    ،شده رفتار عادت و و خوي به معنی خلق اخالق گاهی
دانشی است که از حسـن و قـبح و خـوبی و بـدي رفتـار       ،رود. معناي دیگر این واژه یکار م هب

و دانشـی   يا شود: خلق و خوي حرفـه  ینیز به دو معنا اطالق م يا کند. اخالق حرفه یبحث م
  )56 :1382(قراملکی، . کند یث مدر کسب و کار بح يا هکه از مسائل اخالق حرف

سـعادت   يرا برا ینهکه زم یاخالق یتاخالق و تربدرباره بزرگوار ما  یتب اهل یان،م ینا در
  اند. داشتهتأکید بسیاري سعادت جامعه فراهم خواهد ساخت،  یجهفرد و در نت
 یآدمـ  یـرا ز ؛خود برسد یتو انسان یقتتواند به حق یم یتو ترب یمتعل یلهوس  تنها به انسان،

 ینهمـ  یتترب یتاهم یاندر ب )1383ینی، (پورام. سازد یآزاد او م یتجز آنچه تربیزي نیست چ
) مردم جامعه بر اساس اصـول  1385ی، (شکوه. منوط به آن است یبس که تحقق گوهر آدم

آن جامعـه   نظـام حـاکم بـر    یرثأتـ  تحت یشترقبول خود و جامعه که ب ردمو یارزش یارهايو مع
  پردازند. یم یگراند یتو به ترب شوند یت میشده است، ترب يیزر یهپا
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اهـل   يهـا  و آمـوزه  یرهکودکان از منظر س یاخالق یتو بسط تفکر درباره ترب یشترب توجه
چنـد   ین عرصه، یک یارسد و در ا یبه نظر م يجامعه ضرور یکنون يها بحران يبرا ،^یتب

کـرد.   سـتخراج را ا یـد و مطالـب جد  یشـید نددرباره آن ا یوستهپ ید، بلکه بایستن یکاف یقتحق
را  ینـده او در آ یدهـد، سـبک زنـدگ    یرفتار کودك را شـکل مـ   ینکهعالوه بر ا یاخالق یتترب

  کند. یمشخص م
هـا،   رفتار، سلیقه يها ها، شیوه ها، الگوها، ارزش از طرز تلقی يا مجموعه ،زندگی يها سبک

جمعی است و شماري از افـراد در یـک    اقدامی بیشترکه  هستندنوع مصرف و وسایل زندگی 
صـورت نمـادین در جامعـه     هـا بـه   این اشـتراك  ؛کنند یپیدا م ییها نوع سبک زندگی، اشتراك

 ،. امـروزه سـبک زنـدگی   بخشـد  هویـت مـی  اجتماعی  يها و به شخص و گروهشود  میمطرح 
ی، و سـهراب جـاه  یروزف ی(رحمـان . شـود  یزندگی دانسته م يها عاملی تأثیرگذار در تمامی جنبه

  )17ـ  32 :1390

دستورات اسـالم را   یدآن با ياسالم است و تمام نهادها ینمب ینبر د یکه مبتن ینظام در
 یعملـ  يکه الگو ^یتاهل ب یاتروا یخود قرار دهند، بررس يها یتها و فعال سرلوحه برنامه

 یفـه کـه وظ  یرسـم  یـت و ترب یماست؛ خصوصاً در نظـام تعلـ   يضرور ي، امرهستندین د ینا

ـ  .شـود  یمـ  یشترضرورت ب ینا ،کودکان را بر عهده دارد یاخالق یتترب یژهو هو ب ربیتت  یدر پ
  .ی ضروري استحساس کودک توجه به سنّ یقات،گونه تحق ینانجام ا

  شامل دو مرحله است:   کودکی
مرحله اول  درباره|اسالم ی. رسول گراماستکودك  یهفت سال اول زندگ ،اول مرحله

 ،فرزنـد در هفـت سـال اول    یعنی)؛ 54: ق1392ی، (طبرس »نيسبع سن يدس الولد«اند:  فرموده

ابنـک  « انـد:  فرمـوده  یانب ینمرحله را چن ینروش برخورد با ا یگر،د یثیآقاست. در حد و یدس
: 1365ینـی،  (کل .»کنـد  يتا باز ید؛ فرزند خود را در هفت سال اول آزاد بگذارینسبع سن یلعب

  .نامیم میکودك  یتو فعال يمرحله بازرا رحله اول ما م بنابراین )98/  3
 انـد:  مرحله دوم فرمـوده  بارهدر|یامبرکودك است. پ یهفت سال دوم زندگ ،دوم مرحله



302     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  .یع استکودك در هفت سال دوم مط یعنی)؛ 74: ق1392ی، (طبرس »نيعبد سبع سن و«

 یـان ب یننرا در هفت سال دوم چ یمرب یفهوظ یگريد یثدر حد |اسالم یگرام رسول

ینـی،  (کل .»ینـ کاو اقـدام   یـب به تأد ید؛ در هفت سال دوم بانيسبع سن يؤدب و« اند: فرموده

  .یمنام ببر یزمرحله کودك نبا عنوان از مرحله دوم توانیم  می) پس ما 98/  3: 1365

 یبـه بررسـ   ،صـورت مسـتقل   کـه بـه  یچ پژوهشی یافت نشـد  ه ،شده انجام يها یبررس با
پرداختـه   ^یـت اهـل ب  يها و آموزه یرهکودکان از منظر سی اخالق یتترب مؤثر در يها یوهش

پژوهشـی  است و  یاخالق یتترب یاو  یتتربی کلی بررس ،موجود است یقاتباشد. آنچه در تحق

کـه بـه    یقاتاز تحق یبه برخ ینجاکودکان پرداخته باشد. در ا یاخالق یتکه به تربوجود ندارد 
  شود:  یاشاره م ،است یکموضوع پژوهش حاضر نزد

حق آموزش کودك در منابع و متـون اسـالمی و   «عنوان  ی با) در پژوهش1383پور ( بهرام

مفیـدتر و   ،شده در اسـالم  نشان داد که موارد مطرح ،»تطبیق آن با کنوانسیون حقوق کودك
  .استتر  عادالنه

 »و حـدیث  ارشاد و هدایت فرزندان از دیـدگاه قـرآن  « عنوان ی با) در پژوهش1379( فارسا

 کافی و اجرا هايدستور ،زندگی بشر يها نشان داد که قرآن و احادیث براي تمام موارد و دوره
  داده است که استفاده از آنها باعث کمال فرد خواهد شد. شدنی

هـاي تعلـیم و تربیـت کودکـان از      بررسی روش«عنوان ی با ) در پژوهش1378چین ( گندم
این موارد را بررسی و اثبات کـرد:   »جوامع و سنن اجتماعیاحادیث با نگرشی بر  منظر قرآن و

اصالت داشتن عمل در تعلیم و تربیـت جوامـع،    ،اهمیت داشتن الگوهاي عملی تعلیم و تربیت
آالیشی پیامبران در امر تعلیم و تربیت سنن اجتماعی، همراهی با مردم بـه قصـد    سادگی و بی

 و الهی براي تعلـیم و تربیـت جامعـه و اجتمـاع     هدایت و تربیت آنها، دلسوزي شدید پیامبران
  .شیوه تربیت جنسی و کنترل آن در جوامع و سنن اجتماعی

زنـدگی دنیـا و نقـش آن در     يهـا  شناسایی ویژگی«عنوان  ی با) در پژوهش1374( صبایی
نشان داد که دنیا وسیله رساندن انسان به سـعادت و   »ها از دیدگاه قرآن و تفاسیر تربیت انسان
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  سبب شقاوت انسان است. ،پس باید هدفی باشد، ولی هدف قرار دادن دنیا ؛ال استکم
تربیت فرزنـدان از   يها بهترین اصول و شیوهکه ) در پژوهش خود نشان داد 1388(علوان 

  داند. یاجرایی کردن آنها را از ضروریات م يو .جانب اسالم براي بشریت آمده است

انجام داده است که  »تربيت الطفل يف االسالم«عنوان  باق) پژوهشی  1418( مرکزالرساله

شـرح اعـالم   ایـن  تربیتـی را در اسـالم بـه     يهـا  شاخصه ،ضمن تعریف دوره کودکی ،آن در
کـودك بـر    یـت ، ترب^بیـت  و اهـل |دارد: آموزش خداشناسی، تأکید بر دوستی پیامبر یم

  شت او.برداري از پدر و مادر، نیکی کردن به کودك و بزرگدا اساس فرمان
جامعـه   یگـر د يهـا  یطشود و با محـ  یم یاجتماع یوارد زندگ ،آنجا که کودك در مرحله دوم از
  است. یسالگ 14ـ 13تا  یسالگ 6ـ  5ین پژوهش، از د، منظور ما از کودك در اگرد یآشنا م

  لهئمس یانب
تـا  داده اسـت   يا یـژه و هايدسـتور  یدر تمام مراحل و مقاطع زندگ یتترب ياسالم برا مکتب

ی، بـا  اسـالم  یطمحـ و معلم، فرهنگ، ین، در کانون خانواده و در آغوش والد ی،انسان از کودک
یابـد.  آمـاده شـود و پـرورش     یزنـدگ  تـر  یمراحـل عـال   يبـرا  ،الزم و مناسـب  یتو ترب یمتعل

  )27: 1383نشگاه، (پژوهشکده حوزه و دا
 یاساسـ  يهـا  ارتمهـ  یـت تقوي، خردورزیی، جو یقتحقی، انسان یلکسب فضا ما معتقدیم

هـاي   یـت هـا و فعال  محصـول برنامـه   ،کودکـان  ییخودشکوفایت و خالقیري، گ یمتصمی، زندگ
و گـاه از   ،دانـش و اطالعـات   در قالـب است کـه گـاه   یط خانواده و مح ربی، یاو م یرمعلم، مد

 تـذکرهاي و  یشـات فرمایابد. در ایـن میـان،    تحقق میها و عواطف و احساسات  خالل نگرش
اهل  یرهتر از قرآن و س جامع یها قرار خواهد گرفت، زیرا منبع برنامه یندر رأس ا ^یتاهل ب

  وجود ندارد. ^یتب

 ینـده آ و یو ارتباط آن با زندگ ی وياخالق یتترب ویژه هکودك و ب یتترب یتبه اهم باتوجه
 ^یـت اهـل ب  يهـا  و آمـوزه  یرهآن اسـت کـه بـا اسـتفاده از سـ      یدر پ ین پژوهشکودك، ا

اسـتخراج و  ، اثرگذارند یاسالم یکه در تحقق سبک زندگی را اخالق یتمؤثر در ترب يها یوهش
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  د.ی کنو بررس یلتحل

  پژوهشاهداف 

  ؛^یتاهل ب یرهاخالق در اسالم و س یگاهو جا یتاهم یبررس .1
  ؛^یتکودك از منظر اهل ب یاخالق یتترب یتاهم یبررس .2
 یاسـالم  یتحقق سبک زندگبه منظور ، کودکان یتتربمسیر در  یموانع اخالق یبررس .3

  ؛^یتاهل ب يها و آموزه یرهس يبر مبنا
بـر   یاسـالم  یتحقق سبک زندگ ، با هدفکودکان یتدر ترب یاخالق يها یوهش یبررس .4

  .^یتاهل ب يها و آموزه یرهس يمبنا

  روش پژوهش 

و روش از د یقـی تلفین پـژوهش،  گونه مسائل، روش ما در ا ینغالب در ا یروش پژوهش طبق
 یرهو س ینیمتون و منابع د ياست. تالش بر آن است تا با مطالعه و بازنگر یفیو توص یلیتحل

آن بزرگـواران در خصـوص    یـات روا يبنـد  و جمـع  یفضمن توصـ  ،^یتاهل ب يها و آموزه

 یاسـالم  یکودکان که در تحقق سبک زندگ یاخالق یتمؤثر در ترب يها یوهشقی، اخال یتترب
  شود. ینتبیدارند،  یرتأث

  ي پژوهشها یافته
  ^یتاهل ب یرهاخالق در اسالم و س یگاهو جا یتاهم .1

، اخـالق  يو مبنا یهپا یقتدارد و در حق یشهر یپرستیکتاو  یددر اعتقاد به توح یاسالم اخالق
انسان در عرصـه جامعـه    یاخالق يها یتفعال یمحور و پشتوانه تمام ،است. اعتقاد به خدادین 

است که  یزهانگ ینکند و ا یم یجاددر انسان ا یاله يا یزهانگ ،قرب به خداوند .رود به شمار می
  مدار است. ینانسان د ی یکاخالق يرفتارها اريگذ ارزش يمبنا

  :یدفرما یم يمطهر یدشه
بـدون شـناختن خـدا     ،و اخـالق  یتو آدم یتاخالق است. انسان یهپا یخداشناس

بـه   یشپـا  یاتکه آن سرسلسله معنوینبدون ا ي،امر معنو یچه یعنیمعنا ندارد 
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بـه   یت؟چـرا انسـان   ،در روح بشر نباشـد  يا یهکه پا یمعنا ندارد ... وقت ید،آ یانم
 یـن تواند داشته باشد ... د یو اساس ندارد و نم یهاخالق پا ینمن چه مربوط؟ ... ا

چطـور  [اینکـه]  صحت آن را ثابـت کـرده و   یش، اساس داشته و تجربه و آزما ...
هم بـه وجـود    ینرا به وجود آورده و بعد از ا ینمحکم پوالد یاخالق يها انضباط

  )510/  22: 1378ي، خواهد آورد. (مطهر

ها در همـه   کننده سعادت انسان ینخود، تضم یخاص و بعد متعال یژگیبا و یاسالم اخالق
در  یگردیـک در حـق یکـ   اخـالق ن  یـت راه کمـال اسـت. رعا   یانپو توشه همه ره عصرها، و ره

نقش را در  ینتر یکه عال و... یو مال یحقوق جان یتو رعا یزندگ هاي عرصهبرخوردها و تمام 
  بوده است. ها دارد، از عوامل مهم گسترش اسالم دل درو نفوذ  یگرانجذب د
آورد و  پدیـد انقـالب و تحـول    یـز ، در جامعه نیدرون یانقالب یجادتواند با ا یم نسانا پس

کـه   يخداوند قرار دهـد؛ امـر   ی، یعنیهدف و مقصود اصل يسو  را به یزچ همه يسمت و سو
  اساس آن بنا شده است.   جهان بر آفرینش
 یـت و ن یـزه بـا انگ  یـد با ،بودن یکعالوه بر ن ی،عمل عامل اخالق ،اسالم ینظام اخالق در

 ،عمل یزهبودن انگ یکوو ن استآن  یحسن فعل ،بودن عمل یکصورت گرفته باشد. ن یزن یکون
 .اسـت فاعـل   یتارزش آنها ن ییندر تع یو عامل اصل یارياما مبدأ افعال اخت ؛آن یعلحسن فا

  )  279: 1385مصباح، (
حضـرت   ،اسـالم   یگرامـ  یـامبر کـه پ  یـت دارد اهم ي) تـا حـد  ی(حسن فـاعل  وضوعم ینا

  :  فرمایند یباره م ینا در |محمد
هرکس  کرده. پس یتهاست و بهره هرکس همان است که ن یتهمانا اعمال به ن

خدا و رسول خدا خواهد  يخدا و رسولش هجرت کند، هجرتش به سو يبه سو
بـه   یابـد؛ یـا  بدان قصد که به آن دست  ،هجرت کند یادن يو هرکس به سو؛ بود
خواهد بود که  یزيهمان چ يتا با او ازدواج کند، پس هجرتش به سو یزن يسو

  )90: ق1408ي، (نور. آن هجرت کرده است يبه سو

 يمـردم بـه سـو    یتهـدا یا، از اهداف بعثت انب یکیکه  یدآ یمالت و عبارات برمج ینا از
 ،شود که بـا وجـود علـم    یدرك م ینها بوده است؛ همچن یدينفس از پل یهو تزک یکمال انسان
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ـ    ،نفـس  یـه اهداف مهم بعثت، تزک یانکتاب و حکمت و معارف در ب کتـاب و   یممقـدم بـر تعل
علـوم  دیگـر  علـم اخـالق در مقابـل     یشترب یتاهم هندهد نشاند، خو ینحکمت بوده است و ا

  )16ـ  17: 1388، ی(کمال است.

  ^یتکودك از منظر اهل ب یاخالق یتترب یتاهم .2

نخـورده   فطـرت دسـت   یـرا ز ؛اسـت  یتبراي ترب یتموقع ینتر مناسب ،عمر یننخست هاي سال
هـاي   و مراقبـت  تیـ ترب یتمسـئول  ،مرحلـه  ینکامالً مساعد است. در ا یرش،پذ ینهو زماست 

 یـن بـا اشـاره بـه ا    یمقـرآن کـر  خداوند در از هرکس بر عهده پدر و مادر است.  یشرفتاري، ب

ـ  ينالَّـذ  يهـا اَ يـا : «یـد فرما مطلب می نـ    واآم لاَه و ـکمفُسيکمقُـوا اَن     و ـاسـا النهقُودنـاراً و
. بر ایـن  شده است یرر و نهی تفسبه ام یاتدر روااین موضوع )؛ که 6یم / (تحر »... الْحجارةُ

حفظ و حراست  ،اهل و فرزندان خود را از آنچه سرانجامش آتش دوزخ است یدبا یاءاولاساس، 
  .  ینندآنان بکوشند و معلم و مربی صالح برگز یتو ترب یمکنند و در تعل

چنانکـه  « اسـت:  ینکودك بر عهده والـد  یتترب یتکه مسئولاند  نیز تأکید کرده|پیامبر

: یندفرما یم نیز)؛ و 146/  8: ق1408یثمی، ه( »حق دارند یزفرزندانت ن ،دارد یرت بر تو حقپد
: ق1392ی، (طبرس. »شوند یرا که باعث عاق شدن فرزندانشان م يخدا لعنت کند پدر و مادر«

517(  
چشم وگوش و مـال و فرزنـد    یامن در دن یا: آفرماید میبنده خود به خداوند  یامت،روز ق در

را به حال خود نگذاشتم  تو یاتو قرار ندادم؟ آ یاررا در اخت یزراع ینو زم یواناتتو ندادم و حبه 
ید؟ رسـ  یخـواه  زيرو ینکه به چن یدانست ینم یاآ ی؟کن ییو خودنما یاستر ینزم يتا در رو

 ،کـنم  یرا فراموش مو امروز من ت: «یدفرما یدانستم. خداوند به او م ینم یر،: خیدگو یآن مرد م
  . »يمرا فراموش کرد یاکه تو در دن يطور همان

بـر   |کودك بر گردن پدر مادر است که رسـول خـدا   يبرا یحق یت،دانست که ترب باید

حقا کـذالک   يکامنا مساهم اهللا ابرارا االم بروا البناء، کما ان لوالدک عل: «هودفرمآن تأکید 
 ینآنـان بـه والـد   کـه  اسـت   یدهنام یکون يرا افراد یشانا رو ینا ؛ خداوند ازحق يکلوالدک عل
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 یبر تو حق یزدارند، فرزندان ن یهمچنانکه پدر و مادرت بر تو حق یرازیدند؛ و محبت ورز یکین
 يگـذار  یـه کـودك و پا  یـت ترب يزمان بـرا  ینبهتر یق) دوران کودک 1415ی، (طبران». دارند
یر اثرپـذ  یاروح کـودك بسـ  بسیار حساس و ر این دورانسالم و سعادتمندانه آنان است.  یزندگ

در  يانگار سهلرو  این . ازدهد یبروز م یجکند و به تدر یو همه رفتارها را در خود ضبط ماست 
  )1383ی، طبس ی(مروج. دارد یدر پ یعواقب نامطلوب ،کودك یتترب

در تربیـت فرزندانشـان    ءمسئولیت اولیـا  بارهدر|به نقل از حضرت رسول ×سجاد امام

سرپرسـت زن و   ،؛ پـدر خـانواده  »ل راع يف بيت اهله و مسئول عـن رعيتـه  الرج«فرماید:  یم

  )1388، ي(راشدود. و اگر درباره آنها کوتاهی کند، مسئول خواهد ب استفرزندش 
کـه اگـر    ؛ چنـان شـود  یروشـن مـ   یفرزندان به خوب یتضرورت ترب یات،و روا یاتآ ینا از

  شود. یفراهم م یاسالم یعال يها به هدف یدنتکامل و رس ینهزم ،شوند یتدرست ترب
آداب و  ین روشگـردد و بـد   زآغـا  ی ويزنـدگ  يروزهـا  یناز نخسـت  یـد کودك با تربیت

در  یـت ترب یجـه چراکه نتگردد؛ ستقر مدر ذهن و قلب او  یجبه تدر یو اسالم ینید يها ارزش

 يريتعلممثـل الـذ  : «یـد فرما یم |ماندگارتر است. رسول خدا یاربس ،کودك ینآغاز يها سال
هماننـد نقـش کنـدن بـر      ،آموزد یم یکه در کودک یکس یت؛ حکااحلجر صغره کالنقش يف يف

  )140: 1384شهري،  ري ي(محمد .»سنگ است
ـ  که نقش حک گونه همان  یـز ن یکـودک  يهـا  رود، آموختـه  ینمـ  ینشده در سنگ زود از ب

ر اثر ي بو ممکن است ،کودك یتدر ترب یرتأخ در صورتاست.  ها در ذهن انسان ماندگار سال
آورد و  يرو یلـه و اخالق رذ یستناشا يکه در نهاد دارد، به کارها یعیطب يها یشو گرا یزغرا

قلب و دل انسان در  ×یبه فرموده حضرت عل ینکهبا مشکل مواجه شود؛ چه ا یتترب فرایند

  )31: نامه 1386(دشتی،  است. يهر بذر یرايمستعد، پذ ینمانند زم یو نوجوان یکودک
تعلـیم و تربیـت انسـان سـخن      بـاره از آیات متعدد قرآن کـه در  ،^یتب ربیتی اهلت نظام

مراجعه کنیم و با دقـت   ^یتاهل ب یره. اگر به قرآن و سشود میگویند، به خوبی استنباط  یم

تربیتـی آن   يها و فعالیت ها آموزشدر آن بیندیشیم، به این نکته اذعان خواهیم کرد که تمام 
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 فطرت انسانی را یشانچراکه ا ؛دینی و انسانی مبتنی بوده است يها اقعیتبر این و ،بزرگواران
انسان و جهان را با اهداف آفرینش و آنها  کردند یدادند، مردم را به توحید دعوت م یپرورش م

گفتنـد و راه رسـیدن بـه     یو فهمش سخن مـ  كساختند، با هر فرد به اندازه قدرت در یآشنا م
  دند تا با اراده و اختیار خود، آن راه را برگزیند.کر ین مسعادت ابدي را برایش روش

یـد بـر   بلکه با ؛به حال خودشان رها کردآنها را بود و  اعتنا کودکان بی یتتربید به نبا پس
 یمکنـ  یینکودك تع یاخالق یتترب يبرا یقیدق يها یوهش ^اساس سیره و روایات اهل بیت

  .یمبرس یشانمورد نظر ا يها تا به هدف

  یاسالم یتحقق سبک زندگ در راستايکودکان  یتتربمسیر در  یموانع اخالق .3

  یگراناز د ییجو یبع .1ـ3
و تحقـق   یاسـالم  یبه سبک زنـدگ  یدنرس يکودکان برا یتتربراه در  یاز موانع اخالق یکی
 ×از امـام سـجاد   یتیخصوص روا یناست. در ا یگراناز د جویی یبعی، اسالم یلاص یزندگ

همین عیب براي انسان بس که چیزي را در دیگران ببینـد کـه    اند: که فرمودهنقل شده است 
  )460/  2: 1365ینی، (کل. »داند نمیبراي خودش عیب 

 بکوشـید جویی و بازگویی عیب دیگـران،   یبع جاي به اند: فرموده یگريد یتدر رواایشان 
و  هـا  یبکه از آس صورت است ین) در ا204: ق1404(حرانی، . یدکنهاي خود را برطرف  عیب
  بود. یمخواهمصون ها  آفت

کـار   یـن او را از ا یان،و مرب ینپردازد و والد یم یگراند ییجو یببه ع یکه از کودک فردي
  .یابدپرورش  یاسالم یسبک زندگ يتواند بر مبنا ی، نمدارند باز نمی

  گناه و فسادپرهیز از نسبت به وجهی ت بی .2ـ3
گناه پرهیز از است که افراد به  ینا ،کودکانیت دینی تربمسیر  در یاز موانع اخالق یگرد یکی

  :  یندفرما یمباره  این در ×دهند. امام سجاد ینم یتیو به آن اهم ،بوده اعتنا و فساد بی
ورزد کـه   یاز کسی که به تشخیص خوب و بد خوراکش اهتمام م کنم تعجب می

دهـد و   یهایش اهمیت نمـ مبادا ضرري به او برسد، چگونه به گناهان و دیگر کار
(امـین  . اسـت  وجـه ت به مفاسد دنیایی، آخرتی، روحـی، فکـري، اخالقـی و... بـی    

  )645/  1: 1384ی، عامل
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 یو زنـدگ  یاو در بزرگسـال  هـاي  يسـاز ناهنجـار   ینهزم ،به گناه کودکان ینوالد وجهیت بی
  است. یاجتماع

  دروغ .3ـ3
ذکـر شـده    ^یـت از اهـل ب  یاريبسـ  یاتروا باره ینا دروغ است. در ها یباز آس یاريبس ریشه

  است.
یسـت  و سـزاوار ن  یستن یستهشا ي،باشد چه جد یچه شوخ ،اند: دروغ فرموده ×یعل امام

کشاند و  یدروغ به فساد م یراز ؛کند یدهد که بدان وفا نم يا وعده کودك خوداز شما به  یکی
. کـرد  یتوغ گفـت و معصـ  در ینـد گوید، از شما دروغ گو یکیآتش و مادام که  يفساد به سو

  )252: ق1404ق، (صدو
 ییگو خود مشوق دروغ یادهند  ینشان نم یچ واکنشیه ،که در مقابل دروغ کودکان ینیوالد

  کنند. یفراهم م یگناه و فساد او در بزرگسال يرا برا ینهناخواسته زم ،کودکان هستند
  منت گذاشتن  .4ـ3

. چنانچه پس از استکودکان یت دینی تربسیر مدر  یاز موانع اخالق یگرد ، یکیگذاشتن منت

 یـره ت افرادو ارتباط  یدآ یبه وجود م یو احسان منت گذاشته شود، کدورت و دشمن یکیانجام ن

 یگـران که بـر د  یبهشت بر کسان«د: ینفرما یعمل م نکوهش ایندر |اکرم یامبرشود. پ یم

 یـان م: «یندفرما یم یگريد یث) و در حد201: ق1414ی، (حر عامل. »منت گذارند، حرام است

  )1226، ح404/  2 و 1: 1377ینده، (پا. »یستن یگذار و جهنم، فاصله و حجاب منت

  حسد .5ـ3
  کند. یم تباهاست که حسنات را  ینحسد ا یامدهاياز پ یکی

ی، (مجلسـ  »اَحلَسد ماحق احلَسـنات و الزهـو جالـب املَقـت    « انـد:  فرموده ×يهاد امام

  آورد.  یم یبرد و دروغ، دشمن یم ینخوب را از ب ي)؛ حسد، کارها200/  69: ق1403

 ی دچـار سازد و در زنـدگ  یمبدل م یمارب ییها در کودکان به مرور آنها را به انسان حسادت

  .شوند یاري میمشکالت بس
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  با افراد شرور ینینش هم .		6ـ3
 ؛ از جملـه امـام  انـد  دهیـادي کـر  با افراد تأکیـد ز  ینینش در هم یاطلزوم احت بارهدر ^یتب اهل

با افراد شـرور،   ینینش ؛ همخيالطُهمشرارِ من  يمخالَطَةُ االشرارِ تدلُّ عل« اند: فرموده ×يهاد

  )308/  12: ق1408ي، (نور .»و شرارت تو خواهد بود ینشانه پست
بـا  هسـتند، ممکـن اسـت     یننش هم يکه با چه افراد یممراقب معاشرت کودکان نباش اگر

و  یانخود و اطراف یمنحرف شوند و زندگ يها افراد ناباب معاشرت کنند و به مرور جذب گروه
  جامعه را با مشکل و بحران مواجه سازند.

  خشونت در خانواده .7ـ3
بـه   یخـانواده، متکـ   یـت در خانواده هسـتند و ادامـه موجود   یداريپا یعناصر اساس ،و مرد زن

 یمهمـ ی او نقـش  و سـازندگ  یـت ترب یـل مور خانواده به دل. نقش زن در استآنها ینیآفر نقش
هنگـامی   ویژگـی  ینشود. ا یخانواده م ياعضا یو عاطف یاخالق یونداست. وجود زن موجب پ

مطمـئن و دور   و آرام یطیدر مح ی،دهندگان نسل آت پرورشدر مقام زنان  هشود ک یممحقق 
دوسـت   یشـتر که او را ب یوزد کسانآم یم ، کودكخشن يها در خانواده سر برند.ه از خشونت ب

 یـق تواند از طر یمهم باشد، م یزيآموزد که اگر چ یم یزکنند و ن یهرا تنب ويدارند، اجازه دارند 
  .کندتصاحب ي، آن را گر سلطهزور بازو و 
که خشـم   یدبدان«اند:  فرموده یانبرا چنین خشم  یزیولوژیکاسالم عوارض ف یگرام پیامبر

در هنگـام  [ گردنش را يها چشمان او و برآمدن رگ ن. سرخ شدیزاددماست در قلب آ ياخگر
  )298: م1975(ناصف، . »ینید؟ب یو... نم ]خشم

  در خانه یضتبع .		8ـ3
از  يفرزندان، موجب اختالف آنها و دلسـرد  ینب یضناآگاهانه با تبع یاآگاهانه  ین،از والدبرخی 

ی منطق یهرو نداشتنتباهات دختر و پسر و با خطاها و اش رویاروییدر  یضشوند. تبع یم یزندگ
موجب سلب اعتماد  ،بالعکس ختر یاپسر بر د يبر اساس برتر یزآم یضتبع یهو تنبدر این زمینه 
حساس و عزت نفـس   یهبا روح ،در خانه یضشود. تبع یم ینفرزندان به والد ینیبه نفس و بدب

 یجـاد کنـد و بـا ا   یروان آنان وارد م بر روح و یريناپذ جبرانهاي  آسیبدختران منافات دارد و 
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فرار از خانـه سـوق    یرنظ نفی،م يها ي واکنشآنان را به سوی، و سرخوردگ یروح يها بحران
  )60ـ  73: 1381ی، (محب. دهد یم
  کردن یرتحق .9ـ3

 ×کردن است. امام صـادق  یرتحق، کودکانیت دینی تربمسیر در  یاز موانع اخالق یگرد یکی

، که بنده مؤمن مرا خـوار کنـد   یخداوند فرمود: کس« اند: اسالم فرموده یگرام یامبربه نقل از پ
  )53/  4: 1365ینی، (کل. »است آشکارا به جنگ با من برخاسته

کـه   یدادنـد. در صـورت   یرا نمـ  یو اهانت به کس یراجازه تحق یچ عنوانبه ه ^یتب اهل

مشوق آنهـا باشـند،    یحت یاو  جهتو االن خود بیسهم دربارهعمل کودکان  یندر برابر ا ینوالد
  خواهد پرداخت. یزن ینوالد یرکودك به تحق یجبه تدر

  یرانهگ سخت يها انضباط .10ـ3
 ینکـه در چنـ   فرزنـدانی  شـود.  یکودکـان مـ   یمانع رشد اخالقـ  ،و خشن یرانهگ سخت يها انضباط
مـردد   یـري گ یمدر تصمهمواره  ،رنگ شده در آنها کم یتخالق يها ینهاند، زم دهکررشد  ییها خانواده

  گردد.   یآنها مخدوش می کرامت انسان یجهد و در نتینآ میاراده بار  بی يهستند. آنها اغلب افراد
نـد و  ندا ینمـ  یزکـردن، جـا   یکـی ن یحتـ  ،تجـاوز از حـد را در امـور    یـز ن ×باقر امام

. »ندنکهستند که در احسان به فرزندان از حد تجاوز  یکسان ،پدران ینبدتر: «یندفرما یم
  )320/ 2 :1371یعقوبی، (

آنهـا   ^یـت وجود دارد که اهل ب یزن یگريد یموانع اخالق شد،که ذکر  يبر موارد عالوه
ینی، بدبیل، با بخ نشینی همتعصب،  ؛ ماننداند دهی کرمعرف یاسالم یرا مانع تحقق سبک زندگ

  .و...  يتوز ینهنظر، ک یلتحمیی، بدخو

  یاسالم یتحقق سبک زندگ در راستايکودکان  یتترب يبرا یاخالق يراهکارها .4

  در کودكآن گذشت و مبالغه روحیه پرورش  .1ـ4
بایست روحیه گذشت در کودك پرورش یابد، بلکه باید در این امـر مبالغـه شـود و     نه تنها می

کـودك،   رفتار بـا  در|اکرم پیامبر .کردترغیب و تشویق  ،کودك را هر چه بیشتر به گذشت

در حـق  که  فرمود یم یهگذاشته بود و به همگان توص یشو رحمت و بخشااصل را بر گذشت 
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بـا   فـرد  ی،سـال گو در بزر یابـد پرورش آنها نیز در  یهروح ینتا ا کنندگذشت و ترحم  ،کودکان

کودکـان خـود    ؛وارمحوهم ياناحبوا الصب«د: ینفرما یخصوص م یندر ا حضرتشوند.  یگذشت

  )126: ق1414(حرعاملی، ». یدداشته باشآنها گذشت در حق و  یدرا دوست بدار
 یشخو یو در زندگ یردبگ یادرا  یهروح ینشود کودك ا یباعث می در حق کودك مرب عفو

  کار بندد. به
  خدمت به همنوع در کودك  یهپرورش روح .2ـ4

بـا مـردم    یو دوسـت  یو وجـدان اخالقـ   يکودك بر اساس تفـاهم و بردبـار   یتشخص هرگاه
  باشد.  ان خود همنوع يار خوب برازخدمتگ یکتواند  یم یعیطبیابد، به طور پرورش 
رسـاندن بـه    یـده و فا يمـردم مـؤمن را خـدمتگزار    يهـا  از مشخصه یکی ×صادق امام

 یدم: پرسـ یـد گو یمـ  ي، راو»املؤمنون خدو بعضهم لبعضهم: «یندفرما یکرده، م یمعرف یکدیگر

». برسـانند  یـده فا یکـدیگر ؛ بـه  ضـاً بعضهم بع يفيدل: «ندخدمت کنند؟ فرمود یکدیگرچگونه به 

  )226/ 74: ق 1403(مجلسی، 
ها و خوبی ها  آشـنا  هر چه بیشتر با  نیکیو آنها را  یماخالق بپروران ینکودکان را با ا باید
و  یکـی کـه ن  یماداره کنـ اي  بـه گونـه  خـود را   یو خـانوادگ  یاجتمـاع  یزنـدگ  یطمح کنیم و
داشـته   یدر آن سـهم  یزخص آن باشد و خود طفل نعناصر شاو از امور برجسته  ي،ارزخدمتگ

  )1377ی، (بهشت. باشد
  دوستی در کودك  پرورش انسان .3ـ4

ها در پیشگاه خداوند یکسانند و  تمام انسان .دوستی گرایش پیدا کند انسان باید به سمت انسان جوهره
  )1377رحیمیان، (رهبر و . کند، میزان اعتقاد و عمل آنهاست یآنها را از هم متمایز م آنچه

. کنـد  یم یهتشبیکسانند، یک شانه که همه در پیشگاه خدا  يها مردم را به دانه |پیامبر

توجه به این تعبیر باید به کودك یاد داد که همه در برابر هم  با) 65/  61: ق 1403(مجلسی، 
نشینی بـا   مدوستی و ه روحیه انسان ،ها احترام گذاشت. در این صورت یکسانند و باید به انسان

خـود را در مقـامی بـاالتر از دیگـران قـرار      هرگـز  زیرا  ؛ایم داده پرورشها را در کودك  انسان
  داند. یبلکه خود را همتراز مردم م ؛دهد ینم
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  پرورش تواضع در کودك .4ـ4
در برابـر کـودك،   باشند و تا حد امکـان   يو يالگو یدبا ینهزم ینکودك در ا یانو مرب والدین

عمـل را   ینگذارد و او ا یدر کودك اثر م ،برخورد متواضعانه یرانشان دهند؛ ز یتنتواضع و فرو
  تکرار خواهد کرد.

الناس مـا تحـب    يالتواضع اَن تعط« اند: آمده است که فرموده ×ياز امام هاد یتیروا در
عطاهبا تـو چنـان باشـند    يکه دوست دار یآن است که با مردم چنان رفتار کن ی؛ فروتنان ت«. 

  )20497 ، ح273 / 15: ق 1414(حرعاملی، 
عنـوان  ه ب ^یتند. اهل بهستفروتن و متواضع  ،بزرگ همواره در مقابل مردم هاي انسان

 یـد با یـل، دل ینخصـوص دارنـد. بـه همـ     یـن در ا یاديز هايما سفار یو اخالق یتیترب يالگو
د تـا اخـالق   کـر  یـت بودنـد، ترب  یمتواضـع  يهـا  که انسان ^یتاهل ب یرهکودك را طبق س

  د.نگام بردار ییهدف غا يبه سو ود نرا در خود پرورش و رشد ده یانهجو تیلفض
  کودك  یگران درمراعات حقوق د یهپرورش روح .5ـ4

کار بسـتن   هو ب یوجدان اخالق یاياح ،باالبردن سطح دانشی، از دوران کودک یحصح پرورش
 یکه از کـودک  یکنند. کسان یم یانیکمک شا ینقوان يهستند که به اجرا یاز جمله عوامل ،آن

و  یشناسـ  یفـه بـه وظ  یـت انـد و از طفول  شـده  یـت پـدران و مـادران ترب   یحصح يها با مراقبت
رونـد و طبعـاً    یو تکلف همـواره بـه راه راسـت مـ     يبدون خودساز ،اند عادت کرده يدرستکار

را  یکنشـ  فکـر قـانون   حتـی رونـد و   یگنـاه نمـ   یرامـون پ ینـان ا ؛حق و عدالت هستندي مجر
تواند  یقانون است و مي شایسته اجرادر از عوامل مؤثر  ، یکیکودك یحصح یتند. تربکن ینم

  )  58: 1378ی، (فلسف. آورد اررا پاکدل و درستکار ب یآدم
: بـرادرانم کجـا   یه پرسـید سعد یمهمادرش حلي از روزبود؛ هفت ساله  |حضرت محمد

را که خداوند به برکت تو به ما مرحمت  یفندانآنان گوس یز،داد: فرزند عز حلیمه پاسخهستند؟ 
. يدکـر مادر! درباره من با انصاف رفتـار ن  يفرمود: ا |برند. حضرت محمد یکرده، به چرا م

بنوشـم و بـرادرانم    یرباشم و ش یمهسزاوار است که من در سایه خ یاچرا؟ فرمود: آ ید:مادر پرس
  )88 / 6: ق 1403 (مجلسی،. برابر آفتاب سوزان باشندیابان، در در ب
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را  یگـران که کودك از حق خودش تجاوز نکنـد و حقـوق د   شودتوجه و دقت باید همواره 
شود که نه از گرفتن حقش عاجز باشد و نه حقـوق   یتچنان ترببه عبارت دیگر، محترم بدارد. 

کـودك   شـود و  یم ین بنادر خانه و با رفتار والد تربیت،گونه  ینکند. شالوده ا یمالرا پا یگراند
یـز حقـوق دیگـران را    دهـد و در آنجـا ن   یمـ  یوندبه اجتماع هم پرا رفتار عادالنه در خانه  ینا

  کند. میمراعات 
  به عهد در کودك يپرورش وفا .6ـ4

 ،ترین سجایاي اخالقی اسـت. عهدشـکنی   به عهد یکی از ارکان سعادت بشر و از بزرگ وفاي
خـود را در ایـن مـورد    بایـد  ام طبقات جامعه تمرو،  این ازشکند.  یهم م شخصیت کودك را در

 سـجیه با این  ،کند یمعنی وعده و عهد را درك م ،موظف بدانند. الزم است از زمانی که طفل
ـ    در گفتـار و رفتـار   انسانی تربیت شـود و ایـن درس را     .ملکـه شـود   شفـرا گیـرد تـا در روان

ف قطعـی و  یبه عهـد را از وظـا   يپرورش داد که وفااي  به گونهزندگی  آغازبایدکودکان را از 
پـاك و   طتنهـا در محـی  امـر  این . تحقق کنند یرا در خود درون آنخود بدانند و  ناپذیر اجتناب

به نادرستی  شک  ، بدونبیند یزیرا در محیطی که کودك عهدشکنی م؛ آالیش ممکن است بی
  )1378(فلسفی،  .شود یبا همان وضع ناپسند تربیت م ،خو گرفته

ي، (نـور  ؛ينجزفل يهوعد احدکم صب اذا«کند که فرمود:  ینقل م |یامبرز پا ×یعل امام

  ».یدبدان وفا کن ید،ده یم يا از شما اگر به فرزند خود وعده یک) هر 17 / 15: ق 1408
 يا فرماید: کودکان خود را دوست بدارید و هرگاه به آنان وعده یدر این زمینه م |پیامبر

  )1366تنکابنی،  ید(فر. پندارند یشما را رازق خود م ،نزیرا کودکا ؛دهید وفا کنید یم
ـ    ، اگرچـه حدیثاین توجه به  با والـدین را رازق خـود   نیـاورد کـه   زبـان   رکـودك هرگـز ب

را دچـار   ، ويکنـد  یعمل نمبه آن دهد و  یوعده مکودك خویش کسی که به اما  ،پندارند می
  )1366، نهما(. ندک یاعتمادي م بی یت،نهادر ناامیدي و  وترس، 

  مدارا با دیگران در کودك یهپرورش روح .7ـ4
 یلتفضـ  یـن حـد ا  ینبـاالتر نیـز   ^یـت است و اهل ب یصفات اله ینتر و مدارا از مهم رفق

عبـور از   ، یـا اصول یر پا گذاشتناز حق و ز یپوش چشمي به معنا را داشتند. البته مدارا یاخالق
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 یژهخداوند بندگان و کهاست  یگراند با ددر برخور یبلکه روشیست؛ ن یاساس یارهايحدود مع

ـ  ين ميشونو عباد الرمحن الُّذ: «یدفرما یو م یدستا یآن مدلیل برخورداري از  هرا ب یشخو  يعل
هستند کـه   یکسان ،رحمان ي؛ و بندگان خداخاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً االرض هوناً و اذا

 یمـت دهند، به مال قرارخطاب مورد را  یشانا روند و چون افراد نادان یراه م یبه آرام ینزمدر 
  )63/  (فرقان ».و مدارا پاسخ دهند

ایشان تمام عمر را بـر   .شد یفرصت هدایت حاصل نم ، هرگزنبود |رفق و مداراي پیامبر اگر

  )1385(دلشاد تهرانی، . مودفراین مبنا حرکت کرد و استواري در حق را با مداراي با خلق جمع 
تحقـق  جـز بـا رفـق و مـدارا     هـدف  اخالقـی بـود و ایـن     يا جامعهایجاد ل به دنباآن حضرت 

  .یافت نمی
باید توجه داشته باشند کـه کودکـان وقتـی روحیـه مـدارا را در آنـان       نیز و مربیان  والدین

  .گیرند از آنان الگو میببینند، 
  یتترب يها از الگوها و اسوه یتتبع یهپرورش روح .		8		ـ4

تـا   کند یاو را وادار م ید،و حس تقل گردد یبه دنبال الگو م ی،نوجوان و یدر دوران کودک انسان

ـ  ین. ادنید کتقلخود   دلخواه ياز الگوها و  یـان اسـت کـه مرب   یمناسـب  یلهوسـ  ی،خواسته درون

. کودك و نوجوان ندنی کخوب را به او معرف يو الگوها یرنداز آن بهره گ یتدر امر ترب ینوالد

  کند.   یجلوه م يو یداو در حس تقل یخواسته درون ینگردد و ا یگو مبه دنبال ال به طور فطري

اشـاره کـرده و آنـان را بـه      یکـو ن هـاي بـه الگو  یشو سخن خـو  یرهدر س ×یمجتب امام

یخ، ممتـاز تـار   یتشخصـ  ،. آن حضرت بعـد از شـهادت پـدر بزرگـوارش    شناساند یم یروانشپ

شـب   یـن مردم! در ا ي: ارمودف ،کرده یسرمشق خوبان عالم معرفرا  ×یرالمؤمنینحضرت ام

 یچبر او سبقت نگرفتند و بندگان خدا در هـ  یشینیانپیکی، کار ن یچرفت که در ه یااز دن يمرد

او  يو جـان خـود را فـدا    کرد یجهاد م |یامبربرسند. او به همراه پ توانند یبه او نم یسعادت

  )200 / 1 :ق1414(حنبل،  .ساخت یم

چـه در  او را جهت دهند. آن یدحس تقلیح، صح يالگوها یمعرف با یدبایان نیز و مرب والدین
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بـه منظـور ایجـاد    کامـل   يها و نمونه ینراست يشناساندن الگوها ،دارد یژهو یتاهم یانم این

  در نهاد فرزندان است.   یدهصفات پسند

  در کودك يپرورش حلم و بردبار .9		ـ4
 یصـفت  ینچنـ  یـامبران، مانند پ کامل، يها است و انسان یو اسالم یمهم اخالق يها از ارزش حلم

  هستند.   یاز صفات اله یکیکه صفت حلم را به طور کامل دارند، مظهر  ییها انسان .دارند

و ملک النفس  یظکظم الغ«فرمود:  یست؟: حلم چیدپرس ×یاز امام حسن مجتب یشخص

  ) 102 / 78 :ق 1403ی، (مجلس .»است یشتن؛ فرو بردن خشم و تسلط بر خو

نوجوانـان و کودکـان    یراز ؛دارد یخاص یان اهمیتدر ارتباط با مترب یانمرب يبردبارو  حلم

 ینـاراحت  اسـباب شوند و  ییها ممکن است دچار خطاها و لغزش یطنتو ش یگوشیبازبه دلیل 

و گذشت را در  یرین مداراطعم شیوه، ش یناستفاده از امربیان با اما  ؛ترها را فراهم آورند بزرگ

  .  یدخواهند چش یکنزد یندهآ

  یکو معاشرت با دوستان ن یابی پرورش دقت در دوست .10ـ4
رفقا و  گذارد، یم یرفرزندان تأث يکه در خلق و خو یعامل ینتر مهم ،بعد از خانواده یدترد بدون

به نقـش مهـم    یش،فرزندان خو یتدر ترب ×یهستند. حضرت امام حسن مجتب يدوستان و

: کنـد  یمـ  ارش. آن حضرت بـه فرزنـدش سـف   یژه داشتوجه ، توسالم یداشتن دوستانو  یقرف

و  یاخالقـ ی، روحـ  هـاي  یژگـی که از رفت و آمـد (و ینمکن مگر ا یکس دوست یچفرزندم! با ه

بـا او   یو معاشرت و دوست يدیق کرو تحق یبررس یقکه دق یهنگامي؛ آگاه گرد ي) ويرفتار

ا هـ  یکردن در سخت یاريها و  شاز لغز یپوش آنگاه با او بر اساس گذشت و چشمیدي، را برگز

  )233 :ق 1404ی، همراه باش! (حران

 یـین بـر آ یات، علت در قرآن و روا ینو رفتار انسان دارد. به ا یزندگیرعمیق در تأث ،دوست

افـراد خـانواده    تـرین  یکاز نزد یزن ×یتتأکید و سفارش شده است. اهل بیابی، بسیار  دوست

باشـند کـه در دام    قـب و مراکننـد  دقـت   انتخـاب دوسـت   انتظار دارند که در یعیان،تا شخود 

  دوستان ناباب گرفتار نشوند.
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  در کودك ییجو پرورش کمال .11ـ4
توانـد   یمـ  یرا دوست دارند. مرب یانسان یبايکماالت و صفات ز به طور فطري،و نوجوانان  کودکان

 یتهـدا  یشردنظر خواهداف مو يرا به سوی متربیان خود، آنها خواه تفوق یحصح يارضا یقاز طر
 يروز ×یمجتبـ  حسـن  و نشاط بـه کسـب کمـاالت وادار سـازد. امـام      یکند و آنان را با دلگرم

همه شما کودکان اجتمـاع امـروز   «به آنان فرمود:  ،و فرزندان برادر خود را دعوت کرده ودفرزندان خ
یـد.  علـم کوشـش کن  و در کسب  یاموزیددانش بید؛ رود که بزرگان جامعه فردا باش یم یدو ام یدهست

هـا را در   و نوشته یسیدآنها را بنو ید،مطالب استاد را حفظ کن ،در مجلس درس یدتوان یهرکدام که نم
  )340 :1359ی، ثان ید(شه .»یدتا در موقع لزوم مراجعه کن ي کنیدمنزل نگهدار

فرزنـدان را بـه کسـب دانـش و درس خوانـدن       یتـی، ترب یحروش صـح  ینحضرت با ا آن
 دیگـر به دنبال کسب دانش و  ،با عشق و عالقه یقطر ینکند و آنان به ا یم یقوو تش یبترغ

  . یستو مجازات ن یدبه تهد یازينیوه، ش یندر ا .روند یم يکماالت بشر
  در کودك یرخواهیپرورش خ .12ـ4

و  یـت اهم ^یـت اهـل ب  یرهدر سـ  ،برادران مسلمان يبرا یرخواهیبه همنوعان و خ نصیحت

 یسفارش شده است که افراد جامعه اسـالم  ینی،د يها دار است. در آموزهبرخوریگاه مهمی جا

مـؤمن واجـب اسـت تـا      ي: برایدفرما یم ینهزم یندر ا ×ند. امام صادقیرخواه یکدیگر باشخ

  )94 / 9 :1365ینی، (کل. او باشد یرخواهکند و خ یحترا نص یگرمؤمن د

را دربـر   یرخواهانـه و کـردار خ  دارد و هرگونه گفتـار  یعیگستره وس یرخواهی،و خ نصیحت

از لغـزش، زبـان    یريکمک به اصالح امـور و جلـوگ  یوي، دنینی و . ارشاد به مصالح دیردگ یم

از زبـان انتقـاد و    یگـاه یص خـود،  ممکن است فرد ناصح بر اساس تشـخ  ؛شناسد ینم یخاص

  رفع مشکل استفاده کند. يبرا یدو تمج یفاز زبان تعر یگاه

و بـه   یرخـواهی خ ياز رویـان بـه آنهـا    و مرب ینوالـد یحت ه نصـ اگر کودکان بفهمنـد کـ  

 یمثبتـ  یجهآنها نت یاجتماع یدر زندگ یافته،در کودکان پرورش  یهروح یناست، اشان مصلحت

  خواهد داشت.
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  پرورش کرامت نفس در کودك .13ـ4
ن بـر  پیشوایان دینی ما در عمـل و در سـخ  دارند.  یمبه تکر یازنبزرگساالن، مانند  یزن کودکان

 ×سـجاد  ؛ از جملـه امـام  انـد  تأکیـد کـرده   یارداشتن آنها بسـ  یحفظ حرمت کودکان و گرام

 ي( موسـو  ».آموزي و نیکی کردن به فرزندانم یاري فرما مرا بر تربیت، ادب خدایا« اند: فرموده
  )25دعاي  :1388ي، گرمارود

  تواضع و فروتنی پرورش  .14ـ4
در خـود فسـاد و اشـکال و     یـرا ز ؛دکنـ د را اصالح تواند مفاسد خو یخودخواه هرگز نم شخص

خـود   یـوب تواند ع مین  یجهدر نت ست.عقل او یدهدی در برابر حجاب ینی،و خودب بیند ینم  یضعف
  .دنکرا اصالح ها تا آن یابدرا در

 ی،نفوس و زدودن صفات ناپسند از وجود آدمـ  یتترب يبرا ×يامام هاد یتیترب یرهس در

  :  فرماید یاشاره شده است. آن حضرت م يخودپسند ايه یشهو ر ها ینهبه زم
أَل و اللَّه کْرم ناَم نميم تح رکَبت هذلَّأَخييح ذُ أَمافن و هاوقَض بِهـ   رِه  يو من کَـانَ علَ

بةلَ ينع تانه هبر نميه نالد بائصيام رشن و قُرِض لَو483: ق1404ی، ران(ح ؛و(  
دردناك خداونـد، خـود را در امـان احسـاس کنـد،       بازخواستهر کس از مکر و 

کـه بـر    نسـانی خداوند مواجه گـردد؛ امـا ا   یربا قضا و تقد ینکهتا ا ورزد یتکبر م
بـر او سـخت    یـا دن هـاي  یبتاست، مصـ  یافتهاز پروردگارش دست  یروشن یلدل

  بدنش پراکنده شود. ياجزا ،نخواهد بود؛ گرچه قطعه قطعه شده

اي  یت، نباید لحظـه انسان يبه تکامل و مقام واال یدنرهنمود ارزشمند، در راه رس ینا طبق
د. غفلت از خداوند و روز معاد، انسـان  راش غفلت ک از وجود خداوند متعال و محاسبه و مؤاخذه

افته، هدف یتنزل  یبه خودفراموش یاز خدافراموش یقتو در حق کند یرا به انواع مفاسد دچار م
  . کند یگم م یخود را در زندگ
گردد، هرگـز   مند رحمت حق بهره یمقرار دهد و از نس یخود را در پرتو نور اله اماکسی که

 یرويهمچون ن يقو يا چراکه به پشتوانهشود؛  یمغلوب نم یويدر مقابل حوادث و مصائب دن
هـا، خطاهـا و    مهم لغـزش  یشهرین، محکم پناه گرفته است. بنابرا يزده و در حصار یهحق تک

 یدنرا از رسـ او است کـه   یصفات ناپسند، همان غفلت از خداوند و خودفراموش هآلوده شدن ب
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  . دارد یم باز یانسان يبه اهداف واال
  از آنها يارزبه پدر و مادر و سپاسگ یکین یهپرورش روح .15ـ4
سـفارش شـده اسـت. امـام      داونـد از سپاس از خ یشپ ینو سپاس از والد یقدردان یات،روا در

عز و جل ... أمـر بالشکرِ لَه وللوالـدين،    إنّ اللّه: «یندفرما یم ینتشکر از والد بارهدر ×رضا
وجل ... به سپاسـگزاري از خـود و پـدر و مـادر     خداوند عزّ ؛فمن لَم يشکر والديه لَم يشکرِ اللّه

درش سپاسـگزاري نکنـد، از خداونـد سپاسـگزاري     از پدر و مـا  سفرمان داده است. پس هر ک
  .)614 :1384شهري،  ري  ي(محمد». است  نکرده

آنها باشند، کودکان  هاي رفتار کنند و قدردان زحمت یکیپدر و مادر خود به نین با والد اگر
  ار خواهند بود.زخود قدردان و سپاسگ ینوالددر برابر آموزند و  یم یعمل را به خوب ینا یزن

  یگانبا همسا يرفتار خوش یهپرورش روح .16ـ4
  دارد.  یژهو یگاهیجایه، همساید، آ یبرمیات و روا یاتچنانکه از آ ،مقدس اسالم یند در

حقـوق   یتفرزندان را به رعانیز  مبارکش لحظات عمر یندر آخر ×یعل یان،متق موالي

  :  یدفرما یسفارش م یگانهمسا
   يکُم؛بِن يةُفانه وص ريانکمج اهللا اهللا يف

 یکـی بـه آنهـا ن   و یدداشـته باشـ   نظـر  دریگانتان [خدا را، خدا را، در مورد همسا
  )153/  74: ق 1403ی، (مجلس. است یامبرتانسفارش پ ینکه ا ید]کن

بـه   يرفتـار  خوش یهروح ی،از همان دوران کودک یدبا ینده،به عنوان بزرگساالن آ کودکان
از اهـل   یريتوانند با الگـوگ  یم باره ینا در یانو مرب ینرا در خود پرورش دهند. والد یگانهمسا

  داشته باشند.مؤثري نقش  ،آن بزرگواران به کودکان یاتروا یانو ب ^یتب

  پرورش حسن خلق در کودك .17ـ4
کرده  یدتمج یارصفت باشد، بس ینا يکه دارا یو از کسدارد تأکید  یارحسن خلق بسبر اسالم 

 يـوم الْعبـد   يزانم يف يوضعاَوّلُ ما : «یندفرما یخوب م القدر اهمیت اخ|اکرم یامبرپ است.
الْقةيام هلْقخ نساخـالق  یـرد گ یسنجش بنده قرار م یزاندر م یامتکه روز ق یزيچ ؛ اولینح ،

  )385/  71: ق 1403، ی(مجلس». اوست یکن
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 تـر از  ینسـنگ  یـزي چ یمـت، ق يدر تـرازو  ؛ِ من خلقٍ حسـن  يزانامل اَثقَلَ يف يءمن ش ما«

  )525: ق 1409، يهندال ی(متق». یستاخالق خوب ن
اصل را بر رأفت و حسـن خلـق بگـذارد، بـا     باید ، یاجتماع يمؤمن در برخوردها بنابراین،

برخـورد   یگـران در کمال محبت و صـفا بـا د   گشاده و يبا روو باشد،  یمیهمه مهربان و صم
و داشتن اخالق خوب،  یکوستصفت ن ینصفات حسنه، هماز  یاريسبا ی همه ۀیشر یراز ؛کند
  )27: 1978ین، الد (شمس است. یانسان یعال االتبه کم یلن ین راهبهتر

  در کودك یپرورش صداقت و راست .18		ـ4
و مشـارکت، در   یو رفاقـت، در گـواه   یو عمل، در دوست یتدر گفتار و کردار، در ن »راستی«

ارزش مهـم   یـک و روابـط و ...   یگیتحان و کـار، در همسـا  در امیمان، قول و قرار و عهد و پ
وعـده  ی، و جوفروشـ  یینمـا  گندمیادي، و ش یرنگرود. در مقابل، دروغ و ن یبه شمار م یاخالق

  زند. یجامعه را بر هم م یاناست که بن» یصداقت بی«کردن، از مظاهرِ  دهدادن و خلف وع
کند؛ مانند آفتـابی کـه    ف را روشن میداند که اطرا گویی را نوري می راست × صادق امام

 وارد شـود.  فتابشود، بدون آن که نقصی در آ گیرد، روشن می هرچه در معرض تابش آن قرار
  )  10 :1384شهري،  (محمدي ري

 یاخالقـ  يراهکارها یگرو... از د يکنترل خشم، رازنگهدار ی،، سکوت و خاموشیاحتقویت 
 یـات و روا یرهاست که بر اساس س یاسالم یدگتحقق سبک زن در راستايکودکان  یتدر ترب

و  یتر بررسـ  عمده يراهکارها ین پژوهش،در ا یاستخراج شده است. ول ^یتآموزنده اهل ب

  .یل شدتحل
کودکـان   یتدر ترب یاخالق يراهکارهاتربیتی با موانع این توان ارتباط  یخالصه م به طور

  :دیان کربگونه  یل ایندر جدول ذرا 
در تربیت موانع اخالقی 

کودکان در راستاي تحقق 
  سبک زندگی اسالمی

راهکارهاي اخالقی در تربیت کودکان در راستاي تحقق سبک 
  زندگی اسالمی

  در کودك مبالغه پرورش روحیه گذشت و  گیرانه ي سختها انضباط
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  بردباري در کودكحلم و پرورش روحیه 

  پرورش تواضع در کودك  منت گذاشتن

  پرورش روحیه خدمت به همنوع در کودك  جویی از دیگران عیب

  دوستی در کودك پرورش انسان

اعتنایی به پرهیز از گناه و  بی

  فساد

  پرورش کرامت نفس در کودك
  ي تربیتها پرورش روحیه تبعیت از الگوها و اسوه

  ی در کودكرخواهیخپرورش 
  یی در کودكجو کمالپرورش روحیه   حسد

  نیک دوستانی و معاشرت با ابی در دوست دقتپرورش   نشینی با افراد شرور هم

  پرورش روحیه نیکی به پدر و مادر و سپاسگزاري از آنها  خشونت در خانواده
  با دیگران در کودك مداراپرورش روحیه 

  پرورش تواضع و فروتنی  تحقیر کردن

  
  تبعیض در خانه

  

  رفتاري با همسایگان پرورش روحیه خوش

  پرورش حسن خلق در کودك
  کودك درمراعات حقوق دیگران وحیه پرورش ر

  پرورش صداقت و راستی در کودك  دروغ
  به عهد در کودك يپرورش وفا

  

بلکـه  یسـت؛  جـدول آمـده، کامـل و جـامع ن    ایـن  مقابله با موانع در  يکه برا راهکارهایی
 یتوان در جهت رفع موانع تحقق سـبک زنـدگ   یوجود دارد که م یاريبس یاخالق يراهکارها

  کار برد.  هب یاسالم

  یجهنت
آن را از  ودنبـال کـرده    یآسـمان  یـان اسـت کـه اد   یهدف ینتر فرد و جامعه، مهم یـ تکامل اخالق

  .اند دانستهناهنجار  هاي یدهمبارزه با مفاسد و پد ابزارو  یاصالحات اجتماع ایجاد  ترین راه مهم
 دیگـر بـا   یسهمقا اسالم در یتینظام ترب ،دهد اوالً ینشان م ^یتاهل ب یاتروا یـ بررس

بـه دور اسـت و بـر اسـاس      یطاز افـراط و تفـر   یاًثان ؛تر است تر و جامع یعوس یتی،ترب يها نظام
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اهـل  یی کـه  هـا  یوهش. بنابراین، کند یو آخرت او هموار م یاسعادت دن يراه را برا یفطرت آدم
سـبک   تحقـق به منظـور   یکودکان جامعه اسالم یاخالق یتترب يبرااند،  معرفی کرده^یتب

  است. يضرور ی،اسالم یزندگ
در جهان هستند.  یمروجان معارف اله ینتر و کامل یممتاز انسان يالگوها ^یتـ اهل ب

ـ  یـروي ، خداوند متعال در کنار اطاعت از خدا و رسولش، پین دلیلبه هم  یعنـی االمـر (  یاز اول

و  دشـمنی ع دفـ ی، بسـتگ  هـم  یـن اثـر ا  یناسـت. کمتـر   یدهامامان) را بر همگان واجب گردان

  است.  یرینهد يها نهیک

یم، باشـ  یبازده در جامعه اسـالم  ل و پریدئاا و یحصح یتترب یکشاهد  یماگر بخواه یدترد ـ بی

اسـت،   یو شرع یو راهکارهاي عقل ینمناسب که مطابق با مواز یتیهاي ترب ها و روش یوهاز ش باید

 ^یـت ب اهـل سـخن و عمـل   تـوان در   یمرا  یتیترب يها یوهش ینتر یديو کل ین. بهترییمجو  بهره

عـالم،   یتیمکاتب ترب یو تمامهستند بشر  یتیترب یانمرب ینو برتر ینآنان باالتر یراکرد؛ ز ییجو یپ

  ندارند. ^یتب اسالم و اهل یتیاز مکتب ترب ییو رهجو یمجز تسل يا چاره

 کـس  هـر   و هستند یاخالق يها سرمشق ینبرتر و ینبهتر|یامبرپ یتب اهل ،گمان ـ بی

 یجاد یـا را در خود ا  یاخالق یلنفس گام بردارد و فضایه و تزک يبخواهد در حوزه خودسازکه 

 ياز رفتارهـا  یز بایـد کودکان ن یتترب  يبرا رو این . ازکند یرويپ از روش آنانید با ،کند یتتقو

  .آنان سود جستی و پرورش یآموزش

 یدنرسـ  یتـی، ترب هـاي  یدگاهاتب و در مکبیشتکودکان و بزرگساالن از نظر  یتترب یتـ غا

کودکـان   یاخالق یتنظر است. در تربپرورش عبد صالح مد یزاست و در اسالم ن بختی یکبه ن

..) از نظـر  . و يا حرفـه  یـت ، تربیاسـی س یـت ، تربیاجتمـاع  یت(ترب یتانواع ترب دیگرمانند  یزن

ـ   ، یعنـی آنهـا  یکمـال واقعـ   يها به سو انسان یغرض رشد و تعال اسالم، اسـت.  اهللا  یقـرب ال

ـ  ،کـه اخـالق   آنجااست. از  یکی، یتهدف در تمام انواع ترب بنابراین،  یر تمـام شـئون زنـدگ   ب

 یگـر د يهـا  یتمالزمت با ترب ینوع ،هاست یتدارد و مشرف بر تمام انواع ترب یتانسان حاکم

از نظـر   را یاخالقـ  یتتوان ترب ینم ،شود یم یاجتماع یتبحث از ترب تیکه وق يبه طور ؛دارد
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چـه خـوب و چـه بـد      ی،اخالقـ  یـت ترب ینـوع  ی، بـه هـر حـال   هر اجتماع؛ چراکه دور داشت

  انسان خارج شود.  یطهتواند از ح یاز افعال انسان نم یفعل یچفرماست و ه حکم

  یشنهادهاپ
  پژوهشی ياهپیشنهاد

ي هـا  هیون از شـ ریـزان و مسـئوال   میزان استفاده برنامه ،بعدي پژوهشگرانشود  یپیشنهاد مـ 

  ند.کنبررسی را تربیتی و درسی  يها در برنامه یقتحق ینشده در ا معرفی

 پـژوهش حاضـر و   یجبه نتـا  یتبا عنا ،سطوح مختلف در یتیترب یزانر و برنامه نمسئوالـ 

آمـوزش   يها روشاصالح ها،  کتاب و ها دستورالعمل یهتهیتی، براي موارد ترب دیگردر  کاوش

اهـل   یتـی ترب يهـا  کـه بتـوان از آمـوزه    یکمک یلهتفاده از هر وساس آموزان و پرورش دانش و

  . اقدام کنندگرفت،  هرهب ^یتب

 يهـا  طلبد که در فرصـت  یم؛ اما ده استکرتأکید  یاخالق یتر تربیشتر بپژوهش بـ این 

، یعقالنـ ي، اقتصـاد  یـت از جمله ترب یت،ترب یگرانواع د ینهدر زم ،پژوهشگرانیا دیگر و  یگرد

  .  پژوهش کنند ^بیت یدگاه اهل... با استفاده از دو  یاجتماع

  يکاربرد ياهپیشنهاد

انسـان   ینکها يبرا ی،از مرحله کودک یرسم يها مند وهدفمند نظام آموزش نظام یزير برنامهـ 
  نند.یاري کرا در رساندن به کمال 

را آن  یجتـرو  ینـه زمین پژوهش، ا یجاز نتا یريگ ضمن بهره ی،و متول یربطذ يها دستگاه ـ
  در جامعه فراهم آورند.

هـاي ایـن    تواننـد از پیـام   اندرکاران اجرایی تعلیم و تربیـت، مـی   مربیان، معلمان و دست ـ
  کودکان، استفاده کنند. یو اخالق یتیترب يها پژوهش در باروري و پرورش جنبه

توانند بـا   یم ،کودك را بر عهده دارند یتترب یتکه مسئول یانو مرب یزانر و برنامه ینوالد ـ
ند و در جهـت  یمـن سـاز  ا اهـ  از انحـراف  یاري، کودکان را از بسـ ^یتالگو قرار دادن اهل ب
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  .یت کنندهدا یاسالم یبه سبک زندگ یدنرس
انواع  یانو از م یتترب یعنیبشر،  یمسائل زندگ ینتر مهم از ، درباره یکیپژوهش حاضر ـ

خـودش   ازنیز محقق یشنهادي خه پنس ی است؛اخالق یتترب یعنیقسم آن،  ینتر مهم یت،ترب
 روزگـار و  اهـدان ز گرفته شده کـه از سـالله پاکـان و    ^یتب از کالم گهربار اهل ، بلکهنبوده

که خود عامل به آن گفتار بوده و دوست و دشمن در مدح ی کسان ؛هستند یاله یمرتبط با وح
  .اند اقرار کرده یشانا

بـه   يکردار آن بزرگـواران آشـنا باشـند. بـرا     وبا گفتار  یزالزم است که کودکان ن رو این از
مطـابق بـا دسـتورات     ینـده، آ نسـل حاضـر و   یتجز ترب یراه ی،جامعه اسالم یدنسعادت رس

ی فرزنـدان امـت اسـالم    يکه بـرا  ید که همه کسانشو یم یشنهادوجود ندارد و پ ^یتب اهل

بـوم را بـا آن    مـرز و  یـن فرزنـدان ا  ،آشـنا شـده   یشانا یتیترب يها با روشنگران و دلسوزند، 
  و سعادت رهنمون شوند.   یتعال يها به سو روش

  خذآم منابع و
 .يمقرآن کر .١

 ، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد.١٣٨٦ترجمه محمد دشتی، البالغة،  نهج .٢

  .يدانانتشارات جاو ،، ، تهران١٣٧٧ ينده،ابوالقاسم پاتحقيق  ،الفصاحه نهج .٣
  .يالمعارف فقه اسالم يرةسسه داؤم ،قم، يعهاش ياناع، ١٣٨٤، محسن يدسي، عامل ينام .٤
ن بـا  آ تطبيـق  متون اسـالمي و  حق آموزش کودک در منابع و، ١٣٨٣، پور، موسي بهرام .٥

  .يدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد، تهران ينامه کارشناس يانپا ،کنوانسيون حقوق کودک
غـات  يدفتـر تبل ، قم، مرکز انتشـارات  ت کودک در جهان امروزيترب، ١٣٧٧بهشتی، احمد،  .٦

 .یاسالم

  سمت. ،تهران، ياسالم يتترب و يمتعل بر يدرآمد، ١٣٨٣دانشگاه،  پژوهشکده حوزه و .٧
 ياسالم يتمجموعه مقاالت ترب، »ينبو يرهدر س يجنس يتترب«، ١٣٨٣، احسانيني، پورام .٨
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  .ياسالم يتترب و يمتعل ي، قم، گروه پژوهش		٨ سال سوم، ش، يجنس يتترب يژهو
انتشـارات   ،طلـب، تهـران   يرانـي مهـرداد ا  ه، ترجمـ فلسفه ارسـطو ، ١٣٨٥، راجانکار، باربا .٩

  اطالعات.
 يـاء الح يتسسه آل البؤم ،، قمالشيعة وسائلق،  ١٤١٤ ،حر عاملي، محمد بن حسن .١٠

  التراث.  
 ،قمچاپ دوم، ، العقول تحفق،  ١٤٠٤ ،بن الحسن بن شعبه يحسن بن علي، حران .١١

  .يهحوزه علم ينمعه مدرسوابسته به جا يمؤسسه انتشارات اسالم
  نشر علمي و فرهنگي.  ،، تهرانمعرفت نفس، ١٣٦١، زاده آملي، حسن حسن .١٢
  .دريا ،، تهرانسيره نبوي، ١٣٨٥، دلشاد تهراني، مصطفي .١٣
، تهـران، نشـر شـركت     صحيفه سجاديه همراه با رساله حقـوق ، ١٣٨٨ف، يـ راشدی، لط .١٤

 چاپ  و نشر بين الملل.

 يمايس يالملل ينب ايشهم يننخست، »|يامبرپ و يفرد بهداشت«، ١٣٨٥ين، راشد، نسر .١٥
  .يآموزش يزير برنامه سازمان پژوهش و ،، تهران|اعظم يامبرپ

از  داري يـن و د يسبک زندگ هرابط«، ١٣٩٠ي، سهرابيه و سعد يجاه، عليروزف يرحمان .١٦
، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    هاي علم و ديـن  دوفصلنامه پژوهش، »خلـدون   ابن يدگاهد

  .١٧ـ  ٣٢ صص، اول هعات فرهنگي، سال دوم، شمارمطال
 ،، تهـران تربيـت اسـالمي   اخـالق و ، ١٣٨٦ ،و رحيميان، محمدحسـن  يرهبر، محمدتق .١٧

  سمت.
 يماتيمؤسسه تعل ،، قمالغراء يهاالسالم يعهالشر يف×فقه الرضا، ١٣٨٢، جعفري، سبحان .١٨

  .×امام صادق يقاتيو تحق
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آسـتان قـدس    ،، مشهدمراحل آن و يسالما يتوترب يمتعل، ١٣٨٥ين، غالمحسي، شکوه .١٩
  .يرضو

  دار صادر.  ،بيروت جلد سوم،، وفيات االعيانم،  ١٩٧٨، الدين، احمد بن خلکان شمس .٢٠
محمـدباقر   يدس ، ترجمهيدالمر يهمن، ١٣٥٩، الدين علي بن احمد العاملي زيني، ثان يدشه .٢١

  ي.دفتر نشر فرهنگ اسالم ي، تهران،حجت
هـا   نقش آن در تربيت انسان زندگي دنيا و يها يي ويژگيشناسا، ١٣٧٤يي، احمـد،  صبا .٢٢

  .يدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد، تهران ينامه کارشناس يانپا ،تفاسير از ديدگاه قرآن و
 ينحسـ  يخشـ  يـق ، تحقالرضـا  اخبـار  يونعق،  ١٤٠٤يـه،  بن بابو يبن عل صدوق، محمد .٢٣

  للمطبوعات. يمؤسسة االعلم يروت،بي، اعلم
دفتـر انتشـارات فرهنـگ     ،قـم ، ياز اخالق اسالم ييها درس، ١٣٧٠ ،اهللا يـب حبي، طاهر .٢٤

  .ياسالم
الحسـيني،  ابـراهيم  ، تحقيـق المعجـم االوسـط  ق، ١٤١٥احمـد،  طبراني، سليمان بن .٢٥

  .قاهره، دارالحرمين

 يـروت، ، باالخـالق  مکـارم ق،  ١٣٩٢، بونصـر الحسـن بـن الفضـل    ين االد يرضي، طبرس .٢٦
  للمطبوعات.  يمؤسسه االعلم

 هترجمـ جلـد اول،  ، چگونه فرزندان خود را تربيت کنـيم ، ١٣٨٨، عبداهللا ناصـح  علوان، .٢٧
  نشر احسان. ،تهران، چهارم اپعبداهللا احمدي، چ

نامـه   يـان ، پاحـديث  هدايت فرزندان از ديدگاه قـرآن و  ارشاد و، ١٣٧٩، فارسا، محمد .٢٨
  .يدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد، تهران يکارشناس

چـاپ  دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمي،      ،، تهـران الحـديث ، ١٣٦٦ي، ، مرتضـ يد تنکابنيفر .٢٩
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  .يازدهم
نشـر   ،، تهـران جوان از نظر عقل و احساساتي؛ گفتار فلسف، ١٣٧٨ي، تق محمدي، فلسف .٣٠

  .يفرهنگ اسالم
  مجنون. ،، قماي اخالق حرفه، ١٣٨٢، قراملکي، احد فرامرز .٣١
  ميه.، تهران، دار الکتاب االسالاصول کافي، ١٣٦٥، کليني، محمد بن يعقوب .٣٢
  مدبر. ،، تهرانکشور يدر نظام ادار ياخالق صنف، ١٣٨٨ ،، حسنيکمال .٣٣
 تربيت کودکـان از منظـر قـران و    تعليم و يها بررسي روش، ١٣٧٨، چين، قاسم گندم .٣٤

 ،ارشـد، اراک  ينامـه کارشناسـ   يـان ، پاسـنن اجتمـاعي   احاديث با نگرشي بر جوامع و
  .يدانشگاه آزاد اسالم

قـوال و  يث االأحاد يکنز العمال فق،  ١٤٠٩ين، الـد  بن حسام ينالد عالءي، الهند يمتق .٣٥
  مؤسسه الرساله.  يروت،، بفعالاال

  مؤسسة الوفاء. ،، بيروتبحاراالنوارق،  ١٤٠٣، مجلسي، محمدباقر .٣٦
 يفصلنامه مطالعات راهبرد، »زنـان  ياجتماع يشناس يبآس«، ١٣٨١، فاطمه يدهسي، محب .٣٧

  .٧٣ـ  ٦٠ ، صص١٥ ، شمارهزنان
، ترجمه حميدرضا شيخي، قم: الحکمه منتخب ميزان، ١٣٨٤، شهري، محمد محمدي ري .٣٨

  سوم. اپدارالحديث، چ
، يـت مجلـه ترب ، »×يامـام هـاد   يـدگاه از د يتو ترب يمتعل«، ١٣٦٥يرضا، عليا، محمودن .٣٩

  .٤٨ـ  ٦٢ ، صص		٨شماره 
سسه تحقيقـات و نشـر معـارف    ؤم ،، قمتربية الطفل في االسالمق،  ١٤١٨، مرکز الرسالة .٤٠

  .  ^هل البيتا
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 ،، قـم ^يـت حقوق فرزنـدان در مکتـب اهـل ب   ، ١٣٨٣، جـواد ي، محمد طبس يمروج .٤١
  .قم يهحوزه علم ياسالم يغاتانتشارات دفتر تبل

 يو پژوهشـ  يمرکز انتشارات مؤسسـه آموزشـ   ،، قماخالق يادبن، ١٣٨٥ي، مصباح، مجتب .٤٢
  .ينيامام خم

  درا. ص ،پنجم، تهران لد، جمجموعه آثار، ١٣٧٨، مطهري، مرتضي .٤٣
  انتشارات هرمس. ، تهران، يهسجاد يفهصح، ١٣٨٨ي، علي، گرمارود يموسو .٤٤
 يروت،، بالرسول يثاحاد يالتاج الجامع لالصول ف، م ١٩٧٥ي، منصور عل يخناصف، ش .٤٥

  دارالفکر.
مؤسسه آل  يروت،، بمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق، ١٤٠٨ين، حسيرزا مي، نور .٤٦

  التراث.   ياءالح يتالب
 يعمل يرهو س ياسالم ياتکودک در روا يتترب يبررس«، ١٣٨٤، نش، ابوالفضلم يهاد .٤٧

 .٣٣ ، شمجله ياس، »^يتاهل ب

  ، بيروت، دارالکتب العلميه.مجمع الزوائد، ق ١٤٠٨بکر،  هيثمي، علي بن ابي .٤٨

 ،تهـران يتـي،  آ يمترجمـه محمـدابراه  ، يخ يعقوبيتار، ١٣٧١، احمد بن اسـحاق يعقوبي،  .٤٩
  ي.و فرهنگ يعلم



 

  
  
  

  

  البالغه از دیدگاه نظریه کنشِ گفتاري هاي نهج بندي خطبه طبقه

  *سید عبدالمجید طباطبایی لطفی 

  **طاهره قاسمی 

  چکیده

رد و بـدل کـردن    این مقاله با این فرض که کنشِ گفتـاري، ارتبـاط کالمـی صـرفاً    
کنـیم در واقـع فعلـی را نیـز بـه انجـام        جمالت نیسـت؛ بلکـه وقتـی صـحبت مـی     

بنـدي   هـاي گفتـاري طبقـه    ؛ اظهارات زبانی را ذیل چهار عنوان از کـنش رسانیم می
هاي بیان گشایانه، اخباري، اخالقی و انشایی. اظهـارات   کند که عبارتند از: گزاره می

اخباري صدق و کذب پذیرند ولی اظهارات انشائی، اخالقی و بیان گشایانه صـدق و  
. اگر اظهار انشایی طبـق شـرایط و   اند کذب پذیر نیستند بلکه متناسب یا نامتناسب

قواعد الزم براي انجام یک فعل و تحقق یک انشـاء صـورت گیـرد، متناسـب و تـام      
  است و در غیر این صورت نامتناسب و ناقص است.

هـایی کـه از ایشـان بـه      از آنجا که جلوه هایی از سبک زندگی امام علی در خطبـه 
هـا را   دارد بخشی از این جلـوه  دست ما رسیده است منعکس است. این مقاله تالش

  استخراج کن.» آستین«هاي گفتاري  از طریق بکارگیري نظریه کنش

  کلیدي واژگان

  بیت. کنشِ گفتار، تحلیل گفتمان، سبک زندگی، اهل

                                                                             

  Tabatabaee.majid@yahoo.com  .. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم*
  .ارشد آموزش زبان انگلیسی . کارشناس**
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  مقدمه

 گفتـار  از ^معصـوم  و امامـان  |پیـامبر  زندگانی سبک و سیره از بخشی است مسلم آنچه

هایی است که بـه ثبـت و    غه، ممتازترین اثر در میان مجموعهالبال نهج .دیآ یایشان به دست م
هـا   ها، نامه البالغه در سه عنوان خطبه پرداخته است. مطالب کتاب نهج ×ضبط گفتار معصوم

اگر بتـوان   خطبه است. 240ها بالغ بر  اند. از این میان، تعداد خطبه بندي شده ها طبقه و حکمت
بنـدي کـرد، بـه     تعداد خطبه را ذیل چند مقوله محدود دسـته الگویی ارائه داد و طبق آن، این 

تـري از   تـر، بـه درك روشـن    معنایی زیرین و کلی يها شود تا با انتزاع الیه یخواننده کمک م
  ابد.  یها دست  خطبه

هایی که تاکنون در این زمینـه صـورت گرفتـه،     البالغه یک اثر اسالمی است و تالش نهج
تـوان امیـدوار بـود کـه اسـتفاده از       سنتی بوده است. بنابراین مـی بیشتر مبتنی بر رویکردهاي 

نظریات نوین در حوزه مطالعات زبانی، نتایج خوبی را در این زمینه فراهم سازد. مقالـه حاضـر،   

در تحلیـل محتـواي    1گفتـار  کـنشِ  هیـ نظرکارگیري  تالشی است در این راستا و هدف آن، به

در نهایت، سعی بر آن است تـا الگـویی ارائـه شـود کـه      البالغه است.  نهج يها برخی از خطبه
بنـدي کـرد و بـدین     طبق آن، بتوان مطالب هر خطبه را بر اساس کنشِ گفتاري زبـانی دسـته  

  تر از آنها به دست آورد. ترتیب درکی عمیق

 فلسـفه  حوزه دو بر که است یاتینظر نیتر مهم از یکی )1962( 2ارِ آستینگفت کنشِ هینظر

 و رد صـرفاً  یکالمـ  ، ارتبـاط يگفتـار  کنشِ هینظر طبق .است گذاشته ریثأت ،نید زبان و زبان
. میدهـ  یمـ  انجام زین را یفعل واقع در ،میکن می صحبت یوقت ست؛ بلکهین جمالت کردن بدل
 دکر يبند طبقه کنشِ گفتاري از عنوان چهار لیذ توان می را یزبان اظهارات ،دگاهید نیا طبق

که به هرکـدام از آنهـا    2ییانشاو  1یاخالق 4ي،اخبار 3،انهیگشا انیب يها رهگزا: از ندا عبارت که

                                                                             

1. Speech act theory. 
2. Austin. 
3. Phatic. 
4. Constative. 
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  به تفصیل پرداخته شده است.
م داشـت. ایـن پیشـینه    یدر ادامه مقاله، ابتدا مروري بر پیشینه ادبیاتی کنشِ گفتاري خواه

ن نظریـه در تحلیـل و بررسـی    یگیري ا کار مشتمل است بر معرفی مختصر کنشِ گفتاري و به
هـا عرضـه    هاي اخیر. پس از پیشینه ادبیاتی، روش تحلیل خطبه متون دینی اسالمی طی سال

شده تحلیل خواهنـد شـد. در نهایـت، نتـایج،      هایی براساس روش مطرح گردد. سپس خطبه می
  شوند. یم یبررس

  ادبیات پیشینه
البالغـه   نهـج  .استاز جایگاه واالیی برخوردار کتابی است که در فرهنگ اسالمی  ،البالغه نهج

نامی است که ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی، معروف به سید رضی، از بزرگان علمـاي  
 نهاده است. (دفتـر  ×ها و کلمات قصار حضرت علی ها، نامه شیعه، بر گردآورده خود از خطبه

    )1377، ×علی امام نشر

کتـاب   دي بـر سـیر ارزشـمن  اح و تفوشـر  ،ن گذشـته وبسیاري از علماي اسالمی در طی قر

 ،البالغـه  اکنون در دسـترس ماسـت. شـروح نهـج     اند که تنها تعداد کمی هم البالغه نوشته نهج
امـام  جمـالت و سـخنان    ساختن مفهـوم  که دانشمندان اسالمی براي روشن است یتوضیحات

...  با استفاده از منابع مختلف تاریخی، اجتماعی، عرفانی، فلسفی، سیاسی، اعتقـادي و  ×علی

شده اسـت؛ بیشـترین شـروح بـه     ذکر هم  350تا  ها ترجمه و شروحن یتعداد ا. اند کردهعرضه 

  )3زبان عربی بوده است. (فارس نیوز

 ×یعلـ  حضـرت  کـالم  از يتر قیعم افتیدر به را ما تواند یم کتاب نیا درباره پژوهش

 و یررسب قالب در ،گرفته صورت کتاب نیا درباره کههایی  پژوهش شتریب شود؛ لیکن رهنمون

شـده   توجـه  کمتـر  ی،شناسـ  زبان يها هینظر و کردهایروبه  و است بوده هاي آن آموزه فیتوص
                                                                                                                                                                                   

1. Ethical. 
2. Performative. 
3. Fars news. 
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 اشـاره  آن به توان می 1زبان یکاربردشناس علم هحوز در که یشناس زبان اتینظر جمله از. است

 است م، الزمیده حیتوض گفتار کنشِ یهنظر هدربار آنکه از شیپ .است گفتار کنشِ هینظر، کرد

 کـنشِ  لیـ شـد، تحل  گفتـه  که طور همان رایشود؛ ز گفتمان لیتحل مفهوم به مختصر يا شارها
  .است گفتمان لیتحل ازاي  رشاخهیز ي،گفتار

  . تحلیل گفتمان1
 یمطالعـات  بـا رویکـرد   یشناسـ  زبـان  حـوزه  در مطـرح  يکردهـا یرو از یکـ ی ،گفتمـان  لیتحل

. اسـت  افتـه ی ظهـور  يالدیم 1970 ههد اواسط تا 1960 هده اواسط از که استاي  رشته انیم
، یشناسـ  انسـان  چونهایی  رشته در یمعرفت ـی  علم هگسترد راتییتغ این حوزه، یکی از نتایج

و ، شـعر  یشناسـ  ، نشـانه یاجتمـاع  و یادراکـ  یشناسـ  خـرد، روان  یشناسـ  ، جامعـه ينگـار  قوم

  )7: 1995 2،فرکالفی است. (شناس زبان

ـ ا در اسـت.  زبـان ردي کارب لیتحل و هیتجز ،گفتمان لیتحل  گفتمـان  لیـ تحل ،صـورت  نی

 وهـا   اهـداف، نقـش   آنکـه  بـدون  ؛شـود  منحصر 3یزبان يها صورت فیتوص به فقط تواند ینم

 يکردهایرو تمام) 1: 1989، 5ولی و براون( .ردیبگ نظردر  یانسان امورِ در راآنها  4يکارکردها

 کـار  بـه  ی کهبافت در را ، آنزبان کاربرد درك منظور گفتمان، به لیتحل ينظر و یشناخت روش

  )  1: 2007، 6ورتهام. (کنند می مطالعهاست  رفته

 یمعـان  لِیـ تحل و مـتن  کی يها ناگفته لیتحل به که است آن بر یسع ،گفتمان لیتحل در
 و کشف توان یم یمختلف يها راه از را متن کی يها ناگفته. شود پرداخته گفتار نِیریز و دایناپ

، عبـارات  و واژگـان  یضـمن  يهـا  آنها، داللت یمعان و متن واژگان یبررسه ازجمل ؛دکر آشکار

                                                                             

1. Pragmatics. 
2. Fairclough. 
3. linguistic forms. 
4. Functions. 
5. Brown and Yule. 
6. Wortham. 
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  .  آنها 2ينحو يها مؤلفه و جمالت ساختار و ،متن در موجود 1يها هانگار شیپ بررسی

  . نظریه کنشِ گفتار2

 از .اسـت  متن آن يگفتار يها کنشِ لیتحل ،متن کی يها ناگفته کشف يها راه از گرید یکی
 نیشـتر یب ،گفتـار  کـنشِ  یـه زبـان، نظر  کاربرد یعموم یهنظر در مطرح هايرویکرد ههم انیم

ـ ا )226: 1997 3،نسونیلو. (است داشته معطوف خود به را توجه  بافـت  در را زبـان  ،هیـ ن نظری

 جمـالت  قیـ طر از که یانسان کنشِ يها هدف و کارکردها درباره و دهد یم قرار یانسان کنشِ

ـ ا) 337: 2008 4،ترسیپـو . (کند یم قیشوند، تحق یم محقق انجـام دادن   درصـدد  ،هیـ ن نظری

اي  هیـ نظر، گفتـار  کـنشِِِ  یـه نظر. اسـت  ارتبـاط  يبرقـرار  وهیش و زبان کاربرد از جامع یلیتحل
 در زبـان  کـارکرد  شناخت و یبررس يبرا و ردیگ یم قرار زبانه فلسف هحوز در که است یفلسف

  .رود یبه شمار م مهم یبافت، روش

 آکسـفورد  دانشـگاه  اخـالق  هفلسـف  استاد 5ین،آست شاو النگ جان ،هیظرن نیا یاصل طراح

 مجموعه در را آن 1955 سال در بعدها و کرد مطرح 1930ي ها دهه در را یهنظرن یا او. است

 ،نیآسـت  .داد گسترش ،شد می برگزار 6مزیج امیلیو نام با هاروارد دانشگاه در کههایی  یسخنران

 در را گفتـار  کنشِ یهنظر او. عرضه کرد زبان کاربرد از را مند منظا فیتوص که بود یکس نیاول
 نیا. بود یمعن بررسی يگرا، مبنا اثبات دانانِ منطق انیم در کردکه مطرح یاصل سه به واکنش

 دوم ؛هسـتند  زبـان  جمـالت  یاصـل  هگون ي،خبر جمالت نکهیا نخست: از ندا عبارت اصل سه
 کـذب  و صـدق  نکـه یا سـوم  و ؛اسـت  جمالت قیطر از دادن اطالع ،زبان یاصل کاربرد نکهیا

    )17: 1383، يصفو. (کرد نییتع توان یم را 7اظهارات زبانی يمعنا
                                                                             

1. Presuppositions. 
2. syntactic components. 
3. Levinson. 
4. Poythress. 
5. John Langshaw Austin. 
6. James William. 
7. Utterance. 
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به بررسی و توضـیح برخـی از    1) در کتاب چگونه با واژگان کار انجام دهیم،1962آستین (

را خاصـی   يهـا  بندي گفتاري بر اساس رویکردهاي متفاوت کالمی پرداخته و دسته يها کنش
، اظهـارات  اظهـارات اخبـاري  گشـایانه،   توان به اظهـارات بیـان   مطرح کرده است؛ از جمله می

اشاره کرد که در ذیـل، بـه تفصـیل بـه هریـک از ایـن اظهـارات         ییاخالقی و اظهارات انشا
  پرداخته شده است.

  گشایانه . اظهارات بیان1ـ2

کالمی و گشـودن بـاب سـخن اسـت.     اولین گام براي ایجاد تعامل بین افراد، برقراري ارتباط 

ایجـاد و حفـظ    يگشـایانه، فقـط بـرا    )، اظهارات زبـانی بیـان  1920( 2طبق تعریف مالینوسکی

شوند. معموالً عقیده بر این است که این نـوع اظهـارات،    تعامالت کالمی اجتماعی استفاده می
بت از آب و هوا پرسی یا صح سازند؛ مثل سالم و احوال ینم معنی و اطالعات خاصی را منتقل

) بیان کرده، اوالً فرم و صورت اظهارات 1987( 3طور که سنفت وگو. ولی همان گفت در ابتداي

گونـه اظهـارات    هاي مختلـف یکـی نیسـت و دیگـر اینکـه ایـن       گشایانه لزوماً در فرهنگ بیان
هـاي   ولویـت توانند انعکاسـی از ا  ها و عقاید حاکم بر جامعه، می گشایانه، متناسب با دیدگاه بیان

زیستی یا عقیدتی رایج در آن جامعه نیز باشند. بنابراین در یک جامعه ممکن اسـت اظهـارات   
دیگر از نوع ذکـر امکـانِ گرفتـاري بـه     اي  گشایانه، شامل صحبت از آب و هوا؛ در جامعه بیان

حمـد   ) و در جامعه اسالمی از نوع ذکر آیات قرآن یا4ارواح خبیث (مثل ساکنان جزیره تربریاند

  و سپاس پروردگار باشد.

دهـد کـه ایـن اظهـارات،      گشایانه، توضیح مـی  ) پس از بررسی اظهارات بیان1981( 5الور

عالوه بر دو نقشی (باب سخن گشودن و برقراري تعامالت کالمی) که مالینوسکی براي آنهـا  

                                                                             

1. How to do things with words. 
2. Malinovski. 
3. Senft. 
4. Trobriand. 
5. Laver. 
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 مهـم دیگـري نیـز دارنـد. اظهـارات      يهـا  وگـو نقـش   بیان کرده است، در مرحله آغـاز گفـت  
دهنده درك متقابل و جایگـاه   کننده راه مناسب برقراري تعامالت و نشان گشایانه، مشخص بیان

اجتماعی گوینده و شنونده است. او همچنین بـه شـرح و تجزیـه و تحلیـل ایـن اظهـارات در       
ان تعامالت، از تعامالت غیرکالمی تا کالمی و بـالعکس پرداختـه و بـه ایـن     یمرحله آغاز و پا

گشایانه بـراي تثبیـت و اسـتحکام روابـط شخصـی بـین        است که اظهارات بیان نتیجه رسیده
اي از رفتارهاي تعاملی هستند کـه نقششـان، آسـان     گوینده و شنونده است. آنها بخش پیچیده

شـود،   کردن روابط شخصی است. در اینجا اطالعاتی که بین گوینده و شنونده رد و بـدل مـی  
  شخصیت اجتماعی آنهاست. جزئی در مورد یه اطالعاتمهم و هدفمند نیست؛ بلک یاطالعات

  اظهارات اخباري. 2ـ2

اظهارات زبانی «خورد،  بندي اظهارات زبانی در منابع به چشم می عبارت دیگري که در تقسیم
خواهـد حقیقـت و واقعیتـی را بـه      مـی ، اظهـارات اخبـاري   استفاده ازگوینده با است. » اخباري

خبـر بـه مخاطـب؛ و اگـر از گفـتن      رساندن اي است براي  وسیلهشنونده منتقل کند و او فقط 
ماننـد اینکـه    ؛شود بعد از انتقال خبر حاصل می هدر مرتب داشته باشد،جمله، غرض دیگري نیز 

کسی مشکالت خود را براي دیگري نقل کند تا احساس ترحم و عواطف شنونده را برانگیـزد.  
بـه شـنونده اسـت، امـا      ها تیواقعزارش و انتقال همان گ ،در اینجا مفاد واقعی جمالت اخباري

بلکـه اینهـا    ؛شـود  برانگیختن احساسات و عواطف، جزو مفاد جمالت اخبـاري محسـوب نمـی   
  )1390آموزش، ( شوند. اند که بر آن جمالت اخباري مترتب می نتایجی

 اظهارات ازگونه  بودن آنهاست. این پذیر صدق و کذبهاي اظهارات اخباري،  از ویژگی
. اگر این اظهارات با دنیاي واقعی منطبق باشـند  سنخ توصیف یا بیان یک واقعیت هستند

) مـثالً  285ـ   288: 2006 1رونـد. (واردو،  شـمار مـی   صادق، و در غیر این صورت کذب به

و  پـذیر  صـدق این مفـاد  و لذا است  یخارج ه، بیان یک واقع»هوا ابري است« جمله مفاد
  است. پذیر کذب

                                                                             

1. Wardhaugh. 
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  ات اخالقی. اظهار3ـ2

کند که اظهارات اخالقی، در شرایط مختلف، متفـاوت هسـتند. اگرچـه     ) بیان می2006واردو (
 پـذیري آنهـا عمومـاً مـدنظر قـرار      پذیرند، صـدق و کـذب   گونه اظهارات نیز صدق و کذب این
گیرد؛ چون هدف اصلی، راهنمایی فرد براي داشتن رفتارهـاي مناسـب و شایسـته اسـت؛      ینم

  ».نباید دروغ گفت«ه مثالً اینک
محمـول   ،اوالً، تکلیـف و هایی چون خوب و بد، درست و نادرست، وظیفه، مسـئولیت   واژه
اخالقی هستند. مفاهیم یک گزاره شاخص و نشانه ثانیاً، ؛ دهند اخالقی را تشکیل می اظهارات

اند که  میشوند: مفاهیم الزامی: آن دسته از مفاهی کلی تقسیم می هاخالقی به دو دستاظهارات 
مفاهیم ارزشـی: آن دسـته از   ؛ باید، نباید، وظیفه، مسئولیت :مانند دارند؛بار دستوري و تکلیفی 

سن و قبح، یـا خـوب و   حمفاهیم  :مانند دارند؛که بار ارزشی و فضیلتی هستند مفاهیم اخالقی 
  )  1389، شهریار. ( ... بد، فضیلت، رذیلت و

  یی. اظهارات انشا4ـ2

ی اسـت و  یرود، اظهارات انشـا  یآن به شمار م هارات زبانی که یکی از انواع مهمنوع چهارم اظ
رسـانی و   اطـالع  براي تنها زبان، کند که بیان می ) آن را معرفی کرده است. وي1962آستین (

ـ  تعیـین  زبـان،  جمالت از بسیاري صدق ارزش و رود ینم کار وقایع بهگزارش و انتقال   یکردن
هسـتند و او   عمـل  یـا  کنش از اظهارات زبانی، ناظر بهاي  که دسته نیست. آستین مطرح کرد

  )4: 1962ی نامید. (آستین، یانشا اظهارات گونه اظهارات را این
 بـراي  آسـتین  اسـت.  شدن کنش انجام با زمان هم اظهار، هر قیها، تحق گزاره نوع این در
 همچـون  اجتمـاعی  ايرویـداده  از برخـی  بـه  زبـان،  در گفتاري يها کنش کاربرد دادن نشان

 و دامـاد  عروس که» بله«لفظ  که است باور این بر کند و استناد می »بندي شرط«و  »ازدواج«
 يریـ گ شـکل  شـود، بـه   ها استفاده مـی  بندي شرط در که »بندم شرط می« عبارت یا ند،یگو یم

 یـا  دواج، عمل (از»بندم شرط می« و» بله« لفظ بیان دیگر، با عبارت انجامد. به کنش می نوعی
 »بلـه « يهـا  عبارت توان حیث، می این ) از10، 5: 1962است. (آستین،  شده بندي) انجام شرط
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هـاي   صـرف ذکـر آنهـا در موقعیـت     کـه  داد قـرار  هایی زمره عبارت در را »بندم شرط می« و

 میـان  عقـد  صـیغه  شـدن  جـاري  از کنش است. بنابراین پـس  يریگ ادشده، مساوي با شکلی
  .شود وضع می تکالیف طرفینی و وقحق داماد، و عروس

 یـا  متناسـب  بلکه موضوع، نیست؛ کذب یا صدق سر بر بحث ییانشا اظهارات در رو ازاین
 تناسـب  تناسـب / عـدم   یـا  نقص / تـام،  ی،یانشا يها جمله ارزیابی معیار است. بودن نامتناسب

 بـر ) 14: 1962آسـتین،  ( کند. توجه می افتن کنشیتحقق ن یا افتنیبه تحقق  مخاطب و است

. دانسـت  2نابجـا  یا 1بجا توان را می ییانشا نادرستی، اظهارات یا درستی عوض در ،اساس این

 صـورت  انشـا  یـک  تحقق و فعل یک انجام براي الزم قواعد و شرایط طبق ییانشا اظهار اگر
 اظهارات از دسته آن. است ناقص و نامتناسب صورت، این غیر و در است تام و گیرد، متناسب

 مقـامی  در گوینـده  شخص و اگر بود خواهند »بجا«شوند،  منتهی عملی اجراي به که یینشاا
  .شد خواهد تلقی »نابجا«وي  ییانشا شود، اظهارات اجرا اش گفته که نباشد
 اسـاس  بـر  ،»کـنم  محکوم مـی  زندان سال پنج به را شما من«مانند اي  مبنا، جمله این بر
 ییانشـا  اظهار نه، یا باشد شده قانون گفته مطابق و دادگاه آن قاضی قول از و دادگاه در اینکه

 باشـد  داشـته  شرایطی وجـود  باید ،بنابراین )175: 1383آید. (صفوي،  یشمار م به نابجا یا بجا
 3»کـارایی  شـرایط « را شـرایط  ایـن  آسـتین . سـازد  برخوردار کارایی از را ییانشا اظهارات که
 بـا  ییانشـا  کـارایی، اظهـارات   شـرایط  وجـود  صورت رد که است آن امر، این حاصل. نامد می

 بـه  توجـه  بـا  و ییانشـا  اظهـارات  کـارایی  شـرایط  وجود بر عالوه. خواهد بود همراه موفقیت
  کند.  تقسیم می دسته پنج به را ییانشا يها گزاره سخن، آستین مضمون

و  ) با پیـروي از آسـتین، سـعی در تـدقیق نظریـه کـنشِ گفتـار وي داشـته        1999( 4سرل

 : از اند عبارت که است کرده بازنویسی مشابه عناوین با را آستین ییانشا اظهارات بندي دسته

                                                                             

1. Felicitous. 
2. Infelicitous. 
3. felicity conditions. 
4. Searle. 
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  1اظهاري . کنش1ـ4ـ2

 سـقم  و صـحت  درباره را خود عقیده گوینده. است يا حادثه یا توصیف حالت کنش، این هدف
. دهـد  ن مـی نشـا  شـده  مطرح صدق گزاره به را گوینده تعهد کنش، این. دارد اظهار می مطلبی

 محـیط  و جهـان  بـا  رااي  گـزاره  محتـواي  این کـنش، . هستند چگونه چیزها گوید گوینده می
 کردن، ادعـا کـردن، اظهـار    کردن، اثبات ابراز. دهد نشان می را گوینده داده، باورهاي مطابقت

 کـنش اظهـاري   افعـال  کردن، از کردن، و تکذیب کردن، اعالن کردن، اعطا کردن، اعتراض
 کـه، مـن   کـنم  اثبات می من« به توان اظهاري، می کنش تشخیص ابزارهاي ر میاند .هستند

نفـی   من و که گویم که، من می کنم تصحیح می کنم که، من تأیید می که، من کنم اظهار می
  کرد. اشاره »که کنم می

  2ترغیبی . کنش2ـ4ـ2

 تکلیف ر حالتد شنونده قراردادن و کاري، انجام دادن براي مخاطب ترغیب کنش، این هدف
 گوینده. دهد انجام کاري شنونده خواهد گوینده می عملی است؛ یعنی انجام دادن براي اجبار و

 ندهیآ عمل کهاي  گزاره محتواي با را و جهان شود انجام چیزهایی که کند کاري کند سعی می
  .بدهد شنونده را در بر دارد، تطبیق

در  ترغیبـی،  کـنش  بارز نمونه. کند بیان می را تمایالت گوینده ها و خواست ترغیبی، کنش

ترغیبی  از کنش در میان افعال و عباراتی که حاکی. شود یها مشاهده م درخواست ها یا پرسش
کـردن،   پافشـاري  و دادن، اصـرار  دادن، اخطار اجازه: ن موارد اشاره کردیتوان به ا هستند، می

 بودن، پند الزم و ازخواست کردن، بایستنکردن، ب کردن، القا تمنا و کردن، التماس نیاز اعالم

کـه، مـن نصـیحت     کـنم  اخطـار مـی   که، من دهم اجازه می من کردن، دادن، پیشنهاد اندرز و
 کـه، و مـن   کـنم  توصـیه مـی   که، من کنم تقاضا می که، من کنم پیشنهاد می که، من کنم می

  که ... . دهم دستور می

                                                                             

1. expositive (or assertive). 
2. verdictives (or directives). 
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  1تعهدي . کنش3ـ4ـ2

دادن،  قـول  بـا  گوینده. کند یم متعهد آینده در عملی دادن به انجامرا  گوینده خود کنش، این
 ایـن  هـدف  بدهـد.  انجـام  را کاري درآینده که شود مشابه، متعهد می و اعمالی خوردن سوگند
 تعهـدي،  کـنش  افعال. است گوینده ندهیآ عملاي  گزاره محتواي با جهان دادن تطبیق کنش،
 و دادن خـوردن، قـول   کـردن، قسـم   شدن، ضـمانت  کردن، داوطلب دادن، تقدیم تعهد شامل
تعهـد   مـن « بـه  تـوان  تعهدي، می کنش شناخت تسهیل ابزارهاي در میان .است شدن متعهد

متعهـد   من و که دهم قول می که، من خورم قسم می کنم که، من دعوت می که، من دهم می
  .کرد اشاره »که شوم می

  2عاطفی . کنش4ـ4ـ2

 گوینـده، . شـده اسـت   سـهیم  شـخص  آن در است کـه  روانی حالت بیان عاطفی، کنش هدف
 بیـان  بـا . دارد بیان مـی  آن جز و طریق قدردانی، عذرخواهی، تبریک، ناسزا از را خود احساس

 آیـد؛ مـثالً   وجـود مـی   بـه  شـخص احساسـی   گـزاره، در  آن بـودن  حقیقی فرض با گزاره، یک
همـدردي   اظهـار  چـون  یافعـال  عـاطفی،  کـنش  افعال. خورد افسوس می یا شود خوشحال می
کـردن،   کـردن، تعجـب   شدن، تشکر داشتن، تسلیم گفتن، تردید کردن، تبریک کردن، اهانت

 مـن «. هسـتند  خواستن معذرت کردن و شدن، مسخره کردن، خشمگین کردن، تهدید تمجید
 که، من کنم تشکر می دارم که، من تردید که، من گویم تبریک می که، من کنم بینی می پیش

که، و من  کنم فرض می که، من هستم خشنود که، من کنم تهدید می که، من کنم تعجب می
  .هستند عاطفی کنش شناخت ابزارهاي از »که خواهم معذرت می

  3اعالمی . کنش5ـ4ـ2

 هایش، اعالم به واسطه گوینده. است مخاطب براياي  تازه شرایط اعالم اعالمی، کنش هدف
 بـین  انطبـاقی  وجه دو داراي زمان هم کنش، این. کند میواقعی در اطراف خود ایجاد  تغییرات

                                                                             

1. Commisive. 
2. behabitives (expressives)  
3.  (exercitive declaratives). 
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 بیـان  صـالحیت  و قـدرت  که گوینـده  افتد اتفاق می زمانی اعالمی کنش. است طیمح و زبان
 کـنشِ  دادن مناسب انجام به واسطه تنها امر، این. باشد داشته را در دنیاي اطراف جدید وقایع
 کـار  کـردن، بـه   کردن، انتصاب اعالم«: از ندعبارت اعالمی کنش افعال. پذیرد تحقق می گفتار

  .  »کردن گذاري کردن، نام قرارداد کار، عقد دادن گماردن، پایان

  دینی آثار شده بر اساس نظریه کنش گفتار درباره انجام يها . پیشینه پژوهش3
شـده   اسـتفاده  فارسـی  زبـان  مختلـف  علوم در و متعدد يها پژوهش گفتار، در کنش از نظریه

شـده   انجـام  اجتمـاعی  و دینی، ادبـی، سیاسـی   آثار درباره هایی که پژوهش جمله در از است؛

  . گردد ذکر می ها در حوزه آثار دینی پژوهش این هایی از ادامه، نمونه در است.

 امـام  حضـرت  نامـه  زیـارت  1شناسـی  متن پژوهشی، به در) 1389( زاده رجب و نژاد پهلوان

 کـه کـنش   انـد  رسـیده  نتیجـه  این به و پرداخته فتارگ کنشِ يها بندي طبقه اساس بر ×رضا

 ایجـاد  دهنده نشان نتیجه، این. است داده اختصاص خود به را ها تعداد کنش بیشترین عاطفی،

 کـرده  تـالش  متن گوینده است؛ یعنی نامه زیارت مخاطب و بین گوینده عاطفی عمیق ارتباط

 مخاطـب  بـا  مـتن،  ایـن  قالـب  در راخویش  دوستی و ارادتمندي، قدردانی قبیل از احساساتی

  )  37 ـ 54: 1389زاده،  نژاد و رجب پهلوانبگذارد. ( اشتراك به خویش

کـریم،   قـرآن  در 2کـارگفتی  تحلیلی مبانی کتاب در )1390پور ( دیگر، صانعی یدر پژوهش

 در آنهـا، بلکـه   بـر  حـاکم  نحـوي  و نظم معنایی و آیات و مفردات سطح در نه را قرآن تحلیل

 از مخاطـب (اعـم   و مـتکلم  میـان  ارتبـاطی  نظـام  در مخاطب، و مثابه ربردشناسی، بهکا سطح

 تفسـیر  و فهـم  يهـا  روش« در بـاب  وي. اسـت  کـرده  بررسی مردم) یا متعال، پیامبر خداوند

 عرضه با و بپردازد خود تفسیري روش و مبانی تبیین گذشته، به کند برخالف سعی می ،»قرآن

 سـطح  به قرآنی، مفردات و نحو و سطح صرف از را یر، پژوهشگرانفراگ و کارآمد تحلیل ابزار

                                                                             

1. textual analysis. 
2. speech act. 
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 بـر خطـوط   تأکیـد  بـا  خواننـده  کـه  است این او هدف. برساند مقدس متن این 1شناسی کاربرد

 پرتـو کارگفـت   در را قرآنـی  آیات و مفردات از هریک قرآنی، معناي )2پیرامونی نانوشته (بافت

  .کند و تفسیر متکلم، فهم نظر مورد

 البالغـه  نهج یکم و پنجاه خطبه )1390( نگارش و برده، فضائلی هاي نام پژوهش بر هعالو
انـد و   کـرده  و تحلیـل  بررسـی  )1999( سـرل  بنـدي  دسته و گفتاري کنش اساس تحلیل را بر

 زیاد، میزان به را ترغیبی و اظهاري گفتار يها کنش خطبه، این در ×علی امام که اند دریافته

  .اند برده کار به کمتري میزان به را عاطفی کنشِ گفتار و
جنـگ، مـرگ، زنـدگی، و     یارانشـان، دربـاره   در داشتند قصد اظهاري، کنشِ کاربرد با امام
. ش رونـد یپـ  دشـمن  سـپاه  بـر  پیروزي سوي به آنها تا کنند ایجاد بصیرت و سپاهش، معاویه
 دادن، دسـتور  هشـدار  طریـق  از دندیکوش یم امام که دهد یترغیبی، نشان م زیاد کنشِ کاربرد

نفـس،   بـه  اعتمـاد  و و باال بـردن روحیـه   دادن کردن، اطمینان کردن، نصیحت دادن، تشویق
جنـگ،   گفتمـانِ  نوع اساساً. کنند ترغیب و تحریک دشمن، سپاه به حمله براي را سپاهیانشان

 و تعهـدي  گفتـار  يهـا  کنش ×امام خطبه، این در. طلبد را می کنش نوع دو زیاد این کاربرد

  .اند کار نبرده به را اعالمی

 تحقیق روش

 براي هر کنش گفتـاري، از . محتواست تحلیل بر مبتنی و توصیفی، مقاله این در تحقیق روش
 بـر  خطبـه  هـر  و انتخاب، هدفمند صورت ها به خطبه البالغه، تعدادي از نهج خطبه 241 میان

 .شده است بررسی در آن، اخالقی و گشایانه، اخباري، انشایی بیان زبانی اظهارات کاربرد اساس
بارزي از کنش گفتـاري   يها هایی را انتخاب کنند که نمونه اند خطبه پژوهشگران تالش کرده

هـا تحلیـل و    هاي هر کنش گفتار، خطبه مورد نظر بر آنها حاکم باشد. سپس بر اساس شاخص
  . است ردیدهگ ها استفاده خطبه فارسی ترجمه پژوهش از این در بندي شده است. دسته

                                                                             

1. Pragmatics. 
2. Context. 
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 گفتاري يها دگاه کنشِیها از د بررسی خطبه

پس از اشاره به پیشینه ادبیات مربوط به نظریه کنشِ گفتـار و تبیـین روش تحقیـق، در ایـن     
بنـدي، ذیـل اظهـارات زبـانی      البالغه کـه قابلیـت دسـته    نهج يها هایی از خطبه بخش، نمونه

 شوند.   ن ترتیب عرضه مییند، به همی را داریگشایانه، اخباري، اخالقی و انشا بیان

 گشایانه بیان گفتاري هایی با کنش . خطبه1

گشـایانه   بیـان  گفتـاري  شده، کـنش  بررسی ها خطبه در که گفتاري کنش در این مقاله، اولین
) هـا  خطبـه  شـروع  اینجـا  در و( کـالم  شـروع  يگفتار، برا ابتداي در گفتاري، کنش این. است

 یاصـل  دسـته  دو بـه  گشـایانه  بیـان  اظهارات نظر از را البالغه نهج يها خطبه. شود استفاده می
هـایی کـه    خطبه دیگر، گشایانه هستند؛ و بیان اظهارات فاقد که آنها اول،: کرد تقسیم توان می

 . گشایانه هستند بیان اظهارات داراي

نمونـه   ورطـ  بـه  اند، گشایانه بیان اظهارات فاقد که آنها یعنیاول،  دسته يها خطبه میان از
 گونـه  هـا، هـیچ   خطبـه  ایـن  ابتـداي  در. کـرد  اشـاره  30 و خطبه 9 ـ  3هاي  خطبه به توان می

ـ ا بیشـتر  لحـن  کـه  اسـت  آن توجـه  نکتـه در . خورد ینم چشم بهاي  گشایانه بیان اظهارات ن ی
 معـروف  خطبه همان یا 3 خطبه نمونه يبرا. است منتقدانه و آمیز آمیز، شکوه سرزنش ها خطبه

 و طلحـه  قتـل  از بعد امام را 4 است؛ خطبه خالفت غصب و سقیفه ماجراي به انتقاد شقشقیه،
 و ×علـی  عمـوي  توسـط  خالفـت  براي بیعت پیشنهاد رد در 5 است؛ خطبه کرده ایراد زبیر

 اسـت؛ و  عثمـان  قتـل  در امـام  دخالت شایعات تکذیب در 30 است؛ خطبه شده بیان ابوسفیان
 .است بوده خوارج شورشیان شکست از پس 34 آخر، خطبه مثال

 از کـه  رسـد  هـایی مـی   گشایانه که بگذریم، نوبت به خطبه فاقد اظهارات بیان يها از خطبه
) الـف : شـود  تقسـیم مـی   نـوع  دو بـه  خـود  دسـته  این. برخوردارند گشایانه بیان زبانی اظهارات

 مثـل  ند؛شـو  آغـاز مـی   |خدا رسول بر درود نیز و پروردگار تسبیح و حمد با هایی که خطبه

 .  221 خطبه گردند؛ مانند آغاز می قرآن از آیاتی ذکر با هایی که خطبه) ؛ ب2 و 1 يها خطبه

 مورد در است مناسب گشایانه، بیان اظهارات يدارا يها خطبه هایی از مثال بررسی از شیپ
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 يهـا  کـنش  جـزو  را مجیـد  قـرآن  از آیاتی یا خداوند سپاس و حمد ذکر توان چگونه می اینکه
شـد،   مطـرح  ادبیـات  پیشینه در که چنان. بدهیم گرفت، توضیحی نظر در گشایانه بیان اريگفت

 تعامالت حفظ و ایجاد يفقط برا گشایانه بیان زبانی ) اظهارات1920مالینوسکی ( تعریف طبق
 و معنـی  اظهارات، نوع این که است این بر عقیده معموالً و شوند استفاده می اجتماعی کالمی

 در هـوا  و آب از صـحبت  یـا  پرسـی  احـوال  و سالم سازند؛ مثل ینم منتقل را یخاص اطالعات
 اظهـارات  صـورت  و فـرم  کـرده، اوالً  بیان) 1987( سنفت که طور همان ولی. وگو گفت ابتداي

 اظهـارات  گونـه  ایـن  اینکـه  دیگـر  نیسـت؛ و  یکـی  مختلف هاي فرهنگ در لزوماً گشایانه بیان
 هـاي  اولویـت  از انعکاسـی  توانند جامعه، می بر حاکم عقاید وها  دیدگاه متناسب با گشایانه، بیان

 اظهـارات  اسـت  ممکن جامعه یک در بنابراین. باشند نیز جامعه آن در رایج عقیدتی یا زیستی
 بـه  گرفتـاري  امکانِ ذکر نوع از دیگر،اي  جامعه در هوا، و و آب از صحبت شامل گشایانه بیان

 حمـد  یا قرآن آیات ذکر نوع از اسالمی جامعه در ، و)تربریاند جزیره ساکنان مثل( خبیثه ارواح
 .باشد پروردگار سپاس و

ان یـ هـا، ب  خطبه در اد شده رای گشایانه بیان اظهارات انواع از هریک هایی از نمونه ادامه، در
  م:یکن یم

 مـثالً  شـوند؛  آغـاز مـی   کـالم  ابتداي در خداوند تسبیح و حمد هایی که با ذکر خطبه) الف
 قالـب  در گـاه  گشـایانه  بیان اظهارات گونه این. 91 و 90، 85 83، 65، 49، 45، 35، 2، 1 بهخط
 است، مانند دیگر نوعی خطبه، اصلی گفتاري کنشِ و اند شده عرضه کوتاه جمله یا عبارت چند

 خطبه مثل است، خطبه گفتاري کنشِ ترین عمده خود گشایانه بیان اظهار این گاه ؛ و35 خطبه
نصـیحت،   نـوع  از انشـایی  گفتـاري  يها کنش با ها بیشتر خطبه گونه آنکه این دیگر هنکت. 90

 .  ن ادعاستیا براي بارزاي  نمونه 132 خطبه. ابندی می ادامه هشدار و موعظه

 کـه  است آن خداوند، تسبیح و حمد نوع از گشایانه بیان اظهارات مورد در توجه جالب نکته
خـورد کـه از    چشـم مـی   به نیز فارسی زبان اسالمی ادبی ارآث در گفتاري کنش این يها نمونه

 . فردوسی و گلستان سعدي اشاره کرد توان به مطلع شاهنامه میان آنها می

آغـاز   مجیـد  قـرآن  آیـاتی از  بـا  گشـایانه،  بیـان  اظهارات يدارا يها خطبه از دوم نوع) ب
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 هـا، در  آیات در این خطبـه  ابانتخ البته. اند از این نمونه 223، 222، 221 يها خطبه. شوند می
 اظهـار  از بعد گفتاري کنش 221 خطبه در مثالً. خطبه است بعدي گفتاري يها کنش راستاي

 بـه  شدن سرگرم ها و زدگی غفلت هشدار آن، عملکرد و انشایی است نوع از اولیه، گشایانه بیان
 تکاثر، کامالً سوره یاتآ انتخابی، یعنی آیه که شود بنابراین، مشاهده می. است واهی افتخارات

 .است گونه این نیز 222خطبه . دارد سنخیت ادشدهی هشدارِ گفتاري کنشِ مضمون با

 »بعـد  اما و« عبارت با هایی که خطبه است که آن قسمت، این پایان در توجه درخور نکته
مؤلفـان   اند؛ ولی ظـاهراً  بوده ادشدهی گشایانه بیان اظهارات انواع از یکی شوند، داراي شروع می

 اند. بنابر قاعده ایجاز، از ذکر آنها چشم پوشیده

 اخباري هایی با کنش گفتاري . خطبه2

. پذیرنـد  کـذب  و صدق توصیفی جمالت اخباري، گفتاري يها آستین، کنش اولیه تعریف طبق
و  165، 1 يهـا  خطبه. شوند یافت می البالغه نهج يها خطبه در به وفور گفتاري، کنش نوع این

 1 خطبـه . اخباري است نوع از آنها در غالب گفتاري کنش که هستند بارزي يها نمونه زا 234
. پیـامبران اسـت   بعثت فلسفه همچنین و انسان و آسمان، زمین، فرشتگان آفرینش از توصیفی

 .پـردازد  طاووس مـی  خلقت هاي شگفتی توصیف به اخباري، اظهارات از استفاده با 165 خطبه
  هاست. انسان میان تفاوت توصیف 234 خطبه آفرینش، و يها شگفتیتوصیفی از  211خطبه 

 هایی با کنشِ گفتاري اخالقی . خطبه3

 کـه  طور همان. است اخالقی گفتاري شده، کنشِ بررسی ها خطبه در که گفتاري کنشِ سومین
 رفتارهـاي  داشتن براي فرد راهنمایی گفتار، کنشِ این شد، هدف اصلی ذکر ادبیات پیشینه در
 کـه  هستند و تکلیفی دستوري بار داراي یا مفهوم، نظر ها از گزاره این. است شایسته و ناسبم
 و ارزشـی  بـار  داراي یا و شوند مشخص می... و  نباید، وظیفه، مسئولیت/ باید  چون عباراتی با

 دهنـده  نشـان ... و  بـد  /رذیلت، خوب  /قبح، فضیلت  /حسن  مثل که کلماتی هستند فضیلتی
 ها به خطبه حیث، از این که شد ها مشخص شماري از خطبه بررسی با. هستند ظهاراتیا چنین

هایی با اظهارات  الزامی؛ خطبه صرفاً اخالقی اظهارات هایی با شوند: خطبه تقسیم می دسته سه
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  .ن اظهاراتیهایی برخوردار از هر دو نوع ا خطبه و ارزشی؛ اخالقی صرفاً
 کنشِ با که کرد اشاره 166 خطبه به توان الزامی، می فاهیمم اخالقی با قالب يها خطبه از

 متقابـل  احتـرام  اخالقـی  نکـات  ،»نبایـد  و باید« از کلمات و با استفاده است شده آغاز اخالقی
  . کند گوشزد می را بزرگساالن و خردساالن

 بـه توان  کنند، می بیان می را فضیلتی و ارزشی مفاهیم اخالقی که يها خطبه دوم از دسته
 در نکـردن  کوتاهی و راه نیکی، گرفتن پیش بدي، در شر و از پرهیز اشاره کرد که 167 خطبه

  اند. ن دستهیز از این 214و  105، 85، 83، 81، 76، 45 يها خطبه کند. توصیه می واجبات را
آید؛ یعنـی آنهـا کـه     شمار می اخالقی به يها خطبه سوم بارز دسته يها از نمونه 64خطبه 
 اعمـال  بـه بیـان   64خطبـه   دارند. ابتداي بر در و هم مضامین فضیلتی را یین الزامهم مضام
 مفـاهیم  ادامـه،  در و دارد اشـاره ... و نیکـو  اعمـال  داشتن و کردن پیشه تقوا چوناي  پسندیده

   شود. بیان می آخرت براي توشه بهترین برداشتن و مرگ پیش از کردن توبه چون الزامی

 گفتاري انشایی هایی با کنش  . خطبه4

رود، اظهـارات   یشمار مـ  اظهارات به ار مهمینوع چهارم اظهارات زبانی که یکی از که انواع بس
 هـر  يریـ گ ها، شـکل  گزاره نوع این ) معرفی کرده است. در1962ی است و آن را آستین (یانشا

  است. کنش انجام با زمان هم اظهار،

  هایی با کنش گفتاري انشایی اظهاري . خطبه1ـ4

 انشـایی، کـنشِ   اظهـارات  در گفتـاري  کـنشِ  شد، اولین ذکر ادبیات پیشینه در آنچه بر اساس
 را خود عقیده اظهارات، گوینده این در. پردازد میاي  یا حادثه حالت توصیف به که است اظهاري

 شده مطرح گزاره به صدق را گوینده تعهد کنش، این. دارد اظهار می مطلبی سقم و صحت درباره
 کـه  است 56 ها، خطبه این خطبه از یکی. هستند چگونه چیزها گوید گوینده می. دهد می نشان
خطبـه  . کند توصیف می را جنگ این در پیروزي چگونگی و صفین در |مبارزه پیامبر شیوه

 يها پردازد. خطبه دنیا می در زندگی شرایط و دنیا يها بیان ویژگی به که است 82 دیگر خطبه
  .151و  91، 88، 87، 86 يها اند از: خطبه نشِ اخباري، عبارتدیگر داراي این ک
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  هایی با کنش گفتاري انشایی ترغیبی . خطبه2ـ4

 اظهـارات  گونـه  این شد، اشاره که طور همان. ترغیبی است ی، کنشِیانشا اظهارات نوع دومین
 بـراي  اراجب و تکلیف در حالت شنونده قرار دادن و دادن کاري انجام به ترغیب مخاطب براي
غالب  کنشِ .دهد انجام شنونده کاري خواهد گوینده می رود؛ یعنی کار می به دادن عملی انجام

 آگـاه «عبـارت   بـردن  کـار  بـه  بـا  خطبـه  این رمؤمنان دریام .است ترغیبی کنشِ 28 خطبه در
 بـراي  کامیـابی،  و و خوشـی  ناراحتی و ترس هنگام در که دهد هشدار می مخاطب به ،»باشید

 بـا  42 خطبـه  در همچنـین . کنـد  استفاده دنیا توشه این از فردا سعادت براي و کند لعم خدا
 66 و 57 يها خطبه. شود به مخاطب یادآوري می آخرت رسیدن فرا ،»باش هوش به« عبارت

  .ترغیبی هستند کنشِ ز دارايین

  هایی با کنش گفتاري انشایی تعهدي . خطبه3ـ4

ـ  مطالـب  براساس. است تعهدي ی، کنشِیانشا اظهارات از نوع سومین  پیشـینه  در گفتـه  شیپ
 قول با گوینده. شود یآینده م در عملی انجام دادن به متعهد گوینده کنش، خود این ادبیات، در

از . بدهـد  انجـام  را کاري در آینده که شود این، متعهد می نظیر اعمالی و خوردن دادن، سوگند
 در. کـرد  اشاره 74 خطبه به توان است، می تعهدي کنش آن غالب کنش هایی که خطبه میان
دهد کـه در برابـر برگزیـده     تعهد می ،»سوگند به خدا« عبارت بیان با ×علی امام خطبه این

هـم نریـزد، و بـه     راه باشد و در هکه اوضاع مسلمین روب نگامیشدن عثمان براي خالفت، تا ه
 77ها، خطبه  خطبه این دیگر نمونه. خاموش بماند ،به دیگري ستم نشود خود حضرتشغیر از 

. کنـد  را از صـحنه حکومـت اسـالمی بیـرون    امیـه   بنـی  کنـد  قسم یـاد مـی   ×امام که است

  هستند. تعهدي کنشِ ز دارايین 126و  24، 15 يها خطبه

  هایی با کنش گفتاري انشایی عاطفی . خطبه4ـ4

ونی خـود را  و احساس در روانی حالت گوینده، که است ییانشا کنش چهارمین عاطفی، کنش
در خطبـه   مثال يبرا. دارد موارد مشابه بیان می و قدردانی، عذرخواهی، تبریک، ناسزا طریق از

 19به تمجید از عملکرد ابوذر در هنگـام تبعیـد پرداختـه اسـت؛ در خطبـه       ×امام علی 130



   347  البالغه از دیدگاه نظریه کنشِ گفتاري هاي نهج بندي خطبه طبقه

 

کنایـه از  کـه   »حائـک « کلمـه کـار بـردن    قیس را با نفـرین و بـه   نارضایتی خود از اشعث ابن
 خـدا روي «با بیان عبـارت   44دارد؛ همچنین در خطبه  است، ابراز میفکري  عقلی و کوتاه کم
  کند. ، احساس خود را از عملکرد او بیان می»درا سیاه کن »مصقله«

  هایی با کنش گفتاري انشایی اعالمی  . خطبه5ـ4

 شـینه پی در کـنش  ایـن  تعریـف  اسـاس  بـر . است اعالمی کنشِ ی،یانشا اظهارات نوع آخرین

 بـه واسـطه   گوینـده . کنـد  مخاطـب ایجـاد مـی    بـراي اي  تـازه  شـرایط  اعالمی ادبیات، کنش

 وجـه  داراي دو زمـان  هـم  کـنش،  ایـن . کنـد  واقعی در محیط ایجاد می تغییراتی هایش، اعالم

 هـا بـه چشـم    اعالمی در خطبـه  توان ادعا کرد که کنشِ می. محیط است زبان و بین انطباقی

البالغه در دستور کار این مقاله نبـوده اسـت؛ ولـی     حضرت در نهج يها هخورد. بررسی نام ینم

اي میـان   اسـت کـه عهدنامـه    74 البالغـه، نامـه   نمونه کنشِ گفتاري زبـانی اعالمـی در نهـج   

آن را  ×طالـب  علـی بـن ابـی   است و  »ربیعه«و  »یمن« هاي اهل نشین و بیابان نشینانشهر

  آیند. این دست به شمار میعزل و نصب نیز از  يها . نامهنوشته است

  نتیجه 
 رفتارهـایی  بـه  آرام دهـد، آرام  که الگوي خود قرار می زندگی نوع سبک اساس بر انسان

و مطابق با اصـول   سالم زندگی داشتن منظور به. گیرد می شکل درون از و کند می عادت

 دسـتورهاي  الگـو و آمیختـه بـا    بهتـرین  ^معصـوم  ائمـه  زندگی سبک و اخالقی، سیره

 کاربردي، راهکارهاي و دستورها این از بسیاري. است زندگی سبک اصالح براي کاربردي

 از. نمایـد  جلوه می البالغه نهج يها در قالب خطبه ×علی موال کالم هایی از برگزیده در

 يهـا  از خطبـه  گفتـاري  يها کنشِ اساس زندگانی، آنچه بر کاربردي الگوهاي ها و روش

خالصـه   ذیـل  و پیش از این به تفصیل بررسی گردیـد، در  شد استخراج می ×علی امام

  .شده است
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  کنشِ گفتار  ردیف
ها بر اساس کنشِ گفتار  تفکیک خطبه

  مذکور در ستون قبلی

هاي قابل  شماره خطبه
بندي بر اساس کنشِ  طبقه

  گفتار مذکور در ستون قبلی
  توضیحات

1  
 اظهارات

گشایا بیان
  نه

    30، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3  گشایانه بیان فاقد اظهارات

  خداوند تسبیح و حمد شروع خطبه با ذکر
1 ،2 ،35 ،45 ،49 ،65 ،83 ،

  91 و 90، 85

 بسامدترین نوع پر
 اظهارات بیان

  گشایانه

  ـ  223، 222، 221  مجید قرآن آیاتی از شروع خطبه با

2  
اظهارات 
  اخباري

  ـ  234، 221، 165، 1  ـ

3  
اظهارات 
  اخالقی

  ـ  166  م الزامیداراي مفاهی

  فضیلتی و ارزشی داراي مفاهیم
45 ،76 ،81 ،83 ،85 ،105 ،

214  
  ـ

  ـ  64  داراي هر دو مفاهیم

4  
اظهارات 
  انشایی

  ـ  151، 91، 88، 87، 86، 82، 56  داراي انشایی اظهاري

  ـ  66، 57، 42، 28  داراي انشایی ترغیبی
  ـ  126، 77، 74، 24، 15  داراي انشایی تعهدي

  ـ  130، 44، 19  داراي انشایی عاطفی

  ـ  داراي انشایی اعالمی

ها وجود  در خطبه
ندارد. بیشتر در 

هاي حضرت  نامه
استفاده شده 

است. (مثالً نامه 
74(  

  

گونه بارزتر نمایـان   توان بدین را می ×هاي رفتاري امام علی ن جدول، ویژگییبر اساس ا
کردنـد،   ار خود، زیبایی و آراستگی کالم را رعایت مـی در گفت ×گونه که امام علی کرد: همان

اند که رعایت آنهـا زیبـایی و نفـوذ     در باب گفتار و چگونگی سخن گفتن نکاتی را متذکر شده
  فرمایند:  کالم را در پی خواهد داشت. ایشان می
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  أحسن الکالم ما زانه حسن النظام و فهمه اخلاص و العام؛ 
با نظم و ترتیبی زیبا آراسته شـده و بـراي خـاص و    زیباترین سخن آن است که 

  )1379. (فاطمی، عام قابل فهم باشد

دسـت آوردن رضـاي خداونـد، همـه      بـه  يل خلوص نیت و برایدل از سوي دیگر، ایشان به
ردنـد، حتـی در گفتارشـان نیـز یـادآور قـدرت       ک کارها را با تکیه بر قـدرت خداونـد آغـاز مـی    

در ایـن خصـوص   اي  که الگـوي ارزنـده   ـداب سخن گفتن ایشان را  ر الهی بودند. آیناپذ انیپا
  توان به دست آورد.  یالبالغه م ي نهجها از خطبه ـاست 

ها از حمد و تسبیح خداوند و در برخی دیگـر،   آن حضرت براي آغاز سخن، در برخی خطبه
خداونـد باشـند.    قـدرت  يهـا  اند تا یادآور حمد و سپاس و یا نشانه از آیات خداوند استفاده کرده

ها را با ذکر حمد و تسبیح خداونـد؛ و برخـی دیگـر را بـا ذکـر عظمـت و        حضرت بیشتر خطبه
کنند و وجود خـالق   آفرینش آغاز می يها بزرگی خداوند از طریق توصیف مخلوقات و شگفتی

  .گشایانه مطرح شده است شوند. این ویژگی در قالب کنشِ بیان ها متذکر می توانا را به انسان
با کنشِ گفتاري اخباري ادامه پیدا کرده اسـت.  اي  شود که گاهی خطبه سپس مشاهده می

 و انسـان  و آسمان، زمین، فرشتگان آفرینش شتر با استفاده از این کنش، به توصیفیحضرت ب
ن با توصیف دنیاي پیرامون خـود، دقـت، توجـه و    یاند. همچن پیامبران پرداخته بعثت فلسفه زین

ن امر، به شناخت قدرتی مافوق قدرت بشري یآموزند که ا ها می امور را به انسانتفکر در همه 
  :  اند هفرمودمثال، در توصیف آفرینش انسان  يانجامد؛ برا یو در نهایت، شناخت خداوند م

باحرفـه   انک جرم صغريو فيک انطوي العامل االکربانت الکتاب املـبني الـذي   اتزعم
  تظهر املضمر.

در صورتی کـه در   ؟جسم کوچکی هستی ر،کنی که به ظاه می اي بشر آیا خیال
  ؟وجود تو جهانی پر از رمز و راز نهفته است

هرکس خودش را بشناسد، خداي خود  ؛من عرف نفسه فقد عرف ربه«د: نفرمای همچنین می

  )588: 1410تمیمی آمدي، . (»را شناخته است

و سـپاس خداونـد، بـا هشـدار،      هـا پـس از حمـد    از سوي دیگر در بسیاري از موارد، خطبه
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ها اشاره دارنـد   رفتار یها به برخ در این خطبه ×ابد. امامی نصیحت و یا موعظه افراد ادامه می

ز رفتارهـایی  یکه انجام و یا ترك آنها براي انسان الزامی است و نباید از آنها سرپیچی کرد و ن
آورد. از طریـق کـنشِ گفتـاري     یکه انجام آنها براي انسان فضیلت و ارزش معنوي به بـار مـ  

وجـود داشـته    ×هاي رفتاري که در زندگی پر بار امـام علـی   ن ویژگییتوان به ا اخالقی، می
فرماینـد:   مـی  ×امـام علـی  اند، بیشتر پی برد؛ به عنوان مثال  ز متذکر شدهیاست و به مردم ن

آن امـام گرامـی،   ». گویی و دورویی است ها، دروغ کذب والنفاق؛ بدترین خويشر األخالق ال«
دهـد:   از آن فرمـان مـی   زیـ پرهداند و بـه   دورویی و ظاهرسازي را براي انسان بسیار زشت می

از  ،؛ از بخـل و نفـاق دوري کنیـد کـه آن دو    جتنبوا البخل والنفاق فهمـا مـن أذم األخـالق   «

نیرویی معنوي و روحی  فرمایند: می تقوا) و یا در مورد 321مان: ه». (دهاین ترین خوي نکوهیده
م و نتـایجی دارد کـه از آن جملـه،    زآید و آثار و لـوا  می که بر اثر ممارست و تمرین پدیداست 

  )83: 1386نوري مطلق، . (پرهیز از گناه و سهل و آسان شدن آن است
راه و روش انجام دادن صحیح  ×مها با قالب کنشِ انشایی اظهاري، اما در برخی از خطبه

انـد؛ مثـل    کار گرفته گونه که خود ایشان آنها را در زندگی به آموزند؛ همان کارها را به مردم می
اجرایی خاص براي پیروزي و یا نحوه زندگی مناسب در دنیا. کنشِ  يها شیوه مبارزه و سیاست

ارهاست که در این پژوهش بـه  تر این راهک گفتاري انشایی اظهاري، ابزاري براي درك عمیق
 ×هفت خطبه با این ویژگی اشاره شده است. از میان هزاران نکته و سخن ارزشمند امام علی

به بیان دو مورد  ـکه خود الگوي کامل این سلوك بودند ـ در مورد سبک صحیح زندگی در دنیا 
بر شما اشک  ،کنید که اگر مردیدمعاشرت گونه  با مردم آن«فرمایند:  می ×شود. امام بسنده می

همچنـین   )10حکمـت   البالغـه،  (نهـج  .»ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سـوي شـما آینـد   
». اما سختگیر مبـاش  ،در زندگی حسابگر باش .روي نکن اما زیاده ،باشبخشنده «فرمایند:  می

   )33(همان، حکمت
ترغیب مـردم بـه انجـام     يبرا ×ی ترغیبی، امام علییها با کنشِ انشا در برخی از خطبه

دارد، دربـاره   یرا در پـ  ینـوي و یـا مصـلحت   مع يهـا  فعلی که دارنده فضایل اخالقـی، ارزش 
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در طـول دوران حکومـت    ×علـی  مؤمنانامیراند. به عنوان مثال،  گونه افعال هشدار داده این

که مسلمانان بدان دچار شده بودنـد، پرداخـت و   » طلبی رفاه«و » دنیازدگی«خود، به مبارزه با 
 .دکـر  مـی  دنیا و توجه به آخـرت ترغیـب  با بیان جایگاه واقعی دنیا، آنان را به زهد و دوري از 

 شـما را از دنیـا برحـذر   «و » حـب دنیاسـت   ،ریشه تمامی مفاسد و گناهان«فرمایند:  ایشان می
  .»دارم؛ زیرا ظاهر دنیا شیرین و باطراوت است می

بـین   پـذیر، بسـیار دقیـق و نکتـه     گونه که خود در انجام امور، مسئولیت همان ×امام علی
یري و انجام دقیق و کامل تعهدات و وفاداري در اجراي تعهدات را پیوسـته  پذ بودند، مسئولیت

ی تعهـدي دارنـد، کـامالً    یهایی که کنش انشـا  ایشان، در خطبه یژگیکردند. این و گوشزد می
کردنـد و از   دقـت پیگیـري مـی    خود تمام کارها را به ،حضرت در امر خالفتنمایان است. آن 

فرمودند: تمـام شـدن کارهـا بـه کامـل کـردن        می نی. همچندخواستن گونه می نیز این گرانید
توان به نامه حضرت به مالک اشتر اشـاره کـرد؛ ایشـان بـه مالـک       . از موارد دیگر میآنهاست

هرگاه میـان خـود و دشـمنت پیمـان برقـرار کـردي و لبـاس امـان بـر او          «فرمایند:  می اشتر
نیکی رعایت کن و خویش را در نگهبـانی  پوشاندي، به پیمان خود وفادار باش و تعهدات را به 

هـاي   زیرا هیچ امري از واجبات خدا در جامعه بشري، با همـه خواسـته   ؛سپر قرار ده ،از پیمان
تـر از وفـاداري نیسـت و حتـی مشـرکان هـم بـیش از         ها، مهـم  گوناگون و پراکندگی اندیشه

شـکنی را تجربـه کـرده     نزیرا شـرم پیمـا   ؛دانستند مسلمانان وفاي به عهد را بر خود الزم می
    )53البالغه، نامه  نهج( .»شکن نباش و در عهد خود خیانت نکن پس هرگز پیمان .بودند

کردند؛ هرکجا نیـاز بـه    نظر خود را درباره کارهاي مردم به صراحت بیان می ×امام علی
کردنـد   یمکردند و در جایی که نیاز بود، از سرزنش و هشدار استفاده  می یبود، قدردان یقدردان

وسیله درستی یا نادرستی آن افعال مشخص شود. این خصوصیت رفتـاري ایشـان، در    تا بدین
 همـواره از آنـان  «فرماینـد:   اي که به مالک نوشتند نمایان اسـت؛ ایشـان بـه مالـک مـی      نامه

زیـرا یـادآوري کارهـاي     ؛برشـمار  ،اند ستایش کن و کارهاي مهمی که انجام داده (کارگزاران)
انگیزانـد، و ترسـوها را بـه تـالش      آنان، شجاعان را [به سمت تـالش بیشـتر] برمـی    ارزشمند
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رسید که یکی از کارگزاران با مردم تندخویی کـرده،   گر خبر میو در جایی دیگر، ا .»دارد وامی
و ابتدا آنها را به نرمی و با یادآوري خـدا   فرمودند ، به سرعت اقدام میکردهیا در امانت خیانت 

. کردنـد  سپس در صورت تکرار، قاطعانه برخـورد مـی   ؛دادند عقوبت گناه، هشدار می و ترس از
بـا کـنشِ    يهـا  توان در خطبـه  هاي رفتاري حضرت را می ن ویژگیی) ا1393(کرباسی عامل، 

  ی عاطفی مشاهده کرد که در این پژوهش به سه خطبه با این ویژگی، اشاره شده است.یانشا
با کنش گفتاري انشایی اعالمی اي  شخص است، هیچ خطبهگونه که در جدول م اما همان

 در جامعـه  تغییـرات  گاه خطبه را محمل مناسبی براي اعـالم  خورد. حضرت هیچ ینم به چشم
 کردند. ها ثبت می دانستند و تعهدات حاصل از چنین کنشی را در (پیمان) نامه ینم

ردي سـبک زنـدگانی امـام    هـاي کـارب   استخراج بخشی از جلوه ياین مقاله تالشی بود برا
گفتـاري آسـتین. آنچـه     يهـا  کارگیري نظریه کنش ایشان، از طریق به يها در خطبه ×علی

 کنشِ هینظر طبقسازد، آن است که  کارگیري این نظریه را به مقوله سبک زنگی مرتبط می به
 در ،میکنـ  می صحبت یوقت ست؛ بلکهین جمالت کردن بدل و رد فقط یکالم ، ارتباطيگفتار
هـا، در واقـع    در خطبـه  ×امـام  يهـا  بنابراین، بررسی گفتـه  .میده یم انجام زین را یفعل واقع

اند. مطالعه و تطبیـق تمـامی    هایی است که آن حضرت از طریق کالم انجام داده مطالعه کنش
طلبیـد،   تر از وسع این مقاله را می ها با الگوهاي نظریه کنش گفتار، مجالی فراتر و عمیق خطبه

ن پژوهش، گامی هرچند کوچک یهمین مجال اندك غنیمت شمرده شد و امید است که ا ولی
  البالغه باشد. در تعمیق مطالعه و درك نهج

  منابع و مآخذ
تحليل مـتن زيارتنامـه حضـرت امـام     « ،١٣٨٩زاده،  نژاد، محمدرضا و مهدي رجب پهلوان .١
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 تربيت. انتشارات همکاري با هنري و فرهنگي امور
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  ×سبک زندگی قرآنی امام سجاد

  * سبسید ضیاءالدین علیان

  ** اکرم عشقی

  چکیده

 بختـی  خـدا و نیـک   رضـایت  آوردن دسـت  به براي این مقاله با این فرض که انسان
 در را هـا  آمـوزه  ایـن  و بیـاموزد  را زیستن چگونه باید ،جامعه سعادتمندي و خویش
 امـام  سیره گفتاري و رفتـاري  از هایی نمونه با گمارد، آشنایی کاره ب خویش زندگی

 ؛دانـد  مـی  کمـال عبودیـت   مسیر پیمودن آدمی در رهگشاي را ×علی بن حسین
  چراکه هدف نهایی آفرینش انسان، رسیدن به کمال و عبودیت خداي متعال است.

  قـرآن،  اسـاس  بـر  ادسـج  امـام  ، گفتار^بیت اهل و قرآن همتاییراستا،  نیدر هم
 بـا  ادجسـ  امـام  بیانات مطابقتسجاد،  امام بیانات در قرآن آیات به مستقیم استناد
پروردگـار،   قرآن، عبـادت  اساس بر ادسج امام عملی قرآنی، سیره قرآن، الفاظ آیات
گذشـت   و بردباري، و نیز عفو و زهد، صبر نفس، معیار کرامت و دانش، عزت و علم

  بخشش را در این نوشتار، مورد بحث و بررسی قرار داده است. و و انفاق

  کلیدي واژگان
  .×سجاد امام قرآنی، سیره سنت، تربیتی، ثقلین، الگوي

                                                                             

  .استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز .*
 Akram.aban#yahoo.com  .ارشد تفسیر و علوم قرآنی کارشناس .**
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  مقدمه

و  1یـات آ در ،نقش اسوه در تربیت انسـان به که  چنان ؛نیاز به اسوه داریم» چگونه بودن«براي 

 بـر ( اولیـاء  اخـالق  بـه  تأسـی  يبـرا است. ز توجه شده ین) 445 / 3: ق 1425ینی، (کل یاتروا
 که شوند می غمگین نه و دارند هراسی نه که هستند کسانی اءیسوره یونس، اول 62آیه  اساس

 آن رفتـار  و صـفات  جزئیـات  بـا  آشـنایی  )هسـتند  |پیـامبر ت یاهل بآیه،  این بارز مصداق
 ^رفتاري پیامبر و امامان معصـوم  هاي است. در منابع حدیث و سیره، نمونه ضروري حضرات

 خودسازي و تعـالی بخشـیدن بـه جامعـه    در ده که آشنایی با آنها شصورت ریز و جزئی نقل  به
  بسیار سودمند است.

گردي سرگردان در زندگی نیسـت؛ بلکـه موجـودي مسـئول      نگر، بیابان انسان در دید ژرف
 برونـی،  و درونـی  راهنمایانی و کامل اي زاد و توشه واست که با مقصد و مقصودي مشخص، 

 تدسـ    به براي انسان. دارد ادامه الهی لقاي به دنیرس تا کرده که آغاز عدم صحراي از سفري
، سـفر  ایـن  طـول  در بایـد  جامعـه،  سـعادتمندي  و خویش بختی نیک و خداوند رضایت آوردن

  کار گمارد. هها را در زندگی خویش ب هچگونه زیستن را بیاموزد و این آموز
ش یدر پـ (چگونه زیستن)، دو شیوه را  بسیار اساسی پرسشگویی به این  اسالم براي پاسخ

 الگوهـاي  یمعرفـ  )ب ؛ورهاي زنـدگی از آغـاز تـا فرجـام    بیان احکام و دست )است: الف گرفته
ر اساس شیوه دوم، در قرآن کریم، بارها از پیامبران و دیگـر  ب. کمال عینی هاي نمونه و تربیتی
 بـه  نیـز  دیگـران  تـا  شـده  ستایش آنان تیشخصسخن به میان آمده و از  مقامهاي واال انسان

  .جویند تأسی آنان
 و هـا  بهترین اسوه ^معصوم پیشوایان) محمدي ناب ماسال( تشیع بخش حیات مکتب در

که مسئولیت الهی و رسـالت   هاي آگاه قرار دارند تا آنان زندگی هستند که فراروي دل الگوهاي

                                                                             

 »؛ قطعاً براي شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوسـت. رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لَقَد کَانَ لَکُم في. «1
براي شما در [پیروي از] ابراهیم  ؛حسنةٌ في إِبراهيم و الَّذين معه قطعاً أُسوةٌقَد کَانت لَکُم « »21/  حزاب(ا

 )4ه / ممتحنال( »و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست.
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 از گـرفتن  درس با دارند، را کمال و فضیلت به رسیدن قصد و اند کرده انسانی خویش را درك
  .گیرند پیش در کند، میتأمین  را آخرت و یادن سعادت که شرافتمندانه ن الگوها، زیستنییا

بر اساس قرآن  ×گفتار و رفتار امام سجادف یتوصبا روش توصیفی به  نوشتار، این در ما

 در مقـام بخش آن حضرت  با این توضیح که منظور از گفتار، سخنان ارزشمند و روح ؛پرداختیم
ر، عمل آن حضـرت بـر اسـاس    همچنین منظور از رفتا است.و مفسر قرآن  ینثقل اصغر و مب
  است. قرآنمحتواي آیات 

 بـا  آشنایی که یافتیم دستمعتبر، به این نتیجه  یخیو تار یثیکتب حد بررسی با انیپا در
 و کمـال  مسـیر  پیمـودن  در توانـد  معصـوم، مـی   امام آن رفتاري و گفتاري سیره از هایی نمونه

 دیتانسان، رسیدن به کمال و عبو نشیآفر از ایینه هدف چراکه گردد؛ ما رهگشاي عبودیت،
  خداي متعال است. 

  یشناس مفهوم
را بـر سـاحت عقـل و جـان      یقبـذر حقـا   ی،الفاظ و اصطالحات در هر علمـ  ینکهبا توجه به ا

از ورود به هر مبحث، الفـاظ و   یشپپذیرد،  یوسیله آنها صورت م هو تفهم ب یمو تفه نشانند یم
 یـان آن مباحـث نقـش داشـته، ب    یـین آنها در تب یقدقو  یحکه معنا و مفهوم صح یاصطالحات

  مصون بماند.   ،مطالب از مغالطه در اشتراك عرضهتا  شود یم

  ) سنتالف

  )  50: 1392خیز،  سنت در لغت به معناي روش و شیوه است. (شب
 در کـه  اسـت  گفتارهـایی  و رفتارهـا  تمـامی  معنـاي  بهدر دین اسالم و منابع دینی، سنت 

  .است نهی نفرموده آن ایشان از و شده می انجام |بر اکرمپیام زمان و حضور
نیـز داخـل تعریـف سـنت      ^امامان معصوم شیعه ،در مذهب شیعه، عالوه بر پیامبر اکرم

 و گفتـار  یعنـی  شـیعیان  اصطالح در سنت مجموع، در) 64/  3: 1390مظفر، . (اند دانسته شده
. |یرِ پیامبرتقر و کردار و گفتار یعنی سنت اهل اصطالح در و معصوم، چهارده تقریرِ و کردار
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گفتار به معناي قول چهارده معصوم و کردار به معناي عمل و رفتـار چهـارده معصـوم اسـت.     
  )  50: 1392خیز،  تقریر به معناي سکوتی است که عالمت رضایت باشد. (شب

  ین) ثقلب

بها  گران یء) و هر ش137/  5: ق 1405یدي، مسافر (فراه يبار و کاال يلغت، به معنا در ثَقَلْ
منظـور،   ابـن ؛ 78/  9تـا:   یبي، (ازهر .آن کوشش شود يدر نگهدار یداست که با يو ارزشمند

 1404زکریا،  ابن( ،اند معنا دانسته یکاز اهل لغت، ثقْل و ثَقَل را به  ی) برخ114/  2: ق 1414
انـد.   و تفـاوت قائـل شـده   آن د یانم یگرد ی) اما برخ115/  2: 1414منظور،  ابن؛ 382/  1: ق
  )98/  1: 1367یگران، و د یس؛ ان430/  1: 1988ـ 1987ید، در ابن(

  )  115/  2: 1414، منظور ابن؛ 137/  5: 1409یدي، است. (فراه» اثقال« ،جمع هر دو واژه

  واژه ثقل در قرآن )ج

/ ؛ عنکبـوت  2/  ؛ زلـزال 7/  (نحل یهثَقَل در قرآن به کار نرفته، اما اَثقال در چند آ یاواژه ثقْل 
مراد از صورت  ،) عموم مفسران31/  به کار رفته است. (الرحمن یهآ یک) و ثَقَالن فقط در 13
؛ 112/  29: تـا  یبـ ي، ؛ فخـرراز 396 / 10: 1387ــ 1382ي، گروه جن و انـس (راز  ورا د یراخ

ن هـم مـراد از آن را   از مفسرا ي) و معدود106/  19تا:  یبی، ، طباطبائ447/  4: تا یبیر، کث ابن
  )267/  4: 1334ی، ؛ بحران345/  2: 1404ی، اند. (قم قرآن و عترت دانسته

ع قـرآن، بـه جـن و انـس اطـالق شـده اسـت.          یز ن یاتاز روا يا واژه در دسته ینا بـه تَبـ
  )412/  13: ؛ همان39/  2تا:  یبی، ؛ مجلس136 / 2: تا یحنبل، ب ابن(

انـد، کـه    ) دانسـته یـت ب واژه را قرآن و عترت (اهل ینراد از امات، ییگر از رواد يا در دسته
  نوشتار است. ینمورد نظر ما در ا یثبرگرفته از حد

  . پردازیم یبه اصل مباحث م یديکل یماکنون بعد از روشن شدن مفاه

  ^تیقرآن و اهل ب همتایی
آن دو بـه   یـان م جانبه است. ارتباط و همه یقعم اي با قرآن، رابطه |یامبرت پیاهل ب رابطه
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آن دو، به منزله تبـاه سـاختن    یکتفکین، متواتر ثقل یثمستحکم است که بر اساس حد يحد
بـدون   ^یـت ب  اهـل  داست و نـه وجـو   بخش یت، هدا^یتب  نه قرآن بدون اهل ؛آنان است

زدن به یکی و رهاکردن دیگـري، بـه جـدایی از هـر دو      چنگ ن،ی. بنابرااست پذیر قرآن امکان
  )76: 1379نصیري، . (انجامد می

 تـرین  مهـم  ید. شـا کـرد  یبررس توان یممختلف  يها جنبهاز  را ^یتب قرآن و اهل رابطه
از  یکـی باشد.  ^یتب  هلا هدر قالب سنت و سیر یمآن مفاه یانقرآن، ب یممفاه یانب یکردرو

ن تبیـی  فهـم در  تواند یکه م استقرآن در قالب گفتار و عمل  ینمضام یانآن مباحث، روش ب
 گفتاري هاز سنت و سیر ي، ما مواردلیدل ین. به همباشد یدو دریافت مراد جدي الهی مف یاتآ

را تبیین خـواهیم کـرد    پرسشو پاسخ این  ی،را بر اساس قرآن بررس ×و رفتاري امام سجاد
چراکـه   ؛آن با آیات قرآن چگونه بوده است یو هماهنگ ×که سبک گفتار و عمل امام سجاد

 تقریـر  و فعـل  و سو، قول یک از که آنجا از و داردرآن نقش تبیینی و تفسیري ق در قبالسنت 
 اعتبـار  و حجیت سنت، به قرآن آیات دیگر سوي از و شود؛ بیتش سنت نامیده می و اهل پیامبر

ـ  نتیجه بخشد، این می  سـنت  سـبب  بـه  قـرآن  آیـات  تفسـیر  و تبیـین  کـه  آیـد  مـی دسـت  ه ب
معصـومان مطـابق    یعمل یرههم س ،اساس این بر. تاس برخوردار حجیت از نیز ^معصومین

قرآن بوده است و ثقل اصغر بـه منزلـه مفسـر و     یینتب يقرآن بوده و هم گفتار آنان در راستا
  بر آن است. یثقل اکبر و هماهنگ با آن و متک ینمب

  ×کارگیري آیات قرآن در گفتار امام سجاده ) بالف
 یبـر اسـاس مبـان    ایشان  شمندارز یاناتستند و بقرآن ناطق ه یقاز مصاد یکی ×سجاد امام

شـواهد عبارتنـد از: اسـتناد     ینکه ا آید یدست مه ب يبر شواهد یهمدعا با تک یناست. ا یقرآن
ـ  بهو قرآن  یاتآ اب ×امام سجاد یاناتب یققرآن، تطب آیات به 1یممستق  یکارگیري الفاظ قرآن

 آیـد  یدست مه شواهد، ب یندر خصوص اذکرشده  هاي در کلمات آن حضرت. با توجه به مثال
                                                                             

 فرمایند؛ می بیان مستقیم طور به را اي گفتار خویش، آیه تأییداین است که حضرت در  ،استناد مستقیم. 1
 .فرمایند می بیان خویش کالم تأیید در را آیه محتواي حضرت غیرمستقیم، آن استناد در اما
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  است. یوح يها آموزهبر  یو مبتن یقرآن یو اساس و مبان یهپا يدارا ×امام سجاد یاناتکه ب

؛ 294/  1: ق 1425، نقـل شـده (کلینـی    یقینکه از فـر  ینمتواتر ثقل یثاساس حد نیبر ا
 هدربـار  اگوهـ و ) و گفـت 6 ح ،414 / 1: ق 1404قمـی،   صفار ؛397ق:  1417عبید الجوهري، 

 و) 71 - 76: 1402الـدین،   شرف(است،  دهیگرد مذاهب تقریب و گرایی هم موجب حدیث، این
سـنت بـه    از منابع اهل یتنها برخ ،مورد اتفاق همگان استمندي که ارزش یقاتتحق اساس بر
از  یدر برخـ  »یعترتـ « یربا تعب روایات که اند کار برده را به »یسنت«واژه  ،»یعترت«واژه  يجا

/  44: حنبل، همـان  ابن؛ 258/  12: ق 1387ترمذي، . (است ترصحاح نقل شده و مورد اعتماد
، قشـیري نیشـابوري،   75: ق 1385مکی،  حجر ابن ؛109/  3ق:  1417؛ حاکم نیشابوري، 134
 ؛ فخـر 40/  8: ق 1422؛ ثعلبـی نیشـابوري،   47/  1: ق 1409، يالهنـد  یمتقـ  ؛44/  2تا:  بی
ـ   ابن؛ 18/  4: ق 1415؛ آلوسی، 144/  4: تا یکثیر، ب ابن؛ 173/  8: تا یبي، راز تـا:   یعسـاکر، ب
بـارز عتـرت    يها داقاز مص یکی ×) امام سجاد12/  2تا:  بیحجر عسقالنی،  ابن؛ 216/  42

تا  یهمراه ینهمواره، همراه قرآن است و ا یشانا مقرآن بوده و کال تلو یتال و |رسول خدا

دیگـر، حضـرت امـام     یـث واهد ماند و از قرآن جدا نخواهد شـد. بنـابر احاد  خ یباق یامتروز ق
/  18: ق 1412قرآن را بر عهده دارند. (حر عاملی،  یینهستند که تب یاز زمره کسان ×سجاد

  )414/  1: ق 1404قمی،  ؛ صفار9 ح / 19: ، همچنین25 ، ح136
حـق قـرآن را ادا    که یابند یقتوف خواهند یخود همواره از خداوند م يدر دعاها آن حضرت

فَاجعلْنا ممـن يرعـاه   : «فرمایند یخصوص م ینباشند؛ آن حضرت در ا شاوامر یمو تسل کنند
قَادتبِاع لَک يندي و ،هتايرِع قح هاتکَمِ آيحميمِ للس4 ، فراز42 يدعایه، سجاد یفه(صح». الت (  

 عبـارت  و قـرآن  حق هحاکی از اهتمام امام به رعایت شایست» ايتهيرعاه حق رِع« عبارت

  .است الهی محکم آیات برابر در حضرت آن بودن تسلیم دهنده بعدي، نشان
 دست به ـ یثاحاد یرسادر و چه  یفهصح دعاهاي در ـ چه ×امام سجاد یاناتب  یاز بررس

در واقـع،  اسـت.   بـوده  اي یـژه و یتهما يداراائمه  گریدامام، همچون  نزد آنکه قرآن  آید می
اسـت   يشـواهد  یمدعا برخ ینا یلمعصوم است. دل مآن اما سخنانمحکم  يقرآن مبنا یاتآ
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استناد و مطابقـت کلمـات    یبر اساس چگونگ توان یموارد را م ینگردد. ا یکه در ادامه ذکر م
  کرد: یمتقس یبه سه بخش کل ،امام با قرآن

  ×امام سجاد یاناترآن در بق یاتبه آ یماستناد مستق .1

بـار   یسحدود  که چنان اند؛ استناد فرموده یقرآن یاتخود به آ یاناتدر مجموع ب ×سجاد امام

 یفه،از صح یرحضرت غ یانات آنب گریدعدد در  ینا .آمده است یفهصح يدر دعاها اتیآ عین
  :فرماید می ×است. امام سجاد شتریب یاربس

رِه و استوعب حساب عمرِه قَبضه ايل ما ندبه إِلَيه مـن موفُـورِ   إِذا بلَغَ اقْصي أَثَحتي 
قابِهحذُورِ عم أَو زِي... « ثَوابِهجيوا    الَّ لـنساح ـزِي الَّـذينجي لُوا وما بِما عاساؤ ذين

ال يسئَلُ عمـا يفْعـلُ و هـم    «آالؤه  تقَدست أَسماؤه و تظاهرت هعدالً من» بِالْحسين
  )7و  6 ، فراز1 ي. (همان، دعا»يسأَلُونَ

اسـت. در   یماز قـرآن کـر   یـه دو آیه، سجاد یفهاول صح يبخش از دعا یندو عبارت در ا
  سوره مبارکه نجم آمده است:

 َيجـزِي  و عملُـوا  بِمـا  أَسـاؤا  الَّذين ليجزِي الْأَرضِ و للَّه ما في السماوات و ما في
وا الَّذيننسي. أَحنس31/  نجم( بِالْح(    

انـد،   تا کسانی را که بد کرده ؛از آنِ خداست ،و زمین است ها آسمان در چه هر و
اند، بـه نیکـی    کیفر دهد، و آنان را که نیکی کرده اند به [سزاي] آنچه انجام داده

  پاداش دهد. 

  است. شدهمبارك، استناد  یهآ یناز ا ز به بخشیین ×سجاد امام یاناتدر ب

در آنچـه [خـدا]   ؛ ال يسئَلُ عما يفْعلُ و هـم يسـئَلُون  « ؛است یاءسوره انب 23 یهآیگر، د آیه

که حضـرت   »خواهند شد بازخواستها]  دهد چون و چرا راه ندارد، و[لی] آنان [انسان انجام می
  .اند ه آن استناد کردهمطالب خود، ب یانب يبرا

در تفسـیر   ×روایـت از امـام سـجاد    122 موارد، حـدود ن یاذکر است که در کنار  شایان

یـات آمـده   الفاظ آ عین ها) که در آن376 ـ 434/  1: 1379ي، ده (عطاردشبرخی از آیات نقل 
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 یرو تفسـ  یینتبیح، از سخنان آن حضرت، توض یاريبس يگفت که مبنا توان یم ینبنابرا است.
 یـن مطلب اشاره دارند کـه ا  یندر ضمن سخنانش به ا زیحضرت ن قرآن بوده است. خود یاتآ

  :فرمایند یم مثال يبرا است؛ یماز قرآن کر اي یهآ ،عبارت
فَي     فَقُلْتالْـأَو رالْـأَب کـمقَس و تمأَقْس و قدالْأَص قالْح لُکقَو ـماِء   «وـي السف و

 و قُکُمونَرِزدوعما ت « قُلْت ثُم»     کُـمثْـلَ مـا أَنم ـقلَح هضِ إِنالْأَر ماِء والس بر فَو
  )5ـ  4 ي، فرازها29 يدعایه، ه سجادیف(صح ».تنطقُونَ

اسـت کـه حضـرت در     یـات سـوره ذار  23ـ   22، آیات عبارات حضرت خطاب به پروردگار
  اند. دهکرور مستقیم استفاده از آیات به ط ،الي بیانات خویش هالب

  قرآن یاتبا آ ×امام سجاد یاناتمطابقت ب .2

مطـابق بـا    یقاًاما دقیامده، ن هادر آن یهلفظ آ ینکه عاست  ×از امام سجاد یاناتیب ،بخش دوم

و  یمقرآن کـر  یاتحضرت به آ کاملاحاطه  یايگو ،نکته ین. ااست یمقرآن کر یاتآمضمون 
  قرآن است. آن حضرت، یاناتب یمبان دهد شان میاستناد به آیات است که ن

(همان، ». تقَر بِه عيوننا إِذَا برِقَت الْأَبصار، و تبيض بِه وجوهنا إِذَا اسودت الْأَبشار حمداً«

  )14، فراز 1 يدعا
  دارد:  یقتطب یماز قرآن کر یاتیبا آ یفه،صح يدعا ینکه ا آید یدست مه دقت ب یکم با

حمد ( »است ستایش خدا را که پروردگار جهانیان؛ نياحلمد ِهللا رب العامل« یهبا آ» حمداً« ـ

   ؛دارد یق) تطب1/ 

اه کـه دیـده خیـره    گـ پـس آن ؛ فَاذا برِق البصر« هیبا آ» تقَر بِه عيوننا إِذَا برِقَت الْأَبصار« ـ

هایی سـپید   [در آن] روزي که چهره؛ وجوه يضتب يوم«با آیه  نی) و همچن7/  یامتق( ».گردد

  ؛دارد تطبیق) 106/ عمران  آل( ».گردد

) 39 / عـبس ( »نـد ا خندان [و] شـادان ؛ ةمستبشر ةضاحکَ« یهبا آ» إِذَا اسودت الْأَبشار« ـ

  دارد.  یقتطب
ان یجرو از  استابق با آیات قرآنی از نظر محتوا، مط ×این اساس، سخنان امام سجاد بر
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 سـازگار  عمـل  بـا  گفتار اگر چراکه ت دارد؛یحکاروح قرآن در بیان و عمل آن حضرت  داشتن
 آمده است. (بقـره  همراه با هم ،با عمل ز ایمانین قرآن آیات در که شود؛ چنان ینم تأیید نباشد،

  و ...) 57 / نساء ؛57 / عمران آل ؛277، 82، 25 /

  یقرآن الفاظ .3

آن  یاصـل  یرضـما  یـا با اعـراب و   یلیامام است که به دال یو عبارات قرآن یرسوم، تعاب بخش
انـد،   قرآن بهره بـرده  یاتاز آ یحضرت به نوع یگر،. به عبارت داستعبارت در قرآن، متفاوت 

از  فقـط است؛ بلکـه   یهمطابق با مضمون آ یشانا یانو نه ب هرا ذکر کرد یاتلفظ آ عین نه اما
  اند: مطالب خود استفاده کرده یانب يبرا یلفاظ قرآنا

یه، سـجاد  یفه(صـح  ».يشهده الْمقَربونَ«يرتفع منا إِلَي أَعلَي علِّيني في کتابٍ مرقُومٍ  حمداً

  )13اول، فراز  يدعا

اسـت،   آمـده  ×امـام سـجاد   يارزشـمند از دعـا   یـان ب ینکه در ا» کتابٍ مرقُومٍ« عبارت

 :قـرار دارد  یعبـارت در حالـت رفعـ    ینایم، تفاوت که در قرآن کر ینبا ا ؛است یقرآن یعبارت
»مرقوم 20/  ینمطفف(. »شده کتابی است نوشته؛ کتاب(  

 ».مقربان آن را مشاهده خواهنـد کـرد   ؛املقربون يشهده« یعنی ،عبارت بعد از آن ینهمچن

  حضرت ذکر شده است. کالم درکه است  یمقرآن کر یه) آ21/  همان(
 و معـارف  بیـان  حضـرت، بـراي   آن کـه  شود یم برداشت چنین ،مجموع مطالب یادشده از
 حضـرت  آن پیـروان  ما. بوده استن قرآن شارح و مبی کرد و می استفاده قرآن از ،یاله حقایق

ن ینـ چ جسته، تمسک آنها به کنیم، باید زندگی ^بیت  اهل شیوه و روش به نیز اگر بخواهیم

  م.یعمل کن

  بر اساس قرآن ×امام سجاد یعمل یره) سب
 واالي هـاي  ارزش از اي بر اساس کماالت انسانی و بیـانگر مجموعـه  همواره اولیاي خدا  رفتار

 یخداوند هیچ فضـیلت  که است ×العابدین . یکی از این اولیاي خدا، امام زینبوده است انسانی
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شخصـیت  در سان باشد؛ مگر اینکـه آن فضـیلت   یز انیاست که باعث تشخص و تم قرار نداده

  )155/  4: ق 1379شهر آشوب،  ابن؛ 165/  1: ق 1385بابویه،  ابن. (وجود دارد ×امام سجاد

مسـلمانان رخـت بربسـته     هجامعاز  یاسالماخالق  امویان، که با تسلط زمانی هر آن برهد
همانگونـه کـه    بـود؛  همتا یدینی، ب تقواي و یاسالم يواال اخالق و آداب حضرت در بود، آن

 هسـیر  روست که هـرکس  نیازا) 23، باب 253ق:  1395بابویه،  ابن. (اند گونه این بیت  اهل تمام
 در و آورد یمـ  فـرود  تعظـیم  و تسلیم سر حضرت آن برابر در کند، مطالعه را ×امام ارزشمند

ــ شــگفت ــد یم ــان تمــام و مان ــوار آن معاصــران از اســالم بزرگ ــ در را بزرگ  و فضــایل ربراب

  )111/  80 :1387نیا تبریزي،  . (پاكشمارد یم ناچیز حضرت، آن هاي برازندگی
بـه   ،و علـم  تاخـالق، عبـاد   در اوج ،انسانی کامل و برگزیده حق ،پیشواي چهارم شیعیان

ـ   |و نمونه مجسم و عینی قرآن و رسول خداواقع  ) در دوران 6/  46تـا:   یبود. (مجلسـی، ب

و مردم به جاي بود انسانی و فضایل اخالقی فراموش شده  ايه ارزشسیاه حکومت اموي که 

 زمامـداران  پـروري  رعیـت  و خویی دوستی، اخالص، نرم زیستی، تواضع، نوع مشاهده زهد، ساده
دینـوري،  بودنـد،   آنان بینی بزرگ و گرایی، خودمحوري طلبی، اشرافیت، تجمل یادن خود، شاهد)

 تمـام  منبع و جدش، مجمع سیره ياحیا با امام آن) 265: 1389ی، پیشوای ؛490ـ   491: 1371
و دشـمن را بـه تحسـین واداشـت.      دوسـت  که چنان شده گشت؛ فراموش هاي ارزش و فضایل
  )80: 1387نیا تبریزي،  (پاك

خـویی،   از پرستش خدا، زهد و عبادت، محاسبه نفس، عفو و گذشت، نـرم  یاري،بس روایات
  سخن گفتـه  ×... امام سجاد شجاعت وتقوا، مستمندان،  از یريدستگي و سخاوتمند ،احسان

؛ سـبط  136/  3: ق 1407اصـفهانی،  . (اند تأکید کرده یشانا یاخالق يها یژگیوو بر صفات و 
  )327: ق 1383جوزي، ال بن 

و  را برشمرده» الرحمن عباد«خداوند صفات  ،سوره فرقان که در آن یانیپا یاتبا دقت در آ
که  هایی نشانه آن ههم یابیم درمی، است ×هایی که درباره سیره امام سجاد تنیز بازخوانی روای

در مقابـل   با جـاهالن  تواضع و فروتنی، برخورد سالم ـشده   رفیبندگان کامل خداوند مع يبرا
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در وجود امام ـ ) 334 ـ 331/  15تا:  ی... (طباطبایی، ب در شب و هکنند ، سجدهآنانبرخورد زشت 
چـون  تاریـک،   هخـود در آن دور  تاربا رفتار و گف یشاناست. ابوده آشکار  ×ینبن الحس یعل

 در» اهللا یفۀخل« ،و به حق یاله پایان بیمظهر کماالت  یت،انسان یندگانجو يروشن برا یچراغ
  )اقتباسبا  605: 1386اشتهاردي، و  و در همه عوالم وجود بود. (عبدوس ینزم

 آن راتـوان   کـه نمـود بیشـتري دارد و مـی     ،آن امام یعمل یرهاز س اي گوشه ،راستا یندر ا
بتوان  ،تا با تمسک به آن خواهد شد یبررس ،دانست يمؤثرالگوي کاربردي فردي و اجتماعی 

  زندگی کرد. ^بیت  به سبک اهل
یـر  ام یشهسـتند و بـه فرمـا    یانسـان  یلو جامع کماالت و فضا یتجسم عال ^یتاهل ب

  اهـل  هـدایت  نعمت هکرد و آنان که پرود یسها آنان مقاب توان یرا نم یکس« ×یعل مؤمنان،
 |یـامبر ) عتـرت پ 340: 153طبـه  البالغـه، خ  (نهج». با آنان برابر نخواهند بود پیامبرند، یتب

 بایـد  مانده به آنان بازگردد و عقب یدکننده با . شتابهستند یقیناسرار  هاي ستونو  یناساس د
ـ  یـت،  والحق  هاي یژگیو یراز یوندد؛بپ انبه آن  |یـامبر پ یتاختصـاص دارد و وصـ   انبـه آن

  )3 طبهبه آنان تعلق دارد. (همان، خ ،رسالت یراثمسلمانان و مآنان بر خالفت  درباره
تکلـف   یبر اصل نفـ  ×يو علو |يطبق سنت نبو ×امام سجاد یو اجتماع يفرد یرهس

 ×از امـام صـادق   ینـی ل) ک44 ، باب457/  1: ق 1418حرعاملی، ین). (الد یاستوار بود. (الحرج ف

  : کند یم یتروا
از  یسوار بود، بر گروه یشکه بر مرکب خو یدر حال ×ینبن الحس یعل روزي
حضـرت را دعـوت کردنـد     هاگذشت که مشغول ناهار خوردن بودند. آن یانجذام

چـون بـه   پذیرفتم.  یم ،هم غذا شود. حضرت فرمود: اگر روزه نبودم یشانکه با ا
 یشـان ا یدر پـ  ،آماده شد یوقت ؛آنان سفارش داد يبراو یکن یخوراک ،خانه رفت

  )123/  2: ق 1425ینی، غذا شد. (کل فرستاد و با آنان نشست و هم

 یحتـ  ؛شـود  آزردهاو  جانـب از  یشد مؤمن ینم یراض و زیست یم ار سادهیبسآن حضرت، 
از حضـرت   که ؛ چناننشود زحمتاو دچار  ل مقام و منزلتیبه دل یتا کس کرد یناشناس سفر م

 |بـا رسـول خـدا    یونـد پ لیـ دل فرمود: دوست ندارم بـه  کنید؟ ی: چرا ناشناس سفر میدندپرس
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  )620 / 3: 1383ی، تهران که نتوانم مانند آن را بدهم. (دلشاد یرمبگ یزيچ
صـدا   يکـار  ياز غالمان خود را برا یکی يکه روز اند نقل کردهتواضع آن حضرت  درباره

 یهنگام[ . سرانجامیدنشن یر دوم و سوم آن غالم را صدا زد و پاسخ. بایدنشن یپاسخ یزد، ول
 ي؟پاسخ نـداد  چراگفت: چرا! فرمود:  یدي؟ غالمآواز مرا نشن ،: پسرمید] از او پرسدیکه او را د

. ترسـد  نمی من من، از بنده که را خدا سپاس: فرمود حضرت گاه. آنترسم یگفت: چون از تو نم
  )373 / 2تا:  یبادي، بغد ي(عکبر

هـا   امامت، اعتقاد داشت که انسـان  يواالمقام  وجود، آن حضرت با اتین روایابا توجه به 
قرآن در چراکه  ؛مقاممرتبه و  لیدل بهنه  ،کرامت انسانی به یکدیگر احترام بگذارند لیدل هباید ب

فـي الْبـر و الْبحـرِ و     مملْنـاه و لَقَـد کَرمنـا بنِـي آدم و ح   « شده است:کرامت انسان توجه به 
؛ و به راستی ما فرزنـدان آدم را  رزقْناهم من الطَّيبات و فَضلْناهم علَي کَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً

هـا] برنشـاندیم و از چیزهـاي پـاکیزه بـه       گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب
) 70/ سـراء  (ا. »هاي خود برتري آشکار دادیم و آنها را بر بسیاري از آفریدهروزي دادیم  شانای

هـا   انسان یزکارترین) پره13/ (حجرات » انّ اکرمکم عنداهللا اتقاکم «... ن خداوند با آیهیهمچن

  . »قرار داده است ن آنها نزد خودیتر یگرامرا 

  عبادت پروردگار .1

 در کـه  آنانند ؛ وقياماً و سجداً لربهِم يبيتونَ الَّذين و« :فرماید الرحمن می در وصف عباد خداوند

  )64/  (فرقان. »آورند می روز به را ایستاده، شب یا سجده حال
خـدا وفـق    یخود را با بندگ يتمام کارها یراز ؛سراسر عبادت است ^معصومان زندگانی

 يو آنچه در قالـب رفتارهـا   دانستند نمی رمنحص...  و نماز، روزه، حج به را عبادت آنان. اند داده
بـه   ،»عبـد «عبادت از ریشه  آمد؛ چرا که یم شماربه  تعبادز یشد ن یاز آنان ظاهر م یاجتماع

، مـاده عبـد)   542: ق 1404ی، (راغـب اصـفهان   ؛معناي اظهار تذلل در برابر موجود اعلی است
 بـا ... باشـد یـا    از و روزه ونمـ  ماننـد  معـین  هـاي  عمـل  قیاز طر تذلل که این کند فرقی نمی

  رفتارهایی که مقصدشان قرب الهی است.
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داشـت و   شـهرت در کثـرت عبـادت،    ،دوران امـامتش  یژهو یطشرا یلدل به ×امام سجاد

عسـاکر،   ابن(، »ینالعابد ینز«، »ینالعابدیدس«به او  ،آنچنان به عبادت اهتمام داشت که به حق
 1426ی، ؛ اربلـ 228/  2: 1374یعقـوبی،  ؛ 188 / 4 :ق 1379شهرآشوب،  ابن؛ 378 / 41 تا: یب

) 197تـا:   یبـ ي، ؛ طبر229: ق 1385ی، قم یهبابو ابن؛ 6 ، ح5/  46 تا: یبی، ؛ مجلس74/  2: ق
؛ 303/  2: 1374یعقـــوبی، ؛ 480 / 1 :1388ی، (طبرســـ »ذوالثفنـــات«و  »ینالســـاجدیدس«

؛ 273 / 1: ق 1385همـو،  ؛ 65 :1361ی، قمـ  یـه بابو ابـن ؛ 188 / 4: ق 1379شهرآشـوب،   ابن
  .اند ) لقب داده8 :1380یدي، ؛ شه160 / 3: ق 1409ي، مسعود

 شـده  بهـره  یب یو عبادات واقع یاتکه جامعه از معنو یستز یم اي در برهه ×سجاد امام

 دمتـا مـر   کند یجادبه حضرت حق ا یفروزان از توجه واقع یتوانست کانونآن حضرت بود، اما 
/  6: 1385حکیم و بغـدادي،  منـذر . (یابنـد از آن همه غفلت و انحـراف نجـات    ،او از يرویپبا 

142(  
  :  کند ینقل م یاز عبداهللا بن محمد مرتش یدمف شیخ

علـت را   یو وقتـ  شـد  مـی  زرد اش رنگ چهـره  گرفت، یچون آن حضرت وضو م
! ایسـتم  یبـر پـا مـ    یکه در برابـر چـه کسـ    دانید یم یا: آفرمود یمپرسیدند،  یم
  )  150 / 4: ق 1379شهرآشوب،  ؛ ابن143 / 2تا:  ، بیبغداديعکبري (

  )258/  3تا:  یون، بیح . (ابن»افتاد یرعشه بر اندامش م ،در هنگام نماز«گفته شده  یزو ن
  :  یدگو زمخشري

به قصد وضو دستش را در آب فرو کرد و سرش را بـه   ×ینبن الحس یعل یشب
تا صبح به تفکر در آنها پرداخت و  ،انماه و ستارگ یدنطرف آسمان باال برد. با د

کـه اذان   دیبـه گـوش رسـ   مـؤذن   يکه دستش هنوز در آب بـود، نـدا   یدر حال
  )160/  3 تا: ی، بي(زمخشر گفت. یم

  :  گوید یم یمانی طاووس
 ی. وقتـ کنـد  یمـ  یهدعا و گریستاده، الحرام به نماز ا که در مسجد یدمرا د مردي

 یشـان اسـت. بـه ا   ×ینبـن الحسـ   یعلـ  یدمد .نزد او رفتمیافت،  یاننمازش پا
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که در  یدر صورت یدم! تو را در آن حال د|فرزند رسول خدا يعرض کردم: ا
اول  ی:آنها از ترس و هراس در امـان باشـ   یاريبه  یدوارمام هاست ک یزتو سه چ

و سـوم   ؛دوم شـفاعت از آن جـد توسـت    ی؛هسـت  |که فرزند رسـول خـدا  ینا
  .است ـ جل عزو ـرحمت خدا 

  در پاسخ فرمود:  ×ماما
] در از هـراس آخـرت  مـرا[  ،هسـتم  |که من فرزند رسول خداینطاووس! ا اي

 یشـاوندي خو ،که فرمود: در آن روز ام یدهاز خداوند شن ]چرا که[دارد؛  یامان نم
 انشـان [دیگـر] آن روز می  ؛فَالأَنسابَ بينهم يومئذ و اليتسـاَءلُون « آیـد:  یبه کار نم
/ (مؤمنـون   .»پرسـند  ویشاوندي وجود ندارد، و از [حال] یکـدیگر نمـی  نسبت خ

خداونـد متعـال    یراز دارد؛ یدر امانم نگه نم نیز جدم، آن شفاعت مورد ) در101
و جز براي کسی که [خدا] رضایت دهد، ؛ واليشفَعونَ إِالَّ لمن ارتضي: «فرماید یم

خداونـد  ی، ه در مـورد رحمـت الهـ   ) و بـاالخر 28/  یـاء انب(. »کننـد  شفاعت نمی
که رحمـت خـدا بـه نیکوکـاران     ؛ إِنَّ رحمت اللَّه قَريبٌ من الْمحِسنني: «فرماید یم

  )101 / 46: تا بیی، مجلس؛ 56/ اعراف (. »نزدیک است

 158 به سفر حج داشت. مبناي قرآنی این عمل حضرت، آیه یفراوان یاقاشت ×سجاد امام
 دار نشان الهی عالمت به که است محل دو مروه، و صفا:فرماید می خداوند که است بقره هسور
. آورد مـی  یادشـان  بـه  را خدا و دهد مت، بندگان خداي را به سوي خدا سوق میعال آن و شده

کلوخ جاده را کنـار  و  شد یم یادهپ یاردر راه حج چه بسآن حضرت ) 580/  1تا:  ی(طباطبایی، ب
  )103/  3: 1403ابن عبد ربه، ؛ 76/  46 :تا بیی، . (مجلسینندبن یبآس یانتا حاج زد یم

تـا   ینـه آورد. پس فاصـله مد  يجا حج به یادهپ ×ینبن الحس یعل: «نویسد یم یدمف شیخ

  )76 / 46 :تا بیی، ؛ مجلس143 / 2تا:  یب، يي بغداد. (عکبر»یمودروز پ یستمکه را در ب
لقـب   لیـ دل یناوست. به هم یطوالن هاي سجده ×ینبن الحس یعل يها عبادت یگرد از

سـخت بـه سـجده     ینـی خشـت و گـاه بـر زم    یبر سنگ یگاه یشاندادند. ا یشانسجاد را به ا
 یرسـراز  یـش و رو کـه عـرق از سـر    یطـوالن  يهاي او به قـدر  ) سجده108: (همان رفت. یم
  )64 :. (همانشد یم
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  علم و دانش .2

تا خدا [رتبه] کسـانی از شـما را   ؛ م و الَّذين أُوتوا الْعلْم درجاتيرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منکُ ...«

  )11/ مجادله (. »و کسانی را که دانشمندند [بر حسب] درجات بلند گرداند مان آوردهیاکه 
بـود.   ×یـر مؤمنـان  جـدش ام  وارث ،زمان خود و در دانـش  ن فردی، داناتر×امام سجاد

م و یحک. (منـذر یافـت و رسـالت پـرورش    یدر خاندان وحـ امامت داشت و  يمقام واال یشانا
و بالغـت را از جـدش   افت کرده بـود  یدررا از خزانه پروردگار خود ) دانش 20: 1385 بغدادي،

رسـاله حقـوق و دقـت در مضـمون     یه، سـجاد  یفهبه صح ی. نگاهه بودبرد ثبه ار یرمؤمنانام
یـغ،  امامان، بل یگران مانند کالم دسخن ینکه ا دهد یمعروف ابوحمزه، نشان م يدعا هاي فقره

 یهسـجاد  یفهاسـت. صـح   یتـی و ترب یاخالقـ  هـاي  در موضوع یشترو ب استو آموزنده  معنیپر
در مناسبات خـاص گفتـه شـده اسـت.      کهاست  یو نکات عال ینبا مضام ییدعاهابر مشتمل 

  (برگرفته از مقدمه شهید صدر بر صحیفه سجادیه، با تلخیص)
 یارواالمقـام و بسـ  یث، الحـد  یـر کثین، امـ  يفرد ×ینبن الحس یعل«: نویسد یسعد م ابن

 ،د کـه در آن کـر  یـر دا یث) او مدرسه فقـه و حـد  160/  5: ق 1405سعد،  (ابن». بود یزکارپره
؛ 157 و 116: 1365ی، . (نجاشـ دادنـد  یبه درس او گوش فرا م یانموال یو حت ینصحابه، تابع

  )52  :1384؛ مؤدب، 17/  8: ق 1425ینی، کل
نفـر دانسـته کـه در     173را  ×امـام  یـث احاد یـان تعـداد راو  ،در رجال خود یطوس یخش

 بـن  عامري، عبداهللا انصار  بن جابر«چون  گروهی. اند کرده یتروا یشانموضوعات مختلف از ا
ی، ابو خالد کابلیر، محمد جبیر، جب  بنید سع«چون  يو افراد ،از صحابه »یبمس  بنید وائله و سع 

  )213/  3: 1370، امیناز تابعان هستند. (» بن عبداهللا بن جعفر یلعون و اسماع  بن  قاسم
  است: یتاهم یزدو نکته حا ×امام سجاددانش مورد  در

دو امام بعـد   يرا برابزرگ  یانقالب فرهنگ یک عاشورا، زمینه واقعه از بعد حضرت آن .1
و شور و نشاط و باور و  سازدف جامعه را برطر یروح ید خمودگیکوشفراهم ساخت. او  خوداز 

از  ییجه گرفت که بخشنت توان خود برگرداند. بر همین اساس، می یقیحق یرواناعتماد را به پ
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 یجامعـه اسـالم   یـار در اخت ×که در عصر امام محمد باقر و امام جعفر صادق یعلم نهیگنج
  بوده است. ×امام سجاد راثیمقرار گرفت، 

 یـت سـو و ترب  یـک از  ×الحقـوق امـام   ۀو رسال یهسجاد صحیفه ارزشمند مجموعه دو .2

 نگیو فره یعلم یعرف یگاهجا بر) 119 ـ 118: ق 1348سو، (طوسی،  یگرممتاز از د یشاگردان
  حضرت داللت دارد.

  عزت و کرامت نفس .3

»لَّهةُ لزو الْع هولسرل و ؤلْمننيلمؤمنـان اسـت   عزت از آنِ خـدا و از آنِ پیـامبر او و از آنِ  ؛ م.« 

  )8/ منافقون (
، عزت نفـس  ×امام سجاد و از جمله یاله يایی اولاجتماع یتشخص هاي یژگیاز و یکی

 یچهـ  آنـان،  یرو در زنـدگ  ین. ازاگیرد یمسرچشمه از عزت ذات حضرت حق،  که است یشانا
  ذلت در آن باشد. یهسا ینکه کمتر خورد یبه چشم نم یعمل

کـه   شـوم  یذره از ذلت، خوشحال نمـ  ینتر کوچک یحت بلدر مقا: «فرمود یآن حضرت م
بـر  ) 22 / 1: ق 1391ی، قم یهبابو ؛ ابن100 / 46تا:  یبی، (مجلس». سرخ داشته باشم يشترها

انتساب درباره  یادز ، سخن ابنیادبن ز یداهللاکه حضرت در کاخ عب بود ین عزت الهیاساس هم
دستور قتـل حضـرت    یادز ابن و چون ن پاسخ گفتاز قرآ اي یهکربال به خدا را با آ يقتل شهدا

کشته شـدن در   دانی یمگر نم ترسانی؟ یمرا از قتل م یاآ«فرمود:  ×را صادر کرد، امام سجاد

 / 45تـا:   یبـ ی، ؛ مجلسـ 116 / 2تا:  یبي، . (عکبر»ستراه خدا، عادت ما و شهادت کرامت ما
  )171 :ق 1417طاووس،  ؛ ابن42/  2: ق 1418ی، ؛ خوارزم118

  زهد .4

دو عبارت خالصه  در را زهد تمام ×علی امام است.یکی از فضایل اخالقی از دیدگاه اسالم، زهد 

 شـما  دسـت  از آنچـه  بر ؛ تاآتاکُم بِما التفْرحوا و ما فاتکُم علي تأْسوا لکَيال«فرماید:  کند و می می

 در و )23 یـد / حد(. »شـادمانی نکنیـد   ،نشوید و به [سبب] آنچه به شـما داده اسـت   اندوهگین رفته
  )403و  400: 1378شبر، . (کند استناد می آیه حقیقی، به این زاهد هاي معرفی نشانه
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فتـال   ابـن ؛ 89: ق 1412مقدمه و مزرعـه آخـرت اسـت. (دیلمـی،      یادنی، اسالم ینشب در
ـ  یاله یاياول ل،یدل ین) به هم159: 1379مجلسی، ، 43/  5ق:  1423یشابوري، ن بـه   یـا، ه دنب

 یقـت حق ین. ااند یستهاو نگر يبه قرب و لقا دنیرسو  یالهرضوان  کسبو ابزار  یلهعنوان وس
 نـه  یاسـت، تعلـق بـه دن   نداشتنمطرح است که همان » زهد«عنوان  اب یاله یاتدر ادب یمتعال
 و یـا زاهد در دن ينمونه اعال مطهرش،همچون اجداد ز ین ×سجاد امام آن. از نبودن مند بهره

  :فرمایند یدر تبیین زهد م یشانراغب به آخرت بوده است. ا
دهالز      ـاتجرلَـي دأَع عِ ورالْـو ـاتجري دنأَد دهالز اتجرلَي داٍء فَأَعزةُ أَجرشع

الر اتجري دننيِ أَدقالْي اتجرلَي دأَع نيِ وقالْي اتجري دنعِ أَدرالْو   ـدهإِنَّ الز ـا وض
ابِ اللَّهتک نم ةي آيلَ  فج و زع»وا بِما آتاکُمحفْرال ت و کُملي ما فاتا عوأْسال تکَيل. 

  ) 62/  2: ق 1425کلینی، ؛ 490 :ق 1416ی، (حران
 یناست و بـاالتر  ییپارسا رجهد یندرجه زهد، کمتر ینباالتر ؛زهد ده جزء دارد

 تـرین کمیقـین،  درجه  ترین یاست و عال یقیندرجه  ترین یینپایی، ه پارسادرج
] آمـده  نیچن[، قرآن یاتاز آ یکی] زهد در یفاست. همانا [تعر يدرجه خشنود

و به سبب آنچـه بـه شـما     یدنشو اندوهگین تا بر آنچه از دست شما رفته«است: 
  ».یدداده است، شادمان نگرد

؛ ثبـت شـده اسـت    یخدر تـار  بـاره  نیـ درا ×ام سـجاد مستمر حضرت ام یحو نصا مواعظ

 ی،طـوالن  اي بـا خطبـه   یالنبـ  در مسجد ،حضرت هر جمعهیب، مس  بنید که بنابر نقل سع چنان
  )8 ، ح76 ـ 72 :ق 1425ینی، . (کلکرد یدعوت م يمردم را به تقوا و زهد و خودساز

  يصبر و بردبار .5

 نیـز  متعـال  خداي اساس همین بر. رود ار میهاي رسیدن به مدارج کمال بشم صبر یکی از راه

گوینـد:] درود بـر شـما بـه      [و به آنان مـی ؛ بِما صبرتم علَيکم سالم«: فرماید می زمینه این در

  )24/ رعد (. »[پاداش] آنچه صبر کردید
د: صبر بر طاعـت،  کرمطرح  یهبحث صبر را از سه زاو توان یم ی،مراجعه به منابع اسالم با

صـبر در هـر سـه     ید) بدون ترد287/  3: ق 1431 . (نراقی،یبتو صبر بر مص یتمعصصبر بر 
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گـر،  ید ياز سـو بخش است.  و لذت یرینش یارکه بس رددا یجیاما نتا ؛حوزه با رنج همراه است
تـرك   یـا مقدمه طاعـت  کمک گرفتن از آن، و  شود یصبر در هر سه حوزه عبادت محسوب م

  گونه امور را بر انسان آسان سازد، خداوند است. ینمل اتواند تح یکه م است و آن یتمعص
 یمـدارج کمـال را طـ    تـوان  یراه، نم ینصبر و استقامت در برابر بالها و مشکالت ا بدون

ما ؛ راجِعون يهانا ِهللا و انا الَ« یدبگو یبتکه هنگام مص ی: کسفرمایند یم |کرد. رسول اکرم

او را جبـران   یبت) خداونـد مصـ  156/ بقـره  ( ،»گـردیم  می باز واز آنِ خدا هستیم و به سوي ا
کـه موجـب    اي یسـته عـوض شا یبت، و بـر آن مصـ   گردانـد  یمـ  یکورا ن يو عاقبت و کند یم

  )129 ـ 128/  2تا:  یبیی، . (طباطبادهد یانسان گردد، قرار م يخشنود
 از چیـز  همـه  کـه  دانـد  هرکس به این آیه و آیات دیگر قرآن اعتقاد قلبی داشته باشد، مـی 

 ایـن  گفـتن  از منظور که است بدیهی. شود نمی ناراحت هرگز ها نعمت زوال از رو، نیاوست. ازا
(کـه   بلکه توجه به حقیقت و روح آن است کـه یـک دنیـا توحیـد     ؛کر، تنها ذکر زبانی نیستذ

  )139/  1: 1382بابایی، . (است نهفته آن عمق در ایمان، و) استمحور تمام آیات قرآن 
 یـن مکتب صبر اسـت. نمونـه بـارز ا    افتهیز پرورش یئب ندر برخورد با مصا ×م سجاداما

  گذاشته شد. یشبه نما» نهضت عاشورا« یاندر جر ،صبر
 يقدردر واقعه کربال، آن حضرت را به  یشانو خاندان و اصحاب ا ×ینامام حس شهادت

؛ 272: ق 1391بابویـه،   (ابن. یستندگر یبتمص ینها بر ا سال یات،روا یمتأثر کرد که بنابر بعض
داشـتن   بلکـه زنـده نگـه   نبود،  یعاطف یواکنش تنها واکنش ینا یقت،) در حق121: 1362، همو

ه خطـاب بـه   کـ چنان ؛به جامعه بـود  یثارروح حرکت، شهادت، شجاعت و ا يحماسه آنان و القا
  فرمودند:  ینهمردم مد

 یبتیصبرسـوز و مصـ   ايهـ  اندوز، درد و رنج غم يبزرگ، بالها یبرا در مصا خدا
کـه مـا را ممـتحن و    ي، مردم! حمد خـدا  ي. اگزارم یسپاس م ینسخت و سنگ

.  رخنه که در اسالم واقع شـد ...  یبزرگ و به بزرگ هاي یبتمبتال ساخت به مص
  )85 ـ 84 :ق 1417طاووس،  (ابن

 از باشـد  تـر  که نـزد مـن محبـوب    یاشامیدمن اي جرعه هیچ«: فرمودند صبر مورد در ایشان
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  )102 / 46: همانی، (مجلس». که صاحب و مسبب آن را مجازات نکنم خشمی جرعه

  عفو و گذشت .	6

؛ سالما قالُوا اجلاهلُونَ خاطَبهم اذا و... «: فرمایـد  می یلت اخالقین فضیدرباره ا سبحان خداي

  )  63/  (فرقان. »دهند می پاسخ مالیمت به دهند، قرار مخاطب را ایشان نادانان، چون و
آنـان راه  ینـد،  مـردم نـادان سـخن زشـت گو     یننداگر ببکه  اند ینرحمان چن يبندگان خدا

و  تازنـد  یرها شوند. آنان بر جاهالن نمـ  یشانا بزرگوارانه پاسخ دهند تا از شرّیند و مسالمت پو
  .سازند یرا آرام م خود درونی، با مهربان

وارد شـد و   یشـان بـر ا  اوندانشیشـ از خو درباره عفو آن حضرت نقل شده است کـه یکـی  
 اي بـرادر! اگـر آنچـه گفتـه    : «نـد بر زبان آورد. امام فرمود آن حضرتخطاب به  یسخنان زشت

سزاوارم نبود، خداوند تـو را   یو اگر آنچه گفت خواهم یباشم، من از خداوند مغفرت و آمرزش م
». خود مـن بـود   قیو ال ي. آن شخص عذرخواهانه گفت: آنچه گفتم تو سزاوارش نبودامرزدیب
ی، ، اربلـ 158 / 4: ق 1379شهرآشوب،  ؛ ابن261 :1388ی، ؛ طبرس146 تا: ، بیعکبري بغدادي(

  )75 :ق 1426
 یو پست یلترذاز تنها  ، نهگرانید ياز خطاها گذشت و یمانهکر يبرخوردهان یابا  حضرت

  .شد یم يو یآگاهو باعث  کرد یمبلکه او را متوجه آخرت  کاست، یمخطاکار 
بـدان   يو یبلکه مهربانکرد،  یبزرگوارانه رفتار م یاندوستان و آشنایشان، تنها با خو نه امام

 یلهشام بـن اسـماع   اند که نقل کرده چنان ؛شفقت داشت یزدرجه بود که بر دشمنان درمانده ن
بن مـروان حـاکم    دالملکعب سوي از ق 86 ـ 82 يها که در سال یمخزوم یدبن هشام بن ول

بن عبـدالملک بـه حکومـت     یدکرد. پس از مرگ عبدالملک، ول یاربر مردم ستم بس بود، ینهمد
 یانـه کـه م  یـد او گماشـت. ول  يجا را به یزو هشام را از کار برکنار کرد و عمر بن عبدالعز یدرس
مـردم بـر پـا     برابـر او را ي، و یـه تنب يخواست برا یزاز عمر بن عبدالعز ،با هشام نداشت یخوب

از  ×ینبـن الحسـ   ی: جز از علـ گفت ی. هشام میدخواهد به او بگو یچه مبدارد تا هرکس هر

  . ام از همه به او آزار رسانده یشچون ب ترسم؛ ینم یکس
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مـرد در   ینهاشم دشمن بودند و ا یزمان با بنیراز د یرهت ینو ا بودمقدوم  یبن یرهاز ت هشام
ـ ینـه،  مدت حکومت خود در مد و بـه خانـدان    کـرد  یرا فـراوان آزار مـ   ×ینبـن الحسـ   یعل

خود را گفت: مبادا به هشـام   انکس ×روز عزل او امام گفت. یسخنان زشت م |اهللا رسول

 يـثُ اَُهللا اَعلَـم ح «سالم کرد. هشام گفت:  يبر وید، و چون خود بدو رس یید؛بگو یسخن تلخ
ه اشاره به خانـدان  ) ک124/ انعام ( »داند رسالتش را کجا قرار دهد خدا بهتر می؛ رِسالَته يجعلُ

  بود.در آن دوران آنان  ترین شاخص ×نبوت و رسالت بود و امام
او فرسـتاد تـا    يبرا یپول اي، نامه همراهبسنده نکرد، بلکه  یزن ینبه ا ×امام سجاد یندگو

به پـدرم عـرض کـردم: او بـه مـا       ید:گو ×فرزند امام سجاد ،را برطرف سازد. عبداهللا یازشن

از طـرف   ،که هشام زنده بود ی. تا زمان»واگذار خدا به را او«: فرمود پدرم .است بد کرده یاربس
 6 تا: ي، بی؛ طبر114ـ   112: 1370یر، اث به او وارد نشد. (ابن یبیآس ترین کوچک ^یتب  اهل

  )100تا:  ی، ب1319ی، ؛ قم93/  12: ق 1404ي، ؛ شوشتر526 /
  نماي قرآن کریم است. ، آینه تمام×امامرو  نیازا

  انفاق و بخشش  .7

ةٌ و الَ يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناکُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم الَ بيع فيه و الَ خلَّ
  )254ه / (بقر .شفَاعةٌ و الْکَافرونَ هم الظَّالمونَ

ایم انفاق کنید، پیش از  روزي دادهاید، از آنچه به شما  اي کسانی که ایمان آورده
آنکه روزي فرا رسد که در آن نه داد و ستدي است و نه دوستی و نه شفاعتی. و 

  کافران خود ستمکارانند.
  

 ـرأَج مالَ أَذًي لَه اً ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتالَ ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذه م
  )262بقره / ( .عند ربهِم و الَ خوف علَيهِم و الَ هم يحزنونَ

کننـد، سـپس در پـی آنچـه انفـاق       کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق می
دارند، پـاداش آنـان برایشـان نـزد پروردگارشـان       اند، منت و آزاري روا نمی کرده

  شوند. ت و اندوهگین نمی[محفوظ] است، و بیمی بر آنان نیس
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يـةً  و الَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم و أَقَاموا الصالَةَ و أَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً و عالَنِ
  )22/  (رعد الدارِ. عقْبي لَهم ئکو يدرُءونَ بِالْحسنة السيئَةَ أُوٰل

اي طلب خشنودي پروردگارشـان شـکیبایی کردنـد و نمـاز برپـا      و کسانی که بر
شان دادیم، نهـان و آشـکارا انفـاق کردنـد، و بـدي را بـا        داشتند و از آنچه روزي

  .است ایشان فرجام خوش سراي باقی يبرازدایند،  نیکی می
  

ممـا رزقْنـاهم سـراً و عالَنِيـةً      إِنَّ الَّذين يتلُونَ کتاب اللَّه و أَقَاموا الصـالَةَ و أَنفَقُـوا  
وربت ةً لَنارجونَ تجر29/  (فاطر .ي(  

دارنـد و از آنچـه    خوانند و نماز برپـا مـی   در حقیقت، کسانی که کتاب خدا را می
انـد   کنند، امید به تجـارتی بسـته   ایم، نهان و آشکارا انفاق می بدیشان روزي داده
  یرد.پذ که هرگز زوال نمی

  

ـ   وا آمنوا بِاللَّه و رسوله و أَنفقُوا مما جعلَکُم مستخلَفني فيه فَالَّذين آمنوا مـنکُم و أَنفَقُ
کَبِري رأَج م7/  (حدید .لَه(  

به خدا و پیامبر او ایمان آورید، و از آنچه شـما را در [اسـتفاده از] آن، جانشـین    
ه، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمـان آورده و انفـاق کـرده    [دیگران] کرد

  باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت.
  

         ـيملع بِـه ٍء فَـإِنَّ اللَّـهـيش ـنقُـوا مفنـا تم ونَ وبحا تمقُوا مفني تتح الُوا الْبِرنت لَن
  )92/  عمران (آل

و از  ؛انفـاق کنیـد   ،تا از آنچـه دوسـت داریـد    به نیکوکاري نخواهید رسید هرگز
  قطعاً خدا بدان داناست. ،هرچه انفاق کنید

گوشـزد  تأکیـد و بـه مسـلمانان     ،بارها درباره بخشش به مستمندان یمقرآن کرخداوند در 
سـبقت از همگـان    يگو یزدر انفاق ن ×خدا باشد. امام يبرا یدبخشش با یناست که ا کرده

او در  یـژه اهتمـام و  آن حضـرت، بـارز   یاربسـ  هـاي  یژگـی از و یکـی  که يا ؛ به گونهربوده بود
  بود.  یازمندانبه فقرا، مستمندان و ن یدگیرس

 از خـانوار  مخـارج صـد   دار پدرم عهده« :فرماید یاوصاف پدرش م یانضمن ب ×باقر امام
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. »کردنـد  یمـ  یکه آنـان از صـدقات او زنـدگ    یدپس از شهادتش معلوم گرد .بود ینهمد فقراي
؛ 136 / 3: 1407ی، ؛ اصـفهان 88 / 46تـا:   یبـ ی، مجلسـ ؛ 289 / 2: ؛ همـان 77 :1426اربلی، (

 تـا:  ی؛ الصبان، ب222 / 5 :ق 1405سعد،  ؛ ابن140 تا: یبی، ؛ شبلنج327 :1425ي، جوز ابن سبط

إِن «: بـه ایـن ویژگـی حضـرت اشـاره دارد     ز ین) این آیه 136 :1381ی، الشافع ي؛ الشبراو219
دبا الْفُقَْتوهتؤتفُوها وخإِنْ ت و يا همفَنِع قاتدراَءوا الص لَکُم ريوَ خهـا را آشـکار    اگر صدقه؛ فَه

. »کنید، کارِ خوبی است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، براي شما بهتر اسـت 
  )271/ بقره (

عالقه به آن را که  آنچه ،که حضرت ستا ینا ×در مورد صدقات امام سجاد یگرد نکته

خداونـد در قـرآن    یـرا ؛ زهسـتند قرآن  یقیترجمان حقرو  نیازا بخشیدند. یداشتند در راه خدا م

تـا از   ،هرگز به نیکوکـاري نخواهیـد رسـید   ؛ تنفقُوا مما تحبون يلَن تنالُوا الْبِر حت: «فرماید یم

کـه  شـکر، بـادام و انگـور را     ×) امام سـجاد 92/ عمران  آل(. »آنچه دوست دارید انفاق کنید

  )90 ـ 89 / 46تا:  یی، ب. (مجلسدادند یصدقه م داشتند، یدوست م
بر اسـاس قـرآن    ×سخن آنکه سیره و سنت عملی و سبک زندگی حضرت سجاد حاصل

  .بودکریم 

  نتیجه
و بـا   زیسـت  یختناق بود مزمان که عصر ا ینو بدتر اوضاع دشوارترینسو، در  از یک ×امام سجاد

  مقدس اسالم و حاکمان رخ داد، مواجه بود. یندر د |اوج انحراف که پس از وفات رسول اکرم

حاکم بر جامعه  یدرعب و اختناق شدیعنی  ی؛اجتماع دلیل اوضاع نامناسب به سوي دیگر، از
 ،حانه امـام از آن بزرگوار، هرگونه جنبش و حرکت مسـل  یتمردم در حما کوتاهیو  یآگاهناو 

حکومـت را   یتبـدون آنکـه حساسـ    ×. بر همین اساس، امـام سـجاد  بودمحکوم به شکست 

مظالم و مفاسـد عصـر    با یممستقیرغ صورت کند، بهبا حکومت جور مبارزه  یمو مستق یزدبرانگ
 بدین صورت که معارف و حقایق قرآن کریم را در قالب دعـا در صـحیفه   مبارزه کرد؛ یشخو
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 کـه در  چنـان  کرد؛ حضرت در گفتار و رفتار بر اساس قرآن عمل می آن مود.فر تبیین سجادیه
  .اند معرفی شده آن حق معارف و قرآن مبین و شارح ،|پیامبر بیت ثقلین، اهل  متواتر حدیث

 کرد. یاستفاده م از الفاظ قرآنیا یفرمود و  یآیات استناد م يا به محتوایامام در گفتار خود، 
ده کر بندي تقسیم بیرون جهان با را خود ارتباط قرآنی، هاي آموزه و آیات ساسا بر نیز رفتار در
پروردگار  يبرااز جمله: عبادت خالص  ؛بود شارتباط حضرت با معبود يبرابعضی اعمال،  ؛بود

سنین مختلـف   در( برخی نیز مربوط به ارتباط حضرت با دیگران ؛... در قالب نماز، روزه، حج و
  . ... از جمله: بخشش، تواضع، انفاق، کمک مخفیانه به نیازمندان و ؛بود مختلف) يها و طیف
 خـود  عمـل  ناپـذیر  رضـایت الهـی را رکـن اجتنـاب     ،در تمامی اعمال خود ×سجاد امام

  .فرمود ت و پیروان خود را به آن توصیه میدانس می
 ،تر نمـود دارد عد عبادت که در این نوشتار بیشـ در ب ×نیز با الگو قرار دادن امام سجاد ما

 زنـدگی  سـبک  و باشـیم  داشـته  عـالم  پروردگار رضایتمندي جهت در سالم روابطی توانیم می
 یآرمـان  اي جامعه نیز به سوي جامعـه  ن صورت،یدر ا دهیم. قرار خود عمل راه چراغ را قرآنی
  .رفت خواهد پیش

  منابع و مآخذ
  فوالدوند. محمدمهدي ه، ترجمقرآن کريم .١
  انصاريان. دشتي محمد ه، ترجمنهج البالغه .٢
  رضايي. محمدمهدي ه:، ترجمصحيفه سجاديه .٣
  . يدفتر نشر فرهنگ اسالم ،تهران، يطالمعجم الوس، ۱۳۶۷يگران، و د يسان يمابراه .٤
حـوزه علميـه    ينجامعـه مدرسـ   ،، قماالخبار يمعان ،١٣٦١ بابويه قمي، محمد بن علي، ابن .٥

  .قم
 ،تهــراني، اکبــر غفــار يعلــ يــق:و تعل يحتصـح  ،خصــالق،  ١٣٩١،  ــــــــــــــــــــــــــ  .٦

  الصدوق.   ةمکتب



378     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  .يالداور ةمکتب ،قم، يععلل الشراق،  ١٣٨٥،  ـــــــــــــــــــــــــ .٧
  .يهکتابخانه اسالم ،، تهرانامالي، ١٣٦٢،  ــــــــــــــــــــــــــ .٨
قـم،  ي، غفـار ر اکبـ  يعل :يق، تحقو تمام النعمه ينالد کمال، ١٤٠٥،  ـــــــــــــــــــــــــــ .٩

  ي.مؤسسه نشر اسالم
  .يهدارالکتب العلميروت، ، بةاسد الغاب، تا يب، بن علي حجر عسقالني، احمد ابن .١٠
محـدث   :حيصـح ت، صواعق المحرقـه  ،ق ١٣٨٥الدين،  نوراهللا بن شريفي، حجر مک ابن .١١

  الدين، تهران، مشعر. جالل
  ، قاهره.بن حنبل مسند االمام احمد، ۱۳۱۳احمد بن محمد،  حنبل، ابن .١٢
يـر  من يچاپ رمز يروت،، بکتاب جمهرة اللغة، ۱۹۸۸ـ  ۱۹۸۷محمدبن حسن، يد، در ابن .١٣

  . بعلبکي
، قم، مکتب األعالم اسـالمي،  جم مقائيس اللغهمعق،  ١٤٠٤بن فارس،  زکريا، احمد ابن .١٤

  .١چ 
  .نا يب يروت،ب، يالطبقات الکبرق،  ١٤٠٥ محمد بن سعد، ،سعد ابن .١٥
ـ  يمناقب آل عل، ق ١٣٧٩، يبن عل حمدشهرآشوب، م ابن .١٦ مؤسسـه   ،، قـم طالـب  يبن اب

  انتشارات عالمه.
  .١، چ يانوارالهد ،، قملهوفق،  ١٤١٧ علی بن موسی، ،طاووس ابن .١٧
 .روت، دارالکتاب العربیبي، دعقدالفريق، ١٤٠٣ابن عبدربه، احمدبن محمد،  .١٨

يـروت،  بيري، شـ  يعلـ  يـق: ، تحقدمشـق  ينـه مد يختار، تا يبن حسن، ب يعساکر، عل ابن .١٩
  دارالفکر.

  .يريش يچاپ عليروت، ب ،يمالعظ ير القرآنتفستا،  يباسماعيل بن عمر، ، کثير ابن .٢٠
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  .٣، بيروت، دارالفکر، چلسان العربق،  ١٤١٤بن مکرم،  محمد منظور، ابن .٢١
 جـا،  يبي، روحان ينمحمدحس يدس :، ترجمهکامل يختار، ١٣٧٠ علی بن محمد، اثير، ابن .٢٢

 .يراساط

  ، بيروت، دارالفکراسدالغابة، ١٤٠٩ـــــــــــــ، ــــــ .٢٣
ـ   فـي  االخبار شرحتا،  بيمحمد،  بن  نعمانحيون،  ابن .٢٤  ق:يـ تحق، االطهـار  ةفضـائل االئم

  .ينالمدرس ةلجماع ةالتابع يالنشراالسالم ةمؤسس ،قمي، جالل ينمحمدحس
ـ  ةکشف الغم، ق ١٤٢٦، يسيبن ع يعلي، اربل .٢٥ ـ  يف  يانمجمـع جهـ   ،، قـم االئمـه  ةمعرف

  .^يتالب اهل
  .چاپ عبدالسالم هارون ،، قاهرهاللغة يبتهذتا،  بيمحمد بن احمد، ي، ازهر .٢٦
  ير.اث اسدالغابه ابن .٢٧
دارالکتـاب   يـروت، ب، ياءو طبقـات األصـف   يـاء األول يلةح، ق ١٤٠٧يم، ابـونع ي، اصفهان .٢٨

  .يالعرب
 جـا،  ي، بـ يوجـدان  ينحسـ  :ترجمـه ، يـت اهـل الب  ةرحاب ائم يف، ١٣٧٠محسـن،  ين، ام .٢٩

  .٣چ، سروش
، بيـروت، دارالکتـب   روح المعاني في تفسير القرآن العظيمق،  ١٤١٥آلوسي، محمـود،   .٣٠

  .١العلميه، چ
  .١٣ ، تهران، دارالکتب اسالميه، چبرگزيده تفسير نمونه، ١٣٨٢بابايي، احمدعلي،  .٣١
چـاپ محمـود بـن    ، تهـران  ،ير القرآنتفس يالبرهان ف، ۱۳۳۴يمان، هاشم بن سلي، بحران .٣٢

  .يزرند يوجعفر موس
  .١١١، ش مبلغان، »و محبوبيت اجتماعي ×امام سجاد«، ١٣٨٧پاک نيا تبريزي، عبدالکريم،  .٣٣
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 .٢٢چاپ  ه السالم،مؤسسه امام صادق علي ، قم،سيره پيشوايان، ١٣٨٩ی، مهدی، پيشواي .٣٤

بشـار عـواد معـروف، قـم،      ق:يـ ، تحقيسنن ترمـذ ق،  ١٣٨٧بن عيسـي،   ترمذي، محمد .٣٥
  رساني تبيان. سسه فرهنگي و اطالعؤم

، بيروت، دار إحياء التـراث  الکشف والبيانق،  ١٤٢٢بن ابراهيم،  ثعلبي نيشابوري، احمد .٣٦
  العربي.

القاسم عبداهللا بن محمـد   ابي :، تحقيقمسندق،  ١٤١٧بن عبيد،  جوهري، علي بن الجحد .٣٧
  ، بيروت، نشر دارالکتب. البغوي

مقبل  قيتحق، علي الصحيحين المستدرک، ق ١٤١٧، بن عبداهللا حاکم نيشابوري، محمد .٣٨
  .جا، دارالحرمين بن هادي الوادعي، بي

  .، بيروت، دار احياء التراث العربيالشيعه وسائلق،  ١٤١٢حر عاملي، محمد بن حسن،  .٣٩
 النشـر  ةمؤسسـ  ،، قمياکبر غفار يعل يح:، تصحالعقول تحفق،  ١٤١٦، شعبه ابني، حران .٤٠

  . ٥چي، االسالم
 محمـد  قيتحق ،ةفي اصول االئم ةالفصول المهمق،  ١٤١٨عاملي، محمد بن حسن،  حر .٤١

  .١، چ×موسسه معارف اسالمي امام رضا ،بن حسين، قائمي، قم
دار  ي، قـم، محمدسـماو  يـق: تحق، يمقتل خوارزمق،  ١٤١٨، مؤفق بن احمدي، خوارزم .٤٢

  .١چاالنوار الهدي، 
  يا.تهران، در، ينبو يرهس، ١٣٨٣ي، مصطفي، تهران دلشاد .٤٣
  .يرض يف، قم، شرإرشاد القلوب إلي الصواب، ١٤١٢، حمدحسن بن ميلمي، د .٤٤
 فقم، منشورات شـري ری، تحقيق علی شي، االمامة و السياسة، ١٣٧١يبه، نوری، ابن قتدي .٤٥

 .رضی
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ـ ، ۱۳۸٧ـ   ١٣٨٢ ،ابوالفتـوح ي، راز .٤٦ چـاپ   ،، تهـران روح الجنـان و روح الجنـان   يرتفس
  .ياکبر غفار يو عل يابوالحسن شعران

دفتـر   جـا،  ي، بـ القرآن يبغر يالمفردات ف، ق ١٤٠٤بن محمد،  ينحسي، راغب اصفهان .٤٧
  . ٢نشر الکتاب، چ

 يرعبـداالم  ق:يـ تحق، االبرار و نصـوص االخبـار   يعرب، تـا  يمحمود بن عمر، بي، زمخشر .٤٨
  للمطبوعات.  ياالعلم ةمؤسس يروت،مهنا، ب

  دارالعلوم.  يروت،، بالخواص ةتذکرق،  ١٤٢٥، يالجوز  سبط بن .٤٩
 .٤، قم، هجرت، چاخالق ،١٣٧٨، شبر، عبداهللا .٥٠

  .١چنشر لقاء،  ،، قماصول فقه دانشگاهي، ١٣٩٢ و عباد محمدتبار، خيز، محمدرضا شب .٥١
دارالکتاب  جا، ي، باالتحاف بحب اإلشراف، ١٣٨١، عبداهللا بن محمدي، الشافع يالشبراو .٥٢

  ي.االسالم
ـ  يتمناقب آل ب ينوراالبصار ف، تا يب، مؤمن بن حسني، شبلنج .٥٣  ،، قـاهره لمختـار ا يالنب

  .يمنيةالم ةمطبع
  ، بيروت، چاپ حسين راضي.المراجعاتق،  ١٤٠٢الدين، سيد عبدالحسين،  شرف .٥٤
 يالمرعشـ  يـة آ ةمکتبـ  ،، قـم احقاق الحـق ، ق ١٤٠٤، ينالـد  يفنوراهللا بن شري، شوشتر .٥٥

  العامه.
  ي.فرهنگ اسالم نشر دفتر ،تهران، ينبن الحس يعل يزندگان، ١٣٨٠، جعفريدي، شه .٥٦
محسـن بـن عباسـعلي     :، تحقيـق بصائرالدرجاتق،  ١٤٠٤بن حسـن،   قمي، محمد صفار .٥٧

  .٢المرعشي النجفي، چ ةباغي، قم، نشر المکتب کوچه
  .ينالمدرس ةمنشورات جامع ،قم، يزانالم يرتفستا،  يبين، محمدحسيي، طباطبا .٥٨
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  .يراساط ،تهران، يباعالم الهد يورسعالم الا، ١٣٨٨، فضل بن حسني، طبرس .٥٩
  دار الذخائر للمطبوعات. ،، قمدالئل االمامهتا،  ي، بيرد بن جرمحمي، طبر .٦٠
  .يراساط ،تهران، يطبر يختار، تا يب،  ـــــــــــــــــــــــ .٦١
ـ  ق،  ١٣٤٨طوسي، ابوجعفر محمـد،   .٦٢ حسـن   :، تصـحيح و تعليـق  الرجـال  ةاختيـار معرف

  دانشگاه مشهد. ،مصطفوي، مشهد
رفتـاري   ـاخالقي   هاي آموزه، ١٣٨٦محمد محمدي اشتهاردي،  و عبدوس، محمدتقي .٦٣

  .٣ ، قم، بوستان کتاب، چ^امامان شيعه
  .١، مشهد، انتشارات عطارد، چ×مسند امام سجاد، ١٣٧٩، اهللا يزعزي، عطارد .٦٤
جـا،   يبـ ي، ، ترجمـه رسـول محالتـ   االرشـاد ، تـا  يبـ ، محمد بن نعمـان ي، بغداد يعکبر .٦٥

  .يهاسالم يهانتشارات علم
ـ ق، ١٤٠٦، محمدبن احمـد وری، بشافتّال ني .٦٦ سسـه اعلمـی   ، بيـروت، مؤ الـواعظين  ةروض

 للمطبوعات

  چاپ افست تهران. ،قاهره، يرالکب يرالتفستا،  يب، محمد بن عمري، راز فخر .٦٧
  .قمي، سامرائ يمو ابراه يمخزوم يچاپ مهد، ينالع، ۱۴۰۵بن احمد،  يلخليدي، فراه .٦٨
  .ان جا، بي ، بيمسلم يحصح، تا ، بيقشيري نيشابوري، مسلم بن حجاز .٦٩
  .يجعفر ،مشهد، يهانوارالبه، تا يب، عباس  ،يقم .٧٠
  . يجزائر يموسو يبچاپ ط ،قم، يرالقميتفسق،  ۱۴۰۴يم، بن ابراه يعلي، قم .٧١
، ياکبـر غفـار   يعلـ  يق:و تعل يحتصح، ياصول کاف، ق ١٤٢٥، يعقوبمحمد بن يني، کل .٧٢

  .٥چ، اسوه ،قم
  رساله.  ةسسؤم ،، لبنانکنزالعمال، ق ١٤٠٩، يعل ينعالءالدي، الهند يمتق .٧٣
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  . ٢ ، چيةاالسالم ة، تهران، المکتببحاراالنوار، تا يب، محمدباقري، مجلس .٧٤
  .٤، چيهدارالکتب اسالم ،، تهرانمرآة العقول، ١٣٧٩،  ـــــــــــــــــــــــــــ .٧٥
  .نا يب ،نور االبصار)، قاهره يه(در حاش يناسعاف الراغب، تا يب ،محمد، الصبان .٧٦
اسعد داغر،  يق:، تحقمروج الذهب و معادن الجوهر، ق ١٤٠٩، ينبن حس يعلي، مسعود .٧٧

  .٢دارالهجره، چ ،قم
  .٢، قم، بوستان کتاب، چاصول الفقه، ١٣٩٠مظفر، محمدرضا،  .٧٨
  .^بيت ، قم، مجمع جهاني اهلپيشوايان هدايت، ١٣٨٥سام بغدادي،  منذر حکيم و .٧٩
  ية.العالم يالمصطف ةقم، جامع، يثحد يختار، ١٣٨٤، مؤدب، رضا .٨٠
  .قم ينقم، جامعه مدرس، يرجال نجاش، ١٣٦٥، يبن عل احمدي، اشنج .٨١
  .١مطبوعات داراالندلس، چ يروت،، بجامع السعادات، ق ١٤٣١، ينراقي، محمدمهد .٨٢
تهـران،  يتـي،  آ يممحمـدابراه  ، ترجمـه: يعقوبي يختار، ١٣٧٤بن اسحاق،  احمديعقوبي،  .٨٣

  نا. يب
پـنجم،   ، سـال حـديث  علـوم  جلهم، »سنت و کتاب متقابل هرابط« ،١٣٧٩ نصيري، علي، .۸۴

  .١ ش
  





 

  
  
  
  

  ^قواعدي از سبک بخشندگی اهل بیت

  *کاظم دلیري 

  چکیده

 منـدي آن  توجه به یک خصیصـه اخالقـی و روش و قاعـده   در  قیتحق نیضرورت ا
  ی است.اسالم یسبک زندگ و اجراي تحقق يبرا

القـی  هاي مهـم اخ  این مقاله با این فرض که بخشندگی یا سخاوت، یکی از فضیلت
هاي گوناگونی همچون انفاقِ مال، بذل جاه، بـذل نیـروي بـدنی و     است که در جلوه

را  ^بیـت  اهـل یابد، یکی از ابعاد درخشـان زنـدگی    ایثار جان به دیگران نمود می
شده و  داند که در چارچوب اصول و قواعدي انجام می بخشندگی و سخاوت آنان می

گوي انفاق و به عبارتی سـبک بخشـندگی   براي کشف این اصول و قواعد و یافتن ال
  هاي انفاقی آنان پرداخته است. ، به با بازخوانی گزارشبیت اهل

  کلیدي واژگان

اعتدال، سبک زنـدگی،   روي، میانه اصول، اسراف، بخشندگی، سخاوت، سیره، انفاق،
  .^بیت اهل

                                                                             

 Kd1356@gmail.com  طلبه حوزه علمیه قم. .*
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  مقدمه

بذل مـال   ههراست که گاه در چ یمهم اخالق هاي یلتاز فض یکی ،سخاوت یا بخشندگی

که حکومت  ^یتب  اهل یاز ابعاد درخشان زندگ یکی شک ی. بیابد ینمود م یگران،به د

 اهل یلتفض ینو سخاوت آنان است. ا یمردم دوچندان کرده، بخشندگ يها آنان را بر دل

و  یعیانهمـواره مـورد توجـه شـ     ،آنـان  یگرل دیفضا ردر کنا یاصورت مستقل  به ^یتب 

بـه آن   یاربس ،و اخالق یثل و مناقب و حدیبوده و در کتب فضا ^تیب  دوستداران اهل

 اما متأسفانه ؛اند آن بزرگواران نقل کرده يرا از جود و سخا یفراوان هاي یتپرداخته و حکا

 یاصول و قواعد بخشندگ یمعرف یو در پنگریسته نشده موضوع  ینبه ا ،مند نگاه قاعده با

  .اند آنان نبوده

اهـل   یکـه بـر محـور قواعـد بخشـندگ      یمبرنخورد يبه اثر ي،ا ع کتابخانهرو در مناب نیازا

همچـون   یـز ن ^یـت ب  اهـل  یبعد درخشان زندگ ینا ی کهحال در ؛شده باشد ینتدو ^یتب

 یـافتن کشف آنها و  يواقع شده است که برا ياصول و قواعد رچوبدر چا ،ل آنانیفضا یگرد

 یبـا بـازخوان   یـد با ^یـت اهـل ب  یدگشناخت سبک بخشن ،بخشش و به عبارت بهتر يالگو

اصـول و   ینتـر  آنگاه بر اساس آن، مهمابیم؛ یبموارد خالص و ناب را  ،آنان یانفاق يها گزارش

  .یمآور سترا به د ^یتاهل ب یقواعد حاکم بر سبک بخشندگ

 یـن طـرح ا م، یسر و کار دارروزمره با موضوع انفاق  یدر زندگ یزاز ما ن یکاز آنجا که هر 

و  یرهگشا باشد و مسـ اسودمند و ر تواند یم یزدر مقام عمل ناش،  ينظر یدزون بر فوااف ،بحث

  کند. یمما ترس يدرست انفاق در راه خدا را برا يالگو

مقالـه در قالـب    یندر ا ی، ولفراوان است ^یتب  اهل یو قواعد حاکم بر بخشندگ اصول

 یکهر  یحو تشر یینو ضمن تب نیمک یبه ذکر چهارده مورد از آنها بسنده م ی،چهار محور اصل

  .کنیم یبر آن اقامه م ^یتب گفتار اهل یاچند شاهد از کردار  یا یکاز آنها، 
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  بخشش یرندگانگ الف)
 ن امر،یاو در  یمببخش یاست که اموال خود را به چه کسان ینا ی،بخشندگدر مباحث مهم  از

 و سـخنان اهـل   یرهتأمـل در سـ  بـا   یم؟کنـ  یتمراتب را چگونه رعا حق تقدم و تأخر و سلسله
بخش بـه   ینکه در ا میدست آورد بخشش به یرندگانگ هاي یتاولو هرا دربار يقواعد ^یتب 

  .پردازیم یاز آنها م رخیب یحتشر

  خود یالع یازن ین: تقدم تأم1 قاعده

پدر  یخرج ین) زن و فرزندان را به صورت مطلق و تأمینفقه (خرج ینکه اسالم، تأم دانیم می
در آن را، گنـاه و   یآنان، بر عهده مرد نهاده و کوتاه یازفرزند و ن نیازي یدر را در صورت بو ما

آن اسـت کـه    ،حکم ینا يمقتضا 1بر آن بار کرده است. يمتعدد یستم شمرده و احکام حقوق

مـرد و مقـدم    اي ینههز هاي یتاز اولو ،آنان یزندگ یاتضرور ینو تأم یالع يبرا ینه کردنهز
لطمـه   ،واجـب  یـن ا بهکه  استمطلوب  ییباشد و انفاق مستحب تا جا یگرانبه د یدنبر بخش

  .کنیم یذکر م یبآنها را به ترت ینجامدعا داللت دارد که در ا ینبر ا یاتاز روا ییها نزند. دسته

  آن ییع نکردنتض و یالدر تقدم حق ع ^یت. گفتار اهل ب1

». آغـاز کـن   یالـت از ع؛ ابدأْ بِمن تعولُ: «آمده اسـت  ×از امام صادق یزید یع بن رب یتروا در

آمده است:  ینچن یزن ×سالم از امام صادق  بن  هشام یت) در روا4 ، ح11/  4: 1365کلینی، (

 همان:. (»را تباه کند یالشن بس که عیدر گناه فرد هم ؛يعولُهمن  يضيعکَفَي بِالْمرِء إِثْماً أَنْ «

آمـده اسـت:    یـز ن |از رسول خدا ×امام صادققول از  غراب  بن  یعل یتدر روا )8 ، ح12

»ض نونٌ ملْعونٌ ملْعميع  نولُمخـود را تبـاه کنـد    یـال که ع یملعون! کس ؛ملعون است؛ يع« .

امـوال خـود در    ههم ههب یابه اقتصاد خانواده و وقف  توجهی یاست که ب یهی) بد9 ح همان:(
  است. یالع اه کردنتب یقاز مصاد یکی ،راه خدا

                                                                             

و  یلبا عنوان احکام نفقه آمده است و تفاصـ  یفقه هاي ابکه در کت ددار یفصلفروع م مسئله ینالبته ا. 1
 از آنجا جست. یدآن را با یاتجزئ
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  یالدر توجه به حق ع ^یتاهل ب یره. س2

  : یدندپرس ×امام صادق از
ولُ اللَّهسا  |أَکَانَ رهقُوت فَترإِذَا ع فْس؛ إِنَّ النمعوفاً؟ قَالَ: نرعقُوتاً م الَهيع قُوتي

ماللَّح هلَيع تبن و بِه ت7 ح همان:( .قَنِع(  
 ینفـس هنگـام   ي؛گفـت: آر  داد؟ یقوت متعارف م یالشبه ع |سول خدار یاآ

  .  روید یو گوشت بر آن م شود یبه آن قانع م ،را بشناسد قوتشکه 

شده اسـت. در   یانآنان ب یو جسم یدر سالمت روان یالقوت ع ینتأم یرتأث یت،روا یندر ا
  آمده است:   ینچن ×ینالعابد یناز امام ز یابوحمزه ثمال یتروا

ـ  ياليبِه لع بتاعدراهم أَ ينْ أَدخلَ السوق و معأل مـن أَنْ   يلَحماً و قَد قَرِموا أَحب إِلَ
  )10 ح همان:( .أُعتق نسمةً

را بخـرم   یگوشـت  یـالم ع يبه همراه خود داشته باشم و به بازار بروم و برا یکه پولینا
  است.   رت محبوب ي،ا نزد من از آزادکردن بردهاند،  کرده یداپ یاقکه به آن اشت

ـ    کـرده  یـت روا ×سنان از امام صـادق   بن  عبداهللا ینهمچن  ×حسـین  بـن    یاسـت: عل

 روي؟ یبـه کجـا مـ    ،فرزند رسول خدا يبه او گفتند: ارفت؛  یم یرونب يبامدادان در طلب روز
کـه طلـب حـالل     یسـ ! گفت: کدهی؟ یصدقه م یا. گفتند: آدهم یصدقه م یالمع يگفت: برا

نوشـته   یشثـواب صـدقه بـرا    یعنـی جانب خداوند بر او صدقه اسـت. (  از[کار]،  ینپس ا ،کند
  )11 ح همان:) (شود یم

 یرا سـخاوت و بخشـندگ   یـال ع يابـر  ینه کـردن آن است که هز یت،روا ینا یفلط هنکت
مرد بر  کردن ینههز يراداده، ب یازمنداندادن بر ن را که به صدقه یشمرده است و همان ارزش

 و پـر  یـاز ن یـک رفع  ،صدقه یقتحق یرااست؛ ز یدهآنها ند یانم یو تفاوت شده  قائل یزن یالشع
را  یـال ع یـز که ما ن ین روستهم به او هستند. از یازمندنیز ن دمر یالخأل است و ع یککردن 
ا در ر ^یتاهل ب یقاعده از قواعد بخشندگ ینو نخست یمانفاق داخل کرد یرندگانگ هدر زمر

  .یمقرار داد یالباب تقدم حق ع
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  و اندوختن قوت سال ^یت. اهل ب3

قوت سال خود  یزن ^یتاهل باندوختند،  یسال خود را م یک هگذشته که مردم قوت و آذوق در

إِنَّ «آمـده اسـت:    ینچنـ  |از رسـول خـدا   ×کـاظم ی امام موس یتدر روا اندوختند. یرا م
». یابـد  یآرامش مـ  ،کند یرهکه قوتش را ذخ ینفس هنگام؛ استقَرت النفْس إِذَا أَحرزت قُوتها

بـا امـام    سـلیمان  بن  ی عل هدر مکاتب ین) همچن2 ح، ، باب إِحرَازِ القُوت89/  5: 1365(کلینی، 
 داشـت  یقوتش نگه م هبه انداز ،خود یاتدر زمان ح ×یرالمؤمنینآمده است که ام ×يهاد

 یز) ن5570 ، ح238/  4: ق 1413؛ صدوق، 33 ، ح37/  7همان: ( 1.داد یرا صدقه م اش یهو بق

  آمده است:  ×جهم از امام رضا  بن  حسن یتدر روا
د   الْإِنْسانَإِنَّ  بـو عأَب فَرٍ وعو جکَانَ أَب و تَرَاحاس و رُهظَه خَف هنَتس امخَلَ طَعإِذَا أَد
قْ ألَ ×اللَّهانِ عشْتَرِیایهِمنَتس اما طْعرِزحتَّی یةً حح89/  5: 1365(کلینـی،   .د ، 

1(  
)، پشتش سبک و یندوزدخانه ببرد (ب ونکه طعام سالش را به در یانسان هنگام

 یـک کـه طعـام    یتا هنگام ^و امام باقر و امام صادق شود یخاطرش آسوده م
  .  خریدند ینم یو ملک ینزم اندوختند، یسالشان را نم

حـبس طعـام    دربـاره  ×خَلّاد از امام رضا  بن  معمر«آمده است:  یگرد یتدر روا یننهمچ
». دهـم  ی: مـن آن را انجـام مـ   فرمـود  ×. امـام یدسال پرسـ  یکمدت  ي(اندوختن قوت) برا

  )  266/  3: ؛ همو3620 ، ح167/  3: ق 1413(صدوق، 
 یناز مناطق زمـ  یاريبس ها در زمانه عوض شده است و قوت انسان که اوضاعامروزه  البته

در  یداسـت، شـا   یانـه درآمـدها، روزانـه و ماه   یشترو ب شود یم یافتوفور  سال به یاما هدر هم
 یـات روا یـن به خانواده همچنـان از ا  یدگیرس یتاما اهم ؛نباشد یمالمت ،قوت سال یندوختنن

  .شود یم یدهفهم

                                                                             

في حياتک و إِنْ تصدقْت أَمسکْت لنفِْسـک مـا يقُوتـک     منِهاإِنْ کَانَ لَک ورثَةٌ فَبِع و تصدق بِبعضِ ثَ ...«. 1
ا صثْلَ ممنِنيمؤالْم ريأَم عن×.« 
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 خـانواده خـود،   يضـرور  یازهاينبوده است که ن ینچن ^یتاهل ب یپس سبک بخشندگ

ببخشـند   یگراناموال خود را به دهمه انگارند و  یدههمچون خوراك و پوشاك و مسکن را ناد
  مردم را روشن نگه دارند. يها خود، خانه هکردن چراغ خان و با خاموش

  یالاز مازاد بر قوت ع یدنو بخش ^یت. اهل ب4

 یگـر د یاتروا یـ، در برخ  یمکرد یانب شیپقوت سال ـ که در قسمت   یرهذخ یاتبر روا افزون
 يبـرا بخشیدند؛  یخود به مستمندان م هاز مازاد قوت روزان ^یتشده است که اهل ب یحتصر
  :  فرماید یم ×العابدین ینامام ز ،در شرح حال پدر بزرگوارش ×امام محمد باقر ،مثال

و در هنگـام   کـرد  یم یررا س یشتربا ب ینمسک یک ،توانش ازهپدرم هر روز به اند
و  کشـید  یو بر دوش م نهاد یم اي یسهرا در ک یالشرامش شب، مازاد بر قوت عآ

کـه آنـان خبـردار     يا گونـه  و بـه  کـرد  یرا قصد م ینهآبرودار مد ياز فقرا یجمع
از  ياحـد  یو جـز مـن حتـ    کـرد  یپخش مـ  یانشانآن آذوقه را در م شدند، ینم

  )330/  2: ؛ همو241/  1: ق 1385، یمیتماز آن خبر نداشت. ( یزن اش خانواده

  یازمندن یشاوندان: تقدم حق خو2 قاعده
انفـاق امـوال در راه خـدا     هاي یتاز اولو یازمند،ن یشاونداناعطا به خویات، منظر قرآن و روا از

رو  نیـ رحم است. ازا هصل یقاز مصاد یکی) و 90 / ؛ نحل215و  177 / مثال ر.ك: بقره ي(برا
 ،مثـال  يبرا .خاص داشتند یتعنا یازمند،ن یشاوندانخو به بذل اموال خود به یزن ^یتاهل ب
حسـن، پرداخـت     بن  خود عبداهللا يدر هنگام وفات پسرعمو ×است که امام سجاد دهنقل ش

آن را پرداخـت.   ي،را ضمانت کرد و هنگام برداشت محصـوالت کشـاورز   يو هاي یبده ههم
 ، ح211/  6: 1365طوسـی،   ؛3407 ، ح98/  3: 1365؛ صـدوق،  7 ، ح97/  5: 1365(کلینی، 

  )164/  4: ق 1379، شهرآشوب ؛ ابن12
  آمده است:  ×به فرزندش امام جواد ×امام رضا هدر نام همچنین

از تـو کمـک    یـت از عموها یبه او بده و اگـر کسـ   ،هر کس از تو درخواست کرد
 یـار از آن هـم بـه اخت   یش] بـ يبه او مده و [اعطـا  ینارخواست، کمتر از پنجاه د

نـار  ید یست و پنجاز تو کمک خواست، کمتر از ب یتها از عمه یو اگر کستوست 
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ـ  ؛ 5 ، ح43/  4: 1365توسـت. (کلینـی،    یـار از آن هـم بـه اخت   یشبه او مده و ب
  )  8/  2: ق 1378صدوق، 

 یشـاوندان بـر خو  شبخشـش فرزنـد   یـزان م يبـرا  يحـد  یینبا تع ×امام یت،روا یندر ا
 ^یـت و عموم مردم تفاوت گذاشته اسـت. اهـل ب   انیشاوندبخشش به خو یانخود، م یکنزد

 يا گونـه  به رساندند؛ یخود م یازمندن یشاوندانرا به خو ییها و باواسطه، کمک هانیگاه پن یحت
؛ 23/  47: ق 1403ی، ر.ك: مجلسـ  ،مثـال  يبودند. (بـرا  خبر یها ب کمک هکه آنان از فرستند

  )54: همو

  یرندهگ یو اجتماع ینی: تناسب بخشش با مقام و منزلت د3 قاعده
بـوده اسـت    ^یتاز عوامل مؤثر در بخشش اهل ب یکی یرنده،گ یو اجتماع ینیو منزلت د جایگاه

و منزلـت   ی،معرفـت، کمـاالت اخالقـ   یمـان و  درجـات اسـالم، ا   متناسب با ،بخشش آنان یزانو م
من و مـؤ یرمسـلمان،  مسـلمان و غ  بـا  ^یتشدت و ضعف داشته است. اهل ب یرندگان،گ یاجتماع

 کردنـد، بلکـه   یعمـل نمـ   یکسـان  هنر یهنرمند و بی، اصحاب خاص و عام، عالم و عامیرمؤمن، غ
  :  گوید یم خُنَیس بن  ی مثال معلَّ ي. برااند کرده یخاص باز م یحساب یکهر  يبرا

پـر از نـان بـه دوش     اي یسـه ک ی کـه حـال  در ی،بـاران  یدر شـب  ×امام صـادق 
بـود]   ینهمد ياز فقرا اي ه[که محل استقرار عد ساعده، یبن یبانبه ساکشید،  یم

دو قـرص   یکـی از آنها  یک در کنار هر ،آنان در خواب بودند ی کهحال رفت و در
 یـن [کـه شـما در ا   ینانا یا: آیداز امام پرس ینان گذاشت. در حال بازگشت، معل

] حــق را کنیــد یبــه آنــان کمــک مــ یاوضــاع بارنــدگ یــنشــب و در ا یکیتــار
در پاسـخ   ×] امـام اند؟ یعهو ش شناسند یم را یتامر وال یاآ یعنی[ شناسند؟ یم

آنـان را در نمـک   شـناختند،   یاگر حـق را مـ   ؛لَو عرفُوه لَواسيناهم بِالدقَّة: «فرمود
  )  3 ، ح8/  4: 1365. (کلینی، »کردیم یم یکخودمان هم شر

است که البتـه   یزندگ یازهاين نتری یاز جزئ یهکنا یااز خورش طعام  یهکنا ینجادر ا نمک
ـ  یما حتـ  ،بودند یتاگر آنان اهل وال یعنیاست؛  تر ياحتمال دوم قو  یازهـاي ن تـرین  یدر جزئ

خـود خـرج    يکه برا و همچنان میساخت یم یکشانبا خود شر یزهمچون نمک طعام ن ی،زندگ
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و جـان آنـان را    دیـدیم  یخود و آنان نمـ  یانم یتفاوت کردیم؛ یخرج م یزن نآنا يبرا کنیم، یم
عنصـر در   ینتـر  که مهـم  دهد ینشان م ×کالم امام ین! اداشتیم یم یشتنجان خو نهمچو

 هـاي  یـت امـر سـبب عنا   یناسـت و همـ   ^یتاهل ب یتو وال یمانای، منزلت و کرامت آدم
ـ  یـز ن اش یزندگ یازهاين ترین وچکک ینکه تا تأم شود یبه انسان م ^یتخاص اهل ب  یشپ

 یـک عنـوان   بـه  یزما ن یو اجتماع يفرد يها در بخشش یدمطلب با ینااست  یهی. بدرود یم
هـاي  یـت را در اولو یعهشـ  يفقـرا ی، و مردم یدولت یکوکارن ينظر باشد و نهادهااصل مهم مد 

  خود قرار دهند. یرسان کمک

  نوع و متعلَق بخشش ب)
که ینا یعنیمتعلَق بخشش آنان است؛  یا، ناظر به نوع ^یتاهل ب یاز قواعد بخشندگ بخشی

مال خـود را در چـه    ی،عبارت و به بخشیدند یرا نم یزيو چه چ بخشیدند یرا م یزيآنان چه چ
  .کنیم یذکر م باره ینتر را درا مهم هبخش چند قاعد ین. در ابخشیدند یم ییها راه

  یرندهگ یازن یت: لزوم تناسب بخشش با نوع و اولو4 قاعده
و بـر اسـاس    دادنـد  ینظر قـرار مـ  آنان را مد ازهايینوع ن یگران،در بخشش به د ^یتب اهل

انسـان   یازن ترین یاتیح ،طعام و آب دانیم یکه م . چنانبخشیدند یبه آنان م یازهایشان،ن یتاولو
  .افتد یاو به خطر م یو سالمت یآن زندگ است و بدون

در کـه آنـان    یدیمرسـ  یجـه نت ینبه ا ^یتاهل ب يها ها گزارش از انفاق ده یما با بررس

اند؛ گاه آنان را بر سر  گرسنگان اهتمام داشته یر کردنبه س یز،از هرچ یشو پ یشب ی،بخشندگ
کشـیده   طعام به دوش  و گاه شبانه فرستادند یطعام م یشانگاه برانشاندند،  یخوان کرم خود م

 یبـده ي، همچـون پوشـاك، آزاد   سانیان یازهاين یگردیز . پس از طعام نرساندند یو به آنان م
 ياز سو ساختند. یآورده م بر یتو اولو یتاهم یببه ترت یباًتقر ازدواج، مسکن و مرکب رای، الم
همچـون   یزنـدگ  يیرضـرور کـاذب و غ  یازهـاي نن یتأم ياموالشان را برا ^یتب اهل یگر،د

  .اند کرده یمصرف نمیفات، تجمالت و تشر



   393  ^قواعدي از سبک بخشندگی اهل بیت

 

 يا افـراد و نهادهـا  بسـ  است کـه چـه   یمهم یاربس هنکت ،و ضرورت انفاق یتبه اولو توجه
از  یکیکه  یکم نباشند کسان یدشا ي،مثال در سطح فرد يبرا کنند؛ یاز آن غفلت م یاجتماع
ی حـال  درهاسـت؛   ینیهمساجد و حس کاري ینهو آ يکار سنگکاري،  یکاش آنها  مهم يها دغدغه

فقر و فالکـت  اند و با  خود درمانده یزندگ یهاول يازهایین ندر تأم یگانشاناز همسا یاريبس که
خـدمتگزار   يهـا  از نهادهـا و ارگـان   يتعـداد  ،در سـطح کـالن   کنند؛ یا یپنجه نرم م و دست

 در ؛انـد  شـهر قـرار داده   يبه وضع ظـاهر  یدگیرا رس ي خودکار یتاولوها،  يهمچون شهردار
 ياشـتغال و ازدواج در تنگنـا  یل، مسکن، تحصـ یه، تغذ راز نظ ،از شهر یمناطقمردم  ی کهحال
  .کند یاز آنان را دوا نم يشهر چندان درد یباسازيرار دارند و زق یدشد

  خود يو حفظ آبرو یگراندفع شر د ي: جواز بذل مال برا5 قاعده

انسـان اسـت کـه اگـر      یمهم اجتماع هاي یهاز سرما یزآبرو ن ؛انسان است یزندگ یهسرما مال،
 یـت . اهمشـود  یر او دشوار مدر جامعه ب یو زندگ گردد یانسان مختل م یروابط اجتماع ،نباشد

 ؛بگذرد مالش راه از ینکند و در ا یشآبرو يکه مالش را فدا دارد یگاه انسان را وام ،حفظ آبرو
  دل به آن خشنود نباشد.   یمصم ازهرچند 

 يتا حـدود  یزبود و متأسفانه پس از اسالم ن یعشا یننخست یتکه در دوران جاهل يامور از
ـ  یی،بـود. هجوگـو   یگـران د یی ازهجو و بدگو ين شعر برااستفاده از زبایافت، ادامه   شـک  یب

هـا   ها در خاطرها و خـاطره  تا مدت يو گاه اشعار هجو کرد یهجوشدگان را مخدوش م يآبرو
  استهزا بود. یهمادستو  ماند یم

آنان و بدون نظر به  و دفع شرّ یانهجوگو ینماندن از شر ا امان در يگاه برا ^یتب  اهل

خود معطوف  يرا به سو یشانها تا دل دادند یرا به آنان م یآنان، اموال یمال يازین یب یاتمکن 
 يآبـرو  ،کـار  ینبا ا . آنهاشکنندنخود  یادب هاي ییرا با بدگو |یامبرحرمت خاندان پ و دارند

  .کردند یرا حفظ م ^یتاهل ب يخود و بلکه آبرو
ـ    یفتـأل  يمصـرف زکـات بـرا    یهشـب  ،نـوع بخشـش   ینا بخشـش   یوعقلـوب اسـت و ن

از  یکـه برخـ   افتـد  یاتفـاق مـ   یزما ن هروزمر یکه در زندگ چنان رود؛ ییز به شمار مآم مصلحت
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احتـرام   یناز ا خود قلبی که در حال در ،کنند یظاهر احترام م به ،آنان يآزارها یماشرار را از ب
  !کنند یناخشنودند و مرگ آنان را آرزو م

  آمده است:  یمثال در نقل براي
 يعصـي أَعطَي شاعراً فَقَالَ لَه رجلٌ من جلَسائه سبحانَ اللَّـه شـاعراً    ×لْحسنأَنَّ ا

 و نمحانَ فَقَالَ  يقُولُالرتهياالْب دبع إِنَّ خ اللَّهقَ   ريـا وم ـکالم نم ذَلْتا بم يـت   بِـه
اِء الْخغتنِ ابإِنَّ م و کضرريِع  ـرقَاَء الش؛ 10/  16: ق 1404بـی الحدیـد،   ا (ابـن  .ات

  )24/  3: ق 1417بالذري، 
از حاضـران مجلـس، [زبـان بـه      یکی .از شعرا داد یکیرا به  یمال ×امام حسن

] کـه  بخشـی  ی[مـ  يگفـت: سـبحان اهللا! بـه شـاعر     یشاناعتراض گشود و] به ا
 ×! امـام حسـن  زنـد؟  ین مو [به مردم] بهتا کند یم یخداوند رحمان را نافرمان

را  یـت ن بـذل از مالـت آن اسـت کـه بـا آن آبرو     یبهتـر  ،خـدا  هبنـد  يا« :فرمود
   .»است یاز طلبِ خوب یبخشي، از بد حفظو  يدار نگه

امام از مال خود به او عطـا   یعنی ؛شاعر است همان دفع شرّ ینجادر ا ياز بد حفظمراد از 
ی، ادب هاي ییبدگو یگرد یابخل به امام  دادن نسبت همچون ،خود يبا اشعار هجو يو کرد تا

  دار نکند.   امام را خدشه يآبرو
کـرد، امـام    یـرون ب ینـه فَـرَزدق را از مد ینـه،  حـاکم مد  ،کـم ح  بـن   مروان یوقت همچنین

زبان به اعتراض گشـودند کـه او شـاعرِ     یبرخ یزدر آنجا ن .به او داد ینارچهارصد د ×ینحس
مالت آن است که بـه کمـک    ینبهتر: «فرموددر پاسخ آنان  ×ماما .است یرفاسقِ اعتمادناپذ

 یـامبر پ یرهرا از سـ  دفع شرّ يمال برا يسپس امام دو نمونه از اعطا .»يدار هرا نگ یتآن آبرو
مـرداس گفـت:     بن  عباس هداد و دربار یزهجا یرزه  بن  به کعب |یامبرپ«بازگفت:  |اکرم

  )65/  4: ق 1379وب، شهرآش (ابن 1».یدزبانش را از من ببر

                                                                             

در مدح آن حضـرت   ءاغرّ اي یدهقص ×هجوگو بود که البته بعدها در زمان امام سجاد يفرزدق شاعر. 1

نسـبت بـه    يم کمتریغنا ینبود که چون در جنگ حن |یامبرزمان پ يمرداس از شعرا  بن  سرود. عباس
 .»یـد زبانش را از مـن قطـع کن  «گفت:  |یامبررد و پبا زبان شعر اعتراض ک ،به او دادند یگرافراد د یبرخ



   395  ^قواعدي از سبک بخشندگی اهل بیت

 

 يدر تنگنـا  ^یـت اهـل ب  بود کـه  یهنگام ،حفظ آبرو يمال برا ياز اعطا یگرد اي نمونه
 ^ائمـه  ین هنگـام ا درافتاد.  یها م خبر بر سر زبان ینکه ا ییتا جا گرفتند؛ یقرار م ياقتصاد

والت محصـ  یـا و  کردند یمقرض  یگراناز د يریچشمگ مبالغیند، ناخوشا یعهشا یندفع ا يبرا
زکـات   يآور عنوان زکات بـه مـأمور جمـع    و آن را به کردند یم فروش یشرا پ ي خودکشاورز

 ^یـت اهـل ب  یمقابله کنند و احترام و شـأن اجتمـاع   یعهشا ینبا ا ،رهگذر ینتا از ا دادند یم
نقـل شـده    ×و امام صـادق  ×العابدین ینامام ز یامر در زندگ ینا يها محفوظ بماند. نمونه

حفـظ آبـرو از    ،موارد ین) روشن است که در ا13و 12 ، ح440/  6: 1365کلینی،  است. (ر.ك:
  .یدمال از دست برود تا آبرو به دست آالزم است که تر است و  حفظ مال مهم

  ها یداشتن دوست ي: اعطا6 قاعده

بـوده   آنهـا  یداشـتن  دوسـت  اموال، بخشش از ^یتاهل ب یقواعد حاکم بر بخشندگ یگراز د

هرگـز بـه   ؛ لَن تنالُوا اَلْبِر حتـي تنفقُـوا ممـا تحبـونَ    : «دیفرما یم باره یندرا یمکراست. قرآن 

ـ انفـاق کن  یـد از آنچـه دوسـت دار   ینکـه مگـر ا  رسـید،  ینمـ  یکوکارين ) 92 / عمـران  . (آل»دی

از  ییهـا  اسـت کـه نمونـه    یاربس ^یتاهل ب یرهدر س ها یداشتن دوست یدنبخش يها داقمص

  کنیم: ینقل م ینجارا در ا شانیا همورد عالق يهابخشش غذا

یدند، از علت آن پرسـ  ی. وقتداد یشکر و بادام صدقه م ×ینالعابد ینامام ز: «نخست نمونه

 1379شهرآشـوب،   (ابن». را تالوت کرد و او شکر را دوست داشت...»  لَن تنالُوا اَلْبِر« یهامام آ

  )154/  4: ق

: از فرمـود کرد و  یراییاصحاب پذ یبرنج از برخ یبا ظرف ×صادق: امام دوم و سوم نمونه

سلمان و مقداد و اباذر را  |یامبرپس پ .بردند یههد |یامبرپ يبرنج برا یظرف ،جانب انصار

/  2: ق 1371؛ برقـی،  2 ، ح278/  6: 1365کرد. (کلینـی،   یراییاز آنان پذ با آن دعوت کرد و

  )158 ، ح413
                                                                                                                                                                                   

 شد. یبه او دادند تا راض یشتريم بیغنا رو ینا از
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در  يروز بخشـید؛  یسـفره مـ   در اش مـورد عالقـه   ياز غذاها ×اد: امام سجچهارم نمونه

 هـاي  یـوه امـام نهـاد کـه از م    يرو یشرا پ يخوشه انگور ×(ام ولد) امام یزکن ،هنگام افطار

آن را بـه او داد.   ×و امام یداز راه رس یسائل ین هنگاما بود. در آن حضرتنزد  یداشتن دوست

اما بـاز   ؛و دوباره آن را در برابر امام نهاد یدرا از او خرنزد سائل رفت و خوشه  نهانیپ یز،آن کن
را تکرار کرد تا پس از سـه بـار، در    خود هم کار یزکن .آمد و امام آن را به او داد یگريسائل د

: ق 1371آن را خورد. (برقـی،   ×سوم) امام هها در مرتب از نقل یکیچهارم (و بر طبق  همرتب

  ، از امام صادق ع)154/  4: ق 1379شهرآشوب،  ابن ر.ك: یز؛ ن863 ، ح547: 2
 بـود کـه در هنگـام غـذا     یـن بـر ا  ×امام رضـا  روش: «گوید یخَلّاد م بن : معمرپنجم نمونه

سـفره و از   يغـذاها  یکـوترین و امـام از ن  نهادنـد  یاش مـ  سفره یکنزد یظرف بزرگ ،خوردن

 یچارگـان آن را بـه ب  داد یو دسـتور مـ   گذاشت یو در آن ظرف م داشت یبرم يمقدار ،هرکدام
  )12 ، ح52/  4: 1365کلینی، ... ». ( بدهند

پـس هنـر آن اسـت کـه از      ؛آسـان اسـت   هـا  ینداشـتن  دوسـت  یدناست که بخشـ  روشن

 یـا امـا گـاه در سـطح خـرد     یم. ببخش یازمندانبه نرا و آنها  یمخود دل بکن هاي یداشتن دوست
ـ  والامـ مؤسسات،  یاافراد  یکه برخ شود یم یدهکالن د آور و  کهنـه، خـراب، مـالل   ارزش،  یب

را نـذر امـامزاده    یختـه روغـن ر درواقـع،  و  بخشـند  یرا مـ  ضاانق شرف در یا گذشته مصرف یختار
و  دهد ینم یندارد و به انسان رشد و تعال یارزش چندان بخشش، ین. روشن است که اکنند یم

  .رساند ینم یکوکاراناو را به مقام ن

 رایـ ز ید؛نو و دست اول خود بخش اموالاز  یدکه همواره با یستنا نمع بدانسخن  ینا البته
 یازمنـدان هنوز ارزشمند است و به کار ن یزکارکرده ن يها همچون لباس ،دست دوم یايگاه اش

لبـاس نـو    یوقتـ  ههم نقل شده اسـت کـ   ^از اهل عصمت یبرخ یرهدر سکه  آید؛ چنان یم

 4: ؛ همو145/  1: ق 1379شهرآشوب،  (رك: ابن بخشیدند. یخود را م هلباس کهن خریدند، یم
همـان   ،) بلکه سـخن بـر سـر آن اسـت کـه اوالً     158/  2: ق 1385محمد،  بن  ؛ نعمان154/ 

 به شمار رود؛ یازمندبه ن ینتوه ،چنان کهنه و فرسوده نباشد که بخشش آن یزن کارکردهلباس 
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بخشـش امـوال    يبرا يا برنامه ،خوب است انسان در کنار بخشش اموال دست دوم خود ،ًایثان

  داشته باشد. یزخود ن یداشتن نو و دوست

  یدارمستمر و پا يها : اهتمام به بخشش7 قاعده

 يهـا  در کنـار انفـاق   یـدار مسـتمر و پا  يهـا  توجه به انفـاق  ^یتاهل ب یاز قواعد بخشندگ یکی

آنهـا را ذکـر    از یقاعـده در دسـت اسـت کـه برخـ      یناز ا یفراوان هاي مصداقبوده است.  یمقطع

  :کنیم یم

 هقاعـد  یل(ذیم از آن را آورد یبخش یزمقاله ن ینا یگرد يـ که در جا  یتی: در روااول نمونه

پدرم هـر روز  : «فرمود یم ×العابدین ینامام ز ،در شرح حال پدر بزرگوارش ×) ـ امام باقر 1

/  2و: ؛ هم241/  1: ق 1385، یمیتم». (کرد یم یررا س یشتربا ب ینمسک یکتوانش  هبه انداز

و شبانه در  یدقدر مشک طعام به دوش کش پدرم آن« :آمده است یتروا ینهم ه) در ادام330

بر پشت امام  هایی ینهدر هنگام وفات پ ،کرد که به سبب آن میتقس ینهآبرودار مد يفقرا یانم

  »بود! یاننما

گرچـه بـه    کـرد؛  یخدمتکاران خود را به انفاق روزانـه سـفارش مـ    ×: امام رضادوم نمونه

  )9 ، ح44/  4: 1365(کلینی،  1باشد. یدرهم

 یلتفضـ  یـل دل : بهفرمود می و داد یصدقه م ینارد یکدر هر روز جمعه  ×: امام باقرسوم نمونه

تفـاوت:   يبـا قـدر   یـز ؛ ن185: 1364. (صدوق، شود یمدوچندان روزها، صدقه در آن  یگرجمعه بر د

  )×، هر دو از امام باقر335/  2: ق 1385، تمیمی؛ 98 ، ح59/  1: ق 1371برقی، 

و  یـداري بـه سـبب پا   یـز بـه وقـف امـوال خـود ن     ^یتخاص اهل ب یت: عناچهارم نمونه

در قالـب وقـف    ×یرالمؤمنینام يها از بخشش یاريبس ،مثال ياست. برابوده آن  يماندگار

                                                                             

قَالَ دخلَ علَيه مولًي لَه فَقَالَ لَه هلْ أَنفَقْت الْيوم شيئاً قَالَ  ×عن صفْوانَ بنِ يحيي عن أَبِي الْحسنِ الرضا«.1
 لَا ونِ اللَّهسو الْحداً ×فَقَالَ أَباحماً وهرد لَو و قفا أَننلَيع اللَّه فلخي نأَي نفَم.« 
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 یمرا تقسـ  1یءف |اکرم یامبرپ یوقت«است: نقل فرموده  ×که امام صادق ؛ چنانبوده است

. جوشـید  ی] مثل گردن شتر، آب از آن مو[ در آن کَند یکه چاه یدرس ×یبه عل ینیزم ،کرد

ـ  سپس .امام گفت: به وارث آن بشارت بده ؛به امام گفت: بشارت بده یشخص آن را  درنـگ  یب

  )9 ، ح55ـ  54/  7: 1365(کلینی، ». خدا و رهگذران راه خدا وقف کرد هدر راه حجاج خان

 ي. وبـود  یمـار امـام ب  ی کـه حـال  وارد شـد در  ×بر امام صـادق  ی: اَشجع سلَّمپنجم نمونه

سـرود و امـام چهارصـد [درهـم] بـه او داد. اشـجع آن را گرفـت،         ×در مـدح امـام   ياشعار

رو گفـت: او را   نیـ هنوز امام دلش آرام نگرفتـه بـود، ازا   یااما گو .کرد و روانه شد يگزار سپاس

کـه گفتـه اسـت:     |یـامبر از پ یثیبا استناد به حـد  ، حضرتاو داندنزگرپس از باید. برگردان

 زیـ نخود را  یهزار درهم ، انگشتر ده»بگذارد یرا باق یداريعطا آن است که نعمت پا ینبهتر«

(که دست امام بازتر باشد) آن را بـه   یگرد یدر وقت یابفروشد  یمتق ینداد تا آن را به ا يبه و

؛ ×، از امـام کـاظم  281: ق 1414کنـد. (طوسـی،    یافتدر اواز  مبلغ را ینامام پس بدهد و ا

  )274/  4: ق 1379شهرآشوب،  : ابنیز؛ ن292 ـ 291: ق 1407راوندي، 

  بخشش یتکم ج)
مقدار بخشـش آنـان    یا یتقواعد مربوط به کم ^یتاهل ب یاز قواعد بخشندگ یمهم بخش

اهـل  ی، ابعـاد زنـدگ   یگـر دهمچـون   یزن شمقدار بخش در ی،برخالف تصور برخشان یااست. 
که حـد   شود یسبب م یشانبخشش ا یبا قواعد کم یی. آشنایرنه اهل تبذ ،بودند یرو تدب یرتقد

مهـم را   هبخش سـه قاعـد   ین. در ایزیمبپره یطو از افراط و تفر یمبشناس باره ینرا درا لاعتدا
  .کنیم یذکر م باره یندرا

  یرندهگ یاز: لزوم تناسب مقدار بخشش با مقدار ن8 قاعده
به  یازشاننظر داشتند و به تناسب مقدار ن درانفاق را  یرندگانگ یازهمواره مقدار ن ^یتب اهل

                                                                             

 شده بود. |اکرم یامبرپ یبنص یزير جنگ و خون وناز کفار بود که بد یمیغنا یء،ف. 1
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را  یحاجتمنـد واقعـ   یکو  درخواستسائل خوگرفته به  یک ،مثال يبرا کردند. یآنان کمک م
 یـا ور انگ يا هخوش يبسا به اعطا رو در برخورد با فرد نخست چه نیازا دیدند. یچشم نم یکبه 

) امـا  289/  2: ق 1380؛ عیاشی، 7 ، ح55/  4: 1365(ر.ك: کلینی، کردند،  یبسنده م یدرهم
  .  رفتند یم یشپ یزن يو یازکامل ن ینگاه تا تأم ی،حاجتمند واقع یکدر برخورد با 

و  ،گنـاه و غفلـت   ي، کشـاندن انسـان بـه واد   زیاد از آفات مال و ثروت یکی دانیم، یم که چنان
و نامتناسب بـا   یازاز حد ن یشنکته و بخشش ب ینبه ا توجی یبرابر خداوند رحمان است. بدر  یانطغ

رو  د. ازایـن انـداز   یسرکش يو در واد بنشاندبسا آنان را بر مرکب غرور  چه ،افراد یدرون هاي یتظرف
  بخشیدند. یآنان م یروح یتافراد و ظرف یواقع یازهمواره متناسب با ن ^یتاهل ب

  انفاق کنندهمالی وم تناسب بخشش با وسع : لز9 قاعده
داشته و  ییبندگان خدا فراز و فرودها یگرهمچون د یزن ^یتاهل ب یشتیو مع یمال وضعیت

و  یعبه تناسب آن، وسـ  یزو انفاقشان ن یآنان همواره در سطح عال ینبوده است که زندگ ینچن
میـزان  و  اند کرده یم ، انفاقخود یزندگ یتنگ یا یشرو آنان به تناسب گشا ازاین .گسترده باشد

إِذَا جاد اللَّه تبارک و : «آموزد یبه ما م ×امام صادق .نبوده است یکسانو  یکنواخت انفاق آنها
 ِسکُوا وفَأَم کُمنع کسإِذَا أَم وا وودفَج لَيکُمالَي ععا ألت وفَه وا اللَّهاوِدجألتدوهک یهنگام ؛ج 

و  یدکه از شما نگه داشت، نگه دار یو هنگام یدبر شما جود کرد، جود کن یوند تبارك و تعالخدا
  )11 ، ح54/  4: 1365(کلینی، ». تر است که او بخشنده یدنکن يهماورد ،در جود با خداوند

و گـاه بـا    کـرد  یم یراییگاه با نان و حلوا از ما پذ ×: امام صادقگوید یم یعیاناز ش یکی

تـا معتـدل    کـردي  یم یرگفتند: کاش امرت را تدب یشاناصحاب به ا ی. برخیتونغن زنان و رو

إِنما نتدبر بِأَمرِ اللَّه عز و جلَّ فَإِذَا وسع علَينـا وسـعنا و   : «فرمودشود!؟ امام در پاسخ به آنان 
و  دهـیم  یم یشدهد گشا یشچون بر ما گشا شویم؛ یم یرما با امر خدا تدب ؛إِذَا قَتر علَينا قَترنا

 نیـز ر.ك:  ؛1 ، ح280 ــ  279/  6: 1365(کلینـی،  ». گیـریم  یتنگ مـ  یردچون بر ما تنگ بگ
  )84 ، ح400/  2: ق 1371برقی، 

 یرتدب ینبلکه عیست، من ن تدبیري یاز بها،  یراییتفاوت پذ ینا ن بود کهیمنظور حضرت ا
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 یمـان زمام کارها یما به دست خداوند مدبراالمور است و ما در زندگ یزندگ یراست؛ چراکه تدب
در  یـز مـا ن یـرد،  بر مـا تنـگ بگ   يافتد که در روز ینچن یرشپس چون تدب یم؛ا را به او سپرده
 یشبـر مـا گشـا    يافتد کـه در روز  ینچن یرشو چون تدب گیریم یتنگ م یگرانبخشش بر د

  .دهیم یم یشخود) گشا همانانی(از جمله بر م یگرانبر د یزما ن ،دهد
نخسـت بـه    هاعتدال در انفاق، در درجـ  یاو  یطکه افراط و تفر شود یروشن م یان،ب ینا با

ـ یمگاه  ن معنا کهی؛ به ادارد یهرکس بستگ يتوانمند یزانم  يفـرد  يبـرا  یاز بخشـندگ  یزان
اسـراف   و روي یـاده مصداق زیگر، د يفرد يبرا یاز بخشندگ زانیمو همان  ،مصداق سخاوت

  د: فرمای یم ×ه امام صادقکاست؛ چنان

و الْفَقري ينفـق مـن غَـريِ مـا      يينفق مما أُوت يإِنَّ الْغنِ يرب فَقريٍ هو أَسرف من الْغنِ
4 ، ح55/  4: 1365(کلینی،  ي؛أُوت(  
او داده شـده   از آنچه به ی] غنیرااست؛ [ز روتر تند ،که از ثروتمند یريبسا فق چه

  . کند یخرج م یشها از نداشته یرکند و فق یاست خرج م

ـ  يبـدهکار  يهـا  و چالـه  بخشـد  ینمـ  هایش ییکه متناسب با دارا یريپس فق  هـیچ  یرا ب
  کار است. اسراف یست، بلکهسخاوتمند ن کَند، یخود م يبرا یگريپس از د یکی ي،ا پشتوانه

 یتـه همچـون کم  یکوکـار ن يهـا  ا و ارگاننهاده یزدر سطح کالن ني، بر سطح فرد افزون
و  اسـتفاده کننـد   خـود  هاي گذاري یاستقاعده در س ینااز  توانند یم یستی،بهزسازمان امداد و 

از  یسـطوح مختلفـ   ،آناوضـاع نابسـامان    یـا مملکـت   ياقتصـاد بسـامان  بر اسـاس اوضـاع   
ولـت از نظـر   کـه دسـت د   یهنگـام  ال،مثـ  يبـرا  .کننـد  یفرا تعر یازمندانبه ن یرسان خدمت
هنگامی که در تنگناي اقتصادي قـرار  و  کنند یرسان خدمتدر همه سطوح  ،باز است ياقتصاد

  دارد، فقط نیازهاي حیاتی فقرا را در اولویت قرار دهند. 

  در انفاق روي یانه: م10 قاعده

ـ   یاز اصول و قواعد کل یکی ،در انفاق روي میانه ن و از قـرآ  یانفاق است. ادله و شـواهد فراوان
) در انفاق داللـت دارد کـه   روي یادهو ترك اسراف (ز روي یانهبر م ^یتو سخن اهل ب یرهس
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  .کنیم یم یانسه نمونه از آنها را ب ینجادر ا

  بودن و نه گشاده دستی تمامبسته  . نه دست1

خداوند است که  یهآکند، این  یم یو از اسراف و بخل نه ،در انفاق امر روي یانهکه به م یاتیجمله آ از
  :فرماید یم ینـ چن یامت اسالم هخطاب به هم یقتـ و در حق |اکرم یامبرخطاب به پدر آن 

وراً* إِنَّ  وسحلُوماً مم دقْعفَت طسطْها کُلَّ الْبسبال ت و کقنلُولَةً إِيل عغم کدلْ يعجال ت
قْدي شاُء وي نمل قزطُ الرسبي کبصرياًربرياً بخ هبادکانَ بِع هإِن 30ـ  29 / (اسراء .ر(  

شـده و   را بـر گردنـت زنجیـر مکـن و آن را تمـام مگشـاي، تـا سـرزنش         دستت
 دهد یم یشرا گشا يهر که بخواهد روز ي! پروردگارت براینیازکارفرومانده بنش

  .یناستب و که او به [حال] بندگانش آگاه یدرست بهگیرد.  یو تنگ م

و از  یـري گ سو از بخل و تنـگ  یکو از  کند یم یهبه اعتدال در انفاق توص ینوران یهآ این
جانـب   یگـري و د یطجانب تفـر  یکیکه  کند یم ینه ،تمام یدست از جود و گشاده یگرد يسو

  :کند یم یانآن ب يافراط است و دو علت هم برا

سـبب   ،در انفـاق  روي یـاده ز نکـه یبـر ا  دکنـ  یداللت م» فَتقْعد ملُوماً محسوراً«. عبارت 1

کـه بـه    انـدازد  یمـ  یو او را چنان از کار و زندگ شود یمانسان  یشدن زندگ و فلج دستی یته
  .یندش خود بنشنسرز

از  یاز بخـل اسـت و هـم نهـ     ینهـ  يبـرا  یـل هـم تعل  یز،ن...»  إِنَّ ربک يبسطُ الرزق« یه. آ2

انفـاق  که هم  کند یم یانبندگان را ب يدر قبض و بسط روز یلهسنت ا . همچنینتمام یدست گشاده
  سنت قرار دارند. ینا یرهدر دا یزن ^یتاهل ب یو حت گیرد یم بر را در انفاق یرندهو هم گ کننده

بـه نـام    ×از اصـحاب امـام صـادق    یکـی وارد شده اسـت؛   یباز یتیروا یه،آ ینا یلذ در

  :گوید یعجالن م
حضـرت   .کمک خواست] یشانآمد [و از ا یه سائلبودم ک ×امام صادق نزد

 .که در آن خرما بـود، مشـتش را پـر کـرد و بـه او داد      یلیبرخاست و از زنب
خرما برداشت  ی] برخاست و با دست مشتحضرت[ آمد، دوباره یگريسائل د

] داد. سـائل پـنجم کـه    خرمـا [ منوال به چهار سائل ینو به هم ،و به او داد
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 یـزي ما و شماست [و به او چ دهنده ي: خداوند روزمودفربه او  ×امام ،آمد
را  یـا از دن یزيچ سبود که هرک ینچن |: رسول خدافرمودسپس  ،نداد]

او فرستاد و  يپسرش را به سو یزن ي. روزداد یبه او م خواست، یم یشاناز ا
ندارم، بگـو   یزياگر گفت اآلن چ ؛برو و از او درخواست کن یامبرپ نزدگفت: 

در  |یـامبر آمد و چـون پ  |یامبرا به من بده! [آن پسر نزد پر یراهنتپ
را درخواسـت   یشـان ا یـراهن آن پسـر پ  ،در دست نداشـت  یزيآن هنگام چ

او  یرا درآورد و به او داد. پس خداوند تبارك و تعال یراهنش] حضرت پ.کرد
(کلینـی،  ». ... حمسـوراً يـدک والتجعلْ : «فرمودکرد و  یبتأد روي یانهرا بر م
  )289/  2: ق 1380رك: عیاشی،  یز؛ ن7 ، ح56 ـ 55/  4: 1365

  . قوام در ترك اسراف و اقتار2

آنجاست که خداوند متعال در ضمن مدح  ،است یدهکه اسراف در انفاق را نکوه یگريد هادل از

و : «کنـد  یمـ  یمعرفـ  ینرا چنـ  یشاناز صفات ا یکی )رحمان يبندگان خدا» (عباد الرحمان«
) و آنان کـه چـون   67 / (فرقان ؛ذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتروا و کانَ بين ذلک قَواماًالَّذين إِ

 یـن . موضـوع ا »[دو] اعتـدال اسـت   ینا ینو ب یرند؛کنند و نه تنگ گ روي یادهخرج کنند، نه ز
خـانواده و هـم   خود و  ياکردن بر کردن اموال است که هم شامل خرج خرج یعنی ،انفاق یه،آ

  . شود یم یگراند ياکردن بر خرج
روي؛  یـاده ز ي: اسراف، اقتار و قَوام. اسراف بـه معنـا  یمرو هست هروب یربا سه تعب یهآ ینا در

منظـور،   عدل و اعتـدال اسـت. (ر.ك: ابـن    يو قَوام به معنا یري؛گ بخل و تنگ ياقتار به معنا
 ×امام صـادق  ي: روزگوید یعمرو م  بن  ملک) عبدال520تا:  ی؛ فیومی، ب499/  12: ق 1414

: ایـن  فرموددست نگه داشت و  درآن را  ، مشتی ریگ از زمین برداشته،یهآن یاپس از تالوت 
 هدست را چنان سست گرفت تا همـ  ؛ سپسکرده یاداست که خداوند در کتابش از آن  ياقتار

از  یبرداشت و برخ یگريد یگباز، مشت ر ؛: این اسراف استفرمودو  یختر ینبه زم ها یگر
قوام است. (کلینـی،   ین: افرموداز آنها را نگه داشت و  ی] و برخیختسست گرفت [تا ر اآنها ر
  )9 ، ح56: ك: همان.ر یز؛ ن1 ، ح 55ـ  54/  4: 1365



   403  ^قواعدي از سبک بخشندگی اهل بیت

 

  یسبب خودکش ،اموال ههم یدن. بخش3

  : دیفرما یم ×صادق امام

جأَنَّ ر الًلَو هيدي يا فم فَقال    أَن و ـنسـا کَـانَ أَحم بِيلِ اللَّهس نبِيلٍ مي سأَ   ف فِّـقو
و ال تلْقُوا بِأَيديکُم إِلَـي التهلُکَـة و أَحِسـنوا إِنَّ اللَّـه يحـب      « لَيس يقُولُ اللَّه تعالَي:

  )7 ، ح53/  4: 1365(کلینی،  .يعنِي الْمقْتصدين] 195 / [بقره »محِسنِنيالْ
کند، کار  ینه] خدا هزياز راه[ها یدر راه ،آنچه را که در دستش دارد یاگر کس

خودتان را بـه  : «دیفرما یخداوند متعال نم یانکرده و موفق نشده است؛ آ یکویین
را دوسـت   یکوکـاران که خداونـد ن  یدکن نیکیو  یندازیددستان خود به هالکت ن

  هستند. روها یانهم ]یکوکارانمقصود [از ن .»دارد

 یـان انداختن خود و بـه ب  هالکت مصداق به ،اموال در راه خدا هانفاق هم یت،روا ینطبق ا
از آن بازداشـته اسـت.    یماسـت کـه قـرآن کـر     یو اجتمـاع  ياقتصاد یخودکش یتر نوع ساده

در  یـز ن یگـري د هـاي  یتبلکه محرومیست، موارد ن یناسراف در انفاق، منحصر به ا یامدهايپ
 یـز ؛ ن1747، ح 69/  2: 1365. (صـدوق،  شـود  یمستجاب نمـ  یشکه دعاینا لهاز جمدارد؛  یپ
  )1 ، ح16 ـ 15/  4: 1365ك: کلینی، .ر

بـا  نخسـت،  کم در نگاه  که دست خوریم یبرم يگاه به موارد ین،د یشوایانپ یرهدر س البته
نسـبت   ×یمجتبـ مثـال بـه امـام حسـن      يبرا نماید؛ یدر انفاق متعارض م روي یانهم هقاعد
کشـف  ق) و  588شهرآشـوب (م   که در مناقب ابن ؛ چناندیکه همه اموال خود را بخش اند داده

  : کند ینقل م ینچن جذعان بن  ی از عل یاءاألول یۀحلق) از کتاب  692(م  یالغمۀ اربل

لَاثَ مرات حتي إِنْ کَانَ من ماله مرتنيِ و قَاسم اللَّه مالَه ثَ ×خرج الْحسن بن علي
/  4: ق 1379شهرآشوب،  (ابن .لَيعطي نعلًا و ميِسک نعلًا و يعطي خفّاً و ميِسک خفّاً

  )567، 555/  1: ق 1381؛ إربلی، 14
از مالش خارج شد و سه بار مـالش را بـا خـدا قسـمت      باردو  ×یعل  بن  حسن

و  داشت یاش را نگه م لنگه یکو  بخشید یفش را ملنگه ک یککه   ییتا جا ،کرد
  .داشت یرا نگه م یکیو  داد یلنگه خُف (کفش سبک) را م یک

 ×امـوال را بـه امـام حسـن     م کردنیتقسدو بار خروج از اموال و سه بار  ،مصادر ینا در
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راه  از آن در یمـی و بخشش ن یم کردندون يبه معنا ،اموال با خدا م کردنیتقساند.  نسبت داده
داستان یخی، گزارش تار یندر ا یزبرانگ تأمل هاما نکت .است ×از سخاوت امام يا خدا و نشانه

مصداق اسراف در انفاق است و با  ،ظاهر اموال است که به هبخشش هم یعنی ،خروج از اموال
  در انفاق ناسازگار است. روي یانهفراوان م هادل

 یـن به ا ی،و سن یعهش یخیو تار یثینابع حدگزارش، با جستجو در من یا یشهر یافتن براي
ق) اسـت   230سـعد (م   ابـن از  ينقل، الطبقات الکبر ینمصدر ا ترین یمکه قد رسیم یم یجهنت

سـعد،   (ابـن  .متن را نقل کرده است ینارسد که  یجدعان م بن  زید  بن  ی که با سند خود به عل
در نیمـه دوم قـرن    یعهشـ  يز علمـا ا یعقوبی یزن ياز و س) پ300ـ   299: 1 خامسةق،  1410
) پس از او 226/  2: تا بییعقوبی، ك: .(ر .خود آن را بدون سند نقل کرده است یخدر تار سوم،

ـ  األولیـاء  ةحليق) در  430 يمتوفااهل سنت و  ي(از علما یاصفهان یمابونع یزن ی آن را از عل

  )38ـ  37/  2: ق 1405، یاصفهان بونعیم(جدعان) نقل کرده است. (ا جذعان  بن زید  بن 
نقل (و حـداکثر دو نقـل)    یکو چه در اهل سنت، به  یعهچه در ش ،ها نقل ینا هظاهراً هم

 یناند. پس ا را نقل نکرده یزيچ ینچن یو سن یعهو منابع دست اول ش گردد یبرم یسن یفضع
  است. یرپذ و خدشه یفضعي، و سند يخبر از نظر مصدر

باب در دست است که آنها  یندر ا یگردو متن د ،اهل سنت ییدر منابع روا یگر،د يسو از
 يهـم از و  یعیشـ  یگرمنابع د یالغمه و برخ و مناقب و کشف کند ینقل م األولیاء حليةرا هم 

 .نـه خـروج از امـوال    ،امـوال اسـت   م کردنیتقسدو متن فقط سخن از  یناند و در ا نقل کرده
ــن.(ر ــوبشهرآ ك: اب ــدرانی،  ش ــی، 14 / 4: ق 1379مازن ــونع567/  1: ق 1381؛ إربل  یم؛ اب

  )37/  2: ق 1405ی، اصفهان
با اسناد  یزن یعهش ییروا یهمنابع اول یدر برخ ×اموال امام حسن میتقسداستان  ینهمچن

؛ 217 ح ،150: ق 1402، ياهـواز ؛ 461/  1: 1365و متون مختلف آمده است؛ (رك: کلینـی،  
) 29 ، ح11/  5: 1365؛ طوسـی،  20: ق 1401قمی، ؛ خزاز 9 ، ح222: 1367صدوق،  نیز ر.ك:

 میتقسو فقط داستان  یامدهن یاناز اموال خود به م ×از خروج امام حسن یحرف یزو در آنها ن
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 هاست بـر آنکـه گـزارشِ انفـاق همـ      اي ینهقر نیز یندر منابع متعدد آمده است. ا یشاناموال ا
سه  یادو  آن حضرت م آن است کهسلّشاذ و نادر است و مطلب ثابت و م ×اموال امام حسن

  کرد.  میتقسبار اموال خود را در راه خدا 
یم. بـود کـه آن را نقـد و رد کـرد     ^یـت از نسبت اسراف در انفاق به اهل ب يا نمونه این

کـه بـا    شـود  یمـ  یافـت  ^ائمـه  یانفـاق  يهـا  در گزارش یزدست ن یناز ا یگريد يها نمونه

و جـز آن   ینقلـ ی، عقلـ یخی، تـار  يهـا  و با مناقشـه  اه یلو تحل يو مصدر يسند هاي یبررس
  است. یشدننقد

  بخشش یفیتک د)
هم شـامل  که  است یبخشندگ یفیتقواعد ناظر به ک ^یتاهل ب یاز قواعد بخشندگ بخشی

 گیرد یم بر را در یريو تداب ها یوهو هم ش شود، یاموال به اهل حاجت م ينفسِ اعطا یچگونگ
 یـن در ا .انـد  بسـته  یکـار مـ   آن بـه  یفیک يارتقا يبرا ،خود اموال يدر اعطا ^یتکه اهل ب

  .کنیم یم یاناز هر دو قسم را ب ییها نمونه ،بخش

  در انفاق دستی یش: پ11 قاعده
از آنکه مسـتحقان و   یشو پ کردند یم دستی یشپ ،از اوقات در بخشش بسیاري ،^یتاهل ب

دو شـاهد   ینجـا . در اگشودند یم دست کمک بر آنانیند، بگشا یخواه زبان به کمک ،گرفتاران
  کنیم: یمدعا نقل م ینبر ا

نکـرده   درخواسـت داد که  يپنج خروار خرما را به مؤمن آبرودار ×مؤمنان یر: اماول نمونه

 .بـود  یکـاف  یشخـروار هـم بـرا    یکاز اصحاب اعتراض کردند که  یبرخ ،هنگام ینبود. در ا
ـ  یدمن با فرمود:را مالمت کرد و  آنها ×امام ی، از درخواسـت، بـه آنـان بـدهم. (کلینـ      یشپ

  )1 ، ح22/  4: 1365
برخـورد   ×با امام صـادق  ،آمده بود ینهشحام که از کوفه به مد یدز  بن : محمددوم نمونه
درهم  یست. او گفت: دویدهمراه او پرس یاز او، از مقدار خرج یپرس ضمن احوال ×کرد. امام
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و  ینـار دو د ،کنـد  یدرخواست یچمحمد ه آنکه یبت، یافاش را اندك  دارم. امام چون مقدار نفقه
  )369: ق 1409به کوفه بازگردد. (کشی،  یبه آسان يودرهم بر آن افزود تا  یس

 ينهادهـا  یـا  یرینخود به سراغ خ یدبا یازمنداناست که ن ینا ،ما هموجود در جامع واقعیت
 ینتـأم  یازهایشـان از ن یتند و بخشنزد آنان قبول اف یدبروند و به دنبال آنان بدوند تا شا یریهخ

و  یاسـالم  هفاضل ینهدر مد یست؛ن یاسالم هدرخور جامع یتیوضع ینشود. روشن است که چن
 ینو تـأم  یازمنـدان ن ییدرصدد شناسـا  یریه،و مؤسسات خ کوکارینافراد  یدبا ^یتاهل ب یروپ

 یرهگذر به رشد و تعال ینکنند، تا هم خود از ا دستی یشپ نهیزم ینو در ا یندآنان برآ یازهاين
  محفوظ بماند. یشترهرچه ب یازمندان،ن يبرسند و هم عزت و آبرو یشتريب يمعنو

  مناسب هاي یوهو ش یربا تداب یازمندانن یم: تکر12 قاعده
 يتنها عزت و کرامـت و آبـرو   نه یزطبقات اجتماع ن ینتر در کمک به پست یحت ^یتب اهل

 ینا ي. آنان برابردند یآنان را باال م یاق، عزت و کرامت انسانبا انف بلکه کردند، حفظ میآنان را 
  .کنیم یم یحاز آنها را تشر یبرخ ینجاکه در ا بستند یکار م را به یگوناگون هاي یوهو ش یرتداب ،کار

  و شبانه یپنهان يها . کمک1

نه و شـبا  یپنهان یرسان فقرا، کمک یحفظ کرامت انسان يبرا ^یتاهل ب ياز راهکارها یکی

بـه مسـتحقان،    یپنهان يها کمک 1.یمآن را نقل کرد يها نمونه یبرختر،  شیپبه آنان بود که 

و  دارد یمحفوظ مـ  یزمستحقان را ن يو آبرو یکرامت انسانل، اخالص در عم یتافزون بر تقو
  .کند یخرد نم ،و در چشم مردم یکوکارآنان را در برابر ن یتشخص

  فضا یک کردن. تار2

  شـباهت دارد  یپنهان يها ـ که به کمک  یازمندحفظ عزت ن يبرا ^ائمه يارهاراهک یگراز د
و گفـت:   یدرسـ  ×یرالمـؤمنین خدمت ام یشب یفضا بوده است؛ حارث همدان یک کردنـ تار
برخاسـت،   درنـگ  یب ×یرالمؤمنین. امام یافته] آن برآورده ساختن[ دارم که تو را اهل یحاجت
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ات  : چراغ را خاموش کردم تا ذلت حاجـت را در چهـره  مودفرچراغ را خاموش کرد و نشست و 
  )4 ، ح24/  4: 1365. (کلینی، ینمنب

 و شـود  یگرفتـه مـ   یـده مهـم و حسـاس ناد   هنکتـ  یـن ما گاه ا یاسالم هدر جامع متأسفانه
در  یزآنان ن یربلکه گاه تصوگیرند،  یقرار م یکوکارن یادبن یافرد  يتنها بارها رودررو نه یازمندانن

 یاست که حت یهی! بدگردد یم یمالپا انآن يعزت و آبرو یهبق و شود یمش داده ینماها  نهرسا
خـود و   ياز آبـرو  گذاشـتن   یهبه سبب جهالت، به ما یا یازهم به سبب شدت ن یازمنداگر خود ن

تا حد امکـان   یدو با یمرا ندار يکار ینما حق چن ،دهد یترضا اش یوضع زندگ ي شدنا رسانه
  .یمنگه داررا  یشآبرو

  ازمندینخود و  یانحائل م یجاد. ا3

کـار   بـا حاجتمنـدان بـه    یممستق یاروییاز رو یريجلوگ يبرا ^یتکه اهل ب یريتداب یگرد از

و  ،خـود و حاجتمنـد   یـان م یحائل و حجاب یجادنکنند، ا يتا آنان احساس شرمسار اند بسته یم
از دوسـتداران اهـل    یخراسـان  يمـرد  ،مثـال  يآن بوده است. بـرا  يکردن به او از ورا کمک

کـه در وطـن   ینبـا ا  ؛ماند راه تمام شد و در اش یدر آن سفر، خرج وبه سفر حج رفت  ^یتب

  .خود متمکن بود
از مـردم در آن حضـور    یاريکه جمع بسـ  یو در مجلس یدرس ×رو خدمت امام رضا نیازا

مبلغ را  ، آنبه مقصد دنیبازگشتش را کرد تا پس از رس ینههز ینداشتند از امام درخواست تأم
شـدن اهـل    او را امر به نشستن کرد و پس از پراکنده ×رضا اماماز طرف امام صدقه بدهد. 

در، درآورد و بـه   انیـ مآنگـاه دسـتش را از    ؛خود رفت و در را بسـت  هخان یمجلس، به اندرون
ـ  یرکمک بگ ات یدر خرج ،و از آن یررا بگ ینارد یستدو ینا: «فرمود یخراسان ه آن تبـرك  و ب

 یکی». ینیو تو هم مرا نب ینمو برو تا من تو را نب 1آن صدقه نده يجا و از طرف من به يبجو

                                                                             

ـ  یمال«که گفته بود: فرمود  یدر پاسخ به سخن خراسان ×جمله را امام ینا. 1  یرا به من بده تا من وقت

کمـک بالعـوض اسـت و الزم     یـا هبـه   ینا یعنی؛ »آن را از طرف تو صدقه بدهم یدم،به خراسان رس
 .یآن صدقه بده يجا از طرف من به یستن
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 ي؟را از او پوشـاند  یـت شوم! چـرا رو  یت: فدایدپرس ،که در آنجا حاضر بود ×از اصحاب امام
 .یـنم اش بب درخواست را در چهره يبرآوردن حاجتش، خوار لیدلآنکه به  یمگفت: از ب ×امام

  )3 ، ح24ـ  23همان: (

  خواستن حاجت . مکتوب4

آنـان بـه    یشـفاه  هخواسـت  یلحفظ عزت و کرامت اهل حاجت، تبد ياز راهکارها یگرد یکی
 یشـان آمد تا از ا ×یناز انصار خدمت امام حس یکی ،مثال يبوده است. برا ينوشتار هخواست
 یـز؛ کردن مردرخواست را با  یت! آبرويبرادر انصار ي: افرمود يبه و ×بخواهد. امام یحاجت

هم  يکه من به خواست خدا تو را خوشحال خواهم کرد و انصار یسبنو يا حاجتت را در برگه
  )  247: ق 1404شعبه حرانی،  کرد. (ابن ینچن

اسـت؛ چراکـه در    ياز خواهش نوشتار یشب یبس یخواهش شفاه ياست که خوار روشن
 ییارویــروو  شــود یمــ یکلمــات شــفاه زینیگهــا جــا زبــان و نوشــته ینــدهنما ،نوشــتار، قلــم

تـر   محفـوظ کمک  یرندهگ يرهگذر آبرو ینو از ا یابد یکاهش م یرندهدهنده و گ هچهر به چهره
و بـدان   یرنـد گ را فـرا  یوهشـ  ینا یزن یریهمؤسسات خ و کوکارانین . چه خوب است کهماند یم

پسـت، تلفـن، تلفـن     همچـون  یجمع ارتباط یلاست امروزه با گسترش وسا ی. گفتنکنندعمل 
 یازمنـدان ن يحفظ کرامت و آبـرو  يرا برا ینینو یرتداب توان یم ،ها و عابربانک ینترنتهمراه، ا

  به خدمت گرفت. ها یکوکارين یننو هاي یوهش يرا برا یننو هاي يو فناور یشیداند

  ینشدن با فقرا و مساک سفره . هم5

عـزت فقـرا    يحفظ کرامت و ارتقا يراب ^یتاهل ب هاي یوهاز ش یکیبا فقرا  سفره شدن هم

 ،دعوت فقـرا  یرشو هم با پذ نشاندند یهم فقرا را بر سر خوان کرامت خود م ،آنان .بوده است
سـو عـزت و کرامـت     یـک کـار از   یـن و با انشستند  یآنان م ریاي یساده و ب يها بر سر سفره

بـه   یـز و خود ن پروراندند ید مروح تواضع را در خو یگرد يو از سو بردند یم االفقرا را ب یانسان
  دند.یرس یم یتعال

 يهـا  نـان  گذر کرد که نشسـته بودنـد و تکـه    یرانیبر فق ×یمثال امام حسن مجتب يبرا
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دختر رسول  پسر يگفتند: ا ×امام یدنآنان با د خوردند. یداشتند و م یبرم ینزم ازرا  یخشک

و بـا   1»دا مستکبران را دوسـت نـدارد  خ«: فرمودفرود آمد و  ×با ما ناهار بخور. امام یاخدا! ب

شان هم به برکت امام  و توشه یدندخوردن کش که دست از غذاینآنان شروع به خوردن کرد تا ا
خود فراخواند و بـه آنـان طعـام و     یهمانیرا به م آنان ×سپس امام .بود یباق زانیمبه همان 

  )23/  4: ق 1379شهرآشوب،  لباس داد. (ابن
  آمده است:  ×ام رضاام یرهدر س همچنین

و کان إذا خال و نصب مائدته أَجلس معه علي مائدته مماليکه و مواليه حيت البـواب  
؛ طبرسـی،  316/  2: ق 1381؛ اربلـی،  184/  2:ق 1378(صـدوق،   .[و] السائس

  )  327تا:  یب
بـان  در یحت ،بردگان و خدمتکاراند، یگرد یاش پهن م و سفره شد یچون تنها م

  ].شد یسفره م [و با آنان هم نشاند یاش م بر سر سفره یزاسبانش را ن یو مرب

  ازمندیننکردن  . رد6

سائل  ؛فأما السائلَ فال تَنهر« ینوران یهعمل به آ يو به مقتضا یحفظ کرامت انسان يراستا در
و او  اندندر یرا از خود نم يازمندین گاه یچه ^) خاندان عصمت10 ی /(ضح» .را از خود مران

هـم   یواقع یازمند، ندرخواست کنندهاگر  یحت گرداندند. یاز باب کرامتشان بازنم یرا دست خال
 رد یـرا ز فرمودنـد؛  یم یهتوص یوهش ینبد یزرا ن یگرانو د کردند یبه او م یاندک کنبود، باز کم

/  4: 1365. (ر.ك: کلینـی،  آورد یبه بار مـ  يو يبرا يذلت و خواردو چندان ن سائل خود دکر
  )184/  2: ق 1378؛ صدوق، 6ـ  4یث رد السائل، احاد ه، باب کراهی15

  شکر منعم در حاجتمندان یه: پرورش روح13 قاعده
 يمـاد  یازهـاي کـه آنـان در کنـار رفـع ن     بود ینا ^یتاهل ب یبخشندگ یفاز لطا یکی

 یخـ و بر جسـتند  یبهـره مـ   یـز آنـان ن  یـدي توح یتترب يبرا ،مستحقان، از فرصت انفاق
پروردگـار را در ضـمن انفـاق بـه      يها از نعمت يهمچون شکرگزار ی،اخالق يها فضیلت
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  مثال نقل شده است:  ي. براآموختند یآنان م
امـر   ×وارد شد، امام ×بر امام رضا ^یتشاعر معروف اهل ب علی، بن   بلدع

امـام بـه او    ؛به او بدهند. دعبل آن را گرفت و خدا را حمـد نکـرد   یزيکرد تا چ
وارد شـد   ×دعبل بر امام جواد ی،! پس از مدتي؟: چرا خدا را حمد نکردرمودف

: الحمد هللا. فرمودبه او بدهند. دعبل آن را گرفت و  یزيامر کرد چ زین ×و امام
  )363/  2: ق 1381! (إربلی، ي: ادب شدفرمود ×امام جواد

نکُم و لَـئن کَفَـرتم إِنَّ   زِيـد أللَئن شـکَرتم  « ینوران یهعمل به آ يبه مقتضا ^یتب اهل
يددذابِي لَشیو اگـر ناسپاسـ   افزایم ی] شما ميها نعمت[ بر یقتحق بهید، کن ياگر شکرگزار؛ ع 

نـد و  افزود یشکرگزار م ازمندانین) بر کمک به 7 یم /(ابراه» همانا مجازاتم سخت است!ید، کن
 ین رهگـذر، از ا تا دادند ینم یزيبه آنان چ اصالً یاو  کاستند یناسپاس م ازمندانیناز کمک به 

فَکُلُوا منهـا و أَطْعمـوا اَلْقـانِع و اَلْمعتـر کَـذلک      « یه. در آکنند يادآوریرا  يشکرگزار یتاهم
و قانع و ید بخور )در موسم حج یقربان يشترها(از گوشت آنها  ؛سخرناها لَکُم لَعلَّکُم تشکُرونَ

تـا  یم، را مسـخرتان سـاخت   ی)قربـان  یواناتح(ما آنها  چنین ین! ایداز آن طعام ده یزن رهگذر را

الْقَانِع الَّذي يقْنع بِما : «نـد یفرما یقانع م هکلم یردر تفس ×امام صادق )36 / (حج». یدشکر کن
هتطَي565/  3: 1365ینـی،  (کل». کنـد  یقناعت م ی،است که به آنچه به او بده یقانع کس ؛أَع ،

الْقَـانِع الَّـذي   : «فرماینـد  یکلمه م ینا یردر تفس یزن یگرد ي) در جا6 ، ح500/  4؛ همان: 3 ح
 و هتطَيا أَعي بِمضرالي  طُ وخسالي  و کْلَحب اليغَض قَهدلْوِي شاسـت کـه بـه     یقانع کسـ  ؛اًي

 يو از رو کنـد  یلبـانش را کـج نمـ   و  گـردد  ینم نیخشمگو  شود یخشنود م یآنچه به او بده
  )2 ، ح499/  4همو: . (»کشد یخشم، چهره در هم نم

او و در چشم و ابـرو و   هانسان در چهر يو ناخشنود يخشنود يها نشانه یت،روا ینطبق ا
بـه مکنونـات    تـوان  یمـ  یـز ها ن از لحن گفتار انسان ین. همچنشود یآشکار م اش یشانیلب و پ

شناخت  يراه سوم برا یزارزش ن اندك و کم يها کردن کمک رد یا شیربرد. پذ یآنان پ یقلب
و اظهـار   دهنـد  یرا پس م یینمبالغ پا ان،یمتکد یکه برخ از ناسپاسان است؛ چنان نسپاسگزارا
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  : دیفرما یم ×. امام صادقخواهند یو مبلغ باالتر م کنند یم یناراحت
تا قـانع   آزمود ی] میقربان يسائالن را [در هنگام اعطا ی) گاه×پدرم (امام باقر

] یکَلّه [قربان ایستاد، یم ابرشدر بر يازمندینبازشناسد؛ پس چون  یرقانعرا از غ
 يجـا  : آن [کله] را رها کن و [بـه گفت یمپذیرفت،  یاگر آن را م داد؛ یرا به او م

 کـرد  یم یشرها پذیرفت، یاما اگر کلّه را نمداد؛  ی] به او میآن از] گوشت [قربان
  )  670 ، ح185ـ  184/  2: ق 1385، یمیتم. (داد یبه او نم زيیو چ

  شده است:  لنق ینهمچن
از آن  نیازمنـد و آن  داد یمـ  نیازمنـد بـه   یـزي کـه چ  یهنگـام  ×ینالعابد ینامام ز

  )1276 ح / 340: . (هموداد یم یگريو به د گرفت یناخشنود بود، آن را از او پس م

از  یکـی  .سـت ها يو گرفتار ها یآوردن سخت ينگام روه ،پروردگار یاز مواضع ناسپاس یکی
 ×يقـرار داشـت، خـدمت امـام هـاد      یديشد يکه در تنگنا يبه نام ابوهاشم جعفر یعیانش

ید، زبـان بـه شـکوه بگشـا     ياز آنکـه و  یشپ ×برد. امام یتتا از حال خود نزد او شکا یدرس

اعـت بـر او کـرد تـا مبـادا بـا       و قن یتعافیمان، ا یلخداوند از قب هاي نعمت یادآوريشروع به 
  )401/  4: ق 1413به او داد. (صدوق،  ینارآنگاه صد د ؛کند یکالمش خدا را ناسپاس

  ییاتکا بنده يبه جا یی: پرورش خدااتکا14 قاعده
 یبود که حس وابستگ ینا یگران،از بخشش بر د ^یتو اهل ب |اکرم یامبرپ یاصل هدف

نعمـت برقـرار و    یرا با صـاحب اصـل   یوندشانکنند و پ یتوبندگان به خدا را در آنان تق یازِو ن
و  یـف لط اریبسـ  یتـی، روش ترب یـن برسانند. ا خالقیاستقالل ا یاستوار سازند و آنان را به نوع

مثـال   يبـرا  شـود؛  یمـ  یافت ^یتاهل ب رهیساز آن در  یفراوان يها ساز است و نمونه انسان
  : فرماید یم ×امام صادق

 یشـان خـدمت ا  بـرد،  یبه سـر مـ   یکه در سخت |اکرم یامبراز اصحاب پ یکی
از آنکـه او زبـان بـاز     یشپـ  |اما رسول خدا ؛کمک بخواهد یشانتا از ا یدرس

که  یکس ؛و منِ استغني أَغْناه اللَّه يناهمن سأَلَنا أَعطَ: «، فرمودکند و کمک بخواهد
کنـد، خداونـد    نیازي یب بکه طل یو کس یمده یما به او م ،از ما درخواست کند
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ـ  و پاسـخ خـود را گرفـت    ،سخن ینا یدنمرد با شن ».کند یم نیازش یب  آنکـه  یب
خداونـد او را از   یـت، داستان سه بار تکرار شد و درنها ینبرگشت. ا یدبگو یزيچ

ـ   یگريراه د ، بـاب  139/  2: 1365کـرد. (ر.ك: کلینـی،    نیـاز  ی(کار و تـالش) ب
  )7 حلقناعه، ا

از پرورد،  یدر بندگان خدا مز ینروح قناعت را  ^معصومان یتیروش ترب نیاست ا گفتنی

و  یو از سسـت  گردانـد  یکار و تالش را در آنان زنـده مـ   یهو روح کند یم یشگیريپ يگداپرور
  .رهاند یم یتنبل

  نتیجه
هـا در   از مجموع گفته ان شد ویب ^یتاهل ب یاصول و قواعد حاکم بر سبک بخشندگ یبرخ

  به دست آمد: لیذ یجتان ،باب ینا
را انفاق  کردند؛ آنها یرا مراعات م یمراتب سلسله ^یتانفاق، اهل ب یرندگانِ. در بحث گ1

بـر   ،و پس از آن دادند یادامه م یشاوندانو با انفاق بر خو فرمودند یخود آغاز م یالاهل و ع از
انفـاق را   یتنوع و اولو ر،مقدا یعنی بخشیدند؛ یآنان م به یازمندان،ن ینیمقام و منزلت د اساس

  گرفتند. یازمند، در نظر مینشخص  یو اخالق یو مذهب ینید یگاهجاناسب با تم
 یـت اولو اساسبر  ^یتاهل ب یانفاق هاي یتمتعلَق بخشش، اوالً اولو یا. در بحث نوع 2

 یقاول و دوم انفا یتاولو ،رو طعام و پوشاك نیازا .و ضرورت آن بوده است ازمندانین یازهاين
 یـت اولو ،و ازدواج یبـده ي، پرداخـت  همچـون آزاد  یگـري د یازهاين ،آنان بوده و پس از آن

 ،از مـردم  یبرخـ  خـود و دفـع شـرّ    يحفـظ آبـرو   يمصلحت و برا بنابر(البته گاه  ستداشته ا
 همـورد عالقـ   اموالآنان از  یاً،ثان ؛)بخشیدند یبه آنان م یزرا ن یاموال ،همچون شاعران هجوگو

و وقـف امـوال    یهمچون صدقات هفتگ یدار،مستمر و پا يها به انفاق ،ثالثاً شیدند؛بخ یخود م
  داشتند. یژهز توجه وین

 یـاز خـود و مقـدار ن   یمـال  اوضـاع بـه فراخـور    ^یـت بخشش، اهـل ب  یت. در بحث کم3

از بخشـشِ فراتـر از   رو  نیـ داشتند. ازا یرا نگه م یانهحد م ،و درهرحال بخشیدند یم یرندگان،گ
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  .کردند یمز یپره ،اموال خود هو بخشش هم ،خود یبخششِ فراتر از توان مال ،ائلس یازن
 يخـأل اقتصـاد   یک تنهارا  ازمندانین یازمندين ^یتبخشش، اهل ب یفیت. در بحث ک4

بـه خـأل    ازمنـدان ین يخأل اقتصادمراقب بودند بلکه اوالً  ؛که پرکردن آن الزم باشد دیدند ینم
ـ ازا .شـود ن یلآنـان تبـد   یتو نقصان در شخص یفرهنگ مثـل   ،گونـاگون  هـاي  یوهبـا شـ   رو نی

بـه آنـان و   م یرمسـتق یغ و یپنهان يها کمک قیاز طر یازمندانن یمدر انفاق و تکر دستی یشپ
اً اهـل  یثان افزودند؛ یمآن بر بلکه کردند،  یتنها عزت آنان را حفظ م نه شان،یاشدن با  سفره هم

و  دیدنـد  یمـ  یتیفرصت مهم ترب یکود، انفاق را خ یتشأن امامت و هدا يبه مقتضا ^یتب

مثـال همـراه    يبرا جستند؛ یافراد بهره م یهو تزک یتگوناگون از آن در جهت ترب هاي یوهبه ش
 یبه صاحب اصل لو توجه و توک يشکرگزار یهافراد در ضمن انفاق، روح يماد یازبا برآوردن ن

  .دادند یپرورش م اندر آن یزخداوند متعال را ن یعنی ،نعمت

  منابع و مآخذ
  .يمکر قرآن .١
محمـد عبـدالقادر    يـق: ، تحقالطبقات الکبري ،ق ١٤١٠ي، سعد هاشم  بن  سعد، محمد ابن .٢

  . ١، چيةدار الکتب العلم يروت،عطا، ب
  .عالمه ،، قممناقب آل أبي طالب ،ق ١٣٧٩ي، عل  بن مازندراني، محمد شهرآشوب ابن .٣
  .٣ دار صادر، چ ،، بيروتان العربلس ،ق ١٤١٤مکرم،  بن  منظور، محمد ابن .٤
  جامعه مدرسين. ،، قمتحف العقول ،ق ١٤٠٤حراني، حسن،  شعبه ابن .٥
ــن .٦ ــد،   اب ــي الحدي ــداب ــن  عبدالحمي ــة  ب ــج  ،ق ١٤٠٤اهللا،  هب ــرح نه ــ ش ــق:، تحقهالبالغ  ي

  .١ چي، اهللا مرعش يتکتابخانه آ ،، قميممحمدابوالفضل ابراه
ي، دارالکتاب العربـ  يروت،، بياءاألول يةحل ،ق ١٤٠٥عبداهللا،   بن حمدي، ااصفهان ابونعيم .٧

  .٤ چ
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 يـز، تبري، محالتـ  يهاشـم رسـول   يـق: ، تحقالغمة کشف، ق ١٣٨١يسي، ع  بن  عليإربلي،  .٨
  هاشمي. مکتبه بني

  دارالکتب اإلسالميه. ،، قمالمحاسن ،ق ١٣٧١خالد،   بن  محمد   بن  احمدبرقي،  .٩
زکـار و   يلسـه  يـق ، تحقشـراف الا انسـاب  ،ق ١٤١٧جابر،  بن  يحيي   بن  حمدبالذري، ا .١٠

  .١ دارالفکر، چ يروت،زرکلي، ب ياضر
المکتبـة   ،، قـم يـان غالمرضـا عرفان  يـق: ، تحقالزهـد  ،ق ١٤٠٢، بن سعيد ، حسين اهوازي .١١

  .٢ چية، العلم
  . ^مؤسسه آل البيت ،، قمعالم الدينا ،ق ١٤٠٨الحسن،  ابي  بن  حسنديلمي،  .١٢
  .#انتشارات مدرسه امام مهدي ،، قمالدعوات ،ق ١٤٠٧الدين،  قطبراوندي،  .١٣
  انتشارات شريف رضي. ،، قمعمالالثواب ا ،١٣٦٤ي، قم يهبابو يعل  بن  صدوق، محمد .١٤
 ،، تهـران يالجـورد  يمهـد  يق:، تحق×عيون أخبار الرضا ،ق ١٣٧٨، ـــ ــــــــــــــــــ .١٥

  .١ چ، انتشارات جهان
  انتشارات جامعه مدرسين. ،، قمالفقيه اليحضره من ،ق ١٤١٣،  ــــــــــــــــــــ .١٦
  .يانتشارات کتابچ ،تهران، ياألمال ،١٣٦٧، ـــــــــــــــــــ ــ .١٧
مشهد، مؤسسه نشر ، رجال الکشی (اختيار معرفة الرجال)، ١٤٠٩کشي، محمد بن عمر،  .١٨

 .١دانشگاه مشهد، چ

  .دارالکتب اإلسالمية ،، تهرانالکافي ،١٣٦٥يعقوب،   بن  کليني، محمد .١٩
  دارالکتب اإلسالميه. ،، تهراناألحکام يبتهذ ،١٣٦٥حسن،   بن وسي، محمدط .٢٠
  انتشارات دارالثقافة. ،، قممالياال ،ق ١٤١٤، ــــــــــــــــــــــ  .٢١
  .يهدار الکتب اإلسالم ،، تهرانإعالم الوري تا، يحسن، ب بن  فضلطبرسي،  .٢٢
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  رات بيدار.انتشا ،، قمکفاية األثر ،ق ١٤٠١ بن محمد، علي خزاز قمي،  .٢٣
سيدهاشم رسولي محالتـي،   :تحقيق، يرکتاب التفس ،ق ١٣٨٠مسعود،   بن  محمدعياشي،  .٢٤

  علميه. هچاپخان ،تهران
  .٢ چ ،هجرت ،، قمالمصباح المنير تا، يمحمد، ب  بن  احمدفيومي،  .٢٥
دار  ،از محققـان، بيـروت   يجمعـ  يـق: ، تحقبحار األنـوار  ،ق ١٤٠٣محمدباقر، مجلسي،  .٢٦

  .٢ ، چيلعربالتراث ا ياءإح
 ،، تهــرانيمحالتـ  يرسـول  يدهاشـم س يـق: ، تحقالعقـول  مـرآة  ،ق ١٤٠٤، ــــــــــــــــــ   .٢٧

  .٢ چ، دارالکتب اإلسالميه
 همؤسسـ  ،قـم يضـي،  : آصف فيق، تحقدعائم اإلسالم ،ق ١٣٨٥ محمد، بن  نعمان  تميمي، .٢٨

  .٢ ، چ^يتالب آل
  دار صادر.يروت، ب، يعقوبيال يختار ،تا بييعقوب، بي ا  بن  احمديعقوبي،  .٢٩

  





 

  
  
  
  
  
  

  فصل سوم:

   و حکومت یاستعرصه اقتصاد، س
  





 

  
  
  

  در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان ^سبک زندگی ائمه

  *محسن الویري 

  ** نیا مهدي موسوي سیدمحمد

  چکیده

 از پـس  شـیعی،  منـابع  گزیدة در موجود هاي داده به استناد با کوشد این نوشتار می
، بازتاب آن را امور معیشتی در زمینه ^ائمه عملی رفتار و دیدگاه از گزارشی ارائۀ

 کـه  دهـد  در زندگی اجتماعی شیعیان در عصر حضور بکاود. این بررسی نشـان مـی  
 شـش  بـر  حـداقل  معیشـتی  امـور  در زندگی سبک نظري بعد تبیین براي ^ائمه

 بـراي  آن از جسـتن  بهـره  و دنیـا  بـه  انگارانه مثبت نگاه تبیین: اند کرده تأکید محور
بیین سیره انبیاء و اولیاء الهـی در اهتمـام بـه تـأمین معـاش، برحـذر       ت واال، اهداف

ارائـه   داشتن از سستی و کسالت، اصالح معناي زهـد در دیـدگاه عمـومی جامعـه،    
نـوع از  ایـن   .هاي اقتصادي محور و نیز ترغیب شیعیان به فعالیت رهنمودهاي معاش

بـه   ؛جتماعی شیعیان عصر حضـور را از خـود متـأثر سـاخت    سبک زندگی، حیات ا
در  و شـیعیان  عـادي  زنـدگی  در ^معصـومین  رفتـار  و نگرش بازتاب که اي گونه

هـاي   مشاغل متنـوع، برخـورداري از مهـارت   مصادیقی چون حضور فعال در عرصه 
  یابی است. ي قابل نشانهآموز به موضوع کار و علم شیعیان شغلی و اهتمام همزمان

  کلیدي ژگانوا

  .تاریخ اجتماعی، سبک زندگی، شیعیان، شغل، تجارت، تقدیر معیشت

                                                                             

 Alvirim@gmail.com  .×ومدانشیار دانشگاه باقرالعل. *
 Ybyan110@yahoo.com  .×خ اسالم، دانشگاه باقرالعلومارشد تاری کارشناس .**
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  مقدمه
زنـدگی   هـاي  چگونگی جریـان حیـات و شـیوه    توان یرا م (LIFE STYLE) یزندگ سبک
در  یگفت مباحـث سـبک زنـدگ    توان یاساس م ین) بر هم206: 1366یرو، (ب .ها دانست انسان

 یـت محـور و در نها  ر، حوزه رفتارها و تعامالت اجتماعمحو شخص يحوزه رفتارها یسه بعد کل
مباحث مربـوط بـه    یجه،در نت .است يبند یمماوراء، قابل تقس بالحوزه رفتارها و تعامالت در ق

 یآن در زنـدگ  کرد ینهو هز یمعاش که شامل اشتغال همراه با پاداش مال یرو تدب یشتیامور مع
 ابلق یاجتماع روابطره مباحث مربوط به رفتارها و ) در زم672 :1376(گولد و کولب،  شود، یم

. بـا  گیـرد  یمعاش قـرار مـ   یرو تدب یشتیامور مع یلذ ی،گوناگون محورهاي خواهد بود. یبررس
 دربـاره  هـا  شرح برشمرد: نگـرش دین محورها را ب ینا توان یم ،معاش هچرخ فرایند به ینگاه

 یـدهاي و نبا یـدها معـاش، با  یـین رز تعمعاش، م ینتأم يها معاش، روش یرتدب جایگاه و ارزش
 يبـرا  کـرد  ینههز يها مختلف معاش، روش يقلمروهاعاش، انواع میشتی، پرداختن به امور مع

اسـت کـه    یعـی معـاش و ماننـد آن. طب   ینپرداختن بـه تـأم   هاي یبآسها،  ینهمعاش، انواع هز
رو  ایـن  . ازموجـود نیسـت  محورهـا   یـن ا ههم هدربار ^معصومان یاز زندگ یکاف يها گزارش

  است.محدود  موضوع به اطالعات موجود در منابع ینا یبررس یرهدا
یگـر  مقاله از د مندي سو و حفظ انسجام و روش یکاختصار از  یترعا ينوشتار، برا ینا در

. اسـت  شده انتخاب ها داده برخی ازاستخراج  يق) برا 329(ینی کل یخاثر ش یکتاب الکاف سو،
شـده اسـت.    یفمفصـل تـأل   یـی جـامع روا  یـک صورت  و به يغرص یبتکتاب در عصر غ این

آشـنا   یشـت، مع یردر موضوع تـدب  ^یتما را با نگرش و رفتار اهل ب ینسب تصور بهرو  ازاین

و  يکـار، کشـاورز  دربـاره   ،اطالعات موجـود  یشتربدهد  ینشان م ها یافته ینا ی. بررسکند می
 يپرسـش محـور   ینپاسخ گفتن به ا یپ گفت مقاله حاضر در توان یم ین،تجارت است. بنابرا

در  ^یـت اهـل ب  یاز سبک زنـدگ  هایی بخشموجود، چه  یدهاساس منابع برگز بر« است که:

  »است؟ مطرح کردنی خاص بر کار و تجارت یهبا تکیشتی، حوزه امور مع
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  |رسول خدا یرهو س یمدر قرآن کر یشتیمع امور
و  یمقرآن کر یدگاهبه د نخست،است  ، سزاوار^یتاهل ب یبر سبک زندگ يعنوان درآمد به
و سـبک   یرهسـ  یـه آغـاز و بـذر اول   هسرچشمه و نقطـ  یراز ،شود نگاهی گذرا |رسول یرهس

جستجو کـرد و سـخن گفـتن از     ينبو یرهدر قرآن و سنت و س یدرا با ^یعهامامان ش یزندگ
قـرآن   رخداونـد د  ناتمام است. یسخن یامبربدون اشاره به قرآن و پ ^یتب اهل یسبک زندگ

مسـلمان  فـرد   هـاي  یژگـی و ینتر یرا از اساس حاللطلب رزق  یرکار و کوشش در مسیم، کر
 خـود را در  اناسـت، مخاطبـ   يقابل گردآور یمتعدد که در چهار دسته کل یربرشمرده و با تعاب

  .است کرده یارشوکسب و کار، ه یتاهم زمینه
) در بخـش  39نجـم /  ( .سـت اشده توجه » کار و تالش«نفس  یات، بهآ یناز ا یدر بخش

کـار   انسان بـه  یبو ترغ ،خداوندبه خواست کار و تالش  ینهشدن زم  به فراهمیات، از آ یگريد
و  یالهـ  یـاي انب یشـت بـه کـار و مع  نیز  یاتاز آ یگري) در تعداد د34یس / ( است. اشاره شده
 یگـري و در تعـداد د ) 17ـ   18طه / ؛ 80انبیاء / ( ،امر پرداخته شده ینبه ا ایشان ياهتمام جد

  )114نحل / (. انسان اشاره شده است يبودن کسب و روزحالل به لزوم پاك و  یات،از آ
 یـین تب یرجـامع در مسـ   ییمشوق و راهنما ،|یامبرپ یعمل یرهسیم، موازات قرآن کر به
 یاز هـر فرصـت   |کار و امرار معاش بوده است. رسول خـدا  عرصه یو عمل یذهن هاي جنبه

از  یشان پـیش ا کردند. استفاده میحالل  یشتکار و مع یهسلمانان به حفظ روحم یقتشو يبرا
کوشـیدند. آن   مـی در راه کسـب و کـار   خود بـه صـورت عملـی     کنند، یهن توصیگرادبه آنکه 

از پرمشقت  يزحمت سفرها ،راه ینبه امر تجارت اشتغال داشت و در ا یدر اوان جوان حضرت
منـابع،   یگـر ) بر اسـاس د 231 :ق 1412(سهیلی، شد.  مل میمتحتا شام و بازار تهامه را مکه 

  )167 / 1: تا هشام، بی (ابن. مشغول بود یبه شبان یمدت يبرا نیزتجارت  زا یشآن حضرت پ
 ي، طلـب روز »کـار و کسـب درآمـد   « يانگار مثبت یشهاند یجترو با هدف |خدا پیامبر

از ي هـر فـرد   کرد سفارش میانست و د میواجب  یزبر مردان، بلکه بر زنان ن فقطحالل را نه 
دسـتان   حاصـل کـه   اي را يروزیشان، ) ا314 / 63 :تا بی ی،(مجلسخود استفاده کند. دسترنج 
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 ینتـأم  ي) و رنج و زحمـت بـرا  24/  13 :ق 1408ها (نوري،  يروز ینتر یزهپاکاشد، خود فرد ب
؛ 88 / 5 :1362ی، ینـ (کل دانسـت  مـی برابـر   اهللا یلسـب  یفـ  انرا با عمل مجاهـد  یالع یزندگ

 :تـا  بـی  ی،. (مجلسـ ادد می بودن کار خبر یضهاز فر، ) و پس از نماز168 / 3 :ق 1413صدوق، 
 یاردر عبادت بسـ  ، اگرچهکار نداشت ياگر فرد نقل شده) 430 / 5 :1380یمی، ؛ حک17 / 100

ارزشـی   او دیگـر در چشـم مـن    ؛سقَطَ منْ عینـی «: دفرمو می اش درباره |یامبرپ کوشا بود،

  )  786 / 22: تا بی، ي؛ مطهر139 :1405یري، (شع». ندارد
و از او خوشـش   دیـد  را میمردي  |هرگاه پیامبر اکرمها آمده است:  همچنین در روایت

». از چشـمم افتـاد  « فرمود: می حضرت بود، یمنف شپرسید: کاري دارد؟ اگر پاسخ آمد، می می
اي  براي اینکه مؤمن اگـر حرفـه  «فرمود:  ! میچرا چنین است؟ |پرسیدند: اي پیامبر خدا می

  همان)یري، (شع». کند می ندگیبا دینش ز ،نداشته باشد

  ^یتاهل ب یدر سبک زندگ یشتیامور مع یو عمل يابعاد نظر بررسی
 يبـرا  ،^یـت اهـل ب  یدر سبک زندگ یشتیامور مع یو ابعاد عمل ينظر هاي جدا کردن جنبه

 یدو امـر در زنـدگ   ینا درهم تنیدگی ،مقاله بندي ر جمعاست و د بررسی مراحل شدن تر آسان
  .  روشن خواهد شد ^یتاهل ب

  ^یتاهل ب یدر سبک زندگ یشتیاهتمام به امور مع يابعاد نظر الف)
از  يمخاطبان خود بـه کـار و دور   یبافزون بر ترغیابیم امامان معصوم،  منابع درمی با بررسی

پرداختند؛  نیز مینادرست  يناصواب و نقد باورها يهارفتار اي پاره یحو کسالت، به تصح یتنبل
ـ ( کردنـد.  یمطرح مـ  ینید هبرجست هاي چهرهباورهایی که گاه برخی  /  6 :1362ینـی،  کل :کن

 شناسـی،  گونـه  یکرا با استفاده از تکن ^امامان معصوم هاي یتفعال ین) مجموع ا438ـ   440

  داد: يجا توان یدر پنج قالب م

  اهداف واال  يو بهره جستن از آن برا دنیا به  نگاه مثبت یین. تب1

آبـاد   يو کـار بـرا   یـن توجه به د ياز معنا یانهغلط و عام یدبه اصالح دهمواره  ^یعهش ائمه
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 یـان به اطراف |اهللا از قول رسول ×که امام صادق چنان . براي مثال،پرداختند یا میکردن دن

یگـر  د کالمـی در  یـا  ».اسـت  يثروتمند، یاله يحفظ تقوا يبرا یاور ینبهتر«شد:  یادآور می

در نظـر   ».آخـرت اسـت   يبـرا  یچه کمک خوب یا؛ دناالخرة يعل ياالدن عوننعم ال«فرمود:  می

هـذه و   يببعض هذه عل ينوااستع«فرمود:  می معنا که ینبود، بدمعیار  »یااستعانت از دن« یشانا
و  یگـر د یبر بعض یریدکمک بگ یادن ینا هاي] ی از [نعمتاز بعض ؛الناس يال تکونوا کلوال عل

  )71ـ  75 / 5 :(همان ».یدسربار مردم نباش

  معاش یندر اهتمام به تأم یاله یاءو اول یاءانب یرهس یینتب .2

مـردم  کردن   بدان توجه داشتند، آگاه ،گسترش فرهنگ کار اهل بیت برايکه  یگريکار دراه
دهند،  ینانبه مردم اطماز این راه  معاش بود، تاکار و امرار باره در یاله یايو اول یاءانب یرهبه س

. در رود شـمار مـی   بـه  یزبلکه الزمه و مقدمه سعادت ن یست،ن يسعادت اخرو یتنها مناف کار نه
 یـان در برابر جر ×آنها امام صادق ینتر از مهم یکیوجود دارد که در  هایی روایت ینهزم ینا

را در نظـر مـردم،    یادن يشد و کار برا یج میترو يثور یانچون سف يافراد یهکه از ناح يفکر
 یـاي از اولبرخی کار و امرار معاش  یرهس یلیتفص یانکرد و به ب یستادگیداد، ا می جلوهناپسند 

 :(همـان . چون سلمان و ابوذر پرداخـت  اصحابیو  ×یو داود نب ین، یوسفذوالقرن مانند یاله

  )  348 :ق 1404، یحران ؛65/  5

  و کسالت یسست. برحذر داشتن از 3

تنـد اهـل    هـاي  واکـنش و  یمفرهنگ کار و کوشش، برخورد، سرزش مستق یجترو یگرد روش
 ،نمونـه  برايدادند.  یبود که زحمت کار و کوشش به خود نم يعار بیبا افراد کسل و  ^یتب

 رگفت کـه د  می سخن ياز مرد ×براي امام صادقبود   که خود فروشنده لباس یزیدعمر بن 

امـام فرمـود:    ید.رس داش خواه يروز اعتقاد داردو به نماز و روزه مشغول است و خانه نشسته 
  .»مستجاب نخواهد شد یشاست که دعا ياز سه فرد یکیاو «

 یراحتـ  يخواست دعا کنـد کـه خداونـد رزق و روز    آن حضرت از يمرد يروز نقل است
 يفرموده، به دنبـال روز  گونه که خداوند همان .کنم یدعا نم یتبرا«امام فرمود:  .کند یبشنص
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بن عواض،  یدکه عبدالحم ی) زمان14/  2: ق 1385نعمان،  ی؛ قاض77ـ   78 / 5 :(همان »برو!
 یشاز رفقـا  یو با گروهـ   راه انداختهیابی عرض کرد آس یشانبه ایشان، مورد اعتماد ا یاراناز 

رحمت «و فرمود: به اظاهر شد و  ×بر چهره امام صادق یتو رضا يخرسند کند، آثار کار می

  )164 / 3 :ق1413 (صدوق، ».خداوند شامل حال تو بوده است
 رد کـرده و  ،آور بـودن  خسته و مالل مانند فرار از شغل را هاي بهانه ×یعل امیرالمؤمنین

 یفساد و تبـاه  یهما یزمداوم نکاري  بیآور است، پس  یاگر داشتن شغل خستگ« ه است:فرمود 
دانسـتند کـه بـه     ي مـی مردم را فرزندان همـان کـار   یشانا )298/  1ق: 1413(مفید،  .»است
در  يدار ف را به شـرط امانـت  رَ) و صاحبان ح51 / 1 :1362ینی، (کل بر آن اشراف دارند یخوب

  )158 / (همان. دادند که محبوب خداوند هستند می قرار يدر زمره افرادیشان، کارها
مـورد لعـن    ،انـدازد  می بر دوش جامعه که زحمت خود را ي راا کاره بیمرد  ×صادق امام

اش را  کسـب و کـار را رهـا و حجـره     یساربن  یلکه فض ی) زمان12 / 4 :(همانهد. د می قرار
 فـروش و  یـد و به خر نداش را باز ک حجره یگراز او خواست بار د آن حضرت بود، هکرد یلتعط

  )165 /(همان. اجناس بپردازد

  جامعه  یعموم یدگاهزهد در د ي. اصالح معنا4

ــا یــینو تب يگــر در مقــام اصــالح ^یعهشــ امامــان زهــد در نگــاه عمــوم،  یحصــح يمعن

مـال و   ي از بـین بـردن  معنابه  یافرمودند: زهد در دن می داشتند، از جمله آنکه ییها يروشنگر
 ي،معناست که بـه آنچـه در دسـت دار    ه اینبلکه بنیست، بر خود  یا حرام کردن حاللثروت 

یـا،  زهد در دندر تعریف دیگر، . ینداشته باش یناناعتماد و اطم ،ست خداستاز آنچه در د یشب
است که خداونـد حـرام    ياز امور ییاز هرگونه نعمت و پارسا يکوتاه کردن آرزوها، سپاسگذار

  )70/  5 :(همان. کرده است

  یشتمع یرتدب يبرا دادن . رهنمود5

یشـت،  تجـارت و مع  هـاي  یـت فعالدر حوزه  ^یتاهل ب يها و رفتارها از آموزه یمهم بخش

بتـوان گفـت    یدنظـام اقتصـاد خـانواده اسـت. شـا      یریتامر معاش و مـد  یرموضوع تدب یینتب
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 ینعـ  موظـف اسـت (در   ياست که هـر فـرد   ینا ^یتاهل بپیشنهادي راهکار  ترین یاصل

رنـج   یش،خـو  ياصـالح اوضـاع اقتصـاد    يشد) برا یفتعر یناز ا یشکه پ يبه زهد یبنديپا
سود آن رنج و به موقع، از ، تا نیز برودسفر  هو در صورت لزوم ببخرد را به جان  یشتمع یرتدب

  )87 / 5 :1362ینی، (کلتالش بهره مند شود. 
مسـئله   ، ورا سـه امـر  براي انسان مجموعه کماالت یعیان، به ش یهدر توص ×امام صادق

 ا دست خود، خرمـا را وزن که ب یدر حال یشان. اداند میاز آن سه امر  یکیرا  »یشتمع یرتقد«
 به آنها کرد و سفارش می »یشتمع یرحسن تدب«را به  یانکرد، اطراف می را رد یگرانو کمک د

کنـد،   مـی  آنچه به او عطا، را بخواهد یو صالح کس یراگر خداوند خ«: ادد می گونه بشارت ینا
  )88، ص 5(همان، ج ». است یشتمع یرتدب

کـرده انـد،   مطـرح  آن را  ^یتکه اهل ب یشتمع یرتدب هاي نمونه ترین مهمجمله  از

  : عبارتند از
برنامه،  ینبود. در ا ^یتو مورد توجه اهل ب یجرا این کار، :سال یآماده کردن خوراك اصلـ 

 دیگرآن بر  دادن  و انجام یهآن باشد، در منزل تهمانند توانست گندم، جو و  می قوت غالب که
نقل  ×و جد بزرگوارشان امام صادق و امام باقر ×امام رضاشد. درباره  می امور مقدم دانسته

 انسـان  یشو آسا یشدن بار زندگ سبک یهو آن را ما کردند میرا حفظ  یرهس ینشده است که ا
  )  167 / 3 :(صدوق، همان. دانستند می

در امـر   نیـز رهنمـود  بر ایـن   ^: اهل بیتیدالل مانند یزپست و ناچ يکردن از کارها يدورـ 
مناسـب و  ، معتبـر و باایمـان  فرد  يبرا این کارها را ^یتاهل بداشتند. تأکید  یشتمع یرتقد

بسـپارند و   یگرانبه د را یزناچ يکارهاخواستند  د میخو یعیاناز شرو  این دانستند. از میسزاوار ن
  )91 / 5 :1362ینی، (کل بزرگ بروند. يسراغ کارها به خود

  (همان) یوانباغ، بستان و ح یدخر؛ يکالن تجار یدهايخرـ سفارش به 
پیروانشـان  کردند که  سفارش می ^اهل بیت :يدر چند بخش تجار یزندگ یهسرما ـ پخش

  )91 / 5 :. (همانکنندنصرف و هزینه  يتجار یک کاردر  یی خود راهمه دارا
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(کـه  هـاي راکـد    : راهکار دیگر اهل بیت براي سـرمایه راکد هاي یهانداختن سرما یانجر  بهـ 
  و خانه است. کردن آن در خرید باغ صرف استفاده کنند)، یدارند در چه راه یدترد یانند دا ینم

آن اسـت   یـت اهل ب یگرد یهتوص: رسد جاي آنچه به فروش می اي به ـ جایگزین کردن سرمایه
 یداريرا خر یگريآب د یا ینآن، زم يجا فروشد، به می را یچاه آب یا ینخانه، زم یکه اگر کس

  (همان) برکت کرده است. بیرا خود مال  ،صورت  ینایر غ رد ؛ زیراکند
یه تجـارت نداشـتند، توصـ    يبـرا  یچنـدان  یـی کـه دارا  يبـه افـراد   ^یتاهل ب: ـ پرورش دام

  )305 / 5 :دهند و بالغ آن را بفروشند. (همان پرورشجوجه را مانند کوچک  حیوانات که کردند می
یگر اهل بیت، کسب مهارت در یک شغل د یهتوص :شغل و حرفه یکلزوم کسب مهارت در ـ 

    )113 / 5 :1362ینی، (کل و حرفه است.
 بسـنده معمول  هاي ییگو یو داشتن حرفه، به کل يور یشهفرهنگ پ یجترواهل بیت براي 

کردنـد.   یق مـی آنها تشـو  یريرا به فراگ یعیانورود و شها  شغلاز  یاريبلکه در بس ،کردند ینم
در صورت نادرست بودن ی داشتند، منف یدگاهاز مشاغل د یبرخ ارهین اگر پیروانشان دربهمچن
  کردند. آگاه میرا یدگاه، آنها آن د

بـا   يحسـن بصـر   ماننـد  يا افراد برجسته .اشاره کرد یافتوان به شغل صرّ می نمونهبراي 
حاضـر   ،بود اگر حرارت آفتاب مغزم را به جوش آورد یمدع یو حتصرّافی، مخالف اشتغال به 

 یرکـه سـد   چنـان شـده بـود،    یعیانشـ  یباعث نگران نسخنا ینا .بروم یافصرّ یهسا یرز یستمن
شده بود، مضـطرب   آمیخته کار یندرآمد هم باگوشت و خونش  ،گفته خودشه را که ب یرفیص

  بود. مردد کرده ،حرفه ینادامه اشتغال به ا بارهه و او را درکرد
و  نددانسـت  مـی  ییسـرا  یـاوه خنان را سـ  یـن ا ^یتگونه افکار، اهل ب ینمقابله با ا در

 تقوا و نماز اول وقت فـرا  یترعا یق،گونه مشاغل، به حساب و کتاب دق ینرا در ا یعیانش
بود کـه  آن و فروش  گندم آرد کردن یگرد شغل) 159 / 3 :ق1413(صدوق، . خواندند می
فرمـود:    و را رد کـرد  دیـدگاه  ینا ×امام رضا .آن نداشتند به یاز مردم نگاه مثبت یبرخ

 یشـه را در آن پ یالهـ  يتقـوا  ،که بنـده  یقابل فروش یزهر چ [معامله] دارد؟ یچه اشکال«
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  ) 114 / 5 :(همان». است یزکند، جا
هـاي امامـان    یهتوصـ  هدر زمـر  تـوان  یم نیزو بامدادان به دنبال کار رفتن را  یزيسحرخـ 

 ×اتا امام رضـ  ×المؤمنین علییرکه از ام یابیم قرار داد. با بررسی روایات در می ×معصوم
پـیش از   ـکردنـد صـبح زود     مـی  سفارش یعیان خودبه ش ،|رسول خدا پیروي از به یهمگ

شـود و   ها پیش از طلـوع آفتـاب تقسـیم مـی     روزي یراز ند،خود برو یازهايبه دنبال ن ـآفتاب  
  )150 / 22 :1386ي، خداوند در صبح زود براي این امت برکت قرار داده است. (بروجرد

  آموزي علمدرکنار  ياقتصاد یتبه فعال یق. تشو6

در  یـز و خود ن کردند می یهکه بدان توص ^یتاهل ب یشتیدر سبک مع یگرقابل تأمل د نکته
در  زمان، هم» يآموز اشتغال و علم«عموم جامعه به  یقو تشو یب، ترغیبند بودندعمل به آن پا

 یـه ، کـار کـردن توج  ^یتاهل ب یک زندگتر در سب روزانه بود. به عبارت ساده یسبک زندگ
 امام در عصر امام باقر و یژهوه ب مسئله ین. انبودعلم و دانش  يدور ماندن از فضا يبرا یخوب

 برخوردار بودند، بـه اوج خـود   اندوزي ی براي دانشمناسب ینسب ياز آزاد شیعیان که ‘صادق
  رسد. می

ی بـه بحـث علمـ    یگـري ت و دبـه عبـاد   یکـی دو گروه که  یاندر مسجد و م |رسول خدا
ـ  یرالمـؤمنین داد. ام یحتـرج  و يرا برتـر  ی، دومـ مشغول بودند از کـارگزاران خـود در   نیـز   ×یعل

ـ      یسـاعت خواسـت   مـی  یگرد يشهرها و پاسـخ بـه    یاندانشـجو  یماز وقـت روزانـه خـود را بـه تعل
، تـیم گف یشـتر کـه پ  [چنان ×) امام صادق457 :1414ی، رضید (س. دهند کنندگان اختصاص ؤالس

فرمـود:   مـی  ]بـود  و امـرار معـاش مشـغول    يبه کشاورز ،گرم سال يمانند پدر و جدشان در روزها
شب را در یکی از دو حال به روز آورد: یـا عـالم باشـد     جزآنکه دوست ندارم جوانی از شما را ببینم«

ـ  ییآشنا طریقاز فقط  یعیانبود که ش يا گونهه عصر اوضاع ب یندر ا ».یا جوینده علم بـه   علـوم  اب
اهـل   یصحابه واقعـ  جزو ستندتوان می ،آموزش داده می شد ^یتمکتب اهل ب درکه  یدانشویژه 
  :  . حضرت فرمودهنقل شده است ×امام باقر از يمشهور یتروادر این باره باشند.  ^بیت

 اعرف منازل الشيعة علي قدر روايتهم و معرفتهم، فإنّ املعرفة هي الدرايـة للروايـة.  
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  )1 :1403یه، وباب (ابن
درباره مفـاهیم و  [نقل احادیث و شناختی که  میزانو منزلت شیعیان را از  مقام

  !بشناس ،دارند ]معارف حدیثی

پـدر و جـد    یـز [و ن ×اسـت کـه امـام کـاظم     یعلمـ  يفضـا  ینهم یريگ به دنبال شکل
 ه آموختندر پی فق اگر یکی از جوانان شیعه را بیابم که«فرمودند:  می آشکارا ]×بزرگوارشان

  )  228/  1 :ق 1371ی، (برق ».خواهم زد یانهاو را تاز ،شناسی نیست و درصدد دین
 ،دانسـتند  یتنها اشتغال را مانع کسـب علـم نمـ    نه ^یتاهل ببا توجه به آنچه گفته شد، 

 یط، قواعـد و شـرا  يکسـب و کـار  هر قبل از ورود به  خواستند میوران  یشهبلکه از تاجران و پ
بـر منبـر   علـی   ×یرالمؤمنینام نقل است. یرندگ فرا یندن آن را از عالمان دحالل و حرام ش

؛ نخسـت فقـه را   معشـر التجـار، الفقـه مث املتجـر     يـا «فرمود:  رسا سه مرتبه يبا صداو  رفت

 )6/  7: ق 1407ی، طوسـ  ؛150/  5 :1362ینـی،  (کل »یـد! سـپس بـه تجـارت بپرداز    یاموزیدب
 لـه هـاي خـود   و در معام یاموزنـد حساب و کتـاب را ب ن ه شیعیاشد که هم یه میتوص ینهمچن

  )  155/  5 :1362ینی، (کل. کار ببرند تا از خطا در امان بمانند هب

  ^یتاهل ب یدر سبک زندگ یشتیاهتمام به امور مع یعمل جنبه هاي ب)
یشـت سـفارش   بـه کسـب معـاش و پـرداختن بـه امـور مع       فقـط مـردم را   ^امامان معصوم

ـ پرداختنـد  یبه کـار و کوشـش مـ    يعاد، مانند مردم در عمل د نیزکردند، بلکه خو نمی  ین. از ب
 یارمع(. کنیم اشاره میچند نمونه  بهوجود دارد،  ینهزم ینکه در ا یخیگزارش تار یتعداد فراوان

از  يو برخـوردار  ×به تـالش عملـی امامـان معصـوم     ها داللت آشکار آن نمونه ینا ینشگز

و  شـناختی  یثحـد  يهـا  بـوده و ظرافـت   گوناگون از آن هاي تهبرداشت نک يالزم برا یتظرف
    )وانهاده شده است. یگرد یبه فرصت یرجال

  یشتیبه امور مع ×یعل یرمؤمناناهتمام ام هاي نمونه
بـه   ×یعلـ  حضـرت  و امرار معاش ياقتصاد هاي گوناگون یتفعال هاي بسیاري درباره روایت



   429  در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان ^سبک زندگی ائمه

 

بـا دسـتان    آمده است یشانکه درباره ا چنان .نقل شده است ^یتعنوان چهره شاخص اهل ب
در  |گـاه رسـول خـدا   ید. کشـ  یرون مـی ب ینآب را از زمو زد  می شخم یل ورا ب ینزم ،خود

ین کـرد و در زمـ   مـی  یسخـ ایشـان   خرمـا را بـا آب دهـان مبـارك     هاي هسته و کنارش بود
  :فرمود  نقل شده است که ×حضرت علیاز  یگرد یی) در جا74 / 5 :(همان .کاشت می

هـاي بـاالي    روزي در مدینه سخت گرسنه شدم، براي پیدا کردن کار بـه محلـه  
فکـر کـردم    .هایی را جمع کرده بـود  آنجا زنی را دیدم که کلوخ در .مدینه رفتم

نزدیک او رفتم و طی کردم براي هـر دلـو آب    .خواهد با آنها گل درست کند می
ده دلـو کشـیدم، دسـتم    چون شانز .که از چاه بکشم یک دانه خرما به من بدهد

م و او برگشـت آن زن  دآنگاه نـز  .پس به لب آب رفتم و دستم را شستم .تاول زد
آمـدم و او را از آنچـه گذشـته     |شانزده دانه خرما به من داد. من نزد پیـامبر 

 / 1 :ق 1381(إربلـی،  . با من از آن خرماهـا خـورد   |پیامبر و آگاه کردم ،بود
175(  

شصـت صـاع    اي حـاوي  ي کیسهبر رو ×یرمؤمنان علیت امآمده اس یگريدر گزارش د

فرمـود:   ي؟ا که بـر آن نشسـته   یستچ ینابالحسن! ا یا ید؟پرس يمرد .بود شستههسته خرما ن
هـا را کاشـت    آن حضرت همه آن هسته ».دار است یوهم يهزار درخت خرما یکصدشاءاهللا  ان«

  )75 / 5 :1362ینی، (کل .دانه را رها نکرد یک یو حت
 یشبـه گوشـه عبـا    راآن یـده،  خرما خر يمقداررا دیدند که  ×ل است روزي حضرت علینق

فرمـود:   ولی ایشـان  ،جلو رفتندکمک به حضرت براي از صحابه  یگروه .منزل است یگرفته و راه
 :تـا  بـی ؛ ورام، 104 / 2 :ق 1379 ،شهر آشـوب  (ابن ».تر استسزاوارسرپرست خانواده به حمل آن «
و  تعلـیم بـه   ،گشـت  میاز از جبهه جنگ ب حضرت آمده است وقتی یگري نیزش د) در گزار23 / 1

در بـاغ   ،شـد  مـی  کـار فـارغ    پرداخت و چـون از ایـن   می مردم میانتدریس و همچنین به قضاوت 
  .پرداخت می بیل زدن، نهر کندن و آب کشیدن مانندشخصی خود به کارهاي دستی 
که  کرد دهزار برده را آزا ×یعل« :شده است نقل ینچن یشاناز عبداهللا بن حسن درباره ا

) 82 / 2 :ق 1412ی، (کـوف  ».پرداخت کرده بـود  یندست و عرق جب ینهآن را با پ [پول] همه
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کـه در   یفرصت کم در ،که زمام حکومت را به دست گرفتند یزمان یحت ×یعل یرمومنانام

غافـل   یـت ر آموزش و تربآمد، از ام یش میپ داري متعدد حکومت هاي يخالل نبردها و دشوار
  )  219 / 2 :ق 1412یلمی، (د. نشست یم میتعل یشد، بر کرس می نشد و چون از جنگ فارغ

  یشتیبه امور مع ×اهتمام امام باقر هاي نمونه
  : یدگو می ×از امام باقر برانگیز و تأمل مستقیم یبن منکدر در گزارش احمد

بگذارد که فضـل و دانشـش   فرزندي به یادگار  ×باور نداشتم علی بن الحسین
خواسـتم او را   .را دیـدم  ×مانند خود او باشد، تا اینکه پسرش محمد بـن علـی  

  : بـه چـه  پرسیدنداو  ازاصحاب . کرد عظهموعظه کنم و اندرز دهم، ولی او مرا مو
اطـراف   بـه  ،چیز تو را موعظه کرد؟ گفت: من در ساعتی که هوا بسیار گرم بـود 

 .او مردي تنومند و فربه بـود ، برخوردم ×مد بن علیمدینه رفتم، در راه به مح
ـ  ، خود گفتم بزرگی از بزرگان قریش در این هواي گرم بـا ایـن حـال    اب ه بـراي ب

  .خواهم کرد نصیحتاکنون او را  هم، دست آوردن مال دنیا بیرون آمده است
زنـان و   او نفـس  .سـالم کـردم   کـه مشـغول کـار بـود،     او م و بهپس نزدیک رفت

بزرگـی از   !به او گفتم: خدا کارت را اصـالح کنـد   .سالم مرا دادپاسخ  نریزا عرق
 اسـت!  براي طلب دنیا بیرون آمـده  ،بزرگان قریش در این هواي گرم با این حال

چـه خـواهی کـرد؟ آن جنـاب      ،اگر اکنون مرگ تو در رسد و در این حال باشی
بـه   من آمـده کـه   در حالتی نزد، در این حال فرا رسدم به خدا اگر مرگ«فرمود: 

نیاز شـوم   بیاز تو و از مردم  مشغولم تا از این راه،برداري و طاعت خداوند  رمانف
ترسم که بر من درآید و من در حـال   می و جز این نیست که من، آنگاه از مرگ

من کـه ایـن پاسـخ را از او     ».هاي پروردگار باشم نافرمانی و معصیتی از معصیت
تـو  لـی  و، خواستم تو را موعظه کـنم  می کند، منشنیدم، گفتم: خدایت رحمت 

  )161 / 2 :1413ید، ؛ مف73 / 5 :1362ینی، مرا موعظه کردي. (کل

بـه فرزنـدش امـام     ینـار هـزار و هفتصـد د   ×آمده است امام باقر یزن یگريگزارش د در
 یاقیمن به سود آن اشـت «فرمود:   باره یندر ا یشانداده بود که با آن تجارت کند، ا ×صادق

که من خود را در معرض  ینددارم خداوند بب  ندارم، اگرچه سود تجارت خوب است، بلکه دوست
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  )76/  5 :(همان »او قرار داده ام. يها و سودها فادهاست

  یشتیبه امور مع ×اهتمام امام صادق هاي نمونه
و در بـاغ  گرفتنـد   مـی بـه دسـت    یلب ،روز ينقل شده است که در گرما ×امام صادق درباره

بـه   یشـان اند شدند که ساده می مشغول يکوشانه به کشاورز کردند. گاه چنان سخت یت میفعال
(و با  یددار |که با رسول خدا یواسطه قرابته گفتند: شما ب یشان میبه ا یه کردن،توص قصد

خـود را بـه    گونه این است که یازي) چه نیدکن ینتأمتوانید  می و آخرت خود را یادن ،قرابت ینا
 یـاز ن بـی کنم، که از امثال شما،  می کار« فرمود: پاسخ به آنها میدر  ×امام ید؟انداز می زحمت

از کـار و کوشـش در    یشان راگاه که دوستدارانش ا همچنین، )74 / 5: 1362ینی، (کل». باشم
 حرارت یردارم که انسان در ز  دوست«فرمود:  می وپذیرفت  کردند، حضرت نمی منع میمزرعه 

  )  76 / 5 :(همان ».بکوشد یشتکسب مع يو برا آفتاب بسوزد

  یشتیبه امور مع ×اهتمام امام کاظم هاي نمونه
حمزه  علی بن ابی گزارش، ×امام کاظم یشتیمع یرهس دربارهتوجه   قابل يها جمله گزارش از

  :کند مینقل  وي .بطائنی است
شـغول  کـه م  مرا دیـد  ×. امام موسی بن جعفرمکرد می اي عبور از کنار مزرعه

: مکـرد  عرضو  مریخت. جلو رفت کار کردن در مزرعه بود و از پاهایشان عرق می
حضـرت   »اهللا! فدایت شـوم، کارکنـان و کـارگران شـما کجاینـد؟      یا ابن رسول«

بـا دسـت    ،اي علی! کسانی که از من و پدرم باالتر بودند، در زمین خود«فرمود: 
امام موسی بن » ! چه کسانی؟اهللا بن رسول یا« :معرض کرد ».کردند خود کار می

، ایـن یکـی از   ^و همه پدرانم مؤمنانو امیر |رسول خدا«فرمود:  ×جعفر
(صـدوق،   ».کارهاي همه پیامبران و فرشـتگان و بنـدگان صـالح خداونـد اسـت     

  )162 / 3 :همان

  ^یتاهل ب یدر سبک زندگ یشتمع یرتدب يالگو ینتدو
کـه   رسیم یم بندي جمع ینبه ا ^یتتار اهل بو رف یشهاند يواکاوبا اساس آنچه گذشت،  بر
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 یارتبـاط  يالگـو  یـک در  ،سـبک  یـن داشـتند و ا  اي یژهو یسبک زندگ یشتیآنان در امور مع
تا مصرف و ضـوابط حـاکم بـر آن و عوامـل      یدتول یندالگو فرا یناست. ا تدوین قابل نگر جامع

را  ^یتاهل ب یسبک زندگ يکه محورها اي گانه هشت ینعناو گیرد. یمؤثر در آن را در برم

  : عبارتند از دهد، می نشان زا ثروت ياقتصادهاي  یتدر فعال
  یان؛رفتار کارفرما يالگو .1
  ؛و کارگران یانکارفرما یارتباط يالگو .2
  ؛کارگران يرفتار يالگو .3
  ؛کار بدهکار و طلب یانم یارتباط يالگو .4
  ؛کسب و کار يکالبد يفضا يالگو .5
  ؛کسب و کار یندو فرا یطها بر مح نظارتانواع  يالگو .6
  ؛آنها یو ضوابط شرع ها لهمربوط به انواع معام يالگو .7
  )440ـ  460: 1392یا، ن يموسونک: ( ي.اقتصاد هاي یتفعال یآداب اخالق يالگو. 		8

در  ^یتاهل ب یجامع سبک زندگ يالگو ینبه تدو یدبا یلیتکمهاي  پژوهشبا شک،  بی

کار را بر پژوهشـگران   ینه،زم ینفراوان در ا یقمصادوجود . همت گماشت یشتیامور مع ینهزم
  )  24: تا بی؛ راوندي، 288ـ  289 / 5 :1362ینی، کل نک:( آسان کرده است.

ـ  یشـتی و سبک معدیدگاه  بازتاب ـ   ^یـت اهـل ب  ياقتصـاد  ـ ف رَدر مشـاغل و ح
  یعیانش
تجـارت و  ، کار ،در جامعه اي گستردهتحوالت  ،^یتبا اهل ب یعهش يتعامالت فکر یجهنت در

کـه   یـابیم  در می یعهش یاجتماع یخکوتاه بر تار يبا مرور. داده است يرو شیعیانامرار معاش 
، یشـت عرصـه مع  انـد، در  بـوده  روبـرو که با آن  یاجتماع هاي یتهمه محدود شیعیان با وجود

  .  دنا  ف اجتماع داشتهرَآشکار در صحنه مشاغل و ح يو حضور کاري نکرده کم
در گـام   یسبک از زندگ ینا یريگ عامل مؤثر در شکل ید،آ یبرم یخیاز منابع تار که چنان

را بـه   یعیان، شهموارهبوده است که  ^یتاهل ب یرهو سپس س |رسول خدا یرهس ،نخست
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ـ  ارزش ماننـد  بـی پست و  ياز کارها يدور یزو ن یکاريترك ب کردنـد. در   سـفارش مـی   یدالل
 .کردند یدا میسوق پ یاز،مشاغل و حرف مورد ن يسو به یعیانش ه، اغلبدیشان ینتداوم ا یجهنت

 ماننـد محـور   دانـش  هـاي  از حرفـه یعه، شـ  یاجتمـاع  یختار موجود در هاي گزارشکه در  چنان
یعیان یـاد  امرار معاش شـ  هاي مجاور، به عنوان راه هاي ینتا فروش سالح به سرزم يداروساز

  است. شده
است کـه در دو کتـاب خـود، الفهرسـت      یطوس یخش هاي نگاشته ین ادعا،بر ا یگرشاهد د

ـ  یکتاب رجال، اسام یزاختصاص دارد) و ن یعهش نویسندگان(که به   از چهـل نفـر را نـام    یشب

 یعهشـ  یشـان از ا یتعـداد قابـل تـوجه    ع،طببالاند که  اشتغال داشته یصراف یشهبرد که به پ می
  حات متعدد)صفی، طوس یخالفهرست و رجال ش: کن(. اند بوده

صـورت گرفتـه، بـه     ^یـت در عصر حضور اهل ب یعیانمشاغل شدرباره که  یپژوهش در

ـ (اشـاره شـده اسـت.     یعیانش یاندر م یتخصص یا یصد شغل و حرفه عموم حدودرواج   :کن

 هـاي  یتمحدود توجه به، صفحات متعدد) با 1383ی طباطبائی، ؛ مدرس469: 1392یا، ن يموسو
ی، تنوع شغل یزانم ینایعیان، ش یاجتماع ـ یاسیس ناهايتنگ یزو ندر آن عصر  یزندگ یعیطب

 مشاغل ینا تعدادبر  ،تریشب پژوهشتوان مطمئن بود که با  افزون بر این، می است.قابل تأمل 
  شود. می افزودهدر آن زمان، 

تـوان مجمـوع    پردازیم، میمشاغل ب ینا به جداسازيچنانچه ی، بررس یناز ا يگام بعد در

بهداشت و مشـاغل  ، آالت مشاغل مرتبط با خوراك، پوشاك، ابزار ی:ا در پنج عنوان اصلآنها ر
بیشـتر   مشاغل در جامعـه  یعو نحوه توز یگستردگ بندي کرد. به این ترتیب، به تقسیممتفرقه 

 یازهـاي از ن يتصـور بهتـر   کنـد  مـی  به مـا کمـک   يبند یمتقس ینا ین. همچنبرد یمخواه پی
بـا   یممسـتق یرغ یـا  یم،از نصف مشاغل به طـور مسـتق   یشب یم. زیراجامعه داشته باش یعموم

  .اند بوده مرتبطخوراك و پوشاك مردم 

 یداللـ ی، دامپزشـک ی، چـون چوپـان   گونـاگونی  هـاي  شغل ینهزم یزن یواناتح همردم ب نیاز
 ینـه زم حـال در  ایـن  بـا  .آورد یـد مـی  دهنده ستوران) را پد یه(کرا يمکاري و شترداریان، ارپاهچ
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کـه   یـران ا یـا روم  مانند ییها تمدن یکردبرخالف رو، عصر یندر ا يکالبد ين و فضاهامسک

) 371 / 1 :1382وندي، : رانک( ،دادند می خود نشان يبناها یاقبه سبک و س هی گستردهتوج
 رو ایـن  از .و متعدد را فراهم آورد یدآمدن مشاغل جد یدبستر پدتغییر و پیشرفتی حاصل نشد تا 

از  یـژه وه ب يکالبد يدر ساخت فضاها چشمگیرياز رونق و تحول  که یه روشنعنوان و نشان

  .  یدآ یچشم نم  به خبر دهد، يهنر يمعمار نظر
  شده است. گانه، بیان پنج يبر اساس محورها یعیاناز مشاغل ش یبرخ یلجداول ذ در

 توضیحات مصداق ترجمه نام شغل ردیف

 بشیر الدهان فروش روغن الدهان
 ×کوفی امام صادقاز اصحاب 

 )169: 1381(طوسی، 

 المنهال القصاب قصاب القصاب
 ×از اصحاب کوفی امام صادق

 )44: ق1383(برقی، 

الرؤاس (کلینی، 
1362 :1  /300( 

 ـــ ـــ پز کله

 یحیی اللحام فروش گوشت اللحام
  از راویان موثق کوفه

 )445(نجاشی، همان: 

 الطحان
  فروش آسیابان، گندم

 
 بن زیدإسماعیل 

  از راویان موثق کوفی
 )28(نجاشی، همان: 

 فروشنده زعفران الزعفرانی
عمران بن 

 اسحاق أبی

  ×از راویان امام صادق

 )244: 1411(حلی، 

 عبدالعزیز بن اسحاق فروش سبزي البقال
  از راویان زیدي مذهب

 )433: 1381(طوسی، 

 سعید االعرج روغن فروش السمان
  از راویان موثق امامی

 )181جاشی، همان: (ن

 الحالل
تولید و فروش شیره 

 کنجد
 احمد بن عمر

  ×از اصحاب امام کاظم

 )99(نجاشی، همان: 

  ـ نمونه مشاغل شیعیان در حوزه خوراك1جدول شماره 
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 ردیف
نام 
 شغل

 توضیحات مصداق ترجمه

 القزاز
تولیدکننده و فروشنده 

 ابریشم  پیله

احمد بن الحسن 
 القزاز

مذهب بصره  فیاز راویان واق
 )78: ق 1407(النجاشی، 

 القالنسی
تولید و فروش نوعی 

 کاله

محمد بن احمد 
 حمدان

از راویان موثق کوفه (کشی، 
1348 :530( 

 )138: ق 1381(طوسی،  ضریس بیاع الغزل فروشنده نخ بیاع الغزل

 القطان
فروشنده و کننده تولید 

 پنبه

علی  بن یونس
 القطان

(نجاشی،  از راویان ساکن کوفه
 )448همان: 

 بیاع السابري

فروشنده لباس شاپوري 
: ط، ق 1429(کلینی، 

 )95/  2دارالحدیث: ج 

 عمیر محمد بن ابی
از اصحاب اجماع شیعه 

 )120(نجاشی، همان: 

 یحیی بن سالم پوستین دوز الفراء
از راویان زیدي مذهب و موثق 

 )444کوفه (نجاشی، همان: 

  شاغل شیعیان در حوزه پوشاكـ نمونه م 2جدول شماره 
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نام  ردیف

 شغل

 توضیحات مصداق ترجمه

(طوسی، همان:  فرقدالحجام گر حجامت الحجام
270( 

  طبیب حاذق الطبیب
 

از راویان امامی  عبداهللا بن سعید
موثق عصر امام 

 ×صادق
همان: ، (نجاشی

217( 

 ـــ ـــ دامپزشک البیطار

ر با امام حسن معاص أبی یتعاطی کننده ختنه الختان
  ×عسکري

 2: ق 1413(مفید، 
 /327( 

گري که هنوز به مهارت و  درمان المتطبب
دانش طبیب حاذق نرسیده است. 

 )110/  3: 1367اثیر،  (ابن

از اصحاب امام  أبی طیفور ابن
(طوسی،  ×هادي

 )394: ق 1381

 ـ نمونه مشاغل شیعیان در حوزه بهداشت و سالمت 3جدول شماره 
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 توضیحات مصداق ترجمه ام شغلن ردیف

/  19: ق 1410(خویی،  ولید بیاع االسفاط فروشنده زنبیل بیاع االسفاط
200( 

از راویان موثق امامی  زید الزراد ساز زره السراد (الزراد)
 )175: ق 1407، (نجاشی

از اصحاب اجماع شیعه  الحسن بن محبوب ساز کوزه الکوزي
 )82(همان: 

از شیعیان موثق عصر امام  عقوب السراجی ساز زین السراج
 )451(همان:  ×صادق

از شیعیان زیدي مذهب  الفضیل بن الزبیر فروشنده طناب الرسان
 )269: ق 1381(طوسی، 

  ـ نمونه مشاغل شیعیان در حوزه ابزار آالت 4جدول شماره 
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 توضیحات مصداق ترجمه نام شغل ردیف

 )506/  6: 1429(کلینی،  ـــ ناخدا المالح 

  الجالب 
 )223/  5(همان: 

گردي براي  دوره
 فروش برده

سعد بن أبی 
 عمر (عمرو)

 ‘از اصحاب صادقین
 )52/  8: ق 1410(خویی،

  النخاس 
(مدرسی طباطبائی، 

1383 :427( 

تاجر برده و فروشنده 
چهارپایان (فیومی، 

 )596/  2: تا یب

بن  رفاعة
 موسی

 

از اصحاب موثق و 
امام  نویسنده کتاب عصر

 ‘صادق و کاظم

 )196: ق 1381(الطوسی، 

گچ (مصالح  الجصاص 
 ساختمانی) فروش

 )578/  2: 1429(کلینی،  ـــ

البنا (رضی، همان:  
504( 

از اصحاب امام  أبوموسی بنا
: 1410(خویی، ×صادق

22  /60( 

  ـ نمونه مشاغل متفرقه شیعیان5جدول شماره 
  

هـا و   صـنعت  يبـه سـو   آنهـا  یـافتن وامل سـوق  و ع یعیانمشاغل ش یدر بررس مهم نکته
آن اسـت کـه در مـوارد     ،انعکـاس دارد  یعیصورت گسترده در منابع شـ  بههاي گوناگون  حرفه

 اجـازه  ^امامـان معصـوم  حرفـه و کسـب درآمـد، از     یـک از ورود به  یشپ یعیانش یاري،بس

به آن کـار  شدند،  یبودن کسب درآمد مطمئن نم  حالل یطو شرا یاتتا از جزئگاه و  گرفتند می
  )  113ـ  127/  5: 1429ینی، کل :کن( .شدند مشغول نمی

 یواناتچون فروش ح یکه در مشاغل یافتتوان  می را يا یعهکمتر ش یه،رو یناساس هم بر
در  ینهمچنـ  .کنـد  یـت قرائـت قـرآن فعال   و قضـاوت ی، بان زنداني، جادوگریشگویی، نجس، پ

ـ  فـروش مشـروبات بـه     هـا ماننـد   حرفه یبرخ حضـور در  ماننـد   یگـر د یو در برخـ  یطـور کل
اخـذ درآمـد از آن    یامزد  یینبه تعی، شروط یتجز در موارد خاص و با رعا یدولت هاي دستگاه
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گونـه   یـن به ا یعیانشحقیقت، پایبندي در  )312 / 22 :هماني، بروجرد :کن(. مجاز نبودند ،راه
  بوده است.   ^یتل باه یرهاز سآنها  رپذیريثاارتباط و  یلبه دل، فقط امور

 آمـوزي  اشتغال و علم یزمان موضوع همیعیان، در بحث مشاغل ش یگرل توجه دبقا موضوع
سـاز،   یـن زیابان، فـروش گرفتـه تـا آسـ     نـخ  یحتـ  یـا افراد جامعه از گوشت، خرما . اغلب است

یـادگیري  ، خـود را از  اي با هـر حرفـه   ياز تجار و خالصه هر فرد یاريبس یزفروش و ن جواهر
و در کنار  نددانست ینم یازن بیشد،  می عرضه ینیدر چارچوب معارف د هایی که اغلب نیز زهآمو

  دادند. یو تعلم را از دست نم یمفرصت تعلی، پرداخت به شغل اصل
دعـوت  خوریم که به  بر می یعیانش بسیاري از هاي نمونهیعه، به ش یاجتماع یختاردر 
مشـهور امـام    یصحاب ؛الطاق مؤمن ،نمونه ايبر. رو آوردندعلم  یريبه فراگ ،^یتاهل ب
خود را رها نکرده بود و  یشهبود، پ یدهآنکه در علم کالم به شهرت رس با وجود ×صادق

 2: ق 1418ی، (سبحان. اشتغال داشت یکوفه به صراف »طاق المحامل« در بازار انهمچن
 کردن یابرا به آساز روز  یساعات نیز برجسته کوفه يو راو یهفق ؛) محمد بن مسلم515/ 

  ) 409 :1383ی، (مدرس. پرداخت می
مشـغول بـود و    »يکالهـدوز «ندارد. او بـه   اي است که آوازه یعیانش یگربن ماد از د خالد

یز از فرمایشـات  ن را یثیدفتر حد یاو حت .برد ي میبهره وافر ×امام صادقوجود حال از  ینا با
 .نـام بـرد   یبـري خ یدتـوان از ابوسـع   مـی همچنـین،  ) 373 :(همان. نگاشته بود ×امام صادق

  )376 :(همان. استموجود  ياراتالز کاملو  يالکافدر کتاب هایش  یتکه روا یابانیآس

 بـراي و  یـد خر مـی  بـرده یران، در شمال ا یلمانکه از د ی بودفروش بردهیلمی نیز د یمانسل
 با وجود کار یزن يو .رفت میکسب درآمد، گاه تا خراسان هم  ياو برا .آورد می فروش به کوفه

را از قول امـام صـادق و    یتوجه قابلهاي  یتغافل نبود و روااندوزي  ، از دانشیشفرسا طاقت
اشـاره   یحبه صباح بن صب یدبا ینهمچن )440: (همان در آورده است. یربه رشته تحر ‘کاظم

امـرار   شـی کفا کـه از راه لؤلؤ کوفـه بـود   لامام مسجد دارا وي )93/  9: ق 1410یی، (خو .کرد
نیـز  بـن مهـران    سـماعة ) 430ی، همـان:  ؛ مدرسـ 201 :ق 1407ی، (نجاشـ کـرد.   مـی معاش 
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یشـم مشـغول بـود.    ابر هـاي  یلهو فروش پ یددر محله حضارمه کوفه داشت و به تول يمسجد
  )436ی، همان: (مدرس

 یـن همـه ا  نیسـت، ولـی  شان  یمعرف امکان ،گفتار ینکه در ا یگري نیز بودنددبسیار افراد 
 ـ ياقتصاد یتاب سبک زندگزو با ياثرگذار یاز چگونگ ییها توان به عنوان نشانه می ارد رامو

  .دانست یعیانش یاندر م ^یتاهل ب معیشتی

  نتیجه
 یشـتی، امـور مع  ینـه در زم ^یـت اهل ب یگفت سبک زندگ توان یشد، م گفتهاساس آنچه  بر

اهتمام بـه امـور    ینهدر زم درستناي آن و اصالح پندارها یینو تب اي یشهنظام اند یک معرفی
خـود   یو اجتماع یشخص زندگی در ها آموزه ینبه ا یبندياز پا یعمل ییهمراه با الگو یشتیمع

هفـت محـور    کـم در  دست ي،نظر ینهدر زم ^مامان معصومگونه که گفته شد، ا است. همان

و  یشـه ، اندیفرهنـگ عمـوم   یحکه با هـدف تصـح   ياند؛ هفت محور کرده یتفعال بیان شده،
و استعانت از آن در کسـب   یويآن در آرامش دن و نقش مؤثر یشتیبه امور مع یعیاننگرش ش

  است. یرفتهصورت پذ يسعادت اخرو
جامعـه   یاتتا آنجا کـه مقتضـ   ^یتاهل بیخی، مستندات تارنیز به گواهی  یدر بعد عمل

 شـدند  میحاضر  یشتیععموم، در صحنه امور م یدگانآشکارا و در برابر د، داد می آن روز اجازه
گرفتـه تـا سـرزنش     نبسـتن دسـتا   ینهو پ یختنآفتاب، عرق ر ياز تحمل گرماراه،  ینو در ا
 .نداشـتند  ، هراسـی کردنـد  تحمیل میکه رنج کسب معاش را از خود دور و بر جامعه  یدوستان

 نیـاز ردن به بـرآو دانستند و  میالزم  ی،اله يا یضهفر مانندرا  یشتی خودمع یرهس ین،ا افزون بر
  .کوشیدند یگران، بسیار میبدون اتکا به د ،خود به دست یشتیمع

 یـن ا هـاي  نشـانه  تـرین  نیز برجسته ^یتاهل ب یسبک زندگ یاجتماع تابباز یدر بررس

 آنچـه  توان دید. می یشتیدر عرصه امور مع یعیاندر قالب حضور فعال و متنوع ش را يگذاراثر
ي آمـوز  معـاش و علـم   مـرار بـه موضـوع ا   یعیانهتمام شا است، حضور قابل توجه یندر کنار ا

  بوده است. ^یتاهل ب یدکهاي ا سفارشو  هاحاصل انتظار یزامر ن یناست که ا زمان هم
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و بـا   یدر جهـان کنـون   آمـوزي هـم زمـان    امرار معاش و علم سزاوار است موضوع اکنون
مکتـب اهـل    يمـروز مخاطبـان ا  يبـرا  جدیـد، و  یسـنت  یارتباط يابزارها هاز هم گیري بهره

از  یشـتی در امـور مع  یعیانش رپذیريثاشاهد  یگرشود تا بار د یغو تبل نییتببه درستی  ^یتب
ر سـ صادق، کالمشان نـور، افعالشـان سرا   هایشان وعده ^یتاهل بیم؛ زیرا باش ^یتاهل ب

  )277/  2: 1378(صدوق،  است. یتهدا رشد و یهامرشان ما رعایتو  یرخ

  منابع و مآخذ
  .ريمقرآن ک .١
  ، قم، عالمه، چ اول.^طالب مناقب آل أبيق،  ١٣٧٩شهر آشوب، محمد بن علي،   ابن .٢
  ، قم، دفتر انتشارات اسالمي، چ اول. األخبار معانيق،  ١٤٠٣بابويه، محمد بن علي،  ابن .٣
  .، بيروت، دار المعرفةالسيرة النبويةتا،  بي ،الملک هشام، عبد ابن .٤
، محقـق  دعـائم اإلسـالم  ق،  ١٣٨٥نعمـان)،   يوف به قاضنعمان بن حيون (معريفه، ابوحن .٥

  ، چ دوم.^البيت آصف فيضي، قم، مؤسسة آل
، النهاية فـي غريـب الحـديث و األثـر    ، ١٣٦٧ ،ق) ٦٠٦اثير جزري، مبارک بن محمـد (  .٦

  محقق طناحي محمود محمد، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چ چهارم.
  هاشمي، چ اول. ، تبريز، بنية في معرفة األئمةکشف الغمق،  ١٣٨١، يسيبن ع ياربلي، عل .٧
 ، قم، دارالکتب اإلسالمية، چ دوم.المحاسنق،  ١٣٧١برقي، ابو جعفر احمد بن محمد،  .٨

، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    رجال البرقی (الطبقـات) ق، ١٣٨٣ـــــــــــــــــــــــــــــ،   .٩
 تهران.

 انتشـارات فرهنـگ سـبز،    ،، تهرانهيعالش يثجامع االحاد، ١٣٨٦بروجردي، آقا حسين،  .١٠
   .چ اول
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، چ يهـان ک تهـران،  ،يترجمـه بـاقر سـاروخان   ، يفرهنگ علوم اجتماع، ١٣٦٦، يرو، آلنب .١١
  .اول

ق، تحــف العقــول عــن آل الرســول، قــم، انتشــارات جامعــه  ١٤٠٤حرانــی، ابــن شــعبه،  .١٢
 مدرسين، چاپ دوم.

نشـر   رام، تهـران، دفتـر  ، ترجمـه احمـد آ  الحياة، ١٣٨٠، رضا و براداران يمي، محمدحک .١٣
  .چاپ مکرر ،فرهنگ اسالمي

، بيـروت، دارالکتـاب   الصـدق  الحـق و کشـف   نهـج  ،م ١٩٨٢ ،يوسـف حسن بن  حلي، .١٤
  اللبناني، چ اول. 

   .دار الذخائر ،، قمالخالصهق،  ١٤١١، ـــــــــــــــــــــــــ .١٥
  يعه. ، قم، مرکز نشر آثار شمعجم رجال الحديثق،  ١٤١٠خويي، سيد ابوالقاسم،  .١٦
، قم، شريف رضي، إرشاد القلوب إلي الصواب ،ق ١٤١٢ق)،  ٨٤١، شيخ حسن (يلميد .١٧

  چ اول.
  ، محقق احمد صادقي، قم، دار الکتاب، چ اول.النوادر ،تا اهللا بن علي، بي راوندي، فضل .١٨
  .، تهران، نگاه، چ دومتاريخ اجتماعي ايران، ١٣٨٢راوندي، مرتضي،  .١٩
  ، قم، مؤسسه امام صادق.الفقهاء طبقاتموسوعة ق،  ١٤١٨سبحاني، جعفر،  .٢٠
، قـم، دانشـگاه   ×إبصار العين في أنصار الحسينق،  ١٤١٩محمد بن طاهر، ي، السماو .٢١

  .شهيد محالتي، چ اول
، بيـروت،  الروض األنـف فـي شـرح السـيرة النبويـة     ق،  ١٤١٢سهيلي، عبد الـرحمن،   .٢٢

  دارإحياء التراث، چ اول.
اإلسالم، قم، هجرت،  ، مصحح فيضهالبالغ نهجق،  ١٤١٤رضي، محمد بن حسين، سيد  .٢٣
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  چ اول.
  ، چاپ اول.ي، قم، انتشارات رضاألخبار جامعق،  ١٤٠٥الدين،  شعيري، تاج .٢٤
  ، تهران، نشر جهان، چ اول.×اخبار الرضا يونع ،ق ١٣٧٨صدوق، محمد بن علي،  .٢٥
  ، قم، جامعه مدرسين.من ال يحضره الفقيه ،ق ١٤١٣صدوق، محمد بن علي،  .٢٦
  ية.المکتبه المرتضو ،، نجفالفهرست ،ق ١٣٨١ ،د بن حسنطوسي، محم .٢٧
  ، نجف، انتشارات حيدريه.رجالق،  ١٣٨١، ــــــــــــــــــــــــــــ  .٢٨
، تهـران، دار الکتـب اإلسـالمية، چ    تهذيب األحکـام  ،ق ١٤٠٧، ـــــــــــــــــــــــــــــ   .٢٩

  چهارم. 
اح المنير في غريب الشرح الکبير المصب ،تـا  يق)، ب ٧٧٠فيومي، احمد بن محمد مقري ( .٣٠

  قم، منشورات دار الرضي، چ اول. ،، ايرانللرافعي
  .انتشارات دانشگاه مشهدمشهد، ، رجال، ١٣٤٨کشي، محمد بن عمر،  .٣١
  ، تهران، اسالميه، چ دوم.الکافي ،١٣٦٢، يعقوبکليني، محمد بن  .٣٢
  للطباعة و النشر.  دار الحديث قم، ،الکافي ،ق ١٤٢٩، ــــــــــــــــــــــــــــ  .٣٣
، ^مناقب اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبق،  ١٤١٢کوفي، محمد بن سليمان،  .٣٤

  قم، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، چ اول.
انتشـارات  جـا،   بـی ، فرهنگ علوم اجتمـاعي ، ١٣٧٦.ل.کولـب،  يليامگولد، جوليوس و و .٣٥

  .، چ اوليارماز
  .چاپ مکرر، ، تهران، اسالميهارالجامعةبحاراألنو ،تا يب، مجلسي، محمد باقر .٣٦
، يدر سه قرن نخست هجر يعهمکتوب ش يراثم، ١٣٨٣، ينحس يد، سييطباطبا يمدرس .٣٧

  .قم، چاپ اعتماديان، رسول جعفر يي وقرا يترجمه عل
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  ، تهران، انتشارات صدرا. يمجموعه آثار استاد مطهر ،تا يبي، ، مرتضيمطهر .٣٨
  ، قم، کنگره شيخ مفيد، چ اول.رشاداالق،  ١٤١٣محمد بن نعمان، يد، مف .٣٩
)، اسـتاد  نامـه  يان(پا يدر کاف يعهش ياجتماع يختار، ١٣٩٢، يمهد يدمحمدسيا، ن يموسو .٤٠

  .×دانشگاه باقر العلوميري، قم، راهنما دکتر محسن الو
  ، قم، انتشارات جامعه مدرسين.رجالق،  ١٤٠٧نجاشي، احمد بن علي،  .٤١
، قـم، مؤسسـة   ک الوسائل و مستنبط المسائلمستدر ،ق ١٤٠٨نوري، حسين بن محمـد،   .٤٢

  ، چ اول.^البيت آل
(تنبيه الخواطر)، قم، مکتبـه فقيـه، چـاپ     مجموعة ورامتا،  بيابي فراس،   ورام، ابن .٤٣

  اول. 
  



 

  
  
  
  

  |سیره اقتصادي پیامبر

  *سید محمد حسینی 

  چکیده

 ين رفتارهـا یتـر  از مهـم  یکـ ی ياقتصـاد  يهـا  تیـ ن فـرض کـه فعال  ین مقاله با ایا
 ینیب قرار گرفت و با جهان |ژه رسول خدایعرب بود و لذا مورد توجه و یاجتماع
و  یخـدا و تعـال   يد و جلب رضایز بخشین يت مهم، بعد معنوین فعالی، به ایاسالم

 یمعرفـ  یاقتصـاد اسـالم   يها تین هدف فعالیتر را مهم يرشد و کمال جامعه بشر
ن راسـتا،  ین کنـد. در همـ  یدوآن حضـرت را تـ   يکرد، تالش کـرده رفتـار اقتصـاد   

ع درآمـد  یتوز يها وهیو ش |ره رسول خدایجاد درآمد در سید و ایتول يکارها راه
شـود   یجـه، روشـن مـ   یقرار داده است. در نت ین نوشتار، مورد بحث و بررسیرا در ا
در حکومت رسول خدا، مشکل وجود اقشار کم درآمد و  ین چالش اجتماعیتر عمده

  موات بود. يها نیو وجود زم يکاریب

  واژگان کلیدي

  .|خدا ع، رسولید، توزیت المال، تولی، بيره اقتصادیس

                                                                             

 Smh.irqom@gmail.com  . دانشجوي دکتري رشته مطالعات تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب.*
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  مقدمه

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنةٌ لمـن   «فرماید:  سوره احزاب که می 21بر اساس آیه 
كَث اللَّه ذَكَر و رالْآخ موالْيو و اللَّهجراكَانَ ياسوه و الگو در همه مراتـب زنـدگی    |پیامبر» ري

بشري معرفی شده و شرط رسیدن به حیات طیبه را تنها در پیروي از سیره آن حضرت و اهل 
تـرین   زیستن و شیوه رفع نیاز اقتصادي، به عنوان یکـی از مهـم   داند. روش چگونه می ^بیت

فرهنگ مناسبی است کـه در سـایه    هاي اثرگذار بر سبک زندگی بشر، نیازمند پیروي از مؤلفه
محقـق خواهـد شـد. اقتصـاد،      ^گـر اهـل بیـت   یو د |اثرپذیري از سیره اقتصادي پیامبر

اساسـی در همـه تحـوالت ایفـا کـرده و       یترین متغیر زندگی بشر در طول تـاریخ، نقشـ   مهم
 |دهد و سهم مهمی در آغازین روزهاي دولت پیامبر آفرینی خود ادامه می همچنان به نقش

به عنوان یک نهاد اثرگذار  |در مدینه داشته است. این متغیر مهم اجتماعی در سیره پیامبر

گر نهادهاي اجتماعی، در چگونگی استخدام منابع براي تولید کاال و خدمات گونـاگون و  یبر د
هاي مختلف جامعه براي مصرف، در آغازین روزهاي تشکیل  بازتوزیع آن در میان افراد و گروه

معیشـتی و    رو حضرت بـراي رفـع مشـکالت    این سالمی در مدینه مدنظر بوده است. ازجامعه ا
  هاي صحیح اقتصادي پرداخت. جلوگیري از ایجاد اختالل در نظم عمومی، به توسعه فعالیت

ق از مجموع سیره عملـی و نظـري پیـامبر، بـه عنـوان      یبنابراین رفتارشناسی درست و دق
تواند بهترین شاخص تـدوین راهبردهـا    ز سوي خداوند، میشده زندگی مطلوب ا الگوي طراحی

منظـور مـدیریت فرهنـگ     هـاي اقتصـاد اسـالمی، بـه     و راهکارهاي اقتصادي و تبیین مالك
  هاي اقتصادي باشد. رفت از معضالت و چالش اقتصادي در جامعه، باهدف برون

دیگـر   در جهت ساماندهی بـه وضـعیت اقتصـادي مسـلمانان مدینـه، در کنـار       |پیامبر
هـا و   هـاي معیشـتی، برنامـه    باال بردن سـطح رفـاه عمـومی و رفـع مشـکالت      يها، برا اقدام

هاي آن و مصرف،  هاي آن، بازتوزیع و شیوه هاي منسجمی در سه مرحله تولید و شیوه سیاست
کار گرفته بود. در این تحقیق که به شیوه تحلیل و بررسـی اسـناد و مـدارك تـاریخی و بـا       به

اي انجام شده است؛ ضمن پاسخ به این پرسـش اصـلی کـه رویکـرد      منابع کتابخانه استفاده از
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رفت جامعه از مشکالت اقتصـادي چـه بـوده     کارهاي حضرت براي برون اقتصادي پیامبر و راه
در برخورد با مسائل و مشـکالت جامعـه    |است؟ به بررسی و تحلیل سیره اقتصادي پیامبر

  م. یا مسلمان پرداخته

  قیقپیشینه تح
نویسـی، منجـر بـه تعـدد آثـار بـا        ها در تعریف سیره و کاربست آن در آثار سیره تفاوت دیدگاه

دقیـق از سـیره گردیـد.     یافتن به تعریفیمختلف شد و همین امر سبب دسترسی ن يرویکردها
نیز به همین دلیل آثار متعددي تألیف شـده اسـت و شـاید     |در حوزه سیره اقتصادي پیامبر

پژوهـی   ار را به دو دسته تقسیم کرد. در برخی از این آثـار، رویکـرد غالـب، سـیره    بتوان این آث
حـال در   نیدادن بـه توصـیه اقتصـادي وجـود دارد. بـاا      نبوده و بیشتر جنبه نقل حدیث و توجه

هاي موجـود، بـه رفتارهـا و     بررسی سیره اقتصادي پیامبر، الزم است افزون بر توجه به روایت
ز آن حضرت در مباحث اقتصادي، به عنوان شواهد تاریخی، پرداختـه  هاي گزارش شده ا روش
  شود.

اثـر عبدالحسـین برهانیـان کـه در نشـریه      » |نگاهی به سیره اقتصادي پیـامبر «ه مقال

ســیره اقتصــادي و معیشــتی «بــه چــاپ رســیده و یــا مقالــه  9شــماره  1385حصــون پــائیز 
 8، شـماره  1386ریخ پژوهان، زمستان رضا جباري که در نشریه نامه تا ، اثر محمد»|پیامبر

به چاپ رسیده، به اخالق اقتصادي از منظر پیـامبر پرداختـه و اهتمـام آن حضـرت را در      9ـ 
اقتصادي مانند تالش براي کسب روزي، تـالش بـراي روزي حـالل و     يمورد برخی رفتارها
ـ     هاي معنوي پرداخته جلب روزي از راه د گفـت کـه ابعـاد    اند. با همه ارزشـمندي ایـن آثـار بای

هـاي آن   مختلف سیره اقتصادي حضرت که فرایندي از منابع درآمدي، تولید، بازتوزیع و شـیوه 
بـرداري اخالقـی و برجسـته     شتر آنها پرداخته نشده و بیشتر در پی بهـره یو مصرف است، در ب

  نمودن بعد ارزشی و فرامادي بوده است.  
اقتصادي جامعه اسالمی در صدر اسـالم، بـا    برخی دیگر از آثار موجود، به بررسی وضعیت

اند. هرچند این آثار به لحـاظ چهـارچوب نظـري و مفهـومی      رویکرد مباحث اقتصادي پرداخته
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هاي مناسبی را براي ورود بیشتر به مباحث اقتصـاد اسـالمی فـراهم     جالب توجه بوده و زمینه
ي سیره اقتصادي پیامبر دانست؛ بـه  ها ها را در زمره کتاب توان این نوع کتاب کنند، اما نمی می

این دلیل که صدر اسالم را به مثابه یک دوره تاریخی کلی دیـده و مجموعـه دوران نبـوي و    
ن هرچند به مباحث اقتصادي عصر پیـامبر  یاند. بنابرا را بررسی کرده ×خلفا تا زمان امام علی

  پردازند.  نمی |کنند، به طور مستقل به عصر پیامبر هم توجه می

پـردازد، کتـاب    ترین آثار ارزشمندي که بـه سـیره اقتصـادي مـی     از مهم یکیبراي نمونه 
منـد   اقتصاد صدر اسالم از دکتر سیدکاظم صدر است. این اثر با هدف اثبات وجود اقتصاد نظام

در دوره حکومت اسالمی، اقتصاد صدر اسـالم و اوضـاع اقتصـادي آن را از روزهـاي آغـازین      
هاي نخستین اسالمی بررسی کرده است. با همـه   به عنوان دهه ×لیهجرت تا عصر امام ع
، |هـاي اقتصـادي خلفـاي پـس از پیـامبر      دلیـل پـرداختن بـه روش    ارزشمندي این اثر، به

دانسـت. ضـمن آنکـه     |توان آن را به عنوان اثري مستقل در سـیره اقتصـادي پیـامبر    نمی

به ایـن اثـر داده و همـین قالـب،      هاي علم اقتصاد، چهارچوبی خاص فرض مندي از پیش بهره
  تاریخی بودن این کتاب را شاخص کرده است.

تـألیف سـیدمحمد عبـدالحی کتّـانی      التراتيب االداريـه  یااالسالميه  نظام الحکومةکتاب 

ق)، از علما و رجال برجسته مغرب اسالمی در قرن چهاردهم هجـري اسـت.    1303ـ   1382(
هاي مختلف، به دنبال  ها و عرصه شمار در زمینه صوص بیدر این کتاب، نویسنده ضمن ارائه ن

بـوده اسـت. از نکـات مهـم در ایـن اثـر        |ارائه یک فهم اداري ـ حکومتی در سیره پیامبر 

ارزشمند، آن است که مؤلف، سیره نبوي را با سیره خلفا درهم آمیخته است. دلیل این امر هم 
سنت، سیره خلفا و صحابه را در کنار سـیره   نگاري اهل آن است که مؤلف، براساس رویه تاریخ

  نبوي قرار داده و از مجموع آنها به اهداف موردنظر پرداخته است.
کرده است و  یدر بخش ششم از این کتاب، مؤلف محورهایی از مباحث اقتصادي را بررس

را گـردآوري نمـوده در بخـش     |ن بخش، مالیات در عصـر پیـامبر  یبه همین مناسبت، در ا
 یمطالب |ها و صنایع در دوره پیامبر ز کارگزاران دولتی و در بخش نهم درباره حرفههشتم ا
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نظـام اداري  «آورده است. این اثر مهم را جناب آقـاي علیرضـا ذکـاوتی قراگزلـو بـه عنـوان       
دلیل برداشتن مباحث  به فارسی ترجمه کرده است. این اثر را هم به» مسلمانان در صدر اسالم

  دانست. |توان اثر مستقل در سیره پیامبر اسالم، نمیسیستم اداري صدر 
در  |کارهـاي حضـرت رسـول اکـرم     آنچه در این مقاله بدان توجه شده، راهبردها و راه

در ایجاد اشتغال و رونق تولید با توسعه کشـاورزي،   يو یهاي اجرای اقتصاد و برنامه و سیاست
که منجر به رفـاه عمـومی در جامعـه    هاي توزیع و مصرف بوده است  دامداري، تجارت و شیوه

  مسلمان مدینه شد.

  و اهمیت اقتصاد |پیامبر
هـاي   ریزي براي تأمین معاش، از نکات مهمی است که هم عقـل بشـري و هـم آمـوزه     برنامه

ترین عامل توسعه اقتصادي و رفع مشـکالت مختلـف    دینی به آن تأکید دارد و به عنوان مهم
  بدان توجه شده است.معیشتی، در احادیث بزرگان دین 

من اَحسن تدبري معيشته رزقه اُهللا تبـارک  «هاي حضرت این نکته بود کـه:   از توصیه یکی
ریـزي کنـد، خـداي تعـالی      ؛ هرکس براي گذراندن زندگانی خویش به درسـتی برنامـه  و تعايل

  )14/  13: 1386شهري،  (محمدي ري». بخشد اش می روزي
سـاز   هـاي تعیـین کننـده آن، زمینـه     قتصادي و توجه به مؤلفهریزي ا حسن تدبیر در برنامه

ریـزي صـحیح، در همـین     شود؛ چراکه نداشـتن برنامـه   یتحول در امور معیشتی و اقتصادي م
ریزي نادرست را به مراتب بـدتر از فقـر    اي زشت خوانده شده است که برنامه ها به گونه توصیه

أخاف علي اميت الفَقر، و لکن أخاف عليهم سوَء ما «فرماید:  می |داند. پیامبر در جامعه می
  (همان)». ریزي نادرست بیم دارم ؛ بر امت خویش نه از فقر، بلکه از برنامهالتدبري

گونه با ترغیب مسلمانان، تالش بـراي کسـب روزي حـالل را     نیز ایبر این اساس پیامبر ن

ق:  1403(مجلسـی،  .» مسـلمٍ و مسـلمة  طَلَب احلَاللِ فَريضةٌ علي کُـلِّ  «واجب خوانده است: 

ن معرفـی  ین تالشگر در راه تأمین معاش را به عنوان مجاهد در راه خدا چنـ ی) همچن9/  103
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، ح 2059/  5: 1386، يشـهر  ير ي(محمـد .» اهللا اَلکاد لعيالـه کاملُجاهـد يف سـبيل   «کند:  یم

راي تأمین معاش بوده اسـت کـه بـا    ) این بیان در راستاي توسعه فرهنگ کار و تالش ب7203
  گونه موارد، براي جامعه مدینه عینی شد.  نیهاي حضرت در زراعت، تجارت و ا شیوه

هجرت به مدینه درکنار آثار معنوي، سبب ایجاد تحوالت سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي    
مورد نظر تغییر و تحول اقتصاد در مدینه و عوامل مؤثر بر آن  یز بررسیشد و در این تحقیق ن

در تأمین معاش در شـرایط خـاص جغرافیـایی مدینـه،      |رهیافت پیامبر یاست. یعنی بررس

هـا و اسـتعدادهاي    ش از پرداختن به این مهم، الزم است زمینـه یسنده است. البته پیمدنظر نو
  و مطالعه شود.  یجغرافیایی و اقتصادي مدینه بررس

و هواي مدینه نسبت به منطقـه مکـه بسـیار    و تاریخی، آب  یبنابر گزارش منابع جغرافیای
 يهـا  متفاوت بوده و در آن آب روان وجود داشت. آب مورد نیاز مردم مدینه، افزون بـر بـارش  

ق یـ ز از طریـ شـد و ن  هایی که در مناطق مختلـف جـاري مـی    ها و سیل آسمانی، از محل برکه
ینـه ایجـاد آبگیرهـایی    ز زمیـ هاي مختلـف ن  د. وجود واديیگرد هاي زیرزمینی تأمین می سفره

) بنـابراین وجـود منـابع آب کـافی و هـواي      166: 1380شبه نمیـري،   پیرامون مدینه بود. (ابن
مناسب، استعداد کشاورزي مدینه را فعال نموده و محصوالت کشاورزي و زراعی متنوعی را به 

  کرد.  بازارهاي مدینه، مکه و دیگر شهرها عرضه می
هـایی، ضـمن رفـع مشـکالت      گیري سیاسـت  شرایط و با بکار پیامبر با در نظر گرفتن این

اقتصادي و معیشتی، به تدریج زمینه تحول اقتصادي در مدینه را ایجاد کرد. اوضاع اقتصـادي  
بـرداري نامناسـب از امکانـات موجـود مسـاعد       ش از ورود حضرت به دلیل بهرهیمردم مدینه پ

 380، یر حجاز وجود نداشت؛ (مقدسـی کرمـ  که گفته شده فقیرتر از مردم یثرب، د نبود، چنان
) چراکه با وجود اشتغال بیشتر مردم مدینه به امر زراعـت، محصـوالت زراعـی مدینـه،     34ق: 

  کرد. کفاف نیاز مردم مدینه را نمی
رو مردم مدینه براي جبران نیازهاي اقتصادي خود، مجبور به واردکردن محصـوالت   این از

) از سـوي دیگـر درآمـد    359تـا:   شام بودنـد. (الشـریف، بـی   زراعی از دیگر نقاط، به خصوص 
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هـاي قـریش و محاصـره     مسلمانان در مکه، پیش از هجرت پیامبر به مدینه، به علت دشـمنی 
  اقتصادي آنها، بسیار اندك بود.  

همـه   کردنـد کـه قـریش    مسلمانان به مدت سه سال در شعب ابوطالب در حـالی زنـدگی مـی   
) 220/  1ق:  1356هشـام،   سـتد بـا آنـان را تحـریم کـرده بـود. (ابـن        هاي تجاري و داد و فعالیت

توانستند امکانات زنـدگی   مهاجران هم که پس از ورود به مدینه بر انصار وارد شده بودند، چون نمی
خود را از مکه به همراه بیاورند، از اوضاع مالی مناسبی برخـودار نبودنـد. حضـور مهـاجران مکـی از      

ي مدینه از سوي دیگر، شرایط سختی را بر پیامبر و دیگر مسلمانان تحمیـل  سو و نقص اقتصاد یک
اي کـه   هاي پیامبر، اوضاع معیشتی بهبود یافت. بـه گونـه   ها و برنامه کرد. اما به تدریج با سیاست می

  در اواخر هجرت، مهاجران همگی داراي مسکن و شغل و درآمد مناسب بودند.
هاي مولد درآمد مانند بازرگانی، زراعـت   محور کار در حوزههاي اقتصادي پیامبر، بر  فعالیت

اد شـده در تولیـد، بـه بررسـی     یـ پروري بوده است که در ادامه با توجه به اهمیت مـوارد   و دام
  م. یپرداز یرهیافت تولید در سیره آن حضرت م

  کارهاي تولید و ایجاد درآمد  راه
اي  اي سـنتی و قبیلـه   وضع موجود، جامعـه اي هجرت کرد که به لحاظ  م پیامبر به جامعهیگفت

بوده و اقتصاد آن نیز مبتنی بر کشاورزي و دامداري و بدون حکومت مرکزي بوده و به همـین  
جهت، نظم امنیتی و اقتصادي در آن وجود نداشت. جامعه یثرب (که پس از هجرت به مدینـه  

پرجمعیـت و   ينضـیر، تـا حـد    نـی قینقاع و ب قریظه، بنی تغییر نام داد)، از سه قبیله یهودي بنی
دلیـل شکسـتن    داراي قدرت نظامی و اقتصادي بود که پس از استقرار حکومـت اسـالمی، بـه   

خود با مسلمانان، از آنجا کوچ کردند. همچنین دو قبیله بزرگ اوس و خـزرج کـه    يها معاهده
ز یـ ر بودنـد ن هرکدام شامل چند تیره بوده و معموالً با یکدیگر به لحاظ سیاسی و نظامی درگیـ 

  حضور داشتند.
صدد تأسیس نظام جدید دینی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و در چنین اوضاعی حضرت در

امنیتی در مدینه بود که با بکارگیري تدابیري ویژه، زمینه را براي رونـق سیاسـی و اقتصـادي    
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  ر عبارتند از:ین تدابیاز ا یفراهم کرد برخ

  الف) توسعه کشاورزي

هـاي زیـاد در اطـراف مدینـه،      ها و باغ مناسب، حضور عامل کار و وجود زمینوجود منابع آب 
شرایط الزم را براي تحول اقتصادي در مدینه فراهم ساخته بود. موقعیت جغرافیـایی مناسـب   

خیـزي   ز خاك حاصلیفشانی (حره) ن هاي آتش ها و زمین مدینه و احاطه این منطقه توسط کوه
هـاي   ) و آن را بـه شـکل حوضـچه   56ـ   62ق:  1372(مطـري،   را در اختیار مـردم قـرار داده  

شـد.   هاي زیرزمینی آب مـی  ها موجب تجمیع سفره کوهستانی درآورده بود. وجود این حوضچه
گونـه   هاي فصلی در زمان بارندگی، از دیگر عوامل ایجاد بستر مناسب براي هـر  وجود رودخانه

هاي کشاورزي، مدینه را بـه عنـوان    ه فعالیتاي که امکان توسع فعالیت کشاورزي بود. به گونه
  )82ـ  86/  5م:  1995شهر کشاورزان معرفی کرده است. (حموي، 

: 1375گفتند. (طبري،  هاي زیادي در مدینه وجود داشت که به آن حوائط می ها و بستان باغ
ه طور ) ب60ـ  59/  1: 1374) در هر باغی یک چاه براي آبیاري وجود داشت. (مسلم، 397/  2

ها جهت مصرف شخصی صاحب باغ بود و گاه صاحب باغ، محصول  معمول، محصوالت این باغ
  )167ـ  166/  2ق:  1373فروخت. (طبري،  آن را براي تأمین معاش می

حضور مهاجران در مدینه و برخوردار نبودن آنان از امکانات زراعی مثل باغ و زمین، یکـی  
هاي موات و خالصه در اختیار دولـت   . ضمن آنکه زمیناز مشکالت اقتصادي جامعه بوده است

 21، 2: 1361طباطبـائی،   ی؛ مدرسـ 353/  1: 1356هشام،  شتر ر.ك: ابنیمطالعه ب ي(برا 1بود.

براي حل مشکل بیکاري مهاجرین و تـأمین معـاش آنـان و بهبـود اوضـاع       |) پیامبر22و 

منـدي مناسـب همـه افـراد از      هاقتصادي جامعه، ضمن توسعه امر مهم کشاورزي، امکان بهـر 
هاي در اختیار دولت را ایجاد و زمینه رفع مشکل اقتصادي جامعـه را فـراهم کـرد. ایـن      زمین
هاي موات به شرط آبادانی آن و آبادانی زمین  توان به دو صورت واگذاري زمین ها را می برنامه

                                                                             

در اختیار وي،  افزون بر خمس، بخشی از غنایم منقول یا غیرمنقول به عنوان صفّی |. در دوره پیامبر1
  پیامبر نامیده شده است.» خالصه«گرفت. در برخی منابع این اموال،  در مقام رهبر مسلمانان، قرار می
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  با حفظ مالکیت اراضی دانست.
مالن کـار، از دیگـر مسـائلی بـود کـه بـا تـدبیر        نبود زمین کشاورزي کافی براي همه عـا 

صـورت   صـورت بـایر و یـا بـه     هاي موجود که یا به ن از زمینیبرطرف شد. بنابرا يحکومتی و
بود، استفاده شد. درنتیجه با فـراهم آوردن زمینـه کـار، نقـش      |خالصه آباد در اختیار پیامبر

هـاي بـایر در قبـال     کـه زمـین   درآمدزایی براي عامل کار و دولت فراهم شد. به این صـورت 
  شد.   آن، طی قراردادهاي کاري، به عامل کار واگذار می يآبادانی و احیا

خـاطر   معطـل بـه   بن  ثابت شاعر، به سبب بخشش صفوان  بن  زمین واگذار شده به حسان 

، واقـدي ( »أرضا براحا و هي بريحاء و مـا حوهلـا و سـريين    |اهللا فأعطاه رسول«پیامبر: 

هایی از زمین بـایر   و همچنین واگذاري قسمت )329 / 17: 1412؛ حر عاملی، 438 / 2: 1369

لـک  «اطراف گور برادر محمد بن مسلمه، به همین شکل صورت گرفت. حضرت به او فرمود: 
به اندازه یک تاخت اسـب، مـال   ) «658(همان: » حضر الفرس فإن عملت فلک حضر فرسني

پیامبر با این شیوه ». اندازه دو تاخت اسب براي تو باشدتوست و اگر در آنجا زراعت کردي، به 
ضمن تشویق، به دنبال گسترش مالکیت مولد بوده و با مشکالت موجود در این زمینه برخورد 

هاي رها شده بود کـه بـا ایـن     به معنی زمین» حمی«از این مشکالت وجود  یکیکرده است. 
ها، اراضی بـه شـرط احیـا     ته در این نوع واگذاريشد. الب ها آباد می گونه زمین روش پیامبر، این

  شدند. واگذار می
هاي حضرت در توسعه کشاورزي بود که ضـمن عقـد    حفظ مالکیت اراضی، از دیگر روش

شـد. قراردادهـاي کـار معـین در حـوزه       قراردادهاي کاري، براي رونق کشـاورزي انجـام مـی   
ان صاحب زمـین  یزارعه، قراردادي بود مشد. م صورت مزارعه یا مساقات ارائه می کشاورزي، به

کرد و محصول به نسبت معـین   یزراعی و کشاورز که به موجب آن، کشاورز، زمین را کشت م
  )  604/  2: 1384شد. (امام خمینی،  کردند، بین آنان تقسیم می یکه طرفین بر آن توافق م

هاي  راضی و باغستانبا یهودیان چنین قرارداد بست که ا |در جریان غزوه خیبر، پیامبر

خیبر به شرط کار در آن، در دست آنان باقی بماند و در مقابل کار، نیمی از درآمد محصـوالت  
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را بدون مالکیت اراضی بردارند و نیم دیگـر ایـن درآمـد (محصـوالت) نیـز در اختیـار دولـت        
و در راسـتاي   باره دراین ×توان از روایتی که از امام رضا اسالمی قرار گیرد. این مطلب را می

چـون خیبـر را حضـرت بـه     «فرمایـد:   افت. حضرت مییتوسعه کشاورزي و تولید وارد شده، در
جنگ گرفت، زمین و باغستانش را به مزارعه و مساقات داد که نصف حاصل، از ایشان باشد و 

  )  51/  3: 1363(کلینی، ». نصف، از مسلمانان
کار  دار (عامل کار) که بر این اساس، عامل ان مالک باغ و باغیمساقات نیز قراردادي بود م

باید باغ را در مدت معینی آبیاري کند و به اصالح و پرورش درختـان بپـردازد و در قبـال کـار     
مـورد توافـق،   به انجام شده، قسمتی از محصول به او اختصاص یابد. در نتیجه هر دو با توجه 

  )617: 1384در درآمد شریک باشند. (امام خمینی، 
این اساس در این نوع قرارداد، مانند قرارداد مزارعه کار (آبیاري و نگهداري از درختـان  بر 

سـاز ایجـاد    ن دو مؤلفه، زمینهیباغ) و سرمایه (باغ) با هم ترکیب شده است. درواقع ترکیب هم

درآمد شده و نقش مهمی در رفع مشکالت اقتصادي جامعه داشته اسـت. در ایـن روش، آبـی    
شـد، بـه    هاي فصلی در مناطقی مثل مهزور، مذینیب و بطحان جمع می دخانهکه در مسیل رو

شـد، بـه زمـین دیگـري      رسـید و چـون بـه ایـن انـدازه مـی       اي بود که تا قوزك پا مـی  اندازه
؛ 74م:  1957شـدند. (بـالذري،    تـر نمـی   ند و مانع آب از زمین باالتر به زمین پسـت  فرستاد یم

  )87/  4ق:  1328عسقالنی، 

داران، تا پاشنه پا و بـراي کشـاورزان، تـا بنـد      ن گفته شده که سهم آب براي نخلیهمچن
هاي هموار بود و ابتدا  ها و زمین ها، دشت ) مسیل از سنگالخ10م:  1957کفش بود. (بالذري، 

آب را به  ،بود تی اگر محل عبور آب در زمین اولیشدند و سپس ح هاي باالتر آبیاري می زمین
  )  12و  11فرستادند. (همان:  زمین کناري می

هاي دیگري نیز آمده است. بیشتر منابع، ایـن بحـث را    باره گزارش این در منابع تاریخی در
 |اند. پس از صلح حدیبیه در سال ششم هجـري، پیـامبر   در جریان فتح خیبر به میان آورده

ـ    به همراه مسلمانان براي فتح قلعه ا آنکـه پـس از   هاي خیبر به سوي این منطقه روانـه شـد ت
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العنوه بوده، به سه بخـش   هاي مفتوحه محاصره، آن را فتح کرد. این منطقه که به عنوان زمین
 |شد که پس از فتح، منطقه کتیبه به عنوان خمس به پیامبر شق، نطات و کتیبه تقسیم می

. ز آن را میان خویشان و زنانش و دیگر مسلمانان و مستحقان تقسـیم کـرد  یتعلق گرفت و او ن
  )  341/  1: 1363خلدون،  (ابن

بخشـی از خیبـر را طـی     |سازي زمینه کـار و ایجـاد درآمـد، پیـامبر     در راستاي فراهم

هـاي   ) و بخـش 322/  1م:  1999؛ مقریـزي،  همـان قراردادهاي مساقات، در اختیار یهودیان (
ر اختیار دیگر مثل غابه و حره شرقی را در جهت رفع نیازهاي اقتصادي و معیشتی مهاجران، د

هاي مساقاتی و باغبانی این منطقه هـم   ) فعالیت752ق:  1370انس،  آنان قرار داد. (مالک ابن
هـاي خیبـر    گرفت و او افرادي را براي کنترل اوضاع باغ انجام می |با نظر و مدیریت پیامبر

ب، ) توسعه باغداري و کشـاورزي بـا آبیـاري مناسـ    341/  1: 1363خلدون،  کرد. (ابن مأمور می
هاي مدینه شد و اموال صاحبان این درختان نیز افـزون گشـت.    منجر به زیاد شدن تعداد نخل

) بدین ترتیب وضع معیشت و قوت آنان بهتر شد. (محمـد  142/  1: 1382اسحاق،  (محمد بن 
  )407/  1: 1380سعد،  بن 

درآمد بـوده   مبرخوردار و ک ها، حمایت دولت اسالمی از افراد کم نتیجه بکارگیري این روش
هاي بایر، موجب افزایش نرخ رشد محصوالت کشاورزي شده و زمینـه   که ضمن آبادانی زمین

را براي کنترل و رفع معضل بیکاري فراهم آورده و براي مردم مدینه، ایجاد اشتغال کرده بود. 
نـه  هـاي مدی  مدیریت منابع آبی و آبیاري به موقع، در مقدار برداشت محصول کشتزارها و بـاغ 

مؤثر افتاد و کشاورزي مدینه از حالت رخوت و سستی، به تولیـد انبـوه رسـید و سـطح درآمـد      
  افت.  یگیري  دولت و عامالن کار نیز رشد چشم

  ب) توسعه دامداري
پروري و دامـداري اسـت. پـرورش     هاي مفید و مؤثر بر اقتصاد جامعه، دام یکی دیگر از فعالیت

روزانه جامعه دارد. به  يازهایسزایی در رفع ن اقتصادي، نقش به دام و طیور به عنوان ابزار مولّد
لحاظ اقتصادي، نگهداري و پرورش و تولید این ابزار مهم، افزون بر تأمین نیازهـاي معیشـتی   
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سـاز   رفت از معضل بیکاري و در نتیجه زمینـه  مثل خوراك و پوشاك، عامل مؤثري براي برون
پروري، در سـیره   جامعه است. بر کار و تالش در امر دامکاران یاشتغال براي بخش بزرگی از ب

  تأکید شده و حضرت در جمع اصحاب خود فرموده است:  |پیامبر

مابعثَ اُهللا نبياً الّا رعي الغنم، فقال اصحابه: و أنت ؟ فقال: نعم، کنـت أرعاهـا علـي    
ل از: محمـدي  ، بـه نقـ  2143، ح 789/  2ق:  1356(بخاري،  .قراريط ألهلِ مکَّه

  )26شهري، همان:  ري
چرانیـد. یـارانش    که گوسـفند مـی   خداوند هیچ پیامبري را مبعوث نکرد، مگر آن

گفتند شما نیز؟ فرمود: آري من نیز با گرفتن چند قیـراط (یـک بیسـتم دینـار)     
  چرانیدم.   براي مردم مکه گوسفند می

یچـه ایـن مهـم، توسـعه و     پروري، تالش براي تأمین معـاش اسـت و از در   دامداري و دام
تـرین دلیـل رونـق اقتصـاد در توسـعه       دهد. به تعبیر روایات، مهـم  می يپیشرفت اقتصادي رو

دامداري، وجود برکت مالی و معنوي در دام و طیور است. بر همـین اسـاس نبـود برکـت کـه      
ز امـام  افتد، عامل اصلی رکود اقتصاد است. در حـدیثی ا  دلیل نبود پشتوانه معنوي اتفاق می به

  آمده است:   ×باقر

اهللا و  لعمته: مايمنعک أن تتخذي يف بيتک برکَه؟ قالت: يا رسـول  |اهللا قال رسولُ
ما البرکَه؟قال:شاه تحلَب؛ فإنه من کان يف داره شاه تحلَب أو نعجه أو بقره تحلَـب،  

نکُلُّه 545/  2: 1363(کلینی،  .فربکات(  
ات برکتـی   دارد از اینکـه در خانـه   اش فرمود: چه چیزي بازت مـی  بر به عمهپیام

برکت چیسـت؟ فرمـود: گوسـفندي     |براي خودت برگیري؟ گفت: اي پیامبر
اش گوسفندي شیرده یا میش یـا گـاوي شـیرده     شیرده. هرآینه هرکس در خانه

  باشد، همگی برکت هستند.

ن منابع غذایی متنوع و مفید، از فواید فـراوان  ارزان بودن و سادگی کار، سود فراوان و تأمی
به آن توجه فراوان داشته است. این عوامل با توجـه بـه سـطح     |پروري بوده که پیامبر دام

آبی فصلی، روش خوبی براي تولیـد   درآمد مردم منطقه، ناتوانی مردم مدینه در امر تولید و کم
با توجه به ضرورت تأمین این منـابع   |مبرهاي پایین بوده که پیا منابع غذایی سالم با هزینه
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 |گرفت. توجه عمیق پیـامبر  یکار م و در سیره عملی خود نیز به کرد یارزان، بر آن تأکید م

از  يکننده شـناخت دقیـق و   به موقعیت جغرافیایی و انسانی با تأکید بر مقوله کار و تولید، بیان
  اوضاع اقتصادي منطقه مدینه بوده است.  

ها، قطعی و یقینی اسـت؛   براي جوامع در همه زمان |زنده بودن سیره پیامبر نامیرایی و

ن بـا توجـه بـه نیـاز     یبشـر بـوده اسـت. بنـابرا     يبه تعبیر قرآن، الگو يچراکه رفتار و کردار و
همیشگی انسان به محصوالت غذایی، سالمت و وجود منابع پروتئینـی کـافی در محصـوالت    

هاي اصیل دینـی، راهبـردي عملـی بـراي      به عنوان آموزه |ها و سیره پیامبر دامی، توصیه

  تأمین معیشت جامعه است.  

  ج) توسعه تجارت و بازرگانی

تجارت به معنی خرید و فروش یا خریدن کاال به انگیزه فروختن آن با بهاي بیشتر، همچنـین  
ـ  بکارگیري سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. به تجارت بـه عنـوان یکـی از مهـم     رین ت

  نیز توجه و تأکید شده است. |هاي اقتصادي در زندگی بشر، در سیره پیامبر مؤلفه

اوضاع جغرافیایی حاکم بر منطقه حجاز و به ویژه شهر مکه که امکان توسعه کشـاورزي و  
هاي منطقـه، موجـب    دلیل وجود شرایط مناسب و ویژگی داد، به باغبانی را به مردم منطقه نمی

بازرگانی شد. در نتیجه مردم آن دیـار بـا تجـارت و بازرگـانی آشـنایی       رونق فضاي تجارت و
  نیز که خود اهل تجارت بود، عالقه زیادي به این امر داشت. |زیادي داشتند. پیامبر

هاي فراوانی در بـاب تجـارت و چگـونگی     ها و توصیه آموزه |در سیره و سنت نظري پیامبر
کنـد. در   هـاي تـاریخی از آن حکایـت مـی     د که دادههاي تجارت وجود دار مدیریت و اصالح شیوه

؛  البرکه عشره أجراً، تسعةُ أعشـارِها يف التجـاره ...  «باره آمده است:  در همین |روایتی از پیامبر

  )118/  64: 1403(مجلسی، ». بخش آن در بازرگانی و تجارت است 9برکت، ده بخش است که 
  فرماید: می |امبر اکرمیاز زندگی، پنه فقرزدایی ییا در روایتی دیگر در زم

الفقراء أصدقاُء اِهللا تعايل، و رأس ماهلم الّليلَ و النهـار، فطـويب لمـن اتجـر قبـلَ أن      
همال رأس ذهب60/  13: 1386شهري،  (محمدي ري .ي(  
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شان روز و شب است. خوشـا بـه    فقیران دوستان خداوند متعال هستند و سرمایه
  اش، به بازرگانی بپردازد. که پیش از نابود شدن سرمایهحال آن کس 

هـاي   در سـفرهاي مختلـف و موفقیـت    |هاي بازرگانی پیـامبر  ها به فعالیت در این داده

حضرت در منابع مختلف تاریخی اشاره شده است. جریان سفر تجاري حضرت به شـام بـراي   
دگان وقت، از آن نمونـه اسـت.   زا ، از نجیب÷کاروان خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزي

پیشه بود، با کسـانی کـه در بازرگـانی تـوان     ش از بعثت بانویی تاجر یکه پ ÷حضرت خدیجه

/  8: 1374سـعد،   بن اکرد. (ر.ك:  تجارت داشتند، قراردادي به شکل مضاربه یا اجاره امضا می
  )  16ـ  15

هـاي برجسـته    بب ویژگـی بود که به سـ  |آشناترین مردان آن روزگار، پیامبر یکی از نام
بـوده   ÷داري، زبانزد همگان و مورد اعتماد حضرت خدیجه گویی و امانت اخالقی مانند راست

است. بنابراین براي اشـتغال بـه امـور بازرگـانی، بـه آن حضـرت پیشـنهاد داد و او نیـز ایـن          
آن،  هاي بازرگانی و تجاري حضرت. پس از درخواست را پذیرفت و سرآغازي شد براي فعالیت

هایی نیز دست یافت. در برخـی از ایـن    پیامبر سفرهاي تجارتی خود را آغاز کرد و به موفقیت
  ها به جزئیات زیادي پرداخته شده است که در این مقال بنا بر شرح گسترده آن نیست.   گزارش

بردن به اهمیت شغلی و سهم آن در رونق اقتصاد فـردي   آشنایی با تجارت و بازرگانی، پی
اي، از مـواردي   ماعی و میزان اثرگذاري در توسعه روابط اقتصادي ـ تجاري بـین منطقـه   و اجت

هـاي بازرگـانی فـراهم     با توجه به آن، زمینه را براي توسـعه فعالیـت   |بود که دولت پیامبر

  ساخت و منبع درآمد مناسبی را براي دولت و ملت مسلمان مدینه ایجاد کرد. 
مرکـز   يگـذار  هیـ ل حکومت اسـالمی، بـه دنبـال پا   نه حضرت پس از تشکییدر همین زم

تجاري مناسب با شرایط دینی بود تا آنکه بازار مدینه را به عنوان مرکز درآمـدزایی اقتصـادي،   
در کنار مسجد بنا نهاد. رشد تجارت در مدینه گرچه مانند مکه نبود، مردم یثـرب نیـز هماننـد    

  مراکز عمده تجاري در حجاز بود.مردم مکه افرادي تاجرپیشه بودند و این شهر جزو 
هـاي تجـاري بـود کـه بـا حضـور جـدي         تأسیس بازار اسالمی در پی بروز کشمکش
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پس از بررسـی بازارهـاي    |یهودیان مدینه در فعالیت اقتصادي ایجاد شده بود. پیامبر

قینقاع، به آسیب موجود در رفتار تجاري یهودیان پـی   مدینه براي نمونه بازار معروف بنی
کننـد. در کتـاب تـاریخ     گري مـی  که در معامالت خود با مردم، افزون بر ظلم، چپاولبرد 

در میان ساکنان مدینه، یهودیان توان اقتصادي بیشتري «عرب قبل از اسالم آمده است: 
». زدنـد  دلیل داشتن چنین توانی، دست به احتکار اجنـاس و ربـاخواري مـی    اند و به داشته

  )140/  4م:  1970(جواد علی، 
در بقیع غرقد در شرق مسـجدالنبی داشـتند کـه در کنـار آن، بـازار       يیهودیان، بازار دیگر

و  747/  2: 1409مسلمانان در محل بقیع زبیر، بر سر راه بقیع غرقد قرار داشـت. (مسـعودي،   
در مدینه و سـپس رونـق تجـاري بـازار مسـلمانان،       |) پس از حضور و استقرار پیامبر748

  کردند. ت با مسلمانان در تجارت مدینه احساس خطر مییهودیان از رقاب
هاي بازار مسـلمانان، در   در پی واکنش اعتراضی کعب بن اشرف یهودي که با قطع طناب

هر آینه بازار را به جـایی منتقـل خـواهم کـرد کـه      «فرمود:  |پی برهم زدن آن بود، پیامبر

بـه محـل بـازار مدینـه در غـرب      و آن را » تر از این بـازار باشـد   تحمل آن براي کعب سخت
براي انتخاب محل تأسـیس بـازار    |نه پیامبریمسجدالنبی منتقل کرد. (همان) در همین زم

که عمر بن شبه از عطـاء بـن یسـار روایـت      هاي مختلفی بازدید کرد، چنان در مدینه، از مکان
  گوید:   کرده و می

گـاه   قینقاع رفـت. آن  ازار بنیخواست براي مسلمانان بازاري قرار دهد، به ب |چون پیامبر

». شود این بازار شماست و از آن خراج گرفته نمی«به بازار مدینه آمد و آن را با پا زد و فرمود: 
  بازار در محله بنی قینقاع بود تا اینکه از آنجا منتقل گردید. (همان) 

آنـان   موقعیت بازار جدید مسلمانان و انتخاب آن توسط حضرت، بر تجربه تجـاري و درك 
از امور خرید و فروش داللت دارد؛ زیرا این بازار در محلی بود که از سمت شام و یا از سـمت  

شـد و در نزدیکـی    ییمن و مکه و دیگر قبایل مجاور، به عنوان دروازه اصلی شهر خوانـده مـ  
هاي تجاري هنگام رسـیدن   هاي کشاورزي انصار قرار داشت. بدون شک، تاجران و گروه زمین
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ها یـا عبـور از میـان     هاي خود که حامل بار بودند، براي دور زدن خانه نه، همراه کاروانبه مدی
ن باید از وسط بـازار  یشدند. بنابرا آنها جهت ورود به بازار یهود، در داخل شهر دچار مشکل می

هاي کشاورزي انصار، کاالهـا بـدون    ن به لحاظ نزدیکی به زمینیگذشتند. همچن مسلمانان می
  شد. رسید و همین امر موجب تقویت و رونق بازار مسلمانان می ه بازار میواسطه ب

حضرت به منظور توسعه تجارت، مدیریت بازار را اصل مهم در رونق آن دانسـت و بـر آن   
تأکید کرد و با اقدامات بازدارنده، سعی در کنترل و مدیریت وضعیت بازار در مدینه داشـت. بـا   

، امور تجاري در درازمدت از انحصار یهودیان و اَشـراف  |مبراقدامات اصالحی و بنیادي پیا
در تشـویق   |هاي صـحیح پیـامبر   توان نتیجه سیاست منطقه بیرون رفت که این امر را می

منزلـه   جامعه به تجارت، وضع قانون، لغو دریافت مالیات از بازار مسلمانان و معرفی تجارت بـه 
) 41: 1385، نـده یگـر بـازار مسـلمانان دانسـت. (پا     ز کافر دانستن اخاللیمجاهدت راه خدا و ن

فروشی،  فروشی، غش در معامله و کم هاي محتمل در بازار مثل احتکار، گران حضرت به آسیب
جلوگیري از ایجاد اختالل در بازار، از آن نهـی و بـا فـرد خـاطی برخـورد       يتوجه داشت و برا

  کرد.  می
ربه به عنـوان قـرارداد کـار میـان صـاحب      حضرت براي رونق بیشتر تجارت، با تأیید مضا

اموال و عامل کار، در بازار تجارت مسیري دیگر براي مسلمانان در تجـارت گشـود. مضـاربه،    
برعهـده   ان دو طرف بود که یکـی سـرمایه و دیگـري تجـارت بـا آن سـرمایه را      یقراردادي م

کار از دیگـري و نیـز   ) یا به تعبیري پول از یکی و 553/  2: 1384، +گیرد. (امام خمینی می

انـد، بـین    شدند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که باهم قرار گذشـته  هر دو طرف متعهد می
  خود تقسیم کنند.

نیـز   ÷در جریان مدیریت کاروان تجاري حضـرت خدیجـه   |این عمل در سیره پیامبر

کانـت  «ده است: نگاري آم اتفاق افتاده است که طی قرارداد مضاربه تنظیم شد. در منابع سیره
خدجيه بنت خويلد امراة تاجرة ذات شرف و مال تستاجر الرجال يف ماهلا، و تضـارم ايـاه   

  )9/  16ق:  1403؛ مجلسی، 187/  1ق:  1356هشام،  (ابن». ... بشيء جتعله هلم منه
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مضاربه، افزون بر سودآوري براي صاحب سرمایه، شیوه مناسبی براي ایجاد شـغل و رفـع   
شـد تـا افـرادي کـه تـوان       تصادي و رونق بازار تجارت بود. این شیوه موجب مـی مشکالت اق

از دیگر افراد اسـتفاده  یگذاري مالی بازرگانی و تجارت را ندارند، از درآمدهاي مازاد بر ن سرمایه
  هاي بیشتر اقتصادي شوند. ساز فعالیت سطح معیشت خود، زمینه يکنند و ضمن ارتقا

براي بهبود وضـعیت معیشـتی جامعـه     |کارهاي اقتصادي حضرت اهآنچه تاکنون ارائه شد، ر

مسلمانان مدینه بوده است؛ اما چگونگی رفع نیاز با مصرف این تولیدات و درآمـدها و محافظـت بـر    
  به دست آورد. |توان از سیره حضرت رو مانند اسراف را نیز می هاي پیش آن و دوري از آسیب

  مصرف
انسـان،   یعنـ یمعناي استفاده از منابع براي رفع نیـاز اسـت؛   در اصطالح اقتصادي، مصرف به 

آیـد. همچنـین بـه معنـی ارزش پـولی       صدد رفع آن بر می نیازهایی دارد که به طور طبیعی در
؛ 151: 1380کننـد، آمـده اسـت. (اخـوي،     کاالها و خدماتی کـه افـراد خریـداري و تهیـه مـی     

  )19: 1388کالنتري، 
کننـده یـا    هـاي اقتصـادي و خـرج    تـرین بخـش   لیخرج کـردن یـا مصـرف، یکـی از اصـ     

کننـده نیـز    ترین فعاالن اقتصادي هستند. در تعریف مصـرف  کننده کننده، یکی از تعیین مصرف
هاي مختلفی از نظرگاه حقوقی، اجتماعی و اقتصادي مطرح شده کـه در یکـی از ایـن     تعریف
بـراي کـاربرد   کننـده، شـخص حقیقـی یـا حقـوقی اسـت کـه         ها آمده اسـت: مصـرف   تعریف

) 1379کنـد. (ر.ك: قـدك،    اي، اموال یا خدماتی را براي خود تهیه و یا اسـتفاده مـی   غیرحرفه
هاي شخصی و یا خـانوادگی مثـل    کننده رفع نیازمندي اي در این تعریف، بیان کاربرد غیرحرفه

  خریدن مواد غذایی، درمان و خرید وسایل خانگی، از مال یا خدمات موجود است.
اي اقتصادي است، ولی بخشی از عوامل ایجادکننـده آن در   وضوع مصرف، پدیدههرچند م

تواند نقشـی اساسـی    بخش فرهنگ نهفته است که در صورت نهادینه شدن آن در جامعه، می
رفت جامعه از مشکالت اقتصادي و معیشتی ایفا کند. در فرایند مصرف باید بـه رفتـار    در برون
تـرین نکتـه ایـن     انسانی توجه داشت. نخستین و شاید مهـم  کننده به عنوان یک رفتار مصرف



462     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  اي از رفتار انسانی است.  ، در حالت کلی زیرمجموعه»کننده مصرف«است که رفتار 
دهند، همان فرایندهایی هستند کـه   اي که رفتار را در حوزه خرید شکل می فرایندهاي پایه

ر نـوع رفتـار انسـانی دیگـري شـکل      هاي کاري، اقتصادي و یـا هـ   رفتارها را در حوزه فعالیت
یـابی بـه یـک برنامـه      براي دست |دهند. بر این اساس توجه به این بعد از سیره پیامبر می

سـاز در حـوزه مسـائل اقتصـادي و چگـونگی مصـرف درآمـد ناشـی از          جامع و دقیق فرهنگ
، |هاي اقتصادي، ضروري است. درضمن، تدوین اصـول راهبـردي از سـیره پیـامبر     فعالیت
  اي براي تحقق فرهنگ صحیح مصرف در جامعه خواهد بود. ساز اصالح فرایندهاي پایه زمینه

گیري چهارچوب الگوي مصـرف در جامعـه اسـت.     ترین عامل شکل فرهنگ مصرف، مهم
کار براي بهبـود آن در کشـور، از جایگـاه     رو شناسایی عوامل مؤثر بر فرهنگ و تعیین راه ازاین
هاي ناشی از ابـتالي جامعـه    قتصادي برخوردار است تا بتوان از آسیبگذاري ا در سیاست  ویژه

  به یک اقتصاد مصرفی پرهیز کرد. 
برداري از ابزارهاي جدیـد،   هاي فنّاوري و بهره برخالف نظام مدیریتی رایج که در پیشرفت

ال هاي فرهنگی را به دنبـ  ها و دغدغه پردازد و آسیب سازي، به رفتار عملی می پیش از فرهنگ
در اداره جامعه اسالمی بر این نکته استوار گشته کـه پـیش از هرگونـه     |دارد، سیره پیامبر

رفتار عملی، به دنبال ایجاد الیه پنهانی و اثرگذار آن یعنی فرهنگ بوده اسـت. ایـن مهـم در    
ارشـادي   يهـا  سیره اقتصادي، به صورت اصالح فرهنگ عمومی در مصرف، به شکل فرمـان 

هـاي   کـار  الیـت اقتصـادي بـدون صـرف مخـارج مـالی بـوده اسـت. ایـن راه         براي هرگونه فع
  بندي کرد:  گونه دسته نیتوان بد ساز را می فرهنگ

  ان درآمد و مخارج؛یتعادل م .1
  بندي در مخارج؛ اولویت .2
  روي؛ میانه .3
  انفاق در راه خدا. .4

هاي دینـی   در آموزه يان درآمد و مصرف، از مسائل مهم اقتصادي و تأکیدیتبیین تعادل م
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شوند و در سـطح ایـن برابـري، عناصـر      است. در تعادل، میزان درآمد و میزان هزینه، برابر می
گـردد. پـس تعـادل همـان      شوند و سطح اشتغال، معین و مشخص مـی  کار گرفته می تولید به

برقراري اعتدال میان میزان درآمد و میزان مصرف، چه در سطح خصوصی و چه عمومی است 
  ه بر اساس آن، نیازمندي مالی و معیشتی کنترل خواهد شد.ک

سـاز اصـالح الگـوي     گرفته شده، زمینه |هاي دینی که از نوع رفتار و عمل پیامبر آموزه

گذاري در حوزه مصرف دسـت یافـت.    توان به سیاست مصرف خواهد بود که بر اساس آن، می
وان یکـی از دالیـل وسـعت روزي و    روي، خود به عنـ  تعادل و میانه |هاي پیامبر در توصیه

روي در  ؛ میانـه  األقتصاد يف النفقة نصف املعيشة ...«شده است:  ینیمی از گذران زندگی معرف

  )112: 1386ري، شه ري ي(محمد». خرج کردن، نیمی از گذران زندگی است
ان میـزان درآمـد و سـطح مخـارج را عـاملی بـراي       یپس حضرت کنترل و ایجاد تعادل م

رانگـر اسـراف جلـوگیري    یتواند از آسیب و ی دانسته که مییها معاش و رفع نیازمندي مدیریت
روي در مصـرف   ساز تباهی اقتصاد است و با میانه کند. اما اهتمام به پرهیز از اسراف که زمینه

روي خارج گردد. بـر همـین    گیرانه باشد که مبادا از حالت میانه شود، نباید سخت یپیشگیري م
نه تنگ گرفتن، پسندیده است و نه ریخت و پاش؛ نه تنگی چشم «فرماید:  میاساس حضرت 

  فرماید: (همان) در جاي دیگر می». و نه تباه کردن اموال
اذا اراد اللّه بأهل بيت خريا فقّههم يف الدين و وقّر صغريهم کبريهم و رزقهم الرفـق  

  )75: 1385، (پاینده ... يف معيشتهم و القصد يف نفقام
اي نیکی بخواهد، آنان را در کار دیـن دانـا    نگامی که خداوند براي اعضاي خانهه

دارنـد و مـدارا در معیشـت و     سازد و خردساالنش، بزرگانشان را محتـرم مـی   می
  سازد.   روي در مخارج را نصیب آنان می میانه

  فرماید: در چگونگی خرج کردن می |همچنین حضرت رسول

  ؛ ا و انفق قصدا و قدم فضال ليوم فقره و حاجتهرحم اللّه امرءا اکتسب طيب
رحمت خدا بر کسی که کسب حالل کند و به اعتدال خرج کنـد و مـازاد آن را   

  دستی و نیاز، از پیش فرستد. (همان) براي روز تنگ
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هـاي صـحیح آن،    در تبیین مفهـوم مصـرف و شـیوه    |هاي نظري پیامبر از دیگر سنت

  فرماید: باره می این است. حضرت در بندي در مخارج توجه به اولویت
أفضلُ دينارٍ ينفقُه الرجلُ: دينار ينفقُه علي عياله و دينارٍ ينفقُه الرجلُ علي دابتـه يف  

  )99: 1386شهري،  (محمدي ري سبيلِ اِهللا و دينارٍ ينفقُه علي أصحابِه يف سبيلِ اِهللا.
د، چنین است: مالی کـه بـه مصـرف خـانواده     کن برترین مالی که مرد هزینه می

کند تا با آن در راه خـدا تـالش    رساند؛ آنچه هزینه چهارپاي خویش می خود می
  کند. کند و مالی که در مسیر خداوند براي دوستانش هزینه می

داند که عمل بـه آن منجـر    هاي مصرف درآمد می حضرت، انفاق در راه خدا را یکی از راه
  گوید: موال براي فرد خواهد شد. از مطرّف نقل شده است که میسازي ا به ذخیره

تفـاخر و تکـاثر (در مـال و    «رفت و مشغول تالوت این آیه بود:  |پدرم نزد پیامبر
گویـد: مـال    زاده آدم می«حضرت فرمود: ». به خود مشغول کرده است شما را افراد) 

خـوري و   ت؛ جـز آنچـه مـی   از آن من است، اي آدمیزاد! آیا از مالت چیزي از آن توس
دهـی و جـاري    پوشـانی؛ آنچـه صـدقه مـی     پوشـی و مـی   سازي یا آنچه مـی  فانی می

  (همان)» سازي؟ می

آن مالی براي انسان ماندنی است کـه در راه خـدا انفـاق     |ارشادي پیامبر يها در آموزه

ر سـطوح  شود. توجه به این ابعاد ارزشی و فرامادي، به ویژه در مدیریت فرهنـگ اقتصـادي، د  
ز در همـین  یـ مختلف فردي و اجتماعی اثر مستقیم خواهد داشت. به مقوله تعادل در مصرف ن

نه درآمـد و  یتوان توجه و تمرکز داشت. به تعبیر دیگر، ایجاد توازن و همسنگی در زم یراستا م
ز از اسـراف،  یـ مصرف، افزون بر رعایت حقوق مادي، آثار و نتایج دیگـري ماننـد قناعـت، پره   

  آالیش را به همراه خواهد داشت.  باري، سالمت روان و زندگی آسان و بی سبک
هـاي اداري دچـار نبـود     م که امروزه برخی از سـازمان یکن يادآوریالزم است این نکته را 

از مسائلی که برخـی از اندیشـمندان حـوزه     یکیاند.  توازن درآمد با مصارف و مخارج آن شده
هاسـت. ایـن    حساب برخی سازمان رخ مالیات بر اثر مخارج بیکنند، افزایش ن اقتصاد مطرح می

گیرد، منجر به تغییـر فضـاهاي فیزیکـی     ها صورت می مخارج که بیشتر پس از تغییر مدیریت
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  برداري را دارد. ط بهرهیگردد که شرا می
گونه مخارج، همان نبود تـوازن بـین درآمـدها و مصـارف اسـت کـه در        ل اینیل تحمیدل

هاي مـالی   ها افزوده و دشواري هاي مالی، مالیات ها و ورشکستگی بران خسارتنهایت، براي ج
شود. بر این اساس و بنابر رعایت اصول اعتدالی در مخـارج   و اقتصادي، بر مردم دوچندان می

 |رسد کـه بـه سـیره پیـامبر     یبه نظر م يو لزوم الگوپذیري در رفتارهاي اقتصادي، ضرور

ها و همچنین  ذاري فرهنگی جهت اصالح الگوي مصرف خانوادهگ ریزي و سیاست براي برنامه
  شود.  هاي سیاسی و اقتصادي، توجه  گیري در سطح کالن تصمیم

  بازتوزیع ثروت 
هاي مهم پیامبر براي ایجاد توازن و عدالت بوده که با گـرفتن   بازتوزیع ثروت، یکی از سیاست

مقصود از سیاست بازتوزیع، سیاسـتی   .شد میمالیات از ثروتمندان و توزیع آن میان فقرا انجام 
و تولیـد   ياقتصـاد  يهـا  تیاست که بر اساس آن، پس از آنکه افراد مختلف در جامعه به فعال

رد، و میـان  یـ ثروت و ایجاد درآمد اقدام کردند، دولت بخشی از درآمد و ثروت ثروتمندان را بگ
) در واقع در مرتبه نخست، افراد بر 80 ـ   61: 1391دان توزیع کند. (ر.ك: نادري، فقرا و نیازمن

هـا و   یابنـد و ثـروت   یاساس کار، تالش، استعداد و شانس خود به ثروت و درآمـدي دسـت مـ   
دسـت آوردن درآمـدها در ایـن مرحلـه و توزیـع       شود. پس از بـه  درآمدها میان آنان توزیع می

وازن نسبی ثروت و درآمـد  طبیعی آن میان افراد، در مرحله بعد، دولت براي رفع فقر و ایجاد ت
تـر   ضـعیف  يهـا  رد و میان طبقـه یگ یمختلف، بخشی از درآمد ثروتمندان را م يها میان گروه
انـد.   کند. از همـین رو ایـن سیاسـت را سیاسـت بـازتوزیع یـا توزیـع دوبـاره نامیـده          توزیع می

  )  68: 1381(فیتزپتریک، 
ه بـه امـر خداونـد انجـام شـد،      از محل درآمد مـالی کـ   |نخستین بازتوزیع در سیره حضرت

خمس غنائم بود. سپس جزیه و خراج و آخرین آن زکات بـود کـه از دیگـر منـابع، ثبـات بیشـتري       
  داشت.

خمس که یک پنجم درآمد ساالنه و بعضی اموال دیگر مسلمان است، به عنوان تکلیف مـالی،  
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  مالی به منظور: شود. شاید پرداخت خمس به عنوان تکلیف به حاکم اسالمی تحویل داده می
به عنوان رئیس حکومت، براي پیشـبرد نظـام اسـالمی و     |هاي پیامبر . تأمین هزینه1

) 392: 1368همـو،   ؛425ـ   423: 1386، اداره جامعـه، واجـب شـده اسـت. (مکـارم شـیرازي      
 1412یاد شده است. (ر.ك: حـر عـاملی،   » وجه االماره«رو در روایت از خمس، به عنوان  این از

  )  12./ ح 2الخمس./ باب  کتاب/  6ق: 
هاشم  ، خمس را محل تأمین بودجه فقیران بنی|ل حفظ کرامت و عزت پیامبری. به دل2

کرد تا زمینه  |و منسوبان به آن حضرت قرار داد و سهم آنان را همسان سهم خود و پیامبر

  )8و  4/ ح 1الخمس/ باب  قسمةتحقیر نسبت به آنان از بین برود. (ر.ك: همان ابواب 
بخواهد انجـام دهـد و    |هاي سازنده و کارهاي خیري که پیامبر . تأمین بودجه فعالیت3

؛ فَما کانَ للَّه فَهو لرسوله يضـعه حيـثُ شـاءَ   «براي هر موردي که صالح بداند، مصرف کند: 

ان: (هم». دهد است؛ هرجا صالح بداند، قرار می |آنچه خاص خدا است، براي پیامبر اسالم

  )12/ ح 1ابواب االنفال/ باب 
جزیه بـود. جزیـه از غیرمسـلمانانی کـه در      |دومین منبع مالی و درآمدي دولت پیامبر

پذیرفتند، در برابر خدمات امنیت جانی و مـالی،   زیستند، ولی اسالم را نمی حکومت اسالمی می
گـر  یمالیات ماننـد د ) این 113: 1374شد. (ر.ك: صدر،  اقتصادي، اجتماعی و رفاهی گرفته می

ها به صورت ساالنه دریافت و بر اساس نیازها طبق مصالحی که حاکم اسـالمی معـین    مالیات
  شد. کرد، مصرف می می

بود. تعاریف مختلفـی از خـراج وجـود دارد،     |خراج، یکی دیگر از منابع درآمدي دولت پیامبر

صـورت اجـاره، از    آمـدي کـه بـه   اما در یک نگاه تطبیقی و کلی، تعریـف خـراج عبـارت بـود از در    
شد که در مالکیت همه مسـلمانان قـرار داشـت و نیـز      هایی گرفته می هاي کشاورزي و بستان زمین

صورت جنگ و جهاد، تصـرف   هاي غیرمسلمان که به هاي مزروعی و یا باغستان مالیات دیگر زمین
بر ایـن اسـاس هـر فـردي      شد. آمد و جزو مالکیت عامه مسلمانان می و به غنیمت مسلمانان در می

هاي مزبور به کشـاورزي بپـردازد، بایـد     خواست در زمین چه مسلمان و چه غیرمسلمان، چنانچه می
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شـد،   وضع مـی  |) میزان خراجی که در دوره پیامبر94اجاره یا خراج آن را بپردازد. (ر.ك: همان: 

هـاي   حصول زمین، ویژگیثابت نبود، بلکه متناسب با محصول و حاصلخیزي زمین و نوع و مقدار م
  شده است. زمین، نوع آبیاري و فاصله آن از آبادي، تعیین می

هاي خیبر پس از فتح در سال هفتم هجري بنابر پیشنهاد یهودیان، در اختیار یهودیان  زمین
 |بایست نیمی از درآمد حاصل از آن را سـاالنه بـه پیـامبر    قرار گرفت و در عوض، آنها می

رواحه که بعدها در جنگ موته به شـهادت   بن ) عبداهللا352/  3: 1356هشام،  پرداختند. (ابن می
جـا سـفر    براي ارزیابی محصول خیبر و تنصیف آن، بـه آن  |رسید، هر سال از طرف پیامبر

  داد.  نمود و به مدینه انتقال می کرد و پس از تخمین محصول، سهمیه مسلمانان را جدا می می
آن را پـل   |، زکـات بـود کـه حضـرت    |الی دولت پیامبریکی دیگر از منابع درآمد م

) با توجه به ایـن تعبیـر، شـاید    1969/ ح 397نده: ی(پا.» ألزکاة قنطرة اإلسالم« اسالم دانستند:

سـاز توسـعه و    اي براي تقویت حکومت و جامعه اسالمی و زمینـه  بتوان گفت که زکات وسیله
باشـد. از آنجـا کـه     یخانوار مسـلمانان مـ  رونق اقتصادي و راهی براي رفع مشکالت معیشتی 

هـاي مهـم اقتصـادي زمـان      مالیات زکات، مبتنی بر محصـوالت اقتصـادي اسـت و فعالیـت    
وري، دامداري، زراعت و باغداري بـوده، از دو فعالیـت نخسـت کـه      بازرگانی، پیشه |پیامبر

صـورت نقـدي    به هاي دینار و درهم بوده، مالیات زکات صورت نقدي و تقویم به سکه شتر بهیب
  شد.   صورت جنس و محصول گرفته می ها به گر فعالیتیو از د

از سال دوم هجري زکات فطر براي مسلمانان واجب و حد نصاب زکات اموال زکوي نیـز  
معین شد. فرض گشتن زکات و اموال زکوي، سبب تخفیف بار سـنگین بسـیاري از مهـاجران    

ها با رنج و  عاش، توان سفر دور را نداشتند و سالبضاعت گردید که براي کسب م پناهنده و بی
سختی، دست و پنجه نرم کرده بودند. مقوله زکـات، بـه عنـوان یـک تکلیـف مـالی برعهـده        

آوردنـد، زکـات امـوال     ین اسـالم ایمـان مـی   یاي که به آ مسلمانان بود. قوم یا قبیله یا منطقه
هاي قبل یعنی جزیـه   آوردند، به صورت شد و اگر ایمان نمی صورت ساالنه از آنان گرفته می به

  پرداختند. یا خراج، مالیات می
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د و یرس یهمه درآمدي که در اختیار دولت بود، گاه در جهات مختلف عمومی به مصرف م
هاي تاریخی،  د. در گزارشیگرد گاهی نیز به صالحدید حضرت در میان مسلمانان بازتوزیع می

  آن در سیره حضرت اشاره شده است.   هاي ها و شیوه به بازتوزیع این ثروت

  هاي بازتوزیع ثروت  شیوه
یکی از اهداف تشریع دین، تحقق عدالت در جامعه است. عدالت و رفع فقر، هدفی اسـت کـه   

هاي دینی باید دنبال کنند. از دیدگاه اقتصـاد اسـالمی، بـازتوزیع مناسـب و عادالنـه       حکومت
اعی است. به همین منظور ایجاد عدالت تـوزیعی  درآمد یا ثروت، یکی از مصادیق عدالت اجتم

دگاه مـدنظر  یکارهاي مهم رسیدن به عدالت اجتماعی در این د در جامعه، به عنوان یکی از راه
  قرار گرفته است.

هـا، اطالعـات و منـابع طبیعـی در جامعـه       دلیل اهمیت توزیع عادالنه امکانات، فرصـت  به
هـاي   المال در صدر اسالم و شیوه ازتوزیع ثروت بیتدر ب |اسالمی، پرداختن به سیره پیامبر

اي بوده که حاکمـان بعـدي    آن، الزم و ضروري است. شکل بازتوزیع در سیره حضرت به گونه
رو  ایـن  ساز نابرابري و شکاف طبقاتی در جامعه اسالمی شـدند. از  اسالمی با عدول از آن، زمینه

اي آرمانی و مطلـوب   همواره به عنوان شیوهدو روش زیر به عنوان سیره حضرت در بازتوزیع، 
  در جامعه اسالمی مطرح خواهد بود:

  فوریت در توزیع .1
المـال   هاي تـاریخی بـه انباشـت بیـت     المال بود و گزارش بر توزیع فوري بیت |بناي پیامبر

  باره فرمود:  این در ×اي ندارد. امام علی اشاره
داشـت   داشت و ابوبکر نگاه مـی  اه نمی، مالی را براي روز بعد نگ|خلیل من، پیامبر

هـا را تـدوین کنـد و اعطـاي      خطاب در این کار نظرش برآن شد که دیـوان  بن و عمر
سـان رفتـار خـواهم کـرد      اموال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. اما من به همان

  )47ـ  48/  1: 1353کرد. (ثقفی کوفی،  رفتار می |که خلیلم پیامبر

شد. در جنـگ خیبـر پـس از     م جنگی در همان میدان جنگ تقسیم مییوه، غنااین شیبنابر
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م را در همانجا گرد آورند و تقسـیم کننـد. البتـه    یان گرفتن جنگ، حضرت دستور داد تا غنایپا
ها  گاهی صالح مسلمانان در آن بود که پس از خروج از میدان جنگ و در محل دیگر، غنیمت

م یبا نخستین اخـتالف یـاران خـود در شـیوه تقسـیم غنـا      تقسیم شوند. در جنگ بدر حضرت 
دانسـت. کسـانی کـه از جـان      رو گردید؛ چراکه هر کسی خود را سزاوارتر از دیگـري مـی   روبه

دانستند و کسانی کـه   تر از عمل دیگري می حفاظت کرده بودند، عمل خود را مهم |پیامبر

پنداشتند. در ایـن وقـت    م مقدم مییادر میدان جنگ بودند، خود را بر دیگران در استحقاق غن
بـن    هـا را بـه عبـداهللا    ز از دو دستگی، تمام غنیمتیبراي رفع اختالف و پره |پیامبر اعظم

اي را مأمور نگهداري و حمل و نقـل آن امـوال کـرد تـا اینکـه در نزدیکـی        کعب سپرد و عده 
  )18/  2: 1380سعد،   ان رزمندگان تقسیم کرد. (محمد بنیمدینه، آنها را به طور مساوي م

یکی از آثار فوریت توزیع، انباشت نکردن اموال در خزانه است. انباشت اموال در خزانه، به 
افت و در دوره عثمان، موجب کشـمکش اجتمـاعی و بـروز    یمصداق  |تدریج پس از پیامبر

ـ    فاصله طبقاتی در جامعه اسالمی شد. در این زمان، حاکمان، بیت جـاي   هالمـال مسـلمانان را ب
صرف در جهت مصالح عمومی و رشد اجتماعی و عمران و آبادي، به خود اختصـاص دادنـد و   

شـدند،   تـر مـی   دست به دست گرداندند. در حالی که مستضـعفان جامعـه روز بـه روز محـروم    
سـاختند. روزي کـه    سردمداران حکومت و وابستگان قدرت، اموال بیشتري را بهـره خـود مـی   

دار خـود ذخیـره کـرده و     ار دینار طال و یک میلیون درهم نزد خزانههز 150عثمان کشته شد، 
القري و جز آن، صد هزار دینار بود و مقدار زیادي هم ارزش  ارزش امالك او در حنین و وادي

  )  79/  1م:  1982؛ جرجی زیدان، 332/  2ق:  1409احشام او بود. (مسعودي، 
ی در بـازتوزیع ثـروت، در سـیره حضـرت     به هر روي فوریت در توزیع، به عنوان اصلی کل

شد. شاید دلیل فوریت در بازتوزیع، اوضاع نامناسب اقتصادي و معیشـتی مسـلمانان    یت میرعا
توان احتمـال از   یساخت. همچنین م بود که امکان رفع نیازها را فراهم می |در دوره پیامبر

سـتم متمرکـز ضـبط و    میان رفتن اموال به دالیل مختلف طبیعـی و غیرطبیعـی و نبـودن سی   
  ع اموال دانست.یت در بازتوزیل فوریکنترل را مانند آنچه بعدها در دوره خلفا اتفاق افتاد، دل
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  نکته دیگري که حضرت در بازتوزیع ثروت به آن اهتمام داشت، تساوي در توزیع بود.

  تساوي در توزیع .2

 يهـا  آنجا که بـر اسـاس آمـوزه    المال، توزیع بالسویه بود. از روش دیگر حضرت در توزیع بیت
هاي رهبر دینی، رسیدگی به محرومان و مستضعفان و رفـع فقـر بـوده     دینی، یکی از کارویژه

هاي حکومتی خود، بـراي رسـیدن بـه اوضـاع محرومـان بهـره        است، حضرت از همه ظرفیت
بـه   شـد،  رو توزیع مساوي، در راستاي فقرزدایی و رفع محرومیـت انجـام مـی    این گرفت. از می

  اي که در این روش، فرد یا افراد خاصی بر دیگري ترجیج نداشتند. گونه
کـرد،   بازتوزیع مساوي ثروت، با وجود گشایش و رضایتی که براي عموم افراد جامعه ایجاد مـی 

هایی کالن داشـتند، خوشـایند    المال دریافت توانست براي کسانی که پیش از آن، به ناروا از بیت نمی
در مدینه به این نوع توزیع  ×زبیر جزو افرادي بودند که در همان آغاز خالفت علیباشد. طلحه و 

در دوران  ×رو بر پایه عمل به همین الگو و سـیره پیـامبر، امـام علـی     اموال، معترض بودند. ازاین

  حکومت خود در مقام محاجه و در پاسخ به اعتراض طلحه و زبیر فرمود:
کـرد؟   اوي میـان مسـلمانان تقسـیم نمـی    المـال را بـه تسـ    بیـت  |آیا پیـامبر 

  )  111/  2تا:  آشوب، بی شهر (ابن
... این روشی نبود که به رأي خود و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم، بلکه 

هاي پیامبر آموختیم که چـه حکمـی    گونه رفتار را از دستورالعمل من و شما این
  )205خطبه  البالغه: آورد و چگونه آن را اجرا فرمود. (نهج

ن مســلمانان و یصــورت برابــر بــ المــال و حقــوق اقتصـادي را بــه  مــازاد بیــت |پیـامبر 

کـرد. امتیـازات شخصـی،     برداري از عواید اقتصادي، توزیع می غیرمسلمانان در مالکیت و بهره
ا آزاد و بـرده، در  یـ رش اسالم، شرکت در جنگ بدر، سفید و سیاه یقومیتی، سنی، سبقت در پذ

م بر اساس اصول و قواعد دینی، معـین  یحضرت نقشی نداشت. سهم هر کسی از غنابازتوزیع 
هـا، زنـان،    شـدگان، زخمـی   امبر فرقی میان کشـته یپ يشد. در این توزیع برا و به آنها داده می

مردان و حتی غیرمسلمانانی که در پیشبرد اهداف، به او یاري رساندند، نبود. سهم قرارداد این 
امیه و یک نفـر از   پیمانان بنی فر از انصار و چهار نفر از مهاجران و سه نفر از همافراد، شانزده ن
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  )358/  2ق:  1356هشام،  اسد بودند. (ابن پیمانان بنی هم

  نتیجه 
تـرین رفتارهـاي اجتمـاعی     هاي اقتصادي که به عنوان یکی از مهـم  حضرت رسول به فعالیت

بینی اسالمی، به این فعالیـت مهـم    جه با جهانافت، توجه ویژه داشت. در نتیی یعرب ظهور م
افزون بر بعد مادي، بعد معنوي نیز بخشید و جلب رضاي خدا و رشد و کمال جامعه بشـري را  

در برخورد با اقتصـاد   |هاي اقتصاد اسالمی معرفی کرد. رفتار پیامبر ترین هدف فعالیت مهم

 يهـا  تـرین معضـل   بـود. عمـده  جامعه عرب، در واقع تالش براي اصـالح، رونـق و رشـد آن    
هاي موات بود. سیره  درآمد و بیکاري و وجود زمین اجتماعی در حکومت پیامبر، وجود افراد کم

  :رفت جامعه از این مشکالت، عبارتند از حضرت براي برون
. به توسعه کشاورزي به عنوان عامل مولّد درآمد، در حکومت پیامبر بسیار توجه شد و در 1

هـاي مـوات، در چرخـه     اي آن حضـرت، زمـین   هـاي توسـعه   با توجـه بـه روش  همین راستا و 
  .اقتصادي قرار گرفت و همچنین با معضل جدي اجتماعی یعنی بیکاري مقابله شد

سـازي   . بستن قراردادهایی با عنوان مضاربه، مزارعه و مساقات میان مسـلمانان و زمینـه  2
  د و بهبود اوضاع اقتصادي جامعه.زایی، رفع مشکل معیشتی افراد نیازمن براي اشتغال

بـرداري و   هاي دولتی (خالصه، انفال) با حفظ مالکیت و اعطاي حق بهره . واگذاري زمین3
درآمد با هدف آبادانی زمین، ایجاد استقالل مالی و رشـد   یا با واگذاري مالکیت آن به افراد کم

  و توسعه اقتصادي و خودکفایی اقتصادي.
ه و ارزان درآمدزا مانند دامداري بـراي عمـوم افـراد جامعـه بـراي      . توسعه ابزارهاي ساد4

  .تأمین معاش
. تأسیس بازار براي رونـق فعالیـت تجـاري و اصـالح امـور در جهـت توسـعه و تـرویج         5

  فروشی و ربا. هاي احتمالی مانند احتکار، کم سازي بازار و جلوگیري از آسیب اسالمی
گـر نقـاط،   یت در بازار براي جذب تجار و بازرگانان د. برقراري امنیت و لغو گرفتن مالیا		6

  .منظور رونق اقتصادي به
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اصالح قوانین قراردادهاي تجاري برجاي مانده از پیش از اسالم مانند مضـاربه و بهـره    .7
  .جستن از آن براي توسعه بازار تجارت در جهت رفع بیکاري و تأمین معاش براي افراد جامعه

ان درآمـد  یرهنگ عمومی مصرف با تأکید بر چهار محور تعادل مهاي ف . تبیین شاخصه		8
روي در مصــرف و انفــاق در راه خــدا، بــراي جلــوگیري از  بنــدي و میانــه و مصــرف، اولویــت

  احتمالی مثل اسراف. يها آسیب
هاي اسالمی مانند خمس، زکـات، جزیـه    . تبیین قوانین مالیاتی با تأکید بر گرفتن مالیات9

ن بخشی از درآمدهاي دولت براي تأمین نیازهـاي ضـروري جامعـه و دولـت     و خراج، به عنوا
  درآمد. کم يها اسالمی و رفع نیاز گروه

. بازتوزیع عادالنه ثروت براي ایجاد تـوازن و عـدالت در جامعـه، بـا گـرفتن مالیـات از       10
در  ثروتمندان و توزیع آن میان فقرا از محل درآمدهاي دولت؛ به دو شـیوه فوریـت و تسـاوي   

  توزیع. 

  منابع و مآخذ
  .قرآن مجيد .١
 .نهج البالغه .٢

، تحقيـق محمـد   سيرة النبی (تهذيب عبدالملک بن هشـام) ش، ١٣٨٢ابن اسحاق، محمد،  .٣
 نا. الدين عبدالحميد، قاهره، بی محی

، ترجمـه محمـود مهـدوی دامغـانی، تهـران،      طبقات الکبـری  ق،١٣٧٤ابن سعد، محمـد،   .٤
 فرهنگ و انديشه.

، ترجمـه عبدالحميـد آيتـي، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و       العبر تاريخ، ١٣٦٣خلـدون،   ابن .٥
 تحقيقات فرهنگي، چاپ اول.

 ، ترجمه حسين صابري، تهران، مشعر.تاريخ مدينه منوره، ١٣٨٠شبه نميري،  ابن .٦
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، طالـب  آل ابي مناقبتـا،   علي السروي، بي بن  شهرآشوب مازندراني، ابوجعفر محمد  ابن .٧
 بيروت، داراالضواء.

الدين عبدالحميـد،   ، به کوشش محمد محيالسيره النبويهق،  ١٣٥٦هشام، عبدالملک،  بنا .٨
 قاهره، مکتبه التجاري.

 ، اقتصاد کالن، تهران، نشر بازرگانی.١٣٨٠اخوی، احمد،  .٩

، ترجمه علي اسالمي، قم، دفتر انتشارات تحريرالوسليه، ١٣٨٤اهللا،  روحسيدامام خميني،  .١٠
 اسالمي.

، تحقيــق محمــد عبدالحميــد النميســي، المقريــزيق،  ١٤٢٠م /  ١٩٩٩امتــاع االســماع،  .١١
 بيروت، دارالکتب العلمية، ط االولي.

 ، القاهره، المطبعه البهيه المصريه.الصحيحق،  ١٣٥٦بخاري، محمد بن اسماعيل،  .١٢

، مجلـه حصـون  ، »نگاهی به سـيره اقتصـادی پيـامبر   «، ١٣٨٥برهانيان، عبدالحسين،  .١٣
 .٨٥، پاييز٩شماره 

 ، تحقيق صالح الدين منجد، قاهره، منجد.فتوح البلدانم،  ١٩٥٧ري، بالذ .١٤

 ، تهران، دنيای نشر.الفصاحة نهج، ١٣٨٥پاينده، ابوالقاسم،  .١٥

الـدين حسـيني    ، تحقيق جاللالغارات، ١٣٥٣ثقفي کوفي، ابواسحاق ابراهيم بن محمد،  .١٦
 ارموي، تهران، انجمن آثار ملي.

مجلـه نامـه تـاريخ    ، »دی و معيشتی پيامبرسيره اقتصا«، ١٣٨٦جباری، محمدرضا،  .١٧
 .٩و  ٨، شماره پژوهان

(تـاريخ عـرب قبـل االسـالم)،      مؤلفات جرجي زيدان الکاملـه م،  ١٩٨٢جرجي زيدان،  .١٨
 بيروت، دارالجليل.
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 ، بيروت، احياء التراث العربي.وسائل الشيعهق،  ١٤١٢حر عاملي، محمد،  .١٩

 ، بيروت، دار صادر، چاپ دوم.البلدان معجمم، ١٩٩٥ق،  ٦٢٦عبد اهللا،  بن حموي، ياقوت .٢٠

، قـم،  نظـام اداری مسـلمانان در صـدر اسـالم    ، ١٣٨٤ذکاوتی قراگزلو، عليرضا،  .٢١
 سمت، چاپ اول.

، قـاهره،  مکه و المدينه فـي الجاهليـه و عهـد الرسـول    تـا،   الشريف، احمد ابراهيم، بي .٢٢
 دارالفکر العربي، چاپ دوم. 

 ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.ماقتصاد صدر اسال، ١٣٧٤صدر، سيدکاظم،  .٢٣

 نا. ، قاهره، بيجامع البيان في تفسير القرآنق،  ١٣٧٣محمد بن جرير،  ،طبري .٢٤

، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، تهـران، اسـاطير،      تاريخ طبري، ١٣٧٥،  ــــــــــــــــــــــــــ .٢٥
 چاپ پنجم.

 ، القاهره، سعاده.کتاب األصابهق،  ١٣٢٨حجر،  عسقالني، ابن .٢٦

، بيروت، دارالعلم للماليين المفصل في تاريخ العرب قبل االسالمم،  ١٩٧٠ ،جواد ،علي .٢٧
 و مکتبة النهضة بغداد، چاپ اول.

پـور، تهـران، مؤسسـه عـالي      ، ترجمه هرمز همايوننظريه رفاه، ١٣٨١فيتزپتريک، توني،  .٢٨
 پژوهش تأمين اجتماعي و گام نو.

، جلـه تحقيقـات حقـوقي   م، »تعريف مصـرف کننـده  «، ١٣٧٩قدک، عبدالرسول،  .٢٩
 ، بهار و تابستان.٣٠و  ٢٩شماره 

، بيـروت، دار االرقـم بـن ابـی االرقـم،      نظام الحکومة النبویق، ١٣٨٢کتانی، عبدالحی،  .٣٠
 چاپ دوم.

، قـم، بوسـتان کتـاب، چـاپ     وي مصـرف اسالم و الگ، ١٣٨٨اکبر،  کالنتري، علي .٣١
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 سوم.

 تب االسالميه، چاپ پنجم.، تهران، دارالکالکافي، ١٣٦٣عقوب، يبن  محمدکليني،  .٣٢

 نا. ، تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، القاهره، بيالموطأق،  ١٣٧٠انس،  مالک بن  .٣٣

 ، بيروت، دار احياءالتراث العربی.بحاراالنوار، ١٤٠٣مجلسی، محمدباقر،  .٣٤

ــدي ري .٣٥ ــندگان،    محمـ ــي از نويسـ ــد و جمعـ ــهري، محمـ ــت، ١٣٨٦شـ ــه  حکمـ نامـ
 ، قم، دارالحديث.|پيامبراعظم

، تهران، دفتـر نشـر فرهنـگ    زمين در فقه اسالمي، ١٣٦١باطبائي، سيدحسين، مدرسي ط .٣٦
 اسالمي، چاپ اول.

، تحقيـق  مروج الذهب و معادن الجـوهر ق، ١٤٠٩الحسين،  بن مسعودي، ابوالحسن علي .٣٧
 اسعد داغر، قم، دار الهجره، چاپ دوم.

 نا. ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، قاهره، بيالصحيح، ١٣٧٤مسلم،  .٣٨

، تحقيق محمد عبدالحسـين الخيـال، المدينـة    التعريفق،  ١٣٧٢احمد،  ي، محمد بنمطر .٣٩
 المنوره، منشورات اسعد درابزوني.

 ، بيروت، دار صادر، چاپ دوم.احسن التقاسيمق،  ٣٨٠احمد،  مقدسي کرمي، محمدبن .٤٠

، تحقيــق محمــد عبدالحميــد امتــاع االســماع، ١٤٢٠/  ١٩٩٩مقريــزی، احمــدبن علــی،  .٤١
 روت، دارالکتب العلمية، ط االولی.النميسی، بي

، قـم،  عروة الوثقی مع تعليقات عدة مـن فقهـاء العظـام   ، ١٣٨٦مکارم شيرازی، ناصـر،   .٤٢
 طالب. مدرسة االمام علي بن ابی

، تهـران، دارالکتـب   يکصـد و هشـتاد پرسـش و پاسـخ    ، ١٣٨٦مکارم شيرازی، ناصر،  .٤٣
 االسالمية.
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و حـد عادالنـه آن از ديـدگاه    مشـي بـازتوزيع    خـط « ،١٣٩١مهـدي،  نادري، محمـد  .٤٤
 .، سال اول، شماره چهارماسالم و پژوهشهای مديريتی، »اسالم

  



 

  
  
  

  ها  مبنایی براي حقوق اقلیت ^ها در سیره ائمه حقوق اقلیت
  در جمهوري اسالمی ایران

  *منصور میراحمدي 

  **محمد کمالی گوکی 

  

  چکیده

هـاي   ها را با تمـام تفـاوت   انسان  ائمه، همه اسالم در سیره این مقاله با این فرض که 
داند و تنها تفاوت آنها را در تقوا و ایمـان بـه خـداي یکتـا      نژادي، زبانی، یکسان می

اند؛ اما اگر خـود، شـأن انسـانی و     اول مورد احترام ها در نگاه  داند لذا تمام انسان می
شوند،  م میاصل توحید را با اعمال ناشایست زیر سوال بردند از حقوق انسانی محرو

هـا در   در تحقیقی توصیفی تحلیلی، درپی تـدوین چـارچوبی بـراي حقـوق اقلیـت     
  جمهوري اسالمی است.  

اگر دولت بـه رعایـت حقـوق     اي که از سیره پیامبر دریافت شده این است که  قائده
هاي اقلیت نیز وفاداري خود  توان امیدوار بود گروه ها وفادار باشد در عوض می اقلیت

ولت نشان دهند و تمامیـت ارضـی کشـور حفـظ گـردد زیـرا ثبـات و رفـاه         را به د
  کشور به نفع اقلیت نیز خواهد بود. عمومی

  کلیدي واژگان

  ها، اهل کتاب، ذمه، حکومت اسالمی، سیره نبوي، سبک زندگی. حقوق اقلیت

                                                                             

  m_mirahmadi@sbu.ac.ir   .دانشگاه شهید بهشتی استاد .*
  mkamali77@yahoo.com  ارشد دانشگاه شهید بهشتی.  کارشناس .**



478     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

  مسئله بیان
ـ    مطـرح بـوده   يجوامع بشر که همواره در است یاز موضوعات مهم ها یتاقل حقوق ه اسـت و بـا ب

اسـت. البتـه در    آن دوچندان شده یتاهم یایی،جغراف يمرزها یینکشورها و تع ـوجود آمدن دولت   
 بـوده  يمعنـو  هاي یشهاند یگرو د یاله یانموضوع مورد اهتمام اغلب اد ینا ،مختلف یخیادوار تار
توجـه   یانسـان  عهدر جام ها یتبه موضوع حقوق اقل یاله یند ینبه عنوان آخر یزاسالم ن یناست. د

 أییـد ت یـانگر ب شود، یاحکام اسالم از آنها گرفته م که یعهبه منابع فقه ش ینگاه .است داشتهي ا هیژو

  اجماع و عقل. 1ن، سنت،آقر :منابع عبارتند از ینا ؛موضوع است ینا

بـه دو   ینـی، د یسـتی بـا همز تـوان   یمکه  کنند یم یدکأت ن مسئلهیبر ا یتمام منابع اسالم
 یـن هـدف،  ا بـه  دنیرس ياسالم برا یامبرد. راهکار پیسروحدت جامعه  یجهو درنت یداصل توح

قراردادها، قـرارداد   ینا اسالم بود. از جمله شده در شناخته ینید هاي یتاقل هایی با یمانانعقاد پ
ـ  یدگاه امـام . دشود یم یمطرف تنظ دو یتاست که با رضا هذم در  یـز ائمـه ن  یرو سـا  ×یعل

 یـی که عصـر طال  ها دوره یناصول قرار داشت. به جز ا یه همانبر پا |ریامبپ یدگاهامتداد د

 شـد.  یمـ  یـت کمتر رعا ها یتحقوق اقل آن،پس از  يها حکومت شتریبدر شود،  یم یاسالم تلق
در  یانحطاط شده بود و شـعار وحـدت حتـ    ی دچاراسالم بود که خود جامعه ینا علت آن هم

  .شد ینقض م یزن مسلمانانخود  ینب
 شـود کـه از   یاطـالق مـ   یشده به کسـان  شناخته یتبه رسم یتاقل ،اسالم یحقوق در نظام

 یـز کتـاب ن   اهـل  که بـه  ینها. اکنند یم یرويپ »یتمجوس«و  »یحیتمس« ،»یهود« هاي یینآ
شـهروند در قلمـرو حکومـت     یـک بـه عنـوان   » هذم«از قرارداد  با استفاده توانند یم ،معروفند

و مسـلمانان   ی اسالمگرام یامبرپ یانهجو صلح یاست) س7: 1384یمی، (سل. کنند یزندگ یاسالم
آشـکار و   یقـت حق یـن ا بلکـه  ؛نبـود  یـاط حزم و احت یلفقط به دل ینی،د هاي یتدر رفتار با اقل

 یلاصـ  يهـا  است که روح مدارا و تسامح در خصـوص اهـل کتـاب را در آمـوزه     یريانکارناپذ

                                                                             

در ایـن بخـش   ما هـم   .×معصوم یراز: قول، فعل و تقر تعبارت اس یعهش يدر اصطالح علما ،سنت. 1

 .کنیم را بررسی میها  یتحقوق اقل
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بر حق آن حضـرت و مسـلمانان    ینانو جانش امیگر بریامپ یعمل یره. سدهد ینشان م یاسالم
  مدعاست. ینا بر یگواه ین،راست

 هـاي  یـت اقل يبـرا  فقط یتاگرچه در عرف اسالم عنوان اقل است که ینا توجهقابل  نکته
واژه  یایی،جغراف هاي يبند مرز یجادملت و اـ نظام دولت   یدایشامروزه با پ ،رود یکار م به ینید

مفهـوم   ،در واقـع  .اسـت  کـرده  یداپ يتر را ندارد و کاربرد گسترده یشیند پمحدو يمعنا یتاقل
 بـاره اصطالح در ینا بلکه یست؛ن يو عدد ی شمارشیمفهوم ی،در حالت عارض یتاقل يامروز

ی، قـوم  یوابسـتگ  یلاما به دل کنند، یم یجامعه زندگ یکرود که در  یکار م به ییها همه گروه
 ,Campbell). شـوند  یز مـ یافراد جامعه متمـا  یگراز د يرفتار و ينژادی، زبانی، مذهبینی، د

1991: 456)  
 یچـارچوب  یینتع يبرا یره ائمهدر اسالم در س ها یتحقوق اقل یینتب ،مقاله ینا یاصل هدف

ن یواناز قـ  ی افـراد آگـاه نبـودن برخـ   ل یدل به. ی استاسالم يدر جمهور ها یتحقوق اقل يبرا
موضـوع   ینا یگر،د يدشمنان اسالم از سو يناروا یغاتو تبل سو یکاز  ینهزم ینا ی دراسالم
را بـه   یـین آ ینهمواره ا ،اسالم ینخود از د یرواندور کردن پ يدشمنان اسالم برادارد. ابهام 

 یرهچه در قـرآن و چـه در سـ    یاست که در منابع اسالم یدر حال ینا کنند. یخشونت متهم م
  اند. هي داشتا هیژو یگاهجا ها یتائمه، اقل یرو سا یامبرپ

 هـا  یـت حقـوق اقل  یـین بـه تب  یلـی ـ تحل  یفیمقاله بـر اسـاس روش توصـ    یندر ا بنابراین
را در  یـامبر پ یرهسپس س آوریم، یبحث م ين را در ابتداآقردگاه ید ،اساس ین. بر امیزپردا یم
ـ  یدگاهد سپس و – یو چه عمل يچه نظر ـینه  زم ینا ائمـه را در مـورد    یرو سـا  ×یامام عل

بـه عنـوان    یـران را کـه ا  یحقـوق یلـی،  . در چـارچوب روش تحل کنیم یم انیب ها یتقوق اقلح
قـانون  در و چـه   ینـی چه در سخنان امـام خم  ـ ها یتاقل معاصر به یاز جوامع اسالمي ا نمونه
 یـا که آ یمهست یزال نؤس ینا پاسخ به یدر پ نیکنیم. همچن یم یرا بررس است داده ـی  اساس
 یـز ن یـران ای اسـالم  يدر جمهور ،است شناخته یتبه رسم ها یتاقل يم برااسال را که یحقوق

   شوند؟ یاجرا م
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  قرآن در ها یتاقل حقوق
کـه  مقـدس   یاز قرآن شروع کرد. قرآن به عنوان کتاب یددر اسالم ابتدا با ها یتاقل حقوق یبررس در

اسـت   یو مقررات اسالم نیاز قوان یاريکننده بس یینتعبسیاري از دستورات الهی در آن ذکر شده و 
 یـامبر در اسـالم در کنـار سـنت پ    یمنابع حقـوق  ینتر از مهم سیره ائمه برگرفته از آن است، یکیو 
انـد،   از مـتن قـرآن گرفتـه شـده     یو مقررات اسالم یناز قوان یاريطور که بس . همانرود شمار می به

 یرو در بررسـ  ینا . ازشود یافت می در قرآن یزداده است ن ها یتکه اسالم به اقلهایی  يحقوق و آزاد
  .پردازیم یم کند، یم یدحقوق آنها تأک برکه  یاتیآ یانبه ب ها، یتحقوق اقل
 یـا  یـز آم مسـالمت  یسـتی گونـاگون بـر همز   يهـا  به صـورت  یماز قرآن کر يمتعدد آیات

 در برابـر  یـز آم اهانـت  يهـا  گـرفتن روش  یشپدر  یم،اند. قرآن کر کرده یدتأک ینید یستیهمز
  .کند یاز آن دعوت م یزو مسلمانان را همواره به پره داند یمناپسند  یروشرا  یکدیگر
  است:   مدهآ سوره بقره 113 یهآ در

وقَالَت الْيهود لَيست النصاري علَي شيٍء وقَالَت النصاري لَيست الْيهـود علَـي شـيٍء    
  .ذين لَا يعلَمونَ مثْلَ قَولهِموهم يتلُونَ الْکتاب کذَلک قَالَ الَّ

بـر حـق    انیـ یهودگفتنـد   ها یو نصران یستندبر حق ن ها ی: نصرانندگفت انییهود
 یسـخن  زین افراد نادان خواندند. یرا م یکه هر دو کتاب آسمان یدر حال یستند،ن

  همانند آنها داشتند.  

 ی،با وجود داشتن کتاب آسمان ها ینو نصرا یهودیان ید کهبگو خواهد یخداوند م یهآ یندر ا
جـز تعصـب، عنـاد و    ي ا سرچشـمه آنـان  سـخنان   یناو استهزا گرفتند  را به یکدیگرگونه  ینا

سـفارش   ینـی د یسـتی و بـه همز  کنـد  یامـر دور مـ   ینمسلمانان را از ا . خداوندلجاجت ندارد
  )34 / 2 :1373یرازي، ش مکارم. (کند یم

عرضـه   یـان را به جهان ینیدعوت نو یزآم مسالمت یستیزاست که با شعار هم یینیآ اسالم
  : گوید یاهل کتاب م خطاب به یین،آ یننمود. ا

ـ   ه قُلْ يا أَهلَ الْکتابِ تعالَوا إِلَي کلمة سواٍء بيننا وبينکم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشـرِک بِ
 .ا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَولَا يتخذَ بعضنا بعض اشيئً
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  )64 / عمران (آل
 یسـتیم با ،اسـت  یکسانما و شما  ینکه ب یتا بر سخن یاییداهل کتاب! ب يبگو ا

کـس از مـا    یچو ه یاوریمن یکیگونه شر یچاو ه يو برا یمکه جز خداوند را نپرست
: گـواه  ییـد شـدند بگو  یگردانو اگر رو یردنگ ییخداوند به خدا يجا را به یگريد

  یم.که ما مسلمان یدباش

 »یـز آم مسالمت يگفتگو«و » جدال احسن«که با  دهد یبه مسلمانان دستور م یمکر قرآن
با اهل کتاب «و روابط خود را بر اساس اصول مشترك قرار دهند:  یندبا اهل کتاب سخن بگو

از آنهـا کـه مرتکـب ظلـم و سـتم       یمگر کسان ید،است مجادله نکن یکوترکه ني ا هیوجز به ش
کـه بـا    کنـد  یمسلمانان را دعـوت مـ   یمقرآن کریه، آ ین) بر اساس ا64 (عنکبوت / .»اند شده

کـه بـه مبـارزه بـا مسـلمانان       هـایی  یـت اما بـا اقل ند، یوگبسخن  یمتو مال یبه نرم ها یتاقل
  )95 / 8: 1373یرازي، ش مکارم( ند.د کنبرخور یبه سخت ،اند برخاسته
بـا آنهـا و    یکـو و رفتـار ن  ها یتبا اقل یزآم مسالمت یستیهمزدستور به بر  عالوه یمکر قرآن

ـ  ،از منازعه و جنگ يدور از  یبرخـ  ینجـا . در اکنـد  یمـ  یـد تأک هـا  یـت اقل يحقـوق و آزاد  رب
  .کنیم یم یانب دهد، یکه قرآن به آنها مرا  هایی يآزاد

  یدهعق يزاد) آالف

 ....»یسـت  ن یاکراهـ  یـن در قبـول د «است:  سوره بقره 256 یهآیده عق ينمونه آزاد بارزترین
راه راست را انتخـاب کننـد.    ،خود یشهتا با فکر و اند اردگذ یمخود آزاد  یدهقرآن افراد را در عق

 ییآنهـا  نخست آنکـه  یلی باشد:تحم تواند ینم لیبه دو دل یگريحق د یناصوالً اسالم و هر د
 یرومنـد ن يها اسالم منطق روشن و استدالل یول ،منطق باشند یبکه  شوند یمتوسل به زور م

ی، و قدرت نظام یرو با زور و شمش گیرد یم یشهر یاعتقادات قلب از سلسله یندوم آنکه د دارد؛
  در افکار و اعتقادات مردم رسوخ کند. تواند ینم

 99عمـران و   آل 96یـاء،  انب 107احـزاب،   سـوره  45 یـه آ یدهعق يدر مورد آزاد یگرد آیات
  دهیم: یرا شرح م یونسسوره  99 یهآ یشترب یحتوض يبرا هستند. یونس

 ]اجبـار  ياز رو[ ین هسـتند زمـ  يتمام آنها کـه رو خواست،  یپروردگار تو م اگر
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   یاورند؟ب یمانا که يمردم را مجبور ساز یخواه یتو م یا. آآوردند یم یمانا

 ياجبـار  یمـان اگـر ا  گویـد:  یمـ را یشده است، ز یدتأک یدهعق يبر آزاد یه نوعب یهآ ینا در
که بـا زور   یمانیآورند. اما ا یمانا ینزم يکه همه مردم رو کرد یپروردگار اراده م کارساز بود،

 یمـان ا یبـ  یمن و گروهـ ؤمـ  یاست که گروهـ  یده اینعق يالزمه آزاد .خورد یدرد نم به ،باشد
 کـه  یسـت معنا ن ینا به یدهدر انتخاب عق يزادآ ) البته316/  2: 1373ي، یرازش مکارم( باشند.

کـه در   یسـت معنـا ن  ینا و به یابند یشگرا یقبدون تحق ،که دوست دارند یافراد به هر مسلک
  آزادند.ي ا هیوخود به هر ش یدهابراز عق

  ی) عدالت اجتماعب

تمـام   يمسلمانان بلکه برا يبرا تنها نهی، اسالم يکامل در کشورها یبر عدالت اجتماع اسالم
  : کند یم یدکأ، با وجود اختالف مذهب، نژاد، زبان و رنگ تینزم انساکن

  موهـربأَنْ ت يارِکمد نم وکمخيْرِج لَمينِ وي الدف لُوکميقَات لَم يننِ الَّذع اللَّه اکمهلَا ين
حي إِنَّ اللَّه قِْسطُوا إِلَيهِمتونيقِْسطالْم 8 / (ممتحنه .ب(  
از خانه  ااند و شما ر کارزار نکرده ینکه با شما در کار د یخداوند شما را از کسان

و بـا   یـد کن یکـی که در حقشان نیناز ا کند ینم یاند، نه تان آواره نکرده و کاشانه
    .گمان خداوند دادگران را دوست دارد ی. بیدآنان دادگرانه رفتار کن

اعـم از   کننـد  یکه با آنها جنـگ نمـ   یبا کسان یدمسلمانان بایم، قرآن کر یهآ ینا براساس
  با عدالت رفتار کنند. یان،اد یرسا یروانپ

 یـان م ی کـه و هنگـام  یدها را به صاحبان آن برسان امانت که دهد یبه شما فرمان م خداوند
  )58 (نساء / . ...ید کن يعدالت داور ياز رو کنید، یم يمردم داور

  : یه آمده استآ ینن اأدر ش نمونه يرتفس در

قسم  در یهآ ینعدالت. در ا امانت و :دارد یدتأک یبه دو قانون مهم اسالم یهآ ینا
مسـلمانان باشـد چـه     يامانـت بـرا   یـن ا چـه  ،دارد یـد کأامانـت ت  یتاول بر رعا

 ،حقـوق بشـر در اسـالم اسـت ـ قسـم دوم       یـه از موارد اعالم یکیمسلمان ـ  یرغ
 يچـه بـرا   ،اسـت و آن مسـئله عـدالت در حکومـت اسـت      یگـري د همدستور م
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  )43 / 3 :1373یرازي، ش مکارم( .مسلمانیرغ يمسلمان و چه برا

امـا   ؛ن وجـود دارد آدر قـر  هـا  یـت حقـوق اقل  ینهدر زم یگريموارد، موارد متعدد د ینبر ا عالوه
  .یمکرد یانوار ب و خالصهي ا هیصورت پا ن را بهآمباحث قریره ائمه است، س یرو که بحث اصل آن از

  ينبو یرهدر س ها یتاقل حقوق
جـا   بـه  یثچه در احاد ینه،ساله حکومتش در مدازده ی در دوران یامبرپ یرهبر قرآن در س عالوه

در جامعـه   ها یتبرخورد با اقل را در یاصول توان یم یشان،ا یعمل یرهسدر و چه  یشانمانده از ا
  .بود ینهمنشور مد ینتدو ،سال هجرت ینآن در نخست جلوه ینمشخص کرد که اول یاسالم

 ،»مارسـل بـوازار  « ي کـه بـه طـور   اسـت. در اسـالم   ینـی د یمـان پ یننخسـت  ،منشور این
 ،(بـوازار  دانـد.  یمـ  یجمعـ  دسـته  یـت امن یالملل ینمعاهده ب ینآن را اول یسی،شناس سوئ اسالم
ـ ا هاي یژگیو ینتر از مهم یکی) 30 :1381 در  هـا  یـت بـه حقـوق اقل   یـژه توجـه و  ن منشـور، ی
 هـاي  یـت عالمانه حقوق اقل يبه نحوي، ا ماده 52 یمانپ ینا در یامبر. پاستعربستان  ینسرزم
و  یناز قـوان  یکسري یترا مشخص کرد و آنها را به رعا یحمسیهود و عربستان مثل  ینسرزم

 یمـان پ ینا ،یگرطرف د . ازت کندیرا رعاحقوق آنها شد که متعهد ز ینخود . کردملزم مقررات 
در  یحت ،است یگراننشدن حقوق د یمالبه پا یامبرو پ یژه اسالمو توجه و یتدهنده اهم نشان
چـون   هـایی  یژگـی وجود و دهنده نشان یامبرباشند. منشور پ یاوردهن یماناسالم ا که به یصورت

بـود  و ن يو آزاد یـت امن يبرقـرار ي، گـذار  قـانون یگران، دبر تساهل یگران، احترام به حقوق د
  .استاجبار در اسالم 

نسـبت   يامکانات بهتر ،و ثروت یزندگ یطقبل از ورود اسالم از لحاظ شرا ینهمد یهودیان
بودند که تحمـل   ییها از گروهدانستند و  یو خوار م یرآنان اعراب را حق .داشتند ینهبه مردم مد

 یامبرگرفتند. اما پ رقرا مبریارو در مقابل پ ینا را نداشتند. از یه اسالمجامعه عرب در سا یشرفتپ
به  ،قرار داد یزآم مسالمت یستیکار خود را بر همز يکامل با آنها رفتار کرد و مبنا یتبا حسن ن

  و نصارا منعقد کرد. یهودرا با  ییقراردادها لیدل ینهم
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از مـوارد منشـور    یبه برخـ ها وجود دارد. در ادامه  تیدرباره اقل يموارد یمانپ ینمفاد ا در
ی، بـردن مشـکالت اجتمـاع    یـان م از يبـرا  یاسالم یه امتما دست تواند یامروزه م که نهیمد

  : کنیم یم رهاشا ،مسلمانان باشد یو فرهنگ یاسیسي، اقتصادی، حقوق
  ستم نخواهد کرد. اوبر  یکس ؛اوست يما برا یاري ،کند یروياز ما پ که یهودهرکس از  .1
خود  ینیدر آ یهودیانند و مسلمانان و ا ملت یکبا مسلمانان متحد و در حکم  یهودیان .2
  آزادند.
 بـه  شـوند، مگـر   یبرخوردار نم یديجد یفکس از آنها (اهل کتاب) از حقوق و تکال یچه .3

  .|اذن محمد

هرکـدام بـه عهـده     ینههز ،جنگند یو مسلمان دوشادوش هم م یهودکه  ییها در جنگ .4
، هشـام  (ابـن  .یـد با او متحداً جنگ یدبا ،بجنگد یمانپ ینخود آنهاست و هرکس که با متحدان ا

  )336و  335: 1 تا: یب
 یتبـه رسـم   یاديل تا حدود زیقبا یاستقالل داخل یمانپ یندر ا گفته، شیپبر مفاد  عالوه

و  یهـود ( ینطـرف  اسـت و شده توجه  ینو د یدهعق يآزادبه  یمان،پ یناست. در ا شناخته شده
  آزادند. یو احوال شخص ینید یضفرادادن مسلمان) در انجام 

ی مستقل هاي یمانکرد، پ ینمنشور که در سال اول هجرت تدو یناسالم عالوه بر ا پیامبر
منعقد کرد.  ،بودند ینهدر مد ینید هاي یتکه جزء اقل یظهقر یبن  و ینقاعق یبن یر، نظ یبن یل با قبا

در انجـام   ،اسـالم  بـه در صورت ضرر نرسـاندن   یهودیانبود که  ها آن مانین پیا یکل یژگیو
که مربوط به حقـوق  افت یرا  يموارد توان یم ،معاهدات ینا یدر بررس ند.امور خود آزاددادن 

  هاست: یتاقل
  د بود.نخواه ینهواحد در مد یامت یهودیان،مسلمانان و  .1
  خود آزاد خواهند بود. ینیمراسم ددادن هر گروه در انجام  .2
  .کنند یهر دو گروه در دفاع شرکت م یرد،قرار گمورد تعرض دشمن  ینههرگاه مد .3
  خواهند برد. در کنار هم به سر يرفتار یکو ن یرخواهیبا خ یمان،پ ینامضاکنندگان ا .4
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  .)13و  11 :1388یري، دارند (نص انانمسلم ي بامساو یو فرهنگ یاسیحقوق س ها یتاقل .5
حق داشت مـردان   یامبرپ کردند، یرا نقض م یمانپ ینمفاد ا یهودیاناگر  یمان،پ ینطبق ا

 هـا  یمـان پ ینمفاد ا یهود یلهکه هر سه قبینآنها را بکشد و اموال آنها را مصادره کند. با وجود ا
 یدرا بخشـ  ینقاعق یبنامبر یهودیان یپداشت.  یزيآم با آنها رفتار مسالمت یامبرپ ،را نقض کردند

هم اجازه داد تا هرقدر از  یرنظ یبنیهودیان  بهخارج شوند و به شام بروند.  ینهمد داد از جازهو ا
ان یـ ان یهودیـ . در مبار شـتران کننـد و بـه سـمت شـام بفرسـتند       توانند، یاموال خود را که م

و حکـم او را   یرفتبه عنوان حکم پـذ  ،را که خود انتخاب کرده بود »بن معاذ سعد« یظهقر یبن
  )111 / 19 :1304سی، (مجل .اجرا کرد

ـ ا. هاست یتبا اقل یامبررفتار پ یه چگونگدهند که نشاناست  یگريد مانیپ ،هذم قرارداد ن ی
سـوره توبـه در سـال     29 یـه نجران است که پس از نزول آ یحیانبا مس یامبرپ یمانپقرارداد، 

 ينجران در سال نهم هجر یبا اهال یامبرپ یمانبار در پ یناول يشد و برا یعتشر يهجر مهشت
بـه عنـوان    یبه پرداخـت مبلغـ   ،نجران یتامن ینمأت با یامبرپ ان،یمپن یااست. در  امضاء شده

  .کند یم ینو در مقابل آن، حقوق مردم نجران را تضم کند یمحکم  یهجز
 يبه طـور مسـاو   یفاست و حق و تکل شده ینحقوق دو طرف تضم یترعا یمان،پ یندر ا

از حـق   یـه داخـت جز خود به عنـوان پر  یفتکل يدر قبال ادا یحیانمس شوند. یعنی یم یترعا
مثل ربـا   یاسالم ینبا مواز یرامور مغا یدبا یحیانمس یگرو از طرف د شوند یبرخوردار م یتامن

مسلمانان را به آنهـا   ي بااقتصاد يها یتاسالم حق شرکت در فعال ،د و در مقابلنگذاربرا کنار 
  )262 / 1تا:  ی، بهشام (ابن .است داده

اشاره کرد که بـر   يبه موارد توان یمشان ییی اسنت روا وامبر یپدر سخنان  ینبر ا عالوه
از خطبـه   یدر قسـمت  ،الوداعةحجـ اسـالم در   یامبرپ ،مثال ي. براشود یم یدکأت ها یتحقوق اقل

  است:   فرموده ینمعروف خود چن
اکـرمکم   انايها الناس انّ ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم الدم و آدم من تـراب  

  )340 / 2همان: ( .يس لعريب علي العجمي فضل اال بالتقوياتقاکم و ل عنداهللا
همـه   .همه از یک پدر هستید .مردم! همانا پروردگار شما خداوند واحد است يا



486     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

تردیـد بزرگـوارترین شـما نـزد خـدا       بی .است از آدم و آدم از خاك آفریده شده
  یله تقوا. مگر به وس دارند،ها بر غیرشان برتري ن زبان باتقواترین شماست و عرب

ـ قا ها یتاقل يبرا یحقوق ،خود یو چه سنت عمل ییچه در سنت روا یامبرپ اسـت   ل بـوده ئ
  اصول را سرلوحه کار خود قرار دهند.  ینا یدبای اسالم يکشورها امروزهکه 

  ها یتائمه در مورد حقوق اقل یرو سا یامام عل دیدگاه
 یالعه آثار ماندگار امام در متون اسـالم با مط توان یرا م ×یامام علیدگاه از د ها یتاقل حقوق

امـام در   هـاي  یهد. هرچند توصـ کر یبزرگ بررس یشوايآن پ یاسیس یرهس یزالبالغه) و ن (نهج
 یـن ا گیرد، یشه میر |اسالم یامبرپ یاسیس یرهو س یوح یاز مبان یزن ینید هاي یتمورد اقل

ـ  آن امام روشن یقعم يها سفارش یگرمانند د ها یهتوص اسـالم   یمتعـال  از یـا گو یريسـ تفین، ب
اسـالم   یعو ارزش را در قلمـرو وسـ   ینشاز دانش، ب یديجد هاي یچهکه در شوند یمحسوب م

به طور عام در مـورد  ز ینائمه  یربه طور خاص و سا ×یعل یدگاه امامددر ادامه، . کنند یباز م

  .شود یم یانب ها یتاقل

  یانسان يبرادر .1
امـام بـه    53را نـدارد. در نامـه    یگراند یرکس اجازه تحق یچه ،×یامام عل يواال یدگاهد در

هـا   انسـان  ؛اخللـق  لک يف رياو نظ ينالد فام صنفان اما اخ لک يف«است:  مالک اشتر آمده

 یچامـام هـ   نگاه ر) د326: 1385یتی، (آ ....»ی برادر انسان یاو  ینیبرادر د یا یند،همه برادر شما
هـا بـر اسـاس     انسان یاصول یزتما .مالك باشد تواند ینم» قوات« یارجز به مع یو تفاوت یضتبع

 .اسـت  یانسـان  یاهـداف عـال   بـه دن یرسـ  يبرا يا یلهو وس یفوظا یمدر تقس یاريمع یزتقوا ن
ز آنهـا فقـط   یتمـا  یـار برابرنـد و مع  یکـدیگر خـود بـا    یناز نژاد، زبان، قوم و د يها جدا انسان

  تقواست.

  یعواطف انسان .2

و ال حتقرن لطفاً تعاهـدمت بـه و   : «فرمایند یبه مالک اشتر م 53در نامه  ینهمچن ×یعل امام
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را کـه در خـالل    ینـوع عواطـف و الطـاف    یچهـ  ؛بعهدکينن ان قل فال تعذرن بذمتک و ال خت

باشـد.   یزعواطـف نـاچ   یـن هرچند ا ید؛اندك نشمر، دیا هیرفتپذ ها یتاقل تعهدات خود نسبت به
) از 330: 1385یتـی،  (آ .»یـد نورز یانـت خ یشو به تعهدات خو یده خود را معذور ندارذم زگره
 یحتـ یطی، به عهد را در هر شـرا  يامام وفا گرفت که یجهنت توان یم ×یسخن امام عل ینا

  .دانند یم يضرور ،داشته باشد ینید هاي یتاقل يبر رو یکم یراگر تأث

  یاناد یگراحترام به د .3
 عمـران  لآ( دهد یقرار م یقرا مورد تصد یلورات و انجت يها طور که خدا در قرآن کتاب همان

 ،)11 توبـه / ( دهـد  یو قرآن را در کنار هم قرار م یلتورات، انج یآسمان يها ) و کتاب3ـ   4/ 

االتبـاع   يکـون ان  اراد ولکـن سـبحانه  : «فرمایند یالبالغه م نهج 192در خطبه  یزن یامام عل
کنـد از فرسـتادگانش و    یـروي کـه پ ي ا است اراده همنز همانا پاك و ؛بکتبه يقلرسله و التصد

 یـت بـه حقان  یو گواه ینید هاي یتاقل یداحترام به عقا ینکه مب »یش راها کند کتاب یقتصد
 در یاديدر طول دوران امامتش در موارد ز ×یآنان است. امام عل یو آسمان یاصل يها کتاب

را  آمدنـد، آنـان   یحضـرت مـ   آن یشپـ  یمجادله مـذهب  يکه برا یکسانبا  یمنطق يها بحث
  .کرد یم یشخو لمیو ع يمنطق و مقام معنو یفتهش

  ینید هاي یتاقل یاکتساب یتتابع .4

حقـوق و   یـین کـه در تع  یتـی و اقل یگانـه بـه عنـوان ب   ،متعهد ینید هاي یتاقلدگاه امام یدر د
ـ  بـدان  ینید هاي یتاقل نیشوند. همچن یشناخته نم ،ندارند ياریاختسرنوشت خود  ه کـه از  گون

در  گـردد،  یمـ  یـین در حقوق بر اساس آن تع یتکه تابع يعناصر ماد یرسا یانظر نژاد، زبان و 
  .کنند یکسب نم یتتابع میاسال جامعه

شـکل   یگـر د يعناصـر مـاد   یرامام بر اساس خون، زبان، خاك و سـا یدگاه در د یتمفهوم تابع
افـراد اسـت.    یـده و مربوط به اراده و عق یاربر اخت یمبتن یحقوق یسسأت یک یتبلکه تابع گیرد، ینم

 یامـت اسـالم   یتبـه عضـو   شـود و  یمـ  یرفتـه پذ یاسالم جامعه یتبه تابع ،هر فرد با قبول اسالم
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. یافـت ، بود نوشته یمنحضرت که به مردم  74در نامه  توان یامام را میدگاه د ین. اگردد یمفتخر م
ید، و سـف  یاهسی، و عال یرود و دان یم یاناز م يو صور يو اختالفات ماد یازاتنگاه امام، امت یندر ا

 ×ی. امام علشوند یمحسوب م معه اسالمیهمه و همه برادر و عضو مسئول در جا ،عرب و عجم

 یـازاتی امت ياز و يو نـژاد  یاستناد شـرافت خـون   که به یرا در برابر کسان یاصل مسلم اسالم ینا
  اعالم فرمودند:   ینچن یقکوتاه و عم یانب یکبا  کردند، یمطالبه م

، مـا حکـم قـرآن    یـرد، مـا را برعهـده بگ   یمانو پ یردما را بپذ ینیآ که يهر فرد
 یگـري را بـر د  يفـرد  یچو ه کنیم یاجرا م يرا درباره و یقانون و مقررات اسالم

  .)97: 1384، (برزگر ...ی مگر به تقوا و وارستگ یست،ن يبرتر

  ها یتاز اقل یاسیس یتحما .5
در چتـر   یحتـ  کنـد  یمـ  یهتوصـ  ،نشوند سرکش یزن ینید هاي یتاقل کهینا يبرا ×یعل امام

و قد جعلک  ريکالتکن عبد غ«دچار نشوند.  یمسلمانان مواظب باشند که به گمراه یتیحما
بر  ×ی) امام عل31نامه ، البالغه (نهج .»یدهخدا تو را آزاد آفر چراکه ،مباش یگريبنده د ؛ امرا

از امـام   کـه  یبه درخواسـت جمعـ   یدر پاسخ رسم »ينالد ه يفال اکرا« یاساس اصول اسالم

: کنـد  ینامه را صادر م بخش ینمذاهب را داشتند، ا یرسا هاي یتاقل به يانتظار دادن کار اجبار

حکـومتش   یکل یاستسنامه  ن بخشیشان طبق ایا .»يکرهما ياحدا عل ال احب ان اکره اين«

 هـاي  یـت اقل و از آن جمله کردند یم یتش زندگحکوم یعکه در قلمرو وس انیهمه کس يبرارا 
د یعم(شود.  یمجبور نم دارد، یکه دوست نم يانجام کار به يفرد یچه :مشخص فرمود ینی،د

  )5 :1387، یزنجان

  ها یتاقل يبرا یتیپوشش امن .6

 ؛للناس... و امنا لـبالدک  ةالصلح دع ان يف: «فرمایند یالبالغه م نهج 53در نامه  ×یعل امام

 یچیسرپ ،ن بخواندآ خدا در آن است و دشمنت تو را به يکه رضا و خشنود یز صلح و آشتو ا
قـرارداد مهادنـه (صـلح) اسـت کـه در       هـا  یـت اقل يبرا یتیپوشش امن يها از راه یکی .»مکن

و  یداد صلح از شـئون حکـومت  ارداد متارکه جنگ است. قرارقر یبه معن سالمیا اصطالح فقه
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و از  گـردد  یمقام اوست و بدون اذن امام منعقـد نمـ   و قائم یندهنما یام و اما یاراخت منحصراً در
: فرمودنـد مالک اشتر  هخطاب ب ،مورد صلح در ×یاست. امام عل یکسانه نظر با عقد ذم ینا

است که بـه   يدهنده به هر نوع قرارداد یتکه مشروع ،»و ال تدعن صلحاً دعاک به عدوک«

  جنگ خاتمه دهد.

  ها یتاقل یقوق مدناحترام به ح .7

و اهتمـام بـه حفـظ حقـوق      ینـ ید يهـا  یـت اقل یحقوق مـدن  یتبه رعا دگاه امام، التزامیدر د
بـا  شـان  یاکـه   ياست، بـه حـد  آور  یتمسئولآنها  اموال و حقوق مالکانه و احترام به یاجتماع

 یانحادثـه، مسـلم   یناگر به خاطر ا: «فرمودند یرمسلمانبه زنان غ یهعمال معاو يتعد یدنشن
 ین) از ا27خطبه ، البالغه (نهج .»نخواهد شد و از نظر من سزاوار است المتم یرد،سف بمأاز ت

  .داد یم یتاهم یاربس ها یتاقل یبه حقوق اجتماع شانیشود که ا یسخن امام مشخص م
  کنیم: یاشاره م یبه داستان ها یتاقل یحقوق مدن در برابر یدگاه امامروشن شدن د براي

را  یناییناب و افتاده کار از یرمردپ ،حضرت ی کههنگام ×یفت علدر دوران خال
ـ  کنـد،   یکمک م ياز مردم تقاضا که بیند یم  یـا جو يدرنـگ از حـال و   یامـام ب
تـا جـوان    گویـد:  یم ینبعد از ا ت.اس ینصران يو شوند که یو متوجه م شوند یم

ال خـود رهـا   را بـه حـ   يو ،و ناتوان گشـته  یراکنون که پ یدید.بود از او کار کش
 ؛المال یتمن ب یهانفقوا عل: «کند یسپس فرمان ماندگار خود را صادر م کنید. یم

  )49 / 11 :1388، یطوس یخ(ش .»یدقرار ده يترمالمال مس یتاز ب يو يبرا

کـه   گیرنـد  یقـرار مـ   یدر زمره کسان ینید هاي یتاقلشود که  یداستان مشخص م ینا با
حاصـل از   يو درآمـدها  یعمـوم  يمحل درآمدها از نیموظف است طبق قوان یدولت اسالم

  خود قرار دهد. یمال يها یتافراد درمانده و محروم را تحت خدمات و حما ،مشارکت مردم
 یحیمسـ  یکه با زنـ  یمصر درباره حکم مرد مسلمان یوال ×یدر زمان امام عل همچنین

زن  يواگـذار  مـرد مسـلمان و  » حـد « ي. حضـرت دسـتور اجـرا   کند یال مؤساست، زنا کرده 
عمـل   یـن ) ا63 :(همـان  .تا او طبق حکم خود مجازات شـود  دهد یرا م یحیانبه مس یحیمس

  خود است. یو آزاد گذاشتن آنها در حقوق مدن ها یتاقل دینیاحکام  دهنده احترام امام به نشان
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کـه در   میکنـ  یان مـ یـ اختصار باز حضرت به  دو نامه گفته، شیپگانه  بر موارد هفت عالوه

 يانصـار یزیـد   بن  دارد. نامه نخست، نامه امام به مصعب یاديز یتاهم ها یتحقوق اقل یینتع
 یـد زی بـن   . مصعبکند یه را مشخص مذم اهل يبرا یهخراج و جز یزانو م یاست که چگونگ

 کـه  هایی ینمن را به سرزم ×یامام عل: «کند یم یتروا ×یامام عل یاراناز  یکی ي،انصار

نامـه مقـدار    یـن ه بودنـد و در ا ذم از اهل ها یهقر یناکثر ا فرستاد که شدند یم یراباز فرات س

امـام بـه محصـوالت     نامه توجـه  ینا یتعلت اهم .1»کرده بود یانرا به طور مشخص ب یهجز

 یـن ا یـل دل ینبـه همـ   ؛افراد مختلف است ییو دارا ییباغات، تواناي، کشاورز یمختلف، اراض
  دارد.ي ا العاده فوق یتاهم یهجز یزانم یینها در تعفق ي، براآن نامه و دستورالعمل

کـه   انـد  کـرده ان یبرا  یامام اصول، نامه ینامام به مالک اشتر است. در ا 53دوم، نامه  نامه
از  یشـرح کوتـاه  در ادامه، به  .شوند یمربوط م ها یتاقل ی بااز آنها به رفتار حکام اسالم یبرخ

  م:یپرداز ین اصول میا

و انصف الناس من  هللانصف ا: «فرمایند یاز نامه خود م ی: حضرت در بخشف) اصل انصاالف

نهـا  آ بـه  ی کـه خود و مردم ینطرف و ب یکخدا و مردم از  ینب ؛اهلک نفسک و من خالصه

 است کـه  يرفتار ×یامر در دوران عل ینا نمونه برجسته». انصاف داشته باش ي،دار یلتما

ـ  چند از اهل یبن عمر، هرمزان و تن یداهللا م عبدو یفهخل رپساو سوم سرزد.  یفهاز خل ه را بـه  ذم

امـا عثمـان    ،معترض شـد او  يبرادر مورد اجرا نکردن حکم قصاص  یرقتل رساند. حضرت ام
 ،مقتـول  یفـه که فرزنـد خل  یستصالح نو است  کشته شده یشینپ یفهکه پدر او، خلآورد بهانه 

و  آورد یبهانه م یحد واجب اله اجراي گونه در ینکه عثمان ا یدد ×یقصاص شود. چون عل

قـرار   یاو گفت: در آن روز که خداوند مردمان را در معـرض حسابرسـ   به کند، یدر آن تعلل م
  یـداهللا از من به خدا سـوگند اگـر چشـمم بـه عب     شود و یهرمزان از تو مطالبه م خون دهد، یم

  )113: 1377ی، تهراندلشاد ( .حق خدا را از او خواهم گرفت یفتد،عمر ب بن

                                                                             

  .است آمده 22ـ  33ص ري، از بالذ دانلالب فتوحنامه در کتاب  ینمتن کامل ا. 1
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مردم و عفـو و گذشـت تـا حـد امکـان،       ياز خطا یپوش : چشم) اصل محبت و رفق با همهب
. شود یم یرمسلماناعم از مسلمان و غ ها و افراد جامعه گروه ینروابط حسنه ب يموجب برقرار

 یجـه، و در نت فـراهم کنـد  جامعـه را   یختگیگسـ  ازهم ینهزم تواند یتند م يبرخوردها نیهمچن
منـد شـوند. حضـرت در نامـه خـود       از حقوق خـود بهـره   توانند یکدام نم یچه یتاکثر و قلیتا

ـ    يهو اشعر قبلک الرمحه للرع: «فرماید یم گونه ینا  يهمو احملبه و اللطف ـم و ال تکـونن عل
قرار ده و بـا همـه    یشمردم را پوشش دل خو ی بامهربان !مالک يا ؛تغتنم اکلهم ياًسبعاً ضار

ـ  یمتکه خوردن آنان را غن ي باشیشکار یوانمبادا با آنان چونان ح .باش انآنها مهرب  !»یدان
  مسلمان است.یرتمام مردم چه مسلمان و چه غ یت،جا منظور از رعیندر ا

وال تنقص سنه صـاحله  : «فرمایند یباره حضرت م ینا  : درصالحه يها ) اصل احترام به سنتج
 یکـی هرگز سنت ن ؛يهالرع يهالغه و صلحت علاالمه و اجتمعت ا اال عمل ا صدور و هذه

 یـن . ا»یـر نگ یدهناد ند،ا آن اصالح شده يرا که موجب وفاق مردم گشته و توده مردم بر مبنا
 یده،روش و سـنت پسـند   زیـرا  شـود؛  یمـ هـم   یتو اکثر یتاقل يها سنت املسفارش امام ش

 ییگردهمـا  یکـو، ن هـاي  یوهاحتـرام بـه شـ    یگـر د ي. از سـو یستن یتدر انحصار اکثر یشههم
  .کند یمسلمانان را فراهم م یتدر کنار اکثر یتاقل يها گروه

حقـوق   هاي سازمان يها از تالش ی فراترحضرت قدم ینهزم یننکه در اآ نکته جالب توجه
هنـوز پـس از    یـا کـه دن  یحرکت ؛است برداشته ،حقوق هستند يکه صرفاً خواستار اجرا يبشر

  قرن توانسته به آن برسد. دهچهار
. شود یم یدهدز یـ نبودند   یقههر چند در مضـ ائمه   یرسا یعمل یرهدستورات امام در س این

اصـول  ، رسـاله  یـن در ا .باشـد  یمـ نـه حقـوق اشـخاص    یدر زم ×امام سجاد» رساله حقوق«

 یدر زنـدگ  ضالتاز مشکالت و مع یارياز بس توان یآنها م یتکه با رعاوجود دارد  يا یاخالق
  کرد.  یريگشیپ یو اجتماع یشخص

 یمبند تنظ  پنجاهدر  یرو فراگ یقاما عم یو جزئ یقدق یبا نگاه ×حقوق امام سجاد رساله

 کـرده  یـت رواشان یااز اصحاب مشهور آن حضرت، آن را از  یکی یاست و ابوحمزه ثمال شده
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بن شعبه  یو عل خصالکتاب  صدوق در یخش، يکافدر کتاب  ینیکل یخمثل ش یاست. محدثان

  اند. کرده یتمعتبر از ابوحمزه روا يرساله را با سندها ینا العقول حفتکتاب  در یحران

را  یو اجتمـاع  يروابـط فـرد   یو انسان ینید یارهايرساله، مع یندر ا ×ینالعابد ینز امام

. گیـرد  یانسـان را در برمـ   یابعاد زندگ ها همه آموزه ینا کهي ا به گونه کنند، یم یانب یمانهحک
در برابر پدر و مادر، معلم، حاکم،  یو منصفانه و انسان یحرفتار صح یچگونگ نیشاا ،مثال يراب

 شـود  یها موجب م آموزه ینا یتکه رعا کنند یم انیب ... راهمسر، اهل کتاب و یه، همسایر، مد
  افراد جامعه برقرار کند. یگرد ی باانسان روابط سالم و درست

 بـه یابـد،  در یرسـاله را بـه خـوب    ینر اد ×امام سجاد يها آموزه یگفت اگر کس توان یم

بـه طـور    ینجـا اسـت. در ا  بـرده  یپ یو اجتماع يروابط فرد ی درو حقوق اسالم یناسرار قوان
  .کنیم یم یانب ها یترا در مورد حقوق اقل یدگاه ایشانخاص د
و تحـت   یکه در کشور اسالم یرمسلمانانغ یعنیه ذم اهل درباره ×ینالحس بن ی عل امام

 اسـت کـه   یـن آنهـا ا  دارند: حکم اسالم درباره ییها سفارش کنند، یم یزندگ یالمحکومت اس
آنهـا داده   بس که خداوند عهد خود را به ینو هم یريبپذیرفته است آنچه را خداوند از آنها پذ

 .آنهـا حکـم کـن    درباره داري، یدرباره خود روا م ی که. با همان حکمیده استبخش نو امانشا
آنهـا سـتم    مانع از آن شود که تـو بـه   یدعهد با ینا به يا و رسول او و وفابا خد یمانعهد و پ

 یدشـمن  یـامبر بـه پ  ،ظلم کند یمانشپ است: هر کس به هم فرموده |رسول خدا یراز ی،کن
 ×امـام سـجاد   گفته ین) ا92: 1388ي، (افشار آنان از خدا بترس. ورد. پس در میده استورز

  . هاست یتحقوق اقل ائمه در مورد هاي یدگاهد یانجمع م
 ی کـه اسالم يدر جمهور ها یتشد، چهارچوب حقوق اقل یانکه ب یاکنون بر اساس مطالب

 همسـئل  یـن ا یبه بررسـ در ادامه، مشخص شد.  یره ائمه است،ن و سآاز قر برگرفته ین آنقوان
  ر؟یا خیشوند  یم یتهم رعا یاسالم يدر جمهور ،حقوق ینا یاکه آ پردازیم یم
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  یرانای اسالم يدر جمهور ها یتاقل حقوق
ی اسـالم  ينظـام جمهـور   یـري گ و شـکل  1357در سال  یرانا یانقالب مردم یروزياز پ پس

حقـوق   در برابـر آن  یـدگاه دشـد،   نظام مطرح  ینکار ا که در آغاز به یاز موضوعات یران، یکیا
و  یـت از اقل یثـ بح ي،اسـتبداد  يهـا  در نظام که اساساً الزم استنکته  ینا. تذکر بود ها یتاقل

  وجود ندارد. ی باشد،حقوق یتکه متضمن رعا یتاکثر
کـه   باشد یم ینی+امام خم یاسیـ س  یفقه یهبر نظر یمبتن 57نظام برآمده از انقالب سال 

 یعنـی  اسـت، بـودن   يبودن و هم جمهور یاسالم يهم مناد ،نظام ینا .است ینیدي ا هینظر
ی، زنجـان د یـ عم(کنـد.   یمحور اسالم حرکت مـ  و بر ودش یم ی ادارهحکومت با مقررات اسالم

 یندر تـدو  ،نظـام  یـن گـذار ا  یـه به عنوان پا ینی+امام خم اتکه نظرینا ) با توجه به53: 1387
مـورد حقـوق    را در يو یـات نظر یابتـدا بـه طـور اجمـال    است، مورد توجه بوده  یقانون اساس

 پردازیم یم ها یتحقوق اقل بارهدر یرانا یاصول قانون اساس و سپس به میکن یم یانب ها یتاقل
مـوارد   یـن ا ی. بـا بررسـ  کنیم یارائه م یگزارش یراندر ا ها یتامکانات اقل یاز برخ ان،یپا و در

  کند. رفتار ها یتبا اقل ^یره ائمهثر از سأدارد مت یسع یاسالم يجمهور شود که یمشخص م

  ینی+خم یشه امامدر اند ها یتحقوق اقل
 ینـی+ خم یـه امـام  فق یـت وال یـه نظر يبر مبنا یرانای اسالم يورنظام جمه یحکومت ساختار
اداره  یاسـالم  ینقـوان ی اسـت کـه بـا    الهـ  یتبر حاکم یمبتن یمکتب ینظام ،نظامن یا است.

با  کنند. یم ندگیز یگوناگون هاي یتاقل یراندر کشور ا کند. یو احکام اسالم را اجرا م شود یم
امـام در   .بود ینیجامعه د ینحقوق آنها در اها،  یتاقل یناز جمله نگرا ،نظام ینکار آمدن ا يرو

 یـن از ا یشـامل بخشـ   امـام  یفهکـه صـح  فرمودند  یسخنان ،و ابهامات ها ینگران ینا پاسخ به
  سخنان است.

 یربـا سـا   یسـه ، اسالم را در مقاگریکدی و احترام گذاردن به ينعمت آزادبا اشاره به  یشانا
در انجـام   ها یتعمل اقل يآزادن به یدانند. همچن یم ها یتاقلحقوق  يمدافع آزاد یشترب یاناد

ی، از حقوق آنان در نگـرش اسـالم   یانتص ی درحکومت اسالم یفهو وظ یض مذهبیفرادادن 
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  :  فرمایند ید و مننک یم اشاره
ض مـذهب خـود   یفـرا  یهدر کل توانند یم یدر حکومت اسالم یمذهب هاي یتاقل

وجـه   ینموظف است از حقوق آنان به بهتر یمآزادانه عمل کنند و حکومت اسال
  )48 / 3: 1368امام خمینی، ( .حفاظت کند

 یـز آم مسـالمت  یاسـالم و ضـرورت زنـدگ    یونالیسـتی با اشاره به تفکـر انترناس  ینیخم امام
و  یاعـم از مـذهب   يبشـر  یايدر دن یمذهب هاي یتاقل در برابراسالم یدگاه د انیببا ی، اجتماع

همه مردم،  یحقوق انسان یتجامعه و رعا همه افرادحقوق  ير لزوم تساوب یدکأو ت یمذهبیرغ
  کنند. یم یانسان معرف به یو مهربان فترأ یناسالم را د

که  دانند یم ینیاسالم را د یست،ها ن ملت ینب یدر اسالم فرق ینکها ضمن اشاره بهشان یا
دربـاره  نظـر شـما    :ال کـه ؤس ینا در پاسخ به یشان. اکند یبه تمام عالم از نظر محبت نگاه م

آزادنـد و در   آینـده  در یمذهب هاي یتاقل«فرمودند:  یست؟چ یندهآ در یمذهب هاي یتاقلوضع 
 یمخواهند کرد و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمـل خـواه   یدر رفاه زندگیران ا

 یمـذهب  هـاي  یـت قلابـه  خـود،   یاسـی ـ س  یاله نامه یتدر وص یشان) ا401/  5همان: (. »کرد
مجلـس،   يکـه در انتخـاب وکـال    کنـد  یاقشار جامعه سفارش مـ  یرهمچون سا ی کشوررسم
 یگانگـان به ب يفکر یو وابستگ یاسیس يها یشکه مستقل و به دور از گرا ینندرا برگز يافراد
  کشور باشند.   يو خواهان عزت و سربلند یاصول مذهب به یبندو پا

و  یرنـد عبـرت گ  يپهلو یمرژ يها از دوره که کنم یم یتوص یرسم یمذهب هاي یتاقل به
وابسـته بـه   یرو غ یاسـالم  يخود را از اشـخاص متعهـد بـه مـذهب خـود و جمهـور       يوکال

انتخـاب   یو التقـاط  یو انحرافـ  يالحـاد  يهـا  به مکتب یشجهانخوار و بدون گرا يها قدرت
  )20همان: ( .»یندنما

شد، مانند  ینم یدشامل همه عقاره ائمه، یاز س یتأسبا  ها یتاقلدر برابر  یدگاه امامد یناما ا
مضـرّ  اسـالم   يبـرا  یـان بهائاگـر   مثـال،  ي؛ بـرا بـرد  یال مؤس یررا ز یداصل توح که یديعقا

بـه حـال مملکـت     که مضرّ يافرد به يآزاد« .کرد ینان امتناع مآ به ياز دادن آزاد شدند، یم
  )180/  4همان: (. »داده نخواهد شد ،هستند
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  ج.ا.ا یدر قانون اساس ها یتقلحقوق ا

 يهـا  و تفـاوت سـت  ینشـدند،   یم یصدر اسالم تلقدر که  ینیشامل سه د یتاقل یگرامروزه د
انـد   مطرح شـده  ،کشورها یگرو چه در د یرانچه در ا ی،گروه یتاقل اطالق واژه يبرا یگريد

نقـاط   یبرخـ در  یحتـ هسـتند.   یـت از جمله رنگ، پوست، زبان، نـژاد و قوم  یاريکه موارد بس
ها در اوگاندا کـه   یو سوش ها یمانند هوت ؛است شده یتو اقل یتبحث اکثر ی باعثخراف یدهعق

  )115 :1386یل، (اون .ندا خود قائل يبرا یذهن يها تفاوت
 یـت اقل یگـر د ی ایـران اسالم يجمهور یبود که در قانون اساس لیبدان دلنکات  ینا بیان

قـانون   یـن در ا یـز ن یـت بلکـه زبـان و قوم   ست،ین حیو مس یهودزرتشت،  ینشامل سه د فقط
د. راختصاص دا ستند،ین یبندپا یو مذهب یند یچکه به ه یکسان يبرا یاصل یحت .دارد یحقوق

  .یافته است یشتريجلوه ب شده، گفته ینحقوق سه د ،اما در عمل
 ی،مـذهب  هـاي  یتحقوق اقل یتآن نحوه رعا است که در یشامل اصول یرانا یاساس قانون

را در نظر داشت و آن اصـل دوم   یاصل کل ی بایدبررس یناست. در ا شده نایب یو زبان یقوم
سـت  »خـدا «و کلمـه مشـترك کـه     یدها به توح تمام انسان ،اصل یندر ا .است یقانون اساس

بند آن آمـده   یل در ذ کند و یان میبنظام را  یو آرمان یاهداف کل ،اصلن یااند.  فراخوانده شده
 یـادآور  ،بند ین ا ....»و  یريپذ و سلطه يگر و سلطه یکش و ستم يهرگونه ستمکار ینف«است: 

انسـان بـه    یبندگ  انسان از ییرها ی،هدف فرستادگان الهاست که  ×یاز حضرت عل یثیحد

  خداست. یبندگ  يسو
ـ   بهدن یرس یلوساز ین یاصل سوم قانون اساس  ،آن کـه در  دارد یمـ  یـان را ب یاهـداف کل

مردم است که با مشارکت افراد ملت صورت  یناز امور مشترك ب ها یتو مسئول یفوظا یینتع
مشارکت عامه مردم «بند هشت است.  کند،  یامر اشاره م ینا که به ییبندها  جمله از گیرد. یم

در اصل ششم امور کشور  »یشخو یو فرهنگ یاجتماعي، اقتصادیاسی، سرنوشت س ییندر تع
ند و هسـت عـام   یقـانون اساسـ   ششـم و  دوم، سـوم  . اصـول کنـد  یملزم م یعموم يراآ را به
  .ستیآنها مطرح ن در یتاکثر یا یتاقل يها بحث

ضمن به  ي،نبو یرهاسالم و س یماز تعال یرويبا پ یزن ی ایراناسالم يجمهور یاساس قانون
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 یـین و عمـل بـر طبـق آ    ینیمراسم ددادن آنها را در انجام  ینی،د هاي یتشناختن اقل یترسم
مقـرر   بـاره  یـن ا در یزدهماست. اصـل سـ   آزاد گذاشته ینید یماتو تعل یدر احوال شخص خود

کـه در   شـوند  یشناخته مـ  ینید هاي یتتنها اقل یحیو مس یمی، کلرتشتیز یرانیانا: «دارد یم

بـر طبـق    ینید یماتو تعل 1یهخود آزادند و در احوال شخص ینیحدود قانون در انجام مراسم د

مراسم دادن انجام  يزادآ اصل بهن یا شود، در یکه مالحظه م . چنان»نندک یخود عمل م یینآ
ـ ا یـروان است و پ شده یحتصر یمذهب هـا و   یسـه کنیسـاها،  کل يدارا یـز در عمـل ن  یـان ادن ی

 یعدالت اسـالم  يدر خصوص اجرا یزمختلف در کشور هستند. اصل چهاردهم ن يها آتشکده

اهللا عـن   ينـهيکم ال « یفهشـر  یـه به حکم آ: «دارد ینها مقرر مدر برابر آاخالق حسنه  یتو رعا
ـ  يارکممن د خيرجوکمو مل  ينالد يف يقاتلوکم مل ينالذ  حيـب ان اهللا  يهمان تربوهم و تقسطوا ال

افـراد   ند نسبت بـه ا و مسلمانان موظف ی ایراناسالم ي) دولت جمهور8/  (ممتحنه؛ نياملقسط

آنـان را   یو حقـوق انسـان   ینـد عمـل نما  یمبا اخالق حسنه و قسط و عدل اسال ،مسلمانیرغ
ی اسـالم  ياسالم و جمهـور  اعتبار دارد که بر ضد یدر حق همه کسان لاص ینکنند. ا یترعا

  ».توطئه و اقدام نکنند ایران
احـوال   مطروحـه راجـع بـه    يبه دعاو یدگیقانون رس 1372اصل، در سال  ینا با توجه به

 ،که بـه موجـب آن   ،شد یبتصو یحیو مس یمیکل ی،زرتشت یرانیانا ینید یماتو تعل یهشخص
 دهند. یصلهآنها موضوع را ف یمربوطه طبق قواعد مسلم مذهب يدر دعاو ایدها ب قضات دادگاه

در قانون  یفريمقررات ک ،مطابق مذاهب مزبور جرم نباشد يامر که يدر مواردین، ا  عالوه بر
که شرب خمر بـه موجـب مـاده    ینل، با امثا يرا. بشود یمورد آنها اجرا نم ی درمجازات اسالم

یانـه اسـت،   تازضـربه  مستوجب هشـتاد   174و به موجب ماده  استجرم  تقانون مجازا 165

                                                                             

نظـر از شـغل و مقـام خـاص او در      صـرف  .است که مربوط به شخص اسـت  یاوصاف یه،احوال شخص. 1
ماننـد ازدواج و   ؛بر آن مترتب اسـت  اريآث یادله به پول نبوده و از لحاظ مدنو مب یماجتماع و قابل تقو

اصـطالح   ی،قانون اساس دوازدهم) در اصل  10 / محجورین و اشخاص ـ ی(حقوق مدن .طالق و نسب
 .کار رفته است به یزن یتدر مورد ارث و وص یهاحوال شخص
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 یانـه به هشتاد تاز ،مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکریرغ«طبق تبصره ماده مزبور 
  .»شود یمحکوم م

برخوردارنـد و   يز حق شهروندا یزن ها یتاقل نشان داد که چهاردهمو  زدهمیساصول  یانب
محسـوب   يشرط احراز حـق شـهروند   ی،و مذهب یند یچهداشتن  یاسالم يدر نظام جمهور

  )86: 1387ی، زنجاند یعم(شود.  ینم
. بـا  ینـده اسـت  اسالم با وضع آ ینبودن قوان یرپذ انطباق ینمب یقانون اساس مپانزده اصل
اصل مقرر داشته کـه زبـان   ن یا دارد، یزن ینو زبا یقوم هاي یتاقل یرانکشور ا ینکها توجه به

 يهـا  مطبوعـات و رسـانه   ی درو قـوم  یمحلـ  يهـا  از زبـان  استفاده یول ؛است ی فارسیرسم
زبـان   ان،یـ م یـن در ا .آزاد است یآنها در مدارس، در کنار زبان فارس یاتادب یسو تدر یگروه

ـ  یگـر د ياز سو و استکه زبان کتاب مسلمانان  یراز ،داردي ا هیژو یگاهجا یعرب  یفارسـ  یمتعل
 یـران ا یدر نظام آموزشآن  يریفراگ لیدل ینبه هم یست؛ممکن ن یزبان عرب یی بابدون آشنا

  است. گنجانده شده یلیدر همه مقاطع تحص
 یـن دارد. عـام بـودن ا   یـت و کل پردازد یحقوق ملت م یحبه تشر یسوم قانون اساس فصل

 یـران مـردم ا « گوید: یکه م شود یور استنتاج ماصل فصل مذک یناول از ،نوزدهمفصل از اصل 
 ینهـا برخوردارند و رنـگ و نـژاد، زبـان و ماننـد ا     يکه باشند از حقوق مساو یلهاز هر قوم و قب

از جملـه در اصـل    ،است پرداخته ئیفصل به شرح جز ینا یگراصول د .»شود ینم یازسبب امت
و  یاتاست کـه نشـر   ذکر شده 24است و در اصل  را ممنوع کرده یدعقا یشو سوم تفت یستب

  ی باشد.حقوق عموم یااسالم  یبه مبان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ یانمطبوعات در ب
 تواننـد  یمـ  ینـ ید يهـا  یـت اقل ی،اساسـ  ونقان 26به موجب اصل  است که ن تذکر الزمیا
خصـوص   یـن در ا 1360احـزاب مصـوب    یتقانون فعال 4باشند. ماده  یتانجمن و جمع يدارا
اسـت   یالتیتشـک ی، قـانون اساسـ   13موضوع اصـل   ینید هاي یتانجمن اقل: «دارد یرر ممق

مسـائل   یکه هدف آن حـل مشـکالت و بررسـ    ینید یتداوطلب همان اقل يمرکب از اعضا
 یلتشـک  ییاست کـه شناسـا   یهیبد». باشد یتآن اقل یژهو یو رفاه یاجتماعی، فرهنگینی، د

  است. یتفعالدادن انجام  يبرا یشناختن مکان یتمستلزم به رسم ،انجمن
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نهضـت   ياز دسـتاوردها  یکه آوردن فصـل سـوم در قـانون اساسـ     ید گفتمجموع با در
حقـوق   یـاي اسـت و آن اح  شـده اشـاره   یـز ن ینی+امام خم هاي یانیهبود که در ب ی ایرانمردم
 تهبرگرفهم  ،فصل ینا یانب شد. یم یمالپا يپهلو یماست که توسط رژ هایی يو آزاد یعموم

  شود:  یسوره حجرات ذکر م 13 یهآ دارد که در یقرآن يو هم مبنا ستبودن نظام ا یاز مردم
ـ  يهاا يا و جعلنـاکم شـعوبا و قبائـل لتعـارفوا ان      يالناس انا خلقناکم من ذکر و انث

  يکم؛اتق اکرمکم عنداهللا
 یلـه قب یلـه و شـما را قب  یممرد و زن خلق کـرد  یکهمانا ما شما را از  !مردم يا
 ینشـما نـزد خـدا بـاتقواتر     ینتر یهمانا گرام اسید.را بشن یگرتا همد یمرار دادق

  شماست.

 ینقشـ  ي،نـژاد  یصخصا ياست و اسالم برا ینشدر اسرار آفر يپس رمز اختالفات ظاهر
  .شود یعادالنه حقوق مردم قائل نم یمدر تقس

اتبـاع   را که یحقوقاست.  یاسیحوزه س ي،مشارکت در امور کشور يها حوزه ینتر از مهم یکی
ی، (مـدن  ینـد. گو مـی  یاسـی حقـوق س  نماینـد،  یمشارکت مـ  یتآن در حاکموسیله کشور دارند و به 

 یـق هـم از طر  کردن نقش دارند و عمدتاً ینه انتخابدر زم یراندر ا یمذهب هاي یتاقل )207 :1385
) ممقننه (فصـل نهـ  فصل مربوط به قوه  یلدر ذ .اثرگذار باشند یماتند بر تصمتوان یمجلس شورا م

 يآشـور  یحیانو مس یندهنما یککدام یمیان هرو کل یانزرتشت« دارد: یم یانب شصت و چهارماصل 
 ینـده انتخـاب  نما یـک شـمال هرکـدام    و جنوب یارمن یحیانو مس یندهنما یک مجموعاً یو کلدان

بـه  ي ا هینـد نماآنها  ينشده است و براصحبتی  یزبان و یقوم هاي یتاصل از اقل ینچرا در ا .»کنند
 يگـذار بـرا   گفت قانون یدبااست؟ نشده  یینتع ،مشخص شده گفته شده ینسه د يکه براي ا هیوش
بـر اسـاس    یزگفـت تمـا   یـد مورد با یناست و در ا قائل نشده یزتما یت،با اکثر ها یتدسته از اقل ینا
  .یافته است یشترينفوذ ب یاسیحقوق س ینهدر زم یند

 یرهاز سـ  که برگرفتهرا  یروش عمل ها یتدر برخورد با اقل 1357پس از انقالب سال  ایران
 یحمسـ  یـروان داد. ارامنـه از پ  یحتـرج  ،است هکه قرارداد ذم یبر روش فقه ،بود یامبرپ یاسیس

 .اسـت  یـران ا ارامنـه  متعلق به جامعه یساکل 200به  کینزد .دارند یندهو در مجلس نما هستند
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ي متعـدد  يهـا  و فصـلنامه  هـا  ، روزنامهها ارامنه مجله یقانون اساس ست و ششمیبطبق اصل 
مراکـز   ینرارات در تهـران از بزرگتـر  آ ست. باشگاهآنها ینتر یراژاز پرت »یکآل«که مجله  ارند د

  .ارامنه کشور قرار دارد جامعه یاختصاص یارکشور است که در اخت یورزش
. در دارنـد  یجهـان  یـه اتحاد یک ارند،حضور د یزکشورها ن یگراز آنجا که در د یزن یانآشور

 یـن اینـده  نما »یـا کل«به تهران منتقل شد.  یکااز آمر یهاتحاد ینا يدفتر مرکز 1378 یورشهر
آزادانـه مراسـم    ییو برپـا  يآشـور  یاتاقدام را حفظ فرهنگ و ادب یندر مجلس علت ا یتاقل
 یـق ز طرا یآثـار جهـان   رسـت و ثبـت آن در فه  یانآشور یخیتار یساهايکل يو نگهدار ینید

در  ینـده نما یـک  ،طبـق قـانون   یانجم) آشور جام :(به نقل از داند. یم ی ایراناسالم يجمهور
  .هستند یمبهنام و مر يها مدرسه یتاقل ینمدارس ا ینتر . مهمدارندمجلس 

 یـت جمع یندومـ  یـان کـه بعـد از ارمن   هسـتند  یانزرتشـت  یـران در ا ینـی د هـاي  یتاقل یگرد از
ـ  جهـان  یانبه نام کنگـره زرتشـت  ي ا آنها کنگره د.باشن یم یرانمسلمان ایرغ  یرخانـه د و مقـر دب دارن

 رايدر مجلـس شـو   ینـده نما یـک  یان) زرتشـت 33ـ   35 :1384(بهـار،   .در تهران اسـت  ی آنهادائم
جامعه پزشـکان   ياند و دارا داشته یراندر ا یاديز پیشرفت ی،از لحاظ علم یان. زرتشتدارند یاسالم

از جملــه  هســتند.خـود آزاد   ینــیمراسـم د دادن در انجــام  آنهــا .هسـتند ي ا و مهندسـان گســترده 
  .استو نوروز  يجشن سده سوز شود، یبرگزار م یرانساله در ا که همه یتاقل ینا يها جشن

شـهر   یناکثر آنها در تهران سکونت دارند و در ا که هستند یهودیان یراندر ا یگرد اقلیت
 .آن اسـت  یدترینآباد جد یوسفدارند که  یسهکن 16ان آنها در تهر .دارند یپنج مدرسه تخصص

مـواد   يهـا  فروشـگاه یان، دانشجوسازمان سازمان جوانان، ی، فرهنگ يها مجتمع ینعالوه بر ا
دکتـر   یمارستان. بدارند» تموز«و  »یناافق ب«مثل  يمتعدد یاتد و نشریهوطبق شرع  یگوشت

آنها حول سـه محـور    یاسیس یتفعال .است نیراا یهودیان از آنِ یپورگ یباشگاه ورزش یرو وسپ
متمرکـز اسـت.    یـز ن یمیانکل یره انجمنمد تیئآنها در مجلس و ه یندهنمایهود،  ینیمرجع د

عـام   به مناسبت ابطال حکم قتـل » پور«از جمله جشن  يمتعدد يها جشن یهودیان همچنین
  )5ـ  7 :1389یگی، (رشد ب .ددارن باستان یراندر ا یهودیان
و  یاست تا مطـابق احکـام اسـالم   کرده  یسع ی دارد،،اسالم یاز انقالب که حکومت پس ایران
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اسـالم شـعار    طـور کـه   را در جامعه اجرا کند. همان ینید یستیو همز ااصل مدار ین،د ینسفارش ا
 ینـه اصـول خـود را در زم   یـز ن یـران ا یاست، قانون اساسـ  را از اول ظهور سر داده یدوحدت و توح

  است. کرده ینتدو ینید یستیو همز ید، وحدتاصل توح بر اساس سه ها تیحقوق اقل یترعا
آنچـه در قـانون    زیاست، ن یراندر ا ها یتاز امکانات اقل یشده بخش کوچک گفته یازاتامت

 یدر قـانون اساسـ   .اسـت  را متضمن شده ها یتحقوق اقل یترعا یرانا گفته شده است. دولت
 یـت گـذار اقل  قـانون  ،. درواقـع است ی بارزترزبان یا یقومنسبت به  ینید هاي یتاقل یزتما یرانا

  است. محسوب کرده یتاکثر ءجزباشند،  یمسلمان م را که عمدتاً یو زبان یقوم
و بـه طـور خـاص در     یره ائمهکه در س میپرداز یم يا یاز اصول و مبان یبرخبه  یان،پا در

 هـا  یـت حقوق اقل يبرا یوان چهارچوببه عن تواند یم ووجود دارد  ها یتدر مورد اقل یامبرپ یرهس
  مطرح شود:   یاسالم يدر جمهور

  یو مبان اصول
اصل عدالت و  ،ائمه بر اساس آن شکل گرفت یرو سا یامبرکه رفتار پ ی: اصلاصل عدالت .1
در  یم. قرآن کرکرد یاجرا م ها یتاقل یحت ،اصل را در قبال همه ینا یامبراوست. پ يمحور حق

نشود که بـا آنـان بـه عـدالت رفتـار       ی باعثگروه یگاه دشمن یچه: «فرماید یخصوص م ینا
 يدر مـوارد متعـدد   یـامبر ) پ8 / (مائده .»به تقواست تر یکن نزدآ که کنید یشهعدالت پ ید.نکن

را اکثـر   یشـان ا قضـاوت عادالنـه   شـد و  یم یدهبرگز یهودیانبه عنوان داور در حل اختالفات 
  .پذیرفتند یم ،بدون غرض یهودیان

اشتراك دینـی بـا مسـلمانان     گونه روشن است که چنین رفتاري در برابر دشمنانی که هیچ
هـاي   مآبانه پیـامبر بـا اقلیـت    آیینه رفتار نیک و عدالت، پردازند و گاه به جنگ با آنها می ندندار

دهد، چنانچـه مشـهور    دینی است که اشتراکاتی با مسلمانان ندارند. تاریخ نیز چنین گواهی می
 فتـار اي ر به گونـه  ،مالیات از اهالی خیبر بود گرفتنکه مأمور پیامبر در  هبن رواح  عبداهللاست 

اي و  با چنین رفتار عادالنـه  :گفتند ستودند و می کنندگان مالیات، وي را می کرد که پرداخت می
  )369 / 3 تا: یبهشام،  (ابن است. ها و زمین استوار شده با چنین عدالتی آسمان
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اصل کرامت  ها، یتائمه در قبال اقل یرو سا یامبرپ يرفتار یگر: اصل دیرامت انساناصل ک .2
 یـامبر . پبـود  اسـراء  سـوره  70 سوره حجـرات و  13یه ها بر اساس آ انسان دادن به یتو شخص
افـراد   یتشخصـ  شدند ینم ینحو راض یچافراد قائل بودند و به ه یک یک يبرا يادیزاحترام 

  )6: 1385، (شریعتیرد. یقرار گ یگران مورد خدشهتوسط د
آنـان بـه عهـد و     یبنديپا ،ائمه یرو سا یامبرپ هاي بارز یژگیو از یکی: به عهد ياصل وفا .3

و » هللا اوفـوا بعهـد  «، »اوفوا بالعقود«همچون  از قرآن يمتعدد یاتاست. آ بوده یشخو یمانپ

: فرمایـد  یمـ  یثیدر حـد  بریـام . پپردازنـد  یموضوع مـ  ینا به صراحت به »ميانوالتنقضوا اال«

. »نـدارد  یند یست،ن یبندپا یشعهد خو که بر یندارد و کس یمانا یست،دار ن مانتا که یکس«
ـ پ . رفتارکند یم یدکأاصل ت ینبر ا یشماريدر موارد ب یامبرپ یرهس )62 / 2: 1364متقی، (  امبری

بـر متعهـد    یلـی ه دلهمـ  یهـود  یلعمل او بعد از فتح مکه و برخوردش با قبایبیه، در صلح حد
الغـدر بکـل   « :نقض پیمان با هر فردي ممنوع و قبیح اسـت ی، عل امام بودن اوست. از دیدگاه

  )95 :1386آمدي، (. »احد قبیح
و  یـامبر بـه پ  یشحل اختالفات خو يبارها برا ینهساکن مد یرمسلمانان: غیاصل دادخواه .4

بـه   ي،آنها حکم کرد یناگر ب«سوره مائده:  42 آیه به بنا هم یامبر. پکردند یائمه رجوع م یرسا
 در پاسـخ بـه   شانیا. گذارد یمسلمانان نمیرمسلمانان و غ یانم یزيتما یچه» عدالت حکم کن

اگـر دختـرم    گوید: یاو رجوع کرده بودند م به يحد بر فرد يشفاعت در اجرا يکه برا افرادي
سـوره   42 یـه آ یران در تفسـ مفسر ی. برخکردم یدستش را قطع م ،کرده بود يفاطمه هم دزد
بـه   ،بـود  یهوداز اشراف  که يعدم حکم فرد زناکار يبرا یهوداز ي ا عده« :اند مائده نقل کرده

 .»کـرد  أییـد همـان حکـم قـرآن را ت    یـامبر پ یول ،بدهد یگريبودند تا حکم د آمده یامبرنزد پ
  )357/  5 :1379یی، (طباطبا

حـق   یـامبر، در زمـان پ  هـا  یـت اقل يشـده بـرا   شناخته یت: از حقوق به رسمیتاصل مالک .5
تملـک   یتمـالك مشـروع   .انـد  که به طور مشروع به دست آوردهاست  یآنها بر اموال یتمالک
 یـن ممکـن اسـت در د   ینبنابرا  خودشان است. یند يدستورها ها، یتاقل ياز اموال برا یبعض
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 ،خـوك  یـا شراب  ثلشود م یچون مال محسوب نم یاید،در ن یمسلمان یتملکه ب يزیچاسالم 
تعرض  ینهدر منشور مد یزن یامبر. پیداز اهل کتاب درآ يفرد یتبه ملک یزچ که همان یدر حال

  .بود را ممنوع کرده ها یتاموال اقل به
شـناخته   یتمسلمانان و اهل کتاب را به رسم ینب يارتباط اقتصاد یامبرپ ینکه،ا یگرنکته د

   ست:ا چنانچه نقل شدهبود. 
را گرفـت و   یامبرپ يجلو ،در راه یهوديداشته. فرد  بدهی یهوديرد به ف یامبرپ

 یکـه در حـال حاضـر مـال     گوید یم یزن یامبرپ شود و یخواستار مطالبه مالش م
. پس کنم ینم یترها یکه تا مالم را نده گوید یاو بدهد و آن فرد هم م ندارد به

 یـامبر از بـه دنبـال پ  نمـ  يبـرا ي ا هدنماز ظهر ع یدنبا رس .کنار او نشست یامبرپ
را  یـامبر کردنـد کـه پ   یـد را تهد یهوديفرد  ،باخبر شدند یهاز قض یآمدند و وقت

و نمـاز ظهـر و عصـر را در     یدنداشـته باشـ   يبا او کار :فرمود یامبراما پ .رها کند
 یهـودي بـا  فـرد   .منوال بـود  ینجا اقامه کرد و تا ظهر روز بعد وضع به هم همان

  .)216 / 16 :1304ی، (مجلس . آورد ... یماناسالم ا به یامبرپ یايسجا یدند

 بـه  شانیا ياحترام واال یايو ائمه گو یامبرپ یره: سافراد یانسان یتاصل احترام به شخص .		6
  . منقول است: گذارد یاحترام م یزن ها یتبه جسد اقل یحت یامبرکه پ يبه طور هاست؛ یتاقل

خاست. اصحاب گفتنـد:   احترام آن به پا به یشان. اددادن یعبور م یامبررا از کنار پي ا جنازه

 يسـت ال«مطلب مطلع اسـت و فرمـود:    یناز ا نان فهماند کهآ به یامبربود. پ یهوديفرد  زهجنا
  )273 / 78: 1304ی، (مجلس ».نبود یانسان جنازه یاآ ؛نفساً

  .بودرام قائل احت يو مرام و یشک انسان، فارغ از يخدا برا یامبرکه پ دهد یامر نشان م ینا
افـراد بـدون در    بـه  یکین ،و ائمه به مسلمانان یامبرپ يها از سفارش یکی: یکیاصل احسان و ن .7

 کنـد  یسوره ممتحنه استناد مـ  8 آیه عمل خود را به ینا یامبراست. پ يفرد یاتنظر گرفتن خصوص
 یکـی نـان ن آ به هک دارد یمو ... باز ن یدندبا شما نجنگ ینکه در د یخدا شما را از کسان: «گوید یکه م
 .اهلش انجـام ده یراهلش و غ يرا برا یککار ن«است:  آمده ینچن یزن یامبراز پ یتیدر روا ....»ید نکن

  )33: 1379ي، شهر يرمحمدي ( .»يا تو اهل انجام آن بوده ید،اهلش نرس چنانچه به
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 یروابـط اجتمـاع   ،ائمـه  و یـامبر : پیگـران سالم و آزاد با د یاز روابط اجتماع ياصل برخوردار .8
و  هـا  و همچون مسـلمانان در نشسـت   ندنان را طرد نکردآ گاه یچه .ندداشت ها یتاقل ی بامناسب

ر یامببه خانه پ یهودي ي. معروف است تعدادکردند یآداب معاشرت با آنها رفتار مو ها  برخاست
 .»بـر شـما   ینگ و نفر، ننیکمالسام عل«گفتند:  »یکمالسالم عل« يدر بدو ورود به جاو ند رفت

 :پس از مالقات با حالت اعتراض به حضـرت گفـت   یشه. عا»یکمو عل«در جواب گفت  یامبرپ
 .»بـر شـما بـاد   « :گفـتم  یزفرمود: چرا من ن یامبرپ ي؟چرا جواب آنان را نداد !لعنت بر آنان باد

  )241 / 5 :1304ی، ر همان سخنان را با احترام به خودشان برگرداند (مجلسیامبپ یعنی
 یگـر مذاهب د یرواناسالم با پ یامبرکه پي ا عهدنامهدر : ینیمراسم د يدر اجرا ياصل آزاد .9
 یحتصـر  هـا آن یمو ترم یرو داشتن معابد و تعم یمراسم مذهب يو آزاد یدهعق يزادآ اند، به بسته
 یناس ینسرزم یحیانمس ياسالم در سال دوم هجرت برا یغمبرکه پي ا عهدنامهدر است.  شده

  .خورد یبه چشم م یبه شکل روشن یمذهب یستیاست، همز نوشته یطالببن اب ی به خط عل
را  یـا ندهم و اشخاص تارك دن ییرو راهب آنان را تغ یش: کشکنم ی... من عهد م

آنـان را   يهـا  هـا و خانـه   از صومعه نرانم و مسافر را از سفر باز ندارم، و نمازخانـه 
و  یـاورم سـاختمان مسـجدها ن   ين بـرا آنـا  یسـاهاي کل از یـزي خراب نکنم و چ

کـس از   یچ... و به ه است خدا را شکسته یمانپ ،کند ینهرکس از مسلمانان چن
نها نرسد و آ به ريبا مدارا با آنان رفتار شود و آزا یدزور گفته شود و با یدآنان نبا

 یمآنـان محتـاج تـرم    یساهاياگر کل. ...  معزز و محترم خواهند بود ،دنهرجا باش
خـود   یدر اعمـال مـذهب   یحیانو مسـ  ،نان کمک کنندآ به یدبا مانانمسل ،دباش

  )120 / 4: 1345یدان، (ز. ...  کامالً آزادند

آنـان را   یمذهب ياست، آزاد نجران بسته ياسالم با نصارا یغمبرکه پي ا عهدنامهدر  یزن و
  :  کند یم ینتضم ینچن

گونـه   یچنخواهـد شـد، هـ    اش اخـراج  حومه یا یسااز کل يزاهد یا یشکش یچه ...
 یلهآنهـا بـه وسـ    یاراضـ  ینبر آنهـا نخواهـد شـد و همچنـ     یريتحق یاو  یلتحم

نهـا اعطـا   آ به ،که درخواست عدالت کنند یی. آنهادما اشغال نخواهد ش یانلشکر
  )65 :1364ي، (بالذر. ...  خواهد شد
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 يها که نشانهاست رفتار خود قرار داده  يرا مبناامبر و ائمه یپ یرههم س یاسالم يجمهور
. دمشـاهده کـر   یاسـالم  يجمهـور  یعمل هاي یاستو س یدر متن قانون اساس توان یآن را م

 ه ایـران یـ و عل ها یتبشر و حقوق اقل حقوق بر ضدغرب  یغاتیتبل يها بنگاه  که ییناروا یغاتتبل
 گـاه و ن یسـتی اومان نهـا بـر اسـاس فلسـفه    چراکـه آ  قـرار داد، مبنـا   یـد نباکننـد را   یمطرح مـ 

بـر   یمبتن یاسالم ی، ایدئولوژياسالم يکه جمهور یدر حال ؛نگرند یبه حقوق م یانهگرا انسان
کـه شـأن    ییهـا  گـروه  يبـرا  یاسالم يرو جمهور نیازااست.  را مبنا قرار داده یدستورات اله

  .یستقائل ن یحقوق یانبازان و بهائ مانند همجنس گذارند، یپا م یررا ز یانسان

  نتیجه
 .عصر ائمـه و دوران معاصـر   :مقاله شامل دو دوره بود یندر اسالم در ا ها یتق اقلحقو مبحث

و سـخنان   یـامبر پ یرهاز قرآن، س یبرا به ترت ها یتدر دوره اول احکام اسالم درمورد حقوق اقل
روابـط   یاندر ب یژهبه و یرانا ی. قانون اساسیمکرد یانائمه ب یرو سا ×یو حضرت عل یشانا
در صدر اسالم هـدف از   یم،طور که گفت . همانیره ائمه استن و سآقر یاتم از آلهم ،ملت ینب

بعـد از انقـالب    یـران ا یو وحـدت بـود و در قـانون اساسـ     یدبه توح دنیرس ینی،د یستیهمز
 یـد مانند اصل دوم که مـردم را بـه شـعار توح    ،را استنتاج کرد یجهنت ینا توان یم یزن یاسالم

 ی کمتـر در جوامـع اسـالم   ها یتحقوق اقل ،گفته شده به جز دو دوره الماس یخ. در تارخواند یم
 خـأل  یـن . وجـود ا هسـتیم  یجوامع اسالم یشاهد آن در برخ یزبسا اکنون ن شد. چه یم یترعا
  .است یبر جوامع اسالم یو پادشاه یکتاتوريد يها از سلطه نظام یناش یخیتار

از موضـوعات   یکـی بـا آن، همـواره   و مسائل مرتبط  یدر جوامع مل یتاقل يها گروه وجود
 یـان، م یـن اسـت. در ا  الملـل بـوده   ینالملل و حقوق ب ینروابط بیاسی، در علوم س زیبرانگ بحث

 یدارپا يعنصر توان یدر جوامع مختلف را م یريو وقوع کشمکش و درگ ها یتنقض حقوق اقل
دوگروه در  ینا همواره هچراک ،دانست یخدر تمام ادوار تار یتو اقل ریتگروه اکث یاندر روابط م

را  یـت حقـوق اقل  ،دارد یشتريقدرت ب یتنقاط افتراق دارند و چون اکثر یکدیگر هایی با ینهزم
سـخن  ي ا جامعـه  یچهـ  در هـا  یـت کامل حقوق اقل یتاز رعا توان ینم ینبنابرا  .گیرد یم یدهناد
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در عـوض   ،ادار باشدوف ها یتحقوق اقل یتاگر دولت به رعا است که ینا یامبرپ سیرهگفت. اما 
 یـت خود را به دولت نشـان دهنـد و تمام   يوفادار یزن یتاقل يها بود که گروه یدوارام توان یم

  خواهد بود. یزن یتبه نفع اقل ی کشورثبات و رفاه عموم یراز ،کشور حفظ گردد یارض
و  یـدات آن در دفـع تهد  يعـالوه بـر کـارکرد ابـزار     هـا  یـت ت حقـوق اقل یـ رعا ینهمچنـ 
گفت که ثبـات   توان یقاعده عام م یکبه عنوان  ینبنابرا. ارزشمند است نفسه یف مخاصمات،

 یرهاست که ما از سـ ي ا قاعده ین. اشود یم ینمأبهتر تها،  یتکشور با حفظ حقوق اقل یتو امن
 1400در  ینـه منشور مد یندر آغاز حکومتش با تدو ینید هاي یتدر برخورد با اقل یامبرپ یعمل

قواعـد   یـن از ا یبـا تأسـ   توانند یم یزمعاصر ن یاسالم يو کشورها یمآورد سال قبل به دست
  ثبات کشورشان استفاده کنند. يبرا ی،کل

 یـک آنها را بـه عنـوان   نکه یا. نخست کار گرفتند بهرا  یوهدو ش ها یتدر برخورد با اقل ائمه
در  یامبررا پ یوهش یندارند. ا یفیافراد حقوق و وظا ینا رو نیا شناسند، از یم یتشهروند به رسم

قـرارداد بـا نـام     یـک کرده بود. دوم با انعقاد  یحتصر ینهدر منشور مد ینهآغاز حکومتش در مد
»یاسـالم  يجمهـور  کننـد.  یمـ  ینمأآن را ت یتامن ها، یتاز اقلیه جز یافتدر قبالو در » هذم 

رچـه مبحـث   . اگیـد نخست را اجرا نما یوهش یشتردوم، ب یوهاست ضمن توجه به شکرده  یسع
از  گرفتـه  تئنش یموضوع یر،از جمله گسترش ارتباطات در دو قرن اخ یبه علل ها یتحقوق اقل

 ،هـا  نظـام  یناز ظهور ا یشها پ قرن ینی،منابع د طبق ت؛ امادر غرب اس یدموکراس يشعارها
  است. بوده یژه اسالمبه و یاله یانمبحث مورد اهتمام اد ینا

ماننـد   ينوظهـور  هـاي  یـت به موضع اسالم در مورد اقل یمانستمقاله نتو ینرو که در ا آن از
را بـه خواننـدگان    ضـوع مو یـن امطالعـه   یم،بپـرداز  یفقه يبازان با مبنا همجنس یاو  یانبهائ

 که هایی شود اقلیت یمشخص م یره ائمهس يواحاز ف البته. کنیم یم یشنهادمقاله پ ینمحترم ا
طـور کـه در    همـان  یستند؛برخوردار ن یاز حقوق ،اند تهپا گذاشیر را ز یو شأن انسان یداصل توح

  .شود یسلب م شان حقوق ،خود را نشر دهند یدعقا یانبه ع ی اگراسالم يجمهور
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  و مآخذ منابع
 .يمن کرآقر .١

 .نهج البالغه .٢

 ،م، قـ هاشم رسولی ترجمهو دررالکلم،  غررالحکم، ۱۳۸۶، آمدي، عبدالواحدبن محمد .٣
 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي

  نشر مشهور. ،، تهران×رساله حقوق امام سجاد، ١٣٨٨ين، محمدحسي، رافشا .٤
فرهنـگ   يـاد بن  ،، تهرانهمداني  ينالد يعترجمه رف، يرالنبيس ،تا ي، عبدالملک، بهشام ابن .٥

  .يرانا
  سروش. ،، تهرانيري، ترجمه محمد وزينبو يرهس، ١٣٥٩ اسماعيل بن عمر، ،يرکث ابن .٦
تنظـيم و نشـر آثـار امـام      همؤسسـ  ،، تهرانامام صحيفه، ١٣٧٨، اهللا يني، سيدروحخمامام  .٧

  .+خميني
  البالغه. نهج يادبن،  تهران ،البالغه ترجمه و شرح نهج ،١٣٨٥يم، ، محمدابراهآيتي .٨
  قومس. ،، تهرانيرترابيم يد، ترجمه سعيقيتطب ياسيس يمبان، ١٣٨٦يک، ، پاتراونيل .٩

ـ  ميشه امادر اند ياستاخالق و س ،١٣٨٤ي، ، محمـدعل برزگر .١٠ انتشـارات   ،، قـم ×يعل
  .يتزمزم هدا

 ،ذرتـاش آذرنـوش، تهـران   آ ، ترجمـه فتـوح البلـدان   ،١٣٦٤ي، يـ يح بن ، احمدبالذري .١١
  .سروش

  .يشهاند  خانه ،، تهرانؤيدي، ترجمه محمد ماسالم و حقوق بشر، ١٣٨١، ، مارسلبوازار .١٢
  تهران، نشر چشمه. ،ما يآسمان ياناد ،١٣٨٤، ، مرادبهار .١٣
  .اول اپ، چيشهاند  ، تهران، خانهدولت آفتاب ،١٣٧٧ي، فمصطي، تهران دلشاد .١٤
 اپ، چـ يثدارالحـد  ،، قـم ×يامام عل نامه ياستس، ١٣٧٩، محمد، يشهر ري يمحمد .١٥
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  .اول
  .يرکبير، ترجمه علي جواهرکالم، تهران، امتاريخ تمدن اسالم ،١٣٤٥جرجي، زيدان،  .١٦
  . چهارم اپ، چيدانتشارات توح ،، قميحکومت اسالم يمبان ،١٣٦٢، ، جعفرسبحاني .١٧
  .دوم اپ، چيت مرکز مطبوعات اسالم انتشارا ،، قميتفروغ ابد ،١٣٧٩، ــــــــــــــ ـــ .١٨
ـ  ، »يدر حکومـت علـو   هـا  يتحقوق اقل« ،١٣٨٥اهللا،  روحشريعتي،  .١٩  يفصـلنامه تخصص

  .٣٥، سال نهم، شماره دانشگاه باقرالعلوم
(اشــخاص و  يمــدنحقــوق  ،١٣٧٦، زاده قاســم يمرتضــ يدو ســ ينحســ يدســصــفايي،  .٢٠

  (سمت)، چاپ دوم. يکتب علوم انسان ينه و تدوع)، سازمان مطالينمحجور
  .يازدهم اپ، چيالعرب ياءاح يروت،ب ،يعهالش يلوسا ،تا يب، حسن بن ، محمدعاملي .٢١
سـال   ،حـوزه  يگاهپا ،»هـا  يتو حقوق اقل ×يامام عل«، ١٣٨٩ي، ، عباسعليزنجان يدعم .٢٢

  .هشتم، شماره دوم
 ،، تهـران ي ايـران اسـالم  يجمهـور  يحقوق اساسـ  ياتکل ،١٣٨٦،  ـــــــــــــــــــــــــ .٢٣

  .اول اپمجد، چ
ـ    ها يتحقوق اقل، ١٣٨٧،  ـــــــــــــــــــــــــــ  .٢٤ تهـران هبر اساس قـانون قـرارداد ذم ،، 
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  سبک زندگی معصومین در تعامل با اهل کتاب و اصول آن

  *سید فخرالدین طباطبایی 

  چکیده

ضرورت این تحقیق در این نکته است که بسیاري از مـراودات بازرگـانی و سیاسـی    
ردمان آن ریشه در دو دین یهودیت و مسـیحیت  مسلمانان با کشورهایی است که م

دارند. به همین دلیل، استخراج اصول و رهنمودهاي اسالم در تعامل با این گروه، از 
  اهمیت بسیاري برخوردار است.  

این مقاله با این فرض که شایسـته اسـت انسـان حتـی در مـراودات خـود بـا غیـر         
هاي تعامالت خـود   مایه م خود، بنمسلمانان با نگاه به منش رفتاري پیشوایان معصو

تـرین اصـول حـاکم بـر تعـامالت       آن استوار کنـد، در پـی بـازگویی مهـم      را برپایه
  معصومین با اهل کتاب و برخی از زوایاي روش زندگی آن بزرگواران است.

شود روش و سبک زندگی پیامبر خدا و امامان شـیعه بـا اهـل     در نتیجه، روشن می
که دشمنان اسالم و مسلمانان متعصب و کـج انـدیش بـدان    کتاب نه همانند آنچه 

کاران بـدان   چیزي که مسامحه فشارند، خشن و دور از عقالنیت و نه همانند آن پامی
حد و حصر است. این سبک زنـدگی اصـولی دارد    قائلند، داراي تساهل و تسامح بی

  که در آیات الهی به روشنی بیان شده است.

  کلیدي واژگان

  ازدواج با اهل کتاب، حقوق اهل کتاب، سبک زندگی.  طهارت ذاتی،اهل کتاب، 

                                                                             

  sft313@Gmail.com  ام خمینی.سسه آموزشی پژوهشی امؤم ،دکتري فلسفه دین جويدانش .*
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  مقدمه

 افکنـده  سـایه  يو افعـال  تمـام  بـر  که است اصولی از برآمده یهر انسان زندگی منش و شیوه
 سـیره  و در ایـن میـان، روش  . انسـان اسـت   قبـول  مورد منابع ز برآمده ازیاین اصول ن است؛

 اصـول  آن، بـه  اسـتناد  با مسلمانان که است یمطمئن و مهم هاي مایه بن از |پیامبر زندگی

يف  لَکُـم  کـانَ  لَقَـد « که خداونـد در آیـه   کنند؛ چنان می را استخراج خود دنیوي و دینی زندگی
 در شما يبرا ؛ قطعاًکَثرياً اللَّه ذَکَر و الْآخر الْيوم و اللَّه يرجوا کانَ لمن حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ

 و دارد امیـد  بازپسـین  روز و خدا به که کس آن نیکوست؛ براي سرمشقی خدا رسول] به اقتدا[
 روش در را پیـامبر  کنـد  مـی  گوشـزد  اسـالم  اهل ) به21. (احزاب / »کند می یاد فراوان را خدا

  .دهند قرار الگو خود، زندگی
و  |ز جانشـینان پیـامبر  یرا ناشتباه، آنان  و خطا از خود امامان عصمت اثبات شیعیان، با

 انسـانی  شـیعه بـا   حساب، هر این با دانند. حضرت می آن سیره سنگ هم را آنها سیره و روش

رو  ایـن  از .اسـت  زنـدگی  بخش الگو 1اش، ساله پنجاه و لحظه حیات دویست لحظه که روبروست

ز بـر  یمانان را نهاي تعامالت خود با غیرمسل مایه براي پیروان امامان شایسته است که حتی بن
  ه منش رفتاري پیشوایان معصوم خود، استوار کنند. یپا

هـاي فقـاهتی، برخـی از نکـات      بر این اساس، بسیاري از فقیهان شیعه بـه فراخـور بحـث   
اند.  صورت پراکنده در ابوابی همانند طهارت، جهاد و ...، بررسی کرده مربوط به این جستار را به

آوري آنها همـت گمارنـد؛ از    شد که برخی از اندیشمندان، به جمعها باعث  پراکندگی این نکته
ه (عمیـد   قـرارداد  براسـاس  هـا  اقلیـت  جمله در کتاب حقـوق  و اسـالم و   )1362زنجـانی،   ذمـ

شماري از حقوق گروهی از اهل کتـاب ـ     تنها )1344زنجانی،  آمیز، (عمید همزیستی مسالمت
  شده است. یاند، بررس ه بستهـ که با حکومت اسالمی پیمان ذم نه همه آنها

نویسـی از   هاي حاکم بر مقاله سو و محدودیت این نوشتار با توجه به گستره موضوع از یک
                                                                             

، اثـر رهبـر معظـم انقـالب، حضـرت      سـاله  انسـان دويسـت و پنجـاه   . این اصطالح برگرفتـه از کتـاب   1

 اي است. العظمی خامنه اهللا آیت
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ان معصـوم بـا اهـل    یشـوا یین اصول حاکم بر تعامالت پتر مهمسوي دیگر، تنها توانسته است 
  .باره، بازگو کند کتاب و برخی از زوایاي روش زندگی آن بزرگواران را دراین

  تعریف اهل کتاب
 الّـذين  إنّ«) 15، (مائده / »الکتاب أهل يا«بسان  يریدر بسیاري از آیات الهی، خداوند با تعاب

) بارهـا از گروهـی   44(نساء /  »الکتاب من نصيباً أوتوا الّذين« ) و144(بقره /  »الکتاب أوتوا

از قـرآن اسـت.    غیـر » کتـاب آسـمانی  «مان بـه  یسخن به میان آورده که وجه مشترك آنها ا

به تبع قرآن در میان مسـلمان نیـز    1ترین اصناف این گروه هستند. یهودیان و مسیحیان، مهم

  براي اشاره به این گروه استفاده شده است.» اهل کتاب«و » کتابی«واژگانی مانند 
 نبـی  رسـالت  منکرانِ همه بر اي است و از سوي دیگر، کفر در قرآن داراي معناي گسترده

معاد ـ چه به کتاب آسمانی باورمنـد باشـند     هاي دینی همچون یا برخی آموزه قرآن، |اکرم

تـوان یافـت کـه در آن، اهـل      رو آیات فراوانی در قرآن می این است. از شده یا نباشند ـ اطالق 

داد    2اند. هتوصیف شد» کفر«کتاب به  فقهاي شیعه نیز با استناد به این رویکرد، اینـان را در عـ

  ن تعریف کرد: یتوان چن یم را» اهل کتاب«اد شده، یآورند. با توجه به نکات  یم ارکفار به شم
 بـا  داشته، وباور  قرآن جز آسمانی کتب از یکی به هستند که کسانی کتاب، اهل

 .انـد  پاي فشرده و مسلمان نشـده  خویش یشینپ یشک بر آمدن اسالم، همچنان
 یـا  قرآن انکارمانند ، به دالیلی با وجودي که به خداوند معتقد هستند گروه این

(بـراي مطالعـه بیشـتر، ر.ك:     .شـوند  مـی  نامیـده  ، کـافر |اکـرم  نبـی  رسالت
  )68/  1ق:  1409طباطبایی یزدي، 

                                                                             

را نیز از جملـه اهـل کتـاب    » صابئین«و » مجوس«. برخی از علما با استناد به برخی از آیات و روایات، 1
راي دوري از این اختالف، تنها درباره یهودیان و مسیحیان که به یقین جزء اهل دانند. مقاله حاضر ب می

 کند.  کتاب هستند، بحث می
 )2؛ حشر / 1؛ بینه / 98عمران /  (آل» تشهدونَ أَنتم و اللَّه بِآيات تکْفُرونَ لم الْکتابِ أَهلَ يا« :70عمران،  آل .2
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  اصول حاکم بر سبک زندگی امامان معصوم در تعامل با اهل کتاب
فتـه از  از اصول و قواعدي است. ایـن اصـول نیـز برگر    شیوه رفتار هر شخص یا گروه، برآمده

برگرفتـه از   ^منابع مورد اطمینان است. بـه بـاور شـیعه، شـیوه رفتـاري پیشـوایان معصـوم       
، »ثقلـین «و قرآن، در حدیث  ^دستورات الهی در قرآن است. به همین دلیل، امامان معصوم

ان تـو  رو با نگاه دقیق به آیات قرآنی، می اند. ازاین شمار آمده ناپذیر از یکدیگر به  دو ثَقَل جدایی
برد. از سوي دیگـر، بـا بررسـی در سـیره آن بزرگـواران نیـز        به منش و رفتار ائمه معصوم پی 

توان به تفسـیري درسـت از آیـات الهـی رسـید. در ادامـه بـه برخـی از اصـول قرآنـی و            می
  شود. هاي آنها در رفتار اهل بیت اشاره می بازتاب

  . تقوامحوري1

بـاري تعـالی    کـه خداونـد   انـد؛ چنـان   آفریـده شـده   رد و زنمـ  یک از ها انسان قرآن، همه دیدگاه از
  :  فرماید می

 إِنَّ لتعـارفُوا  وقَبائـلَ  شـعوبا  وجعلْنـاکُم  وأُنثَـي  ذَکَـرٍ  مـن  خلَقْناکُم إِنا الناس أَيها يا
کُممأَکْر دنع اللَّه قَاکُمإِنَّ أَت اللَّه يملع بِريخ.  

 قبیلـه  قبیلـه  و ملـت  ملـت  را شما آفریدیم، و زنی و مرد از را شما مردم، ما يا
 خـدا، بــاتقواترین  نــزد شـما  ارجمنــدترین .را بشناسـید  یکــدیگر تـا  گردانیـدیم 

  1است. آگاه داناي تردید خداوند، بی. شماست
 بـثَّ  و زوجهـا  منهـا  خلَق و واحدة نفْسٍ من خلَقَکُم الَّذي ربکُم اتقُوا الناس أَيها يا

 کـانَ  اللَّـه  إِنَّ الْأَرحـام  و بِـه  تسـائَلُونَ  الَّـذي  اللَّه اتقُوا و نِساًء و کَثرياً رِجاالً منهما
کُملَيقيباً عیمردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسـ  يا راستی به ر 

آفرید و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد و از که همه شما را از یک انسان 
ــ ــان فراوان  یزمــین) منتشــر ســاخت. و از خــدای  ي(در رو یآن دو، مــردان و زن

از یکـدیگر   يکـه چیـز   یبه عظمت او معترفیـد و) هنگـام   یبپرهیزید که (همگ
برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیـز   یخواهید، نام او را م یم
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    کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست

هـا، چـه مسـلمان و چـه      توان فهمید که هیچ گروهـی از انسـان   روشنی می از این آیات به
غیرمسلمان، به دلیل نوع نژاد یا قبیله خود، حق فخرفروشی بر دیگران را نـدارد و تنهـا معیـار    

(اعراف / » يا بين آدم«ب برتري، تقوا و پرهیزکاري است. در بسیاري از آیات دیگر نیز با خطا

دهـد ایـن امـر در     مـی  رو هستیم که نشان روبه 1»االنسان«) و 10؛ اسراء / 171، 35، 27، 26

  ها مشترك است. بسیاري از قوانین و سنن الهی و درباره همه انسان
جـاي بحـث از عـرب و عجـم      نیز بـه  ^رو در سیره رفتاري پیامبر و امامان معصوم ازاین

نهـادن ایـن بزرگـواران بـه کسـانی همچـون        ار اصلی برتري انسان است. ارجبودن، تقوا معی
  شود. یبا کنیزان، بر همین اساس تفسیر م ^سلمان و یا ازدواج معصومین

 بـه  نامه خود در فرمان که تأکید شده است؛ چنان ×ژه در سیره امام علییو بر این اصل به

 بسـیاري از آنهـا   کـه  سامان آن اره مردممصر، درب براي برعهده گرفتن استانداري اشتر مالک
  : کند می بودند، تصریح غیرمسلمان و مسیحی

 اي درنـده  ، همچـون در برابـر آنهـا  دلت را پر از مهر و محبـت بـه رعیـت کـن و     
 انـد: یـا   دسـته  دو آنان زیرا شماري؛ غنیمت را ایشان خوردن که مباش خونخوار

؛ 427: 53البالغه، نامـه   و ... (نهجت همانند آفرینش در یا تو هستند و دینی برادر
  )350/  1 ق: 363، حیون ابن؛ 127: ق 1404شعبه حرانی،  ابن

کنـد.   مـی  هـا تأکیـد   حضرت امیرالمؤمنین در بیانات دیگري نیز بر چنین رفتاري با انسـان 

؛ 70 البالغـه، نامـه   ؛ نهـج »سـواء  احلـق  يف عندک الناس امر ليکن و: «59 البالغه، نامـه  (نهج

فرسـتاد   ن هنگامی که محمد بن ابابکر را براي حکومت مصر میی) همچن95عه الصفین: ؟؟؟وق
 و نگـاه  نـیم  در. رفتار کـن  رویی باش و با گشاده مهربان و خو فروتن، نرم مردم، با«نیز فرمود: 

  )27البالغه، نامه  (نهج». کن رفتار تساوي مردم نیز به به شدن خیره
مهـرورزي و   ^از نگـاه ائمـه معصـوم    دهـد کـه   می ن(مردم) نشا »رعیت«دقت در واژه 

                                                                             

 .6انفطار /   رو هستیم؛ مانند؛ صت آیه، با این کلمه روبهدر حدود ش 1.
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 صـادق  بشـري  جامعـه  افراد تمام درباره و ستین مؤمنان و مسلمانان به منحصر دادگري، تنها
  ».یا برادران آیینی هستند یا مخلوقات الهی«رون نیستند: یاست؛ زیرا مردم از دو حال ب

  . یکسان نبودن نگاه اسالم به اهل کتاب1ـ1

، تمامی اهل کتاب را نباید به یک چشم نگریست. در این کتاب مقدس، با وجـود  از نگاه قرآن
الهـی،   آیـات  ل اقـدام آنهـا در کتمـان   یـ دل بـه  کتـاب  اهـل  از نکوهش و سرزنش تند بسیاري

آمـده   به میـان  اقلیتی از ) سخن161ـ   160و رباخواري (نساء /  شکنی، گردنکشی، ستم پیمان

 خـدا  برابر دارند، در ایمان خود آسمانی کتب و خدا، قرآن به«بوده،  1»راسخ در علم« که است

 کردارنـد  گـروه درسـت  «... اینان همان  2.»فروشند نمی ناچیز بهاي به را الهی آیات و اند خاشع

 را بـاور  رسـتاخیز  روز و خـدا . نهنـد  می سجده به سر و خوانند می شب دل در را الهی آیات که
 شـتاب  نیـک  کارهاي در و دارند بازمی ناپسند کار از و دهند یم فرمان پسندیده کار به و دارند

    3».شایستگانند از آنان کنند، و می

ز یرو پیشوایان شیعه ن ها تأکید دارند. ازاین بندي انسان در رتبه ، محورين آیات نیز بر تقوایا
اند. اهل  هبه اهل کتاب نگاه یکسانی ندارند و آنها را به دو دسته حربی و غیرحربی تقسیم کرد

بر پایبند نبودن به اسالم، به  کسانی هستند که افزون |کتاب حربی در نگاه اوصیاي پیامبر

اند. در مقابل، اهل کتـاب غیرحربـی، گرچـه بـه اسـالم       هیچ پیمانی با مسلمانان گردن ننهاده
ه و بهـره  هایی با مسلمانان، به نوعی اسالم را به رسمیت شناخت اند، با بستن پیمان بند نشدهیپا

                                                                             

 و الصـلَوةَ  املُْقيمني و قَبلک من أُنزِلَ ما و إِلَيک ِلَ أُنز مبَا يؤمنونَ املُْؤمنونَ و منهُم الْعلْمِ يف الراسخونَ لَّکنِ« 1.
 )162(نساء / ». عظيما أَجرا سنؤتيهِم أُولَئک ِ االْخر ِ الْيوم و بِاللَّه املُْؤمنونَ و الزکَوةَ الْمؤتونَ

.2 »إِنَّ و نلِ مابِ أَهتالْک نلَم نمؤي بِاللَّه ا وزِلَ مأُن کُمإِلَي ا وز مِلَ أُن هِمإِلَي نيعاشخ لَّهونَ الَ لرتشي اتاللَّ بِآيه 
  )199عمران /  (آل». الْحسابِ سرِيع اللَّه إِنَّ ربهِم عند أَجرهم لَهم أُولئک قَليالً ثَمناً

 و بِاللَّـه  ؤمنونَي )۱۱۳(يسجدونَ هم و ِ الَّيل َءاناَء اللَّه َءايات يتلُونَ قَائمةٌ أُمةٌ ِ الْکتاب ِ أَهل من سواًء لَيسواْ« 3.
» الصـالحني  مـن  أُولَئـک  و الْخـريَات  يف ِعونَ يسار و ِ الْمنکَر عنِ ينهونَ و بِالْمعروف يأْمرونَ و ِ االَْخر ِ الْيوم
 )113ـ  114عمران،  (آل
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رو روش امامان معصوم در تعامل با ایـن دو گـروه،    ازاین 1اند. بیشتري از تقوا و خداترسی یافته

  متفاوت بوده است.
که در یکی از آیـات درخشـان    بندي است؛ چنان آیات الهی قرآن نیز تأییدي بر این تقسیم

انان سـر جنـگ دارنـد و    اي که با اسالم و مسـلم  اند: دسته قرآن، مردم به دو دسته تقسیم شده
دهد کـه بـا دسـته     می دسته دیگري که ستیزي با مسلمانان ندارند. خداوند به مسلمانان اجازه

  دوم به دادگري و نکویی رفتار کنند:
ـ  أَنْ ديارِکُم من يخرِجوکُم ولَم الدينِ في يقَاتلُوکُم لَم الَّذين عنِ اللَّه ينهاکُم لَا بتموهر 

  )8(ممتحنه /  الْمقِْسطني؛ يحب اللَّه إِنَّ إِلَيهِم وتقِْسطُوا
 شـما  بـا  دیـن ] کار[ در که ورزیدن با کسانی  عدالت نیکی و از را شما خدا] اما[

 را دادگـران  خـدا  زیـرا  دارد؛ یبازنماند،  نکرده بیرون دیارتان از را شما و نجنگیده
  2دارد. می دوست

را تمامی انواع نیکی کردن (طریحـی،  » بر«ه به اینکه برخی از اهل لغت، منظور از با توج

و یـا وسـعت دادن در   ») کلـه  للخـري  جـامع  قيل اسـم  ما الرب علي: «21 / 3البحرین:  مجمع

توان ادعا کرد کـه   اند، می ) دانستهاخلري فعل يف التوسع: البِر: 11 / 1: 1412نیکوکاري (راغب، 

دسـتان و بینوایـان اهـل کتـاب را کـه بـا        ونه نیکوکاري، همانند کمک بـه تهـی  خداوند، هرگ
  داند. یمسلمانان در صلح هستند، بر مسلمانان روا م

  . تقوامحوري و طهارت ذاتی اهل کتاب 2ـ1

از فروعات تقوامحوري در اسالم، پاك قلمداد شدن مؤمنـان و ناپـاك بـودن ملحـدان و کفـار      
 تقـوایی اسـت و بـدین    الحاد به خداوند، بدترین گونه بـی  ^تاست. در سبک زندگی اهل بی

هــا آمــده اســت؛ امــا اهــل کتــاب گرچــه دچــار  ز در شــمار ناپــاکییــروي، جســم ملحــدان ن
مند هسـتند، در   دلیل اینکه از برخی مراتب ایمان بهره اند، به هایی در دین الهی شده کژاندیشی

                                                                             

  )384/  23: 1266العه بیشتر، رك: نجفی، هاست. براي مط عهد ذمه، مهادنه، امان و صلح از جمله این پیمان 1.

 .40/  19: 1374براي مطالعه بیشتر رك: طباطبایی،  2.
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  اند. اي از احکام با ملحدان یکسان قلمداد نشده پاره
دانستند یا پاك، میان  یاهل کتاب را همانند کفار، نجس م ^رو درباره اینکه معصوم این از

حکـم   آنـان  ذاتـی  طهارت عدم فقها اختالف وجود دارد. بسیاري معتقدند که امامان معصوم به
انـد.   قائل شده کتاب اهل ذاتی طهارت با بررسی زندگی اهل بیت، به گروهی نیز اند؛ ولی کرده

ود کـه  شـ  مـی  یدگاه نخست از شهرت بیشتري برخوردار است؛ ولی با بررسی روایات، آشکارد
قول به طهارت اهل کتاب، با وجود روایات معتبر و بررسی روش زندگی پیشوایان شیعه، قابـل  

دلیل شهرت فتوا به نجاست اهـل کتـاب،    تأیید است و بسیاري از فقهاي گروه نخست، تنها به

  1اند. راض کردهاز این روایات اع

از جمله موارد بیانگر طهارت ذاتی اهل کتاب، حـدیث صـحیحی اسـت کـه بـه روشـنی،       
 از اینکـه خـدمتکار امـام    با این گروه است. در این نقل، راوي ^بیت گویاي روش تعامل اهل

 و کند: یک زن، خدمتکار شماسـت  می مسیحی است، تعجب کرده و به ایشان عرض ×رضا
 حضـرت  کنـد.  نمی غسل جنابت و شوید نمی را خود هاي دست و است حیمسی او که دانید می

 از 14 / باب 2 ق: 1409(شیخ حرعاملی، ». نیست بشوید، مانعی را خود هاي اگر دست فرمود:
  )  11 نجاسات، ح ابواب

نکـه پیشـوایان   یبـر ا  یوارد شده است مبنـ  حدیثی کتب در متعددي بر این، روایات افزون
وشوي دسـتان خـود، مسـلمانان را غسـل      شرط شست اند مرد و زن ترسا، به معصوم اجازه داده

 روایات گونه این )1 میت، ح غسل ابواب از 19 / باب 2 ق: 1409میت دهند. (شیخ حرعاملی، 
است؛ زیرا شسـتن دسـت در ایـن احادیـث،      استواري بر پاکی ذاتی اهل کتاب بسیار نیز قرینه

هایی  اهل کتاب با وجود طهارت ذاتی، آلوده به نجاست دهنده این است که برخی اوقات نشان

                                                                             

اهللا خویی از جمله فقهایی هستند که هر چند داللت اخبار بر طهارت ذاتی اهل کتاب  شیخ انصاري و آیت 1.
پرهیزنـد.   ارت اهل کتاب میکنند، به دالیلی مثل اعراض مشهور از این اخبار، از افتاء به طه را تأیید می

دهد که این اخبار به خودي خود بیانگر طهارت اهل کتاب است. (براي مطالعه بیشتر،  این امر نشان می
 )104/  5الف:  1415انصاري،  ؛ شیخ53 / 1 :1413، رك: خویی
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وند و اهل بیت در مراوده با اهل کتاب، تنها شـیعیان  ش می مانند خون و شراب و گوشت مردار
  فرمودند. گونه نجاسات منع می را از این

 یاسـت؛ زیـرا بنـابر برخـ     ن نکتـه یبا اهل کتاب نیز گویـاي همـ   |روش مراوده پیامبر
 عبـور  منـاطق آنهـا   از اسالم سپاه با برخی از ترسایان شرط کرد که هرگاه |رروایات، پیامب

 پـاك  ذاتاً کتاب اهل که شود می نیز استفاده اخبار این از 1.کرد، میزبانی آنها را به عهده گیرند

 هـایی بـود   نوشیدنی و و غذا نان با کتاب اهل بدن تماس مستلزم شتریپذیرایی، ب هستند؛ زیرا
 و غذا و نان از آنان، استفاده ذاتی نجاست و در صورت گرفت می قرار اسالم سپاه اختیار در که

 روایات که حالی   در. نبود جایز دارد، کتاب اهل ظرف و دست دخالت به نیاز که هایی نوشیدنی
 میـان  فرقـی  و شـمرده  جایز را کتاب اهل بر اسالم سپاه شدن میهمان مطلق، به طور یادشده
  .ستا نگذارده غذاها

طوسی، طوسی ( گونه روایات است که بسیاري از فقهاي شیعه، همچون شیخ با نظر به این
 فـیض کاشـانی،   کاشـانی (  فـیض  )،398 / 2 :1411عـاملی،  عـاملی (  )، سیدمحمد590: 1400

آخونـد  خراسـانی (  آخونـد  2)،259/  7ق:  1416همدانی (همـدانی،   رضا آقا ) حاج71/  1تا:  بی

به طهارت ذاتـی   5و بسیاري دیگر 4حکیم طباطبایی محسن سید 3)،108/  1: 1413خراسانی، 
                                                                             

 رد قـول  ؛ همـین 64، ص15، جالمطلـب  منتهـي ؛ عالمه حلی، 196 ، ص9 ، جبيهقي سننابوبکربیهقی،  1.

 کتـاب  اهـل  بـا  پیـامبر  کـه  است شرطی همان این«: گوید می جواهر صاحب .دارد شهرت فقها فتاوي
گفتـه،   چنین نیز منتهی در عالمه نمی بینم، چنانکه مخالفی امر این جواز به قول در من و است داشته

  )253/  21: ق 1266(براي مطالعه بیشتر ر.ك: نجفی، ». است کرده اجماع ادعاي تذکره کتاب در و
 .است داده قرار تأیید مورد صراحت به را طهارت اخبار ایشان 2.
  ایشان در آخر امر براي مخالفت نکردن با مشهور، احتیاط را برگزیده است. .3
 .201 :اإلسالم رسالهحکیم در جواب استفتاء کاظم جباره عدوه، به نقل از  طباطبایی محسن سید .4

؛ براي مطالعه بیشتر رك: محمد حسـن  313، ساجوبه االستفتائاتاي،  نهعلی حسینی خام از جمله: سید 5.

؛ محمـد  فقیهان قائـل بـه طهـارت اهـل کتـاب     ، بخش طهارت و نجاست مشرکين و اهل کتابزمانی، 

  .129 :آن بيان کيفيت و فقه ادوارابراهیم جناتی، 
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  اند. اهل کتاب فتوا داده
اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که معتقدان به نجاست اهـل کتـاب، بـا اسـتناد بـه      

 یآمیـز اهـل کتـاب را نفـ     و روش زندگی پیشوایان معصوم که هرگونه باور شرك 1آیات الهی

جاست اعتقادي این گـروه را بـه ظـاهر آنـان سـرایت داده، در اثبـات نظـر خـود         کردند، ن یم
گونـه باورهـا، از مـوارد حتمـی در      دهد که دوري از این می کم نشان کوشند. این امر دست یم

 بوده و باید نقش مهمی را در روش زندگی مسلمانان ایفا کند.   ^سبک زندگی اهل بیت

  . کرامت ذاتی اهل کتاب2

 مـن  رزقْنـاهم  و الْبحـرِ  و الْبـر  في حملْناهم و بين آدم کَرمنا لَقَد و«قرآن همانند آیه از آیات 
باتالطَّي و ملْناهلي کَثريٍ فَضع نملَقْنا مفْضيالً خداشـتیم، و  گرامی را آدم فرزندان آینه هر ؛ وت 

 و دادیـم  شـان  روزي پـاکیزه  چیزهاي از برنشاندیم، و ]کشتی و ها مرکب بر[ دریا و خشکی در
  )70(اسراء / ». بخشیدیم کامل برتري خویش آفریدگان از بسیاري بر را آنان

واالست؛ تا آنجـا    توان دریافت که انسان در دستگاه هستی، داراي جایگاهی یم به سادگی
 ایـن . انـد  دانسـته  خداوند وقمخل برترین و موجود ترین که بسیاري از اندیشمندان، او را شریف

جنس، مـذهب   گرفتن نظر در ها را بدون انسان همه اد شده،یو شرافت، به تصریح آیه  کرامت
ایـن اصـل،    )214/  13: 1374(براي مطالعه بیشتر، ر.ك: طباطبایی،  .ردیگ  یمقومیت، در بر و

اهل کتـاب اسـت. در    ها، از جمله با همه انسان ^بیت هاي رفتار اهل گمان یکی از شالوده بی

   کنیم. می هاي این آموزه قرآنی را در روش زندگی آن بزرگوران مرور ادامه، برخی از بازتاب

  آنهاي با رفتار خوش. تکریم اهل کتاب و 1ـ2

از نهی  اي، پس رفتاري محترمانه با آدمی را دارد. خداوند در آیه ياصل کرامت انسانی، اقتضا
  : دهد که با مردم به گفتار خوش برخورد کنند می ا، به آنها فرماناسرائیل از پرستش غیرخد بنی

ا إِذْ وذْنأَخ يثَاقين مب رونَ لَا ِءيلَ إِسدبعإِلَّا ت اللَّه نِ ويدالا بِالْوانسإِح ي وذ يب والْقُر 

                                                                             

  ...» نجس الْمشرِکُونَ إِنما آمنوا ذينالَّ أَيها يا«اند:  سوره توبه، مشرکین نجس دانسته شده 28. در آیه 1
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ي وامتنيِ الْياکسالْم اسِ قُولُواْ ولنا ... لنس83ره / ( بق ح(  
 و والـدین  بـه  نپرسـتید، و  را خـدا  کـه جـز   گرفتیم پیمان اسرائیل فرزندان از و

 سـخن  خـوش ] زبانِ به[ مردم با کنید، و یینکو مستمندان و یتیمان و خویشان
  بگویید ...  

 بـا  معاشـرت  حسـن  از کنایـه  تعبیـر  این«عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه معتقد است: 
ل است ی) به همین دل33 / 1: 1374(طباطبایی، ». .مؤمنشان .. چه ن وکافرشا مردم است؛ چه

خویی و مهربانی، کلید کامیابی او در ابالغ رسـالتش اسـت؛ تـا     خوش |که در زندگی پیامبر

 اگـر . گردانیـد  خـوي  خوش و مهربان خلق، با را خدا، تو رحمت«خوانیم:  جایی که در قرآن می
  )  159عمران /  (آل .»دندش می پراکنده تو ردگ از بودي، مردم دل سخت و تندخوي

هاي فراوانی از مداراي پیشوایان معصوم با اهل کتاب، گزارش شده است؛ از جمله از  نمونه
 معاشـرت  نیـک  او شدي، بـا  نشین هم یهودي با نقل شده است که فرمود: اگر ×امام صادق

رمرد نابینایی از مسیحیان، گر آمده است که پیی) در روایتی د628: ق1403(شیخ صدوق،  .کن
فرمود: از او کار کشیدید و چون پیر و نـاتوان شـده، از یـاري بـه      ×کرد؛ امام علی گدایی می

/  6: ق 1407 المـال بدهیـد. (شـیخ طوسـی،     هاي زندگی او را از بیت وي دریغ کردید؟! هزینه
ـ       می ) این گونه مستندات به روشنی نشان293 ر محـور  دهد کـه سـبک زنـدگی اهـل بیـت، ب

المـال را بـه ناتوانـان اهـل      مداري استوار بوده است؛ تا جایی که سهمی از بیت مهربانی و حق
  دادند. می کتاب اختصاص

  . سالم کردن و طلب خیر براي اهل کتاب 2ـ2

) برخی معتقدنـد کـه علـت توصـیف خداونـد بـه       23از اسامی خداوند است. (حشر / » سالم«
 ق: 1412ها بـه حضـرتش راه نـدارد. (راغـب اصـفهانی،       ، آن است که عیوب و آفت»سالم«

به » عليکم سالم«و یا  »اللعن ابيت«، »صباحا انعم«) در زمان جاهلیت، تازیان با عبارات 422

بـا بیـان آن، بـه     و بوده مسالمت نشانه »علیکم  سالم«گفتند. در این میان،  یکدیگر تحیت می
 سـالم  در منحصـر  را آن، اسالم تحیت از . پسنیست فهماندند که جنگی میانشان یکدیگر می
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) در حقیقـت، گوینـده بـا    289 / 12ق:  1414منظـور،   (ابـن  .آن فرمـان داد  يو به افشـا  کرد
کنـد؛ (راغـب    مـی  امنیت را بـراي مخـاطبش درخواسـت    دادن، از خداوند سالمتی و» سالم«

 .اســت بــربرا و ســنگ هــم طــرف دو يبــرا کــه امنیتــی و ) صــلح422 ق: 1412اصــفهانی، 
  )  51/  5: ق1416(طباطبایی، 

خداوند به پیامبر خود نیز  پیداست، این سنت الهی منحصر به مسلمانان نبوده و که سان آن
آورندگان به آیات الهی، سالم و تحیت خدا را ابـالغ   دستور داده است که آن حضرت به ایمان

 سالم فَقُلْ بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين کجاَء إِذا و«بفرماید؛ زیرا اینان مشمول رحمت الهی هستند: 
بکَت ،کُملَيع کُمبر فِْسهلي نةَ عمحتـو  نـزد  انـد  آورده ایمـان  مـا  آیات به که افرادي ؛ وقتیالر 

  )54(انعام / ». است کرده واجب خود بر را شما بر رحمت بگو سالم علیکم؛ پروردگار، آیند، می
سـالم  «نامه خود به پادشاه مسیحی حبشـه را بـا عبـارت     |پیامبر ن سببیشاید به هم

) آغاز کرد؛ ولی در نامـه  229/  2تا:  ؛ سبحانی، بی120 / 1: ق1418، یانجی(احمدي م» علیک

(احمـدي،  » سالم علـي مـن اتبـع اهلـدي    «به سرکرده قبطیان مصر و پادشاه روم، به عبـارت  

) بسـنده کـرد. در ایـن    599ـ   598/  2: 1374 ؛ مکارم شیرازي،101و  100، 97 / 1: ق1418
بین نجاشی، پادشاه حبشه مسلمان شد و پادشاه روم نیز تنها به نامه، احترام بسـیار کـرد. ایـن    

تـر ذکـر شـد،     رفته شده است؛ زیرا چنـان کـه پـیش   یتفاوت نهادن، در دیگر آیات قرآن نیز پذ
اب که معتقد به آیات قـرآن هسـتند،   اي از اهل کت برخی آیات قرآنی به روشنی بر وجود دسته

  داند. تصریح دارد و آنها را با دیگر اهل کتاب، یکسان نمی
نیـز ادامـه یافـت. ولـی از آنجـا کـه در روزگـار         ^همین رویه در زنـدگی ائمـه معصـوم   

با گسترش اسالم، حجت بر بسیاري از اهل کتـابِ آن زمـان تمـام شـده بـود،       ^معصومین

ها را جزء دسته معتقدان به آیات الهی ندانسته، از آغاز کردن به سالم پیشوایان شیعه، قاطبه آن
) بـا وجـود ایـن،    649/  2ق:  1407کردند. (شیخ کلینـی،   می درباره اهل کتاب آن زمان، نهی

نیـز در منـاظره بـا     |اند. پیـامبر  شیعیان و مسلمانان را از جواب سالم اهل کتاب، بازنداشته

رو  ایـن  ) از255/  1: ق1390ان جواب سالم داد. (شیخ طبرسـی،  اسقفان مسیحی نجران، به آن
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یـا  » علیـک «، »علـیکم «در برخی از روایات، جواب سالم به اهل کتاب با عبـاراتی همچـون   
 / 1ق:  1409است. (طباطبـایی،   ) مجاز شمرده شده649 / 2 ق: 1407(شیخ کلینی، » سالم«

716  (  
را از دعا کردن براي اهل کتاب و طلب خیـر   پیروان خود ^عالوه بر این، امامان معصوم

اند. در یکی از این روایات، هنگامی که شخصی  و برکت در امور دنیوي براي آنها منع نفرموده
آموزد که از خـدا بـراي    پرسد، حضرت به او می از چگونگی دعا براي یهودیان و مسیحیان می

  )650 / 2ق:  1407آنها برکت دنیوي را بخواهد. (شیخ کلینی، 
تـوان ادعـا کـرد کـه روش زنـدگی امامـان شـیعه، حتـی در          این نکات، مـی  يبند با جمع

حتـی   ^رو اهل بیت نیا م شده است. ازین امور، بر اساس وظیفه هدایتگري آنها تنظیتر یجرئ

گونه مراودات روزمره، سعی داشتند نادرستی باورهاي اهـل کتـاب را بـه آنـان اثبـات و       در این
هاي انحرافی، اسباب سلب سالمت و امنیت الهی از آنان  سرسپردگی به آموزه گوشزد کنند که

 را فراهم خواهد کرد.

بوده و هـیچ  » سالم«دلیل معناي ویژه  ، تنها به»ابتدا سالم کردن«نهی پیشوایان شیعه از 
عه، یان معصوم شـ یشوایبیت و پ نوع خشونت و تعصبی را در سبک زندگی آنها در بر ندارد. اهل

رو در روش  هسـتند. ازایـن   1»رحمت بـراي جهانیـان  «و همانند او  |نشینان پیامبر خاتمجا

شان، طلب خیر دنیوي براي اهل کتاب سرزنش نشده است. بـدین سـبب از روایـات    یزندگی ا

روزمـره ملـل    يگوهـا  و  کـه در گفـت  » سالم« 2هاي دیگر توان نتیجه گرفت که جایگزین نمی

توانند براي نشان دادن  رو مسلمانان می این نهی اهل بیت باشند. ازرود، مورد  کار می مختلف به
  ادب و رأفت اسالمی، از آنها استفاده کنند.

                                                                             

1» .ما و لْناکسةً إِالَّ أَرمحر لْعالَمني107(انبیاء / » ل( 

خیـر،   خیر، صـبح بـه   در زبان آلمانی و یا کلماتی مثل روز به Halloدر انگلیسی و  Hello. کلماتی مانند 2
  رود. ها به کار می خیر که در ابتداي گفتگو در تمام زبان شب به
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   آنهاشدن با  سفره هم. تکریم اهل کتاب و 3ـ2

از قـرآن،   يرویـ بـه پ  ^اهل کتاب از جمله مواردي است که ائمه معصوم» طعام«استفاده از 

 الطَّيبـات  لَکُم أُحلَّ«: فرماید می آیات قرآن در یکی از خداوند اند. براي مسلمانان مجاز دانسته
و طَعام ينوا الَّذأُوت تابلٌّ الْکح لَکُم و کُملٌّ طَعامح مطعـام  و شـما،  بـر  کتـاب  اهل ؛ طعاملَه 

  )5(مائده / ». حالل است آنها بر نیز شما
دیـد برخـی از اهـل لغـت،      یست؟ طعام ازچ آیه این در »کتاب اهل طعام«از  ولی منظور

شـاید بـه    1شـود.  خوراکی ـ چه آماده و چه پختنـی ـ مـی      هر اي دارد و شامل معناي گسترده

را  خـوراکی  این آیه، هرگونـه  که سنت معتقدند اهل دانشمندان و مفسران همین دلیل، بیشتر
ن و مسـیحیان کـه حـاوي    رو از دید این افراد، خـوردن غـذاهاي یهودیـا    این از رد.یگ یدر بر م

برخـی از فقهـاي پیشـین شـیعه      2نشده باشد نیز به موجب این آیه حـالل اسـت.   گوشت ذبح 

   4نیز به حلیت ذبیحه اهل کتاب معتقد بودند. 3همچون شیخ صدوق

» طعـام «از خوردن ذبیحه اهل کتاب نهی کرده و  ×صادق حدیث صحیحی، امام اما در

/  6ق:  1407امثال آن تفسـیر فرمـوده اسـت. (شـیخ کلینـی،      اد شده را به حبوبات و یدر آیه 
 کتـاب  اهل طعام از که منظور شده نقل ×صادق امام نیز از ابراهیم بن علی تفسیر ) در240

 را خـدا  نـام  کـردن،  ذبـح  هنگـام  آنهـا  هاي آنها؛ زیـرا  ذبیحه هاست، نه میوه و در آیه، حبوبات
  )66/  24ق:  1409؛ شیخ حر عاملی، 163/  1: ق1408برند. (علی بن ابراهیم،  نمی

در روایات اهـل  » حبوب«که منظور از  باورند این بر شیعه فقهاي و مفسران رو بسیاري از این از

                                                                             

؛ 105/  6: ق1416؛ طریحـی،   363/  12ق:  1414منظور،  ابن ».يؤکَلُ ما لکل جامع اسم: الطَّعام: طعم.«1
  .519 ق: 1412راغب اصفهانی، 

  .251/  3: ق1414فضل بن حسن طبرسی،  .2
 ق: 1415.ك: همـو،  این حلیت به شرط گفتن نام خدا در هنگام ذبح آنهاست. براي مطالعـه بیشـتر، ر   .3

  .80ـ 79 ق: 1418؛ شیخ صدوق، 140
  .452/  11ق:  1413ثانی،  عقیل از جمله آنها هستند. به نقل از: شهید ابی جنید و ابن ابن .4
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کنـد،   مـی  بیت، به قرینه روایات دیگري که مسلمانان را از خوردن ذبیحه اهل کتـاب و خمـر نهـی   
انواع غذاهاي اهل کتاب که در آن، مـواد   توانند از منحصر در حبوبات مصطلح نبوده و مسلمانان می

/  4: 1374کار نرفته است، استفاده کنند. (براي مطالعـه بیشـتر، رك: مکـارم شـیرازي،      نهی شده به
) بنـابراین  580 ق: 1413شـیخ مفیـد،   ؛ 26ق:  1413؛ شیخ مفید، 5/  63ق:  1410؛ مجلسی، 278

گوشت مانند خوك فراهم شـده و   یوان حرامح از شود که نمی غذایی شامل شریف، آیه در این حلیت
گوشتی است که به فرمان شرع مقدس اسالم ذبح نشده است؛ زیرا اسـتفاده از ایـن    یا حیوان حالل

ها که در آیات دیگر با عناوینی همچون رجس و فسق و اثم، بـه شـدت نهـی شـده اسـت.       گوشت
  )328/  5: 1374(براي مطالعه بیشتر، ر.ك: طباطبایی، 

اي مهـم اسـت کـه     به اندازه ^از غذاهاي حرام در سبک زندگی پیشوایان معصومپرهیز 

اند، به دلیل تأثیر خوراك  نکه برگزیدن دایه از زنان اهل کتاب را روا دانستهیاین بزرگواران با ا
) بـه شـیعیان خـود گوشـزد     43 / 6ق:  1407در جسم و روح نوزاد مسـلمان، (شـیخ کلینـی،    

  ز خوردن محرماتی همچون گوشت خوك و شراب، بازدارند.اند که دایه را ا کرده
یا  نصرانی و یهودي زن توان می پرسیدم که ×امام از: گوید می در یکی از روایات، راوي

اگـر در خانـه تـو شـیر داده، از      فرمود: حضرت کرد؟ نوزاد انتخاب دادن شیر براي مجوسی را
 / 8: ق 1407(شـیخ طوسـی،    .دمحرماتی همچون خوك و شراب دوري کننـد، اشـکال نـدار   

  ) 1 األوالد، ح أحکام أبواب من 76 / ب 15 ق: 1409؛ شیخ حر عاملی، 116
غذا شدن بـا اهـل کتـاب مـانعی نـدارد. (شـیخ حـر         اد شده، همیبنابراین با رعایت شروط 

مسلمانان  ^اهل بیت يها ) ولی نباید فراموش کرد که در آموزه211/  24ق:  1409عاملی، 
ر نهی از نوشیدن شراب، از غذا خوردن و حتی نشستن در کنار سفره حاوي شراب نیـز  عالوه ب

/  2: ق1419، دوازده مرجـع  المسـائل  اند. (براي مطالعه فتواي مراجع، ر.ك: توضـیح  نهی شده
چنـین شخصـی را ملعـون خطـاب      |، پیامبر اسالم×) به نقل از امام صادق2634له ئمس

  )268/  6 :ق 1407است. (شیخ کلینی،  کرده
در برخی از روایات، شروط دیگري نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه غذا مـال مسـلمان   
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) امـا بسـیاري از   263/  6ق:  1407باشد و شخص کتابی، دست خود را بشوید؛ (شیخ کلینـی،  
ز از نجاسـت، ایـن   یـ مبـاالتی اهـل کتـاب در پره    دلیل بی به ×فقها معتقدند که امام معصوم

  س)  155 تا: ؛ جناتی، بی50ـ  49 / 2: ق1413اند. (خویی،  رح کردهشروط را مط

  ی و اجبار نکردن به دین اسالمطلب صلح. 3

اي در دیـن   آمیز به انـدازه  طلبی و زندگی مسالمت اسالم اساساً دین صلح و سالمتی است. این صلح
جـو فرمـان    را حتـی بـه سـازش بـا دشـمنان آشـتی       |مبین اسالم مهم است که خداوند، پیامبر

 و صـلح  بـه  اگـر  ؛ والْعليم السميع هو إِنه اللَّه علَي توکَّلْ و لَها فَاجنح للسلْمِ جنحوا إِنْ و«دهد:  می

  )61(انفال /  .»دانا و شنوا اوست کن، که توکل خدا بر و بگراي آن به نیز گراییدند، تو آشتی
رفتن دین اسالم، از اصولی است که ریشه در آیات یپذن اجبار نکردن اهل کتاب به یبنابرا

دلیـل روشـن بـودن راه     اند. خدا در قـرآن، بـه   د کردهییز آن را تأیالهی دارد و امامان معصوم ن

 فـي  إِکْـراه  ال«فرمایـد:   یم کند و می ها را به دین، نفی هاي انحرافی، اکراه انسان راست از راه
آشـکار   به خـوبی  بیراهه از راه و نیست اجباري هیچ دین ...؛ در الْغي من دالرش تبين قَد الدينِ

  )256(بقره / ». شده است
 و دیـن،  عقیده در انتخاب ها و انسان نیست دین رشیدر پذ اجباري و بر این اساس، اکراه

یر است کند که او تنها بشیر و نذ می گوشزد |خداوند در آیات دیگري به پیامبر .هستند آزاد

 الْحق قُلِ و«ها داراي اراده هستند:  و ایمان آوردن مخاطبان برعهده او نیست؛ زیرا همه انسان
 هـر کـه   است شما پروردگار از حق این ...؛ بگو فَلْيکْفُر شاَء من و فَلْيؤمن شاَء ربکم فَمن من

  )99؛ یونس / 107؛ انعام / 29هف / (ک...». شود  کافر خواهد که هر و بیاورد ایمان خواهد
گـزارش شـده    ^و امامـان معصـوم   |این اصل، بارها در منش رفتاري پیـامبر  ياجرا

رو شد، آنهـا را بـه    با اسقفان مسیحی نجران روبه |است؛ از جمله هنگامی که پیامبر اعظم

 مسـجد  رد را خـود  نمازهـاي  رش اسالم وادار نکرد. همچنین حضرت به آنها اجازه داد کهیپذ
  )239 / 3 حلبی: ؛ سیره353/  21: ق 1403مشرق بخوانند. (مجلسی،  به رو مدینه،
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  علمی با اهل کتاب  يها . سبک امامان شیعه در مناظره1ـ3

کس نباید احدي را وادار به اسالم کند؛ ولی این امر بـه معنـاي بسـته     طبق دستور قرآن، هیچ
اسـت کـه     ابالغ دیـن، گفتگوهـاي علمـی    يها شدن راه تبلیغ و تنذیر نیست. یکی از مصداق

اند. در ذیل به برخی از اصـولی کـه امامـان     و امامان شیعه با اهل کتاب انجام داده |پیامبر
  کنیم:  می کردند، اشاره یم خود با اهل کتاب رعایت يوگوها در گفت ^معصوم

  بر اصول مشترك تأکیدبا » احسن«الف) گفتگو بر وجه 
مورد نهی قرآن قرار نگرفته؛ اما به مسلمانان دستور داده شـده اسـت کـه     گفتگو با اهل کتاب

 بِـالَّيت هـي   إِالَّ الْکتـابِ  أَهلَ تجادلُوا ال و«این کار، به روش بایسته و شایسته صورت گیـرد:  
نس46؛ (عنکبـوت /  .»مکنیـد ..  است، مجادله بهتر که] اي شیوه[ به کتاب، جز اهل ...؛ با أَح( 

  فرماید:   باره می چیست؟ عالمه طباطبایی دراین کتاب اهل با نیکو مجادله از ا مقصودام
 همراه اهانت وسرزنش  و خویی درشت با رود، که می شمار به نیکو وقتی مجادله
 روشـن  به مند دو طرف بحث، عالقه اینکه نکند ...، دیگر متاذي را خصم نباشد و

 نزدیـک مسـئله  کـالم،   دنبال که است تجه همین به نیز باشند، ... و حق شدن
 و شـما  هم شوید، که نزدیک کتاب اهل با چطور کرد، که بیان را ایشان با شدن

 نخسـت  کـه  است این آن شوید، و ... و هماهنگ حق کردن روشن در ایشان هم
 و واحـد  إِهلُکُـم  و نـا إِهلُ و إِلَـيکُم  أُنزِلَ و إِلَينا أُنزِلَ بِالَّذي آمنا ...: بگویید ایشان به

نحن ونَ لَهملسداریم ، باورشده نازل شما به آنچه به هم و ما به آنچه به هم ما ؛م 
معبـودیم. (طباطبـایی،    آن تسلیم ما است و یکی شما و ما معبود که معتقدیم و

  )206/  16: ق1416

قبـول دو طـرف را بـه اهـل      هاي مـورد  دهد که آموزه می رو خداوند به پیامبر فرمان این از
  کتاب یادآور شود: 
اسـت،   یکسـان  شـما  و مـا  میـان  کـه  سـخنی  سـر  بر کتاب، بیایید اهل اي بگو

 مـا  از یبرخـ  نگـردانیم، و  او کیشـر  را چیزي و نپرستیم را خدا جز که بایستیم
  )64(آل عمران/  .. ..نگیرد  خدایی به خدا يجا به را دیگر بعضی

کردنـد.   یخود بـر یکتاپرسـتی تأکیـد مـ     يگو و به قرآن، در گفت نیز با استناد ^اهل بیت
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با یکی از احبار یهودي در باب نفـی مکـان و زمـان از بـاري تعـالی       ×وگوي امام علی گفت
بـا جـاثلیق مسـیحی دربـاره خـدا       ×وگوي امام رضا ) و گفت90/  1ق:  1407(شیخ کلینی، 

دهنـده پافشـاري پیشـوایان     ن) نشـا 159/  1: ق1420صـدوق،   نبودن حضرت مسـیح (شـیخ  
  معصوم بر توحید خالص الهی در تمام ابعاد زندگی آنهاست. 

   ابراز عقیده ب) احترام به حق
 در فراوانـی  هـاي  است. نمونـه  شناخته رسمیت به خود مخالفان براي را عقیده ابراز حق اسالم
کنـد آنـان بـر     یثابت مـ  گزارش شده است که ^اسالم و امامان معصوم پیامبر سیره و تاریخ

 نجران، هیئت با پیامبر هاي بحث جریان اند؛ از جمله در همین پایه مناظرات خود را شکل داده
ن آن حضـرت در  یهمچنـ  .کننـد  بیـان  را و نظراتشان عقاید که داد اجازه آنان به اسالم پیامبر

مناسـک دینـی    اي را به رسمیت شناخت و اجازه داد که آزادانه به اي، تمام اسقفان منطقه نامه
  )  269/  7: تا د عمل کنند. (ابن کثیر دمشقی، بیخو

  ج) محترم شمردن کتب آسمانی اهل کتاب و اهانت نکردن به مقدسات آنها
کند. از نگـاه   یم یمعرف کننده تورات موسی و انجیل عیسی و تصدیق» مهیمن«قرآن، خود را 

ند. اما این نکته را نباید فرامـوش  هست 1»نور«و » هدایت«قرآن، این دو کتاب، الهی و حاوي 

اکنون در اختیار عیسویان و موسویان قرار دارد، دچار تحریفات بسـیاري   کرد، نوشتاري که هم

  2اي اندك از آن کتب آسمانی دارند. شده است و معتقدان به آنها، بهره

 ایشان با استناد بـه برخـی از عبـارات    ^ت امامان معصومیبا توجه به جنبه علمی شخص

دند یهودیان و مسیحیان را طبق تورات یکوش یتورات و انجیلی که در اختیار اهل کتاب بود، م

                                                                             

 بـني يديـه   لِّما مصدقًا مريم ابنِ بِعيسي َءاثَرِهم علي قَفَّينا ... و )۴۴(... نور و هدي فيها التورئةَ أَنزلْنا إِنا« 1.
نم ئةروالت و اهنييلَ َءاتالْاجن يهي فده و ورن قًا ودصا ملِّم هيدي نيب  ـنم  ...ئـةرو۴۶(الت( ـا  ... ولْنأَنز  ـکإِلَي 

ابتقًا الْکدصم قا بِالْحلِّم هيدي نيب نابِ متالْک ا ونميهم هلَي44ـ  48(مائده / ». )۴۸(... ع(  
2» .أَلَم رإِيل ت ينواْ الَّذا أُوتيبصن نابِ متنَ الْکوعدابِ يتإِيل ک اللَّه کُمحيل مهنيب ثُم يل فَرِيقوتي  مهـنم ـم  وه 

 )23عمران /  (آل». معرِضونَ
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) افــزون بـر ایــن،  162ـ   158و  156/  1: ق1420جیلشـان قـانع کننــد. (شـیخ صـدوق،     و ان
ــان را بــه تــورات فرودآمــده بــه حضــرت موســی، روا  ×امیرالمــؤمنین  ســوگند دادن یهودی

  1دانستند. می

، اهانت نکردن به مقدسات طرف گفتگو، از جمله اصول اخالقـی حتمـی در   از سوي دیگر
دانسـتند،   مـی  نیز که هدایتگري و روشنگري را وظیفه اصلی خـود  ^گفتمان است. اهل بیت

کردند؛  می بیش از همه به این اصل اخالقی پایبند بودند و هرگونه بدگویی و دشنام را محکوم
کنـد. خداونـد در قـرآن     مـی  می را به منازعه متعصـبانه بـدل  ها، مناظره عل زیرا این بداخالقی

ـ   آنهـا  ...؛ و علْـمٍ  بِغـري  عـدوا  اللَّه فَيسبواْ اللَّه دون من يدعونَ الَّذين تسبواْ لَا و«فرماید:  می

 خـداي  نیز آنان که مدهید دشنام خوانند، می یکتا خداي جاي به که راـ   مشرکان خدایان یعنی
ل در سبک ی) به همین دل108(انعام / ». .دشنام گویند .. دانشی بی و دشمنی و ستم روي از را

بـدگویی و بـددهنی بـوده     یشـگ یعقالنیت و مهرورزي، جایگزین هم ^زندگی امامان شیعه
  است.

  . احترام به حقوق اهل کتاب4
 خداونـد  هستند که دین و یکتاب آسمان ترین و کامل آخرین اسالم، مقدس دین و کریم قرآن

 الهـی  ادیـان  قـرآن، سـایر   نـزول  و اسـالم  تشریع با و است نازل فرموده |اسالم پیامبر بر

تواننـد بـا    ولی این امر به معناي جنگیدن با اهل کتاب نیست؛ بلکه آنـان مـی   اند؛ منسوخ شده
منـد   ش بهـره ، در پناه اسالم باشند و از ایمنی و آسـای »عهد ذمه«بستن قراردادهایی همچون 

با ترسایان نجران، یکی از این موارد است که به روشـنی، احتـرام    |نامه پیامبر شوند. پیمان
از  نجـران پـس   يها دهد. اسقف یدین اسالم به عرض و جان و ناموس اهل کتاب را نشان م

  :  است چنین آن پیمانی امضا کردند که برخی از مفاد |پرهیز از مباهله، با رسول خدا
یش، تحت اختیـار آنهـا   پدر اختیار داشتند، همانند  آنچهها و هر  یساها و صومعه... کل

                                                                             

 )266/  23ق:  1409(شیخ حر عاملی، ». موسي علي أنزلت اليت بالتوراة يهوديا استحلف املؤمنني أمري أن. «1
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 و هـیچ  مقـامش  از اسـقفی  هـیچ  او رسـول  ضـمانت  و خدا باقی خواهد ماند. با امان
 داده آنهـا  امتیـازات  و حقـوق  در تغییـري  هـیچ  نیـز  و شـد  نخواهـد برکنار  راهبی ...
 نکننـد  سـتم  بود. خواهند تند، برخورداردر اختیار داش تاکنون هرچه از و شد نخواهد

  )204/  1: ق 1410 ،واقدي سعد ؛ ابن56/  5 تا: بیدمشقی،  کثیر (ابن. نبینند ستم و

 ـ حقـوقی  سیاسی روش زندگی و اخالق بر حاکم اصول از نمونه یک تنها نامه، پیمان این
 حکومـت  کـه  بـود  کریمانه، در زمـانی  رفتار این. است اهل کتاب حقوق رعایت در |پیامبر

 بـا  توانسـت  مـی  بـه سـادگی   و بـود  ساخته استوار را خویش اقتدار هاي پایه مدینه، در اسالمی
  ببرد.  بین از را آنان شمشیر، همه قدرت

بـر مقـام امامـت، بـه      ز که افـزون ین ×روش امامان شیعه، به ویژه حضرت امیرالمؤمنین

شـتر حاکمـان،   یرت بـرخالف ب آن حضـ  ن بوده است.یخالفت حکومت مسلمین هم رسید، چن

ناخت، از ش می هاي اهل کتاب با حکومت اسالمی را به رسمیت عالوه بر اینکه حقوق و پیمان
ل که از قول آن حضـرت نقـل   ید. رویداد ذش می پا گذاشتن آن توسط مردم بسیار برآشفته زیر

  :  شده است، گواه محترم بودن این حقوق در نزد امامان شیعه است
 اسـالم هسـتند   پنـاه  در کـه  کسـانی  مسـلمانان و  هاي خانه به هاجمم ام شنیده

 بـه  زنان پاي و دست و گردن از خلخال و گوشواره و دستبند و درآمده، گردنبند
 و زاري متجـاوزان، جـز   آن برابـر  سـتمدیدگان  آن ی کـه حـال  دراست؛  در کرده
 چنـین  غم از مسلمانی مرد پس این از اگر. ..اند  سالحی نداشته خواستن رحمت
 کرامـت  چنـین  شایسته من دیده در است، که مالمت جاي بمیرد، چه يا حادثه
  )28: 27البالغه، خطبه  (نهج .است

نیز گزارش شده است. از دید ایشان، مـال و جـان    ^این رویه در زندگی دیگر معصومین

 که است بسته باشند، محترم است. این پیمان، تعهدي» عقد ذمه«اهل کتابی که با مسلمانان 
 جملـه  از )275/  9: تـا  (عالمه حلی، بی .بندند می خاصی شرایط در مسلمین امام با اهل کتاب

نکننـد،   ازدواج مسـلمان  زنـان  به قوانین اسالمی احترام بگذارنـد، بـا   که است آن ن شرایط،یا
لیـاتی  انگیزي نکنند و ما و فتنه جاسوسی مسلمانان آشکارا انجام ندهند، علیه را اسالم منکرات
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؛ محقـق حلـی،   82ق:  1410به حکومت اسالمی بپردازنـد. (شـهید اول،   » جزیه«را به عنوان 
  )  301/  1: ق1408

  از جمله:  گیرد؛ می برعهده آنها را در قبال یز تکالیفین اسالمی مقابل، جامعه اما در
  )567 / 3ق:  1407است؛ (شیخ کلینی،  تعرض از مصون آنها ناموس جان، مال و

 اکراهـی  دین در نیستند؛ زیرا رفتن اسالمیو مجبور به پذ آزادند مذهبی خود در عقایدآنها 
 )256نیست؛ (بقره / 

آنها در استفاده از شراب و خوك که در کیششان حالل شمرده شـده اسـت، آزاد هسـتند؛    
؛ 317/  21 :ق 1266مشروط به اینکه در متن جامعه مسلمانان به آن تظاهر نکننـد؛ (نجفـی،   

  )60/  2 ق:1387طوسی،  شیخ
اسـت؛   مسـلمانان  احتـرام  که پیش از پیمان ذمه ساخته شده است، مورد کتاب اهل معابد
  )302 / 1: 1408حلی،  (محقق
 صـورت،  ایـن  در. دارنـد  را اسـالمی  مراجـع  از یدادخـواه  حـق  مسلمانان ذمه، مانند اهل

 فَاحکُم جاُءوک فَإِن«بود:  خواهد آن از خودداري یا عادالنه قضاوت به ملزم اسالمی حکومت
منهيب أَو رِضأَع منهع إِن و رِضعت مهنفَلَـن  ع  وکّضـرا  يـيش إِنْ و  ـتکَمکُم  حم  فَـاحنـهيب 

طس42؛ (مائده / ...» بِالْق(  

 و در هسـتند  استقالل داراي وصیت، و مثل زناشویی، طالق، ارث شخصی آنها در مسائل
 و ندارنـد  تفـاوتی  مسـلمانان  بـا  شـغل،  و مالکیت، تجـارت، کـار   همچون اقتصادي، امور تمام

 روابـط  مسـلمین،  بـا  و کار کننـد  و کسب اسالمی ضوابط براساس مسلمانان بازار در توانند یم
  )191: 1362زنجانی،  (عمید .باشند داشته بازرگانی

  ب درباره قوانین داخلی اهل کتا ^معصوم امامان . رویکرد1ـ4

 ، قوانین اهل کتاب به موجب پیمان ذمه به رسـمیت شـناخته  ^در سیره زندگی امامان شیعه

توانند براساس دین خود، به رفع اختالفات بپردازنـد.   رو یهودیان و مسیحیان می ود. ازاینش می
ت کننـد. سـیره امامـان    یهـاي اسـالمی نیـز شـکا     توانند به دادگـاه  افزون بر این، اهل ذمه می
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 فَـاحکُم  جاءوک فَان«به موجب آیه  تواند می اسالمی ، بیانگر این نکته است که حاکممعصوم
) 46 براساس شریعت عادالنـه اسـالم (مائـده /    آنان ) میان42 (مائده / »عنهم اَعرِض اَو بينهم

؛ 296ـ   297/  27ق:  1409از پذیرش داوري سر باز زنـد. (شـیخ حـر عـاملی،      کند، یا داوري
  )318/  21 :ق 1266 نجفی،

ه و مسـلمانان، بایـد      ^بر اساس روش امامان معصوم در صورت اختالف میان اهـل ذمـ
و  ×حقوق اهل کتاب محترم شمرده شود؛ گواه روشن این امر را باید در داسـتان امـام علـی   

 ها گم کرده بودند پس زره خود را در یکی از جنگ ×ییکی از اهل کتاب جست: حضرت عل

د. ایشان به آن مسیحی اعتـراض کـرده،   ین را در دست یک ترسایی [یا یهودي] داز مدتی، آ
نکه اخـتالف بـه دادگـاه اسـالمی     ید که آن زره، متعلق به اوست. در این پیشامد، با اش  مدعی
دلیل شـاهد نداشـتن    پایان، به د و دریود، به هیچ عنوان حق مسیحی پایمال نگردش می کشیده

اي در  اندازه کرد. این رویه اسالمی، به فرد مسیحی رأي صادر به سود ی، قاض×حضرت علی

 حضرت، به اسالم گروید و مسلمان يبر تأیید ادعا آن مسیحی تأثیر گذاشت که خود او افزون
  )535/  8: ق1419د. (شوشتري، ش

  در ازدواج با اهل کتاب ^. روش امامان معصوم2ـ4

ن، پاکدامن هستند. ایـن امـر در سـیره عملـی     بسیاري از زنان اهل کتاب، همانند زنان مسلما
بیت، از زنان پاکـدامن اهـل     تأیید شده و به همین دلیل، برخی از مادران اهل ^امامان شیعه

اي در  نمونـه برجسـته   #کتاب بودند که به دین اسالم تشرف یافتند. مادر حضرت امام عصر

ن تشرف این زنان به اسالم نیـز  ) اما آیا بدو418 / 2: ق 1395 این زمینه است. (شیخ صدوق،
  توان با آنها ازدواج کرد؟ می

  در یکی از آیات قرآن، به زناشویی با اهل کتاب اشاره شده است:  
مولَّ الْيأُح لَکُم اتبالطَّي و امطَع ينواْ الَّذأُوت ابتلٌّ الْکح و لَّکم کُمامـلٌّ  طَعح  هلَّـم و 

اتنصاملْح من  ـاتنماملْؤ و  اتـنصاملْح  ـنم  ينـواْ  الَّـذأُوت  ـابتـن  الْکم  کُملإِذَا قَـب 
نوهمتيَءات نهور5(مائده /  . ... أُج(  
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 زنـان  مسـلمان، و  از پاکـدامن  زنـان ] بـا  ازدواج اسـت  حـالل  شـما  بر[ امروز ...
 شده؛ به شـرط  داده آنان به] آسمانی[ کتاب شما از پیش که کسانی از پاکدامن

  بدهید ... . ایشان به را مهرهایشان آنکه

با توجه به روایات، اگر زن و مردي از اهل کتاب باشند و مرد بـه مکتـب اسـالم مشـرف     

 1ابد و شرع مقدس بر صحت تداوم این ازدواج حکم کرده اسـت. ی یشود، این زناشویی ادامه م

ـ  ولی در صورتی که مرد مسلمانی قصد ازدوا از اهـل کتـاب را داشـته     یج دائم یا موقت بـا زن
 ق: 1413مفیـد،   مطرح شده است؛ گروهی به حرمت (شـیخ  شیعه از فقهاي دیدگاه باشد، پنج

) و گروهی به جـواز هـر دو نـوع    22/  3 :ق1387؛ فخرالمحققین، 567 :تا بی؛ عالمه حلی، 76
؛ نجفـی،  308 ق: 1415صـدوق،  ؛ شـیخ  235 :ق1406اند. (علـی بـن بابویـه،     وا دادهازدواج فت

و  2دائـم معتقـد شـده،    ازدواج حرمـت  و موقـت  ازدواج ) گروه سوم به جواز31 / 30 :ق 1266

اختیـار نظـر    هنگـام  در حرمـت  و ضرورت هنگام در برخی قول چهارمی را برگزیده و به جواز
دو در هـر   تحرم و ضرورت در هنگام موقت عقد ه، به جوازیداده و فقیهانی نیز با رد این نظر

   3اند. ) فتوا داده187 / 2 :1406براج،  حال اختیار (ابن

رسد که اوالً صدور برخی روایات در جواز  یاما با بررسی احادیث باب و نظر فقها، به نظر م

                                                                             

 آوردن اسـالم  هنگـام  در کتابی زن ازدواج بقاي ، به^بسیاري، به استناد روایت ائمه معصوم کتب در 1.
 ؛ فخـرالمحققین، 222 و 212 / 4 :المبسـوط شـیخ طوسـی،   : اسـت؛ همچـون   شـده  تصریح وي شوهر

؛ محقـق  180:الدمشـقية  اللمعـة ؛ شهید اول، 137 :المتعلمين تبصرة؛ عالمه حلی، 520/  2 :االسالم شرائع

؛ شـهید ثـانی،   378 و 365 / 7 :االفهـام  مسـالک ؛ شهید ثانی، 465 و 435 / 12 :المقاصد جامعکرکی، 

  .3/  5: األحکام وجيزةالغطاء،  کاشف؛ 230 / 5: البهية الروضة

اسـت. یوسـف    داده نسـبت  متأخران اکثر به را قول این )391 ، ص12 ، جالمقاصد امعجمحقق ثانی ( .2

 (ج لمعـه  شرح ثانی در شهید. داند می المتأخرین اختیار را آن )5 ، ص24 (ج الناضرة الحدائقبحرانی در 

  خوانده است. األقوال أشهر قول را این )228 ، ص5
  .22 ، ص3 ، جالقواعد مشکالت شرح في الفوائد إيضاحبرگرفته از: فخرالمحققین،  .3
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) بـه  5237و  571/  16: 1419زنجـانی،   ر است. (شـبیري یناپذ زناشویی با زن اهل کتاب انکار

 بـه  1کتابی، مشهور فقهاي شیعه، از جملـه شـیخ طوسـی،    زن با ل، در ازدواج موقتیهمین دل

ثانیاً، در مورد ازدواج دائم بـا زن   2اند؛ دانسته اجماع مورد را آن حتی برخی داده و فتوا آن جواز

هاي شیعه مثل شیخ صدوق و پدر ایشان  طور که اشاره شد، برخی استوانه اهل کتاب نیز همان

ق:  1416و معاصر (خویی،  3ل، بسیاري از فقهاي متأخریهمین دل قائل به این نظریه بودند. به

) نیــز 571 / درس 16: 1419؛ شــبیري زنجــانی، 270/  2ق:  1410؛ خــویی، 825 / ســؤال 1
 (شـبیري  .»نیسـت  جدید برگرفته از فقهی و شاذ قولی« رو این دیدگاه این ازاند.  هبدان قائل شد

  )5238/  571 ، درس16: 1419زنجانی، 
ا با وجود چنـین جـوازي، هـیچ گزارشـی از ازدواج بـا اهـل کتـاب، در زنـدگی امامـان          ام

دهد که عالوه بر  می معروف شیعه ثبت نشده است. این امر نشان يها تیو شخص ^معصوم

عفتی، پاکدامنی همسر از باورهـاي مشـرکانه نیـز ضـروري اسـت؛ زیـرا نهـاد         پاکدامنی از بی

رو  ایـن  تمایل زن و شوهر بـه یکـدیگر بنـا شـده اسـت. از      و 4خانواده، براساس عشق و مودت

ن یساز انحراف همسر و فرزندان خواهد بود. به همـ  آلودگی فکري هر یک از دو همسر، زمینه

                                                                             

 أصحابنا أجاز وقد: «210 / 4 :المبسوط؛ شیخ طوسی، 457 :النهاية في مجرد فقه و الفتويشیخ طوسی،  1.
  ...».بالکتابية  التمتع کلّهم

 عبارت با کتابی زن با موقت در نزد شیعه نکاح جواز از : ایشان135 / 2 :القرآن فقهالدین راوندي،  قطب 2.

همه  به را کتابی زن با متعه جواز 432: للشرائع الجامع یحیی بن سعید حلی در. است کرده یاد »عندنا«

  .است داده نسبت فقهاي شیعه
؛ 192 / 1 :المـرام  نهايـة موسـوي عـاملی،    علـی  بـن  ؛ محمـد 251 / 7 ق: 1413ثانی،  از جمله: شهید 3.

 / 8 :المتقـين  روضـة اول،  ؛ مجلسـی 249 / 2 تـا:  کاشانی، بی ؛ فیض149 / 2 :األحکام کفايةسبزواري، 

  31 / 30 :ق 1266نجفی،  ؛فیض ؛ مرحوم64 / 20 :العقول مرآةدوم،  ؛ مجلسی213

4» .و نم هاتأَنْ َءاي لَقخ لَکم نم ا أَنفُِسکُماجوواْ أَزکُنسا لِّتهلَ إِلَيعکُم و جنيةً بدوم ةً ومح21روم / ...» (ر(  
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هـا   گونه ازدواج و روایات باب، این 1ل، به اعتقاد برخی از بزرگان، با توجه به تعدادي از آیاتیدل

و بدون شک در مواردي که به شـرك و انحـراف دیگـر     2مربوط به افراد و مواقع خاصی بوده

افراد خانواده منجر شود، امري ناروا و ناصـواب و در دیگـر مـوارد، داراي درجـاتی از کراهـت      

    3است.

  با آنها  ^امامان معصوم ي. حق مالکیت اهل کتاب و مراودات اقتصاد3ـ4

کـه   ب تأیید شده است؛ چنانحق مالکیت بسیاري از اهل کتا ^در سبک زندگی پیشوایان معصوم
با اهل کتاب مراودات بازرگانی داشت و نقـل شـده اسـت کـه ایشـان از یـک یهـودي         |پیامبر

) همچنین در زمان فـوت آن حضـرت، زره   251/  2ق:  1380درخواست خرید سلف کرد. (عیاشی، 
 اج خـود را نیز ولیمـه ازدو  ×) امیرالمؤمنین91 ق: 1413ایشان در گرو یک یهودي بود. (حمیري، 

  )366/  1ق:  1381کرد. (اربلی،  فراهم یک یهودي، نزد در اش زره رهن پول حاصل از از
: ق 1266اموال کفار حربی محترم قلمداد نشده اسـت، (نجفـی،    ^از نگاه امامان معصوم

 اند، هماننـد  بسته پیمان اسالمی دولت با که اهل کتابی تجارت و مالکیت ) اما حق 384/  23
ل اگر مسلمانی به دستبرد دارایـی  یاست. به همین دل اندازي دست مصون از و محترم جانشان،

  )489/  41 اهل ذمه مبادرت کند، حد سرقت بر او اجرا خواهد شد. (همان:
شیعه اجازه، دریافت ربا از اهـل   ^عالوه بر این، بسیاري از فقهاي شیعه معتقدند که ائمه

                                                                             

 قَوما جتد لَّا«)؛ 51(مائده / ...» بعضٍ  أَولياُء بعضهم النصاري أَولياَء و الْيهود تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا. «1
 أَو إِخـوانهم  أَو أَبنـاَءهم  أَو َءابـاَءهم  کَـانواْ  ولَ و رسولَه و اللَّه حاد من يوادونَ االَخرِ الْيومِ و بِاللَّه يؤمنونَ

مَريش22(مجادله / ...»  ع( 

. یکی از این موارد خاص، زمانی است که شخص احتمال آلوده شدن به گناه را داده، از روي اضطرار به 2
 این ازدواج مبادرت کند.

داند.  ائم با اهل کتاب، همه اقسام آن را داراي درجاتی از کراهت می. صاحب جواهر با وجود جواز نکاح متعه و د3
اهللا شبیري زنجانی عالوه بر جواز تمام اقسام، تنها به کراهت برخی از موارد قائل است. (براي مطالعه  ولی آیت

 )5238/  571 / درس 16ق: 1419زنجانی،  ؛ شبیري31 / 30 :ق 1266بیشتر، ر.ك: نجفی، 
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اي بـر   انـد. ایـن امـر تأکیـد دوبـاره      مت اسالمی هستند، ندادهکتابی را که در ذمه یا امان حکو
بـراي مطالعـه فتـاوي    ؛ 384/  23: ق 1266محترم بودن دارایـی ایـن گـروه اسـت. (نجفـی،      

  )2080 لهئمسالمسائل (محشی)،  معاصرین ر.ك: توضیح
ی نیز وجود دارد؛ از جملـه فـروش کتـاب مقـدس قـرآن (شـیخ       یاما در این بین، استثناها

) و هر آنچه مایه تسلط اهل کتاب بـر مسـلمانان شـود، باطـل و      162/  2ب:  1415ري، انصا

  )141(نساء / ». سبِيالً الْمؤمنِني علَي للْکَافرِين اللَّه يجعلَ لَن و«... است:  حرام اعالم شده

  نتیجه
 و کـرده  بـدل م واقعیـت  بـه  آرزو از را دوردسـت  کشـورهاي  به سفر هواپیماها که عصري در

 را کشـورها  فرهنگـی  اي، مرزهـاي  مـاهواره  هـاي  شـبکه  و اینترنـت  ماننـد  ارتبـاطی  ابزارهاي
جهـانی،   دهکـده  ایـن  در زیـرا  اسـت؛  ناگزیر امري کتاب اهل با مراوده و اند، ارتباط درنوردیده

 بـر  آنهـا  اقتصاد و فرهنگ، زبان، سیاست و بوده گروه این آنِ از جمعیت، از يریبخش چشمگ
 اهـل  بـا  او اوصـیاي  و پیـامبر  زنـدگی  سـبک . است افکنده سایه زمین سیاره از وسیعی خشب

 آموزد:  در این زمانه می مسلمانان به کتاب،

. برخالف کژاندیشی برخی متعصبان، تعامل با اهل کتاب، امري مردود و مطرود نیسـت.  1
ج، راه تعامل با این گـروه  ترین روابط زندگی، یعنی ازدوا پیامبر و اوصیاي او، حتی در خصوصی

 اند؛  را نبسته

رویـی و احتـرام بـه حقـوق، حتـی در       طلبی، خوش . برخالف تبلیغ دشمنان اسالم، صلح2
 کـاران، داراي  مسـامحه  تلقـی  تعامل با اهل کتاب، امري بایسته و شایسته است؛ اما بـرخالف 

 حصر نیست؛  و حد بی تسامح و تساهل

 ^ي و فرهنگی با اهل کتاب، در سـیره امامـان معصـوم   . داشتن روابط سیاسی، اقتصاد3

ان خـود،  یشـوا ین، مسلمانان باید با بازخوانی دقیق سبک زندگی پینیز گزارش شده است. بنابرا
 نشوند؛  هضم و آیین آنها فرهنگ در تا گیرند پیش در را اي تفریط، رویه و افراط میان

 شـده  بیـان  روشـنی  بـه  الهـی  آیات در که دارد معصومین با اهل کتاب، اصولی . شیوه ارتباط4
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  .است بایسته و ضروري امري الهی آیات در دقت بیت،  اهل رفتار و گفتار فهم رو براي این از. است

  منابع و مآخذ
 .قرآن کريم .١

 .البالغة نهج .٢

آصـف   يح:و تصـح  يـق ، تحقدعـائم اإلسـالم  ق،  ٣٦٣، نعمان بن محمد مغربييون، ح ابن .٣
 .، چاپ دوم#يتالب قم، مؤسسة آليضي، ف

 العلمية. الکتب ، بيروت، دارالکبري الطبقاتق،  ١٤١٨ واقدي، سعد ابن .٤

اکبر  علي :، تحقيقتحف العقول عن آل الرسولق،  ١٤٠٤شعبه حراني، حسن بن علي،  ابن .٥
 انتشارات اسالمي. غفاري، قم، دفتر

  الفکر.  ، بيروت، دارالنهاية و البدايةدمشقي،  کثير ابن .٦
  صادر. ، بيروت، دارالعرب لسانق،  ١٤١٤منظور،  ابن .٧
 ، تهران، دارالحديث.الرسول مکاتيب ،تا احمدي ميانجي، علي، بي .٨

، ١، ج اللّمعات النيرة في شرح تکملة التبصـرة  ق، ١٤١٣محمدکاظم،  آخوند خراساني، .٩
 قم، انتشارات اسالمی.

  هاشمي. ي، تبريز، بناألئمة معرفة في الغمة کشفق،  ١٣٨١عيسي،  بن اربلي، علي .١٠
، انتشـارات  مرجع ١٢توضيح المسائل ق، ١٤١٩بنی هاشمی خمينی، محمد حسن،  .١١

 .ه قماسالمی جامعه مدرسين حوزه علمي

  .آن بيان کيفيت و فقه ادوارتا،  ابراهيم، بي جناتي شاهرودي، محمد .١٢
 .نيسسه فرهنگی ثقلمؤ، اجوبة االستفتائات،  ق١٤١٧علي،  اي، سيد حسيني خامنه .١٣

  البيت. آل ، قم، مؤسسهاإلسناد قربق،  ١٤١٣جعفر،  بن اهللا حميري، عبد .١٤
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  العلم. مدينة ، قم، نشرالصالحين منهاجق،  ١٤١٠موسوي،  القاسم ابو خويي، سيد .١٥
  المنتخب. نشر ، قم، مکتبالنجاة صراطق،  ١٤١٦، ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ .١٦
 نا. ، قم، بینقيح فی شرح العروة الوثقیالتق، ١٤١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .١٧

 الشامية. الدار ، بيروت، دارالعلم،القرآن الفاظ مفرداتق،  ١٤١٢اصفهاني،  راغب .١٨

 کتاب. ، قم، بوستانابديت فروغ، ق١٤٢٧سبحاني، جعفر،  .١٩

  پرداز. راي پژوهشي ، قم، مؤسسهنکاح کتابق،  ١٤١٩موسي،  شبيري زنجاني، سيد .٢٠
  ، قم، هجرت.البالغة نهجق،  ١٤١٤ين، حس بن الرضي، محمد شريف .٢١
 دار ،، بيـروت اإلماميـة  فقـه  فـي  الدمشقية اللمعةق،  ١٤١٠مکي،  بن اول، محمد شهيد .٢٢

  التراث.
 المعــارف ، قــم، مؤسســةاألفهــام مســالکق،  ١٤١٣علــي،  بــن الــدين شــهيدثاني، زيــن .٢٣

  اإلسالمية.
قـم، انتشـارات   ، الباطـل  إزهـاق  و الحـق  إحقاق ق، ١٤١٩ شوشتري، قاضي نورالدين، .٢٤

 .اهللا مرعشی نجفی آيت

 شـيخ  بزرگداشـت  کنگـره  ، قـم، الطهـارة  کتـاب الـف،   ١٤١٥شيخ انصاري، مرتضـي،   .٢٥
  .انصاري

  انصاري. شيخ بزرگداشت ، قم، کنگرهالمکاسب کتابب،  ١٤١٥، ـــــــــ ـــــــــــــــ .٢٦
  البيت. آل ، قم، مؤسسهالشيعة وسائلق،  ١٤٠٩حسن،  بن شيخ حرعاملي، محمد .٢٧
، دو و تمـام النعمـه   ينکمـال الـد  ق،  ١٣٩٥بابويـه،   بـن  علـي  بن شيخ صدوق، محمد .٢٨

 .چاپ دوميه، اسالم ،، تهرانيجلد

  .، تهران، انتشارات اسالميهامالي، ق١٤٠٣،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٩
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  .هادي امام قم، مؤسسه ،األصول في الهدايةق،  ١٤١٨،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٠
، احتجـاج امــام رضــا بــا  ١، ج عيــون اخبارالرضــا، ق١٤٢٠،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٣١

 علماي اديان،

 هادي. امام ، قم، مؤسسهالمقنعق،  ١٤١٥، ــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٢

، قم، انتشارات ١، ج الهدي بأعالم الوري إعالم ق،١٣٩٠فضل بن حسن،  شيخ طبرسي، .٣٣
 اسالميه.

ـ  البيـان  مجمـع ق، ١٤١٤ـــــــــــــــــــــــ، ــــ .٣٤  ، تهـران، انتشـارات  القـرآن  تفسـير  يف
 .ناصرخسرو

، تهـران، انتشـارات   فی فقـه االماميـة   المبسوط ق، ١٣٨٧محمد بن حسن،  شيخ طوسي، .٣٥
  مرتضوی.

الكتـاب  ، دار ، بيـروت یالنهاية في مجرد الفقـه و الفتـاو  ق، ١٤٠٠ــــــــــــــــــــــــــ،  .٣٦
 .يالعرب

  اإلسالمية. الکتب ، تهران، دارالکافيق،  ١٤٠٧يعقوب،  بن شيخ کليني، محمد .٣٧
، قم، کنگره جهاني هزاره شيخ المقنعةق،  ١٤١٣نعمان،  بن محمد بن مفيد، محمد شيخ .٣٨

  مفيد.
، قم، کنگره جهاني هـزاره  الکتاب أهل ذبائح تحريمق،  ١٤١٣، ـــــــــــــ ــــــــــــــــ .٣٩

  شيخ مفيد.
  للمطبوعات. األعلمي ، مؤسسةالعروةالوثقيق،  ١٤٠٩ايي، سيدکاظم، طباطب .٤٠
 ، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم.الميزان ،ق١٤١٦حسين،  طباطبايي، سيدمحمد .٤١

 .٣ج ، القرآن تفسير في البيان مجمعطبرسي، فضل بن حسن،  .٤٢
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 .، تهران، انتشارات مرتضویالبحرين مجمع ق،١٤١٦ طريحي، فخرالدين، .٤٣

 البيت. ، قم، انتشارات آل٢ ، جاالحکام مدارک ق،١٤١١، يد محمدعليعاملي، س .٤٤

، تهـران،  الـدين  احکـام  في المتعلمين تبصرةق،  ١٤١١يوسـف،   بن عالمه حلي، حسن .٤٥
  اسالمي. ارشاد و فرهنگ وزارت

 اإلسالمية. البحوث ، مشهد، مجمعالمطلب منتهيق،  ١٤١٢، ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ .٤٦

  البيت. آل ، قم، مؤسسهالفقهاء تذکرة،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٧
 النشر. و الطبع ، بيروت، مؤسسةاألنوار بحارق،  ١٤١٠عالمه مجلسي، محمدباقر،  .٤٨

 البيت عليهم السالم. مؤسسه آل  ،قم، فقه الرضا، ١٤٠٦بن بابويه،  علی .٤٩

  دارالکتب االسالميه.، آميز مسالمت همزيستي و اسالم، ١٣٤٤زنجاني، عباسعلي،  عميد .٥٠
 فرهنـگ  ، نشـر ذمـه  قـرارداد  براسـاس  هـا  اقليت حقوق، ١٣٦٢، ــــــ ــــــــــــــــــــ .٥١

 اسالمي.

  العلمية. تهران، المطبعة ،العياشي تفسيرق،  ١٣٨٠مسعود،  بن عياشي، محمد .٥٢
 مرعشـي  اهللا آيـت  ، قـم، کتابخانـه  الشـرائع  مفـاتيح تا،  فيض کاشاني، محمد محسن، بي .٥٣

  نجفي.
  نجفي. مرعشي ، قم، کتابخانهالقرآن فقهق،  ١٤٠٥عبداهللا،  بن الدين راوندي، سعيد قطب .٥٤
 کاشـف  اشرف، مؤسسه ، نجفاألحکام وجيزةق،  ١٣٦٦محمد حسين، کاشف الغطاء،  .٥٥

 .الغطاء

 کاشـف  اشرف، مؤسسه ، نجفاألحکام وجيزةق،  ١٣٦٦الغطاء، محمد حسين،  کاشف .٥٦
  الغطاء.

  اسماعيليان. ، قم، مؤسسهاإلسالم شرائعق،  ١٤٠٨حسن،  بن محقق حلي، جعفر .٥٧
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 ، قم، انتشارات اسماعيليان.االسالم شرايع ق، ١٤٠٨جعفر بن حسن،  حلي، محقق .٥٨

 اإلسالمية. الکتب ، تهران، دارتفسير نمونه، ق١٤١٦، ناصر، يرازيمکارم ش .٥٩

 ، بيروت، دارإحياءاإلسالم شرائع شرح في الکالم جواهر، ق ١٤١٦نجفي، محمدحسن،  .٦٠
  العربي. التراث

 النجفي. المرعشي اهللا آيت ، قم، مکتبةصفين وقعةق،  ١٤٠٤مزاحم،  بن نصر .٦١

 اإلسالمي. النشر ، قم، مؤسسةالفقيه مصباحق،  ١٤١٦هادي،  محمد بن همداني، آقارضا .٦٢

  





 

  
  
  
  

  ×اصول برخورد با متهم در سیره قضائی امام علی

  * اهللا پرهیزکاري سیدروح

  چکیده

ن فرض که امور کیفري جنبه عمـومی دارنـد و حـداقل یـک طـرف      این مقاله با ای
قضیه حکومت اسـت و حتـی در مـواردي کـه شـاکی خصوصـی وجـود دارد، ایـن         

داند که مداخله نماید و با اعمال حاکمیـت   حکومت است که حق و وظیفه خود می
به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد، بنابراین نوعی رابطـه بـین مـتهم و    

، شـاهد  ×کومت ایجاد خواهد شد، معتقد است در سیره قضـائی امیرالمـومنین  ح
ها را در زمره حقوق متهمـان در  توان آن باره متهمان هستیم که میرعایت اموري در

برشمرد و در قالـب اصـول، اخـالق و شـیوه برخـورد بـا        ×سیره قضائی امام علی
  متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت.

تـوان اصـولی را در شـیوه     مـی  ×منینؤشود در سیره امیرالم جه، روشن میدر نتی
امام با متهم یافت؛ اصول مطلق، نسـبی و سـلبی. البتـه در مـواردي شـاهد       برخورد

ایم. ماننـد تجسـس    نقض اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگتري بوده
هـا و کشـف خیانـت و خطـاي      امام از عمال و کارگزاران خود بـه قصـد کنتـرل آن   

  تمالی.اح

  کلیدي واژگان

  .×سیره قضائی، متهم، مجرم، بزه، اصول اخالقی، امام علی

                                                                             

 .ته حوزه علمیه و دانشجوي دکتري مدرسی معارف اسالمی گرایش تاریخ و تمدن اسـالمی آموخ دانش. *
Sr.parhizkari@gmail.com  
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  مقدمه

از اثبات اتهام در مراجـع صـالحه    پیشو  یدر مرحله دادرس) 431 /3: 1375(طریحی، متهم  عنوان
) و پـس از اثبـات بـزه    3617، واژه 618: 1390ي، لنگـرود  ي(جعفـر  ودش اطالق می ،و صدور حکم

 ياصـطالح مـتهم در دعـاو    ین. بنـابرا رود یکار مـ  همجرم ب یا عنوان بزهکار ،دور حکمو ص یانتساب
دارنـد و   یجنبـه عمـوم   یفريچون امور ک البتهکاربرد ندارد.  یمدن يدعاو دراست و  يجار یفريک

وجـود دارد،   یخصوصـ  یشـاک  هکـ  يدر مـوارد  یحکومت است و حتـ  یه،طرف قض یک کم دست
بـه محاکمـه متهمـان و     یـت، و بـا اعمـال حاکم   کنـد که مداخله  ددان میخود  یفهحکومت حق وظ

  خواهد شد. یجادمتهم و حکومت ا میانرابطه  یمجازات مجرمان بپردازد، نوع
بـزه   یـک شده که متهم هرچند در معـرض اتهـام    یرفتهپذ ی،در سطح جامعه جهان امروزه

بشـر ماننـد امـروز      وقمند است. در گذشته که مباحـث حقـ   حقوق بهره يسر یکقرار دارد، از 
کشـورها   یکـه امـروزه در برخـ    گونه هماند، ش گرفته می یدهناد یزمطرح نبوده، حقوق متهم ن

 یرهدر سـ  شد، امـا  یت نمیرعا ها از جوامع و دوره يارین نکته گرچه در بسیشود. ا یفراموش م
درباره  يامور یتبلکه در عرصه عمل شاهد رعا ،نه در حد شعار ×ییرالمؤمنین علام ییقضا

 خواند ×یامام عل یقضائ یرهآنها را در زمره حقوق متهمان در س توان یکه م یممتهمان هست

  د.کر حمطر يو یرهو سبک برخورد با متهمان در س یوهش ،و در قالب اصول، اخالق
که با توجه بـه   انجام شده يمتعدد يها مطالعات و پژوهش ،درباره موضوع حقوق متهمان

موضوع را در حقوق معاصر و  یناست و ا یو حقوق یآنها فقه یشترب یکردوموضوع، ر ینسنخ ا
ه ب وموضوع  ینا یخیجنبه تاربه  یناند. بنابرا کرده یبررس یالملل ینو ب یموضوعه داخل ینقوان

از  یکـ ی است. شدهکمتر توجه  ی،کنون یحقوق يها دور از الزامه مدارانه و ب با نگاه اخالق یژهو
ـ    یفقهـ  یکتاب حقوق متهمـان (بررسـ   ،موضوع ینند صورت گرفته در اارزشم يها پژوهش

بـه   توجهبا  یزاثر ن یناست. هرچند ا یجواد فخار طوس یناالسالم و المسلم اثر حجت ،)یحقوق
 يبـرا  یگـاه  ،موضـوع پرداختـه   یـن ا یو حقـوق  یعد فقهـ به ب ،که داشته یتیمورأرسالت و م

بهره بـرده اسـت. (ر.ك: فخـار     یزن یخیتار يها ادهها و د از گزارش ،مباحث خود يزمستندسا
 یرهاصول و سـبک برخـورد بـا متهمـان در سـ      ینوشتار به بررس ین) در ادامه ا1391ی، طوس
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  .پردازیم یم یخیبر شواهد و مدارك تار یهبا تک ×یامام عل ییقضا

  اصل تأسیس
(معقـول و   خـاص  یـل مگـر آنچـه بـا دل    ؛اسـت  یمتهم از همه حقوق انسان يبرخورداراصل، 

 یو نقلـ  یعقلـ  يا از پشـتوانه ادلـه   ،اصل یند. اانثابت گرد را، او از آن بودن محروم ،مشروع)
او  توان ینم ،روشن است که چون هنوز اتهام متهم ثابت نشده ی،عقل ینهبرخوردار است. در زم

 مندر ضـ د. کربرخورد  یکسانبرابر دانست و با هر دو  ،ثابت شده شمجرم که جرم یکرا با 
مطرح شده و متناسب با آن باشد  در محدوده اتهامِ دیباباشد،  هایی یتعمال محدودابر  اگر بنا
 ،محـدوده  یـن ا یـین و تع یصشـود. البتـه در تشـخ   نموجب ظلم به مـتهم   تا ،از آن یشو نه ب

  وجود دارد.نظر  تفاوت برخورد، اتفاق یناما در اصل ا هست،اختالف 
(ماننـد حـق    يو سـالمت) و معنـو   یات(مانند حق ح يقوق مادح ی، همهاز حقوق انسان منظور

ـ  « یفهشر یهعرض و آبرو از تعرض) انسان بما هو انسان است. به استناد آ یتمصون  يولَقَد کرمنـا بنِ
ف ماهلْنمحو مالطَّ يآد نم ماهقْنزررِ وحالْبو رالْباتيب  لَي کـثع ماهلْنفَضـ    ريٍو فْضـا تلَقْنخ ـنميالًم« 

  ده است.کراعطا  يبه و ی،کرامت انسان به سببحقوق را  ین) خداوند ا70 / (اسراء

) از ظلم 2 / (مائده» شنآنُ قَومٍ أَن صدوکم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تعتدواْ جيرِمنکمالَ « آیه

ـ او یـق طره ب کهاست ده کر یم بوده، نهجرمشان مسلّ که یدر برخورد با کسان روي یادهو ز  یل

 يلـد ها الناس إِنَّ آدم لَـم  يأَ« یتروا ینبه متهمان داللت کند. همچننکردن  يبر تعد تواند یم
یرالمـؤمنین  ) از ام26، ح69/  8: ق 1407ینـی،  (کل» عبداً و لَا أَمةً و إِنَّ النـاس کلَّهـم أَحـرار   

 يحقوقش دارد. پس اصل، برخوردار همهاز  یهر انسان يمند و بهره يداللت بر آزاد ،×یعل

کـه   یاسـت اتهـام   یرفتهافراد است. البته روشن و پذ یگر، همانند دیانسان وقمتهم از همه حق
 ینه سـازد. بنـابرا  موج تواند یدر حقوق او را م ها یتعمال محدودا یبرخ شود، یممتوجه متهم 

از آن را او  بـودن  خاص (معقـول و مشـروع) محـروم    یلمگر آنچه با دل« یدق هاد شدیبر اصل 
ـ  ام یرهسـ  ،ن اصلی. در ادامه با توجه به اودش افزوده می ،»دانثابت گرد در  ×ییرالمـؤمنین عل
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  .میکن یم یرا بررسبرخورد با متهمان 

  ×ییرالمؤمنین علام ییقضا یرهبرخورد با متهم در س اصول
ـ  و عملکرد ام یرهو تمرکز بر س یخیتاردر منابع  یبررس با در برخـورد بـا    ×ییرالمـؤمنین عل

برشـمرد.   باره ینا آن حضرت در يوخو لقچند را به عنوان اصول و خُ يموارد توان یم ،متهمان
 یـز نی را و برخـ  وندشـ  استفاده مـی  ×از سخنان و عملکرد امام یممستقبه طور از آنها  یبرخ

، تـوان برداشـت کـرد    یمـ آن حضرت درموارد مشـابه   يکارهاکالم و  رسیو با بر یممستقیرغ
  ده باشد.نکر یحبر آنها تصر ×هرچند امام

  حسن ظن .1
آن است که در مورد انتساب اتهام به افـراد و   ،و برائت متهم گناهی یب یااز اصل حسن ظن  منظور

ـ    ،بنا را بر عدم نهاد یدبا ،توسط متهم یشک در ارتکاب بزه انتساب ا ادلـه معتبـر اثبـات    مگـر آنکـه ب
یـت  خَر يبه ماجرا توان یم ×یرالمؤمنین علیام یرهدر س یاصل اخالق ینا یتگردد. در مورد رعا

ـ   ین،بودند که در جنگ صف یاز کسان اش، یلهو قب یتد. خرکراشاره  یراشد ناج  بن  را  ×یامـام عل
آمدنـد و بـه    ×امنـزد امـ   یـارانش او و یـت،  حکم يو مـاجرا  یناز جنگ صفپس اما  .دندکر یاري

گفـت: بـه    ×یرالمـؤمنین علـی  به ام یتاعتراض نمودند. خر یتحکم یرشدر پذ ×عملکرد امام

از تو اطاعت نخواهم کرد و با تو نماز نخواهم خواند و از تـو جـدا خـواهم     یگرمن د ،خداوند سوگند
را فـ گـو  و آنهـا را بـه آرامـش و گفـت     ×حضرت علیبا شما همکاري نخواهم داشت.  یگرشد و د

  .کند وگو گفت ×باره با امام ینارآن روز د يکه صبح فردا یرفتپذ یزن یتو خر خواند

 یزو من ن کردخود مشورت  یارانبه خانه رفت و با  یتکه خر کند مینقل ین قع  بن  عبداهللا
داشـتم، وارد خانـه شـدم و بـه قصـد       یدوسـت  یتخر يپسر عموی، ناج یانر  بن  که با مدرك

ـ را از خروش بر ام یتخواستم که خر یانر  بن  كاز مدر یرخواهی،خ  ینهـ  ×ییرالمؤمنین عل
از  ياما خبر یم،بود ×یحضرت علآن روز نزد  ي. فردایرفتپند مرا پذ ییکند و او با خوشرو

را  يوفرمـود:   اونقـل کـردم و    ×امـام  يروز قبل را بـرا  ينشد. من ماجرا یارانشو  یتخر
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او را  ،کرد يخوددارو اگر م یریپذ یماز او  ،ما را گوش دادما آمد و سخنان  یشاگر پید، واگذار
او در  تـا از شـرّ   یدکن نمی یرچرا اکنون او را دستگ یرالمؤمنین،ام یا. عرض کردم یمکن جلب می
صـورت   یـن در ایم، کنـ  یردسـتگ  ،فرمود: اگر ما همه کسانی را که متهم هسـتند  ید؟امان باش

 ینکـه مگـر ا  م،یینمـا مجازات  یاحبس و  یر،مردم را دستگ خواهیم یما نم .شود ها پر می زندان
  )335/  1: 1353، یکوف (ثقفی خالف کنند.ه تظاهر ب نهاآ

در  ×امـام  یرهس یو کل یاز اصول اخالق یکی کننده یانب ×ییرالمؤمنین علجمله ام این
 یزو پره یارانشو  یتبا خر ییابتدا برخورددر  ×حضرت برخورد با متهمان است که عملکرد

ـ  یکی یزهنگام با آنها ن از برخورد زود از  یـارانش و  یـت آن اسـت. هرچنـد خر   یاز شواهد عمل
 یررا تکف ×یشدند که محبان عل یريگروه خطرناك و تکف یکبه  دیلکوفه فرار کردند و تب

اصـل،   ینبه ا ×امام یبندياما پا گذشتند، یو در مقابل از خون کفار م کشتند یکردند و م یم
بـا آن گـروه    یینهـا  ردبرخـو  يبـرا  ×و همراه ساختن جامعه با امـام  یافکار عموم یهدر توج

  بود. اثرگذار یاربس ی،طاغ
 یـاران  یـان گفت: در م يوبه  ×یحضرت عل یاراناز  یکی یزمان کنند یمنقل  همچنین

داري؟ آن حضـرت   یمیدرباره آنها چه تصم یرند؛گ ییدارم از تو جدا یمتو کسانی هستند که ب
کنم و جـز بـا    عقوبت نمی ،کنم و به موجب گمان نمی ، بازخواستتهمتن یابه سبب « فرمود:

آن  جـنگم،  یباشد و آشکارا دشمنی کـرده باشـد، نمـ    داشتهمخالفت و دشمنی  با منکسی که 
از او  ،. اگر توبه کرد و به سوي ما بازگشـت یمهم پس از آنکه دعوتش کنم و اتمام حجت نما

وي کمـک   از خدا بر ضـد  ،و به جنگ ما مصمم بود یرفتت و اگر نپذکه برادر ماس یریمپذ می
  ».جنگم یخواهم و با او م

یـد  وهب راسـبی و ز   بن  در مورد خطر توطئه عبداهللا ×امام یاراناز  یکی که یگريدر مورد د

از  یزهـایی دن آن دو، گـزارش داد چ یشنهاد زندانی کـر پارائه هشدار داد و پس از  ويبه  ینحص  بن
 کشـت  مـی که آنها را ینمگر ا ،کرد نمی یشانرهانید، ش می ×یرالمؤمنیناست که اگر ام یدها شنآنه
گفت:  ياز او درباره آن دو مشورت خواست. و ،آموز عبرت يدر برخورد ×د. امامکر یمجازات م یا
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و تـ در پاسخ آن مرد فرمود: به خـدا   ×یو گردنشان را بزنی. امام عل یکن یرآنها را دستگ یمگو می

بـه مـن    یـد با (کاردان) به خدا اگر من قصد کشتن آنها را داشتم، تو می .نه خردمندو اري یزکنه پره
اند و از تـو جـدا    که کسی را نکشته یداري؟ در حال چرا کشتن آنها را روا می ؛از خدا بترس فتیگ می

  )132و  131/  5: ق 1387ي، اند. (طبر نرفته یروناند و از اطاعت ب نشده
مـتهم، در   یحتـ سن ظن به افـراد  ح یبه اصل اخالق یبندي، نشان از پاها تین روایا همه

  دارد. ×ییرالمؤمنین علام ییقضا یرهس
و  تر یم همگانیاست که در معرض اتهام جرا يدر مورد افراد ،شواهد ینکه ایننکته مهم ا

 مامـام همـا  از آن  یگـر د فـروان  يهـا  با توجـه بـه سـفارش    ینهستند. بنابرا یتیـ امن  یاسیس
و  تـر  یم در سطح جزئیکه جرا يدر موارد ی،و اصل اخالق یهرو ینگرفت که ا یجهنت توان یم
  است. يجار یاول یقطره ، بباشدافراد محدود مطرح  انیمو  یتیامنیرغ

عصـر و   زمامداران هم يها با فرمان یسهدر مقا ×یحضرت عل یمنش و روش اخالق این
 یـاد، خطاب بـه ز  یهمعاو یخی،در همان دوره تار رایابد؛ زی یم نمود یشترب ×مخالف امامالبته 

بودند، دستور  ×یرالمؤمنینام یروانکه از دوستداران و پ یاندرباره حضرم ،خود در عراق یوال
به هر  یافت،ن ینهزم یندر ا اي ینهو اگر ب بکشند ×یرا به صرف اتهام محبت عل آنها دهد می

  )295/  2: ق 1403(طبرسی،  بسنده کند. ،قتل آنها ياکوچک بر يا گمان و اتهام و شبهه
اصل در برخورد با متهمـان   ینها به ا حکومت یتوجه یشاهد ب یزن يبعد يها البته در قرن

مخالفـانش  دستور قتـل   ينقل است و ،با زنادقه یعباس يکه درباره برخورد مهد چنان یم،هست
  )27/  10: ق 1413ی، (الذهب .دهد ی، مبودن یقرا به صرف اتهام زند
 کردند، میخود  یمنافع شخص یرا قربان یاتحق ح یعنی ي،حق بشر ینتر و چه آسان مهم

 ×امـام  یبنديپا يظاهر یجهقائل بود که نتآن  يبرا ییباالارزش  ×یکه امام عل یدر حال

 ،بـاره  یـن ا بـود و بارهـا در   آنـان حکومـت   فضـع از  يبـردار  پـرده حسن ظن،  یبه اصل اخالق
 یـن سـاختن ا  ینـه و نهاد یـت رعا ×امـام ان، ین میدر ا. کردند یمسرزش  آنها را شانیاناطراف

کـه   دانسـت  مـی امـر   ینهمـ  يبرا يا مقدمه یزو قدرت و حکومت را ن داد می یحاصول را ترج
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ـ  يونـزد   یی،اصـول و بـه تنهـا    ینبدون توجه به ا /  76 :ك: نهـج البالغـه  .بـود. (ر  ارزش یب
  )33طبهخ

  تجسس ز ازیپره .2

 یمتجسس و تفحص درباره تحقق جرم در حـر  بودن تجسس، ممنوع ز ازیپرهاز اصل  ظورمن

 يهـا أَ يـا « یـه در آ ونـد است. خدا یسیو پل یتیامن ییفضا یجادا ،اصطالحه افراد و ب یخصوص
الَّذين وا کثنِبتوا اجناآمـوا      ريسسجلَـا تو إِثْـم الظَّـن ـضعإِنَّ ب الظَّن ناز 12 / حجـرات » (م (

نه تنها  یزن ×ییرالمؤمنین علام یرهده است. در سکر ینه یگرانو تجسس در کار د یبدگمان
خـود را   یـان زمامداران و وال ×بلکه فراتر از آن، امامیم، هست یاصل اخالق ینا یتشاهد رعا

امـور آنهـا   در  آنکهچه رسد به کند،  یم ینهدانند،  میآنچه از امور پنهان مردم  ياز افشا یحت
 یماز تجسـس در حـر   ینهـ  یـین . آن حضرت در تبدتجسس کن یو جرم یببه قصد کشف ع

ـ   یتکه داوري درباره آنچه از رع فرماید یبه قصد کشف جرم، م یحت افراد یخصوص  یبـر وال
  است.با خداي جهان  ،پنهان است
 کنـد؛  حکومـت حـق نـدارد دخالـت     ،نشده و در خفا صورت گرفتـه  م، آشکارتا جر در واقع

 يوکـه از   چنان ید.توبه نما اش خود از کرده يخود و خدا ینب، چراکه ممکن است فرد مرتکب
با لباس خود  ینند،همچون فحشا بب یستیفعل ناشادادن انجام حال را در  مؤمنینقل شده اگر 

اسـت از   یـه کنا یـر، تعب یـن که البته ا )1559 ، ح446/ 2 ق:1385حیون،  ابن(پوشانند،  یاو را م
  .یگراند یوبع نکردن پوشاندن و افشا يبرا یارتالش بس

  تجسس ز ازیپرهاصل  یاخالق مسئله

حکومـت   یـق از طری، خصوصـ  یشـاک  یتبـدون شـکا   یحت ها را اتهام یروشن است که برخ
دارد.  غلبـه  اش، یبر جنبه خصوصـ  آن یکه جنبه عموم ییها ممانند جر کرد، یگیريپ توان یم

برخـوردار    يا یـژه و یعمـوم  یثیـت حاز از آنهـا   یبرخـ  ،دارند یومجنبه عم ها همه جرمهرچند 
 تباه شـدن  ،آن یجاز نتا یبرخکه  یم کارگزاران حکومتیو جرا یتامن یهم علیمانند جرا ،هستند

  در جامعه است. یديو ناام یأس یجادو ا یحقوق مردم و مصالح عموم
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از  يا که نمونـه  یمکته هستن ینشاهد توجه به ا یزن ×یعل نیرالمؤمنیام ییقضا یرهدر س

گمـان  کـه  اسـت   يبر تجسس و تفحـص از افـراد   یمبن یانشبه وال يو یفرمان حکومت ،آن
  )337/  1: 1353، یکوف . (ثقفیرا داشتند یجامعه اسالم یهدر توطئه علرفت قصد  یم

 یريگ امر به سخت ی،حکومت نمأموران و کارگزارابا در مورد برخورد  ینهمچنآن حضرت 
حکومـت،   یـک بـر همکـاران نزد   یـق مراقبت دق هو پس از سفارش ب کند می یشتريب و شدت
 ییـد را تأ یانـت و گزارش جاسوسـان هـم آن خ   کرد یانتاز آنان خ یکیکه اگر  دهد میدستور 

آنچه از امـوال   برسانند. یفرشکبه و کنند قناعت و با او برخورد  ی،مقدار گواه یند، به همنمو
و  بخواننـد  یانتکارسپس او را خوار دارند و خ رند ویبگاز او باز پس  ،ددار یاردر اخت هم یعموم

  )  53نامه: البالغه (نهج یفکنند.به گردنش ب یطوق بدنام
گزارش ابواالسـود   یدر پ ،بصره یوال ،عباس ابنبه  ×ییرالمؤمنین علام یزآم نامه سرزش

دن او بـه  کرالمال و وادار  یتعباس از ب ابن یهزار درهم بر برداشت ده یمبن ،×به امام یدوئل

) 378/ 22 نامـه  :نهج البالغـه ؛ 205/  2: ؛ یعقوبی107: ق 1404المنقري، ( ،بازگرداندن اموال
 يو يانـداز  که گزارش دست ینبحر یوال ،عجالن  بن  با لحن تند به نعمان ×اماماز  يا نامه

  نامه آن حضرت بـه مصـقله   ) و201/  2: تا بود (یعقوبی، بی یدهرس رتالمال به آن حض یتبه ب
المـال   یـت و ب یو بستگانش از امـوال عمـوم   يونادرست استفاده  از یشگزار یدر پ یرههب  بن

خطاکـارش اسـت کـه آن     یـان بـا وال  ×از برخورد امـام  یعمل ییها نمونه همان)( ،مسلمانان

سـت.  ا بازخواسـت کـرده  را  آنهـا جلسه محاکمه و اثبات اتهام،  ياز برگزار شیپ یحضرت حت
گفـت کـه    تـوان  یمـ ی، اخالقـ  برخـورد عملکرد و در تعارض  ینحل ا يبرا ،در پاسخ ینبنابرا
ی، همچـون منـافع جامعـه اسـالم     ن مسئلهیتر مهم حفظ مصلحت يموارد برا یندر ا ×امام

  .  ستا  تجسس را نقض نموده ز ازیپرهاصل 

  ادله اثبات یلدر تحص یکرامت انسان یترعا .3

اثبـات   يبـرا  یالزم است ابتدا ادله کـاف  ،دن افرادکر تمحکوم و مجازا ياست که برا بدیهی
و  یقـات در مرحلـه تحق  ،ادلـه اثبـات   یلکه به آنها نسبت داده شـد، ارائـه شـود. تحصـ     یجرم
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 يمقدمه برگـزار آن را به عنوان است که  یاز مراحل دادرس یو جزئ گیرد یصورت م یبازپرس
 یوهشـ  یـین تع يبـرا  ینیقـوان  ،مختلـف  یحقـوق  يهـا  م. در نظـا رندیگ یدر نظر مجلسه دادگاه 

. کند میبا متهم برخورد  ییدستگاه قضا ،وضع شده که برحسب آن يدعاو ادله اثبات یلتحص
ـ  توان یم ینه،زم یندر ا ×ییرالمؤمنین علام یرهبا س ـ   هب کرامـت   یـت اصـل رعا  یصـورت کل
 يعمـال شـکنجه بـرا   امنع  ،که مصداق بارز آن برداشت کردادله اثبات را  یلدر تحص یانسان

  است.خوردن و سوگند دادن اقرار، شهادت  گرفتن
متفاوت بوده  یزن یالله و حق یالناس حق یمدر جرا ،با متهمان برخورددر  ×امام یوهالبته ش

  . کرد یبه کتمان بزه م یقمتهم را تشو ی،الله م حقیدر جرا يمثال، و يبرااست. 
جلِ منکم أَنْ يأْتي بعض هذه الْفَـواحشِ فَيفْضـح نفْسـه    ما أَقْبح بِالر«: ×يقال عل

   ـنـلُ مأَفْض اللَّـه نيب و هنيا بيمف هتبولَت اللَّه فَو هتيي بف ابلَإِ أَ فَلَا تُءوسِ الْملَي رع 
  )2 ، ح188/  7: ق 1407ینی، (کل .»إِقَامتي علَيه الْحد

و در سفارش بـه   همعتقد بود ن نکتهی، حضرت به ااشاره شدز ین نیش از ایپکه  گونه همان
مردم و خداوند پنهان است، با خود خداونـد  ان یمدند که قضاوت آنچه کرتأکید  یزخود ن يامرا

 اعتبـار  ی) را بیو جسم یاز شکنجه و فشار (آزار روح یاقرار ناش ×راستا امام یناست. در هم

  . ستا  هدانست

تخوِيف أَو حبسٍ أَو ضربٍ لَم يجز ذَلـک   من أَقَر بِحد علَي«: ×یعل به فرموده حضرت
 ×عن أَبِيـه  ×أَبِي جعفَرٍ نیهمچن 1655 ، ح466/  2: ق 1385حیون،  ابن( »علَيه و لَا يحد

 ».و لَا تعنِيفجنٍ د تخوف من ضربٍ و لَا قَيد و لَا سکانَ يقُولُ لَا قَطْع علَي أَح« .×أَنَّ علياً

  )128/  10: ق 1407(طوسی، 

  يبازداشت و سلب آزاد .4

مگـر آنکـه بـا عملکـرد      کرد،از افراد سلب  توان ینماست و  یانسان یهاز حقوق اول ي،آزاد حق
 ،است که پس از اثبات جـرم نوع مجازات  یک ،حبس شوند. اصوالً ییسزا ینخود مستحق چن

 ياجـرا  یمعنـ ه از اثبات جرم، ب شیپو  یخواهد شد و در مرحله دادرس یینبر حسب قانون تع
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بـر   یشـرع  یلیندارد و دل یچندان وجاهت ،شرع بنابر حداقلاز صدور حکم است و  شیپحکم 
 ینبر ا یزفقها ن ی) عبارت برخ257: 1391ی، دن متهم وجود ندارد. (فخار طوسکرجواز حبس 

 1413ی، ثـان  ید(شـه  »و األصح عدم احلبس قبل ثبوت احلق مطلقـا « کند: یمموضوع داللت 

کـه   چناناز اثبات جرم،  یشپ او حبس متهم و مجازات ی نبودنبر شرع افزون) 223/  15: ق
فشار قـرار   ریزبا هدف  ×مانع از آن بود که امام هم یبه کرامت انسان ×گذشت، توجه امام

  .کندرا حبس  ي، ودادن متهم

  ياصل بازداشت و سلب آزاد یاخالق مسئله

 یـان ب )39، ح152/  10: ق 1407ی، (طوسـ یعی شـ  یـات روا یمورد جواز حبس که در برخ در
در آنهـا وجـود   یز، که بر فرض تجـو  یو داللت يسند يرادهایانظر از  گفت صرف یدبا یزشده ن

 بـا اصـل ممنـوع    یـن نفس اسـت و ا  خاص مثل قتل يها اتهام یمنحصر در برخ ،دارد، حبس
 یـز موارد ن یندر ا ینکهبر ا افزون) 257: 1391ی، ندارد. (فخار طوس یمنافات ،حبس متهم بودن
ـ   یـک همچون حرمت خون  یهممسئله م تمصلح یحترج مجـوز   توانـد  یمـ گنـاه،   یانسـان ب

  .کند یهموجود را توج يریدرگبازداشت و حبس متهم باشد و تعارض و 

  در دادگاهحق دفاع  .5

 ییقضـا  یرهسـ  یامکان دفاع در دادگاه است. بـا بررسـ  ی، حقوق متهم در مرحله دادرس ینتر مهم از
کـرده   مـی  یـت حق متهم را رعا ینهمواره ا ،آن حضرتکه  گردد ی، روشن م×یرالمؤمنین علیام

  آن حضرت نام برد. یرهاصل مطلق در س یکاز آن به عنوان  توان یم که ییتا جا است،
بـود.   یبنـد اصل پا ینبه ا ،از آن پسبه قدرت و خالفت و چه  یدناز رس شیپچه  ×امام

ـ یع، (وکیمن،  یتمورأهنگام اعزام به م ×یبه امام عل |رسول خدا یهتوص ) 86/  1تـا:   یب

از خالفتش  شیپدوران  درآن حضرت  ییقضا یرهاصل در س یناز مورد توجه بودن ا يا نمونه
یح، شـر  یبر سـر زره و رجـوع بـه قاضـ     یرمسلمانیو فرد غ ×یاختالف امام عل یهاست. قض

در مقـام  وقت و  یفهحضرت، خل ینکه) با ا124/  1: 1353، یی کوف؛ ثقف185/  1 تا: یبیع، (وک
به  امام يبندیپااز  يا داشت، نمونه یمانا یزبود و به عادالنه حکم کردن خود ن یقاض باالتر از
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  .خود اوستدر عصر خالفت و قدرت  ،کمهامکان دفاع به متهم در مح ياصل اعطا
 ،کوفـه دارد  یعنـی در مرکـز حکـومتش    یژهوه که ب یبا توجه به قدرت ×امام نکته مهم اینکه

 یـرد خشن، حق خود را از متهم بگ يدر برخورد توانست یم ،جلسه دادگاه يو بدون برگزار یراحت هب
منصـوب خـود حاضـر     یِقاضـ  در دادگـاه  او ي،مواز یگاهیاما در جا .کند یبدأتبه شدت  زیو او را ن

  صادر شد. ×امام یهعل یزحکم ن ینکهتر ا و جالب یابد میو متهم اجازه دفاع از خود را  شود می

  یقاض طرفی یاستقالل و ب .6

احسـاس   یجـاد عـدالت و ا  يشـدن بـه اجـرا    یکنزدی، قاض طرفی یاصل استقالل و ب نتیجه
اصل بـود و هـم    ینهم خود عامل به ا ،×ینین علیرالمؤمآرامش و اعتماد در متهم است. ام

 ،خطـاب   بن دوم، عمر یفهبه خل ×یامام عل یه. توصکرد میآن سفارش  یترا به رعا یگراند

 یشخصـ  يهـا  هبـدون در نظـر گـرفتن روابـط و مالحظـ      دودحـ  يعدالت در اجـرا  یتبر رعا
فرمـان   ینهمچنـ  ) و53، ح 349 باب احوال الملوك و األمـراء، ص  / 72ق:  1403ی، (مجلس

دعوا و اشاره بـه آثـار و    ینطرف انیمو مساوات  طرفی یب یتبر رعا یمبن یحشر یبه قاض يو
و  اللبـه اصـل اسـتق    يبنـد یپااز  ییها ) جلوه413/  7ق:  1407ینی، (کل اصل، ینا یامدهايپ
  است. ×ییرالمؤمنین علام ییقضا یرهدر س ،و محکمه یقاض طرفی یب

  یلاز وک يبرخوردار .7

 ،عـدالت  ياجـرا  يهمچون مجال دفاع دادن به متهم در دادگاه بـرا  یبه اصول پایبندي یحت گاهی
حفظ حرمـت و   یاو  یاندر ب یو ناتوان ییمختلف همچون نارسا یلچراکه متهم به دال یست؛ن یکاف
 وا يامکـان بـرا   یـن الزم است ا ین. بنابرادفاع کنداز حق خود در دادگاه تواند  ی، نمیاجتماع یگاهجا

و به دفـاع بپـردازد. نقـل     شود او در دادگاه حاضر یندگیبه وکالت و نما یگريفراهم شود که فرد د
دعـوا در محکمـه حاضـر     یناز طـرف  یکیبه عنوان  ینکهاز ا معموالً ×یرالمؤمنین علیاست که ام
را بـه   جعفـر   بـن   عبـداهللا  اش، زادهدامـاد و بـرادر  ي، و پس از و یلداشت و برادرش عق یزشود، پره

  )257/  3: ق 1405جمهور،  یاب  ابن. (کرد می یمعرف ها درگیريخود در  يعنوان وکال
 یـن ا یکه آن حضـرت گـاه   ستیمعنا ن ینموارد، به ا یدر برخ یلروشن است که نبود وک
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موضوع، ممکـن اسـت    ینمختار بودن متهم در ا یلدل ده باشد، بلکه بهکر یاصل را ترك و نه
  استفاده کند. یازامت ینباشد از ا هنخواست شخود ،متهم

  یالله حق يها حق توبه در اتهام .8
از تجسـس در   یعلـت نهـ   یـین در تب ×یکه امام عل میگفت ،تجسس ز ازیپرهاصل  یانب در

بـر   یتکه داوري درباره آنچه از رع فرماید یبه قصد کشف جرم، م ی، حتافراد یخصوص یمحر
  است.با خداي جهان  ،پنهان است یوال

عما غَاب عنک منها فَإِنما علَيک  تکشفَنإِنَّ في الناسِ عيوباً الْوالي أَحق من سترها فَلَا فَ
نم رِ اللَّهتسي تطَعتا اسةَ مرورِ الْعتک فَاسنع ا غَابلَي مع کمحي اللَّه لَک و را ظَهم طْهِريک ت

ا تک.متيعر نم هرتس بح  
کنـد،  حکومت حق ندارد دخالت  ،نشده و در خفا صورت گرفته آشکار ،تا جرم یو به عبارت

م یدر جـرا  ×. امـام کنـد خداوند از کرده خود توبـه   یشگاهدر پ ،ممکن است فرد مرتکب رایز

. کـرد  یگنـاه منـع مـ    خوانـد و از اعتـراف بـه    یمهمواره متهم را به توبه در خفا فرا  یالله حق
کـه بنـابر نظـر     شـده  یـن منجر بـه ا  ×یامام عل ییقضا یرهدر س یاصل اخالق اینانعکاس 

باعـث   ،از اثبات جرم شیپتوبه در مرحله اتهام و ی، الله م حقیمشهور، بلکه اتفاق فقها در جرا
  )308و  307/  41: ق 1404 متهم از تحمل مجازات شود. (جواهر، یتمعاف

  اسرار متهم ننکرد . افشا9

مـتهم در مرحلـه    يهـا  اعتراف نساختن و آشکار ياسرار متهم، نگاهدار نکردن از افشا منظور
بـه دسـت    ی،جـرم اتهـام   دربـاره  یقاتدر تحق ياست که از و یخصوص یو اطالعات ییبازجو

 یامـور زنـدگ   ترین یاز خصوص یقت،کشف حق يالزم است بازپرسان برا یچراکه گاه آید؛ یم
عنـوان   ،اتهـام اسـت   یبررسـ  ياطالعات هر چنـد در راسـتا   ینکه ا کنند ییها متهم پرسش

  مجرمانه ندارند.
در  .یسـت ن یزجـا  یـز پس از اثبات جرم و محکوم شـدن مـتهم ن   یآنها حت يافشا ینبنابرا
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پـس از   یـز مجرمانـه دارنـد ن   يها وانکه عن یبودن محاکمه، درباره اطالعات یرعلنیصورت غ
  مجوز افشا وجود دارد. ی،و تنها در نزد قاضجلسه دادگاه  يبرگزار

ـ  ام یرهدر سـ  یاصـل اخالقـ   یـن بودن ا ینهبر نهاد شاهد ، فرمـان آن  ×ییرالمـؤمنین عل

که حکومت از است مردم  یامور پنهان ياز افشا یبر نه یمبن یانشحضرت به زمامداران و وال
ـ   مطلق  ،فرمان ین) ا429 /53 نامه :البالغه دارد. (نهج یآنها آگاه  هاست و شـامل اطالعـات ب

کـه   مـؤمن در مورد ارتکاب جـرم فـرد    ×امام که ینگام. هگردد یم یزدست آمده از متهم ن
 يبـوده، سـکوت بلکـه تـالش بـرا      یاما چون پنهـان  ،م استخود حضرت مسلّ يارتکابش برا

د کـه  برداشت کر توان ی) م1559 ، ح446/  2: ق 1385حیون،  ابن(کند،  میداشتن آن  یمخف
را  يبرخـورد  ینچنـ  یزن یدهمتهم که هنوز جرمش به اثبات نرس اردر مورد اسر ی،اول یقطره ب
  .توان داشت یم

  نتیجه
بـا   يودر دو بعـد گفتـار و کـردار در موضـوع برخـورد       ×ییرالمؤمنین علام یرهس یبررس با

بـا  د. کـر با متهم مطرح  ×برخورد امام یوهرا به عنوان اصول در ش يموارد توان یمتهمان، م

 ااصـول ر  یـن از ا یبرخ شود یوجود دارد، م پژوهی یرهدر مطالعات س که یاصول انواعتوجه به 
ی، اصـول مطلـق و نسـب    یـن ا یان. در مهستند ینسبز ین یکه بعض گونه همان ،مطلق دانست

ي تجسس و بازداشـت و سـلب آزاد   ز ازیپرهچون  یوجود دارد. اصول یزن یاصول سلب يتعداد
مطلـق   یو سـوم  ینسـب  یو دوم یاما اولاند،  یاسرار متهم از اصول سلب دننکر و افشا نکردن

 تجسـس و بازداشـت   ز ازیـ پرهشاهد نقـض اصـل    يدر مواردد، ش یانکه ب چنان یراز ؛اند بوده
از  ×تجسـس امـام   :مانند یم؛ا بوده يتر با هدف کسب مصلحت بزرگ ×توسط امام نکردن

و بازداشـت متهمـان در    یاحتمـال  يو خطا یانتخکارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف 
  چون قتل نفس.مه یتیجرم پراهم

نـد کـه   ا مطـرح  ینسـب  یِبه اصول سلب نکردن، بازداشت وتجسس  ز ازیپرهاصل  ینبنابرا
اسـت کـه هرچنـد     یاسرار متهم از اصول سلب نکردن اما اصل افشا .اند داشته یزن ییءهااستثنا
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که همواره و بدون اسـتثنا   ودش برداشت می يوالم و کردار ، از کنکرده یحبر آن تصر ×امام

همچون حسن  یگر. اصول دودش می خواندهاصول مطلق  وجز ین. بنابراستا  بوده یبندبر آن پا
آن  ییقضا یرهکه در س هستنداز اصول مطلق  یزدادگاه ن طرفی یظن، حق توبه و استقالل و ب

  بود. یبندآنها پابه  یطیدر هر شرا يوبوده و  ینهحضرت نهاد
 تـوان از آنهـا   یمـ و  ي اسـت کـاربرد  و کـامالً  ردنـدا  یرواقعیو غ یجنبه آرمان ،اصول ینا

و  یـت مختلف به حاکم يها هو طبق قشرهااعتماد  یشو به تحقق عدالت، افزا کرد وبرداريالگ
 یـن د؛ چراکه هرگـاه حاکمـان ا  کرشدن اخالق در جامعه کمک خواهد  ینهتر از همه نهاد مهم

  خواهد بود. اثرگذار یزدر سطح عموم جامعه ن یعیطور طب ه، بکنند یترعا را یصول اخالقا

  منابع و مآخذ
  .يدمج قرآن .١
 .البالغه نهج .٢

، عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينيـة ق،  ١٤٠٥الـدين،   زين  بن جمهور، محمد بيا  ابن .٣
  ، چاپ اول.مجتبي عراقي، قم، دار سيدالشهداء للنشر يحو تصح يقتحق

آصـف   يحو تصـح  يـق ، تحقدعائم اإلسـالم ، ق ١٣٨٥ ،محمد مغربـي   بن  نعمانيون، ح ابن .٤
  ، چاپ دوم.^يتالب قم، مؤسسة آليضي، ف

الـدين حسـيني    ، تحقيق جـالل الغارات، ١٣٥٣ابو اسحاق ابراهيم بن محمد، ي، کوف يثقف .٥
  ارموي، تهران، انجمن آثار ملي.

ـ ، ١٣٩٠محمـدجعفر،  ي، لنگرود يجعفر .٦ ، تهـران، گـنج   حقـوق  ينولـوژي در ترم يطوس
  دانش، چاپ چهارم.

 يـات االسـالم و وف  يختـار  ،م ١٩٩٣ / ق ١٤١٣ احمـد،   بـن  محمـد  ينالـد  الذهبي، شمس .٧
 بـع دار الکتـاب العربـي، ط  يـروت،  عمر عبد السالم تـدمري، ب  يق، تحقو األعالم يرالمشاه
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  .يةالثان
ـ    ق،  ١٤١٣بن علي،  ينالد ينثاني (عاملي)، ز يدشه .٨ شـرائع   يحمسـالک األفهـام إلـي تنق

گروه پژوهش مؤسسه معارف اسالمي، قم، مؤسسـة المعـارف    يحو تصح يق، تحقاإلسالم
  چاپ اول.ية، اإلسالم

، مشـهد، مرتضـي، چـاپ    االحتجاج علي أهل اللجـاج ق،  ١٤٠٣، علي  بن طبرسي، احمد .٩
  اول.

 يخمم و الملـوک (تـار  األ يختارم، ١٩٦٧ / ق ١٣٨٧، يرأبو جعفر محمد بن جري، الطبر .١٠
  .يةالثان بعدار التراث، طيروت، ، بيمبوالفضل ابراهامحمد  يق، تحق)يالطبر

 ينياحمـد حسـ   يحو تصح يقتحق، ينمجمع البحر، ١٣٧٥محمد،   بن ين فخرالديحي، طر .١١
  چاپ سوم.ي، اشکوري، تهران، مرتضو

حســن  يحو تصــح يــق، تحقاألحکــام يبتهــذق،  ١٤٠٧طوســي، محمــد بــن الحســن،  .١٢
  چاپ چهارم.يه، خرسان، تهران، دار الکتب اإلسالم الموسوي

)، قـم، پژوهشـگاه   يـ حقـوق   يفقهـ  ي(بررسـ  حقوق متهمان، ١٣٩١جواد، ي، فخار طوس .١٣
قم (پژوهشکده فقه و حقوق)، چاپ  يهحوزه علم يغاتدفتر تبل يعلوم و فرهنگ اسالم

  اول، تابستان.
  .١٣٧٨مصوب  يفريدر امور کو انقالب  يعموم يها دادگاه يدادرس يينقانون آ .١٤
  .١٢٩٠مصوب  يفريک يدادرس يينقانون آ .١٥
اکبـر   علـي  يحو تصـح  يـق تحق، يالکـاف ق،  ١٤٠٧بن اسـحاق،   يعقوبمحمد بن يني، کل .١٦

  چاپ چهارم.ية، غفاري و محمد آخوندي، تهران، دار الکتب اإلسالم
ن، جمعـي از محققــا  يحو تصـح  يـق ، تحقبحـار األنـوار  ق،  ١٤٠٣، مجلسـي، محمـدباقر   .١٧
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  بيروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم.
عبدالسـالم محمـد هـارون،     يـق تحق، ينوقعـة صـف  ق،  ١٤٠٤المنقري، نصر بن مزاحم،  .١٨

ق، افسـت قـم، منشـورات مکتبـة      ١٣٨٢ية، الطبعة الثانيثة، الحد يةالقاهرة، المؤسسة العرب
  المرعشي النجفي.

 يحو تصح يق، تحقائع اإلسالمجواهر الکالم في شرح شرق،  ١٤٠٤نجفي، محمدحسن،  .١٩
  دار إحياء التراث العربي.يروت، عباس قوچاني ـ علي آخوندي، ب

  عالم الکتب.يروت، ، بأخبار القضاة، تا ي، بيانمحمد بن خلف بن حيع، وک .٢٠
  ، دار صادر.يروتبيعقوبي،  يختا، تار ، بييعقوباحمد بن أبي يعقوبي،  .٢١

 



 

  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم:

  سالمت،  ست،یز طیمح

  هداشت و روانب
  





 

  
  
  

  راهکارهاي ارتقاي سالمت روانی فرزندان؛ برگرفته 
  ^از سبک زندگی اهل بیت

  * حسن نجفی

  **نقی فقیهی  علی
  ***اکبر رهنما 

  چکیده

هـاي شـادابی و طـراوت     این مقاله با این فرض که سالمت روانی به عنوان یکی از نشـانه 
هـاي   المت روان را با استناد بـه آمـوزه  زندگی، مورد توجه است، با نگاهی درون دینی، س

  کارهاي ارتقاي آن درون نهاد خانواده را تحلیل کرده است.  اسالمی تبیین و راه
در همین راستا، راهکارهاي پـرورش فکـر و شـناخت، راهکارهـاي رشـد عواطـف و       
گرایشات فطري و راهکارهاي سازماندهی رفتارها را در این نوشـتار، مـورد بحـث و    

  ار داده است.بررسی قر
شود وجود افراد سالم، از لوازم مهم و اساسی بـراي رشـد یـک     در نتیجه، روشن می
کنـد،   اي که به سالمت جسـم و روان اعضـاي خـود توجـه مـی      جامعه است. جامعه

هـایی سـالم نیـز پـرورش      هاي سرسام آور درمـانی، انسـان   ضمن عدم صرف هزینه
  عی آن جامعه است.دهد که این خود ضامن رشد فردي و اجتما می

  کلیدي واژگان

  .^کارها، ارتقا، سالمت روانی، فرزند، سبک زندگی، اهل بیت راه

                                                                             

  hnajafih@yahoo.com  ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد. کارشناس. *
  an-faghihi@qom.ac.ir    دانشیار دانشگاه قم. .**

  دانشیار دانشگاه شاهد. .***
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  مقدمه

 ردیـ گ یمفرزندان در آن شکل  یتاست که شخص یواحد اجتماع ینتر کوچک و یناول خانواده،
ـ  یعاطف يها شود. اگرچه واکنش یزي میر یهآنان پا یتو شالوده هو  یندر سـن  ،افـراد  یو روان

خـانواده، چـارچوب    یطمحـ  یهاول یراتتأث ،شود یراتی میو دستخوش تغ ابدی یممختلف تکامل 
 يهـا  از مؤلفـه  یکـی  ی،سالمت روان يو ارتقا ینتأم یننهد. بنابرا می بنا آنها را یتشخص یهاول

 گـر یدو هـا   یجـان تـا عواطـف، ه   یـرد مورد توجه قرار گ یداست که در کانون خانواده با یمهم
  )  21: 1392ی، نجفیهی و (فق یابد.پرورش  یعیبه طور طب ،فرزندان یوانر يها جنبه

ثر ؤیکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خـانواده و جامعـه مـ    ،روانی سالمت
 کند که فـرد در  می فسالمت روانی را حالتی از بهزیستی تعری ،. سازمان بهداشت جهانیاست

ها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و براي اجتماع خویش از آن و توانمندي خود را شناخته ،آن
  : دیگو ی میسالمت روان یفدر تعر یناس ی) ابوعل7: 1383(احمدوند،  واقع خواهد شد.مفید 

عـالم   ینبمانند و در ا یباق یشتنخو یسالم هستند که بر فطرت اصلهایی  روان
و خشـن نشـده    یظو غلـ  از لطافتشان خارج نشده ی،در اثر برخورد با امور زندگ

  )354 / 3 :1375ینا، س (ابن .باشند

و  یآدمـ  یعـت تـوان سـالمت روان را حفـظ طب    ی، مـی متـون اسـالم   گـر یدمراجعه بـه   با
 یـنش آن در ب یـار د کـه مع کـر  یـف اهـداف معقـول و مشـروع تعر    يراسـتا آن در  یارتقابخش

 هـا آن ید و ارتقابخشفر يو رفتار یعاطف ی،شناخت يها جنبه نگاه داشتن یعیطب، ^معصومان

 ي، بـرا يبشـر گونـاگون   يهـا  در جنبـه  یتعادل و هماهنگ يو برقرار ید،جاو یزندگ یردر مس
  )66: 1389قره عود،  و (پرچم ینش است.آفر یاهداف عال تحقق

 یردر مسـ  یـا بـرود   یرونب یعیاز حالت طب اد شدهی يها از جنبه یکیکه در  يفرد ینبنابرا
اي از  کنـد و جنبـه   یـدا انحـراف پ  یـا و  شودمتوقف ی، مند الهارزش يها هدف يحرکت به سو

 يیعـی و طب يو رفتارها یالتتماینی، معقول و د ينگرش و باورها ي،معنوجسمی،  يها جنبه
الـنفس و   چـون سـالمت   یريتعاب یثی،. متون حدیستاز سالمت روان برخوردار نیند، بب یبآس

ـ  یمـاري بودن از ب يالقلب را به مفهوم عار سالمت و دور  یعـاطف ی و اخالقـ ی، شـناخت  ی،روان
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یسـت؛  ن یکـاف  هـا  يمارین بیاز ابودن  يصرف عار یول اند. دهمطرح کرها  يبودن از نابهنجار
 يهـا  یشگـرا ی و شـناخت  يهـا  در جنبه یکامل آدم یستیسالمت و بهز يو ارتقا ینبلکه تأم

  .یز الزم و مهم استکردن ن عمل یستهو شا یو اجتماع يفرد
 یردر مسـ  نـدارد،  یروان یماريکه بیناست که عالوه بر ا یانسان سالم کس یدگاه،د یندر ا

در دي خدادا ياز همه استعدادها یحصح يور و بهره يمعنو یاهداف عال تحققو  یروان یتعال
 یرو تـدب  یشهاز رشد و تحول اند یعت،در ارتباط با طب یو حت یو اله یاجتماعي، فرد يها جنبه

ـ    برخـوردار اسـت   متکامـل  يرهاو باو یشباال و گرا  يو عملکردهـا  یو حـاالت مطلـوب روان
  )97: 1383یهی، (فق دارد.) يو اخرو یوي(دن یدر زندگ یستهشا

 يهـا  ياز توانمند یعیاستفاده طبی، اسالم یدگاهسالمت روان از د ،به طور خالصه بنابراین
 ،گوناگون يها در جنبه یتعادل و هماهنگ يو برقرار یدجاو یزندگ یردر مس يو رفتار یشناخت

فـوق از   يهـا  از جنبـه  یکیکه در  يفرد ین. بنابراینش استآفر یاهداف عال به منظور تحقق
 یـا متوقف و ی، ارزشمند اله يها هدف يحرکت به سو یردر مس یابرود و  یرونب یعیحالت طب
  )  35: 1387ی، (صانع محروم است. ی، از سالمت روانکند یداانحراف پ

 يارتقـا  يص راهکارهـا اکه به طور خـ  یمشخص شد پژوهش ،ینه پژوهشبررسی پیش در
وجود نـدارد.   کرده باشد، یبررس ^یتاهل ب یبر سبک زندگ یمبتن را فرزندان یسالمت روان

  :شود می ، اشارههستند که مرتبط با موضوعهایی  پژوهش یبه برخ ،اما به عنوان شاهد

کـودك و   ین بـا والـد  یمیکه روابط صم نشان دادند ی) در پژوهش2004و همکاران ( 1مور

 .آورد مـی  فرزنـدان بـه ارمغـان    يرا بـرا  یاز زنـدگ  یتو رضـا  ياعتماد به نفس، شاد ،نوجوان
پـدر و مـادر در    يهـا  یتدر حما یشهر یدترد یب یزن یافراد در بزرگسال یروان و یجسمسالمت 

  دارد. یاوان کودک

ـ  هـاي  یـت حما یننخست ،که فرزند درسی یجهنت یندر پژوهش خود به ا )2003( 2ینزآدک و  یروان

                                                                             

1. Moore. 
2. Adkins. 
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دوسـت داشـتن و رفتـار    یرش، و نحـوه برخـورد، پـذ    آورد به دست میرا در کانون خانواده  یاجتماع
  دهد. ي میاری یازهایشانن تأمینو  یاجتماع يها نقش اجراي دررا  آنها ،با فرزندان ناسبم

 یشـترین ) اعتقـاد داردکـه ب  166 ـ  168: 1389یف، سـ : (بـه نقـل از   )1977( 1بندورا آلبرت

و  یتاندازه الگوها از محبوب الگوها است. هر  مشاهده راهاز ، افراد يها یرپذیريو تأثها  یادگیري
 نینخسـت بـه منزلـه    یندارند. پـس والـد  یشتري بر یتأثاي برخوردار باشند،  یژهو یارزش یگاهجا

نحـوه  یگـران،  بـا د  آنهـا  املتع يها شدنشان، روش یاجتماع ،فرزندان یالگو، بر سالمت روان
  دارند. یاساس یرتأث ي آنهاو اعتقاد یاخالق امورو  یبا مشکالت زندگ شانبرخورد

حفـظ سـالمت روان از    يهـا  روش یبررس«) با عنوان 1391( يو اسد يپژوهش معاضد نتایج
 ايهـ ابزار ینتـر  و مطمئن یناز بهتر یکی ی،فعل یطاز آن است که در شرا یحاک »یممنظر قرآن کر

  آن است.معنوي واالي  یمو مفاه »یمقرآن کر«از یريگ سالمت روان، بهره یتحفظ و تقو
جهـت   يمعنـو  يقرآن و راهکارها«با عنوان  ی) در پژوهش1390و همکاران ( نورمحمدي

را  یو عـاطف  یاجتماعي، رفتاری، چهارگانه معرفت ي، راهکارها»ها انسان یبهداشت روان ینتأم
  .اند کردهاستخراج مبارك قرآن  یاتاز آ

ـ   «بـا عنـوان    ی) در پژوهش1387نسب ( يو تقو يجعفر میرشاه از  یاصـول بهداشـت روان
شده دانشـمندان و متخصصـان بهداشـت     با بررسی معیارهاي پذیرفته »یهسجاد یفهمنظر صح

اصول بهداشت روانـی و معیارهـاي سـالمت     یه،سجاد یفهروان و انطباق آنها با فرازهاي صح
اصول شناختی، رفتاري، عـاطفی و   يها ذیل عنوان ،مختلف این کتاب يها قسمتروان را در 

  .اند گنجانده ،اجتماعی مؤثر در بهداشت روان
 84) و خطبـه  44/  هـود  ؛17 ،13/  لقمـان ؛ 55؛ مـریم /  6/  یم(تحـر قـرآن   یاتآ بررسی

اد هسـتند کـه   افـر  یننخستین، والد ،اسالم ینمب یناست که در داز آن  یحاک زین البالغه نهج
را در  يو رفتـار  یاخالقـ ی، روحـ  یراتتأث یدارتریندهند و پا می فرزند را سامان یتیشاکله ترب
  گذارند. اي میبر ج يو یتیساختار ترب

                                                                             

1. Albert Bandura. 
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  پژوهش روش
مـرتبط بـا    یثیصـورت کـه متـون حـد     یـن بـه ا  ؛است یلیتحل ـ یفیپژوهش، توصن یا روش

 ،از منـابع  يبـردار  یشفـ  يهـا  تفاده از فـرم فرزنـدان، بـا اسـ    یسالمت روان يارتقا يراهکارها
  شده است. یفیک یلو تحل یفتوصی، تحقق اهداف پژوهش بررس يو در راستا يگردآور

  ^یتاهل ب یفرزندان؛ برگرفته از سبک زندگ یسالمت روان يارتقا راهکارهاي
  پرورش فکر و شناخت  يها راهکار الف)

ـ  از فرد  بر شناخت ،راهکارها ینا در شـده تـا ابعـاد     یـد تأک یفـردي و اجتمـاع   یدگجهان و زن
سالم منجر  یتشخص يریگ شکلبه  یتو در نها یابدپرورش  يو یو اخالق ياعتقادی، شناخت

  شود:  می پرداخته یطهح ینا يها راهکار یحبه تشر ،گردد. در ادامه

  . معرفت به خدا1

را درك به خداونـد   زیااحساس ني خود و اي است که فقر وجود انسان به گونه يوجود ساختار
شـناخت   يتوانمنـد از و  رداز پروردگـار دا  یاجمال یاز آن است که شناخت یحاک ینو ا کند یم

را به خـدا   یادراک يتوانمند ینا ین،داند والد می الزم ×. امام رضابرخوردار است یزن یلیتفص

 بـودن منحصر به فرد و  یتعدالت، خالقیی، توانایی، دانایی، ، شنوایازين یب یلو صفات او از قب
  )428ـ  427ق:  1404ی، (حران .، ارتقا دهنديو ضد یکشرچ ینداشتن هو 

در معرفـت   وفرزندان خود بپرورانند در  را به خدا يو فطر يمعرفت حضور یدپدر و مادر با
. کوشـش  یابنـد دسـت   یقینیبکوشند تا آنان به معرفت  یاله يبه خدا و صفات حسنا یحصول

 یناز بهتـر  یند،فرما می |اسالم یگرام یامبرگونه که پ تر خدا، همانیشب شناخت هرچه يبرا

ـ   يدر ارتقـا  یو نقش مهم 1است یتیاعمال ترب بـدون  کـه   يا ؛ بـه گونـه  دارد یسـالمت روان

  .یستن یرپذ امکان يپرورش و تحول رشد ،شناخت خداوند
همـه در   خداونـد،  رتوکل با و و تقو یمانکسب ای، به اخالق اله یآراستگ و یتیتحول ترب

                                                                             

 )228 : ح1381شهري،  ير ي(محمد .»أَفضلُ العمالِ العلم بِاللّه: «|اسالم یامبرپ. 1
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و  ییشـکوفا  ینهزم ،تر گردد میقتر و ع یعوس ،تر اوست. هرچه شناخت گرو شناخت هرچه کامل
 یدر زنـدگ  یتـی که سـبک ترب  ینآغاز د ،روست که معرفت ینازا .شود می فراهم یشترب ،تحول

ـ ا) 140/  1: 1344ینـی،  (کل .»أَوّلُ اَلدّينِ معرِفَته: «ندیفرما یم ×یامام عل که چنان ،است ن ی

ن یتـأم مطلـوب و   یـت ترب ،آن ونو بـد  رددا یتکه معرفت خداوند محور است گر آنیانب کالم
  . ستیر نیپذ امکانفرزندان  یبهداشت روان

  به خدا یمان. ا2

و  یابد می اش به خدا پرورش او، عالقه یو فعل یبا شناخت خداوند و مجموعه صفات ذات فرزند
 صـفات منحصـر بـه فـرد     یگـر و د یمرحـ یم، بخش، مدبر، حک یهست او را به عنوان پروردگار،

  )68: 1390یناگر، (م .دارد یتحکا یدرون ياز اعتقاد و باور یمان،. ایردپذ می
 یناو، ا يصفات حسنا وپروردگار  یقلب یرشو پذ یقتصد یعنی ،باور و التزام ایناز مظاهر 

 یـرا ز ؛خدا التزام داشته باشد يها یتهدابه  زین عمل دررا به زبان آورد و  یرشپذ یناست که ا
کمال  يدر راستا کننده قانون تگر و وضعیهدا یم،رح یم،خدا به عنوان عالم، حک یرشالزمه پذ

رشد  يهمه برا ،خداوند یو امر و نه یاله ینقوان کند یقاست که فرد تصد ینای، مطلوب آدم
 یردر تعب یمانرو ا ین. ازاها بکوشدآن ياجرادر  یدبابشر است و  یآدم یو روان یو سالمت جسم

: |و ایشـان از رسـول خـدا    ×ؤمنیناش از امیرالمـ  گرامـی  پـدران به نقل از  ×امام رضا

   1.»و اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح است یمعرفت و باور قلب«

  . تقوا3

مت سـال  يارتقا يبرا ^هاي مهم قرآنی، که در سیره علمی و عملی معصومان از آموزه یکی

 يچراکـه تقـوا فرزنـد را از باورهـا     ؛از مفهوم تقواست ی، آگاهشدهتأکید  بر آنفرزندان  یروان
 يدارد و مانع عملکردهـا  می را سالم نگه يو یعاطف یتمنش و شخص ،کند می نامعقول حفظ

 یو اوامـر و نـواه  هـا   یتهدا ،شود می خدامحوریابد، ارتقا  یمانشود. اگر فرزند در ا خریبی میت

                                                                             

 )348 / 2: 1380ی، قم یهبابو ابن ( .»معرِفَةٌ بِالقَلبِ و اقرار بِاللّسان و عملٌ بِاألرکان ميانُاَإل: «×امام رضا. 1
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از دسـتورات   کوشـد  یمـ کند و  می و منطبق با آنها عملدهد  یماصل قرار  ی،را در زندگ یاله
  نکند. یچیسرپ پروردگار

در  یزنـدگ  يتنهـا بـرا   سازد و نه می سعادت فرزند را فراهم ینهزم ،خدامحور بودن در رفتار
 یـز را ن یـد جاو یبـه ط یـات را دارد، بلکـه ح  یتیو ترب یشناخت روان یامدهايپ ینجهان بهتر ینا

مفهوم است  ینبد یندانسته و ا 1یماناي باالتر از ا تقوا را مرحله ×. امام رضاکند ین میتضم

عمـل   یالهـ  يها یتبرسد که جز بر محور هدا ییبه جا یدبا یمانی،ا يارتقا یرکه فرزند در مس
 ،گـر ی. بـه عبـارت د  رقـم زنـد   یشخـو  يو آخـرت بـرا   یـا اي در دن سعادتمندانه یتا زندگ نکند

و  2تقـوا  يهـا  نشـانه  يزندگی خود را بر مبنا این است که ،الهی يها ترین امتیاز خانواده بزرگ

  .اند بنا نهاده یاله ئرعشق به شعا

  . توکل به خدا4

 کـه )  567: 1363ی، به معناي اعتماد کردن به خدا در کارهاست (راغب اصفهان ،به خدا توکل
را در فرزنـد   ينـد رشـد فکـر   ا موظف ینالدمشهود بوده است. و ^یتاهل ب یدر سبک زندگ

 ،انجام کارهـا  يو برا کند یهاو تک انیپا یببه قدرت  بداند،خدا را قادر مطلق  يکنند تا و یجادا
و  یاحساس ناتوان یچه اقدامات مدبرانه خود، یرو در مس ردیدر نظر گرا  یشگیپشتوانه هم ینا

  راه ندهد. یشبه خو یترس
؛ قـرآن بـه عنـوان    استبخش، محرك و حماسی  هومی زندگیتوکل مف ،در فرهنگ دینی

دور سـازد،  و تـرس را   دهرجا کـه بخواهـد انسـان را بـه عمـل وادار      ،نامه تربیت دینی اساس

بر خداي توکل کن که ... ؛ فَإِذَا عزمت فَتوکلْ علَي اللّه إِنَّ اللّه حيب الْمتوکلني... : «یدفرما می

  )159 / عمران (آل .»ردکنندگان را دوست دا خدا توکل

                                                                             

 )445ق:  1404ی، (حران .»بدرجه ميانافضـل مـن اال يوالتقـو: «×رضا ماما. 1

 )32 / (حج .»الْقُلُوبِ يو من يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْو«. 2
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  یو تسلیم در برابر مقدرات اله یت. رضا5

 یقی،به کمال حق دنیرس يکه برا اند هدانست یمانرا دو رکن مؤثر ا یمرضا و تسل ،×امام رضا

و خشنودي بنده از قضا و حکـم   رضایت )318 / 1 :1381 ي،شهر ير ي(محمد .است يضرور
، تقـوا و  یمـان ا، از ثمرات معرفـت  ،ن به مقام رضا) و رسید202: 1363ی، (راغب اصفهان یاله

 ،داده اسـت  ياز همه آنچه خدا بـه و  ي،از رشد فکر یناش یمانیا يتوکل است. فرزند در ارتقا
 یردپـذ  ، میاتفاق افتاده یاله و اقتضاي تقدیر مکه به حک را کند و حوادثی یت میاحساس رضا
  )59 / 2: 1362ي، (سجاد .آورد می رودآنها ف در برابر و سر تسلیم

و  یرهاتقـد  هو همـ  بینـد  یمـ » خـدا  یتربوب«خود را در قلمرو ، فرزند یوقت یگربه عبارت د
که بـر آنچـه    شود یآن م یجهنتداند،  یحکمت و مصلحت م يخداوند را هم بر مبنا يیرهاتدب

 یاعتراضـ  یچشـود و هـ   یمـ  یمو تسل یاو خواسته و مقدر کرده است، صبور و راض هخدا دربار
به فرزند آرامـش  ی، سانانکمال  ین درجه ازبه ا یدن. رسخواهد کردبلکه استقبال هم  ؛کند یمن

کـه در   یهمچون کشترهاند؛  یم یو نگران یشو تشو یاز تالطم روح او را و بخشد یم یروان
  .گیرد یو آرام م اندازد یلنگر م یساحل امن

و در  ینـی د یفر تکـال د یبخـش اسـت، حتـ    ارجمند و آرامش یکه بس یروح لتیفض ینا
ـ توا مـی  و فقـر و غنـا،   یمسائل مربوط به رزق و تندرست و  یجـا ب يهـا  را از دغدغـه  نسـان د ان

من اِهللا مبا قَسم لَه،  يمن رِض: «فرمود است که یتروا ×یبرهاند. از امام عل یروح يفشارها
بـدنش اسـتراحت و   باشـد،   یکـرده راضـ   یماو تقسـ  ي؛ هرکس به آنچه خدا بـرا إستراح بدنه

  )  139 / 68: ق 1403ی، (مجلس .»یابد یم یشآسا

  یگفتارها و رفتارها با اوامر اله ییسو . هم6

ارزش در  یـک سـنجش تحقـق    يبـرا  یاساس يها از شاخص ینی، یکید یتنظام ترب در
است. امام  یآن با اوامر اله يساز رفتار انسان، بروز و ظهور آن در گفتار و رفتار و منطبق

قوت نفس و  باز مرات ،انسان یانب؛ عن قوة جنانه ينيبالرجل  يانب: «یندفرما می ×یعل

 یگـر د یثیدر حد یشان) ا343: 1373یمی، تم ي(آمد». دهد خبر می او یروان یرويدرجه ن
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؛ قيمتـه املرء يوزنُ بقوله و يقَوّم بفعله فَقُلْ ما ترجّح زِنته، و افْعلْ ما تجِلُّ : «انـد  هفرمود

وزن  چیزي بگو که بـر  آدمی به گفتارش سنجیده شود و به کردارش قیمت شود. بنابراین
همچنـین گوینـده    )335. (همان: »بها و قیمت آن گران باشد کهبکن کاري و  تو بیفزاید

  زینت گفتارش باشد.  عملش، گوید، باید عمل کند تا سخن بیش از آنچه می
 فرزنـدان،  ؛ زیـرا است يار مهم و ضروریت، بسیدر امر ترب هرفتار و گفتار متعادل و سنجید

ها و کردارها را با هـم   دهیشن دهند و الگوي خویش قرار می را و اطرافیان نیوالدگفتار و رفتار 
کـرد تـا    یجـاد ا یهمـاهنگ  ینـوع  یشانها یدهو شنها  یدهد یانم یدارو ب نیا کنند. از یسه میمقا

سازي رفتـار و گفتـار    ) هماهنگ122 / 2: 1388(سادات،  اید.یدر ذهن آنان به وجود ن یآشفتگ
  .گردد می ینوالد یروابط سالم عاطف يباعث برقرار یاوامر اله و انطباق آن با

در تقویـت شـناخت فرزنـدان     ین،و پیوستگی بین علم و عمـل والـد   مجموع، همسانی در
و تالزم توجـه   یوستگیپ ینسوره مبارکه صف به ا 3 و 2ي ها یهبسیار مهم است. خداوند در آ

مـا لَـا تفْعلُـونَ کبـر      نَيا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُو«فرماید:  خطاب به جامعه ایمانی می کرده،
گوییـد کـه    اید! چرا سخنی می ؛ اي کسانی که ایمان آوردهمقْتاً عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ

  ».  کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید، ولی عمل نکنید یبه آن عمل نم

  يفطر يها یشرشد عواطف و گرا يها راهکار ب)
 فرزنـد را در  ،روابـط  یـن ا .کننـد  مـی  برقـرار  یبا فرزند ارتبـاط عـاطف   ینراهکارها والد ینا در
 ینمرتبط با ا يها راهکار از یرساند. در ادامه به برخ یاري میبا مشکالت و حل آنها  ییارویرو
  گردد:  می اشاره یطهح

  يورز . محبت1

 بـا  آنان یروابط عاطف یمدر تحک یی،زناشو یزندگ یدر شادکام تنها نه ،همسران به هم محبت
 یـد تأک است که بـر آن اسالم  یاخالق يها از آموزه یکی ،مؤثر است. محبت یاربس یزفرزندان ن

أَنْ خلَق لَکم  اياتهو من َء: «یدفرما می موضوع ینا یتهمخداوند در باب ا که ؛ چناناستشده 
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قـدرت خداونـد    يهـا  ؛ از نشـانه من أَنفُِسکم أَزواجا لِّتسکنواْ إِلَيها و جعلَ بينکم مودةً و رحمةً

 یانتانو در م یدیابتا در کنار آنها آرامش  یدآفر یتانبرا یاست که از جنس خودتان همسران ینا
  )21 / (روم». قرار داد رحمتمودت و 
عامل دوام و رشد خانواده، محبت است  یرومندترینتوان ادعا کرد که ن می اساس ینبر هم

عواطـف متقابـل همسـران بـه      یختن، بـرانگ خـانواده  ياستحکام و بقـا  يبرا راهکار ینو بهتر

ـ فَأش: «یندفرما می |اسالم یگرام یامبراست. پ یکدیگر ـ   يبـوا و طَ يهِنفقوا علَ تح نهيقُلـوب 
فْنيق طوا بِهِنخسال ت ساَء وو النکْرِهکم و ال تعرا بـه   یشـان ها و دل یـد کن ی؛ با زنان مهربانم

 ي(نـور  .»یـد نکن ینکننـد و هرگـز آنـان را مجبـور و خشـمگ      یتا با شما همراهـ  یددست آور
  )252 / 14: ق 1408ی، طبرس

ـ  یشاداب الزمه اسـت کـه خـود را محبـوب      یـن ا ،زن یـژه زن و مـرد، بـه و   یو نشاط روان
محبـت و عالقـه    بـه  مطمئن باشـد. اگـر زن   یشو از عشق و عالقه او به خو یندبب شهمسر

مسـئله چنـان    ینا کند و ی میعاطف یو ناتوان یکند، احساس درماندگ یدهمسرش به خود ترد
 يعاطفه مادر ی،به عبارت ؛شود می ز کمتریاو به فرزندش نگذارد که عالقه  یر میتأث اوبر روان 

کـه هرچـه روابـط     کند یموضوع، ثابت م ینا یرد.پذ یر میبه شدت از عواطف شوهر به زن تأث
د شد که محبت را در کانون اعمال و رفتار نخواه یتترب یباشد، فرزندان تر يین قووالد یعاطف

ابـراز آن در همـه    یـژه وه بر آن، محبـت و بـه و  ) عال103: 1387یدري، (ح .قرار دهند یشخو
  آنان دارد. یسالمت روان يدر ارتقا یمهم یاربا فرزندان، نقش بس یو همدل تیترب مراحل

توانند احساس سرخوردگی  ، میو همدلی دارند یعاطف يقو رابطهکه با فرزندشان  والدینی
 ×باشد. امام صـادق  یرفتنیپذ که براي هر دوابند یب و راه حلی کننداحتمالی فرزند را کشف 

 لیـ دل ؛ بدون تردید، خداوند بر بنـده خـود بـه   لَيرحم العبد لشدة حبه لولَده انَّ اللّه: «یندفرما می

 ،) همـدلی والـدین  50 / 6: 1344ینـی،  (کل .»کند به فرزندش، رحم می یشدت محبت و همدل
زیـرا هنگـامی کـه والـدین از وضـعیت       ؛اردتأثیر مهمـی در محافظـت و مراقبـت از فرزنـد د    

 در قبـال دقت و درجـه مراقبـت خـود     ربیب، در هنگام بروز چالش و آس آگاه باشند، دشانفرزن
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 .آورنـد  مـی  مهر و الفت را به ارمغـان  ي،و یو اجتماع يفرد یافزایند و در زندگ می فرزندشان
  )  22: 1385ي، (احمد

   یارتباط عاطف ي. برقرار2

و  کننـد  می یجادخانواده ا يدر شبکه اعضا یمتعال یستمیارتباط دوستانه، س يرقراربا ب ینوالد
 یجبـه تـدر   هـا آن يفطرهاي  يآورند تا توانمند می فرزندان فراهم يبرا یمناسب یعاطف یطمح

یگــر و د يخشـنود یت و رضـا ي، احسـاس ارزشـمند   یـت و موجـب تقو  یابـد بـروز و پـرورش   
  )190ـ  181: 1390یهی، فق( .در آنان گردد یعاطف يها یژگیو

  کند تـا فرزنـد را تحـت    یدادر فکر و زبان و روابط و عملکردها نمود پ یدبا ی،ارتباط عاطف
  فرماید:  می ×امام سجاد که چنان ؛قرار دهد یرتأث

و شـره و   هو أما حق ولدک فَتعلم إنه منک و مضاف إِليک في عاجل الـدنيا بِخـري  
سؤک متـه    إِنلَـي طَاعـة عوناملَع ه وبلي رلَالة عالد بِ وسنِ االَدن حلّيته ما ومول ع

  )189ق:  1404ی، (حران .فيک و في نفِسه فَمثَاب علي ذَلک و معاقَب
ایـن   درحق فرزندت بر تو آن است که بدانی او از توست و رفتار نیـک و بـدش   

موظفی که  ،تو به دلیل مسئولیت و والیتی که بر او داري با تو پیوند دارد و یادن
او را خوب تربیت 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 

در تربیـت او  آن را خواهی یافت و چنانچه  اشاو را به شایستگی تربیت کنی، پاد
  مورد عقوبت خداوند قرار خواهی گرفت.  ،انگاري کنی سهل

 نیادارد.  یبستگ دل ،به خود و هرآنچه که متعلق به اوست ،حب ذات یزهغر یلدل به انسان
 یدهاو تهد هادر برابر خطر یشتنشود از خو می موجباست  يبر اساس حکمت خداوندکه امر 

ننـد،  دا ی مـی و ثمره زندگ یشاي از وجود خو فرزند را پاره کهینا یلدل به نیوالد. کندمحافظت 
ـ   کننـد  می دارند و از او محافظت یبستگ احساس دل يبه شدت به و  ×ی. از منظـر امـام عل

بـه   یشاز نامـه خـو   یدر بخش یشانبلکه همه وجود اوست. ای، اي از وجود آدم نه پاره ،فرزند
  :  یندفرما ین میچن ×امام حسن
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 یبیگونه که اگر به تـو آسـ   آن ی؛من نپاره تن من، بلکه همه جاکه  یدمو تو را د
 .مـرا گرفتـه اسـت    یزندگید، است و اگر مرگ به سراغ تو آ یدهبرسد به من رس

  )  31البالغه، نامه  (نهج

 ینـه پرورانند و زم می او را یعاطف یتشخص ،خود به فرزند یبستگ با نشان دادن دل ینوالد
را در جامعـه   فرزنـد روابـط  نـوع  بسـتگی،   سـازند. ایـن دل   می مرا فراه يومتقابل  یبستگ دل

رفتـار   و کنـد  مـی  زند و فرزند این رابطه با والدین را بعدها هم حفظ می رقمینده، آدر تر  بزرگ
  )  255: 1387(سپاه منصور و همکاران،  .دهد یمخود را با آنان تطبیق 

  . ابراز عواطف مثبت 3

 کوشا باشند یازمندان،ندرباره  یژهبه و یکدیگر،و کمک به  تگییوسند درباره پا موظف مسلمانان
در تمـام طبقـات    یننکننـد. همچنـ   یقهمضـا  یمـال  يهـا  و کمـک  یعواطف اخالقـ  ابراز از و

 یارتبـاط عـاطف   یـن . اکننـد را مراعات  یو اخالق یعاطف يها جنبهالزم است مردم  ی،اجتماع
  ت.برخوردار اس یشتريب یتاز اولو ،فرزندان ربارهد

فرزنـدان تـأثیر گـذارد:     یعـاطف  یتتواند بر ترب می از دو طریق ین،ابراز عواطف مثبت والد
جـاد کننـد.   یا ند در فرزندیخوشا یتوانند با ابراز عواطف مثبت، احساس می نخست اینکه والدین

 ومد ؛کنـد  در آنها ایجاد خوشـایندي که انجام دهد  يکارگردد  یممایل  ،فرزندن صورت یدر ا
نقش مهمی در پیامد عالقـه فرزنـد بـه     ،وجود والدین هنگام برانگیختگی عواطف مثبت اینکه

انجامـد و زمینـه را    مـی  گیري نگرش مثبت به سخنان والدین والدین دارد و در واقع، به شکل
آنچه ما به  کند. بنابراین، می ي و پذیرش پیشنهادهاي آنها در ابعاد مختلف فراهمربراي همکا

ابـراز عواطـف    درتـوانیم   مـی  رتباط مؤثر والدین و فرزندان به دنبال آن هستیم،مبناي ا نعنوا
  )23: 1385ي، (احمد .گیري کنیم مثبت والدین به فرزندان پی

 يبه فرزنـد را در ارتقـا   یندادن والد  ابراز عواطف و عالقه نشان |اسالم یرسول گرام

الدکم فَانَّ لَکم بِکلِّ قُبلَة درجـةً فـي الْجنّـة    قُبلَة اَو: «یندفرما ، میدانسته مؤثر یدرجات بهشت
 یـد درجـه در بهشـت خواه   ، یک هر بوسه يبرا ؛؛ فرزندان خود را ببوسیدمسريةَ خمِسمأَة عام



   571  اي سالمت روانی فرزندان؛ برگرفتهراهکارهاي ارتق

 

ق:  1414ی، (طبرسـ ». به اندازه پانصد سال راه است یگر،د رجهداشت که فاصله هر درجه تا د
بـه فرزنـدان را عبـادت دانسـته و      ینو مهربانانـه والـد   یعـاطف  نگـاه  یگر،د يیر) در تعب220

پـدر و مـادر بـه فرزنـد، عبـادت      ز یـ مهرآم؛ نگاه ولَده حباً لَه عبادةٌ نظَر الْوالد ايل: «اند هفرمود

  )170 / 15: ق 1408ی، طبرس ي(نور». است

   یت. پرورش احساس مسئول4

بـا   یمشـود و ارتبـاط مسـتق    ی مـی تلقـ  یمت روانبارز سال یت، شاخصاحساس مسئول پرورش
 شـکل  يفـرد  یفو تکالها  یتدر قلمرو مسئولی، آدم یتاز هو یبخش یراانسان دارد؛ ز یزندگ
 .یالهـ  عرصـه و یجتماعي، عرصه افردعرصه : کند می جلوهعرصه در سه  یت. مسئولیردگ می
  د.یرس خواهد ییو شکوفا یتقموف به مراحل، ینسه حوزه و عبور از ا یننقش در ا یفايبا ا فرد

 یرنظ ؛کرده است یانانسان ب يرا برا يریپذ یتمسئول یتاهم یم،قرآن کر در یفراوان یاتآ

و لَـا تـزِر وازِرةٌ وِزر   «شـده اسـت:    یهتشـب  ینبه بار سنگ یتقبول مسئولدر آن، که  یهآ ینا
رردارنـده  ؛يأُخزا ی) در برخـ 18 / . (فـاطر »دارد یرا برنمـ  يبـار [گنـاه] دیگـر    ي،ا و هیچ بارب 

 معنـا رهنمـود   یـن ما را بـه ا  یه،آ ینآمده است. خداوند در ا یتمسئول يبه معنا »وزر«یر، تفاس
 یزکشد و در روز رسـتاخ  یجز خود انسان بر دوش نم يرا احد یتمسئول ینکه بار سنگ کند می

  )16 / 226 :ق 1398ینی، خم ی(نجف .است یشبه اعمال خو ییگو هرکس مسئول پاسخ
 ت کنند کهیترب يا گونه  را به فرزندان دیین باوالدم که یابی ی، درمگفته شد آنچهتوجه به  با

 یـرا آنان بکوشـند؛ ز  یشآسا یجادو اها  خواسته نیتأم يبرا و باشند حساس یگراند یازهايبه ن
الت بـا مشـک   ییارویـ رودارد و آماده  ینگرش مثبت به زندگ ،است یرپذ یتکه مسئول یشخص
  است.   یزندگ

  یشیاند . پرورش مثبت5

، بـا پـرورش آن در فرزنـد    ینکـه والـد   ی اسـت سالمت روانـ  يها یژگیاز و زییشی ناند مثبت
عـالوه   ،و حسن ظن به دیگران یشیاند کمک کنند. مثبت يو یتوانند به رشد سالمت روان می

ا یـ دهـد   یا کـاهش مـ  ر و اجتماعی یهاي خانوادگ انسانی، ناهنجاري مثبت بر باروري عواطف
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 خيفـف حسن الظن راحه القلب، حسـن الظـن   «ند: یفرما می ×یحضرت عل کند. یبرطرف م
 ي. (آمـد »و غـم اسـت   دهنـده هـم   یـف حسن ظن تخف .دل است یراحت یهحسن ظن ما ؛اهلم

  )4816 ح ،4823 : ح1373یمی، تم
نگـاه   بـا  منـان اسـت کـه مؤ   ینا ی اسالم،و اخالق یتینظام ترب یدو تأک یناصوالً دستور د

 یبه مؤمن ينسبت بد اگر نکنند و یاد یو خوب یرمؤمنان جز به خ از و بنگرند یکدیگرمثبت به 
 یو اخالقـ  ینـی د يدسـتور  ظن،حسن  ینآشکارا اعالم کنند. بنابراآن را دروغ بودن  داده شد،

ز دارد و الزم اسـت همسـران ا   يادیـ ز یـت اهم همسـران،  یانروابط م است که دردر خانواده 
ـ  ینهتا زم یزندبپره یکدیگرهرگونه گمان بد به  تر یشـ آنـان هرچـه ب   يو سـازگار  یآرامش روان

  )73: 1388زاده،  ین(حس .فراهم شود
هـاي   آمـوزه  بـرد و در  ین میدهد و از ب یرا کاهش منگاه منفی به دیگران عواطف انسانی 

 رياًءامنوا اجتنِبوا کَث ينالَّذ ايهاَ يا«فرماید:  خداوند می که شده است؛ چناننکوهش  زیی ناسالم
پندارها [و گمان بـد]   يیاراز بس یمان،اهل ا يا ؛... من الْظَن إِنَ بعض الْظَن إثْم و التجسسوا

 یـز اسـت، و ن  یتو] معصـ  حقیقـت  دور از پندارها [باطل و  یکه برخ دیزیبپره یکدیگردر حق 
 / (حجـرات  .)»یـد (و جاسوس بر احوال خلق مگمار ید.نهم] تجسس مک یهرگز [از حال درون

فرد، خـانواده، گـروه و جامعـه، زنـدگی خـانوادگی و       ،ها واقعیت نبافی و نادیده گرفت منفی )12
هاي فراروي جوامع بشري،  سازد. بسیاري از مشکالت و ناهنجاري اجتماعی را دچار بحران می

  . شه داردیر، گریکدی آلود افراد به و طمع هاي ناآگاهانه در سوءظن
با خوبـان   یشیاند توان به هم ، میدهد یش میافزا ینکه نگرش مثبت را در والد یعوامل از

از  یـز )، پره12 / اعتمـاد بـه نفـس (نـور     و یت)، ثبـات شخصـ  197 / 71: ق 1403ی، (مجلس
ل ) و کنتـر 53 نامه ،البالغه به هم (نهج یريگ آسان)، احسان و 12 / (حجرات یبتتجسس و غ

  د.کر) اشاره 164 / 1: 1380ینکه، (کل یتفکر منف
  فرزنـدان تحـت   کردن بـر اسـاس آن،   و رفتار آن و ابراز ینوالد درنگرش مثبت  یتبا تقو

 یـان و مربین، بـه والـد   جهییابد. در نت می پرورشیز ني در آنها نگر و مثبت رندیگ یم قرار یرتأث
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کـه   یاخالقـ  نـوع رفتـار ضـد    استهزا و هـر  بت، تهمت،یکنند و از غ می دوستان صالح اعتماد
  مانند. در امان میسوءظن است،  خاستگاه آن

   یريپذ . پرورش تحمل6

در  یباییتحمـل و شـک   یـه پرورش روح ،در فرزندان یسالمت روان يارتقا يراهکارها یگرد از
: یدفرما میید قرآن مج خداوند در دارد. یدر پ یاندوه طوالن غالباً ،آلود خشم ي. رفتارهاآنهاست

جویید  يو نماز یار یاز شکیبای؛ الْخاشعني يو استعينوا بِالصبرِ و الصالة و إِنها لَکبريةٌ إِالَّ علَ«

 ینا یردر تفس ی) مرحوم طبرس45 / (بقره». این [کار] گران است؛ مگر بر فروتنان یو به راست
  : سدینو یه میآ

که سالمت  یانسان ،خورد می تلخ يداروها ي،ودبهب یدبه ام یضطور که مر همان
اگـر   یفـه وظ نجـام و صبور است. در ا یرپذ تحمل ،در برابر مشکالت یزروان دارد ن

 .کنــد ینمــ یو گرانــ ینیاحسـاس ســنگ  یتحمــل کــرده و حتــ ،باشــد یمشـکل 
  )160 / 1: 1360، ی(طبرس

معرفـی شـده   وان بـارز سـالمت ر   يهـا  و از شاخص تأکید،موضوع  ینا رب ي،فرهنگ رضو در
را حفـظ   ي. صـبر و بردبـار  یـد کن یشهو سکوت پ یداز خدا بترس«: یدفرما که حضرت می است؛ چنان

ـ  ینمگر اید، به مقام عبادت نخواهد رس )د (شخص. مرییدنما ق:  1414ی، (طبرسـ  ».باشـد  یمکـه حل
  (همان) ».باشد یمتواند عاقل باشد که حل ی میکس«: یدفرما می حضرت ین) همچن216

و کمـال   یروانـ ی ـ  آرامـش روحـ   و تواند به سالمت یفرزند بدون صبر و حلم نم ابراین،بن
 ییارویدر روکند و  می را چند برابر يدر برابر مشکالت، قدرت و یباییتحمل و شک یابد.دست 

  خود مسلط است.  بازد و بر یخود را نم ت،با مشکال

  و نشاط يشاد جادیا. 7

بسـا سـبب    چـه  کـه  انـد  همواجـ هایی  یتو محدودها  یسخت مشترك، با یو شوهر در زندگ زن

. در ردیـ بگخـانواده را از آنـان    یتو موفق یشبردپ يبراآنان گردد و نشاط الزم  یروح یخستگ
بـا  را هـا   سختیباشند و مشکالت و  یکدیگر ار دلسوزیو  غمخوار ،اگر همسران یطیشرا ینچن
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. شـود  یزدوده مـ  خانـه  یطاز مح ینگران و غم و ،خانواده حفظ يتحمل کنند، نشاط اعضاهم 

 یـان ب در ×یعلامام اي که  به گونه ؛داشت یريظهور و بروز چشمگ يعلو یامر در زندگ این

إِلَيهـا فَتنکشـف عنـي الْهمـوم و      ظُـر و لَقَد کنـت أَن : «یدفرما می تعامل خود با همسرشوه یش
 برطـرف  یمهـا  یو نـاراحت ها  اندوه ههم ،نگاه ینبه واسطه ا کردم و می ؛ به فاطمه نگاهالْأَحزانُ

  )134 / 43: ق 1403ی، (مجلس». شد می

و آنـان را   پرورانند را می فرزندان یعاطف یتشخص ،نشاطیکدیگر و ایجاد از  ییزدا با غم ینوالد
 یرامـ گ یـامبر . پکننـد  یگـران حفـظ مـی   بـا د  نامناسـب ارتباط  برقراريو  یابتال به افسردگخطر از 

 به این کار توصیه فرمـوده و  فرزند، یتنشاط در پرورش مطلوب شخص یرتأث یلبه دل نیز |اسالم

ولَده  اذا نظَر الْوالد ايل: «اند کرده بیانبنده در راه خدا  یکپاداش آزاد کردن  ،پدر پاداش آن را براي

ةمسن قتع دلْوالکانَ ل هّرگردانـد،   یخود فرزند خویش را مسـرور مـ   یزآم مودتکه با نگاه  ي؛ پدرفَس

  )626 / 2: ق 1408ی، طبرس ي(نور». بنده را خواهد داد یکخداوند به او اجر آزاد کردن 
، خـود  یامـور زنـدگ   ینتـر  یاز جزئ کوشد حتی می است و يسرشار از شاد ،انسان سالم بنابراین

مختلـف،   يهـا  دارد و بـه گونـه   یخاص یگاهاجنیز  یاتدر قرآن و روا ي،. شادبهره گیرد يشاد براي

قُـلْ  «ده اسـت:  کـر  عـوت د يرا به شاد انمؤمن یف،شر یهآ ینخداوند در ا از جمله است؛یید شده تأ

بگو به فضل و رحمـت خداسـت کـه     ؛بِفَضلِ اللَّه و بِرحمته فَبِذَالک فَلْيفْرحواْ هو خري مما جيمعون

  )  58 یونس /». (بهتر است ،آورند ید شوند و این از هرچه گرد م[مؤمنان] باید شا

 یـزان سالمت روان در فرزندان است کـه م  يعلل ارتقا یناز مهم تر یکی یشاداب نیبنابرا
  .دهد یرا نشان م یابعاد روان یژهبه و ،فرد در ابعاد مختلف یتمنديرضا

  ییجو یلت. پرورش فض8

جـویی اسـت. مقصـود از     پـرورش حـس فضـیلت    ی،وانـ سالمت ر يارتقا يها از دیگر راهکار
جویی، به  شده در وجود انسان است. پرورش حس فضیلت فضیلت، همان ارزش اخالقی تثبیت

ها و تقویـت گـرایش بـه     ها و رذیلت ي هدایت انسان در شناخت مفهوم و مصداق فضیلتامعن
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 یگرامـ  یامبرپ 1اف بعثتاز اهد یکی ن امر،ی. ااین گرایش است ويفضایل و زدودن موانع فرار

  ده است.بو |اسالم
ماننـد عـدالت،    القی،اخ يها و ارزش یلداند که متصف به فضا ی میمؤمن را کس ×امام رضا

و  یـر خ ینهمچنـ  آن حضـرت  )30 / 2: 1380ی، قمـ  ابـن بابویـه  ( 2.باشـد   به عهد يصداقت و وفا

از  ي، پرهیـز امانتـدار کـدیگر،  یمحبت بـه   مانند یاخالق يها ارزش در گرو را یسعادت امت اسالم
صـفات   یـدترین و مف ینترارزشـمند  فرمـوده اسـت:   دانسته و یرهتهمت و غیبت و چون غ یمحرمات

 یانسـان  یلتوجه به مجموعه فضـا  ،رفتن به بهشت است یزان، که سببو م یامتمؤمنان در ق يبرا

  )65ـ  64ق:  1408ی، (طبرس 3.شده است یراست که از آن به حسن خلق تعب

  رفتارها یسازمانده يها راهکار )ج

 ،ازجملـه آداب برخـورد و رفتـار متقابـل    ی، عمل يها یهو توص هارفتاري، دستور يراهکارها در
  ند از: ا راهکارها عبارت یناز ا یمورد نظر است. برخ

  رویی . خوش1

 ییآرامش، اعتماد به نفـس و شـکوفا   و صفا یجاددر ا ،و فرزندان یکدیگر اب ینوالد ییرو خوش
 |اسـالم  یگرامـ  یـامبر ) پ163: 1388زاده،  ین(حسـ  .دارد یاديز یرفرزندان تأث يها استعداد

  :  یندفرما یی میرو خوش یگاهدرباره ارزش و جا

؛ يأحسـنهم خلْقـاً و اَلطَفُهـم بِأهلـه وأنـا ألطفُکُـم بِـأهل        ميانـاً أحسن الناس ا
آنهـا بـا    ینتـر  و مهربـان  ینتـر  اخـالق  خـوش یمـانی،  مردم از نظر ا ینتر یستهشا

    )153 / 12: ق 1412ی، اش است. (حرعامل خانواده

                                                                             

 )210 / 16: ق 1403ی، (مجلس .»إنّما بعثت الُتمّم مکارِم اخلالقِ: «|اسالم یامبرپ. 1

فَلَم يکذبهم و وعدهم فَلَم يخلفْهم فَهو مؤمن کملَـت مروتـه و ظَهـرت     يظْلمهم و حدثَهم: «×امام رضا. 2
هتيبغ تمرح و هتوأُخ تبجو و هالَتدع«. 

 .»الْميزان أَثْقَلَ من حسنِ الْخلُقِ«و » ما من شيٍء في: «×امام رضا. 3
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ـ   : «×به فرمـوده امـام بـاقر   ن یهمچن ـ  ةمکسـب  جـه الو ةالبشـر احلسـن و طالق ؛ ةللمحب

امام همـام در   ین) ا103 / 2: 1344ینی، (کل». آوردگاه محبت است یی،رو و گشاده ییرو خوش
  :  یندفرما یگري مید یثحد

  ؛ سن و طالقه الوجه مکسبه للمحبة و قربة من اهللالبشر احل
آنـان و   تجلـب محبـ   یـه مایگـران،  در برخـورد بـا د   ییرو خوشو  بودن  شبشا
  )164 / 17: ق 1403ی، . (مجلسبه خداست یکینزد

کسـب   سـو،  یـک از  و کنـد  یمـ  تـر  محکـم را  محبـت رشته  ،با چهره گشاده ینارتباط والد
فرزنـدان بـه    يبهتر با مسائل را بـرا  يسازگار یگرد ياز سوو  یو عاطف یاجتماع يها مهارت
ها  از نعمت يمند عمر و بهره یشسبب افزا ×به فرموده امام صادق نی؛ همچنآورد می ارمغان

مطلـوب   یتبـه محاسـن اخـالق و شخصـ     آراسـته  ی) و نسل49 / 4: 1344ینی، (کل 1شود یم

  .یابد می پرورش ی،عاطف

  متقابل یم. تکر2

ـ   يو ارتقا ینامل مؤثر در تأمعو یگرد از فرهنـگ احتـرام    یـت فرزنـدان، حاکم  یسـالمت روان
 یـل دل است و آن هم بـه  یهر انسان یعیطب یازنیت، شخص یمتکر یراز ؛متقابل در خانواده است

بسـتري  یم، نهاده شده است. بـا احتـرام و تکـر    يو یعتذات است که در طب حب یزهوجود غر
 يانسانی و معنو يها و ارزش ینه گرددکرامت در افراد نهادعزت و  کهشود  می عاطفی فراهم

  یابد.  گسترش ،جایگاه متناسب خود را باز یافته ،در خانواده و جامعه
زن و شـوهر   از یدبا ،و احترام در خانواده یمتکر يي براساز فرهنگ ،اسالم یتیدر نظام ترب

هـم احتـرام    يبـرا  ،شته باشنددا یگربه همد یکرامت گرشصورت که آنان ن ینبه ا ؛شود آغاز
ابـراز   یزبان آورند و آن را به نوع ررا ب يارزشمند ینا .را ارزشمند بدانند یکدیگرقائل شوند و 

  )258: 1383یري، ام ی(قائم .گوش دهند یکدیگربه سخنان  و کنند
                                                                             

رکوعـه و   عمرِه و بقاَء النعمة علَيـه: تطويلُـه يف   ان يعلَمهن املُؤمن کانت زيادةً يف ثَالثَةٌ«: ×دقامام صا. 1
 .»اَهله مائدته و اصطناعه املَعروف ايل يطَعامه اذا اَطعم عل يصالته و تطويلُه لجلوسه عل سجوده يف
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، مطـرح کـرده  گر یکـد یها در قبـال  حق آن يادا ،همسران رامتقابل  یمتکر ×امام سجاد

  :  ندیفرما می
او را آرامـش جـان، و    ،خداوند یاست که توجه داشته باش یناما حق همسر تو ا

کـه او نعمـت    یبـاور داشـته باشـ    یـد همدم و پناه تو سـاخته اسـت. با   و مونس
 يو بـا و  يآور يبـه جـا   یـد نعمـت را با  یـن و شـکر ا  تـو  ياست بـرا  يخداوند

ی با مدارا رفتـار کنـ  و با او  یم،و او را تکر یخوب داشته باش یت و همراهباحصم
  )  268ق:  1404ی، (حران . ...

دارد.  اي یـژه و يو نمودهـا هـا   نشـانه  ینی،د یتیدر نظام تربین، زوج یانم یزآم رابطه احترام
ي رفتارهـا  یدر برخـ  ی،است که احترام متقابل همسران به هم، افزون بر احتـرام قلبـ   یستهشا

ه یسـت وان به خواندن همسر بـه نـام مناسـب و شا   ت می رفتارها یناز جمله ا ؛ابراز شود یزن آنها
  )26: 1388ینی، (حس .دکراز همسر اشاره  یو تشکر و قدردان یگرشأن او، سالم کردن به همد

، نقـش دارد  مطلوب فرزنـد  یتدر ترب یگر کهبه همد ینوالد عالوه بر احترام متقابلاسالم 
 |اسالم یرسول گرام که ؛ چناندانسته است مؤثردر تربیت شایسته وي ز ین فرزند را یمتکر

و  یـد ؛ الزم است که فرزندان خود را اکـرام کن آدام حسنوااکرموا اوالدکم و ا«فرموده است: 

  )50 / 6: 1344ینی، . (کل»یدساز یکوخود را با آنان ن يبرخوردها

  . بخشش3

تقویـت عواطـف انسـانی نقـش بنیـادي دارد، عفـو اسـت.         هاي پسندیده کـه در  از شیوه یکی
هـا،   زن و شـوهر از لغـزش   یپوش گذشت و چشمی، سفارش اسالم در مسائل خانوادگ ینتریشب

و  یاشـتراکات روحـ   در صـورت دارا بـودن   ییـرا حتـ  ز ؛است یکدیگرو اشتباهات ها  یخلق کج
فرماینـد:   مـی  |. نبـی مکـرم اسـالم   یستندت در امان نیباز از اشتباه، خطا و عصبان ،یاخالق

؛ بر شما بـاد عفـو و گذشـت؛    فَإِنَّ الْعفْو لَا يزِيد الْعبد إِلَّا عزاً فَتعافَوا يعزکم اللَّه علَيکم بِالْعفْوِ«

تا خداوند شما را عزیز  دیکنهمدیگر گذشت  از پس .زیرا عفو و گذشت موجب عزت بنده است
  )  108 / 2: 1344ینی، (کل». گرداند

تـا آنجـا    ،آید یت و پرورش بعد عاطفی افراد به شمار میمؤثر در تقو یعامل که راهکارن یا
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دهـد:   دسـتور مـی  از آن  يرویپبه ز ینرسولش را  ،که خداوند به صراحت دارد اهمیت و کارایی

»أَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذخرِض نيلاهنِ الْجگذشـت را پیشـه   و ؛ اي رسول ما، شیوه عفـو ع 

) همچنین امـام  199 /(اعراف». گردان باش يمر نما و از مردمان نادان روکن و به نیکوکاري ا 

 ي(آمـد  .»اسـت  یاخالق یلفضا ینت؛ عفو و گذشت، زاَلعفو تاج املَکارِمِ: «یندفرما می ×یعل

  )140 /1 :1373یمی، تم
 یشـگر مهربـانی و بخشا  و و بر عطوفـت  ابندیدست  یلتفض ینبه ا ینبنابراین، وقتی والد

ـ   يراستا در ی بلندگام در واقع نظر داشته باشند،  تفاقبودن ا  یشفرزنـدان خـو   یسـالمت روان
  :  یندفرما می |. رسول اکرماند شتهبردا

کنـد و او   کمـک را  یشفرزند خو یکوکاري،و ن یکیرا که در ن یخدا رحمت کند کس
م آن تـوان انجـا   ،آنچه را که فرزند :فرمودند ؟سؤال شد چگونهکند.  یتترب یکوکاررا ن

 از او صـادر  یلغزشـ  یـا تواند مطلوب عمل کند و  یآنچه نم ]در[ و یردرا دارد از او بپذ
او را بـه گنـاه وا نـدارد و در برابـر او مرتکـب       یري،بر او ببخشد و بـا سـختگ   ،شود می

  )  50 / 6: 1344ینی، (کل .گردد یتاعمال خالف نشود که او بد ترب

  . هدیه دادن4

اعـم از   همگـان  رو نیازا گذارد. ي میجابر  یاي در روابط عاطف ارزنده مثبت و آثاردادن،  هدیه
هاي مختلف باید به این مهم توجـه کننـد. نـوع     دوستان به مناسبت و فرزندان والدین، همسر،

 دادن  ولی آنچه مهم اسـت، نفـس هدیـه    .دارند قهدایا به لحاظ سنی، جنسی و نیز ارزشی فر
آن لحظات در  يو سبب ماندگار افراد یانم یشترب يمند و عالقه یاست که موجب جلب دوست

ـ  یلدل گردد. به می آنهاناخودآگاه  اسـت کـه حضـرت     یبـر عواطـف انسـان    یـه مثبـت هد  ریثأت

تـا  ید ده یههد یکدیگر؛ به تذْهب بِالضغائن يةَتهادوا تحابوا فَإِنَّ الْهد«فرمایند:  می |محمد

ـ هـا   ینـه ک ،دادن یـه کـه هد  یپس به درست .ودش جادیا شما یانمحبت م ». بـرد  ین مـی را از ب
ـ نبـه هـم و    ین) چنـین تعـاملی، باعـث افـزایش عالقـه والـد      144 / 5: 1344ینی، (کل بـه   زی

ـ  خـود  عالقه و محبـت درونـی   نسانزیرا اگردد؛  فرزندانشان می وسـیله هدیـه دادن بـه    ه را ب
مطلوب  یتدر خور توجه است و در رشد شخصدارد که در نوع خود باارزش و  ابراز می گرانید
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  ثر است.ؤم افراد، یروان

   یو عزت یرابطه کرامت ي. برقرار5

لَقَـد خلَقْنـا الْإِنسـانَ فـي     «که در نیکوترین شکل آفریده شـده:   است موجودي شریف انسان

و بداند  وداه شاز جایگاه خود در هستی آگکه است  يضرور رو نیازا )4 ین /(ت ؛»أَحسنِ تقْوِميٍ

خـود   جانشیناو را  ،هستی براي او آفریده شده و خداوند ههم کهکه او برترین آفریدگان است 
  در زمین قرار داده و به برترین جایگاه در عالم هستی فراخوانده است. 

خواند و  خود و دیگران فرامی يبرا ارزشقائل شدن انسان را به  ،هاي دینی متعددي آموزه
شمارد. براي نمونـه، فرهنـگ    خود و دیگران و خدمت به ایشان را ارزشی متعالی میاحترام به 

 و کـریم  قـرآن  رد است که یکی از محورهاي اساسی در بعد تکریم ،نگري و خیراندیشی صالح

 از بـیش  در قـرآن کـریم  . اسـت  شده توجه به آن ژهیو به طور |اسالم گرامی پیامبر سیره

 و خـود  بـه  نهـادن  سـان، ارج  بـدین  و داده قـرار  هـم  کنار را لحصا عمل و مورد، ایمان هفتاد
  نگري و خیراندیشی ترویج کرده است. رسانی، صالح را در قالب فرهنگ خدمت دیگران

اي  گونـه  هـا بـه   شود انسـان  است، موجب می ریپذ امکانسطوح مختلف  درعمل صالح که 
حفظ حرمـت و اکـرام بـرادر    تقرب، معنویت و بندگی را در حد خود احساس کنند.  ،محسوس

) 222 / 16: ق 1416ی، (حرعـامل  1،و رفـع مشـکالتش   یفکمک به او در انجـام وظـا  ینی، د

در حفظ و رشد اخوت و  3،ارشاد اوو ) 42ق:  1404ی، (حران 2مناسب و مطلوب ارتباط يبرقرار

  مؤثرند. ي،برادر
 يبرقرار ینهردد و زمگ می انسان یارزش يها يتوانمند یشسبب افزا خواهی عزتاحترام و 

                                                                             

 .»قَضاُء حقُوقِ الْإِخوان أَشرف أَعمالِ الْمتقني: «×یامام عل. 1

 .»الْق أَخاک بِوجه منبِسط: «|اسالم یامبرپ. 2

ـ  : «|اسالم یامبرپ. 3 م ـهنيطُ عمي و هنع إِذَا غَاب هحصننِ يمؤالْم يهأَخآةٌ لرم نمؤاالْم   و ـهِدإِذَا ش هکـري 
  .»يوسع لَه في الْمجلسِ
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جامعـه   یاسـی و س یعزت اجتماع یگر،سازد. به عبارت د میفراهم  را یگرانارتباط مطلوب با د

 ×است. پاسخ امام رضـا  انمؤمن يو احساس ارزشمند یشناخت بر عزت روان یمبتنی، اسالم

وان بـرده  به عن ی،فقر و گرسنگ یلدل بهکه ه ذم از اهل یبن آدم در مورد کودک یاال زکرؤبه س
اسـت؛ چـرا کـه     ^تیب در مکتب اهل یافراد انسان يارزشمند يایشود، گو یسپرده م يبه و

یـان نیـز   این کار شایسته تو نیست، از ذم .شود یخریده و فروخته نم ،انسان آزاده: «یندفرما می

عـزت و کرامـت    ر پـا گذاشـتن  یزعواقب  درباره یگرد یثیدر حد یشانا ینهمچن 1»ستیروا ن

 را تبـاه  یعمـل آدمـ   ی،و بـداخالق  ییخـو  درشـت : «ینـد فرما ، مـی آنان اب ییخو و درشت افراد
  )268 / 73: ق 1403ی، (مجلس .»کند می عسل را تباه ،گونه که سرکه سازد؛ آن می

  . برخورد فروتنانه 6

ی فروتن ،از رفتار پرخاشگرانه مؤثر است یريگیشکه در سالمت روان و پ هایی جمله شاخص از
کنـد؛ بلکـه    ینمـ  یو احساس شـرمندگ  یستن یفضع ،کند می رفتار یکه با فروتن يد. فراست

شدن ندارد و هرگـز   یدهبه د یازيخود ارزش قائل است و عزت نفس دارد. او ن یتشخص يبرا
  نشان دهد. ،تر از آنچه که هست را بزرگ دخواهد خو ینم

اسـت.  شـده   یدتأکبر آن یش، و ستا یاتو روا یاتکه در آ یکوستن يها از خصلت فروتنی،

 و لَا تصعر خدک للناسِ و لَا تمشِ يف«دهد:  می دستور یشبه عنوان مثال لقمان به فرزند خو
 ،؛ و از مردم [به نخوت] رخ برمتـاب و در زمـین  الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا حيب کلُ خمُتالٍ فَخور

از  ،راه رفتن با تکبـر  یرا) ز18 ان /(لقم». دارد ند را دوست نمیخودپس ،خرامان راه مرو که خدا
راه رفتن بدون ، فرد ینشانه سالمت روان یناول ،اساس ینا بردهد.  یخبر م یروح یماريب یک

  غرور و تکبر است.
اگـر  یگـران،  انسان در برابر د یشده است که فروتن بیانبارها نیز  یفرهنگ اسالم در

                                                                             

الذمه اصام جوع فايت رجل بولد له، فقال: هذا لـک   عن رجل من اهل ×الرضا تسأل«زکریا بن آدم: . 1
 .»الذمة اطعمه و هو لک عبد. قال: ال يبتاع حر، فانه اليصلح لک و ال من اهل
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نفس نخواهـد   یفتنها موجب تضع  نه ،باشد یو اطاعت از فرمان اله یتعبود یلدل تنها به
داند و  می را عبادت خدا یفروتن مؤمن، ؛ یعنیگردد یز میبلکه موجب افتخار انسان ن ،شد

  کند.  می آن افتخار هب

   ي. شکرگزار7

انسان شـاکر   یرااست؛ ز یسالمت روح و تن آدم يها از شاخص زیي نشکرگزار یهروح داشتن
 یـز یکه نعمت را شناخته، قدرت تم یدهاي از رشد و سالمت رس به درجه ،شناخت یطهدر ح الًاو
ده کـر نعمت را به او اعطـا   ینا یداده چه کس یصتشخ یزکرده و ن یدانعمت و نقمت را پ ینب

هسـت؛   یـز دهنده سالمت احساس و عواطف فرد ن نشان ي،شکرگزار یهروح نداشت یاً،ثان ؛است
ـ  یروحـ  يهـا  يمـار یببه فرد که  دهد یم  نشان ،حب نعمتتشکر از صا یراز همچـون   یو روان

اهللا  یـت اي از سالمت روان اسـت. آ  درجه ،خود ینو ا یستو حسادت مبتال ن ینهغرور، بخل، ک
 ،باشـد  يتـر  تر و سالم یفروح و روان لط ي: انسان هرچه دارافرماید می باره یندرا یآمل يجواد
  )246 / 14: 1381ی، آمل ي(جواد .تر است در او افزون یو قدرشناس يشکرگزار یهروح

بارهـا  رود،  یشمار مـ  ش نعمت بهیکه عامل جلب رحمت و افزااز خدا و مخلوقات او  تشکر
   :قرار گرفته استز ینخداوند متعال در قرآن  یدمورد تأک

اش و اکمقْنزا رم اتبن طَيواْ کلُواْ منَءام ينا الَّذهأَيـ ي  .إِيـاه تعبـدون   تمکرواْ للَّه إِن کن
  )  172 / (بقره

 ،ایـم  اي که روزي شـما کـرده   هاي پاکیزه از نعمت ،اید اي کسانی که ایمان آورده
  پرستید.   بخورید و خدا را شکر کنید؛ اگر تنها او را می

   یشگیپ . قناعت8

  : یدگو می قناعت یفدر تعر یاصفهان راغب
اندك و  يها یشدن به خوراک یراض ؛خواهد می نبودن آنچه دلآرامش خاطر در 

  )  253 / 4: 1363ی، (راغب اصفهان .تأسف نخوردن بر آنچه از دست رفته است

قناعـت   ،) آمده است کـه مـراد  58 / (حج» ليرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسنا« یفشر یهآ یلدر تأو

 .اندك باشد یاربه او داده شده است؛ اگرچه بس نفس به آنچه يخشنود یعنیقناعت  یرااست؛ ز
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  سـامان  يعامـل بـرا   ینبهتـر  ،قناعـت : «یندفرما می ×ی) امام عل12 / 17: 1360ی، (طبرس

 یاسـالم  يهـا  ) در آمـوزه 349 / 2: 1366ي، (خوانسـار  .»ن به نفـس و اصـالح آن اسـت   ددا
در برابر  یو بندگ یواهخ و آسوده شدن از زحمت فزون ي،، ارجمندداري یشتنخو عثقناعت، با

(پوشـاك،   یزنـدگ امور قناعت اگر در تمام ن یبنابرا) 307 / 2: 1381ی، (اربل .پرستان استیادن
و  شـود  یمـ نفس قطـع   يها وسوسهطمع و  یشهریرد، ...) صورت گ خوراك، مسکن، شهوات و

  و سالم بماند. کندخود را اصالح  تواند می نفس

   نتیجه
گوناگون بـه   یاياز زوا زیی ناست که در فرهنگ ناب اسالم يرکاربردپ ریتعاباز  ،روان سالمت

از  یکـی سـالمت روان را   ،اي یـژه با لطافت و ظرافت و یاتکه روا چنانآن پرداخته شده است؛ 
بـا   ینـی، د درون یپژوهش سالمت روان با نگـاه  ینا ر. ددانند یم یدر زندگ یشاداب يها نشانه

آن در  يارتقـا  يو راهکارهـا  یین،تب ^یتاهل ب یبک زندگو س یاسالم يها استناد به آموزه

  :  ان شده استیه است، بشد یلتحل یلجدول ذ که در درون نهاد خانواده
  ^یتاهل ب یبر سبک زندگ یمبتن ،فرزندان یسالمت روان يارتقا ي: راهکارها1جدول 

  سازماندهی رفتارها  ها رشد عواطف و گرایش  پرورش فکر و شناخت

  خدا معرفت به. 1
  به خدا مانیا. 2

  تقوا. 3
  توکل به خدا. 4

و تسلیم در برابر  تیرضا. 5
  یمقدرات اله

. همسویی گفتارها و رفتارها با 6
  اوامر الهی

  

  ورزي محبت. 1
  یارتباط عاطف يبرقرار. 2

  ابراز عواطف مثبت. 3
  تیمسئول . پرورش احساس4

  اندیشی . پرورش مثبت5
  يریپذ پرورش تحمل. 6
  نشاطو  يادش . ایجاد7
  ییجو لتیپرورش فض. 8

  رویی خوش. 1
  متقابل میتکر. 2

  بخشش. 3
  هدیه دادن. 4

  رابطه کرامت و عزت يبرقرار. 5
  برخورد فروتنانه. 6

  يشکرگزار. 7
  یشگیقناعت پ. 8
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اي کـه بـه    جامعـه اسـت. جامعـه    هرافراد سالم، از شرایط مهم و اساسی براي رشد  وجود
آور درمـانی،   هـاي سرسـام   صرف هزینه بدونکند،  خود توجه میسالمت جسم و روان اعضاي 

ضامن رشد فردي و اجتماعی آن جامعه است. نهـاد   ،دهد که خود سالم پرورش می هاي انسان
متناسب بـا   ،آن يکه هرکدام از اعضا یوستهپ  هم متعامل و به یستمس یک یز در مقامخانواده ن

رشـد و  یـت و  عوامل مؤثر در ترب ییدر صورت شناسا ،گذارند اثر گرانیخود بر د و نقش یگاهجا
سـهم   آنهـا در  انـی رو يهـا  یمـاري از بـروز ب  یشگیريدر پ، فرزندان یو روان یتیتحول شخص

  . اردد ییبسزا
، همسران يو عملکرد یعاطفی، شناخت هاي يتوانمند يشکوفاسازبیان شد، اساس آنچه  بر

 دهد، می سامان مختلف سطوح در را دون ، نه تنها روابط آ^یتاهل ب یسبک زندگ بر اساس

مهم  ینبه ا ینیوالد بته. الکند یانی میکمک شا یزفرزندان ن یسالمت روان يساز به ارتقا و سالم
باور یدي، معرفت توح يارتقا یرهمواره در مس .1بپردازند:  یلکه بتوانند به امور ذ یابند دست می

  ؛دارند گام بر ،با خداوند آمیز ه محبترابط يبرقرار و یاله یتربوب یرشپذیمان، و ا
و  یخود را با اوامر الهـ  يو اقتصاد یاجتماعیاسی، سیتی، تربینی، د يو باورهاها  ینشب .2

  ؛کنند همسو ^یتاهل ب یسبک زندگ

  خود، بر اساس عزت و کرامت رفتار کنند؛ با همسر. 3
  نند؛برقرار کآمیز و خیرخواهانه  با لحنی محبت را ارتباط کالمی. 4
اي کـه   بـه گونـه   ؛کنند  لحل و فصمطرح، و مشکالت را فرزندان انتقادها را بت یدر غ .5

  ؛شود ، همواره حفظ طرف مقابلشخصیت و عزت نفس 
  ؛سازند  نشاط را در خانواده فراهم یجادا يها ینهزم .6
  یت کنند؛احساس مسئولگر یکدیدر قبال  .7
اري که موجب رشد و تعالی شخصیت خـود و  خانه را به سخنان و گفتدر اوقات خوش  .8

  کنند؛ يسپرشود،  می ندانفرز
  ؛فراهم سازند یگرهمد يبرا یروان یتامن یکدیگر،حقوق ت یبا رعا .9
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  فرزندان خود، الگو باشند. يبرا ینی،د یارهايسالم و منطبق با مع يبا رفتارها .10

  منابع و مآخذ
  .ينسپهر نو ،قم ي،ا قمشه ياله يمهد ترجمه، ١٣٨٦، يمقرآن کر .١
  .البالغه نهج .٢
  نشر البالغه. ،قم، يهاتاالشارات و التنب، ١٣٧٥ ينا،س ابن .٣
  نور. يامدانشگاه پ ،قم، يبهداشت روان ،١٣٨٣ي، احمدوند، محمدعل .٤
بـا فرزنـدان در    ينارتبـاط مـؤثر والـد    يروان شـناخت  يمبـان «، ١٣٨٥، محمدرضاي، احمد .٥

  .٢٥ ـ ١٨، ص ١٠٤ ، شمارهماهنامه معرفت، »خانواده يطمح
ـ  يف ةکشف الغم، ١٣٨١يسي، بن ع يعلي، اربل .٦  يهاشـم رسـوالت   يـق: ، تحقاألئمـه  ةمعرف

  هاشم. يبن يز،تبري، محالت
ي، خوانسـار  يمحمـدتق  :، شرحغررالحکم و دررالکلم، ١٣٧٣، عبدالواحديمي، تم يآمد .٧

  دانشگاه تهران. ،تهران
و  يدمستف يدرضاحم :، ترجمه×ااخبار الرض يونع، ١٣٨٠ي، عل محمدبني، قم يهبابوابن  .٨

  .يهدارالکتب االسالم ،تهراني، اکبر غفار يعل
ــره و پــرچم، اعظــم .٩ ســالمت روان از منظــر مکتــب اســالم و  «، ١٣٨٩، عــود منصــوره ق

  .٧٧ ـ ٤٩، ص ١١، شماره دو فصلنامه منهاج، »شناسي روان
  اسراء. ،قم، يمقرآن کر يموضوع يرتفس، ١٣٨١، عبداهللاي، آمل يجواد .١٠
  .يهمکتب االسالم ،تهران، يعهوسائل الشق،  ١٤١٦، محمد بن حسني، العاملحر  .١١
ي، اکبر غفار يعل يق، تحقالعقول عن آل الرسول تحفق،  ١٤٠٤ي، حسن بن علي، حران .١٢

  .يهاسالم يکتاب فروش ،قم
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و  يآموزشـ  همؤسسـ  ،قم، يسازگار يها همسران سازگار، راه، ١٣٨٨ي، زاده، عل ينحس .١٣
  .ينيامام خم يپژوهش

  بوستان کتاب. ،، قمروابط سالم در خانواده، ١٣٨٨، داوديني، حس .١٤
و  يآموزشـ  همؤسسـ  ،قـم ، يخـانوادگ  يو رضـامند  ينداريد، ١٣٨٧ي، مجتبـ يدري، ح .١٥

  .ينيامام خم يپژوهش
غالمرضـا   ه:، ترجمـ مفـردات الفـاظ القـرآن   ، ١٣٦٣، بن محمد ينحسي، راغب اصفهان .١٦

  .يمرتضو يکتابفروش ،تهراني، خسرو
  دفتر نشرفرهنگ اسالمي. ،، تهرانراهنماي پدران و مادران، ١٣٨٨، حمدعليسادات، م .١٧
 يبسـتگ  ادراک دل«، ١٣٨٧يس، الهه خوشنوو  زاده يفاطمه شهاب و سپاه منصور، مژگان .١٨

 يشناســـ فصــلنامه روان ، »بـــه خــدا  يبســتگ  بزرگســال و دل  يبســتگ  دلي، کــودک 
  .٢٦٥ ـ ٢٥٣، ص ١٥ ، سال چهارم، ش)يرانيشناسان ا (روانيتحول
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  در مدیریت روانی جامعه اسالمی |شیوه پیامبر اکرم

  *حسین علیانسب  سید

  چکیده

ها ناچارند براي حفظ روحیه و اراده همکاري ملـت   این مقاله با این فرض که دولت
خود، شیوه مناسبی اتخاذ کنند و ملت خود را از لحاظ روانی طوري مدیریت کننـد  

مصون بمانند، در صدد است با تحلیـل تـاریخ حکومـت پیـامبر      که در برابر دشمن
  ، الگوي مدیریت روانی آن حضرت بر جامعه اسالمی را استخراج کند.|اعظم

هاي متعدد انسانی و فطري و اسـتفاده   شود پیامبر خدا با روش در نتیجه، روشن می
ه عمـومی  هاي درست تربیتی که منافاتی هم با اصول اخالقـی نداشـت اراد   از شیوه

مردم را از مرحله اعتقادي صرف، خارج کرده و به مرحله کـاربردي و سیاسـی وارد   
کرد. در نتیجه همه مردم در امور مهم سیاسی، نظامی و اجتماعی سهیم شدند کـه  

  ساز اخالقی و ارزشی برخوردار بود. از یک پشتوانه قدرت

  کلیدي واژگان

  ی، جنگ روانی.، مدیریت روانی، جامعه اسالم|پیامبر اسالم

                                                                             

  استادیار دانشگاه تبریز .*
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  مقدمه

 در کـه  درونـی  محتـواي  این. است تاریخی هاي حرکت منشأ و مدار ها، محتواي درونی انسان
 هـاي  حرکـت  اسـاس  و سـازد  مـی  را جامعه هدآین است، شده تشکیل اراده و اندیشه از حقیقت
 محتـواي  در تغییـر  بـدون  کـه  اسـت  این بر نیز یاله آورد. سنت می فراهم را اجتماعی عظیم
 انیـ م هبنابراین رابط )11شود. (رعد /  نمی ایجاد آنها سرنوشت در تغییري هیچ ها، ملت باطنی

 بـه  پـرداختن  و اسـت  معلولی و علّی رابطه نوعی اجتماعی، حوادث و ها انسان درونی محتواي
 و تـاریخی  بـزرگ  حـوادث  کـه  اسـت  عـواملی  بـر  افراد، مدیریت روحیه و اعتقادات و ها اراده

  .آورند می وجود به ار اجتماعی
 هروحی ، بهاز هر اقدامی شیپ ،به اهداف خود دنیرسي برا ها دولت امروزه اساس همین بر
 کـه  سازند یم قانع را خود ملت نیز استعمارگر هاي دولت امروزه کنند. حتی یم توجه خود ملت

 و انـد  کرده دراز آنها يسو به نیاز دست که است هایی انسان به کمک واقع در آنها تجاوزگري
شود.  لطفی به حال آنها تلقی می ،تنها تجاوزگري نیست نه دیگران، امور در نظامی يها مداخله

  )6: 1382زاده،  نقیب(

نامیـده   1بر قدرت سخت که قدرت برهنـه  افزون ،منبع قدرت این کشورها هبنابراین امروز

. کننـد  یتعبیـر مـ   2ت باوروجود چنین باوري است که اندیشمندان غربی از آن به قدر ،شود یم

) چنین باوري مجوز تجاوزها و مداخله در امور دیگران اسـت  152ـ   161 :1385راسل، ر.ك: (
 پیوسـته  ها دولت همه شده موجب نیز امر همین. رندیگ یم خود مردم آن را از ها که این دولت

 ت،اسـ اکمیـت  ح اهـداف  راسـتاي  در کـه  خـود  ملـت  عواطـف  و باورهـا  حفـظ  و ایجاد براي
 سیاسـی  هـاي  نظام همه توجه کانون در امر این و بکوشند آن تقویت در و کنند گذاري سرمایه

  .است گرفته قرار

                                                                             

1. Naked power. 
2. power of Belief. 
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  لهئبیان مس

 خصـوص  بـه  مسـلمانان  هخطري است که هم ،غفلت از شرایط روانی و عاطفی جامعه خودي
 و سـازد  مـی  رپـذی  درون آسـیب  از را نظام که تهدیدي. کند می تهدید را ایران اسالمی انقالب
: فرمایـد  یمـ  زمینـه  ایـن  در خمینی+ اند. امام ن مورد هشدار دادهیدر ا انقالب، رهبران همواره

 خـارج  از . شـما شـود  می وارد ما بر کشور و ملت خود داخل است، از آدم خود داخل از آسیب«
  )95 /  12: 1379، خمینی امام(». بترسید خودمان داخل باشید، از نداشته ترسی هیچ
همواره  ،دکنن یدرونی و روانی ملت که دشمنان إلقا م يها حالتبر قام معظم رهبري نیز م

  :  دیفرما یمثال، آنجا که م يکند، برا یمبیشتر از تهدیدهاي خارجی تأکید 
 ناامیـد، کسـل،   را مـا  ملـت ...  اند کرده سعی ایران، ملت بیرونی دشمنان همیشه

اینهـا دشـمنان    .بیگانـه بـار بیاورنـد   دسـت   بـه  چشم و نفس، تنبل به اعتماد یب
 مـا، بـالي   کشـور  در اسالمی حرکت بروز از قبل هاي درونی است. در طول سال

 رهبـري، آرشـیو   معظـم  مقـام  دفتر رسانی اطالع پایگاه. (بود اینها ما ملت عمده
  )1/1/1386بیانات؛ 

ن بـه مـدیریت   حاضـر از آ  پژوهش در که مردم عواطف و ها هبنابراین مدیریت باورها، اراد
موجـب زوال   ،غفلـت از آن  که استبراي هر نظام سیاسی یک ضرورت  ،کنیم یروانی تعبیر م

حاکمان بـراي مـدیریت   شتر یاست. بیک خطر بالفعل  نیو اشود  ییکی از منابع مهم قدرت م
 در تعریف آن داده و آن را که اي هکنند و با توسع یاز جنگ روانی استفاده م ،روانی جامعه خود

 اي مجموعـه  یا دولت یک توسط ارتباطی هاي فعالیت و تبلیغات از شده ریزي برنامه هبه استفاد
دوسـت،   هـاي  گروه رفتار و ها گیري نظرها، احساسات، موضع بر اثرگذاري منظور به ها دولت از

  )84 :1380ر، نص(اند.  کرده تسهیل را امر این اند، داده تسري طرف بی یا دشمن
 پیـروي  غربی الگوي از تواند یم اسالمی جمهوري آیا که ابدی یماهمیت  پرسشحال این 

 ایـن  بـه  پاسـخ  کـه  اي نکتـه  کند؟ استفاده جامعه روانی مدیریت براي روانی جنگ فنون از و
کـه   يا گونه است، به روانی جنگ سویه دو ویژگی و منفی ارزشی بار سازد، می دشوار را پرسش

 مـاهیتی  نـرم،  و اقناعی ظاهر به هاي تکنیک و ها هه شیودر عین توسل جستن ب ،جنگ روانی
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 پیـروان  روانـی  مـدیریت  بـراي  اسالمی نظام یک که رسد نمی نظر به منطقی و دارد خصمانه
  .ببرد بهره خصمانه و ارزشی ضد روش یک از خود،

کند که شـیوه آن حضـرت    یایجاد م را فرصت این ،|پیامبر اکرم دینی حکومت تجربه

 حسـنه  اي هروانی جامعه اسالمی را استخراج و به عنـوان الگـویی صـحیح و اسـو    در مدیریت 
 را روانـی  خـأل  هاي زمینه اسالم، صدر تاریخ تحلیلی مطالعه ضمن ن پژوهشیا. کنیم پیشنهاد

 مطالعـه و  ،اسـت  کـرده یریت مـد  آنها را سرانجام، حضرت و کرد ید میتهد را نبوي جامعه که
  .کند یمبررسی 

  وانی مسلمانان صدر اسالم پذیري ر آسیب
 ،بـه مقتضـاي غرایـز انسـانی و نیازهـاي عـاطفی       |مسلمانان صدر اسالم و یـاران پیـامبر  

 جنـگ  بر اثر متعددي، موارد در و بودند روحیه تقویت و عاطفی هاي پیام دریافت به مند عالقه
، جنـگ  هـاي  موقعیـت . شـدند  مـی  جدي ضعف دچار روانی، هايرخی کمبودب یا دشمن روانی

 شخصـیت  دشمنان و ترور سازي اقتصادي، شایعه شکنی، تحریم صلح، پیروزي، شکست، پیمان
  آمدند. می پیش اسالم صدر مسلمانان براي که بودند روانی هاي يریدرگ همگی اسالم، رهبر

الم، در نخسـتین  اس سپاه انبوه وجود با توان نام برد که را می حنین غزوه براي نمونه،
مجاهدان تنگ شد که فرار کردنـد و چنـدین    و ثقیف، چنان عرصه برهجوم کفار هوازن 

واقـدي،  ر.ك: (، نفر از هوازن توانستند به قصد کشتن پیامبر تا نزدیکی آن حضرت برسند
معرفی  اننا) قرآن کریم علت این شکست را ضعف روانی مسلم307ـ   301/  2م:  2004

بـه عوامـل بیرونـی     ،ایمان و شـجاعت جاي تکیه بر عوامل درونی مثل  آنها به چون ؛کرد
 پیامبر که کرد می اقتضا ها این ضعف )25(توبه /  همچون زیادي نفرات خود متکی بودند.

 جامعـه  کـه  کند ایجاد فضایی و بیندیشد تدبیري مردم، روان و افکار، اراده مدیریت براي
  .حفظ کند ها توطئه برابر در را اسالمی
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  |اصول مدیریت روانی پیامبر
بـه شـکل کنتـرل و دسـتکاري افکـار و       ،نیازهاي روانی جامعه در برابرپیامبر کنش و اقدام وا

 توسـل  با را آن گر، سلطه حاکمان و است بعدي تک و سویه یک رویکرد نوعی که نبوده ها هاراد
 بـه  حضرت آن نگاه کنند؛ بلکه می منفعل خود اراده برابر در را جامعه و اعمال روانی، جنگ به

 سـخت  شـرایط  و هـا  در بحـران کـه   بـود  انسانی کرامت بر مبتنی و مدار عمومی، ارزش اراده
  .گرفت می کمک آن از نظامی و اجتماعی، سیاسی

 یـا  تغییـر، کنتـرل، دسـتکاري    بـراي  تـالش  جـاي  به گر، سلطه حکّام برخالف حضرت آن
 روانی اهبردر خاطر، همین به و داشت آن مدیریت و پرورش در سعی افراد، هاي اراده سرکوب

روش مدیریت  .متفاوت از جنگ روانی بوده است ،اهويم لحاظ از خود، پیروان با حضرت، آن
 روانی، جنگ برخالف ولی برد، هاي احساسی افراد بهره می اگرچه از تحلیل ،روانی آن حضرت

 ضـمن  |حضـرت  آن. بـود  انمنـ ؤم در رفتـار بـا   مهـرورزي  و شفاف و برخوردار از آگـاهی 
 اي اراده ان تبدیل به ابـزار بـی  آن اینکه از و کرد می حفظ را مردم اصالت جامعه، نیروا مدیریت

  .نمود می جلوگیري باشند، حکومت دست در
 بـا  کـه  برد یم بهره هایی شیوه و اصول از جامعه، روانی مدیریت در حضرت آن اساس همین بر
در ادامـه،  . باشـد  نداشـته  افـات من اسـالمی،  امـت  اصـالت  با و سازگار افراد، اسالمی و انسانی شأن

 اصـالت  حفظ ضمن ها . این روشکنیم یبررسی م را آن حضرت مدیریتی هاي روش از اي مجموعه
  هستند:   ها اراده و در افکار مدیریت و شده کنترل پذیرفته هاي شیوه از مخاطبان، احترام و

  هاي روان شناختی مخاطبان توجه به ویژگی .1

جه به سطح فهم و درك و پذیرش ذهنی و فکري آنان، معیار مهمـی  شناخت افراد جامعه و تو
هاي فکري  تالش نکنند،این معیار توجه به . اگر مدیران جامعه استبراي مدیریت روانی آنان 

چراکـه هـدف مـدیریت روانـی      .کنـد  و تحولی در مخاطبان ایجاد نمـی  ماند یمنتیجه  یآنان ب
و بدیهی است که  کندکنترل  آن را یادهد تغییر را  عقیده و رفتار مخاطبآن است که جامعه، 

ت روانـی  یبنـابراین مـدیر   نخواهد داشت. يا جهینکند، نتتأیید و تصویب  را پیام ،اگر مخاطب
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شـناختی   آنان و بهره بـردن از فنـون روان   ه و منشیروحشناخت افراد و  ازمندین ،موفق جامعه
  داشت.ین امر توجه از به ین |گذار بر مخاطبان است که پیامبراثر

 ایجـاد  هـایی  فرصت بتواند گروه یک رهبر اگر که اند داده نشان شناختی روان هاي پژوهش
 جـاري  امـور  در و شـرکت  گـروه  يدادن کارها انجام و ها يریگ تصمیم در گروه افراد که کند

مـان،  (اسـت.   اثرگـذار  آنهـا  گـري  پرخاش و توجهی یباز  پیشگیري در عمل این کنند، دخالت
و پس از فهـم   ابندی یمبه آن گرایش  ،وضوعم یک شناخت از پس افراد رایز )523 / 2 :1375

 دربـاره ادراك کلـی   ،شـوند. در ایـن مرحلـه    کامل آن، از نظر روانی با آن موضوع درگیـر مـی  
 در برابر ،شنوند کند و افراد با توجه به مطالبی که از رهبر مورد اعتمادشان می موضوع رشد می

دهند و افراد هرچه بیشتر درگیر آن قضیه شوند و در مورد آن از  واکنش نشان می ،عآن موضو
  )33: 1391(محکی، رند. یگ یمتر  مواضعی محکم ،خود تعهد نشان دهند

 مـردم  همکـاري  و تعهـد  به آن، توفیق و دین هايپیامبر با علم به اینکه تحقق خارجی کارکرد
 هـاي  هال مردم در عرصفع مشارکت و اطاعت، پشتیبانی اب تنها نبوي حکومت برکات و است وابسته

 را خـود  حکومت و کرد استفاده مردم حضور فرصت از برسد، ظهور به تواند یم حکومتی و اجتماعی
 آن از شناسـی  روان در کـه  مشـارکت  به اینگونه. آن حضرت نهاد بنا مردم فرمانبري و بیعت پایه بر

و با تمسک به آن توانست اعتقـادات عمـومی    کرد میسته توجه پیو ،شود یتعبیر م 1خودزاد اقناع به

بر اینکه پیام امـت اسـالمی را بـه دوسـتان و      افزون ،در نتیجه .مردم را به اراده عمومی تبدیل کند
درگیـر کـردن مسـلمانان بـا      ضـمن  ،دشمنان در خارج و داخل قلمرو حکومت اسالمی ابـالغ کـرد  

  برد.   باال را شان الم و عقاید دینیتعهد آنها به اس ،جهان اسالم سائلم
. بود کردن مشورت مردم، اجتماعی نیازهاي به گویی پاسخ براي پیامبر هايیکی از راهکار

 تصـمیم  خـدا  بـه  توکل با و مشورت مردم با کارها در که داد دستور حضرت آن به نیز خداوند
رأیی و استبداد  از خود اینکه موجب پرهیز ضمن) مشورت 159عمران /  آل( .کند عملی را خود

 نیـز  را هـا  قلـب  بـر  مـدیریت  هزمین ،دهد یدیگران را در دسترس قرار م يها هو تجرب شود یم

                                                                             

1. Autogenics Persuasion. 
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 و شخصـیت  احسـاس  شدند، می داده مشارکت گیري تصمیم در مسلمانان وقتی. کند می فراهم
هـاي   ما و تصـمی هدستور ساختنلی عم براي باالیی، پذیري مسئولیت با و کردند یم خودباوري

  .دندیکوش یمنهایی 
 جامعـه  بحرانی، و حساس هاي موقعیت در چگونه حاکم یک که دهد می نشان پیامبر سیره

 و جنگ اصل درباره »بدر« غزوه حضرت در کند. آن یم مدیریت مردم، از گرفتن مشورت با را
 ،) در همـان جنـگ  60/  1 م: 2004واقـدي،  (کرد.  مشورت خود اصحاب با نبرد، محل تعیین

و به نظـر آنـان    خواستاصحاب را  ساخت،زمانی که خداوند وي را در سرنوشت اسیران مخیر 
  )108 :(همان. عمل کرد

پرداخـت،   مشـورت  بـه  قریش با مقابله وهیش درباره و داد تشکیل شورایی »احد« هدر غزو
 ،رکانبراي مقابله با مشـ » احزاب« غزوه در )164 ـ 148 / 2 ق: 1407ر جزري، یر.ك: ابن اث(

. گرفـت » خنـدق «تصـمیم بـه کنـدن     ،شورایی تشکیل داد و با توجه به نظر سـلمان فارسـی  
به نظر یکـی   ،هاي خیبر ) در حمله به قلعه خیبر نیز مشورت کرد و پس از بررسی زمینهمان(

 انتقـال دادنـد.  هـا   بن منذر اتفاق کردند و جنـگ را بـه پشـت نخـل     از رزمندگان به نام حباب
 مشــاهده و تبـوك  منطقـه  بـه  رســیدن از پـس  تبـوك  ه) در غـزو 245/  2 :1376(سـبحانی،  

 مشـورت  بازگشـت  و هـا  رومی سمت به روي پیش درباره خود اصحاب با ها، رومی نشینی عقب
 نمـود. موافقـت   بازگشـت،  درباره اصحاب نظر با اسالم، سپاه خستگی لیدل به سرانجام و کرد

  )400 / 2م:  2004(واقدي، 
 بـراي  دشـمنان  کـه  بـود  اثرگـذار  و مفیـد  اي هبه انـداز  انناامبر از مسلممشورت گرفتن پی

 نظـر  از اندازه از بیش يرویپ به پیامبر کردن متهم با دندیکوش موفقیت، این روند از جلوگیري
محروم کننـد   ،اهی آنها با پیامبر بودهمر اش نتیجه که مردم با مشورت از را حضرت مردم، آن

  خنثی کرد؛ ن یچنه را قرآن این توطئالبته که 
   و بِاللّـه نمـؤي رٍ لَّکميأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خ ويِقُولُونَ ه و بِيذُونَ النؤي ينالَّذ مهنمو
      ـملَه ـولَ اللّـهسذُونَ رـؤي ينالَّـذو نکمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو نِنيمؤلْمل نمؤي

أَل ذَابع61(توبه /  .يم(   
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 .گویند او زودباور است دهند و می و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می
به خـدا ایمـان دارد و [سـخن] مؤمنـان را بـاور       ؛بگو گوش خوبی براي شماست

رحمتـی اسـت و کسـانی کـه      ،انـد  کند و براي کسانی از شما که ایمان آورده می
  عذابی پردرد [در پیش] خواهند داشت. ،رسانند پیامبر خدا را آزار می

توجه آن حضرت بـه   داشت، در نظرآن را  |شناختی که پیامبر یکی دیگر از نکات روان
 کـرد  یمـ  سفارش پیوسته |پیامبر. گرفت می کار به که بود گروهی یا فرد هر هاي توانمندي

 کسـی  لمانانمسـ  انیـ م در دانـد  یمـ  کـه  حـالی  در گیـرد،  برعهده را مسئولیتی کسی اگر که
 تـا:  بیهقـی، بـی  (است.  کرده خیانت مسلمانان تمام و خدا، رسول به دارد، وجود او از تر شایسته

 در الزم توانـایی  متعهـد، از  و باایمـان  چنـد  هـر  فردي اگر |پیامبر حکومت در) 118 / 10

 شـد. بـر   یمـ  خـودداري  وي بـه  منصب آن واگذاري از بود، بهره بی مسئولیت یک انجام دادن
فرمـود:   ،تـرین یـارانش بـود    به ابوذر غفاري که یکی از نزدیک |حضرت آن اساس مینه

گاه مسئولیت و حکومت بر حتی دو نفر را نیز  پس هیچ .بینم یمن تو را در مدیریت ضعیف م«
  )406 / 22 ق:1403 (مجلسی، »ر!ینپذ

کامل شایستگی و کارآیی آنان آگاهی  شناخت و از میزان نیروهایش را می |پیامبر

توان و  بنابراي  وظیفه ،داد که به افراد این امکان را به حضرت می ،داشت. شناخت نیروها
 داشتند، رزمی و نظامی استعداد و عالقه که افرادي از حضرت آن. کند واگذار شان عالیق

 در داشـتند،  فرهنگـی  و علمـی  اسـتعداد  و عالقـه  کـه  افرادي از و نظامی هاي عرصه در
شـد. حسـان بـن ثابـت      کرد و هیچ نیرویی کنار زده نمی یاده ماستف یفرهنگ هاي عرصه

 بـود. رسـول   دسـت  اما شـاعري توانـا و چیـره    ،ت شرکت در جنگ را نداشتئقدرت و جر
 او اسـتعداد  از امـا  فرسـتاد،  نمـی  جنـگ  میـدان  به را وي حسان، شرایط درك با |خدا

هجو دشمنان بهـره   و دگانرزمن روحیه تقویت براي حسان، قریحه از و نکرد پوشی چشم
تا زمانی  ؛القدس قرار دهد روح ییدحسان را مورد حمایت و تأ ،خداوند«فرمود:  یبرد و م یم

  )65/  2ق:  1422جزري، ابن اثیر (. »کند یکه از رسول خدا حمایت م
 آثـار  و کـارآیی  کـه  کرد می استفاده نیز تنبیه و تشویق شناختی از تاکتیک روان |پیامبر
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 مجاهدان حضرت شامل تشویق آن هاي . بشارتاند د کردهییتأعموم روانشناسان  را آن تربیتی
 آیـات  در کـه  کثیـر  غنـایم  وعـده  حتی نیک، اعمال اخروي پاداش کردن برجسته ،بهشت به

 هـاي  تشـویق  و کنـد  مـی  داللـت  جنگـی  غنایم به و شده بیان) 20و  19 ،15فتح / ( متعددي
 بـاال  را عمـومی  ن مـوارد، اراده یا همگی شد. ی، مل مجاهدینستقباا و بدرقه در شانیا کالمی

  .کرد می ایجاد انمنؤم در را مشکالت با رویارویی براي عالقه و روانی انگیزه و برد یم
 گرفـت، تنبیـه   یم کار به رفتار کنترل و تغییر براي پیامبر که يدیگر شناختی روان تاکتیک

است که بر خالف تصـور عمـومی کـه تنبیـه را عملـی      این  زیتأمل برانگ نکتهباره  ینا در. بود
 متضـمن  گاهی بلکه نیست، برخوردار آلود خصم ماهیتی از تنها نه تنبیه پندارند، آمیز می خشونت
 شـدن  تـر  نزدیک و مربی محبوبیت موجب موارد برخی در حتی و هم هست مهربانی و شفقت

  .شود می وي به شده تنبیه فرد
 تـاریخ  طـول  کننـد، در  یمـ  حمایت تجربی هاي پژوهش اینکه بر را افزون اي هبتجر چنین

 و انـد  داشـته  لیبرالـی  صـبغه  کـه  ادیـانی  از مردم که شده داده نشان پیوسته هم انسانی حیات
 در همـواره  ادیـان  ایـن  و  نکرده چندانی استقبال کنند، بار و بند بی و رها را انسان دندیکوش می

 انسـان  رفتـار  کنتـرل  در سعی که ادیانی به ایمان و عقیده اما. اند و نابودي بوده فروکش حال
 از اسـت،  شـده  یـاد  نیـز  کننـده  تنبیه و گیر سخت خداي يها عنوان با خداوند از آنها در و دارند

   (Kirk Patrick, 2005: 135)اند.  بوده برخوردار خوبی رشیپذ
 دوست و ندارند حد یبدي آزا و گسیختگی افسار به تمایل ها که انسان یژگیوپیامبر از این 

 کـه  صـورتی  در و کرد یم استفاده شوند، بازگردانده درست راه به انحراف و اشتباه هنگام دارند
 یپوشـ  چشـم  دند، بدونیچیپ یسر م الهی يدستورها از و شدند یم منحرف اصول از اصحابش

ه ه بـا روشـنگري بـود   اینکـه همـرا   لیدل به ها نبیهت این مواقع، شتریدر ب و کرد می تنبیه را آنها
  .آورد می دنبال به نیز اي هآثار و نتایج سازند است،

 کـرده  خوددارياُحد  جنگ در شرکت از که است کسانی به متعلق ها تنبیه این از اي نمونه
 اعـالن  و خوانـد  فرا مشرکان تعقیب براي را مردم پیامبر، دستور به بالل جنگ، بودند. فرداي

حق همراهی با پیامبر را ندارنـد. ایـن طـرد     ،دان اُحد حاضر نبودندانی که دیروز در میکس کرد
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اُحـد   در همراهی نکردنش دلیل عبداهللا جابر بن که بود سخت آنان براي اي هاجتماعی به انداز
 از اصـرار،  بـا  و بود سپرده وي به را خواهرش هفت سرپرستی که کرد عنوان پدرش وصیت را

  )335 / 1 ق:2004واقدي، (گرداند.  سرافراز ،یه او را به همراهک خواست |پیامبر

 از تنبلـی،  و سسـتی  خـاطر  بـه  کـه  را نفـري  سه تبوك غزوه از پس حضرت آن همچنین
 و رسـیدند  خـدمتش  |پیـامبر  بازگشـت  از پـس  و بودنـد  کـرده  خودداري جنگ در شرکت

ن نگویـد.  د کسی با آنها سخدا دستور و نگفت سخن آنها با نبخشید. پیامبر کردند، عذرخواهی
تنهـا از تنبیـه خـود     آنهـا نـه   ،بودنـد  رو روبـه با وجود اینکه آنان با یک طرد اجتماعی گسترده 

 بـا  گرفتنـد  تصـمیم  لیدل همین به حتی و دانستند بلکه آن را عین عدالت می ،ناخشنود نبودند
 از هـا  کـه رومـی  هـم  انی زم نکنند. خشنود را دیگري گناهکار تا کنند رابطه قطع نیز همدیگر
 زنـدگی  روم حکومت پناه در و بروند روم به که کردند دعوت آنها از و شدند آگاه آنها وضعیت

 طمـع  آنـان  بـه  کفـار  کـه  آمده پیش موقعیتی چنین اینکه از و کردند رد را پیشنهاد این کنند،
  )179 / 4 تا: هشام، بی ابن(شدند.  ناراحت سخت دارند،

  مردمتعامل مستقیم و اعتماد متقابل با  .2

پذیري افکار، اراده  موجب مدیریت ،تعامل و پیوند عاطفی، منطقی و عقالنی یک رهبر با مردم
چراکه نفوذ کـالم و اثربخشـی پیـام در جریـان      ؛شود رهبر می و رفتار مردم و باال رفتن تدبیر

. شـود  یمـ  ممکـن هـاي ارتبـاطی    گیرد و این امر بـا حـذف واسـطه    رو شکل می  در  تعامل رو
 اسـتفاده  جامعـه  مختلـف  يها گروه و مردم با واسطه بی ارتباط براي فرصتی هر از |پیامبر

 اذیـت  و آزار موجب که بود زیاد حضرت آن با مردم مراوده و آمد و رفت اي اندازه به و کرد می
ی آن زندگ پیامبر، شرایط با شان رابطه در داد دستور انمنؤم به خداوند که ییشد. تا جا می وي

  )5 ـ 2/  و موجب زحمت وي نشوند. (حجرات کنندرك حضرت را د
 بـا  کفـار،  برابـر  در عمـل  شـدت  و فرمانـدهی  در قدرت و ياستوار هبا هم |رسول خدا

 برجسـته  بـا  نیـز  خداونـد . داشت گري هدایت و نرمش با آمیخته و صمیمانه رفتاري مسلمانان
) رفتار تعـاملی و  128 / ه(توب ،مبر و از جنس مردم بودن آن حضرتپیا رأفت و دلسوزي کردن
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 جلـوه  حضـرت  آن برخوردهاي همه در پیامبر، متواضعانه و دوستانه رفتار. ستود را او تکلف بی
 اصـرار  برابر در و داد آب خود دست با را اصحاب سفري، در حضرت آن که گونه داشت، همان

 کـه  اسـت  آن مقـو  ساقی«: فرمود بخورد، آب پیامبر از شیپ خواست نمی که انصاري ابوقتاده
 نیـز  نجاشـی  نماینـدگان  هیئـت  ورود هنگـام ) 146 ق: 1403قمی، (». بخورد آب همه از آخر

 حبشـه  در مـرا  اصـحاب  آنان«: فرمود یارانش مخالفت برابر در و شد پذیرایی مشغول خودش
  )44/  3 تا: کاشانی، بی فیض(». کنم شان م پذیراییخود خواهم یم من و داشتند گرامی

 تظـاهر،  روي از نـه  پیـامبر،  عـاطفی  و دوستانه رفتار که است این مورد، این در مهم نکته
 جنـگ  يابزارهـا  عنـوان  بـه  خـود  سـربازان  به گاه هیچ حضرت بود. آن وي قلبی اعتقاد بلکه
در خلـوت و   ،اکـرم از سـربازان خـود    رسـول  مراقبـت  و مندي، مهرورزي عالقه. نگریست نمی

آن حضـرت در دعـا    .گر است ر جان سربازان خویش جلوهتضرعش به درگاه خداوند و بیم او ب
 خـدا  راه گران آنان را دوستان و یاران خدا و منادیان حق و هدایت ،براي سربازانش در روز بدر

 1 م: 2004(واقـدي،  . کرد نمی پرستش را خدا کسی دیگر رفتند، می میان از اگر که دانست می
 هبـا انگیـز   ،شـان پـی ببرنـد    نگرشی در فرمانـده ) روشن است که وقتی سربازان به چنین 87 /

 و شـفقت  ایـن  نیـز  خداونـد . کننـد  یمـ  فـدا  او براي و رندیگ یم کف بر را خود هاي نجا باالتر
هـاي   اراده و افکـار  مـدیریت  در |حضـرت  آن موفقیـت  عامـل  را یـارانش  با پیامبر دوستی

   :تأکید کردن یچندانست و بر ادامه آن  اننامسلم
حا رفَبِم    فـک فَـاعلوح ـنواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلفَظ کنت لَوو ملَه نتل اللّه نم ةم

ملَه رفغتاسو مهن159/  عمران (آل .ع(  
دل  پس به [برکت] رحمت الهی با آنـان نرمخـو شـدي و اگـر تنـدخو و سـخت      

از آنـان درگـذر و برایشـان     ،سپـ  .شـدند  از پیرامون تو پراکنده مـی  قطعاً ،بودي
  آمرزش بخواه. 

اي  به گونه .ایجاد برابري میان خود و دیگر مسلمانان بود |یکی از مظاهر تعامل پیامبر

و تکالیف با او  حقوق در را خود و کردند یم احساس حضرت آن کنار در را خود مردم، هکه هم
 همـراه  به حضرت آن که اتفاق افتاد درب جنگ در حقیقت، این گواه بارزترین. دانستتد برابر می
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 اسـتفاده  آن از نوبـت  بـه  سـه  هـر  و داشت شتر یک مرثد أبی مرثد بن و ×طالب ابی بن  علی 

خواسـتند آن حضـرت را از    رسید و آن دو روي او فرا کردند و حتی هنگامی که نوبت پیاده می
 نیـز  مـن  و نیسـتید  تـر  من قويشما از «این خواسته را رد کرد و فرمود:  ،این امر معاف بدارند

  )77م: 1970(سباطی، . »نیاز نیستم بی پاداش و اجر از شما از کمتر
دیـده نشـد کـه     گـاه  امـا هـیچ   ،آورد گرسنگی در جنگ خندق بر مسلمانان بسیار فشار می

سهم بیشـتري بـه خـود اختصـاص      ،غذاي بهتري بخورد یا از غذاهاي موجود |رسول خدا
(واقـدي،  . کرد داد و غذا و لباس خوب را به آنان ایثار می را ترجیح می بسا که یارانش چه ؛دهد

 آن همکـاري  و کمک را در |پیامبر تکلف یب رفتارتأثیر روانی ن یباالتر) 387 / 1م:  2004
ـ تـوان د  یمـ لنبی مسجدا بناي و احزاب جنگ در خندق حفر در حضرت وقتـی خـود    رایـ ز؛ دی

 اثـر ن و انصـار  ااین عمل چنان در عموم مهاجر ،دحضرت براي ساختن مسجد دست به کار ش
 شـعر  ایـن  کار هنگام ،کوشش بسیار ضمن تالش وشد که آنها  نگذاشت و موجب ترغیب آنا

؛ اگر ما بنشینیم و پیامبر هذا العمل املضلّل يعمل، لذاک النيب و قعدنا لئن«کردند؛  می زمزمه را

  )313 / 1تا:  یب هشام، ابن(». ایم هکار زشت و ناروایی انجام داد ،کار کند
رابطـه،   همشروط بر این است که جـوهر  ،کارآیی این تعاملکه البته باید توجه داشت 

طـرف    ن و نقـش یـک  وز اندازه هر زیرا باشد، اثرگذاري و اثرپذیري بر مبتنی و طرفه دو
ار افکـ شـدن   بدین ترتیب که محور .شود شکل نامطلوبی از ارتباط ایجاد می ،افزایش یابد

 اهـداف  و هـا  نیت غلبه و گردد یم زدگی عوام موجب کالن، هاي گیري عمومی در تصمیم
 حـوزه  در کـه  شـود  مـی  عمومی را سبب هاي اراده کنترل و کاري هم دست سیاسی حاکم
 حضرت آن و بود محدود پیامبر هاي مشورت هر دارد. بر همین اساس دایرقرا روانی جنگ

 کـرد،  نمـی  مشـورت  داشت، صریح حکم و شد می ولشرس و خدا به مربوط که اموري در
 قابل و قوي شخصیت و گرفت می صورت جامعه به مربوط امور در وي، هاي مشورت بلکه

اجـازه   ،صـداقت و امانـت او بـه دیگـران    تدبیر،  درخشان سابقه درکنار حضرت آن اعتماد
  .کنند تحمیل |پیامبر بر را خود نظرهاي داد نمی
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  مردم به بخشی اهیافزایی و آگ دانش .3

کنند که متـأثر از   معرفی می 1امروزه الگویی را با عنوان ناهماهنگی شناختی ،شناسان اجتماعی روان

کند که فـرد از ناسـازگاري    است. این الگو مواردي را مطالعه می 2ناهمگونی ادراکی فستینگر نظریه

 تنـاقض  رفـع  براي و شود ر میباخب هایش گرایش و عقاید تناقض و ها ادراکی و ناهماهنگی شناخت
 شـناختی  ناهمـاهنگی  دچار باشد، متناقض شناخت دو داراي فردي اگر الگو این براساس. کوشد می
ند کـه  ک می هایی تالش روانی، هاي و کاهش تنش دوبارهبراي ایجاد هماهنگی و تعادل  و گردد می

  خارج را. عالم هاي خود را تغییر دهد و یا عینیت هاي طی آن یا باید ذهنیت
ممکن اسـت سـرانجام موجـب     ،بر همین اساس ایجاد ناهماهنگی شناختی در درون افراد

کنـد تـا    یپیـروي مـ   3در این صورت فرد از نوعی منطق روانی .تغییر نگرش یا رفتار آنها شود

از  بدون آنکه لزوماً ،هماهنگ باشند ،شناختی تغییر دهد که از نظر روان يا گونه بهباورهایش را 
   (Festinger, 1962: 156). وانین منطقی و عقلی پیروي کنندق

 و نهنـد  هـل مـردم بنـا مـی    ج و فکـري  استضعاف بر را خود اساس که باطل هاي حکومت
 عقاید علیه الگو همین اساس بر دانند، یم خود اهداف به رسیدن براي فرصتی را آنان ناآگاهی

 نشـان  پیـامبر  سیاسـی  و حکـومتی  تجربـه  اما. کنند یم شبهه القاي جامعه اصیل هاي ارزش و
ا، قـدرت  هـ  افانحـر  از گیـري  پـیش  ضـمن  مردم، آگاهی افزودن سطح با توان یم که دهد می

 اهدافیک حکومت مبتنی بر اصول اسالمی و انسانی که به دنبال  رایباال برد؛ زسیاسی را نیز 
 بـراي  فرصـتی  هر از و داند می خود هآگاهی مردم را سرمایه و پشتوان ،شخصی حاکمان نیست

  .مالی از میان بروداحت تردید هرگونه شدن فراهم زمینه تا کند می استفاده ها واقعیت تبیین
 درخواسـت  ×موسـی  حضـرت  از فرعون وقتی که چنان بود؛ پیامبران همه هاین امر شیو

 همه تا کرد پیشنهاد را قبطیان عید روز ظهر حضرت آن کند، تعیین مبارزه براي را زمانی کرد
کـه هشـت سـال زنـدانی      ×یا حضرت یوسف )59بیایند. (طه /  بیرون مشاهده براي بتوانند

                                                                             

1. Cognitive Dissonance. 
2. Leon Festinger. 
3. Cognitive Consistancy. 
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 بـه  د،یـ گرد صادر اش و دستور آزادي شداو  محبوب ،ولی پس از تعبیر خواب پادشاه ،شده بود
رفع ابهام و آشکار شدن مکـر زنـانی   شرط را به  آزادي پذیرش و داد منفی پاسخ شاه فرستاده

  )50وسف / ی( شه زندانی شدن او را کشیده بودند.دانست که نق
ـ  .کرد یاندیشی مبارزه م نیز پیوسته با جهل و ساده |پیامبر  حضـرت  آن کـه  اي هبه گون

 فرزنـدش  مـرگ  بـا  همزمـان  که زمانی دلیل همین به. پسندید نمی زین را ناآگاهانه یکتاپرستی
 ایـن  است، اگرچه گرفته پیامبر ندوها سبب به خورشید پنداشتند مسلمانان و افتاد اتفاق کسوف
اندیشـی را   ولی پیـامبر ایـن سـاده    ،ه پیامبر شودب مردم ایمان افزایش موجب بود ممکن تصور

باالي منبر رفـت و تصـریح کـرد کـه      ،نفی کرد و براي جلوگیري از جهل و خرافه پدید آمده
شـوند.   نمـی  رفتـه گ کسـی  زنـدگی  و مـرگ  خاطر به و هستند خداوند هخورشید و ماه دو نشان

  )485/  7ق:  1409عاملی، (
مانـد و   نمـی  وجهت یب ،شد یمردم سبب تردید آنها م یناآگاه که موردي هر در حضرت آن
 توان مثال زد کـه  یرا م موردي باره نیدر ا. کرد یم افشا مردم براي را پرده پشت هاي واقعیت

 که شد بلند اصحاب از یکی اضاعتر صداي حضرت، آن توسط المال بیت نابرابر تقسیم از پس
فرمـود:   |ه است؟ حضـرت کرد عطا اَقْرع و عیینَه از کمتر را سراقه بن جعیل سهم پیامبر چرا

سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، اگر زمین پر از افرادي مثـل عیینـه و اقـرع    
 بـر  و نگریسـتم  خـودش  ماسـال  به را دانم. جعیل می تر من جعیل را از همه آنها محبوب ،باشد
 هاي براي جذب دل اقرع و عیینه مثل افرادي به غنایم اعطاي کردم، اما رفتار او با اساس این
  )270 / 2ق:  1407ر جزري، یاث  ابن(است.  اسالم سوي به آنها

 اسـتفاده نادرسـت   و دوگانه برداشت زمینه هم مردم، وظایف بیان در |حضرت صراحت
 قــرآن  صـریح  بیـان. کرد می نزدیک خود اهداف به را |حضرت آن هم و برد یم بین از را
 پرداخـت  بـا  خواسـتند  لی داشتنـد و میما کمک قصد جبهه، در حضـور جـاي به که کسانی به

 بدانند تا است بخشی آگاهی همین راستاي در کنند، آسوده را خویش وجدان ها، جبهه به مبلغی

 يتقَبـلَ  لَّـن  کرها أَو طَوعا أَنفقُواْ قُلْ«نیست:  راضـی لکام وظیفه انجام از کمتر به خداوند که
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نکمم کمإِن ما کنتمقَو نيقهرگـز از شـما    ،میلـی انفـاق کنیـد    چه با بـی  ،؛ بگو چه به رغبتفَاس

  )53 / (توبه». اید چراکه شما گروهی فاسق بوده ؛پذیرفته نخواهد شد
 اجـازه  هـم  بـاز  حضـرت  آن شـد،  نمی ممکنشی صریح بخ در موارد خاصی هم که آگاهی

 فهـم  کـه  رساند ی را به مردم میاطالعات کنایی، صورت به بماند؛ بلکه غفلت در جامعه داد نمی
 بـا  و شـدند  مـی  قـانع  جامعه خواص ابتدا نتیجه در. داشت یشیاند تدبر و ژرف به نیاز آن کامل
  .شد می ریپذ درك همه براي زمان، گذر

 کـه  را مسـلمانانی  شد متعهد پیامبر که بود حدیبیه صلح از پس روش، این مونهن بارزترین
 بـه  ظـاهر  در کـه  امـر  همـین . بازگرداند قریش به برند، میپناه  مدینه به خود ولی اجازه بدون
 فـتح  وعـده  و فـتح  مبارکه سوره آیات نزول شد. اما آنها نارضایتی موجب بود، مسلمانان ضرر

 صـبر  کـه  کرد و تشویق  امیدوار را خواص و مسلمانان هاي دل الحرام،مسجد به ورود و قریب
  )105 / 2 م: 2004(واقدي، . ان در آینده باشندپیم این دستاوردهاي منتظر و کنند

  مرجع هاي هاستفاده از ظرفیت گرو .4

ـ  ،شناسـی  پژوهشگران ارتباطات در مباحث مخاطب یـاد   1»اي مرحلـه  دو ارتباطـات « هاز نظری

هـایی از   از آنان به بخش و نخبگان و خواص به اول هافکار در مرحل ،که بر اساس آن کنند می
 ایـن  اسـاس  بـر ) 253 / 1 :1391کـوبلی،  (شـود.   منتقـل مـی   ،جمعیت که کمتر فعال هستند

 امـر  همین و گیرد می شکل جامعه عمومی افکار از تر سریع نخبگان، عمومی افکار ها، پژوهش
 ایـن  عمـومی  افکار به دهی شکل پی در هر چیز از بیش سیاسی، نهادهاي که شود می موجب

 ,Melton & etal) .شـوند  یهاي مرجع یا خـواص شـناخته مـ    گروه باشند که با عنوان گروه

2005: 408)  
 ظرفیـت  از پیوسـته  خـود،  الهـی  هبنـدي کامـل بـه وظیفـ    یبا حفظ اصـول و پا  |پیامبر

 آنهـا  بـا  مسـتقیم  تقابل و تحریک از داشت، نامکا که جایی تا و برد یم بهره مرجع هاي گروه
 عنوان به ها سال که بودند کسانی اسالم، صدر در مرجع هاي هترین گرو کرد. از مهم یم پرهیز

                                                                             

1. Two-step flow of communication. 
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 |پیـامبر . داشـتند   ویـژه  جایگاه عرب، اي قبیله جامعه در و شدند می شناخته خود قوم بزرگ

 قـوم  بـر  را او و نهـاد  یارج مـ  را آنها بزرگ اسالم، به آنها دعوت و قومی هر بر تسلط از پس
  )83 :1389صدوق، (کرد.  خودش حاکم می

 امپراطـور  همچـون  آنهـا  شـتر یب به است، نوشته پادشاهان به که هایی نامه در حضرت آن

 اطمینـان  ایـن  یمامه، یمن و حاکم غسانیان برادرش، حاکم و عمان بحرین، پادشاه روم، حاکم

(احمدي . ن تهدید نخواهد شدسلطنتشا و اسالم، حکومت فتنپذیر صورت در که است داده را

  )41/  2: 1376میانجی، 

 داشتند، ییباال کالم نفوذ و قدرت که را آنها نافرمانی و کارشکنی هاین برخورد پیامبر زمین

 هـاي  کمک مکه، فتح از شیپ حضرت آن که بود تاکتیک همین اساس بر دیشا. برد می بین از

 را وي خانـه  نیـز  مکـه  فتح روز در و فرستاد یمرا از طریق ابوسفیان  مکه فقراي به خود مالی

بـود،   نافـذ  نظرش و قریش بزرگ که ابوسفیان نتیجه در داد. قرار مکه امن هاي محل از یکی

 تسلیم به را مکه مردم بود و هم شده تسلیم خودش هم مکه، به اسالم نیروهاي ورود از شیپ

  )257/  2م:  2004(واقدي، . دکر یم دعوت

  ها بازسازي روانی جامعه پس از بحران .5

 1پرخـاش  ـالگوي ناکامی   ،رود یکار م هاي سیاسی به یکی از الگوهایی که براي تبیین جنبش

 هاي اساس خشونت ،است. گار دادهارائه آن را  2است که ریشه در رفتارگرایی دارد و رابرت گار

هـاي   جنـبش  در پرخـاش  و تهـاجمی  رفتـار  اسـت  معتقد و داند می 3نسبی محرومیت را مدنی

دهد که مـوانعی بـر سـر راه مـردم      ناشی از نومیدي است و نومیدي هنگامی رخ می ،اجتماعی
  (Gurr,1973: 386) براي رسیدن به اهداف مطلوب پدید آید.

 روانـی  تهـاجم  بـراي  مناسـب  هاي فرصت از یکی بحران، هاي زمان ،بر اساس همین الگو

                                                                             

1. Frustration-Aggression. 
2. Gurr.T.R. 
3. Relative Deprvation. 



   605  در مدیریت روانی جامعه اسالمی |شیوه پیامبر اکرم

 

 جنـگ  طعمـه  سـهولت  بـه  و هستند اضطراب دچار مردم شرایط این درراکه چاست؛  دشمنان
انتخابـات،   مثل اجتماعی یا سیاسی جریان یک در جنگ، شکست در شکست. شوند می روانی

وفـان و سـیل، از   طعـی هماننـد زلزلـه،    طبی بالیـاي  از دنیورزش، آسیب د عرصه در شکست
 اختیـار  در را روانـی  فرصت چنین که ستنده هایی هزمین ،و سوگواري کینزددست دادن افراد 

  .دهند یم قرار دشمنان
آنهـا  از مـردم را رهـا نکـرده و     ،در شـرایط بحرانـی   |بر همین اساس خداوند و پیامبر

 در مسـلمانان  شکسـت  از پس سخت، شرایط این از اي نمونه. اند دهکرحمایت روحی و معنوي 
 شـایع  را پیـامبر  نبـوت  در تردیـد  و فادهاسـت  فرصـت  از نیـز  یهودیان که شد ایجاداُحد  جنگ

  )270 / 1 م: 2004واقدي، (کردند.  می
 بـر  وارد خسـارات  و ظـاهري  شکست پذیرش با قرآن که بود ترتیب بدین بحران مدیریت

 و نیسـت  ناکارآمـدي  بـر  دلیـل  شکسـت،  کـه  کردبه دلداري آنان پرداخت و تأکید  ،انمسلمان

 تهِنـوا  والَ«باشـند:   خـورده  شکست جنگ در اگر حتی ،آنهاست ایمان به مؤمنان، گذاري ارزش
د کـه  مشـوی  غمگین و مکنید سستی مؤمنید، اگر ؛ ومؤمنِني کنتم إِن اَألعلَونَ وأَنتم تحزنوا والَ

  )139 / عمران (آل .»شما برترید
 هـا  شکسـت  و هـا  پیـروزي  اینکه بیان با مسلمانان یأس از گیريخداوند در ادامه براي پیش

 داده شکست را مشرکان که انداخت بدر جنگ در شان پیروزي یاد به را آنان نیستند، همیشگی

آن قـوم را نیـز    ،؛ اگر به شما آسیبی رسیدهح مثْلُهقَر الْقَوم مس فَقَد قَرح يمسسکم إِن« بودند:

را  هـا  یهـا و سـخت   یدرشـت این  زین ) در ادامه140 / عمران (آل .»آن رسیده است مانندآسیبی 
 از مؤمنان تشخیص و آزمایش هوسیل ،چراکه شکست ؛ن معرفی کردامنؤتدبیر الهی و به نفع م

  :  است غیرمؤمنان
 و تلْک األيام نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم اللّه الَّذين آمنواْ ويتخذَ منکم شهداء واللّـه الَ 

ينيمالظَّال ب140 / عمران (آل. ح(  
گـردانیم [تـا    [ي شکست و پیروزي] را میان مردم به نوبـت مـی   و ما این روزها

معلوم بـدارد و از   ،اند ] ایمان آوردهآنان پند گیرند] و خداوند کسانی را که [واقعاً
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  دارد.   ستمکاران را دوست نمی ،میان شما گواهانی بگیرد و خداوند

از دست رفتـه مسـلمانان را    ۀروحی ،کفار را نابود خواهد کرد ،با بیان اینکه خداوند سرانجام

منـواْ و يمحـق   آ الَّذين اللّه ليمحص و«کـرد:   امیدوار بعدي هاي بازگرداند و آنان را به پیروزي
رِينا نـابود سـازد  انـد خـالص گردانـد و کـافران ر     ؛ و تا خدا کسانی را که ایمـان آورده الْکاف .«

  )  141 / عمران (آل
نیز در راستاي بازسازي روانی سپاه شکست خورده، محبـت و مهربـانی بیشـتري از     |پیامبر

 ننمـود، کس را سرزنش نکرد و مجاهدان را به سـبب اشتباهاتشـان محاکمـه     هیچ . اوخود نشان داد
 نخسـت  حـال  بـه  را ضـعیت و و برگردانـد  صـحنه  بـه  دوباره را آنان که بود این تالشش هبلکه هم

 از پـس . شوند کشته دشمن هجوم مقابل در همگی ندهند اجازه و کنند پایداري مسلمانان تا درآورد
تا غرور و قدرت آنان همچنان بـراي   کردعفو  را خود سربازان |خدا رسول نیز اوضاع شدن آرام

 بـود، رسـول   سـرزنش  هتشایسـ  ،از آنـان سـر زده بـود    کاري کههرچند درواقع  .آینده بر جاي بماند
  )535 :1373ابوزهره، (طلبید.  مغفرت و کرد دعا آنان، برایشان عفو ضمن |اکرم

 تقویـت  چنان را مجاهدان هفروپاشی روانی سپاه اسالم را گرفت و روحی يجلو ،این تدابیر
 غـزوه  و کردنـد  آمـادگی  اعـالم  ابوسـفیان  تعقیب براي نیزاُحد  جنگ مجروحان حتی که کرد

 بـار  ،اُحـد  شکست تلخیِ جبران در کنار پیروزي این. آوردند وجود به را األسد حمراء میزافتخارآ
با حس پیروزي و غـرور   ،اُحد خورده شکست جنگ و شد تشویق و تأیید خداوند طرف از دیگر

  مسلمانان به پایان رسید؛ 
مهابا أَصم دعن بولِ مسالر و لَّهواْ لابجتاس يناْ     الَّذقَـوات م ونـهواْ مـنسأَح ينلَّذل حالْقَر

يمظع ر172 / عمران (آل .أَج  (  
دعوت خدا و پیـامبر   ،د] پس از آنکه زخم برداشته بودندحکسانی که [در نبرد اُ
پاداشی  ،براي کسانی از آنان که نیکی و پرهیزگاري کردند ،[او] را اجابت کردند

  بزرگ است.  

آنها را  مردم بودند و شده تلقی فراري اسالم رزمندگان که نیز مؤته هگشت از سریموقع باز
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شرایط روحی و روانی نامناسبی اجتماعی،  طرد و نظامی شکست خاطر به و کردند ینکوهش م
. به استقبالشان آمـد و از آنهـا دلجـویی کـرد     خودپیامبر با درك موقعیت بحرانی آنها،  داشتند،

) حضور آن حضرت ضمن اینکه مجاهدان را از تهمـت خیانـت تبرئـه    252 :1374(ضاهر وتر، 
  یري کرد.جلوگ بعدي مشکالت از و گرفت را آنها هجلوي تخریب روحی ،کرد

  احیاي نظام ارزشی جامعه و حراست اعتقادي .6
توانـد بـا ده نفـر از دشـمن      یباالترین منبع قدرت است و هر مؤمن در جنگ با کفار م ،اعتقاد دینی

    :تواند حریف دو نفر باشد یوي فقط م ،قابله کند. اما اگر ضعف و سستی در ایمان پدید آیدم
يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَي الْقتالِ إِن يکن مـنکم عشـرونَ صـابِرونَ يغلبـواْ     

واْ أَلْفًا مبلغئَةٌ ينکم مکن مإِن ينِ ويئَتـونَ، اآلنَ      مفْقَهالَّ ي مقَـو مهواْ بِـأَنکفَـر ينالَّـذ ن
خفَّف اللّه عنکم وعلم أَنَّ فيکم ضعفًا فَإِن يکن منکم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبـواْ مئَتـينِ وإِن   

عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنواْ أَلْفَيبلغي أَلْف نکمکن مي ابِرِين66و  65 / (انفال .الص(  
اگـر از [میـان] شـما بیسـت تـن شـکیبا        .مؤمنان را به جهاد برانگیز ،اي پیامبر

بر هـزار تـن    ،شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر دویست تن چیره می ،باشند
فهمنـد، اکنـون خـدا بـر      اند که نمی چراکه آنان قومی ؛گردند از کافران پیروز می

پـس اگـر از [میـان]     .ف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هستشما تخفی
بر دویست تن پیروز گردند و اگر از شما هـزار تـن    ،شما یکصد تن شکیبا باشند

  به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است.   ،باشند

داشـت و   رك وامـی بـه تحـ   ،هـاي الهـی   پیروان خود را با توجه دادن به انگیزه |پیامبر

 در نظر که مادي هاي انگیزه برخالف کرد. زیرا هاي سطحی و مادي آنان را تقویت نمی انگیزه
 و قـوي  بسـیار  الهـی  هـاي  انگیـزه  کـارکرد  است، ضعف نقطه آن، رزمی نیروهاي و ملت یک

  .برد می باال را مشکالت تحمل هو آستان است ماندگار
 انـد،  شـده  دور الهـی  هـاي  انگیزه از مسلمانان رگاهه که دهد می نشان تاریخی هاي بررسی

 آمدن پدید که استاُحد  جنگ آن، بارز است. نمونه شده وارد آنها بر ناپذیري جبران يها ضربه
فه اصـلی خـود را فرامـوش    وظی اسالم، سپاه تیراندازان شد موجب دنیوي، و مادي هاي انگیزه
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م شـدند کـه   یآوري غنـا  و مشـغول جمـع   ندتسالح خود را زمین گذاش ،کردند و در میانه جنگ
  )208 / 1م:  2004(واقدي، . نداشت انناحاصلی جز شکست مسلم
 بـه  را فـردي  و محـدود  يها يمند عالقه و ها محکم، وفاداري هاي هپیامبر براي ایجاد اراد

 بـر  حـاکم  هـاي  ارزش در جمعـی،  اراده هریشـ  رایز، کردل تبدی مکتبی و ارزشی هاي وفاداري
 حالـت  بـه  انفعالی حالت از را وي تر، وسیع ارزشی چهارچوب در فرد گرفتن قرار و است جامعه
 در را آنـان  و کنـد  مـی  تهیـیج  را بخشد؛ اشـخاص  می شدت را عادي روابط و آورد یدرم فعال

  . سازد می تر راسخ خود عمیق باورهاي
 بین از را یجاهل هاي ارزش و کرد حاکم جامعه بر را اسالمی اصیل هاي ضرت ارزشح نآ

 میـان  را دینـی  بـرادري  پیمـان  اسـالمی،  حکومـت  تشـکیل  بـدو  در منظـور،  همین به برد و
 بسـتگی  هـم  هـاي  قالـب  از گـرفتن  بهره با و کرد منعقد اجتماعی قراردادي مثابه به مسلمانان،

 هـاي  قطـب  بـه  که را هایی تعصب ههم دیکوش ،جدید در آنها و دینی محتواي ریختن و سنتی
 بـا  واحـد  جهـت  یـک  بـه  شدند، می بندي دسته متفاوت قبایل و انصار و ج، مهاجرخزر و اوس

  .کند ایجاد ناپذیر خلل و استوار الفتی و دهد سوق دینی برادري عنوان
 که اي هدر جامع .بود ها نانسا گذاري ارزش معیار اصالح حضرت، آن تر تالش دیگر و مهم

 و تهـی  درون، از جامعـه  و شـدند  مـی  ذاريگـ  ارزش ثروت و قدرت سطحیِ معیارهاي با افراد
 را اسـالم  نظـر  و کـرد  جـایگزین  را انسـانی  و اسـالمی  معیار حضرت آن بود، شده پذیر آسیب

  :  خداست به ایمان افراد، گذاري ارزش معیار تنها که فرمود می صراحت با و پیوسته
 فَضلَ لعريب علي عجمـي، و  يا أيها الناس، إنَّ ربکُم واحد، و إنَّ أباکُم واحد، أال ال

ال لعجمي علي عريب، و ال ألمحر علي أسود، و ال ألسود علي أمحر، إلّا بِالتقوي، إنّ 
  )675 :1363 ،ندهیپا( .أکرمکُم عند اللّه أتقاکُم

بدانید که هـیچ عربـی را بـر     .اي مردم! پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی
برتري نیست و هیچ عجمی را بر هیچ عربی و هـیچ سـفیدي را بـر    هیچ عجمی 

ارجمنـدترین شـما    .هیچ سیاهی و هیچ سیاهی را بر هیچ سفیدي، مگر به تقـوا 
  نزد خداوند با تقواترین شماست. 
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از نظـر   ،اعتبـاري دیگـر قراردادهـا    یا و به عقاید و ارزشبودن  تأکید و پافشاري بر محور
آن حضرت حتی در بدترین شرایط سیاسـی و اجتمـاعی و اقتصـادي     پیامبر چنان مهم بود که

  .کنند مداهنه ها و بر سر عقاید و ارزش دیایباصول کوتاه  نیا نیز حاضر نشد از
لحـاظ   بـه  رومـی  صـهیب  و حبشـی  اي، بـالل  ربذه فارسی، ابوذر سلمان |پیامبر حضور در

 از مکـه  اشـراف  و کفار که گاه ند و آنهمانند بزرگان قریش بود ،حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی
 خداونـد  خواندند، می ضعیف و ناتوان مردمی را آنها و زدند می سر باز بردگان و ضعیفان با نشینی هم

و خشـنودي او  خواننـد   مـی  شام و صبح را خدایشان که آنان با که داد یم دستور پیامبرش به خطاب
انـد و پیـرو هـواي     غافل سـاخته  اهایشان را از یاد خد لطلبند، دمساز باشد ... و از کسانی که د را می

  )28(ر.ك: کهف /  پیروي نکند. ،ند و کارشان تبهکاري استا نفس خویش

  اننادر صف مسلم انعنصر جلوگیري از حضور سست .7

وجـود عناصـر سسـت اسـت کـه بـا        ،یکی از عوامل شکست جبهه توحید در شـرایط سـخت  
 شترشـان یب که افراد این. گیرند قرار می اننادر صف مسلمي و سطحی ماد اغراض و ها هانگیز
 و تبلیغـات  تـأثیر   تحت و ندارند باالیی روحی مقاومت مشکالت، در برابر دارند، ضعیفی ایمان
 خود سپاه دندیکوش یم پیوسته الهی رهبران خاطر همین به. گیرند می قرار دشمن روانی جنگ

ـ  کـه  اسـت  طالوت رفتار سیاست، این قرآنی هالیش کنند. نمونپا عناصري چنین از را  از شیپ
 نداشـتند،  خـالص  ایمـان  کـه  افرادي از و آن را امتحان را خود لشکر جنگ، میدان به رسیدن
 قـرآن  شـد،  طـالوت  نیروهـاي  تعـداد  کـاهش  موجب ظاهر در تصفیه، این اگرچه. کرد تصفیه
. نداشـتند  پیروزي به تقاديز اعین و جنگی مناسب هیروح و قوي ایمان آنها که کند می تصریح

  )249ر.ك: بقره / (
 .کـرد  یاعتقاد پاالیش مـ  پیامبر در موارد متعددي اصحاب خود را آزمایش و از افراد سست

 مـردم  بـا  خواسـت  می که را یساف  بن  کمک خبیب ،آن حضرت موقع عزیمت براي جنگ بدر
کسی که بر دین مـا  «رمود: نپذیرفت و ف ،متی به دست آوردغنی تا شود همراه اش خزرج قبیله

  )345 / 1 :1385(بالذري، ». نباید با ما همراه شود ،نیست



610     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

پیمانان یهودي خود کمـک بخواهنـد کـه     حد برخی از انصار قصد داشتند از همدر جنگ اُ

از  ،؛ در جنـگ بـا مشـرکان   ال يستنصر باهل الشرک من اهل الشرک«فرمود:  |رسول خدا

ین جنـگ کمـک و یـاري یکـی از مشـرکان را بـه رغـم        در هم .»گیریم مشرکان کمک نمی
نپذیرفت  ،تش در جنگ، با اینکه سه مرتبه اعالم آمادگی براي جنگ کرده بودئشجاعت و جر

  )201 / 5 :تا ی(نیشابوري، ب .ایمان آورد |تا وقتی که وي به خدا و پیامبرش

اهـی  را همر يووقتـی متوجـه شـد کسـانی کـه در حدیبیـه       حضـرت  در جنگ خیبر نیز 
 پیـامبر  بـا  غنیمـت  کسـب  براي اند گرفته تصمیم خیبر هاي ثروت خاطر به اکنون هم اند، نکرده
باشـد.   جهـاد  فقـط  هدفشـان  کـه  کننـد  حرکـت  ایشان با کسانی تنها داد دستور شوند، همراه

  )114 / 2 م: 2004واقدي، (
از کسانی تشکیل شود که بـراي دفـاع از عقیـده     سپاهش خواست می |رسول حضرت

مسـلمانان   ،؛ زمانی که در جنگ تبـوك کرد ییدتأ قرآن نیزرا جنگ دارند. این برنامه  سرِ ،خود
 ،روانی منفی در آنها بگـذارد  اثرله ممکن بود ئمنافقان شدند و این مسنکردن متوجه همراهی 

در کنـار   نآنـا  نداشـتن  از تـأثیر روانـی حضـور    ،اهمیت نشان دادن همراهی آنها خداوند با بی
هایشـان   دل ،مسلمان و در بـاطن  ،نان جلوگیري و تأکید کرد حضور افرادي که در ظاهرمسلما

   .تمام شود اننابلکه حتی ممکن است به ضرر مسلم ،تنها مفید نیست ن است نهابا مشرک

 و َألوضـعواْ خالَلَکـم يبغـونکم الْفتنـةَ     لَو خرجواْ فيکم ما زادوکم إِالَّ خبالًا و
نيمبِالظَّال يملع اللّهو مونَ لَهاعمس يکم47 / (توبه ؛ف(  

خـود    افزودند و به سـرعت  جز فساد براي شما نمی ،اگر با شما بیرون آمده بودند
کردنـد و در میـان شـما     جویی مـی  انداختند و در حق شما فتنه را میان شما می

کنند] و خدا به [حال] سـتمکاران   می جاسوسانی دارند [که] به نفع آنان [اقدام
  داناست.  

 تـوان  مـی  آشـکارا در جنگ صـفین   ،وجود چنین عناصري را در صف مسلمانان يامدهایپ
 اصـرار  خود دوگانه مواضع بر جنگ طول در همچنان قیس بن  اشعث  مانند سستی عنصر. دید

 خطـر  درباره سخنانی با بود، فروپاشی هکه لشکر معاویه در آستان الهرير ليلةدر  سرانجام و کرد
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 جنـگ  بخشـیدن  پایـان  به را مردم و دانست عرب نابودي موجب را جنگ روم، ادامه و ایران
 معاویـه  بـه  وقتـی  کـرد،  ایجـاد  ×امام سپاه در که ضعفی بر افزون سخنان این. کرد تشویق
بنـا   را بر همـین سـخنان   ×غتنم دانست و تدبیر روانی علیه سپاه علیم را فرصت وي رسید،

  )214 / 2: 1375الحدید،  ابی  (ابنر داد. ییتغو سرنوشت جنگ را  نهاد

  نتیجه
 اسـتفاده  و فطري و انسانی متعدد هاي با توسل به روش |حاصل بحث این است که پیامبر

 از را مـردم  عمـومی  هاراد ،ا اصول اخالقی نداشتب هم منافاتی که تربیتی درست هاي شیوه از
 در مردم همه نتیجه، در. کرد وارد سیاسی و کاربردي مرحله به و خارج صرف، اعتقادي مرحله

 2جاي خود را به عمـوم فعـال،   1کل عموم و شدند سهیم اجتماعی و سیاسی، نظامی مهم امور

  .شد می برخوردار ارزشی و اخالقی ساز قدرت پشتوانه یک از که داد پذیر آگاه و مسئولیت
تـرین   مهـم  به مسلمان تازه اعراب عواطف و رها، عقایدباو |پیامبر روانی تدابیر پرتو در

 آنهـا  بیفزاید، اعراب مادي منابع بر چیزي آنکه بدون حضرت آن و شد تبدیل آنها قدرت منبع
تبدیل کرد که در مدت زمان کوتاهی توانستند بر همسایگان قدرتمند خود غلبه و  قدرتی به را

هـا و عقایـد درونـی     ریشـه در ارزش  ،ایـن قـدرت   وري اسالمی را بنا کنند. بدون تردیدطامپرا
تضـعیف آن   موجبو گذر زمان نه تنها  کردهداشته است که پیامبر ایجاد و مدیریت  اننامسلم

در مسیر گسـترش  ، همان روحیهاز  حاکمان بلکه حتی پس از رحلت آن حضرت نیز ،نشده بود
  .کردند برداري بهره اسالمی، هاي مرزها و سرزمین

 شـد  حاصـل  شرایطی در پیامبر براي اسالمی جامعه مدیریت عرصه در روانی هاي تموفقی این
حفظ اصول و حقوق اسـالمی و  ها،  صداقت، واقعیت بر را خود روانی مدیریت اساس حضرت آن که

اساس مدیریت روانی خود را بر جنگ روانـی   ،شأن انسانی امت خود بنا نهاد. در حالی حاکمان جور
  .  دهد و ارکان آن را فریب و دروغ تشکیل می داردتی خصمانه گذارند که ماهی یم

                                                                             

1. General Public. 
2. Active Pablic. 
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 افـزون  ،ر جنگ روانیب پیامبر روانی مدیریت شیوه امتیاز که دهد پژوهش حاضر نشان می
تجربه نشان داده اسـت جنـگ    .تأثیر ماندگار و طوالنی مدت آن است ،بر حفظ کرامت انسانی

با تحریک عواطف و احساسات جامعـه شـکل   روانی بدین دلیل که بر حقیقت استوار نیست و 
اما پس از  ،اکم درآوردح کنترل در را جامعه و دهد نتیجه مدت کوتاه در است ممکن گیرد، می

و بـه   گذارد یمرو به زوال  ،مدتی با فروکش کردن عواطف مردم یا افشاي فریبکاري مجریان
 از کـه  اسـالمی  الگوي ی و دراسالم ه. در نتیجه در مدیریت روانی جامعانجامد یمیأس مردم 

 و صـحیح  شـیوه  رسد یم نظر به بلکه ندارد، جایگاهی روانی جنگ گیرد، یم الهام پیامبر روش
 رفتار از توان یاست، م صداقت و اخالق بر مبتنی را که اسالمی جامعه روانی مدیریت اسالمی

  .داد ارائه و استخراج کرد پیامبر
تنی بر الگوهاي اسالمی که جایگاه مردم را در حکومت بنابراین امروزه هر نظام سیاسی مب

ـ  مدیریت رایج هاي روش همه تواند می ،اسالمی پذیرفته است ی را کـه مبتنـی بـر جنـگ     روان
کند که یک  يرویپ |و با تکیه بر اصول اسالمی، از الگوي پیامبر ردباطل انگا ،روانی است

  .استالگوي علمی، انسانی، اخالقی و موفق 
ش گام کوچکی در راستاي معرفی همین الگوي مدیریت روانی مشروع و متعالی پژوهن یا

به ایـن   يا داند که اندیشمندان علوم اسالمی، سیاسی و اجتماعی اهتمام ویژه یاست و الزم م
مبحث داشته باشند و با مطالعات گسترده در تاریخ اسـالم، آیـات قـرآن، تـاریخ انبیـا و ائمـه       

  زمینه عملی شدن این مهم را فراهم کنند. ،هاو تحلیل جامع آن ^معصوم

  منابع و مآخذ
 .قرآن کريم .١

  .البالغه نهج .٢

، ترجمـه محمـود   البالغه شرح نهج ،١٣٧٥، الحديد، فخرالدين ابوحامد عبدالحميد ابي  ابن .٣
  .دوم اپني، چ مهدوي دامغاني، تهران، نشر
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، تحقيـق عبـداهللا   لتاريخالکامل في ا ق،١٤٠٧، اثير الجزري، ابي الحسن علي بن محمد ابن .٤
  .القاضي، بيروت، دارالکتب العلميه

  .، بيروت، دارالمعرفهسد الغابه في معرفه الصحابهاُق،  ١٤٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــ، .٥
 هـاي  حسين صابري، مشهد، بنياد پـژوهش  ه، ترجمخاتم پيامبران ،١٣٧٣، ابوزهره، محمد .٦

  رضوي. قدس آستان
، تنظــيم مرکــز تحقيقــات حــج، قــم، مکاتيــب الرســول ،١٣٧٦، احمــدي ميــانجي، علــي .٧

  .دارالحديث
سسه تنظيم و نشر آثـار  ؤ، تهران، مصحيفه امام ،١٣٧٩موسوي،  اهللا امام خميني، سيد روح .٨

  .سوم اپامام خميني، چ
، تحقيـق و تعليـق محمـدباقر المحمـود،     انساب االشراف ،١٣٨٥، يحيي بن بالذري، احمد .٩

  .^نشر معارف اهل البيت مؤسسه تحقيقات واصفهان، 
  روت، دارالفکر.، بيکبري سنن تا، بي ،الحسين بن بيهقي، احمد .١٠
  .، تهران، نشر جاويداننهج الفصاحه ،١٣٦٣، پاينده، ابوالقاسم .١١
حيـاء  البيـت ال  ، قـم، مؤسسـه آل  هوسائل الشـيع ق، ١٤٠٩، الحسن بن الحرالعاملي، محمد .١٢

  .التراث
السـقا و   ، تحقيـق مصـطفي  السيرة النبوية ،تا بي، هشام  الحميري المعافري، عبدالملک بن .١٣

  .بياري و عبدالحفيظ شلبي، بيروت، دارالمعرفهابراهيم اال
  .، ترجمه نجف دريابندي، تهران، خوارزميقدرت ،١٣٨٥، راسل، برتراند .١٤
، ٥ ماره، شـ مجلةالمحاماة، »سالميالجهاد في تشريع اال« م، ١٩٧٠، السباطي، عبدالوهاب .١٥

  .  ٧٢ـ  ٨٢ ص
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سسـه تحقيقـات و نشـر معـارف     ؤ، قـم، م فـروغ ابـديت   ،١٣٧٦، اني تبريزي، جعفرسبح .١٦
  .^البيت اهل

، ترجمـه عبـدالعلي محمـدي    االخبـار  معـاني  ،١٣٨٩، بابويـه   بـن  بن علي صدوق، محمد .١٧
  شاهرودي، قم، دارالکتب االسالميه.

 ، ترجمه اصغر قائدان،|مديريت نظامي در نبردهاي پيامبر ،١٣٧٤، ضاهر وتر، محمد .١٨
  .نشر حديد

المللـي ترجمـه    ، قم، مرکز بيندرآمدي بر سيره اهل بيت ،١٣٨٩، عبد المحمدي، حسين .١٩
  .و نشر المصطفي

 و ، تصـحيح االحيـاء  تهـذيب  فـي  البيضاء المحجة تـا،  بي، الفيض الکاشاني، مالمحسن .٢٠
  .دوم اپمي، چاسال انتشارات غفاري، قم، دفتر اکبر علي تعليق

  .الوفاء ةسسؤ، بيروت، مالکني و االلقاب، ق ١٤٠٣، محمدرضا بن قمي، عباس .٢١
 پژوهشـکده  تهـران،  صـبار،  شـاهو  ، ترجمـه ارتباطـات  هـاي  هنظري ،١٣٩١، پـل  ،کوبلي .٢٢

  اجتماعي. و فرهنگي مطالعات
  .، بيروت، مؤسسة الوفاءاالنوار بحار ق، ١٤٠٣، مجلسي، محمدباقر .٢٣
 ٢٣خبرنگـاران،  ، دسترسـي در باشـگاه   جزوه افکار عمومي ،١٣٩١، اصـغر  محکي، علي .٢٤

  .١٣٩١مرداد 
محمـود سـاعتچي، تهـران،     و اقتبـاس  ، ترجمهشناسي روان اصول ،١٣٧٥ ،ل نرمان، مان .٢٥

  .سيزدهم اپاميرکبير، چ انتشارات
  .حقيقت کاشاني، تهران، سروشمحمود ، ترجمه جنگ رواني ،١٣٨٠، نصر، صالح .٢٦
، تهـران، مرکـز   يـان تأثير فرهنگ ملي بر رفتـار سياسـي ايران   ،١٣٨٢، زاده، احمد نقيب .٢٧
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  .بازشناسي اسالم و ايران
  .، بيروت، دارالفکرالجامع الصحيح ،تا بي، بن حجاج نيشابوري، مسلم .٢٨
، تحقيـق محمـد عبـدالقادر    کتاب المغـازي  م، ٢٠٠٤، لواقدا بن بن عمر الواقدي، محمد .٢٩

  .عبدالعطا، بيروت، دارالکتب العلميه
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  ^رفتاري اهل بیت طبعی و طنز مثبت در سیره کارکردهاي شوخ

  * مهدي فدایی

  چکیده

این مقاله با این فرض که شوخ طبعی در کالم و رفتار، الگویی ارتباطی براي تعامل 
شود و از لحاظ روانی، اهمیت خاصی دارد و خُلق مـردم   مؤثر با دیگران شناخته می

د است تواند تأثیر عمیقی بر شادي انسان داشته باشد؛ معتق بخشد و می را بهبود می
تـرین صـفات مـؤمنین     ساز اسـالم، شـوخ طبعـی یکـی از شـاخص      در مکتب انسان

  شناخته شده است.
فـرض   با رویکردي شناختی به کارکردهاي شوخ طبعی در سیره اهل بیـت و پـیش  

دوري ایشان از لغو و بیهودگی در رفتار تعاملی با دیگران، مصادیق شوخ طبعـی در  
زاح مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی و تحلیـل  زندگی ایشان و روایات مربوط به م

شود این اسـت کـه    محتواي رفتارهاي طنزگونه و شوخ مآبانه ایشان، آنچه منتج می
، تربیت بینشی و منشی افراد طرف ^بیت ارکرد اصلی شوخ طبعی در سیره اهلک

مکـانیزم  «توان مدعی شـد بزرگـان دیـن بـا اسـتفاده از       ارتباط است. در نهایت می
ي خویش کـه همانـا   اند اهداف واال در مواجهه با دیگران سعی کرده» طیفی مزاحتل

  ست را دنبال کنند.ها تربیت انسان

  کلیدي واژگان

  .^بیت ، سبک زندگی، اهلخالق، تألیف قلوب، کارکردهاي طنزشوخ طبعی، آموزش ا

                                                                             

ــجوي دکتــري مد  .* ــرایش اخــالق دانشــگاه معــارف اســالمی.       دانش رســی معــارف اســالمی گ
Fadaei.ac@gmail.com  
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  مقدمه

 هـاي  یـت در موقع یبـا کلمـات و افعـال ز   کـاربرد است که بـا   ییاز هنرها يو طناز یطبع شوخ
در کـالم و   یطبعـ  شـود. شـوخ   یم يرور وموجب خنده و س ،مخاطب را به وجد آورده ،مناسب

از  یشـوخ  ی،شود. از لحاظ روانـ  یشناخته م یگرانثر با دؤتعامل م يبرا یارتباط ییالگو ،رفتار
خلق  یکاز  یناش ینکها یابخشد  یلق مردم را بهبود مخُ چراکه ؛برخوردار است صیخا یتاهم

در  )93: 1382یـل،  انسـان داشـته باشـد. (آرگا    يشاد در یقیعم یرتواند تأث یمطلوب است و م
شناخته شده اسـت.   انمنؤصفات م ینتر از شاخص یکی یطبع شوخز ینساز اسالم  مکتب انسان

مگـر آنکـه در    یسـت ن یمنؤمـ  یچه ؛دعابه يهمن اال و فؤمن م ما«: یدفرما یم ×امام صادق

  )663/  2ق:  1408ینی، (کل .»و مزاح وجود دارد یکردار او شوخ
تکـاپو در کـار و    يدانـد کـه بـرا    یمـ  ییها را بسان استراحت یوجود شوخ يجعفر عالمه

در حرکت در سـطح   یآمدن از کشت یرونمانند ب یقت،را در حق یشوخ يالزم است. و یت،فعال
 یـانوس، امـواج اق  يودانسـته کـه در ر   ییمقـوا  یو گام گذاشـتن بـه صـندوق    یزندگ یانوساق
بـودن حرکـت    یکنواخـت  یآور، تلخ کار خنده یناست ا کنکند. مم یم یزجست و خ یاراخت یب

فرامـوش کـرد کـه     یدبسپارد، اما نبا یرا به فراموش یکشت اندستگاه و ساکن يو تماشا یکشت
ـ  ینکـوچکتر  یمجهز دارد که حتـ  یبه همان کشت یاجاحتیا، در یکرانپهنه ب یدندرنورد  و یچپ
  )147/  16: 1373فري، منظور شده است. (جع قیي و دقاش هم به طور جد مهره

 یگـر، د ياز سو .تأکید شده است انمنؤم يو طناز یطبع بر صفت شوخ یاريبس یاتدر روا
 یگرامـ  یامبرپ یباتاست. مطا روش ینا د کنندهییتأ یزن ^تیب و اهل |اسالم یامبرپ یرهس

بـر   یشان،صحابه ا یبرخ یبوده که حت يا به گونه ،ه و صحابهاعم از خانواد یکان،اسالم با نزد
 آن حضـرت  ییگـو  گونه به بذله الؤس یت،زمان جاهل یو فرهنگ يفکر يفضا تیحاکماساس 

مصـادر   راند. (د فرموده یانرا ب» حقاً ال اقول اال اين«جمله معروف  یزن یشانا ،اند معترض بوده

المزح و ال اقـول اال   : اينيقولان رسول اهللا کان «: آمده است یانب ینبه ا یتروا ینا یعی،ش
شـرح   يکشف االسرار فدر کتاب  یرياهللا جزا نعمت ید) س298/  16: 1403ی، (مجلس». حقاً
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 مزاحتو با ما  ،اهللا یا رسول :از کبار صحابه گفتند یبعض يکند: روز ینقل م گونه ینا االستبصار

مـا اقـول   «حضرت فرمود:  آن. )یستنصب نبوت نمناسب م یقه،طر ینا یعنی( یکن یم یاربس
  )7: 1378ی، ؛ صف156/  1ق:  1408یري، (جزا .»اال حقاً

 ی(نـه اخـالق فلسـف    یاسالم ینیسنت اخالق د يجستجو منابعاز  یکیبتوان گفت  شاید
 در) 30: 1377ی، اسـت. (حلبـ   ینـی بزرگـان د  یاتو آثار طنز و مزاح و فکاه ها با) کتیاسالم

اسـتفاده   ،مسـلمان  یشمنداناند یو فقاهت یاخالق يها باکت زیو ن 1^یتاهل بو سنت  یرهس

و  یانهرشـد تفکـر صـوف    یدشـا  2داشـته اسـت.   رواج ،اهـداف گونـاگون   به منظـور از ابزار طنز 

 یربانـه در سـ  آم عرفـان  یـی فردگرا ینـوع و رواج  ی،اجتماع يها از تعامل يینی و دورنش گوشه
 یعنـی  یـامبر، سـنت پ  ینا نرنگ شد کم یاز عوامل اصل یکی ین،طبقات مختلف مسلم يفکر

اسـالم و   یگرامـ  یامبرپ ژهی، به وتیاهل ب یسبک زندگ از باشد. اما آنچه يو طناز یطبع شوخ
 یطبعـ  شـوخ  يهنـر  یباییرواج همراه با اعتدال و ز گزارش شده،به ما  یشانا ییسنت روا یزن

 یاندر م یرفتار فرهنگ ینعوامل افول ا ،شود یی ممقاله بررس ینآنچه در ا ي،است. به هر رو
بـه مقولـه    یانـه کارکردگرا يا یـه شده اسـت از زاو  یبلکه سعیست؛ ن یرانیانا ژهیبه و ین،مسلم
  پرداخته شود. یتاهل ب یدر سبک زندگ یطبع شوخ

 یرهو مـزاح در سـنت و سـ    یطبعـ  است کـه شـوخ   ینپژوهش ا ینا یاصل پرسشدر واقع 
 یـات اساس با مطالعه روا ینداشته است؟ بر ا ییچه کارکردها یتل باسالم و اه یگرام یامبرپ

و  یگـران بـا د  یـت و روش تعامـل اهـل ب   یرهمراجعـه بـه سـ    یزطبعی و ن شوخ درباره یتاهل ب
فراخـور فهـم نـاقص     یـم ا کـرده  یسع ،اند استفاده کرده یکه در آن از ابزار شوخ هایی یتموقع
 یـن اطالعـات در ا  گـردآوري . روش یمراج کنـ را اسـتخ  یطبع شوخ يکارکردها یبرخ یش،خو

                                                                             

از  يمـوارد متعـدد   البالغـه  نهـج  حشـر  5 در جلـد  یدالحد یاب ابنو  محاضرات االدباءدر  یراغب اصفهان. 1

  است. یتیترب یاند که سرشار از نکات اخالق و امامان را ذکر کرده یامبرپ يها یشوخ
دارد که پر است  یسمنظوم با عنوان طاقد ي، اثرالقالسعاده در اخ معراجصاحب کتاب  یمالاحمد نراق. 2

  است. یتیکه همه سرشار از آثار ترب یادب يو طنزها یباتاز مطا
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  است. يا کتابخانه ياسناد ،پژوهش

  طبعی و طنز شوخ مفهوم
 يمقالـه بـه اقتضـا    یـن امـا در ا  ؛مختلف آن شـده اسـت   يها از طنز در گونه یمختلف تعاریف
 یـات طبعـی در روا  معصوم و بر اساس اصطالحات دال بر طنـز و شـوخ   يرفتار یرهس یتمحور
رفتـار بـه    و هـر گفتـار   ،طبعی و طنز مراد ما از شوخ ،دعابه و ، مزاحیبهن مطاهمچو ،تیاهل ب

 یـامی و رسـاننده پ  يجـد  یتـی واقع یانگرکه نمااست و مزاح  یفهلط يو بر مبنا يجدیرغ اهرظ
یسـندگان،  از نو یباشـد. (جمعـ   یاخالقـ  يو عبور از اصول و کـدها  یبدون هنجارشکن یل،اص

ـ ازا .دشـو  یمـ  یهدفدار تلق یعمل ،مثبت یطنز و شوخ یف،تعر ین) بر اساس ا21: 1381  رو نی
اسـت   یشوخ يمحتوا يبر مبنا یفتعر ینطبعی خارج است. ا طنز و شوخ یرهاز دا ،لهو و هجو

  ندارد. یدر آن نقش یشوخ یو شکل و ساختار ادب

  در طنز یکل قواعد
از قواعـد   یبرخـ است  يضرور ،تیاهل ب یرهدر س یطبع شوخ ياز پرداختن به کارکردها شیپ

مـرز   یـک تفک ،کـار  یـن . ضرورت ایمکن یبررس یشانرا در نظر ا يطبعی و طناز حاکم بر شوخ
دارد و  یاديز یباست؛ هم قدرت تخر یهطبعی دوسو درست و نادرست است. شوخ يها یشوخ

 ،طبعی و مـزاح  در شوخ یقواعد کل یبرخ یريو بکارگ ناختکه ش روست نیازا یر.هم قدرت تأث
  رساند. یم یاريمثبت آن  ین در جهت اثربخشبه انسا

  یقتگفتمان حق .1

ـ ازا اسـت.  یقـت از گفتمـان حق  ، خارج نشدنطبعی شوخ یاز حدود اصل یکی و  یشـوخ  رو از نی

است کـه در   ینا ،و مزاح یدر شوخ ییمراد از دروغگو 1شده است. ینه ،با دروغ ختهیآممزاح 

                                                                             

باشـد   یچه کوچک باشد چه بزرگ؛ شوخ یزید؛: از دروغ بپرهیدفرما یم یشبه فرزند خو ×امام سجاد. 1

 )338/  2ق:  1408 کلینی،( .يجد یا
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به واقع جهل داشته  ،که مخاطب يا به گونه م؛یجلوه ده یقترا حق یواقعیرغ يقالب، امر ینا

ـ  و از وعینه طنز مصـن  ،است 1یعیو طنز طب یناظر به شوخ یشترمسئله ب ینباشد. البته ا یش پ

مخاطبـان   ،موارد یندر ا یراز ؛شود یم عرضهو داستان  یفهو لط یشیآماده که در قالب آثار نما 
از موضوع دروغ خارج اسـت و ادلـه    یرت تخصصصو  به نیبنابرا .ندارند یت راواقع یانانتظار ب

  شود. نمی موارد ینحرمت دروغ شامل ا

  کثرتاز  یاعتدال و نهت یرعا .2

از مرز اعتدال فراتر رود ی، شوخ یوقت یراز 2؛شده است یکثرت در مزاح نه یاري،بس یاتروا در

بد و در دفـاع  آشو یبرم یگردد و طرف شوخ یو اهانت م یرشود، موجب تحق یدهو به افراط کش
بـه   یکه شـوخ  ینجاست. اآورد یم يروبه معارضه و برخورد  یتش،خود و حفظ موقع ياز آبرو

در  ؛است يضرور يطبعی امر حدود در شوخ یترعا رو نیازاشود.  یم یلتبد یکدورت و دشمن
 یـب عامـل تخر  ،کـار رود ه که قرار است در جهت اصالح و سرور ب یصورت، موضوع نیر ایغ

  د. شو یم یاخالقیرغ یموضوعو  فرد یتشخص

  یطنز و شوخ ي. محتوا3
حفـظ   و بـر  تمسخر، استهزا و دروغ باشـد یر، تحق بدون یدو طنز با یشوخ ی،اسالم یدگاهدر د
شـده اسـت. در    یتأکید فراوان آنها يبرا یو جسم یضرر مال نداشتنها و  انسان یشخص یمحر

 ياند؛ چه در قالـب جـد   شده ینه یگراند کردن از مسخره انمنؤم ،سوره حجرات یازدهم یهآ
   ی.در قالب طنز و شوخ یاباشد 

طنز  يمحتوا یاخالق يحدود و مرزها یعنیبخش است؛  ینناظر به هم ،حوزه اخالق طنز

                                                                             

و از  یستمتن ن یابه حافظه  یآماده و متک یشو از پ دهد یاست که در لحظه رخ م يطنز یعی،طنز طب. 1
 )150: 1392یل، (مور .یستن یالو ساخته قوه خ یردگ یسرچشمه م اقعیو یزندگ یاتتجرب

2» .اللَّه دبـ  ×قَالَ أَبو ع (کلینـی،   .»رةُ الضـحک تمـج الْإِميـانَ مجـاً    : کَثْرةُ الْمزاحِ تذْهب بِماِء الْوجـه و کَثْ

 )665/  2ق: 1408
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طبعـی   شوخ موضوعبه  یوقت يضاءالب ةمحجمانند  یاخالق يها باکند. کت یم یینو تب یرا بررس

دارد و از  یبحـث مسـتقل   يکه جا کنند یمطرح م وزه راح نیا در یاخالق یدهايد، بانپرداز یم
  مقاله خارج است. ینبحث ما در ا

  یتاهل ب یرهطبعی در س شوخ کارکردهاي
اسـت،   یـت اهـل ب  یاخالق ياه یژگیو ینکهعالوه بر ا ي،قالب رفتار یکبه عنوان  طبعی شوخ

و  یبـه شـوخ   ییمحتـوا  یکـرد با رو ^یتدارد. اهل ب یشانا یرهدر س یزن یگريد يکارکردها
 ییتـی و فرهنگـ  به اهـداف ترب  یابیدست يبرا قالب یناز ا نه،ین زمیااز خنده صرف در  یزپره
 یـن از ا یبرخـ ، معصـوم  امامـان و سـنت   یرهبه س مراجعهبا  ینجابرند. در ا یبهره مز ین یشخو

  : یمرس یمکارکردها را بر

  مخاطب یدرك فرهنگ اصالح .1

. یابـد  تحقق مـی  یو اجتماع ینیآحاد جامعه از مسائل د یفرهنگدرك  اصالحدر بستر  ین،د اهداف

توانـد بـه    یبهتـر مـ   ،داشته باشد یاخالق يها از باورها و منش یمناسب یکه درك فرهنگ يا جامعه

توانـد بـه مـا در     یاست که م يابزار یطبع نائل شود. طنز و شوخ ،است یننظر دکه مد یجامعه هدف

بـودن طنـز در    يانتقاد یصهدر واقع خص .جامعه کمک کند یاب مخاط یدرك فرهنگ زمینه اصالح

 یاربسـ  گـاه د و کنـ  یدرك مخاطب از موضوع مورد بحـث کمـک مـ    ییربه تغ ،مناسب هاي یتموقع

 یگرامـ  یـامبر و پ یـرزن داسـتان پ  ،الگـو  ینا یقاز مصاد یکیخواهد بود.  يجد یتگذارتر از موقعرثا

  :  استاسالم 
آن  ؛بـود  |نـزد پیـامبر   ،گفتند می» أشجعیه«را  روایت است که پیرزنی که او

 |رسـول خـدا   .پیرزن گریسـت  .شود حضرت فرمود: پیرزن داخل بهشت نمی
أَبکـاراً   نـاهن إِنا أَنشأْناهن إِنشـاًء فَجعلْ «فرمایـد:   فرمود: همانا خداوند متعال می

و همـه را بکـر و دختـر و     ؛ایجـادي چنـان   ،کنیم زنان را ما ایجاد می ؛عرباً أَتراباً
  )411 / 8ق:  1408ي، (نور .»دهیم دوشیزگان قرار می
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را ) یـرزن (پ 1مخاطب یدرك فرهنگ ی،اسالم با استفاده از ابزار مزاح و شوخ یگرام یامبرپ

 و ،جـوان  یـز ن یـر فهماند که در بهشـت زنـان پ   یم يو به و دهد یم ییرتغ ي،باور اعتقاد درباره
از لغـو و   یشـان ا ياسـالم و دور  یـامبر پ اررفتـ  یـت ند. بر اساس حجشو یم بهشتوارد  سپس

 ییرتغ ی،طنز و شوخ ياز کارکردها یکیاستنباط کرد که  گونه ینتوان ا یم ،هدف یب ییگو بذله
ی و مکان یتاست؛ موقع یتموقعبه کارکرد وابسته  ینالبته ا است. یشباورها از درك مخاطب

و منـاظره بـا    يبا خصـم اعتقـاد   ییارویرو یتدر موقع مثال، يبرا .مخاطب و فاعل شخصیتی
 یـز ؛ هرچند در مقـام منـاظره ن  است یطنز و شوخ يگذار است و کمتر جااثر يسخن جد ي،و
 ییرا به سمت و سـو  يمخاطب و خصم اعتقاد ،طنزآلود یبا استفاده از گفتمان یرکانهتوان ز یم

 يا . نمونـه یمده ییرمسئله مورد بحث تغ دربارهرا  يو باور و ییمفائق آ يکه بر و یمکن یتهدا
  شده است.   یانب يالگو در بخش بعد یناز ا

  ها انسان یتترب .2

از  یکـی آن اسـت.   یتـی کـارکرد ترب  یـت، اهل ب یرهسنت و س در یطبع کارکرد شوخ ینتر مهم
اسـتفاده از   ي،و يرفتـار خطـا   دربـاره بـا مخاطـب    یممسـتق یرو برخورد غ ییارویرو يها یوهش

 یدر برخـ  شـان یا مرسـوم بـوده اسـت.    ^ینمعصـوم  یرهدر س یوهش ینطنز است. او  یشوخ

  کردند. یم اش آگاه ینشیب یا يرفتار يخطا ، ازطنزآلود يبا رفتار امخاطب ر ها، یتموقع

  )یاخالقـ  ياعتقاد یت(تربینشی در حوزه ب یتترب الف)

 معصـوم ان یشـوا یپ است. ینیدر جامعه د یعامل رشد اخالق ینتر مهم ي،و رشد اعتقاد تربیت
 یـت ترب يبـرا  یطنز و شوخ یوهگاه از ش ی،نفوس انسان یبانو طب ینیجامعه د یانهاد در مقام

توان در  یالگو را م یناز ا يا کردند. نمونه یاستفاده م یشخو یارانو  انمخاطب ینشیو ب یذهن
  از مصر مشاهده کرد:  یقیزندبا در مناظره  ×صادق مرفتار اما

به او  ×م گوید: در مصر زندیقی بود که سخنانی از حضرت صادقبن حک هشام

                                                                             

 باور دارد. ،به بهشت يظاهر یئتبا همان ه ها یرزنبر ورود پ يو کهتواند داللت کند  یم یرزنپ یهگر. 1
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ـ   ؛به مدینه آمد تا با آن حضـرت مباحثـه کنـد   ؛ رسیده بود حضـرت  ه در آنجـا ب
 ×مـا بـا حضـرت صـادق     ؛آنجـا آمـد   ؛به او گفتند به مکه رفته است ؛برنخورد

 .داش ابوعبداهللا بـو  هینو ک الملکنامش عبد .مشغول طواف بودیم که به ما رسید
حضـرت فرمـود: نامـت     .زد ×شـانه امـام صـادق   ه اش را ب در حال طواف شانه

ات چیسـت؟   فرمـود: کنیـه   اسـت.  نامم عبدالملک (بنده سلطان) :چیست؟ گفت
حضرت فرمود: این ملکی که تو بنـده او   .ام ابوعبداهللا (پدر بنده خدا) گفت: کنیه

پسـر تـو بنـده     ،گـو من به و نیز ب ؟هستی، از ملوك زمین است یا ملوك آسمان
شـوي (او   هر جوابی بدهی محکوم مـی  ؟ست یا بنده خداي زمینا خداي آسمان
  )51/  3ق:  1403ی، . (مجلس ... خاموش ماند)

ـ  یم یبهرا از نوع مطا ×برخورد امام صادق یت،روا ینا یلذ یمجلس عالمه د و معتقـد  دان

از  ،بودن باورش یعقالنیرغ هدربار ياز وگرفتن مخاطب و اقرار  ساکت کردن يبرااست امام 
آورد.  یمـان او  اسالم شد یمتسل یقزند یزن یان) در پا52: استفاده کرده است. (همان یوهش ینا

 یو در سـخنان  نـد رشته سخن را به دست گرفت ،کالم طنزآلود یکبا  یارانهکامالً هوش ×امام
 ییرهـا  یرا از گمراه يو و ندداد ییرتغ یوجود حق تعال دربارهرا  ینش مخاطب خودب ،وار نظام
  .کردند یتو ترب دندیبخش

 روزيشـود.   یمـ  یـده د یوهش یناستفاده از ا یزن ×یین، علمنؤالمیرام یرهس در
در حـق   ،فرمود که من در تمام عمر خـودم  یشاصحاب خو یانحضرت در مآن 
سـخن را   یـن ا یما معنـ  ی،عل یاگفتند:  یاران 1.ينه بد و ام کرده یکینه ن یکس
در واقع بـه خـود    ،کند یکین یدر حق کس یفرمودند: هرکس تحضر .یمدان ینم
 گـردد؛  ین به خودش باز مآ يسزا ،کند يبد یکرده و هرکس در حق کس یکین

  )33: 1378ی، صف؛ 9ـ  8 / کرده. (زلزال يپس در حق خودش بد

 ،داده ییـر را تغ یدرك آنهـا از رفتـار اخالقـ    ی،به صورت عمل ،طنزآلود یدر عبارت حضرت
معنـا کـه در    یـن شود؛ به ا یم یادآور یشبه اصحاب خو یگرا را در رفتار اخالق یجهنت یکاربست

  خواهد بود. یآن به سود خود فاعل اخالق یجهنت یراز ؛عمل کن یکیبه ن یگرانرفتار با د
                                                                             

 شود. یشمرده م یواژگان یابهام یکالم یعبارات شوخ وعبارت امام جز ینا ،طنز يبند در دسته. 1
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  در حوزه منش یتترب ب)

ده شده است. و طنز استفا یاز شوخ یح،آموزش رفتار صح ي، براموارد یدر برخ ينبو یرهس در
  اشاره کرد:  یممبا ابوذر در آموزش ت یامبرتوان به نحوه برخورد پ یاز باب نمونه م

روزي به عمـار یاسـر در سـفري فرمـود: اي      |فرمود: رسول خدا ×باقر امام
اي رسول  :اي؟ عمار گفت چه کرده ؛اي شده عمار به من خبر رسیده که تو جنب

گونـه   حضرت بـه عمـار فرمـود: االغ ایـن     راوي گوید: آن .در خاك غلطیدم ،خدا
ین آورد و بـر  یسپس آن حضرت دستان خود را پـا  ؟چرا چنین نکردي .غلطد می

بعد دو طرف پیشانی خود را با انگشتانش مسح فرمود و بعد هر یـک   ؛زمین نهاد
دو کف دست خود را بر پشت دست دیگر مالید و دیگر دست بر خـاك نـزد و   از 

  )159/  78ق:  1403ی، (مجلسرمود. به یک مرتبه اکتفا ف

 اقدام کند و یرا رد م یاسرعمار  یتبر مخدوش کردن شخص یاشکال برخ یمجلس عالمه
 .شـمارد  یمـ  یو شـوخ  یبـه بـه کـار االغ را از بـاب مطا    يکار و یهاسالم در تشب یگرام یامبرپ

  )160: (همان
مخاطـب بـه    دادن توجـه  به عنوان ابـزار  یاسالم از شوخ یگرام یامبرپ يدر موارد متعدد

 یبـوده کـه زنـدگ    یرگـذار تأث يقدربه ها  یشوخ یناز ا یاند. برخ استفاده کرده یش،خو يخطا
  :کرده است گونرا دگر مخاطب

فـه  یطا يهـا  اي از زن شده است روزي خوات بن جبیر در راه مکـه بـا عـده    نقل
از  |سولحضرت ر اتفاقاً .کرد] یبنوکعب نشسته بود [و با آنها گفت و شنود م

اي؟ گفت: شـتري دارم   ها نشسته : چرا با زنندفرمود خواتبه  ند وکرد آنجا عبور 
هـا طنـابی بـرایم     ام تا ایـن زن  آمده نجاای ؛کند که سرکش است و مرتب فرار می

بعـد  حضرت، رفتند؛  وچیزي نفرمودند  |ببافند تا شتر را با آن ببندم. پیامبر
فرمودند: دیگر آن  ،که هنوز آنجا بود خواتبه از انجام دادن کارشان بازگشتند و 
  .تمگوید: من خجالت کشیدم و چیزي نگف شتر چموش فرار نکرد؟ خوات می

دم رو در کـر  کـردم و سـعی مـی    فرار مـی  |پیوسته از پیامبر ،بعد از آن واقعه
[کـه فهمیـده بـود آنچـه گفـتم       یشانقرار نگیرم؛ زیرا از برخورد با ا شانیاروي 
تا اینکه به مدینه آمدم. روزي در مسـجد   ؛ش نبوده است] حیا داشتماي بی بهانه

در کنـار مـن نشسـتند. مـن نمـاز را       و خواندم، دیدم رسول خدا آمدند نماز می
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فرمودند: نمازت را طوالنی مکن که مـن در انتظـارت    |طوالنی کردم، پیامبر
عـد از آن  به من فرمودند: آیا آن شـتر چمـوش ب   ،هستم. چون از نماز فارغ شدم

  و برخاستم و از نزدش رفتم. مروز دیگر فرار نکرد؟ من خجالت کشید
روي االغی نشسته و هر دو پایش را به  که الیرا دیدم در ح |روز دیگر پیامبر

من کـه رسـید فرمـود: آیـا     ه ب ؛کرد اي عبور می یک طرف انداخته بود و از کوچه
هرگـز   ،زي که مسـلمان شـدم  خدا قسم از روه دیگر آن شتر فرار نکرد؟ گفتم: ب

 |[و مـن خـالف بـه عـرض شـما رسـاندم] پیـامبر        .آن شتر فرار نکرده است
او از  ،پـس از آن روز  .خـوات را هـدایت فرمـا    ،خـدایا  !اهللا اکبـر  ،فرمود: اهللا اکبر

 یض؛ فـ 443 :تـا  یبـ ی، (طوسـ مسلمانان واقعی شد و مورد هدایت قـرار گرفـت.   
  )235/  5ق:  1339ی، کاشان

بـه دور از   ،مـزاح  راهبـرد  یريکـارگ  صـبورانه و بـا بـه    یـب، طب یـک  اسالم مانند یگرام پیامبر
کـه   اي گونـه بـه   ؛کنـد  یمـ  شخوات را متوجه رفتار غلط، رفته یشگام به گام پ ،ثمر یب ییگو هزل

 انمنـ ؤاز م واقعـه،  یـن را بعـد از ا  يخوات دانسته و و یزندگ تحول آغازرا  یامبربرخورد پ ینا ي،راو
اسـالم مـورد توجـه     یگرامـ  یـامبر پ یرهسـ  یگرد يها داستان و نمونه ینشمارد. آنچه در ا یم یواقع

  . یهدف متعال یچمزاح بدون ه فقطنه  ،است یت مخاطبترب يبرا یاستفاده از شوخ ،است

  خلق مثبت  يالقا .3

 نشـان داده اسـت   یقـات اسـت. تحق  یشـوخ  ی،لق منفلق مثبت و رفع خُخُ يالقا يها از روش یکی
لق مثبت بـه فاعـل و مخاطـب،    خُ يضمن القا ی،دارد. شوخ يلق و شادخُ بر یلاع یريتأث ی،شوخ

 ياز کارکردهـا  یکـی ) در واقـع  117: 1382 یـل، سـازد. (آرگا  یخطر م را کم آور اضطراب یدادهايرو
نفـر   یـک است. نقل شده است  یگرانو د یشو غم از خو رفع هم ی،اجتماع هاي یتدر فعال یشوخ
پرداخـت   يتقاضـا  آن حضـرت، بـه   یـه اسالم آورد و پـس از دادن هد  یامبرپ يبرا يا یههد ،یاعراب
خسـته   |رسـول خـدا  هرگـاه   از آن پـس  شـد.  یـامبر که موجب خنـده پ  کردرا  یهآن هد ینههز

  1شود. یاز ما رفع خستگ يتا مقدار یدرا خبر کن یفرمودند آن اعراب یم ،شدند یم

                                                                             

سـخنی بـه    ؛ سپسنشیند گفتم: جانم به قربانت، انسان در اجتماعی می ×به ابوالحسن الرضا یدگو یم يورا. 1

ابوالحسن گفت: مانعی ندارد، اگر چیزي نباشد. من تصور کردم کـه   خندند. کنند و می آید که مزاح می میان می
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 ،و غـم انسـان   هم. کردن با همسفران است یشوخ ،یناز آداب سفر در سنت معصوم یکی
گفتمـان   ،تیـ اهـل ب  يهااز دسـتور  یکـی  رو نیازا .است یشتراز وطن ب يدور یلدل در سفر به

 یـن و غم کاسـته شـود. ا   از آن هم يمقدار یله،وس ینطنز در طول سفر است تا به ا و یشوخ
  است:   هگزارش شدصحابه  بااسالم  یامبر گرامیدر تعامل پ راهکار،

 یداز راه رس یناگهان عرب ؛به شدت ناراحت بود |یامبرپ يشده است روز نقل
امـروز   |اصحاب گفتند: رسول اکـرم  .از حضرت بپرسد یخواست سؤال یکه م

 یشبه خدا قسم تـا او تبسـم نکنـد رهـا     :مرد عرب گفت .به شدت ناراحت است
 ،ظهـور  هنگامجال ام که د یدهشن :نزد حضرت آمد و گفت ]مرد عرب[ .کنم ینم

در معـرض هالکـت    یآورد و مـردم از گرسـنگ   یمردم مـ  يآبگوشت برا يمقدار
 یرقدر بخـورم کـه سـ    آن یا یرماز آن غذا نخورم تا بم یاآ یدم،د هستند. اگر او را 

چنـدان   |یـامبر پ یم؟جـو  یـزاري آورم و از دجال ب یمانبه خدا ا سپس ؛شوم
ـ  ان: خداوند مؤمنان شد و فرمودینما یشها که دندان یدخند  یـاز ن یرا از دجال ب

  )295/  16ق:  1403، یکند. (مجلس یم

ـ  یو طنز، از لحاظ روان یشوخ ،شده ادی موارد در و مخاطـب   ینـده در گو یرویـی ن ی،و درون
ـ  یذهنـ  یبـاف  یمنفحاصل از مثبت و زدودن غبار  یاتخلق يکند که با القا یم یجادا و  یو روان

  .آورد یبه ارمغان م ،ارتباط هر دو طرف يرا برا يشادو  یون، انبساط دریمنف یاتخلق یحت
 هرگز ،و تمسخر است یرکه آلوده به تحق ياست که طنز ينکته ضرور ینتذکر ا ینجادر ا

 .گـردد  یمـ  ینو کـدورت طـرف   یبلکه موجب انقباض درون ؛کند یجادا یتواند انبساط درون نمی
در طنـز و   یراهبردهـا و اصـول اخالقـ   تحقـق   ،کـارکرد  یـن ا یـت فعل یشرط اساسـ  ن،یبنابرا
  طبعی است.   شوخ

اسـت   یکسـان  در برابـر  رود، یشمار م آن به مضرّ از انواعکه  یاز طنز و شوخ یگريد گونه
                                                                                                                                                                                   

یـک نفـر اعرابـی از صـحرا      الرضا گفـت:  بود. بعد از این سخن، ابوالحسن متلکمنظور آن حضرت، فحش و 
گفـت: اي رسـول خـدا! پـول      آورد و هنوز از جایش برنخاسته بود که مـی  آمد و براي رسول خدا هدیه می می

: آن تگفـ  می ،خندید. بعدها هرگاه که رسول خدا غمناك بود بپردازید. رسول خدا از سخن او می ٔهدیه را لطفا
 )663/  2 ق: 1408ینی، (کل داند.خن آمد و ما را می مرد اعرابی چه شد؟ کاش می
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بـه   یازمنـد ن یـدگان د محنـت  و طنز نامناسب بـا  یشوخبا  یت،وضع یناند. در ا یاري یازمندکه ن
زدن در  در حـال قـدم   یـد . فـرض کن مییافـزا  یمـ  یشـان رنـج ا  ر کرده، بـر ی، آنها را تحقکمک

اگر بـه   یحالت یندر چن .خورد یم ینزم ،خورده یزدر کنار ما ل یو کس یمزده هست یخ ییرو یادهپ
ـ ا قرار داده خود یماده خام شادمان راحادثه  نیا یم، درواقعبخند ن حادثهیا و  یـر، او را تحق م وی

طنـز نـه    ^تیو اهل ب |اسالم  یامبرپ یواره اخالق . در نظامیما کرده یشتررا ب يرنجش و

 يبا مخاطب و رفـع گرفتـار   يهمدرد يبرا یکه برعکس عاملبل ي،درد بازداشتن از هم عامل
  .و باشدا یدنصورت و خند يها شدن چروك به اندازه باز رود؛ هرچند یبه شمار م يو

  یاخالق یلرشد فضا .4

ارزش  یک يحداقل حاو خود، یانحالت آرمتوان گفت طنز در  یم ،مثبت به طنز یکرديرو در
 یشخص يها از دغدغه ی؛از خودگذشتگ یو نوع ياز خودمحور یزپره :است یو مذهب یاخالق

عواطـف   بـا غلبـه بـر    انسـان  ،و طنـز  ی. در هنگـام شـوخ  یگـران فراتر رفتن و درك منـافع د 
بـه   را یشخـو  یصـحاب  ×. امـام صـادق  کنـد  ییلت مکسب فض یش، درواقعخودمحورانه خو

، یجانـات بـه ه کنـد کـه    یمآنها را دعوت قت یدر حق یق، وتشویکدیگر با  ییگو بذله و یشوخ
  ند: نک توجه  یکدیگر یازهايعواطف و ن

اللَّه دبو عضاً :×قَالَ أَبعب کُمضعةُ بباعدم ف؟کَي يلٌ :قُلْتلُـوا فَـإِنَّ    :قَالَ .قَلفْعفَلَا ت
خلُقِ و إِنک لَتدخلُ بِها السرور علَي أَخيک و لَقَد کَـانَ رسـولُ   الْمداعبةَ من حسنِ الْ

 اللَّه| .هرسأَنْ ي رِيدلَ يجالر باعد663/  2ق:  1408ینی، (کل ي(  
عـرض  » چگونه است مـزاح کـردن شـما بـا یکـدیگر؟     «فرمود:  ×جعفر صادق امام

خلقـی   کنید؛ زیرا با یکدیگر مزاح کردن که از خوشچنین م«کردم: کم است. فرمود: 
کنـی و   است و به درستی که تو به واسطه آن، سرور و شادي را بر برادرت داخل مـی 

  ».خواست که او را شاد کند کرد و می با مرد مزاح می |هر آینه رسول خدا

اش  یشـود انسـان در روابـط اجتمـاع     یموجـب مـ   یگـران، و عواطـف د یجانات به ه توجه
شـود و   یمـ  یلبـه ملکـه تبـد    ،به مرور زمـان و بـا تکـرار    ین روش،ا .خودمحورانه عمل نکند

 هـی ال مکتـب . در نگـاه و  یابـد  یظهـور مـ   یگران،در رفتار با د یثارا یاخالق یلتصورت فض به



   629  ^طبعی و طنز مثبت در سیره رفتاري اهل بیت کارکردهاي شوخ

 

توانـد موجـب رشـد     یدارد و م یمعظ يساده با مخاطب اثر یشوخ یک ،در نگاه مربی معصوم

از عواطــف  يبــا دعــوت انســان بــه دور 1ین شــود. طنــز و شــوخدر انســا یاخالقــ یلفضــا

 یتیقـوم  يها از تعصب یزپره و در هنگام خشم يهمچون بردبار یگريد یلفضا ،خودمحورانه
مقالـه   ینکه از حوصله ا طلبد یم یگريمسئله مجال د ینا یل. تحلسازد یرا شکوفا م يو نژاد

  خارج است.

  ثر ؤتعامل همسو و م یجادا .5

 يبرقـرار  بـه منظـور   ،هـا  انسان یدر مقام مرب یشان،ت بزرگوار ایاسالم و اهل ب یگرام پیامبر
از ن بزرگـواران،  یـ ي امقـام معنـو   لیـ دل بـه نکه مخاطب، یا يبراو  انیبا اطراف دوستانه یتعامل

کنند  یفو طنز تلط یبه کمک شوخرا  یارتباط يکردند فضا یم یسعنهراسد،  یشانبا ا ارتباط
کنند تا بتواند در  یجادمخاطب ا يبرا ییفضا یاً،؛ ثانشود یرينابجا جلوگ ییزا قداستاز  ،اوالً ات

  .طرح کندرا م یشخواسته خو یاال ؤس یت،امن یتنها
کـردن بـا    یبـا شـوخ   یشـان دارد؛ ا یشـتري اسالم نمود ب یرسول گرام رهیسدر  روش ینا

را با حفـظ   یهدو سو یتعامل ،یانبازار، مردان و کودکان، زنان یلاز قب ،مختلف مردم هاي یفط
 از یم،قرآن کـر در . کردند یجاد میا یشخو یاهداف متعال یشبردپ يبرا ها، یمو حر یطتمام شرا

و  یشوخیگران (رقت قلب و لطافت طبع در برخورد با د یعنی ،اسالم یاخالق رسول گرام ینا
 یادحضرت  یتموفق صراحت به عنوان عامل ) بهلطافت طبع است ینبروز ا يها یوهاز ش ،طنز

  :  شده است
رحمة من اللَّه لنت لَهم و لَو کُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضوا من حولـک فَـاعف    فَبِما

ـ  ه يحـب  عنهم و استغفر لَهم و شاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذا عزمت فَتوکَّلْ علَي اللَّه إِنَّ اللَّ
کِّلنيوت159 / عمران (آل .الْم(  

  :  روش گزارش شده است ینا یزن یشانا يرفتار یرهس در

                                                                             

 را داشته باشد. یاثرات ینتواند چن یم یاخالق يمرزها یتبا رعا یمسئله بجاست که طنز و شوخ ینادر دقت . 1
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حضـرت در   يروز .الوجـه بـود   یحکه قب بود اسالم یرسول گرام یاز صحاب یکی زاهر،
او را در آغـوش   ،و از پشـت  یدرس يبه و ،و فروش بود یدمشغول خراو که  یبازار وقت

 ؛گرفتـه  در آغـوش را  يو چـه کسـی   دانسـت  نمی و یدد نمی ت راگرفت. زاهر حضر
از کیسـت؛  آنگاه با گوشه چشم نگاه کـرد و دانسـت کـه     .مرا رها کن یستی؟ک :گفت

 یسـت ک :حضـرت فرمـود   .حضرت چسباند ینهس و تبرك شانه خود را بر یمنت يبرا
حضـرت  فـت!  یا یارزش) خـواه  ی(ب و اهللا مرا کاسد :بنده را بخرد؟ زاهر گفت ینکه ا

  )17: 1378، ی. (صفیستیکاسد ن یتو در نزد حق تعال :فرمود

 کـه  یهنگـام  ی،روابط انسـان  در یافت؟توان  یم ینحوه تعامل را در کدام مکتب اخالق این
کنـد،   یـژه توجه و یبه فرد خاص ،مآبانه شوخ یبا روش ی،واال در منظر عموم یتشخصبا  يفرد

رو  زشـت  خـود، مـثال   يها ضعف یگرکه د یابد یم رزشا يي خود را داراا آن شخص، به گونه
واال قرار  یتگونه مورد توجه آن شخص نیبالد که ا یرا فراموش کرده و به خود م یشبودن خو

 یشرا باور کند و نفس خو ددهد که خو یت مئکوچک به انسان جر یشوخ ینهم .گرفته است
در  یمبه فهم ما کمک کند: فرض کنـ  يرقد يپندار زادمه ،مسئله یندر ا یدشمارد. شا یزرا عز
چقدر در تعامل مـا   انجام دهد؛ما  اب ینید یتمانند مرجع یبزرگ را یشوخ ینا ،مشابه یتیموقع
اسـالم بـا    یرسول گرام ،ثر خواهد بود. در واقعؤما م در یشاناز سخنان ا یريپذاثرو  یشانبا ا

 یـا  یدرهم ینکهبدون ا رد؛ک یم یشخو يیراثرپذ یندرا وارد فرا یگراند ،مزاح یوهاستفاده از ش
  کرده باشد. يا رسانه یغاتتبل یناريد

  قلوب یفتأل .6

و  انمنـ ؤم یـان الفـت و محبـت م   یجادا ،اسالم یبه امت رسول گرام یاله يها از نعمت یکی
 ینتـر  مهـم  ینی،) در جامعه د156/  9: 1374یی، اسالم بود. (طباطبا ياقوام مختلف تحت لوا

ـ  یشگرا ،و اهداف آن یند يابق يبراعامل  آن  يهـا و باورهـا   آحـاد جامعـه بـه ارزش    یدرون
ـ  یشگرا رهبر جامعه است. ینی،د جامعهالفت  مرکزجامعه است.  بـه   مسـلمانان  یو الفت درون

 یـن در ا .شـده اسـت    نـا ب يها اسالم و تداوم ارزش يعامل بقا ینتر مهم ،اسالم یگرام یامبرپ
الفـت اسـتفاده    یـن ا یشافـزا  يبراموجود  يها یتاز تمام ظرف یزاسالم ن یگرام یامبرپ ،جهت
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ـ  یینمختلف، ازدواج با زنان از طبقه پا یل: پرداخت زکات به قبا؛ از جملهکرد یم ی، جامعه عرب
ل به تناسب تخصص و دانش آنهـا، بخشـش و   یهمه قبا یانم یتیحاکم هاي یتمسئول تقسیم

  و ... . یگراند يگذشت از خطا
 یـک محبت و نزد یجادا يبراو مزاح  یشوخ راهکار از ،با اصحاب یمر مستقدر رفتا یشانا

کـارکرد طنـز و    ینتر توان گفت عام یم رو نیاگرفتند. از یبهره م یکدیگر،کردن قلوب افراد به 
 ،کارکرد ینا .است مخاطب الفت و محبت در قلب یجادا ،اسالم یگرام یامبرپ یرهدر س یشوخ

 ایشـان را به  همهو  بود افکنده یهسا یشانا يها ییگو ها و بذله یبر همه شوخ ي،همچون چتر
  .ردک یم تر یکنزد

  نتیجه
اسـت. بـا    یگـران بـا د  یـت اهـل ب  يدر سبک رفتـار  یارتباط ياز الگوها یکی ،و مزاح شوخی

 یشانا يدور فرض یشو پ ^یتاهل ب یرهدر س یطبع شوخ يبه کارکردها یشناخت یکرديرو
 یـات و روا یشـان ا یدر زنـدگ  یطبعـ  شـوخ  يها یگران، مصداقمل با ددر تعا یهودگیاز لغو و ب

  .شد یبررس اح،مربوط به مز
کـه   میجـه گـرفت  ینت یشـان، مآبانـه ا  طنزگونه و شوخ يرفتارها يمحتوا یلو تحل یبا بررس
است. نحوه  بوده مخاطبان یو منش ینشیب یتترب ،تیاهل ب یرهدر س یطبع شوخ یکارکرد اصل

 يبـه خطـا   دادن افـراد توجـه   یـا  یاسـر، به عمار  یمماسالم در آموزش ت یمگرا یامبرپ برخورد
مخاطب  یدرك فرهنگ ییرکارکرد است. تغ ینا يها از نمونه ،طنزآلود ینديدر فرا شان یاخالق
اسـت.   یـت اهـل ب  یرهدر س یطبع شوخ يکارکردها یگراز د ي،اعتقاد یا یمسائل فرهنگ درباره

 یثـار، ا یت اخالقـ یلصورت فض بهن روند یاشدن  یلو تبد انیگرو عواطف د ها یجانتوجه به ه
 بـه منظـور  ارتبـاط همسـو    يبرقـرار  است. یتاهل ب یرهدر س یطبع شوخ يکارکردها یگراز د

طبعی  آثار شوخ یگراز د مخاطب،در قلب  یهالفت و محبت دوسو یجاددر مخاطب و ا ياثرگذار
بـا   یـن د زرگـان شد ب یتوان مدع یم یتهااست. در ن یتاسالم و اهل ب یگرام یامبرپ یرهدر س

یش خو ياند اهداف واال کرده یسع یگران،با د ییارویرودر  »مزاح یفیتلطراهبرد «استفاده از 
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  رابطه انسان و طبیعت در سیره علوي

  * محمدعلی چلونگر

  **سید ناصر موسوي

  چکیده

این مقاله با این فرض که نگرش کلی به جهان هستی در نگاه به طبیعت و محـیط  
اثیر دارد، سیره امام علی در رفتار با محیط زیست را الگوي تعامل مطلـوب  زیست ت

  داند. انسان با طبیعت می
شود استثمار بیحد و حصـر انسـان از طبیعـت پـس از انقـالب       در نتیجه، روشن می

علمی رنسانس و غلبه انسانمحوري، وضعیت نگرانکنندهاي بـراي جوامـع بشـري و    
س منفعتجویی بینهایت و عـدم مسـئولیتپذیري در   دانشمندان ایجاد کرده است. ح

قبال استثمار نامتعادل از طبیعـت، موجـب نـابودي مصـالح عمـومی بشـر و ایجـاد        
  مشکالت بزرگ در حوزههاي مختلف گردیده است.

در سیره امیرالمؤمنین علیه السالم، یک سلسله اصول اعتقادي وجود دارد کـه هـم   
هان، طبیعت، و انسان را میسازد و هم حـس  ساختار فکري و بینش انسان درباره ج

مسئولیتپذیري و پاسخگو بـودن را در انسـان ایجـاد میکنـد. بـر پایـه ایـن عقایـد،         
الگوهاي عملی و اصول اساسی رفتار بنا میشود و این الگوها، انگیزه رفتار انسـان در  

  گردد. قبال طبیعت می

  کلیدي واژگان

  .ولیت پذیري، سبک زندگی، اهل بیتطبیعت، سیره علوي، عدالت و اصالح، مسئ

                                                                             

  m.chelongar@yahoo.com  .دانشیار دانشگاه اصفهان .*
  snmusavi962@gmail.om  .  آباد دانشجوي دکتري تاریخ اسالم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف .**
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  مقدمه
از  ،از آن يبـردار  بهره یزانمیعت، همچنین چگونگی طبیست و ز یطمح دیدگاه افراد به بحث

و حصـر از   یـد ق بی ياندوز و ثروت برداري گاه مالکانه، بهرهدیدمباحث مهم جوامع امروز است. 
 يو آثـار سـوء آن بـرا    ینسل فعلـ  يبرا ،آن یرانگرمضر و و پیامدهاي بدون توجه به یعت،طب

  امروز است.انسان  هاي نیاز نگرا ینده،آ هاي نسل

انسان  نخست،در دوره  1؛کرد یمتقس یبه سه دوره متوال توان یرا م یعتانسان و طب رابطه

بـراي   یعـی انـدك و حـوادث طب   یاربس یعت،بوده و دانش او از علوم و اسرار طب یعتمقهور طب
انسـان از   يبـردار  بهـره اسـت. همچنـین در ایـن دوره،    مقدس  یهو گا یبو عج یمعظ وي،
انسـان   يبـردار  از بهره یقابل توجه یبیآثار تخرین، محدود و کم بوده است. بنابرا یزن یعتطب

 یعـت خـود را از طب  یازهـاي ن حقیقـت، ها در  انسان ه،دور یندر ا یراشد؛ ز ینم یدهدیعت، به طب
بـا  وي  زد. یدرها شد و دست به تول یعتطب یطرهسان از سان ،. در دوره دومکردند یم يگردآور

 و مقاصـد  یازهاتعامل و با توجه به ن یعتبا طبینی، د هاي به آموزه یمانا دانش خود یا بر یهتک
تسلط و  یعتاستثمار از طبروز به   به  کرد. به این ترتیب، روز یمبرداري  هرهب یعتاز طبخویش، 

بیشـتر   یعـت، از طب یکشـ  و بهره ردیف هم یعتطب باگرچه انسان  یزدوره ن ین. در ابر آن افزود
  وارد نکرد. یعتبه طب توجهیقابل  بار یانزپیامدهاي  یول شد،

کـه   یانقـالب صـنعت   یکـی داد؛  يعمده رو ییردو تغ، از رنسانس ، یعنی پسدوره سوم در
 2.یعتبه طب دیدگاه انسان در یگري دگرگونیو د یافت یجهش یشرفتیپي، بشر یععلوم و صنا

                                                                             

. ولـی  اند کردهبیان  سه دوره راگوناگون، این کرده و با عبارات  یمرابطه را به سه دوره تقس ینا یاريبس. 1
 اگ برن از د؛ براي مثال،داشته باشی متنوع هاي يبند یمتواند تقس هاي گوناگون، می جنبهاز  یمتقس ینا

ـ اجتماع هاي در بحث از نظامختی، شنا جامعه دیدگاه  یمآن را به پنج نظام در سه دوره تقسـ یخی، ارت ی 
ـ  .2 ي؛دار بـرده . 1 ؛خوراك یدتول :دوره دوم ؛خوراك يدوره اول: گردآور؛ کرده : دوره سـوم ي؛ دار ینزم

 )421ـ  422 :تا بیکف،  یم(اگ برن و ن .يدار جامعه .2 ي؛دار یهسرما. 1 ینی؛ماش یدتول
 يهـا  نقدها و تـالش  ،عدب یندر ا، شوند یده میگرا نام نصر که به اصطالح سنت ینحسیدمثل س یکسان. 2
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و  یعـت غلبـه مطلـق انسـان بـر طب     ،شکل گرفـت  گرایی تفکر انسان یهالب که در ساغ دیدگاه
از  رویـه  بـی  کشـی  مسابقه بهـره  د. همچنینکر یهتوج یعیبر مواد و منابع طب را انسان یتمالک
صـورت   بـه  کشـی،  ایـن بهـره   کهو این آن بار یانمخرب و ز پیامدهايرا بدون توجه به  یعتطب
 یشـرفت راه انـداخت. پ  گذاشت، بـه  اثر سوء می یستز یطها و مح و انسان یعتبر طب جییتدر

  افزود.  یريبه طور چشمگ ،کشی این بهره یزانمو  سرعت بر یزن یعیعلوم طب
 نبـه بـه  از دو ج یـد ، باطبیعـت از  یـدار و پا ینهحفظ حرث و نسل و استفاده به يبرا اکنون

تعامـل مطلـوب و مثبـت بـا      یگـري و د یحش صـح نگر یوهش یکی آن پرداخت؛ یشناس یبآس

ثرتر و ؤم ،هدف ینبه ا یلن ی، به منظورمتعال يالگو یکاز  گیري بهره رسد ی. به نظر میعتطب
  .است تر مناسب

 یطو محـ  یعـت نگرش و نوع تعامـل بـا طب   زمینهدر  ،اسالم ینمب یند یژهوه ب یاناد همه

هـاي   در آمـوزه . دارنـد  یقابـل تـوجه   یـت رفظ ،از آن بـرداري  بهره یزانو م یوهش یزو ن یستز
 اسـت. همچنـین،   و اختالل در آن حرام دانسته شـده  یدهنظام احسن نام ،نظام خلقت اسالمی،

ی، و خصوصـ  یکننـده امـوال عمـوم    فقاعده الضرر، قاعده ضـمان اتـال   مانند يقواعد ینکها

اس و ماننـد آن  الن حق یتقاعده رعای، در احکام حکومت یمصلحت عموم یتقاعده وجوب رعا
  است. یستز یطمح بهاسالم  یو متعال دیدگاه پیشرفتهاز  هایی در اسالم جعل شده، نشانه

 يبرتـر بـرا   يالگـو و  |به رسول خداآشناترین فرد  و ترین یکنزد ×یرمؤمنان علیام

و نحـوه   یعـت تعامل و رفتار بـا طب  یوهش ،اصول ییننگرش، تب یوهدر ش یعتتعامل انسان و طب
سـالم،  ا یعنوان رهبـر آرمـان  ه عنوان انسان نمونه و هم به هم ب بود. ایشان از آن ياربرد بهره

 گونـاگون  که از حضرت در منـابع  یقابل توجه يسخنان و رفتارها رو شناخته شده است. ازاین
  است. اسالمی با طبیعت و رفتار یرهسدر  الگو ینثبت شده، بهتر

    صورت گرفته است:چند پژوهش  زمینه، ینا در

                                                                                                                                                                                   

 Nasr. Seyyed hossein: Man and Nature thespritual Crisis in:نمونه ياند. برا داشته یفراوان

Modern Man: ABC International Group, 1968 
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حفاظـت از   تبیـین  هـدف  گانـه بـا   مجموعه مقـاالت ده  ؛يستز يطکتاب اخالق و مح. 1

 یـن هـا. ا  برگرفته از ارزش ینوضع قوان یزو ن یها و اخالق اسالم ارزش یجو ترو یستز یطمح
  .اند شده یتی نگاشتهو با هدف ترب یاخالقجنبه از ها  همقال

اسـالم را بـا    ياقتصـاد  یاستسن کتاب، ای ؛البالغه در نهج ياقتصاد هاي انديشه کتاب. 2

  است. کردهبیان البالغه  بر نهج یشترتأکید ب
 يدر دانشـگاه کشـاورز   یهفق یول یندگیحوزه نما راکتاب  ینا ؛يعلو يرهدر س يعتطب. 3

مربـوط بـه   هـاي   در این کتاب، همه روایـت  ی.نه تخصص ی است،عموم یو کتاب کردهمنتشر 
یرمؤمنـان  ام سـخنان و بـه   يگـردآور  یـن، از بزرگـان د  يداقتصـا  يرفتارهـا  برخیو  یعتطب

  . شده است پرداخته تر پررنگ ×علی
الجنان اسـت   یحجلد دوم مفات نویسنده،که به قول  ی؛آمل ياهللا جواد یتآ ياتالح مفاتيح. 4

) ... ت ویسـ ز یطمحـ یوانات، حیگر، د يها ناش با مخلوقات (انسا رفتار انسان و رابطهباره و در
همـه   یـث قـرآن و احاد  یـات آ ،کتـاب  ینو مرتب کرده است. منابع ا بندي را جمعایی ه یتروا

  معصومان است.  
ـ  ي، حکمت علومانند  یآمل ياهللا جواد یتآ یگرد يها کتاب. 5 يسـت،  ز يطاسـالم و مح

 دربـاره مطالب  یبرخ ها، در این کتاب که البالغه در نهج يعمل و يحکمت نظري، شناس يند

بـه   یهبا تک یستز یطکتاب اسالم و مح مطرح شده است. در این میان، یستز یطانسان و مح
 یـن دارد. ا توجه بیشتريو قابل  یدمطالب مف، معصومان هاي یتقرآن و در مرحله بعد روا یاتآ

تفـاوت  ولـی   .مقالـه دارد  ینارتباط را با ا یشترینب ،و شناخت ینیب جهان یینکتاب در بخش تب
و  کمتر ×یسنت امام عل و یثاست که در کتاب به احاد یندر ا مقاله ینکتاب با ااین  عمده

در  یاسـالم  یـنش ب زمینه در یشترب ین، موضوع کتاب،است. همچنبیشتر استناد شده  به قرآن
  .یستز یطانسان و محدرباره  ×مانومعص یرهاست تا س یستز یطحوزه مح
 یسـت ز یطو محـ  یعـت طبدربـاره   یمعتبر علمـ  هاي هدر مجل یزن هایی همقال ،آن بر افزون

بـا  مقالـه   یـن . ادرباره طبیعت اشاره نشده اسـت  ×موجود است که در آن به سیره اهل بیت
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) یره(سـ ي رفتـار  يالگـو  یـافتن  یو در پ نگرد یم یعتبه طب ،×یره امامان معصومس توجه به
  .است یعتانسان و طب درباره ×حضرت علی

 یـف چگونـه تعر  ي،علـو  یرهدر سـ  عتیرابطه انسان و طب«است که  ینا مقاله یاصل سؤال
  پاسخ داده شود که عبارتند از: یدبا یزن یگريد هاي زمینه، پرسش یندر هم البته »شود؟ یم

  چگونه است؟ یعتبه انسان و طب ×حضرت علینگرش 

  است؟ چگونه  یعتامام با طب ياصول رفتار
  کدام است؟ یعتمحور رابطه انسان و طب

  یشناس مفهوم
. و موجـودات اسـت   یاءاشـ  یـت خلقـت، فطـرت، ماه   ي(ط ب ع) بـه معنـا   هیش: از ریعتطب .1

، و فطـرت  یزهغریعت، ) طب368/  4: 1365یحی، ؛ الطر 232 ـ  233/  8: ق 1408منظور،  (ابن
ـ  یاءدربـاره اشـ   یـب بـه ترت  ،به هم هستند که اغلـب  یکنزد واژهسه  از نظر معنایی، جـان،   یب

  )463 ـ 466 :1377ي، هر(مطرود.  یکار مه ها ب و انسان یواناتح
اسـت و   یهست یبه معن (phisis)آن  یونانیو معادل  (natura) یعتطب یسیانگل معادل

فراتـر از ظـواهر و    »یعتطب« یراز ،خود متفاوت است یو عرب یسیبا مترادف انگل یعتواژه طب
  )23 :1389ینی، (حسشود.  یشامل م یزرا ن یرماديموجودات غي، عناصر ماد
ـ   بدون انسان یدر عنوان مقاله، هست یعتاز طب مقصود ) 1: تـا  بـی کـوف،   یم(اگ بـرن و ن

انسـان اسـت.    همیشـگی و مـورد توجـه    یمکه در دسترس مسـتق  یرامونپ یالبته هست ؛است
 توجـه شـود؛   یـد با یعتدر مفهوم طب یدو شاخصه اصلگذشته، به با توجه به مباحث  ینهمچن
دو  یـن ایقـت،  . در حقیسـت و محسـوس ن منحصـر بـه مـاده     یگري طبیعتی کهنظم و د یکی

البالغـه اشـراب    آن در نهج یدر مفهوم اصطالحولی  یست؛ن یعتطب يشاخصه در مفهوم لغو
  )22 ـ 25 :1389ینی، (حس. شده است

 یرنـده در برگ یطمکـان و شـرا   يبـه معنـا   و یو فارس یاز دو کلمه عرب یبیترک: یستز یطمح .2
ی، امامید(سـ  .بیـان شـده اسـت    یمتعـدد و متنـوع   یفرتعا یستز یطمح ي. برااست انسان یزندگ
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 تـوان  یمـ  حـال  این با باشد. یتاکثر یاکه قابل قبول عموم  یجامع و مانع یفتعرنه  ، اما)165: 1389
ها، مراتع، منـابع   جنگل انندشونده مید تجد یعیاست که تمام منابع طب یمفهوممحیط زیست، گفت 

منـابع  یعـت،  از سـه عنصـر طب  یسـت،  ز یطمتون مربوط به مح. در مانند آن را در برمی گیرد و یآب
  )164: 1389ی، امامید(س. شهر و مناظر سخن رفته استیعی، طب

منظور از  ،با تسامح . ولی در این نوشتاروجود دارد ییها تفاوت یستز یطو مح یعتطب بین
در کـه   ، هـر چیـزي اسـت   نوشـتار  یـن در ا یعتمقصود از طب یناست. بنابرا یکیدو واژه  ینا

 مانندو مستمر دارد،  یممستق یريثأ(فرد و جامعه) توي  یاست و در زندگموجود اطراف انسان 

  )690: 1387ي، (جواد.  ... انجانوریاهان و آب و هوا، گ
 یـزه کـه در ذهـن شـخص و انگ    کلـی  همان اصل یعنی: همان اصول رفتار است. یرهس .3

از اصـول   یو مصـرف حـداقل   يحداکثر یدتول براي مثال،. یق استدر موارد و مصاد وي رفتار
اشـت  د اي گسـترده  ياقتصاد یتفعال ×علیامام د. بو ×علی ) حضرتیعمل یره(س يرفتار

  .شد حضرت میخود  از آنِ ی،کمبخش صرف وقف و صدقه و که اغلب، 

 تـوان  یمـ  یق،مصـاد  یلو تحل آوري با جمع ین. بنابرااند یرهس یقمصاد ،است رفتارها گفتنی
، اغلب بدون درنظر گرفتن قرائن ،مورد یکرفتار در  یک ولی) را کشف کرد؛ یاصل کل(یره س

اي  بـاره مسـئله  گفتار حضرت را در گاهرفتارها و  یدبا یرهکشف س ي. برایستن یرهس کننده بیان

 تناقض دارند، یاتضاد  يکه در نظر بدو يموارد مشابه و موارد یلاز تحل و پس کرد آوري جمع
  .ی قرار گیردعمل يالگو، تا در موارد مشابه رداستخراج کی را کل یاصل

 یـن و سـنت در ا  یرهمقصـود از سـ   هایی با هم دارنـد،  تفاوت یرهگرچه سنت و سا: سنت .4

 بـاره حضـرت در  يو گفتـار  يرفتـار  یقکـردن مصـاد   یسـت ل، نوشتار هدف ایناست.  یکیمقاله 
 یعملـ  هاي گیري اصول و جهت یافتن یپدر  یق،توجه به همه موارد و مصاد بلکه با یست،ن یعتطب

آن شـکل   یـه ) بـر پا یقعنـوان مصـاد  ه (ب حضرت هاي یهاست که رفتارها و توص ×علیحضرت 

  گرفته است.
 یـري نـوع نگـرش بـه جهـان و انسـان و بـه تعب      ي، اعتقاد ی: مراد از مبانياعتقاد یمبان .5
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بـه جهـان و    ×علـی  امامـ  یدگاهدر د یاصل هاي شاخصهاین نوشتار، است. در  یشناس یهست

کننـده   یینتع يو اصول رفتار یو عمل يمنشأ اصول رفتاري، اعتقاد ینظر است. مبانمد ،انسان

اصـول   یـین در تب ياعتقـاد  ینقـش مبـان   ین،. بنـابرا اسـت  یعتبا طب ییرورویا رفتار انسان در
  است. یرفتار خاص در موارد جزئ ییندر تع يمانند نقش اصول رفتار يرفتار

واحـد بـا اعضـا و     یسـتمی س یسـت، ز یط: انسان و جهان و به تبع آن انسان و محهرابط .6
انسـان   آفرینش یچیدگیارتباط، با پ ینا یچیدگیاجزاء مختلف هستند که با هم ارتباط دارند. پ

متناسـب اسـت. از دیـدگاه امـام      دو ینا یانم يظاهریرو غ يو عناصر مرتبط ظاهر یعتو طب
 یعـت در نگـرش و طب  یـز ن یعـی طب یطو شـرا  یعت،، بر طبانسان نگرش و رفتارییر تغ ×علی

اثـر   یعـت در طب یـز هـم ن  ها با حضرت، روابط انسان یدگاهاز دین، ا بر افزون دارد.  یرثأانسان ت
  اشاره خواهد شد. بیان شده است که به آن یزن یقرآن هاي در آموزه حقیقت، ین. اگذارد می

  مستقل یامخلوق  طبیعت
 یـه مستقل و بـدون تک  يوجود .1: یستنگر یعتبه طب دیدگاه توان از دو میی، کل یمیتقس در

  (با درنظر گرفتن خالق آن) .وابسته یامخلوق  .2 ؛آورنده آنیدبر پد
یـریم،  را در نظر بگ یدگاهاز دو د یک کدام ینکهبسته به ا یعت،رابطه انسان و طب یبررس در

 یـدگاه و در د یعتانسان و طب :طرف دارد رابطه دو ،اول یدگاهبحث متفاوت است. در د یتماه
قابـل   یارنکته بسـ  )158 :ق 1414البالغه،  نهج( و خالق. یعتانسان و طب :سه طرف دارد ،دوم

 ،دوم یـدگاه طـرف در د  یـک است که افزوده شدن  ینبا هم ا یدگاهدو د ینا یسهتوجه در مقا
در  یـادین بن ییـري تغ ،ساختار ین. در نظر گرفتن خدا در ایستافزوده شدن تعداد اطراف ن فقط

  . در پی دارد یتحول اساس و آورد یم یدو ساختمان دو طرف پد یاساس روابط اجتماع
) در یگـر د يهـا  (انسـان  است که انسان را بـا بـرادرش   ینا یادینبن ییرو تغ یاساس تحول

بـا همـه    یعـت ) و طب189: تـا  بـی (صـدر،  کنـد   شریک مـی  یخالفت اله از امانت و ينگهدار
و  رود بـه شـمار مـی    یقرار دارد، امانـت الهـ   ینزم يکه رو یکس و هر یزچ و هر یشها تثرو

(کـه   یهطرف سـوم قضـ   حقیقت، . درکند یتباشد و حقوق آنها را رعا دار آن انتام یدانسان با
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کند.  یرا دگرگون م ی) روابط اجتماعگیرند یآن را در نظر نم یدر ساختار عناصر اجتماع یبرخ
  )187 :تا بی(همان، 

سـه در ذهـن    یـن ا یـف تعر یزو انسان و ن یعتنگرش انسان به جهان، طب ،دوم یدگاهد در
 یـف بـا خـدا تعر   یعترابطه انسان و طب یهدر سا یعت،و رابطه انسان با طب استانسان متفاوت 

و  یـف تعر آفرینش خـالق،  یههمه اطراف و روابط را در سا ،. در نظر گرفتن طرف سومشود یم
 یـز اصـول رفتـار و الگوهـا و ن    گزینش و نگرش، در ینشبر ب ، افزونتفاوت این .کند یم یینتب

  )63 ـ 64: 1387ی، آمل ي(جواد. خواهد بود اثرگذار یعتنوع رفتار انسان با طب
 یعترابطه انسان و طبمورد توجه است، مخلوق خدا  یعتدوم که طب یدگاهدر د براي مثال،

 یفـه خل، در دست انسان اسـت و انسـان   یمانت الها یعت،که طب شود یم یفصورت تعر ینبه ا
و  نگـرد  یمـ  یعـت بـه طب  اللهـی  یفهخل چشمانسان از  یدگاه،د یناز آن. با ا برداري خدا در بهره

بـه خـود حـق     ،دار انسـانِ امانـت   ینکنـد. همچنـ   پیگیـري مستخلف خود را  کوشد اهداف می
و در یر پـذ  یتا کند؛ بلکه مسـئول خود را ارض یطلب منفعت یلممحدودیت، و  یدبدون ق دهد ینم
  (مجاز) خواهد بود. و حالل درست و ینهبه برداري بهره یپ

بسـیار  ) یاهـان و گ یوانـات هـا، ح  هـا، آب  (کـوه یعـت  به طب کردنتوجه  ×یسخنان امام عل در
حفـظ  یعـت،  در طب یالهـ  هـاي  توجه به نشـانه برخی موارد مانند  ، بهدر کنار آن سفارش شده است.

 238، 271 ـ  272، 217 ـ  218: ق 1414البالغـه،   (نهـج  یعتدر طب ینشبه اسرار آفر توجهیعت، طب
یار تأکیـد شـده   بسـ  یز) ن270: 1388ي، بر روح و روان انسان (جواد یعتطب یرثأت ه) و توجه ب235 ـ

  داشته است. در پی یقابل توجه يو اعتقاد یعلم آثار یزموارد ن یناز ا یکهر که

   یرهسبه  یستمینگاه س ضرورت
سـاختار   يمجموعـه دارا  یـن ) ا158 :ق 1414البالغه،  (نهج. مخلوق خداست ی،هست مجموعه

دارنـد و روابـط    ارتبـاط مجموعه بـا هـم    ینآنهاست. همه عناصر امیان خاص، اجزاء و روابط 
 یسـتمی س یننظام خلقـت و تکـو   ین. بنابرااست گذاراثر یکدیگرو پنهان آنها در  یداو پ یچیدهپ

 یعتآن انسان و طب یکه دو عنصر اصل یستمس یندارد و هم سازمان. در ا نساما است که هم
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    1.یعترابطه انسان با انسان و رابطه انسان با طب نیاز دارد؛ یفتعر بهدو نوع رابطه مهم  ،است
 یتاهم نبهآنها، از چند ج میانو روابط مهم  یعناصر اصل ینبه ا یو سازمان یستمیس نگاه

قانونمند بـودن   ینکهبر ا دیدگاه افزون ینو ا ي داردو قواعد ینقوان یستمس هینکا نخست دارد:
بـا   ینکـه ثر اسـت. دوم ا ؤکشف قواعـد مـ   يانسان برا گیري در جهت گیرد، یروابط را فرض م

 یـن و سازگار با ا یحتعامل صح یوهش ا،و انسان و روابط آنه یعتمربوط به طب هاي کشف قانون
  .یافترا خواهد  ینقوان

 نخسـت شـود:   بررسـی در چند مرحله  یدبا يعلو یرهدر س یعترابطه انسان و طب ابراین،بن
و  هـا از رفتار برگرفتـه  کـه  یعملـ  يو الگوها ياصول رفتار یعت؛ دومنوع نگاه به انسان و طب

  است. یستز یطو مح یعتطب بارفتار حضرت  ،و بخش سوم استحضرت  يرفتار هاي یهتوص
عنـوان  ا و بخش دوم ب »یعتطب بارهدر ياصول اعتقاد«عنوان با  ،مقاله ینبخش اول در ا

اصـول   یعنی(یره عنوان سه . آنچه بشود می یبررس» ×علی ) حضرتي(رفتاری اصول عمل«

ـ   يالگـو  یـد اسـت) با یره و نه رفتار صرف که مصداق سـ  یکل آن  یـروان پ یـژه وه مسـلمانان ب
قـرار   یرهسـ  حیطـه و دوم در بخـش اول   فقطا یربخش اول و دوم است؛ زیرد، حضرت قرار گ

و  یو موارد رفتار عمل یقاست که به مصاد یثیو احاد ها یتروا يآور . بخش سوم جمعگیرد یم
از اسـراف و ماننـد    یزپرهي، درختکاري، باغداري، کشاورزباره حضرت به افراد درهاي  سفارش

محسوب  یرهس مباحث ی جزوشده، ول ها توجه پژوهش یمهم در برخ ینابه آن پرداخته است. 
  .یستندو موارد ن یقاز مصاد یکشف اصول کل یدر پها  یرا این پژوهشزشود؛  ینم

                                                                             

یگانگی خداونـد   باید اتنه نهو  بکوشد این وحدت و یگانگیبراي درك  انسان باید واحد است و ،خداوند. 1
نوعی وحدت درهم تنیده وجود دارد که موجب ارتبـاط   ءهمه اشیا میان، بلکه باید بیابد که رك کندرا د

آنهاست؛ یعنی اثر توحید خداوند در کل نظام کیهانی و جامعه بشري و زندگی انسـانی، در   میانمتقابل 
 هاي انسان، سریان خواهـد داشـت؛ بـه    ر ساختهرابطه میان انسان و جهانِ طبیعت، در اندیشه انسان، د

هسـتی و زنـدگی    جهـان طبیعـت و   مشیت خداوند را در اي که همه اشکال این توحید، حکمت و گونه 
  )63: 1387جوادي آملی، ( .کند انسان منعکس می
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  انسان یتو مسئول محوریت
بخـش   یـن از ایی جز ،و انسانی از ساختار نظام هست یبخش کوچک یست،ز یطو مح طبیعت

البتـه  است.  یو هست آفرینشمحاط در  یعتو طب یعتطب یرهانسان محاط در دا یناست. بنابرا
است و  مسلط موجودات و مخلوقات دیگرسرنوشت، انسان بر  یینو تع اثرگذاريقدرت از نظر 

 یعـت رابطه خـود و طب  یزو ن ایجاد کند یبزرگ ییراتتغ یعتحرکت خود و طب یردر مس تواند یم

/  رعـد ( ».بِأَنفُِسـهِم إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتي يغيروا مـا  « مطلوبش سوق دهد.به سمت را 

11(  
، فقـط  نظـام خلقـت   ياجـزا  میـان دارد. در  یژهو و یعرف یگاهیجا ،در ساختار خلقت انسان
و همه  اند او خلق شده يبرا یدگانآفر ینی، دیگرد هاي دارد و بنابر آموزه يو آزاد یارانسان اخت

) و 29/  ؛ بقـره 12ــ   13/  یه؛ جاث20/  (لقمان ر اومسخّ ،و آنچه در آنهاست ینها و زم آسمان
 یـین ثر و تعؤنـوع انتخـاب انسـان، عامـل مـ      ین) بنابرا30/  (بقره. است ینخدا در زم ینجانش
  است. یعتدر رابطه انسان با طب اي کننده

ي و پاسـخگو  پـذیر  یتمسـئول  یـد با ،و حـق انتخـاب   يداشتن آزاد دلیل انسان به از سویی
و در  هداشـت  یمنطقـ  یـل دل یعت،رابطه خود با طب وهیانتخاب نوع و ش يبرا ،باشد کارهاي خود
و  خـود قـرار داده و حـق انتخـاب     ینو جانشـ  آفریـده که او را  یعنوان کسه (ب مقابل خداوند

  ) پاسخگو باشد.یدر خالفت اله یکعنوان شره (ب ها انساندیگر  داده) و یتمسئول
و پاسـخگو نباشـد، رابطـه     رپـذی  یتمسـئول  یـا خود را در نظام خلقت نشناسـد   یگاهانسان جا اگر

 ینشاو در آفـر  یگاهنخواهد داشت. ضرورت شناخت انسان و جا یعتبا طب یشده و قابل قبول یفتعر
تأکیـد   دهنده یاري، نشانبس هاي مهم است و کلمات قصار و خطبه یاربس ×حضرت علی یدگاهاز د

انسـان   یخودشناسـ  ،تحضـر  دیدگاه ) از65 ـ  72 :1388ي، (جواداست. امر  ینفراوان حضرت به ا

) و 292 / 20: ق 1404الحدیـد،   ابـی  ؛ ابـن 588: ق 1410(التمیمی اآلمـدي،   1یخداشناس به معناي

                                                                             

 .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«. 1
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  )712 :ق 1410(التمیمی اآلمدي،  1.هاست شناخت ینتر سودمند

درك کـرد،   ینخود را در سـاختمان تکـو   یگاهاگر انسان خود را شناخت و جا ینکها توضیح
 کوشـد  یعت، میبلکه در انتخاب هرگونه رفتار و تعامل با طبتابد،  یرا برنم اي رابطه یاهر رفتار 

و  یسـت ز یطمحـ  یعیطب یرخالق و سازگار با س هاي و در جهت خواسته ینشمطابق هدف آفر
در مقابـل رفتـار خـود بـا      یانسـان  ین) چنـ 72 ـ  77 :1388ي، (جوادقدم بردارد. انسان  یزندگ

پاسخ خواهد داشـت.   یفیو ک یهرگونه تعامل از جهت کم ياست و برا پذیر یتمسئول یعت،طب
 رفتارش  یتو مسئول رسیدنخواهد  یزن یخداشناس، به خود را نشناسد یگاهاگر انسان جا ینبنابرا

 رسـاند و نیـز   میان آنها آسیب مـی و روابط  ها انسانمسئولیتی، به  این بیو  پذیرفتنخواهد  را
  .شود یعت میطب یبموجب تخر

بـه لـزوم    یعـت، در رابطـه انسـان بـا طب    ×یامـام علـ  هـاي   سـفارش از  یبخشـ  رو این از

رفتارهـا چـه در    یـن . اهایش اختصـاص دارد رفتار برابرو پاسخگو بودن او در  پذیري یتمسئول
و  پـذیري  یتمسـئول  یطـه خـارج از ح  توانـد  ینمـ  یعـت، طب برابـر ها و چه در  انسان دیگرمقابل 
شـود.   ي، دریافت مـی علو یرهدر س بیان شده ینیب ع جهاناز نوحقیقت،  ینباشد و ا ییگو پاسخ

  )122 ـ 125 همان:(

   یعتبا طبوي انسان در رابطه  ینشب یرثأت
نسـبت بـه    تواند یخود را با آن روشن کند. او نم یفتکل یدو با کند یم یزندگ یعتدر طب انسان

 یـدگاه و د یـت ذهناطراف خود  یستز یطمح طبیعت بینشی نداشته باشد. همچنین باید درباره
انسـان و جهـان) اصـول     دربـاره شـخص   یـنش کنـار ب  (در نگرش ینا داشته باشد که یخاص
ـ  برگزینـد.  را  یانتخـاب، رفتـار خاصـ    رایطتا در ش کند یم ییناو را تع يرفتار  یم(اگ بـرن و ن

  )  7: تا بیکوف، 
 . آنمخلـوق بـودن اوسـت    ×یرمؤمنـان علـی  ام از دیدگاهو مهم انسان  رجستهب ویژگی

                                                                             

 .»معرفة النفس أنفع املعارف«. 1
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، 508، 267، 115 :ق 1410(التمیمـی اآلمـدي،    کنـد.  یخطاب م با این لفظانسان را  حضرت،
/  18، 257/  9 ،148 / 9 ،132/  6 ،232/  3 ،111/  1: ق 1404الحدیـد،   ابـی  ابن ؛783، 553
حقیقـت، در   یـن خالق خود هسـتند. ا  هاي و نشانه ها یهآ نیزو اجزاء و ظواهر آن  یعت) طب321

طـاووس،   اننـد م یوانـات موجـودات و ح  یاسرار برخ یانبگاه که به  ، آن×علی کالم حضرت
، 271 ـ  272، 217 ـ  218: ق 1414البالغـه،   (نهـج . مشـهود اسـت   پـردازد،  می زنبور و مورچه

نگـران از   یـا و گو کنـد  یمـ  یخالقشـان معرفـ   ینهو آ یهرا آ یقمصاد ین) حضرت ا235 ـ  238
  آن، دغدغه توجه به خالق را دارد. هاي ایییبو ز یتدر مشاهده طب نغفلت انسا

بلکـه هـر دو    ؛مسلط بـر انسـان   یعتاست و نه طب یعتنه انسان مالک طبیدگاه، د ینا در
 ینوجانشـ  ینـده انسـان نما  ها، فقط آفریدههمه  یانخالق واحدند و در م یکمخلوق و مملوك 

 یرهدر سـ  ینو شـرط) بنـابرا   دیـ ق بینه  ،(البته محدود .است یعتاهللا) و مسلط بر طب ةيفخل( خدا
یعـت،  امانت خالق در دست انسـان اسـت و حقـوق انسـان از طب     یعت،طب ×یرمؤمنان علیام

 یسـت، ز یطو محـ  یعترفتارش با طب در قبال نوع ،و انسان در برابر خالق خود یستنامحدود ن
 او از و مصـرف  يبـردار  بهـره  یـزان مچگـونگی و   ي) و برا283: 1388ي، (جواد مسئول است

  وجود دارد که در ادامه خواهد آمد. طبیعت، راهکارهایی
ین . بنـابرا اسـت (واحد) و مستقل  جدا از خالق یعت،انسان و طبیدگاه، د یننقطه مقابل ا در
 یعـت خود را مالـک طب  ،بلکه انسان )122همان: (پذیر،  یتدار است و نه مسئول نه امانت انسان،

 انسـان  ار مطلـق کـه  یـ اخت ین. با اداند یپاسخگو نم و یونخود را مد یو در مقابل کس داند می
اسـتثمار   و نه در داند یم یستز یطو مح یعتبه حفظ طب یدخود قائل است، نه خود را مق يبرا

  .اندیشد یم یندهآ هاي قائل است و نه به نسل يحد و حصر ،آن از برداري و بهره
چگونـه خواهـد    یگـر ها و جوامع د ننوع انسان با انسا ینرابطه ایدگاه، د ینا دراست که  روشن

 یو حقـ  داند یم یببلکه رقیک، نه شر یعت،از طب برداري را در بهره یگرد يها انسان، انسان ینبود. ا
(اگـر  یـدگاه  د ینا یاست که غلبه و استثمار کند. در پ یو حق با کس گیرد یدر نظر نم یگراند يبرا
 خصـمانه  هـا  و رابطـه  گیرنـد  مـی  اسـتثمار قـرار   مـورد  یزجوامع ن ها و انسان دیگر) شود افراط یکم
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و نحـوه   یـزان کـس در م  یچو هـ شـود   ها می یوانروابط ح یهها شب رابطه انسان حقیقت،. در شود می
  .یستمسئول ن یگرها و جوامع د از انسان کشی بهره یزو ن یعتاز طب برداري بهره

معلـول نـوع    حقیقتدر  عت،یرابطه انسان با طب رسد یبه نظر مآنچه گفته شد، توجه به  با
 بینـی  جهـان  ین،اوسـت. بنـابرا   بینـی  از جهان یو انسان و تابع یعتطب ،نگرش انسان به جهان

  کننده رفتار است. یینتع یرهکننده و الگو و س یینکننده رابطه، رابطه تع یینانسان تع

  عکسه و ب یعترابطه انسان با انسان بر رابطه انسان با طب یرثأت
ها بـا هـم    ) رابطه انسان1: تا بیکوف،  یم(اگ برن و نیعت، و نفوذ متقابل انسان و طب یرثأبر ت افزون

) 105 ـ  106 :1387: (جـوادي آملـی   1.ثر استؤم یعتدر رابطه انسان با طب یزو رابطه انسان با خدا ن

 .وجـود دارد  ×حضـرت علـی  ) و هم در کلمـات  16/  ؛ جن96/  ها هم در قرآن (اعراف آموزه ینا

ــ ــی ن(اب ــد،  اب ــدي، 78ـ    79/  9: ق 1404الحدی ــی اآلم ــان، در 188: ق 1410؛ التمیم ــر انس ) اگ
 ییخـدا  ین) بداند و خود را جانشـ یعت(طب هی، دیگران را شریک و برادر خوداز امانت ال يبردار بهره

 یـدگاه د یـن مطـابق ا  یروشـ  یعت،از طب گیري ، در استفاده و بهرهکردهر او را مسخّ یعتکه طببداند 
 یتینه مسـئول  ،قائل نشود یآنان حق مستقل يبداند و برا یبرا رق یگرد يها و اگر انسان گزیند یبرم

  .  یعتاز طب یکش در بهره محدودیتیقائل است و نه  یگرد يها در قبال انسان

  
                                                                             

 ـ  318: »تأثیر حسن معاشرت در سالمت محیط زیسـت «با عنوان  يستز يطحاسالم و مفصل پنجم کتاب . 1

  .يعلو یرهقرآن استناد کرده است نه س یاتبه آاغلب، موضوع است که البته  یندر رابطه با ا 277
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  ياعتقاد مبانی
) 63 :1387، (جـوادي آملـی  ی عالم هست يبرا» واحد يخدا یتخالق« ×یرمؤمنان علیام یرهس در

حتـی   .اسـت  یعـت رابطـه انسـان و طب   يبـرا  ياعتقاد یهپا ترین یاساسیعت، طب و از جمله انسان و
 يمخلـوق خـدا  « یعت،انسان و طب زیرا ؛دارد یشهاصل ر یندر ا ي،اعتقاد یمبان دیگرگفت  توان یم

، میان اجـزایش  يتزاحم ظاهر ین) نظام خلقت در ع39 ـ  41 :ق 1414البالغه،  (نهج 1.است» واحد

خلقـت   یـن هدف واحد و کامالً مرتبط به هم است. ایوسته، منظم، قانونمند و داراي به هم پ ینظام
 یـه ما تر قابل شناخت اسـت و دسـ  با تفکر و تدب فقطدارد که  يرموز و اسراریده، و درهم تن یچیدهپ
سـت.  ا هدف آن یصحاکم بر آن و تشخ ینو نظم و نظام آن و قوان یعتدر طب یقتفکر، نظر دق ینا
موهبـت   ینبرتـر  و یلتفضـ  ینبـاالتر  ×علـی حضرت  دیدگاهتفکر و تعقل در  ین) ا271 همان:(

  )691 ،205: ق 1410(التمیمی اآلمدي،  .خداست
الحدیـد،   ابـی  ؛ ابـن 403همـان:  ( ،بود که بپرسند ینا نیزخواسته حضرت از مردم  ترین مهم

  .  دست یابند یدنبه تفکر و سپس فهم از راه پرسش،) تا 46/  7: ق 1404
 یطاز محـ  یـی جزحقیقـت   وجود دارد و انسـان در  یو محاط یطرابطه مح یعت،انسان و طب بین

بلکه اتصال و ارتباط وجـود   یست،ن یانفصال و دوگانگ یعت،انسان و طب ین میاناست. بنابرا یعتطب
از ناشـی  کـه   یکلـ  هاي گیري جهت یتبر رعا یعت، افزوندر تعامل با طب یدانسان با یجهدارد. در نت

  .درنظر بگیرد یزرا ن یعتبا طبع طب يسازگارآفرینش است، جهان  به یستمینگاه س
انسان و هـم   یعیتشر یتزمان هم عرصه هدا هم یعت،که طب کند یاقتضا م یستمیس نگاه

 یعـت، و تصرف انسـان در طب  یرهم تسخ ینخدا) بنابرا یفهعنوان خله (ب. باشد وير اراده مسخّ
(جهت یست. حد و حصر ن بی یعتاز طب گیري انسان در بهره يست و هم آزادمشروع و مجاز ا

                                                                             

متعال نسبت  به خداوند را مخلوقات و موجودات ، آفرینش×امام علی . موارد زیادي است که1
...؛ سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان  فلق احلبة و برء النسمةو الّذي «دهد، مانند  می

و  728ق:  1410، غررالحکمبردند. ( کار می بهحضرت بارها این تعبیر را ...» (انسان) را آفرید
 )374و  147و  50ق، ص  1414، البالغه نهج؛ 733و  731
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  )  165 ـ 168: 1388، نک، جوادي آملی یر،مفهوم تسخ یلیتفص یحتوض
تسخیر در جایی است که فعل، مالیم با طبع فاعل است و فاعل مفروض براي  ...

ت اوست، انجام آن کار خلق شده است و عامل بیرون، آنچه را که مقتضاي طبیع
کـه تحـت    گوینـد  به فاعلی می» فاعل بالتسخیر«کند.  خردمندانه از او طلب می
اي هـدایت   ر را بـه گونـه  کند و آن مبدأ، فاعـل مسـخّ   تسخیر مبدأ دیگر کار می

کند که بهره احسن را از آن ببرد؛ مانند کار باغبان که حرکت بـالطبع آب از   می
در . کند که آب بـه درختـان برسـد    یسینه کوه به دامن را در مسیري هدایت م

صـورت   است؛ اما اگر آب تحـت فشـار و بـه    دهباغبان آب باغ را تسخیر کر ،واقع
است؛ زیرا آب مفروض، برخالف طبیعت » بالقسر«فواره به باال برود، فاعلیت آب 

  )166 (همان: . ... رود با فشار به باال می ،خود

هدفمند  یزو ن یعتوجود نظم و قانون در طب یعنی ؛»واحد دانستن يخدا خلقت«طبیعت را 
 ینـه کشـف و زم  یشترب یعت،نظم و قانون طبکند،   یشرفتپ یشترب يبودن آن. هرچه علوم بشر

وجود نظم و قـانون اسـت کـه    دلیل   شود. در اصل، به یفراهم م یعتانسان بر طب یشترتسلط ب
شـده و سـفارش مـداوم     شـمرده  یمحکـ  يخدا یاتمجموعه خلقت) از آ تعبیري(و به  یعتطب

  .شود یآن م هاي یچیدگیو پ ینکشف قوان ینهمل و تدبر در خلقت، زمأبه ت ×علی حضرت
) 40 ـ  41 :ق 1414البالغه،  (نهجاست  داشته یجیتدر آفرینش حضرت، دیدگاه از طبیعت

هـدف از   یهدر سـا  ،هـدف  یـن اکند.  یرا دنبال م یدارد و هدف مشخص ی نیزمشخص یانو پا
هـدف   يتا در راسـتا  شده استمسخر انسان  یعت،طب رو این از. شود یم یفنسان تعرا آفرینش
و  اش در آفـرینش  ویـژه  یگـاه جا بـا انسـان   حقیقت،. در یردانسان قرار گ یتعال یرو س آفرینش

از جانـب خـدا، محـور     یعـت طب یرو تسخ یخالفت اله دلیل نیز بهمشروعش و  يو آزاد یاراخت
را در  یعـت رابطـه خـود و طب   توانـد  ی. انسان ماستثر آن ؤنصر مو ع آفرینشسازمان  یاساس

سوق دهد تـا   نفیدر جهت م تواند یکند و م یلمثبت آن را تحص یجو نتا یفتعر ،جهت مثبت
  .ببیند یارقم بزند  یعتآن را نسبت به خود و طب بار یانآثار ز
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توان  یمدبر بوده، م یو ناظم یمحک يخداآن،  قمخلو ینکهو در نظر گرفتن ا یعتنمودار: با مشاهده نظم طب توضیح
ـ  يبرا یندهقانون دارد، از گذشته به عنوان تجربه استفاده کرده و آ نقانون دارد. چو یعتکه طب گفت  ینـی ب یشما قابل پ

  .یمکن برداري بهره یدارقانونمند و پادرست،  یعتو از طب یزير برنامه توانیم یم ینخواهد بود. بنابرا

  يرفتار يو الگو یعمل سیره
انسان  یطرهمسخر و تحت س رود، ولی به شمار میانسان  آفرینش يمنشأ و علت ماد طبیعت،

) 10/  (اعـراف  .اوسـت  )ولَقَد مکَّناکُم في اَألرضِ وجعلْنا لَکُم فيهـا معـايِش  ( یشـت و منبع مع

انسان بوده و انسان بـه   رايب یاله یاتو مظاهر آن، آ یعت) طب29 ـ  30: 1388، (جوادي آملی

هو أَنشأَکُم مـن اَألرضِ واسـتعمرکُم فيهـا    (. مور استأو کسب منافع از آن م یعمران و آبادان
جِيبم ي قَرِيببإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم وهرفغت61/  (هود )فَاس(  

او  یروحـ  یو تعـال  يمـاد  یشرفتپ طیبا شرا یدبایعت، انسان در تعامل با طب یعمل الگوي
 یجـاد باشـد. ا را داشته  یندهو آ ینسل فعل يبرا یدارو پا ینهبه برداري بهره یطشرا یزسازگار و ن

را  یحصـح  يرفتـار  ي. الگـو شـود شـدن آن   یمعق یا یبموجب تخر یدنبا یعت،در طب ییراتتغ
و  یعـت ارتبـاط بـا طب   در رفتار و گفتار حضـرت، در  ×یامام عل مورد توجهاصول  از توان یم

  .کرداستخراج  یستز یطمح
 کامـل حضـرت   اشـراف و  |رسـول خـدا   یرهبه س يعلو یرهس یکینزد دلیل الگو به ینا
بـه   تواند یمین، اهداف ساختمان تکو یزو رابطه آن دو و ن یعتشناخت انسان و طب به ×علی

 يالگـو  تـرین  خشو اثـرب  تـرین  و مطمـئن انسـانی  جوامع  يبرا یاسالم لگويا ینعنوان بهتر
  شود. یمعرف یعتتعامل انسان و طب ینهدر زم یدارتوسعه پا

، عـدالت  ×علـی  حضـرت  يرفتـار  يمحور در الگـو  ترین یو اصول ترین ی: اصلعدالت. 1

 1414البالغـه،   نهـج ( »فَإنَّ في الْعدلِ سعةً و من ضاق علَيه الْعدلُ فَالْجور علَيه أَضيق. «است

ــاس «و » 57 :ق ي أَســو ــدلُ أَقْ ــدي،  ( »الْع ــی اآلم ــدل أل«و  )49 :ق 1410التمیم ــاة ع حي
 ینـه آ ،عـدالت  )297 :همـان ( »بالعدل تتضاعف الربکـات «و  )440، 307 :همان( »(االحکام)

. نقطه مقابل عدالت، شود یتدر رابطه انسان با انسان رعا یداست که با یهمه اصول ينما تمام
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ـ «کنـد.   یحرث و نسل را نابود م واست  یانسان ینهمه روابط ب تامم است که نمود ست ک يهل
حضـرت   هـاي  ) خطبـه 289/  8: ق 1407ینـی،  الکل( »يرتهاحلرث و النسل بظلمه و سوء سر

و  یـت (فارغ از مذهب و مل در رابطه انسان با انسان ،ضرورت اهتمام به عدالتباره در ×یعل

کنـدن   یحتـ سـتم   ینتـر  کوچـک حضرت نمونه، راي ) متعدد و مشهور است. بیتنژاد و جنس
گـرفتن   یا) 5/  5: ق 1407ینی، الکل ؛74/  2: ق 1404ید، الحد ابی (ابنیهودي  يپااز  خلخال

. دانـد  ینم پذیر یا بخشودنی یه) را توج245/  11: ق 1404الحدید،  ابی (ابن دانه از دهان مورچه

ـ  يقُتلَ عل(. شد کشتهورزي بسیارش،  براي عدالتحضرت  مشهور است يف    ـهتادبابِ عـرحم
هلدةَ عدشل(  

بـه معنـاي ایجـاد نابسـامانی      ،: در لغت به معناي سامان بخشیدن و نقطه مقابل افساداصالح. 2

 حقیقـت، عـدالت در   1کار رفته است. متضادي است که در قرآن به هاي است. اصالح و افساد از واژه

 اي) و صـالح و اصـالح بـه معنـ    553 :ق 1414البالغـه،   (نهج خود است يجا در یزقرار دادن هرچ
 یـت هـر دو بـا هـم مطلـوب اسـت. بـا عـدالت، ماه        ینو ا یشرفتو پ یدتولکوشش براي و  رکتح

دو در نظـر گرفتـه و بـا در     ینا يو سازگار سو یگرانسان از د آفرینشو فطرت و سو  یکاز  یعتطب
  .شود یم یعمل ،و رشد یدرست تعال یرمس دنیمونظر گرفتن اصالح و مصلحت، پ

 ،نکـردن بـر آن تأکیـد دارد، سـتم     یـز ن یمقرآن کر خداوند درحفظ حرث و نسل که  براي
مصالح و انتخاب حاکمان صالح در جهت صالح  یتبا رعا یدبا بلکه )205/  (بقرهیست. ن یکاف

  )333 :ق 1414البالغه،  (نهج. حرکت و اصالح و ارتقاء وضع موجود را دنبال کرد
و  یفعلـ  یحفـظ منـافع عمـوم   توجه دارد و بـراي   مصلحت و اصالح مردم ، بهصالح والی

 ها یتو ظرف گیرد ینظر نم مصالح مردم را در یقناصالح و حاکم ناال یوال کوشد، ولی می یندهآ
 ×علی امام رو ازاین. کند یم صرف کمیبه نفع عده  یا دهد یرا هدر م یعموم هاي یهو سرما

                                                                             

)  88/  هـود ( ؛)85، 56/ اعراف  ( ؛)114، 35/  ءنسا(؛ )228، 220/  بقره( هاي صالح و اصالح در سوره. 1
 ) و116/  هـود (؛ )73/  انفـال (؛ )64، 33، 32/  مائـده ( ؛)205/  بقـره هـاي (  و افسـاد در سـوره   سادو ف

 ) آمده است.83/  قصص(
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 ینسـرزم  یمـردم و آبـادان  جویی براي  صالحرا  یانفلسفه وجود وال، اشتر کاش به مال نامه در
به عمران و آبادي شهرها، قصبات، روسـتاها و   کند یم یه) و به مالک توص427 همان:شمرده (

صـالح   بـه  کـه  يا بـه گونـه   یـرد، ولـی  زیر نظر بگبا دقت  ها بپردازد و خراج و مالیات را قریه
ر حـال دیگـ   بهبـود در دهنـدگان،   وضع مالیات و حال مالیات زیرا بهبود؛ دگان باشددهن مالیات

  است. مؤثرنیز  افراد جامعه
با اصالح شدن  مگرشود،  یکه رعیت اصالح نم آید یبر م ینچن ×علیاز کلمات حضرت 

  )333 همان:( .با رو به راه بودن رعایا ، مگرشوند یو زمامداران اصالح نم ،والیان و زمامداران
 يتمـام اصـول رفتـار    یشـه بـه منزلـه ر   توانـد  یمراعات صالح و اصالح، م دیدگاه یک از

همه در  یراز شمار آید؛ به آن  یقمصاد یو موارد آت یعتدر رابطه انسان و طب ×علی حضرت

  .استانسان  یجهت مصالح عموم
 ینـی، بزرگـان د  هیراز سـ  یرياسالم و الگـوگ  یند یژهوه ب یان: ادینید هاي بر آموزه یهتک. 3
 درست گیري و جهت یعتاز طب برداري بهره یحصح یوهکردن ش ینهدر نهاد یقابل توجه نقش

اجـرا   بـراي مطمـئن   ینیو تضـم  يقو اي هپشتوان تواند یم ین. ددارد یعتدر رابطه انسان و طب
 یزهگو ان باشد یعتاز طب یدارو پا ینهبه يبردار و بهره یعتو طب انسانرابطه  یحصح یوهشدن ش

  .افزایش دهدو  ندرا حفظ ک یدو تول یعتطب نداشت انسان در نگه
از  یشـگیري از مواهـب آن و پ  درسـت  و استفاده یعتبه حفظ و توسعه طبینی، د در قواعد

 اننـد م يقواعـد  تأکید بسیاري شـده اسـت؛  جبران خسارت  یزبه آن و نضرر رساندن اتالف و 
قاعـده  ی، مصلحت در احکام حکـومت  یتقاعده رعاقاعده اختالل نظام، قاعده اتالف و ضمان، 

  الناس و مانند آن. عدالت، قاعده حق
 بـا در نظــر گـرفتن تقــوا   یــدبا هـا  یــتهمــه امـور و فعال  ×یرمؤمنــان علـی ام از دیـدگاه 

 هاي حضـرت،  سفارشدر غالباً باشد.  یاله یعت) و در محدوده شر351 :ق 1414البالغه،  (نهج
مـورد توجـه و اهتمـام باشـد و      اي در جامعـه  یـن هرچه د ینبنابرامقدم است.  یزچ تقوا بر همه

 یطو محـ  یعـت حفظ و توسعه طب يبرا یو پشتوانه مناسب و محکم ینهاحکام آن اجرا شود، زم
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و از یـا  اح یـد با یزاز منکر ن یامر به معروف و نه انندم یفیاحکام تکل یبود. برخ هدخوا یستز
  )163: 1387ی، آمل ي(جواد. استفاده شود یعتبا طبانسان  يرفتارها یده آن در جهت یتظرف

یـد،  و گسـترش تول  یجـاد ا يانسان برا یهسرما یعت،: طبیعتو طب یستز یطمح جديحفظ . 4
 یدبا پذیر یتهاست. انسان مسئول انسان در همه دوره هاي و متعلق به همه نسل یشتکسب مع

کنـد و همـه    يدور ،و فناسـت که موجب فسـاد   هایی کند، از تصرف یترا رعا یعتطب ینقوان
اصـالح و اسـتعمار و اسـتثمار مشـروع و معقـول باشـد.       ، به منظـور  تیعاو در طب هاي دخالت

  .رود به شمار میکفر نعمت  یگرد اي جنبهو از  یموجب تباه یعت،نامشروع از طب برداري بهره
 یـز ن هگفت یشپ ینیب از نگرش و جهان تواند یم یستز یطو مح یعتحفظ طبتوجه جدي به 

را  یعـت مخلوق (وابسته به خدا و نه مسـتقل) و طب  یعت رااگر انسان و طب یعنی ،برگرفته باشد
و بکوشـد  امانت  ینتوان در حفظ ا ، الزم است انسان در حدبدانیمدر دست انسان  یامانت اله

جهـت   یـن و کوچک کـه در ا  یکار جزئ هر رو این ازکند.  یشگیريآن پ يهدر رفتن و نابود زا
  مکروه) شمرده شده است. یا(حرام  اشد، ناپسندبن

 1409(الحر العاملی،  ینه یواناتزدن و لعن کردن ح ×حضرت علی یرهدر س براي مثال

قائـل   یحقـوق  یواناتح يبرا. اسالم است هشد یحدشنام به جانوران تقب ی) و حت483/  11: ق
در دادن آب  حیـوان را  که اند فرموده بزرگان دین سفارش یآن الزم است. حت یتشده که رعا

  )479/  11: ق 1409(الحر العاملی،  ید.خود مقدم کن و غذا بر
/  5: ق 1407ینـی،  (الکلداشـت   يدرختکار هایی مانند فعالیت یدهم با یعت،حفظ طب براي

) 319/  73: ق 1403ی، قطع درختان سرسـبز، (المجلسـ   انندرفتارها م یاز برخ ید) و هم با74
کـرد.   ، خـودداري و ماننـد آن  يمـوذ یرغ یواناتاز کشتن ح يدورسراف، ع، انامشرو یکش بهره

  )  (همان
 حفـظ و توسـعه   يبـرا  یدند و باا مسئول یستز یطدر قبال مح یزها ن بر افراد، دولت افزون

بکوشـند و از دانـش    یسـت ز یطو محـ  یعـت حفـظ طب  به منظور ینبا وضع قوان محیط زیست،
و بـا متخلفـان و مفسـدان مصـالح      اسـتفاده  یعـت تمرار طبدر حفظ و اسعالمان، دانشمندان و 
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  )164 ـ 165: 1387ی، آمل يمبارزه کنند. (جواد یعموم
در دسـت انسـان، برداشـت     یعتاز توجه به امانت بودن طب یزن یدارپا يبردار ضرورت بهره

از  گیـري  بهـره  یوهشـ  ینبنابرایکند، امانت شر یندر ا يبعد يها ها و نسل همه انسانشود.  می
بـر اسـاس    ،درست برداري بهره يالزم است استانداردها ین زمینهباشد. در ا یدارپا یدبا یعتطب

پرهیـز  و از هرگونه مصـرف نادرسـت    یین،و عالمان تع زرگانب رهنمودهايو  ینید هاي آموزه
  شود. می یعتو زوال منابع و مصالح طب یداريموجب ناپاشود؛ زیرا 

انسان  یزندگهاي مهم  از جنبهاقتصاد ي، در گفتار و رفتار علو: اقتصاد یتارزش کار و اهم. 5
و  اسـت اصالح  ساز و زمینه یالزمه زندگ یزو تحرك ن یاییو کار و تالش و پو آید یم شمار به
بـه   يجـد  یه) توصـ 87 ــ  92: 1387، (جـوادي آملـی   خواهـد بـود.  فسـادآور   ی،دائمـ  یکاريب

و صـنعت و اقـدام    يباغـدار  )539 ،514/  11 :ق 1409(الحـر العـاملی،    ي،دامداري، کشاورز
کـارگزاران دولـت    سفارش شـدن و  یو باغ يمحصوالت کشاورز یدو تول يدر درختکار یعمل

ــو ــه رســ يعل ــه  یدگیب ــی، (الکل، و تجــارت یعامــور صــاحبان صــناب ) 149/  5: ق 1407ین
 ،مسـتمرّ شـش  کو و کـار و  بـوده  انسان یزندگ زا یعد مهمب ،است که اقتصاد یندهنده ا نشان
  .شود تلقی میضرورت یک 
و  ياقتصـاد  یدتول یشدر افزا یمهم یارنقش بسی، نشاط اجتماعایجاد بر  افزوناصل  ینا

ي، جایگـاهی  علـو  یرهدر سـ  ياقتصـاد  یتسرسبز و پرمحصول دارد. کار و فعال یعتتوسعه طب
و موجـب   بـوده  صـالحان امامـان معصـوم و   و  یاءهمه انب یرهس . همچنیندارد و ارزشمند ویژه

  )87 ـ 92: 1387، (جوادي آملی .است یابیکام و يرستگار
 یچهـ  ید،تول براياست که  ینا يحداکثر ید: منظور از تولیو مصرف حداقل يحداکثر یدتول. 6

 توانـد،  یهرکس در هرجا و به هر مقدار که مـ  یم وقائل نباش زمانی، مکانی و فردي یتمحدود
یـد  مانع حرکـت و تول  یدخود و خانواده نبایا آتی  یفعل یازفع نباشد. ر یمسه ياقتصاد یددر تول
. چشم داشت و باید در زمان حال، تولید را آغـاز کـرد   یدنبا يبه نسل بعد یحت ید،. در تولشود

  . شود دیده میها  ها و حفر چاه در آباد کردن نخلستان ×علی رفتار حضرتدر مهم  ینا
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اسـت،   و اسـراف  روي یـاده و بـدون ز  یـاز ندازه نمصرف به ا نیز 1یمنظور از مصرف حداقل

/  1: 1374ي، مسـعود ( .کـرد  یانفـاق مـ   یاخود را وقف  یدتول بیشتر ×که حضرت علی چنان

778(  
محصـوالت،   یشافزاها،  ینزم شدنسرسبز  وآباد  ی،و مصرف حداقل يحداکثر یدتول پیامد

و  یـت امن یشافـزا  ،آن یدر پو  یو سالمت همگان یباال رفتن رفاه عمومیازمندان، کم شدن ن
مـال   یـع و تجم يانـدوز  ثـروت  يعلـو  یرهدر سـ  ینخواهد بود. بنـابرا  یمردم از زندگ یترضا

و زمینه، همکـاري   یناست. در همسفارش شده  يگذار یهو سرما یدتول يبرا و تالشنکوهش 
 .شـده اسـت   یهتوصـ  ياقتصـاد  یـد به تول یابیدستا هدف ب یهشراکت با صاحبان ثروت و سرما

  تقوا) یتو با رعا یاله آموزه هاي) (البته در چارچوب 509 :ق 1414البالغه،  (نهج
در جامعـه   ثـروت  یـان حفـظ ثـروت و جر  ید، توسعه تول ینهزمي، گذار یهمال و سرما کسب

، ثـروت  یـره نگه داشـتن و ذخ  ،شده، در مقابل یهتوص ي،و توسعه اقتصاد ید. هرچه تولشود می
بخشـی از   به بذل و انفاق آن سفارش شـده اسـت.   هاي گوناگون، هراشمرده شده و به  ناپسند

شـود. انفـاق و    پرداختزکات  یاعنوان خمس ه ب یدبای، مصرف شخص مازاد براموال هرکس 
اسـتحباب   یـز وقـف ن  انندم یصرف در مصالح عموم یادر راه خدا نیازمندان به  اموالبخشش 

هـا بـا هـم در رابطـه      است که رابطه انساناین  يعلو یرهس توان گفت یکی از اصول میدارد. 
  )77 ـ 79/  9: ق 1404الحدید،  یاب (ابن. ثر استؤم یعتطب یثمرده یزانو م یعتانسان و طب

 یحتـ  اندوزي یـا  پی دانشکه در  یدارد و کسان ییدانش ارزش واال ،: در اسالمآموزش. 7
صـرف شـناخت انسـان و     ،آموزش یناز ا بخشی. هستند  محترم، دار علم و عالم باشند دوست

در قبال  یو عرف ینیدهاي  آموزهبا  ییآشنا یزها در جامعه و خانواده و ن انسان دیگرروابط او با 
اسـت کـه    یادو خودبن يعقل فطر ،و تعلم یمتعل ینا یهو ما یهاست. پا یعتو طب یستط زیمح

ــم (×حضــرت علــی یــردر تعب ــا، عل ؛ 119 :ق 1410(التمیمــی اآلمــدي،  عقــل) مطبــوع ی

                                                                             

 »فَدنالْقَناعةُ مالٌ لَا ي« :شمرده شده است پایان یب یمال ،با واژه قناعت ذکر شده و خود یصفت گاه ینا. 1
 )559 :ق 1414البالغه،  نهج(



656     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

حیـات حقیقـی انسـان در    ، جوادي آملـی  :نام گرفته است. (نک 1)534: ق 1414البالغه،  نهج

  )75 ، ؟؟؟:قرآن
 هـاي  آموزش از آمـوزه  ینو هرچه ا سازد یافراد را م یفرهنگ اجتماع حقیقت،در  آموزش

ـ  یرهدارد. در س یشتريب ییباشد، ضمانت اجرا ینی تأثیر گرفتهد آمـوزش بـه    ×یحضرت عل

 دارد. یـژه و یگـاهی جا یطـی، مح یسـت و مسـائل ز  ینشام و آموزش اسرار و رموز آفـر طور ع
خفـاش، مورچـه، ملـخ، زنبـور،      اننـد وانـات م یح یبرخـ  هـاي  یژگیحضرت درباره و هاي خطبه

از  ی،خداوند و قدرت الهـ  ینشتوجه دادن مخاطبان به اسرار آفر يطاووس و استفاده از آن برا
  )235 ـ 239، 270 ـ 272، 217 ـ 218: ق 1414غه، البال (نهج. آن است هاي نمونه

أَحـيِ  «اسـت:   ×یامـام علـ  هاي  جمله سفارشو از  کند یقلب را زنده م ،گرچه موعظها
) (جهـت  140 :ق 1410التمیمـی اآلمـدي،    ؛392 :ق 1414البالغـه،   نهـج ، (»قَلْبک بِالْموعظَة

، بـه  حضرت بـه آمـوزش   يجه جد) تو105 ـ 106: 1387ی، آمل يجواد :نک یحمشاهده توض
 یناست. بنـابرا  یستز یطو مح یعتمناسب با طب یرفتار عمل يبرا یمقدمه علم ینمأت منظور

ی زنـدگ  هـاي  یـت امـور و فعال  دیگردر کنار  فعالیتی و ها و خطابه یرسم هاي هآموزش به جلس
ق بـا خـالق در   و توجه دادن بـه رابطـه مخلـو    ها یدگاهو د ها آموزهبلکه انتقال  یست،نمنحصر 

 یآموزش در متن زنـدگ  ینخطابه و درس است. بنابرا یرسمهاي  هبه جلس فابدون اکت ،جا همه
  ها را مغتنم شمرد.  همه فرصت یدو با ي استجار

و الـزام) در کنـار    یرونی(و نه نظارت بی درون یتتربینی، آموزش د با توجه به این تعریف،
است که از مرحله زبان و فکر  یعتدر رابطه انسان و طب ینید هاي به آموزه یاعتقاد قلب یجترو

) و 483: ق 1414البالغـه،   ؛ نهـج  245/  18: ق 1404الحدید،  یاب (ابنرسد  یبه مرحله عمل م
) 338 :ق 1410(التمیمـی اآلمـدي،   کوشـد.   مـی دغدغه مـتعلم شـده، در نشـر آن     رو که آن از

ـ  یشـترین ب یـرا ز اسـت؛  یرسمیرو غ یرکالمیصورت غیت، آموزش و ترب یوهش ینبهتر را  یرثأت
و امامـان   تائیـد شـده اسـت    یـز ن هـا  شـیوه، در روایـت   یـن ) ا37 ــ  67: 1383یمی، (کر. دارد

                                                                             

 ...» العقل عقالن«و ...»  العلم علمان« :شده نقلبا دو نوع عبارت  یتروا. 1
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  .یددعوت کن به دین مردم را غیرکالمی روش با اند فرمودهنیز  ×معصوم

   نتیجه
محـوري،   رنسانس و غلبـه انسـان   یپس از انقالب علم یعتو حصر طب حد یب انسان با استثمار

 جـویی  سود. حس به وجود آورده استو دانشمندان  يجوامع بشر يبرا اي کننده نگران یتوضع
بشر و  یمصالح عموم يموجب نابودیعت، در قبال استثمار طب پذیر نبودن یتو مسئول نهایت یب
  است. گوناگون شده هاي اد مشکالت بزرگ در حوزهیجا

و کـدام الگـو    اي اسـت کـه چـه رابطـه     ینا مسئله .است يضرور یعت،انسان با طب ارتباط
انسان  تواند یم یعت،در رابطه انسان و طب یمتعال يبه عنوان الگو یرهدرست است؟ تأکید بر س

  عدالت و اصالح قرار دهد. یربازگرداند و در مس یرمس ینرا از ا
و  تهیوسـ بـه هـم پ   یوجود نظامیعت، طب و از جمله انسان و یعالم هستدر  واحد يخدا خالقیت

خـدا و   يانسـان بـرا   ینیجانشیعت، و اتصال انسان و طب یگانگینظم و قانون و هدف واحد،  يدارا
  است. ×علی حضرت یرهدر س ياعتقاد هاي یهدر دست او، از اصول و پا یعتامانت بودن طب

انسان دربـاره   ینشو ب ياعتقاد یهپا ×یرمؤمنان علیبرآمده از گفتار ام يساختار فکر این

و پاسـخگو   پـذیري  یتو حس مسـئول  سازد یانسان و رابطه انسان و جهان را میعت، بجهان، ط
رفتار بنـا و   یو اصول اساس یعمل يالگوهاید، عقا ینا یه. بر پاکند یم یجادبودن را در انسان ا

  .شود یم یعترفتار انسان در قبال طب یزهالگوها، انگ ینا
 یگـر از اصـول د  ولی .اصل است ترین ممهو  ترین یاصالح، اصل عدالت وی، عمل یرهس در

داشـتن حاکمـان و    یتمسـئول یسـت،  ز یطمحـ  يحداکثر ینی، حفظد هاي بر آموزه یهمانند تک
در  یريالگـوگ  يبـرا  ینیبزرگان د یرهو س یاناد یتاستفاده از ظرفیدار، پا برداري رهبران، بهره

و مصـرف   يحـداکثر  یـد تولي، اقتصـاد  یـت ارزشمند شدن کـار و فعال یعت، رابطه انسان و طب
) کـه  یرکالمـی (غی عملـ  يهـا  در روش یژهوه ب سازي آموزش و فرهنگ یت،و در نهای حداقل

ـ  ،دارند یشتريب اثرگذاري در رابطـه انسـان و   یرمؤمنـان،  ام يرفتـار  يو الگـو  یاز اصول عمل
  است. یعتطب
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د از افـرا  یتمنديو رضـا  یاجتماع یتامنی، نشاط عموم یجادبر ا، افزون اصول ینا رعایت
از  یـدار پا یـري گ باالرفتن سـطح رفـاه و بهـره   ي، رونق اقتصادیعت، حفظ و توسعه طبی، زندگ

  را همراه دارد. یعتطب

  منابع و مآخذ
  .قرآن مجيد .١
  .البالغه نهج .٢
 اهللا آيـت  مکتبـة ، ، قـم البالغـه  نهج شرحق،  ١٤٠٤اهللا،  هبه بن الحديد، عبدالحميد أبي  ابن .٣

  .النجفي المرعشي
  ي.التراث العرب ياء، دار احيروتب، لسان العرب، ق ١٤٠٨، منظور ابن .٤
  .پور، تهران، دهخدا يانآر .ح .اقتباس ا، يشناس جامعه ينهزمتا،  بيکف،  يمآگ برن و ن .٥
مـن   ه(مجموعـ  غرر الحکم و درر الکلمق،  ١٤١٠ ،اآلمدي، عبدالواحد بن محمد التميمي .٦

  چ دوم. ،قم، دارالکتاب اإلسالمي )،×کلمات و حکم اإلمام علي
  .قم، اسراء، چ پنجمي، بندعل يدسع يقتحق، يحکمت علو، ١٣٨٧عبداهللا، ي، آمل يجواد .٧
  .پور، قم، اسراء، چ پنجم يمحمدرضا مصطف يقتحق، يشناس يند،  ــــــــــــــــــــــــــ .٨
قـم،  ديگـران،   و زاده محمدحسـين فـالح   يـق ، تحقمفاتيح الحيات،  ـــــــــــــــــــــــــــ .٩

  .ء، چ پنجماسرا
قم، اسراء، يميان، عباس رح يقتحق، يستز يطاسالم و مح ،١٣٨٨، ــ ـــــــــــــــــــــــ .١٠

  .چ پنجم
 ينحسـ  يـق ، تحقحکمت نظري و عملي در نهج البالغه، ١٣٨٩، ـــــــــــــــــــــــــــــ  .١١

  .قم، اسراء، چ هفتميعي، شف
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 ي، ترجمـه عبـدالعل  هـج البالغـه  در ن ياقتصاد هاي يشهاند، ١٣٨٦محسـن،  يدسي، حائر .١٢
  .البالغه، چاپ دوم نهج يادقم، بن ي،لنگرود يهبو آل

تفصيل وسـائل الشـيعة إلـي تحصـيل مسـائل      ق،  ١٤٠٩عاملي، محمد بن حسن، حر  .١٣
  . ^البيت قم، مؤسسة آل، الشريعة

قم، ، )يسندگاناز نو ي(جمع يعلو يرهدر س يعتطب، ١٣٨٩، يگرانو د يدعليسيني، حس .١٤
  .دوم ، چيانخاک

 ياســالم يــافتيره يســتز يطاخــالق و محــ، ١٣٨٩، يگـران و د ي، کــاووساماميدسـ  .١٥
  .×(مجموعه مقاالت)، تهران، دانشگاه امام صادق

ـ تـا،   بيمحمدباقر، يدصدر، س .١٦ ، ترجمـه  در قـرآن  يختـار  هـاي  سـنت  يموضـوع  يرتفس
  ي.انتشارات اسالم، قمي، اصفهان يجمال موسويدس

نشـر فرهنـگ    ،يـرين و مطلـع الن  ينمجمع البحـر  ،١٣٦٥بن محمد،  ينفخرالديحي، طر .١٧
  ي.اسالم

يان، و مرب ياءتهران، انجمن اول، زا يبآس يتاثرات پنهان ترب، ١٣٨٣، يمعبدالعظيمي، کر .١٨
  هفتم. چ

، تهران، دارالکتب اإلسـالمية، چ  الکافيق،  ١٤٠٧کليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق،  .١٩
  چهارم.

بحار األنوارالجامعة لـدرر أخبـار األئمـة     ق، ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر بن محمد تقي،  .٢٠
  ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، چ دوم.األطهار

، ترجمـه  مروج الذهب و معادن الجـوهر ، ١٣٧٤مسعودي، أبوالحسن علي بن الحسـين،   .٢١
  .ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ پنجم
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  .٨ ، تهران، چمجموعه آثار، ١٣٧٧، يمرتضي، مطهر .٢٢
فيضـي، آصـف،    يـق ، تحقدعائم اإلسـالم ق،  ١٣٨٥حيون)،  نعمان بن محمد مغربي (ابن .۲۳

  .، چ دوم^قم، مؤسسة آل البيت
24. Nasr, Seyyed hossein, 1968, Man and Nature thespritual Crisis in 

Modern Man, ABC International Group. 

  



 

  
  
  

  در سبک رفتار با حیوانات ^هاي اهل بیت سفارش

  * قربانی ی اصغرعل

  چکیده

هـاي بـروز سـبک زنـدگی     عرصه سالمت، بهداشت و محیط زیست، یکی از عرصـه 
است. در این میان، نحوه برخورد با حیوانات، که جزئی از محیط زیسـت را تشـکیل   

ایـن مقالـه بـا ایـن      رسـاند. دهد، بخشی از سبک زندگی را به منصه ظهـور مـی  می
حقـوق حیوانـات،   سـت و از جملـه حمایـت از    که اسـالم دربـاره محـیط زی    دیدگاه

تنها از منظر اخالق اسـالمی، کـه از   ها، نهبا آن رفتارها و چگونگی حراست از نسل آن
نگاه فقه و حقوق اسالمی و الزامات و تکالیف الهی انسان در قبال حیوانات سخن به 

انـات و  بررسی روایات پیشوایان معصـوم، دربـاره حیو   میان آورده، در تالش است با
که سعادت دنیا و آخـرت انسـان در    ا آنها، سبک زندگی خداپسندانهمناسب ب رفتار

  است را در این حوزه، ترسیم کند. آن

حقوق حیوانات و لزوم رفتار اخالقـی بـا آنهـا،     ادلهزیربنا و نخست  راستا، نیدر هم
ل سـائ و در پایان تعـدادي از م  کالم پیشوایان دین در رعایت حقوق حیواناتسپس 

  .استگرفته مورد بحث و بررسی قرار  اخالق حیوانات

  کلیدي واژگان

اخالق کاربردي، محیط زیست، حیوانـات، حقـوق حیوانـات، سـبک زنـدگی، اهـل       
  .^بیت

                                                                             

  aqorbani@anjomedu.ir   شناسی. آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد دین . دانش*
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  مقدمه

و ف ةابد نرٍ  يما مال طائ ضِ والْأَريطري ناحبِجـ     يه طْنـا فمـا فَر ثـالُکمأَم ميإِالَّ أُم 
  )  38 /نعام ا( حيشرونَ؛ثُم إِيل ربهِم  يٍءبِ من شالْکتا

کنـد،   اي کـه بـا دو بـال خـود پـرواز مـی       پرنده یچو هین اي در زم جنبنده یچه
کتـاب،   یـن را در ا یزچ یچهمانند شما هستند. ما ه ییها امت ینکهمگر ا یست،ن

  ند.گرد سپس همگی به سوي پروردگارشان محشور می یم.فرو گذار نکرد

کار رفته  به یالديم یستمقرن ب یلبار در اوا ینو نخست است یدنوپد يا واژه 1ی،زندگ سبک

 یـن ا یـین شناسـانه، در تب  شناسـانه و روان  جامعـه  یکردهمچون روی گوناگون یکردهاياست. رو
 یـف تعر ینرا چنـ  یسـبک زنـدگ   توان یمشناسانه،  یند یکرداساس رو اصطالح وجود دارد. بر

یرفته پذ يها ها و نگرش که متأثر از باورها، ارزش یافته سازمان ياز رفتارها يا مجموعه«کرد: 
غالـب   هوجهـ یطـی،  مح یتو وضـع  يفـرد  يهـا  و خواسـته  یالمتناسب با ام ینو همچنشده 
  )  20: 1392یفی، . (شر»اند از افراد شده یگروه یافرد  یک يرفتار

 هسـتند  در صدد یکایی،مرا یژهو  و به یغرب مداران یاستو س پردازان یهنظر ،در عصر حاضر
 یسـتی و سکوالر یسـتی و فرهنـگ اومان  یاز مبان یکه ناشی غرب یو سلطه سبک زندگ ئهبا ارا

 یـت از اصـالت و هو  امـردم ر ببرند و  یانرا از م یگرد يها ملت یاست، فرهنگ و سبک زندگ
  کنند. یته یشخو یو سنت یارزش

 یط. عرصه سالمت، بهداشـت و محـ  شود یم را شامل یگوناگون هاي هعرص ی،زندگ سبک
کـه  یوانـات  رفتار بـا ح  یان، شیوهم یناست. در ا یبروز سبک زندگ هاي هاز عرص یست، یکیز

. در سـازد  نمایـان مـی  را  یاز سـبک زنـدگ   یبخشدهند،  یم یلرا تشک یستز یطاز مح یجزئ
را  یرامـونی پرفتـار بـا موجـودات     یوانـات، روش و اخـالق ح  یستز یطاخالق محین، زم مغرب
 هـاي  آسـیب  و هـا  چنـدان دور دارد و پـس از بحـران     نـه  اي یشـینه امـر پ  این. است دار عهده

  .شد مطرح مدار، از تمدن مدرن و انسان یناش محیطیِ یستز

                                                                             

1. Life Style. 
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یست، ز یطدرباره محیش، چهارده قرن پ افزون براسالم،  یند ویژه  و بهی اله یاندر اداما 
 اخالق منظر از تنها  رفتار با آنها، نه یاز نسل آنها و چگونگحراست یوانات، از حقوق ح یتحما

 یوانـات، در قبـال ح  نسانا یاله یفو تکال ها و الزام یبلکه از نگاه فقه و حقوق اسالماسالمی، 
یوانـات،  در بـاب ح یگر، با مکاتب د یسهمکتب اسالم در مقا ینآمده است. بنابرا یانسخن به م

کـه  آن زمان  ـ یربازمعصوم از د یشوایان. پدارد یمتعال یکرديور ی،و حقوق یدر دو بعد اخالق
از  یـت بـه حما  ــ  نبـود  یتگريحمـا  ، هـیچ بلکه از حقوق انسان و زنیوان، تنها از حقوق ح نه
  .اند کرده یدحق آنها تأک يو ادا یواناتح

، جنبنـدگان و پرنـدگان   همـه ، آوردیـم نوشتار  ینسوره انعام، که در آغاز ا 38 یهاساس آ بر
 یر /. (ر.ك: تکـو شـوند  یپروردگارشان محشور مـ  سوي  به همگی و اند همانند انسان هایی امت

که ضرورت دارد یندر ا کند یم یتکفا تنهایی هب یهآ ینایوانات، درباره ح یگرد یاتی) با وجود آ5
 اررفت و اخالق و شود دارد، آشنا هابا آن یشگیهم زیستیهمانند خود، که هم هاي انسان با امت

  .فراگیرد را آنها با درست
و رفتار مناسـب بـا آنهـا     یواناتدرباره ح ^معصوم یشوایانپ یاتروا ینوشتار به بررس این

 اي خداپسندانه یسبک زندگپردازد؛  یعرصه است، م ینآنان در ا زندگی سبک دهنده که نشان
ـ  و آخرت انسـان نقـش دارد.    یاسعادت دن ینمأاز آن، در ت یريکه الگوگ در سـه   ژوهشایـن پ
و ادلـه   یربنـا ز یـین بـه تب یـات،  و روا یـات شده است: فصل نخست با استفاده از آ یمفصل تنظ
در  یند یشوایانبه کالم پ در ادامه،. اختصاص داردبا آنها  یو لزوم رفتار اخالق یواناتحقوق ح

ورد چند مـ ، »یواناتاخالق ح« یینپس از تب یان. در پاایم تمسک جسته یواناتحقوق ح یترعا
  . ایم بررسی کردهاست،  يکه مربوط به مباحث اخالق کاربردیوانات را ح خالقا ئلاز مسا

  با آن یو لزوم رفتار اخالق حیوان حقوقو ادله  یربنا. ز1
و از آن رهگذر، بـر لـزوم    یافترا در یواناتحقوق ح یربنايز توان یم ینی،مراجعه به منابع د با

 یفو ظر یقعم یدگاهدیات، و روا یاتبا استفاده از آ ینجادر ا برد. یپ یواناتبا ح یتعامل اخالق
 يحـق بـرا   یجادکننـده و بـا برشـمردن عوامـل ا    کنیم یرا مرور م یواناتاسالم در خصوص ح
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  .پردازیم یبا آنها م یرفتار منصفانه و اخالق یمضرورت تنظ یینات، به تبیوانح

  یوانمعرفت و شعور ح الف)
ـ  یوانـات ح يفطـر  يهـا  از علوم و معرفـت  یبه وجود برخ ،^معصومان یاتدر روا یرس با ی پ

بلکـه از معرفـت    ،ابهـام ندارنـد   یزنسبت به چند چ یواناتح فرماید یم ×. امام صادقبریم می

    :برخوردارند یکاف
ش نمِ مائهلَي الْبع هِما أُبمهفَلَا  يٍءممهلَ يباعرِفَةُ أَنَّ يهعالٍ: مصةُ خعبأَر    قـاً والـا خلَه

توافَةُ الْمخم ثَي والْأُن نرِفَةُ الذَّکرِ معم قِ وزرِفَةُ طَلَبِ الرع6: ق 1407کلینی، ( ؛م 
  )  11 ح /539/ 

بـر آنهـا مجهـول     یزمجهول و مبهم باشد، چهار چ یانبر چارپا یاهر اندازه که اش
شناخت مـذکر  ي، ب رزق و روزطل اختنشن ،دارند یکه خالقین: شناختن ایستن

  از مؤنث و ترس از مرگ.

نقـل شـده اسـت کـه آن حضـرت       یـز ن ×العابـدین  ینبا مضمون مشابه، از امام ز روایتی

 یـز خ را شناخت پروردگار، مرگ، جنس ماده و نر و چراگاه حاصـل  یواناتح یمعرفت هاي یژگیو
  : کند می یمعرف

ئم عنه فَلَم تبهم عن أَربعة معرِفَتها بِـالرب تبـارک و تعـالَي و    ما بهِمت الْبهايقُولُ أَنه کانَ 
 یـه بابو (ابـن ؛ من الـذَّکرِ و معرِفَتهـا بِـالْمرعي الْخصـبِ     الْأُنثَيمعرِفَتها بِالْموت و معرِفَتها بِ

  )  9 ح/  539/  6ق: 1407ینی: کل ؛2473 ح / 288/  2: ق 1413صدوق)،  یخ(ش
: شـناختن  یسـتند ناآگـاه ن  یـز ندهنـد، از چهـار چ   یصتشـخ  یانارپاههر چقدر که چ

  پروردگار، شناختن مرگ، شناختن تفاوت مؤنث با مذکر و شناختن چراگاه سرسبز.

 یـد . از دشـوند  یآن را متوجـه مـ  ی، الهـ  یاينطق و شعورند و اول يدارا یوانات،ح همچنین
متمسـک   یباره، به کـالم الهـ   ینا در اي نمونه یانب يسان است که شعور ندارد! براانیوانات، ح
) و 16(نمـل /   ـکـه بـه زبـان پرنـدگان آشـنا بـود         ــ  ×یمانآنجا که حضرت سلشویم،  یم

هـاي خـود    بـه النـه  «اي گفـت:   مورچهیدند، مورچگان رس ینبه سرزمد، خو یرلشکرش در مس
) آن 18(نمـل /  » فهمنـد!  در حالی کـه نمـی   ،نکنند یمالپاو لشکرش شما را  یمانتا سل یدبرو
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) ظـاهراً مـراد مورچـه از عبـارت     19. (نمـل /  یـد حضرت از سخن مورچه متبسـم شـد و خند  
بـه سـبب    یمانباشد کـه لشـکر سـل    ینا ـترجمه شده است   »فهمند ینم«که  ـ »یشعرُونال«
  .یمحضور دار ینجاا که در دانند ینم ینو بنابرا بینند یما را نمیزبودنمان، ر

است کـه قـرآن    یمانهدهد با حضرت سل وگوي گفتیوانات، از نطق و شعور ح یگرد نمونه
هدهد به خداسـت.   یديبلکه معرفت توح ،از شعور یقرآن حاک سخن. کند می یانآن را ب یمکر

خبـر   یندر آن سـرزم  ید پرسـتی از وجود ملکه سـبأ و خورشـ  یامبر، او در گزارش خود به آن پ
آنگـاه آن حضـرت او را مـأمور    کنـد.   یخدا را نکوهش میربر غ یارو سجده مردم آن د دهد یم
را بـه انجـام    یـامبر ) را به ملکه برساند و او فرمان پ31و  30 /(نمل  یغیتبل اي تا نامه سازد یم
  )31ـ  20 /. (نمل رساند یم

  خدا یشو ستا یحتسب ب)

به آنها آزار رساند. در  یدسبب نبا یناند و به هم حق گوي یحتسب یواناتحینی، د يها آموزه بنابر
از  یـن اسـاس  ا شده و بر یانبودن آنها ب گو یحتسبیوانات، از ضرب و شتم ح ینه یلدلیات، روا

است. داده شده  پرهیز ـ آنها صورت بر خصوص به ـ هاو داغ نهادن بر آن یواناتح دلیل یزدن ب
  نمونه:   يبرا

  اید:فرم یم |ماسال یگرام یامبرپ

»کلَّ ش و ابوالد وهجوا ورِبضيٍءلَا ت فيه  هفَإِن وحالرحباللَّه يس دمیواناتبه صورت ح ؛بِح 

ی، (مجلس .»کنند یم یشو ستا یحچراکه آنها خداوند را تسبید؛ دار را نزن و هر موجود روح یدنزن
  ) 7ح  / 204/  61: ق 1404

تضرِبوا الـدواب علَـي وجوههـا فَإِنهـا تسـبح       لَا«فرموده است:  یزن ×یمنان علؤمامیر 
 ».کننـد  یمـ  یشو ستا یحچراکه آنها پروردگارشان را تسبید؛ نزن یواناتبه صورت ح ؛بِحمد ربها

  (همان)

 يف و لَـا تِسـموها  «داده شـده اسـت:    یزپره یواناتاز داغ گذاشتن بر صورت حیات، روا در
  (همان) ».وجوهها
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  یواندار بودن ح روح ج)

و شـعور اطـالق    یـات ح يدارا يکه روح بـه موجـود   دهد ینشان م ،روح در قرآن کابرد موارد
روح را یم. همچنـین اصـطالح   کن أییدت یزخود ن یبا فهم عرف توانیم یمطلب را م ین. اشود یم

 یعنـی گفـت روح   توان یم یناشد. بنابراو شعور ب یاتکه منشأ ح بریم یکار م به چیزي در مورد
از آنجـا   یوانـات ) ح356: 1373یـزدي،  . (مصباح یستن یاتکه از سنخ ماد يشعورمند قمخلو

راده)، روح اند (حسـاس متحـرك بـاال    اراده يکننده و شعورمند و دارا ادراكه که موجودات زند
  آنهاست. دار بودن داشتنشان، روح بودن و حرمت محترم یلو دل دارند یوانیح

ـ   یحتصر یوانیبه روح ح یمالبته در قرآن کر آن را  یـات، آ یاز برخـ  تـوان  یمـ  ینشـده، ول
بـه شـکل    یزيدر ساخت چ ×یسیمعجزه حضرت ع کننده یانکه ب یاتی؛ مانند آکرداستفاده 

  دادن به آن است:   یاتو ح یدنپرنده از گل و دم
ل، چیـزي بـه      .ام پروردگار شما، برایتـان آورده  فاي از طر ... من نشانه مـن از گـ

...  گـردد  اي می دمم و به فرمان خدا، پرنده سازم سپس در آن می شکل پرنده می
  ) و 49 /عمران  (آل

ساختی و در آن  صورت پرنده میه ... و هنگامی که به فرمان من، از گل چیزي ب
  )  110/ . (مائده  شد... اي می دمیدي و به فرمان من، پرنده می

مفسـران   یکـه برخـ   چنانشود،  یل استفاده مگ اي از روح در مجسمه یدندم ،یاتآ یناز ا
 یزن یتیروا ینجادر ا یطوس یخمرحوم ش )56/  4 ،468/  2تا:  یاند. (ر.ك: طوسی، ب داشته یانب

؛ 126/  1: ق 1419تهرانی، (صادقی در خصوص نفخ روح نقل کرده است؛  |اکرم یامبراز پ
ـ  ؤم یـر از ام یتـی با نقل روا وي. )724/  1: 1373الهیجی،  شریف آن پرنـده را   ×یمنـان عل

  )327: (همان خواند. میخفاش 
مـراد از  ی، انـد و بـه نوشـته محقـق ثـان      محتـرم  یواناتاسالم، ح یند يها آموزه بر اساس

 یکرکـ  ی. (عاملیستن یزآنها جا ین بردنب کردن و از است که تلف ینا یوانات،بودن ح محترم
را بـه لحـاظ روح داشـتن، بـه      یوانـات حی، ) عالمـان اسـالم  304/  6: ق 1414)، ی(محقق ثان

نکتـه   یـن . اداننـد  ینم یزو هتک حرمت آنها را جا دانند یحرمت و احترام م يخود دارا يخود
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حرمة  يوانللح«همچون: کند؛  یم ییگوناگون خودنما هاي در آثار آنان با عبارت ی،مهم اخالق
ق،  1414، عالمـه حلـی  ؛ 307: ق 1388حلی، عالمه ؛ 175/  4: ق 1407(طوسی، » نفسه يف

/  10: ق 1403یلـی،  ؛ اردب179/  12: ق 1413 ،ثـانی)  ید؛ عـاملی (شـه  189/  16ید: جد اپچ

(طوسـی،  » نفسـه  لـه حرمـة يف  « )؛)220و  219/  7یم: قـد  اپچتا،  یعاملی، ب ینی؛ حس318

 ؛.))26/  6تا، چـاپ قـدیم:    بی ی،عامل ینی؛ حس289/  10ق: 1403یلی، ؛ اردب87/  3: ق 1387

، بـه نقـل   25/  6تا، چاپ قدیم:  بی عاملی، ینیو حس 137/  4 (طوسی،» نفسها هلا حرمة يف«

 ینیو حسـ  176/  12: ق 1413ثـانی)،   ید(عاملی (شه »يوانالحترام روح احل« ؛)المبسوط :از

 6تا، چاپ قدیم:  بی لی،عام ینی(حس .»الروح يحرمة ذ«) و 284/  6تا، چاپ قدیم:  بی عاملی،

حـق را دارد کـه بـا آن     یـن ا کنـد،  یکه درد و رنـج را درك مـ   دار موجود روح ین) بنابرا285 /
  رفتار نشود. یزآم خشونت

  یوانح یزرستاخ د)

. با توجه به دانست یواناتحقوق ح یربناهاياز ز یگرد یکی توان یرا م یواناتداشتن ح رستاخیز
حقوق آنها مسئول اسـت   در برابر یرااست؛ ز ملزم کامل حقوق آنها ينکته، انسان به اجرا ینا

جـزو محشورشـدگان    یوانـات ح یم،قرآن کر یاتآ بنابرو در آخرت از آن بازخواست خواهد شد. 
 يبـرا  یاساس یعامل تواند یم یوان) اعتقاد به حشر ح38 / انعام ؛5یر / . (ر.ك: تکودخواهند بو

ـ  یاياز اش یز، متمامحترمآن را  تواند می که باشد، چنان یواناثبات حقوق ح و از نگـاه   جـان  یب
  )148 / 48ماره شیمی، (مقدارد.  دور  صرف به یمال

انسـان   یهعل یواناتح یتو شکا دشمنی انسان با حیوانوجود دارد که از  یاتیروا همچنین
 بـه  ن،انسـا  نظـر  از حقشـان  شـدن  گرفته یدهبه سبب نادآنها دارند که  یتحکا یامتدر روز ق

یوانـات،  گرفتن حقـوق ح  یدهناددلیل  را بهمتعال انسان  يو خدا کنند یم یتمتعال شکا خداي
دار بـودن   حق یزن یاتروا این. کند می بازخواستحیوانات، ذبح  دونو ب دلیل بیهمچون کشتن 

  .دهد یرا نشان م یوانو لزوم مراعات حقوق ح یوانح
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و  یارآنان، به سبب وجود اخت یفرو پاداش و ک متقیا روز در ها حشر انسان مهم اینکه ۀنکت
و  یـف برخوردارنـد تـا تکل   یـار از اخت یوانـات ح یـا : آتوان پرسید میدر انسان است. حال  یفتکل

پاسـخ   یی+صدق کند؟ عالمـه طباطبـا   نیز هامربوط به آن، در مورد آن هاي و موضوع یزرستاخ
 ذیـل  در هـا و حشـر آن  یواناتح ربارهگسترده د یدر بحث ويپرسش داده است.  ینبه ا یکویین
شده است. او پـس از اثبـات    ئلقا یزن یواناتح يبرا تا حد کمیرا  یاراز سوره انعام، اخت 38 یهآ

  :گوید می هاآن يبرا تیاراخ
 یـار اي خـالی از معنـاي اخت   هم تا انـدازه  یواناتح ییمباشد که بگو یحوقتی صح

باشـد، پـس    یفد هر چند کـه ضـع  موهبت سهمی دارن این از هم هاو آن یستندن
را  یفضـع  یارکه خداي سبحان حد متوسط از همان اختیناست احتمال ا یحصح

نداشـته   اي قرار دهد و ما به آن احاطـه  هامخصوص و مناسب با آن یفمالك تکال
 یچمعامله کند کـه مـا هـ    یگريطور داختیارشان،  خصوص در هابا آن یاو یم باش

که به هر حال راهی هست که از آن ینجز ایم، اشنسبت به آن نداشته ب یشناخت
 یحسـرکش، صـح   یـوان و مؤاخذه و انتقام از ح یعمط یوانِراه، پاداش دادن به ح

  )81/  7ق: 1391یی، به آن است. (طباطبا يدانا ،سبحان يکه خدا یراهد؛ باش

از  یـز ن یگـري د یـات آیـاد شـده،    یـه گفـت افـزون بـر آ    توان یعالمه م یشفرما أییدت در
دو از سـوره   و هفتـاد آیـه  از سـوره فصـلت،    یازده یه: آگویند یم یاراز اخت یواناتح يرخوردارب

سـخن بـه    ینآسمان و زم ینشاز سوره دخان. در سوره فصلت از آفر و نه یست بآیه احزاب و 
(و شـکل   ییدبه وجود آ«دستور داد:  ینمتعال به آسمان و زم يکه خدا هآمده است؛ آنگا یانم
(و شـکل   یـیم آ ما از روي طاعت مـی «آنها گفتند: » واه از روي اطاعت و خواه اکراه!)، خیریدگ

دو راه مطـرح بـوده اسـت: قـرار      ینآسمان و زمـ  يکه برا دهد ینشان م یهآ ینا .)»یریمگ می
  .یدندرا برگز یارو آنها اختینش آفر ونددر ر یاکراه یا یاريگرفتن اخت

هاسـت کـه آنهـا     و کوه ینها، زم بر آسمان یاله از عرضه امانت سخن نیزدر سوره احزاب 
را  ینشگـز  ییکه آنها توانـا  کند یم یانب یهآ ینا .»یدنداز حمل آن سر برتافتند و از آن هراس«

 یـه نکـردن  کردنـد. گر  خـودداري مهم،  انتآن ام یرشبود که از پذ ییتوانا ینداشتند و با هم
 ×یحیـی ها در شهادت  که همان یر حال) د29(دخان / یان، بر هالکت فرعون ینآسمان و زم
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اسـت بـر    یگـري د یلدل )30و  29ق: 1391یستند، (طباطبایی، چهل روز گر ×ینو امام حس

  درك، شعور و اراده موجودات.
و  29: 1383یـاثی،  انـد (غ  به آنها استناد کـرده  یزن یسندگاننو یکه برخ چنان ،گذشته آیات

 یـات کـه از ح  یواناتاست ح یهیداللت دارد و بد ریااخت یموجودات از نوع يمند بر بهره ،)30
ـ  یـق به طر برخوردارند،جمادات و نباتات  در مقایسه با يتر کامل یارنـد؛  اراده و اخت يدارا یاول

  خود. ینشو متناسب با آفر یاجمال یاريالبته اراده و اخت

  یواناتحقوق ح یتدر رعا یند یشوایان. کالم پ2
را از آنها  یتو حما یواناتحقوق ح یتدر رعا ^معصوم یانیشواپ یبخش، کالم نوران ینا در

 یمتعـال برخـ   يکه در آن، خـدا  کنیم یاشاره م یماز قرآن کر اي یهنخست به آ یولآوریم.  می
 یطانشـ  هاياز دستور یرويگمراهانه و پ یرا عمل یواناتح با رحمانه یو ب یزآم خرافه يرفتارها

  ت: اس خوانده یاله ینشدر آفر ییرتغ یزو ن
و نلَأُم و مهلَّنلَأُضمهفَلَ ين مهنرلَآم وکنتفَلَ يب مهنرلَآم عامِ ونَّآذانَ الْأَنرييغ   و اللَّـه لْقخ

 نمذخيت يطانَالش لب ياوراناً مسخ ِسرخ فَقَد اللَّه وند ن119 / (نساء يناً.م  (  
دهم که  سازم و به آنان دستور می کنم و به آرزوها سرگرم می می راهو آنها را گم

پـاك   ینشِرا بشـکافند و آفـر   یـان (اعمال خرافی انجـام دهنـد و) گـوش چهارپا   
 یطان!) و هرکس، شـ یاالیندرا به شرك ب یددهند! (و فطرت توح ییررا تغ ییخدا

تآشکاري کرده اس یانِزیند، خود برگز را به جاي خدا ولی.  

بـا   یاريبسـ  یـات آورده که مشتمل بـر روا  یواناتچند باب در خصوص ح ی+مجلس مهعال
از  یکـی گونـاگون بـه آنهاسـت. آغـازگر      يهـا  و نکوهش از سـتم  یواناتاز ح یتمضمون حما

و تعرقبـها و اإلضـرار ـا و بسـائر      يهـا إخصـاء الـدواب و ک  «بـاب   ـمورد اشاره   يها باب
  است. یه یادشدهآ ـ(باب نهم) » و ... ينهاب يشو التحر يواناتاحل

 یـن بـه ا بریدنـد و   یرا مـ  یواناتح یها گوش برخ که عرب نویسد می یهآ یرتفس درعالمه 
. افزون بر آن بـا  کردند یصورت، حالل خدا را حرام م ینشدن آنها را اعالم و به ا حرام یله،وس
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همچـون   ییرفتارهـا  بـا و  نمودنـد  میستم  یوان) و حبردهبه انسان (یگر، گوناگون د يها شکل
در  ي. ودادنـد  یمـ  ییـر را تغ ییخـدا  ینشآفـر ، لواط، سحقی، کوب گذاشتن، خال کردن، داغ اخته
هـا و   کـردن انسـان   نهـادن و اختـه   بـودن داغ  بر حرام یهآ ینممکن است از ا گوید: یم ادامه

 یـل کـه دل ینمگـر ا  ،اسـتدالل کـرد   حیوانـات  یانانداختن م جنگ یزبه طور مطلق و ن یواناتح
  )221/  61ق: 1404ی، وارد شده باشد. (مجلس یخاص

کـه بـا    اسـت  یاز اعمـال خرافـ   یان،: شکافتن گوش چهارپایدبگو یممکن است کس البته
بندگان خدا را گمراه کند و  خواهد یم راه یناز ا یطاندارد و ش یرتمغا ینید يو باورها یدتوح

 یـه گفت: فـارغ از هـدف اول   یدبا پاسخ درنبوده است.  یواناتاز ح یتبحث حماینجا، هدف در ا
خوانـدنش،   یطانیاز آن و شـ  یو با نهـ  بیند میرنج و آزار  یوانعمل، ح ینکار، باالخره با ا ینا

 یـوان عمل، ح یناز ا یبا نه ینبنابراماند.  یو محفوظ م در امانکار  ینو رنج ا یباز آس یوانح
  شود. می یبانیو پشت یتحما

بـه اقـوال    شان ییآشنا دلیل و به یوانانسان و ح ياحاطه بر ابعاد وجود با توجه به یند پیشوایان
و سخن رهبـران   یرهدارند. از س یواناتدر موضوع ح اي ارزنده یوانات، رهنمودهاي رفتاريو احوال ح

 یـا و زبـان ناسـپاس    هـا و رنـج آن  یخوشـ یوانـات،  که آنان به حالت گوناگون ح شود یآشکار م یند
 یـا سعادت دن تردید یب آنها مندارزش دستورهايعمل به  ینسبحان، آگاهند. بنابرا يخدا با ثناگویشان

از  یـات روا یچنـد عنـوان، بـه برخـ     یـل انسان به ارمغان خواهد آورد. در ادامـه و ذ  يو آخرت را برا
  :  کنیم می اشاره هارفتار با آن یو چگونگ یواناتاز ح یتدرباره حما ^یتب اهل

  یواناتحقوق ح الف)

. انـد  انسـان  یـت و ملک یـار که در اخت یواناتیح ویژه به ،هستند یحقوق يدارا یواناتم، حاسال در
البتـه   .دارد یبر انسان حقـوق  یزن یوانح ،دارند یحقوق یکدیگر در برابر ها نانسا که گونه همان

دو  یـن ا ردیفی و هم يتساو يکه به معنا چنانیست. نوع حقوق آن دو ن يتساو يبه معنا ینا
دارد. انسـان بـه    یـوان بـا ح  یتفاوت اساساش،  یژهو ی. انسان به سبب بعد روحانیستن ودموج

 یت؛ چراکـه بـا هـدا   شـود  میمتعال  يخاص خدا تکریم مشمول اش، بالقوه هاي ییلحاظ توانا
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بـه لحـاظ سـاختار     یوانکه ح یدر حالیماید، را بپ یمراحل تکامل انسان تواند یمی، عقل و وح
  آن ناتوان است. نپیموداز درك و ي، وجود

دو با هم  ینم است که امسلّ یدارند؛ ول یهر دو حقوقیوان، که اشاره شد، انسان و ح چنان
 پـذیر  اسـقاط و انتقـال  « آیـد،  یمـ  یـان بـه م  یسخن از حقوق انسان یوقت ،مثال برايمتفاوتند. 

 برخی در کم ـ دستاست که   یناینجا، در ا» حق« هاي یژگیاز و شود؛ یعنی یمطرح م» بودن
» حکم«صورت، واژه  ینا یرانتقال داد که در غ یگريبه د یا کرد آن را اسقاط نتوا یم ـموارد  

  رود. یبه کار م
وجـود   یانشانم یتفاوت اساس اند، ینظر که حق و حکم، هر دو حکم شرع ینالبته از ا

 یوانـات، حـق ح  در مقابـل، . باشـد  مـی ف و ملزم به عمـل بـه هـر دو    ندارد و انسان، مکلّ
 وجـود  هـا  با حق انسان یسهدر مقا يدشوارتر یتوضعیل، دل ینست و به همین پذیر اسقاط

 یمـی، است. (ر.ك: مق یواناتکردن حقوق ح یتتنها راه خروج از عهده آن، رعا دارد؛ زیرا
  )140 :1385 ،مقیمی ؛121 ق:1429

آنهـا بـه    ...)، کـه در  صاحبها يحق الدابة علباب هشتم ( یاتروا یبرخ به قسمت ینا در

  : کنیم اشاره میشده،  یحمشابه آن تصر یا» حقوق«واژه 
به هم، شش حق بر گردن صاحب  یکنزد یريبا تعاب ×منانؤم یرو ام |یگرام پیامبر

  :يعلو روایت بنابر. اند قرار داده یوانح
الْماَء إِذَا مر بِه و  يهاعلَ ضيعرِبِعلْفها إِذَا نزلَ و  يبدأُللدابة علَي صاحبِها ست خصالٍ 

و لَا  طَاقَتهاإِلَّا  ريِمن الس يکلِّفُهاو لَا  يقإِلَّا ما تط حيتملُهاإِلَّا علَي حق و لَا  يضرِبهالَا 
فلَ يقاعاقا يه؛فُو   

ـ   یعلفش دهد؛ زمـان  ،شد یادهاز آن پ یوانهرگاه صاحب ح  ،ذشـت گ یکـه از آب
از تـوانش   یشبار نکند؛ بـ یوان، ح ییاز توانا یشآبش دهد؛ به ناحق آن را نزند؛ ب

  )210/  61ق: 1404ی، (مجلس .آن درنگ نکند يرو یاديراه نبرد و مدت ز

  )1 ح / 201/  61ق: 1404مجلسی، ر.ك:  ي نیزنبو یثحد يبرا(
گذشـته،   یـت روا نیبـا مضـام   یـت در چند روا» حقوق«با کاربست واژه  یزن ×صادق امام
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بـر شـش    یگـري بر هفت حـق و در د  یتروا یکدر شمارد.  یرا برم یوانشش حق ح یاهفت 
  )205 و 202: شده است. (همان یححق تصر

  یواناتزدن بر ح و داغ یهتنب ب)

 .شـده اسـت   یرفتـه پذ ياز آنهـا امـر   کشـی  و بهره حیوانات کردن و رام یتترب منظور به یهتنب اصل

 ؛بِـاآلدابِ و البهـائم التـتعظُ إلّـا بِالضـربِ      يتعظُإنّ العاقلَ «فرمود:  ×یان علمنؤم یرکه ام چنان

/  31نامـه   البالغه: نهج(، »با زدن یانچهارپا یول شود، یم یتو ترب پذیرد یخردمند با موعظه ادب م
یات، انـدازه  ر روانرساند. د یبآس یوانبه ح دلیل یو ب کردبه ضوابط و حدود آن توجه  یدبا ی) ول536

ضـابطه   بیـان  از و شـده  مشخص ـ لزوم صورت در ـو داغ نهادن بر آنها   یواناتزدن ح و چگونگی
  :  کنیم یباره اشاره م یندر ا یترفتارها فروگذار نشده است. به چند روا هگون یندر ا

به «: فرماید ی. آن حضرت ماست داده یزپره یواناتاز زدن به صورت ح |اعظم پیامبر ـ

خـدا را   یشو سـتا  یحچراکـه آنهـا تسـب   یـد؛  دار را نزن و هر موجـود روح  یدنزن یواناتصورت ح
  )  7ح / 204/  61ق: 1404ی، (مجلس .»کنند یم

و  یحچراکـه آنهـا تسـب   نیـد؛  نز یوانـات به صـورت ح «فرموده است:  یزن ×علیحضرت  ـ

داده  یـز پره یوانـات حاز داغ گذاشتن بر صورت یات، در روا ».کنند یپروردگارشان را م یشستا

کـه در   یدرا د یاالغ یوقت |رحمت یامبر(همان) پ .»وجوهها يو لَا تِسموها ف«شده است: 

 يکـار  ینرا که چن کسی کند لعنت خدا ؛لَعن اللَّه من فَعلَ بِهذَا« :فرمود اند، صورتش داغ نهاده

  )28ح / 228/  61: همان( ».کرده است
بـا حالـت لغـزش     یوانـات ح یو سرکش یچموش یانشدن م ئلت قابا تفاو |حضرت آن

 یسرکشـ  يرا بـرا  یـوان ح؛ اضرِبوها علَي النفَارِ و لَا تضرِبوها علَـي الْعثَـارِ  «: فرماید ها، میآن

  )205/  61: (همان». یدنزن یدنبه سبب لغز یولید، کردن بزن

  یواناتم به حلزوم ترح ج)

اسـت   يقـدر  کار بـه  یناست. ارزش ا کرده یهتوص یواناتبا ح یمهرباناسالم به ترحم و  دین
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ـ  ،ظاهر کوچک کار به ینهمي، کند. آر یانسان را بهشت تواند یکه م صـادق و   یـزه بـا انگ  یول
اسـالم   یگرامـ  یـامبر پ یتی. به عنوان نمونه، در روای داردپ را در ی شدنپاداش بهشت ،خالص

  است: مودهفر

»نالْج لْتخد أَوةَ فَريت الْکلْبِ الَّذ باحاِء يصالْم نم اهوصـاحب   ،وارد بهشت شـدم  ؛أَر

  )24ح/  65 / 2: (همان ».کرده بود یرابکه آن را س یدمرا د یسگ
رفتار انسـان بـا    یجهآزار، نت یفرک یاپاداش ترحم  کهممکن است اشکال شود  ،نماند ناگفته

 ازبحـث   یند یشوایانکه در کالم پ یدر حال .است یوانحاز  یتحما غیر از یناست و ا یوانح
  ست.شده ا از آنها یتو حما یواناتحقوق ح یترعا

اعمال، پرداختن بـه   یفرو ک پاداشاز  گفتن گفت: درست است که سخن توان یدر پاسخ م
انسـان خـداباور در    یـزه انگ یـت امر، موجب تقو ینتوجه داشت که ا یدبا یول ،عمل است یجنتا

 یـی ضـمانت اجرا  یـب ترت ینشود و بـد  یم يدر رفتار ناپسند و یزهانگ یفو تضع یدهپسند رفتار
بحـث تـرحم بـه     ×بن جعفـر  وسیامام م یتبا توجه به روا ین. همچنگردد یاحکام حاصل م

دهنـده انسـان در آخـرت     نجات تواند یدارد که م یتاهم يا اسالم به اندازه یناز نظر د یوان،ح
  است. یواننفس ترحم به ح یتاهم دهنده عمل، نشان باشد و در واقع پاداش

  یواناتآزار رساندن به ح یتممنوع د)

 هـا آن بـا  انصافی یو ب یسبب آمرزش گردد، ناحق تواند یم یواناتبه ح یکه ترحم و مهربان چنان
(گربـه) سـبب    یـوانی که با بستن ح یکس یات،د. طبق رواشو ياخرو یفرموجب ک تواند یم نیز

 که البتهوارد شده است  یثمضمون چند حد ینمستوجب آتش دوزخ است. با ا ،مرگ آن شود
بـه سـبب   یـوان،  ح یـن ستم به ا یفراوان رسد، یدرباره گربه است و به نظر مروایات،  ینهمه ا

یوانـات،  آزاردادن بـه ح  یفـر عقوبـت و ک  ینبنـابرا  .بودن آن با انسـان باشـد   ینو قر یستیز هم
  : کنیم یباره اشاره م یندر ا یتدو روا به در ادامه .یستمختص گربه ن

  :فرماید یم |رحمت یامبرپ

النارِ صاحبةَ الْهِرة تنهشها مقْبِلَةً و مدبِرةً کانت أَوثَقَتها لَم تکن تطْعمها و  يف يتو رأَ
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  )24ح / 65 / 2: (همان ؛لَم ترسلْها تأْکلُ من حشاشِ الْأَرضِ
 یـن گرفـت. سـببش ا   می گاز طرف هر از را او اش که گربه یدمرا د یدر دوزخ زن

 کـرد  یو نه آزادش مـ  داد یم یشرا بسته بود؛ نه غذا یوانآن ح یابود که او در دن
  .مند شود بهره ینرا شکار کند و از موجودات زم یوانیکه خود، ح

  فرموده است:  یزن ×صادق امام

را بسـته   اي به سبب آنکه گربه یهمانا زن ؛هرة ربطَتها حتي ماتت عطَشاً يبت فإِنَّ امرأَةً عذِّ«

  )64 / 62: (همان ».مرد، به عذاب خدا گرفتار آمد یبود تا از تشنگ

  یواناتاصول ذبح ح یترعا ) ه

مناسـب   به هنگام ذبح مانند زمـان، مکـان و ابـزار    یواندرباره مراعات حال ح يمتعدد روایات
  :فرماید یم |. رسول خاتمکنیم یاز آنها بسنده م یکیذبح وارد شده که تنها به نقل 

فَإِذَا قَتلْتم فَأَحِسـنوا الْقتلَـةَ و إِذَا ذَبحـتم     يٍءکلِّ شي الْإِحسانَ ف يکمإِنَّ اللَّه کتب علَ
  )316ـ  315/  62: (همان يحته؛ذَبِ ريِحته و لْأَحدکم شفْر يحدفَأَحِسنوا الذِّبحة و لْ

کـه   یپـس زمـان   .فرمان داده است یک عمل کردنبه ن يسبحان در هر مورد يخدا
خـوب ذبـح    کنید، یو هرگاه ذبح م یدخوب بکش کشید، یخوردن] م ي[برا را یوانیح
  .خود را راحت کند یحهکند و ذب یزکارد خود را خوب ت یدهرکس باید. کن

  یواناتح کشتن ناحق به و)
 یشـوایان است که در کـالم پ  ياز موارد یگرد یکی آنها، کردن ثلهو م یواناتح به ناحق کشتن

    .آمده است یانباره، سخن به م ینا حقوق آنها در یتبه آن پرداخته شده و از رعا یند
  که فرمود: اند کردهنقل  |خدا یامبرپ از

 انسإِن نا ملُمفُ يقْتصعا بِغقَها فَوريِوراً فَم ا قهنع اللَّه أَلَها إِلَّا سقِّهـا   يا يلَحم و ولَ اللَّهسر
  )4و  306/  61: (همان ؛بِه يرميرأْسها و  يقْطَعو أَنْ لَا  يأْکلَهافَ يذْبحهاحقُّها قَالَ أَنْ 

او  یامتسبحان در روز ق يخدا ،حق آن بکُشد یترا بدون رعا یهرکس گنجشک
فرمـود:   یسـت؟ چ یـوان رسول خدا! حـق آن ح  يرا بازخواست کند. عرض شد: ا

  .که سرش را بکَنَدینکه او را ذبح کند، نه اینا
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و عـن  «فرموده است:  یکردن آنها نه و حبس حیوانات کردن اسالم از مثله یگرام رسول
ثْلَةنِ الْمي عهن هأَن ولِ اللَّهسر بِالْحانمِ يوائهرِ الْببص نع 44ح/  328/  62: . (همان»و(  

  شده است: یتروا یزن ×امام باقر از

 بِه ي اللَّهثاً، أَتبفُوراً عصلَ عقَت نمميو الْقةيام  اخرص لَه يا يقُولُو ذَا فلْ هس برـ  يم  يقَتلَنِ
حٍ. فَلْ ريِبِغذَبذَرلْ يح و ثْلَةالْم نم کمدأَحدلَا  يح و هتفْرذِّشهِيعة؛بِ الْب45ح: (همان يم(  

از او بـه درگـاه    یامـت در روز ق یوانشد، آن حبکُ سبب یرا ب یکه گنجشک یکس
را بازخواست کن که چـرا بـدون ذبـح و     ی: پروردگار من! فالنیدخدا بنالد و بگو

 یـز کاردتان را خـوب ت یزید، بپره یواناتثله کردن حاز م ،مرا کشت. پس یهودهب
  ید.نده عذابرا  یوانو ح یدکن

  یواناتاخالق ح ئلچند مورد از مسا ی. بررس3
 ئل؛ مسـا پـردازیم  مـی  یوانـات اخـالق ح  ئلاز مسـا  یبرخ ینمونه به بررس يبخش، برا ینا در

از  یرنـاگز  ،و انسـان  بدطل یمتناسب را م یمناسب و انتخاب رفتار اخالق یمکه تصم یزآم تزاحم
 يموضوع ضـرور  یینتب ياز پرداختن به بحث، برا یشمتزاحم است. پ یناز طرف یکی ینشگز

  .دهیم ئهارا »یواناتاخالق ح«در خصوص  یحیاست توض

  یواناتح اخالق
اخـالق  «از  اي شـاخه یسـت،  ز یطو محـ  یرامـون پ یعـت انسـان بـا طب   یحتعامل صح چگونگی

بـه  یوان، رفتار با ح شیوهکه  چنان غآورده است یدرا پد »یستز یطاخالق مح« یعنی 1»يکاربرد

اسـت. اخـالق    وردهرا به وجـود آ  2»یواناتاخالق ح«یست، ز یطو مح یعتاز طب یعنوان جزئ

دربـاره   یاخالقـ  یـد نوپد ئلاسـت کـه مسـا    يشاخه اخالق کاربرد ترین باسابقه یست،ز یطمح
به مباحث ی، شاخه علم این) 195: 1388ان، یگرو د ی. (اسالمکند یم یرا بررس یستز یطمح

 یحقـوق اخالقـ  یسـت،  ز یطانسـان بـا محـ    یتعامـل اخالقـ  «همچـون:  پردازد،  یم یگوناگون

                                                                             

1. Applied Ethics. 
2. Animal Ethics. 
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ل یفضـا ینده، آ هاي و نسل یاخالق یتمسئولیعی، موجودات طب یاخالق یگاهجا ،موجودات زنده
  )86: . (همان»یستز یطمح یمنشور اخالقیستی و ز یطمح یاخالق

 »یـوان انسـان و ح  یـان مطرح در رابطه و تعامـل م  یمالحظات اخالق«به  یواناتح اخالق

حقـوق  « یـا  1»یوانـات حقـوق ح «حـول محـور    یوانـات، . اخالق حشود ی) اطالق م55: (همان

 یمبنـ  ـباب    یندر ا انتخابی يبراساس مبنا یغرب یشمندانو اند کند می بحث هاآن 2»یاخالق

  .اند داده ئهارا را یگوناگون یاخالق هاي یهنظر ـ یواننداشتنِ ح یاداشتن  »حق«بر 
مطرح بـوده اسـت؛ هـم خداپرسـتان، براسـاس       یر زماناز د یوانات،رفتار با ح موضوع چگونگی

احسـاس و  مـداري،   یـن . فارغ از منظر داند یگران به این مسئله توجه داشتهو هم دشان  ینیدستور د
حکـم   یـوان بـا ح  یحبه تعامـل صـح  گیرد،  یه مسرچشم یکه از فطرت و وجدان الهی، عاطفه انسان

 یوانـات ح ـ کنند یترحم نم یزن خویش نوع هم به ـ که گریزان فطرت و دالنمقابل، سنگ درکند؛  یم
اسـت کـه بـر اسـاس      یـرین د اي مسـئله  یوانـات، رفتـار بـا ح   ین. بنـابرا انگارند یرا همچون جماد م

  به دنبال داشته است. متناسب را یو رفتار عمل يخاص، پاسخ نظر بینی جهان
 بـه  هـا رفتـار بـا آن   چگـونگی و  یواناتدر رابطه با حقوق ح علمی و مندانه بحث روش البته

نوپـا، از   یرشـته علمـ   ینا هاي هشاخ یشترهمچون بي، از رشته اخالق کاربرد اي شاخه عنوان
گونـاگون   هـاي  هو شاخ يکه اخالق کاربردینچندان دور برخوردار است. با توجه به ا نه یخیتار

اخـالق  «شـکل گرفتـه و بالنـده شـده اسـت،       زمـین  در مغـرب  ی،کنـون  مند ظامآن، به شکل ن
  است. یافتهرشد و تحول  ،از همان نقطه برخاسته و در همان بستر یزن »یواناتح

کـه در آن،   هـایی  هگوناگون مطرح شده است؛ حوز هاي هدر غرب، در حوز یواناتح اخالق
گونـاگون سـتم و    هـاي  شـکل بـه   یوانـات حبـه  رد و ممکـن اسـت   برخورد دا یوانانسان با ح

ی، پزشـک  یست(ز 3یعلم تحقیقات. 1: اند از عبارت ها هحوز یناز ا یشود. برخ ییعحقوقشان تض

                                                                             

1. Animal Rights. 
2. Moral Rights. 
3. Biomedical. 
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بـه   توانـد  یمـورد مـ   یـن ا 2یوانات؛ح یکار. پ3 1)؛ینی(ماشیکی مکان ي. دامدار2؛ )دارویی یستز

ماننـد   ــ  یـوان مبارزه انسـان بـا ح   یا یواناتح یانگوناگون باشد: جنگ انداختن م هاي صورت

 هـاي  ین. تمـر 5 3پوست و خـز؛ شم، . تجارت مو، پ4ي؛ گاوباز یا یواناتبا ح یاتورهامبارزه گالد

  .یواناتح داري. نگه		6 4یحی؛شکار تفر

در  یدهرفتـار پسـند  ، »یوانـات اخـالق ح «که مراد از اخالق در اصطالح  باید یادآوري کرد
از آن  ــ  کنـد  یف بحث ممکلّ افعال از که ـاست که در اسالم در حوزه فقه   تیواناارتباط با ح
 نفسـانی خصوص صفات و ملکـات  ینجا، مراد از اخالق در ا ینبنابرا .آمده است یانبحث به م

فقـه و  « یگزیننمـودار شـده و جـا    »اخـالق «بـا نـام    زمـین  گونه مباحث در مغرب ین. ایستن
 ،در اسالم .فروغ یب مدرنیته، در و شد فروغ کم یحیت،مسکه در  یعتیگشته است؛ شر »یعتشر

 یـان از رابطـه آن دو سـخن بـه م    یدر جوامع اسالم ینبنابرا .هم فقه وجود دارد و هم اخالق
فقـه   مسـیحی،  جوامـع  انـد، در  کـرده  یحتصر نیز نظران صاحب یکه برخ چنانی ول ،آمده است

 یشـتر، . آنجـا ب شـود  بررسـی  اخـالق  با اش بطهندارد تا را اي یژهو یگاهو جا یستچندان پربار ن
  )142: 1388فر،  یائید. (ضگرد یپربارتر م ی،اخالق هاي ههمان مقول

ـ    ، »یواناتاخالق ح«در  یزما ن یتوجه به نکته باال، مش با  یف و بررسـ نظـر بـه فعـل مکلّ
رفتـار  معنا ( یکدر بحث و اراده  آوایی به لحاظ هم یناست و ا یو شرع یدو حکم فقه تزاحمِ
 یـان و ب یـات ) از اصطالح مورد نظر است. البته کاربست واژه اخالق در افعـال، در روا یدهپسند

  آمده است. یزن یعالمان اسالم
کـه در آن   يکار رفته است؛ مثل مـوارد  به یرفتار اخالق يبه معنا »خُلق«گاه  یات،در روا

 مصداق را) زدن مچون مسواك(ه یخاص يکار رفته و رفتارها به »ياءمن أخالق األنب«عبارت 

عالمان، برخالف نظر قـدما، افـزون    ی) به گفته برخ192: است. (همان خوانده پیامبران اخالق

                                                                             

1. factory farming. 
2. animal fighting. 
3. fur trade. 
4. sport hunting practices. 
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 ،حـق  یدو شـا «یرنـد:  در حوزه اخالق قرار گ توانند یم یزن يظاهر يرفتارهای، بر صفات نفسان
فقـط   یـد جد یاخالق در مباحث یحتیم. در حوزه اخالق قرار ده نیزباشد که رفتارها را  ینهم

) بنـابر  110: (همـان  .»ندارنـد بـه آن صـفات توجـه     یلیو خ دهند یرفتار را محل بحث قرار م
  صرف. یِنه اخالق ،است یمرادمان از حکم فقها، حکم شرع یندهباال، در مباحث آ یحتوض

 یبررسـ را مربـوط   ئلچنـد مـورد از مسـا    »یوانـات اخالق ح«اصطالح  یینپس از تب حال
گونـاگون روابـط    يهـا  : در حـوزه ^یـت اهل ب یاتبا استفاده از روا یعالمان اسالم. کنیم یم

 یـین و رفتـار مناسـب بـا آنهـا را تب     یوانـات ح یو با اجتهاد روشمند، حقوق الهیوان انسان و ح
  : یم کردخواه یبررسرا از آنها  یبرخدامه، اند که در ا دهکر

  نکردن تصرف غاصبانه یا یواننجات ح الف)

ـ    « :آنان یتبدون رضا یگرانتصرف در اموال د ییعن غصب ـ  رياالحتـواء علـي مـال الغ  ريبغ
 ،سنت و اجمـاع  و عقل و شرع حرام است و قرآن بنابر ،) غصب392تا:  یبینی، (مشک .»تراض

: فرمایـد  یبـاره مـ   یـن ا در یمکـه قـرآن کـر    چنـان  ،)393: (همـان کنند  یبه حرمت آن حکم م

و اهل سنت، غصب  یعه) عالمان ش29 / نساء ؛188/ (بقره  .»بِالْباطلِ نکميتأْکلُوا أَموالَکم بالَ«

انـد.   حرمت غصب را استفاده کـرده یه، آ ینأکل مال به باطل دانسته و از ا یقاز مصاد یکیرا 
 يدر مـوارد  یهان) با وجود حرام و گناه بودن غصب، فق84ـ   81: ق 1395(ر.ك: حمد شراره، 

و نجات جان آن است. اگـر   یوانموارد، تزاحم آن با حقوق ح یناز ا یکی .ندا دهخوان یزآن را جا
 یـت اولو ،و اقدام به تصرف حرام یواننجات ح یاآ ،متوقف بر تصرف غاصبانه باشد یوان،جان ح

  ؟نکردن غصب یادارد 
فتـوا   یهـان و نجات جان او دستور داده است. فق یواناز حقوق ح یتبه حما ینجادر ا اسالم

واجـب اسـت    شود، یم یافت یگرينزد د ،را ندارد و آن یوانشآذوقه ح یاند که اگر شخص داده
در  ی+که عالمه حل اي گونهبه  ،اند فراتر نهاده یبزرگان گام یرا از او بخرد. برخ یوانح يغذا
  :افزاید یفتوا م ه اینادام

رب علـي الطعـام   جيکما ريه، غ جيدکان له قهره و أخذه إذا مل  يعمن الب ريفإن امتنع الغ
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  )118/  3: ق 1413(حلی (عالمه)،  ؛لنفسه
 شـود،  یمـ  یافتکه تنها نزد او  یاگر شخص از فروش غذا امتناع ورزد، در صورت

و  یکه در صورت گرسـنگ  چنانیرد، و غاصبانه از او بگ يصورت قهر است به یزجا
  .است یزکار جا ینخود، ا یازن

 یـا مثـل   یدصورت، شخص با ینکه در ا گوید یبته مداده و ال هم یثان یدفتوا را شه ینهم
  آن را بپردازد:  یمتق

 جيـوز املالک بالعوض، کما  يبذلهو مل  ريهغ يوجدإلبقائها إذا مل  علفغصب ال جيوزو 
 ثـانی)،  ید(عـاملی (شـه   .يمةاملثل أو الق يلزمهغصبه کذلک حلفظ نفس اإلنسان، و 

  )  503/  8ق: 1413

غصـب   ینجواز ا يفتوا ی، سببکالم عالمه حل ییدو تأ یحدر توض يفاضل هند ینهمچن
: دانـد  یضرر م یرا مشترك بودنشان در احترام روح و لزوم نف یواننجات جان انسان و ح يبرا

کـه بنـابر    کنـد  یفروگذار نمـ  یزنکته ن ینالبته از ا» الضرار يحرمة الروح و نف لالشتراک يف«... 

التوصـل إيل احلـاکم مـع     طو األحـو «شرع اقدام کند:  حاکم یقدر صورت امکان از طریاط، احت
  )613 و 612/  7: ق1416اصفهانی (فاضل هندي)،  حسن بن (محمد .»اإلمکان

  وضو یا یوانتقدم جان ح ب)

نمـاز،   ينماز است. بـرا  يامر عباد يبرا يسبب طهارت شخص مسلمان و مقدمه ضرور وضو
و ضـرورت وضـو    یـت . بـا وجـود اهم  شود یمن خواندهعبادت  وضو، یوضو واجب است و نماز ب

 یـد کـه با  آیـد  یمـ  یشتزاحم پ یگرامور د یو برخ یواجب شرع ینا یانم یعبادت، گاه يبرا
مقـداري آب   یبا وضو اسـت. اگـر کسـ    یوان،موارد، تزاحم جان ح یناز اید. یکی را برگز یکی

  برعهده دارد؟ اي یفهاو تشنه است، چه وظ یواندارد و ح
برخاسـته اسـت. طبـق دسـتور شـرع و       یـوان از جان ح یتبه حما یزن ینجاااسالم در  دین

بدهـد؛   یـوان آب را به ح یداست و شخص با یواندر مسئله مورد نظر تقدم با حیهان، فق يفتوا
بـودن   از آنان بر اساس مال یشود. البته برخ یممهرچند که براي وضو آبی نماند و مجبور به ت



680     سازي در عرصه جامعه ^یتاهل بسبک و سیره  

 

از  ییفتـوا  ینچن یلکه دل یدر حال ،اند خود را صادر کرده يتوااز آن، ف محافظتو لزوم  یوانح
بودن و   »نفس محترمه« یت، یعنیمال یلفراتر از دلی، و نجف یثان یدهمچون شه یبزرگان نظر

با آن بـوده اسـت. (عـاملی     یو لزوم حفظ نفس محترم و رأفت و مهربان یوانداشتن ح حرمت
 یحبنابـه تصـر   ین) همچنـ 116 و 115/  5 ق،1404؛ نجفـی،  448/  1: ق1410د ثـانی)،  ی(شه
. یسـت ن یگـري د یـوان خود شخص و ح یوانح یتشنگ میانفرقی ي، و فاضل هند یثان یدشه

  )441/  2: ؛ اصفهانی (فاضل هندي)112/  1: ق 1413ثانی)،  ید(عاملی (شه

  گوسفند یاچالش در نجات جان سگ  ج)

در خصوص  یست که در فقه و اخالق اسالمتا آنجا ا یواناتو گستره بحث تعامل با ح اهمیت
 یـز آنهـا ن  یـان همچون سگ و گوسفند در مقـام تـزاحم م   یواناتیضرورت محافظت از جان ح

  در مسالک آورده است:  یثان یدآمده است. شه یانبحث به م
احملترمـة و إن کانـت    يمةبذله إلبقاء البه دمي، جيببذل املال إلبقاء اآل جيبکما 

ثـانی)،   ید(عـاملی (شـه   ؛و الکلب العقـور  البذل للحريب جيب و الري، ملکا للغ
  )120/  12: ق 1413
 یـوان مانـدن ح  زنـده  يماندن انسان واجب است، برا زنده يکه بذل مال برا چنان

 ،باشـد  یگـران ک دخود شخص نباشد و مل یوانِاگرچه ح ،واجب است یزمحترم ن
  . یستو سگ هار واجب ن یکافر حرب يبذل مال برا یول

کـردن   برطرف يبرا یکاف ي: اگر انسان آب و غذاکند یرا طرح م يا مسئله ،در ادامه يو
 تو نجـا  شـود  یم مـ از آن دو مقد یک سگ و گوسفند ندارد، کدام یعنیگرسنه  یواندو ح یازن

و انسان را به اطعام  دارد یم ممسئله، گوسفند را مقد یندر ا یددارد؟ شه یتاولو یک جان کدام

 .»إطعـام الشـاة   يـه عقور جـائع و شـاة فعل   ريو لو کان لإلنسان کلب غ: «کنـد  یم فآن مکلّ

 شـدن  بحامکان ذ زیرارا به سگ داده است؛  یتده و اولوکرتقدم اشکال  ینصاحب جواهر در ا
تـوان از   نمی گوشت است و خالف سگ که حرامرب ،از گوشت گوسفند وجود دارد يمند و بهره

». الکلب، إلمکان ذبح الشاة خبالف الکلـب  يةبأولو يقالع، بل قد من يهو ف: «کرد استفاده آن

  )437/  36: ق 1404(نجفی، 
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 یـان م یـت و صاحب جواهر در انتخاب اولو ید ثانیتصور کند مالك شه یاست کس ممکن
 ولـی  شـان، بودن و احتـرام داشتن  روح ينه ذ ،است یواناتح ینداشتن ا یتسگ و گوسفند، مال

بلکـه  یسـت،  ن یـوان دو ح یـن داشـتن ا  یـت از آن بزرگان، صرف مال کی یچگفت مالك ه یدبا
شـهید   از شـده  عبـارت نقـل  براي مثال، بنـابر   .است داشتنشان احترام و بودن دار روح ،مالك
لـک  اسـت، اگرچـه م   حیـوان  بـودن  ماندن، محترم  زنده يمالك در وجوب بذل مال براثانی، 

  .شود ید او نمخو یدعا يسود یوان،باشد و از جانب ح یگراند
 یـک از دو طـرف، ناچـار از انتخـاب     یکـی  ینشاست در مقـام تـزاحم و گـز    یهیالبته بد

خـاص بـه مسـئله     ياز منظـر  ی،م اسـالم از آن دو عـال  یـک ن سـبب، هر یو به هم یما ینهگز
داده و بـه نفـع آن    یـت از آنهـا اولو  یوان، بـه یکـی  از دو ح یخاص یژگیو با لحاظ و یستهنگر

  است. در کردهصافتوا  یوان،ح
انتخـاب صـاحب جـواهر بـه حـق       مسـئله،  یـن در ا رسـد  یبه نظر مید، شه یدگاهاحترام به د با

 ،انتخـاب  یـن بـا ا  است؛ زیـرا  تر و جامع تر یدهسنج ،دادن به سگ یتدر اولو ويو مالك  تر یکنزد
ت از گوشـ  ،بـا ذبـح گوسـفند    رسد؛ یعنـی  میخود  ینشبه هدف متناسب با آفر یواناز دو ح یکهر

  .گردد یحاصل م یگرد اي به گونه مندي بهره ،و با نجات سگ شود یبرده م رهحالل به

  یواناتبه جان هم انداختن ح د)

 یـن اسـت. ا  یوانـات ح یکـار ، مربوط به پیواناتتعرض انسان به جان حي ها از حوزهدیگر  یکی
با آنها. به جـان  و مبارزه انسان  یواناتح یانانداختن م : جنگگیرد یم شکلتعرض به دو گونه 

اسـت.   شـده  انجـام مـی   یربازاز د ،مسابقه یا یگوناگون به عنوان سرگرم یواناتهم انداختن ح
از  ي،گاوباز یا یواناتبا ح یاتورهاگالد یکارو پ دارد یریند يا سابقه یزن یواناتمبارزه انسان با ح

  آنهاست. ینتر معروف
ه همـ  یـا : آطلبـد  یالزم را مـ  يهـا  که پاسخ شود میباب مطرح  یندر ا يچند يها پرسش

را  یمـوجه  ءمورد استثنا یااست  پسندو نا یراخالقیغ یعملیوانی، ح یکارگوناگون پ يها شکل
 یکارهاست؟گونه پ ینا يبرا اي پذیرفته یهتوجی، و باستان یحفظ سنت مل یا؟ آدادارائه  توان یم
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و  یراخالقـی خشـن، غ  يرفتارهـا  رگـ  یهتوج تواند یمی، هر بهانه واه یا يا خرافه يها سنت یاآ
 آن نمـودن  کـش  و عصـب  یـوان در ناکـارکردن ح  وبـاز همچون رفتار گایوانات، با ح رحمانه یب

منـد   در ارزش یمـوجه  يادعایگري، هر عنوان د یامسابقه، ورزش ی، سرگرم آیا شود؟ خوانده
در  اي یهتوصـ  یچه یو رأفت انسان یناخالق، د یاآ شود؟ یقلمداد م ییرفتارها یندادن چن جلوه

  گونه موارد ندارند؟ ینا
و لزوم برخورد مهربانانـه بـا    یواناتحقوق ح در باباسالم  یدگاهد ازکه  یتوجه به مطالب با

 یرانسـانی و برخورد خشـن و غ  یوانمبارزه انسان با ح یعنیاست گونه دوم  یهیآنها گذشت، بد
ان یشوایاز پ یريو الگوگ یاخالق يها هاز آموز يمند ممنوع است. مسلمانان با بهره یوانات،با ح

ـ   يدارا یاناز مدع یوانات،در باب اخالق حی، اسالم و  ترنـد  گـام  یشپـ  ی،تمدن و فرهنـگ غرب
  .دهند ینم انجامباب را  ینبا عقل و شرع در ا ناهماهنگ و مخالف يرفتارها
در  یـت شده است که به چنـد روا  ی) نهیش(تحر یواناتاسالم از به جان هم انداختن ح در

  .کنیم یاشاره م رهبا ینا
 هـم  آن حضـرت از بـه جـان   یـه،  الفق یحضـره در مـن ال  |اسالم یامبراز پ یثیحد بنابر

الْبهائمِ  يشِنهي رسولُ اللَّه ص عن تحرِ و«فرموده است:  یجز سگ، نه به یانانداختن چهارپا
لَا الْکلَابا خ5096 ح / 60/  4ق: 1413صدوق)،  یخ(ش یهبابو . (ابن»م(  

دربـاره بـه جـان     ×متفاوت نقل شده است، از امام صـادق  یانکه با راو یتدر دو روا همچنین
 رفتـاري  هـا  کار را جز در خصـوص سـگ   ینو آن حضرت ا شود یم یدهپرس یانهم انداختن چهارپا

 يشِقَالَ: سأَلْته عنِ التحـرِ  |هعبد اللَّ يالْعباسِ: عن أَبِ يعن أَبِ... «: خواند یو ناپسند م یندناخوشا
بني إِلَّا الْکلْب وهکرم مِ؛ فَقَالَ: کلُّهائههـم  جان در مورد به ×: از امام صادقگوید یم العباس یاب؛ الْب 

  .»ها ناپسند است کار جز درباره سگ اینفرمود:  اوو  پرسیدم یانانداختن چهارپا

» ...عٍ قَالَ: سمسم نعاللَّه دبا عأَب رِ ×أَلْتحنِ التيشِع بـک إِلَّـا       نيذَل همِ؛ فَقَـالَ: أَکـرـائهالْب
پرسـیدم، او  یـان انـداختن چهارپا  هـم  جـان  در مورد به ×: از امام صادقگوید یمسمع م ؛الْکلَاب 

  )  2 و 1 ح / 554و  553/  6: همانینی، . (کل»دارم یها ناپسند م کار را جز درباره سگ ینفرمود: ا
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ـ  یواناتح یانم يانداز از جنگ یبه نهیات، روا ینبر اساس هم یربازاز د فقها  اشـکال  یو ب
بـاال و   یـات روا ی) عالمه مجلس397: ق 1405اند. (حلی،  بودن آن در خصوص سگ فتوا داده
/  191/  100 ؛17ـ   15 ، ح227و  226/  61ق: 1404ی، مشابه آنها را در بحار آورده (مجلسـ 

  آنها برآمده است. یینو تب یح) و درصدد توض10و  9 ح
اسـتثناکردن   یـک) : کنـد  یمـ  یـان با او، دو نکته را ب يرأ و هم یکاشان یضهمچون في و
 دو)نه به جان هم انداختنشـان؛   ،شکار است يآنها برا يساز و آماده یتتربره، با ینها در ا سگ

اعـم از  یـات،  کراهـت در عـرف روا   چـون  یند، ولا با لفظ کراهت وارد شده یاتروا یناگرچه ا
 يکـار  ینفتوا به حرمت چن ینجا) و در اشود یحرمت است (و تنها کراهت مصطلح را شامل نم

 بنـابر پـس  یسـت،  ن یـد بع ـاسـت    یمصلحت یچبدون هیوانات، به ح انکه لهو، لغو و ضرررس ـ
ق: 1404مجلسـی،  . (يشـکار  يهـا  مگر در خصوص سگ ،کار حرام است ینعالمه، ا یحتوض
  )یچاپ سنگی، الواف یهبه نقل از حاشی، ، پاورق309/  13: ق 1429ینی، کل؛ 227/  61

بـا   یبـاال و حتـ   یاتدر روا» أکره«و » مکروه«به واژگان  توجهبا  یممکن است کس لبتها
را اسـتفاده   یمحکـم تحـر   یـات روا یناز اي، نبو یثدر حد »ینه«از  يارشاد یاراده کردن نه

مقـدار هـم کـه شـده،      ینگفت به همـ  یدبا یول ،کار فتوا دهد ینتنها به مکروه بودن انکند و 
 حرمـت  بـه  اذعان با کم و دست کرداستفاده  یواناتحال ح یترعا يبرا روایات یناز ا توان یم

  همت گماشت. یوانبا ح یحم آن، بر رفتار صحبودن مسلّ یستکار و ناشا ینا اخالقی

  یوانن حکرد و مثله سازي یمعق ) ه

ـ و م سـازي  یمعقـ  يبرا یمناسب یاخالق یهتوجتواند  یوان، میحینه رشد و نمو به آیا ه کـردن  ثل
ی، الهـ  ینشتصرف در آفـر  گر یهتوجتواند  یوان، میشدن ح چاق یاآ باشد؟شکل،  ینبه ا یوانح

 زاحمیت یندر چن یواناتاخالق ح باشد؟و کاهش نسل آنها  یواناتمثل حید از حق تول يبازدار
  داند؟ یم و ارجح مو کدام رفتار را مقد دهد یم اي یهچه توص

از پـدر   ×شده است. امـام صـادق   خواندهو ناپسند  یستعمل، ناشا ینایات، اساس روا بر
ناپسـند دانسـته    يرا رفتـار  یوانـات ح یم کردنعق ويکه  کند ینقل م ×بزرگوارش امام باقر
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) 3 ح / 522/  11: ق 1409ی، (عـامل  .»ينهـا ب يشالتحـرِ  أَنه کرِه إِخصـاَء الـدواب و  «است: 

عن عبد اللَّه «فرموده است:  یاسب، گوسفند و خروس نه سازي یماز عق یزن |یگرام یامبرپ
  )10/  62ق: 1404ی، (مجلس .»يکو الْغنمِ و الد يلِإِخصاِء الْخ نص نهي ع يبنِ نافعٍ أَنَّ النبِ

 یواناتاست که ح ینقل کرده، لعنت خدا بر کس یهاز النها یکه عالمه مجلس یثیبق حدط

مـراد از  یـر،  اث ابـن  یحبنابه توضـ ) 2: (همان .»لعن اهللا من مثّل بدواجنه«ثله کند: را م اش یاهل

و  خيصـيها و املُثلةُ ا أن « :است یوانبدن ح ياعضا یبرخ یدنو بر یم ساختنمثله کردن، عق
ع102/  2: 1367ي، الجزر یراث (ابن .»هاجيد(  

 ینفتـوا بـه حرمـت چنـ     یـات، روا ینبر اساس هم یهمچون ابوالصالح حلب یبزرگ فقهاي

و گفتـه عقـیم نمـودن حیـوان      نوشته» فعله حيرم يماف«با عنوان  یدر فصل ياند. و داده یعمل

  )281: ق 1403الصالح الحلبی،  ی(اب. »يوانمن احل يءو خصاء ش«... است:  حرام

حـر   یخقائل نبـوده باشـند و شـ    یعمل ینعالمان به حرمت چن یبرخی، است از نظر فقه ممکن

کـرده   يگـذار  عنوان...»  باب جواز اخصاء الدواب«باب مربوط را  یدگاهید ینطبق چن یزن یعامل

 یدو شـا  شود یم یتلق یستناشا یعمل یاز نظر اخالق ی) ول3/ ح 522/  11ق: 1409ی، (عامل ،است
آن را یگـر،  و امـام د  گذارد یم پاسخ یرا ب سازي یمدرباره عق يامام، پرسش راو یکن لحاظ یبه هم

 جيِبنِـي عنِ الْإِخصاِء فَلَم  ×قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه يعقُوببنِ  يونسعن : «... خواند یم اشکال یب
  )2 ح :(همان». بِهقَالَ لَا بأْس  ×فَسأَلْت أَبا الْحسنِ

بـه   ،انسـان  یـاز مصـلحت و ن ترین  مهمکه ممکن است گفته شود اگر امروز ینا یانیپا نکته
کـار   یـن علم، ا یشرفتبا پ یباشد و از طرف یقطر یناز ا یازهایشن ینمأو ت یوانح سازي یمعق

احم تـز  يادعـا  تـوان  ینمـ  یگـر خـاص)، د  يهمراه با درد و رنج نباشد (مثل استفاده از داروها
 یـوان حینکـه،  گفت ا توان یدر پاسخ م شود؛ یبرداشته م یزکار ن ینا راهتک یاداشت و حرمت 

شـد   یانکه ب ئلیمسا یباز به لحاظ برخ یول کند، میاز مشکل را حل  یبخش یند،درد و رنج نب
 یـه توج توانـد  یسخن نم ینمثل و کاهش نسل) ا یدو بازداشتن از حق تول ینش(تصرف در آفر
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  .باشد یادشدهانگاشتن عمل  یدهحکم مسئله و پسند رداشتنعلت تام در بمناسب و 

  نتیجه
چـه   یوانـات، در ارتباط با ح ^یتکه اهل ب یمپرسش بود یننوشتار درصدد پاسخ به ا یندر ا

مقدمـه و سـه    یـک در را ، مقالـه  پاسخ ینبه ا یدنرس ياند. برا دهکررا سفارش  يسبک رفتار
و ادلـه حقـوق    یربنابه ز یکمفصل ی، که پس از مباحث مقدمات يا گونه به کردیم. یمفصل تنظ

. داد یاصـل  پرسـش به  یو فصل دوم پاسخ یافتبا آن اختصاص  یو لزوم رفتار اخالق یوانح
متـزاحم مربـوط بـه     ئلچند مورد از مسا، »یواناتاخالق ح« یینپس از تب یانی همدر فصل پا

  شد. یبررس یهانحوزه از نظرگاه فق ینا
  : دانستمقاله  ینا یجاز نتا توان یرا م یلذ نکات
در عرصـه   ی،زنـدگ  یگـر د يها همگام با عرصهیستی، ناب، برخالف اسالم سکوالر اسالم

و  کنـد  یم یهخدامحور توص یبه سبک زندگ یزن یواناتح درخصوصو  یستز یطبا مح برخورد
 ،. در اسـالم نـد دا یمنـان مـ  ؤم يو اخـرو  یـوي سـعادت دن  کننـده  ینمأبر آن اساس را ت یزندگ

و حفـظ   یواناتاو در خصوص ح یتب  و اهل یامبرشده و پ خواندهو حقوق آنها محترم  یواناتح
  .کند یم ییخودنما یاند که در مباحث گوناگون فقه دهکرحرمت آنها سفارش فراوان 

کـرد کـه بـر    اسـتخراج   تـوان  یرا م یواناتو ادله حقوق ح یربناز ینی،مراجعه به منابع د با
آن،  یزو رسـتاخ  یـوان دار بودن ح خدا، روح یشو ستا یحتسبیوان، معرفت و شعور ح آنهااساس 

  .هستند یواناتح يحق برا یجادکنندهاز عوامل ا
گونـاگون   هـاي  عنوان یلرا ذ یواناتحقوق ح یتدر رعا ^معصوم یشوایانپ هاي سفارش

زدن بـر   و داغ یـه تنب یوانـات؛ نـد از: حقـوق ح  ا از آنهـا عبـارت   یبرخ .کرد يبند دسته توان یم
اصـول ذبـح    یـت رعایوانـات،  آزار رسـاندن بـه ح   یـت ممنوعیوانات؛ ح رلزوم ترحم بیوانات؛ ح
  وانات.حی کشتن ناحق  و بهیوانات ح

همچـون  ي، از رشته اخـالق کـاربرد   يا صورت شاخه به ،»یواناتاخالق ح« ینکهبا وجود ا
ـ   نیـز و  چندان دور نه یخیتار ی،رشته علم ینا يها شاخه یشترب  یهـان ، فقدارد یخاسـتگاه غرب
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گذشته و در  يها مند، در طول سده و اجتهاد روش ^از کالم معصومان یريگ با الهام یاسالم

  اند. دهکراقدام  یواناتاخالق ح ئلمسا یمباحث مختلف به بررس يال البه
و  یـوان : نجـات ح ایم رسیده یجنتا ینابه پرداخته و  ئلمسا یناز ا یبه برخ یانیدر فصل پا

 یـا نجات جـان سـگ    ؛وضو جاي به یممو دستور به ت یوانتقدم جان ح ؛اجازه تصرف غاصبانه
از بـه جـان هـم انـداختن      ینهـ  ؛)یـه هـر فق  یـت اولو خاباساس انت گوسفند (اختالف فتاوا بر

  .یوانکردن ح ثلهو م سازي یماز عق ینهیوانات و ح

  منابع و مآخذ
 .يمقرآن کر .١

  .هالبالغ نهج .٢
ـ  يـة النها، ١٣٦٧مبارک بن محمد، ي، الجزر يراث ابن .٣  يـق ، تحقو األثـر  يثالحـد  يـب غر يف

اپ چـ يليان، اسـماع  يمؤسسـه مطبوعـات   ،قـم ي، محمود محمد الطناحي و طاهر احمـد الـزاو  
  .چهارم

جامعـه   ،قـم ، يـه الفق يحضـره مـن ال  ق،  ١٤١٣علي،  صدوق)، محمدبن يخ(ش يهبابو ابن .٤
  دوم. اپقم، چ يهحوزه علم ينمدرس

ـ  يالکاف، ق ١٤٠٣، ينالد نجم بن ينالد الصالح الحلبي، تقي ياب .٥ رضـا   يـق ، تحقالفقـه  يف
  .×ينالمؤمن يرکتابخانه عمومي امام ام ،اصفهاني، استاد

، رشـاد األذهـان  اشرح  يمجمع الفائدة و البرهان فق،  ١٤٠٣احمد بن محمد، يلي، اردب .٦
  قم. يهلمحوزه ع ينجامعه مدرس ،قميگران، و د يعراق يآقامجتب يقتحق

در  يننو هاي کاوش و ها چالش ياخالق کاربرد، ١٣٨٨يگران، و د يمحمدتقي، اسالم .٧
  دوم. اپ، چيپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ،قمي، اخالق عمل

بهام عـن قواعـد   الکشف اللثام و اق،  ١٤١٦حسن،  بن اصفهاني (فاضل هندي)، محمد .٨
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  قم. يهحوزه علم ينجامعه مدرس ،، قماألحکام
ـ   يلتفصق،  ١٤٠٩حسـن،   بن محمدي، لحر عام .٩ ـ  يعةوسـائل الش ـ  يال مسـائل   يلتحص

  التراث. ياءحال البيت آل همؤسس ،قم، يعةالشر
ـ ، تـا  يب، محمد بنيدجواد عاملي، س ينيحس .١٠ ، شـرح قواعـد العالمـة    يمفتاح الکرامة ف

  .يمقد اپچي، التراث العرب ياءحادار  يروت،ب
، ^يـت مؤسسـه آل الب  ،، قـم ة الفقهاءتذکر، ق ١٣٨٨، يوسـف  بن حلي (عالمه)، حسن .١١

  .يمقد اپچ
جامعـه   ،، قـم معرفة الحالل و الحـرام  يحکام فقواعد االق،  ١٤١٣ــــــــــــــــــــــــ،  .١٢

  قم. يهحوزه علم ينمدرس
  .يدجد اپچ البيت، ، قم، مؤسسه آلتذکرة الفقهاء ق، ١٤١٤ــــــــــــــــــــــ، .١٣
جمعـي از محققـان بـا اشـراف      يـق ، تحقع للشرائعالجام، ق ١٤٠٥ يد،سـع  بن يحييحلي،  .١٤

  .يةالعلم يدالشهداءس همؤسس ،جعفر سبحاني، قم
 ،بغـداد يـروت،  ب، يالفقه اإلسـالم  يأحکام الغصب فق،  ١٣٩٥، حمد شراره، عبدالجبار .١٥

  .يةدارالتربي، مؤسسة األعلم
 نالـدي  ميـرجالل  تحقيـق  الهيجي، شريف تفسير، ١٣٧٣علي،   بن شريف الهيجي، محمد .١٦

  داد. نشر دفتر ، تهران،)محدث(ارموي  حسيني
  .آفتاب توسعه ،تهران، يرانيا ياسالم يسبک زندگ، ١٣٩٢، يناحمدحسيفي، شر .١٧
  مؤلف. ،، قمالبالغ في تفسير القرآن بالقرآنق،  ١٤١٩صادقي تهراني، محمد،  .١٨
م پژوهشگاه علو ،، قماخالق در اجتهاد يرتأث گويمجموعه گفت، ١٣٨٨يد، سعفر،  يائيض .١٩

  .يو فرهنگ اسالم
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مؤسســه  ،يــرانالقــرآن، ا يرتفســ يفــ يــزانالم، ق ١٣٩١يدمحمدحســين، سيي، طباطبـا  .٢٠
  دوم. اپ، چيلياناسماع يمطبوعات

ـ  يـة الروضـة البه ق،  ١٤١٠، علـي  بـن  الدين ينثاني)، ز يدعاملي (شه .٢١ شـرح اللمعـة    يف
  .يداور يفروش کتاب ،کالنتر، قم يدمحمدشرح س، يةالدمشق

مؤسسـة  قـم،  ، سـالم شرائع اال يحلي تنقامسالک األفهام ق،  ١٤١٣ــــــــــــ،  ــــــــــــــ .٢٢
  .يةسالمالمعارف اال

، شرح القواعد يجامع المقاصد ف، ق ١٤١٤، ينحس بن ي)، علي(محقق ثان يکرک يعامل .٢٣
  دوم. اپ، چ ^يتالب مؤسسه آل ،قم

  ، آذر. ٢١ماره ، شمعارف، »يواناتفرشتگان و ح ياراراده و اخت«، ١٣٨٣ي، نقياثي، غ .٢٤
 چهارم. اپ، چيةسالمدارالکتب اال ،تهران، يالکاف، ق ١٤٠٧يعقوب،  بن محمديني، کل .٢٥

  للطباعة و النشر. يثدارالحد ،، قمالکافی، ق ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــ،  .٢٦
 يـروت، ، باألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار بحارق،  ١٤٠٤محمـدباقر،  ي، مجلس .٢٧

  وفاء.مؤسسة ال
 يدمحمدتقيسـ  يـق تحق، يـة فقـه اإلمام  يالمبسوط فق،  ١٣٨٧ ،حسن  بن محمد، طوسي .٢٨

  سوم. اپ، چيةاآلثار الجعفر ياءحال يةالمکتبة المرتضو ،کشفي، تهران
 ،قـم يگـران،  علـي خراسـاني و د   يـق ، تحقالخـالف ق،  ١٤٠٧حسن،   بن محمد، طوسي .٢٩

  قم. يهحوزه علم ينجامعه مدرس
 ،، تحقيق احمـد قصـير عامـل، بيـروت    التبيان في تفسير القرآن، تا يبـــ، ــــــــــــــــــــ .٣٠

  دار احياء التراث العربي.
  .نا يبجا،  ي، بمصطلحات الفقهتا،  يبي، عليني، مشک .٣١
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  دوم. اپمؤسسه در راه حق، چ ،، قممعارف قرآن، ١٣٧٣، يمحمدتقيزدي، مصباح  .٣٢
 يفـ  يـوان اسـتعراض ألحکـام الح   نيواو حقوق الح يعةالشر« ق،١٤٢٩ ابوالقاسم،يمي، مق .٣٣

  .٥٠ماره ، ش^يتالب فقه أهل، »يالفقه اإلمام
  .٤٨ماره ، ش^يتفقه اهل ب، »يدر فقه اسالم يواناتحقوق ح«، ١٣٨٥ــــــــــــــــــ،  .٣٤
عبـاس   يـق ، تحقشرح شـرائع اإلسـالم   يجواهر الکالم فق،  ١٤٠٤، نجفي، محمدحسن .٣٥

  هفتم. اپ، چيالتراث العرب ياءحادار  يروت،قوچاني و علي آخوندي، ب


