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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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دیباچه
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: » مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بلود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حلاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ملا برای اداره مسلجد اسلت.« 1 
در تملام ایلن سلالها، فعالیلت هلای شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادهلا و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریلت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز  کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

59/4/20 :  1
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عنلوان » مرکلز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مسلاجد1«  محسلوب می 
شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتلی تجمیلع و تدوین نملوده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم » چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 
مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2« . 

مرکزرسیدگیبهامورمساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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مقدمه
»یکلی از مهمتریلن راه هلای تقویلت درونلی، حفلظ روحّیله  انقالبی   گلری اسلت ... 
بخصلوص در جوان   هلا. سلعی دشلمنان این اسلت که جلوان ملا را الابالی بلار بیاورند، 
نسلبت بله انقلالب بی تفلاوت بلار بیاورنلد، روحّیله حماسله و انقالبی گلری را در او 
بُکشلند و از بیلن ببرنلد؛ جللوی ایلن بایلد ایسلتاد. جلوان، روحّیله انقالبی   گلری را 
بایلد حفلظ کنلد و مسلئولین کشلور جوان هلای انقالبلی را گراملی بدارنلد؛ این همه 
جوان هلای حزب اللهلی و انقالبلی را برخلی از گوینلدگان و نویسلندگان نکوبنلد بله 
اسلم افراطلی و امثلال این   هلا. جلوان انقالبلی را بایلد گراملی داشلت، باید بله روحّیه 
انقالبی گلری تشلویق کلرد؛ ایلن روحّیله اسلت که کشلور را حفلظ می کند، از کشلور 

دفلاع می کنلد؛ ایلن روحّیله اسلت کله در هنلگام خطلر بله داد کشلور می   رسلد«.1 
اهمیلت و جایلگاه دوران جوانلی بلر کسلی پوشلیده نیسلت و مخاطلرات فلراوان و 
حساسلیت   های روحلی و روانلی ایلن بلازه زمانلی از عملر انسلان   ها توجله و اهتملام 
ویلژه ای می   طلبلد. رهبلری معظلم انقلالب نیز علی   رغم همله موضوعات مهلم داخلی 
وخارجلی بله دلیل اهمیت این مسلئله در طول دوران زعامتشلان بیلش از دو هزار بار 

.1394/6/18 .  1
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از کلیلد واژه جوان در سلخنان و رهنمودهایشلان اسلتفاده کرده انلد. از منظر معظم   له 
تربیلت اسلالمی و انقالبلی جلوان جلزء مفروضلات اصلی دسلتگاه   های فعلال در حوزه 
جلوان اسلت و همله برنامله ریزی هلای دراین حوزه باید در راسلتای تربیلت جوان در 
طلراز اسلالمی و انقالبلی آن یلا به عبلارت بهتلر »جوان مؤملن انقالبی«باشلد؛ هدفی 
کله طبلق فرمایلش ایشلان، همه مسلئوالن کشلور موظلف بله پیگیری آن هسلتند و 

تملام جوانلان نیلز بایلد مسلیر زندگی خلود را در ایلن جهت تنظیلم نمایند. 
در جهلت رسلیدن بله این مهم، روحانیت معظلم و طالب گرامی نقلش ویژه و کلیدی 
بلر عهلده دارنلد. زیلرا »آن   قلدر آدم سلازی و پلرورش انسلان   های واال و با ایملان مهم 
اسلت کله اگلر یلک روحانی همت خلود را صرف کنلد و در طول زمان بتوانلد تعدادی 

انسلان مناسلب و اسلتوار بسلازد کار بزرگی را انجام داده است«.1
از آنجلا کله »اولیلن وظیفله ملا ]روحانیلت[ این اسلت که ایلن نقش روحانیلت اصیل 
را جلدی بگیریلم... مسلجد،... نشسلتن روبلروی  ملردم، دهلان بله دهلان و نفلس بله 
نفلس بلا ملردم حلرف   زدن یلک نقلش بی بدیلل دارد و هیلچ چیلزی جلای ایلن را 
نمی گیلرد و ایلن هلم ملال شماسلت«؛2 شلاید سلخن گزافلی نباشلد اگلر بگوییلم 
بهتریلن و مقدس تریلن ملکان بلرای تربیلت جوانلان مسلجد اسلت. تجربله تاریخلی 
صلدر اسلالم تاکنلون نیلز بله همیلن مهلم اشلاره دارد کله هملواره از ابتلدای بعثلت 
پیامبلر تاکنلون انسلان های پلاك، باتقلوا و تأثیرگلذار در دین و در جهلت تعالی پرچم 
اسلالم، در مسلجد پلرورش یافتله و رشلد نموده انلد. محل پلرورش انسلان ها در زمان 
رسلول خدا نیزمسلجد بود و اساسلاً مسلجد مبنای هر حرکت آموزشلی و تربیتی 
بوده اسلت. در انقالب شلکوهمند اسلالمی ایران نیز، با اندك تأمل در سلیره بانیان و 
پیشلتازان آن درمی یابیلم کله همله، پرورش   یافتله مسلاجد بودند و شلهدای گران   قدر 

انقلالب نیلز از خانله خلدا مسلیر عروج بله ملکلوت را آغلاز کردند.
 مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد بلا عنایت به ایلن موضلوع پراهمیت و البتله با علم 
بله تلالش همله جانبله نظلام سللطه ودشلمنان قسلم   خورده در بله انحراف کشلاندن 

1 . سخنان رهبر معظم انقالب در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در سال 1379.
.1385/8/17 .  2
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نسلل آینلده فرزنلدان انقالب، سلال 1394 را سلال مسلجد و جوان نام گلذاری نموده، 
در تلالش اسلت بلا مجموعله ای از برنامه هلا و اقدامات فرهنگلی، متولیلان و اثرگذاران 
و دغدغه منلدان حلوزه تربیلت را بله اهمیت و حساسلیت این موضوع رهنمون سلازد. 
امیلد اسلت مسلاجد، ایلن خانه هلای امیلد همچلون گذشلته مهلد تربیلت و اعتلالی 
فرهیختلگان و آینده سلازان فلردای روشلن ایلران و جهلان اسلالم باشلند و خادمان و 

خدمت گلزاران مسلاجد بیلش از پیلش در ایلن راه قلدم بردارند.
ایلن اثرعلملی نیلز حاصلل تلالش پژوهشلگر آقلای دکتر عللی احمد پناهی اسلت که 
بلا هلدف ارائله تحلیلل هلا و راه   کارهای علملی و عملی بلرای جذب و رشلد و پرورش 
همه   جانبله شلخصّیت جلوان، بله رشلته تحریلر درآمده اسلت و بله حضورتلان تقدیم 

می   گلردد.
در پایلان، ضملن تشلکر و قدردانلی از نویسلنده این اثر پژوهشلی و هملکاران محترم 
در اداره تولیلد و تأمیلن محتلوای معاونلت فرهنگلی- اجتماعلی، امیدواریلم ایلن اثلر 
در نلگاه شلما گرامیلان بله ویلژه ائمه محتلرم جماعلات، مقبول افتلد و پیشلنهادها و 
نظرهلای ارزشلمند خویلش را از خادملان خلود در معاونت فرهنگلی- اجتماعی مرکز 

نفرمایید. دریلغ 
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پیشگفتار
بهنامآنکههستینامازاویافت

فلکجنبش،زمینآرامازاویافت

)نظامی گنجوی(
دوره جوانلی بله دلیلل اهمیلت و جایلگاه ویلژه ای کله در زندگلی دارد، در تعییلن 
سرنوشلت و رسلیدن بله قله هلای کملال، نقشلی اساسلی دارد. دوره جوانلی، طللوع 
صبلِح دل انگیلِز نشلاط و ملوج خروشلاِن دریلای بالندگلی اسلت. جوانلی، دوران کار، 
شلور، خودسلازی، تحصیلل دانلش و دوره تصمیم گیری هلای سرنوشت سلاز اسلت. 
فضلای زندگلی جلوان سرشلار از عواطلف جوشلان، آرمان خواهلی، شلور و نشلاط و 

زیبایلی طلبی اسلت. 
اراده جلوان باصالبلت اسلت و هر ناممکنی را ممکن می سلازد. جلوان از انجام کارهای 
پَسلت و کم مایله می پرهیلزد و همیشله در پلی کارهای بلزرگ و خیزش های اساسلی 
و تحول آفریلن و سلعادت آفرین اسلت. هدایلت و تربیلت صحیح جوانلان و به کارگیری 
نیروهلا و اسلتعدادهای آنلان، سلبب پیشلرفت زندگلی جلوان، کامیابلی او می شلود و 
نیلز در آینلده کشلور بسلیار مؤثر اسلت. مسلجد به عنلوان مهمتریلن کانلون مذهبی، 



20

آموزشلی، تربیتی و بصیرت افزایی، سلهم ویژه ای در تحوالت دینی، بینشلی، نگرشلی، 
عاطفلی و اجتماعلی جوانان دارد. صدای رسلای ملؤذن، محراب جلذاب، امام جماعت 
باصفلا و بااخلالص، فضلای معنوی، روابلط خدامحورانه و دیگر عناصری که در مسلجد 
گردآملده اسلت، جوان را به سلوی کمال، خودسلازی، خدامحوری، اخلالص، معرفت و 

سلبک زندگی اسلالمی، رهنمون می شلود. 
مسلجد پویلا، بلازوی کارآملدی بلرای یلک جامعله مسللمان به شلمار ملی رود؛ چون 
قلادر اسلت مسلائل دینلی را متناسلب بلا شلرایط و احلوال زمانه ارائله کنلد و در این 

صلورت اسلت کله دیلن پاسلخگوی هلر سلؤالی و در هر زمانلی خواهلد بود. 
بلا نگاهلی بله تاریلخ اسلالم متوجله خواهیلم شلد کله از همان روزهلای آغلاز نهضت 
اسلالمی، بسلیاری از املور با مسلاجد مرتبط بودند؛ املور قضاوت، حل وفصلل دعاوی، 
طلرح مسلائل مهلم و اساسلی اجتملاع، مشلورت و برنامه ریلزی جنلگ، پذیلرش 
معاهلدات، اعلزام نماینلده بله نقلاط دیگلر، اجتماعلات عمومی، پرسلتاری بیملاران و 

مجروحلان و اعلالم وظایلف حکومتلی، در مسلجد صلورت می گرفلت. 
را فتلح می کردنلد چله  بله هرکجلا کله اسلالم گام می نهلاد، چله مسللمانان آن 
می سلاختند، بله زودی و بی درنلگ مسلجدی سلاخته می شلد. ایلن میلراث عظیم که 
یلادگار عصلر نبلوی اسلت، در طول سلال ها دچار فراز و فرودهای فراوانی شلده اسلت 
و اکنلون در دوره اسلتقرار حکوملت اسلالمی، انتظلار ملی رود کله حداقلل الگوهلای 
آموزشلی و تربیتلی کله در طلول سلال های پرافتخلار فرهنلگ و تملدن اسلالمی بله 
وجلود آملده، احیلا شلود و نواقص و معضلالت مرتبط بلا آن نیز حل گردد تا مسلاجد، 
جایلگاه مطللوب خلود را بله دسلت آورنلد. مسلجد بلا ایجلاد آشلنایی و پیونلد میلان 
مؤملن بلا نخبلگان و صالحان جامعه، بسلتری مناسلب بلرای پلرورش و تربیت روحی 

و اجتماعلی وی فراهلم می کنلد. 
مسلجد به عنلوان سلخن گاهی کله ابلالغ پیلام دینلی را بله عهلده دارد، مثلل هلر 
سلخن گاِه دیگلری بایلد با به کارگیری شلیوه های کارآملد ارتباطی و آموزشلی، اهداف 
خلود را عمللی سلازد. یکلی از اشلکاالت اصللی سلخن گاه های دینلی، محصور شلدن 
در کارکردهلا و شلاخص های سلنتی اسلت؛ املا درعین حلال، ایلن شلیوه های اثرگذار 
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نبایلد در تقابلل با فلسلفه وجودی مسلجد قلرار گیرد. اماملان محترم جماعلت باید با 
تدبیلر، ژرف اندیشلی، روزآملدی، مجهلز شلدن به عللوم و فنون و روش های پیشلرفته 
و رصلد دقیلق نیازهلای جوانان و جامعله، بر غنای موضوعات سلخنرانی ها و جلسلات 
خلود بیفزاینلد. بایلد بلا بهره گیلری از همفکلری بلا جوانلان خلالق و بااسلتعداد، از 
ظرفیت هلا و تخصص هلای آنلان نیلز بهلره گیرنلد. مقلام معظلم رهبلری، خطلاب به 
جوانلان می فرماینلد: »جوان هلا سلعی کننلد بله دانسلته های کنونلی خلود از اسلالم 
اکتفلا نکننلد؛ هرچله بیشلتر درصلدد فهمیدن و دانسلتن و شلناختن اسلالم باشلند. 

بایلد بلا قلرآن بیش تلر مأنوس شلد. 
بایلد مجاللس و محافل اسلالمی را بیشلتر گرم کرد. سلنت بسلیار بابرکلت اجتماع در 
مسلاجد را بایلد همچنلان نلگاه داشلت. جوان هلا مسلجد را کالس درس و صحنه رزم 
بداننلد و بله مسلاجد رو کنند )ره توشله راهیان نلور، 1376(. لذا ائمله محترم جماعت 
به عنلوان فرماندهلان فرهنگلی مسلجد، نقشلی اساسلی در تأمیلن عطلش معرفتلی 

جوانلان دارند.
مجموعله ای کله پیلش روی شلما خواننلدگان گراملی به ویلژه ائمله محتلرم جماعت 
قلرار دارد- در هشلت فصلل تنظیلم و نگاشلته شلده اسلت. در ایلن مجموعله تلالش 
شلده مباحلث اساسلی مربوط بله جوانلان از حیلث محتوایی و روشلی، بلا بهره گیری 
از آموزه هلای دینلی، تربیتلی و روان شلناختی، بله نلگارش درآیلد تا خواننلدگان عزیز 

در عرصه هلای فرهنگلی و تربیتلی و اندرزگویلی از آنهلا بهلره گیرنلد. 
گرچله در ایلن مجموعله تالش فراوانی صورت گرفته اسلت، اما مسللماً همله نیازهای 
ائمله محتلرم را از حیلث محتلوا و روش تأمیلن نخواهلد کلرد و در حقیقلت، ایلن 
مجموعله، بلال مگسلی اسلت که نلزد سللیمان می بلرم. امیدواریلم خواننلدگان عزیز، 

ملا از نظلرات تکمیللی و ارشلادی و نیلز دعلای خیرشلان بهره مند سلازند. 
در اینجلا بلر خلود الزم می دانلم از زحملات همله کسلانی کله در به ثمر رسلیدن این 
مجموعله ملا را یلاری کرده انلد، به خصلوص هملکاری، جدیلت و پیگیلری مجموعله 

مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد، تشلکر و قدردانلی کنم.
 در آخلر، ثلواب نلگارش ایلن کتلاب را بله روح بلنلد و ملکوتلی ائمه اطهار شلهدا، 
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املام شلهدا، علملا، روح املوات مؤمنیلن و به ویلژه والدینلم کله همیشله از دعلای 
خیرشلان بهره منلد بلوده ام، هدیله می کنلم.

علیاحمدپناهی

قم/زمستان1394/سال1437ه.ق
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مقدمه
دوره جوانلی از مهمتریلن، حسلاس ترین، سرنوشت سلازترین و نیرومندترین دوره های 
زندگلی نسلبت بله دوره کودکلی، نوجوانلی، میان سلالی و کهن سلالی اسلت. سلیر 
زندگلی هلر فلردی، هماننلد حرکلت رودخانه ای اسلت کله از مبدأ تلا مقصلد، از کنار 
سلرزمین های گوناگلون می گلذرد و سلرانجام بله دریلا می پیونلدد. املا رودخانه ها در 
زملان پیوسلتن بله دریلا، هر یک ویژگی هلای خاص خلود را دارند:  بعضی بسلیار زالل 
و مصّفلا هسلتند و بعضلی دیگلر ِگل آللود و تیلره. همله این پیشلامدها، بله عملکرد و 
تلالش افلراد و اسلتفاده مطللوب آنلان از فرصت هلای زندگلی و به ویلژه دوره جوانلی 
بسلتگی دارد. دوره جوانلی، بله دلیلل اهمیلت و جایلگاه ویلژه ای که در زندگلی دارد، 
در تعییلن سرنوشلت و رسلیدن بله قله هلای کمال، نقلش مضاعفلی دارد. دوره جوانی 
طللوع صبلح دل انگیلز نشلاط و موج خروشلان دریلای بالندگی اسلت. جوانلی، دوران 
کار، شلور و تصمیم گیری هلای سرنوشت سلاز و اساسلی اسلت. اراده جلوان بسلیار 
باصالبلت اسلت و هلر ناممکنلی را ممکلن می سلازد. جلوان از انجلام کارهلای پسلت 
و کم مایله می پرهیلزد و همیشله در پلی کارهلای بلزرگ و خیزش هلای اساسلی و 
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تحول آفریلن اسلت.
ایلام جوانلی دوران درخشلندگی و فلروغ زندگلی اسلت؛ دوران سلرور و شلادمانی و 
دوران قلّوت و قلدرت اسلت. جوانلی، دوران کار، کوشلش، شلور و هیجلان اسلت. دل 
جلوان، صلاف و شلفاف اسلت و این شلفافیت، خواهان هدایت اسلت تا زنلگار نگیرد و 
هملواره منشلأ حیلات و تکامل باشلد. اندیشله جوان، کنجکاو اسلت و ایلن کنجکاوی 
بلر تسللیم محلض، برتلری دارد. او هملواره بله دنبلال پویایی و پیشلرفت اسلت. روح 
جلوان، بسلیار لطیلف و زیباسلت و معموالً با یلاد پلروردگار، نورانیت و صفلا می گیرد؛ 
از مناجلات بلا جلان جانلان، بیشلترین للذت و بهلره را می بلرد و بیشلترین خللوت را 
بلا او دارد و از چشلمه زالل و معرفلت نلاب حضلرت حلق، پیوسلته برخلوردار اسلت. 
جلوان، بله پاکلی، محبلت، روشلن بینی و روشلن بینان عالقه منلد اسلت. دل بسلتگی 
آنلان بله جلوه هلای دنیلا و بله بندهایلی چلون پول دوسلتی، جاه طلبلی و قدرت طلبی 
بسلیار کمتلر اسلت؛ للذا تحلول اخالقلی در جوانلان آسلان تر اسلت. نیلرو و انلرژی 
جوانلی، کشلتزارها را سرسلبز و خلرم می کنلد و چرخ هلای عظیلم صنایع سلنگین، با 
نیلروی جوانلان بله حرکلت درمی آیلد، ذخایلر طبیعی کله در اعملاق زمیلن و دریاها 
نهفتله اسلت، با همت نسلل جلوان اسلتخراج می شلود و در خدمت بندگان خلدا قرار 

می گیلرد.
هویلت و شلخصیت جوانلان، تحت تأثیلر عوامل مختلفی اسلت. اساسلی ترین عواملی 
کله در شلکل گیری و تحلول شلخصیت افراد و به خصلوص جوانان تأثیر اساسلی دارند 
عبارت انلد از: والدیلن، مدرسله )محیلط آموزشلی( دوسلتان، همسلاالن، رسلانه های 
جمعلی و محیلط اجتماعلی. در میلان عواملل محیطلی، اثرگذارتریلن و عمومی تریلن 
عاملل، خانلواده اسلت و در میلان عواملل خانوادگلی، محوری تریلن عاملل، والدیلن 
هسلتند )رایلس، 1387، ص 236-184( اثرگلذاری والدیلن، به دلیل جایلگاه ممتاز و 
تعاملل بیشلتر آنلان با فرزند در جایگاه نخسلتین مربی، بسلیار اسلت. اندیشلمندان و 
کارشناسلان عللوم تربیتلی و روان شناسلی، بلا عبارت هلای گوناگون، به نقش اساسلی 
والدیلن و فضلای خانلواده در رشلد اخالقلی و شلخصیتی فرزنلدان اشلاره کرده اند. 
)شلولتز، 1384، ص119( همتایان و دوسلتان نیز یکی از منابع اثرگذار در شکل گیری 
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شلخصیت هسلتند. تحقیقلات نشلان داده اند کله تأثیر همتایلان و دوسلتان در زمینه 
تأکیلد بلر رفتلار تربیتلی، می تواند بسلیار بیشلتر از تأثیر والدین باشلد. افراد هم سلن، 
بله دلیلل تناسلب سلنی و فکلری و روان شلناختی، تأثیلرات زیلادی بر همتایلان خود 
دارنلد و للذا بایلد تلالش کرد تلا فرزندان با همتایانی رابطه داشلته باشلند که مشلکل 
اخالقلی و تربیتلی ندارنلد )هملان، ص 94( حضرت عللی در روایتلی می فرمایند: 
بلا انسلان شلرور و پسلت رفاقلت نکلن؛ زیلرا شلخصیت و طبلع تلو از شلرارت های 
او الگوگیلری می کنلد، بلدون آنکله خلودت بفهمی1)ابلن ابی الحدیلد، 1404 ج 20، 
ص272(. همان طلور کله صفلات زشلت و ناپسلند در اثلر هم نشلینی بله دیگلران 
منتقلل می شلود، صفلات پسلندیده و زیبلا نیلز در اثلر هم نشلینی بلا دیگلران، به فرد 
نفلوذ می کنلد. باورهلای اعتقلادی نیلز یکلی دیگلر از عواملل اثرگلذار در ویژگی های 
شلخصیتی و رفتلاری انسلان اسلت. قلرآن در ایلن زمینله فرملوده اسلت: آنلان کله 
بله خداونلد ایملان دارنلد و عملل صاللح انجلام داده انلد، نله ترسلی بلر آنهاسلت و نه 
اندوهگیلن می شلوند.2)مائده: 69( حضلرت املام باقلر می فرمایلد: مؤملن از کلوه 
سلخت تر اسلت، از کلوه برگرفتله شلود تا کلم گلردد و از دین مؤملن برگرفته نشلود، 

تلا کاسلته گلردد3 )کلینلی، 1407، ج 2، ص 241(. 
مسلجد به عنلوان نهلادی مذهبلی، همگانی، مقلدس، جلذاب، متّنلوع و دارای اصالت، 
می توانلد بیشلترین اثرگلذاری و تحول آفرینلی را در شلکل گیری ویژگی هلای معرفتی 
و رفتلاری جوانلان داشلته باشلد؛ زیلرا در مسلجد می تلوان هلم از بلرکات دوسلتان و 
همسلاالن بهلره بلرد و هلم در یلک محیلط آموزشلی و اجتماعلی جلذاب و متنلوع 
و سلازنده قلرار گرفلت. تنهلا در مسلجد اسلت کله می تلوان بلا سلالیق مختللف و 
توانمندی هلای متنلوع و دوره های ِسلّنی گوناگلون ارتباط برقرار کلرد و در یک فضای 
معنلوی و دوسلتانه بله تبادل اطالعلات پرداخت. مسلجد می توانلد، پرتاثیرترین عامل 
تحلول و تربیلت باشلد؛ زیلرا افلرادی کله در مسلجد حضلور دارنلد و به خصلوص امام 
جماعلت محتلرم مسلجد، فردی مؤمن، متعهد، اهل فضل، دلسلوز و فعال هسلتند. لذا 

ریَر، فانَّ طبَعک یْسُرُق ِمْن َطْبِعِه َشّراً واَنَت التَْعلَم. 1 . التصحب الشَّ
2 . َمْن أَمن بِاهللِ َو الْیْوِم االِخِر و َعِمَل َصالًِحا َفاَل َخْوٌف َعلَیِهْم وَ الَ ُهْم یْحَزنُوَن.

3 . الُْمْؤِمُن أَْصلَُب ِمَن الَْجَبِل؛ الَْجَبُل یْسَتَقلُّ ِمْنهُ  َو الُْمْؤِمُن اَلیْسَتَقلُّ ِمْن ِدیِنِه َشی ٌء.
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گلره خلوردن دوره جوانی و مسلجد، می توانلد تحوالت شلگرفی در زندگی به خصوص 
در ابعلاد معنلوی، تربیتلی، اجتماعلی و روان شلناختی صورت دهد. این مسلجد اسلت 
کله جلوان انقالبی، دیلن دار، متعهلد، بااخلالق، والیتملدار، خانواده دوسلت، باغیرت و 

ملتلزم بله هنجارهلای اجتماعی و اسلالمی، تربیلت می کند.

اهمیتدورهجوانی
از یلک چشلم انداز کللی می تلوان دوران زندگلی را در سله مرحلله بلزرگ خالصله 
کلرد: کودکلی، جوانلی و پیلری. در میلان ایلن سله مرحلله، دوره جوانلی از اهمیلت 
منحصربه فلردی برخلوردار اسلت. بله دلیلل تحلوالت عظیملی کله در ایلن دوره از 
زندگلی بلرای انسلان ها اتفلاق می افتلد، ایلن مرحلله از زندگلی، از اهمیلت فوق العاده 

و چشلمگیری برخلوردار اسلت.
جوانلی، منلزل قلّوت و نیرومنلدی اسلت کله از دو طرف با ضعلف و ناتوانی، همسلایه 
و هملراه اسلت؛ یعنلی از طرفلی بلا کودکلی و ضعف آن ایلام و از طرف دیگلر با دوران 
پیلری و فرسلودگی مواجله اسلت. بشلر در پیملودن راه زندگی و طی کردن پسلتی و 
بلندی هلای آن، بلا مسلیری هماننلد باالرفتلن از یلک کلوه بلند و سلپس پایین آمدن 
از آن، روبله رو اسلت: یلک روز دامنله پرفلراز را می پیمایلد تلا خلود را بله مرتفع ترین 
قلّله کلوه برسلاند و روز دیگلر، از دامنه پرنشلیب آن عبلور می کند تا بله آخرین نقطه 
نلزول و فرودسلت برسلد. موقع پیملودن دامنه پرفلراز، هر روزی که بلر وی می گذرد، 
چشلم اندازش وسلیع تر می شلود و نقلاط تماشلایی را بیشلتر می بینلد و هلر روز از 
روز قبلل قوی تلر و بانشلاط تر می شلود و احسلاس بالندگلی بیشلتری می کنلد. وقتی 
بله قلّله کلوه قلدم می گلذارد، بلر همه جلا مسللط می شلود و عالی تریلن منظره هلا را 
مشلاهده می کنلد؛ برعکلس، موقلع پیمودن راه نشلیب، هلر روزی که بلر او می گذرد، 
چشلم اندازش محدودتلر می شلود و نقلاط تماشلایی و نشلاط آفرین، یکلی پلس از 
دیگلری، پنهلان می گلردد تلا به جایی می رسلد کله همه منظره هلای زیبلا، از نظرش 
غایلب می شلوند. جلوان در ابتدای دوره جوانی، پیوسلته به سلوی قلدرت و نیرومندی 
پیلش ملی رود و هرسلالی که بلر وی می گلذرد، قوی تر می شلود تا به سلرمنزل کمال 
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و بله اوج قلّوت و توانایلی می رسلد؛ برعکلس، آدملی، پلس از دوران جوانلی به سلوی 
فرسلودگی و ناتوانلی ملی رود و هرسلال از سلال قبل ضعیف تلر می شلود و آن قدر این 
راه نشلیب را می پیمایلد تلا بله منزل پیلری و به نهایت درجله ناتوانی و ضعف برسلد.
خداونلد متعلال در قلرآن کریلم بله ایلن مراحلل از زندگلی اشلاره نملوده و آن را بله 
انسلان ها گوشلزد می کنلد: »خداسلت آن کسلی کله شلما را ابتلدا ناتوان آفریلد و در 
دوران ناتوانلی و کودکلی پلرورش داد و پس از ناتوانی ]در جوانی[ قّوت بخشلید و بعد 
از قلوت، ناتوانلی و پیلری داد«1)روم: 54( دوران جوانلی، دوران کار و تلالش، صحنله 
شلور و هیجلان، عرصله خسلتگی ناپذیر سلازندگی و دوران درخشلندگی و بالندگلی 
اسلت. جوانلان، قلب تپنلده زندگلی اجتماعی، مغز همیشله فعال زندگی، یاری رسلان 
دیلن خلدا در طلول تاریلخ، یلاوران والیلت و رهبلری و گلوش شلنوای پیلام وحلی و 
معلارف بلنلد الهی هسلتند. جوانلان مؤمن و بااخلالق، گنج های نهفتله اجتماع و کلید 

هلر نیکلی و قفلل هر بلدی هسلتند2 )مجلسلی، 1403، ج45، ص446(.
مرحلوم مجلسلی در کتلاب ارزشلمند بحاراالنلوار -کله مجموعله روایلات پیشلوایان 
دینلی اسلت - داسلتان جالبلی نقلل کلرده اسلت کله بله سلبب ارتبلاط آن بلا ایلن 
مبحلث، به اختصلار بیلان می شلود: حضلرت عیسلی بلا اصحلاب خلاص خلود در 
حلال سلیاحت بودند که گذارشلان به شلهری افتاد. در نزدیکی شلهر، گنجلی یافتند. 
اصحلاب از حضلرت خواسلتند اجلازه دهد گنلج را جملع آوری کنند تا بیهلوده از بین 
نلرود. حضلرت فرملود: نلزد ایلن گنج باشلید تا من داخل شلهر شلوم و گنجلی را که 
می شناسلم، به دسلت آورم. عیسلی وارد شلهر شلد. به خرابه  ای رسلید که پیرزنی 
داخلل آن بلود. پیلرزن از او اجلازه خواسلت شلب را آنجلا اسلتراحت کنلد. حضلرت 
عیسلی از او پرسلید: آیلا کسلی را داری؟ پیلرزن پاسلخ داد: آری، پسلری دارم که 
روزهلا در بیابلان خلار می کنلد و از دسلترنج او اسلتفاده می کنیلم. شلبانگاه که پسلر 
جلوان آملد، ملادرش بله او گفت: بله گمانم امشلب مهملان ارجمندی داریلم؛ فرصت 
را غنیملت شلمار و از محضلر او اسلتفاده کلن. جوان نلزد حضرت آملد. گفت وگوهایی 

ٍه َضْعفاً َو َشیَبًه . ًه ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد ُقوَّ 1 . اهلُل الَِّذی َخلََقکْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّ
2 . قال الصادق: ان الشاب الحسن الخلق مفتاح للخیر و مغالق للشر .
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بیلن آن دو صلورت گرفلت. آن حضلرت از وضع معاش ایشلان پرسلید و جوان پاسلخ 
داد. حضلرت دریافلت کله جوانلی هشلیار و زیلرك اسلت؛ گرچله در دل مشلکلی نیز 
دارد؛ زیرا عاشلق دختر پادشلاه شلده بلود! ولی با ایلن وضعیت اقتصلادی و اجتماعی، 
املکان ازدواج برایلش فراهلم نبلود. حضلرت فرملود: اگلر بخواهلی، می توانلم وسلایل 
ازدواج تلو را فراهلم کنلم. باألخلره جلوان پلس از مشلورت با ملادر پذیرفلت. حضرت 
فرملود: فلردا نلزد پادشلاه برو و دختلرش را خواسلتگاری کلن. هرچه خواسلت، بیا از 
ملن بگیلر. صبحلگاه روز بعلد، جلوان وارد قصلر شلد و با نزدیکان پادشلاه درخواسلت 
خلود را مطلرح کلرد. وقتلی پادشلاه از خواسلته جلوان آگاه شلد، بلرای آنکله او را رد 
کنلد، سلنگ بزرگلی جللوی پایلش انداخلت و بله او گفلت بایلد فلالن مقلدار جواهر 

بیاوری! برایلم 
جلوان خدملت حضلرت عیسلی رسلید و ماجلرا را بلرای آن حضلرت بازگلو کرد. 
حضلرت او را بله خرابله ای بلرد کله سلنگریزه های فراوانلی داشلت؛ دعایلی کلرد و از 
خداونلد خواسلت سلنگریزه ها بله جواهلر تبدیل شلوند و چنین شلد. جلوان خارکن، 
جواهلرات درخواسلتی پادشلاه را برداشلت و پیلش او بلرد. پادشلاه در شلگفت ماند و 
بلرای مرتبله دوم درخواسلت خلود را تکلرار کلرد و جلوان سلراغ آن حضلرت آملد و 
بلاز هملان قضیله تکرار شلد. پادشلاه از جوان حقیقلت را جویا شلد و جوان، داسلتان 
عاشلقی خلود و بازگلو کلردن آن بلرای میهمان خویلش را مطرح کرد. پادشلاه فهمید 
کله میهمان او حضرت عیسلی اسلت. بله جوان گفت: بلرو همان میهملان را بیاور 
تلا دختلرم را بله عقلد تو درآورد. مراسلم عقد و عروسلی انجام شلد؛ اما دو سله روزی 
نگذشلت کله پادشلاه از دنیلا رفلت و چون وارثلی جز آن دختر نداشلت، پادشلاهی به 
جلوان تازه داملاد رسلید. حضلرت عیسلی بلرای خداحافظی نزد شلاه جدیلد آمد. 
جوان از حضرت پرسلید: ای حکیم! از شلما پرسشلی دارم که اگر پاسلخ آن را ندهی، 
ایلن همله نعملت کله به وسلیله شلما برایلم فراهلم آملده، ناگلوار و تلخ خواهد شلد. 
جلوان علرض کلرد: در ایلن اندیشله ام که شلما با چنیلن نیلروی خارق العلاده ای، چرا 
بلرای خلود هیلچ کاری نمی کنیلد و بلا ایلن سلر و وضلع زندگلی می کنیلد؟ حضرت 
فرملود: کسلی کله معرفلت بله خداونلد و نعملت جاویلدان او داشلته باشلد، هیلچ گاه 
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دل بله ایلن دنیلا نمی بنلدد؛ مقلام قلرب خداونلدی لذت هلای روحلی فراوانلی دارد 
کله بلا للذت تاج وتخلت و سللطنت قابلل قیلاس نیسلت؛ و ازاین گونله سلخنان بلرای 
جلوان گفلت. جلوان گفت: پرسلش دیگلری دارم. چلرا آنچه بلاارزش بود، بلرای خود 
خواسلتی و ملن را بله ایلن املور پسلت مبتلال کلردی؟ حضلرت فرملود: می خواسلتم 
عقلل و فهلم تلو را بسلنجم؛ در ضملن اگر این مقلام را واگلذاری، به درجلات واالتری 
خواهلی رسلید کله زندگلی ات برای دیگلران نیز مایه عبلرت خواهد بود. جلوان همان 
دم از تخلت پادشلاهی بله زیلر آملد؛ لباس های پیلش از پادشلاهی خویش را پوشلید 
و هملراه بلا حضلرت از شلهر خلارج شلد. وقتی به اصحلاب رسلیدند، حضرت بله آنها 
فرمودنلد: هلذا کنلزی اللذی اظّنله فلی هلذا البلد فوجدتله؛ ایلن همان گنجی اسلت 
کله در ایلن شلهر گملان آن را داشلتم و سلپس آن را یافتم )هملان، ج 14، ص282(. 
جوانلان، گنج هلا و سلرمایه های حقیقلی هلر اجتماع اند که اگلر هدایلت و تربیت آنان 
به درسلتی انجلام گیلرد، بلا هیچ سلرمایه دیگلری قابلل قیلاس نیسلتند. امیرمؤمنان 
حضلرت عللی درباره اهمیلت و ارزش جوانلی می فرمایند:»قلدر و منزلت دو گوهر 
گران بهلا و دو چیلز بلاارزش را هیچ کلس نمی شناسلد، مگلر کسلی که آن را از دسلت 
داده باشلد: جوانلی و سلالمتی«1)تمیمی آملدی، 1410، ص414(. جوانی این فرصت 
بی همتلال فقلط یک بلار در اختیلار هر انسلان قرار می گیلرد و اگر جلوان از این فرصت 
طالیلی به صلورت مطللوب اسلتفاده کنلد و در مسلیر تکاملل و کسلب مهارت هلای 
زندگلی و دانلش مفیلد از آن بهلره ببلرد، آینلده ای درخشلان و راحت خواهد داشلت 
و هرگلز افسلوس نخواهلد خلورد کله چلرا فرصت هلای بهینله زندگلی را در کارهلای 
پلوچ و بی ثملر سلپری کلرده اسلت. پیامبلر گراملی اسلالم، حضلرت محملد  که 
یگانله مشلعل دار هدایلت ناب و واقعلی انسان هاسلت در حدیثلی نورانلی می فرمایند: 
»پنلج چیلز را پیلش از پنلج چیلز غنیمت شلمار: جوانلی و نشلاط را قبلل از آنکه پیر 
و فرسلوده گلردی؛ سلالمتی را قبلل از اینکله بیمار و ناتوان شلوی؛ بی نیلازی و دارایی 
را پیلش از آنکله فقیلر شلوی؛ فراغلت و راحتلی را قبل از آنکله گرفتاری هلای دنیا تو 
را مشلغول سلازد و زندگانلی دنیلا را پیلش از آنکله آن را وداع کنی و به سلرای آخرت 

1 . شیئان الیعرُف َفْضلَُهما ااّل من َفَقَدُهما الّشباب َو العافِیُه.
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بروی«1)مجلسلی، 1403، ج74، ص75(. در ایلن حدیلث شلریف، پیامبلر پنلج رکلن 
اساسلی زندگلی اجتماعلی و دنیلوی را بیلان فرموده اسلت که اگر انسلان ها با چشلم 
بصیلرت بله ایلن اصلول بنگرند و بله آن عمل کنند، به سلعادت دنیلوی و اخروی نائل 

می شلوند. ایلن اصلول عبارت انلد از:
1. قدرشناسلی از فرصلت جوانلی و اسلتفاده بهینه و مطللوب از این دوران اسلتثنایی 

و غیرقابل برگشلت؛
2. سالمتی و تندرستی روحی و جسمی که انصافاً ارزش و قیمتی غیر قابل  توصیف دارد؛

3. ثروت و دارایی که اگر نباشد، مشکالت بسیاری به وجود خواهد آورد؛
4. فرصت ها و اوقات فراغت که زمان خوبی برای تالش و کوشش و بالندگی است؛

5. زندگلی و حیلات دنیلوی کله محللی بلرای کسلب کملاالت انسلانی و عبلادت خالق 
متعلال اسلت و درواقلع سلنگ بنلای سلعادت اخروی و دسلتیابی بله بهشلت و رضوان 
پلروردگار اسلت و ایلن زندگلی، مقدمه ای بلرای زندگلی جاودانه و واقعلی جهان آخرت 

ست. ا
پیامبلر دربلاره پرسلش ویلژه از دوره جوانلی در روز واپسلین می فرماینلد: »روز 
قیاملت هیلچ بنلده ای گام برنملی دارد تلا دربلاره چهلار چیلز از او سلؤال کننلد: از 
زندگانلی و عملرش کله در چله راهلی آن را بله پایلان رسلانده، از جوانلی اش کله در 
چله مسلیری پشلت سلر گذاشلته، از اموالش کله از کجا بله دسلت آورده )از حالل یا 
حلرام( و در چله راهلی صلرف نملوده و درباره دوسلتی و محبلت اهل بیت ملا خاندان 
رسلالت«2)ابن بابویه، 1376، ص 39(. در ایلن حدیلث شلریف، جوانی که تنها بخشلی 
از دوران زندگلی اسلت ل به طلور مسلتقل ملورد توجله قلرار گرفتله اسلت کله این امر 
بیانگلر ارزش و اهمیلت فوق العاده دوران جوانی اسلت. انسلان باید توجه داشلته باشلد 
که از کیفیِت گذراندن آن دوران حسلاس، بازخواسلت می شلود. افالطون آن دانشمند 
کم نظیلرل می گویلد: در فرصلت و دوران جوانلی، باید بلرای دوران پیلری چراغی تهیه 

1 . إغتنلم خمسلاً َقبلَل خملٍس: شلبابک َقبلَل هرملک و ِصّحتلک َقبلَل َسلقِمک و ِغنلاك َقبلَل فقلِرك و فراَغک قبلل شلغلک و حیاتک قبل 
موتِلک .

2 . َقلاَل َرُسلوُل اهللِ:  اَلتَلُزولُ  َقَدَملا َعْبلٍد یلْوَم الِْقیاَملِه َحتَّلی یْسلَأَل َعْن أَْربَلٍع َعْن ُعُملِرِه فِیَما أَْفَنلاُه َو َشلَبابِِه فِیَما أَبْلاَله َو َعْن َمالِلِه ِمْن أَیَن 
کَسلَبُه َو فِیَملا أَنَْفَقلُه َو َعلْن ُحبَِّنا أَْهلَل الَْبیِت.
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کلرد و از فرصلت جوانلی اسلتفاده مطللوب نمود. یکلی از عرفلا فرمود: روزگار شلباب 
)جوانلی( غنیملت شلمار و ضایلع مگلردان؛ چراکله گلذر شلب و روز، بی اختیلار، تو را 
بله منزل وحشلتناك پیلری خواهنلد رسلانید«)مطلبی، 1380، ص143(. محمدتقی 
فلسلفی بله نقلل از یکلی از اندیشلمندان غربی در کتاب ملا و فرزندان ما آورده اسلت: 
در جوانلی، موقعیت هلا و امتیلازات زیلادی بلرای زندگلی یافلت می شلود؛ درحالی که 
در سلنین کهوللت و پیلری، خیللی از ایلن موقعیت هلا از دسلت می رونلد؛ چه بسلا 
اشلخاصی که پیوسلته افسلوس می خورنلد از اینکله نمی توانند فرصت های درخشلانی 
را کله از دسلت داده انلد، دوبلاره در زندگلی بازیابنلد. جوانلی، عالی ترین سلّنی اسلت 
کله طلی آن شلاه راه های زندگلی بله روی جوانلان گشلوده می شلوند؛ املا ایلن دوران 
تحسلین انگیز و سرنوشت سلاز که دختران و پسلران جلوان آرزو دارنلد دوام آن زیادتر 
شلود، خیللی زودگلذر اسلت. جوانلی چندین سلال بیشلتر طلول نمی کشلد. بنابراین 
بایلد ایلن دوران زندگلی را بله کملال و خوبلی و روشلنی گذرانلد و سلنگ بنلای یک 
زندگلی منطقلی و موفلق را در این دوره از زندگی گذاشلت تا به حسلرت و پشلیمانی 

گرفتار نشلد )فلسلفی، 1378، ص68(. 
حضلرت علی در هشلدار نسلبت به گذر عملر و جوانی فرموده اند: در ایام سلالمتی 
بلدن، سلرمایه ای آملاده نکردنلد و در اولیلن فرصت هلای زندگلی و نیرومنلدی، درس 
عبرتلی نگرفتنلد و درخشلنده ترین ایلام عملر )جوانلی( را به رایلگان از کلف دادند. آیا 
کسلی کله در جوانلی اهلل تن پلروری بلوده و تالشلی نکلرده، می توانلد در پیلری جز 
شکسلتگی و ذلّلت انتظاری داشلته باشد؟1)شلریف الرضلی، 1414، ص110(. در این 
حدیلث نورانلی، حضلرت عللی دربلاره ارزش جوانی و نشلاط، هشلدارمی دهند که 
مبلادا فرصت هلا از دسلت بروند و افسلوس و پشلیمانی در پلی آورند. مرحلوم آیت اهلل 
بهاءالدینلی کله یکلی از اسلتادان بلزرگ عرفان، اخالق و سلیر و سللوك بلودل درباره 
جوانلی و بهره بلرداری از ایلن ایلام می فرمودنلد: جوانلی مناسلب ترین فرصلت بلرای 
خودسلازی معنلوی و بالندگلی علملی و اخالقلی اسلت. انسلان بایلد در لحظه لحظله 
عملر خلود بله فکر خویشلتن باشلد و ایام جوانلی را که غنیمتی سلترگ اسلت، نباید 

باِب ااِّل َحوانِی الَهَرِم. ُدوا فی َسالَمِه األبْدان، َو لَم یعَتِبرُوا فی أنف األَوان، َفَهل ینَتِظر اَهُل بَضاَضِه الشَّ 1 . لَمْ یَمهِّ



34

غافالنله سلپری گلردد و نباید به سلادگی آن را از کف داد؛ بلکه بایلد فرصت را غنیمت 
شلمرد و از ایلن دوره ارزشلمند نهایلت بهلره را بلرد؛ چلون در ایلن ایلام نَْفلس و روح 
انسلان بلرای ساخته شلدن مسلتعدتر اسلت و قوای انسلان تلوان کاملل دارد )مطلبی، 

1380، ص278(.

گسترهجوانی
این که جوان کیست و دوره جوانی شامل چه  روان شناسان و صاحب نظران درباره 
و  اَسناد  به  اختالف نظر  این  ندارند.  اتفاق نظر  می شود،  انسان ها  ُعمر  از  گستره ای 
اعالمیه های بین المللی نیز کشیده شده است. سازمان ملل متحد، با اذعان به اینکه 
تعریف زمانی جوان، در مقایسه با کودك یا بزرگ سال، در جوامع مختلف به سبب 
ملیت یا فرهنگ گوناگون، متفاوت است، برای دستیابی به اهداف آماری خود، جوانی 

را بین سنین 15 تا 24 سالگی تعریف کرده است )دیوید آنجل، 1380، ص 59(.1
    بااین حلال، بایلد توجله داشلت کله گرچه تعریلف جوانی، نسلبت به شلرایط متغیر 
اجتماعلی، فرهنگلی، سیاسلی و اقتصلادی متفلاوت اسلت، املا می تلوان بلر اسلاس 
ویژگی هلای جوانلی و دیلدگاه اندیشلمندان و آموزه هلای دینلی و مفاهیلم لغلوی بله 
یلک جمع بنلدی رسلید. فرهنگ نامله فارسلی عمید، جلوان و جوانی را بله معنای حد 
میانله عملر طبیعلی و بله معنلای سلن نشلاط و بالندگلی و رشلد فکلری معنلا کرده 
اسلت )عمیلد، 1337، ص498 499(. روان شناسلان ژنتیلک، جوانلی را از 18 تلا 33 
سلالگی می داننلد و می گوینلد: در ایلن سلن، تحلوالت جلدی و اساسلی ادامله دارد و 
شلخص هنلوز در حلال رشلد فکلری و عقللی اسلت. آنان ایلن مرحلله را به نلام اوایل 
بزرگ سلالی نام گلذاری کرده انلد )منصلور، 1378، ص204 - 210(. بر اسلاس تتبع و 
مطالعله در آثلار اندیشلمندان و فرمایشلات معصومین درباره محلدوده جوانی، این 
نتیجله بله دسلت می آیلد که محلدوده جوانلی بعلد از دوره نوجوانی شلروع می شلود 
و تلا چهل سلالگی ادامله دارد و البتله هرچقلدر سلن افلراد بله چهل سلالگی نزدیک تر 
می شلود، خصوصیلات و ویژگی هلای میان سلالی را پیلدا می کننلد؛ همان طلور کله 

1 .معیار ما از جوانی نیز در تحقیق حاضر همین مقطع سنی خواهد بود.
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انسلان هرچله بله هیجلده سلالگی نزدیک تلر می شلود، ویژگلی دوره جوانلی را دارد. 
عالمله مجلسلی می فرماینلد: »وقتلی ریلش نوجلوان کامل شلد، بله او شلاب و جوان 
می گوینلد و جوانلی تلا چهل سلالگی ادامله دارد و بله دوره بعلد از چهل سلالگی، 
میان سلالی اطلالق می شلود )مجلسلی، 1403، ج57، ص351(. محدود بلودن جوانی 
تلا چهل سلالگی را می تلوان از روایتلی کله از پیامبلر اکلرم، حضلرت محملد نقل 
شلده نیلز فهمیلد؛ آن حضلرت دربلاره املام زملان می فرماینلد: خداونلد حضلرت 
مهلدی را بعلد از غیبلت ظاهلر می کنلد، درحالی کله جوانلی کمتلر از چهلل سلاله 

اسلت1)همان، ج 46، ص 19(.

خصوصیاتجوانی
دوره هلای عملر آدملی بله تناسلب شلرایط ِسلّنی و نیلروی جسلمانی و بله اقتضلای 
رشلد فکلری، از مراحلل چندگانله بلا ویژگی هلای گوناگلون تشلکیل می گلردد و هلر 
مرحلله از حیلات انسلان دارای ویژگی هایلی اسلت کله در مراحل دیگلر زندگی کمتر 
پیلدا می شلود. دوره کودکلی عمدتلاً بله بلازی می گلذرد و دوره جوانلی هلم کله یکی 
از دوره هلای حسلاس زندگلی اسلت، دارای صفلات و ویژگی هلای خلاص خود اسلت. 
جلوان در ایلن دوره دسلتخوش تحلوالت گسلترده در ابعلاد گوناگون می شلود که اگر 
بلا آگاهلی بلا آنلان روبله رو نشلود، بله ناکامی هلای جبران ناپذیلری دچلار می گلردد. 
درباره ویژگی های عاطفی، شلناختی، جسلمانی و معنوی دوره جوانی، روان شناسلان، 
جامعه شناسلان و متخصصلان تعلیلم و تربیلت، پژوهش هلای زیلادی انجلام داده انلد. 
گرچله بعضلی از ایلن پژوهش هلا جلای نقلد و تأملل دارد، وللی بیشلتر آنهلا درخلور 
تقدیلر اسلت. در آموزه هلای دینلی نیلز بله نلکات بسلیار جاللب و ارزشلمند دربلاره 
ویژگی هلای انسلان در مراحلل مختللف رشلد به ویژه جوانی اشلاره شلده اسلت. توجه 
اسلالم بله ویژگی هلای انسلان در هلر یک از مراحلل رشلد، دسلت کم از دو زاویه قابل 
تفسلیر اسلت؛ نخسلت اینکله انسلان ها را بله شلگفتی های آفرینلش کله خداونلد در 
وجودشلان بله ودیعلت نهلاده اسلت، متوجه سلازد و از ایلن راه، انگیزه بیشلتری برای 

1 . ثم یظهره بقدرته فی صوره شاب ابن دون االربعین سنه.
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اطاعلت و بندگلی پلروردگار در آنهلا پدیلد آورد و دیگلر آن کله بلا بیلان ایلن حقایق، 
راهبردهلا و روش هلای تربیلت و خودسلازی و بالندگی را برای انسلان ها ترسلیم کند. 
صفلات و ویژگی هلای اساسلی کله از متلون دینلی و روان شلناختی می تلوان دربلاره 

دوره جوانلی بیلان کلرد عبارت انلد از:

1.پاکدلیومعنویتگرایی
ازجملله ویژگی هلای جوانلان کله در متلون دینلی نیلز به صراحلت از آن یلاد شلده 
اسلت، »رقلت قللب« به معنلای نرم دللی و پاك دلی اسلت. جلوان به حکم آن کله هنوز 
سلالیان زیلادی از عملر خویلش را سلپری نکلرده اسلت، تعللق و وابسلتگی کمتری به 
مادیلات دارد. قللب او کمتلر بله سلیاهی گنلاه آللوده شلده اسلت و از لطافلت و پاکی 
ویلژه ای برخلوردار اسلت. جوانلان به طور طبیعلی، کم تلر از بزرگ ترهلا در تاریکی های 
روحلی و قسلاوت قلبلی غوطه ورنلد و غالباً دارای دلی روشلن، قلبی پلاك، روحی روان 
و فکلری جلوان هسلتند. بله همیلن دلیلل زودتلر و بیشلتر از بزرگ ترها به سلوی حق 
و فضیللت، رومی آورنلد. پیامبلر اسلالم می فرماینلد: دربلاره جوانلان بله خیلر و نیکلی 
سلفارش می کنلم؛ چراکله قللب آنلان رقیق و مهربلان اسلت. خداوند مرا برای بشلارت 
و بیلم دادن فرسلتاد. جوانلان با من موافق شلدند و پیران به مخالفلت پرداختند1)فرید 
تنکابنلی، 1368، ج 1، ص 349(. در روایتلی دیگلر کله از املام صلادق نقلل شلده 
چنیلن می خوانیلم: قللب و دل جلوان نرم تلر از قللب پیرملرد است2)مجلسلی، 1403، 
ج12، ص280(. جوانلان همچنیلن میل و رغبت زیادی بله دین و معنویت دارند. جوان 
نه تنهلا از ارتبلاط بلا خداونلد گریلزان نیسلت بلکله مشلتاق آن نیز هسلت و گرایش به 
دیلن در ایلن دوره از زندگلی، بیلش از دوره هلای دیگر اسلت. عالقه به دین، بخشلی از 
گرایش هلای معنلوی جوانان اسلت. جوان در جسلتجوی معنویت و کمال جویی اسلت. 
قلرآن کریلم در داسلتان حضلرت موسلی به ایلن نکته تصریلح کرده اسلت که این 
»جوانلان« قلوم موسلی بودنلد کله بله او ایملان آوردنلد و باوجلود خلوف و ترسلی که 

یوُخ. بان َو َخالََفنی الشُّ َُّهم أََرقَّ اَفِئَدًة. اِنَّ اهلل بََعَثنی بَشیرا َو نَذیرا، َفَحالََفنی الشُّ ّبان َخیرا، َفاِن 1 . اُوصیکم بِالشُّ
2 . قلُب الّشباب اََرّق ِمن قلب الشیخ..
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از فتنه هلای فرعلون و نیروهایلش وجلود داشلت، دللداده شلریعت موسلی شلدند: 
سلرانجام کسلی بله موسلی ایملان نیلاورد مگلر فرزندانلی از قلوم وی؛ درحالی کله 
بیلم داشلتند کله مبادا فرعون و سلران آنهلا ایشلان را آزار رسلانند«1)یونس: 83(. امام 
صلادق می فرمایلد: جوانلان را دریلاب؛ زیلرا آنلان شلتاب بیشلتری نسلبت بله هلر 
]املر[ نیکویلی دارند«2)مجلسلی، 1403، ج19، ص236(. مطالعه تاریخ اسلالم و حتی 
نهضلت املام راحلل نشلان می دهد که بیشلتر یلاران باوفا، مقلاوم و صبلور پیامبر و 
ائمله اطهلار و انقالب اسلالمی را همین قشلر جوانان تشلکیل می داده اند. بلرای نمونه، 
بله ملواردی از آن اشلاره می کنیم: »مصعب بن عمیلر« جوانی از اشلراف زادگان مکه بود 
کله ویژگی هلای اخالقلی خوبی داشلت. وی چون به محضر پیامبر شلرفیاب شلد، 
اسلالم آورد؛ وللی بله سلبب آزارها و فشلارهای دشلمنان، ایمان خلود را آشلکار نکرد. 
روزی عثملان بلن طلحله او را در حال نمازخواندن مشلاهده کرد؛ به ملادر مصعب خبر 
داد که پسلرش مسللمان شلده اسلت. مادر و بسلتگان مصعب از این بابت خشلمگین 
شلدند و او را زندانلی کردنلد؛ وللی او از ایمان خود دسلت برنداشلت. روزی مصعب  نزد 
پیامبلر آملد درحالی کله پوسلت قوچلی بر تن داشلت. پیامبلر گرامی نگاهی بله او کرد 
و فرملود: بنگریلد ملردی را کله خداوند دلش را نورانلی کرده اسلت. او را درحالی دیدم 
کله پلدر و ملادرش بله او بهتریلن غذاهلا را می خوراندنلد و بهتریلن پوشلاك بلر تنش 
می کردنلد؛ وللی دوسلتی خلدا و پیامبلر او را بله آنلی )زندگلی سلخت( کله می بینید، 
واداشلت«3 )محملدی ری شلهری، 1384، ص430-431(. از ملوالی متقیلان حضرت 
عللی نیلز روایلت شلده که فرملود: ما بلا پیامبلر در مسلجد نشسلته بودیم که 
مصعب بن عمیلر وارد شلد درحالی کله پارچله ای پشلمینه کله با پوسلت وصلله خورده 
بلود، بلر تلن داشلت. چلون پیامبلر او را چنیلن دیلد، گریسلت کله چگونله پیش ازاین 
در نعملت و آسلایش بلود و اینلک چنیلن فقیرانله زندگلی می کنلد. مصعب بن عمیلر 
رشلیدترین و زیباتریلن جلوان مکله بلود؛ پلدر و ملادرش او را دوسلت می داشلتند. 

1 . َفما آَمَن لُِموسی إاِّل ُذرِّیٌه ِمْن َقْوِمِه َعلی َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َو َماَلئِِهْم أَْن یْفِتَنُهْم.
2 . علیک باالحداث فأنهم اسرع الی کل خیر.

3 . انظلروا اللی رجلل قلد نلور اهلل  قلبله و لقلد رأیتله و هلو بیلن ابویله و یغذیانله بأطیلب االطعمله و الین البلاس فدعاه حلب اهلل  و رسلوله الی 
ماتلرون. 
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ملادرش زیباتریلن و لطیف تریلن لباس هلا را بلر او می پوشلاند و وی خوشلبوترین اهل 
مکله بلود. پیامبلر هملواره از وضلع او یلاد می کلرد و می فرملود: در مکله کسلی را 
خوشلبوتر و خوش لباس تلر و در نلاز و نعمت تلر از مصعب بن عمیلر ندیدم1)هملان، 
ص431(. بلا ایلن وصلف او همله ایلن آسلایش ها و جذبه ها را کنلار گذاشلت و از یاران 
پیامبلر شلد. دین خواهلی و گرایلش جوانلان به دین به گونه ای اسلت کله گاه حتی 
به افلراط می گرایلد و از اعتلدال خلارج می شلود؛ البتله نبایلد از ایلن املر خشلنود بود؛ 
بلکله بایلد آنلان را ازاین گونله افراط هلا برحلذر داشلت؛ زیلرا افلراط و تفریلط، اساسلاً 
بلرای انسلان و به ویلژه در ایلن دوران زیان دارد و ممکن اسلت باعث دین گریزی شلود. 
گرایلش بله عرفان هلای نوظهلور و کاذب، از میل به دیلن داری جوانان نشلأت می گیرد 
و بله دلیلل دوری از معلارف نلاب و کم تجربگلی، به سلوی عرفان هلای کاذب میلل پیدا 

می کننلد.

2.آرمانگراییوهیجانطلبی
جلوان فلردی آرمان گلرا و بلندنظلر اسلت؛ در دوره ای از ُعمر به سلر می بلرد که دوران 
رشلد و کملال ایملان و باور اسلت. جویلای معبودی مطلق و بدون نقص اسلت؛ تشلنه 
معرفلت نلاب و عبلادت خاللص اسلت. تشلنه عداللت اسلت؛ آن هلم عداللت مطللق. 
مدافلع برابلری، بلرادری، انسان دوسلتی و خیرخواهلی اسلت. جلوان، بلندنظلر اسلت 
و مسلائل کوچلک و سلاده را تحقیلر می کنلد. ممکلن اسلت خانله و محیط اطلراف او 
آبلاد نباشلد، وللی او در اندیشله آبادانلی جهان اسلت. احتملال دارد که خانله و فضای 
زندگلی او، آغشلته بله بی عدالتلی و درگیلری باشلد، وللی او در اندیشله تحقلق صلح 
جهانلی و عداللت پایلدار اسلت. موریلس دبلس2 می گویلد: برخلی از جوانلان، خیلال 
اصلالح عاللم و عالمیلان را در سلر می پروراننلد و می خواهنلد دنیلا را از روی تصلور 
اعالیلی کله از آن دارنلد، بسلازند و بله همیلن عللت آرمان گلرا هسلتند و در ملواردی 
صرفلاً به صلورت وهملی و خیاللی اندیشله می کنند. ایشلان در جلای دیگلر می گوید: 

1 . ما رأیت بمکه احسن لّمه و الأرق حله و الأنعم نعمه من مصعب بن عمیر.
2 . Maurice  Debesse.
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هلرگاه بخواهیلد مشلخصات فکلری جوانان را بررسلی کنیلد، به این نتیجه می رسلید 
کله نیلروی فکلری آنهلا هنوز بله بلوغ کافی نرسلیده اسلت و عواطلف آنلان افراطی و 
طلرز تفکلر آنان شلاعرانه اسلت و جنبه فلردی دارد )دبلس، 1375، ص109 و 185(. 
دوران جوانی، دوران شلور و نشلاط اسلت؛ جلوان، آینده را لذت بخلش و امیدوارکننده 
می بینلد؛ دوسلت دارد منشلأ آثلاِر خیلر بلرای خلود و جامعله خویلش باشلد و کاری 
بلزرگ و مهلم انجلام دهلد. طبلع مسلرت آمیز و زیبایلی دارد و توجه به آینلده و تفکر 
دربلاره آن، او را بله حالت شلادی و غرور سلوق می دهد )کوچتکلف، 1369، ص175(. 
جوانلان شلهروندان شلهر آرزوهلا و امیدهلا هسلتند. ایلن املر تا حلدودی بلرای آنان 
طبیعلی و مقتضلای ایلن دوره از زندگی اسلت؛ زیرا پلرواز در دنیای افلکار، توهمات و 
تخیلالت می توانلد نوعی للذت روحی، هرچند زودگذر را به دنبال داشلته باشلد و این 
بلرای جوانلان مطللوب اسلت. جوانی، دوران عشلق و هیجان اسلت؛ دوران احساسلات 
شلدید و آتشلین اسلت. حاالت و سلخنان و رفتار جوان، شلورانگیز و رمانتیک اسلت. 
او اهلل خلرد و اندیشله اسلت وللی در مسلائل عشلقی و جنسلی، همه چیلز را از دیلد 
و عینلک احسلاس می نگلرد و للذا گاهلی بلا یلک چشلمک یلا یلک کلمله از طلرف 
جنلس مقابلل، خلود را می بلازد و بعضلاً در دریایلی از گرفتلاری و مشلکالت غوطه ور 
می شلود. در بینلش اسلالمی، گرچله آرزو و امیلد بله آینلده ملورد تمجیلد قرارگرفته 
 و امیلد بله آینلده، نیلروی حرکت دهنلده انسلان شمرده شلده به طوری کله پیامبر
در ایلن زمینله فرمودنلد: آرزو بلرای املت ملن رحملت اسلت؛ اگلر آرزو نبلود، هیلچ 
ملادری فرزنلد خلود را شلیر نمی داد و هیلچ باغبانی درختی نمی کاشلت، 1)مجلسلی، 
1403، ج 74، ص 173( وللی داشلتن آرزوهلای دراز و خیلاالت واهلی، و به امید آرزو 
نشسلتن نیلز مذملت شلده و آن را از خصوصیلات افلراد نلادان برشلمرده اند. حضلرت 
عللی می فرماینلد: کسلی کله بله آرزوهلای بلنلد دل ببنلدد، رفتار و عملل خود را 
ضایع سلاخته است2)شلریف الرضلی، 1414، ص475(. پیامبر گرامی اسلالم، حضرت 
محملد نیلز فرمودنلد: چه بد اسلت جوانی کله آرزوهلای طوالنی دارد3)مجلسلی، 

1 . االمل رحمة المتی ولوال ما َرضَعْت والدٌه ولدها وال غرس غارس شجرا.
2 . َمْن اَطاَل األََمَل اََساَء الَعَمَل.

3 . بئس لعمری الشباب المؤمل.
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1403، ج70، ص166(. حضلرت عللی دربلاره نتیجله و عاقبلت آرزوی طوالنلی 
فرمودنلد: آرزوی طوالنلی، باعث غفلت از آخرت اسلت1)کلینی، 1407، ج2، ص336(. 
بلا توجله بله روایلات فوق، می تلوان نتیجه گرفت کله جوان بایلد امیدوار باشلد و آرزو 
داشلته باشلد؛ چلون بلدون امیلد و آرزو زندگلی قلوام نمی یابد؛ وللی بایلد از آرزوهای 

طوالنلی و غیرمنطقلی اجتنلاب کنلد و بلا خیلاالت و موهومات زندگلی نکند.

3.عالقهبههمساالن
جوانلان ازلحلاظ عاطفلی عالقه زیادی به همسلاالن خود دارند و عالقه مند هسلتند در 
جمع آنان بیشلتر حضور داشلته باشلند و سلعی می کنند راز دل خود را به همسلاالن 
خویلش بگوینلد. آنلان بلرای همدیگلر ایثلار کننلد و از بلودن در جمع دوسلتان لّذت 
می برنلد و احسلاس می کننلد در محیطلی فرح بخلش وارد شلده اند؛ برهمیلن اسلاس 
هلم بعضلی مواقلع، تحلت تأثیر محیط دوسلتانه به بزهلکاری و اعتیلاد روی می آورند.

4.برخورداریازروحیهانتقادی
جلوان بله دلیلل ویژگلی آرمان گرایانله، روحیله انتقلادی دارد. ایلن روحیه در بیشلتر 
جوانلان مشلاهده می شلود. گسلتره نّقلادی جوانلان، همله حوزه های زندگی را شلامل 
می شلود: انتقلاد از دوسلتان و توجله موشلکافانه بله عیب هلا و نقص هلا، انتقلاد از 
وضلع سیاسلی کشلور و مسلئوالن، انتقلاد از نابرابری هلای اجتماعلی و حتلی انتقلاد 
از والدیلن. انتقلاد و داشلتن ایلن روحیله بلرای جوانلان نه تنهلا عیب تلقی نمی شلود، 
بلکله اگلر انتقاد سلازنده و منطقی باشلد، باعث اسلتحکام روابط و دوسلتی ها، تحّرك 
و جنب وجلوش بیشلتر جامعله و باعلث جلوگیلری از ریلاکاری و تملّلق در جامعله 
می گلردد. املا اگلر خدای ناکلرده انتقلاد بر اسلاس تعصب قوملی، زبانلی، جناحی و بر 

اسلاس هلوای نفلس باشلد، بسلیار مضلر و تخریب کننلده خواهلد بود.

1 . أَمَّا ُطولُ  األَْملِ  َفیْنِسی اْلِخَرَه.
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5.تشّخصطلبیوهویتجویی
جلوان در اندیشله کشلف هویت وجلودی و اثبات شلخصیت خویش اسلت؛ می خواهد 
هویلت خویلش را احلراز کنلد و حقایلق وجودی خلود را کشلف کند. در مسلیر احراز 
شلخصیت و ثبلات آن، رفتلار و حلاالت عجیلب و غریبلی از خلود بلروز می دهلد و به 
سلبب ایلن روحیله، گاهلی احسلاس »خودبرتربینلی« و تصلوری فراتر ازآنچه هسلت 
دارد؛ زمانلی هلم دچلار خودکم بینلی و احسلاس کهتلری می شلود و خلود را پایین تر 
از آنچه هسلت می شناسلد. بیشلتر افکار او افراط و تفریط اسلت و رفتار متعادل در او 
کمتلر اسلت؛ خصوصلاً در اوایلل جوانی که تلازه  وارد این دوره شلده اسلت. او در تمام 
دوران جوانی برای به دسلت آوردن هویت و شلخصیت خود و گسسلتن از دنیای قبل 
و قلرار گرفتلن در ردیلف بزرگ سلاالن، می کوشلد و به اصطلالح می خواهلد جایگاهی 
در میلان بزرگ سلاالن داشلته باشلد و احراز شلخصیت کند )قائملی، 1381، ص72(. 

6.نوگراییوتنوعطلبی
روحیله انسلان، به گونله ای اسلت که پیوسلته از مسلائل جدیلد و مناظر بکلر و هر چه 
کله بلرای او تازگی داشلته باشلد، للذت می برد: للکّل جدیٍد للذٌه؛ و این هملان روحیه 
نوگرایلی اسلت. ایلن روحیله در همه انسلان ها وجود داشلته و در زمینه هلای مختلف 
زندگلی بشلری، مایله شلکوفایی و پیشلرفت های زیادی بوده اسلت. آثار وجلودی این 
روحیه را در پیشلرفت های صنعتی، تحوالت اجتماعی و در مسلائل سیاسلی، می توان 
مشلاهده کلرد. ایلن روحیله در دوره جوانلی کله دوران رشلد و شلکوفایی اسلتعدادها 
اسلت، حاللت شلتابداری می یابلد و موجلب تغییر و تحلوالت و خواسلته های جدیدی 
می شلود. روحیله نوگرایی در برخلی زمینه ها، مانند آداب و رسلوم اجتماعی، پوشلش 
و آرایلش ظاهلری، در دوران جوانلی بیش تلر بله چشلم می خلورد. به همیلن دلیل در 
اطلراف خلود شلاهد هسلتیم کله جوانلان پیوسلته از ظواهر جدیلد، مدهلا و الگوهای 
نلو، افلکار و اندیشله های جدیلد، للذت می برنلد. تنوع طلبلی و مدگرایلی و جلوه گلری 
در رفتلار خیللی از جوانلان ملوج می زنلد و مخصوصلاً ایلن رفتارهلا در دختلران جلوه 
بیشلتری دارد )قائملی، 1381، ص83(. ایلن خصوصیت هلا ازنظر اسلالم، برای جوانان 
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ناپسلند نیسلت و تلا زمانلی کله بله حلد افلراط نرسلد و از حلّد طبیعلی خلود تجاوز 
نکنلد، یلک امر طبیعی اسلت کله رعایت آن الزم اسلت. ایلن ویژگی هلا، زاییده همان 
روحیله نشلاط و جوانلی و تبلوری دیگر از روحیه خوددوسلتی جوان اسلت. نوگرایی و 
تنوع طلبلی در برخلی جوانلان، گاهلی به صورت افراطلی ظهور می کنلد و گاهی منجر 
بله تقلیلد شلیوه های جواملع دیگلر می شلود و باألخلره سلر از خودباختگلی فرهنگی 
درملی آورد کله در ایلن صلورت باعث آسلیب های اساسلی در جوانان می گلردد. جوان 
و جامعله خودباختله، روحیله امید و اسلتقالل طلبی نلدارد و حریلت و آزادگی خود را 
از دسلت می دهلد و جامعله خودباختله بله جامعله ای ملرده و ناامید تبدیل می شلود.

7.باریکبینیوتیزفهمی
جلوان بله دلیلل برخورداری از نشلاط و شلادابی و به دلیلل اینکه در اوج رشلد ذهنی 
و تکاملل مغلزی قلرار دارد، از یلک باریک بینلی و تیزفهملی خاصلی برخوردار اسلت؛ 
به طوری کله در درك و فهلم بعضلی از مسلائل بسلیار سلریع االنتقال بلوده و از دقلت 
نظلر ویلژه ای برخلوردار اسلت. در آموزه هلای دینلی بله ایلن ویژگلی جوانلان اشلاره 
شلده و بله افلراد توصیله می شلود تلا در مشلورت ها از ایلن توانایلی اسلتفاده کننلد. 
در روایتلی کله از امیرالمؤمنیلن، عللی نقلل شلده چنیلن آملده اسلت: هلرگاه در 
مسلئله ای محتلاج مشلورت شلدی، آن را بله جوانان عرضه کلن، زیرا آنان بافراسلت تر 
و تیزفهم ترنلد. سلپس آن را بله نظلر پیلران و سلالخورده ها برسلان تلا آن را بررسلی 
کلرده و به خوبلی آن را مورد سلنجش قرار دهند، زیرا تجربه پیران بیشلتر اسلت1)ابن 

ابلی الحدیلد، 1404، ج20، ص337(. 
جلوان گرچله به ظاهلر، فلردی متهلّور و بی بلاك و قدرتمنلد اسلت، وللی درعین حال، 
گاهلی دچلار ترس هلای متعلددی اسلت کله زندگلی او را تاریلک می کنلد و دامنله 
ایلن ترس هلا بله گسلتره دیگلر زندگلی نیلز کشلیده می شلود: تلرس از ارزش یابلی و 
امتحلان، تلرس از شلرایط آینلده کار و اقتصلاد و زندگلی، تلرس از ازدواج و سلرانجام 

ُه بَْعَد ذلِلک اِلی َرای  َّهم اََحدُّ اَذهانا َو اَسلَرَع َحْدسلا. ثُلمَّ ُردَّ لبان؛ َفاِن 1 . اِذا احَتْجلَت اِلَلی الَمْشلورِه فِلی اَملٍر َقلد َطلَرأَ َعلَیلک فاسلَتبِدِه ببدایِه الشُّ
لیُوِخ لِیسلَتعِقبُوُه َو یْحِسلُنوا االِختیاَر لَلُه؛ َفلانَّ تَجِربََتُهم اَکَثُر.  الکُهلوِل ِو الشُّ
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آن، تلرس از آبلرو و حیثیلت کله مبلادا در بیلن جملع بدنلام شلود و تلرس از آینلده 
تحصیلی و سلرانجام رشلته تحصیلی که انتخاب کرده اسلت )قائمی، 1381، ص65(. 
جلوان در بیشلتر مواقلع، خواسلته های خلود را به صلورت منطقلی بیان نمی کنلد و با 
خشلم و پرخاشلگری می خواهلد مسلائل را حلل کنلد؛ زود از کلوره بله در ملی رود و 
تحّملل نصیحت هلای دیگلران را کمتلر دارد. وقتلی خواسلته و توقعات جلوان برآورده 
نمی شلود یلا بلا موانلع مواجله می شلود، بلدون اینکله از رملز و رازش سلر درآورد، 
خشلمگین می شلود و آه و فریلاد سلر می دهلد. هم چنیلن بلر اثلر نابسلامانی های 
زندگلی، دیلدن منازعلات و درگیری هلا، او را جسلورتر و تخریب گرتلر می کنلد و 
گاهلی در حلّد جنلون پیلش رفتله و مرتکلب جنایلت می شلود)همان، ص66 65(. 
پیامبلر گرامی اسلالم، حضلرت محمد می فرماینلد: جوانی یکی از اقسلام دیوانگی 
و جنلون است1)مجلسلی، 1403، ج21، ص211(. مسلتی جوانلی، قلدرت تفکلر و 
دوراندیشلی را از جلوان می سلتاند و او را بله کارهلای نادرسلت می کشلاند. حضلرت 
املام عللی در روایتلی با بیان انواع مسلتی، مسلتی جوانی را همچون مسلتی مال، 
قلدرت، عللم و تمجیدخواهلی، از عواملل زوال عقلل و اراده و نیلز نابلودی آراملش و 
طمأنینله انسلان می داند2)تمیملی آملدی، 1407، ج6، ص455(. نمود آشلفتگی های 
جلوان را می تلوان در قاللب رفتارهلا و حلرکات ناملوزون و در بی تدبیلری او در بعضی 
رفتارهلا و گفتارهلا مشلاهده کلرد. آشلفتگی های روانلی و تنش هلای درونلی جوانان، 
ملورد وفلاق صاحب نظلران روان شناسلی نیلز هسلت به طوری که »اسلتانلی هلال«3 از 
جوانلی به عنلوان دوران فشلار و طوفلان یلاد می کند؛ »پیلاژه«4 جوانی را دوره آشلوب 
درونلی و انقلالب شلخصی می ناملد؛ »لویلن«5 آن را دوره بی سروسلامانی می خوانلد 
)مجموعه مقاالت سلومین سلمپوزیوم تعلیلم و تربیلت، 1373، ص266(. نکته مهمی 
کله بایلد متذکر شلد این اسلت که گرچله مقتضای این دوران، داشلتن ایلن ویژگی ها 
اسلت، وللی می تلوان از آن جلوگیلری کلرد و ایلن ناآرامی هلای روانلی را بله آرامش و 

باُب ُشعَبٌه ِمَن الُجنُون. 1 . الشَّ
2 . ینبعی للعاقل ان یحترس من ُسکِر المال. و ُسکِر الّشباب فانَّ لکّل ذلک ریاحا خبیثه تسُلُب العقل و تستحفُّ الَوقاَر.

3 . Stanley Hall
4 . Piaget
5 . .Levine
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اطمینلان مبلدل سلاخت. بسلیاری از جوانلان تحت تربیلت دینی و اسلالمی به چنان 
کملاالت و فضایلل اخالقلی نائل آمده انلد کله می تواننلد الگلوی دیگلران نیز باشلند و 
توانسلته اند رذایلل اخالقلی را از وجلود خلود دور کننلد و انلرژی جوانلی را در جهتی 

مفید و سلازنده راهبلری کنند.

8.زیباییطلبی
زیبایی طلبلی و طلراوت دوران جوانلی یکلی از مزایلای دل پسلند و از سلرمایه های 
پلرارزش نسلل جلوان اسلت. بلا فرارسلیدن دوران جوانلی، نه تنهلا بلدن نیرومنلد و 
توانلا می گلردد و عواطلف و احساسلات شلکفتگی ویلژه ای پیلدا می کنلد، بلکه شلکوه 
و طلراوت جوانلی به منزلله زینلت گران بهلا و پرفروغی اسلت کله به صاحبلش زیبایی 
و جماللی مضاعلف هدیله می کنلد و او را در نظلر ملردم، عزیلز و محبلوب می سلازد. 
طلراوت و شلادابی جوانلی، از امتیلازات ویژه ایلن دوره از زندگی اسلت و در دوره های 
دیگلر، یلا پیلدا نمی شلود و یلا بسلیار کمیاب اسلت. جملال دل پذیلر و جلّذاب جوان، 
یکلی از زیبایی های طبیعی بشلر اسلت که بیشلتر در ایام شلباب با فلروغ خیره کننده 
خلود جللوه می کنلد. تنهلا نسلل جلوان از آن زیبایلی برخوردارنلد. شلور و هیجلان، 
عشلق و امیلد، وجلد و نشلاط، طلراوت و لطافلت، تناسلب انلدام، صلورت شلکفته، 
موهلای زیبلا، همله از زیبایی هلای دوران جوانلی اسلت. ناگفتله نماند کله همزمان با 
فرارسلیدن ایلام جوانلی و آشلکار شلدن زیبایی هلای آن، تمایل به زینلت و خودآرایی 
نیلز به طلور طبیعلی در ضمیلر جوانلان بیلدار می شلود و آنلان را شلیفته آرایلش و 
خودآرایلی ظاهلری می کنلد. یکلی از روان شناسلان می گویلد: جوانلان در زیبایلی و 
دل پسلند شلدن از دیگلران پیش قدم هسلتند و ارزش هلای مربوط به جملال و زیبایی 
را در مرتبله اوِل اهمیلت قلرار می دهند. عشلق به جملال در بعضی از دختلران جوان، 
منجلر بله یلک نلوع بت پرسلتی درخصلوص بلدن و زیبایلی خود می شلود )فلسلفی، 
1378، ج1، ص42(. آییلن مقلدس اسلالم که برنامه جامع سلعادت و کامیابی انسلان 
را عرضله کلرده اسلت، بله موضوع جملال و زیبایی و طلراوت، توجله مخصوصی دارد. 
اسلالم ضملن پلرورش کلیله تمایلالت فطلری بشلر، عالقله بله جملال و اسلتفاده از 



45 فصل اول، کلیات  و مبانی

زیبایی هلای طبیعلی را بله پیلروان خلود توصیله می کند. البتله باید توجه داشلت که 
نورانیلت و زیبایلی درون، جایلگاه خاص خود را دارد و از ارزش آن کاسلته نمی شلود و 
انسلانی کله ازلحلاظ ظاهری زیبلا و جذاب باشلد، ولی صفلای درون و زیبایلی درونی 
و روحلی نداشلته باشلد، نلزد پلروردگار متعلال ارزش و جایگاهلی ندارد؛ وللی زیبایی 
ظاهلری هلم از نعمت هلای خداونلد و از امتیلازات انسلان اسلت. البتله کسلانی که از 
چهلره زیبلا برخوردارنلد، بایلد توجه داشلته باشلند کله وظیفه بیشلتری هلم متوجه 
آنلان اسلت و مخصوصلاً دختلران جلوان و زیبا، باید سلعی کنند این زیبایلی و طراوت 
را در معلرض نلگاه نامحرملان قرار ندهنلد و باعث انحراف جوانان نشلوند و این زیبایی 

را فقلط در دوران زناشلویی بله همسلر خلود عرضله کنند.

اصولوراهبردهایارتباطباجوان
بلا توجله به برخی از خصوصیات شلخصیتی جوان که بیان شلد و برخی از خصوصیات 
دیگلر کله در جلوان وجلود دارد،  بایلد در تعامل با جلوان از روش ها و اصوللی بهره برد 
کله بلا روحیله او تناسلب دارد و باعلث جلذب او به مسلجد و مراکز معنلوی می گردد. 

در ایلن قسلمت به برخلی از این اصلول و راهبردها اشلاره می گردد:

1(شناختپیاموروشپیامرسانی
پیام رسلانی و تبلیلغ بله مفهلوم رسلاندن پیلام به دیگلری به منظلور ایجلاد دگرگونی 
در بینلش و رفتلار )رهبلر، 1371، ص80( نیازمنلد توانمنلدی ویلژه ای اسلت. هلر 
فلرد در رشلته ای کله می خواهلد سلخن بگویلد، بایلد بینا و آشلنا بله قواعد باشلد، تا 
شلنوندگان بلر اسلاس صالحیت علملی و اطالعاتلی او، گفته هایش را با دقت بشلنوند 
و بلاور نماینلد. خداونلد در قلرآن کریلم ایلن مطللب را درباره پیشلوای بزرگ اسلالم 
و پیلروان راسلتین او خاطرنشلان سلاخته و بله وی فرموده اسلت: ای پیامبلر بگو این 
اسلت راه ملن، ملردم را به سلوی خلدا می خوانلم بلا بینلش و بصیلرت و پیلروان ملن 
نیلز دعوتشلان به سلوی خلدا آگاهانله و بلا بصیلرت است1)یوسلف: 108(. در آییلن 

1 . ُقْل هِذهِ  َسِبیلِی  أَْدُعوا إِلَی اهللِ َعلی  بَِصیَرٍة أَنَا َو َمِن اتََّبَعِنی .
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مقلدس اسلالم، سلخن گفتلن انسلان از روی عللم و بصیلرت و للب فروبسلتن او از 
آنچله نمی دانلد، یکلی از حقلوق خداونلد بلر بنلدگان اسلت. قلرآن کریلم می فرماید: 
در پلی آنچله عللم و اطمینلان نلداری ملرو و نلاآگاه قدم برملدار که گوش و چشلم و 
دل آدملی، در پیشلگاه الهلی مواخلذه می شلود و مسلئول اسلت1 )اسلراء: 36(. زراره 
می گویلد: از املام باقلر سلؤال نملودم: حلق خلدا بلر بندگان چیسلت؟ در پاسلخ 
فرملود: آن را کله می داننلد بگوینلد و در چیلزی کله نمی داننلد، توقلف نماینلد )حر 
عامللی، 1409، ج27، ص23(. حضلرت املام سلجاد فرموده اسلت: مجاز نیسلتی 
هرچله کله می خواهلی بگویلی؛ کله رسلول گراملی اسلالم فرملوده اسلت: مشلمول 
رحملت الهلی بلاد آن کلس کله سلخن خلوب بگویلد و سلود بلرد یلا سلکوت کنلد 
و سلالم بمانلد. )مجلسلی، 1403، ج71، ص193( علالوه بلر اینکله  بایلد از خطلا و 
صلواب بلودن سلخن، آگاه بلود،  بایلد از روش و کیفیلت بیلان آن نیلز آگاهی داشلت. 
حضلرت عللی فرملوده اسلت: بپرهیلز از اینکه در چیزی سلخن بگویی کله راه آن 
را نمی دانلی و از حقیقتلش آگاهلی نلداری؛ زیلرا گفتله ات بلر درجله عقللت دالللت 
دارد؛ و عبارتلی کله می گویلی، از معرفلت و آگاهلی ات خبلر می دهلد )تمیمی آمدی، 
1410، ص158(. آگاهلی از روش ارتبلاط، باعلث جلوگیلری از خطلا شلده و اعتملاد 
مخاطلب را جللب می کنلد. رسلول گراملی اسلالم می فرمایلد: دیلن خداونلد را 
کسلی حفلظ می کنلد کله به تملام جوانلب آن احاطه و آگاهی داشلته باشلد )تمیمی 
آملدی، 1366، ص85(. در تعاملالت اجتماعلی و تحلیل هلا و قضاوت هلا نیلز بایلد به 
جامع نگلری توجله داشلت و دربلاره ویژگی هلای افراد نیلز راه تعلادل در پیش گرفت. 
سلخنوری کله بلدون عللم و آگاهلی، مطلبلی را در کرسلی خطابله ملورد بحلث قرار 
می دهلد و پیراملون آن سلخن می گویلد، بلا ایلن عملل بله ارزش کالم و شلخصیت 
خود آسلیب می رسلاند و خویشلتن را بلا عوارض نامطللوب آن مواجه می سلازد. یکی 
از نتایلج زیان بلار سلخن گفتلن بلدون علم، خلود را تحقیلر نملودن و از وزن و ارزش 
خویلش کاسلتن اسلت. ملوالی متقیلان، حضرت عللی فرملوده: سلخن بگویید تا 
شلناخته شلوید؛ چله آدملی زیرپوشلش زبان پنهان اسلت و چلون سلخن بگوید، قدر 

ْمَع َو الَْبَصَر َو الُْفؤاَد کلُّ اولئک کاَن َعْنُه َمْسئُوالً . 1 . ال تَْقُف  ما لَیَس  لَک بِِه ِعلٌْم، انَّ السَّ
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و منزلتلش روشلن می گلردد )مجلسلی، 1403، ج68، ص291(.
تامردسخننگفتهباشد

عیبوهنرشنهفتهباشد
)سعدی(

یکلی دیگلر از علوارض سلخن گفتلن بلدون عللم، متهلم شلدن گوینلده اسلت. اگلر 
خطیبلی در مجلسلی چنلد مطللب را بگویلد و تملام مطالبلش بلر وفق علم باشلد جز 
یلک مطللب، هملان یک مطلب خلالف عللم، می تواند شلنوندگان را در سلایر مطالب 
وی دودل و ملردد نمایلد و گوینلده را در تملام سلخنانش بله بی علملی متهلم سلازد. 
حضلرت عللی می فرمایلد: دربلاره چیلزی کله از آن عللم و اطلالع نداری، سلخن 
مگلوی؛ زیلرا باعلث متهم شلدنت دربلاره چیزی که می دانی می شلود )لیثی واسلطی، 

1376، ص530(.

2(دریافتصحیحوتحلیلضابطهمند
الزمله قضلاوت درسلت و سلنجیده دربلاره افلراد به خصلوص جوانلان، بهره منلدی 
از اطالعلات صحیلح و تحلیلل دقیلق اسلت. بیشلترین اطالعلات و داده هلا از طریلق 
قلوای بصلری و سلمعی دریافلت می شلود و در پردازنده هلای ذهنی، تجزیله و تحلیل 
می شلود. مشلاهده، دریافت و تحلیل درسلت، نقلش کلیدی در قضلاوت نهایی خواهد 
داشلت. هلر فلرد نیلاز دارد کله از آنچه در اطلراف او می گلذرد، باخبر باشلد و اتفاقات 
را درسلت دریافلت کنلد و بله نحو صحیح تحلیلل نمایلد. در قضاوت اجتماعلی، نباید 
تحلت تأثیلر تعصبلات قوملی و فرهنگلی و اسلتقرای ناقلص و حتلی پیلش داوری و 
جنلگ روانلی قلرار گرفلت، بلکه بایلد اطالعلات را دقیق دریافلت کرد و اسلتقرای تام 
داشلت و در فضلای روان شلناختی و ذهنلی بی طرفانله و عدالت جویانله، قضلاوت کرد. 
چنانچله اطالعلات به طلور دقیلق دریافلت نشلود، منجلر به خطلای شلناختی خواهد 
شلد و خطلای شلناختی نیلز منجلر بله رفتلار ناسلنجیده و ناهنجلار منجلر می شلود. 
قلرآن کریلم می فرمایلد: آیلا خبلر دهیلم بله شلما از زیانکارتریلن افلراد در اعملال؟ 
زیانلکاران آن انلد کله ضایلع گشلت و تباه شلد کوشلش آنها بله عمل هایی کله خیال 
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می کردنلد خلوب اسلت1)کهف: 104(. تحلیلل نادرسلت و خطلای شلناختی نسلبت 
بله دیگران2)نسلاء: 95( باعلث بیلزاری و نفلرت می گلردد و درنهایلت ممکلن اسلت 
باعلث کینله شلود. کینله و نفلرت نیلز بله بدگویلی و غیبلت می انجاملد. سلوءظن و 
منفی نگلری، محصول3)حجلرات: 12( تحلیلل نادرسلت اسلت و این تحلیل نادرسلت، 
باعلث رفتلار و عملکلردی نادرسلت خواهلد شلد. در تعامل بلا جوانان، عالوه بلر اینکه 
بایلد سلنجیده سلخن بگوییلم، در تحلیل هلا و قضاوت ها نیلز باید جامع نگری داشلته 

. شیم با

3(توجهبهتفاوتهایفردیوجنسیتی
ازآنجاکله افلراد ازلحلاظ بهلره هوشلی، خلق وخلو، توانمنلدی معرفتلی و ویژگی هلای 
شلخصیتی، بلا یکدیگلر تفلاوت دارنلد، مربلی بایلد نسلبت به ایلن تفاوت ها حسلاس 
انسلان ها در یلک ویژگلی عملده مشلترك اند:  باشلد )شلعبانی، 1371، ص139(. 
»هیچ یلک هماننلد دیگلری نیسلت و هلر کلس از خصوصیلات درونلی و بیرونلی 
منحصربه فلرد برخلوردار اسلت«. بلا توجله بله اصلل تفاوت هلای فلردی، ضلرورت 
دارد فعالیلت اجتماعلی و ارتباطلی و تعاملالت فرهنگلی، به مقتضلای سلطح ادراکلی 
و عاطفلی افلراد و در چارچلوب عالیلق و نیازهلای حقیقلی و مالحظله توانایی هلا و 
محدودیت هلای افلراد صلورت گیلرد )احملدی، 1380(. در آموزه هلای دینلی، ضمن 
توصیله و تأکیلد بلر ایلن نکتله کله بایلد متناسلب بلا توانمنلدی افلراد و ظرفیت های 
شلناختی و ادراکلی مخاطلب سلخن گفت)کلینلی، 1407، ج1، ص195 و مجلسلی، 
1403، ج3، ص221(، مخاطبلان بله دسلته های مختللف تقسلیم گردیلده و کیفیلت 
ارتبلاط بلا هلر یک تبیین شلده اسلت. از یکی از معصومان نقل شلده کله مردم بر 
چهلار دسلته اند: شلخصی می دانلد و می دانلد کله می دانلد؛ ایلن شلخص عالم اسلت. 
پلس از او پیلروی کنیلد؛ شلخصی می دانلد وللی نمی دانلد کله می دانلد، این شلخص 
غافلل اسلت. پلس بیلدارش کنید؛ شلخصی نمی دانلد و می داند کله نمی دانلد. پس او 

َُّهْم یْحِسُنوَن ُصْنعاً. نْیا َو ُهْم یْحَسُبوَن أَن َِّذیَن َضلَّ َسْعیُهْم فِی الَْحیاِه الدُّ 1 . ُقْل َهْل نَُنبُِّئکْم بِاألْْخَسِریَن أَْعمااًل ال
اَلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا. 2 . َوالَ تَُقولُواْ لَِمْن أَلَْقی إِلَیکُم السَّ

نِّ إِثٌْم نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ َِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا کِثیًرا مَِّن الظَّ 3 . یا أَیَها ال
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جاهلل اسلت بله او دانلش بیاموزیلد و آخریلن گروه کسلانی هسلتند کله نمی دانند و 
خیلال می کننلد کله می داننلد، این افراد گمراه هسلتند. پلس آنلان را راهنمایی کنید 

)مجلسلی، 1403، ج1، ص195(.
به دلیل تفاوت شناختی )عقلی(، عاطفی رفتاری و هوشی که بین زن و مرد وجود 
دارد، در مراودات اجتماعی باید به این تفاوت ها توجه داشت. جوادی آملی )1389، 
ص221( می گوید: اگر تفاوتی بین زن و مرد باشد، این تفاوت صرفاً در ناحیه عقل 
ابزاری )اجتماعی( است. مصباح یزدی )1385، ص280( معتقد است که زن در استعداد 
عقلی با مرد یکسان است؛ اما به دلیل آنکه زن ازنظر طبیعی دارای عاطفه و احساسات 
بیشتری است، کارکرد عقلی او تا حدودی تضعیف می گردد )مکارم شیرازی 1377، ج2، 
ص287(. و محمدحسین فضل اهلل )1421 ه.ق( نیز نظری همانند مصباح یزدی دارند. 
عالمه طباطبایی )1374، ج2، ص275 و ج4 ص343 و ج18 ص141( اعتقاد دارند که 
مرد دارای حیات تعقلی و زن دارای حیات احساسی است. آلوسی )1375، ج4، ص34( 
از مفسران اهل سنت و طبرسی )1408 ق، ج3، ص69( نویسنده نامدار شیعی و صاحب 
مجمع البیان نیز بر برتری مرد در رأی استوار و برتری عقلی آنان تأکیددارند. محمدتقی 
جعفری )1378، ص89( نیز به نقص در عقل نظری زن تأکید کرده  است. زنان با مردان 
در عواطف و احساسات، تفاوت های آشکاری دارند. عواطف زنانه سبب می شود که آنان 
بهتر و سریع تر بتوانند تغییرات احساسی و عاطفی دیگران را حس نمایند و آسان تر 
افکار و احساسات خود را با دیگران سازگار نمایند و از دیگران مراقبت کنند. گفت وگو و 
تبادل نظر، در پسران وسیله ای برای انتقال پیام است؛ اما در دختران، بیشتر ابزاری برای 
ارتباط عاطفی و همدلی است )بارون، 1384، ص64-70(. در مباحث آینده توضیح 
خواهیم داد که عاطفی بودن زنان در راستای ایفای نقش مادری، مراقبتی و غیره است 
و عقالنیت مردان نیز در راستای مدیریت مطلوب خانواده است وااّل از نگاه ارزشی، هیچ 

فرقی بین زن و مرد نیست.
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4(رعایتتناسبزمانیومکانیواهلیتمخاطب
اصلِل اسلتفاده از ملکان و زملان مناسلب بلرای ارتبلاط، از املوری اسلت کله بایلد در 
ملراودات فرهنگلی و اجتماعلی ملورد توجله قلرار گیلرد. به عنوان مثلال بایلد توجله 
داشلت کله در منلزل، مسلجد، عروسلی، عزا، دربلاره مخاطب جلوان، کلودك و غیره، 
بایلد بله شلیوه ای خلاص و بلا موضوعلات خلاص و مرتبط سلخن گفلت. نکتله مهم تر 
اینکله بیلن محتلوای سلخن و مخاطلب نیز بایلد ارتباط وجود داشلته باشلد و مطالب 
بلرای مخاطلب موردنیلاز باشلد و مخاطلب اهلیلت جلذب آن را نیلز داشلته باشلد. 
بایلد به طورجلدی از مطالبلی کله قابل هضلم نیسلت و شلبهه برانگیلز اسلت اجتناب 
نملود. در آموزه هلای دینلی سلفارش اکیلد شلده کله سلخن حکیمانله را بله اهللش 
بازگلو کنید1)کلینلی، 1407، ج8، ص345(. و در اختیلار جاهلل و نلادان قلرارش 
ندهید2)مجلسلی، 1403، ج62، ص70(. زیلرا ارزش سلخن را ضایلع می کند و اهلیت 

آن را ندارد3)پاینلده، 1382، ص159(. 

5(بهرهگیریازتکنیکهایکالمیوغیرکالمی
بهره گیلری از ارتبلاط کالملی4 و غیرکالملی5 از ابزارهلای مهلم در روابلط اجتماعلی 
اسلت. در فرآینلد ادراك اجتماعلی و تعامالت اجتماعی، غالبلاً نیازمندیم که از عواطف 
و احساسلات دیگلران اطلالع داشلته باشلیم، تعاملل بهتلری ایجاد شلود. برای کسلب 
اطلالع از احساسلات دیگلران، می تلوان مسلتقیماً از خلود آنلان دراین بلاره پرسلید؛ 
وللی ایلن روش، در همه جلا املکان نلدارد؛ زیلرا چه بسلا افرادی باشلند کله تمایلی به 
فلاش سلاختن احساسلات درونلی خلود نداشلته باشلند. در ارتبلاط کالملی از گفتگو 
بهلره می گیرنلد وللی در روابلط غیرکالملی می توان از حلاالت چهره، تماس چشلمی، 

ِبیِب الُْملَداِوی إِْن َرأَی َمْوِضعلاً لَِدَوائِِه َو إاِلَّ  ثُلوا بِالِْحکَملِه َغیلَر أَْهلَِهلا َفَتْجَهُللوا َو اَلتَْمَنُعوَهلا أَْهلََهلا َفَتْأثَُملوا َو لْیکْن أََحُدکْم بَِمْنِزلَلِه الطَّ 1 . اَلتَُحدِّ
أَْمَسلک؛ حکملت را بلرای نااهلل بازگلو نکنیلد کله مایه جهالت شلما خواهلد بلود؛ و آن را از اهلش دریلغ نکنید که گنلاه خواهید کلرد؛ بلکه 

بایلد در هلر جلا ماننلد طبیلب بلود و متناسلب با بیملاری ملداوا نمود و هر جا شلرایط مهیلا نبلود، از مداوا باز ایسلتاد.
رَّ؛ آن کله علم را نزد نااهل می سلپارد، مانند کسلی اسلت کله جواهر،  2 . َواِضلُع الِْعلْلِم فِلی َغیلِر أَْهلِلِه کُمَقلِّلِد الَْخَناِزیلِر الَْجْوَهلَر َو اللُّْؤلُلَؤ َو اللدُّ

لوللو و طلال را بله گلردن خوك ها آویخته اسلت
َث بِلِه َغیلَر أهلِلِه؛ آفلت عللم نسلیان اسلت و ضایع کلردن آن به این اسلت که  3 . قلال رسلول اهلل:آفلُة العللِم الّنسلیاُن و إضاَعُتلهُ  أن  تُحلدِّ

بلرای نااهلل بازگویلش کنی. 
4 .verbal communication
5 . nonverbal communication
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تلن صلدا، حلرکات و تملاس بدنلی بهره گرفلت و زمینله تعاملل را ایجاد کلرد )بارون 
و بایلرن1، 1997(. ارتبلاط کالملی نیکلو2 )نسلاء: 9(، پرهیلز از زخم زبلان3 )انعام: 34( 
توصیله بله گفت وگلوی محترمانه4)حرانلی، 1404، ص323( مؤدبانه5)تمیملی آمدی، 
1410، ص457(گفت وگلوی شلیرین و گوارا6)حلر عامللی، 1409، ج12، ص186( 
گفت وگوی نرم و لطیف7)مجلسلی، 1403، ج 68، ص 396( گفت وگو با آهنگ صدای 
مالیم8)لقملان: 19( و دلنلواز، صلدازدن همدیگر با زیباتریلن نام9)کلینی، 1407، ج2، 
ص643(، پرهیلز از گفت وگلوی پنهانی10)کلینلی، 1407، ج2، ص660( و توصیله بله 
پرهیلز از کلملات رکیک و زشلت11)مؤمنون: 3( همگی از نمودهلای روابط کالمی بوده 
و در راسلتای ایجاد محبت و نشلاط در جوانان و میان همنوعان اسلت. ارتباط کالمی 
زیبلا، باعلث تحکیم روابلط اجتماعی و باعث تقویلت دوسلتی می گردد.12)فصلت: 34( 
همچنیلن کنلش کالملی پسلندیده، مانلع از کینله و حسلد شلده و دل هلا را بله هلم 
پیونلد ملی زنلد و باعلث آراملش می گلردد. در آموزه هلای دینلی و تربیتلی علالوه بلر 
اینکله توصیله بله روابلط کالملی زیبلا و محبت آمیلز شلده، بلر روابلط غیرکالملی نیز 
تأکید شلده اسلت. تواضلع و فروتنی13)اسلراء: 25(، گشلاده رویی14 )آل عملران: 160( 

1 . Baron & Byrne
ْعُروًفا. 2 . َوُقولُواْ لَُهْم َقْوالً مَّ

َُّه لَیْحُزنُک الَِّذی یُقولُوَن. 3 . َقْد نَْعلَُم إِن
أْی ُحْسُن اللَِّقاِء َو ُحْسنُ  ااِلْسِتَماعِ  َو ُحْسُن الَْجَواب. 4 . ثاََلثٌَه یْسَتَدلُّ بَِها َعلَی إَِصابَِه الرَّ

ْد لَِسانَک ُحْسنَ  الْکاَلمِ  تَْأَمِن الَْماَلَم. 5 . َعوِّ
ْزَق َو یْنِسلی فِی األَْجلِل َو یَحبِّلُب إِلَی األْْهلِل َو یْدِخلُل الَْجنََّه)صدوق،  6 . املام سلجاد فرمودنلد: الَْقلْولُ  الَْحَسلنُ  یْثلِری الَْملاَل َو یْنِملی اللرِّ
1376ق، ص2و حلر عامللی، 1409، ج12، ص186(؛ گفتلار نیلک و شلیرین گفتاری، ملال را زیلاد می کنلد، روزی را رشلد می دهلد، مرگ را 

بله تأخیلر می انلدازد، فلرد را نلزد خانلواده محبلوب می نمایلد و او را وارد بهشلت می کند.
َّلُه َملْن اَلنَلْت کلَِمُتلُه َوَجَبلْت َمَحبَُّتلُه؛ هلر کس در سلخن گفتن نرم باشلد و آرام سلخن گویلد، محبت او  7 . قلال عللی: َو اْعلَلْم أَی بَُنلی أَن

در دل هلا جلای می گیلرد.
8 . َواْغُضلْض ِملن َصْوتِلک إِنَّ أَنکلَر األْْصلَواِت لََصلْوُت الَْحِمیلِر؛ صدایلت را بلنلد نکلن و آرام گفت وگلو کن، به درسلتی کله ناهنجارترین صدا، 

صدای االغ اسلت. 
لُع لَُه فِی الَْمْجلِلِس إَِذا َجلََس إِلَیلِه َو یْدُعوُه بَِأَحبِّ  9 . َ َقلاَل َرُسلوُل اهلل:ثَلاَلٌث یْصِفیلَن ُودَّ الَْملْرِء أِلَِخیلِه الُْمْسللِِم یلَْقاهُ  بِالِْبْشلِر إَِذا لَِقیُه َو یَوسِّ
األْْسلَماِء إِلَیلِه ؛ سله چیلز باعلث دوسلتی بیشلتر و خالص تلر می گلردد: خوش رویلی در برخوردهلا، جلا دادن در مجللس و بله زیباتریلن نام 

او را صلدا زدن. 
10 .َعلْن أَبِلی َعْبلِد اهللَِقلاَل: إَِذا کاَن الَْقلْوُم ثاََلثَلًه َفلاَل یَتَناَجلی  ِمْنُهلُم اثَْنلاِن ُدوَن َصاِحِبِهَملا َفإِنَّ فِلی َذلِک َما یْحُزنُلُه َو یْؤِذیِه. ؛ هرگاه سله 
نفلر در جایلی بودنلد، نبایلد دو نفلر از آن هلا در گلوش همدیگر صحبت کننلد )نجوا کنند( زیلرا این باعلث ناراحتی و اذیت دیگری می شلود. 

َِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن؛ کسانی که از حرف های باطل و زشت پرهیز می کنند. 11 . َوال
َُّه َولِی َحِمیٌم . یَئُه اْدَفْع بِالَِّتی ِهی أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذی بَیَنک وَ بَیَنُه َعَداَوٌه کَأن 12 . َواَلتَْسَتِوی الَْحَسَنُه َو اَل السَّ

ْحَمِه  لِّ ِمَن الرَّ 13 . َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ
واْ ِمْن َحْولِک . ا َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ 14 . َفِبَما َرْحَمٍه مَِّن اهللِ لِنَت لَُهْم َو لَْو کنَت َفظًّ
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و رفتلار مؤدبانله1 )توبله: 61( از مصادیلق روابلط غیرکالملی اسلت کله ملورد تأکیلد 
قلرآن اسلت. ایلن نوع ارتباطلات، عامللی در تقویلت روابط دوسلتانه و نزدیکلی دل ها 
و جذابیلت روابلط اجتماعلی می گلردد. ثملره تواضلع، گشلاده رویی و گفتلار مؤدبانله، 
دلدادگلی، محبت2)کلینلی، 1407، ج2، ص643( و افزایلش تعلداد دوسلتان3)لیثی 
واسلطی، 1376، ص99 و دیلملی، 1408، ص273( اسلت4. چهلره گشلاده و روی باز، 
باعلث جلذب دل هلا و فزونلی محبلت می شلود؛5)کلینی، 1407 ق، ج2، ص107 و 
تمیملی آملدی، 1410، ص115 و 327( شلادی و نشلاط ملی آورد و کینله را از دل ها 
می زدایلد. افلزون بلر ملوارد یاد شلده، تبسلم و خنلده در چهلره، در بهبلود روابط نیز 
مؤثلر اسلت )کلینلی، 1407، ج2، ص188(. در مقابلل، خودبرتربینلی، باعلث کدورت 
در روابلط اجتماعلی شلده و باعث سلقوط و کاهش منزلت می شلود )لقملان: 18؛ ص، 
74 و نلوح، 7(. چه بسلا گاهلی انسلان بله خاطلر روحیله اسلتکبار و برتری جویلی کله 
دارد، برخلالف یقیلن خلودش اقداملی کند و این تعلارض درون و بیلرون، باعث تزلزل 
شلخصیتی و اختلالل روحلی گردد)قصلص: 5(. روان شناسلان، توصیله می کننلد کله 
افلراد در تعاملالت خلود، بلر خودشلیفتگی غلبه کننلد؛ زیلرا خودشلیفتگی، از طرفی 
مانلع رشلد و بالندگی انسلان می شلود و از طلرف دیگر چلون آدم خودشلیفته، کانون 
توجهلش فقلط به خودش اسلت، دربلاره دیگران و خواسلته های دیگران، نمی اندیشلد 
و ارزشلی بلرای دیگلران قائلل نیسلت؛ للذا نمی توانلد تعاملل خوبلی داشلته باشلد. 
روان شناسلان همچنیلن ضمن اینکله اهمیت زیادی بلرای روابط کالملی و غیرکالمی 

قائلنلد، بله همدللی و هم احساسلی نیلز در روابلط تأکیددارند )شلولتس1، 1362(. 

1 . ُقْل أُُذُن َخیر لَّکْم یْؤِمُن بِاهللِ َو یْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنیَن .
2 . قال علی: ثََمَرُه التََّواُضعِ  الَْمَحبَُّه.

َّلُه یْحِبُس َعلَیلک اللَِّئاَم َو یْنِفلُر َعْنک  الْکَرام ؛ از گفتار زشلت برحذر باش کله فرومایگان  3 . قلال علی:إِیلاك َو َملا یْسلَتْهَجُن ِملَن الْلکاَلِم َفإِن
را بله دور تلو گلردآورد املا بزرگلواران را از تو می پراکند.رسلول خدا نیلز فرمودند: َ إِیلاك أَْن ... تََتکلَّمَ  فِلی  َغیِر أََدب .

4 . البته در رابطه با نامحرم و جنس مخالف، باید موازین اخالقی را جدی گرفت مخصوصاً در روابط عاطفی.
5 . قلال رسلول اهلل: أربلٌع َملن کلّن فیله وکان ِملن قْرنله اللی قدمله ذنوبلاً بدل اهلل حسلناٍت الصلدق والحیلاء وُحسلن الخلق والشلکر؛ هر 
کلس دارای چهلار ویژگلی یعنلی راسلت گویی، حیلا، خوش خلقلی و سپاسلگزار باشلد، خلدا گناهانلش را تبدیلل بله نیکی می کنلد، اگرچه 
از سلرتاپا گنلاه باشلد. قلال عللی: ألملوّدُه تُعاطلُف القلوَب فلی إئتلالف االرواح؛ محبلت و خوش رویی باعث پیوند دل ها شلده و انسلان ها 
یلنُ  َو التََّواُضع  والسخاء؛سله چیز باعث  را بله همدیگلر متمایلل و عالقه منلد می کند.همچنیلن حضلرت فرمودنلد: ٍ ثاََلثٌَه یوِجبلَن الَْمَحبَّلَه الدِّ

محبت و دوسلتی اسلت؛ دیلن داری، تواضع و بخشلندگی و سلخا.
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6(بهرهگیریازروشیادگیریمشاهدهایوالگویی
یکلی از راهبردهلای اثرگلذار در مخاطلب، بهره گیری از آموزش الگویی اسلت. گوینده 
هرچقلدر ملتلزم بله گفته های خود باشلد، تأثیلر بیشلتری در دیگران خواهد داشلت. 
در آموزه هلای دینلی و روان شلناختی بلر ایلن راهبرد تأکید شلده اسلت. قلرآن کریم 
ضملن مذملت کسلانی کله شلعارها و حرف های تهلی از عملل دارند )صلف: 3 و بقره: 
44( افلراد را دعلوت بله التلزام عملی به نیکی و عملل صالح کرده اسلت )فصلت: 41( 
در احادیلث نیلز علالوه بلر اینکله توصیله شلده ملردم را بلا التلزام عملی، بله نیکی ها 
دعلوت نماییلم )کلینلی، 1407، ج2، ص78( بلر اولویلت قائلل شلدن بلرای تربیلت 

خویشلتن مأمور شلده ایم )هاشلمی خویلی، 1400، ج21، ص107(.
در روان شناسلی یادگیلری، یکلی از شلیوه های یادگیلری و تأثیلر در مخاطلب، شلیوه 
روان شلناس  بانلدورا8  آلبلرت  اسلت.  اجتماعلی7  یادگیلری  و  مشلاهده ای6)الگویی( 
معلروف کانادایلی، آن را به تفصیلل موردمطالعله و تحقیق قرارداد. ایشلان این روش را 
مهمتریلن نلوع یادگیلری و تأثیلر بر دیگران می دانلد. اگر گوینده و مربلی، ویژگی های 
از قبیلل پایلگاه اجتماعلی بلاال، موفقیت زیاد، تخصص سلطح بلاال، توجه بله نیازهای 
عاطفلی الگوگیرنلده، تشلویق و تکریم یادگیرنده، آراسلتگی و نظافت، اخلالق و کردار 
زیبلا، جایلگاه خانوادگلی و اصاللت خانوادگلی، ادب و نزاکلت و قرابلت سلن را داشلته 
باشلد، اینهلا باعث جذب بیشلتر و تأثیر بیشلتر خواهد بود )رك.شلعاری نلژاد، 1380 

.)1387 وسیف، 

7(سعهصدروانتقادپذیری
فلردی کله زمینه هلای ارتباطلی گسلترده ای بلا افلراد به خصلوص جوانلان دارد، نیلاز 
بیشلتری بله آسلتانه تحملل باال، وسلعت نظلر، هم فکلری و توجله به قضلاوت جامعه 
دارد. شلنیدِن حلرف دیگلران و توجله بله انتقلاد افلراد، ضرورتلی اجتناب ناپذیلر در 
ارتباطلات انسلانی اسلت. ممکلن اسلت انتقلاد دیگلران را نپذیریلم یلا ازنظلر عاطفی 

6 . Observational Learning
7 . Social Learning
8 . Albert Bandura
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رنجیده خاطلر شلویم، املا به هرحلال، اطلالع از نظلرات دیگلران و پذیرفتلن نظلرات 
صحیلح، یلک سلرمایه باارزش اسلت که نبایلد خلود را از آن محروم کلرد. مربی دینی 
بایلد به مسلائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسلی کله در جامعه جریان دارد، توجه داشلته 
باشلد. به طلور طبیعلی، جوانلان روحیله انتقلادی دارنلد و لذا مربلی و روحانلی، نباید 
از انتقلاد دیگلران هلراس داشلته باشلد بلکه بایلد از آن اسلتقبال کنلد. در آموزه های 
دینلی، یکلی از ویژگی هلای مربیلان و مصلحلان، شلرح صلدر و آسلتانه تحملل بلاال، 
 ،معرفلی شلده اسلت )طله: 25؛ الشلرح: 1 و الفقله المنسلوب إللی اإلملام الرضلا

ص405(.  ،1406

8(توجهبهخوشبوییونظافت
گوینلده موفلق بایلد آراسلتگی ظاهلر را کاملاًل حفظ کند، زیلرا انسلان ها و به خصوص 
جوانلان، بله آراسلتگی ظاهلری اهمیت زیلادی می دهند. جوانلان وقتی ظاهر آراسلته 
را می بیننلد، خودبه خلود جلذب می شلوند. بله شلهادت تاریلخ، یکلی از عواملل مهلم 
موفقیلت حضلرت رسلول اکلرم در گسلترش دین اسلالم، تمیلزی، خوشلبویی و 
آراسلتگی ظاهلر ایشلان بلوده اسلت. آن بزرگلوار، هلرگاه می خواسلت از خانله خارج 
شلود، بلرای دیلدن خلود در آینله، در آب نلگاه می کلرد. رسلول خلدا بله نظافت 
لبلاس، بلدن و دندان هلا توجله زیلادی داشلتند و خوشلبویی حضلرت، زبانلزد همله 
ملردم بلود. املام صلادق می فرمایلد: حضلرت پیامبلر هزینله ای کله بلرای عطلر 
می کلرد، بیشلتر از هزینله ای بلود کله بلرای غلذا و طعلام می کرد.1)مجلسلی، 1403، 
ص 16/ 248( بررسلی فینگللد )1990( نشلان می دهلد کله همله افلراد بله زیبایلی 
میلل دارنلد و ملردان بیش تلر از زنلان تحلت تأثیر زیبایلی قلرار می گیرند )بله نقل از 
آذربایجانلی و هملکاران، 1382(. افلراد زیبلا، عاطفه مثبلت را برمی انگیزند و می دانیم 
کله عاطفله عاملل بسلیار مهملی در جاذبه اسلت. یافته های پژوهشلی نشلان می دهد 
کله افلراد تمایلل دارنلد ملردان و زنان زیبا را بیش از کسلانی کله زیبا نیسلتند، موّقر، 
اجتماعلی، متنفلذ، مهیلج، دوست داشلتنی، سلازش یافتله، دارای مهلارت اجتماعی و 

1 . کان رسول اهلل ینفق علی الطیب اکثر مما ینفق علی الطعام.
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موفلق بداننلد. )دیلون1، 1987 به نقلل از آذربایجانی و هملکاران، 1382( به طورکلی، 
چنان کله روان شناسلان اجتماعلی بیلش از دو دهله قبل کشلف کرده اند، ملردم تصور 
می کننلد کله »آنچله زیباسلت، خلوب اسلت« )دیلون و دیگلران، 1972 بله نقلل از 

آذربایجانلی و دیگلران، 1382(.

9(توجهبهجایگاهعواطف
ابعلاد روان شلناختی انسلان را می تلوان بله بُعلد شلناختی، رفتلاری و عاطفی تقسلیم 
کلرد. بُعلد عاطفلی و هیجانی به نوبله خود، هم متأثر از بعد شلناختی و رفتاری اسلت 
و هلم در آنهلا تأثیلر دارد. به عبارت دیگلر، بیلن این سله حلوزه تعاملل و ارتباط جدی 
وجلود دارد و مجملوع اینهلا حاالت روان شلناختی انسلان را تشلکیل می دهند. ممکن 
اسلت ایلن بخلش )عاطفلی( از هسلتی انسلان، مالك هلای حسلابگرانه عقللی به ویژه 
عقلل ابلزاری را بله کار نگیلرد و بله تقاضلای عاطفه پاسلخ گوید و حتی ممکن اسلت 
رفتلاری انجلام دهلد کله بلا محاسلبات عقلی زیلان آور انگاشلته شلود. چه بسلا بتوان 
ادعلا کلرد کله در مواردی انسلانیت انسلانف درگرو همیلن گزینش عاطفلی و گرایش 
عاطفلی قلرار دارد. پیامبلر گراملی اسلالم می فرماینلد: دل های خود را بله نرمی و 
مهربانلی )عاطفله ورزی( علادت دهیلد2 )مجلسلی، 1403، ج70، ص81(. به کارگیری 
احساسلات مناسلب در ارتبلاط میلان فلردی نقلش اساسلی دارد. بایلد نسلبت بله 
احساسلات ارسلال شده هشلیار باشلیم، آن را بشناسیم و به آن پاسلخ مناسب بدهیم. 
بایلد خشلم دیگران، اندوه شلدید، گریه اشلک بار، شلادی های کنترل نشلده، ناامیدی 
و امیلدواری دیگلران را بله رسلمیت بشناسلیم و به تناسلب ایلن عواطلف و هیجانلات 
بلا آنلان رابطله برقرار کنیلم )پلت، 1376، ص74(. هملواره رابطه عاطفی، زمینه سلاز 
رابطله رفتلاری و سلپس فکلری و شلناختی می شلود. اگلر مخاطلب احسلاس ارتباط 
عاطفلی بلا گوینلده نداشلته باشلد، توجهلی بله او نمی کنلد، سلخن او را نمی شلنود، 
نوشلته اش را نمی خوانلد یا نقاشلی اش را تماشلا نمی کنلد. آقای رابلرت کوپر، برخالف 

1 . Dion, K.L.
قَّه. ُدوا ُقُلوبَکمُ  الرِّ 2 . َعوِّ
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بسلیاری از روان شناسلان کله هلوش شلناختی1 را باعلث پیشلرفت و تکاملل و ارتقلا 
دانسلته اند، ایلن دیلدگاه را باطلل شلمرده و ثابلت کلرده اسلت کله ایلن قلب انسلان 
اسلت کله او را متحلول می کنلد و باعلث ارتقا و پیشلرفت می شلود )پناهلی، 1391(. 

10(تکنیکبیاناستعارهواشارهغیرمستقیم
اسلتفاده غیرمسلتقیم از نشلانه ها و نمادهلا از دیگلر راهبردهلای ارتباط اسلت. در این 
رویکلرد، به طلور مسلتقیم به موضلوع مورد تبلیغ اشلاره نمی شلود و این رویکلرد، راز 
پذیلرش آن توسلط مخاطبان اسلت؛ زیرا انسلان بله دلیل مکانیسلم دفاعلی روانی، از 
پذیلرش پیام هلای دسلتوری مسلتقیم خلودداری و در برابلر چنیلن جریانلی مقاومت 
می کنلد؛ للذا در ایلن راهبلرد، سلعی بلر ایلن اسلت که پیلام تا حلد ممکلن به صورت 
غیرمسلتقیم و بلا اسلتفاده از فنلون روان شلناختی، به مخاطبلان عرضه شلود. در این 
صلورت اسلت کله شلاهد حداکثلر تأثیلر بلر مخاطبلان خواهیم بلود. وقتی دعلوت به 
نیکلی و ادب به طلور غیرمسلتقیم انجلام شلود، مؤثرتلر و مفیدتلر اسلت؛ یعنلی بدون 
آنکله او بفهملد کله شلما داریلد بلا او حلرف می زنید، از کسلی کله فلالن کار را کرده 
اسلت، تعریلف می کنیلد؛ کار او را توجیله و تشلریح می کنید؛ می گوییلد فالن کس در 

فلالن ملورد چنیلن عمل کلرده و این طلور رفتار کلرده، تلا او بدانلد و بفهمد.
11(بهرهگیریازمشترکاتروانشناختیدرایجادارتباط

از شلیوه های ایجلاد ارتبلاط، اسلتفاده از مشلترکات روانلی انسلان ها اسلت. بعضلی از 
ویژگی هلای نفسلانی انسلان ها، مشلترك اسلت. از جملله:

1. همه محبت پذیر و قهرستیزند؛
 2. همه تشویق پذیر و تنبیه گریزند؛
 3. همه تأیید طلب و انتقادگریزند؛

 4. همه تکریم پذیر و تحقیرگریزند؛
 5. همه دوستدار تعلق خاطرند؛

6. همه انسان ها دوستدار وحدت شخصیت و گریزان از تعارض ها و تضادها هستند؛

1 . IQ(Inteligence Quotient)
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7. همه صمیمیت و صفا می خواهند؛
8. همه دوستدار موفقیت و گریزان از شکست و ناکامی اند؛

 9. همه )به خصوص بچه ها( به ابراز وجود لفظی و فکری و رفتاری نیاز دارند؛
 10. همه می خواهند به استقالل آنها ارزش داده شود، به هویت فردی شان توجه شود؛

11. همه از رفتار مغرضانه و متکبرانه ناخرسندند.
 ایلن امور مشلترك، بسلیار سلاده و بدیهلی و درعین حال بسلیار مهلم و تعیین کننده 
هسلتند و مبللغ بایلد نه فقلط از دیدگاه نظلری، بلکه در عملل و برنامه ریلزی، به اینها 
توجله کاملل داشلته باشلد. توجله بله ایلن املور در ایجلاد رابطله، اثری شلگرف دارد 

)پناهلی، 1391، ص 30(.1

جایگاهمسجددرتحوالتزندگیجوان
در فرهنلگ دینلی، نلام »مسلجد« یلادآور بندگی و کرنلش در پیشلگاه خداوند متعال 
اسلت. »مسلجد« یعنلی جایلگاه سلجده، و سلجده اوج عبلادت و بندگی انسلان برای 
خداست2)مجلسی، 1403، ج82، ص164(. مسجد، جایگاه عبادت و پرستش خالصانه 
خداونلد اسلت3 )جلن: 18(. مسلجد جایلگاه زمزمه و نجلوای صادقانه با معبود اسلت4 
)حلج: 4(. مسلجد پایلگاه علروج انسلان از خاك به افالك اسلت5 )اسلراء: 1(. مسلجد 
زیارتلگاه خلاص باری تعاللی اسلت6 )حلر عامللی، 1409، ج3، ص422(. انلوار تابناك 
و بی آالیلش پرسلتش در مسلجد، بلرای عرش نشلینان پرتوافکنلی می کنند، آن سلان 
که سلتارگان آسلمان بلرای ما خاك نشلینان نورافشلانی می کنند7 )مجلسلی، 1403، 
ج84، ص14(. بلا توجله به صلورت معنویت گرایلی و رقلت قللب و صفلای درونلی کله 
در جلوان وجلود دارد، مسلجد می توانلد بهترین بسلتر بلرای تربیت و تأمیلن نیازهای 

1 .در جلد دوم این مجموعه به روش های ارتباط مؤثر با جوانان به طور مفصل پرداخته شده است.
2 . السجوُد منتهی العبادِه ِمن بنی آدم.

3 . و اَنَّ المساجَد هلِلِّ َفاَلتَدُعوا َمَع اهللِ اَحداً.
4 . َو اَقیُموا ُوجوَهکم ِعنَد کلِّ َمسجد َو ادُعوُه ُمخلصیَن لَُه الّدیَن.

5 . ُسبحاَن الّذی اَسری بِعبدِه لیاًل ِمن المسجِد الحراِم اِلی المسجِد االَقصی.
لأ فلی بیتلِه ثُلم زارنلی فلی بیتلی؛ خوشلا بله حلال بنلده ای کله در خانله خویلش وضلو بگیلرد، آنلگاه ملرا در خانه ام  6 . ااَل ُطوبَلی لِعبلد تَوضَّ

زیلارت کنلد.
ماِء کما تُضیُء الُنجوُم الِهِل االَرِض. 7 . اِنَّ بیوتی فِی االرِض المساجُد تُضیُء الِهِل السَّ
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معنلوی و اخالقلی جوان باشلد. مسلجد با ایجلاد آشلنایی و پیوند میان افلراد مؤمن و 
جلوان بلا نخبلگان و صالحلان جامعه، بسلتری مناسلب بلرای پلرورش و تربیت روحی 

و اجتماعلی وی فراهلم می کند. 
در مکتلب تربیتلی اسلالم و بسلیاری از مکتب هلای تربیتلی دیگلر، »انزواطلبلی« و 
»جمع گریلزی« بیملاری روحلی شلناخته می شلود؛ درحالی کله اجتماعلی بلودن و 
جمع گرایلی در حلد معقلول آن نشلانه سلالمت روح و روان انسلان و تعلادل فکلری او 
به حسلاب می آیلد. مسلجد با فراخوانی پیوسلته مسللمانان به جملع، روح جمع گرایی، 
انعطلاف و نظم پذیلری را کله الزمله دوره جوانلی و هلر دوره دیگلر اسلت، تقویلت 
می کنلد. مسلجد، خانله آشلنایی با دردها و مشلکالت اجتماعلی و چاره اندیشلی برای 
رفلع آنهاسلت. املام خمینلی در گفتلاری، ایلن نقش مسلجد را ملورد تأکیلد قرار 
  داده، می فرمایلد: »ایلن مسلجدالحرام و مسلاجد دیگلر در زملان رسلول اکلرم
مرکلز جنگ هلا و سیاسلت ها و مرکلز املور اجتماعی و سیاسلی بلوده؛ این طلور نبوده 
اسلت در مسلجد پیامبر، همان مسلائل عبادی نماز و روزه باشلد، مسلائل سیاسلی اش 
بیش تلر بلوده. اسلالم می خواهلد کله ملردم آگاهانله بلرای مصاللح مسللمین در آنجا 

فعالیلت کننلد« )موسلوی الخمینلی، 1370، ج18، ص68(.
مسلجد گرچله یلک واحلد اجتماعلی کوچک، وللی نماد یلک جامعه اسلالمی و نمونه 
عینلی حاکمیت ارزش های اسلالمی اسلت. بنابرایلن، تحقق ارزش هایلی از قبیل تقوا، 
عللم، جهلاد، بلرادری، مسلاوات و عداللت می تواند از مسلجد آغاز شلود و جلوان را به 
ایلن ارزش هلا ملتلزم نماید. یکلی از نقش های اجتماعی و سیاسلی مسلجد را می توان 
کارکلرد مسلجد در پلرورش نیروهلای متعهدی دانسلت کله حکومت اسلالمی به آنها 
نیلاز دارد؛ زیلرا مسلجد بار هدایلت فکری و تربیتلی نیروهای جامعه را بلر دوش دارد. 
در سلایه رفت وآملد بله مسلجد، خلق وخوهلا و آداب و منش هلای افلراد تا حلّد زیادی 
هویلدا می شلود. ایلن شناسلایی در روابلط افلراد بلا یکدیگلر سلازنده و مؤثلر اسلت. 
حاکمیلت اسلالمی نیلز می توانلد از ایلن رهگلذر، نیروهلای متعهلد و مورد نیلاز خود 
را بشناسلد. مسلجد بسلتر مناسلبی برای تحقلق امر به معلروف و نهی از منکر اسلت؛ 
زیلرا مرکلز حضلور و تجملع نیروهلای زبلده و برگزیلده اسلت. مسلجد پایلگاه جلوان 
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مردانلی اسلت کله در برابلر تعلرض بله مقدسلات دینلی برمی آشلوبند و عرصله را بلر 
متجلاوزان بله حریلم دین تنلگ می کننلد )نلوری، 1408، ، ج3، ص361(.

مسلجد جایلگاه گردآملدن فرزنلدان مکتلب اسلت؛ آنلان کله با یک دسلت قلرآن و با 
دسلتی دیگر سلالح برگرفته اند. این حضور، نشلان قدرت و عزت اسلالم و مسللمانان 
اسلت و سلبب می شلود تلا خیره سلران نتواننلد بله حریلم دیلن تجلاوز کننلد )حلر 
عامللی، 1409، ج5، ص372(. مسلجد می توانلد جوانانلی برومند و بصیلر تربیت کند؛ 
همان گونله کله در نهضلت حضلرت املام و فراینلد شلکل گیری و پیلروزی انقالب 
اسلالمی، این گونله عملل کلرد. املام خمینلی  دربلاره جوانانلی کله تربیت شلده 
مسلجد بودنلد فرملود: »شلما ملا را بلا فداکاری هلا و خدمتتلان خجلل کردیلد. شلما 
حجلت را بلر ملا تملام کردیلد. شلما بلا کارهلای خودتلان، سلبب مباهلات و افتخلار 
پیامبلر اکلرم  شلده اید. شلما املام زمان  را روسلفید کردید. شلما در پیشلگاه 
خداونلد متعلال مقاملی داریلد کله ما بایلد به شلما غبطه ببریلم )موسلوی الخمینی، 
1361، دفتلر دوم، ص192( یکلی از عواملل تربیت و پرورش افلراد به خصوص جوانان، 
بسترسلازی مناسلب و ایجلاد هیجلان مثبت اسلت )سلیف، 1387(. لذا املام جماعت 
محتلرم می توانلد بلا بهره گیلری از این فضای مناسلب و با هنلری کله در ارائه مطالب 
از خلود نشلان می دهلد، جوانلان را به سلوی فلالح و رسلتگاری و تربیلت دینی سلوق 

. دهد

راهکارهایایجادبصیرتدرجوان
محلروم بلودن از بصیلرت و آگاهلی و گرفتلار شلدن بله غفللت و خطای شلناختی، از 
نکاتلی اسلت کله احتملال ابتالی افلراد بله آن زیاد اسلت1 و جهاللت و بی بصیرتی نیز 
عاملل سلقوط انسلان اسلت. راه نجلات از سلقوط معنلوی و ملادی، تالش و کوشلش 
در راسلتای کسلب دانلش و بصیلرت2، برخلوردار شلدن از اسلتدالل قلوی 3، تعقلل 
َِّذیَن َطَبلَع اهلُل َعلَلی ُقُلوبِِهْم َو َسلْمِعِهْم َو  1 . َو أَنِذْرُهلْم یلْوَم الَْحْسلَرِه إِْذ ُقِضلی األْْملُر َو ُهلْم فِلی َغْفلَلٍه َو ُهلْم اَلیْؤِمُنلوَن. )مریلم: 40( أُولَللِئک ال
َِّذیَن ُهْم  اُصلوَن ال َِّذیلنَ الَیْعِقُلوَن )انفلال: 23( ُقِتَل الَْخرَّ مُّ الُْبکُم ال َوابَّ ِعنلَد اهللِ الصُّ أَبَْصاِرِهلْم َو أُولَللِئک ُهلُم الَْغافُِللوَن )نحلل: 109( إِنَّ َشلرَّ الدَّ

فِلی َغْمَرٍه َسلاُهوَن)ذاریات: 10و11( 
کُر إاِلَّ أُْولُواْ األَلَْباِب )بقره: 270( 2 . یؤتِی الِْحکَمَه َمن یَشاء وَ َمن یْؤَت الِْحکَمَه َفَقْد أُوتِی َخیًرا کِثیًرا وَ َما یذَّ

ِّکْم َو أَنَزلَْنا إِلَیکْم نُوًرا مُِّبیًنا )نساء: 175(  ب 3 . یا أَیَها النَّاُس َقْد َجاءکم بُْرَهاٌن مِّن رَّ



60

و خلردورزی در آیلات و عظملت الهلی1، بهره گیلری از دانلش و تخصلص دیگلران و 
گزینلش مطمئن تریلن نظریله و دانش2 و دوری از هواپرسلتی3 اسلت. توبه و بازگشلت 

به سلوی خداونلد و سلرکوب هواهلای نفسلانی نیلز از عواملل نجات اسلت.
املام جماعلت محتلرم، می توانلد از طریلق تبییلن دقیق مفاهیلم معرفتی و اسلالمی، 
نقلل اتفاقلات تاریخلی سلازنده و هشلداردهنده، نقلل تجربیلات شلخصی، تشلکیل 
حلقه هلای معرفت افزایلی، بهره گیلری از قصه هلای قرآنلی، معرفلی جوانلان برگزیلده 
انقلالب و جنلگ و همچنیلن از طریق تبیین زندگی شلهدای انقلالب و جنگ، بصیرت 
و آگاهلی جوانلان را افزایلش دهلد. البتله ایشلان در تک تلک راهکارهلای فلوق، بایلد 
مطالعله دقیلق و جاملع داشلته باشلد و بلا لحنلی زیبلا و دل نشلین، نلکات را بیلان 
نمایلد و آگاهلی جوانلان را ارتقلا بخشلد. به عنوان مثلال حضلرت امیرالمؤمنین در 
راسلتای بصیرت افزایلی می فرمایلد: ای فرزنلد، اگرچله ملن به انلدازه پیشلینیان عملر 
نکرده ام، ولی در کارهایشلان نگریسلته ام و در سرگذشتشلان اندیشیده ام و در آثارشان 
سلیر کلرده ام؛ تلا آنجلا کله گویلی خود یکلی از آنلان شلده ام و بله پایملردی آنچه از 
آنلان بله ملن رسلیده، چنلان اسلت کله پنلداری از آغلاز تا انجلام با آنلان زیسلته ام و 
دریافتله ام کله در کارهلا آنچله صافی و عاری از شلائبه اسلت، کدام اسلت و آنچه کدر 
و شلائبه آمیز اسلت، کلدام؟ چه کاری سلودمند اسلت و چه کاری زیلان آور؟ پس برای 
تلو از هلر عملل، پاکیزه تلر آن را برگزیلدم و جمیلل و پسلندیده اش را اختیلار کردم و 
آنچله را کله مجهلول اسلت و سلبب سلرگردانی تو شلود، به یک سلو نهادم4  )شلریف 

الرضلی، 1414، ص393(.

َِّذیَن الَیْعِقُلوَن )انفال: 23(  مُّ الُْبکُم ال َوابَّ ِعنَد اهللِ الصُّ 1 . إِنَّ َشرَّ الدَّ
َِّذیَن َهَداُهُم اهلُل َو أُْولَِئک ُهْم أُْولُوااألْلَْباِب )الزمر: 18(  َِّذیَن یْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفیتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أُْولَِئک ال 2 . ال

3 . أََفَرأَیَت َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهَواُه وَ أََضلَُّه اهلُل َعلَی ِعلٍْم َو َخَتَم َعلَی َسْمِعِه َو َقلِْبِه َو َجَعَل َعلَی بََصِرِه ِغَشاَوًه )الجاشیه، 23(
لْرُت ُعُملَر َملنْ  کانَ  َقْبلِلی  َفَقلْد نََظلْرتُ  فلی أَْعَمالِِهلْم َو َفکلْرُت فِلی أَْخَباِرِهلْم َو ِسلْرُت فِلی آثَاِرِهلْم َحتَّلی  ِّلی َو إِْن لَلْم أَکلْن ُعمِّ 4 . أَی بَُنلی إِن
لِِهلْم إِلَی آِخِرِهلْم َفَعَرْفلُت َصْفَو َذلِک ِملْن کلَدِرِه َو نَْفَعُه ِملْن َضَرِرِه  ْرُت َملَع أَوَّ ِّلی بَِملا انَْتَهلی إِلَلی ِملْن أُُموِرِهْم َقلْد ُعمِّ ُعلْدُت کَأَحِدِهلْم بَلْل کَأن

یلُت لَلک َجِمیلَلُه َو َصَرْفلُت َعْنلک َمْجُهولَُه. َفاْسلَتْخلَْصُت لَلک ِملْن کلِّ أَْملٍر ]َجلِیلَلهُ [ نَِخیلَلُه َو تََوخَّ
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مقدمه
انسلان موجلودی اجتماعلی و خواهان برقراری ارتباط با دیگران اسلت؛ نیلاز به ارتباط 
بلا هلم نلوع در جوانلان پررنگ تلر اسلت. در عصلر حاضر کلم نیسلتند محیط هایی که 
بلا ایجلاد جذابیت هلای کاذب، درصلدد جلذب و به انحراف کشلاندن جوانان هسلتند؛ 
ازایلن رو بایلد مربیلان فرهنگلی و والدین، قبل از آنکله جوانان گرفتلار چنین دام هایی 
شلوند، آنلان را بلا مکان هایلی سلالم و سلازنده ای آشلنا سلازند. یکلی از بهتریلن و 
سلازنده ترین مکان هلا بلرای جوانلان مسلجد اسلت. البتله چون جلوان به طلور فطری 
و غریلزی جلذب محیط هلای زیبلا و جلذاب می شلود، بنابرایلن بایلد مسلاجد، بله 
مکان هایلی جلذاب و دلپذیلر تبدیلل شلوند. جذابیلت یلک مسلجد به دو چیز اسلت: 
یکلی جذابیلت ظاهلری و دیگری جذابیت باطنلی. منظور از جذابیلت ظاهری، رعایت 
بهداشلت و پاکیزگلی مسلجد و نمازگلزاران اسلت و جذابیلت باطنلی، هملان جذبله 
اخالقلی اهلل مسلجد، به ویلژه دسلت اندرکاران مسلجد و به خصلوص املام جماعلت 
محتلرم اسلت. تأمیلن نیازهلای علمی و اخالقی جوانان از طریق مسلجد نیلز از عوامل 

جلذب جوانان به مسلجد اسلت.
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بسترهایارتباطجوانومسجد
بلا نگاهلی گلذرا بله تاریخچه مسلجد و به خصلوص در عصر نبلوی، می تلوان گفت که 
مسلجد، اولیلن ملکان فرهنگلی و تربیتی اسلت که در مدینه به دسلت پیامبر بنا شلد 
و ایلن مسلجد نبلوی بلود که بله کانونی بلرای مسللمانان به ویلژه جوانان بلدل گردید 
و بلا جاذبله واالی خلود، توانسلت بسلیاری از جوانان را به سلوی خود فراخوانلد و آنان 
را به راه مسلتقیم رهنمون سلازد. مسلجدالنبی، چنان توسلط پیامبر برنامه ریزی 
و طراحلی شلد کله توانسلت نیازهلای فطلری و اجتماعی جوانلان را به بهترین شلکل 
جلواب دهلد و آنان را به سلوی خود جلذب نماید. در انقالب اسلالمی ایران نیز شلاهد 
بودیم که هسلته انقالب در مسلاجد شلکل گرفت؛ بدین سلبب که مسلاجد توانسلتند 
بلا جهت دهلی منطقلی و درسلت بله جوانلان، آنهلا را در مسلیری صحیلح رهبلری 
نماینلد. اقامله نملاز جماعت هلای معنلوی و بلا اخلالص و جلسلات معنلوی )مراسلم 
اعتلکاف، دعلای کمیلل، ندبله، جلسلات قرائلت قلرآن، تفسلیر موضوعلی و کاربردی( 
تشلکیل حلقه هلای معرفت افزایلی دینلی )اعتقلادت، شلبهات، والیلت فقیله، احلکام، 
جهلاد، حکملت عبلادت، عرفان هلای کاذب و...(، علملی و اخالقلی )گفتگلوی علملی، 
بایسلته های اخالقلی، اخلالق اجتماعلی، روش تعاملل بلا خانلواده، مباحلث مربلوط 
بله دروس دبیرسلتان و دانشلگاه(، تشلکیل کانون هلای فرهنگلی، علملی و مهارتلی 
)خیاطلی، گللدوزی، تایلپ، اینترنلت، زبان آملوزی( و همچنیلن برپانملودن جلسلات 
مشلاوره و گفت وگلوی خانوادگلی )مهلارت همسلرداری، حلل تعارضلات خانوادگی و 
فرزندپلروری(، تحصیللی )مشلاوره تحصیللی، انتخاب رشلته تحصیلی، رفع مشلکالت 
تحصیللی و مطاللب مفیلد دیگلر( از بسلترهای مناسلب بلرای تعامل جوان و مسلجد 
اسلت. مسلئوالن فرهنگلی مسلجد و به خصلوص ائمله محتلرم جماعلت می تواننلد 
متناسلب بلا محلل تبلیغلی خلود و متناسلب بلا نیازهلای جوانلان آن محلل، بله دایر 
نملودن اردوهلای فرهنگلی، تیم هلای ورزشلی )کوهنلوردی، والیبلال، شلنا و تنیس(، 
صنلدوق قرض الحسلنه ازدواج و کارآفرینلی، مهارت های همسلرداری و فرزندپروری و 

سلایر نیازهلای اجتماعلی افلراد، به جلذب جوانان بله مسلجد بپردازند.
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فوایدارتباطبامسجد
ارتبلاط بلا مراکلز فرهنگلی دینلی و به ویلژه مسلاجد، علالوه بلر اینکله باعلث افزایش 
مهلارت اجتماعلی، کسلب مهارت هلای مختللف، کسلب دانلش و بصیلرت می شلود، 
آثلار تربیتلی، علملی، اخالقلی و معنوی زیلادی نیز دارد که بله برخی از آنهلا از منظر 
حضلرت امیرالمؤمنیلن اشلاره می گلردد. آن حضرت در روایتی می فرمایند: کسلی 
کله بله مسلجد رفت وآمد کند، دسلت کم یکی از امور هشلتگانه زیر نصیبش می شلود: 
بهره منلدی از بلرادری دینلی، یلا دانشلی نیکو، یا نشلانه محکملی از نشلانه های حق، 
یلا رحمتلی کله در انتظلار آن بلوده، یلا سلخنی کله او را از هالکتلی نجات بخشلد، یا 
مطلبلی کله او را بله راه نجلات رهبلری کند، یلا گناهی را تلرك نماید از تلرس خدا یا 
از روی شلرم و حیلا1 )ابن بابویله، 1262، ج2، ص409(. محورهایلی که در این حدیث 

شلریف بیلان شلده عبارت اند از:

1(یافتنبرادرانایمانیودوستانباصفا
همله ملا در زندگلی دوسلتانی داریلم و داشلته ایم کله بلا آنلان بله رفاقلت پرداخته و 
از رفاقلت بلا برخلی از آنلان دچلار اندوه شلده ایم؛ زیلرا برخی کله گمان کلرده بودیم 
دوسلت و رفیلق راه هسلتند، بله ملا خیانت هلا و ظلم هایلی کرده انلد کله ملا هرگلز 
باورملان نمی شلد کله این چنیلن ملورد بی مهلری آنان قلرا بگیریلم. بهترین دوسلتی، 
زمانلی محقلق می شلود کله بنلای آن بله خاطلر خلدا باشلد و بهترین دوسلت کسلی 
اسلت کله ملا را بله خاطلر خداونلد دوسلت داشلته باشلد. رفاقتی کله بر اسلاس تقوا 
و دیلن داری باشلد، درمعلرض خیانلت قلرار نخواهلد گرفلت. مسلجد یکلی از فضاها و 

بسلترهایی اسلت کله املکان دسترسلی بله دوسلتان پلاك را تسلهیل می کند.

1 . َعلِن األْْصَبلِغ بْلِن نَُباتَلَه َعلْن أَِمیِرالُْمْؤِمِنیلَن َقلاَل کاَن یُقلوُل:  َمِن اْخَتلَلَف إِلَی الَْمَسلاِجِد أََصابَ  إِْحلَدی  الثََّمانِ  أَخاً ُمْسلَتَفاداً فِلی اهللِ أَْو 
ُُّه َعلَی ُهلًدی  أَْو یْتلُرك َذنْباً َخْشلیًه أَْو َحیاًء. ُه َعلْن َرًدی أَْو یْسلَمُع کلَِملًه تَُدل ِعلْملاً ُمْسلَتْظَرفاً أَْو آیلًه ُمْحکَملًه أَْو َرْحَملًه ُمْنَتَظلَرًه أَْو کلَِملًه تَلُردُّ
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2(کسبدانشیتازه
 مهمتریلن دانشلی کله فرزنلد ما بایلد بیاملوزد و اگر آن را خلوب فرانگیلرد، به قیمت 
از دسلت رفتلن سلعادت ابلدی او تملام خواهد شلد، دانش احلکام دین اسلت. جوانی 
کله مسلجد را خانله دوم خلود قلرار می دهد و بله آن آمدوشلد دارد، ناخواسلته احکام 
دیلن را از املام جماعلت مسلجد و سلایر مؤمنلان خواهلد آموخلت؛ افلزون بلر احکام 
دیلن، سلایر دانش هایلی کله بله دیلن ارتبلاط دارد و بایلد جلوان بیاموزد نیلز خواهد 
آموخلت. در برخلی از مسلاجد، افلزون بلر دانش هایلی مرتبلط بلا دیلن، دانش هایلی 
چلون یادگیلری زبان هلای زنلده دنیا چلون انگلیسلی و عربلی آموزش داده می شلود.

3(کسبقدرتاندیشیدن
 خداونلد بلرای اینکله ملا انسلان ها او را درك کنیلم و پی بله وجود بلزرگ و عظیم او 
ببریلم، ازآنجاکله خداوند قابل مشلاهده نیسلت و او را با چشلم سلر نمی توانیم ببینیم، 
نشلانه هایی قلرار داده اسلت کله ملا بلا مشلاهده ایلن آیلات و نشلانه ها بلا چشلم دل 
می توانیلم وجلود خلدا را حلس کنیلم. در قرآن کریلم، بعضلی از این آیات و نشلانه ها 
بلرای ملا ذکلر شلده اسلت. جوانی کله در مسلجد حضور پیلدا می کنلد و بعلد از نماز 
بله تلالوت قرآن مشلغول می شلود و به تفسلیر قلرآن املام جماعت گوش می سلپارد، 
بلا آیلات و نشلانه های الهلی بسلیاری آشلنا می شلود که ایلن آیلات و نشلانه ها، ایمان 
وی را چلون کلوه، پایلدار و محکلم خواهلد سلاخت و انلس وی را بلا آفریلدگار زیلاد 
می سلازد و وی را از گزنلد شلیطان در املان خواهلد داشلت. ارتبلاط با قلرآن )قرائت، 
تدبلر و عملل( محکم تریلن عاملل برای اطمینان بخشلی و هدایت1)اسلراء: 10( اسلت. 
ارتبلاط بلا قلرآن، به عنلوان بارزتریلن مصلداق ذکلر و یلاد خداونلد2 )حجلر: 7 و10( 
بله دل هلا آراملش و اطمینلان می دهد.3)رعلد، 28( در قلرآن، شلفای دل و دردهلای 
درونلی و روحلی نهفتله اسلت و قلرآن کریلم عاملل خیلر و رحملت اسلت و خیلر و 
رحملت نیلز بله همراهلش امیلد و آراملش ملی آورد. البته خیلر و رحمت بلودن قرآن 

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا کِبیًرا . َِّذیَن یْعَمُلوَن الصَّ ُر الُْمْؤِمِنیَن ال 1 . إِنَّ َهلَذا الُْقْرآَن یْهِدی لِلَِّتی ِهی أَْقَوُم َو یَبشِّ
کَر .  لَْنا الذِّ َّا نَْحُن نَزَّ کُر و إِن َل َعلَیِه الذِّ 2 . یا أَیَها الَِّذی نُزِّ

3 . أاَل بِِذکِر اهللِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب.
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و شفابخشلی آن، مربلوط بله مؤمنلان و مسللمین و کسلانی اسلت کله ظرفیلت الزم 
را دارنلد وااّل اگلر ظرفیلت و شایسلتگی الزم نباشلد، هدایلت و نورانیتلی نصیلب افراد 
نخواهلد شلد.1)مائده: 17( پیامبلر گراملی اسلالم قرائت قلرآن را بهتریلن عبادت 
می دانلد و آن را ریسلمان محکلم الهلی و شلفای دل ها معرفلی می کند2 )حلر عاملی، 
1409 ج6، ص168(. حضلرت عللی نیلز ضملن سلفارش بله قرائلت قلرآن و تدبر 
در آیلات آن، قلرآن را بهلار مؤملن و عاملل شلفای دردهلای درونلی و عاملل سلعادت 
دنیلوی و اخلروی معرفلی فرملوده اسلت3 )شلریف الرضلی، 1414، ص164(. تدبر در 
آیلات قلرآن و توجله به تفسلیر آن، فکر و اندیشله جلوان را در مسلیر صحیح مدیریت 
می کنلد و از کج راهه هلا مصلون ملی دارد. مهمتریلن آسلیبی که املروزه مسللمانان را 

تهدیلد می کنلد، دوری از معلارف نلاب و جاملع قلرآن کریم اسلت.

4(نیلبهرحمت
 مسلجد خانله خداسلت و کسلی کله بله مسلجد ملی رود، در اصلل بله مهمانلی خلدا 
ملی رود و خلدا، صاحب خانله و میزبلان وی اسلت و بلر صاحب خانله اسلت کله مهملان 
خود را گرامی دارد و اگر مهمان، حاجت و خواسلته ای داشلت، حاجت و خواسلته او را، 
بله حرملت مهملان بلودن، بلرآورده سلازد و او را ناامیلد نسلازد. جوانی که بله خانه خدا 
آمدوشلد داشلته باشلد و بعلد از نمازهایلش از خلدا، ایلن صاحب خانله کریلم، حاجتی 
بخواهلد، از خداونلد بخشلنده بعیلد اسلت کله وی را ناامیلد سلازد و به مرادش نرسلاند 
و وی را از رحملت خویلش محلروم سلازد. در خانله خلدا، اسلباب و زمینه هلای رحمت 
گسلترده اسلت و هلر کلس در آن مکان قرار گیلرد، از خلان الهی بهره مند خواهد شلد.

ِّلک بِالَْحقِّ  ب لَلُه ُروحُ الُْقلُدِس ِمن رَّ الِِمیلَن إاَلَّ َخَسلاًرا )اسلراء: 83( ُقْل نَزَّ ِّلُْمْؤِمِنیلَن َوالَیِزیلُد الظَّ ُل ِملَن الُْقلْرآِن َملا ُهلَو ِشلَفاء َوَرْحَملٌه ل نَلزِّ 1 . َون ُ
ُلَماِت إِلَی  لاَلِم َو یْخِرُجُهم مِّلِن الظُّ ْهلِدی بِِه اهلُل َملِن اتََّبلَع ِرْضَوانَُه ُسلُبَل السَّ َِّذیلنَ آَمُنلواْ َو ُهلًدی َو بُْشلَری لِلُْمْسللِِمیَن )نحلل: 103( َ لِیَثبِّلتَ ال

النُّلوِر بِإِْذنِلِه َو یْهِدیِهْم إِلَی ِصلَراٍط مُّْسلَتِقیٍم.)مائده: 17( 
لَفاُء النَّافُِع إِلَلی أَْن َقاَل َفاتُْللوُه َفإِنَّ اهللَ یْأُجُرکلْم َعلَی تاَِلَوتِِه  2 . أَْفَضللُ  الِْعَبلاَدِة قِلَراَءُة الُْقلْرآِن. إِنَّ َهلَذا الُْقلْرآَن َحْبلُل اهللِ َو ُهلَو النُّوُر الُْمِبیُن َو الشِّ
ِّلی اَل أَُقوُل: الم َعْشلٌر َو لَکْن أَلٌِف َعْشلٌر َو اَلٌم َعْشلٌر َو ِمیٌم َعْشلٌر.همچنین فرمودند: یَقلاُل لَِصاِحِب الُْقلْرآِن اْقَرأْ  بِلکلِّ َحلْرٍف َعْشلَر َحَسلَناٍت أََملا إِن

نْیا َفلإِنَّ َمْنِزلَک ِعْنلَد آِخِر آیلٍة تَْقَرُؤَها. َو اْرَقْه)قلرآن بخلوان و درجله بگیلر و بلاال بلرو( َو َرتِّْل کَملا کْنَت تَُرتُِّل فِلی الدُّ
َّلُه أَنَْفُع  لُدوِر َو أَْحِسلُنوا تاَِلَوتَُه َفإِن َُّه ِشلَفاُء الصُّ َّلُه َربِیلُع الُْقُلوِب َو اْسَتْشلُفوا بُِنوِرِه َفإِن ُهلوا فِیلِه َفإِن َّلُه أَْحَسلنُ  الَْحِدیلثِ  َو تََفقَّ 3 . َو تََعلَُّملوا الُْقلْرآَن َفإِن
لُة َعلَیِه أَْعَظُم َو الَْحْسلَرُة لَلُه أَلَْزُم َو ُهلَو ِعْنَد  الَْقَصلِص َو إِنَّ الَْعالِلَم الَْعاِملَل بَِغیلِر ِعلِْملِه کالَْجاِهلِل الَْحائِلِر الَّلِذی اَل یْسلَتِفیُق ِملْن َجْهلِِه بَلِل الُْحجَّ
َُّه َربِیلُع الُْقُلوِب َو  ُهوا فِیلِه َفإِن َُّه أَْحَسلُن الَْحِدیلِث َو أَبْلَُغ الَْمْوِعَظلِة َو تََفقَّ اهللِ أَلْلَوم . در جلای دیگلر فرمودنلد:َ تََعلَُّملوا کَتلاَب اهللِ تََبلاَرك َو تََعالَی َفإِن

َُّه أَْحَسلُن الَْقَصِص. لُدوِر َو أَْحِسلُنوا تاَِلَوتَلُه َفإِن َّلهُ  ِشلفاٌء لِما فِی الصُّ اْسَتْشلُفوا بُِنلوِرِه َفإِن
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5(مصونیتازآسیبها
جوان با حضور خود در مسلجد، احکام و اصول و معارف دین خویش را فرامی گیرد. او 
هلرروز بله سلخنان و موعظله و پند و اندرزهای امام جماعت مسلجد گوش می سلپارد 
و ایلن یادگیلری احلکام و معلارف دین و شلنیدن سلخنان و پندها، باعث خواهد شلد 
کله گرفتلار گنلاه و خطلا نشلود و از شلر ابلیلس در امان بمانلد و به هالکلت و فالکت 
نیفتلد و پلا از راه هدایلت بیلرون ننهلد. کم نبودنلد جوانانی کله با حضور در مسلاجد 
و شلنیدن پندهلا و موعظه هلا، دسلت از گناهلان خویش برداشلتند و پی بله خطاهای 

خویلش بردنلد و گام در راه سلعادت و هدایت نهادند.

6(تقویتخودکنترلیوخداترسی
جوانلی کله در مسلجد به نماز مشلغول می شلود، خدا را بلا تمام وجود حلس می کند. 
او هلرگاه بله نملاز می ایسلتد، ناخلودآگاه خضلوع می کنلد؛ هلرگاه به رکوع و سلجود 
ملی رود، بله بزرگلی و عظملت خداونلد بی همتلا و کوچکلی و ضعف خود پلی می برد. 
او کله پلی بله حقیقلت نماز برده اسلت و او که با خوانلدن قرآن و تدبلر در آیات آن به 
ایلن حقیقلت دسلت یافته که نتیجه اعمال پسلندیده، بهشلت اسلت و نتیجله اعمال 
ناپسلند دوزخ، دیگلر حاضلر نخواهلد بلود به ایلن راحتی تن بله گناه دهلد و دل پاك 
و الهلی خویلش را لکله دار و کلدر سلازد؛ بلرای پلی بلردن بله حقیقلت کالم حضلرت 
امیرالمؤمنیلن کافلی اسلت آملار بگیریلد و ببینید آیا فسلادهای اخالقلی رایج در 
میلان جوانلان چلون اعتیلاد بله ملواد مخلدر در مسلاجد بیشلتر اسلت یلا درجاهایی 
چلون قهوه خانه هلا و کافی شلاپ ها، پارك هلا و سلینماها و سلالن های بیلیلارد و.... 
به نلدرت جوانلی را در مسلجد پیلدا می کنیلد کله گرفتلار فسلاد و گنلاه باشلد؛ املا 
در مکان هایلی کله ذکلر کردیلم، زیلاد می بینیلم جوانانلی را کله گرفتلار دام ابلیلس 
شلده اند. آیلا ایلن مقایسله بین جوانان در مسلجد و سلایر مکان ها، کافی نیسلت برای 

ترغیلب ملا بله تشلویق جوانانمان بلرای حضور در مسلاجد؟
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7(زمینهسازیبرایایمنیازگناه
 ملردم جوانلی را کله در مسلجد حضلور فعلال دارد، به عنلوان جلوان معتقلد بله دین 
می شناسلند و همیلن دیلدگاه ملردم بله وی باعث خواهد شلد که اگر اسلباب گناهی 
بلرای ایلن جلوان فراهلم شلد، او از سلر شلرم و حیلا آن را تلرك کنلد. حضلور جوان 
در مسلجد و در زملره جوانلان اهل مسلجد قلرار گفتلن، او را در برابر هجمله فرهنگی 
دشلمنان تلا حلد بسلیار زیلادی بیمله می کنلد. همیلن کله جوانلی لقلب مسلجدی 
می گیلرد، حواسلش را جملع می کنلد و به راحتلی خلود را در معلرض گنلاه قلرار 

نمی دهلد و یلک بازدارنلده قلوی در شلخصیت و وجلود او شلکل می گیلرد.

سیرهاولیایخدادرخصوصتعاملجوانبامسجد
بلا مطالعله تاریلخ اسلالم این نکتله روشلن می گردد کله مسلجد، اولین مکانی اسلت 
کله در مدینله بله دسلت حضلرت پیامبلر بنا شلد و این مسلجد نبوی بلود که به 
کانلون تجملع مسللمان به ویلژه جوانان بلدل گردیلد و با جاذبله واالی خود توانسلت 
بسلیاری از جوانان را به سلوی خود فراخواند و آنان را به راه مسلتقیم رهنمون سلازد. 
بیشلتر مسلائل اجتماعی، فرهنگی، نظامی و قضایی جامعه در مسلجد مطرح می شلد. 
کارکردهلای مسلجد در سلیره نبلوی بسلیار متنلوع بلود. برخلی از ایلن کارکردها در 

سلیره نبلوی و اماملان معصلوم عبارت اند از:
1( تشویق به برگزاری جلسات علمی؛
2( نهی از مطرح شدن مسائل بی فایده؛

3( برگزاری جلسات پرسش و پاسخ؛
4( برپایی مناظرات علمی؛

5( بررسی مسائل دادرسی و قضاوت؛
6( رسیدگی به امور بیت المال و مسائل نظامی؛

7( خدمات رسانی به محرومان؛
8( برگزاری مراسم عقد و ازدواج؛

9( برگزاری برنامه های تربیت دینی و اخالقی و خانوادگی؛
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10( یادگیری مسائل شرعی زنانه و مردانه؛
)عربی سرخه ای، 1385،  فرهنگی در مسجد  و  اجتماعی  به مسائل  11( رسیدگی 
ص140 تا160(. امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق بیشتر مباحث تربیتی و 
علمی و رتق وفتق مسائل اجتماعی را در مسجد پیگیری می فرمودند. در مکه، مدینه، 
بصره و کوفه، بیشتر جلسات علمی، تربیتی و فرهنگی در مساجد برگزار می شد و 
دسترسی مردم به ائمه و علمای دین، بسیار سهل بود و همه این مسائل، عاملی 
بسیار قوی برای حضور مردم )زن و مرد( در مساجد بود )حسینیان مقدم و همکاران، 

1384، ص303-300(. 

راهکارهایتربیتجوانانبصیروحماسهساز
جوانلان بله دلیل برخورداری از قدرت جسلمانی باال، حس کنجلکاوی، حقیقت جویی، 
نورانیلت دل، صفلای باطلن و ذهلن خلالق، آمادگلی ویلژه ای بلرای تربیلت و تحلول 
دارنلد. للذا در راسلتای تربیلت و تحلوِل شلناختی آنان و تربیلت جوانان بصیلر باید به 

نلکات زیر توجه داشلت:

1(بسترسازیبرایرشدمعنویودینیآنان
جلوان بله دلیلل طلراوت روح و صفای دل، بیشلتر از سلایر اقشلار جامعله، در زندگی 
نیازمنلد پرسلتش و عبلادت اسلت. دلیلل گرایلش مضاعلف جوانلان بله پرسلتش و 

عبلادت را می تلوان در چنلد ملورد خالصله کلرد:
1. یافتن پاسخی مطمئن برای زندگی و چرایی آن؛

 2. یافتن تکیه گاهی مطمئن در دنیای متغیر و پرشتاب؛
3. برآورده کردن نیازهای معنوی از طریق ارتباط با کمال مطلق )خداوند(؛

4. غلبه بر احساس بیهودگی و پوچی؛
5. واداشتن روح به تفّرج و نشاط مناسب؛

 6. سپاسگزاری ولی نعمت و ستایش او.
در آموزه هلای دینلی، یکلی از اهلداف خلقلت بشلر، بندگلی و عبادت معرفلی گردیده 
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اسلت. قلرآن کریلم می فرمایلد: »جلن و انلس را نیافریلدم جز بلرای آنکه ملرا عبادت 
در صلراط مسلتقیم،  و سلیر  رسلتگاری  و  هدایلت  راه  تنهلا  کنند.1)ذاریلات: 56( 
اطاعلت از خاللق متعلال و تسللیم شلدن در برابلر اوامر اوسلت. اگلر انسلان در خیمه 
اطاعت کننلدگان پلروردگار و بنلدگان مطیلع الهلی قلرار گیرد، بله اهلداف بلندی که 
هملان سلعادت و کملال و بالندگلی مادی و معنوی اسلت، نائل خواهد آمد. اگر کسلی 
بله خیمله الهلی وارد نشلود، بایلد به خیمه شلیطان و ابلیس وارد شلده، جلزو مریدان 
او شلود؛ چلون جلز ایلن راهلی نلدارد. اگر چنیلن شلود، زندگلی و آینلده ای تاریک و 
سرشلار از بدبختی در انتظارش خواهد بود؛ زیرا شلیطان، دشلمن قسلم خورده انسلان 
اسلت و تملام تالشلش را بلرای گمراهلی انسلان ها بله کار می گیلرد. خداونلد متعلال 
در قلرآن کریلم به صراحلت می فرمایلد: »ای فرزنلدان آدم )ای انسلان ها( مگر با شلما 
عهلد نکلرده بلودم کله شلیطان را نپرسلتید زیرا وی دشلمن آشلکار شلما اسلت؟ مرا 
بپرسلتید؛ این اسلت راه درسلت و صراط مسلتقیم.2)یس: 60 و 61( لذا باید بسلتری 
فراهلم سلاخت تلا نیازهلای معنلوی و عبلادی جلوان تأمیلن شلده و از ایلن طریق به 
شلکوفایی و بالندگی برسلد. البته روشلن اسلت که عالوه بر عبادت و بندگی خداوند، 

بایسلتی در سلایر عرصه هلای اجتماعلی و خانوادگلی و علملی نیز تلالش نمود.

2(برقراریرابطهفرحبخشباجوان
ایجلاد فضلای نشلاط انگیز و فرح بخلش در محیلط فرهنگلی مسلجد، از عواملل ایجاد 
نشلاط و تحلرك در جلوان اسلت. تحقیقلات میدانلی و تجربلی نشلان داده اسلت 
کله عواطلف مثبلت و تعاملل محبت آمیلز، بله ارزیابلی مثبلت از دیگلران می انجاملد 
و عواطلف منفلی در برخوردهلا، بله ارزیابلی منفلی منجلر می شلود. کسلی کله در 
ارتباطلات و تعاملالت خلود، از ملا تعریف و تمجیلد صادقانه و محبت آمیلز می کند، در 
ملا شلادمانی و نشلاط درونلی ایجلاد می کند. برعکس، کسلی کله انتقلاد غیرمنصفانه 
دارد و یلا از ملا تمجیلد ابلهانله می کنلد، باعث ناراحتی و خشلم ما می گلردد. لذا یکی 

1 . ما َخلَْقُت الجنَّ و اإلنَس إاّل لِیْعُبُدون. 
َُّه لَکْم َعدوٌّ ُمبیٌن َو اَِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقیم . یطان اِن 2 . اَلَْم اَْعَهْد إلَیکْم یا بَنی آَدَم اَْن ال تَْعُبُدوا الشَّ
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از املوری کله در یلک تعاملل اجتماعی جلذاب و دل انگیلز تأثیلر دارد، عواطف مثبت 
و شلیوه آغلاز گفت وگلو و تعاملل بلا افلراد اسلت )آذربایجانلی و هملکاران، 1382، 
ص240(. در ارتباطلات میان فلردی و در ارتبلاط بلا جوانان، »هنر خلوب گوش دادن« 
نیلز یکلی از مهارت هلای مؤثلر اسلت که به معنلای باالتریلن میزان دقلت و توجه فرد 
بله اظهلارات طلرف مقابلل اسلت و از آن به »گلوش دادن فعلال« نیز تعبیر می شلود. 
هنلر خلوب شلنیدن و گلوش دادن، روشلی کارآملد و اطمینان بخلش در ارتباطلات 
انسلانی به ویلژه میلان جوانلان محسلوب می شلود. زیلرا بله کار گرفتلن آن، بیانگلر 
میلزان اهمیلت و احتراملی اسلت کله برای طلرف مقابل قائل هسلتیم. وقتلی با توجه 
کاملل و بلا رعایلت ادب و احتلرام بله دیگلران گلوش می دهیلم، درواقع به شلخصیت 
و جایلگاه او ارزش گذاشلته ایم. ایلن املر، علالوه بلر افزایش احسلاس ارزش شلخصی، 

زمینله تفاهلم و درك متقابلل را نیلز مهیلا می کند.

3(احترامبهشخصیتواندیشهجوانوتکریماو
نیلاز بله احتلرام و تکریلم منزللت، یکلی از نیازهلای روان شلناختی انسلان ها اسلت. 
بی تردیلد، تأمیلن ایلن نیلاز، بله فلرد احسلاس بهتلری می بخشلد. تأمیلن ایلن نیلاز 
و توجله بله آن، یکلی از گام هلای مهلم در جللب عواطلف و محبلت دیگلران و ایجلاد 
جاذبله میان فلردی، به حسلاب می آیلد. قدردانلی و احتلرام، باعلث ثبلات دوسلتی و 
دلدادگی هلا و شلکوفایی اندیشله می گلردد. توجله بله دیگلران و قدردانلی از آنهلا و 
رعایلت حلدود آنهلا به ویلژه اگر با هیجلان مثبت، همراه باشلد، از نشلانه های احترام و 
تکریم دانسلته می شلود. این موضلوع )تکریم و احتلرام( درخصوص جوانان از ارزشلی 
مضاعلف برخلوردار اسلت و علالوه بر ارزِش شلخصی، باعث احسلاس رضایلت خاطر و 

احسلاس ارزشلمندی می شلود.

4(مثبتنگری،مثبتگرایی
یکلی از نشلانه های سلالمت روان، رویکلرد مثبلت و سلازنده بله هسلتی اسلت. چنیلن 
رویکلردی زمینله ای بلرای گرایلش و برخلورد مثبلت بلا جهلان محسلوب می شلود. 
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به عبارت دیگلر، مثبت نگلری، مقدمله مثبت گرایی اسلت. به اعتقلاد آبراهام مزلو، کسلانی 
کله از سلالمتی کاملل ]روحلی[ برخوردارنلد، از موضوعات و اشلخاص دنیای اطرافشلان، 
شلناخت عینلی دارنلد؛ در حاللی کله شلخصیت های ناسلالم، جهلان را بلا قاللب ذهنلی 
خویلش ادراك می کننلد و می خواهنلد به زور آن را به شلکل ترس ها، نیازهلا، بدبینی ها و 
ارزش هلای خلود درآورند )مازلو، 1970، ص153(. ایجلاد دلگرمی و امیدآفرینی، می تواند 
نقطله عطفلی در زندگلی فرد بیافریند و او را نسلبت به آینده، امیلدوار و خوش بین نماید.

5(توجهبهرغبتها
عاملل  نباشلیم،  یلا  باشلیم  آگاه  دقیقلاً  آنهلا  وجلود  از  چله  گرایش هلا،  و  عالیلق 
تعیین کننلده ای در رفتلار ملا هسلتند. للذا شلناخت عالیلق و رغبت هلای فلرد، بله 
معنلای درك مهمتریلن بخلش شلخصیت وی اسلت. در روابط با جلوان، تأمین عالیق 
اصوللی او، موجلب رضایلت خاطر می شلود و بر شلادکامی زندگی می افزایلد. توجه به 
رغبت هلا و عالیلق جلوان، زمینله نفلوذ در شلخصیت او را فراهلم می سلازد. همچنین 
باعلث اعتملاد متقابلل بیلن روحانلی مسلجد و جلوان می گلردد. توجله بله سلالیق و 
رغبت هلای جوانلان، باعلث می شلود که آنها احسلاس هویت مثبت و مسلتقل داشلته 

باشلند و ایلن املر بله شلکوفایی اسلتعدادهای آنهلا کملک می کند.

6(تشویقوتحسینجوانان
تشلویق و تحسلین، واکنشلی فراتر از تصدیق یا تأیید سلاده است. تشلویق و تحسین، 
یعنلی انجلام املور و بیلان کلماتلی کله نشلان دهنده رضایلت قلبلی، خوشلایندی، 
عالقه منلدی و تأییلد اسلت. کلماتلی ماننلد، چله جاللب! ادامله بلده! خوبله! عالیله! و 
آفریلن! از مصادیلق تشلویق و تحسلین کالملی هسلتند کله در روابلط بیلن فلردی، 
نقلش معجزه آسلایی دارنلد. ایلن مهلارت، عالوه بلر اینکه باعلث تداوم ارتبلاط کالمی 
می گردد، زمینه سلاز گفت وگوی بیشلتر افراد نیز هسلت و آنان را عالقه مند می سلازد 
تلا بلاب گفت وگلو را باز کنند؛ تشلویق و تحسلین جلوان، باعلث رشلد اعتمادبه نفس، 

رشلد عالقه منلدی، رضایلت خاطلر و دل بسلتگی بله املام جماعلت می گردد.
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7(آشناساختنجوانباافرادموفقوانقالبی
از نلگاه تعالیلم آسلمانی و همچنین علوم بشلری، یکلی از ابزارهای موفقیلت و یکی از 
پشلتوانه های محکلم بلرای نیل به اهلداف و موفقیت، اسلتفاده از تجربه، علم، اندیشله 
توانمنلدی و تجلارب  از  بهره گیلری  و  توانمندی هلای دیگلران اسلت. هم فکلری  و 
دیگلران، باعلث کاهلش خطلا در برنامه هلا و تسلریع در رسلیدن بله هلدف می شلود. 
الگوگیلری از افلراد موفلق و متخصلص، راه رسلیدن بله هلدف را کوتلاه و مطمئلن 
می کنلد و بلر بصیلرت و دانایلی انسلان می افزایلد و الگویلی عینلی و قابلل تجربله، به 
وی می دهلد. همچنیلن آشلنا نملودن جوانلان با افلراد انقالبی، باعث تحلرك، تالش و 
حماسه سلازی در جلوان می گلردد و او را بله تالش مضاعف و نهراسلیدن از مشلکالت 
وادار می سلازد. وقتلی جلوان بلا زندگلی و مجاهدت های میلرزای جنگلی، سلیدجمال 
اسلدآبادی، شلهید دللواری و دیگلران آشلنا می شلود، روحیله جوانملردی و دفلاع از 

کیلان اسلالمی، در او زنلده و شلکوفا می گلردد.

8.الگویعملیوقابلاعتمادبودن
یکلی از راهبردهلای اثرگلذار در مخاطلب، بهره گیری از آموزش الگویی اسلت. گوینده 
هرقلدر ملتلزم بله گفته هلای خود باشلد، تأثیلر بیشلتری در دیگلران خواهد داشلت. 
در آموزه هلای دینلی و روان شلناختی بلر ایلن راهبرد تأکید شلده اسلت. قلرآن کریم 
ضملن مذملت کسلانی کله شلعارها و حرف های تهلی از عملل دارند )صلف: 3 و بقره: 
44( افلراد را دعلوت بله التلزام عمللی بله نیکلی و عملل صالح کلرده اسلت. )فصلت: 
41( در احادیلث نیلز علالوه بلر اینکه توصیه شلده ملردم را با التزام عمللی به نیکی ها 
دعلوت نماییلم )کلینلی، 1407، ج2، ص78(، بر اولویت تالش برای تربیت خویشلتن 

مأمور شلده ایم )هاشلمی خویلی، 1400، ج21، ص107(.

9.بهرهگیریازروشهایمؤثردرروابطفردی
در آموزه های دینی و روان شناسی به روش هایی اشاره شده است که در ایجاد روابط 

بین فردی تأثیر بسیار مثبت و مفیدی دارند. برخی از این توصیه ها عبارت اند از:
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الف(همجواری
 مجلاورت و نزدیکلی مکانلی، موجب ارتباط مکرر می شلود و ارتبلاط بین فردی مکرر، 
معملوالً بله جاذبله می انجاملد. هنگامی کله دو نفلر غریبله به طلور منظلم در راهروی 
خوابلگاه از کنلار یکدیگلر عبلور می کننلد، هلرروز در کالس کنلار هلم می نشلینند یا 
هلرروز صبلح در ایسلتگاه بلا هم منتظلر اتوبلوس می مانند، ایلن تماس هلای تصادفی 
و برنامه ریلزی نشلده، بله آشلنایی متقابلل می انجاملد. سلپس وقتلی آنلان یکدیگلر 
را مالقلات می کننلد، سلالمی هلم رد و بلدل می شلود و ممکلن اسلت چنلد جملله 
هلم دربلاره آب وهلوا یلا اخبلار جدیلد بلا یکدیگلر گفت وگلو کننلد. به عبارت دیگلر، 
چهلره آشلنا، احساسلات مثبلت را برمی انگیلزد )لویلس1 و دیگلران، 1981 بله نقل از 

آذربایجانلی و هملکاران، 1382، ص 236-233(.

ب(ابرازعواطفمثبتهنگامبرخورد
 ملا عواطلف مختلفلی را در طلول زندگلی روزانله تجربله می کنیلم. حاللت عاطفلی ما 
در هرلحظله بلر ادراك، شلناخت، انگیلزش، تصمیم گیلری و قضاوت هلای بین فلردی 
مؤثلر اسلت. مقصلود روان شناسلان از عاطفله، هیجانلات و احساسلات افلراد اسلت. دو 
ملورد از مهمتریلن ویژگی هلای عاطفله عبلارت اسلت از: »شلدت« )ضعف یا قلوت آن( 
و »جهلت« )مثبلت یلا منفی بودن آن(. در گذشلته، هیجلاِن مثبت ماننلد برانگیختگی 
)جنسلی( و شلادی و عالقله، در یک طرف پیوسلتار محسلوب می شلد و هیجلاِن منفی 
ماننلد اضطراب و افسلردگی، در طلرف مقابل آن. تجارب آزمایشلگاهی به طور هماهنگ 
نشلان دهنده آن اسلت که عواطف مثبت به ارزیابی مثبت از دیگران )دوسلت داشلتن( 

می انجاملد و عواطلف منفلی بله ارزیابلی منفلی )دوست نداشلتن( منتهی می شلود.
 عواطلف از دو طریلق بلر جاذبله اثلر می گذارنلد: ملا مایلیلم افلراد یلا املوری را کله 
احسلاس خوشلایندی در ملا ایجلاد کننلد، دوسلت بداریلم و آنلان را کله در ملا اثلر 
ناخوشلایندی ایجلاد می نماینلد، دوسلت نداشلته باشلیم و کسلی را کله از نخسلتین 
سلاعات روز، ملا را بلا تعریلف و تمجیلد صادقانله ای شلاد می کنلد، بلر کسلی کله بلا 

1 . Lewis, J.
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انتقلاد غیرمنصفانله، از هملان ابتلدای صبلح ما را ناراحلت می کند، ترجیلح می دهیم؛ 
زیلرا ملا افرادی را دوسلت داریم که رفتارشلان بیشلترین پلاداش و کمتریلن هزینه را 
بلرای ما داشلته باشلد. ازایلن رو تعریف و تحسلین طنزآمیلز، فریبکارانله، غیرصادقانه، 
ابلهانله یلا به طلور غیرموجله مبالغه آمیلز، موجلب دوسلت داشلتن نیسلت. برعکلس، 
انتقلاِد تکامل بخلش و درسلت، ممکلن اسلت اثلر بیشلتری در ایجلاد عالقله داشلته 
باشلد. یکلی از املوری کله در یلک تعاملل اجتماعی می توانلد عواطف مثبلت یا منفی 
را برانگیلزد، »شلیوه های آغلاز گفت وگلو« بلا یک فلرد غریبه اسلت. بسلیاری از افراد، 
به ویلژه ملردان، می کوشلند بلا گفتلن یلک نکتله باملزه یلا ملزاح، عالقه طلرف مقابل 
را جللب کننلد؛ مثلاًل: »سلالم، ملن مزاحمتی برای شلما ندارم، شلما چطلور؟« لیکن 
برخلالف مقصلود ملا، واکنلش بله ایلن زیرکی احتملاالً منفلی اسلت. اّملا هنگامی که 
شلروع صحبلت بلا یک جملله خنثی یا صریح همراه باشلد، بیشلتر با واکنلش عاطفی 
مثبلت روبله رو می شلویم؛ ماننلد: »شلما اهلل کجا هسلتید؟« یا »سلالم، می بخشلید 
ملن مایللم با شلما آشلنا شلوم«. ملردان یا زنانی کله با کلمات مزاح و شلوخی شلروع 
می کننلد، کمتلر موردعالقله قلرار می گیرنلد. ملردان یا زنانلی که از جملالت صریح و 
مسلتقیم اسلتفاده می کننلد، بیشلتر موردعالقه قلرار می گیرند. بروز عواطلف مثبت و 
خوشلایند در برخلورد بلا دیگلران، دوسلتی ها را پدید می آورد و بر اسلتحکام و شلدت 
روابلط قبللی می افزایلد )لویلس و دیگلران، 1981 به نقلل از آذربایجانلی و همکاران، 

1382، ص 144-239(.

ج(گشادهروییولبخندزدن
حلرکات غیرکالملی چهلره، به ویلژه صورت شلاِد همراه بلا لبخند در هنلگام مالقات با 
دوسلتان، تأثیرعمیق تلری نسلبت بله زبلان دارد و به طلرف مقابلل چنین القلا می کند 
کله دوسلتت دارم و از دیدار تو خرسلندم. املام صادقمی فرمایلد: لبخند زدن فرد 
در هنلگام مواجهله بلا بلرادر مؤمنش، بلرای او پاداش محسلوب می شلود1)حر عاملی، 
1409، ج11، ص569(. حضلرت عللی می فرمایلد: گشلاده رویی »دام دوسلتی و 

1 . تبّسم الرجل فی وجه اخیه حسنه.
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موجلب انس دوسلتان است«1)مجلسلی، 1403، ج74، ص167(. 

د(احترامگذاشتن
 نخسلتین گام بلرای جللب عواطلف و محبلت دیگران، رعایلت ادب و احتلرام در برابر 
آنلان اسلت. در روایتلی آمده اسلت: احترام میلان خود و برادرت را از بیلن مبر و از آن، 
چیلزی را باقلی بگلذار؛ زیلرا از میلان رفتلن آن، موجب از میان رفتن شلرم اسلت و بر 
جلای بلودن احترام، عامل ثبات دوسلتی اسلت )کلینلی، 1407، ج2، ص672(. توجه 
بله دیگلران، و قدردانلی از آنهلا و گلوش فلرادادن بله سلخنان آنلان، از عالئلم احترام 
گذاشلتن اسلت. در روایتلی می خوانیلم: بهتریلن بلرادران تو آن اسلت که احسلان تو 

را بله خلود به زبلان آورد )مجلسلی، 1403، ج78، ص339(. 

ه(سالمکردن
سلالم، نوعلی اعلالم محبت، دوسلتی و اظهلار مهر و آشلتی در آغاز گفت وگوسلت که 
معملوالً تلوأم بلا حاللت عاطفلی خوشلایند اسلت. پیامبلر خلدا می فرمایلد: وارد 
بهشلت نخواهیلد شلد مگلر آنکله ایملان بیاوریلد و ایملان نخواهیلد آورد مگلر آن که 
یکدیگلر را دوسلت بداریلد. آیلا شلما را بله چیلزی راهنمایلی کنلم کله اگلر انجامش 
دهیلد محبلوب یکدیگلر خواهید شلد؟ سلالم کلردن میلان خودتلان را آشلکار کنید 

)هنلدی، 1409 ق، ج3، ص408(. 
و(دستدادنودرآغوشکشیدن

 فشلردن دسلت ها بله هنلگام رویارویلی با یکدیگلر، موجب رفلع کینه ها و زمینه سلاز 
ازدیلاد محبلت اسلت. هنگامی کله ایلن عملل بلا در آغلوش کشلیدِن از سلِر محبلت 

تکمیلل شلود، عالقله و ابلراز عواطلف کامل می شلود.

ز(پرسیدنازناموحال
 افلراد بله نلام خلود عالقه ویلژه ای دارند و پرسلیدن از نام و نشلان مخاطلب و به زبان 

1 . البشاشه حباله الموّده.
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آوردن آن، احسلاس خوشلایندی در وی ایجلاد می کنلد و بله دوسلتی ها اسلتحکام 
می بخشلد. هم چنیلن اگلر کسلی را کله دارای اسلامی متعلدد اسلت، بلا ناملی کله 

بیش تلر دوسلت دارد صلدا بزنیلم، برایلش خوشلایندتر اسلت.

ح(ویژگیهایظاهری
 ویژگی هلای ظاهلری مثلل نظافلت، آراسلتگی، خوشلبویی، زیبایلی و گشلاده رویی، 
باعلث تقویلت دوسلتی و بهبلود روابلط می شلود. افلراد زیبلا و تمیلز عاطفله مثبت را 

برمی انگیزنلد و می دانیلم کله عاطفله، عاملل بسلیار مهملی در جاذبله اسلت.

ط(خوشخویی
 اخلالق خلوب و شایسلته در برخورد با دیگران، خوش رفتاری و حسلن ظّن و داشلتن 

نیلت خوب نسلبت به دیگلران، همگی موجب جلب محبت و دوسلتی افراد اسلت.

ی(فروتنیوتواضع
پیامبلر گراملی اسلالم فرمودنلد: سله چیلز باعلث دوسلتی بیشلتر و خالص تلر 
می گلردد: خوش رویلی در برخوردهلا، جلا دادن بله یکدیگلر در مجلس و بله زیباترین 
نلام، افلراد را صلدازدن1 )کلینلی، 1407، ج2، ص643(. حضلرت عللی می فرماید: 
ثملره تواضلع و فروتنی، محبت و دوسلتی اسلت2 )آملدی، 1410، ص327(. دلیل آن 
ایلن اسلت کله بلا افراد فروتلن و نرم خو، آسلان تر می تلوان ارتبلاط برقرار کلرد؛ )فراتر 

از دسلترس نیسلتند( و ایلن رابطه دل پذیر اسلت.

نقشمسجددرتحوالتاجتماعی-فرهنگیجوانان
به دلیل جایگاه ارزشلمند، اساسلی، فراگیر و مفیدی که مسلجد در تحوالت اجتماعی 
و فرهنگلی دارد، می توانلد منشلأ تحلوالت فرهنگلی خانوادگی، تربیتی و آموزشلی در 
لُع لَلُه فِلی الَْمْجلِلِس إَِذا َجلَلَس إِلَیلِه َو یْدُعلوُه  1 . َقلاَل َرُسلوُل اهللِ:  ثَلاَلٌث یْصِفیلَن ُودَّ الَْملْرِء أِلَِخیلِه الُْمْسللِِم یلَْقلاهُ  بِالِْبْشلِر إَِذا لَِقیلُه َو یَوسِّ

بَِأَحلبِّ األْْسلَماِء إِلَیِه.
2 . ثََمَرُه التََّواُضعِ  الَْمَحبَُّه.
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جوانلان باشلد. افلرادی که با مسلجد ارتبلاط دارنلد، از آداب و رسلوم اجتماعی، حس 
وطن پرسلتی، روابلط اجتماعلی و مهلارت اجتماعلی بیشلتری برخوردارنلد. مسلجد و 
به خصلوص املام جماعلت محتلرم آن، می توانلد تحوللی اساسلی در شلخصیت افراد، 
باورهلا و رفتارهلای آنلان ایجلاد نمایلد. تجربله نشلان می دهد کله افراد مسلجدی، از 
بزهلکاری، مشلکالت اخالقلی و ناهنجاری های اجتماعی بسلیار کمتلری برخوردارند. 
مارسلل بلوازار، دربلاره اهمیلت مسلجد در عصلر حاضلر می نویسلد: مسلجد عاملل 
نیرومنلدی در همبسلتگی و اتحلاد مسللمانان جهلان اسلت و اهمیلت اجتماعلی و 
فرهنگلی آن را، از ایلن نظلر، نمی تلوان نادیلده گرفلت، به خصلوص در روزگار معاصر، 
کله مسللمانان شلور و حلرارت صدر اسلالم را دوباره از خود نشلان می دهند، مسلاجد 
بله صلورت مراکلز تربیت روحانلی و پایگاه جنبش اّمت مسللمان در برابر سلتمگران و 
سللطه جویان درآملده اسلت. اندك اندك مسلاجد موقعیت سلال های نخسلتین ظهور 
اسلالم را بله دسلت آورده انلد. تأسلیس کتابخانه ها و تلاالر اجتماعات در مسلاجد این 
حقیقلت را آشلکار می سلازد که مسلاجد در اسلالم بدان گونه کله بعضی پنداشلته اند، 
منحصلراً بلرای ادای فریضله نملاز نیسلت و یقینلاً یکلی از مراکلز سیاسلی و فرهنگی 
مهلم اسلالم اسلت. اقامه نماز جمعه، وسلیله ای اسلت بلرای گردهمایی مسللمانان در 
روز تعطیلل و طلرح مسلائل مهلم اجتماعلی و بحلث و گفت وگلو در بلاب کمبودهای 
رفاهلی نظیر بهداشلت و مسلکن، تصمیم گیری های سیاسلی، مسلائل حرفله ای و غیر 

آن )بله نقلل از ویلفر کنلت، 1356، ص101(. 

مسجدوجلوگیریازآسیبهایاجتماعیواخالقی
باورهلای اعتقلادی و رفتارهلای اخالقلی، از اساسلی ترین عواملل در تأمیلن سلالمت 
دنیلوی و اخلروی افراد اسلت. دی مامانی، تاچملن و دوئرت1)2010( بر اسلاس نتایج 
پژوهلش خلود، بلر ایلن باورنلد که اگلر مذهب و باورهلای ارزشلی و اخالقی افلراد، به 
نحوی شایسلته شلکل بگیرد، بسلیاری از اختالل هلای روحی-روانی مرتفلع می گردد. 
مطالعلات نشلان داده اسلت کله باورهلای دینلی و اعتقادی، عاملی بسلیار قلوی برای 
1 .De Mamani, A. G., Tuchman, N., & Duarte, E. O.
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و  )کارِکال  اسلت  روان شلناختی  اختالل هلای  و  اخالقلی  آسلیب های  از  جلوگیلری 
کانسلتانتینو، 1 2010 ص143(. همچنیلن مطالعلات نشلان داده اند کله رابطه مثبتی 
میلان مذهبلی بلودن و سلالمت روانلی افلراد وجلود دارد؛ به نحوی که افلراد معتقد به 
باورهلای دینلی و مذهبلی، با سلازگاری روانی مثبلت، از دیگر افراد متمایز می شلوند. 
)هملان، ص 145-146( در تحلیلل نقلش معنویلت و باورهلای اعتقلادی، می تلوان 
گفلت کله نیرویلی روان شلناختی اسلت کله می توانلد بلر زندگلی انسلان اثلر عمیقی 
بگذارد. گسلتردگی این تأثیرها شلامل سله حوزه بهداشلت جسلمی، بهزیسلتی روانی 
و روابلط اجتماعلی می شلود )رفیعلی  هنلر و جان بزرگلی، 1389، ص42(. کوئینلگ2 
)1997( بلا تبییلن چگونگلی تأثیر رفتارهای اخالقی بر سلالمت در حلوزه درون فردی 
و بین فلردی، بلر این باور اسلت کله رفتارهای دینی از عواملی که سلالمت و بهداشلت 
عموملی را بله خطر می انلدازد، جلوگیلری می کند. سلانچز و ناپلو3 )2008، ص318( 
معتقدنلد آنچله رفتلار دینلی و باورهلای مذهبلی را در بهبلود مسلائل بیلن فلردی 
و روابلط اجتماعلی، کارآملد می کنلد، افزایلش حسلن ظلن، مسلئولیت پذیر کلردن 
افلراد، افزایلش حمایلت اجتماعی و داشلتن درك بهتر از آن اسلت. مککللو و ویالگبی 
)2009( در پژوهشلی دریافتنلد که مذهلب، توانایی خودنظم بخشلی و خودکنترلی را 
در افلراد تقویلت کلرده و بر ارتقای سلالمت روانلی و رفتارهای اجتماعلی تأثیر مثبتی 

دارد )بله نقل از اسلمعیلی، 1389، ص55(. 
مسلجد و فضاهلای فرهنگی-دینی، از مهمترین عوامل در تقویلت و آموزش رفتارهای 
اعتقلادی و رفتارهلای اخالقلی اسلت. رفتارهلای اخالقلی و باورهلای اعتقلادی نیز به 
نوبله خلود، عامللی بسلیار قلوی در جلوگیلری از آسلیب های اجتماعلی، خانوادگی و 
تربیتلی اسلت. در فصلول بعلد دربلاره نقلش مسلجد در تقویلت پایه هلای اعتقادی و 
اخالقلی و همچنیلن دربلاره نقلش باورهلای اعتقلادی و اخالقی در مصونیلت جوانان، 

بیشلتر بحث خواهیلم کرد.

1 .Karekla, M., & Constantinou, M.
2 .Koeing, J.
3 . Sanchez, Z. V., & Nappo, S. A.
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روشهایایمنیبخشیجوانانازآسیبها
بلرای ایمنی بخشلی جوانلان از آسلیب های فرهنگلی، روش های متعددی وجلود دارند 

کله بله برخی از آنها اشلاره می شلود:

1(بصیرتافزایی
بیشلتر ناهنجاری هلای اخالقلی، بلر اثلر جهلل و نادانلی اتفلاق می افتلد. قلرآن کریم، 
عللت اصللی سلقوط و جهنمی شلدن افلراد را بی بصیرتی و غفلت معرفی کرده اسلت1 
)اعلراف: 172(. در برخلی روایلات، می توان بله نمونه هایلی از بصیرت افزایی معصومین 
درخصلوص مباحلث مربلوط بله زندگی اشلاره نملود. مثاًل مرحلوم مجلسلی در کتاب 
شلریف بحلار، روایتلی را نقلل می فرمایلد کله عللت مشلکالت و بیراهله رفتلن افلراد 
را بی بصیرتلی و جهلل معرفلی نملوده اسلت. در ایلن روایلت تلالش شلده تلا بصیرت 
افلراد نسلبت به مسلائل زندگلی افزایش یابلد و از اندیشله ای صحیح بهره منلد گردند. 
در ایلن روایلت چنیلن آملده: ای داوود! ملن پنج چیلز را در پنلج چیز قلراردادم؛ ولی 
ملردم آنهلا را در پنلج چیز دیگلر می جویند و نمی یابنلد: علم را در گرسلنگی و تالش 
و کوشلش قلراردادم؛ وللی ملردم آن را در سلیری و راحتلی می جوینلد و نمی یابنلد. 
علّزت را در اطاعلت از خلودم نهلاده ام؛ وللی ملردم آن را در خدمت به سلالطین طلب 
می کننلد و نمی یابنلد. بی نیلازی را در قناعلت قلراردادم؛ ولی ملردم آن را در مال زیاد 
می جوینلد و نمی یابنلد. رضایلت خلودم را در نارضایتلی نفلس نهلاده ام؛ وللی ملردم 
آن را در رضایلت نفلس طللب می کننلد و نمی یابنلد. راحتلی و آسلایش را در بهشلت 
قلرار داده ام؛ املا ملردم آن را در دنیلا می جوینلد و نمی یابند2)مجلسلی، 1403، ج75، 
ص453(. از املام صلادق پرسلیدند کار خلود را بلر چله پایله ای اسلتوار کلردی؟ 
فرملود: بلر چهلار پایله: یکلی اینکله دانسلتم روزی ملرا کسلی نمی خلورد؛ اطمینلان 

1 . لََقلْد َذَرأْنلا لَِجَهنَّلَم کِثیلراً ِملنَ  الِْجلنِ  َو اإْلِنْلِس  لَُهلْم ُقُللوٌب الیْفَقُهلوَن بِهلا َو لَُهلْم أَْعیلٌن الیْبِصلُروَن بِهلا َو لَُهْم آذاٌن الیْسلَمُعوَن بِهلا أُولِئک 
کاألْنْعلاِم بَللْ ُهْم أََضللُّ أُولِئلک ُهلمُ  الْغافُِلوَن.

ِّلی  َوَضْعلُت  َخْمَسلًه فِی َخْمَسلٍه َو النَّلاُس یْطُلُبونََها فِی َخْمَسلٍه َغیِرَهلا َفاَلیِجُدونََها. َوَضْعلُت الِْعلَْم  2 . أَْوَحلی اهلُل تََعالَلی إِلَلی َداُوَد: یلا َداُوُد إِن
للَْطاِن َفاَلیِجُدونَُه  اَحلِه َفاَلیِجُدونَلُه َوَضْعُت الِْعزَّ فِلی َطاَعِتی َو ُهلْم یْطُلُبونَُه فِی ِخْدَملِه السُّ لَبِع َو الرَّ فِلی الُْجلوِع َو الَْجْهلِد َو ُهلْم یْطُلُبونَلُه فِلی الشِّ
َو َوَضْعلُت الِْغَنلی فِلی الَْقَناَعلِه َو ُهلْم یْطُلُبونَلُه فِلی کْثلَرِه الَْماِل َفاَلیِجُدونَلُه َو َوَضْعلُت ِرَضای فِی َسلَخِط النَّْفِس َو ُهلْم یْطُلُبونَُه فِی ِرَضلا النَّْفِس 

نْیلا َفاَلیِجُدونََها. اَحلَه فِلی الَْجنَّلِه َو ُهْم یْطُلُبونََهلا فِی الدُّ َفاَلیِجُدونَلُه َو َوَضْعلُت الرَّ
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خاطلر پیلدا کردم، دانسلتم کله عمل مرا کسلی برایم انجلام نمی دهد؛ خودم سلرگرم 
کار خلود شلدم. دانسلتم کله مرگلم ناگهلان فرامی رسلد؛ بله کلردار نیلک و خلوب 
پیشلی جسلتم و فهمیلدم کله هیلچ گاه از نظر خلدا پنهان نمی شلوم. پلس از او حیا و 
شلرم کلردم1 )مجلسلی، 1403، ج75؛ ص228(. توانایی هلای شلناختی، از مهمتریلن 
از  انسلان ها بله شلما می آیلد )جلوادی آمللی، 1389(. برخلورداری  اسلتعدادهای 
شلناخت2 و آگاهی3 که در سلایه هوش، ادراك4، فهم5و عقل6)قوه ادراك( و ...، محقق 
می شلود از امتیلازات منحصربه فلرد انسلان اسلت. شلناخت ها تأثیلری عمیلق و علّلی 
بلر هیجانلات و رفتارها می گذارند )هافملن71392، ص9(. و نقلش تعیین کننده ای در 
تصمیم گیری هلا دارنلد. بصیرت افزایلی از اصول مسللم اسلالم در فرایند آموزش اسلت 
)باقلری، 1389، ص104(. بصیرت افزایلی باعث احسلاس نیاز در متربی شلده و زمینه 
میلل و رغبلت را در او ایجلاد می نمایلد. برخلورداری از شلناخت و آگاهلی، در افلراد، 
آمادگلی و هوشلیاری ایجلاد می کند و آنان را در راسلتای اهدافشلان مصملم می کند. 
همچنیلن در آیلات قلرآن کریلم و روایات معصومیلن از خطای شلناختی به عنوان 
عاملل خطلای رفتلاری یاد شلده اسلت. صریح ترین آیله در این زمینه آیه 104 سلوره 
کهلف اسلت کله می فرمایلد: آیا خبلر دهیم بله شلما از زیان کارترین افلراد در اعمال؟ 
زیلان کاران آنان انلد کله ضایع گشلت و تباه شلد کوشلش آنها بله عمل هلای نیکو نما. 

)خیلال می کردنلد کار درسلتی انجلام می دهند(.8

2(تذکروموعظهنیکو
 موعظله بله معنلای پنلد و انلدرز دادن )قرشلی بنایلی، 1371، ذیلل واژه وعلظ(، 
نصیحلت کلردن، یلادآوری عواقلب، سلفارش بله پرهیلزکاری، حلذر دادن از گناهلان 

لاِدِق: َعلَلی َملا َذا بََنیلَت أَْملَرك َفَقلاَل َعلَی أَْربََعِه أَْشلیاَء َعلِْملُت أَنَّ َعَملِی اَلیْعَمُللُه َغیِری َفاْجَتَهلْدُت َو َعلِْملُت أَنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ  1 . قِیلَل لِلصَّ
لِلٌع َعلَلی َفاْسلَتْحییُت َو َعلِْملُت أَنَّ ِرْزقِلی اَلیْأکُللُه َغیِری َفاْطَمْأنَْنلُت َو َعلِْمُت أََن آِخلَر أَْمِری الَْمْوُت َفاْسلَتْعَدْدُت. ُمطَّ

2 . Recognition
3 . Knowledge
4 . Perception
5 . Understanding
6 . nous
7 .Hofmann

َُّهْم یْحِسُنوَن ُصْنعاً. )کهف، 104(  نْیا َو ُهْم یْحَسُبوَن أَن َِّذیَن َضلَّ َسْعیُهْم فِی الَْحیاِه الدُّ 8 . ُقْل َهْل نَُنبُِّئکْم بِاألْْخَسِریَن أَْعمااًل؟ ال
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و برانگیختلن بلر اطاعلت )طریحلی، 1375، ذیلل واژه وعلظ(، از عواملل مؤثلر در 
ایمنی بخشلی جوانلان اسلت. موعظله یکلی متداول ترین روش هلای تربیتی اسلت که 
بله صلورت املر و نهلی اسلت کله در آن مربلی مسلتقیماً مطللب موردنظر خلود را به 
متربلی منتقلل می نمایلد. درایلن روش تربیتلی، هدف، جللو راندن مخاطب به سلوی 
هدایلت و کملال اسلت؛ املا ایلن حرکلت دادن، یلا بلا بیلان مطلبی نلو و تازه اسلت یا 
بلا زدودن گردوغبلار نسلیان از روی معلوماتلی کله در اثر فراموشلی و به کار نبسلتن، 
رنگ پریلده و بی خاصیلت گردیده انلد. موعظله، بلا زدودن گردوغبار غفللت، دریچه ای 
نلو و منظلر روشلنی پیلش روی انسلان قلرار می دهد. پنلد و انلدرز، درمان گلر فراگیر 
بیملاری نسلیان اسلت و مایله شلفای دل و جلان آدملی. ازایلن رو در قلرآن و روایات، 
انلدرز، جایلگاه ویلژه ای دارد. قلرآن کریلم، ضمن توصیه بله بهره گیلری از موعظه، آن 
ِّلک بِالْحْکَمِه  را بلا ویژگلی و صفلت نیکو کامل می دانلد و می فرماید: اْدُع إِلی َسلِبیِل َرب
َو الَْمْوِعَظلِه الْحَسلَنه: بلا حکملت و انلدرز نیکلو، بله راه پلروردگارت دعوت نملا )نحل: 
125( مقیلد سلاختن موعظله به حسلنه در این آیه شلریفه، حاوی نکات مهمی اسلت 
کله توجله بله آن، ملا را در پاالیلش ایلن روش تربیتلی از آسلیب ها کملک می کنلد. 
بهره گیلری از موعظله حسلنه در راسلتای دعلوت بله راه خلدا، یعنلی اسلتفاده کردن 
از عواطلف انسلان ها؛ زیلرا موعظله و انلدرز، بیشلتر جنبه عاطفلی دارد که بلا تحریک 
آن می تلوان توده هلای عظیلم ملردم را بله سلوی حق متوجه سلاخت. حکملت از بُعد 
عقللی وجلود انسلان اسلتفاده می کنلد و موعظه حسلنه و نیکلو از بعد عاطفلی. مقّید 
سلاختن »موعظه« به »حسلنه« شلاید اشلاره به آن اسلت کله انلدرز در صورتی مؤثر 
می افتلد کله خاللی از هرگونله خشلونت، برتری جویلی، تحقیر طرف مقابلل و تحریک 
حلس لجاجت او باشلد )ملکارم شلیرازی، 1371، ج11، ص455-456(. با قید موعظه 
حسلنه، موعظله سلیئه از طلرح و برنامه تربیلت نبوی خارج می شلود. موعظه سلیئه1 
مقاوملت و لجاجلت متربلی را در پلی خواهد داشلت و بیلش از آنکه اثر مثبتی داشلته 
باشلد، اثلر تخریبلی در مخاطلب بله بار ملی آورد؛ درسلت ماننلد خورانلدن غذایی که 
به طلور کاملل پختله نشلده باشلد؛ بلا اینکله ظاهلراً ایلن غلذا تفاوتلی با غلذای طبخ 

1 .موعظه سیئه یعنی برخورد خشونت آمیز، بی ادبانه، تحکم آمیز، تهی از استدالل، همراه با غرض ورزی و تحقیر. 
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شلده نلدارد وللی جز ناراحتلی، اثر دیگری بلرای فرد گرسلنه ندارد. موعظله حکیمانه 
و بلنلد امیرالمؤمنیلن، چنلان در هّملام کارگلر افتلاد کله از شلوق، جان سلپرد. آنگاه 
حضلرت فرمودنلد: سلوگند بله خلدا، ملن از این پیشلامد می ترسلیدم. سلپس گفت: 
آیلا پندهلای رسلا بلا آنان کله پذیرنده آن انلد چنین می کنلد؟1 )کلینلی، 1407، ج2، 
ص230( دربلاره جلوان که روحیه ای حسلاس و شلکننده دارد، بایلد نهایت دقت را در 

موعظله لحلاظ کلرده و بلا ادبیانلی لطیلف با جوانلان گفت وگلو کرد.

3(مواجههباآسیبها
ذکلر ملواردی مسلتند از جوانانلی کله بله عللت دوری از اخلالق و ارزش هلای دینلی 
در دام اعتیلاد، فسلاد اخالقلی، زنلدان و بی آبرویلی گرفتارشلده اند، در متنبله نملودن 
جوانلان بسلیار مؤثلر اسلت. وقتلی افلراد بلا نمونه هلای عینلی و محسلوس از افرادی 
کله بله دلیلل جهاللت و ندانم کاری به مشلکالت بزرگ گرفتار شلده اند، آشلنا شلوند، 

تأثیرپذیلری و تنبله بیشلتری دارند.

4(بهرهگیریازیادگیریالگوییوفیلمهایمستند
ایمنی بخلش  تأثیلر  و  یادگیلری  شلیوه های  از  یکلی  یادگیلری،  روان شناسلی  در 
آلبلرت  اسلت.  اجتماعلی3  یادگیلری  و  مشلاهده ای2)الگویی(  شلیوه  مخاطلب،  در 
و  مطالعله  ملورد  تفصیلل  بله  را  آن  کانادایلی  معلروف  روان شلناس  بانلدورا4 
تحقیلق قلرار داد. ایشلان ایلن روش را مهمتریلن نلوع یادگیلری و تأثیلر می دانلد 
)ر ك.شلعاری نلژاد، 1380 و سلیف، 1387(. بهره گیلری از نمایلش، پرده خوانلی، 
تئاتلر، تعزیله، تلراژدی، کمدی، خیمه شلب بازی و تمام هنرهای نمایشلی، از ابزارهایی 
هسلتند کله مطاللب انتزاعلی را قابل فهم تلر و قابلل درك بهتلر می کننلد )شلهریاری، 
1365(. اسلتفاده از روش نمایشلی در آملوزش مفاهیلم دارای اهمیت بسلزایی اسلت؛ 
زیلرا تجربه هلای آموزشلی ثابلت کلرده اسلت مفاهیلم و آموزه هایلی که با اسلتفاده از 

1 . »أََما َو اهللِ لََقْد کْنُت أََخاُفَها َعلَیِه ثُمَّ َقاَل أَ َهکَذا تَْصَنُع الَْمَواِعُظ الَْبالَِغُه بَِأْهلَِها.
2 . Observational Learning
3 . Social Learning
4 . Albert Bandura
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روش نمایشلی آملوزش داده می شلود، عالوه بر سلهولت در یادگیلری، از جهت کیفی 
نیلز بهتلر و پایدارتر اسلت )بانلدورا و باسلی، 2004(. و آثار مطلوبلی در مخاطب دارد.

5(آموزشمهارتهایزندگیسالم
بسلیاری از جوانلان بله دلیل ناآشلنایی با سلبک زندگی سلالم و مهارت هلای زندگی، 
بله انحرافلات روی می آورنلد؛ للذا بایلد تالش شلود تلا روش هلا و مهارت هلای زندگی 
سلالم بله آنلان آملوزش داده شلود تلا زمینله زندگی ناسلالم از بیلن بلرود. در این باره 

ذیلل مطللب مهارت هلای زندگلی به طلور مفصل بحلث خواهیلم کرد.

6(پرکردناوقاتفراغتجوانان
 بله دلیلل انلرژی فلراوان، انگیلزه و هیجان طلبلی کله در جلوان وجلود دارد، بله طور 
دائلم بایلد اوقلات او را مدیریلت و برنامه ریلزی کلرد وااّل ممکلن اسلت بله ناهنجلاری 
روی آورد. طبیعلت، ذهلن و قللب انسلان و به خصلوص جوانلان به گونله ای اسلت کله 
اگلر رهلا شلود و بلدون برنامه و مشلغله باشلد، به وسوسله های بلد گرفتار می شلود و 
اگلر فعالیلت جسلمانی در انسلان دچلار رکود شلود، راه برای ارتلکاب گنلاه بازخواهد 
شلد )ابلن ابلی الحدیلد، 1404 ج20، ص302(. حضرت علی فرمودنلد: »اگر کار و 
اشلتغال زحمت دارد، بیکاری فسلادانگیز اسلت«1 )مجلسلی، 1403، ج74، ص419(. 
دربلاره اهمیلت و چیسلتی مفهلوم برنامه ریلزی اوقات فراغلت، ذیل مدخلل مهارت ها 

به طلور مفصلل بحلث خواهیلم کرد.

7(بهبودرابطهجوانباخانوادهوجلساتدینی
جوانلان بله دلیلل نیلاز عاطفلی، هیجانلی، معنلوی و اجتماعلی گسلترده ای کله دارند، 
نیازمنلد جلسلات معنلوی، عاطفلی، اخالقلی و شلاد هسلتند. تأمیلن نیازهلای جوانان 
از طریلق روابلط خانوادگلی سلالم و جلسلات معنلوی و مذهبلی، باعث می شلود تا آنان 
از آسلیب ها مصلون بماننلد. اگلر نیازهلای جوانلان از طریق سلالم تأمین نشلود، ممکن 

ُغلُ  َمْجَهَده َفاتَِّصاُل الَْفَراِغ َمْفَسَدٌه. 1 .إِنْ  یکنِ  الشُّ



86

اسلت بله جلسلات ناسلالم و پارتی هلای غیراخالقلی روی بیاورنلد. لذا باید تالش شلود 
بله هلر طریلق ممکلن، جوانلان را بلا خانلواده و جلسلات مذهبی هملراه کنیلم و به هر 
بهانله و هزینله ای آنلان را سلرگرم کنیلم و از خودمان طرد ننماییم. ممکن اسلت تعامل 
بلا جلوان سلختی و مشلقت داشلته باشلد، وللی بایلد توجله داشلت کله اینها سلرمایه 

ارزشلمند جامعله و خانلواده هسلتند و للذا بایلد هملت مضاعلف درباره آنان داشلت.

8(تقویتمعادباوری
 بلاور و اعتقلاد بله روز جلزا و همچنیلن اعتقاد به نظلارت الهی و نزدیکتربلودن خداوند به 
انسلان از رگ گلردن )ق: 16( و نیلز آگاهلی خداونلد از افکار و اندیشله های درونی انسلان 
)مؤملن: 20( احسلاس مراقبلت و هوشلیاری را در انسلان تقویلت می کنلد و ایلن حس را 
ایجلاد می کنلد کله تملام اعملال و کردارش زیلر ذره بیلن الهی اسلت و باید دقلت الزم را 
در ایلن خصلوص داشلته باشلد. بلاور به قیاملت، عامل شلتاب در کارهای خیلر )مؤمنون: 
61(، کنتلرل و مدیریلت هواهای نفسلانی )طه: 17(، کلید تقوا )انعام: 52(، عامل سلعادت 
)بقلره: 5 و 6(، اطمینلان و آراملش اسلت.)بقره: 63( همچنیلن، بلاور بله معاد، شلهوات و 
تمایلالت نفسلانی را از قللب آدملی می زداید، ریشله های غفللت را از دل کنلده، قلب را به 
وعده هلای الهلی تقویت نموده، طبیعت و فطرت انسلانی را لطیف و نرم کرده، نشلانه های 
هلوی و هلوس را می شلکند، آتش حلرص و طمع را خاموش کرده و دنیلا و زندگی دنیوی 
را در نظلر انسلان، کوچلک و خلوار می کنلد1 )مجلسلی، 1403، ج6، ص133(. انکار معاد، 
علالوه بلر اینکه انحلراف از راه مسلتقیم اسلت، )مؤمنلون: 74(، باعث سلرگردانی و تحیر 
)نملل: 4(، یلاس و ناامیدی )عنکبوت: 23(، اسلتکبار )نحل: 23( و خسلران بلزرگ )انعام: 
32( اسلت. ایملان بله قیامت و روز جلزا، باعث امیلدواری و خوش بینی به آینده می شلود 
و همله اینها عامل تولید بهجت، سلرور و انبسلاط در روان آدمی اسلت. ایملان و باور قلبی 
بله معلاد، انسلان را مسلئول، هدفمند، تالشلگر )جمشلیدی، 1380( باانگیزه و بله دور از 
پوچ گرایلی و بی هویتلی بارملی آورد )طباطبایلی، بی تلا، ج1(. باور و اعتقاد به معاد، انسلان 

ْبَع َو یکِسلُر أَْعاَلَم  لَهَواِت فِلی النَّْفلِس َو یْقلَعُ  َمَنابِلَت الَْغْفلَلِه َو یَقوِّی الَْقلْلَب بَِمَواِعِد اهللِ َو یلِرقُّ الطَّ لاِدُق: ِذکلُر الَْملْوِت یِمیلُت الشَّ 1 . َقلاَل الصَّ
نْیا.  الَْهلَوی َو یْطِفلُئ نَلاَر الِْحْرِص َو یَحقِّلُر الدُّ
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را از غفللت و بی توجهلی کله مهمترین عامل سلقوط انسلان اسلت1)اعراف: 179( برحذر 
می دارد.

9(تقویتعزتنفسواعتمادبهنفسجوان
دو مفهلوم اعتمادبه نفلس2 و عزت نفس3 قرابت معنایی و رابطه مسلتقیم و مثبت با هم 
دارنلد؛ به طوری کله بلا ازدیلاد یکی، دیگری هلم زیاد می شلود و برعکس؛ املا مترادف 
نیسلتند. »ارزیابلی ملا از خودپنلداره خویلش برحسلب ارزش کللی آن، عزت نفلس 
نامیلده می شلود؛ به عبارت دیگلر عزت نفلس، میلزان ارزشلی اسلت کله ما بلرای خود 
قائلل هسلتیم«.اعتمادبه نفس یعنلی اینکله شلخص احسلاس کنلد دارای توانایلی و 
کفایلت اسلت )اتکینسلون، 1983، ص453(. عزت نفلس، ماهیلت بازدارندگلی دارد و 
ملا را از دسلت زدن بله امور نامطللوب بازمی دارد؛ املا اعتمادبه نفس، ملا را به کارهای 
مطللوب و بلزرگ، و روبله رو شلدن بلا مشلکالت برمی انگیزانلد و ماهیت ایجابلی دارد. 
»اگلر بخواهیلم فرزنلدان ما در مواجهله با ناهمواری هلای زندگلی، اعتمادبه نفس خود 
را از دسلت ندهنلد و بله ناهنجلاری اخالقلی روی نیاورنلد، بایلد پایه هلای عزت نفلس 

آنلان را محکلم کنیم«.

عواملوزمینههایتقویتاعتمادبهنفس
1.دوریازتظاهر

اولیلن گام بلرای ایجلاد اعتمادبه نفلس، این اسلت کله از تظاهر دسلت برداریم و تالش 
کنیلم اعتمادبه نفلس خلود را بیشلتر ازآنچله کله واقعاً هسلت، جللوه ندهیلم. یعنی با 
خودملان روراسلت و صلادق باشلیم و بلر اسلاس توانمنلدی واقعلی خودملان تصمیم 
بگیریلم. از آرزوهلای بزرگ و رؤیاهای دسلت نیافتنی دسلت برداریم و دنبلال کارهایی 
برویلم که دسلت یابی به نتیجه آن بسلیار آسلان اسلت )دی آنجللس، 1382، ص43(. 

1 . لََقلْد َذَرأْنلا لَِجَهنَّلَم کِثیلراً ِملَن الِْجلنِّ َو اإْلِنْلِس لَُهلْم ُقُللوٌب الیْفَقُهلوَن بِهلا َو لَُهلْم أَْعیلٌن الیْبِصلُروَن بِهلا َو لَُهْم آذاٌن الیْسلَمُعوَن بِهلا أُولِئک 
کاألْنْعلاِم بَللْ ُهْم أََضللُّ أُولِئلک ُهلُم الْغافُِلون.

2 . Self confidence
3 . Self steam
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آموزه هلای اخالقی اسلالم، آرزوهلای طوالنی را مذمت نموده و آن را ناپسلند دانسلته 
 اسلت. حضلرت عللی دراین بلاره می فرماینلد: ای ملردم! همانلا بر شلما از دو چیز 
می ترسلم: هواپرسلتی و آرزوهای طوالنی1)کلینی، 1407، ج8، ص58(. ممکن اسلت 

داشلتن آرزوهلای طوالنلی، باعث شلود تلا اعتمادبه نفس انسلان رشلد نکند.

2.تقویتعزتنفس
عزت نفلس همبسلتگی زیلادی بلا اعتمادبه نفلس دارد و هرقلدر عزت نفس انسلان باال 
باشلد، یعنلی برای خلود ارزش قائل باشلد، از اعتمادبه نفس باالیی برخوردار می شلود. 
بلرای تقویلت عزت نفلس می تلوان بله مثبت نگلری پرداخت و بله جنبه هلای مثبت و 
ارزشلمند شلخصیت خویلش و توانمندی هلای خلود توجله نملود و جنبه هلای منفی 
را نادیلده گرفلت. اگلر شلما به عنوان مثلال بله توانمنلدی و لیاقت هایلی کله در املور 
مختللف داریلد توجله کنیلد، مثلاًل بله قوی بلودن خلود در حفظ قلرآن، ملردم داری، 
مهلارت در کارهلای فنلی، رایانله، تحقیلق، منبلر، دیلن داری، و غیلره توجله کنیلد، 
احسلاس توانایلی و ارزشلمندی و مفیلد بلودن می کنیلد و درنتیجله بله عزت نفلس 
دسلت پیلدا کلرده و در سلایه آن نیلز بله اعتمادبه نفلس می رسلید. وقتلی انسلان 
جنبه هلای منفلی شلخصیت خلود را نادیلده می گیلرد)و لو بله صورت موقلت( و فقط 
بله ابعلاد مثبلت و شایسلتگی خلود توجه می کنلد، این احسلاس به او دسلت می دهد 
کله فلرد مفیلد و برازنلده ای بلرای جامعله و همنوعان اسلت. البتله باید توجه داشلت 
کله در ایلن خصلوص ایلن روحیله تکبر و غرور نیسلت که مذموم اسلت، بلکله دقت و 

تمرکلز در توانمنلدی واقعلی خویلش اسلت کله از آنها غفلت روا داشلته اسلت.2

3.رسیدگیبهخویشتن
اعتمادبه نفلس تلا حلد زیلادی بله میلزان سلالمتی جسلمانی و روانلی بسلتگی دارد. 
بی توجهلی بله سلالمتی روحلی و جسلمی خلود، نشلان دهنده ایلن اسلت کله شلما 

1 . أاََل إِنَّ أَْخَوفَ  َما أََخافُ  َعلَیکْم َخلََّتاِن اتَِّباُع الَْهَوی َو ُطوُل األَْمِل . 
2 . برای مطالعه بیشتر ر.ك: علی، اسالمی نسب، روان شناسی اعتمادبه نفس، تهران، انتشارات مهرداد، 1373.
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خودتلان را دوسلت نداریلد. کسلانی کله نسلبت به خویشلتن چنیلن توجهلی ندارند، 
نیازمنلد پلر شلدن این خأل از طرف دیگران هسلتند و این یعنی ضعلف اعتمادبه نفس. 
افلرادی کله بله نیازهلای جسلمانی و روانلی خلود در حلد متعلادل و مطابق بلا اصول 
اسلالمی توجله دارنلد، از سلالمتی و نشلاط قابل توجهلی برخلوردار هسلتند. افلراد 
ورزشلکار و کسلانی کله بله تفریحلات سلالم می پردازنلد و کسلانی که از تغذیه سلالم 
بهره منلد هسلتند، از نشلاط و بالندگلی بیشلتر و اعتمادبه نفلس باالیلی برخوردارنلد. 
ورزش و به ویلژه کوهنلوردی و پیلاده روی، آثلار و فوایلد زیادی دارد و علالوه بر تأمین 
سلالمت جسلمانی، باعلث افزایلش امیلد بله زندگلی و ارتقلای عزت نفلس می شلود 

)دیماتئلو، 1378، ج1، ص110 و111(. 

4.زندگیدرمحیطمطلوب
در دوران نوجوانلی و جوانلی و میان سلالی عواملل متعلددی ماننلد جایلگاه اجتماعی، 
جنسلیت، نلژاد و مقبولیلت اجتماعلی در عزت نفلس و اعتمادبه نفلس افلراد نقلش 
دارنلد. بلدان سلبب که در این سلنین رابطه فلرد با افراد جامعه بیشلتر اسلت. جایگاه 
فلرد در یلک گروه خاص عامل مهمی در رشلد احسلاس ارزشلمندی به شلمار می رود 
)شلجاعی، 1382، ص128(. حضلور در محیلط اجتماعلی سلالم و محیطلی کله برای 

افلراد ارزش و احتلرام قائلل اسلت، باعلث رشلد اعتمادبه نفلس می گردد.

5.تحسینخویشتن
افلزون بلر عواملل محیطلی، برخلی عواملل درونی که بله فرد و تفسلیر و تحلیلل او از 
خلود و توانمندی هلای خویشلتن مربلوط می شلود نیلز در شلکل گیری اعتمادبه نفس 
مؤثلر اسلت. بنلدورا می گوید: آن دسلته از افرادی کله به خاطر موفقیت به تحسلین و 
تمجیلد از خلود می پردازنلد، به احتمال زیاد، بیشلتر بله حرمت پایدار دسلت می یابند. 
همله انسلان ها نقلاط ضعلف و قلوت دارنلد و در برخلی موقعیت هلا، بهتلر از سلایر 
موقعیت هلا عملل می کننلد؛ املا افلراد دارای عزت نفلس بلاال، سلعی می کنند بیشلتر 
بله شایسلتگی و آنچله از آن برخوردارنلد، توجله کننلد؛ شلاید همین ویژگلی، یکی از 
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عواملل مؤثلر در رشلد عزت نفلس و اعتمادبه نفلس آنلان اسلت. تحقیقلات تجربی نیز 
نشلان می دهلد کله عزت نفس تا حلدودی از حلوادث و رخدادهای زندگی و برداشلتی 
کله از آن داریلم تأثیلر می پذیلرد )شلجاعی، 1382، ص129(. البتله توجله داریم که 
تحسلین خویشلتن بایلد بلا ایلن نیلت باشلد کله ایلن نعمت هلا و کملاالت را خلدای 

متعلال بله ملا ارزانی کرده اسلت.

6.خداباوری
یکلی از عواملل مهلم در ایجلاد عزت نفلس، اعتملاد قلبلی واقعی بله خداونلد و قدرت 
بی همتای اوسلت. کسلی کله خداوند را به عنوان قدرت مطلق قبلول دارد و با او ارتباط 
معنلوی و قلبلی مسلتحکمی دارد، از اطمینان و اسلتواری ویژه ای برخوردار می شلود؛ 
زیلرا وقتلی بلا یلک قلدرت بی بدیلل و بلزرگ ارتباط داشلته باشلد، احسلاس می کند 
از پشلتیبانی او برخلوردار اسلت و ایلن احسلاس، بله او قلدرت اراده و اعتمادبه نفلس 
می دهلد؛ ایلن تصلور برایلش ایجاد می شلود که نلزد خداونلد دارای منزللت و جایگاه 
اسلت و در پرتلو عظملت الهلی بله مقاملی رسلیده اسلت. البتله پرواضح اسلت که در 
بینلش اسلالمی، ایلن احسلاس قلدرت و اقتدار در سلایه اتکال بله خداونلد و در طول 
قلدرت خداسلت و همله اش از ناحیله اوسلت. چون تمام علزت و بزرگلی از آِن خداوند 
متعلال اسلت و اگر کسلی صاحلب منزلت و بزرگی و مقامی می شلود، بله خاطر اتصال 
و ارتبلاط بله آن منبلع فیلض و کملال و علزت اسلت. علزت و بزرگلی خداونلد ذاتلی 
اسلت؛ وللی علزت و بزرگلی رسلول و مؤمنلان به خاطلر اتصال بله خداوند اسلت و در 

سلایه عظملت خداوند حاصل شلده اسلت.
هانلری لینلک1 روان شلناس آمریکایلی می گویلد: »درنتیجله تحقیقلات طوالنی خود 
روی افلراد، بله ایلن موضلوع پلی برده ام: کسلی که با دین سلروکار داشلته باشلد و به 
عبلادات بپلردازد، آن چنان شلخصیت قلوی و نیرومندی پیدا می کند کله هیچ گاه یک 
نفلر بی دیلن نمی توانلد چنین شلخصیتی بله دسلت آورد )پناهلی، 1382، ص152(. 
الکسلیس کارل می گویلد: اگلر انسلان ها صمیمانله بلا خداونلد ارتباط داشلته باشلند، 

1 . Henry link 
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خواهنلد دیلد کله زندگی شلان به صلورت عمیلق و مشلهودی تغییلر می کنلد و در اثر 
ارتبلاط بلا خلدا، بارقله امیلد و نیلرو در قلبشلان می تابلد. ارتبلاط باخدا بلرای تکامل 
صحیلح شلخصیت و تمامیلت عالی تریلن ملکات انسلانی ضلرورت دارد؛ تنها در سلایه 
ارتبلاط بلا خاللق هسلتی می تلوان بله هماهنگلی روح و بلدن پرداخلت و بله انسلان، 

نیرومنلدی و اسلتقامت فراتلر از حد تصور بخشلید )هملان، ص161(. 
یلاد خلدا و ارتبلاط با جان جانلان، به انسلان ها اطمینان قلب و اسلتواری درون عنایت 
می کنلد و آنهلا را در اهلداف خلود ثابت قلدم ملی دارد و در سلایه لطلف الهلی، تلرس 
و وحشلت کله معملوالً سلد راه اسلت، برطلرف می گلردد. املام سلجاد در دعلای 
ابوحملزه ثماللی می فرماینلد: ای ملوالی ملن و ای خلدای ملن! بلا یلاد تو، بلا ارتباط 
بلا تلو، دللم زنلده می شلود و بلا مناجلات تلو، درد تلرس )فلراق( را در خلود تسلکین 
می دهلم.1در بخشلی از مناجلات ذاکریلن می خوانیلم: ای خلدای ملن! دل هلای والله 
و حیلران، پابسلت عشلق و محبلت تلو اسلت و بلر شلناخت تو، تملام عقلول متفق اند 
کله دل هلای بنلدگان جلز به یلاد تو آراملش و اطمینلان نیابند.2 اگلر دلی از یلاد خدا 
اعلراض کنلد و اگر کسلی پناهگاهی غیر از خلدا بجوید، در تنگنا و سلردرگمی گرفتار 
آیلد و بله زندگلی سلختی مبتلال شلود. قلرآن کریلم می فرماید: هلر کس از یلاد خدا 
و ارتبلاط بلا خلدا بریلده باشلد و روی بگردانلد، در حقیقلت، زندگلی تنلگ و سلختی 

خواهد داشلت.3

1 . موالی بذکرك عاش قلبی و بمناجاتک بردت الم الخوف عنی.
2 . الهی بک هامت القلوب الوالهه و علی معرفت جمعت العقول المتباینه فالتطمئن القلوب اال بذکرك.

3 . و من أعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکاً )سوره طه: 124( 
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مقدمه
نیلاز بله پرسلتش و عبلادت در وجلود همله انسلان ها قلرار دارد و جلزو اجلزای 
جدایی ناپذیلر از انسلان بله حسلاب می آیلد. هلر انسلانی به طلور فطلری ایلن نیلاز و 
تمایلل را در خلود احسلاس می کنلد و اگلر فطلرت خلدادادی را زنلگار نگرفته باشلد، 
میلل و گرایلش به سلوی عبلادت و پرسلتش، غیرقابل انلکار خواهلد بود. ایلن نکته نیز 
قابل توجله اسلت که شلناخت خلدای یگانله به عنلوان کامل تریلن ذات، بلا کامل ترین 
صفلات و موجلودی کله فیاضیلت، عطوفلت، رحمانیت و قلدرت او بی همتاسلت، قبل 
از پرسلتش و عبلادت، ضلروری و الزم اسلت؛ زیلرا بدون شلناخت، عبادت و پرسلتش 
کاملل نخواهلد بود و پرسلتش که نوعی رابطه خاضعانه و ستایشلگرانه و سپاسلگزارانه 
اسلت، بلدون معرفلت و شلناخت باری تعاللی، مفهلوم کاملی نخواهد داشلت. چه بسلا 
انسلان بله دلیلل نداشلتن شلناخت الزم، موّحلد واقعلی در مقلام عبلادت نباشلد و 
عبادتلی کله در شلأن خاللق متعلال اسلت، انجلام ندهلد. للذا برخلورداری از معرفت 
صحیلح و باورهلای اعتقلادی زالل، نخسلتین گام در راسلتای شلکل گیری و انجلام 

عبلادت و بندگی شایسلته اسلت.
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جوانومؤلفههایمعرفتیوشناختی
بلرای هلر جوانی بایسلته اسلت در قلدم اول باورهلای اعتقلادی و معرفتی خلود را که 
مبنلا و اسلاس اعملال دیگر اسلت، بله نحوی صحیلح سلاماندهی کنلد و در نهاد خود 
درونلی سلازد. از منظلر آموزه هلای دینلی، نخسلتین و مهمتریلن عاملل بلرای نیل به 
سلعادتمندی، برخلورداری از یلک معرفت صحیح و بلاور قلبی جامع بله خالق متعال، 
رسلالت، معلاد، هلدف خلقلت وزندگی دنیوی اسلت. در این قسلمت بله نمونه هایی از 

مبانی معرفتی و شلناختی اشلاره می شلود:

1(اعتقادوتعلقبهخداوند
قلرآن کریلم بلا ارائله چارچوبلی جاملع بلرای تفسلیر وقایلع و نیلز ارائله پاسلخ های 
مشلخص و قانع کننلده ای بلرای پرسلش های موجلود ماننلد اینکله از کجلا آملده ام و 
بله کجلا ملی روم، تفسلیری همه جانبله از حیلات انسلانی در اختیلار می گلذارد و خأل 
زندگلی را بلا ایجلاد معنلا بلرای لحظه لحظله آن برطلرف می کند. سلالمت بخش ترین 
جنبله دیلن، توانایلی آن در ایجلاد بینلش و بلاور قلوی درونلی اسلت. این بلاور همان 
اعتقلاد بله خلدای یگانله اسلت کله مهمتریلن بلاور دینی بله حسلاب می آیلد. اعتقاد 
بله توحیلد، تملام قدرت هلا و جاذبه هلا را در نظلر انسلان کوچلک می کنلد و قلدرت 
انسلان را افزایلش می دهلد. هیلچ موجلودی جلز او ارزش معبود شلدن نلدارد. حیات 
واقعلی و ابلدی مال اوسلت )الحی( همه چیز وابسلته به اوسلت )القیوم( هلر موجودی 
خسلتگی و خلواب دارد جلز او )ال تاخلذه( همه چیلز از اوسلت )لله ما فی السلموات..( 
همه هسلتی و قدرت به دسلت اوسلت )من ذا الذی یشلفع( حکومت او محدود نیست 
)وسلع( حفاظت هسلتی برای او سلنگین نیسلت )و الیوده()بقره: 256( خداوند، محور 
نظلام هسلتی اسلت، یعنلی جهلان، یک قطلب و محور بیشلتر نلدارد )نلور: 35 و غافر: 
62( و قلوام، پایلداری )انبیلاء: 22( تدبیلر و اداره آن نیلز بلر عهلده خداسلت. خداوند 
آغازگلر همله روابلط اسلت )طله: 123(؛ بله اذن او رابطه ایجاد می شلود )حشلر: 5( و 
بازگشلت همه رابطه ها به سلوی اوسلت )شلوری: 53( همه اجزای هسلتی به یکدیگر 



97 فصل  سوم، جوان و باورهای اعتقادی و معرفتی 

پیونلد دارنلد و پیونددهنلده آنهلا خداسلت. )سلجده: 5( ایملان و اعتقاد بله خداوند و 
ارتبلاط بلا او-  به عنوان محور نظام هسلتی لل نه تنها نقش اساسلی در سلالمت، رشلد 
و تعاللی انسلان دارد، بلکله یکلی از مهمتریلن عواملل کسلب رضایتمنلدی در حیلات 
دنیلوی اسلت. سلازنده ترین، مهمتریلن و مؤثرتریلن ارتبلاط، ارتباط با خداوند اسلت؛ 
زیرا او اصل و منبع سلالمت و امنیت اسلت )حشلر: 23( انسلان، تنها در سلایه ایمان 
بله خداونلد و انجلام اعملال صاللح و باور به روز رسلتاخیز کله الزمه ایمان بله خداوند 
اسلت، آراملش می یابلد و اندوهلش برطلرف می شلود )بقلره: 63( رنگ الهلی )توحید 
و تسللیم بلودن( بهتریلن رنلگ اسلت و بقیله رنگ هلا زایل شلدنی و بی فایده هسلتند 
)بقلره: 139(. مسلیر ایملان، روشلنی و آراملش اسلت؛ املا راه کفلر، تاریکلی و یلأس 
اسلت )بقلره: 258( قلدرت مطللق از آِن خداسلت )حملد: 4(. ارتباط با قلدرت مطلق 
و طللب یلاری از او، آراملش و اطمینلان درپلی دارد )احقلاف: 13(. بهتریلن راه بلرای 
مقابلله بلا مشلکالت، راضلی بلودن بله رضایلت الهی، صبلر و امید بله دریافلت پاداش 
اسلت.)بقره: 157( در منطلق قلرآن کریلم، بیگانه بودن بلا خداوند و اعلراض از یاد او، 
باعلث مشلقت و انلدوه در زندگلی می شلود و چشلم انداز تاریکلی نیلز در پلی خواهلد 
داشلت. )طله: 125( تحلت والیلت الهلی بلودن و خداونلد را وللی قلرار دادن، بهترین 
عاملل بلرای اطمینلان قلبلی و آرامش دل و رفع تشلویش و دلهره اسلت. )یونس: 63( 
هیلچ ملوال و سرپرسلتی، مطمئن تلر و باانصاف تلر و دلسلوزتر از خلدا نیسلت؛ زیرا هر 
فعالیلت و تالشلی را )کلم یلا زیلاد( نادیلده نمی گیلرد و پلاداش می دهد. )نحلل: 97( 
کسلی کله بلر خداوند تکیله کند و بلر او توکل نماید و ملتزم دسلتورات او شلود، همه 
نیازمندی هایلش تأمیلن خواهلد شلد )ملادی و روان شلناختی()طالق: 2 و3(. نکتله 
مهم تلر اینکله ایملان و عملل صاللح باعلث می شلود تلا بقیله املور فلردی و اجتماعی 
نیلز بهتلر سلامان پیلدا کنلد. افلراد صاللح و باایملان را همله دوسلت دارنلد؛ ایمان و 
عملل صاللح، کلیلد محبوبیلت بین ملردم اسلت و محبوبیلت، از الطلاف و پاداش های 
الهلی در دنیاسلت.)مریم: 97( توحیلد و خداپرسلتی موجلب می شلود نگلرش فرد به 
همه هسلتی وزندگی، هدف دار و معنادار باشلد.)بقره: 156 و 256 و اسلراء: 98( و در 
رفتارهلا، بلا انسلجام، وحلدت رویله و آراملش عملل کنلد و بلاور داشلته باشلد که هر 
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چیلزی بله غیلر از خلدا، ارزش و قدرتی نلدارد )بقلره: 139و 148(. 

2(اعتقادبهایمنیبخشیانحصاریخداوند
معرفلت بله قلدرت مطللق الهلی و ایمنی بخشلی انحصلاری او و داشلتن یلک تکیه گاه 
و حاملی فرابشلری، باعلث شلکل گیری اراده قلوی و مثبت اندیشلی در رویارویلی بلا 
مشلکالت زندگلی می گلردد. هنگامی کله خلود را به او می سلپاریم و در همله کارها به 
او اعتملاد و تکیله داریلم، حتلی اگلر تملام ملال و مکنت خود را از دسلت داده باشلیم 
و در زندگلی بلا شکسلت های بلزرگ روبله رو شلده باشلیم، امیلد داریلم کله بلا تالش 
خلود و یلاری خداونلد بتوانیلم آنهلا را بله دسلت آوریلم؛ زیلرا کسلی کله بلر خداوند 
تلوکل کنلد، خداونلد او را کفایت نموده و بر سلختی ها و مشلکالت، پیلروز می گرداند. 
)طلالق: 3( تلوکل بلر خلدا، بذر امیلد را در دل می پاشلد و زمینه رشلد و شلکوفایی و 
رهایلی از رنلج و افسلردگی را فراهلم می سلازد. وقتی انسلان بلاور دارد کله هر خیری 
از ناحیله خداوند برسلد، کسلی نمی توانلد مانع آن شلود و اگر چیلزی را خداوند دریغ 
کنلد، غیلر از او کسلی قلادر بلر آن نیسلت، )فاطلر: 2( ایلن بلاور باعث می شلود که او 
را قلادر متعلال بدانلد و بله یاری او اعتملاد کند )آل عملران: 124( و در سلایه این باور 
و اعتملاد قلبلی، بله اطمینلان و آراملش برسلد. )آل عملران: 127( بله دیگلر سلخن، 
مهمتریلن اثلر ایلن توجه، به دسلت آوردن مرتبه ای از شلناخت خلدا و درك مرتبه ای 
از عظملت خداونلد متعلال اسلت کله ایلن خلود، سلرمایه ای بلزرگ و مؤثلر در آغلاز 
حرکلت بله منبع آرامش )یونس: 25( و خانه سلالمت )حشلر: 23( اسلت. ایمان، باعث 
امیلدواری و خوش بینلی بله آینده می شلود و همله اینها عاملل تولید بهجت، سلرور و 
انبسلاط در روان آدملی اسلت. قلرآن در وصف مؤمنلان می فرماید: »کسلانی که ایمان 
آوردنلد و... تنهلا اینان انلد کله امید به رحملت خداوند دارنلد« )بقره: 218(. »کسلانی 
کله ایملان آوردنلد و... شایسلته بشلارت از ناحیله پروردگارشلان هسلتند....« )توبله: 
20و21( در مقابلل، »تنهلا کفرپیشلگان از رحملت الهی ناامید هستند«)یوسلف: 87(. 
یکلی دیگلر از آثلار ایملان، کاهلش اضطلراب و تشلویش و نگرانی اسلت. قلرآن کریم، 
سرچشلمه همله تشلویش ها، ناآرامی و سلرگردانی های روانلی را »بی ایمانلی و بریدن 
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از خلدا« می دانلد و تنهلا راه علالج و رهایلی نیلز »ایملان و یلاد خلدا« معرفلی شلده 
اسلت )انعلام: 82 و رعلد: 28(. انسلان ها در اصلل وجلود و در ادامه حیلات، به خداوند 
نیلاز دارنلد. نیازهلای وجلود، نیازهایلی هسلتند کله تعللق وجلود انسلان بله خلدا را 
نشلان می دهلد. معنلای دقیلق نیازهلای وجلود ایلن اسلت که انسلان اسلتقالل ذاتی 
نلدارد. ذاتلش از هلر کماللی جلز آنچله خداونلد به او بخشلیده تهلی اسلت و در تمام 
شلئون خویلش بله او نیازمند اسلت. از این منظلر، وجوددهنده و هسلتی بخش جهان 
و انسلان، خداسلت. جهلان و انسلان بلا وجلود او واقعیت  دارنلد و بلی او هیچ وپوچ اند. 
اگلر گفتله شلود کله این نیلاز در همه مخلوقلات وجود دارد و مختص انسلان نیسلت، 
می گوییلم درسلت اسلت که این نیاز عمومی اسلت، ولی مخلوقات زمینلی آن را درك 
نمی کننلد. فقلط انسلان اسلت که نیاز و وابسلتگی خود بله خلدا را درك می کند. ائمه 
معصومیلن هملواره از راه »نیازهلای وجلودی« بلا دیگلران بله گفت وگلو پرداخته 
و سلعی کرده انلد بلا جلب توجله افلراد بله ایلن نیازهلا، حلس دینلی افلراد را بیلدار و 
تقویلت کننلد. املام صلادق  در پاسلخ به سلؤال کسلی که خلدا را باور نداشلت و 
خلود را نیازمنلد بله خدا نمی دانسلت، فرملود: تلو روزی در دنیا نبلودی و روزی دیگر 
پدیلد آملدی و می دانی کله خودت، نفس خلودت را پدید نیلاورده ای و موجودی مثل 
 تلو نیلز تلو را پدیلد نیلاورده اسلت1 )ابن بابویله، 1376، ص352(. حضرت موسلی
نیلز در بلارگاه فرعلون، ابتلدا نیلاز به  خلقلت را مطلرح کلرد و گفلت: »پلروردگار ملا 
کسلی اسلت که نعملت وجود به همله موجودات بخشلیده اسلت«2)طه: 50(. حکمت 
بالغله خداونلد کله نعملت وجلود را بله انسلان عطا فرملود، چنیلن اقتضلا می کند که 

بلرای آنها شلرایط ادامله زندگلی را نیز فراهلم کند.

3(معرفتبهرسالت،والیتومعاد
بلاور بله رسلالت و معلاد نیز در راسلتای باور بله خداونلد قلرار دارد و این رابطله ای طولی 
اسلت. پیامبران، فرسلتادگان الهی برای ابلالغ پیام الهی، هدایت، راهنمایلی و تزکیه افراد 

نَک َمْن ُهَو ِمْثُلک . ْن نَْفَسک َو اَلکوَّ 1 .َ أَنَْت  لَمْ  تَکنْ  ثُمَ  کْنَت  َو َقْد َعلِْمَت أَنَّک لَْم تُکوِّ
َُّنا الَِّذی أَْعَطی کلَّ َشیء َخلَْقُه. 2 . َرب
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جامعله هسلتند )جمعله: 2(. کالم و دسلتورات و افعال پیامبران، مورد تأییلد خداوند بوده 
و برای انسلان ها حجت و اطمینان آور اسلت. سلرپیچی از دسلتورات پیامبران، سلرپیچی 
از دسلتور خداسلت )نسلاء: 81(. فراینلد یگانه پرسلتی، نبلوت و اماملت، مثلل زنجیلر 
به هم پیوسلته اسلت و بایلد همله آن را پذیرفت.)نسلاء: 151(. انبیلا، بزرگ تریلن نعملت 
الهلی هسلتند )مائلده: 21( و حضلور و دعای آنان به عنوان رهبران آسلمانی و انسلان های 
برگزیلده، باعلث آرامش و اطمینان انسلان ها اسلت.)توبه: 103( ایمان به معلاد و روز جزا، 
از باورهلای اعتقلادی و مسللم در اسلالم اسلت کله مورد تأکید قلرآن کریم اسلت. )نحل: 
23 و طله، 16( بلاور بله قیاملت، عامل شلتاب در کارهای خیلر )مؤمنلون: 61(، کنترل و 
مدیریلت هواهای نفسلانی )طله: 17(، کلید تقوا انعام: 52(، عامل سلعادت، )بقلره: 5 و 6( 
اطمینلان و آراملش اسلت )بقلره: 63( انلکار معلاد، عالوه بر اینکله انحراف از راه مسلتقیم 
اسلت، )مؤمنلون: 74(، باعلث سلرگردانی و تحیلر )نملل: 4(، یلاس و ناامیدی)عنکبلوت: 
23(، اسلتکبار )نحل:23( و خسلران بزرگ )انعام: 32( اسلت. اعتقاد به رسلالت و امامت، 
علالوه بلر اینکله از اصول مسللم دینی و اسلالمی اسلت، باعلث بهره مندی از معلارف ناب 
و آسلمانی پیامبلران و اماملان معصلوم می شلود. معارفی کله از طریلق اهل بیت به ما 

رسلیده، از خزینله الهی اسلت و سلعادت بشلر را در ابعلاد مختلف ضمانت نموده اسلت.

آثارتربیتیواجتماعیباوربهمعاد
اعتقلاد بله مبلدأ و معلاد و روز رسلتاخیز، از معلارف و باورهلای قطعلی اسلالم اسلت. 
آیلات متعلددی از قلرآن کریلم به بحث معلاد اختصاص داده شلده اسلت و این دلیلی 
بلر اهمیلت فلراوان بلاور بله معاد اسلت. اعتقلاد بله معلاد )رسلتاخیز( به عنلوان یکی 
از اصلول مسللم و قطعلی اسلالمی، آثلار تربیتی، معنلوی، اجتماعلی، خانوادگلی و...، 
بسلیاری دارد. بلاور بله قیامت، عامل شلتاب در کارهلای خیر)مؤمنلون: 61( کنترل و 
مدیریلت هواهلای نفسلانی)طه: 17( کلیلد تقوا )انعلام: 52(، عامل سلعادت )بقره: 5 و 
6( اطمینلان و آراملش اسلت )بقلره: 63(. بلاور به معلاد همچنین شلهوات و تمایالت 
نفسلانی را از قللب آدملی می زدایلد، ریشله های غفللت را از دل می َکنلد، قللب را بله 
وعده هلای الهلی قلوی می کنلد، طبیعلت و فطلرت انسلانی را لطیلف و نلرم می نماید، 
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نشلانه های هلوی و هلوس را می شلکند، آتلش حلرص و طملع را خاملوش و دنیلا و 
زندگلی دنیلوی را در نظلر انسلان کوچلک و خلوار می کنلد1 )مجلسلی، 1403، ج6، 
ص133(. انلکار معلاد، علالوه بلر اینکله انحراف از راه مسلتقیم اسلت )مؤمنلون: 74( 
باعلث سلرگردانی و تحیلر )نمل: 4(، یاس و ناامیلدی )عنکبوت: 23(، اسلتکبار )نحل: 
23( و خسلران بلزرگ )انعلام: 32( اسلت. قلرآن، معرفت و ایمان به خداونلد و روز جزا 
را عاملل بصیلرت انسلان )اعلراف: 2 و3( و زمینه سلاز درك و شلناخت صحیلح آیات و 
نشلانه های  الهی )حجلر: 74-77؛ عنکبلوت: 24؛ روم: 37 و53؛ زملر: 52 و نحل: 82( 
می دانلد. در آیاتلی، ایملان به نور تشلبیه شلده و زمینه سلاز خلروج از تاریکی و حضور 
در نلور معرفلی گردیلده اسلت.)طالق: 11 و بقلره: 257( قلرآن قدرت تشلخیص حق 
از باطلل، هنجلار از ناهنجلار و درك عقایلد خرافلی و دوری از ایلن املور را بله ایملان 
و اهلل ایملان نسلبت می دهلد. )شلعراء: 224-227 و مائلده: 57( ایملان و معرفلت، 
بله ایمن سلاختن از کاسلتی ها کملک می کنلد. ایملان بله توسلعه و ثبلات، مقاومت و 
یکپارچگلی شلخصیت می انجاملد. قلرآن، اهل ایمان را دارای شلخصیتی توسلعه یافته 
)زملر: 22؛ شلرح: 1 و انعلام: 125( و بهره منلد از ثبلات شلخصیت )نحلل: 102 و106 
و ابراهیلم: 27( و مقلاوم در اندیشله و اعتقلاد )بقلره: 149 و آل عملران: 139 و 173( 
معرفلی می کنلد. بلاور و اعتقلاد به معلاد، انسلان را از غفلت و بی توجهی کله مهمترین 

عامل سلقوط انسلان اسلت2)اعراف: 179( برحلذر می دارد.

اساسیترینراهکارهایدرونیسازیباوربهمعاد
نقلش باورهلای درونلی و اعتقلادی در سلالمت و امنیلت اخالقلی و روانلی افلراد، از 
موضوعلات پراهمیت اسلت و معادباور در ایلن میان جایگاهی ممتلاز دارد. راهکارهای 
ایجلاد و نهادینله کلردن بلاور به معلاد می تواند متناسلب با شلرایط سلّنی، فرهنگی و 
عصلر زندگلی افلراد، متفاوت باشلد؛ املا راهکارهایی وجلود دارد که شلامل حال همه 

ْبَع َو یکِسلُر أَْعاَلَم  لَهَواِت فِلی النَّْفلِس َو یْقلَعُ  َمَنابِلَت الَْغْفلَلِه َو یَقوِّی الَْقلْلَب بَِمَواِعِد اهللِ َو یلِرقُّ الطَّ لاِدُق: ِذکلُر الَْملْوِت یِمیلُت الشَّ 1 . َقلاَل الصَّ
نْیا.  الَْهلَوی َو یْطِفلُئ نَلاَر الِْحْرِص َو یَحقِّلُر الدُّ

2 . لََقلْد َذَرأْنلا لَِجَهنَّلَم کِثیلراً ِملَن الِْجلنِّ َو اإْلِنْلِس لَُهلْم ُقُللوٌب الیْفَقُهلوَن بِهلا َو لَُهلْم أَْعیلٌن الیْبِصلُروَن بِهلا َو لَُهْم آذاٌن الیْسلَمُعوَن بِهلا أُولِئک 
کاألْنْعلاِم بَللْ ُهْم أََضللُّ أُولِئلک ُهلُم الْغافُِلون.
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می گلردد. برخلی از ایلن راهکارهلا عبارت انلد از:

1(ایجادبصیرتوشناخت
در آموزه هلای قرآنلی بله بصیرت افزایلی و ایجلاد شلناخت در موضوعلات مختللف 
ازجملله معلاد عنایلت ویلژه ای شلده اسلت. خداونلد در آیله ای می فرماید: این وسلیله 
بینایلی از طلرف پروردگارتلان، و مایله هدایلت و رحملت اسلت بلرای جمعیتلی کله 
ایملان می آورند.1)اعلراف: 203( در ایلن آیله، خدای سلبحان، قرآن و آیلات نورانی اش 
را وسلیله بیلداری و بینایلی معرفلی می کنلد کله بله هر انسلان آملاده ای، روشلنایی و 
بینلش می دهلد. »بصائلر« جملع »بصیلره« از ماده »بصر« بله معنی دیدن اسلت؛ ولی 
معملوالً در بینلش فکلری و عقالنلی به کاربلرده می شلود؛ و گاهلی به تمام املوری که 
باعلث درك و فهلم مطللب اسلت، اطلالق می گلردد )ملکارم شلیرازی، ج5، ص390(. 
قلرآن به عنلوان بزرگ تریلن عطیله الهلی از عواملل رشلد و بصیرت اسلت. َقلْد جاَءکْم 
ِّکلْم َفَملْن أَبَْصلَر َفلَِنْفِسلِه َو َملْن َعِملی فعلی هلا َوملا أَنَلا َعلَیکلْم بَِحفیٍظ:  بَصائِلُر ِملْن َرب
به راسلتی بینش هایلی از نلزد پلروردگار برایتلان آملده اسلت؛ پلس هرکله در پرتو آن 
بینلا شلود، بله سلود خود چنین کلرده اسلت و هرکه کلوری ورزد، به زیلان خود عمل 
کلرده اسلت )انعلام: 104(. خدای سلبحان در بسلیاری از آیلات قرآن بلر موضوع معاد 
تمرکلز کلرده و بله عرضله اطالعلات و بینش پیراملون حیات اخلروی پرداخته اسلت. 
در دسلته ای از ایلن آیلات، عنایلت خاص بر یادآوری بازگشلت انسلان ها به سلوی خدا 
و جایلگاه ابدی2)بقلره: 156؛ روم: 11؛ بقلره: 203؛ نجلم: 42؛ جمعله: 7 و...( اسلت. در 
دسلته ای از آیلات، اوصلاف و ویژگی هلای قیامت3)اسلراء: 71؛ انفطلار: 19؛ زلزله: 8-6 

َِّقْوٍم یْؤِمُنوَن. ِّکْم َو ُهًدی َو َرْحَمٌة ل ب 1 . هذا بََصائُر ِمن رَّ
َّ إِلَیلِه تُْرَجُعون: خداونلد آفرینش را  َّ یِعیُدُه ثلمُ  2 . انلا هلل و انلا الیله راجعلون: ملا از آِن خداییلم و بله سلوی او بازمی گردیم؛ اهلُل یْبلَدُؤاْ الَْخلْلَق ثمُ 
آغلاز می کنلد، سلپس آن را بازمی گردانلد، سلپس شلما را به سلوی او بازمی گردانند؛ واتقلوا اهلل واعلموا انکم الیه تحشلرون: از خلدا بپرهیزید 
ِّلک الُْمْنَتهلی: و اینکله کار خللق عالم به سلوی خلدا منتهی می شلود؛ ُقلْل إِنَّ الَْمْوَت  و بدانیلد به سلوی او محشلور خواهیلد شلد؛ َو أَنَّ إِللی َرب
لَهاَدِه َفیَنبُِّئکم بَِما کنُتلْم تَْعَمُلوَن؛ بگلو: این مرگی کله از آن فرار می کنید  وَن إِللی َعلِِم الَْغیلِب َو الشَّ َّلُه ُماَلقِیکلْم ثُلمَّ تَُردُّ وَن ِمْنلُه َفإِن الَّلِذی تَِفلرُّ
سلرانجام بلا شلما مالقلات خواهد کرد. سلپس به سلوی کسلی که دانای پنهان و آشلکار اسلت بازگردانلده می شلوید. آن گاه شلما را از آنچه 

انجلام می دادیلد خبلر می دهد.
3 . یلْوَم نَْدُعلواْ کلَّ أُنَلاِس بِإَِماِمِهلْم َفَملْن أُوتلی َ کَتابَلُه بِیِمیِنلِه َفُأْولَئک یْقلَرُءوَن کَتابَُهْم َو اَلیْظلَُملوَن َفِتیاًل-َو َملن کاََن فی َهِذِه أَْعَملی َفُهَو فی 
االَِخلَرِه أَْعَملی َو أََضللُّ َسلِبیاًل: روزی را که هر گروهی را با پیشوایشلان می خوانیم! کسلانی که نامه عملشلان به دسلت راستشلان داده شلود، 
آن را می خواننلد و بله قلدر رشلته شلکاف هسلته خرمایلی به آنان سلتم نمی شلود! اما کسلی کله در ایلن جهان )از دیلدن چهره حلق( نابینا 
ِ: روزی اسلت که هیچ کس قلادر بر انجام  بلوده اسلت، در آخلرت نیلز نابینلا و گمراه تر اسلت؛ یلْوَم التَْملِک نَْفٌس لَِنْفٍس َشلیئاً َو األْْملُر یْوَمِئٍذ هلِلَّ
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و...( گوشلزد می شلود. قلرآن کریم همچنین در دسلته ای از آیات، ضملن تبیین ارزش 
و منزللت آخرت گرایلی1)ص: 45-46( بله مقایسله زندگی دنیوی و اخلروی پرداخته و 
زندگلی دنیلوی را لهلو و لعلب، عامل فخر، گلذرا، کم ارزش دانسلته و سلرای آخرت را 
زندگلی واقعلی، پایلدار، لذت بخلش، رضایت مندانه2)عنکبوت: 64؛ حدیلد: 20؛ قصص: 
60( معرفلی نملوده اسلت. حضلرت عللی نیلز در روایلات متعلدد، دنیلا را جایلگاه 
مجلازی، محلل گلذر و موقلت، و آخلرت را واقعلی و پایلدار معرفلی فرملوده اسلت3 
)ابن أبی الحدیلد، 1404، ج11، ص3(. در همله ایلن آیلات و روایلات تلالش شلده بله 
بصیلرت و آگاهلی افلراد درخصلوص معلاد و مشلخصات آن پرداخته و باور بله معاد در 

آنلان تقویت شلود.

2(بهرهگیریازتمثیلوشبیهسازی
تمثیلل بله معنلای شبیه سلازی )قرشلی، 1371، ج7، ص233( و تلالش در راسلتای 
نسلبت دادن ویژگی ها و احکام یک شلیء شلناخته شلده یا مأنوس به شلیء ناشناخته 
یلا نامأنوس و شناسلاندن شلیئ نامأنوس به وسلیله اشلیاء مأنلوس و قابل فهلم )باقری، 
1389، ص64( یکلی از مؤثرتریلن، سلاده ترین و عمومی تریلن راه هلای آموزش اسلت 
کله اسلتفاده مناسلب و دقیلق از آن، می توانلد اثرگلذاری مناسلبی در ذهلن متربلی 
داشلته باشلد و او را بلا آموزه مأنلوس گرداند. تمثیل بله مربی و آملوزگار این امکان را 

ِّیلَرْواْ أَْعَملَُهْم * َفَملن یْعَمْل ِمْثَقلاَل َذّرٍه  کاری بله سلود دیگلری نیسلت، و همله املور در آن روز از آن خداسلت؛ یْوَمئلٍذ یْصلُدُر النَّاُس أَْشلَتاتًا ل
ا یلَرُه: در آن روز ملردم به صلورت گروه هلای پراکنلده )از قبرهلا( خلارج می شلوند تا اعمالشلان به  ٍه َشلرًّ * َو َملن یْعَملْل ِمْثَقلاَل َذرَّ َخیلًرا یلَره ُ
آن هلا نشلان داده شلود! پلس هلر کلس هلم وزن ذّره ای کار خیلر انجلام دهلد، آن را می بینلد و هلر کلس هلم وزن ذّره ای کار بد کلرده، آن را 

می بینلد.
اِر: و بنلدگان ما ابراهیم و اسلحاق و  َّلا أَْخلَْصَناُهلم بِخالَِصلٍه ِذکلَری اللدَّ 1 . َو اْذکلْر ِعَباَدنَلا إِبَْراِهیلَم َو إِْسلَحاَق َو یْعُقلوَب أُْوللی األْیلِدی َو األْبَْصِرإِن
یعقلوب را یلاد کلن کله دارای قلدرت و بصیلرت بودنلد. ما آنلان را با ]صفت بسلیار پرارزش[ یلاد کردن سلرای آخرت با اخالصلی ویژه خالص 
سلاختیم. در ایلن آیله شلریفه، ارزشلی بلاال و منزلتلی عظیلم برای آخرت گرایی بیان شلده اسلت. خدای سلبحان آخرت اندیشلی را وسلیله 
خاللص کلردن پیامبلران بلزرگ خود قلرار داده اسلت. موهبتی گران بها کله هر مؤمنی در آرزوی دسلت یافتن به آن اسلت؛ مقلام مخلَصین، 
تِلک أَلُْغِوینَُّهْم  هملان جایلگاه و قلعله ایمنلی کله شلیطان از نفوذ به آن اظهلار عجز کرد و بله خداوند متعال این گونه عرضه داشلت: َقلاَل َفِبِعزَّ

أَْجَمِعیلَن إاِلَّ ِعَبلاَدك ِمْنُهلُم الُْمْخلَِصیلَن؛ بله عزتلت سلوگند همه آنان را گملراه می کنم، مگر بنلدگان خالص شلده ات را. )ص: 83-82( 
نْیا لَِعلٌب َو لَهلٌو َو ِزیَنٌة َو  ََّما الْحیلوُة الدُّ اَر اْلِخلَرَة لَِهلی الَْحیلواُن لَلْو کانُلوا یْعلَُملوَن؛ اْعلَُملواْ أَن نْیلا إاِلَّ لَْهلٌو َو لَِعلٌب َو إِنَّ اللدَّ 2 . َو ملا هلِذِه الَْحیلاُه الدُّ
َّ یکوُن ُحَطاًملا َو فی االَِخلَرِة َعَذاٌب  ا ثلمُ  َّ یَهیُج َفتَرئلُه ُمْصَفرًّ لاَر نََباتُُه ثلمُ  تََفاُخلُر بَیَنکلْم َو تَکاَثُلٌر فلی األْْملَواِل َو األْْواَلِد کَمَثلِل َغیلٍث أَعْجلَب الْکفَّ
نْیلا إاِلَّ َمَتلاُع الُْغلُروِر؛ و ملا أوتیتم ِمن شلیٍء فمتاع الحیلاه الّدنیا و زینت ها و ملا عنداهلل خیر  َشلِدیٌد َو َمْغِفلَرٌه مِّلَن اهللِ َو ِرْضلَواٌن َو َملا الْحیلوُه الدُّ

و أبقلی أفالتعقلون.
نیلا داُر َمجلاٍز، و الِخلرُه داُر َقلراٍر، َفُخلُذوا ِمن َمَمّرکم لَِمَقرِّکم: همانا دنیا سلرای گذر اسلت و آخرت سلرای ماندن؛ پلس، از گذرگاه  3 . إنّملا الدُّ

خود بلرای اقامتگاهتان توشله برگیرید.
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می دهلد تلا مفاهیلم پیچیلده و غاملض را کله توضیح و تبییلن آن برای متربی بسلیار 
دشلوار می نمایلد، بله شلکل کاملاًل عینلی و سلاده بازآفرینی کنلد. مثلال زدن، دامنه 
مطللب را تلا حد درك مخاطب پایین می آورد و از بهترین روش های آموزش اسلت که 
باعث هویدا و آشلکار شلدن ملراد گوینده می گلردد )پناهلی، 1391، ص41(. خداوند 
متعلال در تبییلن و تفهیلم مسلئله معلاد، مکرر از مسلئله تشلبیه و مثال بهلره گرفته 
اسلت و حکملت ایلن بهره گیلری را نیز متذکر شلدن و فهمیلدن مردم معرفلی نموده 
اسلت1 )زملر:27(. مثل هایلی که در قلرآن وجود دارنلد درواقع روش هایی هسلتند که 
خداونلد آنهلا را به منظلور عینلی کردن مفاهیلم اعتقادی اسلالم و نزدیک کلردن آنها 
بله اذهلان به کاربرده اسلت. تمثیلالت نغز و شلیرین کالم خدا، چشلم اندازهای بدیعی 
را بلا مناسلب ترین واژه هلا ترسلیم کلرده، به گونله ای که آدملی به جای آن که شلنونده 
الفاظلی چنلد باشلد، خلود را مشلاهده کننده تصاویلری زنلده و پویا احسلاس می کند 
و چنلان تصاویلری در ذهلن انسلان نقش می بنلدد که قلم نقاشلی و دوربین عکاسلی 
از ترسلیم هماننلد آن ناتلوان اسلت. در برخلی از آیلات، از طبیعلت و املور محسلوس 
مثلل ریلزش بلاران بلر سلرزمین های خشلک و بی جلان و سلپس زنلده شلدن و بارور 
گشلتن، رویلش سلبزه ها و گیاهلان و درختلان سلخن می گویلد و رسلتاخیز را بله آن 
تشلبیه می نمایلد تلا ایلن مسلئله نامحسلوس، برای بشلر ملموس و محسلوس شلود2 
)اعلراف: 57(. در برخلی آیلات نیلز از خلقلت اولیه انسلان و مراحل خلقت انسلان، در 
راسلتای درونی کردن معاد بهره جسلته اسلت.3)حج: 5( تشلبیه معاد به خواب نیز از 
1 . َو لََقلْد َضَربْنلا لِلنَّلاِس فلی هلَذا الُْقلْرآِن ِملْن کلِّ َمَثلٍل لََعلَُّهلْم یَتَذکلُروَن: ملا بلرای ملردم در این قلرآن از هر نلوع مَثلی زدیم، شلاید متذکر 

. ند شو
یلاَح بُْشلَراً بَیلَن یلَدی َرْحِمِتله َحتَّلی إَذا أَقلَّلْت َسلَحاباً ثَِقلااًل ُسلْقَناه لَِبلَلٍد َمیلٍت فأنَْزلَْنا بِلِه الَملاَء فأْخَرْجَنا بِلِه ِمْن کّل  2 . ُهلَو الَّلِذی یْرِسلُل الرِّ
الَثَملَراِت کذللک نُْخلِرُج الَموتَلی لََعلَّکلم تََذکلُروَن: او کسلی اسلت کله بادها را بشلارت دهنده در پیشلاپیش )بلاران( رحمتش می فرسلتد تا 
ابرهلای سلنگین بار را )بلر دوش( کشلند )سلپس( ملا آن هلا را به سلوی زمین هلای ملرده می فرسلتیم و به وسلیله آن هلا، آب )حیات بخش( 
را نلازل می کنیلم و بلا آن، از هرگونله میلوه ای )از خلاك تیلره( بیلرون می آوریلم. این گونله )که زمین هلای مرده را زنلده کردیم( ملردگان را 

)نیلز در قیاملت( زنلده می کنیلم؛ شلاید )بلا توجه بله این مثلال( متذکر شلوید.
َّلا َخلَْقناکلْم ِملْن تُراٍب ثُلمَّ ِملْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِملْن َعلََقٍه ثُلمَّ ِملْن ُمْضَغٍه ُمَخلََّقلٍه َو َغیلِر ُمَخلََّقٍه  3 . یلا أَیَهلا النَّلاُس إِْن کْنُتلْم فلی َریلٍب ِملَن الَْبْعلِث َفإِن
کْم َو ِمْنکْم َملْن یَتَوفَّلی َو ِمْنکْم َمْن یلَردُّ إِلی  ی ثُلمَّ نُْخِرُجکْم ِطْفلاًل ثُمَّ لَِتْبُلُغلوا أَُشلدَّ لُِنَبیلَن لَکلْم َو نُِقلرُّ فِلی األْْرحلاِم ملا نَشلاُء إِللی أََجٍل ُمَسلمًّ
ْت َو َربَلْت َو أَنَْبَتْت ِملْن کلِّ َزْوٍج بَهیٍج: ای مردم!  أَْرَذِل الُْعُملِر لِکیلال یْعلَلَم ِملْن بَْعلِد ِعلٍْم َشلیئاً َو تَلَری األْْرَض هاِمَدًه َفلإِذا أَنَْزلْنا َعلَیَها الْملاَء اْهَتزَّ
اگلر در رسلتاخیز شلک داریلد، )بله ایلن نکتله توّجله کنیلد کله:( ملا شلما را از خلاك آفریدیم، سلپس از نطفله، و بعد از خون بسلته شلده، 
سلپس از »مضغله« ]چیلزی شلبیه گوشلت جویلده شلده[ کله بعضی دارای شلکل و خلقت اسلت و بعضی بدون شلکل تا برای شلما روشلن 
سلازیم )کله بلر هلر چیلز قادریلم( و جنین هایلی را کله بخواهیلم تلا ملّدت معینلی در رحلم )ملادران( قلرار می دهیلم )و آنچله را بخواهیم 
سلاقط می کنیلم( بعلد شلما را به صلورت طفلل بیلرون می آوریلم. سلپس هلدف این اسلت کله به حلّد رشلد و بلوغ خویلش برسلید. در این 
میلان بعضلی از شلما می میرنلد و بعضلی آن قلدر عملر می کننلد که به بدتریلن مرحلله زندگی )و پیلری( می رسلند. آن چنان که بعلد از علم 
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ابزارهلای خداونلد در راسلتای ململوس کردن معاد اسلت.1 )زملر: 42( خواب وبیداری 
یکلی از آیلات بلزرگ الهلی به شلمار ملی رود زیلرا که خلواب هلم نمونه مرگ اسلت و 
هلم نمونله عاللم بلرزخ؛ و خدای سلبحان آنهلا را آیت و نشلانه قلرار داده برای کسلی 
کله رجلوع بله عقل خود نملوده و تفکلر نماید. پیامبر اسلالم  می فرماید: قسلم به 
خلدا هلم چنانلی که خلواب می َرویلد می میرید و هلم چنانی کله بیدار می شلوید، در 
قیاملت محشلور خواهیلد گردید2)مجلسلی، 1403 ج18، ص197(. لقملان حکیلم به 
پسلرش گفلت: ای فرزنلد اگلر گملان می کنی کله می توانی نمیلری، هر وقلت خوابت 
گرفلت نخلواب و اگلر گملان می کنلی کله می توانلی در قیاملت محشلور نشلوی، هلر 
وقلت کله خواسلتی از خلواب بیلدار شلوی، بیلدار نشلو؛ یعنلی تلو نمی توانی بلا برادر 
کوچلک کله خلواب اسلت، مبلارزه کنلی. چگونله بلا بلرادر بزرگ تلر کله مرگ اسلت 
مبلارزه می کنلی؛ همچنیلن خواهلد بلود بیلداری و محشلور شلدن در قیاملت )بانوی 

اصفهانلی، 1361، ج11، ص214(. 

3(استفادهازداستانوقصه
قصله هماننلد مایلع شلیرینی اسلت کله بلعیلدن قلرص تللخ را راحت تلر می کنلد. 
بسلیاری مطاللب اگلر به صورت مسلتقیم گفته شلوند، در هملان ابتدا باعلث مخالفت 
و موضع گیلری مخاطلب می شلوند؛ املا در قاللب یلک قصه، نه تنهلا به راحتی شلنیده 
می شلوند، بلکله تأثیلر زیادی نیلز خواهند داشلت. در قصه ها می شلود انلواع اطالعات 
علملی، مذهبلی، فرهنگی، تاریخی، اعتقادی و خانوادگلی را ارائه کرد. قصه راه ورودی 
اسلت بله ناهشلیار؛ بلا تخیالت فلرد ارتبلاط مسلتقیم دارد و اگلر بتوانیم بله تخیالت 
فلرد راه پیلدا کنیلم، به طلور غیرمسلتقیم، رفتارهلا و آملال و آرزوهلای او را نیز تحت 
تأثیلر قلرار داده ایلم. بلا ذکر قصله زندگی یلک دانشلجوی موفق و سخت کوشلی های 

و آگاهلی، چیلزی نمی داننلد! )از سلوی دیگلر( زمیلن را )در فصلل زمسلتان( خشلک و ملرده می بینلی؛ املا هنگامی کله آب باران بلر آن فرو 
می فرسلتیم، بله حرکلت درمی آیلد و می رویلد و از هلر نلوع گیاهلان زیبلا می رویاند!

ی إِنَّ  1 . اهلُل یَتَوفلی األْنُفلسَ ِحیلنَ موت هلا َو الَّتلی لَلْم تَُملْت فلی َمَناِمَها َفیْمِسلک الَّتی َقضلی َعلَیْها الَْمْوَت َو یْرِسلُل اأْلُْخلَری إِلی أََجٍل مَُّسلمًّ
َِّقلْوٍم یَتَفکُرون:خداونلد ارواح را بله هنلگام ملرگ قبلض می کنلد، و ارواحی را کله نمرده اند نیز بله هنگام خلواب می گیرد.  فلی َذالِلک الَیلٍت ل
سلپس ارواح کسلانی کله فرملان مرگشلان را صلادر کلرده، نگه ملی دارد و ارواح دیگلری را )که بایلد زنده بماننلد( بازمی گرداند تا سلرآمدی 

معیلن؛ در ایلن امر نشلانه های روشلنی اسلت برای کسلانی کله اندیشله می کنند!
2 . و اهلل کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تحشرون.
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او، به طلور غیرمسلتقیم، مخاطلب را بله سخت کوشلی رهنملون می شلویم. بلا ذکلر 
قصله یلک خانلواده فقیلر و چگونگلی کنلار آملدن آنهلا بلا مسلائل زندگلی، راه را بله 
مخاطلب نشلان می دهیلم؛ او اگلر فقیلر باشلد، جایلگاه خلودش را می شناسلد و اگلر 
غنلی باشلد، می فهملد کله چله خدمتلی از او برمی آیلد و چله وظیفه ای بلر عهده اش 
اسلت. قصله گفتلن، اختصلاص بله مخاطبان خاصلی نلدارد. تحصیل کرده و بی سلواد، 
زن و ملرد، بچله و جلوان و پیلر، همله قصله را راحت تلر از سلخن معموللی گلوش 
می کننلد و آن را تعقیلب می کننلد و پیلام آن را سلریع تر دریافلت می کننلد. البتله 
در موقعیلت خاصلی کله مخاطلب به خاطلر هیجان هایی مثلل عصبانیت، غم شلدید، 
شلادی شلدید، یلأس شلدید، بلرای شلنیدن و توجه کلردن به سلخن معموللی کمتر 
آمادگلی دارد، مناسلب تر اسلت کله از قصه هلای کوتلاه مناسلب بلا هملان موقعیلت 
اسلتفاده شلود )پناهلی، 1391، ص44 و 45(. یلک مربلی می توانلد در موقعیت هلای 
مختللف به تناسلب، از قصه گویلی اسلتفاده کنلد. قرآن مجیلد بسلیاری از تعالیم خود 
را در قاللب قصه هلای تاریخلی بیلان کلرده اسلت. ازجملله ایلن داسلتان ها، ملواردی 
اسلت کله توجله به معلاد در آنهلا مطرح شلده و در قالب قصه و داسلتان، به انسلان ها 
ایلن تنبله را می دهلد کله معاد و رسلتاخیزی در کار اسلت. داسلتان گاو بنی اسلرائیل 
)بقلره: 73( زنلده شلدن ملردگان توسلط حضلرت عیسلی )آل عملران: 49( زنلده 
شلدن گروهلی از درگذشلتگان بله دعلای حزقیلل )بقلره:243( و داسلتان زنلده 
شلدن پرنلدگان بله دسلت حضلرت ابراهیلم )بقلره:260( نمونله ای از داسلتان های 

قرآنلی دربلاره ایجلاد بلاور به معاد اسلت.

آثارباورهایاعتقادیدرزندگیخانوادگیجوان
برخلورداری همسلران جلوان از باورهلای دینلی و اعتقلادی، در تحکیم خانلواده تأثیر 
اساسلی دارد. بیگانگلی و بی توجهلی آنهلا بله اعتقلادات و باورهلای مذهبلی، باعلث 

مشلکالت جلدی در زندگلی خواهلد شلد. برخلی از ایلن آثلار عملده عبارت انلد از:

1(رضایتاززندگی
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 قلرآن کریلم می فرمایلد: هلر کلس از یلاد و ذکلر ملن روی گلردان شلود، در زندگلی 
سلختی قلرار خواهلد گرفلت1 )طله: 124(. رویگردانلی از باورهلای دینلی و اعتقادی، 
آراملش و للذت را از زندگلی می سلتاند و موجلب حیلرت و سلرگردانی و احسلاس 
پوچلی می شلود. ممکلن اسلت علی رغلم امکانلات ملادی و رفاهلی خوبلی کله دارد، 
زندگلی آرام و مطمئنلی نداشلته باشلد. باورهلای اعتقلادی موجلب می شلود نگلرش 
فلرد بله همله هسلتی و زندگلی انسلان، هلدف دار و معنلادار باشلد و در رفتارهلا بلا 
انسلجام، وحلدت رویله و آراملش عملل کنلد. بلاور بله خلدا، همله رفتارهلا و زندگی 
خانوادگلی را به سلوی کسلب رضایلت خداونلد، سلوق می دهد2)انعلام: 162(. فلردی 
کله خلدا را ناظلر و هملراه خود3)حدیلد: 4( و حتلی از رگ گلردن بله خلود نزدیک تر 
می بینلد، 4 )قلاف: 16( تلالش می کنلد در برخلورد با اعضلای خانواده و انجلام وظایف 
خانوادگلی، رضایلت او را جللب نمایلد. در پژوهشلی ایلن نتیجله بله دسلت آملد کله 
بیلن دیلن داری و رضامنلدی خانوادگلی رابطله زیادی اسلت. هلر مقدار نگلرش دینی 
افلراد قوی تلر باشلد، رضایلت از زندگی آنلان افزایش می یابلد. یعنی هرقلدر اعتقاد به 
خداونلد و دسلتورات او محکم تلر باشلد، زندگلی زناشلویی از ثبات بیشلتری برخوردار 
اسلت و آراملش بیشلتری در خانلواده حاکلم خواهلد بود)حیلدری، 1385، ص192 
و202(. هانلت5)1978( پس از بررسلی سلازگاری زناشلویی زوج ها اعلالم کرد: مذهب 
و باورهلای مذهبلی، با سلازگاری زناشلویی و سلازگاری و رضامنلدی از زندگی ارتباط 
دارد و این افراد، سلازگاری و رضایت بیشلتری از زندگی دارند )همان، ص 34(. اعتقاد 
بله زندگلی پلس از مرگ، اعتقاد به حسابرسلی اعملال در روز قیاملت و دادن پاداش و 
اعملال مجلازات افلراد بر اسلاس رفتارهایشلان اسلت. هرچنلد اعتقاد به معلاد بر همه 
ابعلاد زندگلی انسلان ها اثرگلذار اسلت، در اینجلا بیشلتر بلر جنبه هلای خانوادگی آن 
تأکیلد می شلود. املروزه علی رغلم پیشلرفت های علملی و کاهلش مشلکالت زندگی، 
اضطراب هلا و نگرانی هلا رو بله فزونلی اسلت. بخشلی از این مشلکالت، بر اثر احسلاس 

1 . و من أعرض عن ذکری فإن له معیشه ضنکا. 
2 . ُقْل إِنَّ َصاَلتِی َونُُسکی َو َمْحیای َو َمَماتِی هلِلِّ َربِّ الَْعالَِمیَن: به درستی که نماز، عبادات، زندگی و مرگ من برای خداوند جهان است. 

3 . ُهَو َمَعکْم أَیَن َما کنُتْم َو اهلُل بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر.
4 . نَْحُن أَْقَرُب إِلَیِه ِمْن َحْبِل الَْوِریِد.

5 . Hunt
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بی هدفلی و پوچی در زندگی اسلت )یونلگ، 1370، ص12، 13، 85 و174(. اعتقاد به 
زندگلی پلس از ملرگ، خانلواده را متوجله اهلداف پایلداری می کند که موجلب پیوند 
بیشلتر اعضلای خانلواده می شلود )هلاپ، 1382، ص141(. ازایلن رو، در خانواده هلای 
برخلوردار از ایلن بلاور، باوجلود مشلکالت شلدید ماننلد معلولیت هلا، افراد سلال های 
طوالنلی، از یکدیگلر حمایلت عاطفلی کرده و احسلاس رضایلت  از زندگی دارنلد. باور 
بله معلاد، باعلث جلوگیلری از رفتلار ناپسلند بلا خانلواده می شلود و مرتلب ایلن نکته 
را گوشلزد می کنلد کله رفتلار ناپسلند بلا خانلواده، عواقلب بلدی در قیامت بله دنبال 
دارد.1 همچنیلن در کلملات اولیلای دیلن، بله عواقلب بدرفتاری با همسلر اشاره شلده 
است2)مجلسلی، 1403، ج100، ص253 و دیلملی، 1372، ج1، ص175(. توجله فرد 
بله ایلن عواقلب ناخوشلایند در زندگلی اخلروی، می توانلد او را تلا حلدی از رفتلار 
نامناسلب بازدارد )سلاالری فلر، 1386، ص116(. قرار گرفتن در محدوده دین اسلالم 
و پذیرفتلن دسلتورات آن، انسلان را در جلاده املن و محلدوده سلالمت قلرار می دهد. 
امیلر مؤمنلان عللی در سلخنی بله همیلن معنلا تصریلح می فرمایلد کله: »حملد 
آن خدایلی را کله اسلالم را بلرای ملا تشلریع فرملود... و آن را بلرای کسلانی کله بله 
آن تمسلک می کننلد، مایله آراملش و بلرای کسلانی کله به محلدوده آن وارد شلوند، 

موجلب سلالمت قرارداد«3)نهج البالغله، خطبله 106(. 

2(برخورداریازاندیشهسالم
جهان بینلی صحیلح، ادراك صحیلح از واقعیلات و جلوگیلری از انحلراف اندیشله و 
انسلجام در نظلام معرفتلی در پرتلو ایملان صلورت می گیلرد. برخلورداری جهان بینی 
الهلی،  بله حیلات و زندگی جوانان معنلا می دهد و اندیشله بیهوده بلودن زندگی را از 
ذهن هلا خلارج می سلازد. جهان بینلی صحیلح می تواند پیوندی دوسلتانه میان انسلان 

1 . برای مثلال، سلعد بلن معلاذ باوجلود ایلن کله فردی درسلتکار بلود، به طوری که بعلد از وفاتلش پیامبر گراملی او را غسلل و کفن کرد، 
وللی فرملود او بلا خانلواده اش بدخلقی کرده و ممکن اسلت عذاب شلود. )مجلسلی، 1403، ج6، ص220( 

2 . قلال الصلادق: ملعونله ملعونلٌه إملرأٌه تلؤذی زوجهلا و تغّمه، وسلعید إملرأٌه تکرم زوجهلا والتْوذیه: از رحملت خدا به دور اسلت زنی که 
شلوهر خلود را اذیلت کنلد و ناراحتلش نماید؛ و سلعادت مند اسلت زنی که شلوهر خلود را اکلرام کند . و قال رسلول اهلل: من ضلرب امرأه 

بغیلر حلقٍّ فأنلا خصمله یلوم القیامه: کسلی که همسلرش را بلدون دلیل بزنلد، در روز قیامت ملن دشلمن او خواهم بود .
3 . الحمداهلل الذی شرع لنا االسالم.... فجعله أمناً لمن علقه و سلماً لمن دخله.
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و جهلان، برقلرار کنلد. به بیان دیگلر، نوعلی هماهنگلی میلان انسلان و آرمان های کلی 
جهلان آفرینلش ایجلاد می کنلد و انسلان را از پوچ گرایلی و تحیر می رهانلد )مطهری، 
1371، ج2، ص41 و42(. قلرآن کریلم، ایملان و بلاور صحیلح را عامل بصیرت انسلان 
)اعلراف: 2 و3( و زمینه سلاز درك و شلناخت صحیلح آیلات و نشلانه های  الهی)حجر: 
74 و77؛ عنکبلوت: 24؛ روم: 37 و 53؛ زملر: 52؛ نحلل: 81( می دانلد. در آیاتلی، 
ایملان بله نلور تشلبیه شلده و زمینه سلاز خلروج از تاریکلی و حضلور در نلور معرفلی 
گردیلده اسلت)طالق: 11؛ بقلره: 257؛ انعلام: 122(. قلرآن، قلدرت تشلخیص حق از 
باطلل، هنجلار از ناهنجلار و درك عقایلد خرافی و دوری از این املور را به ایمان و اهل 
ایملان نسلبت می دهلد )شلعراء: 224 و227؛ مائلده: 57؛مجادلله: 22؛ اعلراف: 201 و 

روم: 53(. 
قلرآن، ایملان را شلاخصه مهلِم »اولواأللبلاب« می دانلد.1 لُلّب در لغت بله معنای عقل 
  اسلت؛ لُلّب، بله حقیقت و اصلل و خالص یک چیز اطلالق می شلود. از امام صادق
روایت شلده اسلت که: »اصل انسلان، ایمان و باور اعتقادی صحیح، به توسلعه، ثبات، 
مقاوملت و یکپارچگلی شلخصیت می انجاملد. قلرآن اهلل ایملان را دارای شلخصیتی 
توسلعه یافته )زملر: 22؛ شلرح: 1 و انعلام: 125( و بهره منلد از ثبلات شلخصیت )نحل: 

102 و 106(، معرفلی می کنلد.

3(احساسامنیتروانی
بلا نگاهلی اجماللی بله آیات قلرآن درمی یابیلم کله خداوند متعلال، آرامش، سلالمت 
و امنیلت روانلی را از آثلار مهلم ایملان و شلاخصه منحصربه فلرد اهل ایمان دانسلته و 
قللب را کانلون گرایلش ایمانلی به حسلاب ملی آورد. قلرآن کریلم می فرماید: کسلانی 
کله ایملان آورده و قلبشلان بله یاد خلدا آرام گرفلت، آگاه باشلید که تنها بله یاد خدا 
قلب هلا بله اطمینلان و آراملش می رسلد )رعلد: 28(. اوسلت خدایلی کله سلکینه و 

آراملش را بلر قللب ایمان آورنلدگان فلرود آورد )فتح: 4(. 

َِّذیَن َءاَمُنوا...)طالق: 10(؛ أُْولِی االْلباِب..« )آل عمران: 190 - 193(  1 . ... یلُأْولِی االْلباِب ال
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4(عاملبهجتوسرور
یکلی از آثلار مهلم ایمان، تولیلد بهجت، سلرور و انبسلاط در روان آدمی اسلت. ایمان 
در انسلان حالتلی را بله وجلود ملی آورد که احسلاس لذت و سلرور می کنلد. بهجت و 
انبسلاط، آثلار و نشلانه هایی دارد کله ازجملله آنهلا حاللت خوش بینلی اسلت. »ایمان 
دینلی ازآن جهلت کله تلقی انسلان را نسلبت به جهان شلکل خلاص می دهلد، به این 
نحلو کله آفرینلش را هلدف دار و هلدف را خیلر و تکاملل و سلعادت معرفلی می کند، 
طبعلاً دیلد انسلان را نسلبت بله نظلام هسلتی و قوانیلن حاکلم بله آن خوش بینانله 
می سلازد« )مطهلری، 1371، ج2، ص43(. حاللت خوش بینلی در انسلان، حالتلی 
اسلت لذت بخلش و فلرح زا کله در روان انسلان شلادی و انبسلاط بله وجلود ملی آورد. 
قلرآن در وصلف مؤمنلان می فرمایلد: »کسلانی کله ایملان آوردنلد و... تنهلا اینان انلد 
کله امیلد بله رحملت خداوند دارنلد«. )بقلره:218( و »کسلانی کله ایمان آوردنلد و... 
شایسلته بشلارت از ناحیه پروردگارشلان هسلتند...«. )توبه: 20 و21( در مقابل »تنها 
کفرپیشلگان ناامیلد از رحملت الهی هسلتند« )یوسلف: 87( فرد باایملان، لذتی پایدار 
دارد و از شلور و شلعف باطنلی برخوردار اسلت. مؤمن با عبادتلش و در هنگامه ارتباط 
بلا خلدا، غلرق در للذت می شلود؛ گویلی بلا حقیقتلی مرتبلط شلده کله او را از همله 
املور و حقایلق دیگلر منصلرف نملوده اسلت؛ حاضلر نیسلت لحظله ای از آن حالت را 
بلا سلاعت ها و روزهلا معاملله کنلد. املام سلجاد  می فرمایلد: »خدایلا چله کسلی 
اسلت که شلیرینی محبت تو را چشلیده باشلد، اما چیز دیگری را جانشلین آن کند؟ 
و چله کسلی اسلت کله بلا تلو مأنلوس شلده، املا رو به سلوی دیگلری کنلد؟«1 و امام 
حسلین  فرملود: »ای خدایلی کله حلالوت و شلیرینی انلس با خلودت را بله کام 

چشاندی؟«2 دوسلتدارانت 

5(کاهشناهنجاریهایروحی
عصلر حاضلر بلا همه پیشلرفت ها، عصر تشلویش خاطلر، دلهلره و نگرانلی، اضطراب و 

1 . ملن ذااللذی ذاق حلالوه محّبتلک فلرام منلک بلدال و ملن ذااللذی أنلس بقربلک فانبغلی عنلک رخوال )قملی، مفاتیلح الجنلان، مناجات 
عشر(  خمسله 

2 . یا من أذاق أحباءه حالوه المؤانسه... )قمی، مفاتیح الجنان، دعای عرفه( 
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پریشلانی و عصلر تعلقلات سلیری ناپذیر مادی و درنهایت سلرگردانی و بریده شلدن از 
اصلل خویلش اسلت. آیا اینها همه به دسلت بشلر بر خلودش تحمیل نگردیده اسلت؟ 
آیلا ایلن املور قابل پیشلگیری و برطرف کلردن نیسلت؟ بدیهلی اسلت آنچله رهلاورد 
تفکلر ناسلالم بشلری اسلت، بلا تفکلر و باورهای سلالم او نیلز قابل پیشلگیری و درمان 
اسلت. بر اسلاس آموزه هلای اسلالم، سرچشلمه همله ایلن تباهی هلا، ناهنجاری هلا و 
سلرگردانی های روانلی »بی ایمانی و بریدن از خدا« اسلت و تنهلا راه عالج و رهایی نیز 
»ایملان و یلاد خدا« اسلت.)رعد، 28( بنابرایلن جوابگوی همه نگرانی هلا و اضطراب ها 
و تملام عوامللی کله می تواننلد موجلب تشلویش خاطلر شلوند، چیلزی جز ایملان به 
خداونلد نیسلت )مصبلاح یلزدی، 1382، ص75 و76(. گاهلی اضطلراب و نگرانلی بله 
سلبب آینلده تاریلک و مبهمی اسلت کله در برابر انسلان خودنمایی می کنلد. احتمال 
زوال نعمت هلا، گرفتلاری در چنلگال دشلمن، ضعف، بیملاری، ناتوانلی، درماندگی و... 
آدملی را رنلج می دهلد؛ املا »ایملان بله خداونلد قلادر« می توانلد ایلن نگرانی هلا را از 
بیلن ببلرد و بله انسلان آراملش بخشلد. گاه گذشلته تاریلک، فکلر انسلان را بله خود 
مشلغول ملی دارد و پیوسلته او را نگلران می سلازد؛ نگرانلی از گناهلان، کوتاهی هلا و 
لغزش هایلی کله از او سلرزده اسلت. املا توجله به اینکله »خداونلد، رحیلم آمرزنده و 
توبه پذیلر« اسلت، بله او آراملش می بخشلد. ضعلف و ناتوانلی انسلان در برابلر عوامل 
طبیعلی و گاه در مقابلل انبلوه دشلمنان، او را نگران می سلازد؛ املا هنگامی که به »یاد 
خلدا« می افتلد و بله قلدرت و رحمت او متکی می شلود، قلبلش آرام می گیلرد. گاهی 
نیلز ریشله نگرانی هلای آزاردهنلده انسلان، احسلاس پوچلی زندگی و بی هلدف بودن 
آن اسلت؛ املا کسلی کله به خلدا »ایملان« دارد و مسلیر تکامللی زندگلی را به عنوان 
یلک هلدف بلزرگ پذیرفتله و همله برنامه هلا و حلوادث زندگلی را در همیلن مسلیر 
می بینلد، نله در زندگلی احسلاس پوچلی می کنلد و نله همچلون افلراد بی هلدف و 

ملردد، سلرگردان و مضطرب اسلت.
عاملل مهلم دیگلری کله موجلب نگرانی و اضطراب انسلان می شلود، وحشلت از مرگ 
اسلت. ایلن مسلئله هملواره فکلر انسلان را بله خلود مشلغول داشلته اسلت؛ ازنظلر 
جهان بینلی ملادی ایلن نگرانلی بجاسلت؛ املا اگلر در سلایه »ایملان بله خلدا« مرگ 
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را دریچله ای به سلوی زندگلی و جهانلی وسلیع تر و واالتلر بدانیلم و آن را همچلون 
گذرگاهلی بلرای عبلور از داالن یلک زندان و رسلیدن بله فضایی آزاد بشلماریم، دیگر 
ایلن نگرانلی بی معناسلت. »چهلره ملرگ در نظلر فلرد باایمان بلا آنچه در چشلم فرد 
بی ایملان می نمایلد، متفلاوت اسلت. ازنظلر چنیلن فلردی دیگر ملرگ، نیسلتی و فنا 
نیسلت؛ انتقلال از دنیایلی فانی و گلذرا به دنیایی باقلی و پایلدار و از جهانی کوچک تر 
بله جهانلی بزرگ تلر اسلت؛ ملرگ منتقل شلدن از جهلان عملل و کشلت بله جهلان 
نتیجله و محصلول اسلت؛ ازایلن رو چنیلن فلردی نگرانی هلای خویلش را از ملرگ بلا 
کوشلش در کارهلای نیلک کله در زبان دیلن »عمل صاللح« نامیده می شلود، برطرف 

می سلازد« )مطهلری، 1371 ج2، ص48(. 

6(زمینهسازاصالحرفتارهایفردیواجتماعی
از دیگلر جلوه هلا و آثلار ایملان، ایجلاد تعدیلل و سلالمت در رفتلار انسلان اسلت. این 

از: جلوه هلا عبارت انلد 
1. مؤملن خلود را بله اعملال و رفتلار ناپسلند و رفتارهایلی کله او را پسلت و بی ارزش 

کند، آللوده نمی سلازد؛
2. رفتلار جلوان معتقلد، با سلایر سلاحت های وجلودی اش )بینش هلا و گرایش هایش( 

همخوانلی و هماهنگلی دارد )صف: 2 و3(؛
3. از اتلالف وقلت، لغلو و بیهودگلی پرهیز می کنلد )مؤمنلون: 2، 9، 58 و61 و فرقان: 

72(؛
4.. همه رفتارهایش با یاد خدا و با انگیزه خالص الهی همراه است)آل عمران: 41، 190 

و194(؛
5. اهلل عبلادت بلوده و بهتریلن وقتلش را بله عبلادت و اطاعلت اختصلاص می دهلد 

)مائلده: 55؛ انعلام: 92 و انفلال: 3 و 4(؛
6. رفتار و سخن همراه با آرامش، متانت و ادب دارد )لقمان: 19؛ حجرات: 2 و3(؛

7. پیلش داوری نمی کنلد و مسلتدل و بلر اسلاس مبانلی معرفتلی قضلاوت می کنلد 
)زملر: 18(؛
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8. حق را مخفی نمی کند، هرچند به ضررش باشد )نساء: 35(؛
9. چشلم چرانی نکلرده و روابلط جنسلی تنظیم شلده و کنترل شلده ای دارد )نلور: 30، 

31 و33؛ مؤمنلون: 5(؛
10. در مشلکالت صبلر خلود را از دسلت نلداده و بی تابلی نمی کنلد )بقلره: 177؛ 

یوسلف، 18؛ معلارج: 5؛ ابراهیلم: 12؛ طله: 130 و لقملان: 17(؛
11. رفتار متکبرانه ندارد )لقمان: 18؛ فرقان: 63 و قصص: 83(؛

12. آسایش دیگران را بر آسایش خود ترجیح می دهد )حشر: 9(؛
13. بله دیگلران نیکلی می کنلد و نیکلی آنلان را بلا نیکلی پاسلخ می دهلد و حتلی با 
نیکلی باالتلر پاسلخ می دهلد و در هنلگام انجلام دادن نیکلی اهل منت گذاری نیسلت 

)نحلل: 90 و رحملن: 60(؛
14. اجتماعلی اسلت و بله نحلوی مؤثلر ارتبلاط برقلرار می کنلد و معتقلد بله پیوند و 
اتحلاد اهلل ایملان اسلت و در جملع یلک شلنونده فعلال اسلت )انفلال: 1؛ آل عمران: 

200؛ زملر: 18؛ توبله: 61 و نلور: 47(؛
15. از بلدی دیگلران می گلذرد؛ یلا دسلت کم بله هملان اندازه پاسلخ می دهلد و از آن 
بهتلر، بلدی را بلا خوبی پاسلخ می دهلد )نحلل: 126؛ شلوری: 43؛ رعلد: 22؛ قصص: 

54؛ زخلرف: 89 و فرقلان: 63(؛
16. در حفلظ حریلم دیگلران و احتلرام بله آنها کوشاسلت )انعام: 53؛ فتلح: 29؛ توبه: 

103 و128 و آل عملران: 159(؛
17. نسلبت بله امانلت و قلول خود متعهد اسلت )مؤمنلون: 8؛ معارج: 22؛ اسلراء: 34؛ 

آل عملران: 76 و بقره: 177(؛
18. غیبلت، تحقیلر و تمسلخر، عیب جویلی و تجسلس نلدارد و به طورکللی ملردم آزار 
و ضداجتماعلی نیسلت )حجلرات: 11 و 12؛ زخرف: 54؛ احلزاب: 58؛ آل عمران: 134 

و نلور: 11 و17(؛
19. رفتار نمایشی و فریبنده ندارد )انفال: 47؛ ماعون: 6(؛

20. استبداد رأی و رفتار برتری طلبانه ندارد )قصص: 83؛ یونس: 83 و شوری: 38(.1

1 .بلرای مطالعله بیشلتر دربلاره تأثیلر ایملان بلر بهداشلت روانلی، سلالمت رفتلاری و غیلره بله کتلاب بهداشلت روانلی بلا نگرش بله منابع 
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جوانوعرفانهایکاذب
ازآنجا کله دل جلوان نورانلی و تشلنه معنویلت و معرفت اسلت و گرایش هلای عرفانی، 
ریشله در فطلرت آدملی دارنلد و از طریلق عرفلان می تلوان بله آرامش رسلید، عرفان 
هملواره بلرای بسلیاری جاذبه داشلته اسلت. البته ایلن نکتله را نیز باید توجه داشلت 
کله برخلی افلراد با اهلداف مختللف ازجمله برای دسلت یابی بله مقاصد نفسلانی خود 
نحله هلا و فرقه هایلی را جعلل کلرده و جملع کثیلری را فریفتله و بله دنبلال خلود به 
راه انداخته انلد. آمیختله شلدن درسلت و نادرسلت، و مشلتبه شلدن حلق و باطل، راه 
انتخلاب صحیلح را بسلته و بسلیاری را در وادی حیلرت و سلرگردانی افکنلده اسلت. 
ازایلن رو، شلناخت لغزشلگاه ها در عرفلان و تشلخیص عرفان هلای کاذب و مکتب های 
شلبه عرفان ضلروری اسلت. رواج روزافلزون فرقه هلای گونه گلون انحرافی و گسلترش 
فزاینلده انلواع عرفان هلای دروغیلن نوظهلور در کشلور ملا، ایلن ضلرورت را ایجلاب 
می کنلد کله اشلاره ای نیلز بله عرفلان نوظهلور و راه هلای مصونیت بخشلی جوانلان 

باشیم. داشلته 

مفهومعرفان
عرفان در معنای عام نوعی معرفت باطنی، شلهودی، قلبی و اشلراقی یعنی غیراسلتداللی، 
غیرحّسلی و غیرتجربی اسلت که متعلّقش خداوند متعال و امور قدسلی است. این معرفت 
اغللب از پلاره ای سللوك و رفتلار منضبط حاصل می شلود که بندگی خلدا و تهذیب نفس 
در محلور آن قلرار دارد. به عبارت دیگلر، حلال و معرفلت عرفانلی معملوالً با خودشناسلی، 
خودسلازی و توجله بله درون کله مقتضلی زندگلی و رفتار خاصی اسلت )و شلخصیت بر 
اسلاس آن شلکل می گیرد( به دسلت می آید)نصلر: 1382، ص: 94-96(. بنابراین، عرفان 
نوعلی معرفلت اسلت کله متعلّقلش خداونلد و راه تحصیلل آن تأّملل هملراه بلا تهذیلب 
نفلس اسلت. این معرفت در رفتار، منش، احساسلات و شلخصیت انسلان تأثیلر می گذارد 
و زندگلی آدملی را در چارچلوب اخلالق و معنویلت قلرار می دهلد. اگر عرفلان اصیل این 

اسالمی، تألیف دکتر ساالری فر و همکاران، از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مراجعه فرمایید.
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باشلد، عرفان کاذب یا شلبه عرفان، آن جنس بدلی و سلاختگی اسلت که این گوهر و آن 
آثلار را نلدارد؛ ولی شلباهتی صرفاً ظاهری و صوری بله عرفلان دارد. در عرفان های کاذب، 
نله معرفتلی وجلود دارد، نله شلهودی؛ ممکن اسلت پندارهایی باشلند که شلخص با آنها 
فریفتله شلود. ضملن آنکه ایلن پندارها محصلول تهذیب نفس نیسلتند؛ بلکه معملوالً از 
راه هلای غیرمتعارف که گاهی نامعقول و نامشلروع اسلت به دسلت می آینلد؛ مثاًل ممکن 

اسلت از طریلق اسلتفاده از ملواد مخّدر و یلا تمرینات و ریاضت هایلی رخ دهند.

انواعمکاتبوگرایشهایعرفانی
مکاتلب و گرایش هلای عرفانلی از تنلوع بسلیاری برخوردارنلد. عرفلان را می تلوان بله 
»دینلی« و »غیردینلی« و »مشلوب« و »نلاب« تقسلیم نملود. عرفلان دینلی، عرفانی 
اسلت برگرفتله از ادیلان الهلی و یلا ملهلم از آنهلا؛ ماننلد عرفلان یهلودی، مسلیحی و 
اسلالمی. در عرفلان دینلی هلم املکان انحلراف و خطلا وجلود دارد. عرفان هایلی کله 
مرتبلط بلا ادیلان هسلتند، معملوالً سرنوشلت آن ادیلان را دارنلد؛ مثاًل اگلر اعتقادات 
مسلیحیت دسلتخوش تحریلف شلده و »تثلیلث« بله جای »توحید« نشسلته اسلت، 
آثلارش را در عرفلان مسلیحی هلم می بینیلم: علارف مسلیحی عمدتلاً نلگاه تثلیثلی 
دارد. گفتله می شلود: بعضلی از عرفای مسلیحی ماننلد قدیس آگوسلتین خدامحور،1و 
بعضلی ماننلد پوللس قدیلس مسلیح محورند. اّملا هملان علارف خدامحلور مسلیحی 
هلم بله دلیلل اعتقلاد بله »تثلیلث« و بلاور بله حقانیت ایلن آملوزه، نمی توانلد عرفان 
توحیلدی خاللص داشلته باشلد. ایلن اشلکاالت و خطاهلا در سللوك و رفتلار معنلوی 
آنهلا هلم آثلار خود را نشلان می دهد. اگر سللوك معنلوی تحت هدایت درسلت وحی 
نباشلد یلا در کتلب آسلمانی تحریلف، و در فهم و تفسلیر آنها خطای اساسلی رخ داده 

باشلد، این گونله لغزش هلا، خلالف انتظلار نیسلت. 
در فرهنلگ اسلالمی هلم گرایش هلا، جریانلات و فرقه هلای مختلفلی سلر برآورده انلد 
کله در ملواردی، از تعالیلم اصیلل اسلالمی منحلرف شلده اند. ایلن مسلئله براثلر فهم 
و تفسلیر نادرسلت از دیلن یلا اثرپذیلری از فرهنگ هلای بیلرون از اسلالم و عواملل 
1 . Theocentrist
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دیگلر رخ داده اسلت. در جامعله ملا نیلز جریان هلای عرفانلی و شلبه عرفانی گوناگونی 
وجلود دارد. برخلی از اینهلا بوملی و شلعبه هایی از تصلّوف و عرفان اسلالمی، و برخی 
دیگلر وارداتلی و نوظهلور می باشلند. در جواملع اسلالمی، در طلول تاریلخ، فرقه هلای 
مختللف متصّوفله ظهلور کرده که علی رغلم اینکه به نحلوی با فرهنگ اسلالمی پیوند 
داشلته، اّملا همیشله ملورد انتقلاد بلوده و عرفان خاللص و ناب شلمرده نمی شلده اند. 
گرایلش دیگلری کله گاهلی عرفانلی دانسلته می شلود، زهلد همراه بلا نوعلی گریز از 
دنیاسلت. اهاللی ایلن گرایش، افراِد زاهد و عابد و گوشله گیری هسلتند کله به عرفان، 
تک بعلدی، نلگاه می کننلد و فاقد بینلش اجتماعی اسلالمی اند. عرفان ذوقی و عشلقی 
و بی مبلاالت یلا همان عرفان سرخوشلانه نیز با تفسلیر به رأی ابیاتلی از خیام و حافظ، 
تحلت عنلوان عرفان تنّعمی، مشلغله برخلی از روشلن فکران عرفان گراسلت؛ حال آنکه 
در مکتلب حافلظ، کام جویلی حقیقلی در تلرك کام خلود گفتن اسلت. حافلظ اذعان 
داشلته کله از دوللت قلرآن بله توفیقاتلی رسلیده و دعلا و گریله شلام و سلحر »کلید 
گنلج مقصلود اسلت، نله باده گسلاری و شلهوت رانی و اباحیگلری. معنویلت سلکوالر 
نیلز بلا اسلتفاده از عناصلر مختللف برگرفتله از سلّنت های دینلی غربلی و عرفان های 
شلرقی، همراه با تحلیل هایی از نویسلندگان مدرن و پسلت مدرن، کسلانی را سلرگرم 
کلرده اسلت. اینلان چون بله حقانیت هیچ دینلی ایمان ندارنلد، از مشلترکات ادیان و 
مکاتلب، دینلی جدیلد می سلازند؛ درحالی که اگلر حقانیت هر دینی مشلکوك باشلد، 
دلیللی نیسلت که مشلترکات آنها حق باشلد. گرایلش دیگر، نوعلی مقدس مآبی همراه 
بلا صورت هایلی از سلاده لوحی و خرافه گرایلی اسلت کله در بیلن علوام، طرفلداران 
بیشلتری دارد و برخلی آن را بلا عرفلان و معنویلت اشلتباه می گیرنلد. در بیلن اینان، 
هلم افلراد سلاده لوح و فریب خلورده دیلده می شلود و هلم افلراد شلیاد که از سلادگی 
و خللوص ملردم سوءاسلتفاده می کننلد. مّدعیلان دروغین نبلّوت، ارتباط بلا اولیاءاهلل، 
رؤیلت املام زملان انلواع معجلزات و کراملات و شلفادادن ها و شلفایافتن ها، و اهل 
جلادو و رّماللی و فالگیری، در شلمار سوءاسلتفاده کنندگان از سلادگی و خلوص مردم 
یلا سلاده لوحان و فریب خلوردگان قلرار می گیرنلد. اینهلا همگلی گرایش هلای داخلی 
و بوملی هسلتند. شلبه عرفان های نوظهلور نیلز، هلم از شلرق )هنلد، چیلن و ژاپن( و 
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هلم از غلرب )آمریلکای شلمالی و جنوبلی( وارد شلده اند و عمده مخاطبان آنها نسلل 
جلوان و گاهلی تحصیل کلرده هسلتند. اینهلا بله روش های مختللف تبلیلغ می کنند؛ 
ماننلد انتشلار کتلاب و نشلریه، برگزاری تجّملع، فعالیت هلای اینترنتلی و تبلیغ چهره 
بله چهلره. ایلن عرفان نماهلا اغللب سلکوالر، دین سلتیز و در پلی اغلراض ملاّدی و 

دنیوی هسلتند.

برخیآثارمنفیانحرافاتعرفانی
غایلت عرفلان تقلّرب بله خداسلت. طبیعی اسلت که بلا عقیده باطلل و عمل نادرسلت 
نمی تلوان تعاللی روحلی پیلدا کلرد و به خلدا نزدیک شلد. با قلرار گرفتلن در راه باطل، 
از راه حلق بازمی مانیلم و از بلرکات آن محلروم می شلویم. بنابرایلن، مهم تریلن زیلان 
افلکار انحرافلی، زیلان معنلوی این افکار اسلت. اّملا آثار منفلی القائات برخلی فرقه های 
عرفان نملا بسلیار بیشلتر اسلت. ایلن فرقه ها موجب گسلترش انلواع انحرافات و مفاسلد 
اخالقلی در جامعله و بلروز ناراحتی هلای روحلی و روانلی در افراد می شلوند. شلیوع این 
نلوع فرقه گرایی هلا، موجلب گسسلته شلدن یکپارچگلی جامعله می شلود و می توانلد 
مشلکالت و حتلی بحران هایلی را بیافرینلد. یکلی از نتایج نامناسلب عرفان هلای کاذب، 
صدماتلی اسلت کله از ایلن ناحیله به عرفلان اصیل می رسلد. برخلی با دیلدن خطاها و 
انحراف هلا در افلکار بعضلی از مّدعیلان عرفلان و تصلّوف، بله ایلن نتیجله می رسلند که 
عرفلان چیلزی اسلت که از اسلاس باطل اسلت. اینلان فرقه ها و افلرادی را هلم به عنوان 
مصلداق و نمونله انتخلاب می کنند؛ گاهی نیلز جمالتی را از کتلب مختلف برمی گزینند 
و آنهلا را دلیلل ملردود بلودن اصلل عرفلان می شلمارند. وقتلی سلکه تقلّبلی در بلازار 
رایلج شلد، انسلان غیرمتخصلص نسلبت به سلکه های اصیل هلم دچار تردید می شلود. 
بسلیارند کسلانی کله بلا اسلاس عرفلان مخالفلت می کننلد، بله دلیلل انحراف هایی که 
در برخلی فلرق یلا افلراد منتسلب به عرفلان دیده یلا توّهم کرده انلد؛ درحالی کله وجود 
خطلا و انحلراف در سلخن و عملل برخلی افراد یلا فرقه هلای صوفی، دلیلل بطالن اصل 
عرفلان نیسلت. در ادیلان هلم انحرافات بسلیاری واقع شلده و ادیلان باطلل و انحرافی و 

کاذب فلراوان اسلت؛ املا نبایلد نتیجله گرفلت که اصلل دین باطل اسلت.
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عللانحرافواختالفبرخیعرفانها
بلرای هلر نلوع انحرافی در هلر عرفان یا شلبه عرفان نمی توان عامل واحد یا عوامل یکسلانی 
را برشلمرد. انحلراف در هلر ملورد ممکلن اسلت متفاوت بلا موارد دیگلر باشلد. عرفان های 
جعلی چون به وحی مّتصل نیسلتند و حاصل فکر انسلانی هسلتند، که خود هم خطاپذیر 
اسلت و هلم گاهلی متأثّر از اغراض و هوای نفسلانی اسلت، طبیعی اسلت که بلا حق فاصله 
داشلته باشلند. عرفان هلای غیردینلی مبتنی بلر تأّملل و مراقبه و تهذیب نفلس نیز مصون 
از خطاپذیلری آدملی در مقلام تأّملل و تجربله و تفسلیر تجربه نیسلتند. برای صلدق مّدعا، 
صداقلت مّدعلی کافلی نیسلت. در عرفان هلای دینلی، خطلا یا ناشلی از عدم دسترسلی به 
متلون معتبلر دینی اسلت )که خود بله علت تحریف کتلاب مقّدس یا جعل حدیث اسلت( 
یلا ناشلی از تفسلیر نادرسلت آن متلون اسلت؛ چنان که در اینجلا نیز تأثیر نفسلانی و دیگر 
عللل روانلی غیرمحتملل نیسلت. همان طور کله در دیلن واحد، مانند اسلالم، براثلر عوامل 
مختللف درونلی و بیرونلی مذاهلب و مکتب هلای مختللف کالملی و فقهی پدیلد می آیند، 
مکتب هلا و فرقه هلای مختللف عرفانلی نیلز پیلدا می شلوند. اصلل تنلوع و اختلالف امری 

طبیعلی اسلت. آنچله مهم اسلت یافتن شلاخص هایی برای نّقلادی و ارزیابی اسلت.

عللگرایشجوانانبهعرفانهایدروغین
چنان کله گفتیلم، گرایلش بله عرفلان در انسلان گرایشلی اصیل اسلت. عرفلان دعوت 
بله خداشناسلی اسلت و معنویلت چیلزی جلز گرایلش فطلری به خلدا نیسلت. حال 
اگلر نلوع صحیلح آن عرضله، و بله آن عطش فطری پاسلخ درسلتی داده نشلود، طبعاً 
افلراد جلذب شلبه عرفان ها می شلوند. همین طلور، دسترسلی آسلان به ایلن مکتب ها 
از طریلق منابلع نوشلتاری و صوتلی و تصویری جلّذاب به ویژه اینترنلت از دیگر عوامل 
گسلترش ایلن عرفان هاسلت. ازآنجاکه عرفلان اصیل با افسارگسلیختگی و هوای نفس 
مبلارزه می کنلد و کمتلر کسلی هملت آن را دارد که سلالک صلادق این طریق باشلد، 
عرفلان راسلتین طرفداران زیادی ندارد. در مقابل، در بسلیاری از فرقه های مشلهور به 
»شلبه عرفان«، چنیلن نشلان داده می شلود کله از راه پیلروی از هوای نفس، اسلتفاده 
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از ملواد مخلّدر و اللکل، و شلهوت رانی، شلخص می توانلد بله هملان نتایلج عرفانلی 
برسلد. ازایلن رو، بلا توجله به نیازهلای معنوی و غریزی افلراد و نیز فقلدان آگاهی های 
کافلی دربلاره ایلن شلبه عرفان ها، دعلوت آنهلا پذیرفتله می شلود. تنها کسلانی به دام 
نمی افتنلد کله بله حلدی از رشلد و معرفلت رسلیده باشلند و بتواننلد راه را از بیراهله 
تشلخیص دهنلد. از سلوی دیگلر، در پلی تبلیغلات دروغیلن و اّدعاهلای گلزاف ایلن 
فرقه هلا، بسلیاری بلرای غلبله بلر شکسلت ها، ناکامی هلا، سلرخوردگی ها، اضطراب ها، 
افسلردگی ها، ناامیدی هلا و تنهایی هلا و نیلز رهایلی از مادیگلری بله ملواد مخلّدر، 
ابتلذال و برهنگلی، داروهلای روان گلردان و باألخلره عرفان هلای کاذب پنلاه می برنلد 
تلا شلاید گلره از کار فروبسلته خود بگشلایند. متأسلفانه، اکثلر قربانیلان و طعمه های 
فریبلکاران )از مّدعیلان نبلّوت و والیلت تلا رّملاالن و مّدعیلان شلفا دادن( افلرادی 
هسلتند کله از چنیلن مشلکالتی رنلج می برنلد؛ وللی بلا افتلادن در دام این شلیادان، 
نه تنهلا مشلکلی از آنهلا حل نمی شلود، بلکه مشلکلی بزرگ تلر بر مشکالتشلان افزوده 
می شلود. اینجاسلت کله به راسلتی بایلد گفلت کله بی عرفانلی بسلی بهتلر از عرفلان 
کاذب و  منحرف اسلت. عرفان دروغین، همچون داروی فاسلد، انسلان سلالم را بیمار 
می کنلد. انگیلزه بنیان گلذاران و ترویج دهنلدگان ایلن فرقه هلا چیلزی جلز جاه طلبی 
و دسلت یابی به شلهرت، ثروت و شلهوت نیسلت. آنها ضمن آشلنایی با روان شناسلی 
تبلیغلی، آثارشلان را در قالب هلای مختللف همچلون فیللم، داسلتان، نمایلش و رمان 

بله نحلو غیرمسلتقیم ارائله می نمایند.

مالکارزیابیدعاویعرفانی
در فضایی که اوضاع غبارآلود اسلت، داشلتن مالکی برای ارزیابی دعاوی عرفانی و سلنجش 
صحلت و سلقم آنهلا ضروری اسلت. یکی از معیارهلا هماهنگی با عقل اسلت. عقل معیاری 
بنیادیلن در بررسلی هلر اّدعایی اسلت. اگر دعاوی مّدعیلان عرفان، خالف عقل و اسلتدالل 
عقلی باشلد، باطل اسلت. البته، در عرفان، تعالیمی هست که ممکن اسلت ما از راه استدالل 
عقللی نتوانیلم آن را اثبلات کنیلم یلا فقط بلا پای عقلل نمی توانیم بله آن برسلیم، ولی آن 
تعالیلم نبایلد بلا هیچ یافته عقالنی ناسلازگار باشلند. عقلل در معنای عامش شلامل تجربه 
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و تحلیلل تاریخلی، روان شلناختی و اجتماعی نیز می شلود؛ مثالً مطالعله و تحلیل تاریخی 
در شلناخت حقیقلت و ماهیلت مکتب هلا و فرقه هلا می توانلد در ایلن زمینله بله ما کمک 
کنلد. معیلار دیگلر وحی اسلت. هیچ اّدعلای عرفانی، چله در بخش معرفت و چله در بخش 
سللوك، نبایلد بلا تعالیلم معتبر وحیانی ناسلازگار باشلد. حکملت جامع یا حکملت کامل، 
حکمتی اسلت که در آن عقل، شلهود و وحی با یکدیگر هماهنگ باشلند. اگر برهان، قرآن 
و عرفلان بلا هم سلازگار نباشلند، یا فهلم دینی و اعتقاد فلسلفی ما دچار خطاسلت یا آنچه 
شلهود عرفانی می انگاریم، گرفتار اشلتباه اسلت. هماهنگی بین عقل، وحی و شهود عرفانی 
معیلاری اسلت کله در تفکیلک و تمیز عرفلان صادق و کاذب و شلناخت انحلراف و خطا در 

اندیشله و سللوك عرفانلی، به ما کملک می کند.

راههایبرخوردباعرفانهایکاذب
مهمتریلن راه برخلورد بلا عرفان هلای کاذب، تعلیلم و تربیلت صحیلح اسلت کله ایلن 
خلود نیازمنلد تدبیلر و برنامه ریزی اسلت. متأسلفانه روش هلای تعلیلم و تربیت دینی 
ملا تناسلبی بلا تسلهیالت و امکانلات دنیای معاصلر نلدارد و در آن، از این تسلهیالت، 
کلم اسلتفاده می شلود. اگر جوانلان، عرفان راسلتین را بیاموزند و از خطاهلا و خطرات 
فرقه هلای عرفان نملا آگاه شلوند، تلا حلد زیلادی از لغزش هلا مصلون خواهنلد مانلد. 
مّدعلای ملا ایلن اسلت و بلر آن اصلرار داریلم که بله لحلاظ قّوت منطلق و تناسلب با 
فطلرت انسلان ها، هیلچ مکتلب عرفانلی نمی توانلد بلا عرفان اسلالمی و شلیعی رقابت 
کنلد. راه مقابلله بلا مکتب هلای عرفان نملا، نقلد ایلن عرفان هلا و عرضله عرفلان نلاب 
اسلت. تصلّوف موجلود بایلد از سلوءفهم ها و عناصلر غللط کله احیانلاً از فرهنگ هلای 
دیگلر وارد آن شلده اسلت، پیراسلته گلردد. می دانیلم کله ایلن سلّنت از فرهنگ های 
مختللف )مانند مکتب نوافالطونی، مسلیحیت، هندوئیسلم، بودیسلم، مکاتب چینی و 
ایرانلی باسلتان( تأثیلر پذیرفتله اسلت و بدعت هایلی بر آن افزوده شلده اسلت. معرفی 
غللط یلا نامناسلب عرفلان اسلالمی زمینه سلاز پذیلرش عرفان هلای کاذب می شلود. 
ایلن عرفلان را نخسلت باید از آن زوائد و ضمایم پیراسلت و سلپس عرضله نمود. برای 
عرضله ایلن عرفلان بایلد از مشلارکت و هملکاری عالملان، برنامه ریلزان، هنرمنلدان و 
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اصحلاب قللم و رسلانه های متعهد اسلتفاده نمود. مهم تر از همه، آشلنا نملودن جوانان 
بلا معلارف نلاب اهل بیلت، پرهیلز از طلرح مباحثلی مشلکوك )مثلل خواب دیده هلا 
و مطاللب ضعیلف و عوامانله( و جوابگویلی بله سلؤاالت و شلبهات دینلی و معرفتلی 

جوانلان، از عواملل جلوگیلری از ترویلج عرفان های کاذب اسلت.

انواععرفانهایناقصیاکاذب
آسلیب ها و خطاهایلی کله ممکلن اسلت مکتب هلا و نحله هلای مختللف عرفانلی و 
شلبه عرفانی بله آن دچلار باشلند و بر اسلاس آن شلکل گیرنلد، صور گوناگونلی دارند. 
در اینجلا فهرسلتی از مهمتریلن لغزش هلا را بلا اندکلی توضیلح می آوریلم تلا عرفلان 

نلاب از عرفلان مشلوب و دروغین شلناخته شلود:

1(عرفانبدونخدا
نخسلتین مسلئله ای کله هر مکتلب عرفانلی و معنویت گرا بایلد در مورد آن پاسلخگو 
باشلد، دیلدگاه آن مکتلب دربلاره خداسلت. عرفان، شلناخت حضلوری و قلبی خدای 
متعلال، صفلات و افعلال اوسلت. گوهر عرفلان، معرفت خلدا و محبت به او و پرسلتش 
اوسلت. عرفانلی کله در آن خلدا مطلرح نباشلد، کاذب و باطلل اسلت و عرفلان یلا 
معنویلت بلدون خلدا، بی معنلا و اّدعایلی متناقلض اسلت. عرفلان شلناخت حقیقت و 
باطلن عاللم اسلت. اگلر خلدا را برداریلم، عاللم را از حقیقلت و باطلن تهلی کرده ایلم. 
عرفلان، در همله سلّنت های اصیلل، معرفلت بله خلدا و تقلّرب بله اوسلت. همچنیلن 
اگلر تصویلری کله یک مکتلب از خدا به دسلت می دهلد، تصویلر قابل دفاعی نباشلد، 
آن مکتلب از مشلکلی بنیادیلن رنلج می بلرد. مکتب هایلی وجلود دارنلد کله در آنهلا 
از عرفلان و معنویلت سلخن گفتله می شلود، وللی خلدا در آنهلا حضلور نلدارد؛ اعم از 
اینکله در ملورد خلدا سلکوت یلا او را انلکار می کننلد. ایلن نلوع عرفان هلا کله فاقلد 
اصلی تریلن رکلن عرفلان هسلتند، از اسلاس باطل اند. یکلی از عرفان های بلدون خدا، 
عرفلان طبیعت گلرا اسلت. در عرفلان طبیعت گلرا، شلخص به نوعلی عرفلان و معنویت 
قائلل اسلت، وللی در آن به جلای خلدا طبیعلت را می گلذارد. طبیعت جایی را اشلغال 
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می کنلد کله بایلد خلدا آنجلا را پلر کنلد. شلخص به جلای خلدا نسلبت بله طبیعلت 
ابلراز عشلق، تعّهلد، و دل بسلتگی می کنلد؛ غایتلی کله بله آن دل می بنلدد، طبیعلت 
اسلت؛ بلا طبیعلت راز و نیلاز، و آن را نیایلش و سلتایش می کنلد؛ آن روحلی که خود 
را متعلّلق بله آن می دانلد، طبیعلت اسلت و آن چیلزی کله می کوشلد خلود را در 
آن فانلی کنلد، طبیعلت اسلت. او حتلی ممکلن اسلت اصطالحلات عرفانلی را دربلاره 
طبیعلت بله کاربلرد و در پلی احواللی عرفانلی در ارتبلاط بلا طبیعلت باشلد؛ مثلاًل از 
اتّحلاد بلا طبیعلت، بازگشلت بله طبیعلت، و وحلدت بلا طبیعلت سلخن می گویلد و 
خالصله اینکله طبیعلت خلدای اوسلت. طبیعت گلرا بلا توجله کلردن و پیونلد دادن 
خلود بله طبیعلت، می کوشلد آن نیاز درونلی و اصیل هر انسلانی به معنویت را پاسلخ 
دهلد. طبیعت گرایلی چیلزی جز تخیل و ذوق شلاعرانه نیسلت. طبیعت گرایی اشلکال 
مختلفلی دارد؛ عرفلان سرخ پوسلتی کله کارللوس کاسلتاندا ترویلج می کنلد، یکلی از 
معنویت هلای طبیعت گراسلت. بله اعتقاد پیروان ایلن عرفان، طبیعلت دارای نیروهای 
عظیلم اسلرارآمیزی اسلت کله بلر انسلان سلیطره دارد؛ ایلن نیروهلا را باید شلناخت. 
طبیعت گرایلی در بسلیاری از ملوارد، بلا جادوگلری آمیخته اسلت. این یکی از اشلکال 

گوناگلون بت پرسلتی اسلت کله در طلول تاریلخ وجود داشلته اسلت.

2(عرفانهایهمهخدایی
برخلی گرایش هلای عرفانلی همه خدایلی هسلتند. ایلن عرفان هلا بیلن خلدا و خللق، 
تفکیلک نمی کننلد؛ بلر آن نیسلتند کله خدایلی هسلت و عالملی، و خدا خاللق عالم، 
و عاللم مخللوق خداسلت. اعتقادشلان ایلن اسلت کله ایلن عاللم حقیقتلی واحلد، و 
همه چیلز یک چیلز اسلت. آن حقیقلت واحلد بله اعتبلاری خدا، و بله اعتبلاری جهان 
اسلت و آن دو یکلی هسلتند و تمایلزی بلا هلم ندارنلد. همه خدایلی، هلم صلورت 
فلسلفی دارد کله اسلپینوزا و هلگل از نماینلدگان آن هسلتند و هلم صلورت عرفانلی 
دارد، ماننلد همه خدایلی آییلن هنلدو و برخلی نحله هلای آیین بلودا. بدین سلان، این 
جریلان هلم بله صلورت یلک سلّنت و دیلن وجلود دارد و هلم به شلکل یلک گرایش 
عرفانلی یلا فلسلفی شلخصی. عرفان هلای وحدت گلرا یلا یگانله انلگار نیلز کله خللق 
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را انلکار می کننلد، همچلون همه خدایلی، تصویلر و تفسلیر درسلتی از خلدا و عاللم 
ندارنلد. همه خدایلی و یگانه انلگاری، در برخلی از مکتب هلای شلرقی دیلده می شلود. 
در عرفلان هنلدو، حقیقلت نفس انسلانی هملان خداسلت؛ آتمن همان برهمن اسلت. 
در برخلی از فرقه هلای شلبه عرفانی نوظهلور نیلز ماننلد فرقله »اشلو«، ایلن عقیده به 
شلکل خاملی دیلده می شلود: کّل هسلتی خداسلت. اگلر در تفسلیر وحلدت وجلوْد 
تمایلز خلدا و خللق انلکار شلود، ملحلق بله همه خدایی یلا یگانه انلگاری خواهد شلد. 
البتله هلر نلوع اعتقاد به وحلدت هسلتی، همه خدایی یلا یگانه انگاری بله مفهوم باطل 
آن نیسلت. در بسلیاری از عرفان هلا، ازجملله عرفلان اسلالمی، نوعلی وحدت هسلتی 
پذیرفته شلده اسلت؛ املا درعین حال، ایلن اعتقاد به وحلدت، تمایز خاللق و مخلوق را 
انلکار نمی کنلد. مثاًل در فلسلفه مالصدرا، وجلود اصالت دارد و حقیقت واحدی اسلت. 
خداونلد وجلود اسلت، ممکنلات نیلز وجودند؛ وللی بین آنها مرزی اسلت. خلدا وجود 
مطللق اسلت و جهلاْن وجلود فانلی. او غنلی مطلق اسلت و ماسلوا فقیلر. درعین حال، 
هلم خلدا و هلم خللق، تحت پوشلش وحلدت وجلود قلرار می گیرنلد و سرتاسلر عالم 

جلز یلک حقیقلت نیسلت و آن هم وجود اسلت.

3(عرفانبدونتوحید
خداگرایلی نیلز ممکلن اسلت درسلت یلا نادرسلت تفسلیر شلود. ازایلن رو، نمی تلوان 
مطمئلن بلود کله هلر عرفان خداگرایی، بر اعتقاد درسلتی اسلتوار باشلد؛ مثلاًل عرفان 
مسلیحی عرفانلی خداگراسلت، ولی خدای مسلیحی خدایلی تثلیثی به شلمار می رود. 
بااینکله مسلیحیت موجوْد قدم بلندی به سلوی حقیقت برداشلته اسلت و بله خدا باور 
دارد، اّملا به جلای توحیلد بله تثلیلث قائلل اسلت کله مصلون از نوعی شلرك نیسلت. 
توحیلد اسلالمی کله توحیلد ناب اسلت، با آملوزه »ُقلْل ُهلَو اهلُل أََحلٌد«، هر نلوع تکّثر 
و شلرك را در خلدا به طلور اکیلد نفلی می کنلد. اسلالم خدایلی را کله تجّسلد یابلد و 
صلورت ملاّدی پیلدا کند، نمی پذیلرد. عالوه بر توحیلد ذاتی، اعتقاد بله توحید صفاتی 
نیلز الزم اسلت. هلم انلکار صفلات حق تعاللی و هم قلول به زیلادت صفات، با مشلکل 
مواجله اسلت و مباحثلات متکلّمان شلیعه بلا معتزله و اشلاعره در زمینله صفات حق، 
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 ،ناظلر بله ایلن مسلئله اسلت. در الهیات شلیعی، بله برکلت آموزه هلای معصومان
توحیلد صفاتلی بله شلکلی منطقی تصویر شلده اسلت. در ایلن دیدگاه، وحلدت ذات 
بلا کثلرت صفلات ناسلازگاری نلدارد؛ زیلرا همله صفلات بله وجلود واحلد موجودنلد. 
پلس از همله اینهلا، ممکلن اسلت کسلی در توحیلد عبلادی و در مقام پرسلتش خدا 
و سلیر و سللوك و دل بسلتگی دچلار شلرك شلود و کسلی یا چیلزی دیگلر را به جای 
خلدا بنشلاند. فرقه هایلی وجلود دارنلد کله در آنهلا قطلب یلا مرشلد شلأن و جایلگاه 
خدایلی پیلدا می کنلد. از سلوی دیگلر، علده ای بلا توجله بله بحلث توحیلد )و اینکله 
فقلط خلدا واجب االطاعله اسلت( پنداشلته اند کله محبلت و احتلرام بله پیامبلر و 
ائّمله اطهلار شلرك اسلت. آنها توجله نکرده اند کله پیامبر بله دلیل اینکله پیام آور 
اسلت و املام بله دلیلل اینکله وللی خلدا شلمرده می شلود و از خلدا سلخن می گوید، 
بایلد ملورد محبلت و احتلرام باشلند. چون ما با خلدا ارتبلاط وحیانی نداریلم و پیامبر 
و املام واسلطه بیلن خلدا و ملا هسلتند، اطاعلت از آنلان اطاعلت از خلدا و محبلت به 
آنلان محبلت به خداسلت. همچنین، ممکن اسلت کسلی چنلان در والیت غرق شلود 
کله توحیلد را فراملوش و بله اولیلا نگاه اسلتقاللی کند و نقش واسلطه گری آنلان را از 
یلاد ببلرد؛ درحالی کله باالتریلن افتخلار انبیلا و اولیا این اسلت کله عبد خدا هسلتند، 

چنان کله می گوییلم: اشلهد اّن محملداً عبلده و رسلوله.

4(عرفاندینگریز
کسلانی هسلتند کله بله خلدای واحلد اعتقاد دارنلد و خلدا را نیلز محور عرفلان خود 
می داننلد؛ وللی بله دیلن، وحلی، و کتلاب آسلمانی پایبنلد نیسلتند. اینان طرفلداران 
عرفلان دئیسلتی هسلتند که وحلی و نبّوت را انلکار می کنند و عقل را برای رسلتگاری 
کافلی می داننلد. در ایلن دیلدگاه، عقلل مبنلای معنویلت و عرفلان قلرار می گیلرد. 
دئیسلت کسلی اسلت کله بله خلدا اعتقلاد دارد؛ وللی درعین حلال، بلر آن اسلت کله 
خلدا وقتلی عاللم را آفریلد، کارش بله پایان رسلید و او را دیگلر با عالم کاری نیسلت. 
عاللم مثل سلاعتی اسلت کله خلدا آن را تنظیم کرده اسلت و پلس از تنظیلم، به طور 
خلودکار عملل می کنلد. دئیسلت ها می پندارنلد: خلدا همچلون بّنایلی اسلت کله 
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خانله ای را سلاخته اسلت، وللی بقلای آن خانله قائلم بله بقلای سلازنده آن نیسلت. 
خلدا بعلد از خلقلت عاللم، دخالتلی در آن نلدارد؛ نله دخاللت تکوینلی، نله دخاللت 
تشلریعی. مسلیر و سرنوشلت عاللم را قوانیلن طبیعت تعییلن می کنند. تشلریع یعنی 
وضلع قانلون و وظیفله انسلان هم به خود انسلان ها واگذارشلده اسلت. پلس، طبیعت 
کار خلود را انجلام می دهلد و انسلان ها هلم بله ایلن دلیلل کله عقلل دارنلد، بایلد 
تکلیلف خلود را روشلن کننلد. یکلی از علّت هلای بلروز ایلن تفکلر در غلرب، همانلا، 
وجلود ادیلان تحریف شلده و انحرافلی اسلت. طرفلداران این تفکلر، وقتلی در برخی از 
ادیلان بلا تعالیلم غیرعقالنی روبله رو می شلوند، نتیجه می گیرنلد که این گونله مطالب 
نمی توانلد از سلوی خلدا باشلد. آنلان می گوینلد: حلال کله عقلل ملا بهتلر از دیلن 
واقعیلات را درك می کنلد، دلیللی نلدارد کله از تعالیلم کتلاب مقلّدس پیلروی کنیم. 
گاهلی از ایلن نلوع دین داری و خداپرسلتی بله »دین طبیعلی« تعبیرمی کننلد که در 
مقابلل دیلن تاریخلی و نهادینه شلده قلرار می گیلرد. علّلت دیگلر، عملکلرد نامناسلب 
روحانیلان و دسلتگاه دینلی در ایلن فرهنگ هاسلت کله موجب سسلتی اعتقلاد مردم 
بله تعالیلم آنهلا می شلود. برخلی نیلز بله علّلت دسترسلی نداشلتن بله دین حلق، به 
خداپرسلتی و حتلی عرفلان بلدون دیلن بسلنده می کننلد. در فرقه هلای شلبه عرفانی 

جدیلد نیلز دین گریلزی و حتلی دین سلتیزی به صلورت پررنگلی دیلده می شلود.

5(عرفانبدونوالیت
برخلی از گرایش هلای عرفانلی در بین مسللمانان همه عناصر مثبت یادشلده را دارند؛ 
اّملا عرفلان آنهلا عرفلان بلدون والیلت وللی معصلوم اسلت. یکلی از عناصلر کلیلدی 
عرفلان اسلالمی »والیلت« اسلت. برخلی از فرقه های صوفیله، هم در شلناخت مفهوم 
والیلت و هلم در تعییلن مصلداق آن، دچلار خطلا شلده اند. آنهلا از والیلت اولیلای 
راسلتین دور شلده، و بله والیلت اولیای دروغیلن پناه برده انلد. دور شلدن از هدایت و 
والیلت معصلوم خطلای قابل اغماضی نیسلت، بلکه لغزشلی اسلت که منشلأ انحرافات 
و کج اندیشلی های دیگلری می شلود. در برخلی از فرقه هلای تصلّوف و نیلز فرقه هلای 
نوظهلور، قطلب و پیلر یلا رهبلر فرقه بلر جایلگاه »وللی« تکیله می زنلد و از پیروانش 
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بیعلت و اطاعلت مطللق می طلبد. املروزه، در بیلن فرقه های مّدعی عرفلان و معنویت، 
کسلانی مّدعی قطبیت هسلتند که حتی بر طبق معیارهای تصّوف سلّنتی، شایسلتگی 
چنیلن مسلندی را ندارنلد. اینلان بلرای رسلیدن بله امیلال پایان ناپذیلر خلود، از این 
جایلگاه و از پیلروان سلاده دل و نلاآگاه خود سوءاسلتفاده می کنند. سلید حسلین نصر 
در ایلن زمینله می نویسلد: خیل مرشلدنماهایی که املروزه روی زمین پرسله می زنند، 
نمی تواننلد نهاللی را کله ریشله هایش قطلع گردیده اسلت، شلکوفا کننلد؛ هرقدر هم 
کله چنیلن افلرادی سلعی کننلد کلملات یلا آرا و نظرهلای زیبلا از خزانله پایان ناپذیر 
حکملت ذوقلی، کله هم در جهان شلرق و هم در جهلان غرب یافت می شلود، اقتباس 
کننلد. امکانلات موجلود در عقلل شلهودی بشلر، کله الزم اسلت فعلیت پیلدا کنند تا 
انسلان بتوانلد بله نحلوی واقعلی و پایدار بله معرفت قدسلی نائل شلود، جلز از طریق 
عقلل الهلی... فعلیلت نمی تواننلد یافلت. هرکلس مّدعلی اسلت خلودش به تنهایلی و 
مسلتقل از یلک سلّنت زنلده، می توانلد از عهلده چنیلن وظیفله ای برآیلد، درواقلع، 
خلود را »لوگلوس« یلا »تجلّلی لوگلوس« می دانلد که بلا توجه بله چشلم انداز کنونی 
]جهلان[، چنیلن اّدعایلی همان قلدر نابخردانه اسلت که کسلی خلود را صاعقله بداند؛ 
بلدون آنکله از نلور یلا تنلدری کله بالضروره هملراه آن اسلت، برخلوردار باشلد )نصر، 

1380، ص517(.

6(عرفانعقلگریز
در یکلی از آموزه هلای عرفانلی، عقلل و به ویلژه فلسلفه حجیلت و اعتبلار نلدارد و بین 
عرفلان و عقلل، ناسلازگاری وجلود دارد. ایلن عرفلان کله عرفلان عقل گریلز خوانلده 
می شلود، انلواع و اقسلام عللم را به مثابله عللم ظاهلری یا عللم بحثی، تحقیلر می کند. 
در عرفلان مسلیحی، مشلهور اسلت کله خدا متعلّق عشلق اسلت، نله معرفلت. عرفای 
راسلتین عرفلان را فلوق عقلل می داننلد، نله مخاللف و ضلد آن. آنلان ارزش عقلل را 
انلکار نمی کننلد، بلکله بله محدودیلت آن توجه دارنلد. غرض آنهلا این اسلت که برتر 
از عقلل، راه دیگلری وجود دارد که همانا شلهود و کشلف بی واسلطه حقایق اسلت و با 
تهذیلب نفلس و عشلق به خلدا حاصل می شلود. عقل نه تنهلا معتبر اسلت؛ بلکه بدون 
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عقلل، نمی تلوان در معرفلت گاملی برداشلت. اگلر عقلل را از عرفلان جلدا کنیلم، آن 
عرفلان نیلز بی اعتبلار می شلود. آری، عرفان ناب اسلالمی عقلل را کافی نمی دانلد، اّما 
آن را الزم و ضلروری می شلمارد؛ چنان کله در کنلار آن، وحلی را نیز ضلروری می داند. 
اّملا برخلی توّهلم کرده انلد که عقل از اسلاس باطل و مزاحم اسلت و بایلد آن را نادیده 
گرفلت؛ ازایلن رو، عللوم ظاهلری لغلو و باطل انلد و نباید عملر را در تحصیلل آنها تلف 
نملود. ایلن توّهم که منشلأ بسلیاری از خطاها و انحرافلات در برخی افلراد و فرقه های 
مّدعلی عرفلان شلده، خلالف تعالیلم قرآنلی و روایی اسلت که بله عقل و عللم جایگاه 
رفیعلی می دهلد. برخلی از عرفلا نیلز اهل عللوم ظاهلری و بحثلی را تحقیلر کرده اند؛ 
اّملا مقصلود آنهلا بی اعتبلاری و بی فایده یا باطلل بودن ایلن علوم نبلوده، بلکه مقصود 
ایلن بلوده اسلت کله به صرف دانسلتن عللوم ظاهری، کسلی به رسلتگاری نمی رسلد 
و بلرای نجلات و رسلتگاری نهایلی نمی تلوان فقلط به عقل بسلنده کرد. عقلل مرکبی 
اسلت کله تلا جایلی ملا را پیلش می بلرد؛ وللی بعلد از آن، دیگلر کارایلی نلدارد. عقل 
یکلی از ابزارهلای معرفتلی ماسلت؛ اّملا همله حقایلق عاللم را بلا ایلن ابلزار نمی توان 
شلناخت. اگلر بخواهیلم بله ورای افق هلای ظاهلری بنگریلم، بله چیلزی دیگلر نیلاز 

داریلم کله از راه تهذیلب نفلس و توجله بله خداونلد و عرفلان به دسلت می آید.

7(عرفانشریعتگریز
دیلده می شلود کله برخلی از فرقه هلا یا افلراد مّدعلی عرفان بله دین اعتقلاد دارنلد، اّما 
برخلی از اجلزا و عناصر دین را نادیده می گیرند یا تفسلیر نادرسلتی از آن ارائه می کنند. 
پوللس شلریعت را از مسلیحیت برداشلت و در پلی آن، شلریعت از زندگی مسلیحیان و 
ازجملله عارفلان مسلیحی حلذف گردید. در بیلن برخی از صوفیه نیز کسلانی هسلتند 
کله بله فقله و شلریعت بی اعتنایند. آنهلا با طلرح مراتب شلریعت، طریقلت، و حقیقت، 
احلکام فقهلی را فقلط بلرای عامله ملردم می داننلد و خلود را، کله خلواص و واصلل به 
حقیقلت می پندارنلد، فلوق احلکام شلریعت و بی نیاز از آن می شلمارند. ایلن نیز خطای 
آشلکاری اسلت کله بله اصاللت و وثاقلت یلک مکتلب آسلیب می زنلد. احکام شلریعت 
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قوانین الهی و مظهر اراده و مشلیت خداوند برای تأمین سلعادت بشلر هسلتند؛ چگونه 
می تلوان بلا بی اعتنایلی بله احلکام الهلی، مّدعلی عرفان و تقلّرب به خدا شلد!

8(عرفانبدونزندگی
برخلی از مّدعیلان عرفلان هسلتند کله عرفلان را بلا زندگلی ناسلازگار می داننلد. آنلان 
عرفلان انلزوا، عرفلان فلردی محض، و عرفلان ترك مطلق دنیلا و زندگی ریاضت کشلانه 
را ترویلج می کننلد. ایلن گرایلش بله بی توجهلی شلخص بله مسلئولیت های فلردی و 
اجتماعلی می انجاملد و چنیلن کسلی از کار و کوشلش مولّلد دسلت برملی دارد و بله 
عنصلری بی خاصیلت و حتلی آسلیب زا تبدیلل می شلود. پیلروان عرفان بلدون زندگی، 
از تشلکیل خانلواده پرهیلز می کننلد و آن را مانلع سللوك معنوی می پندارند. از حسلن 
بصلری نقلل اسلت که اگلر خداوند بلرای فردی خیلر و نیکی بخواهلد، او را دچلار زن و 
فرزنلد نخواهلد کلرد. ریاح بن عمرو قسلی گفت: شلخص بله درجه یقین نمی رسلد، مگر 
اینکله زن خلود را چلون بیلوه ای رها کند و فرزنلدان خود را چون یتیملان کند و به النه 
سلگان پنلاه بلرد. این مکتب که مناسلب اسلت »مکتلب کلبلی« نامیده شلود، انحراف 
و عدوللی آشلکار از عرفلان اصیلل اسلالمی اسلت؛ زیلرا عرفان اسلالمی عرفلان زندگی، 
کار، و مسلئولیت اسلت. آنچله در اسلالم و عرفلان اسلالمی نکوهلش شلده، حلّب دنیلا 
و توّغلل در املور دنیلوی و دل بسلتگی بله املور فانی و غفللت از خدا و حیلات معنوی و 
روحانلی و خودخواهلی و لّذت محلوری و بی توجهی به خلق خداسلت. اّما کار و کوشلش 
بلرای رزق حلالل و خلوب زیسلتن و بهره منلدی مشلروع و معتلدل از نعمت هلای الهی 

املر مطلوبلی اسلت که هیلچ منافاتی بلا حیات روحانلی و معنلوی ندارد.

9(عرفانبدوناخالق
کسلی کله بله عرفان بلدون اخلالق متمایل اسلت، در خیال خویش بلا خدا ارتبلاط دارد؛ 
وللی بله رابطله اش بلا انسلان های دیگلر بی توجه اسلت. گویا در ایلن عالم، فقط او هسلت 
و خلدا؛ و دیگلر هیچ چیلز نیسلت. البتله، تصلّوری هلم کله از خلدا دارد، تصّور نادرسلتی 
اسلت. او بلا انسلان ها عبوس، بی مهلر، و تندخوسلت. در برخی از عرفان هلای همه خدایی، 
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عقیلده بلر آن اسلت کله خلدا فلوق همله تمایلزات و تناقضلات اسلت. ازایلن رو، او ورای 
تمایلزات اخالقلی اسلت و در فراسلوی نیلک و بلد قلرار دارد. علارف نیز هنگامی کله با او 
یگانله می شلود، بله ورای هرگونله تمایز قلدم می نهد و از احلکام مقیدات رهایلی می یابد. 
از دیلدگاه عرفلان اصیل اسلالمی، مبنای ایلن آراء مخدوش اسلت و خوش رفتاری با دیگر 
انسلان ها و خدملت بله آنهلا از ارکان عرفان شلمرده می شلود. رعایت اصلول و ارزش های 
اخالقلی بلرای همله الزامی اسلت و بدون آن نمی تلوان از دین داری و عرفان سلخن گفت.

10(عرفانسیاستگریز
بعضلی عرفلان را بلا زندگلی اجتماعلی )و دخاللت در سیاسلت( ناسلازگار می داننلد. آنان 
سیاسلت و ریاسلت را ملالزم بلا آلودگلی و فسلاد می انگارنلد و مصونیلت از آلودگلی را 
در دوری از سیاسلت و اجتملاع می جوینلد. ایلن نیلز خطاسلت و بلا سلیره پیامبلرd و 
معصوملان هماهنلگ نیسلت. امام خمینلی u که خلود از عارفان باهلل بلود، با پیروی 
از همیلن سلیره، رهبلری بزرگ تریلن انقلالب را در قلرن بیسلتم به عهده گرفت و منشلأ 
مهمتریلن تحلّوالت سیاسلی معاصلر گردیلد. او در عملل نشلان داد کله نه تنهلا عرفان با 

سیاسلت درسلت ناسلازگار نیسلت، بلکه سیاسلت واقعی باید در سلایه عرفان باشلد.1

1 .عملده مطاللب دربلاره عرفلان برگرفتله از مقالله دکتلر محملد فنایلی اشلکوری اسلت. )ر.ك: مجلله علمی-ترویجلی معرفلت، شلماره 161، 
اردیبهشلت 1390(



130



فصلچهارم:جوانو
تربیتمعنویوعبادی



132



133 فصل چهارم، جوان و تربیت معنوی و عبادی 

مقدمه
عبلادت و معنویلت سلرلوحه تعالیلم همله انبیلا و سلفیران الهلی و نشلانه ایملان و 
عبودیلت انسان هاسلت. نیایلش و عبادت عالوه بلر جنبه سپاسلگزاری و اعالم بندگی، 
نیلاز روحلی و روانلی انسان هاسلت و آنهلا در پرتلو ایلن ارتبلاط معنوی، بله اطمینان 
و آراملش می رسلند. نیلاز بله پرسلتش و عبلادت در وجلود همله انسلان ها قلرار داده 
شلده اسلت و از اجلزای جدایی ناپذیلر از انسلان بله حسلاب می آید. هر انسلانی به طور 
فطلری ایلن نیلاز و تمایل را در خود احسلاس می کنلد و اگر فطرت خلدادادی را زنگار 
نگرفتله باشلد، میلل و گرایش به سلوی عبلادت و پرسلتش، غیرقابل انلکار خواهد بود.

مفهومعبادتومعنویت
 معنویلت، نیرویلی روح بخلش و انگیزاننلده زندگلی اسلت؛ انلرژی کله الهام بخش فرد 
بله سمت وسلوی فرجاملی معیلن و یا هدفلی به سلوی ورای فردیت اسلت )گریفیتس 
و هملکاران1، 2010 بله نقلل از سلنگری، 1393 ص22(. در تعریفلی دیگلر گفتله 

1 .Griffths et al
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شلده: »معنویلت به مثابله انلرژی، معنلا، هلدف و آگاهلی در زندگلی اسلت«)کاواناق، 
1999 بله نقلل از سلنگری، 1393 ص22( هارتلز، معنویت را تجربله ای متعالی بامعنا 
و مبتنلی بلر عشلق تعریلف می کنلد. )بله نقلل از سلنگری، 1393 ص23( معنویلت، 
بعلدی از تجربه انسلانی اسلت کله متضمن باورها و اعملال متعالی اسلت. )پاراگامنت، 
2007 بله نقلل از واللش، 2009( معنویلت ممکلن اسلت در بیلرون از سلاختارهای 
رسلمی دینلی نیلز تجربله شلود و املری گسلترده تر و شلخصی تر از دیلن محسلوب 
می شلود. )الکینلز، 1990 بله نقل از والش، 2009( منابع معنوی ممکن اسلت شلامل 
انجلام نملاز، مراقبله، تشلریفات سلنتی ایمانلی و مشلارکت در انجملن دینلی باشلد. 
بسلیاری افلراد که خویلش را متدین محسلوب نمی کننلد، زندگی های عمیقلاً معنوی 
را می گذراننلد و بله شلیوه های متنوعلی از پلرورش معنوی برخوردار می شلوند. برخی 
بله نوسلازی و پیونلد طبیعلت و هنرهای خاّلق دسلت می یابند، برخی دیگلر از طریق 
انسلان گرایی غیرمذهبلی، بله معنلا و هلدف دسلت می یابنلد و بله دیگلران خدملت 

می کننلد بله فعالیت هلای اجتماعلی مشلغول اند.
یلک تعریلف عمیلق از معنویلت عبارت اسلت از املری که یلک نفر را به همه هسلتی 
پیونلد می زند.)گریفیتلس، الپلوت، گریفیتلس، 2002 بله نقلل از واللش، 2009( این 
املر متضملن یلک سلرمایه گذاری فعال بلرای مجموعله ای از ارزش های درونی اسلت 
کله احسلاس معنلا، کلیلت، انسلجام و ارتباط بلا دیگلران را در یک واحدی که شلامل 
همله زندگلی، طبیعلت و هسلتی اسلت، زیلر بلال و پلر می گیرد.)رایت، واتسلون، بل، 
1996 بله نقلل از واللش، 2009( همان طلور کله مالحظه شلد، گسلتره ای از مفاهیم 
بلرای تعریلف معنویلت ارائه شلده اسلت کله بله نظلر می رسلد وجله مشلترك همله 
تعاریلف، فراتلر رفتلن انسلان از خلود و نیازهای زیسلتی و روانی خویشلتن اسلت. در 
دیلدگاه اسلالمی نیلز هر چیزی که با خلوص و پاکی انجام شلود و در راسلتای عبادت 
و بندگلی خاللق متعلال باشلد و هماهنلگ بلا ارزش های دینی باشلد، معنویت اسلت. 
به عبارت دیگلر معنویلت از نلگاه اسلالم عبلارت اسلت از نوعلی ارتباط با خاللق متعال 
کله متضملن ایملان بله غیلب، ایمان به خلدا، انگیلزه الهی و در راسلتای قرب بیشلتر 
بله خداونلد اسلت و للذا می توانلد هم شلامل اعملال عبادی باشلد و هم شلامل اعمال 
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اخالقلی )سلنگری، 1393 ص26(. عبلادت یعنلی بندگلی کلردن، طاعلت و نهایلت 
تعظیلم بلرای خلدا، رام بلودن در مقابل دسلتورات الهی، سپاسلگزاری و خضوع، انجام 
دسلتورها و پرهیلز از نواهلی الهلی و التلزام جلدی بله آنان)حسلینی دشلتی، 1376، 
ج7، ص202(. شلهید مطهلری می فرمایلد: »پرسلتش و عبلادت، یلا قوللی )ذکلری( 
اسلت یلا عمللی. عبلادت قولی و ذکلری عبارت اسلت از یک سلسلله جمله هلا و اذکار 
کله بله زبلان جلاری می شلود؛ مثل ال الله ااّل اهلل، سلبحان اهلل، تلالوت حمد و سلوره و 
غیلره؛ و عبلادت فعللی )عملی( مشلتمل بلر انجام کارهایی اسلت مثل رکوع، سلجود، 
حلج، جهلاد، روزه گرفتلن«. ایشلان در ادامله می فرماینلد: »عبلادت چله قوللی و چه 
عمللی، یلک کار معنادار اسلت و آن عبارت اسلت از سلتایش و سلپاس قلادر متعال و 
اظهار تسللیم بودن در مقابل او و مطیع دسلتورات او بودن«)واعظی، 1381، ص22(. 
منظلور ملا از عبلادت و معنویلت، هرگونله رابطه معنلوی و عبادی با خداوند اسلت که 

در چارچلوب دسلتورات دینلی باشلد و به قصلد قربلت و رضایلت الهی انجلام گردد.

جایگاهعبادتومعنویتدرجوانی
نیایلش و عبلادت به عنلوان روح و جوهلره زندگلی، در تملام دوره هلای ُعملر، الزم و 
حیاتلی اسلت، وللی بلرای دوره جوانلی بله دلیلل حساسلیت و جایلگاه ممتلازی کله 
دارد، از ارزشلی دوچنلدان برخوردار اسلت. شلیرینی و لذتی که عبلادت در این مقطع 
از زندگلی دارد و تأثیلری کله در اندیشله و روان انسلان می گلذارد، قابل مقایسله بلا 
دوره هلای دیگلر نیسلت. اسلتاد شلهید، مرتضلی مطهلری می فرمایلد: »نهلرو ملردی 
اسلت کله از سلنین جوانلی المذهب شلده و در اواخلر عمر، حاللش تغییر کلرده بود. 
خلودش می گویلد: ملن در روح و جانلم کمبلودی احسلاس می کنلم کله هیچ چیلز 
نمی توانلد آن را پلر کنلد؛ مگلر یلک معنویلت. عللت این اضطرابلی که در جهلان پیدا 
شلده، تضعیلف نیروهلای معنلوی اسلت. املروز کله در دنیلا بیماری هلای روانلی زیاد 
شلده، در اثلر ایلن اسلت کله برخلی ملردم، از عبلادت و پرسلتش رو برگردانده اند. ما 
ایلن حسلاب را نکلرده بودیلم، وللی بدانید کله هسلت« )مطهلری، 1358، ص292(. 
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درجاتعبادات
روشلن اسلت که معرفت و شلناخت انسلان ها در یک مرتبه نیسلت و هر فردی دارای 
توانایلی ویلژه خلود اسلت. دربلاره شلناخت پلروردگار نیز هلر کس بله انلدازه توانایی 
و معرفتلی کله دارد بله عظملت او پلی می بلرد و بلر هملان اسلاس خداونلد را عبادت 
می کنلد. عبودیلت پلروردگار دایرملدار صفلر یا صد نیسلت؛ یعنی این گونه نیسلت که 
خداونلد فقلط در صورتلی ملا را بپذیلرد کله در اعملال و رفتارمان هیچ نظلری جز به 
خلود ذات اقلدس الهلی نداشلته باشلیم، و در غیر این صلورت هیچ حّظلی از عبودیت 
بلرای ملا قائلل نباشلد. عبلادت پلروردگار بله دلیلل متفلاوت بلودن درجات شلناخت 
افلراد، دارای مراتلب بی شلماری اسلت و همله مراتلب آن مطللوب و ارزشلمند اسلت؛ 
منتهلا بعضلی مراتلب، از کملاالت بیشلتری برخلوردار اسلت و ارزش بیشلتری دارد؛ 
مثلاًل شلناخت افلراد درباره رهبلران دینی جامعه متفاوت اسلت و هرکسلی بله اندازه 
فهلم و اسلتعدادی کله دارد بله لیاقت هلای آنهلا پی می بلرد. البتله معنای این سلخن 
چنیلن نیسلت کله انسلان ها در انجلام دسلتورات الهلی بله حداقلل اکتفا کننلد، بلکه 
همله بایلد التلزام بله واجبات و تلرك کارهلای حلرام را جلدی بگیرند؛ منتهلا ممکن 
اسلت در میلزان معرفلت و شلناخت خداونلد متفاوت باشلند و هر دسلته ای بله دلیل 
خاصلی خداونلد را عبلادت کننلد. برای توضیلح و تبیین مطللب، از سلخنی نورانی از 

حضلرت عللی اسلتفاده می کنیم.
آن حضلرت ضملن تقسلیم بندی عبادت کننلدگان می فرماینلد: »گروهلی خلدا را بله 
رغبلت و طمع بهشلت عبلادت می کننلد، عبادت اینان عبادت تجارت پیشلگان اسلت. 
گروهلی خلدا را از تلرس جهنلم و عذابش عبلادت می کنند، این عبادت بردگان اسلت 
و گروهلی نیز خداوند را از سلر سلپاس عبلادت می کنند، این عبادت آزادگان اسلت«1 
)کلینلی، 1407، ج2، ص84(. در اسلالم هیچ کلدام از ایلن سله نلوع عبادت رد نشلده 
اسلت، چلون به هرحلال مرتبه ای از مقصود حاصل شلده اسلت؛ زیرا مقصود این اسلت 
کله بنلده، اراده خلود را تابلع اراده خلدا قرار بدهد؛ ایلن تبعیت گاهی به طمع بهشلت 

1 . إِنَّ الُْعبَّلاَد ثاََلثَلٌه َقلْوٌم َعَبلُدوا اهللَ َعلزَّ َو َجللَّ َخْوفلًا َفِتلْلک  ِعَبلاَدُة الَْعِبیِد َو َقلْوٌم َعَبلُدوا اهللَ تََباَرك َو تََعالَلی َطلََب الثَّلَواِب َفِتلْک  ِعَبلاَدُة اأْلَُجَراِء 
َو َقلْوٌم َعَبلُدوا اهللَ َعلزَّ َو َجللَّ ُحّبلاً لَلُه َفِتلْک  ِعَبلاَدُة األْْحلَراِر َو ِهی أَْفَضلُل الِْعَباَدِه.
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اسلت و گاهلی از تلرس جهنلم، و زمانلی نیز چلون خدا را سلزاوار پرسلتش یافته، تن 
بله عبلادت می دهلد، املا مرتبله و ارزش هرکلدام از ایلن عبادت هلا با یکدیگلر تفاوت 
دارد و تلا شلخص بله مرحله عبادِت احرار و آزادگان نرسلد، بنده خالص نشلده اسلت. 
آنلگاه بنلده خالص خواهد شلد که همچلون امیرالمؤمنیلن، علی بگویلد: خدایا تو 
را نله از تلرس آتشلت و نله بله طملع رسلیدن بله بهشلت، بلکله تلو را چون شایسلته 
عبلادت و فرمان بلرداری و پرسلتش یافتلم، عبلادت می کنم1 )مجلسلی، 1403، ج67، 
ص186(. البتله انسلان های کملی بله ایلن مراتلب می رسلند، وللی باید به این سلمت 

حرکلت کرد و کوشلید میلزان معرفت و شلناخت و عبلادت را افزایش داد.

انواععبادت
ازنظلر اسلالم، عبلادت چنلد دسلته اسلت: نلوع اول کارهایی اسلت کله مصلحتی غیر 
از عبلادت نلدارد و فلسلفه وجلودی آن تسللیم بلودن در برابلر خداوند متعلال و انجام 
اعملال و اذکاری ویلژه اسلت کله بلر اسلاس خواسلته خاللق متعلال انجلام می گیرد؛ 
مثلل نملاز، روزه، دعلا، حلج و ماننلد آنهلا که نوعلی بندگلی و کرنش و ارتبلاط خاص 
معنلوی بلا خداونلد در آنهلا وجلود دارد. نلوع دوم، کارهایلی اسلت که اصالتلاً عبادت 
نیسلت، وللی بله دلیلل خیلر و مفیلد بودن و بلا انگیلزه پاك الهلی انجام شلدن، رنگ 
عبلادت بله خلود گرفتله و ثلواب بسلیاری بلر آنهلا مترتلب گردیلده اسلت. ایلن نوع 
فعالیت هلا در زندگلی انسلان بی شلمار اسلت؛ مثلل درس خوانلدن، کار و تلالش، 
فعالیلت اجتماعلی و ... کله اگلر به قصلد نزدیکلی بله خلدا و رضایلت پلروردگار انجام 
شلود، عبلادت محسلوب می شلود و اجلر بسلیاری دارد. البتله پیکلره ایلن کارهلا باید 
طلوری باشلد کله صالحیت عبادت بودن را داشلته باشلد؛ یعنی فی حد ذاتله )اصالتاً( 
عملل خوبلی باشلد و مصلحلت نیلز داشلته باشلد و بلرای رضایلت خداوند نیلز انجام 
بگیلرد. للذا انسلان نمی توانلد کارهلای لغو و بیهلوده و ممنلوع و کارهایی کله در نظر 
خداونلد ناشایسلت اسلت را انجلام دهلد و قصلدش رضایت الهی باشلد. روشلن اسلت 
کله عبلادت نلوع دوم، جای عبلادت نلوع اول را نمی گیلرد و مقصود اصللی از عبادت، 

1 . ما َعَبْدتُک َخْوفاً ِمْن ناِرك و ال َطَمعاً فی جنَّتک لِکّن وَ َجْدتُک اَهاًل لِلِْعباَدِه َفَعَبْدتُک . 
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هملان نلوع اول اسلت کله همله نیازمنلد آن هسلتند و رملز سلعادت انسلان، هملان 
عبلادت اسلت. عبلادت نلوع دوم زمانلی ارزش می یابلد کله در کنلار عبلادت نلوع اول 
باشلد، وگرنله بلدون آن ارزشلی نلدارد و نمی توانلد وسلیله ای بلرای کملال و نجلات 
انسلان باشلد. مثلاًل اگر جوانی کارهلای اجتماعلی و خدمات خوبی بلرای جامعه انجام 
دهلد، وللی اهل نملاز، روزه، بندگی پلروردگار و انجلام واجبات نباشلد، کارهای خوب 

او ارزشلی نخواهلد داشلت و ملورد رضایت پلروردگار قلرار نخواهلد گرفت.

نمودهایعبادتومعنویت
عبلادت و معنویلت مصادیق و نمودهلای مختلفی دارد که مهمتریلن نمودهای عبادت 
را می تلوان نملاز، دعلا، روزه، حلج، زیارت و زکات، بیلان کرد. دعا و نملاز، از رفتارهای 
عبلادی اسلت )بقلره: 45 و153( کله تأثیر شلگرفی در آرامش و اطمینلان قلبی دارد. 
)طله:4 و رعلد: 28( هلر مقلدار توجه و دلدادگلی در دعا و نماز بیشلتر باشلد، آرامش 
و نورانیلت بیشلتری در پلی خواهلد داشلت )پناهلی، 1384(. نملازی می توانلد فرد را 
از انجلام دادن رفتارهلای نابهنجلار و گناهلان مخللِّ بهداشلت روانلی بلازدارد که نماز 
واقعلی و دارای حقیقلت باشلد. قلرآن دسلتور می دهلد کله انسلان هنلگام مسلتی به 
نملاز نزدیلک نشلود تلا بفهملد چله می گوید)نسلاء: 43(. روزه نیلز به عنلوان نملودی 
از رفتلار عبلادی زمانلی می توانلد باعلث تقویلت تقلوا و خودکنترلی شلود کله از روی 
اخلالص و بلرای رضای الهی باشلد )بقلره: 183(. همچنین فریضه زکات، نوع دوسلتی 
را بله انسلان می آملوزد و از رذیلت هایلی ماننلد خودخواهی و بخلل می رهاند و موجب 
رشلد فضایلل اخالقلی می شلود )توبله: 103(. امنیت اجتماعلی و مصونیلت از حزن و 
انلدوه، از بلرکات انفلاق و صدقله اسلت )بقلره: 275 و 278(. حلج و زیلارت، از اعمالی 
اسلت کله جاملع همله عبادت هلا اسلت. توحیلد و اعتقاد بله یگانگلی خداونلد، در آن 
ملوج می زنلد؛ پرداخلت زکات )قربانلی کردن(، انجلام نمازهای متعدد، دعلا و مناجات 
)دعاهلای احلرام و طلواف و غیلره( جلدا شلدن از دل بسلتگی دنیا )مشلعر و عرفات( و 
بیلزاری از شلیطان و... )مائلده: 98( در آن گنجانلده شلده اسلت. خانه خلدا )مکه( به 
دلیلل شلرایط ویلژه ای که دارد محلل امنیت قرار داده شلده اسلت و هرگونه درگیری 
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و ناامنلی در آن ممنوع شلده اسلت)بقره: 125(. 

نقشمعنویتوپرستشدرزندگی
ازآنجاکله ملردم بله دنبلال معنا، انسلجام، هدفمنلدی و پیونلد گسلترده تر در زندگی 
هسلتند، عالقله فزاینده ای به معنویت و عبادت در سراسلر دنیلا دارند )والش، 2009(. 
هلر زن و ملردی نیازمنلد اسلت بدانلد و بلاور پیدا کند کله خالق این جهان کیسلت و 
هلدف از خلقلت آن چیسلت. مایلل اسلت بداند که هدایلت بندگان و انسلان ها چگونه 
انجلام می شلود و اینکله سلرانجام ایلن زندگلی بله کجلا منتهلی می شلود. انسلان ها 
نیازمندنلد و می خواهنلد بداننلد کله رملز سلعادت و بهلروزی کلدام اسلت و چگونله 
می تلوان بله اهلداف بلنلد خلقلت نیل پیلدا کلرد. زن و ملرد نیازمند اتصال بله قدرت 
مطللق هسلتند. جلوان نیلز به دلیل طلراوت روح و صفای دل، بیشلتر از سلایر اقشلار 
جامعله، نیازمنلد پرسلتش و عبلادت در زندگی اسلت. دلیلل گرایش مضاعلف جوانان 

بله پرسلتش و عبلادت را می تلوان در چنلد چیز خالصله کرد:
 1. یافتن پاسخی مطمئن برای زندگی و چرایی آن؛

 2. یافتن تکیه گاهی مطمئن در دنیای متّغیر و پرشتاب؛
 3. برآورده کردن نیازهای معنوی از طریق ارتباط با کمال مطلق )خداوند(؛

 4. غلبه بر احساس بیهودگی و پوچی؛
 5. واداشتن روح به تفّرج و نشاط مناسب؛

 6. سپاسگزاری و ستایش از ولی نعمت.
 خداونلد متعلال در قلرآن کریلم هلدف از خلقت انسلان و هلدف از زندگلی را عبادت 
و بندگلی خداونلد و قلرب الهلی معرفی کرده اسلت1 )ذاریلات: 56( تنهلا راه هدایت و 
رسلتگاری انسلان، اطاعت پروردگار و تسللیم دسلتورات او بودن است2)یس: 61-60(. 
اگلر انسلان در خیمله اطاعت کننلدگان پلروردگار و بنلدگان مطیلع الهلی قلرار گیرد، 
بله اهلداف بلنلدی کله هملان سلعادت و کملال و بالندگلی ملادی و معنلوی اسلت، 

1 . َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِیْعُبُدوِن : و جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت و بندگی. 
َّلُه لَکْم َعُدوٌّ مُِّبیلٌن َوأَِن اْعُبُدونِلی َهَذا ِصَراٌط مُّْسلَتِقیٌم: ای فرزندان آدم )ای انسلان(  لیَطاَن إِن تَْعُبلُدوا الشَّ 2 . أَلَلْم أَْعَهلْد إِلَیکلْم یلا بَِنلی آَدَم أَن الَّ

مگلر بلا شلما عهلد نکلرده بودم که شلیطان را نپرسلتید، زیرا وی دشلمن آشلکار شماسلت و اینکه مرا بپرسلتید و این اسلت راه درسلت .
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نائلل خواهلد آملد. اگلر کسلی بله خیمله الهلی وارد نشلود، بایلد بله خیمله شلیطان 
و ابلیلس وارد شلده، جلزو مریلدان او شلود؛ چلون جلز ایلن راهلی نلدارد. اگلر چنین 
بشلود، زندگلی و آینلده ای تاریک و سرشلار از بدبختلی در انتظارش خواهلد بود؛ زیرا 
شلیطان دشلمن قسلم خورده انسلان اسلت و تمام تالشلش را برای گمراهی انسلان ها 
بله کار می گیلرد. خداونلد متعال در قلرآن کریم به صراحلت می فرمایلد: »ای فرزندان 
آدم )ای انسلان ها( مگلر بلا شلما عهلد نکلرده بودم کله شلیطان را نپرسلتید، زیرا وی 
دشلمن آشلکار شلما اسلت و اینکله ملرا بپرسلتید و ایلن اسلت راه درسلت )صلراط 
مسلتقیم(«1)همان(. پلس یلک هلدف اساسلی و اصللی در خلقت انسلان وجلود دارد 
و آن، عبلادت خداونلد و گلردن نهلادن بله دسلتورات الهلی اسلت و نمی تلوان گفلت 
اهلداف دیگلری در علرض عبلادت الهلی وجلود دارد. اگلر اهدافلی نیلز بلرای خلقلت 
انسلان وجلود داشلته باشلد کله دارد، همله در پرتلو عبلادت و بندگلی و در طلول آن 
قلرار دارد؛ بلرای مثلال اگلر آبادانلی زمیلن و رسلیدن بله کمال، جلزء اهلداف خلقت 
اسلت، همله در سلایه عبلادت و اطاعلت از پلروردگار و در چارچلوب دسلتورات شلرع 

مقلدس میسلر خواهلد بود.
سلؤالی کله در اینجلا مطلرح می شلود این اسلت کله خداوند چله نیازی به عبلادت ما 
دارد کله هلدف خلقلت را عبلادت و پرسلتش خلود قلرار داده اسلت؟ آیا خداونلد نیاز 
داشلته کسلی در مقابللش خضلوع و خشلوع کنلد و آیلا اطاعت ملا از دسلتورات الهی 
بلرای او نفعلی دارد؟ آیلا اگر عبادتلش نکنیم، عصبانی می شلود؟ در پاسلخ باید گفت: 
خداونلد نله نیلازی بله عبلادت ملا دارد و نله از عبلادت ما للذت می برد؛ چلون او خود 
کملال مطللق اسلت و بلا عبلادت ملا نله چیلزی بله او اضافله می شلود و نه چیلزی از 
او کلم می گلردد. حضلرت عللی دراین بلاره می فرمایند: »خداونلد مخلوقلات را آفرید، 
درحالی کله از اطاعتشلان بی نیلاز و از نافرمانلی آنهلا در املان بلود؛ زیلرا معصیلت 
گناهلکاران او را زیلان نلدارد و اطاعلت فرمان بلرداران سلودی بله او نمی رسلاند ]بلکه 
َغلرض و هلدف از اَملر بله اطاعلت و نَهلی از معصیلت، سلود بلردن بنلدگان اسلت[«2 

َُّه لَکْم َعدوٌّ ُمبیٌن َواَِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقیم . یطان اِن 1 . اَلَْم اَْعَهْد إلَیکْم یا بَنی آَدَم اَْن ال تَْعُبُدوا الشَّ
ُه َمْعِصیلُة َمْن َعصلاُه و التَْنَفُعُه  2 . َفلإِنَّ اهلل ُسلْبحانَُه و تعاللی َخلَلَق الَْخلْلَق حیلَن َخلََقُهلْم َغنیلاً َعلْن طاَعِتِهْم، اِمنلاً ِملْن َمْعِصیِتِهْما النه التَُضلرُّ

طاَعلُه َملْن أَطاَعُه .
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)نهج البالغله، خطبله 184(. به درسلتی کله تنهلا در پرتلو بندگی و اطاعلت از حضرت 
حلق می تلوان بله خوشلبختی رسلید. خداونلد متعلال بله دلیلل لطلف و رحمتی که 
بلر بنلدگان خلود دارد و نیلز دریلای فیلض و کراملت بلودن، می خواهلد بنلدگان از 
طریلق عبلادت و فرمان بلرداری از پلروردگار بله زندگلی باصفلا و نورانلی کله ممللو 
از معنویلت اسلت، نیلل بیابنلد و حیاتلی زیبلا و دل نشلین و اطمینان بخلش داشلته 
باشلند. بلرای رسلیدن به مقلام عالی کملال و مقام بندگلی خداوند بایلد در اولین گام 
سلعی کنیلم هلر چله بیشلتر اراده خلود را تابلع اراده خداوند قلرار داده، در مسلیری 
کله او تعییلن فرملوده اسلت حرکت کنیلم و از خواسلته های دل و نفس املاره فرمان 
نبریلم، بلکله تابع اراده و خواسلت الهی باشلیم؛ اعملال خود را مطابق دسلتورات دین 
مبیلن اسلالم قلرار دهیلم و مطیع دسلتورات الهلی باشلیم. برخلورداری از معنویت و 
عبلادت علالوه بلر اینکله باعث سلعادت ابلدی اسلت، در ابعلاد مختلف حیلات فردی، 
اجتماعلی و حتلی در سلالمت روانلی افلراد نیز نقش آفرین اسلت. شلریل و الرسلون1 
در پژوهش هلای متعلددی کله روی افلراد بیملار انجام دادنلد، دریافتند کله اعتقادات 
مذهبلی و بلاور بله خداونلد در بهبلودی سلریع تر ناراحتی هلا دخاللت دارد و بهبودی 
در افلراد مذهبلی به مراتلب سلریع تر و موفق تلر از افلرادی اسلت کله اعتقلادی بله 
خداونلد ندارنلد. همچنیلن آقلای پیترسلون2 در مقالله خود با عنلوان »جایلگاه ایمان 
مذهبلی در بهداشلت روانلی« نتیجله می گیلرد کله ایملان بله خداوند و بلاور مذهبی 
در دوره هلای دشلوار و تحمل ناپذیلر ازجملله در گرفتلاری بدنلی و روحلی، به انسلان 

آراملش می دهلد )احملدی ابهلری، 1376، ص28(. 
پالینلکاس3 )1982 م.( بلا بررسلی نقلش سلخنرانی ها و موعظه هلای مذهبلی در 
کاهلش اضطلراب چینی هلای مسلیحی مهاجلر مقیم »سلان دیه گلو« اظهلار می دارد 
کله مراسلم مذهبلی بلرای ایلن افلراد، نوعلی حاللت حمایتلی ایجلاد می کنلد؛ زیلرا 
دوسلتی های رهایی بخلش و شلفادهنده مرتبلط بلا حلاالت روحانلی، سلالمت روانلی 
بلرای آنلان بله وجود می آورد. موریلس4 )1983 م.( با بررسلی تأثیر زیلارت مکان های 
1 . Sherrill, Larson
2 . Peterson
3 . Palinkas, L.A
4 . Morris P.A
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مقلّدس بلر اضطلراب و افسلردگی از طریلق اجلرای آزملون اضطلراب و افسلردگی در 
ملورد ملردان و زنلان بیمار بله این نتیجه دسلت یافت که جلّو مذهبی موجلود در این 
مکان هلا بلا ایجلاد امیلدواری و تقویلت ایملان مذهبلی افلراد، موجب کاهلش عالئم و 

تظاهلرات اضطرابلی و افسلردگی افراد می شلود.

آثارتربیتی،روانشناختیواجتماعیعبادت
رفتارهلای عبلادی، از طریلق تأثیلر و تغییراتلی کله در باورهلا، شلناخت ها، سلاختار 
روانلی و کنشلی ایجلاد می کنلد، آثلار فراوانلی در زندگلی ملادی و معنلوی انسلان به 

وجلود ملی آورد. در ایلن قسلمت بله نمونه هایلی از آنهلا اشلاره می شلود.

1.آرامشروانی
ایملان بله خلدا و راز و نیلاز بلا او بله انسلان امیلد و تلوان می دهلد و انسلان احسلاس 
می کنلد بله پناهلگاه مطمئلن و باقدرتلی متکلی اسلت؛ ازایلن رو احسلاس نشلاط و 
توانمنلدی می کنلد. دیلل کارنگلی1 می نویسلد: هنگامی کله کارهلای سلنگین، قلوای 
ملا را از بیلن می بلرد و اندوه هلا هلر نلوع اراده ای را از ملا سللب می کنلد و بیشلتر 
اوقلات کله درهلای امیلد بله روی ملا بسلته می شلود، به سلوی خلدا روی می آوریلم؛ 
وللی اصلاًل چلرا بگذاریلم روح یلأس و ناامیلدی بلر ملا چیلره شلود؟ چلرا همله روزه 
به وسلیله دعلا و مناجلات و به جلای آوردن حمد و ثنلای خداوند، قوای خلود را تجدید 
نکنیلم. )کارنگلی، 1380، ص203( املام سلجاد در دعلای خملس عشلر می فرمایلد: 
پلروردگارا! شلادی و آراملش ملن در مناجلات تلو نهفتله اسلت و دوای بیملاری و 
شلفای قللب سلوزانم و فرونشلانده شلدن حلرارت دل و برطلرف شلدن اندوهلم، نلزد 
تلو اسلت.2 عبادت کننلده علالوه بلر اینکله از اعملال عبلادی نیلرو و نشلاط می گیرد، 
زمینله اضطلراب و تشلویش خاطلر را در میلان اعضلای خانلواده محلدود می کنلد؛ 
به وسلیله نملاز و یلاد خلدا معنویلت و نورانیلت در دل اعضلای خانلواده نفلوذ کلرده و 
1 . Dale Carnegie

2 . فلی مناجاتلک أنسلی راحتلی و عنلدك دواء علتلی و شلفا غلتلی و لوعتی و کشلف کربتی؛ )شلیخ عباس قملی، مفاتیح الجنلان، مناجات 
خمس عشلر، مناجات هشلتم( 
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در آراملش خاطلر و اطمینلان قلرار می گیرنلد. عللی دراین بلاره می فرمایلد: یلاد خلدا 
باعث روشلنایی سلینه ها و آرامش دل هاسلت1 )تمیمی آمدی، 1410، ج1، ص363(. 
پژوهشلگران مختلفلی در سراسلر جهلان دربلاره تأثیر مذهلب، محیط هلای مذهبی و 
آداب ورسلوم دینلی در سلالمت روانی افراد، بهداشلت روانی جامعله و بهبودی بیماران 
روانلی و مقلاوم کلردن افلراد در برابلر رخدادهلای دردنلاك و ایجلاد آراملش پژوهش 
کرده انلد و بله دسلتاوردهای مهملی رسلیده اند. باوجلود اختلالف روش هلا، محیط هلا 
و موضوع هلای ملورد بررسلی، تقریبلاً همله ایلن پژوهش هلا تأییلد می کننلد کله در 
محیط هلای مذهبلی و جامعه هایلی کله ایملان مذهبلی در آنهلا بیشلتر اسلت، میزان 
اختالل هلای روانلی و به ویلژه افسلردگی به طلور محسوسلی کمتلر از میلزان آنهلا در 
محیط هلا و جواملع غیرمذهبلی اسلت و افلراد مذهبلی به طورکللی، در مقایسله بلا 
دیگلران سلالمت روانی بیشلتری دارنلد. پالینلکاس2، )1982(، کونیلک3، )1994(، و 
کوللکای4، )1986(، دریافتنلد که اعملال مذهبی به خصوص نیایلش رابطه معنی داری 
بلا آراملش و سلالمت روان دارد و نیایلش باعث کاهش افسلردگی و اضطلراب در افراد 
می شلود. الکسلیس کارل می گوید: نیایش، در روح و جسلم تأثیر می گذارد و احسلاس 
عرفانلی و احسلاس اخالقلی را توأملاً تقویلت می کند. در چهره کسلانی که بله نیایش 
می پردازنلد، حلس وظیفه شناسلی، قللت حسلد و شلرارت، و نیکلی و خیرخواهلی 
نسلبت بله دیگلران خوانلده می شلود. نیایلش خصایلص خلود را بلا عالملات بسلیار 
مشلخص و منحصربه فلردی نشلان می دهلد: صفلای دل، متانت رفتار، انبسلاط خاطر، 
شلادی بی دغدغله، چهلره پلر از یقیلن و آمادگلی بلرای پذیلرش حلق، از ویژگی های 
نیایشلگران اسلت )پناهلی، 1382، ص120(. از میلان یک صلد پژوهلش انجام شلده 
از سلوی کوئینلگ5 و الرسلون6 )2001( کله حلاوی اطالعلات آملاری دربلاره التلزام 
دینلی و املوری نظیر خوشلبختی، رضایلت از زندگلی، خوش بینی و امیدواری اسلت، 
اکثرشلان دال بلر رابطله مثبلت بیلن دیلن داری و ارتباط معنلوی، بلا رضایت مندی و 

1 . ذکُر اهلل جالء  و طمأنینُه القلوِب.
2 . Palinkas, L.A
3 . Koenig, H.G
4 . Kwilecki, S
5 . Koenig
6 . Larson
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آراملش در افلراد اسلت )فونتانلا، 1385، ص356(. تحقیقلات انجام شلده مؤیلد رابطه 
منفلی بیلن رفتارهلای دینی و افسلردگی اسلت )لی،  تلاو و تیللور، 1 2007، ص29(. 

2.برطرفکنندهتکبر
تکبلر یکلی از بیماری هلای روحلی و اخالقلی اسلت کله آثلار زیانبلاری در اجتملاع 
به ویلژه روابلط جلوان بلا سلایرین دارد. خیللی از اختالفلات خانلواده به دلیلل تکبر و 
خودبرتربینلی همسلران جلوان یلا یکلی از آن دو اسلت. کسلی کله روزی پنلج بلار با 
نهایلت خضلوع و خشلوع )در نملاز( در برابلر پلروردگار خلود می ایسلتد و در هلر نماز 
چندیلن بلار بله رکوع و سلجود ملی رود و اظهلار بندگی و تواضلع می کنلد، نه تنها در 
مقابلل خلدا، بلکله در مقابلل بندگانلش هلم تکبلر نملی ورزد و روحیله خودبرتربینی 
و فخرفروشلی در او کاهلش پیلدا می کنلد. در دعلا و مناجلات بلا حضلرت حلق و در 
حلج و روزه نیلز وقتلی روحیله تسللیم پذیری در مقابلل فرملان پلروردگار در او ایجاد 
می شلود، و بله عظملت خلدا در طلواف و دعلا اعتلراف می کنلد، خلود را کمتلر از آن 
 می بینلد کله خود را برتلر از دیگران بدانلد و بخواهد نافرمانی نمایلد. حضرت علی
دربلاره آثلار عبلادت به ویلژه آثار نملاز در کاهلش و زدودن روحیله تکبلر می فرمایند: 
خداونلد، ایملان را بلرای پلاك کردن از نجاسلت شلرك و نملاز را برای پاکیلزه کردن 
از پلیلدی کبلر و تکبلر، واجلب کلرده اسلت2)حر عامللی، 1409، ج 1، ص22(. املام 
خمینلی )می فرمایلد: چلون نماز معلراج کمالی مؤمن اسلت و نزدیک کننلده افراد 
باتقلوا بله خداسلت، بله دو چیز قلوام پیدا می کنلد که یکلی از آن دو، مقدمله دیگری 
اسلت: اول، تلرك خودبینلی و خودخواهلی، کله آن، حقیقت و باطن تقواسلت، و دوم، 
خداخواهلی و حق طلبلی، کله آن، حقیقلت معلراج و قلرب اسلت )موسلوی الخمینی، 

1370، ص350(. 

1 .Le, T. N., Tov, W., & Taylor, J
اَلَة تَْنِزیهاً َعِن الْکْبر. ْرك َو الصَّ 2 . َفَرَض  اهللُ  اإْلِیَمانَ  تَْطِهیراً ِمَن الشِّ
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3.برطرفکنندهغفلتوغرور
خطلری کله به وسلیله »غفللت« از یلاد خدا، متوجه کمال و پیشلرفت انسلان می شلود، 
بیلش از آن اسلت کله غالباً تصلور می کنیم. غفلت سلعادت ما را ویلران می کند و مانند 
آتلش، خرملن زندگلی را می سلوزاند و تملام امکانلات و اسلتعدادهای خلداداد را بلر باد 
می دهلد. هنگامی کله حضلرت پیامبر اکلرم )به معلراج رفت، خطاب هایی از سلوی 
خداونلد دریافلت نملود؛ ازجملله اینکله: ای احملد! هرگلز غافلل مشلو؛ هر کلس از من 
غافلل شلود، نسلبت بله اینکله او در کلدام راه نابلود می شلود، اعتنلا نمی کنم1)دیلمی، 
1372 ج1، ص214(. اعملال عبلادی به ویلژه نملاز، دعلا و حلج، انسلان را متوجله خدا 
و ارزش هلای معنلوی می کنلد و انسلان را از غفللت خلارج سلاخته و در مسلیر فهلم 
و دقلت در اهلداف خلقلت قلرار می دهلد. میلرزا جلواد ملکلی تبریلزی می گویلد: اذان 
به عنلوان یلک عملل عبلادی، دعلوت بلرای مالقلات حضلرت حلق اسلت. همان گونله 
کله در روز قیاملت بلرای عرضله بلر خداونلد فراخوانلده می شلوند، در ایلن دنیلا هم، با 
اذان مؤمنلان بله مجللس حضلور و معلراج و زیارت حضرت پلروردگار خوانده می شلوند 
)ملکلی تبریلزی، 1365، ص52(. احسلاس حضلور در محضلر حلق، انسلان را از غفلت 
خلارج می کنلد و تذکلر می دهلد کله باید هوشلیار باشلد و وظایلف بندگلی را به خوبی 

انجلام دهد.

4.زمینهسازوعاملاصالحوتربیت
عبلادت و نیایلش بله درگاه خاللق متعلال، عامللی مؤثلر از پاکیزگلی انسلان از تکبلر 
و خودبرتربینلی2 )ابن بابویله، 1413، ج3؛ ص568(، رافلع غفللت )ملکارم شلیرازی، 
1371، ج2، ص346(، احیاگلر فضیلت هلا )پناهلی، 1382، ص118(، باعلث روشلنی 
چشلم و دیلده )مجلسلی، 1403، ج74، ص77( و باعلث روشلنایی سلینه ها3)تمیمی 
آملدی، 1410، ج1، ص363( اسلت. نملاز همچنیلن باعلث روشلنی و آراملش دل 
)شلهیدی، 1372، خطبله225 و پلروا، 1380، ص78(، موجب امید و نشلاط )پناهی، 

1 . یا احمد أنت ال تغفل ابداً من غفل عنی ال أبالی بأی وادهلک.
اَلَة تَْنِزیهاً َعِن الْکْبر. 2 . َو الصَّ

3 . ذکر اهلل جالء الّصدور.



146

ج2؛   ،1362 )ابن بابویله،  پلروردگار1  خلاص  رحملت  زمینه سلاز  ص122(،   ،1382
ص632( و مانلع نفلوذ شلیطان در دل و وجلود انسلان2 )تمیملی آملدی، 1410، ص 
129( اسلت. نملاز گناهلان انسلان را هماننلد بلرگ درختلان می ریلزد )حلر عامللی، 
1409، ج4، ص30(3و بیملاری روحی و جسلمی را درمان می کنلد )ابن بابویه، 1413، 
ج1، ص472(.4 در مقابلل کسلانی کله در نملاز سسلتی و اهملال کاری داشلته باشلند 
بله عذاب هلا و محرومیت هلای بزرگلی گرفتلار خواهنلد شلد. محرومیلت از شلفاعت 
پیامبلر رحمت5)کلینلی، 1407، ج6، ص14(، مشلمول نفریلن الهلی شلدن6)همان، 
ج3؛ ص268(، گرفتلار شلیطان شلدن7)همان، ج3؛ ص269( و گرفتاری های دنیوی و 
 -دختر سلرور پیامبران ،اخلروی بسلیار. در روایلت آمده که سلرور زنان، فاطمه
کله درودهلای خداونلد بر او و پدر و شلوی و پسلران اوصیلاء او باد- از پلدر بزرگوارش 
حضلرت محملد پرسلید: ای پلدر جلان! سلزای ملردان و زنانلی که نماز را سلبک 
بشلمارند، چیسلت؟ فرملود: ای فاطمله، هلر کلس چه ملرد باشلد و چله زن، نمازش 
را سلبک بشلمارد، خداونلد او را بله پانلزده مصیبلت گرفتلار می نمایلد: شلش چیز در 
سلرای دنیلا، و سله چیلز هنلگام ملرگ، و سله چیلز در قبرش، و سله چیلز در قیامت 
هنلگام بیلرون آملدن از قبلر. مصیبت هایلی کله در دار دنیلا بلدان مبتلال می گلردد 
عبارت انلد از :1- خداونلد،  را از عملر او برملی دارد. 2- خداونلد، خیلر و برکلت را 
از روزی اش برملی دارد.3- خداونلد- علّز و جلّل- نشلانه صالحلان را از چهلره او محلو 
می فرمایلد.4- در برابلر اعماللی کله انجلام داده پلاداش داده نمی شلود.5- دعلای او 
به سلوی آسلمان بلاال نملی رود و مسلتجاب نمی گلردد.6- هیلچ بهلره ای در دعلای 

بنلدگان شایسلته خلدا نداشلته و مشلمول دعای آنلان نخواهلد بود.
مصائبلی کله هنلگام ملرگ به او می رسلد بدیلن ترتیب اسلت: 1- بلا حالت خلواری و 

ُه أَنْ  یْرَفعَ  َرأَْسهُ  ِمْن ُسُجوِده  . 1 . لَْو یْعلَُم الُْمَصلِّی َما یْغَشاُه ِمْن َجاَلِل اهللِ َما َسرَّ
2 . ألّصلوة حصن  من  سطوات  الّشیطان .

بَق . نُوبَ  َحتَّ الَْوَرِق َو تُْطلُِقَها إِْطاَلَق الرِّ ََّها لََتُحُت  الذُّ 3 . إِن
اِء َعنْ  أَْجَساِدکم . الِِحیَن َقْبلَکْم َو َمْطَرَدُه الدَّ ََّها ُسنَُّه نَِبیکْم َو أََدُب الصَّ اِدُق:  َعلَیکْم بَِصاَلِة اللَّیِل َفإِن 4 . َقاَل الصَّ

5 . َقاَل َرُسوُل اهللِ  اَل یَنالُ  َشَفاَعِتی  َمِن اْسَتَخفَّ بَِصاَلتِِه َو اَل یِرُد َعلَی الَْحْوض .
اَلِة »2« یْطلَرُح ِمْنَها َغیلَر أَنَّ اهللَ تََعالَی یِتلمُّ بِالنََّوافِِل إِنَّ أَوََّل َما یَحاَسلُب  6 .َعلْن أَبِلی بَِصیلٍر َقلاَل َسلِمْعُت أَبَلا َجْعَفٍر: یُقولُ  کلُّ َسلْهٍو فِی الصَّ
لاَلَة إَِذا اْرتََفَعْت فِلی أَوَِّل َوْقِتَها َرَجَعلْت إِلَی َصاِحِبَهلا َو ِهی بَیَضاُء ُمْشلِرَقٌة تَُقلوُل َحِفْظَتِنی  لاَلُة َفلإِْن ُقِبلَلْت ُقِبلَل َما ِسلَواَها إِنَّ الصَّ بِلِه الَْعْبلُد الصَّ

َحِفَظلک اهلُل َو إَِذا اْرتََفَعلتْ فِلی َغیلِر َوْقِتَهلا بَِغیلِر ُحُدوِدَها َرَجَعلْت إِلَی َصاِحِبَها َو ِهی َسلْوَداُء ُمْظلَِملٌة تَُقوُل َضیْعَتِنلی  َضیَعک اهلُل.
أَ َعلَیِه َفَأْدَخلَُه فِی الَْعَظائِِم. لََواِت الَْخْمِس َفإَِذا َضیَعُهنَّ تََجرَّ یَطانُ  َذِعراً ِمَن الُْمْؤِمِن َما َحاَفَظ َعلَی الصَّ 7 . َقاَل َرُسوُل اهللِ: اَلیَزالُ  الشَّ
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زبونلی جلان می دهلد.2- گرسلنه می میلرد.3- تشلنه جلان می سلپارد، به گونله ای که 
اگلر آب تملام رودخانه هلای دنیا را به او بدهند، سلیراب نگشلته و تشلنگی اش برطرف 
نخواهلد شلد. مصیبت هایلی کله در قبرش بلدان گرفتار می گلردد بدین قرار اسلت:1- 
خداونلد فرشلته ای را بلر او می گمارد تا او را در قبر نگران و پریشلان نملوده و از جایش 
برکنلد.2- خداونلد گلور را بلر او تنگ می گردانلد.3- قبرش تاریک می شلود. و مصائبی 
کله در روز قیاملت، هنلگام بیلرون آمدن از قبلر، بدان مبتال می شلود، عبارت اسلت از: 
1- خداونلد فرشلته ای را بلر او می گملارد تلا درحالی کله مردم بله او می نگرنلد، او را به 
رو بلر زمیلن بکشلد. 2- سلخت از او حسلاب می کشلند.3- خداوند هرگلز نظر رحمت 
بله او ننملوده و از بدی هلا پاکیلزه اش نمی گردانلد، و بلرای او علذاب دردناکلی خواهلد 

بلود1  )ابن طلاووس، 1406، ص22(. 

5.باالبردنظرفیتروانی
عبلادت، بلا توجله دادن آدملی بله عواللم باالتلر و پلرواز دادن او از دنیای ملادی، افق 
دیلد وی را بازتلر می کنلد و به آن وسلعت می بخشلد. انسلان مؤملن و عابد، بلا عالَمی 
بسلیار فراتر از عالم ماده مرتبط اسلت و درنتیجه، بسلیاری از مشلکالت و نگرانی های 
دیگلران را نلدارد؛ به بیان دیگلر، ارتبلاط بلا خلدا، ظرفیت روانی انسلان را بلرای تحمل 
مشلکالت بلاال می بلرد؛ بله همین دلیل انسلان دیلن دار در مراحلل باالتر ایملان، نه از 

چیلزی در هلراس اسلت و نه از حادثله ای محزون و افسلرده می شلود )یونس: 62(.

6.پاالیشدرونوتقویتخودکنترلی
از جنبه هلای مهلم تأثیلر عبلادت بلر سلالمت روان، پلرورش روح و پاك سلازی درون 

لداً َفَقالَْت  ََّها َسلَألَْت أَبَاَها ُمَحمَّ 1 . علن َسلیَدِة النَِّسلاِء َفاِطَملَة ابَْنلِه َسلیِد األْنِْبیلاِء َو َعلَی أَبِیَهلا َو َعلَی بَْعلَِهلا َو َعلَی أَبَْنائَِهلا األْْوِصیاِء أَن
َجاِل َو النَِّسلاِء ابَْتلاَلُه اهلُل بَِخْمَس َعْشلَرَة َخْصلًَة  َجاِل َو النَِّسلاِء َقلاَل یا َفاِطَمُة َملْن تََهاَوَن بَِصاَلتِلِه ِمَن الرِّ یلا أَبََتلاْه َملا لَِملنْ  تََهلاَونَ  بَِصاَلتِلِه ِمَن الرِّ
نْیا  نْیلا َو ثَلاَلٌث ِعْنلَد َمْوتِلِه َو ثَلاَلٌث فِلی َقْبلِرِه َو ثَلاَلٌث فِلی الِْقیاَملِة إَِذا َخلَرَج ِملْن َقْبلِرِه َفَأمَّلا اللََّواتِی تُِصیُبلُه فِلی َداِر الدُّ ِسلتٌّ ِمْنَهلا فِلی َداِر الدُّ
الِِحیلَن ِمْن َوْجِهلِه َو کلُّ َعَملٍل یْعَمُلُه اَل  َفاأْلُولَلی یْرَفلُع اهلُل الَْبَرکلَه ِملْن ُعُملِرِه َو یْرَفلُع اهلُل الَْبَرکلَة ِملْن ِرْزقِلِه َو یْمُحلو اهلُل َعلزَّ َو َجلَّ ِسلیَماَء الصَّ
َُّه یُموُت  لُُهلنَّ أَن الِِحیَن َو أَمَّلا اللََّواتِی تُِصیُبلُه ِعْنَد َمْوتِلِه َفَأوَّ اِدَسلُة لَیلَس لَُه َحظٌّ فِلی ُدَعلاِء الصَّ لَماِء َو السَّ یْؤَجلُر َعلَیلِه َو اَل یْرتَِفلُع ُدَعلاُؤُه إِلَلی السَّ
لُُهنَّ یَوکُل  نْیا لَْم یَروِّ َعَطَشلُه َو أَمَّلا اللََّواتِی تُِصیُبُه فِلی َقْبلِرِه َفَأوَّ َذلِیلاًل َو الثَّانِیلُه یُملوُت َجائِعلاً َو الثَّالَِثلُه یُملوُت َعْطَشلاناً َفلَْو ُسلِقی ِملْن أَنَْهلاِر الدُّ
لَْملُة فِی َقْبلِرِه َو أَمَّلا اللََّواتِی تُِصیُبلُه یلْوَم الِْقیاَمِه إَِذا َخلَرَج ِمْن  اهلُل بِلِه َملَلکاً یْزِعُجلُه فِلی َقْبلِرِه َو الثَّانِیلُة یَضیلُق َعلَیلِه َقْبلُرُه َو الثَّالَِثلُه تَکلوُن الظُّ
لُُهلنَّ أَْن یلَوکَل اهلُل بِلِه َملَلکاً یْسلَحُبُه َعلَلی َوْجِهلِه َو الَْخاَلئُِق یْنُظلُروَن إِلَیِه َو الثَّانِیُه یَحاَسلُب  ِحسلاباً َشلِدیداً َو الثَّالَِثُه اَل یْنُظلُر اهلُل إِلَیِه  َقْبلِرِه َفَأوَّ

َو اَل یَزکیلِه َو لَلُه َعلَذاٌب أَلِیم.
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از ناهنجاری هلای اخالقلی اسلت. ناهنجاری هلای اخالقلی نقلش انکارناپذیلری در 
اختلالالت روانلی انسلان دارد. عبلادت در پاالیلش روان فلرد از بیماری هلای اخالقلی 
نظیلر خودخواهلی، دنیاپرسلتی، غلرور و بخلل تأثیرگلذار اسلت. قرآن، هلدف عبادت 
را تقلوا )پرهیلزکاری و خودکنترلی()بقلره: 22( بیلان کلرده اسلت. عبلادات، نیلروی 
خویشلتن داری و اراده را در انسلان تقویلت می کنلد. هرچنلد ارضلای نیازهلای مادی 
)البتله در حلد متعلارف( در بهداشلت روانلی فلرد مؤثلر اسلت، املا ارضلای بی درنگ 
آنهلا، منزللت او را در حلد یلک حیلوان پاییلن ملی آورد و به تدریج سلالمت روانی وی 
را بله مخاطلره می انلدازد. یکلی از کارکردهای عبلادت، تقویت اراده و خویشلتن داری 
در انسلان اسلت. عباداتلی مثلل روزه چنیلن هدفلی را تأمیلن می کنلد )بقلره: 183( 
فلردی کله هلر زملان می خواسلت، می خلورد و می آشلامید، مکللف می شلود در روز 
از ایلن کارهلا اجتنلاب ورزد و ارضلای نیلازش را تا شلب به تأخیلر اندازد. بلرای انجام 
دادن اعملال حلج نیلز همیلن خویشلتن داری الزم اسلت. حج گلزار بایلد از مجادلله 
بلا دیگلران، بله زبلان آوردن کلملات زشلت و حتلی کارهایلی کله در غیر زملان حج 
ممنلوع نیسلت، دوری کنلد و درواقلع، هم ترك گنلاه و هم تأخیر در ارضلای نیازهای 
زیسلتی را تمریلن نمایلد. قلرآن کریلم، مهمتریلن عاملل تقویلت خویشلتن داری و 
خودکنترللی را عبلادت می دانلد )بقلره: 22 و انعلام: 52(. خویشلتن داری و تقلوا نیلز 
به نوبله خلود بلرکات و آثلار ارزشلمندی دارد. تقلوا، عاملل شلناخت صحیلح )فرقان(، 
آبلرو و حیثیلت اجتماعلی، افزایلش ظرفیت روانلی و ایجاد زمینه نیکلی )لیل: 5-7( و 
مغفرت اخروی اسلت )انفال: 30( خویشلتن داری و خداترسلی، باعث خروج انسلان از 
مشلکالت و تنگناهلای زندگلی )طالق: 2( شلده و زمینه رشلد و محبوبیلت اجتماعی 
را بله دنبلال دارد )مریلم: 14( پرهیلزکاری عامللی بلرای نورانیلت درون، قلرار گرفتن 
در مسلیر رحملت الهلی و باعلث محلو خطاهلای گذشلته اسلت )مائلده: 66( افلرادی 
کله پرهیلزکار و خویشلتن دار هسلتند، مشلمول بلرکات الهی بلوده )اعلراف: 97( و از 
اطمینان آورتریلن توشله و پس انلداز برخلوردار می باشلند )بقره: 198( و بلا دلی آرام و 
مطمئلن به سلوی خالق خلود صعود می کننلد )مریلم: 86( عالی تریلن رضایتمندی از 
زندگلی و عالی تریلن خوش عاقبتلی، در سلایه خویشلتن داری و تقوا حاصلل می گردد 
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)قملر: 55-54؛ نبلأ: 35 -31 و ذاریلات: 15(.

7.بهبودروابطاجتماعیوخانوادگی
عبلادات بلا مهلار زشلتی و بی عفتلی در خانلواده، زمینله بحلران در خانلواده را، سلد 
می کنلد. زیلرا فجلور و بی عفتلی بنیلان خانلواده را سسلت می کنلد و اسلتحکام آن 
را در هلم می شلکند. قلرآن کریلم یکلی از ویژگی هلای نمازگلزاران را پاك دامنلی و 
حفلظ عفلت می دانلد؛ آنجلا کله می فرمایلد: نمازگلزاران کسلانی هسلتند کله داملان 
خلود را محافظلت می کننلد و از بی عفتلی مصلون هسلتند1 )معلارج: 29(. تحقیقلات 
تجربلی کله در ایلن رابطله انجام شلده نشلانگر این مطلب اسلت کله نیایلش و ارتباط 
بلا خلدا یلا به صلورت مسلتقیم در رضامنلدی زناشلویی و اسلتحکام خانلواده دخاللت 
داشلته و یلا از طریلق بله وجلود آوردن ویژگی و صفاتلی در افراد کله آن ویژگی ها در 
ثبلات زندگلی سلهیم هسلتند. در این قسلمت از بحث بله نمونه هایلی از آن تحقیقات 
اشلاره می کنیلم. اسپراوسلکی2 و هاگسلتون3 در تحقیقلی میدانی و تجربلی دریافتند 
افلرادی کله بلرای ملدت طوالنلی بلا هلم زندگلی کلرده بودنلد، مذهلب و رفتارهلای 
مذهبلی را مهمتریلن عاملل رضایت منلدی در ازدواج تلقلی کرده انلد. جریلگان4 و 
نلاك5 بعلد از بررسلی تحقیقلات خلود به ایلن نتیجه رسلیده اند کله انجلام رفتارهای 
مذهبلی، مهمتریلن عاملل ثبلات و پایلداری ازدواج اسلت. گروهلی از محققلان رابطه 
بیلن رضایت منلدی از ازدواج و اسلتحکام خانلواده را با مذهبی بودن زن و شلوهر مورد 
بررسلی قلرار دادنلد و بله ایلن نتیجله دسلت یافتند کله مذهبی بلودن در اسلتحکام 
خانلواده نقلش مهلم و مؤثلری ایفلا می کنلد )پناهلی، 1382، ص138(. همچنیلن 
در تحقیقلات انجلام شلده مشلخص شلد افلرادی کله التلزام بله فعالیت هلای مذهبی 
دارنلد، در مقایسله بلا دیگلران، گرایلش بیشلتری بله ازدواج پایلدار دارند. بیشلتر این 
افلراد مشلکالت ارتباطلی، علدم توافلق، علدم صداقلت و مصرف ملواد کمتلری دارند 

َِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن. 1 . َوال
2 . Sparawski
3 . Houghston. 
4 . Jerrigan
5 . Nack
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)فونتانلا، 1385، ص 356(. مهمتریلن عاملل ناهنجاری هلای اجتماعلی و خانوادگلی، 
بی تقوایلی، خودبرتربینلی، بی عفتی، غفلت و شهوت پرسلتی اسلت. عبلادت و معنویت 
بلا کارکردهایلی کله در روح و روان افلراد دارنلد، زمینله ناهنجاری هلای اخالقلی و 
اجتماعلی را کنتلرل می کننلد و از ایلن طریلق مانعلی در انجلام آسلیب ها می شلوند. 
به عنوان مثلال روزه از بزرگ تریلن تأمین کننده هلای نیازهلای معنلوی اسلت کله در 
قلرآن کریلم و روایات اهل بیت ملورد تأکیلد قرارگرفته اسلت. روزه از عبادت هایی 
اسلت کله علالوه بر واجلب بودن آن در اسلالم، در امت های پیشلین نیز وجود داشلته 
اسلت و ایلن نشلانه نیاز همگانی بشلر به ایلن ارتباط و نیاز معنوی اسلت. قلرآن کریم 
دربلاره یکلی از حکمت هلای روزه می فرمایند: ای کسلانی که ایملان آورده اید، روزه بر 
شلما واجب شلده )نوشلته شلده( همان گونه کله به امت هلای پیش از شلما نیز واجب 
شلده بلود باشلد کله پرهیلزگار شلوید1 )بقلره: 183(. در این آیله، یکلی از فایده های 
بلزرگ روزه، تربیلت روح و تقویلت اراده و تعدیل غرایز انسلانی اسلت؛ روزه دار باوجود 
گرسلنگی، تشلنگی و خلودداری از لذت هلای دیگلری کله بایلد از آن چشلم بپوشلد، 
روح و اراده خویشلتن را تقویلت می کنلد. از طریق روزه زمام نفس سلرکش و شلهوات 
و هوس هلا مهلار می شلود. همچنیلن روزه واقعلی زمینله ارتلکاب گناهلان مربلوط به 
چشلم، گلوش، دسلت و پلا را از بیلن می بلرد. زیلرا روزه دار می داند که نباید چشلم به 
حلرام بلاز کنلد و نبایلد حرامی بشلنود. امام صلادق دراین بلاره می فرمایلد: بدانید 
کله روزه، تنهلا پرهیلز از خوردن و آشلامیدن نیسلت؛ پلس هنگامی که روزه هسلتید، 
زبلان خلود را از دروغ حفلظ کنیلد، چشلم های خلود را از حرام بپوشلانید؛ بلا یکدیگر 
دعلوا نکنیلد، بله همدیگر حسلد نورزید، غیبلت یکدیگلر را نکنید، با هلم بحث وجدل 
ننماییلد، دروغ نگوییلد، بلا یکدیگلر مخالفت نکنید، بر هم خشلم نگیریلد، به یکدیگر 
ناسلزا نگوییلد، همدیگلر را آزار و اذیلت نکنیلد، بله دیگران سلتم ننماییلد، یکدیگر را 
بله سلتوه نیاورید و از یاد خلدا و نماز غافل نشوید2)مجلسلی، 1403، ج93، ص292(. 

َِّذیَن ِمن َقْبلِکْم لََعلَّکْم تَتَُّقوَن. یاُم کَما کِتَب َعلَی ال َِّذیَن آَمُنواْ کِتَب َعلَیکُم الصِّ 1 . یا أَیَها ال
2 . إن الصیلام لیلس ملن الطعلام والشلراب وحلده...، فلإذا صمتلم فاحفظوا ألسلنتکم علن الکذب، وغضلوا أبصارکلم، والتنازعوا والتحاسلدوا 
والتغتابلوا والتملاروا والتکذبلوا... والتخافلوا والتغاضبلوا والتسلابوا والتسلاتموا والتفاتلروا والتجادللوا والتتلأذوا والتظلملوا ... والتضاجلروا 

والتغفللوا علن ذکلر اهلل و علن الصلاله .
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نملاز و دعلا نیلز همان طلور کله قباًل اشلاره شلد، انسلان را از غفللت و تکبر که منشلأ 
بیشلتر گناهلان اسلت، بازمی دارد. فریضله زکات، نوع دوسلتی را به انسلان می آموزد و 
از رذیلت هایلی ماننلد خودخواهلی و بخل نجلات می دهد. زکات، موجب رشلد فضایل 
اخالقلی اسلت.1 زکات باعلث امنیت اجتماعی می شلود چون وقتی فقیر نباشلد دزدی 
کلم شلده و امنیلت اجتماعلی ایجلاد می گلردد. آرامش، امنیلت و مصونیلت از حزن و 
انلدوه، از بلرکات انفلاق و صدقه اسلت.2 تحقیقات میدانلی و نظریات اندیشلمندان نیز 
مؤیلد نقلش اعملال عبلادی و معنلوی در بهبلود روابلط اجتماعلی و خانوادگی اسلت. 
آلیسلون3 )2010، ص 190( بلر شلکل گیری حمایلت اجتماعلی و روابلط بیلن فردی 
مناسلب از طریلق دیلن و رفتارهلای دینلی تأکید می کنلد. گونزالس معتقد اسلت که 
آموزه هلای معنلوی و رفتارهلای دینلی می توانلد بله توسلعه درك واقعلی از آنچله ما 
بله هنلگام برقلراری ارتبلاط انجلام می دهیم، کمک کنلد. )گونزاللس، 4 بی تلا، به نقل 
از ویللز5، 2007، ص130( مککللو و ویالگبلی )2009( نیلز در پژوهشلی دریافتند که 
مذهلب توانایلی خودنظم بخشلی و خودکنترللی را در افلراد تقویلت کرده و بلر ارتقای 

رفتارهلای اجتماعلی تأثیر مثبتلی دارد )به نقلل از اسلمعیلی، 1389، ص55(. 

8.باعثسعادتاخروی
مهم تریلن و اساسلی ترین اثلر معنویلت و عبلادت، نیلل بله سلعادت اخروی اسلت. از 
منظلر آموزه هلای دینی انسلان سلعادتمند کسلی اسلت که در مسلیر بندگلی خدای 
متعلال باشلد و بلا انجلام دادن وظایلف دینلی و انسلانی بله خداونلد نزدیلک شلود و 
احسلاس دوسلتی، نزدیکلی و محبلت بله خداونلد داشلته باشلد و بله اهلداف نهایلی 
خلقلت دسلت یابلد. به عبارت دیگر، موفقیت یعنی به رسلتگاری رسلیدن و به بهشلت 
نائلل شلدن. انسلان می توانلد بر اثلر انجلام دادن کارهلای اختیلاری و رعایلت قوانین 
الهلی و وظایلف شلرعی و بلا پرهیلز از معصیلت، بله مرتبله تقلرب بله خدا برسلد و با 

ُرُهْم َوتَُزکیِهم بَِها )توبه: 103(  1 . ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة تَُطهِّ
ِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَیِهْم َوالَ ُهْم یْحَزنُوَن )بقره: 275و278(  ا َوَعاَلنِیًه َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َرب َِّذیَن ینِفُقوَن أَْمَوالَُهم بِاللَّیِل َوالنََّهاِر ِسرًّ 2 . . ال

3 .Allison, W
4 .Goanzals, H
5 . Wills
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خاللق متعلال رابطه دوسلتانه و عاشلقانه پیدا کند و در سلایه این دوسلتی، به بهشلت 
و رضلوان الهلی وارد شلود. البتله پرواضلح اسلت کله رسلیدن بله بهشلت، منافلات و 
ضّدیتلی بلا رضایلت خاطلر از زندگلی و لذت جویلی حلالل نلدارد؛ چله اینکه انسلان 
می توانلد بله تملام کارهایلش رنلگ و بلوی خدایی بزنلد و تملام کارهایلش را به قصد 
رضایلت حضلرت حلق انجلام دهلد؛ اعم از خلواب، خلوراك، کار، تفریلح و... . ملراد از 
بندگلی و عبلادت نیلز تنهلا نملاز و روزه نیسلت، بلکله مهم، بله فرمان خداونلد بودن 
و در راسلتای دسلتورات او حرکلت کردن اسلت. قلرآن کریم می فرماید: »هرکسلی از 
جهّنلم رهایی یابد و به بهشلت وارد شلود، رسلتگار و موفق اسلت« )آل عملران: 185( 
خداونلد در آیله دیگلری، راه هلای رسلیدن به بهشلت و رسلتگاری را ملورد توجه قرار 
داده، می فرمایلد: »هلر کلس از خلدا و پیامبلرش اطاعلت کنلد، بله فلوز و رسلتگاری 
بزرگلی نائلل شلده اسلت«)احزاب: 71(. حضرت علی نیلز درباره راه های سلعادت 
و کملال می فرماینلد: »هرکسلی از خلدا و رسلول خلدا اطاعلت و پیلروی کنلد، بله 
رسلتگاری بزرگی می رسلد و به ثواب ارزشلمندی نائل می شلود و هرکسلی نسلبت به 
خداونلد و رسلولش، نافرمانلی و گردنکشلی کند، به خسلران و زیان بزرگ و آشلکاری 
گرفتار می شلود و سلزاوار عذاب دردنلاك می گردد«)مجلسلی، 1403، ج4، ص276(. 
خالصله اینکله، رسلتگاری واقعلی و موفقیت تام و کامل، رسلیدن به بهشلت و رهایی 
از آتلش و دوزخ و نیلل بله مرحلله رضایلت الهی اسلت و اطاعت از خداوند و رسلول او 
و ائمله معصومیلن کله درواقلع اطاعلت از ایشلان نیز اطاعت از خداوند اسلت ل وسلیله 
نجلات انسلان و عاملل رسلتگاری و موفقیت واقعی انسان هاسلت. اطاعلت از خداوند و 
رسلول او را می تلوان در یلک کلمله خالصه کلرد و آن کلمه تقوا و پرهیزکاری اسلت؛ 
تقلوا یعنلی اطاعلت از خداونلد و نافرمانلی نکلردن و مطیلع دسلتورات الهلی بلودن. 
پیامبلر گراملی اسلالم، حضلرت محملد دراین بلاره می فرماینلد: هلر کلس تقوا و 
پرهیلزکاری پیشله کنلد و گوش به فرملان دسلتورات خداونلد باشلد، بله رسلتگاری و 
موفقیلت بزرگلی رسلیده اسلت. به درسلتی کله تقوا باعلث کنتلرل انسلان از غضب و 
باعلث نگهلداری انسلان از علذاب و نگه دارنده انسلان از خشلم الهی اسلت. به درسلتی 
کله تقلوا باعلث سلفیدرویی )موفقیلت( و رضایلت پلروردگار و باعلث ارتقلای درجه و 
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مقاملات معنلوی انسلان می گلردد )هملان، ج19، ص127(. نتیجه اینکله یگانه عامل 
سلعادت ابلدی، اطاعلت از خداونلد و فرسلتادگان خداونلد و ارتباط عبلادی و معنوی 

بلا خداوند اسلت.

آسیبهایمعنویت
عبلادت و معنویلت نیلز هماننلد هلر کار دیگلری مصلون از آسلیب و انحراف نیسلت. 
ریلاکاری، سلطحی نگری در دیلن، علدم التلزام عملی به دسلتورات اخالقلی و عبادی، 
علدم توجله بله روح و جوهره دیلن، اکتفا به اعمال مسلتحبی خاص )مثلل عزاداری(، 
غفللت از واجبلات اساسلی )نملاز، خملس، امربه معلروف(، بی مباالتلی در رفتارهلای 
اجتماعلی، سلطحی نگری در دیلن، خودسلری و احسلاس بی نیلازی بله مجتهد دینی 
و...، نمونه هایلی از آسلیب های عبلادت اسلت کله چه بسلا افلراد زیلادی بله آن مبتلال 

باشلند. در ایلن زمینله در کتلاب آسلیب ها به طلور مفصلل بحث خواهد شلد.

نقشجنسیتدرگرایشبهمعنویت
دربلاره رابطله جنسلیت و دین داری، تعلدادی از متون روان شناسلی دیلن تأکیددارند 
کله تفاوت هلای جنسلیتی در دیلن داری، جلزو تأییدشلده ترین یافته های ایلن زمینه 
پژوهشلی هسلتند )فرانسلیس1، 1997، ص81-96(. برخلی معتقدنلد زنلان به طلور 
متوسلط در همله جنبه هلا از ملردان متدین ترند2)آرگایلل3، 2005(. روان شناسلان بر 
ایلن باورنلد زن و ملرد، در مسلائل معنلوی )عبلادی( و گرایش هلای مذهبلی و حتلی 
فعالیت هلای دینلی، بلا یکدیگلر تفلاوت دارنلد )معیلن االسلالم، 1380، ص115(. به 
اعتقلاد علده ای از روان شناسلان، زنلان مذهبی تلر از مردان انلد و گرایش بله معنویت و 
دیلن داری در آنلان بیشلتر اسلت و ایلن به دلیل تناسلب و سلازگاری مسلائل معنوی 
و دینلی بلا روان زنلان، اسلت )پیلرون، 1368(. آلپورت، یکلی از روان شناسلان غربی، 
دراین بلاره می گویلد: عالیلق دینلی و زیبایی طلبی اجتماعلی در زنان بیشلتر از مردان 
1 .Francis

2 .البته برخی پژوهش ها نیز ادعا کرده اند تفاوت معناداری بین آن ها نیست )معاونت پژوهش، 1390، ص149-147(. 
3 .Argyle
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اسلت و زنلان بله مسلائل اخالقلی و مذهبلی بیشلتر از ملردان توجه می کننلد )معین 
االسلالم، 1380، ص115(. جلوادی آمللی )1389، ص221( می گویلد: ممکلن اسلت 
حلد متوسلط مردهلا از حلد متوسلط زن هلا در بُعلد اندیشله قلوی باشلند، املا هرگز 
نمی تلوان ثابلت کلرد کله در بُعلد دل، عاطفله، معنویلت، موعظله و جذبله نیلز حلّد 
متوسلط مردهلا بهتلر از حلد متوسلط زنلان باشلد. آیلت اهلل جلوادی آمللی همچنین 
می نویسلد: زن هلا در بخلش دل و قللب و گرایلش و جذبله موفق تر از مردان هسلتند. 
بنابرایلن، مناجلات در زن هلا بیلش از ملردان و یلا دسلت کم همتای آنان اسلت. زن ها 
بله دلیلل برخلورداری از ظرافلت قللب و عاطفلی بلودن، بهتلر و سلریع تر به طلرف 
معنویلت میلل پیلدا می کننلد و ظرافلت دل یکلی از عواملل سلرعت در سلیر معنوی 
اسلت )هملان( تجربله و مشلاهده عینی نیز نشلان می دهد کله زنان گرایلش و تمایل 
بیشلتری بله مجاللس مذهبی و دعلا و زیلارت و ارتباط بلا خداوند دارنلد. در تحقیقی 
در ایلن زمینله، مشلخص شلد کله دختلران بیش از پسلران به نملاز و ارتبلاط معنوی 

بلا خداوند پایبندنلد )پناهلی، 1382، ص150-100(. 

کیفیتمدیریتجلساتمعنوی
در برگلزاری جلسلات معنلوی بایسلتی بله نکاتلی توجه داشلت تلا فضای جلسلات از 

آسلیب به دور باشلد:
1. تکریم شخصیت جوانان و احترام واقعی به آنان؛

2. عدم تبعیض در برخورد با افراد؛
3. نظم، اعتدال در زمان برگزاری و پرهیز از جلسات طوالنی و خسته کننده؛

4. نظافلت، رعایلت ادب، پرهیلز از مباحلث سیاسلی بی فایلده و پرهیلز از توهیلن بله 
افراد؛

5. رعایت هنجارهای دینی )مثل چشم پاکی، راست گویی، ادب، تواضع و...(؛
6. پرهیز از خودنمایی، خودستایی، تملق، ریا و... .



فصلپنجم:جوان
وتربیتاخالقی
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مقدمه
آرزو و تمایلل درونلی همله انسلان های سلالم ایلن اسلت کله در محیطلی آرام، بلا 
طلراوت، صمیملی، اخالقلی و انسلانی زندگلی کننلد. کمتر انسلانی پیدا می شلود که 
از ایلن شلرایط گریزان باشلد. همله عالقه مندند کله در محیط اجتماعلی و خانوادگی 
بلا افلرادی مهربلان، بلاادب، وظیفه شلناس و متواضع و...، روبرو بشلوند. همه انسلان ها 
از محیط هلای تنلش زا، بی قانلون، ناهنجلار و غیرانسلانی گریزان انلد. ارزش هلا، باورها 
و تعهلدات اخالقلی از مسلائلی اسلت کله می توانلد روابط اجتماعلی را بهبود بخشلد، 
دل هلا را بله همدیگلر نزدیلک نمایلد، روابلط اجتماعلی را جلذاب و ممللو از صفلا و 
صمیمیلت نمایلد، زمینله رشلد ملادی و معنلوی افلراد را فراهلم سلازد و درنتیجله 

انسلان ها را بله قلرب الهی برسلاند.

مفهومشناسیاخالق
اخلالق جملع ُخللق یلا ُخُللق، در لغت و اصطلالح به معنلای مجموعه ای از سرشلت و 
ویژگی هلای باطنلی اسلت کله تنهلا بلا دیده بصیلرت و چشلم دل قابل درك هسلتند. 
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در مقابلل َخللق، بله شلکل و صلورت محسلوس و قابلل درك بلا چشلم ظاهلر گفتله 
می شلود )راغلب اصفهانلی، 1361، ج1، ص704(. چنانکله قلرآن کریلم نیلز فرموده: 
َّلک لََعللی ُخُللٍق َعِظیم)قلم: 4( بله همین معنا بله کار رفته اسلت. در فرمایش پیامبر  إِن
گراملی نیلز چنیلن تمایلزی بله چشلم می خلورد، هنگامی کله خطاب بله یکی از 
مسللمانان فرمود: إِنَّک اْمُرٌؤ َقْد أَْحَسلَن اهلُل َخلَْقک َفَأْحِسلنْ ُخُلَقک)مجلسلی، 1403، 
ج68، ص394(. در مجملوع ُخللق بله معنای هیئت های راسلخ نفسلانی انسلان اسلت 
کله زمینله انجلام برخلی رفتارهلا را در وجود انسلان و بلدون نیاز بله فکلر و تأمل، به 
وجلود ملی آورد )محملدی، 1389، ص27(. معلادل واژه اخلالق در زبلان التینی، واژه 
”Ethics” اسلت کله از ریشله یونانلی “Ethos” مشلتق شلده و به معنای منش اسلت و 
همچنیلن واژه “Morality” کله از ریشله “Moral” و بله معنلای علادت و رفتار اخالقی 

آملده اسلت )وود و رنسلچر1، 2003، ص 350-345(. 
اگرچله اخلالق2 یلک جنبله بنیلادی و فراگیلر در کنشلگری انسلان دارد و اگرچله 
مفهلوم اخلالق در میلان اندیشلمندان اسلالمی روشلن اسلت املا یلک مفهوم دشلوار 
بلرای بررسلی های علملی اسلت. در یلک نلگاه، اخلالق بله معنلای مجموعله مللکات 
نفسلانی و خصائلص روحی )سلادات، 1368، ص22( و به عبارت دیگلر مجموعه صفات 
و ویژگی هلای درونلی و ملکله شلده که منشلأ صلدور کارهلای نیک می گلردد، تعریف 
شلده اسلت )ملکارم شلیرازی، 1377، ج3، ص24(.  از نگاهلی دیگلر، اخلالق، عبارت 
اسلت از عللم چگونله زیسلتن. اخلالق دسلتور چگونله زیسلتن را در دو ناحیله بله 
ملا می دهلد: چگونله رفتار کلردن و چگونله بلودن؛ چگونله رفتار کلردن بله اعملال 
انسلان و چگونله بلودن بله چگونگی و کیفیلت خوها و ملکات انسلان مربوط می شلود 
)مطهلری، بی تلا، ص189 و190(. عللم اخلالق نیلز، به عنلوان برتریلن عللوم )ابلن 
مسلکویه، 1422 ق.، ص 55( و بله معنلای عللم آگاهلی از فضیلت هلا و رذیلت هلا و 
چگونگلی آراسلته شلدن به فضیلت هلا و پاك شلدن از رذیلت ها )طوسلی، 1369، ص 
48( و بله معنلای آگاهلی از انلواع صفت هلای خلوب و بلد و صفت هایلی کله بلا افعال 
اختیلاری انسلان ارتباط دارنلد )مصبلاح یلزدی، 1367، ص10 و 1372، ص198(، از 
1 . Wood & Rentscher
2.  Morality 
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علوملی اسلت کله بلا مباحلث اخالقی مرتبط اسلت. بله نظر واکلر )1995( بله نقل از 
مالنلی و جودیلث 1389، ج1( اخلالق بله آن دسلته از کنش های اختیاری فرد اشلاره 
می کنلد کله حداقلل به صلورت بالقلوه دارای تلویحلات اجتماعلی یلا بین فلردی بوده 
و تحلت کنتلرل برخلی از مکانیسلم های درون روانلی قلرار دارد. اخلالق یلک پدیلده 
چندوجهلی اسلت کله متضملن تعاملل بیلن رفتلار، افلکار و هیجانات اسلت. خالصه 
اینکله قدملا، اخلالق را بیشلتر معطلوف بله مللکات نفسلانی می داننلد املا متأخرین، 
اخلالق را علالوه بلر مللکات نفسلانی، به طور گسلترده به منلش و رفتارهلای اختیاری 

معطلوف می دارنلد )مرکلز اخلالق و تربیلت، 1392(. 

ابعادوگسترهاخالق
مباحلث اخالقلی در سله حیطله: ارتبلاط بلا هسلتی و خاللق آن، ارتباط با خویشلتن 
و ارتبلاط بلا دیگلران خالصله می شلود )مصبلاح یلزدی، 1376 و ملکارم شلیرازی، 
1377(. مسلائل اخالقلی دنبلال آن هسلتند کله رفتلار انسلان را در ایلن سله حلوزه 
بهبلود بخشلند1 و درنتیجله، عالوه بلر زندگی اخروی کله حیات واقعی اسلت، موجب 
تأمیلن زندگلی مطللوب و دور از اضطلراب و ناراحتلی روانلی بلرای انسلان در زندگی 
ایلن جهانی شلوند. به سلخن دیگلر، تواضع، معاشلرت نیکو بلا دیگران، ساده زیسلتی 
و قناعلت در زندگلی، تلوکل بر خدا، و سلرانجام تملام فضایل اخالقی، تأمین سلعادت 
انسلان را در زندگانلی دنیلوی و اخلروی هدف خود قلرار داده اند. قلرآن در بیانی کوتاه 
و بله صورتلی کللی می گوید: کسلانی سلعادتمند هسلتند کله خلود را از آلودگی های 
اخالقلی پلاك کننلد2 )اعللی، 14؛ شلمس، 9؛ نحلل، 97؛ عنکبلوت، 69 و حشلر، 9(؛ 
همچنیلن یکلی از اهداف اساسلی بعثلت پیامبر اسلالم، تزکیه نفلس و دور کردن 
افلراد از آلودگی ها بیان شلده اسلت3 )جمعله، 2 و طبرسلی، 1412 ه.ق، ص8(. عالوه 
1 .اخلالق الهلی، فلردی و اجتماعی.یعنلی وظایفلی کله در برابر خداونلد داریم و وظایفلی در برابر خودملان داریم)مثل دوری از شلکم بارگی 

و شهوت پرسلتی(و وظایفلی کله در برابلر اجتماع و همنوعلان داریم.
َِّذیلَن َجاَهُدوا فِیَنا  2 . َقلْد أَْفلَلَح َملن تََزکلی ؛ َقلْد أَْفلَلَح َمن َزکللللَها ؛ َمْن َعِمَل َصللللًِحا ِمّن َذکلر أَْو أُنَثی َو ُهَو ُمْؤِملٌن َفلَُنْحیینَُّه َحیلوًه َطیَبًه؛ َوال

لََنْهِدینَُّهْم ُسلُبلََنا َوإِنَّ اهللَ لََمَع الُْمْحِسلِنیَن ؛ َو َمن یوَق ُشلحَّ نَْفِسلِه َفُأْولَلئِللک ُهُم الُْمْفلُِحوَن.
3 . ُهلَو الَّلِذی بََعلَث فِلی اأْلُمِّییلَن َرُسلواًل مِّْنُهْم یْتُللو َعلَیِهْم آیاتِلِه َویَزکیِهلْم َویَعلُِّمُهُم الْکَتلاَب َوالِْحکَملَة َوإِن کانُوا ِملن َقْبُل لَِفی َضلاَلٍل مُِّبیٍن 
؛او کسلی اسلت کله در میلان درس ناخوانلدگان پیامبلری از خودشلان برانگیخلت تلا آیلات خلدا را بلر آنلان تلالوت کنلد و نفلس آنلان را از 
آلودگی هلا پلاك کنلد و کتلاب و حکملت بله آنلان بیاموزد، مسللماً پیلش از ایلن در گمراهی آشلکاری بودند.قلال رسلول اهلل: انما بعثت 
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بلر ایلن در ملوارد جزئی تلر نیلز سلعادت واقعی انسلان در گلرو پایبندی  به  مسلائل 
اخالقلی اعلالم کلرده اسلت: »آنهلا کله از بخلل و حلرص، مصلون بماننلد رسلتگار و 
سلعادتمندند1 )حشلر: 9(. از نلگاه قرآنلی کسلانی که ملتلزم به اخلالق و اعمال صالح 
باشلند، محبلوب ملردم بوده2)مریم: 96( و کسلی کله محبوب مردم باشلد در رضایت 
خاطلر خواهلد بلود. یکی از کارکردهلای اخالق در جامعله، ایجاد زمینه مناسلب برای 
روابلط اجتماعلی خوب اسلت. این مسلئله حتی دربلاره صفات و رفتارهلای اخالقی ای 
کله ظاهلراً ارتبلاط چندانلی بلا روابلط میلان افلراد نلدارد، صادق اسلت. مثلاًل ممکن 
اسلت تصلور شلود رذایلل اخالقلی ای نظیلر خودبرتربینلی، حلرص و آز، و حسلد ربط 
چندانلی بلا بهبلود روابلط اجتماعی میلان افراد جامعله ندارنلد، اما باید توجه داشلت 
کله برخلورداری از حسلن خللق و معاشلرت، زمینله مناسلبی می طلبلد و ویژگی های 
اخالقلی خلوب همانند تواضع، سلخاوت، و خیرخواهلی برای مردم، زمینه این ُحسلن 
ُخللق را فراهلم می کننلد. بلدون وجود این صفلات درونلی نمی توان معاشلرت نیکو با 
دیگلران داشلت. کسلی کله دلش پر از کینه و حسلد به دیگران اسلت و خلود را باالتر 
از آنلان می دانلد و حاضلر بله فلداکاری بلرای آنلان نیسلت، چگونله می توانلد روابطی 

درخلور و شایسلته بلا آنلان داشلته باشلد و چگونه می توانلد در آرامش باشلد.
گرچله اخلالق در سله حلوزه رابطله بلا خداونلد، رابطله بلا خلود و رابطله بلا دیگلران 
خالصله می شلود وللی حلوزه ای کله مربوط به رابطله با دیگران اسلت برای ملا در این 
کتلاب اهمیلت مضاعلف دارد زیلرا عملده مباحث مربوط به مسلجد و جلوان در رابطه 
بلا اخلالق و روابلط اجتماعلی اسلت و اگرچه بله مباحث دیگلر نیز در فصلول مختلف 
اشلاره خواهلد شلد.3 عمده تریلن مباحثلی کله در حلوزه اخلالق اجتماعلی مطلرح 
می شلود عبارت انلد از: داشلتن نگلرش مثبلت و خوش بینانله نسلبت بله دیگلران؛ 
رعایلت آبلرو و منزللت افلراد و رعایلت ادب؛-تواضلع و فروتنلی در مقابلل مؤمنیلن و 
رعایلت عداللت و انصلاف در قضاوت هلا؛ دوری از مجادله، حسلد، خلف وعده، مسلخره 

التمم مکارم االخالق.
1 . َو َمن یوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفُأْولَلئِلک ُهُم الُْمْفلُِحوَن .

ا . ْحَملُن ُودًّ لللَِحلِت َسیْجَعُل لَُهُم الرَّ َِّذیَن اَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصَّ 2 . إِنَّ ال
3 .بلرای مطالعله بیشلتر دربلاره اخلالق فلردی، الهلی و اجتماعلی، ر.ك: کتلاب اخلالق در قلرآن ج1وج2و 3 اثلر آیلت اهلل مصبلاح یلزدی، 

. انتشلارات موسسله املام خمینلی
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کلردن و، پیمان شلکنی؛ اجتنلاب از خیانلت، بخلل، افشلای عیلوب، خودبرتربینلی و 
کینله نسلبت بله دیگلران؛ نلگاه مثبلت به روابلط اجتماعلی، دوسلتی ها، ارتبلاط بین 
فلردی و تلالش در حفلظ و تعمیلق روابلط سلالم و بلاور به تأثیلر این نلوع رفتارها در 

کاهلش حلزن و اندوه.

منزلتوجایگاهاخالقدرزندگیجوان
گرچله بحلث اخلالق در علوم مختلف از قبیل فلسلفه، روان شناسلی و اخالق اسلالمی، 
قابل طلرح اسلت و در هرکلدام از ایلن عللوم بله بُعلد خاصلی از آن پرداختله می شلود 
املا در بحلث حاضر سلعی شلده به بُعلدی از اخلالق توجه شلود که معطوف بله روابط 
اجتماعلی، خانوادگی و اخالق فردی اسلت. در تعالیم اسلالم، اخلالق1 و مباحث مربوط 
بله آن، پیونلدی پایلا بلا تزکیله و تهذیلب دارد و دارای اهمیتلی ویژه اسلت. آراسلتگی 
بله صفلات و رفتارهلای اخالقلی، اهمیلت باالیلی بلرای هلر فلرد ذی شلعور و به ویلژه 
جوانلان کله در آسلتانه ورود بله اجتملاع دارنلد، دارد. زیلرا روح انسلان نیلز هماننلد 
جسلم او سلالمت و بیملاری دارد و هلر فلردی در پی سلالمت روح اسلت. کسلانی که 
از سلالمت روحلی و اخالقلی برخلوردار نیسلتند، بیملار تلقلی می شلوند. بله همیلن 
سلبب، خداونلد متعلال روح منافقلان را بیملار دانسلته و دربلاره آنهلا می فرمایلد: روح 
و قللب آنلان بیمار اسلت، پلس خداوند بلر بیماری آنلان بیفزایلد2 )بقلره: 10(. یکی از 
مهمتریلن بیماری هلای روحلی وجلود صفلات رذیلله اخالقلی در انسلان اسلت. وجود 
ایلن بیملاری آثلار سلوئی دارد: نخسلت آنکله توانایلی تشلخیص خلوب از بلد و حق از 
باطلل در کسلی کله دچلار ایلن بیملاری باشلد، تضعیف می شلود. قلرآن کریلم درباره 
آنلان می فرمایلد: هلرگاه آیلات ملا بلر آنهلا تلالوت می شلود، می گوینلد افسلانه های 
پیشلینیان اسلت. چنیلن نیسلت؛ بلکله کارهلای زشلتی کله مرتکب شلده اند بلر قلب 
آنلان زنلگار بسلته اسلت. چنیلن نیسلت؛ بلکله آنلان در آن روز از پروردگارشلان در 

1 . وظایلف اخالقلی و افعلال اخالقلی، برخلالف وظایلف حقوقلی از پشلتوانه حکومتلی و قانونلی برخلوردار نبلوده و صرفلاً بله نیلت انجلام 
وظایلف اخالقلی و نیلل بله کملاالت معنلوی و حتلی گهلگاه به نیلت شلیرینی و صمیمیت بیشلتر در زندگلی اجتماعلی و خانوادگلی انجام 

می شلود)مصباح یلزدی، 1387،  ج 3 (.
2 . فِی ُقُلوبِِهم مََّرٌض َفَزاَدُهُم اهلُل َمَرضاً .
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حجلاب هسلتند1 )مطففیلن: 13-15(. دوم آنکله، افلراد مبتلال به بیماری هلای روحی 
و اخالقلی از آراملش محروم انلد و در روابلط اجتماعلی و خانوادگلی نیلز بلا چالش های 
متعلددی روبلرو هسلتند. همچنلان کله بیماری های جسلمانی ماننلد ناراحتلی معده، 
درد پلا، شکسلتگی دسلت یا زخملی کوچک در بلدن آرام و قلرار را از انسلان می گیرد 
و زندگلی را بلر او تللخ می کنلد، بیماری های اخالقلی مانند حسلادت، خودبزرگ بینی، 
کینله ورزی، غضلب و ماننلد آن نیز آرامش و قرار را از روح انسلان گرفتله و زندگی را بر 
او تللخ می کننلد. بلا ایلن تفاوت کله بیماری هلای اخالقی، سلعادت و آخرت انسلان را 
نیلز تبلاه می کنلد و آبروی اجتماعی افلراد زا نیز تهدیلد می کند. جایلگاه اخالق نه تنها 
در میلان مسللمین بلکله در میلان ملل دیگر نیلز دارای اهمیت اسلت. لیکونلا2 در این 
زمینله می گویلد: »واقعلاً ما را چه می شلود؟ نوزادان در آشلغالدانی، یلک و نیم میلیون 
سلقط جنین در هرسلال، افزایلش مداوم سوءاسلتفاده های جنسلی و بدنلی از کودکان، 
در فقلر بله سلر بلردن یک چهارم کلودکان. نسلل های آینلده ملا در پنجاه یا صدسلال 
بعلد ایلن املور را چگونله خواهنلد دیلد؟ ... نظرسلنجی ها یکلی پلس از دیگری نشلان 
می دهلد کله بخلش عملده ای از مردم امریلکا به ایلن نتیجه رسلیده اند که این کشلور 
دچلار انحطلاط معنلوی و اخالقلی شلده اسلت. ایلن درك و حلس رو بله رشلد وجود 
دارد کله ملدارس، خانواده هلا، کلیسلاها، همله انجمن هلا و گروه ها آنهایی کله در طول 
تاریلخ مسلئول انتقلال میلراث اخالقی بله جوانان بوده انلد باید جمع شلوند و به صورت 
مشلترك، منلش اخالقلی کلودکان و باالخلره فرهنلگ ملا را ارتقلا دهنلد. ملدارس به 
نوبله خلود دوبلاره متوجله شلده اند کله می تواننلد کارهلای زیلادی در زمینله پرورش 
منلش خلوب انجلام دهنلد. آنهلا می تواننلد ایلن کار را به این صلورت شلروع کنند که 
پلرورش منلش را باالتریلن اولویلت خلود قلرار دهنلد. زیلرا ایلن هلدف زیربنلای بقیه 
کارهلای مدرسله اسلت« )لیکونلا، 1997(. سلقراط3بر ایلن بلاور اسلت که هر انسلانی 
ذاتلاً طاللب خیلر و خوبلی اسلت و هیچ کسلی به طلور عملدی کاری بلد و غیراخالقلی 
انجلام نمی دهلد و کارهلای خلالف برخلی از افلراد به دلیل تشلخیص نادرسلت اسلت. 

ََّمْحُجوبُوَن . ِِّهْم یْوَمِئٍذ ل ب َُّهْم َعن رَّ لِیَن کالَّ بَْل َراَن َعلَی ُقُلوبِِهم مَّا کانُوا یکِسُبوَن کالَّ إِن 1 . إَِذا تُْتلَی َعلَیِه آیاتَُنا َقاَل أََساِطیُر األْوَّ
2 . Lickona, Thomas
3 .Socrat
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ارسلطو1نیز نظریله سلقراط را قبلول دارد وللی درعین حلال بلر ایلن عقیلده اسلت که 
عللت خطاهلای انسلان ها دو چیلز اسلت؛ جهلل و ضعلف نفلس و اراده )کاپلسلتون، 
1368( جیملز2 )2002( بیلن اخلالق و دیلن داری پیونلد زده و بلر ایلن باور اسلت که 
در روح انسلان عدالتلی وجلود دارد کله پلاداش آن قطعی اسلت؛ کسلی کله کار خوبی 
می کنلد حتملاً شلرافتمند می شلود و آن کلس کله کار زشلت انجلام می دهلد، حتملاً 
بلی ارزش می شلود. کسلی که زشلتی و پلیلدی را از خلود دور می کند به پاکی آراسلته 
می شلود و کسلی کله قلباً انسلان درسلتکاری باشلد در قلبش خلدای جلا دارد. جیمز 
بلر ایلن نکتله تأکیلد دارد که فضایلل و رذایلل اخالقی تأثیلر روان شلناختی ماندگاری 
در انسلان دارد کله باالخلره اثلر خلودش را نشلان می دهلد. دیگلر اینکه املور اخالقی 
حالتلی را در انسلان برمی انگیلزد کله به آن گرایش و احسلاس دینلی می گوییم )یعنی 
مثلل عالیق دینی عمیق و اسلتوار اسلت( از طلرف دیگر دین داری نیلز فضایل اخالقی 
خاصلی در فلرد ایجلاد میکنلد. از نظر جیملز رابطه اخالق و دین داری دوسلویه اسلت.

مصادیقمهماخالق
اخلالق، بیشلترین فوایلد را در تحکیلم روابلط افلراد، بهبود معیشلت، رفلع اختالفات، 
موفقیلت علملی، محبوبیلت اجتماعلی و آراملش روان افلراد به خصوص جوانلان دارد. 
در ایلن قسلمت بله نمودهایلی از شلکل گیری اخلالق که متأثلر از مسلجد و فضاهای 

دینلی اسلت اشلاره می گردد:

1.ارتباطکالمیوغیرکالمینیکو
بهره گیلری از ارتبلاط کالملی3 و غیرکالملی4، از ابزارهلای مهلم در روابلط اجتماعلی 
اسلت. در ارتبلاط کالملی از گفتگلو بهلره گرفتله می شلود وللی در روابلط غیرکالمی 
می تلوان از حلاالت چهلره، تملاس چشلمی، تلن صلدا، حلرکات بدنی و تملاس بدنی، 

1 .Aristotlee
2 . James, W
3 .verbal communication
4 . nonverbal communication
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کسلب اطالعلات نملوده و زمینه تعاملل را ایجاد کرد )بلارون و بایلرن1، 1997( التزام 
بله سلخنان سلنجیده2 )نسلاء: 9( بهره گیلری از گفتلار زیبا و دل نشلین3 )نسلاء: 87(، 
پرهیلز از زخم زبلان4 )انعلام: 34(، توصیله به گفت وگلوی محترمانله 5)حرانی، 1404، 
ص 323(، مؤدبانله )تمیملی آملدی، 1410، ص 457(، گفتگوی شلیرین و گوارا6)حر 
عامللی، 1409، ج 12، ص186(، گفت وگلو بلا آهنلگ صلدای مالیم7)لقملان: 19( و 
دلنلواز، صلدازدن همدیگلر بلا زیباتریلن نام8)کلینلی، 1407، ج 2، ص 643(، پرهیلز 
از گفت وگلوی پنهانی9)کلینلی، 1407، ج2، ص660( و توصیله بله پرهیلز از کلملات 
رکیلک و زشلت10)مؤمنون: 3(، همگلی از نمودهلای روابلط کالمی بوده و در راسلتای 
ایجلاد محبلت و نشلاط در جوانلان و میلان هم نوعلان، اسلت. ارتبلاط کالملی زیبلا 
باعلث تحکیلم روابلط اجتماعلی و باعلث تقویلت دوسلتی می گلردد 11 )فصللت: 34( 
همچنیلن کنلش کالملی پسلندیده، مانلع از کینله و حسلد شلده و دل هلا را بله هلم 
پیونلد می زنلد و باعلث آراملش می گلردد. در آموزه هلای دینلی و تربیتلی علالوه بلر 
اینکله توصیله بله روابلط کالملی زیبلا و محبت آمیلز شلده بله روابلط غیرکالملی نیز 
تأکیلد شلده اسلت. تواضع و فروتنی12 )اسلراء: 25(، گشلاده رویی13 )آل عملران: 160( 
و رفتلار مؤدبانه14)توبله: 61( از مصادیلق روابلط غیرکالملی اسلت کله ملورد تأکیلد 
قلرآن اسلت. ایلن نلوع ارتباطات، عامللی در تقویلت روابلط دوسلتانه و نزدیکی دل ها 

1 . Baron & Byrne
ْعُروًفا. 2 . َوُقولُواْ لَُهْم َقْوالً مَّ

3 . َوإَِذا ُحییُتم بَِتِحیٍة َفَحیواْ بَِأْحَسَن ِمْنَها.
َُّه لَیْحُزنُک الَِّذی یُقولُوَن. 4 . َقْد نَْعلَُم إِن

أْی ُحْسُن اللَِّقاِء َو ُحْسنُ  ااِلْسِتَماعِ  َو ُحْسُن الَْجَواب. 5 . ثاََلثٌَة یْسَتَدلُّ بَِها َعلَی إَِصابَِة الرَّ
ْزَق َو یْنِسُئ فِی األَْجِل َو یَحبُِّب إِلَی األْْهِل َو یْدِخُل الَْجنََّة.  6 . امام سجاد فرمودند: الَْقْوُل الَْحَسُن یْثِری  الَْمالَ  َو یْنِمی الرِّ

7 . َواْغُضلْض ِملن َصْوتِلک إِنَّ أَنکلَر األْْصلَواِت لََصلْوُت الَْحِمیلِر؛ صدایلت را بلنلد نکلن و آرام گفت وگلو کن، به درسلتی کله ناهنجارترین صدا، 
صدای االغ اسلت. 

لُع لَُه فِی الَْمْجلِلِس إَِذا َجلََس إِلَیلِه َو یْدُعوُه بَِأَحبِّ  8 . َ َقلاَل َرُسلوُل اهللِ :  ثَلاَلٌث یْصِفیلَن ُودَّ الَْملْرِء أِلَِخیلِه الُْمْسللِِم یلَْقاهُ  بِالِْبْشلِر إَِذا لَِقیُه َو یَوسِّ
األْْسلَماِء إِلَیلِه ؛ سله چیلز باعلث دوسلتی بیشلتر و خالص تلر می گلردد: خوش رویلی در برخوردهلا، جلا دادن در مجللس و بله زیباتریلن نام 

او را صلدا زدن. 
9 .َعلْن أَبِلی َعْبلِد اهللِ َقلاَل: إَِذا کاَن الَْقلْوُم ثاََلثَلًة َفلاَل یَتَناَجلی  ِمْنُهلُم اثَْنلاِن ُدوَن َصاِحِبِهَملا َفلإِنَّ فِی َذلِلک َما یْحُزنُلُه َو یْؤِذیِه. ؛ هرگاه سله 
نفلر در جایلی بودنلد، نبایلد دو نفلر از آنهلا در گلوش همدیگر صحبلت کنند )نجلوا کنند( زیرا ایلن باعث ناراحتلی و اذیت دیگری می شلود. 

َِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن؛ کسانی که از حرف های باطل و زشت پرهیز می کنند. 10 . َوال
َُّه َولِی َحِمیٌم . یَئُه اْدَفْع بِالَِّتی ِهی أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذی بَیَنک َوبَیَنُه َعَداَوٌه کَأن 11 . َواَل تَْسَتِوی الَْحَسَنُة َواَل السَّ

ْحَمِة  لِّ ِمَن الرَّ 12 . َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ
واْ ِمْن َحْولِک . ا َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ 13 . َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اهللِ لِنَت لَُهْم َولَْو کنَت َفظًّ

14 . ُقْل أُُذُن َخیر لَّکْم یْؤِمُن بِاهللِ َویْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنیَن .
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و جذابیلت روابلط اجتماعلی می گلردد. ثملره تواضلع، گشلاده رویی و گفتلار و رفتلار 
مؤدبانله، دلدادگلی، محبت1)کلینلی، 1407، ج2، ص643( و افزایش دوسلتان 2)لیثی 
واسلطی، 1376، ص 99 و دیلملی، 1408، ص273( اسلت.3 چهلره گشلاده و روی 
بلاز، باعلث جلذب دل هلا و فزونلی محبلت می شلود4)کلینی، 1407 ق، ج 2، ص107 
و تمیملی آملدی، 1410، ص115 و327(. شلادی، سلالمت روانلی و نشلاط ملی آورد 
و کینله را از دل هلا می زدایلد. افلزون بلر ملوارد یلاد شلده، تبسلم و خنلده در چهره، 
در بهبلود روابلط نیلز مؤثر اسلت )کلینلی، 1407، ج 2، ص188(. در مقابل، اسلتکبار 
و خودبرتربینلی، باعلث کلدورت در روابلط اجتماعلی شلده و باعلث سلقوط و کاهش 
منزللت می شلود )لقملان: 18؛ ص: 74 و نلوح: 7(. چه بسلا گاهلی انسلان بله خاطلر 
روحیله اسلتکبار و برتری جویلی کله دارد، برخلالف یقین خلودش اقدامی کنلد و این 
تعلارض درون و بیلرون، باعلث تزللزل شلخصیتی و اختلالل روحی گلردد )قصص: 5( 
اگلر ایلن ویژگی هلای در روابط کالملی و غیرکالمی رعایلت گردد، روابلط اجتماعی و 
خانوادگلی و روابلط سیاسلی بهبلود زیادی پیلدا می کنلد و دل ها به همدیگلر نزدیک 

می گردنلد و کینه هلا کاهلش پیلدا می کنلد.

2.صبوری،سعهصدرووفایبهعهد
آراسلته شلدن بله صفاتلی از قبیلل برخلورداری از سلعه صدر5)زملر: 22( و ظرفیلت 
روانلی باال6)انعلام: 126 و طله: 26(، صبلوری در نامالیمات7)معلارج: 5 و آل عملران: 

1 . َقاَل َرُسوُل اهللِ:ثاََلٌث یْصِفیَن ُودَّ الَْمْرِء أِلَِخیِه الُْمْسلِِم یلَْقاهُ  بِالِْبْشِر إَِذا لَِقیُه.... قال علی: ثََمَرُه التََّواُضعِ  الَْمَحبَُّه.
َّلُه یْحِبُس َعلَیلک اللَِّئاَم َو یْنِفلُر َعْنک  الْکَرام ؛از گفتار زشلت برحذر باش کله فرومایگان  2 . قلال عللی :إِیلاك َو َملا یْسلَتْهَجُن ِملَن الْکاَلِم َفإِن

را بله دور تلو ِگلرد آورد املا بزرگلواران را از تو می پراکند.رسلول خدا نیلز فرمودند: َ إِیلاك أَْن ... تََتکلَّمَ  فِلی  َغیِر أََدب .
3 . البته در رابطه با نامحرم و جنس مخالف، بایستی موازین اخالقی را جدی گرفت مخصوصاً در روابط عاطفی.

4 . قلال رسلول اهلل: أربلٌع َملن کلّن فیله وکان ِمن قْرنله الی قدمه ذنوبلاً بدل اهلل حسلناٍت الصدق والحیاء وُحسلن الخلق و الشلکر؛ هر کس 
دارای چهلار ویژگلی یعنلی راسلت گویی، حیلا، خوش خلقی و سپاسلگزار باشلد، خدا گناهانلش را تبدیل به نیکلی می کند، اگرچه از سلرتاپا 
گنلاه باشلد. قلال عللی: ألموّدُة تُعاطلُف القلوَب فی إئتلالف االرواح؛ محبت و خوشلرویی باعث پیوند دل ها شلده و انسلان ها را به همدیگر 
متمایلل و عالقه منلد می کنلد. قلال عللی: ثََملَرُة التََّواُضلعِ  الَْمَحبَّلُه؛ نتیجلة تواضع، محبت و دوسلتی اسلت.همچنین حضلرت فرمودند: 

ینُ  َو التََّواُضع  والسخاء)همان(؛سله چیز باعث محبت و دوسلتی اسلت؛دین داری، تواضع و بخشلندگی و سلخا. ٍ ثاََلثَلٌة یوِجبلَن الَْمَحبَّلَة الدِّ
ِِّه . ب 5 . أََفَمن َشَرَح اهلُل َصْدَرُه لِْلِْساَلِم َفُهَو َعلَی نُوٍر مِّن رَّ

لَماء.وَقاَل َربِّ اْشلَرْح  ُد فِی السَّ عَّ ََّملا یصَّ 6 . َفَملن یلِرِد اهلُل أَن یْهِدیلُه یْشلَرْح َصلْدَرُه لِلِْسلاَلِم َوَملن یلِرْد أَن یِضلَّلُه یْجَعلْل َصْدَرُه َضیًقلا َحَرًجا کَأن
لِی َصلْدِری.

َِّذیَن آَمُنواْ اْصِبُرواْ َو َصابُِرواْ َو َرابُِطواْ َو اتَُّقواْ اهللَ لََعلَّکْم تُْفلُِحوَن. 7 . َفاْصِبْر َصْبًرا َجِمیاًل. یا أَیَها ال
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201، التلزام بله پیمان هلا و تعهلدات خانوادگلی، اجتماعی و الهی 1)آل عملران: 77( و 
همچنیلن رعایلت تقلوا در تمام عرصه هلا، از مصادیق دیگری اسلت کله در آموزه های 
قرآنلی ملورد توجله قلرار گرفتله اسلت. التلزام بله توصیه هلای اخالقلی و دسلتورات 
الهلی و انجلام اعملال صاللح، زندگلی رضایت بخش2)بقلره: 158( و گوارا3)قارعله: 7 
و 8( در پلی دارد. برخلورداری از ظرفیلت روانلی بلاال و سلعه صلدر، علالوه بلر اینکله 
الزمله تعاملالت اجتماعلی اسلت، باعلث کاهلش تنش هلای روانلی و باعث سلالمت و 
آراملش روان می گلردد و للذا خداونلد متعال بله حضرت پیامبر سلعه صدر عنایت 
فرمود4)الشلرح: 1( تلا بتوانلد در نامالیملات زندگلی، سلالمت و امنیلت خلود را حفظ 
کنلد و پیامبلر نیلز از خداونلد تقاضای شلرح صلدر نمود5 )طله: 25 و الفقه المنسلوب 

إلی اإلملام الرضلا، 1406، ص405(. 

3.اصالحروابطاجتماعی،نیکوکاریوفداکاری
اصلالح روابلط بیلن فردی6)انفال: 2(، امر به نیکلی و احسان7)نسلاء: 115 و آل عمران: 
105(،  کملک و یلاری دیگران8)انعلام: 161(، عفلو و گذشلت از خطاهلای افلراد، ، 
کنتلرل خشلم و غضلب در رابطله بلا خطلای افلراد و ایجلاد الفلت و دوسلتی بیلن 
افراد9)آل عملران: 135(، از دیگلر نمودهلای اخالق اسلت کله مورد توجه قلرآن کریم 
می باشلد. همله ایلن کارهای نیک در کاهلش آالم و ایجاد امنیت و رفلع اندوه و بهبود 

روابلط، مؤثر اسلت10 )اعلراف: 36(. 

1 . بَلَی َمْن أَْوَفی بَِعْهِدِه وَ اتََّقی َفإِنَّ اهللَ یِحبُّ الُْمتَِّقیَن .
ِِّهْم َو َرْحمٌه وَ أُولَلِئک ُهُم الُْمْهَتُدوَن . ب 2 . َعلَیِهْم َصلََواٌت مِّن رَّ

اِضیٍة . 3 . َفَأمَّا َمن ثَُقلَْت َمَواِزیُنُه َفُهَو فِی ِعیَشٍة رَّ
4 . الَْم نَْشَرْح لَک  َصْدَرك.

لْر لِلی أَْملِری ؛ اللُهلمَّ اَل تَُسللِّْط َعلَی َملْن اَل یْرَحُمِنلی اللُهمَّ أَْصلِْحِنلی  َو أَْصلِْح َشلْأنِی َو أَْصلِْح َفَسلاَد َقلِْبلی اللُهمَ   5 . َربِّ اْشلَرحْ  لِلی  َصلْدِری  َو یسِّ
لْر لِلی  أَْمِری . . ْر َقلِْبی  َو یسِّ اْشلَرْح لِلی َصلْدِری  َو نَلوِّ

6 . َو أَْصلُِحواْ َذاَت بِیِنکْم .
َّْجَواُهلْم إاِلَّ َملنْ أََملَر بَِصَدَقلٍه أَْو َمْعلُروٍف أَْو إِْصلاَلٍح بَیلَن النَّلاِس َوَمن یْفَعلْل َذلِلک ابَْتَغاء َمْرَضلاِت اهللِ َفَسلْوَف نُْؤتِیِه  7 . الَّ َخیلَر فِلی کِثیلٍر مِّلن ن

أَْجلًرا َعِظیًما .
8 . َمن َجاء بِالَْحَسَنِه َفلَُه َعْشُر أَْمَثالَِها.

اء َوالْکاِظِمیَن الَْغیَظ َوالَْعافِیَن َعِن النَّاِس َواهلُل یِحبُّ الُْمْحِسِنین. رَّ اء َوالضَّ رَّ َِّذیَن ینِفُقوَن فِی السَّ 9 . ال
10 . َفَمِن اتََّقی َوأَْصلََح َفاَل َخْوٌف َعلَیِهْم َوالَ ُهْم یْحَزنُوَن .
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4.راستیدرگفتارورفتار
اسلت.  اخلالق  شلاه کلید  و  سرسلبد  گل   ،)14 صداقت1)آل عملران:  و  راسلت گویی 
دروغ، سرچشلمه اکثلر ناهنجاری هلای اخالقلی اسلت. از نظلر قلرآن کریلم، راسلتی 
و صداقلت واقعلی، در کسلانی تجللی دارد کله ایملان بله خلدا، قیامت، مالئکله، کتب 
آسلمانی و پیامبلران دارنلد و از ملال خلود بله خویشلان، درراه مانلدگان، سلائالن، و 
در راه آزادگلی بلردگان صلرف کننلد؛ اینهلا کسلانی هسلتند کله نملاز را بپلا دارنلد 
و زکات دهنلد و بله عهلد خلود وفلا کلرده و در برابلر سلختی ها و محرومیت هلا و در 
جنگ هلا، اسلتقامت کنند؛ اینها کسلانی هسلتند که راسلت می گویند )گفتلار و رفتار 
و اعتقادشلان هماهنلگ اسلت( و اینلان پرهیزکاران انلد2 )بقلره: 178( ایلن آیله یکی 
از جامع تریلن آیلات قلرآن اسلت و ویژگلی انسلان کاملل و بهنجلار و سلالم را بیلان 
کلرده اسلت. در تفسلیر المیلزان نقلل شلده کله رسلول خلدا فرملود: هرکلس به 
ایلن آیله عملل کنلد ایمانلش کاملل اسلت )قرائتلی، 1379، ج 1 ص349(. همچنین 
از نلگاه قلرآن کریلم، خللف وعلده و دروغ گویلی باعلث نفلاق بوده3)توبله: 77( و نفاق 
نیلز حسلرت و ناآراملی و تلرس بله دنبلال دارد. دروغ گلو، پیوسلته نگراِن فاش شلدِن 
دروغ اسلت و پیوسلته از ایلن بدناملی در تلرس و اضطلراب است.4)شلعراء: 74 و 87( 
افلراد دروغ گلو و پیمان شلکن، امنیلت روانلی ندارنلد چون از طرفلی اعتبار خلود را از 
دسلت داده اند5)یوسلف: 18( و از طلرف دیگلر از فلاش شلدن دروغشلان در هلراس 

.)59 هسلتند6)انفال: 

5.مثبتاندیشیومثبتنگری
منفی نگلری و خطلای شلناختی نسلبت به دیگران7)نسلاء: 65(، باعث بیلزاری و نفرت 

اِدقِینَ  َو الْقانِِتین. 1 . الصَّ
ُّلواْ ُوُجوَهکلْم قَِبلَل الَْمْشلِرِق َوالَْمْغِرِب َولَللکنَّ الِْبرَّ َملْن آَمَن بِاهللِ َو الْیلْوِم الِخِر َو الَْمآلئِکلِه َو الْکَتاِب َو النَِّبییلَن َو آتَی الَْماَل  2 . لَّیلسَ الِْبلرَّ أَن تَُول
کلوَه َو الُْموُفلوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا  للوَه َو آتَی الزَّ أََقلاَم الصَّ َقلاِب و َ فِلی الرِّ لآئِلِیَن و َ لِبیِل َو السَّ الْیَتاَملی َو الَْمَسلاکیَن َو ابْلَن السَّ َعلَلی ُحبِّلِه َذِوی الُْقْربَلی و َ

َِّذیَن َصَدُقوا َو أُولَللِئک ُهلُم الُْمتَُّقوَن . اء َو ِحیلَن الَْبْأِس أُولَللِئک ال لرَّ ابِِریلَن فِلی الَْبْأَسلاء و الضَّ َعاَهلُدواْ َو الصَّ
3 . َفَأْعَقَبُهْم نَِفاًقا فِی ُقُلوبِِهْم إِلَی یْوِم یلَْقْونَُه بَِما أَْخلَُفواْ اهللَ َما َوَعُدوُه َوبِ َما کانُواْ یکِذبُوَن.

ِّیَن َو اَل تُْخِزنِی یْوَم یْبَعُثوَن ال َُّه کاَن ِمَن الضَّ ِّی لَِساَن ِصْدٍق فِی اْلِخِریَن َو اْجَعلِْنی ِمن َوَرثَِة َجنَِّه النَِّعیِم َواْغِفْر أِلَبِی إِن 4 . َواْجَعل ل
َِّنا وَ لَْو کنَّا َصاِدقِیَن. ئُْب َو َما أَنَت بُِمْؤِمٍن ل َّا َذَهْبَنا نَْسَتِبُق َو تََرکَنا یوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفَأکلَُه الذِّ 5 . َقالُواْ یا أَبَانَا إِن

ا تََخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخیانًَه َفانِبْذ إِلَیِهْم َعلَی َسَواء إِنَّ اهللَ الَ یِحبُّ الَخائِِنیَن . 6 . َوإِمَّ
اَلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا. 7 . َوالَ تَُقولُواْ لَِمْن أَلَْقی إِلَیکُم السَّ
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و در نهایلت ممکلن اسلت باعلث کینله شلود. کینه و نفلرت نیز بله بدگویلی و غیبت 
می انجاملد. کسلی کله مبتال به سلوءظن و منفی نگلری اسلت1)حجرات: 12(، تحلیل 
نادرسلتی از دیگلران دارد و ایلن تحلیلل نادرسلت باعلث رفتلار و عملکردی نادرسلت 
خواهلد شلد. افراد بدبیلن، آرامش روانی ندارنلد و مبتال به کشلمکش های درونی بوده 
و گاهلی بلرای کاهنلش تنش روانی خودشلان بله تهملت و غیبلت دیگران2)حجرات: 
12( روی می آورنلد. بدگویلی از دیگلران نشلانه نفرت و بیزاری از آنان و نشلانه خشلم 
و کینله نسلبت بله دیگلران است3)مجلسلی، 1403، ج69، ص190(. قلرآن کریلم، 
انسلان ها را از سلوءظن و غیبلت کلردن برحلذر ملی دارد و آن را گنلاه، ناهنجلاری و 
کاری مشلمئزکننده می دانلد. همچنیلن قلرآن کریلم، مبرا بلودن بهشلتیان از کینه و 

کلدورت را زیبایلی و جذابیلت بهشلت تلقلی می کند4)اعلراف: 44 و حجر: 48(. 

6.پرهیزازآلودهشدنبهحسادت)شعلههایسرد(
حسلادت، از بیماری هلای اخالقلی و روان شلناختی اسلت. افلراد حسلود، آراملش و 
امنیت روانی ندارند و در درونشلان شلعله های سلرد و تعارض وجود دارد5)مائده: 28( 
آسلایش، امنیلت روانلی و لذت بری، برای حسلود، بسلیار اندك اسلت و افراد حسلود 
و بخیلل در آشلفتگی روانلی قلرار دارند6)مجلسلی، 1403 ج 70، ص252؛ ج69، ص 
190؛ ج70، ص 252 ج69، ص 261 و ج70، ص 250(. حسلود، اندیشله ای خطرناك 
دارد و ممکلن اسلت بلرای کاهلش آالم درونی، به برادرکشلی نیز اقدام کند.7)یوسلف: 
6 و 9( مهمتریلن عللت حسلادت، خطلای شلناختی حسلود اسلت و تصلور می کند با 
حلذف دیگلران، بله محبوبیلت و منزللت می رسد.8)یوسلف: 85( بهتریلن روش بلرای 

نِّ إِثٌْم. نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ َِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا کِثیًرا مَِّن الظَّ 1 . یا أَیَها ال
َّْعُضکم بَْعًضا أَیِحبُّ أََحُدکْم أَن یْأکَل لَْحَم أَِخیِه َمیًتا َفکِرْهُتُموُه. 2 . َواَل یْغَتب ب

اَلَمِه ؛غیبت کننده در سالمت روانی نیست . 3 .َو اَل الُْمْغَتاُب فِی السَّ
4 . َونََزْعَنا َما فِی ُصُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ .

بَا ُقْربَانًا َفُتُقبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم یَتَقبَّْل ِمَن الَخِر َقاَل أَلَْقُتلَنَّک .  5 . َواتُْل َعلَیِهْم نََبَأ ابَْنی آَدَم بِالَْحقِّ إِْذ َقرَّ
6 . اَلیْطَمَعلنَّ الَْحُسلوُد فِلی َراَحلِه الَْقلْلبِ  ؛املام صلادق فرمودنلد: حسلود نباید انتظار آرامش قلب داشلته باشلد و یا بله آن اطمینان پیدا 
لاَلمِه َو اَل الَْحُسلوُد فِلی َراَحلِه الَْقلْب ؛غیبلت کننلده، سلالمت ندارد و حسلود راحتی ندارد. لَیَسلْت لَِبِخیلٍل َراَحٌه َو  کنلد. َو اَل الُْمْغَتلاُب فِلی السَّ
ًه الَْحُسلوُد  ٌه. املام ششلم فرمودند:بخیلل و حسلود راحتلی و لذت نلدارد. َ اَل َراَحَة لَِحُسود؛حسلود راحتلی ندارد.  أََقللُّ النَّاِس لَذَّ اَل لَِحُسلوٍد لَلذَّ

؛پیامبلر گراملی فرمودند:کمترین لذت برای حسلود اسلت.
یَطاَن لِلِنَساِن َعُدوٌّ مُِّبیٌن . 7 . َقاَل یا بَُنی الَ تَْقُصْص ُرْؤیاك َعلَی إِْخَوتِک َفیکیُدواْ لَک کیًدا إِنَّ الشَّ

ْت َعیَناُه ِمَن الُْحْزِن . 8 . َوتََولَّی َعْنُهْم َوَقاَل یا أََسَفی َعلَی یوُسَف َوابْیضَّ
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درملان حسلادت، تقویت تقلوا و شلناخت درمانی اسلت.1)مائده: 29(

7.پرهیزازغفلت،اختالفومجادله
غافل بودن2)نحل: 109( و گرفتار شلدن به نفهمی3)انفال: 23( و یا خطای شلناختی، 
از نکاتلی اسلت که سلالمت روانلی افراد را تهدیلد می کند4)ذاریلات: 10 و 11 و مریم: 
40( و روابلط اجتماعلی را نیلز تهدیلد می کنلد. اختلالف و دشلمنی، چله در میلان 
املت اسلالمی و چله در میلان خانواده و دوسلتان و چله در رابط فرهنگلی و اجتماعی 
به خصلوص بلا قشلر جوان کله دلی پلاك و نورانلی دارد، از عوامل دشلمنی5 )شلوری: 
14( و کلدورت و ناراحتلی6 )غافلر: 35( اسلت. اختالف همچنین، اقتلدار و هیبت افراد 
را از بیلن بلرده و آنلان را ناتلوان و بی صالبلت می کند7)انفلال: 47( جلر و بحث هلای 
بی ملورد و به خصلوص مجادله هلای سیاسلی، افراد را از مسلجد و اجتماعلات فرهنگی 

بیلزار می کنلد و دل هلای افلراد را مکلّدر می سلازد و روابلط را محلدود می کند.

8.دقتومحافظتازِعرضمردم
حفلظ آبلروی افلراد و به خصلوص آبلروی مؤمنیلن از دسلتورات اخالقی مؤکد اسلالم 
اسلت8)کلینی، 1407، . ج3، ص 488 و کلینلی، 1429، ج3؛ ص745(. آبلرو و جایگاه 
اجتماعلی مؤملن بسلیار ارزشلمند اسلت و اگلر احسلاس کند به خطلر افتاده، بسلیار 
محلزون و ناراحلت می شلود. للذا یاوه گویی9)انعلام: 34(، تهملت، نسلبت نلاروا دادن 

ِّی أََخاُف اهللَ َربَّ الَْعالَِمیَن . 1 . لَِئن بََسطَت إِلَی یَدك لَِتْقُتلَِنی َما أَنَاْ بَِباِسٍط یِدی إِلَیک أَلَْقُتلَک إِن
َِّذیَن َطَبَع اهلُل َعلَی ُقُلوبِِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَبَْصاِرِهْم َوأُولَلِئک ُهُم الَْغافُِلوَن . 2 . . أُولَلِئک ال

َِّذیَن الَ یْعِقُلوَن . مُّ الُْبکُم ال َوابَّ ِعنَد اهللِ الصُّ 3 . إِنَّ َشرَّ الدَّ
َِّذیَن ُهْم فِی َغْمَرٍه َساُهوَن و َوأَنِذْرُهْم یْوَم الَْحْسَرِه إِْذ ُقِضی األْْمُر َوُهْم فِی َغْفلٍَه َوُهْم اَلیْؤِمُنوَن . اُصوَن ال 4 ..ُقِتَل الَْخرَّ

ُقوا إاِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم بَْغیا بَیَنُهْم . 5 . َوَما تََفرَّ
َِّذیَن آَمُنوا کَذلِک یْطَبُع اهلُل َعلَی کلِّ َقلِْب ُمَتکبٍِّر َجبَّاٍر. َِّذیَن یَجاِدلُوَن فِی آیاِت اهللِ بَِغیِر ُسلَْطاٍن أَتَاُهْم کُبَر َمْقًتا ِعنَد اهللِ َوِعنَد ال 6 . ال

ابِِریَن . 7 . َوأَِطیُعواْ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَتََناَزُعواْ َفَتْفَشُلواْ َوتَْذَهَب ِریُحکْم َواْصِبُرواْ إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ
8 . َ ِعلزُّ الُْمْؤِملِن کفُّلُه َعلْن أَْعلَراِض  النَّاِس ؛پیامبلر گراملی  فرمودنلد: علزت مؤملن در حفظ آبلروی ملردم و دوری از بازی با آبلروی مردم 
اسلت. َقلاَل َرُسلوُل اهللِ : َملْن کفَّ نَْفَسلهُ  َعْن أَْعَراِض  النَّاِس أََقالَ  اهلُل نَْفَسلُه یْوَم الِْقیاَمه؛رسلول خدا فرمود: کسلی که خلود را از ریختن 

آبلروی ملردم نگه دارد، خلدا در قیامت از ]عیلب [ او درگذرد.
الِِمیَن بِآیاِت اهللِ یْجَحُدوَن . بُونَک َو لَکنَّ الظَّ َُّهْم الَ یکذِّ َُّه لَیْحُزنُک الَِّذی یُقولُوَن َفإِن 9 . َقْد نَْعلَُم إِن
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بله مؤمنین1)نسلاء: 113(، ترویلج گنلاه2 )نلور: 19( و زخم زبلان زدن3)توبله: 79(، از 
خطاهلای بلزرگ شلمرده شلده اسلت. در فضلای مسلجد نباید اجلازه داده شلود تا به 
افلرادی کله حضلور دارند و یلا حضور ندارنلد، توهین و بی حرمتی شلود. علدم رعایت 
ایلن مسلائل باعلث می شلود که اوالً جلسلات مذهبلی از معنویت و اخالقی تهی شلود 

و ثانیلاً باعلث بی اعتملادی و بی رغبتلی جوانلان بله ایلن مجاللس می گردد.

9.پرهیزازخودبرتربینی
خودبرتربینلی، نوعلی بیماری اخالقی و روان شلناختی اسلت. این بیملاری که معموالً 
بله دلیلل خطلای شلناختی ایجاد می شلود، باعلث کلدورت در روابط اجتماعی شلده 
و باعلث سلقوط و کاهلش منزللت افلراد می گلردد.4 )لقملان: 18؛ ص: 74 و نلوح: 7( 
چه بسلا گاهلی انسلان بله خاطلر روحیله اسلتکبار و برتری جویلی کله دارد، برخلالف 
یقیلن خلودش اقداملی کنلد و این تعلارض درون و بیلرون، باعث تزلزل شلخصیتی و 
اختلالل روحلی گردد.5)نملل: 14 و قصلص: 5(. خودبرتربینلی و غلرور عللل مختلفی 
دارد کله ازجملله آنهلا می تلوان بله دل بسلتگی بله دنیا6)آل عملران: 186(،  بیگانگلی 
بلا معلارف الهلی و اندیشله های وحیانی7)لقملان: 7(،  روحیله نژادپرسلتی8)ص: 76(،  
برخلورداری از قلدرت و جایلگاه اجتماعی9)قصلص: 5(، اشلاره کلرد. افلرادی کله از 
تربیلت دینلی و خودسلازی، بهلره ای ندارنلد، وقتلی بله موقعیلت و پُسلتی و یلا بله 
ثلروت دنیایلی دسلت پیلدا می کنند، معملوالً بله خودبرتربینلی مبتال شلده و خود را 
شایسلته تر از دیگلران می داننلد. ایلن افلراد در زندگلی تللخ و خیلر واقعی قلرار دارند 

و بلا توهملات خلود زندگلی می کنند.

1 . َوَمن یکِسْب َخِطیَئًه أَْو إِثًْما ثُمَّ یْرِم بِِه بَِریًئا َفَقِد اْحَتَمَل بُْهَتانًا َوإِثًْما مُِّبیًنا.
نْیا َو اْلِخَرِه . َِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم فِی الدُّ َِّذیَن یِحبُّوَن أَن تَِشیَع الَْفاِحَشُه فِی ال 2 .إِنَّ ال

َِّذیلَن الَ یِجلُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم َفیْسلَخُروَن ِمْنُهْم َسلِخَر اهلُل ِمْنُهلْم َو لَُهْم َعَذاٌب  َدَقلاِت َو ال ِعیلنَ ِملَن الُْمْؤِمِنیلَن فِلی الصَّ وِّ َِّذیلنَ یلِْملُزوَن الُْمطَّ 3  .ال
أَلِیلٌم .

ك لِلنَّاِس وَ اَلتَْمِش فِی األْْرِض َمَرًحا إِنَّ اهللَ اَل یِحبُّ کلَّ ُمْخَتاٍل َفُخور. 4 . َو اَلتَُصعِّْر َخدَّ
ا َفانُظلْر کیلَف کاَن َعاقَِبلُه الُْمْفِسلِدیَن)نمل/14( انَّ فِْرَعلْوَن َعاَل فِلی األْْرِض َو َجَعلَل أَْهلََها  اْسلَتیَقَنْتَها أَنُفُسلُهْم ُظلًْملا َو ُعُللوًّ 5 . َو َجَحلُدوا بَِهلا و َ

ِشلیًعا یْسلَتْضِعُف َطائَِفًة مِّْنُهلْم )قصص/5( 
نْیا إاِلَّ َمَتاُع الُْغُروِر . 6 . َو ما الَْحیاُة الدُّ

ْرُه بَِعَذاٍب أَلِیٍم . َّْم یْسَمْعَها کَأنَّ فِی أُُذنَیِه َو ْقًرا َفَبشِّ 7 . َو إَِذا تُْتلَی َعلَیِه آیاتَُنا َولَّی ُمْسَتکِبًرا کَأن ل
َّاٍر َو َخلَْقَتُه ِمن ِطیٍن. 8 . و َقاَل أَنَا َخیٌر مِّْنُه َخلَْقَتِنی ِمن ن

9 . اِ نَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِی األْْرِض َو َجَعَل أَْهلََها ِشیًعا یْسَتْضِعُف َطائَِفًه مِّْنُهْم.
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10.اجتنابازنفاقودورویی
نفلاق و دورویلی، نوعلی اختلالل شلخصیت و بیملاری روحلی اسلت.1 )توبله: 95( که 
بله دنباللش عذابلی دوگانله وجلود دارد.2)توبله: 101( هلم در دنیلا )علذاب درونلی و 
تردیلد( و هلم در آخلرت )آتلش و سرنوشلت شوم(3)نسلاء: 139( عالئلم مشلخص 
نفلاق، بی نشلاطی، ریلاکاری، غفللت از یلاد خدا4)نسلاء: 143(، تظاهلر، علدم انسلجام 
شلخصیت، تردیلد و دودللی و محروم بودن از بینلش صحیح5)توبه: 87(، اسلت. نفاق، 
باعلث دل مردگلی، حسلرت و ناآراملی و سلرگردانی اسلت6)اعراف: 187(، زیلرا منافق 

مذبلذب اسلت و به طلور مرتلب بایلد موضِع جدیلد بگیلرد.7 )توبله: 110( 
نفلاق و شلک و تردیلد، از مهمتریلن بیماری هلای قلبلی و روحلی اسلت8)بقره: 11 
و أحلزاب: 60( کله افلراد مبتلال بله آن از اندیشله صحیلح محلروم بلوده9 )منافقلون: 
3( و گرفتلار سلرگردانی10)بقره: 12 و 13(، گمراهلی، وحشلت و حیلرت هسلتند.11 
)بقلره: 18( و از سلالمت روانلی محروم انلد. نفلاق، همچنین باعلث دل مردگی12)توبه: 
87( و سلردرگمی در تصمیم گیلری اسلت و نتیجله همله اینهلا وحشلت و اضطلراب 
اسلت. نفلاق باعلث تفرقله در روابلط اجتماعلی، عامل دشلمنی در جلسلات مذهبی و 
همچنیلن باعلث بی رغبتلی جوانلان بله مسلجد و اماکلن مذهبلی می شلود. للذا ائمه 
محتلرم جماعلات بایسلتی صداقت، یکرنگلی و صفای درونلی خود را در هیچ شلرایط 

از دسلت ندهند.

َُّهْم ِرْجٌس َو َمْأَواُهْم َجَهنَُّم . 1 . َسیْحلُِفوَن بِاهللِ لَکْم إَِذا انَقلَْبُتْم إِلَیِهْم لُِتْعِرُضواْ َعْنُهْم َفَأْعِرُضواْ َعْنُهْم إِن
وَن إِلَی  تَیِن ثُمَّ یلَردُّ بُُهم مَّرَّ لنْ َحْولَکلم مِّلَن األَْعلَراِب ُمَنافُِقلوَن َو ِملْن أَْهلِل الَْمِدیَنِه َمَرُدواْ َعلَلی النَِّفلاِق الَتَْعلَُمُهْم نَْحلُن نَْعلَُمُهْم َسلُنَعذِّ ِممَّ 2 . و َ

َعلَذاٍب َعِظیٍم .
ِر الُْمَنافِِقیَن بَِأنَّ لَُهْم َعَذابًا أَلِیًما . 3 . بَشِّ

اَلِة َقاُمواْ کَسالَی یَرآُؤوَن النَّاَس وَ الَیْذکُروَن اهللَ إاِلَّ َقلِیاًل.. 4 . إِنَّ الُْمَنافِِقیَن یَخاِدُعوَن اهللَ َو ُهَو َخاِدُعُهْم َو إَِذا َقاُمواْ إِلَی الصَّ
5 . َرُضواْ بَِأن یکونُواْ َمَع الَْخَوالِِف وَ ُطِبَع َعلَی ُقُلوبِِهْم َفُهْم الَ یْفَقُهوَن .

6 .من یْضلِِل اهلُل َفاَل َهاِدی لَُه َو یَذُرُهْم فِی ُطْغیانِِهْم یْعَمُهوَن .
7 . مَُّذبَْذبِیَن بَیَن َذلِک الَ إِلَی َهلُؤالء َوالَ إِلَی َهلُؤالء َو َمن یْضلِِل اهلُل َفلَن تَِجَد لَُه َسِبیاًل .

8 . فِی ُقُلوبِِهم مََّرٌض َفَزاَدُهُم اهلُل َمَرضاً َو لَُهم َعَذاٌب أَلِیٌم بَِما کانُوا یکِذبُوَن .
َُّهْم آَمُنوا ثُمَّ کَفُروا َفُطِبَع َعلَی ُقُلوبِِهْم َفُهْم اَلیْفَقُهوَن. 9 .َذلِک بَِأن

َُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َو لَلکن الَّیْشُعُروَن . ََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن أاَل إِن 10 . َو إَِذا قِیَل لَُهْم الَتُْفِسُدواْ فِی األَْرِض َقالُواْ إِن

ا أََضاءْت َما َحْولَُه َذَهَب اهلُل بُِنوِرِهْم َو تََرکُهْم فِی ُظُلَماٍت الَّیْبِصُروَن . 11 . َمَثُلُهْم کَمَثِل الَِّذی اْسَتْوَقَد نَاراً َفلَمَّ
12 . َرُضواْ بَِأن یکونُواْ َمَع الَْخَوالِِف َو ُطِبَع َعلَی ُقُلوبِِهْم َفُهْم الَ یْفَقُهوَن .
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11(رعایتادبدرتعامالت
کردمازعقلسؤالیکهبگوایمانچیست

عقلدرگوشدلمگفتکهایمانادباست
آدمیزادهاگربیادباستانساننیست

فرقمابینبیآدموحیوانادباست

یکی از مسلائل بسلیار مهم در زندگی هر انسلانی، این اسلت که نسلبت به رعایت ادب 
در برخوردهلای اجتماعلی التلزام داشلته باشلد. اهمیلت و تأکیلد فراوانی کله در رابطه 
بلا ادب آملوزی فرزنلدان شلده، دالللت بلر اهمیلت ادب در روابلط فلردی و اجتماعی و 
خانوادگلی اسلت. املام صادقمی فرمایلد: حلق فرزنلد بلر پدر سله چیز اسلت: دایه 
و مربلی خوبلی برایلش انتخلاب کنلد؛ نام خوبلی برایلش بگلذارد و در تربیلت او تالش 
فلراوان کند1)مجلسلی، 1403، ج 75، ص 236(. در روایلات همچنیلن، ادب را بهتریلن 
هدیله والدیلن بله فرزند تلقلی کلرده2 )نلوری، 1408، ج 15، ص 164 165( و به برخی 
مصادیلق ادب نیلز اشلاره شلده اسلت3 )ابن بابویله، 1413 ج4؛ ص 372(. ائمله محترم 
جماعلات در جایلگاه پلدر معنلوی جوانلان بایسلتی در قلدم اول خودشلان آراسلته بله 
ادب و نزاکلت باشلند و در قلدم دوم جوانلان را ملتلزم بله صفات نیکو بنماینلد و به آنان 
توصیله کننلد کله در تعامل بلا اسلتاد، والدیلن، بزرگ ترها و حتلی عموم ملردم، ملتزم 
ادب باشلند. بلا نلگاه تربیتلی و روان شناسلانه می توان گفت کله ادب باعث ارزشلمندی 
و جذابیلت، روابلط سلالم و پایلدار، ملورد تکریم و تشلویق قلرار گرفتن و غیره می شلود 
و همله اینهلا عامللی بلرای عزت نفلس و احسلاس علزت و رضایلت درونلی می گلردد. 
اخلالق خلوب، خوش رفتلاری، حسلن ظلن، نیلت پلاك داشلتن، خوش رویلی و تواضع، 
وفلاداری و خیرخواهلی، همگلی از مصادیلق و نمودهلای ادب اسلت کله باعلث جللب 
محبلت و دوسلتی می گلردد )آذربایجانلی، 1382، ص264(. برخلورداری از ادب باعلث 
حلس ارزشلمندی و کراملت می شلود و نیلاز بله کراملت و محتلرم بلودن از نیازهلای 

1 . َو تَِجُب لِلَْولَِد َعلَی َوالِِدِه ثاََلُث ِخَصاٍل اْخِتیاُرُه لَِوالَِدتِِه َو تَْحِسیُن اْسِمِه َو الُْمَبالََغُه فِی تَْأِدیِبه .
2 . ایلوب بلن موسلی از پیامبلر  روایلت ملی کنلد که: َما نََحلَل َوالٌِد َولَلداً نُْحلاًل أَْفَضَل ِملْن أََدٍب َحَسلن؛هیچ هدیه ای از طرف پدر به پسلر، 

بهتلر از حسلن ادب و تربیت نیکو نیسلت.
لام ؛، و حق پلدر بر فرزند  یُه بِاْسلِمِه َو اَلیْمِشلی بَیلَن یَدیلِه َو اَلیْجلِلَس أََماَملُه َو اَلیْدُخلَل َمَعلُه فِلی الَْحمَّ 3 . َو َحلقُّ الَْوالِلِد َعلَلی َولَلِدِه أَْن اَلیَسلمِّ

ایلن اسلت کله او را بلا نلام صلدا نزنلد، جلوتلر از او راه نلرود، پیلش روی او ننشلیند و بلا او به حملام نرود.
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اساسلی و عالی در انسلان اسلت. آبراهام مزلو)1970( یکی از روان شناسلان غربی، نیاز 
بله احتلرام را از نیازهای اساسلی شلمرده و می گوید: ارضای نیاز به احتلرام و محبوبیت، 
بله احساسلات مثبتی از قبیلل اعتمادبه نفس، ارزشلمندی، قدرت، لیاقت و شایسلتگی، 
مفیلد و پرثملر بلودن، منجر خواهد شلد )مزلو، 1376، ص82(. بزرگلی و کرامتی که در 
سلایه رعایلت ادب حاصلل می شلود، علالوه بر آثلار مثبت اجتماعلی و فرهنگی بسلیار، 
مانلع انسلان از تمایلل بله گنلاه و ارتلکاب کارهلای پسلت، و باعلث جلوگیلری از تنزل 
شلخصیت افلراد می شلود؛ چله اینکه کسلی که بله کرامت و عزت نفس رسلیده اسلت، 
هیلچ گاه حاضلر نمی شلود ایلن اعتبلار و جایلگاه را بلا انجام کارهلای پسلت و بی ارزش 
ضایلع کنلد.. »عزت نفلس، ملا را از دسلت زدن بله املور نامطللوب بازملی دارد، ماهیلت 
بازدارندگلی دارد؛ همان طلور کله اعتمادبه نفلس، ملا را بله کارهلای مطلوب و بلزرگ، و 
روبله رو شلدن با مشلکالت برمی انگیزانلد و ماهیت ایجابلی دارد. اگر بخواهیلم فرزندان 
ملا در بزرگ سلالی و در مواجهله بلا ناهمواری هلای زندگلی، اعتمادبه نفلس خلود را از 
دسلت ندهنلد، باید پایه هلای عزت نفس آنلان را از کودکلی محکم کنیم«)اسلتنهاوس، 
1379، ص12(. حضلرت عللی در تأییلد ادعلای فلوق فرموده انلد: آنلان کله کرامت 
نفلس دارنلد، هرگلز بلا ارتکاب گنلاه آن را پسلت و موهلون نمی کنند1 )نلوری، 1408، 
ج11، ص339(. و در روایتلی دیگلر فرمودنلد: بله خیلر کسلی کله بلرای خلود علزت و 
کرامتلی قائل نیسلت، امیلدوار نباش )خوانسلاری، شلرح غلرر و درر، 1373، ص394(. 

12(رفقومدارا
ملدارا بله معنلای مهربانلی کلردن، نرملی نملودن )دهخلدا، 1373، ج12، ص18120( 
شلفقت و مالیمت نشلان دادن، درایت و فهم، مماشلات و سللوك )دشلتی، 1376 ج 9، 
ص237(، از آموزه هلای اخالقلی دیلن اسلالم و حتلی از دسلتورات اخالقلی سلایر ادیلان 
اسلت.2 ایلن دسلتور اخالقلی در زندگلی اجتماعلی به طلور علام و در تعامل بلا فرزندان و 

1 . َمن کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه.
2 . البتله از ایلن نکتله نبایلد غافلل شلد کله میلان ملدارا به عنوان یلک روش مثبلت در زندگلی اجتماعی بلا آنچه املروزه به عنوان تسلاهل و 
تسلامح مطلرح و تبلیلغ می شلود، تفلاوت اساسلی وجلود دارد؛ زیلرا در ملدارا، اصلول و مبانی ثابلت اسلت و در آن کمتریلن اغماضی صورت 
نمی گیلرد، درحالی کله تسلاهل و تسلامح دایلره وسلیعی دارد و اصلول و مبانی را نیز شلامل می شلود و چه بسلا افلرادی برای برخلورداری از 

مزایلای ملادی و دنیایلی از اصلول خلود نیز کوتلاه می آیند.
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به ویلژه در تربیلت جوانلان، به طلور خلاص، از جایلگاه و اهمیلت ویلژه ای برخوردار اسلت. 
پیامبلر گراملی اسلالم دربلاره ارزش ملدارا در برخلورد بلا ملردم می فرمایند: ملدارا با 
ملردم نیملی از ایملان و نرم خویلی بلا آنلان نیملی از زندگی اسلت1 )حر عامللی، 1409، 
ج12، ص201(. آن حضلرت همچنیلن در حدیلث دیگلری فرمودنلد: سله چیز اسلت که 
اگلر در کسلی نباشلد کار او کامل نیسلت: تقوایی کله او را از معصیت خدا بلازدارد، حالتی 
کله به وسلیله آن بلا مردم ملدارا کنلد و بردباری کله به وسلیله آن نادانی نلادان را برطرف 
سلازد2 )هملان، ج12، ص200(. املام باقلر نیلز می فرماینلد: در مناجات میلان خدا و 
موسلی در تورات چنین آمده: ای موسلی، مسلائل سلّری را در درون وجود خود حفظ کن 
و در ظاهلر با دشلمنان من و دشلمنان خلودت از میان مردم, ملدارا کن.3)همان( حضرت 
عللی در رابطله بلا مدارا بلا زن می فرمایند: همیشله و در همه حال با همسلرت )زنت( 
ملدارا کلن و بلا او به نیکی معاشلرت نما تا زندگی ات باصفلا و فرح زا گردد4)هملان، ج 20، 
ص 169(. ایلن ویژگلی بلرای عملوم مردم، بخصوص برای کسلانی که در ِسلَمت مدیریت 
و تربیلت جواملع کالن و غیلرکالن انجام وظیفله می کنند، ضروری و حیاتی اسلت. پیامبر 
گراملی می فرمایلد: خلدای ملن مرا بله ملدارای بلا ملردم فرملان داد، همان گونه که 
ملرا بله انجلام واجبلات دسلتور داد5 )کلینلی، 1407، ج 2، ص 117(. ملدارا فواید زیادی 
در زندگلی فلردی و اجتماعی در پلی دارد. برکت6 )همان، ص 119( آسلایش7)همان، ص 
120(، امنیت8)تمیملی آملدی، 1366، ص 224(، عاملل محبت9)همان(، تسلهیل کننده 

مشلکالت10)همان(، ابزار موفقیلت و پایداری11)همان(.

1 . ُمداراُة الّناس نِصف االیمان َو الِرفق بِِهم نصف الَعیش .
2 . ثالٌث َمْن لَْم یُکْن فِیه لَم یَتّم لَُه َعَمل: َورٌع یحجزه َعْن َمعاصی اهلل و ُخلق یداری بِه الناس و حلٌم یردُّ بِه َجهُل الجاهل .

3 . یا موسی، اُکُتم َمکتوَم ِسّری فی َسریَرتِک واَظِهر فی َعالنیتک الُمداراة َعّنی لَِعدّوی َو عدّوك ِمْن َخلْقی.
َحبَه لها فیْصُفَو َعیشَک . 4 . فدارها َعلی ُکّل حاٍل َو أَحِسِن الصُّ

5 . اََمَرنی ربّی بمداراه الناس کما اَمرنی باداء الفرائض.
6 . اّن فی الّرفق الّزیاده و البرکه.

7 . الرفق نصف العیش.
8 . َمْن َداری الناس اَمن مکَرهم؛کسی که با مردم مدارا کند، از مکر آنان در امان می ماند.

9 . ملا اسلتجلب المحّبله بمثلل السلخاء و الرفق و حسلن الخلق؛ چیلزی به اندازه سلخاوت، ملدارا و خوش اخالقی محبت به وجلود نمی آورد. 
الّرفلق یلؤّدی اللی الّسللم؛ رفق و ملدارا به زندگی مسلالمت آمیز منتهی می شلود.

10 . الّرفق یسلیر الّصعاب و یسلّهل شلدید االسلباب؛ رفق سلختی ها را آسلان می کند و اسلباب و عوامل دوردسلت را تسلهیل می کند. کم 
ملن صعلٍب تُسلهل بالرفلق؛ چه بسلیار سلختی هایی که بلا رفق و مدارا آسلان می شلود.

11 . حضلرت عللی می فرمایلد: ارفلق توفلق؛ ملدارا کلن، موفلق می شلوی.آن حضلرت در حدیثلی دیگلر می فرمایلد: بالرفلق تلدرك 
المقاصلد؛ بلا رفلق و ملدارا نتایلج کسلب می شلود.
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حّدومرزمدارا
بی شلک، زندگلی بایلد با تدبیلر همراه باشلد. مدیر فرهنگی مسلجد چنانچله از تدبیر 
برخلوردار نباشلد مشلکالت فراوانلی ایجلاد می شلود. مّدبلر کسلی اسلت که بله همه 
راه هلا بیندیشلد و راهلی کله بیشلترین خیلر و کمتریلن ضلرر را دارد، برگزینلد. اگلر 
ملدارا باعلث شلود کله از او سوءاسلتفاده شلود و یلا قوانیلن اجتماعلی نادیلده گرفته 
شلود، یلا حقلوق دیگلران ضایلع گلردد و یلا فضلای گنلاه ایجلاد شلود، جلای ملدارا 

بود. نخواهلد 

رابطهاخالقباجنسیت
یکلی از نلکات ضلروری در مباحلث فرهنگلی و به خصلوص در موضوعلات فرهنگلی و 
اخالقلی کله در مسلجد انجلام می شلود، توجه به این مسلئله اسلت که زنان بلا مردان 
در برخلی مباحلث اخالقلی و ظرفیت هلای اخالقلی، تفاوت هایلی دارنلد. یلک واعظ و 
یلک روحانلی بایسلتی به طلور اجماللی به ایلن مباحلث توجه داشلته باشلد. برخی از 

ایلن مباحلث ضلروری عبارت اند از:

الف(جنسیتوسنخیتاخالقی
همان طلور کله می دانیلد اقتضلای تدبیلر حکیمانله خداونلد و اقتضلای شلکل گیری 
نظلام احسلن، ایجلاب می نمایلد کله افلراد انسلانی بلا اسلتعدادها و ظرفیت هلای 
مختلفلی خللق شلوند. زیلرا اوالً اگلر همله در یک سلطح از اسلتعداد و قلدرت بودند، 
نظلام اجتماعلی معقوللی تشلکیل نمی گرفلت؛ زیلرا وظایلف گوناگلون اسلت و آنها را 
بایلد اسلتعدادهای گوناگلون بله عهلده گیرد. ازایلن رو باید تفاوت باشلد تلا نقش های 
متفلاوت کله الزمله اش اسلتعدادهای متفاوت اسلت، بلر زمیلن نماند )جلوادی آملی، 
1389، ص207(. امیرالمؤمنیلن در ایلن زمینله می فرماینلد: همیشله حلال مردم 
خلوب اسلت تلا باهلم تفاوت دارنلد و چلون برابر شلوند، هلالك می شلوند1)ابن بابویه، 

1 . اَلیَزاُل النَّاُس بَِخیٍر َما تََفاَوتُوا َفإَِذا اْسَتَوْوا َهلَکوا.
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1376، ص446(. در ایلن روایلت شلریف تفلاوت در اسلتعداد و توانمندی هلا از للوازم 
حیلات و سلالمتی معرفلی شلده اسلت. ثانیلاً تفلاوت در اسلتعدادها و توانمندی هلا، 
مقتضلای نظلام احسلن اسلت1؛ قرآن کریلم، آفرینلش عالم را بر اسلاس نظام احسلن 
انجلام داده2 و مقتضلای ایلن نظلام احسلن را تفلاوت در اسلتعدادها و هماهنگی میان 
آنهلا قلرار داده اسلت. جلوادی آمللی )1389، ص 207-208( دراین بلاره می گویلد: 
بلر اسلاس رهنمودهلای قرآنلی اوالً بایسلتی زندگلی و نظلام خلقت به بهترین شلکل 
اداره شلود و ثانیلاً اینکله تسلخیر متقابل موجلودات و هماهنگی میان آحلاد و طبقات 
متفلاوت، موجلب اداره نظلام زندگلی به بهترین وجه خواهد بود. ایشلان بلا بهره گیری 
از آیله 32 زخلرف3، می فرماید: همان طلور که اختالف طبقات، اسلتعدادها، گرایش ها، 
جذب هلا و دفع هلا، هیچ یلک فضیللت نیسلت و ابزار الزم بلرای تحقق تسلخیر متقابل 
و دوجانبله اسلت، اختلالف و تفلاوت زن و ملرد هم چنین اسلت؛ یعنی اینکه اسلتعداد 
برتلر جنلس زن و ملرد و تفاضلل موجلود میان آحاد انسلانی، نشلانه فضیللت معنوی 
و تقلرب بله خلدا نیسلت. هرکلس بتوانلد از ایلن اسلتعداد برتر فایلده ای برتلر ببرد و 
خالصانه تلر کار کنلد، بله مرتبله باالتلری از تقلوا و ارزشلمندی رسلیده اسلت وگرنله 
ِصلرف برتلری در اسلتعداد و توانمنلدی، نشلانه ارزش و کمال نیسلت. للذا تفاوت های 
بیلن زن و ملرد در راسلتای بهره مندی دوجانبه از یکدیگر بوده و بایسلتی در راسلتای 
اداره زندگلی مطللوب، قلرار گیلرد و هلر فلردی متناسلب با توانایلی و اسلتعداد خود، 
وظایفلش را انجلام دهلد. در مسلائل اخالقلی و معنلوی و شلخصیتی نیلز، خداونلد 
متعلال بله اهلداف تشلکیل خانواده و شلکل گیری نظلام احسلن توجه نموده اسلت و 
ظرفیت هلا را متناسلب بلا جایلگاه و نقش افلراد، اعطا نموده اسلت. با توجله به مقدمه 
فوق الذکلر، مطالبلی را در رابطله نقلش جنسلیت در اخلالق از نگاه متون دینی اشلاره 

می کنیلم.

1 . مقصلود از »نظلام احسلن« ایلن اسلت کله نظلام آفرینلش خداوند بله بهترین وجه ممکن خلق شلده اسلت و هلر پدیلده ای در جای خود 
و هماهنلگ بلا هلدف خلقلت اسلت؛ یعنلی بر چنان نظمی اسلتوار اسلت کله از آن کامل تر تصلور نمی شلد. )بابایلی، 1382، ج3، ص573( 

2 . الَِّذی أَْحَسَن کلَّ َشی ٍء َخلََقُه)سجده، 7( 
نْیا َو َرَفْعنلا بَْعَضُهْم َفلْوَق بَْعٍض َدَرجلاٍت لِیتَِّخَذ بَْعُضُهلْم بَْعضاً  ِّلک نَْحلُن َقَسلْمنا بَیَنُهْم َمِعیَشلَتُهْم فِلی الَْحیلاِه الدُّ 3 . أَُهلْم یْقِسلُموَن َرْحَملَت َرب

لا یْجَمُعون. ِّلک َخیٌر ِممَّ ُسلْخِریا َو َرْحَملُت َرب



177 فصل پنجم، جوان و تربیت اخالقی

ب(اخالقزنانهومردانه
 در آموزه های دینی روایاتی وجود دارد که برخی از ویژگی های اخالقی را به زنانه 
و مردانه تقسیم نموده است. ازجمله این روایات حدیثی است که در کتاب شریف 
نیکوترین  می فرماید:  حدیث  این  در   علی حضرت  است.  بیان شده  نهج البالغه 
خصلت های زنان بدترین خصلت های مردان است: تکبر، ترس و بخل. هرگاه زن تکّبر 
ورزد ]و به خود بنازد[ خود را در اختیار کسی نمی گذارد. و هرگاه بخیل باشد دارایی 
خود و دارایی شوهرش را نگاه دارد و هرگاه ترسو باشد از هر چه به او روی آورد دوری 
کند1)شریف الرضی 1414، ص 509(. این حدیث که در کتاب شریف نهج البالغه و 
منابع دیگر نیز آمده است، دال بر دو نظام ارزشی اخالقی در رابطه با زن و مرد است. 
ارزشمند  زنان  برای  مردان،  میان  در  منفور  اخالقی  ویژگی  این حدیث سه  در  زیرا 
کرده  تلقی  قطعی  را  تفاوت  این  نهج البالغه،  مترجمان  و  مفسران  است.  تلقی شده 
و بر این باورند که فضایل زنانه با فضایل مردانه ازنظر ماهیت متفاوت است. ازاین رو 
در شرح های خود یا به این نکته تصریح کرده اند و یا به دلیل بدیهی دانستن آن، از 
ذکرش صرف نظر کرده اند.2 این سه ویژگی اخالقی با مهمترین نقش های زنان ازجمله 
شوهرداری، خانه داری، پاك دامنی تناسب دارد و الزمه این نقش ها است. پیامبر گرامی 
لِیلَُة َمَع  اسالم می فرماید: إِنَّ َخیَر نَِسائِکُم الَْولُوُد الَْوُدوُد الَْعِفیَفُة الَْعِزیَزُة فِی أَْهلَِها الذَّ
َِّتی تَْسَمُع َقْولَُه َو تُِطیُع أَْمَرُه َو إَِذا خأل  َجُة َمَع زوج ها الَْحَصاُن َعلَی َغیِرِه ال بَْعلَِها الُْمَتَبرِّ
ُجل)کلینی، 1407 ج 5، ص 324( َو  ِل الرَّ ْل کَتَبذُّ بَِها بََذلَْت لَُه َما یِریُد ِمْنَها َو لَْم تََبذَّ
ُه إَِذا  َقاَل النَِّبی َما اْسَتَفاَد اْمُرٌؤ ُمْسلٌِم َفائَِدًة بَْعَد اإْلِْساَلِم أَْفَضَل ِمْن َزْوَجٍة ُمْسلَِمٍة تَُسرُّ
نََظَر إِلَیَها َو تُِطیُعُه إَِذا أََمَرَها َو تَْحَفُظُه إَِذا َغاَب َعْنَها فِی نفس ها َو َمالِِه)همان، ص 327(. 
در این دو حدیث نورانی، امانت داری، اطاعت از شوهر، خانه داری، اجتناب از نامحرم، 

ًة لَلْم تَُمکْن ِملْن نَْفِسلَها َو إَِذا کانَلْت بَِخیلًَه  ْهلُو َو الُْجْبلُن َو الُْبْخلُل َفلإَِذا کانَلِت الَْملْرأَه َمْزُهلوَّ َجلاِل الزَّ 1 . ِخیلاُر ِخَصلالِ  النَِّسلاِء ِشلَراُر ِخَصلاِل الرِّ
َحِفَظلْت َمالََهلا َو َملاَل بَْعلَِهلا َو إَِذا کانَلْت َجَبانَلًه َفِرَقلْت ِملْن کلِّ َشلی ٍء یْعلِرُض لََها.

2 .ابلن ابلی الحدیلد)1415، ج19-20، ص41(پلس از نقلل ایلن حدیلث، سلخنی را از افالطلون نقلل می کنلد کله نیرومندتریلن وسلیله 
جللب شلوهر آن اسلت کله صلدای زن فروتر از صدای شلوهرش باشلد.یحیی بلن حملزه حسلینی)1424، ج6، ص2898(در شلرح خود بر 
ایلن حدیلث، بلر تفلاوت قاطلع اخالقیلات زنانله و مردانله تأکیلد می کنلد و می گویلد: هر آنچله صفت نیکلو برای زنان اسلت، هملان صفت، 
بی گملان در ملردان از  زشلت ترین صفلات اسلت؛ مثلل تکبلر، بخل و ترس کله ارجمندتریلن صفات برای زن ها اسلت و بدتریلن صفات برای 
ملردان. مرحلوم دشلتی)1379ص679(و عالمله جعفلری)1379، ص1121( بلر ایلن باورنلد کله ایلن ویژگی باعلث صیانت از  زن اسلت و 
اگلر ترسلو باشلد، از هلر چیلزی کله حاللت تعلرض به او داشلته باشلد وحشلت می کنلد و از هر چیلزی که به آبلروی او زیلان رسلاند، فاصله 

می گیلرد.
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عفیف بودن و ... از ویژگی های زنان نیکو و ارزشمند تلقی شده که همگی این ویژگی ها 
با صفاتی همچون بخل، ترس و تکبر سازگار است. لذا سه ویژگی ممدوح برای زنان 
)تکبر، ترس و بخل( در استحکام نظام خانواده و ایفای وظایف همسری، بسیار الزم 
و ارزشمند است. همچنین در آموزه های دینی و روایی معتبر، مطالبی وجود دارد که 
دال بر تفاوت های اخالقی1)حر عاملی، 1409، ج 20، ص 173(، رفتاری2)همان، ص 
179( و تحلیلی3)همان، ص 174 و 180(، بین زن و مرد است به خصوص اینکه در 
برخی از این روایات اشاره روشنی بر تفاوت اخالقی و رفتاری زن و مرد در میان سالی 
و کهن سالی دارد.4)همان، ص 182-183( در برخی روایات نیز به تفاوت زن و مرد در 
ویژگی های دیگر اشاره دارد که با قضاوت اخالقی آنان ارتباط دارد5)همان، ص 170، 

174، 180 و 168( 6.

ج(برتریغیرتدرمردان
یکلی دیگلر از ویژگی هلای اخالقی که در ملرد و زن متفاوت بوده و با مردان سلنخیت 

لِْع الُْمْعلَوجِّ إِْن تََرکَتلُه انَْتَفْعَت بِِه َو إِْن أََقْمَتُه کَسلْرتَُه. َقلاَل أَبُوَعْبِداهللِ: إِنَّ إِبَْراِهیَم َشلکا  ََّملا َمَثلُل الَْملْرأِه َمَثلُل الضِّ 1 . َقلاَل َرُسلوُل اهللِ :  إِن
لْلِع الُْمْعلَوجِّ إِْن أََقْمَتلُه کَسلْرتَُه َو إِْن تََرکَتُه اْسلَتْمَتْعَت بِِه  ََّما َمَثُل الَْملْرأَِه َمَثلُل الضِّ إِلَلی اهللِ َملا یلَْقلی ِملْن ُسلوِء ُخُللِق َسلاَرَه َفَأْوَحلی اهلُل إِلَیلِه أَن

اْصِبلْر َعلَیَها.
2 . َعلْن أَبِی َعْبلِد اهللِ َقلاَل: َقلاَل أَِمیُرالُْمْؤِمِنیلَن فِلی کاَلٍم لَهُ  اتَُّقوا ِشلَراَر النَِّسلاِء َو کونُوا ِملْن ِخیاِرِهنَّ َعلَی َحلَذٍر َو إِْن أََمْرنَکلْم بِالَْمْعُروِف 
ُذوا بِلاهللِ ِمْن َطالَِحلاِت نَِسلائِکْم َو کونُوا ِملْن ِخیاِرِهلنَّ َعلَی َحَذٍر  َفَخالُِفوُهلنَّ کیلاَل یْطَمْعلَن ِمْنکلْم فِلی الُْمْنکلِر. َعلْن أَبِی َعْبلِداهللِ َقلال: تََعوَّ

َو اَلتُِطیُعوُهلنَّ فِلی الَْمْعُروِف َفیْأُمْرنَکلْم بِالُْمْنکِر.
ْعلَف َو الَْوْهلَن َو الَْعْجلَز. َشلکا َرُجٌل ِملْن أَْصَحلاِب أَِمیِرالُْمْؤِمِنیَن نَِسلاَءُه َفَقاَم َخِطیبلاً َفَقاَل  3 . إِیاکلْم َو ُمَشلاَوَرَه النَِّسلاِء َفلإِنَّ فِیِهلنَّ الضَّ
َُّهلنَّ إِْن تُِرکَن َو َملا أََرْدَن أَْوَرْدَن الَْمَهالِک  ِّلْرَن أَْمَر الِْعیاِل َفإِن َمَعاِشلَر النَّلاِس اَل تُِطیُعلوا النَِّسلاَء َعلَلی َحلاٍل َو اَلتَْأَمُنوُهنَّ َعلَی َملاٍل َو اَل تََذُروُهنَّ یَدب
َّلا َوَجْدنَاُهلنَّ اَلَوَرَع لَُهلنَّ ِعْنلَد َحاَجِتِهلنَّ َو اَلَصْبلَر لَُهلنَّ ِعْنَد َشلْهَوتِِهنَّ التََّبلرُّجُ  لَُهلنَّ اَلِزٌم َو إِْن کِبلْرَن َو الُْعْجلُب لَُهنَّ  َو َعلَدْوَن أَْملَر الَْمالِلک َفإِن
لرَّ یَتَهاَفْتَن بِالُْبْهَتلاِن َو یَتَماَدیَن فِی  اَلِحلقٌ َو إِْن َعَجلْزَن ِرَضاُهلنَّ فِلی ُفُروِجِهنَّ اَلیْشلکْرَن الْکِثیلَر إَِذا ُمِنْعَن الَْقلِیَل یْنَسلیَن الَْخیَر َو یْحَفْظَن الشَّ

لیَطاِن َفَداُروُهلنَّ َعلَلی کلِّ َحاٍل َو أَْحِسلُنوا لَُهنَّ الَْمَقلاَل لََعلَُّهنَّ یْحِسلنَّ الِْفَعاَل.  یلنَ لِلشَّ ْغیلاِن َو یَتَصدَّ الطُّ
ُهَما َذَهلَب َجَمالَُها َو َعِقلَم َرِحُمَها َو اْحَتدَّ لَِسلانَُها. َقاَل َرُسلوُل اهللِ  4 . أَبِی َجْعَفلٍر َقلاَل: إِنَّ الَْملْرأََه إَِذا کِبلَرْت َذَهلَب َخیلُر َشلْطَریَها َو بَِقی َشلرُّ
َّلُه یْعَقُم  ُهَما َو َذلِک أَن   النَِّسلاُء اَلیَشلاَوْرَن فِلی النَّْجلَوی َو اَلیَطْعلَن فِلی  َذِوی الُْقْربَلی إِنَّ الَْملْرأََه إَِذا أََسلنَّْت َذَهلَب َخیلُر َشلْطَریَها َو بَِقی َشلرُّ
َّلُه یُئوُب َعْقُللُه َو یْسلَتْحکُم َرأْیُه َو  ُجلَل إَِذا أََسلنَّ َذَهلَب َشلرُّ َشلْطَریِه َو بَِقلی َخیُرُهَملا َو َذلِک أَن َرِحُمَهلا َو یُسلوُء ُخُلُقَهلا َو یْحَتلدُّ لَِسلانَُها َو إِنَّ الرَّ

یْحُسلُن ُخُلُقُه.
ََّملا ُهلنَّ َعلْوَرٌه. أَکَثلُر أَْهلِل الَْجنَِّه ِملَن الُْمْسلَتْضَعِفیَن النَِّسلاُء َعلِلَم اهلُل َضْعَفُهنَ   ِعیَفیلنِ یْعِنلی بَِذلِلک الْیِتیلَم َو النَِّسلاَء َو إِن 5 . اتَُّقلوا اهللَ فِلی الضَّ

ْعلَف َو الَْوْهلَن َو الَْعْجَز. ِّلُرُه اْملَرأٌَه َفُهلَو َملُْعلوٌن. إِیاکلْم َو ُمَشلاَوَرَه النَِّسلاِء َفإِنَّ فِیِهلنَّ الضَّ َفَرِحَمُهلن . َقلاَل أَِمیلُر الُْمْؤِمِنیلَن: کلُّ اْملِرٍئ تَُدب
6 . البتله ائمله محتلرم جماعلات بایسلتی دقلت الزم را در روایلت این چنینلی مالحظله نماینلد و از طلرح ایلن مباحلث در جلسلات زنانه و یا 
جلسلات مشلترك پرهیلز کننلد. همچنیلن جوانان را نسلبت بله این روایلات توجیله منطقی نماینلد و بگویند کله این روایات ممکن اسلت 
مربلوط بله زنلان خلاص و یلا دوره خلاص باشلد. هرگلز نباید ذهلن مردان را نسلبت به زنلان مشلّوش و بدبین کلرد. آیت اهلل جلوادی آملی در 
کتلاب زن در آیینله جلالل و جملال و کتاب هلای دیگلر، مطاللب ارزشلمندی در ایلن زمینله بیان فرملوده است.ایشلان بر این باور اسلت که 
زن از نلگاه ارزشلی و منزللت اخالقلی و معنلوی هیلچ تفاوتلی با ملرد ندارد. بله اعتقاد ایشلان، بیشلتر روایاتی کله در مذمت زنان واردشلده، 

مربلوط بله زنلان خلاص و مربوط بله دوره خاص اسلت و عمومیلت ندارد.
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دارد، غیلرت ورزی اسلت. ملرد در جایلگاه مدیر و نگهبان خانواده بایسلتی به ابزارهای 
خاصلی مجهلز باشلد. غیلرت یکلی از للوازم پاسلداری از حریلم خانلواده و جلوگیری 
از خیانلت اسلت.1 اگلر غیلرت مقتدرانله و هوشلمندانه و بجلا در نظام خانلواده اعمال 
شلود، زمینله پلاره ای از خیانت ها کاهلش می یابد.2وقتی گلزارش ناشایسلتی از روابط 
زنلان و ملردان نامحلرم در کوچله و بلازار بله امیلر مؤمنلان عللی رسلید، آشلفته 
گردیلد و عللت آن را در بی غیرتلی ملردان دانسلت و آن را نکوهلش کلرده و فرمودند 
لعنلت خلدا بلر کسلی کله غیلرت ورزی نکنلد3 )مجلسلی، 1403، ج 76، ص 115(. 
پیامبلر گراملی نیلز کسلی را کله از همسلرش غافل اسلت و غیلرت ورزی نلدارد، 
لعنلت کلرده اسلت )مجلسلی، 1403، ج 76، ص 116( 4 املام صلادق در ضملن 
حدیثلی طوالنلی افلراد بی غیلرت را و کسلانی کله نسلبت بله حفلظ حریم خانلواده و 
زنلان محلرم خلود، بی تفلاوت اسلت، مذملت شلدید کلرده و فرملوده اسلت: خداونلد 
غیور اسلت و افراد غیرتمند را دوسلت دارد و کسلانی که نسلبت به خانواده و همسلر 
بی غیلرت هسلتند، روح ایملان از وجودشلان جلدا می شلود و مالئکله آنهلا را دیلوث 
خطلاب می کننلد5 )کلینلی، 1407، ج5، ص536(. حضلرت عللی قائل بله ارتباط 
تنگاتنلگ بیلن غیلرت و عفت بلوده6 )مجلسلی، 1403، ج67؛ ص4( و بلر غیرت ورزی 
معتلدل تأکیلد نملوده و افلراد را از غیلرت بی ملورد و نابهنجلار برحلذر داشلته اند و 
غیلرت بی جلا را از عواملل انحلراف در خانلواده و همسلران دانسلته اند7 )حلر عامللی، 
1409، ج 15، ص 259(. در منابلع دینلی توصیله ای جلدی دربلاره غیلرت ورزی زنان 
1 .غیلرت، بله معنلای نفرتلی طبیعلی اسلت کله از بخل مشلارکت دیگلران در املر مربوط بله محبلوب فلرد سرچشلمه می گیرد.)طریحی، 

1365، ج3، ص432( 
2 .در روایات منظور از غیرت بیشتر در مسائل آبرویی و خانواده است.

ِریِق أََما تَْسلَتْحیوَن َو َقلاَل لََعَن اهلُل َملنْ  اَلیَغلاُر؛ ای اهل عراق به  َجلاَل فِلی الطَّ 3 . َقلاَل َعلِلی:   یلا أَْهلَل الِْعلَراِق نُبِّْئلُت أَنَّ نَِسلاَءکْم یَوافِیلَن الرِّ
ملن خبلر داده انلد کله زنانتلان در راه بله ملردان تنه می زننلد، آیا حیلا نمی کنیلد؟ و فرمود خدا لعنلت کرده کسلی را که غیلرت ورزی ندارد.

یوَث.  یوُث َو َقاَل:  اْقُتُلوا الدَّ 4 . لََعَن النَِّبی  الُْمَتَغافِلَ  َعْن َزْوَجِتِه َو ُهَو الدَّ
ُجلُل فِلی أَْهلِلِه أَْو بَْعلِض َمَناکِحلِه ِملْن َمْمُلوکلِه َفلَلْم یَغلْر َو لَلْم یَغیْر بََعلَث اهلُل َعلزَّ َو َجلَّ إِلَیلِه َطائِراً  5 . َعلْن أَبِلی َعْبلِداهللِ َقلاَل: إَِذا أُِغیلَر الرَّ
یَقلاُل لَلُه الَْقَفْنلَدُر َحتَّلی یْسلُقَط َعلَلی َعاِرَضلِة بَابِلهِ  ثُلمَّ یْمِهلَلُه أَْربَِعیلَن یْوملاً ثُلمَّ یْهِتلَف بِلهِ  إِنَّ اهللَ َغیوٌر یِحلبُّ کلَّ َغیلوٍر َفإِْن ُهلَو َغلاَر َو َغیَر َو 
أَنْکلَر َذلِلک َفَأنْکلَرُه َو إاِلَّ َطلاَر َحتَّلی یْسلُقَط َعلَلی َرأِْسلِه َفیْخِفلقَ  بَِجَناَحیِه َعلَی َعیَنیلِه ثُمَّ یِطیلَر َعْنُه َفیْنلِزُع اهلُل َعزَّ َو َجللَّ ِمْنُه بَْعلَد َذلِک ُروَح 

یوَث. یِه الَْماَلئِکلُه الدَّ اإْلِیَملاِن َو تَُسلمِّ
ُتلُه َعلَلی َقلْدِر َغیَرتِه . قلدر مرد به انلدازه همت  تِلِه َو َشلَجاَعُتُه َعلَلی َقلْدِر أَنََفِتلِه َو ِعفَّ ِتلِه َو ِصْدُقلُه َعلَلی َقلْدِر ُمُروَّ ُجلِل َعلَلی َقلْدِر ِهمَّ 6 . َقلْدُر الرَّ

اوسلت و راسلتی او بله انلدازه ملرّوت اوسلت و شلجاعت او بله انلدازه ننگ داشلتن اوسلت و عفلت او به انلدازه غیرت اوسلت .
ِحیَحلَه ِمْنُهنَّ إِلَی   7 . َقلاَل أَِمیُرالُْمْؤِمِنیلَن فِلی ِرَسلالَِتِه إِلَلی َولَلِدِه الَْحَسلِن إِیلاك َو التََّغایلَر فِی َغیلِر َمْوِضِع الَْغیَرِه َفلإِنَّ َذلِک یْدُعلو الصَّ

نْلُب َو یُهوُن الَْعْتلُب الَْخَبَر. ِغیِر َو إِیلاك أَْن تَُعاتِلَب َفیْعُظُم الذَّ ِل النَّکیلَر َعلَی الْکِبیلِر َو الصَّ لَقمِ  َو لَکلْن أَْحکلْم أَْمَرُهلنَّ َفلإِْن َرأَیلَت َعیبلاً َفَعجِّ السَّ
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نشلده اسلت و ایلن ویژگلی اخالقی در ملردان موردتوجله بوده اسلت و حکمت آن هم 
بله دلیلل حفلظ کیلان خانلواده و مدیریلت بهینله آن اسلت که بلر عهده ملردان قرار 
داده شلده اسلت. در منابلع دینلی بله برخلی از صفلات اشاره شلده که ایلن صفات در 
بین زن و مرد متفاوت اسلت. در برخی از تفاسلیر، در تفسلیر آیه شلریفه »إِنَّ کیَدکنَّ 
َعِظیلٌم« این گونله آملده کله کیلد و مکلر و حیلله به عنلوان یلک ویژگلی اخالقلی در 
زنلان بیشلتر اسلت. قضایایلی کله از مکلر و کیلد زن ها در کتلب تواریلخ و قصص نقل 
شلده و بلکله در عصلر حاضر مشلاهده می شلود از حلّد و حصر خارج اسلت ومکرهایی 
کله برخلی از زنلان در حلق پیغمبلر داشلتتند، )چله در زمان حیلات حضرت چه 
حیلن وفلات آن حضلرت( و بلا صدیقه طاهلره و بلا امیرالمؤمنین و حضلرت مجتبی و 
حضلرت سیدالشلهداء داشلتند، مثال زدنی اسلت )طیلب، 1390، ج 7، ص 182(. 
عزیلز مصلر نیلز در جریلان یوسلف و خیانلت زلیخلا این جملله را گفت که کید شلما 
زنلان عظیم اسلت. داورپنلاه، بی تا، ج2، ص447(. طباطبایلی )1374، ج11، ص194( 
می فرمایلد: اگلر در ایلن آیه نسلبت کید به همله زنان داده شلده بااینکه این پیشلامد 
کار تنهلا زلیخلا بلود بلرای ایلن اسلت کله داللت کند کله این عملل ازآن جهلت از تو 
سلرزد کله از زملره زنانلی و کید زنان هلم معروف اسلت؛ نکته دیگر اینکه این نسلبت 
بلدان جهلت اسلت کله همله می دانیلم خداونلد در ملردان تنهلا میلل و مجذوبیلت 
نسلبت بله زنلان قلرار داده، وللی در زنلان بلرای جللب میل ملردان و مجلذوب کردن 
ایشلان وسلایلی قلرار داده کله تا اعملاق دل های ملردان راه یابند، و بلا جلوه های فتان 
و اطلوار سلحرآمیز خلود دل هلای آنان را مسلخر نملوده عقلشلان را بگیرند، و ایشلان 
را از راه هایلی کله خودشلان هم متوجه نباشلند به سلوی خواسلته های خود بکشلانند، 
و ایلن هملان کید و اراده سلوء اسلت. بسلیاری از مفسلران ازجمله طباطبایلی، مکارم 
اثلاِت فِی  شلیرازی، محمدتقلی مدرسلی، جلوادی آملی در تفسلیر آیله »ِمْن َشلرِّ النَّفَّ
اثلاِت زنانلی اسلت کله بلا وسوسله ها و  الُْعَقلد )فللق: 4(« فرموده انلد کله ملراد از النَّفَّ
تسلویالت خودشلان، در تصمیملات شلوهران تأثیلر گذاشلته و باعلث می شلوند کله 
شلوهران به سلوی نظلر آنلان میلل کننلد. همچنیلن زنلان بلا نفلوذ در قلوب ملردان، 
آنلان را بله مسلیرهای دلخلواه خود سلوق می دهنلد. مکارم شلیرازی در ذیل تفسلیر 
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آیله فلوق بلر ایلن نکتله تأکیددارنلد کله وسوسله گلری از ابزارهلای شلیطانی زنلان 
اسلت و ایلن مسلئله املروزه از هر زملان دیگر روشلن تر اسلت، زیرا یکلی از مهمترین 
وسلایل نفلوذ در سیاسلتمداران جهلان اسلتفاده از جاسلوس های زن اسلت. این زنان 
هسلتند کله بلا هلزار حیلله و نیرنلگ در افلراد نفلوذ می کننلد و اطالعات سلری را به 
دسلت آورده و در اختیلار دشلمن قرار می دهنلد. همچنین مهریلزی )1387، ص89( 
بله نقلل از تفسلیر کشف االسلرار ایلن نکتله را بیلان کلرده کله صاحب کشف االسلرار 
اثلاِت فِلی الُْعَقلد« گفته زنلان بلا خودآرایلی و دلربایی،  در تفسلیر آیله »ِملْن َشلرِّ النَّفَّ
دل هلای ملردان را می رباینلد و آنهلا را از عزم هلای جلدی و تصمیملات اسلتوار بلرای 
کارهلای شایسلته و سلودمند بازداشلته، تابع هلوی و هوس و امیال خویش می سلازند 

و بله فسلاد و جنایلت و خیانت می کشلانند.
در  عجله  و521(،  1376، ص212  واسطی،  )لیثی  رازداری  ضعف  روایت  برخی  در 
نفرت  کنترل  در  محدودیت  ج3؛ ص554(،   ،1413 )ابن بابویه،  کم سپاسی  قضاوت، 
از  اطرافیان،  از  رنگ پذیری  در  سرعت  ص291(1و  ج20،   ،1404 )ابن ابی الحدید، 
ویژگی های زنان دانسته شده است. برخی از علما بر این باورند که عالقه به لهو و لعب، 
تعلق به اوهام، پذیرفتن دسایس و اختالفات و تلون مزاج در زنان بیشتر از مردان است 
)مهریزی، 1387، ص70(. بر اساس پژوهش ها مشخص شده که آمار زنان زندانی بسیار 
کمتر از مردان است. بر اساس آمار مشخص شده که مردان خودخواه، خودشناس، 
خوددار، باگذشت، خودپرست و درون گراترند. اما زنان خودبین، خودپسند، خودستا، 
خودآرا، برونگرا و خودخورتر از مردان هستند. زنان مشوش و نگران و مردان شکیبا 
و آرام ترند، حس حسادت و جاه طلبی و قدرت جلب رقابت زنان بیشتر است. مردان 
ستیزه جو و کم التماس ترند. مردان در حادثه آفرینی و زنان در تقلید قدرت بیشتری 

دارند )مهریزی، 1382، ص208(. 

1 . الملرأه تکتلم  الحلب  أربعیلن سلنه و التکتلم البغلض سلاعه واحلده؛ زنلان محبلت را چهلل سلال پنهلان می کنند املا دشلمنی و بغض را 
سلاعتی پنهلان نمی کننلد. املا ملردان برعکلس زنان انلد. الملرأه إذا أحبتلک  آذتلک و إذا أبغضتلک خانتلک و ربملا قتلتلک فحبهلا أذی و 

بغضهلا داء بلال دواء.
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د(برتریعفتوحیادرزنان
برخلورداری از ویژگی هلای اخالقلی ارزشلمندی همچلون حیا و عفلت، از ویژگی های 
برحسلته زنلان اسلت. حیلا در لغلت، گرفتگلی نفلس از عمل زشلتی اسلت کله مورد 
مذّملت دیگلران اسلت. در کتلب لغت آملده: »االْسلِتْحیاُء و هو االنقبلاض واالنزواء عن 
القبیلح مخافلة اللذم« )طریحلی، 1375، ج1، ص116(؛ اسلتحیاء بله معنلای گرفتن 

نفلس از عملل زشلت اسلت و تلرك چنیلن عملی بله خاطر تلرس از مذّمت شلدن.
 راغلب اصفهانلی ایلن گرفتگلی روح و نفلس و تلرك زشلتی را بله خاطر زشلتی خود 
عملل می دانلد نه برای تلرس از مردم )راغلب اصفهانلی، 1412 ه.ق، ص270(. تفاوت 
حیلا و خجاللت در ایلن اسلت که معموالً شلخص خجاللت زده از عملی که قبلاًل انجام 
داده ناراحلت شلده و تغییراتلی در چهلره اش پدیلدار می شلود، وللی شلخص باحیلا 
به وسلیله همیلن ویژگلی از عمل انجام نشلده خلودداری می کنلد. )عسلکری، 1400، 
ص 239( و تغییلر هیئلت و حاللت او نسلبت بله عملل پیلِش رو اسلت. درواقلع، حیا 
باعلث پیش گیلری از عملل زشلت می شلود، وللی خجاللت حالتلی اسلت کله بعلد از 
انجلام عملل به وجود می آیلد )طیبلی، 1386، ص26(. و به خاطر توسلعه کالم گاهی 
به جلای خجاللت، واژه »حیلا« به کاربلرده می شلود. عفلاف، حالتلی درونلی و نفسلانی 
اسلت کله زمینله گرایلش فلرد بله پوشلش و حجلاب را فراهلم می سلازد. در تعریلف 
لُه: حصلول حاللة للّنفلس تمتنلع بها علن غلبة الّشلهوه«  »عفلت« آملده اسلت: »الِْعفَّ
)راغلب اصفهانلی، 1412 ق، ص573(؛ عفلاف، بله دسلت آوردن حالتلی بلرای نفلس 

اسلت کله از غلبله شلهوت بلر آن جلوگیلری می کند.
     تفلاوت حیلا و عفلاف در ایلن اسلت کله علمای اخلالق حیلا را »ملکله« می دانند. 
ملکله صفتلی اسلت کله در نفلس آدمی راسلخ و اسلتوار شلده باشلد و یا اسلتعدادی 
اسلت کله در پرتلو آن، می تلوان کاری را بلا مهلارت و ذوق انجلام داد؛ مانند اسلتعداد 
ریاضیلات )احسلائی، 1405 ق، ج1، ص172(.  عاّلمله مجلسلی بلا ذکلر روایتلی، بله 
ملکله بلودن حیلا تصریح می کند )مجلسلی، 1403 ق، ج 1، ص 124( بر این اسلاس، 
حیلا یلک ملکله در وجلود آدملی اسلت که در طبیعت و سرشلت انسلان اسلت و جزء 
خلق وخلوی راسلخ او گردیلده، درحالی کله عفلت که به تعبیلر روایات، ثمره حیاسلت 
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)تمیملی آملدی، 1366، ص257(؛ حاللت اسلت نله ملکله؛ ازایلن رو، ممکن اسلت در 
معلرض خطلر قلرار گیلرد. بلرای همیلن، بایلد پیوسلته مراقلب بلود تلا ایلن حاللت 
نفسلانی از بیلن نلرود و یلا کم رنگ نشلود )طیبلی، 1386، ص22(. در برخلی روایات، 
افلراد بی حیلا را فاقلد ایملان، خیلر و ورع می دانلد1 )ابن ابلی الحدیلد، 1404، ج 19، 

ص47 و تمیملی آملدی، 1366، ص257(.
در آموزه هلای دینلی، حیلا را از ویژگلی طبیعی و فطری انسلان به خصلوص زنان تلقی 
شلده اسلت. قلرآن کریلم در داسلتان حضلرت آدم و حلّوا، می فرمایلد: هنگامی کله از 
آن درخت چشلیدند، زشلتی ها و قسلمت های پنهان اندامشلان بر آنها آشلکار شلد و 
)به سلرعت( شلروع بله قلرار دادن برگ هلای درختلان بهشلتی بر خلود کردند تلا آنها 
را بپوشلانند2 )اعلراف: 22(. از ایلن داسلتان، به روشلنی می توان فهمید کله آدم و حوا 
هنلگام برهنله شلدن، مضطرب و پریشلان شلدند؛ زیلرا بلرای رهایی از ایلن حالت، به 
برگ هلای درختلان پنلاه آوردنلد و خلود را بلا آنها پوشلاندند و صبلر نکردند تلا لباس 
مناسلبی بله دسلت آورنلد؛ ایلن در حالی اسلت کله اوالً، آنها همسلر یکدیگلر بودند و 
جایلز بلود در مقابلل هلم برهنله شلوند. ثانیاً، هیچ کلس در آنجلا نظاره گر آنهلا نبود تا 
شرمندگی شلان بله خاطر او باشلد. ثالثلاً، چون اولین انسلان بودند، پوشلش برای آنها 
جنبله اکتسلابی هم نداشلت. بنابرایلن، تنها دلیل اضطلراب ایشلان از برهنگی، فطری 
بلودن حیلا در آنهلا بلود و چلون برهنگلی خلالف فطلرت اسلت، اضطلراب آور اسلت 
)قرائتلی، 1379، ج4، ص35(. همچنیلن قلرآن در قصه حضرت یوسلف به حرکت 
فطلری زن عزیلز مصر اشلاره می کند که وقتی خواسلت از یوسلف کام بگیلرد، درها را 
 بسلت )َو َغلََّقِت االَبْواَب( )یوسلف: 23( تا کسلی شلاهد او نباشلد. امام زین العابدین
می فرمایلد: در ایلن هنلگام، آن زن بلا پارچله ای روی بلت خلود را پوشلاند. یوسلف از 
او پرسلید: چلرا ایلن کار را کلردی؟ گفلت از بلت حیا می کنلم )میبلدی، 1409، ج5، 
ص51(. از ایلن موضلوع مشلخص می شلود کله حیلا امری فطری اسلت؛ زیلرا هر زنی 
به طلور فطلری و غریلزی، چنیلن احساسلی دارد. در آموزه های دینلی همچنین ضمن 

1 . من  الحیاء له فالإیمان له. َمنْ  اَلَحیاَء لَُه َفاَلَخیَر فِیه . َمْن َقلَّ َحیاُؤُه َقلَّ َوَرُعه .
َجَرَه بََدْت لَُهَما َسْوَءاتُُهَما َو َطِفَقا یْخِصَفاِن َعلَیِهَما ِمن َوَرِق الَْجنِه. ا َذاَقا الشَّ 2 . َفلَمَّ
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اینکله بله زیادی حیا در زنان اشلاره شلده1)کلینی، 1407، ج5، ص338 و حر عاملی، 
1409، ج20، ص63( بلر اهمیلت، نیکویلی و رجحلان حیلا در زنلان نیلز تأکید شلده 

اسلت2 )ورام، 1410، ج2؛ ص 118 و دیلملی، 1412، ج1، ص193(. 
دکتلر فخلری، فیزیولوژیسلت مصلری، دربلاره برتلری حیلای زنلان می گویلد: اصل و 
مبلدأ احسلاس حیلا، هملان احسلاس حیوانلی جنلس ملاده در ملورد حیاسلت و بله 
همیلن جهلت می بینیلم نوعاً احسلاس حیا در زنلان از ملردان قوی تر اسلت. برخی از 
روان شناسلان معتقدنلد، حیلا با آفرینلش زن به هم آمیخته اسلت و تطّورات جسلمی 
دوران بللوغ، کله معملوالً با بلروز حالت روحلی و روانلی گوناگونی همراه اسلت، عامل 
درونلی حیلا را بله نمایلش می گلذارد. یکلی از آثار حیلا در بللوغ دختلران، خجالت و 
افزایلش میلل بله انفراد و تنهایلی در آنان اسلت  )محمدی آشلنایی، 1373، ص 26(. 
منتسلکیو3 می گویلد: تملام مللل جهلان در ایلن عقیلده مشلترك اند کله زن هلا بایلد 
حجلب و حیا داشلته باشلند تلا بتوانند خلودداری کنند. علتش این اسلت کله قوانین 
طبیعت این طور حکم کرده اسلت و الزم دانسلته زن ها محجوب باشلند و بر شلهوات 
غلبله نماینلد. طبیعت ملرد را طوری آفریده کله تهّورش زیادتر باشلد، ولی زن طوری 
آفریلده شلده که خلودداری و تحّمللش زیادتر باشلد. بنابراین، هرگز نبایلد تصور کرد 
افسارگسلیختگی زن هلا بر طبق قوانین طبیعی اسلت، بلکه افسارگسلیختگی برخالف 
قوانیلن طبیعلت اسلت و برعکلس، حجب و حیلا و خلودداری مطابق قوانیلن طبیعت 
اسلت )منتسلکیو، 1362، ص442(. بررسلی جامعه شلناختی و تاریخلی نیلز حیلا و 
حجلاب را فطلری می دانلد و بنلا بلر گواهلی متلون تاریخلی، در اکثلر قریلب به اتفاق 
ملت هلا و آیین هلای جهلان، حجلاب در بیلن زنلان معملول بوده اسلت. دانشلمندان، 
تاریلخ اصلل حجلاب و پوشلش زن را بله دوران ماقبلل تاریلخ و عصلر حجلر نسلبت 
می دهنلد و کیفیلت آن را متأثلر از آموزه هلای آسلمانی می داننلد )علویقلی، 1375(. 
عفلت و پاك دامنلی نیلز از ویژگی هلای اخالقلی اسلت کله در زنلان اهمیت بیشلتری 

َجلاِل َو لَْو اَل َملا َجَعَل اهلُل  لْهَوَه َعَشلَرَه أَْجلَزاٍء َفَجَعلَل تِْسلَعَه أَْجلَزاٍء فِلی النَِّسلاِء َو ُجْزئاً َواِحلداً فِی الرِّ 1 . َ َقلاَل أَِمیلُر الُْمْؤِمِنیلَن:  َخلَلَق اهلُل الشَّ
لْهَوِه لَلکاَن لِلکلِّ َرُجلٍل تِْسلُع نِْسلَوٍة ُمَتَعلَِّقلاٍت بِِه. َعلْن أَبِی بَِصیلٍر َقلاَل َسلِمْعُت أَبَاَعْبلِد اهللِ یُقولُ   فِیِهلنَ  ِملنَ  الَْحیلاِء َعلَلی َقلْدِر أَْجلَزاِء الشَّ

ِه َو لَکلنَّ اهللَ أَلَْقی  َعلَیَهلا الَْحیاَء. ُجلِل بِِتْسلَعٍه َو تِْسلِعیَن ِملَن اللَّلذَّ لَلتِ الَْملْرأَُه َعلَلی الرَّ ُفضِّ
2 . قال علی: الَْحیاُء َحَسنٌ  لَکنَُّه فِی النَِّساء أَْحَسن .َ الَْحیاُء َحَسنٌ  َو ُهَو ِمَن النَِّساِء أَْحَسن .

3 . Montesquieu
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دارد و زنلان نیلز در ایلن ویژگلی بلر ملردان سلبقت دارنلد.1 عفلت در لغلت به معنای 
حفلظ نفلس از تمایلالت و شلهوت نفسلانی )مصطفلوی، 1360، ج8، ص 180( و در 
اصطلالح بله معنلی نگاه داشلتن نفلس از چیزهلای حلرام کله بیشلتر جنبه شلهوانی 
دارد یلا چیلزی کله اخالقی و پسلندیده نیسلت )مطهلری، 1372، ص150(. حضرت 
عللی نیلز عفلت را بله معنلی مقاوملت در برابر شلهوات می دانلد2 )لیثی واسلطی، 

1376، ص58(.

اهمیتپاکدامنیوعفت
عفلت و پاك دامنلی در آموزه  هلای قرآنی و روایلی جایگاه ویژه و درخلور توجهی دارد. 
قلرآن کریلم از ایلن ارزش انسلانی و اسلالمی بلا عظملت خاصلی یلاد می کنلد و یکی 
از ویژگی هلای مؤمنلان راسلتین را پاك دامنلی و عفلت می دانلد و می فرماید:آنلان 
)]مؤمنلان[( کسلانی هسلتند که خویشلتن را از بی عفتلی حفظ می کننلد.3 )مومنون، 
5( حضلرت عللی درباره صفات پرهیزکاران می فرماینلد: »نفس پرهیزکاران عفیف 
اسلت و حاجاتشلان سبک است و خیرشان بیشتر، و شرشلان کمتر است«)خوانساری، 
1373، ج2، ص83(.4 همچنیلن، پیامبلر گراملی اسلالم می فرماینلد: بیشلترین 
چیلزی کله امتلم را بله دوزخ ملی آورد دو میان خاللی اسلت: شلکم و فرج5)کلینلی، 
کله  پرسلیدم   املام صلادق از  عبداهلل بن سلنان می گویلد:  1407، ج2، ص79(. 
فرشلتگان باالترنلد یا انسلان؟ ایشلان پاسلخ دادند: جلدم، علی، فرمودنلد: خداوند 
متعاللی بله فرشلتگان عقلل بلدون شلهوت، و بله چهارپایان شلهوت بدون عقلل داد؛ 
املا بله انسلان هلم عقلل داد و هلم شلهوت. اگر عقلل انسلان بر شلهوتش غلبله یابد، 
از فرشلتگان برتلر اسلت و اگلر شلهوت او بر عقللش غلبه کنلد، از چهارپایان پسلت تر 

می شلود)حرعاملی، 1409، ج15، ص210(.6
1 . بلرای آگاهلی بیشلتر دراین بلاره، ر.ك: محمدبن یعقلوب کلینلی، اصلول کافلی، ترجمله و شلرح سلیدجواد مصطفلوی، ج3، بلاب عفت؛ 

تفسلیر سلورة نلور، آیة 33، در تفسلیر المیلزان و تفسلیر نمونه.
ْهَوِه ِعفَّه. ْبُر َعِن الشَّ 2 .الصَّ

َّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . 3 . وَال
قُون اَنفُسَهُم عَفیفَهٌ حاجاتُهُم خفیفه وخیراتُهُم مأمُولَهٌ وشُرُورُهُم مَامُونَهٌ . 4 . المتَّ

5 . اکثَرُ ما تَلُِج بِِه اُمّتی الّنارَ األجوفان: الَبطنُ والفَرج.
6 . علن عبداهلل بن سلنان قلال: سلألتُ أباعبلداهلل جعفر بن محملد الصلادق فُقللُت: المالئکلة افضلل أم بنلو آدم؟ فقلال: قلال امیلر 



186

عفلت و پاك دامنلی فوایلدی دارد کله بلرای هملگان به خصلوص بلرای زنلان اهمیلت 
ص256(،   ،1366 آملدی،  پسلتی ها1)تمیمی،  از  مانلدن  محفلوظ  دارد.  خلاص 
علزت و سلربلندی2)همان(، کنتلرل شلهوات3)همان( و برخلوردار شلدن از منزللت 
معنوی4)هملان( و اجتماعلی و آراملش روانلی، نمونه هایلی از فوایلد عفلت اسلت کله 
همگلی در راسلتای مصونیت انسلان از آسلیب بلوده و تقویت کننده روابلط خانوادگی 

و اسلتحکام آن اسلت.
یکلی از حکمت هلا و ضرورت هلای برتلری عفت و حیلا در زنان در راسلتای مدیریت و 
ایجلاد اعتلدال در ویژگی تبرج و خودنمایی در زنان اسلت.تبرج و خودنمایی به معنای 
جلوه گلری و دلبلری کلردن بلرای تصاحلب قللب دیگلری، از ویژگی های زنان اسلت.

قلرآن کریلم در دو آیله از آیات حجلاب، از تبّرج و خودنمایی زنلان صحبت کرده و آن 
َج  ْجلَن تََبرُّ را محلدود بله محیلط خانواده کلرده اسلت. در یک جلا می فرمایلد: )َوالَ تََبرَّ
الَْجاِهلِیلِة اأْلُولَلی )احلزاب: 33( ای زنلان )در برابلر نامحرم( ظاهر نشلوید و خودنمایی 
نکنیلد؛ ماننلد خودنمایلی دوران جاهلیلت نخسلتین؛ در آیله دیگلر می فرمایلد: )َغیَر 
ُمَتَبِرجلاٍت بِزیَنلٍه( )نلور:60( زنلان، )در برابلر نامحرمان( بلا زینت ها و آرایش هایشلان  

خودنمایلی  نکنند.
شلهید مطّهلری دربلاره اهمیلت پوشلش و حجلاب در افلراد و به خصلوص دربلاره 
زنلان می فرمایلد: ازنظلر تصاحلب قلب هلا و دل هلا، مرد شلکار اسلت و زن شلکارچی؛ 
همچنلان کله ازنظلر تصاحب جسلم و تن، زن شلکار اسلت و مرد شلکارچی. میل زن 
بله خودآرایلی از ایلن نلوع حس شلکارچی گری او ناشلی می شلود. در هیچ جلای دنیا 
سلابقه نلدارد کله ملردان لباس هلای بدن نملا و آرایش هلای تحریک کننلده بله کار 
برنلد. ایلن زن اسلت کله به حکلم طبیعت خاص خلود، می خواهلد دلبری کنلد و مرد 
را دلباختله و در دام عالقله خلود اسلیر کنلد، انحراف تبلّرج و برهنگلی از انحراف های 

المؤمنیلن: اُنَّ اهلل رکلب فلی المالئکلة عقلال بلال شلهوه ورکب فی البهائم شلهوه بلال عقل و رکلب فی بنلی آدم کلتیهما، فملن غلب عقله 
شلهوته فهلو خیلر ملن المالئکله، ومَن غلب شلهوته عقله فهو شَلّر مِلن البهائم.

یانَه. ِه الصِّ 1 . ثََمَرُة الِْعفَّ
2 . من اتحف العفّه والقناعه حالفه العزّ.

ِّفُ الشَّهوه. 3 . العهةُ تُضَع
4 . بالعفاف تزکوا االعمال.
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مخصلوص زنان اسلت و دسلتور پوشلش هلم برای زنلان از اهمیلت بیشلتری برخورد 
دار اسلت)مطهری، 1379، ص436(؛ گرچله حجلاب و پوشلش مناسلب بلرای مردان 
نیلز ضلرورت دارد.دربلاره غریلزه خودنمایلی و تبلّرج، غیلر از منابع اسلالمی، برخی از 
دانشلمندان نیلز مطالب جالبلی دارند. خانلم لمبروزو1روان شلناس معلروف ایتالیایی، 
دراین بلاره می گویلد: »در زن عالقله بله دلبلر بلودن و دل باختلن، موردپسلند بلودن 
و مایه خرسلند شلدن بسلیار شلدید اسلت)لمبروزو، 1369، ص15(. ایشلان در جای 
دیگر می گوید: »یکی از تمایالت عمیق و آرزوهای اساسلی زن آن اسلت که در چشلم 
دیگلران اثری مطلوب بخشلیده و به وسلیله حسلن قیافله، زیبایی اندام، ملوزون بودن 
حلرکات، خوش آهنگلی صلدا، طلرز تکلّلم و باالخره شلیوه خلرام خود، مطبلوع طباع 
واقلع گشلته، احساسلات آنهلا را تحریک نملوده و روحشلان را مجذوب سلازد)همان، 
ص42(. همچنیلن دربلاره تأثیلر غریلزه خودآرایلی و تبلّرج در زندگی زنلان می گوید: 
»میلل بله جللب دیگلران، بزرگ تریلن و مهم تریلن محلّرك زندگانلی زن محسلوب 
می شلود«)همان، ص44(. ویلل دورانلت نیز درباره آثلار غریزه تبلّرج زن می گوید: زن 
میلل دارد بیشلتر مطلوب باشلد، نله طالب، و به همیلن جهت، در ارج گلذاری و تقدیر 
آن جاذبه هایلی کله مایله تشلدید میل مرد اسلت، اسلتاد اسلت. بنابرایلن، اصل وجود 
ایلن غریلزه و اختصلاص آن بله زن در بیلن دانشلمندان پذیرفته شلده اسلت)دورانت، 

1369، ص223(. 
غریلزه خودنمایلی و خودآرایی مانند سلایر غرایلز آدمی، نیازمنلد قانونمندی و کنترل 
اسلت؛ یعنلی بایلد از افراط وتفریلط در آن پرهیلز شلود؛ زیرا علدم کنترل ایلن غریزه، 
چله ازلحلاظ افلراط و چه ازلحلاظ تفریط، بلرای زن زیان بخش اسلت و سلالمتی او را 
بله خطلر می انلدازد. ازایلن رو، در دیلن اسلالم بلرای ایلن غریزه حلد و حلدود ویژه ای 
تعیین شلده اسلت و همان گونله کله آزادی بی حدوحصلر آن ممنلوع گردیلده و بلرای 
کنتلرل آن حجلاب واجلب شلده، بی توجهلی بله آن نیلز مذملوم شمرده شلده اسلت.

عفلت و پاك دامنلی باعلث می شلود کله زنان ویژگلی تبلرج را مدیریت نملوده و آن را 
منحصلر بله روابط همسلری کننلد و ضمن بهره گیلری از لذت های حالل، خلود را نیز 

1 . Lombroso,G
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مصونیلت بخشلند. در حدیثلی از پیامبلر اکرم در ملورد ویژگی هلای بهترین زنان 
نقل شلده اسلت که فرمودند: بهترین زنان شلما زنی اسلت که بسلیار بامحبت باشلد، 
عفیلف و پاك داملن باشلد، نلزد اقواملش عزیلز و محترم باشلد، بلا شلوهرش متواضع 
و فروتلن باشلد، بلرای او خودآرایلی و تبلّرج داشلته باشلد و در برابلر نامحلرم عفیلف 
باشلد1)کلینی، 1407، ج5، ص324(. در ایلن حدیلث، دقیقلاً بله هملان تبّرجلی کله 
قلرآن آن را بلرای زن در مقابلل نامحلرم ممنلوع کرده، نسلبت به شلوهرش سلفارش 

شلده است.
املام صلادق می فرمایند:بهتریلن زنلان شلما کسلی اسلت کله چلون با همسلرش 
خللوت کنلد، جامله حیلا از تلن به درُکند و چون بپوشلد و هملراه او شلود، زره حیا را 
بلر تلن کند2)هملان(. حضلرت بهترین زن را کسلی می دانلد که چون جامه بپوشلد و 
از خانله بیلرون رود، لباسلی از حیلا و عفلت بلر تن کند کله مانند سلپر و زره حافظ او 
باشلد؛ یعنلی بلا چنلان وقار و سلنگینی راه بلرود که تیرهلای نظر جوانان هلرزه اجازه 
ورود به شلخصیت او را نداشلته باشلد؛ ولی در خلوت با شلوهر، هرگونه ظرافت کاری، 
طّنلازی و عشلوه گری بلرای زن نه تنهلا جایلز، بلکله بهتر اسلت. بهترین زن مسللمان، 
زنلی اسلت کله در زملان خللوت بلا شلوهرش، خوش زبلان و شلیرین حرکات باشلد. 
چیلزی کله زن را در ردیلف بهتریلن زنلان مسللمان قلرار می دهلد، همیلن اسلت که 
بتوانلد ایلن دو حاللت به ظاهلر متناقض را در وجلود خود حفظ کنلد. خالصه آنکه زن 

بایلد بلا لبلاس رزم و بلزم خود را بشناسلد و هریلک در جای خود بپوشلد.

نقشمسجدوامامجماعتدرتربیتاخالقیجوانان
 املام جماعلت و مسلئولین فرهنگی مسلجد عالوه بلر اینکه از طریق آملوزش مباحث 
اخالقلی و بهره گیلری از موعظله و غیلره می تواننلد برجوانلان تأثیلر اخالقلی بگذارند، 
از طریلق التلزام عمللی بله مباحلث اخالقلی و ایجلاد محیطلی اخالقی و معنلوی نیز، 
در ایجلاد و تثبیلت اخلالق در جوانلان، موفلق خواهند بود.التلزام مسلئولین فرهنگی 

َجُه َمَع َزْوِجَها الَْحَصاُن َعلَی َغیِرِه. لِیلَُه َمَع بَْعلَِها الُْمَتَبرِّ 1 . إِنَّ َخیَر نَِسائِکُم الَْولُوُد الَْوُدوُد الَْعِفیَفُه الَْعِزیَزُه فِی أَْهلَِها الذَّ
َِّتی إَِذا َخلَْت  َمَع َزْوِجَها َخلََعْت لَُه ِدْرَع الَْحیاِء َو إَِذا لَِبَسْت لَِبَسْت َمَعُه ِدْرَع الَْحیاِء. 2 . َخیُر نَِسائِکُم ال
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مسلجد بله اخلالق، بر اسلاس اصلول زیر بلر جوانلان تأثیر خواهد داشلت:

1.تأثیرظاهردرباطن
منظلور از ظاهلر، همله املوری اسلت کله قابل مشلاهده بلوده و به صلورت عینلی 
و ململوس از انسلان سلرمی زند؛ و ملرا از باطلن، مسلائلی اسلت کله قابل مشلاهده 
نیسلت و درونلی اسلت مثلل فکلر، نیلت، اراده، شلناخت. هلر عملل و کار ظاهری که 
از انسلان سلرمی زند گرچله تصّنعلی و غیرواقعلی هلم باشلد، در درون و باطن انسلان 
اثلر می گلذارد. للذا در آموزه هلای اسلالمی سلفارش شلده تلا انسلان خلودش را بله 
حلاالت خلاص درآورد تلا تأثیلرات آن کار در باطلن هویدا شلود. به عنوان مثلال درباره 
گریله بلر سیدالشلهدا سلفارش شلده کله در مجاللس علزای حضرت گریله کنید 
و اگلر نشلد، حاللت گریله )تباکی( بله خلود بگیرید)مجلسلی، 1403، ص288(. و در 
روایتلی حضلرت عللی می فرماینلد:  اگلر بردبار نیسلتی پس خلود را بردبار جللوه بده، 
چله انلدك پیلش می آیلد کله کسلی خلود را بله گروهلی شلبیه سلازد و جلزو آنلان 
نشلود1)حرعاملی، 1409، ج15، ص268(. لقملان بله فرزنلدش توصیله می کنلد کله 
بله هنلگام راه رفتلن، بلا تفرعلن و غلرور بر زمیلن گام ملزن.2 )اسلراء: 37(حالت تکبر 
و غلرور یلک نقلش و حاللت ظاهلری اسلت که فرعونلی شلدن دل، حاصل آن اسلت. 
پلس اینجلا نیلز ظاهر بلر باطن اثر کلرده اسلت.التزام و آراسلتگی مسلئولین فرهنگی 
مسلجد بله اخلالق تأثیلر زیلادی در جوانلان خواهلد داشلت و آنلان را به طلرف خدا و 

اخلالق جللب خواهلد کرد3.

2.ظهورتدریجیشاکلهوشخصیت
ویژگی هلای شلخصیتی و رفتاری انسلان )شلاکله( آرام آرام و به تدریج شلکل می  گیرد 
.یکلی از عواملل عملده محیلط خانواده به ویلژه پدر و مادر اسلت. پدر و مادر به وسلیله 

َُّه َقلَّ َمْن تََشبََّه بَِقْوٍم إاِلَّ َو أَْوَشک أَْن یکوَن ِمْنُهم . 1 . إِنْ  لَمْ  تَکنْ  َحلِیماً َفَتَحلَّْم َفإِن
2 . َوالَ تَْمِش فِی األَْرِض َمَرًحا .

3 .البتله بایلد توجله داشلت کله نبایلد بله صلورت ریاکارانله و غیرواقعلی بله اخلالق ملتزم شلد؛ زیلرا اگر اخلالق ریاکارانله و هملراه با نقش 
بلازی کردن باشلد، آثلار تخریبلی دارد.
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اصلالح شلرایط و معنلوی سلاختن آن، می توانند بسلترهای الزم را برای رشلد معنوی 
و تربیتلی فرزنلدان مهیلا کننلد و شلخصیت دینی بله فرزند خلود عطا نماینلد. وقتی 
مشلخص شلد کله رفتارهای ظاهلری بر باطن اثلر می گلذارد و همچنیلن ویژگی های 
درونلی نیلز بلر رفتلار ظاهلر اثلر خواهلد داشلت و ایلن تعاملل ادامله خواهد داشلت.
وقتلی جوانلان بیشلتر اوقلات خلود را در فضلا و محیطلی عاطفلی، دوسلتانه، باصفا و 
ممللو از محبلت پلروردگار، سلپری می کنند، تملام بسلترهای الزم برای شلکل گیری 
شلخصیتی دینلی و معنلوی فراهلم بوده و شلاکله وجودی آنلان، بر اسلاس دین داری 

شلکل  خواهلد گرفت.

3.مداومتومحافظتبرعمل
بله ایلن دلیلل که ما درصدد شلکل دهی شلخصیت و رفتارهلای جوانان به نحلو پایدار 
هسلتیم می بایلد در فراینلد تربیت آنلان از قواعدی پیلروی کنیم که نتیجله دلخواه را 
بله وجلود آورد. یکلی از قواعد مهلم و نتیجه بخلش در تربیت اخالقی، قاعلده مداومت 
و محافظلت اسلت. مداوملت، ناظلر بله کمیلت و محافظلت، ناظلر بله کیفیلت عملل 
اسلت؛ مداوملت بر عمل، اسلتمرار آن را نشلان می دهلد و محافظت بر عملل، مراقبت 
و مراعلات شلرایط و ضوابلط آن را بیلان ملی دارد )شلرایط و ضوابلط عملل، اعلم از 
ظاهلری و باطنلی اسلت( همراهلی مداومت و محافظت، ضروری اسلت، زیلرا مداومت 
بلدون محافظت، سلازنده عادات سلطحی و خشلک و بلی روح اسلت و محافظت بدون 

مداومت، اصاًل سلازنده نیسلت.
در قلرآن کریلم یکلی از ویژگی هلای افلرادی که از نوسلان و انحراف در امان هسلتند، 
مداوملت بلر نملاز و محافظلت از آن قلرار داده شلده: )انسلان ها در خسلران اند( مگلر 
نمازگزارانلی کله بلر نماز خلود مداوملت می ورزند... و آنلان که بر نماز خلود محافظت 
دارنلد1 )معلارج: 23-34(. اگلر محافظلت در نملاز نباشلد، نه تنهلا باعلث رسلتگاری 
نمی شلود بلکله باعلث بیچارگلی و خسلران می گردد2)ماعلون: 4(. مداوملت و تکرار از 

َِّذیَن ُهْم َعلَی َصاَلتِِهْم یَحافُِظوَن.  َِّذیَن ُهْم َعلَی َصاَلتِِهْم َدائُِموَن... َوال 1 ... إاِلَّ الُْمَصلِّیَن ال
َِّذیَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهوَن؛ وای بر نمازگزارانی که از نماز خود محافظت نمی کنند و اهمال می ورزند.  ِّلُْمَصلِّیَن ال 2 . َفَویٌل ل
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مباحلث جلدی و اساسلی در تقویلت ذهلن، یادگیلری بهتلر و ایجاد شلناخت، اسلت. 
به طوری کله در روان شناسلی یکلی از مهمتریلن عللل فراموشلی اطالعلات از حافظله، 
بی توجهلی بله آن مطللب دانسلته شلده و همچنیلن یکلی از راه هلای جلوگیلری از 
فراموشلی، تکلرار و توجله جلدی بله آن مطللب اسلت)هرگنهان، 1377، ص423(؛ 
للذا مسلئولین فرهنگلی مسلجد می بایلد در اعملال اخالقی خود اسلتمرار و تکلرار را 

رعایلت نماینلد و در هیلچ شلرایطی از اعملال اخالقلی غفللت نکنند. 

4.یادگیریمشاهدهای
یکلی دیگلر از اصلول و راه کارهلای اساسلی و بنیادین در املر تربیت و انتقلال مفاهیم 
و ارزش هلا بله دیگلران، اسلتفاده از اصلل یادگیلری مشلاهده ای اسلت. آلبلرت بندورا 
کله از طرفلداران جلدی ایلن اصلل اسلت، اعتقلاد دارد بیشلتر یادگیری های انسلان و 
تأثیر پذیری هلای او، از طریلق یادگیلری مشلاهده ای انجلام می شلود. ایشلان اعتقلاد 
دارد چیزهایلی را کله انسلان به صلورت سلمعی و بصری مورد مشلاهده قلرار می دهد، 
تأثیلرش از راه هلای دیگلر بیشلتر است.ایشلان همچنین اعتقلاد دارد هرچقلدر الگوی 
ملورد مشلاهده، احتلرام اجتماعلی، شایسلتگی و تخصلص، محبوبیلت و جذابیلت و 
رابطله عاطفلی خوب بلا الگوگیرنده داشلته باشلد، تأثیلرش زیادتر و بهتلر خواهد بود 

)هرگنهلان، 1377، ص379للل380(. 
در آموزه هلای اسلالمی بله بحلث الگوپلروری و اسلوه پروری تأکیلد شلده و سلفارش 
شلده تلا بلا اعمال و رفتار نیکلو دیگران را دعوت بله خیر و دین داری بکنیم)مجلسلی، 
1403، ج5، ص198(. همچنیلن در قلرآن کریلم دسلتور داده شلده کله: در وجلود 
رسلول خلدا برای شلما اسلوه و الگلوی نیکویی وجلود دارد و هسلت1 )احلزاب: 21(. 

 

1 . لََقْد کاَن لَکْم فِی َرُسوِل اهللِ أُْسَوٌه َحَسَنٌه.
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مقدمه
ارتبلاط بلا دیگلران، علالوه بلر اینکله از نیازهلای روان شلناختی انسلان ها بله شلمار 
ملی رود، باعلث کسلب مهارت های اجتماعلی، علم آموزی، احسلاس امنیلت روانی و...، 
است.نسلل جلوان بله دلیلل ویژگلی خاص و شلرایط خاصلی کله دارد، نیاز بیشلتر به 
تعاملل بلا دیگلران به خصلوص بلا والدین، دوسلتان، مراکلز فرهنگلی و غیلره دارد.در 
ایلن فصلل درصدد هسلتم به اهمیلت ارتباط، ابعاد ارتباط، شلرایط ارتبلاط و مصادیق 

ضلروری ارتبلاط اشلاره نماییم.

اهمیتروابطاجتماعی
انسلان، موجودی اجتماعی اسلت که عشلق و عالقه به زندگی همراه با دوسلتی و انس 
بلا دیگلران، یکلی از نیازهلا و بایدهای شلخصیت اوسلت. احسلاس نیاز به هم زیسلتی 
صمیمانله و همدللی و همراهلی بلا دیگلران، عالوه بر اینکله یکی از جلوه هلای زندگی 
اجتماعلی بله شلمار ملی رود، ندایلی اسلت برخاسلته از اعماق وجود انسلان کله او را 
بله ایجلاد ارتبلاط دوسلتانه و تملاس بلا همنلوع فرامی خوانلد. هیلچ انسلانی بلا قطع 
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پیوندهلای دوسلتانه و بریلدن از همنلوع و انزواگرایلی، احسلاس آراملش نمی کنلد 
)پناهلی، 1387، ص182(. در میلان اندیشلمندان، عنایلت ویژه ای بله اجتماعی بودن 
انسلان شلده اسلت.گرچه درباره زندگی اجتماعی انسلان دو نظر)انزواطلبی و مدنیت( 
وجلود دارد)مطهلری، 1387، ص151(. املا نظر غالب و مشلهور این اسلت که انسلان 
مدنلی بالطبلع اسلت و حداقلل ایلن دیلدگاه اجماعلی اسلت کله معاشلرت و ارتبلاط 
سلازنده بلا دیگلران و میلل بله زندگلی اجتماعلی، یکلی از مهمتریلن و اصلی تریلن 
نیازهلای روحلی و روانلی آدمیان اسلت؛ تلا جایی که به عقیده بسلیاری از فیلسلوفان، 
آدمیلان مدنلی بالطبع انلد؛ یعنلی ذات و فطلرت آدمی به گونه ای اسلت کله حتماً باید 
زندگلی اجتماعلی داشلته باشلد و در اجتملاع زیسلت کنلد. فردریکسلون1 می گویلد: 
ارتبلاط صمیملی و تعاملل بلا دیگلران، برای افلراد آثار مثبتلی دارد. ارتبلاط صمیمانه 
باعلث تعاملل بیشلتر دو طرف، همچنین احسلاس راحتلی و آزادی در بیلان هیجان ها 
و حمایلت عاطفلی و اعتملاد کردن بله یکدیگر اسلت)آذربایجانی و هملکاران، 1382، 
ص274(. بسلیاری از روان شناسلان اجتماعلی و شلخصیت، اذعلان دارنلد کله میل به 
ارتباطلات اجتماعلی و زندگلی جمعلی، از ویژگی هلای زنلان و ملردان اسلت و گرچله 
در میلزان گرایلش بینشلان تفلاوت وجلود دارد، وللی اسلاس این میل و رغبلت در هر 
دو مشلترك اسلت. مزللو )1970( در طبقه بنلدی تمایلالت و نیازهلای انسلان، نیاز به 
عشلق و ارتباط با دیگران را از نیازهای اساسلی و عالی انسلان می داند)فسلت جیس2 
2006، ص324(. بله اعتقلاد فلروم ارتبلاط بلا دیگلران و صمیمیت به انلدازه ای مهم و 
ضروری اسلت که سلالمت روان بسلتگی به آن دارد)فروم، 1360، ص37(. بی شاپ3و 
اندربیتلزن4در تحقیقلات خلود به این نتیجه رسلیدند کله ارتباط صمیمی و دوسلتانه 
بلا دیگلران، رابطله مثبتلی بلا بسلیاری از شلاخص های سلالمت روانلی و »سلازگاری 

اجتماعلی« دارد )سلاالری فر و هملکاران، 1389:114(. 
بخشلی از نیازهلای انسلان در ارتبلاط بلا دیگلران معنلا پیلدا می کند. بشلر موجودی 
اجتماعلی اسلت. هر یلک از ملا به وسلیله ارتبلاط بلا دیگلران، رابطله دوسلتانه با یک 
1 . Fredrickson
2 . Feist, Jess
3 . Bishop
4 . Inderbitzen
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فلرد یلا بله لحلاظ موقعیلت و احتراملی کله در یک گلروه کسلب می کنیم، بخشلی از 
نیازهلای خلود را ارضلاء می کنیلم. مزللو اعتقاد دارد که نیلاز به پیوند جویلی از طریق 
روش هلای متعلددی قابلل ارضا اسلت؛ از طریلق روابط دوسلتانه با دیگلران، از طریق 
ارتباطلات اجتماعی، ارتباط خویشلاوندی و ارتباط با همسر)شلولتز، 1384، ص334( 
بلرای هلر فلردی الزم اسلت که احسلاس کند اشلخاصی او را دوسلتش دارنلد و برای 
او احتلرام قائل انلد و او را همان طلور که هسلت، می پسلندند. این احسلاس در تشلدید 

حلس اعتمادبه نفلس و نشلاط درونی مؤثر اسلت. 

ابزاریبودنارزشمعاشرت
گرچله ارتبلاط بلا دیگلران الزمله زندگلی اجتماعلی اسلت و فوایلد زیلادی دارد، املا 
ارتبلاط بایلد در چارچلوب بلوده و ضابطله داشلته باشلد.لذا معاشلرت)غیر از روابلط 
بلا بسلتگان نسلبی کله شلرایط ویلژه دارد( به طلور مطللق و بلا همله انسلان ها، نله 
قابلل توصیله اسلت و نله قابلل تحذیلر. معاشلرت، به خودی خلود، دارای مطلوبیلت 
نیسلت، یعنلی مطلوبیلت ذاتلی نلدارد؛ بلکله خوبلی یلا بلدی آن وابسلته به هلدف از 
معاشلرت بلا دیگلران و نلوع تأثیلر آن در کملال مطلوب انسلان اسلت. توسلعه اخالق 
الهلی و بهره منلدی از فضایلل اخالقلی و پیشلرفت در جهلت تهذیلب و تربیلت نفس، 
ازجملله مهمتریلن اهداف معاشلرت بلا دیگران اسلت. بنابراین، اگر درجایی معاشلرت 
بلا دیگلران مسلتلزم کشلیده شلدن انسلان بله گنلاه و معصیلت و انحلراف از مسلیر 
هدایلت و سلعادت باشلد، روشلن اسلت کله چنین معاشلرتی خلالف مقصود اسلت و 
بایلد از آن پرهیلز کلرد. در مقابلل، اگلر معاشلرت بلا کسلی موجلب تقلرب انسلان به 
خداونلد و تقویلت ایملان و بنیه هلای دینلی انسلان شلود، بایلد در حفظ و توسلعه آن 
به شلدت کوشلا بلود. بله همیلن دلیلل اسلت که اسلالم سلبک خاصلی از معاشلرت و 
ارتباطلات اجتماعلی را ارائله می دهلد. در تتبع و دقلت در آموزه های دینی، مشلخص 
می شلود کله میلل بله زندگلی اجتماعلی در انسلان ها )چه ملرد و چه زن(وجلود دارد 
وللی ارتباطلات نیلز بایلد هدفمنلد و همراه بلا تعهلدات طرفینی باشلد و در راسلتای 
اصلالح و یاری رسلانی بله یکدیگلر باشلد و طبلق ضوابط الهلی ادامه یابد. قلرآن کریم 
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می فرمایلد: ملردان و زنلان باایملان، ولی )و یار و یلاور( یکدیگرنلد؛ امربه معروف و نهی 
از منکلر می کننلد؛ نملاز را بلر پلا می دارنلد و زکات را می پردازنلد 1)توبله: 71(. الزمه 
امربه معلروف و پرداخلت زکات روابلط اجتماعی و انسلانی اسلت.افزون بلر این، روایات 
بسلیار زیلادی دربلاره اهمیت به املور اجتماعی و همسلایه و تکریم و احتلرام به او در 
متون اسلالمی واردشلده اسلت. در روایتلی پیامبر اکلرم حقوق همسلایه را به این 
شلکل بیلان می کنلد: حلق همسلایه آن اسلت کله اگر بیمار شلد، بله عیادتلش روی؛ 
اگلر از دنیلا رفلت، در تشلییع جنازه او حاضلر شلوی؛ اگلر از تلو قلرض خواسلت، به او 
قلرض دهلی و اگلر خیر و شلادمانی ای نصیب او شلد، بله او تهنیت و تبریلک گویی؛ و 
اگلر مصیبتلی بله او رسلید، او را تسللیت گویی؛ و خانه خلود را باالتر از خانله او نبری 
به گونله ای کله او را از نسلیم هوا محروم نمایلی2 )پاینلده، 1382، ص455(. در روایت 
دیگلری آملده: کسلی کله صبلح کنلد و بله املور مسللمانان اهتمام نلورزد، مسللمان 
نیسلت3 )احملدی میانجلی، 1419، ج 3، ص276(. قلرآن کریلم همچنیلن دربلاره 
شلرایط ارتبلاط می فرمایلد: هلرگاه کسلانی را دیلدی که آیات ملا را اسلتهزا می کنند، 
از آنلان روی بگلردان تلا به سلخن دیگری بپردازند و اگر شلیطان از یاد تلو ببرد، هرگز 
پلس از یلاد آمدن با این جمعیت سلتمگر منشلین. و )اگلر( افراد باتقوا )برای ارشلاد و 
انلدرز بلا آنلان بنشلینند(، چیزی از حسلاب )و گناه( آنان بر ایشلان نیسلت؛ ولی )این 
کار، بایلد تنهلا( بلرای یادآوری آنها باشلد، شلاید )بشلنوند و( تقوا پیشله کنند4)انعام: 
68-69(. در آیله دیگلر همچنیلن فرمود: و )به خاطرآور( روزی را که سلتمکار دسلت 
خلود را )از شلدت حسلرت( بله دندان می گلزد و می گویلد: »ای کاش با رسلول )خدا( 
راهلی برگزیلده بلودم! ای وای بلر ملن، کاش فلالن )شلخص گملراه( را دوسلت خلود 
انتخلاب نکلرده بلودم! او ملرا از یلادآوری )حلق( گملراه سلاخت بعدازآنکه )یلاد حق( 
بله سلراغ ملن آمده بلود.« و شلیطان همیشله خوارکننده انسلان بوده اسلت.5)فرقان: 

کاَه. اَلَه َویْؤتُوَن الزَّ 1 . َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِیاُء بَْعض یْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویْنَهْوَن َعْن الُْمنکِر َویِقیُموَن الصَّ
2 . حلقُّ الجلاِر إْن َملِرض ُعدتَله و إن ملاَت شلیعَته و إن اسلَتقَرَضک أقَرضَته و إن أصابَلُه خیٌر َهنأتَله و إن أصابَْتُه ُمصیبٌه عّزیَتله و التَرفع بناَءك 

فلوَق بنائِه فَتُسلدَّ علیله الریُح.
3 . من اصَبَح الیهَتمَّ باموِر المسلمین فلیس بمسلم.

کری  لیطاُن َفلال تَْقُعْد بَْعلَد الذِّ 4 . َو إذا َرأیلَت الَّذیلَن یُخوُضلوَن فلی آیاتِنلا َفأْعلِرْض َعْنُهلْم َحّتلی یُخوُضوا فلی َحدیث َغیِرِه َو إّما یْنِسلینَّک الشَّ
َملَع الَْقلْوِم الّظالِمیلَن * َو ملا َعلَلی الَّذیلَن یتَُّقوَن ِمْن ِحسلابِِهْم ِمْن َشلیء َو لکلْن ِذکری لََعلَُّهلْم یتَُّقوَن

ُسلوِل َسلبیاًل * یلا َویلَتی لَیَتنلی لَْم أتَِّخلْذ ُفالناً َخلیلاًل * لََقلْد أَضلَّنی َعِن  5 . َو یلْوَم یَعلضُّ الّظالِلُم َعللی یَدیلِه یُقلوُل یلا لَیَتنلی اتََّخلْذُت َمَع الرَّ
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27-29( پیامبلر اکلرم  بله ابلوذر غفاری فرمودنلد: ای ابوذر، هم نشلین صالح بهتر 
از تنهایلی و انزواسلت و تنهایلی بهتلر از هم نشلین ناصالح1)مجلسلی، 1403، ج74، 

ص84(. للذا معاشلرت بلا مردم شلرایط و ضوابطلی دارد.

انواعارتباط
به طورکلی می توان ارتباطات هر فردی را با دیگران به پنج دسته تقسیم کرد:

1(ارتباطاتانسانی
منظلور از »ارتباطات انسلانی« برخوردهایی اسلت کله با دیگران، به عنوان یک انسلان 
و همنلوع، داریلم؛ صرف نظلر از اینکله خویشلاوند، همسلایه، همشلهری، هم وطلن یلا 
هم کیلش ملا هسلتند یلا نله. بله تعبیلر دیگلر، هرکسلی به عنلوان عضلوی از خانواده 
انسلانی در قبال سلایر انسلان ها و همنوعلان، وظایف و مسلئولیت های اخالقی خاصی 
بلر عهلده دارد. اسلالم عزیلز، بلا تأکیلد بلر این گونله از معاشلرت، حلدود و چارچلوب 
کللی روابلط و سلبک زندگی مسللمانان را در این حوزه مشلخص کرده اسلت. رعایت 
ادب، ملدارا، عداللت ملداری، انصلاف، پرهیلز از توهیلن و...، از نکاتلی اسلت کله در 

این گونله ارتباطلات بایلد رعایت شلود.

2(ارتباطاتدینی
معاشلرت و روابطلی کله هلر فلرد بلا سلایر هم کیشلان و هم مسللکان خلود دارد را 
ارتباطلات دینلی می نامنلد. ملا به عنلوان یلک فرد مسللمان در برابر سلایر مسللمانان 
مسلئولیت ها و وظایفلی بلر عهده داریلم کله بعضلاً فراتر و سلنگین تر از وظایفی اسلت 
کله در قبلال انسلان ها به طورکللی، بلر عهده داریلم. ایلن حدیلث را شلنیده اید کله 
پیامبر اکلرم فرملود: کسلی کله صبلح کنلد و بله املور مسللمانان اهتمام نلورزد، 
مسللمان نیسلت2 )احملدی میانجلی، 1419، ج 3، ص276(. در آموزه هلای اسلالمی 

یطاُن لْلِنْساِن َخُذوالً. کِر بَْعَد إْذ جاَءنی َو کاَن الشَّ الذِّ
1 . یا اباذر الجلیُس الصالُح خیٌر من الوحدِه و الوحدُه خیٌر ِمن جلیِس السوء.

2 . من اصَبَح الیهَتمَّ باموِر المسلمین فلیس بمسلم.
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نلوع و چگونگلی ارتباطلات بیلن مسللمانان نیلز به زیبایی ترسلیم شلده اسلت. 

3(ارتباطاتاجتماعی
هرکلدام از ملا بلا سلایر شلهروندان دارای روابلط خاصی هسلتیم کله با غیر شلهروندان 
چنلان روابطلی را نداریلم. همیلن مسلئله نیلز مسلئولیت ها و وظایلف اخالقلی خاصی 
بلر عهلده ملا می گلذارد کله در ملواردی فراتلر از مسلئولیت هایی اسلت کله در قبلال 
همنوعان و هم کیشلان خود داریم. اسلالم همسلایه داری و احترام و تکریم به همسلایه 
را از مصادیلق بلارز توحیلد عمللی می دانلد. در قرآن کریم چنیلن می خوانیلم: و خدا را 
بپرسلتید؛ و هیچ چیلز را همتلای او قرار ندهیلد؛ و به پدر و ملادر، نیکی کنید؛ همچنین 
به خویشلاوندان و یتیمان و مسلتمندان، و همسلایه نزدیک و همسلایه دور، و دوسلت و 
هم نشلین، و وامانلدگان در سلفر و بردگانلی که مالک آنها هسلتید؛ زیرا خداوند، کسلی 
را کله متکبلر و فخرفلروش اسلت، )و از ادای حقلوق دیگلران سلرباز می زنلد، ( دوسلت 
نملی دارد1 )نسلاء: 36(. ایلن آیله یکی از نمونه هایی اسلت که جامعیت اسلالم را نشلان 
می دهلد. در ایلن آیله پلس از دسلتور بله عبلادت خداونلد و پرهیلز از شلرك، بله امور 
دیگری دسلتور داده شلده اسلت: نیکی بله والدین، خویشلاوندان، یتیمان، مسلتمندان، 
همسلایگان دور و نزدیک، دوسلتان و هم نشلینان، در راه ماندگان در سلفر و کسلانی که 
انسلان بلر آنها مالکیلت دارد. در میان معاشلرت اجتماعی، رعایت حقوق همسلایه مورد 
تأکید بیشلتر است.انسلان  به طور متعارف با همسلایه ها تعامل و ارتباط بیشلتری دارد و 
للذا ممکن اسلت مشلکالتی نیز به وجلود بیاید و للذا در آموزه های دینی تأکیلد زیاد بر 
رعایلت حقوق همسلایه، مشلارکت در مشلکالت آنلان، مدارا بلا آنان، حفظ آبلروی آنان 
و... شلده اسلت. املام سلجاد دربلاره حقوق همسلایه می فرمایلد: و اما حق همسلایه 
حفلظ او اسلت، هلرگاه در خانله نباشلد ؛ و احتلرام او اسلت در حضلور؛ و یلاری و کمک 
بله او اسلت. درهرحلال عیبی از او را وارسلی نکلن و از بدی او کاوش منملا که بفهمی و 
اگلر بلدی او را فهمیلدی، بی قصلد و رنلج باید بلرای آنچه فهمیدی چلون قلعه محکمی 

اِحِب  1 . َو اْعُبلُدوا اهللَ َو ال تُْشلِرکوا بِلِه َشلیئاً َو بِالْوالَِدیلِن إِْحسلاناً َو بِلِذی الُْقْربلی  َو الْیتامی  َو الَْمسلاکیِن َو الْجلاِر ِذی الُْقْربی  َو الْجاِر الُْجُنلِب َو الصَّ
لبیِل َو ملا َملَکلْت أَیمانُکْم إِنَّ اهللَ ال یِحلبُّ َمْن کاَن ُمْختلاالً َفُخورا. بِالَْجْنلِب َو ابْلِن السَّ
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باشلی و چلون پلرده ضخیملی، تلا اگلر نیزه هلا دللی را بلرای یافتنلش بشلکافند، بدان 
نرسلند که بر آن پیچیده اسلت. ازآنجا که نداند به سلخن او گوش مگیر، در سلختی او 
را وامگلذار و در نعملت بلر او حسلد مبر، از لغزشلش درگذر و از گناهلش صرف نظر کن 
و اگلر بلر تلو نادانلی کرد بردبلاری کن و به مسلالمت با او رفتلار کن و زبان دشلنام را از 
او بگلردان. و اگلر ناصحلی بلا او دغلی کرد جلوگیلری کن و با او به خوبی معاشلرت کن1 
)ابلن شلعبه حرانلی، 1363، ص266(. سلفارش امیرمؤمنلان درباره همسلایگان، در 
آخرین لحظات عمر شریفشلان، نشلان دهنده وظیفه ما نسلبت به همسلایگان اسلت: و 
خلدا را! خلدا را! همسلایگان را بپایید که سفارش شلده پیامبر شلمایند، پیوسلته درباره 
آنلان سلفارش می فرملود چندان کله گمان بردیم بلرای آنلان ارثی معین خواهلد نمود2 
)نهج البالغله، نامله 47(. دراین بلاره روایلات زیلادی وجلود دارد کله توصیه می شلود به 

کتاب هلای مربوطه مراجعه شلود.

4(ارتباطاتدوستانه
ارتباطلات دوسلتانه هلم گسلتره زیلادی دارد و هلم از اهمیلت زیلادی بلرای جوانلان 
برخلوردار اسلت.دراین باره در فصلول بعلدی و در بحلث مهارت ها به طلور مفصل بحث 

خواهیلم کرد.

5(ارتباطاتخانوادگی
هلر یلک از ملا از پلدر و مادری خلاص و عضوی از یلک خانواده خاص هسلتیم. ممکن 
اسلت بلرادر، خواهلر، عملو، عمه، دایی، خالله، پدربزرگ و مادربزرگ داشلته باشلیم و 
پلس از ازدواج عضلو خانلواده همسلر هم به شلمار می آییلم. همه اینها مسلئولیت ها و 
وظایلف اخالقلی ویلژه ای را بلر عهده ملا می گلذارد. احترام والدیلن، کیفیلت رابطه با 
بلرادران و خواهلران، کیفیلت تعامل با بسلتگان نسلبی و سلببی و غیلره در این بحث 

1 . أَمَّلا َحلقُ  الَْجلاِر َفِحْفُظلُه َغائِبلاً َو کَراَمُتلُه َشلاِهداً َو نُْصَرتُلُه َو َمُعونَُتلُه فِلی الَْحالَیلِن َجِمیعاً اَلتََتبَّلْع لَُه َعلْوَرًه َو اَلتَْبَحْث لَلُه َعْن َسلْوَءٍة لَِتْعِرَفَها 
َفلإِْن َعَرْفَتَهلا ِمْنلُه َعلْن َغیلِر إَِراَدٍة ِمْنلک َو اَل تَکلُّلٍف کْنلَت لَِما َعلِْمَت ِحْصناً َحِصیناً َو ِسلْتراً َسلِتیراً لَْو بََحَثِت األِْسلّنُه َعْنلُه َضِمیراً لَلْم تَتَِّصْل إِلَیِه 
ِخْر ِحلَْمک  ََّتلُه َو اَل تَدَّ اِلنِْطَوائِلِه َعلَیلِه اَل تَْسلَتِمْع َعلَیلِه ِملْن َحیلُث اَلیْعلَُم اَلتُْسللِْمُه ِعْنَد َشلِدیَدٍه َو اَلتَْحُسلْدُه ِعْنلَد نِْعَمٍه تُِقیلُل َعْثَرتَُه َو تَْغِفلُر َزل
لِتیَمِه َو تُْبِطُل فِیلِه کیَد َحاِملِل النَِّصیَحِه َو تَُعاِشلُرُه ُمَعاَشلَرًه کِریَمًه .  َعْنلُه إَِذا َجِهلَل َعلَیلک َو اَل تَْخلُرْج أَْن تَکلوَن ِسللْماً لَلُه تَلُردُّ َعْنُه لَِسلاَن الشَّ

َّه َسیَورِّثُهم. َّهم وصیُه نبیکم مازاَل یوِصی بهم حتی َظَنّنا اَن 2 . و اهلل اهلل فی ِجیرانِکم فاِن
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قلرار می گیلرد. همان طلور کله قبلاًل اشلاره شلد هلر فلردی نیازمنلد روابلط عاطفی و 
انسلانی بلا دیگران اسلت.هر فلردی نیاز بله تعللق و ارتباط به دیگلران دارد.

ایلن نیلاز در ارتباطلات خانوادگلی به صورت شایسلته ای وجلود دارد و اعضلای فامیل 
بلا اظهلار محبلت و عالقه منلدی بله همدیگلر، باعلث شلادی و نشلاط و کارآملدی 
یکدیگلر می گردنلد. ارتباطلات فامیللی و دوسلتانه باعلث گسلترش دوسلتی و محبت 
می شلود زیلرا هرچقلدر انسلان ها بلا همدیگلر مجلاورت و ارتبلاط داشلته باشلند و به 
یکدیگلر اظهلار عالقله کننلد، دوستی شلان پایلدار می شلود.می تلوان ادعلا کلرد کله 
یکلی از دالیلل تأکیلد زیلادی که در آملوزه های دینی بلر ارتباط فامیللی و خانوادگی 
و دوسلتانه شلده در راسلتای تامیلن ایلن نیلاز روانی و ایجلاد مهر و محبلت و آرامش 
روانلی در بیلن افلراد اسلت.در روایتلی حضرت عللی فرمودنلد: صله رحلم موجب 
دوسلتی می شلود1 )کلینلی، 1407، ج2، ص151(. امام صلادق می فرمایند: هرگاه 
کسلی از رحم )خویشلان( خود عصبانی شلده، پس باید به سلوی او روانه شلود و با او 
تملاس برقلرار کنلد. به درسلتی کله دو رحلم )فامیل( در تملاس و ارتباط بلا یکدیگر، 
آراملش و سلکون می یابنلد2 )مجلسلی، 1403، ج 70، ص 265(. املام صلادق در 
ایلن روایلت شلریف، ایجلاد ارتباط فامیللی و پای بندی بله آن  را تأمین کننده سلالمت 
روانلی و آراملش روحلی معرفلی کلرده اسلت.حضرت عللی همچنیلن فرمودنلد: 
قطع کننلده رحلم از آسلایش و راحتلی بهلره ای ندارد3 )هملان(. همچنین زیاد شلدن 
رزق و روزی4 )نلوری، 1408، ج 15، ص 250( آبادانلی سرزمین ها5)مجلسلی، 1403، 
ج 93، ص 130( تزکیله اعمال6)هملان، ج 7، ص 100( و کلردار، آسلان شلدن مرگ7 
)هملان، ج 71، ص 66( داخلل شلدن در نلور هدایلت8 )هملان، ج 74، ص 174(، 

1 . صله الرحم توجب المحبه.
2 . ایما رجٍل غضب علی ذی رحمه فلیقم إلیه، ولیدُن منه، ولیمّسه؛ فاّن الرحم، إذا مّست الرحم سکنت.

3 . ال راحه لقاطع القرابه.
4 . صله الرحم تُدرُّ النعم وتدفع النقم.

5 . إّن الصدقه وصله الرحم تعمران الدیار.
6 . إّن صله الرحم تزّکی االعمال.

7 . من أحّب أن یخّفف اهلل عزوجل عنه سکرات الموت فلیکن لقرابته و بوالدیه باّراً، فإذا کان کذلک هّون اهلل علیه سکرات الموت.
8 . ... و وصل رحمه وأّدی أمانته أدخله اهلل تعالی فی النور األعظم .
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تسلهیل حساب رسلی در قیاملت1 )هملان، ج 71، ص 60(، نیکو شلدن اخالق2)همان، 
ج 71، ص 114( و... از آثلار ارتبلاط بلا خویشلاوندان اسلت کله همگلی آنهلا در ایجاد 
روح امیلد، نشلاط، شلادمانی و مثبت نگلری دخاللت دارند.مرحلوم عالمله طباطبایلی 
در رابطله بلا آثلار ارتبلاط خویشلاوندی و صلله رحلم می فرمایلد: در صلله رحلم یکی 
از قوی تریلن و مؤثر تریلن آثلار وجلود دارد و آن وحلدت بیلن اشلخاص اسلت، ایلن 
وحلدت و یگانگلی، ذاتلی بوده و اعتبلاری و خیالی نیسلت. حقیقتی اسلت که در بین 
خویشلان جلاری بلوده و در ُخللق و خلوی آنلان، جسلم و روحشلان، اثرگلذار اسلت و 

نمی تلوان آن  را انلکار کلرد )طباطبایلی، بلی تلا، ج 4، ص 148(.
بلا نگاهی روان شناسلانه و جامعه شناسلانه به مسلئله صلله رحم و ارتباطلات اجتماعی، 
می تلوان گفلت کله تماس هلا و ارتباطلات مکرر بلر جاذبه هلای میان فلردی و ارتباطات 
عاطفلی می افزایلد. یعنلی اگلر شلخصی، به طور مکلرر و در شلرایط متعلدد، در معرض 
نلگاه افلراد، قلرار گیلرد، دل بسلتگی و عالقه منلدی ایجلاد می گلردد، اگلر تعاملالت و 
ارتباطلات، هملراه بلا هیجلان عاطفلی و برخاسلته از یگانگلی در اصلل و ریشله باشلد، 
عالقه منلدی بیشلتری به وجلود ملی آورد. ایلن پدیلده دربلاره صلله رحلم و ارتباطلات 
فامیلی وجود داشلته و لذا دل بسلتگی ها و دوسلتی ها عمیق خواهد شلد.عالوه  بر اینها، 
ابلراز حلس وظیفه شناسلی، برقلراری تعامالت عاطفلی، همکاری و همیلاری هدفمند و 
مسلالمت آمیز، رعایلت حقلوق و تکالیلف متقابلل، نوع گرایی و توسلعه وجلدان جمعی، 
اعملال سیاسلت های ایثارگرانله، دوری از شلیوه های منفعت جویانله و دلسلوزی واقعی 
نسلبت بله یکدیگلر کله در صله رحلم وجلود دارد، باعلث گسلترش تعاطلف و افزایش 
محبلت میلان خویشلان می گلردد. انجلام دادن اقداملات فوق بله مصداق »انسلان بنده 
احسلان اسلت«3.همچنین تحلیل دقیلق زیرسلاخت ها و زمینه های اعتقلادی، اخالقی، 
روانلی و اجتماعلی تحقلق صلله رحلم و ارتباطلات خویشلاوندی در الگلوی دینلی آن، 
فلسلفه چگونگلی  نیل بله آثار فوق )آرامش و سلکون( را به دسلت می دهلد. نوع گرایی، 
وابسلتگی و تعللق بله یلک گلروه خلاص، محبت کلردن و ملورد محبلت قلرار گرفتن، 

1 . بّر الوالدین و صله الرحم تهّونان الحساب.
2 . صله االرحام تحّسن الخلق.

3 . الناس عبید االحسان.
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تعهدمنلدی متقابلل، رهایلی از تلک روی و فردگرایلی، انزواگریلزی، تعاملالت عاطفی ل 
روانلی، پشلت گرمی و تقویلت بنیله در رویارویلی بلا مشلکالت و... به عنلوان برخلی از 
زمینه هلا و تبعلات صلله رحلم، آراملش روانلی و سلکون و اطمینلان قلبلی را ایجلاد 
می  کنلد.در ارتباطلات فامیللی و خانوادگلی برخی از افلراد از جایگاه ویلژه برخوردارند و 

للذا بایلد جوانلان عزیلز بله این افلراد توجه خاص داشلته باشلند.

جایگاهخاصوالدیندرروابطخانوادگی
جایلگاه پلدر و مادر در روابط خانوادگی ویژه اسلت.فرزندان نسلبت بله والدین وظایف 
وجوبلی و اسلتحبابی متعلددی دارنلد.در آموزه هلای دینلی حقلوق و وظایلف خاصی 
نسلبت بله والدیلن بر عهلده فرزنلدان گذاشته شلده اسلت.در آموزه هلای دینی ضمن 
اینکله توصیه هلای زیلادی در رابطله بلا تکریلم والدیلن گردیده1)انعلام: 151؛اسلراء: 
23-24؛بقلره: 215و ابن بابویله، 1362، ج 2،  ص608 ( نسلبت بله تکریلم ملادر توجه 
بیشلتری معطلوف شلده اسلت.از املام سلجاد روایت شلده اسلت که شلخصی به 
حضلور رسلول اکرم شلرفیاب شلد و علرض کرد:یا رسلول اهلل!در طلول عمرم کار 
زشلتی نیسلت کله انجلام نلداده باشلم، آیلا راه توبله و بازگشلت وجلود دارد؟حضرت 
فرمودند:آیلا از پلدر و ملادرت هیچ یلک زنلده هسلتند؟گفت:بله، پلدرم زنلده اسلت.
فرمود:بلرو بله پلدرت نیکلی کلن.راوی می گویلد :وقتلی او رفلت پیامبلر فرمود:اگلر 

ملادرش زنلده بلود تأثیلر بیشلتری داشت2)مجلسلی، 1403، ج71، ص82(.

تُْشلِرکوا بِلِه َشلیئاً َو بِالْوالَِدیلِن إِْحسلانا؛ای پیامبلر! بگلو بیایید آنچه را کله پروردگارتان بر شلما  ُّکلمْ  َعلَیکلمْ  أاَلَّ مَ  َرب 1 . ُقلْل تَعالَلْوا أَتْللُ  ملا َحلرَّ
حلرام کلرده اسلت برایتلان بخوانلم؛ چیزی را شلریک خدا قلرار ندهید و به پدر و ملادر نیکی کنید. َو َقضلی  َربُّک  االَّتَْعُبلُدوا إاِلَّ ایلاُه َو بِالْوالَِدیِن 
لِّ ِمَن  اْحسلاناً امَّلا یْبُلَغلنَّ ِعْنلَدك الْکَبلَر اَحُدُهملا اْو کالُهملا َفلال تَُقلْل لَُهملا افٍّ َو ال تَْنَهْرُهملا َو ُقْل لَُهملا َقْوالً کریملاً َو اْخِفلْض لَُهما َجناَح اللذُّ
ْحملِه، َو ُقلْل َربِّ اْرَحْمُهملا کملا َربَّیانلی َصغیلراً یعنلی و پلروردگار تلو حکلم کلرد که جلز او را نپرسلتید و به پدر و ملادر نیکویلی نمایید، و  الرَّ
چنانکله یکلی از آن هلا یلا هلر دو، نلزد تلو پیر و سلالخورده »که باعلث زحمت و رنج شلود« گردند، اّف »سلخن بله تنگ آمده« به ایشلان مگو 
و بانلگ بلر آن هلا ملزن و بلا آنلان نیکلو سلخن گو و از روی رحملت و مهربانلی با ایشلان فروتنی نملا و بگو پلروردگارا آن هلا را بیاملرز، چنانکه 
ملرا در کودکلی پروردنلد. یْسلَئُلونَک ملا ذا یْنِفُقلوَن ُقللْ  ما أَنَْفْقُتلمْ  ِمْن َخیلٍر َفلِلْوالَِدیلِن ؛)ای پیغمبر( می پرسلند که چه چیلزی انفاق کنند؟ 
بگلو: هلر ماللی )یلا چیلز سلودمندی( انفلاق کنیلد، نخسلت به پلدر و ملادر انفلاق کنیلد. َ بِلرُّ الَْوالَِدیلنِ  َواِجٌب  َفلإِْن کانَلا ُمْشلِرکین ؛محبت و 

تکریلم والدیلن واجب اسلت، اگرچه مشلرك باشلند. 
2 .َعلْن َعلِلی بْلِن الُْحَسلیِن َقلاَل: َجلاَء َرُجلٌل إِلَلی النَِّبلی  َفَقاَل: یا َرُسلوَل اهللِ َما ِملنْ  َعَملٍ  َقِبیلحٍ  إاِلَّ َقلْد َعِملُْتُه َفَهْل لِلی ِمْن تَْوبَلٍه. َفَقاَل 

ا َولَّلی َقاَل َرُسلوُل اهللِ  : لَْو کانَلْت أُمُّه . ُه. َقلاَل: َفلَمَّ لَلُه َرُسلوُل اهللِ  َفَهلْل ِملْن َوالَِدیلک أََحلٌد َحی؟ َقلاَل: أَبِی. َقلاَل: َفاْذَهلْب َفَبرَّ
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نکاتضروریدربرخوردباوالدین
در رابطله بلا تعاملل زیبلا و اخالقلی بلا والدیلن و در رابطله بلا ابعلاد ارتبلاط جلوان با 

والدیلن، می تلوان بله چنلد نکتله توجه اساسلی داشلت:
 نکته اول بعد معنوی و تقّدس این وظایف است، به گونه ای رضایت خداوند درگرو رضایت 
والدین و ناخشنودی خدا در اثر نارضایی آنان است.1)نوری، 1408، ج15، ص175( قرآن، 
حقوق والدین را در ردیف مسئولیت های الهی فرد آورده است: »به انسان سفارش کردیم 
که شکرگزار من و پدر و مادرت باش.« )لقمان: 14( اگر والدین از فرزند ناخشنود باشند، 
عواقب بسیار نامطلوب دنیوی و اخروی در انتظار او خواهد بود2)مجلسی، 1403، ج76، 
ص4 و حر عاملی، 1409، ج21، ص502(.  دعای والدین در حق فرزند نیز بسیار مؤثر 

است3 )کلینی، 1407، ج 2،  ص510 و ابن بابویه، 1413 ق، ج 4،  ص355(.
نکتله دوم، بلدون قیلد و شلرط بلودن ایلن وظایلف اسلت، به گونله ای که اگلر والدین 
ازلحلاظ دینلی منحرف و گمراه باشلند4)حر عامللی، 1409، ج16، ص155( یا حقوق 
فرزنلد را رعایلت نکنند5)همان، ج21، ص501(، باز هم مسلئولیت فرزندان نسلبت به 

آنهلا سلاقط نمی گلردد و عذرشلان دراین باره پذیرفته نمی شلود. 
 نکته سلوم، مسلئولیت بیشلتر فرزندان نسلبت به مادر اسلت6. پیامبر گرامی اسالم
فرمودند:بهشلت زیلر پلای ملادران اسلت و باغلی از باغ هلای بهشلت زیلر پای ملادران 
اسلت7)نوری، 1408، ج15، ص180-181(. پیامبلر گراملی همچنین فرمودند:اگر 

بِّ فِی َسَخِط الَْوالَِدین . 1 .قال رسول اهلل: ِرَضی  الرَّبِ  فِی  ِرَضی  الَْوالَِدیِن َو َسَخُط الرَّ
لْرك بِلاهللِ َعلزَّ َو َجللَّ َو ُعُقلوقُ  الَْوالَِدیلن ..... َقاَل َرُسلوُل اهللِ  فِلی کاَلٍم لَهُ : إِیاکلْم َو ُعُقلوقَ  الَْوالَِدینِ   2 . قلال َعلِلی:  أَنَّ الْکَبائِلَر َخْملٌس الشِّ

َفلإِنَّ ِریلَح الَْجنَّلِه یوَجلُد ِمْن َمِسلیَره ِ أَلِْف َعلامٍ  َو اَلیِجُدَهلا َعلاقٌّ َو اَلَقاِطعٌ  ...
لَماِء َو تَِصیَر إِلَی الَْعلْرِش  ؛ الَْوالِلُد لَِولَلِدهِ  َو الَْمْظُلوُم َعلَی َملْن َظلََمُه  3 . َقلاَل َرُسلوُل اهللِ  أَْربََعلٌه اَلتُلَردُّ لَُهلْم َدْعلَوٌه َحتَّلی تَُفتَّلَح لَُهْم أَبْلَواُب السَّ
ائِلُم َحتَّلی یْفِطلَر؛ چهلار کلس هسلتند کله دعایشلان بازنگلردد تلا آنکله درهای آسلمان بلرای آن ها باز شلود  َو الُْمْعَتِملُر َحتَّلی یْرِجلَع َو الصَّ
و بله علرش رسلند: دعلای پلدر بلرای فرزنلدش، نفریلن مظللوم بلر آنکله بله او سلتم کلرده  دعلای عمره کننده تلا به وطلن بازگلردد، دعای 
ُجُل یْدُعلو أِلَِخیِه بَِظْهلِر الَْغیِب  روزه دار تلا وقتلی افطلار کنلد. قلال رسلول اهلل:یَا َعلِلی أَْربََعٌه اَل تُلَردُّ لَُهْم َدْعَوٌه إَِملاٌم َعلاِدٌل َو َوالٌِد لَِولَلِدِه َو الرَّ
تِلی َو َجاَللِلی أَلَنَْتِصلَرنَّ لَلک َو لَلْو بَْعلَد ِحیٍن ؛چهار نفلر هر چه از خداونلد بخواهند، مسلتجاب می گردد:  َو الَْمْظُللوُم یُقلوُل اهلُل َعلزَّ َو َجللَّ َو ِعزَّ
پیشلوای علادل، پلدر بلرای فرزنلد، ملردی کله بلرای بلرادر دینلی خلود، پنهانی بلدون اطلالع او برایلش دعا کنلد. و کسلی که ملورد ظلم و 
سلتم قرارگرفتله باشلد و بله ظاللم نفریلن کنلد؛ خداوند متعلال می فرماید: به علزت و جاللم سلوگند انتقام مظللوم را از ظاللم خواهم گرفت 

و للو بعلد از مدتی که از سلتم گذشلته باشلد.
4 . بِرُّ الَْوالَِدینِ  َواِجٌب  َو إِْن کانَا ُمْشِرکین .

5 . َعلْن أَبِی َعْبلِداهللِ  َقلاَل: َملْن نََظلَر إِلَلی أَبََویلِه نََظلَر َماقِلتٍ  لَُهَملا َو ُهَملا َظالَِملاِن لَلُه لَمْ یْقَبلِل اهلُل لَُه َصلاَلًه؛ حضرت صلادق فرمود: هر 
کلس بله پلدر و ملادر خلود نظر دشلمنی کنلد، حتی اگلر آن دو به او سلتم )نیلز( کرده باشلند، خداونلد نملازش را نپذیرد.

یَنلا اإْلِنْسلاَن بِوالَِدیلِه َحَملَْتلهُ  أُمُّلهُ  َوْهنلاً َعللی  َوْهن )لقملان: 14(؛ در ایلن آیله، بله زحملات مادر و بلارداری و زحمت هلای آن، توجه  6 . َو َوصَّ
ویژه شلده اسلت.

َُّه َقاَل: الَْجنَُّه تَْحَت أَْقَدامِ  اأْلُمََّهاتِ  َو َقاَل:: تَْحَت أَْقَدامِ  اأْلُمََّهاتِ  َرْوَضٌه ِمْن ِریاِض الَْجنَِّه. 7 . َعِن النَِّبی أَن
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مشلغول خوانلدن نملاز مسلتحبی بلودی و پلدرت تلرا صلدا بزند، حلق نلداری نمازت 
را قطلع کنلی املا اگلر ملادرت تلو را صدا بزنلد، موظفلی نماز مسلتحبی را شکسلته و 
او را اجابلت کنلی1 )هملان، ص118(. در روایلت دیگلری رسلول گراملی اسلالم ضمن 
تأکیلد بلر تکریلم پدر، بلرای ملادر جایلگاه خاصی بیلان کرده انلد2 )هملان، ص203(. 
املام سلجاد در رسلاله الحقلوق ضمن توجله به فراینلد و مراحلل مراقبت های مادر 
از فرزنلد و ایفلای نقلش ملادری، بلا تعبیری زیبلا و اندیشلمندانه به تحلیلل این نقش 
مقلدس پرداختله اسلت.حضرت در ایلن روایت جاملع می فرماید: حق ملادرت این 
اسلت کله بدانلی او تلو را چنلان در برداشلته)درجایی نگه داشلته( که کسلی دیگری را 
بلدان گونله برنگیلرد و از میلوه دل خلود، تلو را چنلان خورانلده که هیچ کلس دیگری 
را بدان سلان نخورانلد و به راسلتی تلو را بله گلوش و چشلم و دسلت و پلای و پوسلت و 
تمام اندام هایلش )بله تملام وجلود خود( نگهلداری کلرده و نگهداری او بله خوش رویی 
و دل شلادی و پیوسلته بلوده. هر ناگلواری و درد و گرانلی و نگرانی )دوران بلارداری را( 
تحّملل کلرده چنان کله دسلت تطلاول )آفلات( را از تلو دور سلاخته و تلو را بلر زمیلن 
نهلاده و خرسلند بلوده اسلت کله تلو سلیر باشلی و او خلود گرسلنه مانلد و تلو جامله 
پوشلی و او برهنله باشلد و تلو را سلیراب کنلد و خود تشلنه مانلد و تو را در سلایه دارد 
و خلود زیلر آفتلاب باشلد و بلا بیچارگی خود، تلو را نعمت بخشلد و بلا بی خوابی خود، 
تلو را للّذت خواب چشلاند و شلکمش ظرف هسلتی تو بلوده و دامنش پرورشلگاهت و 
پسلتانش چشلمه نوشلت و جانلش نگهدارت، سلرد و گلرم دنیلا را برای تلو و به خاطر 
تلو چشلیده اسلت پلس به قدرشناسلی از این همله او را سلپاس گزار، و ایلن قدردانی را 
نتوانلی جلز به یاری و توفیلق خداوند3 )مجلسلی، 1403، ج71، ص15؛نلوری، 1408، 

ِع َفإِْن َدَعاك  َوالُِدك  َفاَلتَْقَطْعَها َو إِْن َدَعْتک َوالَِدتُک َفاْقَطْعَها. 1 . إَِذا کْنَت فِی َصاَلِه التََّطوُّ
َُّه َعلَدَد َرْمللِ  َعالِجٍ  َو  2 . قِیلَل یلا َرُسلوَل اهللِ َملا َحلقُّ الَْوالِلِد؟ َقلاَل: أَْن تُِطیَعلُه َملا َعلاَش. َفِقیَل َما َحلقُّ الَْوالِلَدِه؟ َفَقلاَل: َهیَهاَت َهیَهلاَت لَْو أَن
نْیلا َقلاَم بَیلَن یَدیَهلا، َماَعَدَل َذلِلک یْوَم َحَملَْتُه فِی بَْطِنَها؛ شلخصی سلؤال کرد ای رسلول خدا حق پدر چیسلت؟حضرت  َقْطلِر الَْمَطلِر أَیلاَم الدُّ
فرمودنلد: مادامی کله زنلده اسلت او را اطاعلت کنلی و مطیلع او باشلی. بعلد علرض کلرد حلق ملادر چیسلت؟فرمودند: اگلر انسلان به اندازه 
ریگ هلای بیابلان و قطلرات بلاران و ایلام روزگاران، در مقابلل ملادر بایسلتد و او را اطاعلت کنلد، به انلدازه یک روز حملل، حلق او را ادا نکرده 

. ست ا
ََّها َوَقْتک بَِسلْمِعَها َو  ََّهلا َحَملَْتلک َحیلُث اَلیْحِملُل أََحلٌد أََحداً َو أَْطَعَمْتلک ِمْن ثََملَرِه َقلِْبَها َما اَلیْطِعلُم أََحٌد أََحلداً َو أَن 3 . َ َفَحلقُ  أُمِّلک  أَْن تَْعلَلَم أَن
بََصِرَهلا َو یِدَهلا َو ِرْجلَِهلا َو َشلْعِرَها َو بََشلِرَها َو َجِمیلِع َجَواِرِحَها ُمْسَتْبِشلَرًه بَِذلِک َفِرَحلًه موبله ]ُمَؤمِّلَلًه[ ُمْحَتِملًَه لَِما فِیِه َمکُروُهَهلا َو ألمه و ثقله 
َهلا[ َحتَّلی َدَفَعْتَهلا َعْنلک یلُد الُْقلْدَرِه َو أَْخَرَجْتک إِلَلی األْْرِض َفَرِضیْت أَْن تَْشلَبَع َو تَُجلوَع ِهی َو تَکُسلَوك َو تَْعَری َو  و غمله ]أَلَُمَهلا َو ثِْقُلَهلا َو َغمُّ
َذك بِالنَّلْوِم بَِأَرقَِهلا َو کاَن بَْطُنَهلا لَک ِوَعلاًء َو ِحْجُرَها لَلک ِحَواًء َو ثَْدیَها لَک ِسلَقاًء  تُْرِویلک َو تَْظَملَأ َو تُِظلَّلک َو تَْضَحلی َو تَُنعَِّملک بُِبْؤِسلَها َو تُلَلذِّ

نْیلا َو بَْرَدَهلا لَک َو ُدونَک َفَتْشلکُرَها َعلَلی َقْدِر َذلِلک َو اَل تَْقِدُر َعلَیلِه إاِلَّ بَِعلْوِن اهللِ َو تَْوفِیِقه  .  َو نَْفُسلَها لَلک ِوَقلاًء تَُباِشلُر َحلرَّ الدُّ
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ج11، ص160و احملدی میانجلی، 1426، ج 3؛ ص203(. در ایلن روایلت شلریف، امام 
سلجاد به صلورت ضمنلی بله خیللی از نقش هلای مادرانله از قبیلل مراقبت هلای 
جسلمانی، تغذیله ای، ایمنلی و... اشلاره فرملوده اسلت.در عبلارات امام آن چنلان دقت 
و بالغتلی وجلود دارد کله همله آالم و مشلقت های ملادر را از آغلاز حملل و بلارداری 
تلا بللوغ و رشلد فرزنلد را در برمی گیرد.البتله حضلرت املام سلجاد، ملادر را چنان 
تحسلین و تمجیلد و سلتایش می کنلد کله فرزنلدان را در مقابلل ایلن موجلود قابلل 
تقدیلس و تکریلم خاضلع نملوده و وادار بله احسلاس مسلئولیت می نمایلد.آن بزرگوار 
ایلن مسلئولیت و جایلگاه نقلش ملادری را به خوبی مدنظر داشلته و حتلی ظریف ترین 
رفتارهلای اخالقلی را در حلق ملادر رعایلت می نماید.املا سلجاد بلا ملادر هم غلذا 
نمی شلد و وقتی از علت این کار سلؤال شلد فرمودند:می ترسلم بر سلر سلفره دستم را 
بله چیلزی دراز کنلم کله قباًل چشلم مادرم بلر آن افتاده باشلد و با این عملل موجبات 
نافرمانلی او را فراهلم آورم1 )نوری، 1408، ج 15 ؛ ص182(.2 رسلول خدا همچنین 
در ملورد حلق ملادر  فرملود: »اگلر روزهایی بله تعداد ریگ هلای بیابان و قطلرات باران 
در زندگلی دنیلا نلزد او باشلی و بله او خدملت کنلی، نمی توانلی حتی زحماتلی که در 

ایلام بلارداری برایت کشلیده، جبران کنلی3 )نلوری، 1408، ج 15، ص182(.
نکتله چهلارم، اهمیلت و بزرگلی مسلئولیت فرزنلدان نسلبت بله والدیلن اسلت که به 
آن اشلاره شلد. اینلک پلس از بیلان نلکات یاد شلده، بلا تفصیل بیشلتری بله وظایف 
فرزنلدان می پردازیلم. در روابلط کالمی، لحن و آهنلگ صدای آنلان در مقابل والدین، 
آرام و پایین تلر از آنهلا و درعین حلال مهربانانله باشلد. هرگونله آزار و پرخاشلگری 
لفظلی نسلبت بله والدیلن ناشایسلت اعلالم گردیده تلا آنجا کله در قرآن بله فرزندان 
توصیله شلده اسلت حتلی از گفتلن لفلظ »اّف« )کله در زبان عربلی کم تریلن مراتب 
تنلدی در گفتلار اسلت( بپرهیزنلد و بلا آنها بلا احتلرام و بزرگوارانه سلخن گویند. یک 

1 . َو قِیلَل لِْلَِملاِم َزیلِن الَْعابِِدیلَن: أَنْلَت أَبَلرُّ النَّلاِس َو اَل نَلَراك تُلَؤاکُل أُمَّلک. َقلاَل: أََخاُف أَْن أَُملدَّ یِدی  إِلَی  َشلی ٍء َو َقْد َسلَبَقْت َعیُنَهلا َعلَیهِ  
َفَأکلوَن َقلْد َعَقْقُتَها.

2 .البتله بایلد توجله داشلت کله هم غلذا شلدن با ملادر، نوعلی تکریم و اظهلار محبت اسلت و فرمایش حضلرت کنایله از دقت زیلاد در رابطه 
بلا رعایت حلدود مادر اسلت.

َّلُه َعَدَد َرْمللِ  َعالِجٍ  َو  3 . قِیلَل یلا َرُسلوَل اهللِ َملا َحلقُّ الَْوالِلِد؟ َقلاَل  أَْن تُِطیَعلُه َملا َعاَش. َفِقیلَل َو َما َحلقُّ الَْوالَِدِه؟ َفَقلاَل: َهیَهلاَت َهیَهاَت لَْو أَن
نْیلا َقاَم بَیلَن یَدیَها َماَعلَدَل َذلِک یلْوَم َحَملَْتُه فِلی بَْطِنَها. َقْطلِر الَْمَطلِر أَیلاَم الدُّ
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توصیله ظریلف تربیتلی در ملورد والدیلن این اسلت کله آنها را با نامشلان صلدا نکند، 
بلکله بلا کلماتلی ماننلد »ملادر« یلا »پلدر« بله آنهلا خطلاب کند. شلاید بتلوان گفت 
دلیلل توصیله فلوق بله ایلن املر بازمی گلردد کله اسلاس رابطله و مهمتریلن عاملل 
پیونددهنلده والدیلن و فرزنلدان، همین رابطله خونی پدری و مادری و فرزندی اسلت 
کله نلام پلدر و مادر نشلانه ای از آن اسلت. اگلر فرزندی پلدر و مادر را با نلام صدا کند، 
گویلا قرابلت و والدینلی را در جایلگاه مناسلب در نظلر نمی گیلرد یلا دسلت کم به آن 
اهمیلت الزم را نمی دهلد. وقتلی در درازملدت رابطله بلا والدیلن از راه نامیلدن آنها به 
اسلم اصللی شلد، به تدریلج رابطه عاطفلی و ادبلی فرزنلدی و والدینی تضعیف شلده و 
بله دنبلال آن افراد وظایلف الزم را انجلام نمی دهند. در این رابطه، جالب اسلت بدانیم 
کله پیامبلر نیلز از حضلرت فاطمه می خواسلت ایشلان را به عنوان پلدر خطاب 
کنلد نله عنوان هلای دیگلری مانند رسلول خلدا. در روابلط کالمی با دیگلران نیز 
فرزنلد بایلد به گونله ای عملل کنلد کله زمینله اهانلت کالملی بله والدیلن خویلش را 
فراهلم نکنلد. همچنیلن بایلد هملواره آنان را مشلمول دعلای خیر خود کنلد، هرچند 
در راه راسلت نباشلند.در روابلط غیرکالمی نیلز مهمترین امر، فروتنلی در برابر والدین 
اسلت. قلرآن بلا اسلتعاره ای زیبلا افلراد را بله نهایلت فروتنلی در برابلر والدیلن دعوت 
می کنلد: »از سلر مهربانلی بلال فروتنلی بلرای پلدر و ملادر بگسلتر. به همیلن جهت 
مناسلب نیسلت فرزنلد جلوتلر از والدیلن راه رود، پیلش از آنلان بنشلیند، و یلا به آنها 
تکیله دهلد. نلگاه فرزنلد بله والدیلن نبایلد خیره و تند و از سلر خشلم باشلد، هرچند 
بله او سلتم کلرده باشلند. در مقابلل، اگلر والدیلن را از روی دوسلتی نگاه کنلد، عمل 
او عبلادت بله شلمارمی رود و در ایلن حاللت، درهلای رحملت الهی گشلوده می شلود. 
بوسلیدن والدیلن نیلز عبلادت اسلت. همچنیلن به هیچ وجله نبایلد بلا والدیلن قطلع 
ارتبلاط یلا قهلر کند.معملوالً هر چله والدین بله پیری نزدیک می شلوند، به مشلکالت 
روزافزونلی دچلار می گردنلد و ازایلن رو متلون دینی بر رسلیدگی به والدیلن در دوران 
پیلری تأکیلد کلرده اسلت. به طورکللی، در رابطله فرزنلدان و والدیلن گفته شلده کله 

فرزنلدان پیلش از اظهلار نیلاز، به دنبلال رفع نیازهلای والدین باشلند.1

1 .جهت مطالعه روایات این قسمت ر.ك: جلد21 وسایل الشیعه، چاپ بیروت و جلد 21 مستدرك الوسایل.
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کیفیتتقویتروابطاجتماعی
همان طلور که اشلاره شلد برخورداری از روابلط اجتماعی برای هر فلردی و به خصوص 
جوانلان ضلرورت دارد. روابلط اجتماعی آثار سلازنده و مفیدی دارد که به برخی اشلاره 
شلد. املا نکتله مهملی که بایلد اشلاره کرد این اسلت کله چگونله روابلط اجتماعی و 
تعاملالت انسلانی را تقویلت نملوده و روابط را اخالقی و انسلانی نماییلم. نمونه هایی از 
راهبردهلا کله در تقویت روابلط اجتماعی و خانوادگلی و... مفید هسلتند عبارت اند از:

1(مجاورتودیدار
 مجلاورت و نزدیکلی مکانلی موجلب ارتبلاط مکرر می شلود و ارتباط بین فلردی مکرر 
معملوالً بله جاذبله می انجاملد. هنگامی کله دو نفلر غریبله به طلور منظلم در راهروی 
خوابلگاه از کنلار یک دیگلر عبلور می کننلد، هلر روز در کالس کنلار هلم می نشلینند 
یلا هلر روز همدیگلر را در نملاز جماعلت ملی بییننلد، ایلن تماس هلای تصادفلی و 
برنامه ریلزی نشلده بله آشلنایی متقابلل می انجاملد. سلپس وقتلی آنلان یک دیگلر را 
مالقلات می کننلد، سلالمی هلم رد و بلدل می شلود و ممکلن اسلت چنلد جملله هم 
دربلاره مسلایل مختلف از یک دیگر بپرسلند. از منظر روان شناسلان، ایلن مجاورت ها 
و دیدارهلا باعلث عالقله و محبلت بین افراد می شلود)آذربایجانی و هملکاران، 1382، 
ص234(. در آموزه هلای اسلالمی، بله دسلتورها و توصیه هایلی بلر می خوریلم کله 
سلعی در تحقلق و ایجلاد رابطله بین افلراد دارد و همجواری و دیدار، یکی از آنهاسلت.
پیامبلر اکلرم می فرمایلد: دیلد و بازدیلد دوسلتی را به وجلود می آورد1 )مجلسلی، 
1403، ج 71، ص 355(. حضلرت عللی می فرمایلد: صلله رحلم سلبب دوسلتی 

می شلود2 )تمیملی آملدی، 1366، ص406(.

2(ابرازعواطفمثبتهنگامبرخورد
 ملا عواطلف مختلفلی را در طلول زندگلی روزانله تجربله و اظهلار می کنیلم. حاللت 

َه. یاَرُه تُْنِبُت  الَْمَودَّ 1 . َقاَل َرُسوُل اهللِ  الزِّ
ِحمِ  تُوِجُب  الَْمَحبََّه َو تَکِبُت الَْعُدو. 2 .ِصلَُه الرَّ
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عاطفلی ملا در هلر لحظه بلر ادراك، شلناخت، انگیلزش، تصمیم گیلری و قضاوت های 
بین فلری مؤثلر اسلت. مقصلود روان شناسلان از عاطفله، هیجانلات و احساسلات افراد 
اسلت. دو ملورد از مهم تریلن ویژگی هلای عاطفله عبارت اسلت از: »شلدت« )ضعف یا 
قلوت آن( و »جهلت« )مثبلت یلا منفلی بلودن آن( در گذشلته هیجلاِن مثبلت مانند 
برانگیختگلی )جنسلی( و شلادی، در یلک طرف پیوسلتار محسلوب می شلد و هیجاِن 
منفلی ماننلد اضطلراب و افسلردگی در طلرف مقابل آن. تجلارب آزمایشلگاهی به طور 
هماهنلگ نشلان دهنده آن اسلت کله عواطلف مثبلت بله ارزیابلی مثبلت از دیگلران 
)دوسلت داشلتن( می انجاملد و عواطلف منفلی بله ارزیابلی منفی )دوسلت نداشلتن( 

منتهلی می شلود.
 عواطلف از دو طریلق بر جاذبه تأثیر می گذارند: نخسلت، شلخص دیگلر کاری می کند 
کله در ملا موجلب احسلاس مطبلوع یلا نامطبوع می شلود و ما مایلیلم افراد یلا اموری 
را کله احسلاس خوشلایندی در ملا ایجلاد کننلد دوسلت بداریلم و آنلان را کله در ملا 
اثر ناخوشلایندی ایجاد می نمایند دوسلت نداشلته باشلیم و کسلی را که از نخسلتین 
سلاعات روز، ملا را بلا تعریلف و تمجیلد صادقانله ای شلاد می کنلد، بلر کسلی کله بلا 
انتقلاد غیرمنصفانله از هملان ابتلدای صبلح ملا را ناراحلت می کند، ترجیلح می دهیم؛ 
زیلرا ملا افلرادی را دوسلت داریم کله رفتارشلان بیش ترین پلاداش و کم تریلن هزینه 
را بلرای ما داشلته باشلد. از این رو تعریف و تحسلین طنزآمیز، فریبکارانله، غیر صادق، 
ابلهانله یلا به طلور غیلر موجله مبالغه آمیلز، پاداش دهنلده و موجلب دوسلت داشلتن 
نیسلت. برعکلس، انتقلاِد تکاملل بخش و درسلت ممکن اسلت اثر بیش تلری در ایجاد 
عالقله داشلته باشلد.یکی از املوری کله در یلک تعاملل اجتماعلی می توانلد عواطلف 
مثبلت یلا منفلی را برانگیلزد، »شلیوه های آغلاز گفت وگلو« بلا یلک فرد غریبه اسلت. 
بلروز عواطلف مثبلت و خوشلایند در برخلورد بلا دیگران، دوسلتی ها را پدیلد می آورد 
و بلر اسلتحکام و شلدت روابلط قبللی می افزایلد )آذربایجانلی و هملکاران، 1382، 
ص239-241(. در آموزه هلای دینلی دربلاره کیفیلت تعاملل به خصلوص در تعاملل 
اولیله توصیه هایلی شلده اسلت که همگلی در راسلتای ایجلاد عواطف مثبلت و رابطه 

محبت آمیلز اسلت. برخلی از ایلن توصیه هلا عبارت انلد از: 
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اللف - گشلاده رویی و لبخنلد زدن: حلرکات غیرکالملی چهلره، به ویلژه صلورت شلاِد 
هملراه بلا لبخنلد، در هنلگام مالقلات بلا دوسلتان، تأثیلری عمیق تر نسلبت بله زبان 
دارد و بله طلرف مقابلل چنیلن القا می کنلد که دوسلتت دارم و از دیدار تو خرسلندم. 
املام صادقمی فرمایلد: لبخنلد زدن فرد در هنلگام مواجهه با بلرادر مؤمنش، برای 
 او پلاداش محسلوب می شلود.1)حر عامللی، 1409، ج11، ص569( حضلرت عللی
انلس دوسلتان است2)مجلسلی،  می فرمایلد: گشلاده رویی »دام دوسلتی و موجلب 

1403، ج74، ص167(.
ب - احتلرام گذاشلتن: نخسلتین گام بلرای جللب عواطلف و محبلت دیگلران، رعایت 
ادب و احتلرام در مقابلل آنلان اسلت. در روایتلی آملده اسلت: احتلرام میلان خلود و 
بلرادرت را از بیلن مبلر و از آن، چیلزی را باقلی بگلذار؛ زیلرا ازمیان رفتلن آن موجلب 
ازمیان رفتلن شلرم اسلت و برجای بلودن احتلرام، عاملل ثبات دوسلتی اسلت)کلینی، 
1407، ج2، ص672( توجله بله دیگلران و قدردانلی و گوش فرادادن به سلخنان آنان، 
از عالئلم احتلرام گذاشلتن اسلت. در روایتلی می خوانیلم: بهترین برادران تو آن اسلت 

کله احسلان تلو را به خلود بله زبلان آورد )مجلسلی، 1403، ج78، ص339(. 
ج- سلالم کلردن: سلالم نوعلی اعلالم محبت، دوسلتی و اظهار مهلر و آشلتی در آغاز 
 گفت وگوسلت کله معملوالً تلوأم بلا حاللت عاطفی خوشلایند اسلت. پیامبلر خدا
می فرمایلد: خلدا می فرمایلد:وارد بهشلت نخواهیلد شلد مگلر آن کله ایملان بیاورید و 
ایملان نخواهیلد آورد مگلر آن کله یکدیگلر را دوسلت بداریلد. آیلا شلما را بله چیزی 
راهنمایلی بکنلم کله اگلر انجامش دهیلد محبوب یکدیگر خواهید شلد؟ سلالم کردن 

میلان خودتلان را آشلکار کنیلد )هنلدی، 1409ق، ج3، ص408(. 
د- دسلت دادن و در آغلوش کشلیدن: فشلردن دسلت ها بله هنلگام رویارویی موجب 
رفلع کینه هلا و زمینه سلاز ازدیلاد محبلت اسلت. هنگامی کله ایلن عملل بلا در آغوش 
کشلیدِن از سلِر محبلت تکمیلل شلود، عالقله و ابلراز عواطلف کاملل می شلود.پیامبر 
گراملی اسلالم حضلرت محمد دسلت دادن و در آغوش کشلیدن و اظهلار محبت 

1 . تبّسم الرجل فی وجه اخیه حسنه.
2 . البشاشه حباله الموّده.
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بله دیگلران را باعلث پاکی از گنلاه تلقی نموده اسلت1 
)مجلسی، 1403، ج71، ص307(. 

ه - پرسلیدن از نلام و حلال: افلراد بله نام خلود عالقه ویلژه ای دارند و پرسلیدن از نام 
و نشلان مخاطلب و بله زبان آوردن آن، احسلاس خوشلایندی در وی ایجلاد می کند و 
بله دوسلتی ها اسلتحکام می بخشلد. هم چنیلن اگر کسلی را کله دارای اسلامی متعدد 

اسلت، بلا نامی کله بیش تر دوسلت دارد صلدا بزنیم، برایش خوشلایندتر اسلت.

3(ویژگیهایظاهری
ویژگی های ظاهری مثل نظافت، آراسلتگی، خوشلبویی، زیبایی و گشلاده رویی، تواضع 
و...، باعلث تقویلت دوسلتی و بهبلود روابلط می شلود.افراد زیبلا و تمیلز عاطفله مثبت 
را برمی انگیزنلد و می دانیلم کله عاطفله عاملل بسلیار مهملی در جاذبله اسلت. اخالق 
خلوب و شایسلته در برخلورد بلا دیگلران، خوش رفتلاری و حسلن ظلن و نیلت خوب 
داشلتن نسلبت به دیگلران، همگی موجلب جلب محبت و دوسلتی افراد اسلت.پیامبر 
گراملی می فرمایلد: سله چیلز باعث دوسلتی بیشلتر و خالص تر می گلردد: خوش رویی 
در برخوردهلا، جلا دادن در مجللس و بله زیباترین نلام، او را صدازدن2)کلینی، 1407،  
ج 2، ص 643(؛ حضلرت عللی می فرمایلد: ثملره تواضلع و فروتنلی محبلت و 
دوسلتی اسلت. 3)آملدی، 1410، ص327(؛ دلیلل آن ایلن اسلت کله بلا افلراد فروتن 
و نرم خلو آسلان تر می تلوان ارتبلاط برقلرار کلرد )باالتلر از دسلترس نیسلتند( و ایلن 

رابطله دل پذیر اسلت. 

4(برخورداریازخصوصیاتشخصیمثبت
برخلورداری از برخلی ویژگی هلای رفتلاری و معنلوی، باعلث جذابیلت افراد می شلود.

برخلی از صفلات نیکلو به گونله ای هسلتند که ملردم را جلذب می کننلد و در دل آنها 

1 . َقاَل النَِّبی: َما تََصاَفَح أََخَواِن فِی اهللِ َعزَّ َو َجلَّ إاِلَّ تََناثََرْت ُذنُوبُُهَما َحتَّی یُعوَداِن کیْوَم َولََدتُْهَما أُمُُّهَما.
لُع لَلُه فِلی الَْمْجلِلِس إَِذا َجلَلَس إِلَیلِه َو یْدُعلوُه  2 . َقلاَل َرُسلوُل اهللِ:  ثَلاَلٌث یْصِفیلَن ُودَّ الَْملْرِء أِلَِخیلِه الُْمْسللِِم یلَْقلاهُ  بِالِْبْشلِر إَِذا لَِقیلُه َو یَوسِّ

بَِأَحلبِّ األْْسلَماِء إِلَیِه.
3 . ثََمَرُه التََّواُضعِ  الَْمَحبَُّه.
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محبلت و اشلتیاق ایجلاد می کنند.برخلی از ایلن صفلات عبارت انلد از:
اللف. ایملان و عملل شایسلته: در قرآن کریلم می خوانیم: »کسلانی که ایملان آورده و 
کارهلای شایسلته کرده انلد، به زودی خلدای رحمان بلرای آنان محبتلی در دل ها قرار 
می دهد«؛1)مریلم: 96( یعنلی خداونلد محبلت مؤمنلاِن به خلود و پیامبلرش و آنان را 
کله اعملال شایسلته انجلام می دهنلد، در دل بندگانلش ایجلاد می کنلد، بلدون آن که 
اسلباب و شلرایط علادی محبلت ماننلد خویشلاوندی و دوسلتی وجود داشلته باشلد.
البتله معملوالً ایمان و عمل شایسلته مسلتلزم صفات نیکوی دیگری اسلت که موجب 
جللب محبلت می شلود، لیکلن آنچله در اینجا ملورد تأکید اسلت آن که اصلل ایمان و 

عمل شایسلته خلود موجب دوسلتی و محبت اسلت.
 ب. خوش خویلی: اخلالق خلوب و شایسلته در برخلورد بلا دیگلران، خوش رفتلاری و 
حسلن ظلن و نیلت خوب داشلتن نسلبت به دیگلران، همگلی موجب جللب محبت و 

دوسلتی افراد اسلت.
ج. وفلاداری: بسلیاری از دوسلتی ها در اثلر بی وفایلی گسسلته می شلود. آنچله محبت 
را ریشله دار می سلازد، وفلاداری اسلت. »وفلاداری عاملل الفلت گرفتلن ملردم بلا 
شلخص اسلت.« امیلر مؤمنلان می فرمایلد: بلر دوسلتی کسلی کله وفای بله عهد 
نمی کنلد اعتملاد نکن)مجلسلی، 1403، ج 71، ص 311 (؛ زیلرا از پایلداری و تلداوم 
در دوسلتی اش هلم نمی تلوان اطمینلان حاصل کلرد. از عالئلم وفلاداری عبارت اند از: 
جویلا شلدن از احوال دوسلت در هنگام غیبت او، یاری رسلاندن به او، بلرآوردن نیاز او، 
هملدردی، گذشلتن از لغزش هلا، پذیرش پلوزش، خیرخواهلی در حق او، نگه داشلتن 

و تداوم دوسلتی.
 د. بخشلندگی و سلخاوت: عطلا و بخشلش، دیگران را به سلوی انسلان جللب می کند. 
بخشلندگی عاملل دوسلتی اسلت و بلذر محبلت را در دل هلا می افشلاند2 )کلینلی، 

1429، ج 3،  ص389(.
ه.پرهیلز از تحقیلر کلردن و غیبلت: تحقیلر و غیبت کلردن از دیگران عامللی قوی در 

ا . ْحَمُن ُودًّ لَِحِت َسیْجَعُل لَُهُم الرَّ َِّذیَن اَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصَّ 1 1. إِنَّ ال
2 . اإلنسان عبید اإلحسان .
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فاصلله گرفتلن دل هلا اسلت.بدگویی دل هلا را نسلبت بله همدیگلر بی رغبلت می کند 
و کینله و کلدورت ایجلاد می نماید.تحقیلر دیگلران حتلی اگلر بله شلوخی هم باشلد 

موجلب رنجلش خاطلر و دل شکسلتگی و نفلرت درونلی می گلردد.

ضررهایانزوایاجتماعی
افلرادی منلزوی هسلتند و روابلط اجتماعلی دوسلتانه بلا افلراد ندارنلد، از کسلب 
مهارت هلای اجتماعلی، آداب  و رسلوم زندگلی و کسلب تجربیلات، محروم می شلوند. 
جوانلی کله با مسلجد، هیئلت، جلسلات دوسلتانه، روابط فامیللی و مسلائل اجتماعی 
بیگانله اسلت، روش برخلورد منطقلی بلا همسلر، فرزنلد، کاسلب، هملکار و غیلره را 

نمی آملوزد. همچنیلن از تجربیلات دیگلران بی بهلره می مانلد.

نقشمسجددرتقویتروابطفردیواجتماعی
مسلجد و ائمله محتلرم مسلاجد، می تواننلد بهتریلن بسلتر و سلالم ترین فضلا را برای 
تعاملالت دوسلتانه ایجلاد نمایند.برگلزاری نملاز جماعلت، جلسلات قلرآن، حلقه های 
معرفلت، مسلابقات ورزشلی، مشلاوره خانوادگلی، تشلکیل گروه هلای علملی مختلف، 
تشلکیل جلسلات انتقلال تجربیلات فلردی بله دیگلران، صنلدوق قرض الحسلنه و هر 
تجمع انسلانی و تربیتی دیگر، بهترین بسلتر برای تعامل سلازنده و کسلب مهارت های 
اجتماعلی و ایجلاد دوسلتی و رفاقلت اسلت.تجربه نشلان داده اسلت کله بهتریلن و 
پاك تریلن دوسلتی ها از مسلجد شروع شلده اسلت.بهترین ازدواج هلا از طریق مسلجد 
بلوده اسلت.بهترین فرزنلدان را مسلجد تربیت کلرده است.بیشلتر شلهدا از مسلجد و 

هیئت هلای مذهبلی بوده انلد.

جوانوهویت
هویلت بله معنای برخلورداری از مجموعه خصوصیات و مشلخصات اساسلی اجتماعی، 
فرهنگلی، روانلی، دینلی، زیسلتی و مللی )الطایلی، 1378، ص139(،  از مؤلفه هایلی 
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اسلت کله در افلراد وجود دارد.هلر فردی هویتی دارد و می داند که کیسلت، کجاسلت، 
بله کجلا ملی رود و بایلد چله کار بکند.اگر فردی به این سلؤاالت اساسلی جلواب قاطع 
نداشلته باشلد در بحلران هویلت بله سلر می بلرد. هویلت، ابعلاد مختللف و جنبه های 
متعلددی دارد.هویلت فلردی، مللی، دینلی، خانوادگلی، هویلت جمعلی و...از مصادیق 
هویلت هسلتند.از انلواع هویلت، هویلت مللی و دینلی از اهمیلت بیشلتری برخلوردار 
هسلتند.هویت دینلی یعنلی پیوسلتگی و دل بسلتگی و بلاور قلبی به شلریعت و دینی 
خاص مثل هویت اسلالمی و شلیعی.هویت ملی، همان احسلاس تعلق و تعهد نسلبت 
بله اجتملاع مللی و نسلبت بله کل جامعله در نظر گرفته شلده اسلت، و می تلوان گفت 
هویلت مللی بله ایلن معناسلت کله افلراد یلک جامعله، نوعلی منشلأ مشلترك را در 
خلود احسلاس کننلد )یوسلفی، 1379: 26 و27(. در تعریفلی دیگلر: »هویلت مللی، 
مجموعله ای از نشلانه ها و آثلار ملادی، زیسلتی، فرهنگلی و روانلی، اسلت کله سلبب 
تفلاوت جواملع از یکدیگلر می شلود؛ و للذا، هویلت مللی، اصلی تریلن سلنتز و حلقله  
ارتباطلی بیلن هویت هلای خلاص محلی و هویت هلای علام فراملی اسلت« )حاجیانی، 

1379، ص 197(.

عناصرسازندههویتملیودینی
ارزش هلای مللی و دینلی، مشلترکات فرهنگی اعم از: سلرزمین، زبلان، نمادهای ملی، 
باورهلای اعتقلادی، ِعلرق دینلی و سلنت ها و ادبیلات را شلامل می شلود.ارزش های 
دینلی، تملام مشلترکات دینلی و فرهنلگ دینلی را شلامل می شلود. ارزش هلای 
جامعله، بله اصلول، قواعلد و هنجارهلای اجتماعلی نظلر دارد و ارزش هلای انسلانی 
بله کلیله اصلول و قواعلد انسلانی)زهیری، 1381، ص201(. هویلت فلردی در نظلر 
علملای اسلالم، در چارچلوب دیلن و اندیشله دینلی معنلی دارد؛ یعنلی اینکله از نگاه 
اندیشلمندان مسللمان، هویت یابلی واقعلی بلرای انسلان،  تنهلا در تکاملل و تعاللی 
انسلان به سلوی اهلداف متعاللی اسلت.یعنی اینکله انسلان بدانلد برای چه خلق شلده 
اسلت و در کجاسلت و بایلد بله کجلا بلرود و چگونله بایسلتی زیسلت کنلد و زندگلی 
نمایلد تلا بله اهلداف خلقلت برسلد )مطهلری، 1367 و مصبلاح یلزدی 1376(. هلر 
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جوانلی بایسلتی در سلایه معلارف اسلالمی از هویتلی دینلی برخلوردار باشلد و اال در 
تردیلد و سلرگردانی اعتقلادی و معرفتلی خواهلد افتلاد و سلقوط خواهلد کرد.هویت 
مللی نیلز بلرای هلر فلردی و به خصلوص بلرای هلر جوانلی ضلرورت دارد.هلر جلوان 
بایلد نسلبت به ارزش هلای ملی)ارزش های ملی-اسلالمی( ارادت داشلته باشلد و باید 
نسلبت به سرنوشلت وطن خویش حسلاس باشلد.در برخلی از روایات، عالقله به وطن 

از ایملان شلمرده شلده اسلت1 )هاشلمی خویلی، 1400، ج 21،  ص394(.

جوانوتعاملباسیاسیون
ارتبلاط بلا مسلئولین سیاسلی و مدیریتلی و همچنیلن قضلاوت و ارائه تحلیلل درباره 
روش مدیریتلی آنلان و مواضع سیاسلی آنان، یکی از عرصه های دقیق و لغزشلگاه های 
جلدی اسلت.جوانان بایسلتی بلا مطالعله دقیلق و بلا رعایلت جوانب مختللف مباحث، 
دربلاره مسلائل سیاسلی قضلاوت کنند.تکیه بلر احساسلات و تعصلب و تهلی بلودن از 
عقالنیلت، چه بسلا باعلث مشلکالت جلدی می شلود.طرفداری بی ضابطله از جناح هلا 
به طورمعملول آسلیب هایی را بله دنبال داشلته و در مواقع زیادی نیز به قهر، دشلمنی 
و اختالف منجر شلده اسلت.ائمه محترم جماعات اوالً: سلعی کنند سیاسلتمدار باشند 
وللی سیاسلت زده نباشلند.ثانیاً: بله جوانلان بصیلرت بدهنلد و چارچوب های اساسلی 
نظلام و رهبلری را تبییلن کننلد و سلعی کننلد اسلمی از افلراد نبرند.تملام تالش هلا 
بایسلتی در ایلن مسلیر معطلوف باشلد کله جوانلان در خط و مسلیر اسلالم و رهبری 
معظلم انقلالب حرکلت کنند.البتله بایلد جوانلان را طلوری تربیلت کلرد کله قلدرت 
اسلتنباط و تحلیلل داشلته باشلند و بتواننلد بلر اسلاس مبانلی انقلالب و ارزش هلای 

اسلالمی، نظلر خلود را بیلان کنند.

1 . قد روی فی الحدیث »حّب  الوطن  من االیمان«.
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جوانوبسیج
حضلور و ارتبلاط جوانلان با بسلیج عالوه بلر اینکه باعث کسلب مهارت هلای فرهنگی، 
دینلی، نظاملی و غیلره می شلود، زمینله مصلون بلودن از آسلیب های فرهنگلی نیلز 
می گردد.بسلیج بهتریلن بسلتر بلرای هزینله کلردن انرژی متراکلم جوانان اسلت.ائمه 
محتلرم جماعلت علالوه بلر اینکله بایسلتی بسترسلاز حضلور جوانلان در پایگاه هلای 
بسلیج باشلند، بایسلتی بله آسلیب های احتماللی هرکلدام نیلز اشلاره کننلد و ضمنلاً 

خودشلان نظلارت کاملل بلر برنامه هلای پایگاه بسلیج داشلته باشلند.

جوانوهیئتهایمذهبی
هیئت هلای مذهبلی، بسلتر و فضلای مناسلب بلرای جهت دهلی هیجان هلای جوانان 
و بسلتری مناسلب بلرای آشلنایی بلا معارف اسلالمی و معلارف اهل بیت اسلت.اما 
بایلد مراقلب بلود و مرتلب تذکلر داد کله مبلادا اوالً: هیئت هلا دچلار آسلیب شلوند و 
ثانیلاً: مبلادا جوانلان نیلز در رابطه بلا هیئت بله افراط وتفریلط روی بیاورنلد.در برخی 
از هیئت هلا آسلیب های از قبیلل علدم التلزام و بی مباالتلی بله اخلالق و ارزش هلای 
دینلی و معلارف اسلالمی وجلود دارد.جوانلان بسلیاری وجلود دارنلد کله اهلل هیئت 
هسلتند وللی اهلل نملاز و دیلن داری نیسلتند.در برخلی از هیئت هلا، سیاسلت زدگی 
افراطلی و غیرمنطقلی وجلود دارد.برخلی از جوانلان هیئتلی از اخلالق و ادب و روابط 
حسلنه بلا خانلواده و همنوعلان کم بهلره هسلتند.یکی از عللل تشلکیل هیئلت ایلن 
اسلت کله افلراد بلا معلارف قلرآن و اهل بیلت آشلنا شلده و بله آن عملل کننلد و 
اگلر غیلر ایلن باشلد نه تنهلا مفیلد نیسلت بلکله ممکلن اسلت بله هنجارهلای دینی 
ضربله بزنلد و ملردم را بله مراکلز دینلی و ارزش هلای دینلی بی رغبلت سلازد.امروزه، 
افراطی گلری، ریلاکاری، مریلد و ملراد بلازی، خرافله گرایلی، اعتقاد بله خواب دیده ها، 
ترویلج اباحه گلری و سلطحی نگری به دین و ارزش های شلرعی، در برخلی از هیئت ها 
مشلاهده می شلود کله باید مدیریت شلود.ما حلق نداریم بله بهانه تشلکیل اجتماعات 
مذهبلی، از احسلاس پلاك جوانلان سوءاسلتفاده کنیم و اهداف سیاسلی یلا اقتصادی 
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یلا فرهنگلی بیملار و یلا اهلداف شلیطانی دیگلری را پی گیلری نماییم.



فصلهفتم:جوانو
سبکزندگی
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مقدمه
هلر ملتلی بلر اسلاس جهان بینلی و اعتقاداتلی کله دارد روش هلا و الگوهایلی بلرای 
زیسلت و حیلات اجتماعلی خلود انتخلاب می کند.سلبک و روش زندگلی افلراد در 
املوری هماننلد نلوع لبلاس، نلوع تغذیه، ملدل آرایلش، الگوهلای مصلرف، روش های 
فرزندپلروری، الگوهلای همسلرداری و...، متأثر از باورهای اعتقلادی و متأثر از فرهنگ 
غاللب اسلت.در آموزه هلای اسلالمی بله روش و مدل هلای خاصلی از زندگلی کلردن 
تأکیلد شلده است.سلبک زندگلی اسلالمی به گونله ای اسلت کله هماهنلگ بلا اهداف 
خلقلت و در راسلتای سلعادت دنیلوی و اخلروی افراد و متناسلب با ارزش هلای دینی 
و اسلالمی اسلت.در ایلن فصلل بله نمونه هلای بلارز و اساسلی سلبک زندگلی اشلاره 

می شلود.

تعریفسبکزندگی
سلبک زندگلی )Life Style( نظلام واره  و سیسلتم خاص زندگی اسلت که بله یک فرد، 
خانلواده یلا جامعله با هویت خلاص اختصلاص دارد. این نظلام واره هندسله کلی رفتار 



222

بیرونی و جوارحی اسلت و افراد، خانواده ها و جوامع را از هم متمایز می سلازد. سلبک 
زندگلی را می تلوان مجموعله ای کم وبیلش جاملع و منسلجم از عملکردهلای روزملره 
یلک فلرد دانسلت کله نه فقلط نیازهلای جلاری او را بلرآورده می سلازد، بلکله روایلت 
خاصلی را کله وی بلرای هویت شلخصی خویلش برمی گزیند، در برابر دیگران مجّسلم 
می سلازد. سلبک زندگلی کاملاًل قابل مشلاهده یلا قابلل اسلتنتاج از مشلاهده اسلت. 
نلوع مصلرف، کیفیت معاشلرت، طلرز لباس پوشلیدن، کیفیلت همسلرداری و تعامل 
بلا فرزنلدان، نلوع حلرف زدن، تفریلح، اوقات فراغلت، آرایلش ظاهری، طلرز خوراك، 
معملاری شلهر و بلازار و منلازل، دکوراسلیون منلزل و امثلال آن، در یک بسلته کامل 
از سلبک زندگلی ملا قلرار دارند. ایلن جلوه هلای رفتاری ظهلور خارجی شلخصیت ما 
در محیلط زندگلی و نشلانی از عقایلد،  باورهلا، ارزش ها و عالقه های ما اسلت و ترکیب 
آنهلا ترکیلب شلخصیت فلردی و اجتماعلی ملا را می نمایاند)مهلدوی کنلی، 1387، 
ص46ل 78(. فهرسلت رفتارهلا، نلوع چینلش آنهلا، نحلوه تخصیص وقلت، ضریب ها و 
تأکیدهلا ازجملله متغیرهایلی هسلتند کله در شلکل گیری سلبک زندگلی دخیل اند. 
مثاًل سلبک زندگی ثروتمندان و اشلراف، سلبک زندگی نظامی ها و کشلاورزها، سلبک 
زندگلی آمریکایلی، چینلی،  ایرانی،  سلبک زندگی  دیلن داران یا حزب اللهی هلا ازلحاظ 
ایلن متغیرهلا متفلاوت اسلت)اندی، 1386، ص97(. در یک جمع بنلدی کلی می توان 
گفلت کله سلبک زندگلی یعنلی روش هلا و معیارهلا و الگوهلای زندگلی اجتماعلی، 
فلردی، خانوادگلی و فرهنگلی کله متأثلر از ارزش هلای حاکلم بلر جامعله بلوده و در 

رفتارهلای افلراد ثبات نسلبی دارد.

سبکزندگیمربوطبهعواملموفقیتجوان
تعریفموفقیت

آلفلرد اوسلت  معتقلد اسلت: »آراملش و امنیلت بهترین نلوع موفقیت اسلت«)کیهان 
نیلا، 1382، ص35(. موریلس تلام1 می نویسلد:عقیده ملا راجلع بله موفقیلت بایلد به 
عقایدمان راجع به برتری، رضایت خاطر و خوشلبختی، نزدیک باشلد. خوشلبخت ترین 
1 . Morris Thom
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ملردم دنیلا افلرادی هسلتند کله به کارشلان عشلق می ورزنلد؛ بلدون توجه بله اینکه 
از ایلن راه ثلروت، شلهرت، قلدرت و موقعیت هلای اجتماعلی بلاال به دسلت می آورنلد 
یلا خیلر. خشلنودترین ملردم افرادی هسلتند که از کارشلان للذت می برنلد؛ هر کاری 
کله می خواهلد باشلد؛ تلالش می کنند تلا آن  را خلوب انجلام دهند)موریلس، 1384، 
ص33( در فرهنلگ وبسلتر1 موفقیلت بله مفهوم »نیلل رضایت بخش به هلدف تعریف 

شلده اسلت« )کیهان نیلا، 1382، ص16(.
از منظلر آموزه هلای دینلی و اسلالمی، مفهلوم موفقیلت ارتبلاط نزدیکلی بلا مفهلوم 
سلعادت و خوشلبختی دارد و اگرچله بیلن ایلن دو واژه تفاوت هایلی وجلود دارد، ولی 
مصلداق موفقیلت مطللق و سلعادت مطللق، یکلی اسلت. انسلان خوشلبخت و موفلق 
بله معنلای واقعی، کسلی اسلت کله در مسلیر بندگی خلدای متعال باشلد و بلا انجام 
دادن وظایلف دینلی و انسلانی به خداوند نزدیک شلود و احسلاس دوسلتی، نزدیکی و 
محبلت به خداوند داشلته باشلد و بله اهداف نهایی خلقت دسلت یابلد. به عبارت دیگر، 
موفقیلت یعنلی به رسلتگاری رسلیدن و به بهشلت نائل شلدن. انسلان می توانلد براثر 
انجلام دادن کارهلای اختیلاری و رعایلت قوانیلن الهلی و وظایلف شلرعی و بلا پرهیلز 
از معصیلت، بله مرتبله تقلرب بله خلدا برسلد و بلا خاللق متعلال رابطله دوسلتانه و 
عاشلقانه پیدا کند و در سلایه این دوسلتی، به بهشلت و رضوان الهی وارد شلود. البته 
پرواضلح اسلت که رسلیدن به بهشلت، منافلات و ضدیتی بلا رضایت خاطلر از زندگی 
و لذت جویلی حلالل نلدارد؛ چله اینکله انسلان می توانلد بله تملام کارهایلش رنلگ و 
بلوی خدایلی بزنلد و تملام کارهایلش را به قصد رضایت حضلرت حق انجلام دهد؛ اعم 

از خلواب، خلوراك، کار و تفریح. 
ملراد از بندگلی و عبلادت نیلز تنهلا نملاز و روزه نیسلت، بلکه مهلم، به فرملان خداوند 
بودن و در راسلتای دسلتورات او حرکت کردن اسلت.قرآن کریم می فرماید: »هرکسلی 
از جهّنم رهایی یابد و به بهشلت وارد شلود، رسلتگار و موفق اسلت«)آل عمران: 185( 
خداونلد در آیله دیگلری، راه هلای رسلیدن به بهشلت و رسلتگاری را موردتوجله قرار 
داده، می فرمایلد: »هلر کلس از خلدا و پیامبلرش اطاعلت کنلد، بله فلوز و رسلتگاری 

1 . Webster
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بزرگلی نائل شلده اسلت« )احلزاب: 71( حضرت علی نیلز درباره راه های سلعادت 
و کملال می فرماینلد: »هرکسلی از خلدا و رسلول خلدا اطاعلت و پیلروی کنلد، بله 
رسلتگاری بزرگی می رسلد و به ثواب ارزشلمندی نائل می شلود و هرکسلی نسلبت به 
خداونلد و رسلولش، نافرمانلی و گردنکشلی کند، به خسلران و زیان بزرگ و آشلکاری 
گرفتلار می شلود و سلزاوار علذاب دردنلاك می گردد« )مجلسلی، 1403، االنلوار، ج4، 

ص276(. 
البتله بایلد توجه داشلت کله برای موفقیت سلطح نازل تلری وجود دارد و آن رسلیدن 
بله نتیجله و هلدف در هلر کاری و کاملروا شلدن و بله فعلیت رسلاندن اسلتعدادهای 
بالقلوه اسلت کله به دنبلال آن رضایلت خاطر و خشلنودی نیلز حاصل می شلود. مثاًل 
وقتلی شلما در درس خوانلدن بله نتیجله می رسلید و نمره قبوللی دریافلت می کنید، 
بله موفقیتلی نسلبی نائلل شلده اید و رضایلت خاطلری در شلما ایجلاد می شلود، ولی 
ایلن موفقیلت نهایی نیسلت؛ زیلرا قبوللی در امتحان هلدف نهایی نیسلت، بلکه هدف 
متوسلط اسلت و للذا به انلدازه ای که در رسلیدن به هدف نهایلی تأثیر دارد، ارزشلمند 
اسلت و بله هملان مقلدار هلم برای شلما رضایت و للذت ایجلاد می کند. بیشلتر مردم 

از مفهلوم موفقیلت، همیلن مفهلوم را در نظلر می گیرند.

عواملموفقیت
1.هدفمندی

انسلان موجلودی عاقل و باشلعور اسلت و بایلد کارهایلش خردمندانه و منطقی باشلد 
تلا هلم از زندگلی للذت واقعی ببلرد و هم در راسلتای هدفی ارزشلمند گام بلردارد تا 
گرفتلار سلرگردانی و حسلرت نشلود. میشلل مونتیلن1 می گویلد: »روحلی کله هدف 

ثابتی نلدارد، سلرگردان اسلت«)موریس، 1384، ص38(. 
افلراد موفلق، در زندگلی خلود هدفمنلد، هلدف دار و هدف ملدار هسلتند؛ یعنلی برای 
هلدف خاصلی تلالش می کننلد و هلدف، نقطله و موقعیت مطلوبی اسلت کله درصدد  

رسلیدن به آن هسلتند. 

1 . Michel de Montaigne
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2.اعتمادبهنفس
دربلاره اعتمادبه نفلس و نقلش آن در زندگلی در فصول گذشلته صحبت شلد، مراجعه 

فرمایید.

3.اراده
اراده ازجمله مسلائلی اسلت که در هر کار و فعالیت و عملی، نقش اساسلی و بنیادین 
دارد و بلرای رسلیدن بله هلدف و نائلل شلدن بله موفقیلت، وجلود آن، ضلروری و 
الزم اسلت. ضلرورت اراده در هلر کاری به گونله ای اسلت کله اگلر تمام عللل و عوامل 
تحقلق کاری آملاده باشلد، ولی اراده وجود نداشلته باشلد، آن کار به سلرانجام نخواهد 
رسلید. چه بسلا در اطلراف خلود، افلراد زیلادی را مشلاهده می کنیلد که تمام وسلایل 
و امکانلات موفقیلت و پیلروزی آنهلا مهیاسلت، وللی از موفقیلت خبری نیسلت. وقتی 
دقلت می کنیلد، متوجله می شلوید آنلان از اراده قوی و یا خلود اراده، محروم هسلتند 
و بله دلیلل مشلکالت روان شلناختی نمی تواننلد تصمیم جلدی بگیرند و انجلام دادن 
کاری را اراده کننلد.اراده، نیلروی شلگرف و اسلتعداد ذاتلی اسلت کله پایه شلخصیت 
انسلان بلر آن اسلتوار اسلت؛ چه اینکله یکی از تمایزهای اساسلی انسلان بلا حیوانات، 
در برخلورداری او از اراده اسلت. انسلان می توانلد بلا اراده و انتخلاب خلود، راه هلای 
صلالح و موفقیلت را طلی کنلد و در او ایلن قلدرت وجلود دارد کله به موقلع تصمیلم 
بگیلرد و بلرای بلرآورده شلدن تصمیم خود، اقلدام کند. اسلتاد گران مایله، محمدتقی 
جعفلری در این بلاره می گویلد: »اراده، قلدرت فوق العاده ای اسلت که به انسلان ها داده 
شلده اسلت؛ للذا هر انسلانی اگر چیلزی را به طورجلدی بخواهلد، آن چیز را به دسلت 
خواهلد آورد. اراده قلدرت بس شلگفت انگیزی اسلت که در نوع انسلانی دیده می شلود 
و چله موضوعلات امکان ناپذیلری را کله امکان پذیلر می سلازد و امکان پذیرهلا را محال 

می نمایلد« )جعفلری، 1373، ج9، ص 278 - 279(. 
اراده را می تلوان ماننلد مدیر دانسلت. مدیلر ورزیده و توانا، از سلرمایه و منابع محدود، 
بهره هلای فلراوان و چشلمگیر می بلرد، وللی مدیلر ناالیلق و ناتلوان، نه تنهلا از نیلرو و 
منابلع فلراوان بهلره نمی گیلرد، بلکله به سلبب ناپختگلی برنامه هلا و ضعف اجلرا، آنها 
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را نابلود می کند.
یکلی از اندیشلمندان دربلاره اهمیلت اراده می گویلد: »افلراد بلی اراده، بلا هلر میلزان 
هلوش و اسلتعداد، املکان اسلتفاده از فرصت هلای مناسلب را در خلود نمی یابنلد و 
اغللب بله دلیلل همین ضعلف روانلی، موقعیت های ارزشلمند زندگی خود را از دسلت 
می دهنلد و بله قوللی اگر شلانس هم بله روی ایشلان لبخند بزنلد، آنها بلدان بی اعتنا 

خواهند بلود« )مورفلی، 1369، ص131(. 
در آموزه هلای دینلی و اسلالمی بلر تقویت اراده و عزم قوی سلفارش اکید شلده اسلت 
و یکلی از صفلات بلارز مؤمنیلن، اراده اسلتوار و عزم راسلخ در راه عقیلده و ارزش های 
دینلی و انسلانی بیان شلده اسلت. املام محمدباقردراین بلاره می فرماینلد: »مؤمن 
از کلوه اسلتوارتر و مسلتحکم تر اسلت؛ زیلرا اجزایی از کوه جدا می شلود، وللی از دین 

مؤملن، چیلزی جدا نمی گلردد« ) مجلسلی، 1403، ج64، ص362، ح66(. 

4.مشورتباافرادموفق
از نلگاه تعالیلم آسلمانی و همچنین علوم بشلری، یکلی از ابزارهای موفقیلت و یکی از 
پشلتوانه های محکلم بلرای نیل به اهلداف و موفقیت، اسلتفاده از تجربه، علم، اندیشله 
و توانمندی هلای دیگران اسلت. همفکری و بهره گیری از توانمنلدی و تجارب دیگران، 
باعلث کاهلش خطلا در برنامه هلا و تسلریع در رسلیدن به هدف می شلود. افلرادی که 
در کارهلای مهلم بلا صالح اندیشلی و مشلورت دیگران، اقلدام می کنند، کمتلر گرفتار 
لغلزش می شلوند و بیشلتر کارهلای آنلان قریلن موفقیت، سلالمتی و بالندگی اسلت. 
پیامبلر گراملی اسلالم می فرماینلد: »کسلی نیسلت کله با دیگلران مشلورت کند 
و بله سلوی رشلد و کملال هدایلت نشود«)سلیوطی، 1414، ج2، ص359(. حضلرت 
عللی نیلز می فرماینلد: هرکلس بلا خردمنلدان مشلورت کنلد، بلا انلوار خردهلای 
آنلان روشلنی یابلد و به راه درسلت و رسلتگاری نائل گلردد )مجلسلی، 1403، ج72، 
ص105(. افلرادی کله گرفتلار اسلتبداد رأی می شلوند و خلود را بی نیلاز از افلکار 
دیگلران می داننلد، هرچنلد از نظلر عقللی و فکلری فوق العلاده باشلند، غالبلاً مبتلال 
بله خطاهلای بلزرگ می شلوند. حضلرت عللی دراین بلاره می فرماینلد: کسلی که 
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اسلتبداد رأی داشلته باشلد، هلالك می شلود و کسلی کله با افلراد بلزرگ و متخّصص 
و صاحب اندیشله مشلورت کنلد، در عقلل آنلان شلریک شلده، از آن بهلره می برد )حر 

عامللی، 1409، ج12، ص40(. 

5.یادخدا
یلاد خلدا و نیایلش بلا او، پرجاذبه ترین و زیباتریلن حالت روانی و باعلث آزادی روح در 
حلرم یلار و متصل شلدن بله مافوق طبیعلت و پرواز در ماورای انسلانیت اسلت. جوان 
در صورتلی می توانلد بله موفقیلت و کمال نائل شلود که از سرچشلمه فیلض و رحمت 
الهلی سلیراب گلردد. هرچه ما داریم و هر آنچله دیگران دارند، در سلایه ذات کبریایی 
و لطف بی پایان الهی حاصل شلده اسلت و هرچه هسلت، از ناحیه خداسلت. در سلایه 
ارتبلاط بلا خداونلد در قاللب نماز و دعلا، درهای رحمت باز می شلود و امید در انسلان 
بله وجلود می آیلد. املام سلجاد در دعلای خْمَس عشلر می فرمایلد: و مشلاهده تو 
تنهلا نیلازم، و نعملت هم جلواری با تلو مطلوبم، و مقلام قرب تو فراخنلای خواهش من 
اسلت، و شلادی و آراملش ملن در مناجلات تلو نهفته اسلت، و دوای بیماری و شلفای 
قللب سلوزانم و فرو نشلانده شلدن حلرارت دل و برطرف شلدن اندوهم، نزد تو اسلت. 
پلس در هنلگام وحشلت و ترس، انیلس و مونس من بلاش و عذر لغزش هایلم را بپذیر 

و از زشلتی هایم در گذر1 )مجلسلی، 1403، ج91، ص147(.

6.دوریازگناه
یکلی از موانلع و مشلکالت جدی در مسلیر تکامل انسلان، گناه و نافرمانی اسلت. گناه 
و نافرمانلی، انسلان را در جاده هلای هالکلت و وحشلت وارد می سلازد و سلرانجامی 
اندوه بلار بلرای او رقلم می زنلد. گنلاه، زهلر کشلنده ای اسلت که درملان نلدارد و تنها 
درمانلش، توبله و بازگشلت واقعلی به سلوی انسلانیت و بندگلی خداونلد اسلت.امام 
صادقمی فرماینلد: »قللب، حلرم خداسلت و نبایلد در حلرم خلدا، کسلی غیلر از 

1 . ُرْؤیُتلک َحاَجِتلی َو ِجلَواُرك َطلَِبِتلی َو ُقْربُلک َغایلُه ُسلْؤلِی َو فِلی ُمَناَجاتِک أُنِْسلی َو َراَحِتی َو ِعْنلَدك َدَواُء ِعلَِّتی َو ِشلَفاُء ُغلَِّتی َو بَلْرُد لَْوَعِتی 
َِّتلی َو َقابِلَل تَْوبَِتی َو ُمِجیلَب َدْعَوتِلی َو َولِی ِعْصَمِتلی َو ُمْغِنلی َفاَقِتی َو  َو کْشلُف کْربَِتلی َفکلْن أَنِیِسلی  فِلی  َوْحَشلِتی  َو ُمِقیلَل َعْثَرتِلی َو َغافِلَر َزل

اَلتَْقَطْعِنلی َعْنلک َو اَلتُْبِعْدنِلی ِمْنلک یلا نَِعیِملی َو َجنَِّتلی َو یا ُدنْیلای َو آخرتی.



228

خلدا سلاکن شود«)مجلسلی، 1403، ج67، ص25(. گنلاه، نقطه هلای سلفید و نورانی 
قللب را کله می توانلد منشلأ تکاملل و موفقیلت باشلد ل از بیلن می بلرد. قلب انسلان ها 
پیلش از آللوده شلدن بله گنلاه، نورانلی و سلفید و همچلون آینله ای صلاف و صیقلی 
اسلت؛ للذا انلوار الهلی را جلذب می کنلد؛ املا وقتلی براثلر گنلاه بلر روی آن تیرگلی 
ایجلاد شلود، هرچله نور بلر آن بتابد، جلذب نخواهد شلد. املام صادقمی فرمایند: 
»گنلاه، انسلان را از عبلادت و تهجلد محلروم می کنلد و للذت مناجلات با خلدا را از او 
می گیلرد. تأثیلر گنلاه از کارد برنلده سلریع تر اسلت. طبلق فرمایلش رسلول گراملی 
اسلالم، حضلرت محملد، سله گناه اسلت کله نتیجله اش در دنیا ظاهلر می گردد و 
بله آخلرت نمی رسلد: عاق والدیلن )نارضایتی والدیلن( ظلم به مردم و بلدی در مقابل 
خوبی)هملان، ج70، ص373(. گنلاه باعلث به هدر رفتن اسلتعدادهای انسلان شلده و 

اعتمادبه نفلس را از بیلن می بلرد و باعلث ضعلف اراده و امیلد می گلردد.1

7.پشتکار
زندگلی هماننلد میلدان کارزار اسلت. در صحنله زندگلی، یکلی پیروز می شلود و جلو 
ملی رود و دیگلری زمیلن می خلورد و دچار شکسلت می شلود. اوللی غرق در سلرور و 
شلادی و دّومی دردمند و غمگین اسلت.بدون تردید در فراز و نشلیب زندگی، عده ای 
فاتلح و پیلروز می شلوند و بله هدف هایی کله دارند، دسلت می یابند. این عّده کسلانی 
هسلتند کله اگلر زمیلن بخورنلد و گرفتار مشلکالت شلوند، به جلای یلأس و ناامیدی 
دوبلاره بله پلا خاسلته، بله راه خلود ادامله می دهنلد. شکسلت و مشلکالت نه تنهلا به 
اراده آنلان صدمله ای وارد نمی کنلد، بلکله عزم و اراده آنلان را اسلتوارتر می کند. اینان 
براثلر همیلن روحیله شکسلت ناپذیری و خاللی نکردن میدان، هلر مانعی را از سلر راه 

برمی دارنلد و سلرانجام بله اهلداف عالی خود می رسلند.
سلکاکی از دانشلمندان بزرگ در چهل سلالگی به درس خوانلدن روی آورد. وی چنان 
کم اسلتعداد بلود کله راه حجلره اش را گلم می کلرد، املا بلا تالش و پشلتکار توانسلت 

1 . بلرای مطالعله بیشلتر دربلاره عواملل و موانلع موفقیلت ر.ك: کتلاب جوانلی فصل شلکفتن،  عللی احمد پناهی از انتشلارات موسسله امام 
.خمینی
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یکلی از دانشلمندان بلزرگ شلود، به طوری کله نوشلته ها و تألیفلات او پلس از قرن ها 
هنلوز هلم ملورد اسلتفاده دانشلوران اسلت.خداوند متعال در قلرآن کریلم می فرماید: 
»انسلان در سلایه تلالش و کوشلش می توانلد بله خواسلته های خلود برسلد«)نجم، 
39( املام عللی می فرماینلد: »بلا تحملل دشلواری ها و رنج هلای سلخت، آدملی 
بله آسلایش همیشلگی و پایه هلای بلنلد زندگی نائلل خواهد شلد« )مرکلز االبحاث و 
الدراسلات االسلالمیه، 1378، ج1، ص298(. مرحلوم قدوسلی دربلاره عللت موفقیت 
و رملز ترقلی علملی و معنلوی مرحوم عالمله طباطبایی می نویسلد: »اسلتعداد، عامل 
مهمی برای پیشلرفت انسلان اسلت، اما پشلتکار بسلیار مؤثر اسلت. عالمه طباطبایی 
پشلتکار عجیبلی داشلتند.هرگز از کار خسلته نشلده و رهلا نمی کردند«)لقمانلی، 
1380، ص73(. حضلرت عللی در مقایسله ای زیبلا، مردملی را کله در کانلون 
دشلواری و پایلداری و پشلتکار پرورش یافته انلد، بله درختلان نیرومنلد کوهسلتانی، 
و افلراد تن پلرور و راحت طللب و سسلت اراده را بله درختلان باغسلتان کله معملوالً 
سسلت و ضعیف هسلتند، تشلبیه کلرده، می فرماینلد: »آگاه باشلید درختلان بیابانی، 
چلون به سلختی و کم آبلی خلو گرفته اند، چوب هایشلان سلخت تر و شلعله آتلش آنها 
شلدیدتر و سلوزنده تر اسلت و دیرتلر به خاموشلی می گراینلد، ولی درختان بوسلتانی، 
درهم شکسلته  زودتلر  و  اسلت  سسلت تر  چوب هایشلان  و  نازك تلر  پوست هایشلان 

می شلوند« )نهج البالغله، نامله 45(. 

سبکزندگیاسالمیدراوقاتفراغت
بعضلی از کلملات و واژه هلای متلداول بیلِن ملردم، در عیلن اینکله بسلیار بدیهلی و 
روشلن هسلتند، وللی معنلی و تعریلف درسلت و صحیحلی از آنها در دسلت نیسلت. 
هرکلس بله فراخلور اطالعلات و حتی سللیقه خود، آنهلا را تعریف کلرده، در مورد آنها 
سلخن می گویلد. واژه و کلمله »فراغلت« ازجملله همیلن مفاهیلم اسلت و هرکلس از 

ایلن واژه برداشلت ویلژه ای دارد. 
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تعریففراغت
فراغلت در لغت نامله دهخلدا بله  معنلای فرصلت و مهللت، مجلال، آسلایش و آرامی و 
اسلتراحت، ضد گرفتاری از کار و شلغل آمده است)دهخدا، 1372، ج10، ص15010(. 
در معنلای متعلارف و عرفلی آن گفته شلده اسلت: منظلور از فراغلت، فرصلت و زمانی 
اسلت کله انسلاِن مسلئولیت پذیر، هیچ گونله تکلیف یلا کار موّظفلی، عهلده دار نبوده، 
زملان در اختیلار اوسلت کله با میلل و انگیزه شلخصی به امر خاصلی بپلردازد )افروز، 

 .)123 ،1378
منظلور و هلدف ملا از اوقلات فراغلت در این بحث، فرصت و زمانی اسلت کله جوان در 
اختیلار دارد و هیچ گونله تکلیفلی یلا کاری را عهده دار نیسلت و توانایلی انجام کارهای 

متعلدد را نیز دارد.

اهمیتاوقاتفراغت
ذهلن و قللب انسلان اگلر رها شلود و بدون برنامه و مشلغله باشلد، به وسوسله های بد 
گرفتلار می شلود و اگر فعالیت جسلمانی در انسلان دچار رکود شلود، راه بلرای ارتکاب 
گنلاه بازخواهلد شلد.حضرت عللی می فرمایلد: »اگلر کار و اشلتغال زحملت دارد، 

بیکاری فسلادانگیز اسلت«  )محمدی ری شلهری، 1416، ج7، ص459(. 
عمربرفاستوآفتابتموز

اندکیمانده،خواجهغّرههنوز
برگعیشیبهگورخویشفرست

کسنیاردزپس،توپیشفرست

)سعدی(
اندروکانچلی، می گویلد: »خیللی سلعادتمندم اگلر در برابر چندین میلیلون دالر، چند 
سلالی از ایلن وقلت را کله ملردم بلدون فکلر از دسلت می دهنلد، خریلداری کنلم« 

)ذوالفقلاری، 1379، ص803(.
اوقلات فراغلت، لحظلات زیبلا و زریلن زندگلی اسلت کله متفلاوت از دیگلر روزهلا و 
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هفته هلا، باعلث رضایلت درونلی و افزایلش شلادکامی انسلان می شلود؛ هریلک از ملا 
را، از تکلرار و یکنواختلی نجلات می دهلد و بلا جلدا شلدن از روزمرگلی زمینه سلاز 
سلالمت روان و طلراوت بیشلتر روح می شلود. جسلت وجو در گسلتره حیلات، بیانگلر 
ایلن مطللب اسلت که در زندگی پرفرازونشلیب انسلان، لحظه هلا و اوقاتلی وجود دارد 
کله از اهمیلت و حساسلیت فوق العلاده ای برخوردار اسلت؛ اوقاتی که بسلتر مناسلبی 
اسلت بلرای جریان نیکوی رشلد شلخصیت و اعتالی وجلود و یا زمینه همواری اسلت 
بلرای بلروز اختلالالت رفتلاری، انحرافلات اخالقلی و بزهکاری هلای اجتماعی.گرچله 
انسلان می خواهلد ایلام فراغت را به خوشلی و للذت و تفریح و حتی بیلکاری و راحتی 
بگذرانلد، وللی بلا حسلرت های بعلدی این گونله رفتارهلا چله کنیلم؟ ایلام فراغلت را 
نبایلد بله معنلای ایلام بیلکاری و تعطیللی کار و وانهادن خویلش و از یاد بلردن هدف 
و فرونشسلتن از طلی طریلق و ادامله مسلیر دانسلت. ایلن، »آفلت« ُعمر اسلت. کدام 
جلوان باهملت و هوشلیاری این گونله عملل می کند؟ درسلت اسلت که جسلم و جان 
ما هم نیازمند تفریحات سلالم اسلت، ولی تفریح سلالم چیسلت و چگونه روح و روان 
ملا شلاد می شلود و انبسلاط خاطلر می یابلد؟ اوقلات فراغلت می تواند بسلتر مناسلبی 
بلرای خالقیت هلا و نوآوری هلا باشلد. ازآنجاکه ذهلن در اوقات فراغت بله فعالیت های 
موظفلی مشلغول نیسلت، انسلان می توانلد فلارغ از قالب هلای از پیش طراحی شلده، 
پیراملون مسلائل ملورد عالقله خلود فعالیت کنلد. تحقیقلات انجام شلده دربلاره افراد 
خلالق نشلان می دهلد آنلان علالوه بلر اینکله از هلوش سرشلار، صداقلت، صراحلت 
و انعطاف پذیلری برخوردارنلد، از اوقلات فراغلت خلود حداکثلر بهلره را گرفتله، بلا 
آزاداندیشلی و تفکلر واگلرا1 مسلائل مختللف را بررسلی می کننلد و بله راه حل های نو 
دسلت می یابنلد. درواقلع وجلود فشلار زملان یلا فشلار کار در زندگلی روزملره، خود، 
زمینه سلاز تنلش و اضطلراب فزاینلده اسلت. بدیهی اسلت وجلود اضطراب و اسلترس 
شلدید روحلی، از آفلات تفکر و اندیشله خالق اسلت. بنابرایلن بهره گیری از سلاعات و 
ایلام فراغلت، عامل مهمی در پیشلگیری از تأثیلرات نامطلوب »فشلار زمان«، همچون 

1 . تفکلر واگلرا )Divergent Thinking( بله ایلن معناسلت کله صاحلب چنین تفکلری در جهت هلای مختلف فکری حرکلت می کند و 
نلوآوری فکلری دارد.  چنیلن فلردی کمتلر در قاللب و انقیلاد واقعیت های ارائه شلده قلرار می گیرد. 
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اضطلراب و هیجان زدگلی اسلت و نقش چشلمگیری در تأمین بهداشلت روانی و تبلور 
اندیشله های نلو خواهد داشلت )افلروز، 1378، ص126(.

اوقاتفراغتدربینشاسالمی
آنچله از آموزه های اسلالم و اندیشله اسلالمی اسلتفاده می شلود، این اسلت کله اوقات 
فراغلت بلا بیهودگلی و معطللی و روزمرگلی، همسلو نیسلت، بلکله فراغلت، فرصلت 
مجلددی بلرای تلالش و کوشلش بی پایلان زندگلی اسلت. در اوقلات فراغلت گرچله 
کارهلا و تکالیلف الزاملی تعطیلل می شلوند، املا فعالیت هلای فکلری، فعالیت هلای 
نشلاط آور، سلفر بله دیار قلرب و قرار الهلی )نیایلش(، تفریحات سلالم و برطرف کننده 
خسلتگی های گذشلته، صلله رحلم، انجلام کارهلای عقب افتلاده و ورزش، بایلد اوقات 
فراغلت انسلان را پلر کنلد. و ایلن فرصت بله  وجود آملده، بایلد در پیشلرفت و تکامل 
ملادی و معنلوی جوانلان و فعالیلت فیزیکی آنهلا نقش آفرین باشلد.در ادبیلات دینی، 
بیلکاری معنلی و مفهوملی نلدارد و انسلان یلا بایلد در پی اشلتغاالت دنیوی و کسلب 
معلاش باشلد و یلا در پلی کسلب ثلواب و انجلام مسلائل عبلادی؛ البته کسلب معاش 
نیلز می توانلد رنلگ و بلوی عبلادی بیابلد و بله  وجود آورنلده فضایلل و ثلواب باشلد. 
پیامبلر اعظلم، حضلرت محملد می فرماینلد: »خداونلد متعلال انسلان سلالمی را 
کله بیلکار اسلت و نله در طللب دنیلا اسلت و نله در طللب آخلرت، دوسلت نلدارد و 
این چنیلن فلردی مشلمول لطلف الهلی نیسلت«1 )ابلن ابلی الحدیلد، 1404،  ج17، 
ص146(. املام صلادق نیلز می فرمایند: »خداوند افلراد پرخواب و بیکار را دوسلت 
نملی دارد«2 )حلر عامللی، 1409، ج17، ص58(. حضرت عللی می فرماید: بدترین 
مشلغولیت ها، پرداختلن به املور زاید و بی ارزش اسلت3 )محمدی ری شلهری، 1416، 

ج6، ص541(.
فراغلت و بیلکاری و نداشلتن اشلتغاالت فکلری و فیزیکلی، یکلی از عللل اساسلی 
انحرافلات اخالقلی و اجتماعلی اسلت. آموزه هلای دینلی بلا توصیله بله اشلتغال و 

نیا وال فی ُشغِل الخره )ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج17، ص146(  1 . اِنَّ اهلل  یبِغُض الصحیَح الفاِرَغ ال فی ُشْغِل الدُّ
2 . اِّن اهلل  یبِغُض کْثَرَه الّنوم و الفراغ .

3 . شّر ما شغل به المرء َوْقَتُه أَلفضول .
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برنامه هلای فکلری، درصلدد هسلتند زمینله انحلراف و ناهنجلاری را در افلراد جامعه 
سلد کننلد. حضلرت امیرمؤمنلان یگانله اسلوه جوانملردی، در روایتلی فرمودنلد: 
ذهلن و قللب انسلان اگلر رهلا شلود و بلدون برنامله و مشلغله باشلد، به وسوسله های 
بلد گرفتلار خواهلد شلد و اگلر فعالیلت جسلمانی در انسلان دچلار رکلود شلود، راه 
بلرای ارتلکاب گناهان باز خواهلد شلد )ابن ابی الحدیلد، 1404، ج20، ص302(. قرآن 
کریلم در آیله هفلت از سلوره »انشلراح« می فرمایلد: فلإذا َفَرْغلَت َفانَْصلب؛ »هنگامی 
کله از کار مهملی فلارغ شلدی، بله کار مهلم دیگلر بپلرداز«. یعنلی همیشله مشلغول 
فعالیلت و انجلام کاری باش و ذهن و جسلم خود را به آن مشلغول کن.مفسلران قرآن 
کریلم دربلاره ایلن آیله می گوینلد: »یعنلی هرگلز بیلکار نملان و تلالش و کوشلش را 
کنلار مگلذار؛ پیوسلته مشلغول مجاهلده بلاش و پایلان مهّملی را آغاز مهلم دیگر قرار 
بده«)ملکارم شلیرازی، 1381، ج27، ص128(. املام سلجاد در مناجلات خلود بلا 
پلروردگار متعلال می فرماینلد: ]خدایلا[ اگلر بلرای من فراغتلی از کار مقلدر فرمودی، 
آن را فراغلت سلالم قلرار ده کله در آن گناهلی ملا را نیاید و خسلتگی به ملا رو نیاورد 
تلا ]فرشلتگان و[ نویسلندگان بدی هلا، با پرونده ای خاللی از بیان گناهان، از سلوی ما 
بازگردنلد )یعنلی گناهلی درنیابنلد( و نویسلندگان نیکی هلا به سلبب نیکی هایی که از 

ملا نوشلته اند، شلادمان شلوند1 )صحیفله سلجادیه، ص64- 65(.

نحوهپرکردناوقاتفراغت
برنامله فراغلت را بایلد بلا کارهلای مفیلد پلر نمود.نمونله هایلی از کارهلای مفیلد که 

بلرای اوقلات فراغلت توصیله می شلود عبارتنلد از:

1(ورزش
جوانلی، دوره نشلاط و بالندگلی و پیشلرفت اسلت. در ایلن دوره، جوانلان از روحیه ای 
لطیلف و خلالق برخلوردار هسلتند. دوره جوانلی همچنیلن دوره جنلب و جلوش و 

لیئات  ْرَت لَنلا َفراغلاً ِملْن ُشلْغٍل َفاْجَعلْلُه َفلراَغ َسلالَمٍه التُْدِرکنلا فیله تَِبَعلٌه والتَلَْحُقنلا فیلِه َسلْئَمٌه، حّتلی یْنَصلِرَف َعّنا کّتاُب السَّ 1 . َفلاِْن َقلدَّ
بَصحیَفلٍه ِملْن ِذکلِر َسلیئاتِنا َویَتَولّلی کّتلاُب الَْحَسلناِت َعّنلا َمْسلُروریَن بماکَتُبلوا ِمْن َحَسلناتِنا .
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فعالیلت اسلت و ایلن املور به دلیلل توانایلی و قابلیت بسلیار و آمادگی جلوان، باید به 
روشلی صحیلح راهبلری شلود. یکی از راه هلای تعدیل و مهلار انرژی پرقلدرت جوانی، 
ورزش اسلت کله فوایلد و آثلار فلراوان و ارزشلمندی بلرای فلرد دارد. آثلار ورزش در 
سلالمت و پیشلگیری از بیماری هلا و انحرافلات و پلر کلردن اوقلات فراغلت، بر کسلی 
پوشلیده نیسلت. از جملله فوایلد ورزش به ویلژه ورزش هلای هلوازی مثل پیلاده روی، 
دو، شلنا، دوچرخه سلواری، والیبلال، کشلتی، کوه نلوردی، می تلوان بله کاهلش فشلار 
خلون، کنتلرل وزن، تقویلت سیسلتم عروقی، جلوگیلری از پوکی اسلتخوان، به تأخیر 
افتلادن ناتوانلی جسلمی ناشلی از سلال خوردگی، افزایلش امیلد بله زندگلی، ارتقلای 
عزت نفلس و از همله مهم تلر تعدیلل غرایلز جنسلی و جلوگیلری از انحرافلات اخالقی 
اشلاره کرد)دیماتئو، 1378، ج1، ص392(. ورزش باعث نشلاط و شلادابی بدن اسلت 
و انسلان را از نظلر روحلی و روانلی سلرزنده و شلاداب می کنلد. ورزش باعلث تقویلت 
اراده انسلان و پویایلی او می گلردد. املام صلادق در روایتلی می فرمایند: »نشلاط و 

شلادابی در اثلر ده چیلز حاصلل می گلردد: پیاده روی، سلوارکاری، شلنا«1
)حر عاملی، 1409، ج2، ص11(.

2(تفریحوگردش
ازجملله تفریحلات سلالمی کله بلرای پلر کلردن اوقلات فراغلت، پیشلنهاد می شلود، 
مسلافرت و گلردش اسلت. گلردش و تفریح مخصوصلاً در دامنه طبیعت و در شلهرهای 
باسلتانی و زیبلا، در رفلع خسلتگی، رشلد و تعاللی ملادی و معنلوی و عبرت آملوزی از 
گذشلتگان مؤثلر اسلت. قلرآن کریلم در آیلات متعلدد بله انسلان ها توصیله می کند در 
روی زمیلن سیروسلفر کننلد و بله سلیاحت بپردازنلد و بلا عظملت پلروردگار و تاریلخ 
گذشلتگان آشلنا شلوند. قلرآن کریلم در آیله 11 از سلوره انعلام می فرمایلد: »بلر روی 
زمیلن گلردش و سلیاحت کنیلد و دربلاره عاقبلت گذشلتگان اندیشله کنیلد و ببینیلد 
عاقبلت تکذیب کننلدگان آیلات الهی چگونه بوده اسلت«؛ همچنین در آیه 69 از سلوره 
نملل و آیله 20 از سلوره عنکبلوت، دربلاره گردش و سلیر در زمین توصیه شلده اسلت. 

1 . النشره فی عشره أشیاء: المشی، والّرکوب واالرتماس فی الماء.
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آنچله در سلیر و سلیاحت و گشلت وگذار قابل توجله و حائلز اهمیلت اسلت، سلیاحت با 
بصیلرت و چشلمان بلاز و عبرت آموزی از گذشلتگان و آشلنا شلدن با عظملت پروردگار 
اسلت.تفریح و گلردش در طبیعلت زیبا و مناظر سلبز باعث نشلاط و تجدیدقلوای روانی 
و ذهنی اسلت و انسلان را برای فعالیت های فیزیکی و ذهنی آماده و بانشلاط می سلازد.

3(قرائتوتفسیرقرآن
قلرآن در جایلگاه کتابلی آسلمانی و کتابلی کله از طلرف خاللق متعلال بلرای هدایلت 
انسلان ها بله پیامبلر عظیم الشلأن اسلالم حضلرت محملد نازل شلده اسلت، حاوی 
قوانیلن هدایلت و رسلتگاری اسلت؛ کتابی اسلت که دل ها و سلینه ها را شلفا می دهد و 
انسلان ها را بله شلاه راه حیلات واقعی و سلعادت ابدی رهنملون می شود1)اسلراء: 9(. هر 
کلس هلر چله بیشلتر با مفاهیلم بلند این کتاب آشلنا شلود و در آیلات نورانلی آن تدبر 

کنلد، بله هملان مقلدار زمینله هدایت و رسلتگاری بلرای او مهیا می شلود. 
اوقلات فراغلت و تعطیللی، فرصلت بسلیار مغتنملی بلرای قرائلت قلرآن و در صلورت 
املکان حفلظ آیلات و سلوره های نورانلی آن اسلت. همان طلور کله قرائت قلرآن ثواب 
و اجلر بسلیار و فوایلد ارزشلمندی دارد، حفلظ آن به مراتلب ارزش بیشلتری دارد. در 
روایتلی حضرت محمد می فرمایند: »سلرکرده و اشلرف امت من کسلانی هسلتند 

کله قلرآن را حفلظ کرده انلد و حاملالن قرآن هسلتند« 
)حر عاملی، 1409، ج2، ص11(. 

4(استفادهازبرنامههایآموزشی
در فرهنلگ اسلالمی، فارغ التحصیلل شلدن معنلا ندارد.هرچقلدر عللم ملا زیلاد شلود 
بازهلم نسلبت بله مجهوالتملان بسلیار اندك اسلت.باید تلالش کنیم اوقلات فراغت را 
بلا برنامه هلای مفیلد آملوزش پرکنیم.آملوزش رایانله، آملوزش کارهلای هنلری مثل 
خیاطلی، گل دوزی )مخصلوص بانلوان(، تزریقلات، خطاطی، آموزش زبلان و مانند آن، 

از آن جمله اسلت.

1 . انَّ هذا القرآن یهدی للّتی هی اقوم: این قرآن، انسان ها را به راه راست و استوارتر رهبری می کند.
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5(مطالعاتجنبی
انسلان علالوه بلر مطالعله کتاب هلای درسلی کله در مدرسله و دانشلگاه می خوانلد ل 
نیازمنلد مطالعلات دیگلری اسلت. این مطالعلات می توانلد مطالعه کتاب هلای تربیتی، 
اخالقلی، احلکام شلرعی، مجالت مفید، حقلوق خانلواده، حقوق همسلر، روش تربیت 

فرزنلد، داسلتان های آموزنلده، تاریلخ انبیلا، تاریلخ اسلالم و مانند آنها باشلد.

6(بازدیدازموزههاونمایشگاهها
بازدیلد از موزه هلا و نمایشلگاه ها عالوه بر آشلنایی بلا هنرمندان و مخترعان و آشلنایی 
بلا آثلار هنلری و علمی، باعث کسلب اطالعات از تاریخ و تمدن گذشلته کشلور شلده، 
انسلان را با تالش ها، خالقیت ها و پشلتکار نسلل های گذشلته آشلنا می کند. مشلاهده 
آثلار هنلری و اختراعلات و اکتشلافات دیگلران، در انسلان روح تلازه ای می دملد و او را 
امیلدوار و پرتحلرك می گردانلد. وقتلی انسلان در ملوزه و نمایشلگاه با آثلار هنرمندان 
مسللمان و ایرانلی آشلنا می شلود، بله مسللمان و ایرانلی بلودن خلود می باللد و ایلن 
احسلاس در درونلش بله وجلود می آید که ایرانلی مسللمان، صاحب تملدن، فرهنگ، 

صنعلت، هنرمنلدی، انسان دوسلتی، خدمت رسلانی، اهلل فکر و خالقیت اسلت.

آسیبهاوآفاتاوقاتفراغت
اوقلات فراغلت نیلز ممکن اسلت همانند هلر فعالیت دیگلری، آسلیب های خاص خود 
را داشلته باشلد و ایلن فرصت ارزشلمند به جای اینکله باعث پیشلرفت و ترقی معنوی 
و ملادی انسلان شلود، باعلث ضررهلای معنلوی، اخالقلی و ملادی گلردد. در ادامه به 

نمونه هایلی از آسلیب های اوقلات فراغلت اشلاره می کنیم: 

1(بیهدفی
چه بسلا فلردی بلرای اوقلات فراغلت خلود برنامه های بسلیاری تلدارك ببینلد، ولی از 
هدفمنلدی و ارزشلمندی قابل قبلول برخوردار نباشلد و بله نتیجه درخلور توجه، نائل 

نگردد. 
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2(بینظمیوبیبرنامگی
هلر کار و فعالیتلی نیازمنلد نظلم و برنامه ویژه اسلت و اگلر فعالیت ها با نظلم و برنامه 
مشلخص هملراه نگلردد، چه بسلا نتیجله معکلوس بلر جلای گلذارد و به جلای اینکله 
باعلث نشلاط روحلی و پیشلرفت ملادی و معنلوی گلردد، باعلث خسلتگی، احسلاس 

شکسلت و درماندگی بشلود.

3(غفلت
مسلئله ای کله دراین بلاره از اهمیلت ویلژه ای برخلوردار اسلت، غافلل نبلودن و للزوم 
هوشلیاری و دقلت اسلت. غفللت باعلث خسلران ها و مصیبت هایی می شلود کله قابل 
جبران نیسلت. چه بسلا در اوقات فراغت جلسلات و اردوهایی تشلکیل شلود که هدف 
اولیله آنهلا تفریلح و مباحثلات علملی باشلد، ولی بله دلیل غفللت، به مجللس گناه یا 

خدای ناکلرده هرز گلی تبدیل شلود. 

4(غلبههیجانات
جلوان بله دلیل برخلورداری از شلرایط خاص دوره های رشلد و تحول، بلا هیجان های 
و احسلاس های بسلیاری دسلت به گریبان اسلت. در ملواردی ایلن هیجان هلای بله 
حادثه هلای ناگلواری نیلز منجلر می شلود و بله دلیل غلبه هیجلان و احسلاس بر عقل 

و تدبیلر، مصیبت هلای بسلیاری بلرای جلوان و خانلواده او رقلم می زند. 
اوقلات فراغتلی کله بدون نظلارت و کنترل افلراد باتجربه و خردمند سلپری می شلود، 
معملوالً عاقبلت تلخلی در پلی دارد و چه بسلا زمینه سلاز اعتیلاد، انحرافلات اخالقی و 

آسلیب های جسلمانی )بلا موتورسلواری و اتومبیل رانی هلای خطرنلاك و...( گردد. 

5(افراطوتفریط
هلدف اصللی اوقلات فراغلت، برطلرف سلاختن خسلتگی و کسلالت های حاصلل از 
فعالیت هلای روزملره و نشلاط و سلرزندگی بخشلیدن اسلت؛ ضملن آنکه بایلد افراد را 
بلرای بهتلر انجلام دادن وظایلف و مسلئولیت های اجتماعی آملاده و مصملم کند. اگر 
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در برنامه هلای اوقلات فراغلت، حلد اعتلدال در نظلر گرفته نشلود، نه تنها باعلث ایجاد 
نشلاط و رفلع خسلتگی نخواهلد شلد، بلکله باعث خسلتگی بیشلتر و درنهایلت باعث 
بلر زمیلن مانلدن وظایلف ضلروری و پرداختن به مسلائل کلم ارزش خواهد شلد. برای 
مثلال اگلر ورزش و تفریلح کله هلدف اصللی از آن، تنلوع و ایجاد نشلاط روانی اسلت، 
به افلراط بگرایلد، باعلث می شلود جلوان از درس و مطالعله و تلالش علمی کله وظیفه 

اصللی اوسلت، بازبماند.

6(بازیهایرایانهای
در جهلان معاصلر، پیشلرفت عللوم نه تنهلا بر سلطح زندگلی و محیطی که انسلان ها در 
آن زندگلی می کننلد تأثیلر گذاشلته، بلکله قوانیلن و قواعلد حاکم بلر ارتبلاط و تعامل 
انسلان ها و نگلرش آنهلا را نسلبت به خلود و دیگلران و جهان تغییلر داده اسلت. دنیای 
نوجوانلان و جوانلان نیلز از ایلن تغییلرات مصلون نمانده اسلت. یکلی از جلوه هلای این 
تغییر و دگرگونی، تغییر در سلرگرمی ها و بازی هاسلت. بازی ها و سلرگرمی های سلنتی 
جلای خلود را بله بازی هلای رایانله ای و ویدئویلی داده  و افراد بسلیاری به ایلن بازی ها و 
تفریحلات روی آورده انلد کله چه بسلا از آسلیب ها و ضررهای ایلن بازی ها غافل باشلند. 
بازی هلای رایانله ای قادرنلد فلرد را از جملع جلدا سلاخته، او را به سلوی فردگرایلی و 
احسلاس بی نیلازی از دیگلران و انلزوای اجتماعلی سلوق دهنلد. انلزوای اجتماعلی نیز 
افلراد را از ارائله رفتارهلای مقبلول و هنجلار بازملی دارد. برخلی از تحقیقلات حاکلی از 
آن انلد کله ایلن بازی هلا نه تنهلا سلبب انلزوا و کناره گیلری اجتماعلی و کاهلش ارتباط 
جمعلی در نوجوانلان و جوانلان می شلود، بلکله میلزان نوع دوسلتی آنها را کاهلش داده، 
ارزش هلای مبتنلی بلر هملکاری و همیلاری را در نزد آنلان بی رنگ می سلازد. همچنین 
ایلن بازی هلا پرخاشلگری و عدم همدللی را در افلراد افزایش داده، موجب می شلود این 
عقیلده کله »دنیلا محلل خطرناکلی اسلت«، در آنان تقویلت شلود)دوران و هملکاران، 
1381، شلماره 21، ص14(. علالوه بلر ملوارد فلوق، بازی هلای رایانله ای می توانلد در 
اعصلاب و ذهلن انسلان اختلالل ایجلاد کنلد و خسلتگی زودرس، هیجان هلای کاذب و 

خطرنلاك و مسلائل دیگلر را در پی داشلته باشلد.
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بررسلی ها نشلان داده اسلت بازی هلای رایانله ای بله دلیلل ایجلاد هیجان هلای تنلد، 
ممکلن اسلت بله تخریلب عملکرد ذهنلی یا کنلد شلدن آن منتهی شلود و همچنین 
باعلث ایجلاد اختلالل در حافظله گلردد و کیفیلت تصمیم گیری هلای فلرد را پاییلن 
آورد؛ چله اینکله بازی هلای رایانله ای، بله دلیلل ایجلاد هیجان هلای اسلترس  زا در 
ترشلح هورمون هلای مغلزی )هیپوتاالموسلی( اختالل اساسلی ایجلاد می کند.)همان، 

ص238( 

7(اینترنت
بلا قطع نظلر از اسلتفاده های مفیلدی کله می تلوان از اینترنلت کلرد، بایلد گفلت ایلن 
رسلانه جهانلی آسلیب های جلدی و اساسلی  بلر خانواده هلا و به خصلوص جوانلان و 
نوجوانلان وارد کلرده و می کنلد. ماهلواره و اینترنلت، هلم ازنظلر محتلوا و هلم ازنظلر 
کارکلرد، موجلب اختلالل در هویت یابلی جوانلان و نوجوانلان می شلود. ازنظلر محتلوا 
هشلتاد درصلد برنامه هایلی کله افلراد از طریلق ماهلواره و اینترنلت از آنهلا اسلتفاده 
می کننلد، آمیختله با مفاهیم جنسلی و تحریک کننده شلهوات اسلت. ایلن امور باعث 
گرایلش جوانلان به سلوی هرزگلی و انحرافات جنسلی و دور شلدن از مسلائل اخالقی 
و انسلانی می گلردد. ماهلواره و اینترنلت بلا ماهیلت خاصلی کله دارد، زمینله رشلد 
هویت هلای قلوی و اراده هلای اسلتوار را از بیلن می بلرد. شلواهد حاکلی اسلت افرادی 
کله از اینترنلت، مخصوصلاً از برنامه های ضداخالقی آن اسلتفاده می کنند، شلخصیتی 
چندگانله و هویتلی مبهلم دارنلد و رفته رفتله در منجلالب فسلاد فرو می رونلد و بعضاً 

گرفتلار مسلائلی خلاص و ویلژه می گردند1)شلجاعی، 1385، شلماره 87، ص102(.

سبکزندگیاسالمیدرشادیونشاط
یکلی از واژه هلا و کلمات جذاب، دل نشلین، شلادی آفرین، همه پسلند و پرطرفلدار، واژه 
شلادی و نشلاط اسلت. شلادمانی و نشلاط از عنصرهلای مفیلد و بلاارزش بلرای زندگی 
اسلت. به طوری کله در آموزه هلای روان شلناختی و دینلی موردتوجله ویلژه قرارگرفته و 

1 . برای مطالعه بیشتر درباره آثار تخریبی ماهواره ر.ك: مهارت های زندگی، پناهی، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
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بله آن عنایلت خاصلی شلده اسلت. برخلورداری از چهلره شلاد و بشلاش و امیدوارانه از 
ویژگی هلای مؤمنیلن شلمرده شلده اسلت. در پرتلو شلادی و نشلاط، زندگلی دنیایلی، 
طلراوت و پویایلی ویژه ای پیدا می کند، روح امید و پیشلرفت در انسلان دمیده می شلود. 
وجود شلادی و نشلاط در تمام عرصه های زندگی و تعامالت الزم و ضروری اسلت؛ ولی 

در ارتبلاط همسلران بلا یکدیگلر، اهمیتلی مضاعف پیلدا می کند.

مفهومشادیونشاط
در فرهنلگ و ادب فارسلی و عربلی، بلرای شلادابی و نشلاط مفاهیملی نظیلر خلوش و 
خلرم، مسلرور، تازگلی، طلراوت، شلادمانی، سلرزندگی، زنده دللی، سلبکی و چاالکلی، 
طلرب، خرسلندی، بلدون انلدوه، خجسلته، کامروایلی، رغبلت درونی، ضدافسلردگی و 
ضدکسللی و... در نظر گرفته شلده اسلت)دهخدا، 1372، ج 8، ص 12313 و ج 13، ص 
19713(. از مجملوع مفاهیلم ذکرشلده، می تلوان ایلن بهلره را برد که شلادی و نشلاط 
یعنلی سلرزندگی و چاالکلی، رضایت مندی، کامیابی، خرمی و هیجلان و رغبت که البته 

منظلور ملا نیلز از شلادی و نشلاط در همسلران، همین مفاهیم اسلت.

نشاطوشادیازمنظرآموزههایاسالمی
اسلالم، دینلی جاملع، پویلا، سلرزنده و هماهنگ بلا فطرت انسلان ها اسلت. در تعالیم 
آسلمانی اسلالم و آموزه هلای حیات بخلش آن، بله تملام نیازهلای طبیعلی و فطلری 
انسلان ها، عنایلت و توجله شلده و مسلیرهای کملال، سلعادت و کامیابلی دنیلوی و 
اخلروی ترسلیم گردیده اسلت. یکی از آموزه ها و دسلتورات اسلالمی کله البته مربوط 
به حوزه )ابعاد( روان شلناختی انسلان ها اسلت، توصیه به شلادی های مثبت، سلازنده، 
نشلاط آور و هدفمنلد اسلت. نیاز به شلادی و نشلاط در همه عرصه هلای زندگی به ویژه 
در زندگلی خانوادگلی، ضلروری و الزم اسلت. حضلرت علی درباره اهمیت شلادی 
و شلادکامی در زندگلی می فرماینلد: ایلن دل هلا و روان هلا هماننلد بدن هلا خسلته 
و بی نشلاط می شلوند و نیلاز بله اسلتراحت دارنلد، للذا بلرای آنهلا نکته هلای زیبلا و 
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نشلاط انگیز فراهلم کنید1)فیلض االسلالم، بی تلا، ص1176(. و در حدیلث دیگلری 
فرمودند: برای مؤمن سله سلاعت اسلت )شلبانه روز را باید سله قسلمت کند(: سلاعتی 
کله در آن بلا پلروردگارش راز و نیلاز نماید و سلاعتی کله در آن نیازمندی های زندگی 
و معلاش زندگلی را تأمیلن کنلد )کار و تالش( و سلاعتی بلرای لذت ها و خوشلی های 

حلالل و نیکو، قلرار دهد2)هملان، ص1271(.
املام موسلی بلن جعفلر نیلز در روایتلی فرمودنلد: اوقات خلود را به چهار قسلمت 
تقسلیم کنیلد: سلاعتی بلرای مناجلات بلا پلروردگار و عبلادت، سلاعتی بلرای املرار 
معلاش و تلالش و کوشلش، سلاعتی بلرای دیدار دوسلتان و کسلانی که باعلث آگاهی 
شلما بله عیوبتلان می شلوند و باعلث اخلالص در کارهایتلان می گردنلد )یعنلی دیدار 
آنهلا باعلث آگاهلی از عیلوب و اخلالص در عملل می شلود( و سلاعتی برای شلادی ها 
و لذت هلای حلالل؛ از ایلن سلاعت )لذت هلای حلالل( انلرژی و نشلاط بگیریلد بلرای 

انجلام سله مرحلله قبلی3)مجلسلی، 1403، ج 75، ص 321(.
در آموزه هلای دینلی علالوه بلر توصیه به داشلتن شلادی های مطلوب و متعادل، شلاد 
کردن مؤمن از عبادات حسلاب شلده و همچنین نشاط و سلرزندگی از صفات مؤمنین 
قلملداد گردیلده اسلت. املام باقلر در این بلاره می فرماینلد: عبادتلی محبوب تلر 
پیلش خداوند، از شلاد کردن مؤمنین نیسلت4)حر العامللی، 1409، ج 16، ص 349(. 
پیامبلر گراملی اسلالم نیلز فرمودنلد: هر کلس مؤمنی را شلاد کند مرا شلاد کرده 
و هلر کلس مرا شلاد و مسلرور کند، خدا را مسلرور کلرده اسلت5)همان(. حضرت امیر 
مؤمنلان، عللی نیلز در خطبه هملام، یکلی از ویژگی های مؤمن را نشلاط و فعالیت 
و زنده دللی می دانلد و می فرمایلد: از عالملات متقین ... نشلاط و سلرحالی و شلادمانی 
در هدایلت اسلت. )هدایلت دیگلران و هدایلت شلده بلودن خلودش(6 )نهلج البالغله، 

ترجمه دشلتی، ص 404(.

1 . اِّن هذه القلوب تملُّ کما تَملُّ األبدان فابتغوا لها طرائَف الحکمه.
2 . للمؤمِن ثالُث ساعاٍت: فساعٌه یناجی فیها ربّه، و ساعٌه یرمُّ معاشُه و ساعٌه یخلّی بین نْفسه و بین لّذتها فیما یحّل ویّجُمُل.

3 . اجتهلدوا فلی أن یکلون زمانکلم أربلع سلاعات: سلاعه لمناجلات اهلل، و سلاعة ألملر المعلاش، و سلاعه لمعاشلره اإلخلوان و الثقلات الّذین 
م، و بهذه السلاعه تقدرون علی الثالث سلاعات. یعّرفونکلم عیوبکلم ویخلصلون لکلم فلی الباطن، و سلاعه تخللون فیها للّذاتکم فلی غیر محلرَّ

4 . ما ُعِبَد اهلل بشیٍء أحبُّ إلی اهلل من إدخال السرور علی المؤمن.
نی و من سرنی فقد سّر اهلل. 5 . من َسّر مؤمناً فقد سرَّ

6 . فمن عالمه اَحدهم ... نشاطاً فی ُهدی.



242

مطالعلات و پژوهش هلای روان شناسلان در سلال های اخیلر، نشلان می دهلد کله اگلر 
ملردم، عواملل شلادی بخش )ماننلد همسلر، دوسلت خلوب، شلغل مناسلب، برنامله 
تفریحلی، معنویلت و...( را تجربله کننلد و در اختیلار داشلته باشلند، رضایت منلدی 
و درجله شلادکامی آنلان افزایلش می یابد)آرگایلل، 1383، ص 46 - 70(. بلر اسلاس 
تحقیقلات تجربلی ثابلت شلده اسلت که شلادی و نشلاط عالوه بلر ایجاد امیلدواری و 
رضایت خاطر از زندگی و نشلاط روانی، باعث تقویت سیسلتم ایمنی بدن، سلالمتی و 
تندرسلتی، روابلط صمیمانله با دیگلران، تحصیلالت و موفقیلت در عرصه های مختلف 

زندگلی می گلردد )عللی پلور، 1379، ص 229(. 

ضوابطوحدودشادی
شلادی و سلرور در دنیلا و زندگی اجتماعی، همانند سلایر لوازمات زندگلی، دارای حد 
و مرزهلا و قوانیلن خلاص خلود اسلت. هیلچ پدیلده ای و هیچ املری، نمی توانلد بدون 
ضابطله و بلدون نظام منلدی باشلد؛ لذا برای شلادی و سلرور نیلز در آموزه هلای دینی 
حلدود و شلرایطی تعیین شلده اسلت.از جمله حد و مرزهای شلادی و خنلده می توان 

بله ملوارد زیر اشلاره کرد:

1(پرهیزازقهقهه
خنده و شلادی اگرچه اشلکالی از نظر اخالقی و شلرعی ندارد و پسلندیده اسلت ولی 
خنلده نبایلد بلا قهقهله و صدای بلند باشلد به  ویلژه خنلده خانم  ها؛ املام صادقدر 
ایلن بلاره می فرماینلد: خنلده قهقهه از شلیطان اسلت1 )حلر العامللی، 1409، ج 12، 
ص 114( یعنلی مذملت شلده اسلت. و در روایت دیگری فرمودند: خنده مؤمن تبسلم 

اسلت2 )همان، ص 115(.

1 . القهقهُه من الشیطان.

2 . ضحک المؤمن تبسم.
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2(اجتناباززیادهرویدرخنده
خنلده و شلادی می بایلد متعلادل و به اندازه باشلد و اگر از حد متعلارف و متعادل خارج 
شلود، نه تنهلا مفیلد نیسلت بلکه ضلرر نیلز خواهلد داشلت. املام صادقمی فرماید: 
خنلده زیلاد، دل را می میراند1)هملان، ص116(. و در روایلت دیگری فرملود: خنده زیاد 
باعلث بی آبرویلی می شلود2 )هملان، ص117(. عللی فرمودنلد: خنده زیلاد هیبت و 
 ارزش انسلان را از بیلن می بلرد3 )مجلسلی، 1403، ج 74، ص 258(. حضلرت داوود
نیلز بله پسلر دلبندش حضرت سللیمان فرملود: ای فرزنلد! از خنلده زیاد بپرهیلز، زیرا 

خنلده زیلاد، انسلان را در قیاملت حقیر و بلی ارزش می کند4)هملان، ج 68، ص 277(.
لبخندانخوشاستامانهچندان
ُگلازخندهخزانگرددبهبستان

بخنــداینازنیــنلیکــنبیندیـش
کهلبـخندفزوندلراکندریـش

3(دوریازخندهمستانهوغافالنه
خنلده و شلادی کله از روی بی خبلری و غفللت و بله خاطلر ملال و مقلام دنیلا باشلد، 
نه تنهلا پسلندیده نیسلت بلکه ناپسلند بلوده و باعلث دل مردگی و بی خبری بیشلتر از 
یلاد و ذکلر خلدا می گلردد. قلارون سلتمگر و ثروتمند وقتی بله مقام و منزللت دنیایی 
رسلید، خنده هلا و شلادی های مسلتانه زیلادی داشلت و بله قلدرت خلود می بالیلد و 
در شلادی های غافالنله غوطله ور بلود تلا اینکله کار بله جایلی رسلید کله قوملش بله 
او گفتنلد: ایلن همله شلادی مغرورانله مکلن کله خداوند شلادی کننلدگان مغلرور را 

دوسلت نمی دارد5)قصلص: 76(.

1 . کثره الضحک تمیت.
2 . کثره  الضحک تذهب بماء الوجه.

3 . من کثر ضحکه ذهبت هیبُتُه.
4 . یا بنی إیاك و کثره الضحک فإّن کثره الضحک تترك العبد حصیراً یوم القیامه.

5 . اَلتَْفَرْح إِنَّ اهللَ اَل یِحبُّ الَْفِرِحیَن.
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عواملنشاطوشادابیدرزندگیجوان
بلرای ایجلاد نشلاط و شلادابی در جوانلان عواملل بسلیار زیادی وجلود دارد کله البته 
بایلد همله آنهلا در چارچوب ضوابط شلرعی و اخالقی بلوده و هماهنگ بلا هنجارهای 

دینلی باشلد.برخی از عوامل مهلم عبارتند از: 

1(تبسموخنده
گرملی تبسلم و نشلاط آوری آن، باعلث رفلع کینه هلا شلده و روابلط انسلانی را تعادل 
می بخشلد. وقتلی می خندیلم، همه چیلز بله نفلع جسلم و روح پیلش ملی رود؛ حتلی 
زمانلی که انسلان غمگین اسلت، بهترین کار این اسلت که در برخورد بلا دیگران، خود 
را شلاد نشلان دهد1)کلینلی، 1407، ج2، ص226(. لبخنلد، کینه هلا را زایلل می کند، 
دل هلا را بله همدیگلر پیونلد می دهلد، و باعث انبسلاط و نشلاط درونی می گلردد و در 
زندگلی، امیلد و آراملش می آفرینلد. خنلده و گشلاده رویی، دام دوسلتی2) مجلسلی، 

1403، ج 74، ص 167( اسلت. 
2.هدیهدادن

هدیله سلمبل عاطفله، محبلت و عالقه منلدی اسلت. هدیله باعلث دوسلتی، محبلت، 
شلادمانی و رفلع کدورت اسلت. پیامبر گرامی اسلالم حضرت محملد درباره نقش 
هدیله در دوسلتی و عالقه منلدی می فرمایلد: بله یکدیگلر هدیله بدهیلد؛ زیلرا هدیه، 
دوسلتی را افزایلش می دهلد.3 )محملد بلن عملر، بلی تلا، ج 25، ص 163(و همچنین 
فرمودنلد: هدیله دادن، دوسلتی ایجلاد می کنلد و روابلط را تلازه می سلازد و کینله را 

می زداید4)مجلسلی، 140ر، ج 77، ص 166(. 

3.آراستگیونظافت
آراسلتگی و نظافلت ظاهلری از ویژگی هایلی اسلت کله در ایجلاد رغبلت، عالقه مندی 

1 . قلال عللی: یلا هّملام المؤملن هلو الکیلس الفطلُن، بشلرُه فلی وجله وحزنه فلی قلبله؛ ای هملام )یکی از یلاران( افلراد مؤملن زیرك و 
هوشلیار هسلتند و همچنیلن شادی شلان در چهلره و غمشلان در درون اسلت )ظاهلر نمی کننلد( .

2 . قال علی: البشاشه حباله الموّده؛ گشاده رویی و خنده باعث دوستی می گردد.
3 . تهاّدوا فاّن الهدیه تضعف الحب.

4 . الهدیه  تورث  الموّده و تجدد االخّوه و تذهب الضغینه.
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بیشلتر  آموزه هلای  و  تعالیلم  در  اینکله  علی رغلم  دارد.  زیلادی  نقلش  شلادابی،  و 
فرهنگ هلا، تأکیلد بلر خصایلص و زیبایی هلای درونلی و معنلوی شلده؛ وللی نبایلد 
از ایلن نکتله نیلز غافلل بود کله تأثیلر زیبایلی ظاهلری افلراد، در ایجلاد واکنش های 
عاطفلی و عالقه منلدی، بسلیار مؤثلر اسلت. بررسلی های تجربلی و میدانی نیلز عالوه 
بلر تأییلد مطاللب فوق، نشلان می دهد کله همه انسلان ها به ویلژه مردان، تحلت تأثیر 
شلدید زیبایلی و آراسلتگی قلرار دارند)آذربایجانلی و هملکاران، 1382، ص250(. بله 
عقیلده روان شناسلان، افلراد زیبا و شلیک پوش و تمیلز، عاطفه مثبلت را برمی انگیزند 

)هملان، 251(. 

4.مثبتنگری،مثبتگرایی
یکلی از نشلانه های سلالمت روان، رویکلرد مثبلت و سلازنده به هسلتی اسلت. چنین 
رویکلردی زمینله ای بلرای گرایلش و برخلورد مثبلت بلا جهلان محسلوب می شلود. 
بله عبلارت دیگلر، مثبت نگلری، مقدمله مثبت گرایلی اسلت. در آموزه هلای دینلی از 
مثبت گرایلی، بله خوش بینلی تعبیر شلده، به طوری کله خوش بینی از صفلات اخالقی 
مؤثر در شلکفتگی به حسلاب آملده اسلت.امام باقرمی فرمایند: پیامبلر فرمود: 
خیلر دنیلا و آخلرت بله کسلی اعطلا نشلد مگلر بله خاطلر حسلن ظن و خوش بینلی 
بله خداونلد )کلینلی، 1407، ج 2، ص 72(. خوش بینلی و گملان نیکلو نسلبت بله 
یکدیگر، نسلبت به حوادث و مسلائل زندگی، و نسلبت به خداوند در سلالمت خانواده 
نقشلی مهلم دارد. خوش بینلی نسلبت بله مسلائل زندگلی و تبیین هلای خوش بینانله 
از حلوادث ناخوشلایند نیلز در توانایلی رویارویلی بلا مشلکالت تأثیلر می گلذارد. در 
مقابلل، تبیین هلای بدبینانله ممکلن اسلت افلراد را دچلار حالت های عاطفلی منفی و 
در نتیجله، بلازداری ایمنلی کنلد. در ایلن حاللت، احتمال بلروز بیماری های جسلمی 
نیلز بیشلتر می شلود. خوش بینلی و مثبت اندیشلی، فلرد را بله تلالش بلرای طراحلی 
نقشله هایی بلرای حلل مشلکالت سلوق می دهد. فرد بلا عمل به ایلن نقشله ها، انتظار 
دارد کارهلا مطابلق نظلر او پیلش رود و همیلن املر باعلث تلالش مضاعلف می شلود 

)دیماتئلو، 1378، ج 2، ص 582 ل 584(. 
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5(تفریحومسافرت
تفریلح و مسلافرت از برنامه هایلی اسلت کله در شلادی و نشلاط افلراد، تأثیر شلگرفی 
دارد. از آنجلا کله تفریلح و مسلافرت بلر جنبه هلای مختللف جسلمی و روحلی و 
روانلی، انسلان ها تأثیلر دارد.پیامبلر گراملی فرمودنلد: سلفر کنیلد تلا تندرسلت 
باشید1)مجلسلی، 1403، ج73، ص221(. بلر اسلاس مطالعلات تجربلی زیلادی کله 
توسلط پژوهشلگران انجلام شلد، ایلن نتیجله حاصلل گشلته کله تفریلح و مسلافرت 
در ایجلاد سلالمتی بدنلی، روحلی، عاطفله مثبلت و نشلاط، تأثیلر زیلادی دارد. بله 
عنلوان مثلال تمرینلات بدنلی و پیلاده روی سلریع 10 دقیقله ای باعلث می شلود کله 
افلراد تا سلاعت ها، سلرحال و شلاد باشلند. همچنین لوین سلان و گلراف2 )1973( در 
روش درمانلی خلود بله نلام »درملان بلا فعالیت هلای شلادی بخش« کشلف کردند که 
فعالیت هلای شلادی بخش مثلل پیلاده روی و تمرین هلای بدنلی، حاللت عاطفلی افراد 
را تلا پایلان روز تحلت تأثیلر قلرار می  دهنلد. در تحقیلق دیگری که توسلط اسلچرر و 
هملکاران3 )1986( انجلام شلد، مشلخص شلد کله ارتبلاط با دوسلتان، غلذا خوردن، 
نوشلیدنی، قلدم زدن در طبیعلت، ارتبلاط جنسلی، بلازی و فعالیت هلای فرهنگلی و 
فعالیت هلای تفریحلی، بلر عواطلف مثبلت، تأثیلر انکارناشلدنی دارد)آرگایلل، 1383، 
ص 184(. للو و آرگایلل4 )1994( دریافتند که بزرگسلاالن انگلیسلی کله فعالیت های 
تفریحلی جلدی داشلتند، از افلرادی کله این فعالیت هلا را نداشلتند شلادتر بودند. در 
تحقیلق دیگلری کله توسلط ریلج و زاتلر5 )1981( انجلام گردیلد، مشلخص شلد که 
فعالیت هلای تفریحلی قوی تریلن منبلع بلرای رضایت از زندگی هسلتند و کسلانی که 
بله فعالیت هلای تفریحی مطللوب می پردازنلد، تجارب لذت بخش شلان افزایلش یافته 

و زندگلی شلادی را احسلاس می کننلد )هملان(. 

1 . َقاَل َرُسوُل اهللِ:  َسافُِروا تَِصحوا.
2 . Lewin  Sohn and  Graf.
3 . Scherer  et al.
4 . Lu  and  Argyle.
5 . Reich  and  Zautra.
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6(ورزش
فوایلد ورزش به ویلژه ورزش هلای هلوازی مثل پیلاده روی، دو، شلنا، والیبال، کشلتی، 
کوهنلوردی و نرملش صبحگاهلی، عبارت انلد از کاهلش فشلار خلون، کنتلرل وزن، 
تقویلت سیسلتم عروقلی، جلوگیلری از پوکلی اسلتخوان، بله تأخیلر افتلادن ناتوانلی 
جسلمی ناشلی از سلالخوردگی، افزایلش امید به زندگلی، ارتقای عزت نفلس و از همه 
مهم تر، نشلاط و شلادابی و احسلاس توانمندی اسلت دیماتئو، 1378، ج1، ص 392( 
تحقیقلات ثابلت کلرده کله ورزش علالوه بر جنبله سلالمتی و زیبایی شلناختی، باعث 
می شلود کله ورزشلکاران از آن للذت ببرنلد و خلقشلان بهبلودی پیدا کند و نشلاط و 
شلادی بیشلتری بیابند)آرگایل، 1383، ص187(. ورزش باعث نشلاط و شلادابی بدن 
بلوده و انسلان را از نظلر روحلی و روانلی سلرزنده و شلاداب می  کنلد و باعلث تقویلت 
اراده انسلان و پویایلی او می گلردد. املام صلادقدر روایتلی می فرماینلد: نشلاط و 
شلادابی در اثلر ده چیلز حاصل می گردد: پیاده روی، سلوارکاری، شلنا در آب، ... 1 )حر 
العامللی، 1409، ج 2، ص 11، ح 24(. ورزش کیفیلت زندگلی را بهبلود می بخشلد و 
بله زندگلی آراملش و نشلاط می دهلد )اسلتیفنز، 2 1988به نقلل از پناهلی، 1387(. 

نکتله مهملی کله بایلد در ایلن مقلام تذکلر داده شلود، مسلئله ورزش بانلوان جوان و 
دیلدگاه اسلالم در ایلن زمینله اسلت. معیلار اساسلی در ایلن خصلوص، این اسلت که 
ورزش بلرای بانلوان اوالً بایلد حافلظ سلالمتی و زیبایلی آنلان باشلد، نه آنکله موجب 
خشلونت و سلختی عضلالت گلردد زیلرا خشلنی و زمختلی متناسلب بلا طبیعت زن 
نمی باشلد و بلدن لطیلف زن نبایلد بلا ورزش هلای سلنگین و خشلن، آسلیب ببینلد 
و هرگلز نبایلد زیبایلی و طلراوت او کله از امتیلازات زن اسلت، در اثلر ورزش هلای 
نامتناسلب، بله خطلر افتد. حضرت عللی دربلاره خصوصیات زنلان می فرمایند:زن 
ماننلد گل لطیلف اسلت و قهرملان نیسلت3 )حلر العامللی، 1409،  ج 14، ص 120(. 
از ایلن روایلت شلریف اسلتفاده می شلود کله کارهلای سلنگین و حتلی ورزش هلای 
سلنگین در شلأن و تلوان خانم هلا نیسلت و به آنان آسلیب می رسلاند. ثانیلاً از دیدگاه 

1 . النشره فی عشره أشیاء، المشی، و الرکوب و االرتماس فی الماء.
2 . Stephens.

3 . المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه.
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اسلالم، ورزش بانلوان می بایسلتی از هرگونله خودنمایلی و جلوه گلری بله دور باشلد و 
می بایلد در محیطلی سلالم و بله دور از بی عفتی و ارتبلاط با نامحرم باشلد. قرآن کریم 
در سلوره نلور آیله 31 می فرمایلد: ای پیامبلر بله زنلان و دختلران بگلو چشمانشلان 
را از نامحلرم بپوشلانند و زیبایلی خلود را بله نامحلرم نشلان ندهنلد و حریلم عفلت و 

پاکدامنلی را حفلظ کنند. 

7(دیدوبازدیدوصلهرحم
یکلی از تأثیرگذارتریلن و بلا اهمیت تریلن عواملل بلر بهداشلت روان، نشلاط درونی و 
شلادکامی انسلان ها، دیلد و بازدیلد و انجلام صله رحلم اسلت. توصیه اکید بله ارتباط 
خویشلاوندی و دوری گزیلدن از قطلع ارتبلاط، یکی از راهبردهای اخالقی، بهداشلتی، 
روان شلناختی و حقوقلی اسلالم در ایجلاد همبسلتگی و تحکیلم پیوندهلای اجتماعی 
و تأمیلن شلادکامی افلراد اسلت. صلله رحلم آثلار تربیتلی، روان شلناختی، اجتماعی، 
دینلی، معنلوی و ملادی زیلادی دارد کله مجال پرداختن بله همه آنها در این قسلمت 

از بحث نیسلت.1 
صله رحم و دید و بازدید خویشاوندی زمینه ارتباطات عاطفی و انسانی را توسعه داده 
از روابط منطقی قرار می دهد. وقتی خویشاوندان در جمعی  را در شبکه ای  افراد  و 
و  روانی  نیازهای  می کنند،  برقرار  عاطفی  دادوستد  و  می کنند  پیدا  صمیمی حضور 
عاطفی آنان ارضا شده و احساس محبوبیت و ارزندگی می کنند. این احساسات مثبت و 
انرژی روانی حاصل از آن، باعث نشاط درونی و پاالیش روح و رفع اندوه می گردد. امام 
صادقمی فرمایند: صله رحم، خلق و خو را نیکو و دست را با سخاوت و دل را پاکیزه 
... می گرداند2)کلینی، 1407، ج 2، ص 151(. و امام علی فرمودند: قطع رحم و 
قطع رابطه با خویشان، حزن و اندوه را به دنبال دارد3)مجلسی، 1403، ج 51، ص 
263(. و همچنین فرمودند: قطع کننده رحم از آسایش و راحتی بهره ای ندارد4)همان(.

1 . برای مطالعة بیشتر ر.ك: سیدحسین شرف الدین، تحلیل اجتماعی صله رحم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 1378.
2 . صله االرحام تُحّسُن الخلق و تُسّمع الکّف و تطیُب الّنفس.

3 . قطیعه الرحم تورث الهّم.
4 . الراحة لقاطع القرابه.
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8(مزاحوشوخی
شلوخی و ملزاح یکلی از عواملل شلادی بخش و سلرورآفرین اسلت. زیرا شلوخی باعث 
انبسلاط خاطلر و ایجلاد انلرژی مثبلت بلوده و ایلن دو در شلادابی و نشلاط روانلی 
افلراد، الزم و مفیلد هسلتند. شلوخی حالتلی مثبلت در ذهلن اسلت و موقعلی ایجلاد 
می شلود کله فلردی موضوعلی ناهمخلوان، غیرمنتظلره و یلا سلرگرم کننده را بگویلد. 
شلوخی باعلث ایجلاد خللق مثبت بوده و شلادی آفرین اسلت. شلوخی می تواند فشلار 
روانلی و اسلترس ها را کاهلش دهلد. شلوخی هیجلان قلوی و مثبلت ایجلاد می کند و 
باعلث به وجلود آملدن تصویری جلذاب و دوست داشلتنی از افراد می گردد. شلوخی از 
سلنت های اجتماعلی اسلت که می تلوان آن را به عنلوان منبعی قوی در پیوسلتگی ها 

و دلبسلتگی های اجتماعلی قلملداد کلرد )آرگایلل، 1383، ص 94 ل 105(. 
برخلی از مطالعاتلی کله دربلاره شلوخی و ملزاح انجلام گرفتله، بیان کننلده رابطله 
روشلنی بین شلوخی و شلادی اسلت. در مطالعه ای که توسلط راچ1 و کارل2 )1998( 
روی 263 نفلر امریکایلی و 151 نفر آلمانی انجام شلد و پرسلش نامه شلادی و مقیاس 
احسلاس شلوخی، در بیلن آنلان اجلرا گردید، همبسلتگی بسلیار باالیی بین شلوخی 
و شلادی به دسلت آمد)هملان، ص94(. همچنیلن تحقیقلات ثابلت کلرده کله افلراد 
برونگلر و کسلانی کله مهارت هلای اجتماعلی مطلوبلی دارنلد، شلادتر بلوده و نشلاط 
بیشلتری دارند)هملان( در آموزه  هلا و تعالیلم دینلی، شلوخی و ملزاح ملورد تأییلد و 
قبلول بلوده و امری جایز شلمرده شلده اسلت، حتلی شلوخی و زنده دللی از ویژگی ها 
و صفلات افلراد مؤمن به حسلاب آمده.املام صادقمی فرمایند: هیچ مؤمنی نیسلت 
مگلر اینکله دعابله دارد، راوی سلؤال می کنلد که دعابه چیسلت؟ حضلرت می فرماید: 
مقصلود، ملزاح و شلوخی اسلت3) مجلسلی، 1403، ج 73، ص 60(. در سلیره عمللی 
و تعاملالت اجتماعلی معصومیلن نیلز، بسلیار مشلاهده شلده که آنها اهل شلوخی 
و ملزاح بوده انلد. از یونلس شلیبانی روایلت شلده اسلت کله: املام صادقبله ملن 
فرمودنلد: چقلدر بلا یکدیگلر شلوخی می کنید؟ گفتلم: خیلی کلم! املام فرمودند: چرا 

1 . Ruch.
2 . Carrell

3 . ما من مؤمن إال و فیه دعابٌه قلُت و ما الدعابه؟ قال: المزاح.
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بلا یکدیگلر شلوخی نمی کنیلد؟ همانلا کله شلوخی از خوش اخالقلی اسلت، همانلا با 
ملزاح و شلوخی می توانلی بلرادر دینلی ات را شلاد نمایلی؛ رسلول خلدا بلا ملردم 

شلوخی می کلرد تلا ملردم را خوشلحال سلازد1)کلینی، 1407، ج2، ص663(.

شرایطوآدابشوخی

گرچله ملزاح و شلوخی در جای خود مطلوب، پسلندیده و الزم اسلت اما اگلر از حد اعتدال 
خارج شلود و شلرایط آن در نظر گرفته نشلود، ممکن اسلت احترام و جایگاه فرد را متزلزل 

کنلد و ارزش او را کاهلش دهلد. لذا به نکاتی در رابطه با آداب شلوخی اشلاره می شلود: 
الف.شوخیبایستیبجاوبحقباشد

گرچله در آموزه هلای دینلی و اخالقی اسلالم، شلوخی مورد تأیید اسلت وللی می باید 
جهلت دار، مفیلد و سلازنده باشلد. اسلالم هرگلز اجلازه نمی دهلد در شلوخی بی ادبی، 
حلرف لغلو، بیهلوده و سلخنان نیلش دار و باطل اسلتفاده گلردد. پیامبر گرامی اسلالم 
می فرماینلد: ملن شلوخی و ملزاح می کنلم؛ املا هرگلز از جلاده حلق خارج نمی شلوم 
و حلرف باطلل و بیهلوده نمی گویلم.در محضلر رسلول خلدا گروهلی نشسلته بودنلد، 
پیرملردی از اصحلاب برخاسلت تلا از مسلجد بیلرون رود، وی کفش هلای خلود را 
فراملوش کلرد بلا خلود ببلرد. چلون بله در مسلجد رسلید متوجه شلد و بازگشلت تا 
کفش هلای خلود را بلردارد، وللی فلردی از اصحاب کفش هلای او را برداشلته و مخفی 
نملوده بلود. پیرملرد برگشلت و گفلت: کفش هلای ملن کجاسلت؟ برخلی گفتنلد: ما 
کفش هلای تلو را ندیدیلم. حضلرت متوجله آنلان شلده و فرمودنلد: چگونله مؤمنی را 
ناراحلت می کنیلد و می ترسلانید، علرض کردنلد: شلوخی می کنیم، حضرت دو یا سله 
بلار سلخن خلود را تکرار فرمود: آیا شلوخی بلا ناراحتی و ترسلاندن مؤملن؟!) اکبری، 

1380ص 135( 

1 . علن یونلس الشلیبانی قلال: للی ابوعبلداهلل: کیلف مداعبله بعضکم بعضلاً؟ قلت: قلیلاًل، قال: هاّل تفعللوا؟ فلإّن الُمداعبه من حسلن الخلق و 
ه. إنّلک لَُتدِخلُل بهلا الّسلرور عللی أخیلک. و لقلد کان النبی یداعلب الّرجل یرید به أن یسلرَّ
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ب.توجهبهشرایطروحیواخالقیافراد

از جمله نکاتی که بایسلتی در شلوخی ها مورد توجه باشلد، این اسلت که باید شلرایط 
روحلی، سلنی، شلخصیتی و موقعیلت  زمانلی و مکانی افلراد و ظرفیت فلردی را باید در 
نظر داشلت. گاهی شلخص از نظر روحی آشلفته و غمزده اسلت، گاهی خسلته و نگران 
اسلت، گاهی در حال سلخنرانی جدی اسلت و... که نباید در اینجا ها شلوخی کرد. زیرا 

شلوخی بی جلا نه تنها مفیلد نبوده، بلکله باعث دشلمنی و کلدورت می  گردد.

ج.بهاندازهبودن

رعایلت اعتدال و میانه روی در هر کاری پسلندیده اسلت و در شلوخی نیلز باید اعتدال 
رعایلت گلردد. اگلر اعتلدال نباشلد، آسلیب ها و ضررهایی به وجلود می آیلد و حکمت 
و فلسلفه شلوخی که ادخال شلادی و نشلاط و به وجود آوردن شلادمانی اسلت، از بین 

می رود. 
شلوخی زیاد در اسلالم مذمت شده اسلت.حضرت علی می فرماید: از شوخی اجتناب 
کنیلد؛ زیلرا باعلث از بیلن رفتلن نلور ایملان و کاهلش جوانملردی می گردد1)کلینلی، 
1407، ج 2، ص 665(. همچنیلن حضلرت فرمودنلد: هلر مقلدار فردی شلوخی کند، از 
عقلش کاسلته می شلود2 )حر العاملی، 1409، ج 12، ص 120(. اگر در شلوخی اعتدال 
نباشلد، باعلث کاهلش آبلرو و هیبت می شلود؛ املام صلادق می فرمایند: از شلوخی 
پرهیلز کنیلد؛ زیلرا باعث می شلود آبروی انسلان بلرود و باعث کاهش هیبلت و صالبت 

افلراد می شلود3 )کلینلی، 1407، ج 2، ص 665(.
هملان طلور کله مالحظله فرمودیلد، گرچه شلوخی و مزاح از نلگاه دینی، املری جایز 
و مطللوب اسلت؛ وللی اگلر از حلد اعتلدال خارج شلود، آسلیب هایی خواهد داشلت و 
روایاتلی کله شلوخی را مذملت کرده، ناظر به افراط و زیاده روی در شلوخی اسلت و ااّل 
اصل شلوخی مورد تأیید بوده و در سلیره عملی معصومین بسلیار مشلاهده شلده 

کله اهل شلوخی و ملزاح بوده اند.

1 . قال علی: إیاك و المزاح فإنّه یذهب بنور ایمانک و یستخفُّ بمروتک.
2 . قال علی: ما مزح الّرجل ُمْزحه إاّل مّج من عقله مّجه.

3 . قال الصادق: إیاکم و المزاح فإنّه یذهب بماء الوجه و مهابه الّرجال.
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9(لباسهایشادوخوشرنگ
یکلی از چیزهایلی کله زمینه نشلاط و شلادابی را به وجلود می آورد، رنگ های مناسلب 
اسلت. اندیشلمندان در زمینله رنگ شناسلی و آثلار و خلواص آن، بحث هلا و تحقیقات 
زیلادی انجلام داده انلد و تأثیلرات انلواع رنگ هلا را روی احسلاس، فکر و روان انسلان، 
بررسلی کرده انلد. به عنلوان مثلال، رنگ قرملز خاصیت حرارتلی داشلته و در اصطالح 
بله »رنلگ گرم« گفته می شلود و از لحلاظ روانی اثر تحریکی و هیجانی داشلته و برای 
افلراد عصبلی زیان آور اسلت؛ للذا اسلتفاده از تصاویر قرملز، چراغ خواب قرملز و لباس 
قرملز، توصیله نمی شلود. رنلگ آبلی، زرد، سلفید و سلبز، رنگلی متعلادل، آرام بخش، 
بهجلت آور و نشلاط آور اسلت و باعلث رفلع خسلتگی و کلدورت خاطلر می گلردد؛ لذا 
توصیله شلده از تماشلای طبیعلت، سلبزه زارها، دریاها و آبشلارها که معملوالً به رنگ 
آبلی و سلبز اسلت، بهلره بلرده شلود.1 در قلرآن کریلم و روایلات معصومیلن بله رنگ 
سلبز و زرد، عنایلت ویلژه ای گردیلده اسلت.در سلوره الرحملن آیله 76 می فرمایلد: 
بهشلتیان در حاللی کله بلر تکیه گاه های سلبز و بسلاط زیبا تکیله داده انلد2 )الرحمن: 
76(. و در آیله دیگلری می فرمایلد: باالپلوش آنلان )بهشلتیان( از دیبلای سلبز و حریر 
اسلت3 )انسلان: 21(. در قلرآن کریم درباره خاصیت نشلاط آوری رنلگ زرد رنگ گفته 
شلده: گاوی باشلد زرد کله رنلگ آن بینندگان را شلاد و مسلرور می کنلد4 )بقره: 69(. 
از املام باقلر نقلل شلده که می فرمود: کفش زرد بپوشلید که موجب سلرور اسلت. 
خالصله اینکله بلا بهره گیلری از قلرآن کریلم و روایلات معصومیلن و تحقیقلات 
روان شناسلان می تلوان نتیجله گرفلت کله لباس هلای شلاد مثل سلبز، زرد، سلفید و 
آبلی در ایجلاد نشلاط و شلادابی مؤثر اسلت و للذا توصیه می شلود همسلران در منزل 

از ایلن لباس  هلا بهلره بگیرند.

1 . بلرای مطالعلة بیشلتر دربلارة رنگ هلا، ر.ك: آییلن بهزیسلتی در اسلالم، )رنلگ پوشلاك( ج 2، ص 40 بله بعلد، تألیلف احملد صبلوری 
اردوبلادی، دفتلر نشلر فرهنلگ اسلالم، قلم، 1367 و کتلاب روان شناسلی رنگ هلا، تألیلف ماکس لوشلر، ]بی جا[، انتشلارات درسلا، 1374.

2 . ُمتَّکِئیَن َعلَی َرْفَرٍف ُخْضٍر َو َعْبَقِری ِحَساٍن.
3 . َعالِیُهْم ثِیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر.

َّْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِریَن. 4 . إِنَّها بََقَرٌه َصْفَراء َفاقِلٌع ل
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10(نیایشباخداوحضوردراماکنمذهبی
انسلان در حلال پرسلتش می  خواهلد از وجود محلدود خویش پرواز کنلد و با حقیقتی 
پیونلد یابلد کله در آنجلا کاسلتی، فنلا و محدودیت وجلود نلدارد و به قول انیشلتاین، 
دانشلمند بلزرگ عصلر ملا:در ایلن حلال فلرد بله کوچکلی آملال و اهداف بشلری پی 
می بلرد و عظملت و جالللی را کله در ملاورای املور و پدیده هلا در طبیعلت و افلکار 

تظاهلر می نمایلد، حلس می  کنلد )واعظی نلژاد، 1381، ص19(. 
آن،  به وسلیله  کله  اسلت  متعارفلی  و  حیاتلی  عملل  »نیایلش،  می گویلد:  اقبلال 
جزیلره کوچلک شلخصیت ملا وضلع خلود را در کل بزرگ تلری از حیلات اکتشلاف 
می  کند«)هملان(. از ایلن رو وقتلی بلا پلروردگار مناجلات می کنلد، به نورانیلت روح و 
 جلان نائلل شلده و شلاکله وجلودی او بله ثبلات و امنیت می رسلد. حضلرت علی
فرمودند:بلر تلو بلاد بله نیایش و ذکر پلروردگار، زیرا یلاد خداوند موجلب نورانیت قلب 
انسلان و شلادی درونلی می شلود1)تمیمی آملدی، 1410، ص443(. در روایتی نورانی 
حضلرت محملد فرمودند:بلا عبلادت و یلاد خلدا دل هلا زنلده می شلود، و ملرگ 
دل هلا در فراموشلی خداسلت2)ورام، بلی تلا، ج 2، ص 120(. انسلان بلا عبلادت خلود 
بله اقیانلوس رحملت و برکات الهی متصل شلده و از چشلمه جوشلان کمال اسلتفاده 
نملوده و دل و جلان خلود را بله ثبلات و اطمینلان رهنملون می شلود و شلخصیت 
کوچلک و ناتلوان خلود را در حیلات بی بدیللی کله هملان ذات قیلوم ابلدی اسلت، به 

آراملش، نشلاط و سلکون می رسلاند.

سبکزندگیاسالمیدردوستیها
یکلی از نیازهلای اساسلی روان انسلان نیاز به دل بسلتگی و تعلّق به گلروه و ارتباط با 
همنوعلان و همسلاالن اسلت. افلراد انسلانی در هر مرحله از رشلد و تحلّوالت زندگی، 
محتلاج گلروه یلا فلردی هسلتند کله بله آن تعلّق داشلته باشلند. ایلن گلروه در ابتدا 
خانلواده اسلت و سلپس مدرسله و دوسلتان و کملی بعلد جامعله و افلراد آن. فلرد به 

1 . علیک بذکر اهلل فانّه نور القلوب. 
2 . بذکر اهلل تُحیی القلوب و بنسیانه موتُها. 
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وسلیله دوسلتان و افلراد جامعله و بله وسلیله قضلاوت آنلان، به خصوصیلات اخالقی و 
اسلتعدادهای خلود پلی می بلرد و در ارتبلاط بلا جامعله، آداب و رسلوم اجتماعلی را 
می آملوزد و هنجارهلای اجتملاع را کشلف می کنلد. دوسلت و ارتباطلات دوسلتانه 
باعلث رشلد شلخصیت و کملال آن می شلود. اگرچله دوسلتی و رفاقلت بلا دیگلران 
می توانلد ضررهایلی هلم بلرای انسلان بله وجلود آورد، بخصلوص اگلر دوسلتی ها 
افراطی و غیرمتعادل باشلند مثل وابسلتگی بیش از حد به دوسلت و تقلید کورکورانه 
از او وللی فوایلد و ثملرات دوسلتی متعادل و سلنجیده به حّدی هسلتند که ضررهای 
آن قابلل قیلاس بلا فواید آن نمی باشلند.در این بحلث به موضوعات محتللف در رابطه 

بلا دوسلت پرداخته می شلود.

اهمیتدوستی
حضرت امیرالمؤمنین می فرماید: فرزندم! نخسلت دوسلت، سلپس راه1 )محمدی 
ری شلهری، 1362، ج 4، ص 157(. سلقراط، اندیشلمند کم نظیلر، می گویلد: مردم 
هلر کلدام آرزویلی دارنلد؛ یکی ملال و ثلروت می خواهد و دیگلری افتخار مقلام، ولی 

بله عقیلده ملن، یک دوسلت خوب از تملام این ها بهتر اسلت )هملان، ص131(. 
دوست شایسته یکی از سرمایه های بزرگ زندگی و از عوامل خوش بختی و سعادت 
طبقات  همه  برای  شایسته  و  خوب  رفیق  داشتن  اگرچه  می شود.  محسوب  انسان 
از  نوجوانان  و  جوان  نسل  برای  ولی  است،  الزم  زندگی  مراحل  تمام  برای  و  مردم 
قرار  اجتماعی  زندگی  آستانه  در  که  جوانان،  زیرا  است؛  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
گرفته اند، می توانند با کمک دوستان آگاه، دلسوز، شایسته و جوانمرد، شخصیت خود 
را رشد دهند و استعدادهای خویش را به شکوفایی برسانند. بدون دوست انسان چگونه 
می تواند از گردنه های دشوار زندگی بگذرد؟ انسانی که هنوز برای خود شبکه ای از 
روابط اجتماعی سالم، که او را در تحقق بخشیدن به اهداف و حل مشکالتش یاری 

رساند، به وجود نیاورده است، چگونه موفق خواهد شد؟
دوسلت شایسلته زمینه سلاز پیشلرفت و موفقیلت جوان اسلت و از طریلق گفتوگوی 

1 . َسل عن الرفیق قبل الطریق.
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علملی و تبلادل افلکار و اندیشله ها، باعث بالندگی و پویایی انسلان می گردد. انسلانی 
کله از نعملت دوسلت پلاك و دلسلوز محلروم اسلت بله شکسلت و نافرجاملی گرفتار 
می آیلد؛ زیلرا کسلی را نلدارد تلا از فکر و اندیشله و مشلاوره او اسلتفاده کنلد و عقل 
یلک نوجلوان قلادر نیسلت تملام راهکارهلا و مصاللح زندگلی را تشلخیص دهد.املام 
صلادق در ایلن زمینله می فرماید: کسلی که بله افزودن بلرادران و دوسلتان خود 

راغلب نباشلد، بله شکسلت گرفتلار می آیلد1 )مجلسلی، 1403، ج 75،  ص232(.

شیوههایدوستیابی
دوست یابی در دوران جوانی معموالً به دو شیوه صورت می گیرد:

1.روشاحساسی
در ایلن روش، انتخلاب دوسلت تنهلا بلر اسلاس هیجان و احساسلات لحظله ای انجام 
می پذیلرد و ایلن روش از اندیشله و تعّقلل تهی بلوده، به عاقبت و ثمرات این دوسلتی 
توجله کافلی نمی شلود و همیلن که نیاز نوجلوان را به طلور موقت بلرآورده می کند، 
کافلی اسلت. املا اینکله در میانله راه و یلا پایلان آن چله نتایجلی بله بار خواهلد آمد، 

بلرای او اهمیتلی ندارد.
ایلن روش انتخلاب دوسلت گرچله بسلیار آسلان و بلدون زحملت اسلت و بسلیاری 
از نوجوانلان هلم در دام این گونله دوسلتی ها گرفتلار می آینلد، وللی عاقبلت ایلن 
رفاقت ها معموالً شکسلت و ناکامی و تباه شلدن عمر و جوانی اسلت. منشلأ بسلیاری 
از مفاسلد اخالقلی، کله نوجوانلان در آن گرفتار می شلوند به دلیل این نلوع ارتباطات 
اسلت و از طریلق همیلن رفاقت هلای هیجانی و احساسلی اسلت که نوجوانلان را آرام 
آرام بله دام اعتیلاد، انحرافلات جنسلی، اخالقلی و بلزه کاری می کشلانند و فرصلت 
تعّقلل و اندیشله را از آنلان می گیرنلد. از ایلن رو، اگلر انتخلاب دوسلت صرفلاً از روی 

احساسلات باشلد خطرناك اسلت. بنابرایلن، بایلداز عقلل و شلرع نیز کملک گرفت.

1 .َ َمنْ  لَمْ  یْرَغْب  فِی ااِلْسِتکَثاِر ِمَن اإْلِْخَواِن ابُْتلِی بِالُْخْسَران .
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2.روشعقالنی
بله کارگیلری ایلن روش اسلتمداد از بهتریلن یلار زندگلی، یعنلی »عقل« اسلت. عقل، 
حّجلت و هدایتگلر درونلی اسلت و اگلر کارهای انسلان بلر اسلاس هدایلت و راهنمایی 
او انجلام گیرنلد، بلا سلعادت و پیلروزی هملراه می شلوند، و شلخصی را که عقلل برای 
انسلان رفیلق راه می سلازد، هلم در دنیا و هلم در آخرت، مفید به حلال او و باعث کمال 
او می گلردد. عقلل بله عنلوان هدایتگلر درونی، به انسلان توصیله می کند تلا از تجارب 
افلراد بزرگسلال و دلسلوز، که مورد اطمینان هم هسلتند، کمک بگیلرد؛ همچنین عقل 
اقتضلا می کنلد تلا بله سلراغ فرمایش هلا و راهنمایی هلای معصوملان برویلم و بر 
اسلاس معیارهایلی کله آن بزرگواران بلرای انتخاب دوسلت بیان کرده انلد، عمل کنیم. 
زیلرا حّجلت ظاهلری خداونلد بلرای انسلان ها، پیامبران هسلتند و در مجملوع خداوند 
بله وسلیله دو حجلت درونلی )عقل( و بیرونلی )پیامبران( انسلان ها را بله خوش بختی 
و سلعادت می رسلاند، ایلن دو حجلت الهی مکّمل همدیگلر بوده، تضادی بلا هم ندارند.

ویژگیهایروشعقالنی:
1. توجه به سرانجام دوستی؛  

2. پرهیز از شتاب زدگی در انتخاب دوست؛  
3. سنجش دوستان با معیارهای عقلی.  

حضلرت عللی در تبیین روش دوسلت یابی عقالنی می فرماید: کسلی که پس از یک 
امتحلان خلوب، دوسلتی برگزیند رفاقت و دوسلتی آن هلا دایمی و موّدت ایشلان محکم 
خواهلد بلود، و کسلی کله بلدون امتحلان و دقلت در احلوال دیگلران، دوسلت و بلرادری 

برگزینلد بله افراد شلرور و گم راه گرفتار می شلود1 )تمیملی آملدی، 1366، ص416(.

ویژگیهایدوستخوب
دوسلت خلوب بایلد دارای ویژگلی هایلی از قبیلل عقلل و درایلت، صداقت و راسلتی، 
بزرگلواری و اصاللت خانوادگی، شایسلتگی و نیکی، وادارنده بله اطاعت خدا و برآورنده 

تُُه، َو َمْن اتََّخَذ اَخاً ِمْن َغیِر اخِتبار ألجأُه االِضِطراُر الی ُمراَفَقِه األشرار.  ت َمودَّ 1 . َمن اتَّخَذ اَخاً بَْعَد ُحسِن االختیاِر داَمْت ُصحَبُتُه و تَأکدَّ
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نیاز دوسلت باشلد.همچنین بایسلتی از صفاتی از قبیل حماقت، دروغ، فسلاد اخالقی، 
چاپلوسلی، حیله گلری و ناجوانمردی به دور باشلد.1

نکتهمهم
تملام نکاتلی کله دربلاره شلرایط دوسلت و صفلات دوسلت بیلان شلدند مربلوط بله 
زمانلی هسلتند کله می خواهیلم بلا کسلی دوسلتی پایلدار و رسلمی داشلته باشلیم 
و می خواهیلم بلا آن هلا رفلت وآملد کنیلم، و گرنله در برخوردهلای روزملّره و روابط 
اجتماعلی، کله بلا افلراد متعلددی روابلط اجماللی دارد مثلال، بلا هم کالسلی ها یلا 
هم محله ای هلا وجلود تملام شلرایط دوسلتی الزم و ضلروری نیسلت و اصلاًل این هلا 
قابلل حصلول نیسلتند؛ چون هم محله ای و هم کالسلی و افرادی که بلا آن ها ارتباط 
اجماللی و کملی دارد بله طلور جبلری بلر انسلان تحمیلل می شلوند و معیارهایی که 
در روابلط دوسلتانه الزمنلد بلا معیارهایلی کله در روابلط اجتماعلی مطرحنلد، فلرق 
دارنلد؛ زیلرا دوسلتی یک ارتباطی صمیمی و دارای گسلتره بیشلتر و تعامالت بشلری 
اسلت، وللی روابط اجتماعی از گسلتره زیادی برخلوردار نبوده و ارتباطات سلطحی تر 
می باشلند و تأثیرپذیلری قابلل توجهلی در ارتباطلات اجتماعی به چشلم نمی خورد.
مسلئله دیگلر اینکله چلون دوران جوانلی دوران کم تجربگلی اسلت و احتملال خطلا 
و لغلزش در افلراد وجلود دارد، بعضلی خطاهلای دوسلتان کله چنلدان حلاّد و عمدی 
نیسلتند بایلد نادیلده انگاشلته شلوند و در رفلع و اصالح آن هلا اقدام گلردد و نباید با 
کوچک تریلن خطلا و اشلتباهی، دوسلتی و رفاقلت را بله هلم زد. بله، اگر شلخصی به 
گنلاه و بلزه کاری جلّدی آللوده شلده اسلت، بایلد از او جدا شلد و این کار الزم اسلت.

ارتباطدختروپسر
بله دلیلل اهمیلت ایلن بحلث و گرفتلاری برخلی از جوانان به این آسلیب ها، جلا دارد 

کملی در این بلاره بحث شلود.

.1387 ،1 .برای تفصیل بیشتر ر.ك: پناهی، علی احمد، جوانی فصل شکفتن، قم، انتشارات موسسه امام خمینی



258

تعریفارتباط
ارتبلاط یعنلی پیونلد داشلتن، بلا همدیگلر بلودن، بلا همدیگلر مالقلات داشلتن، بلا 
دیگلری رفت وآملد داشلتن، چیلزی را بله چیلزی بسلتن و بلا همدیگلر حشلر و نشلر 

ص 1379(.  ج 1،   ،1372 داشلتن)دهخدا، 

نمودهایروابط
ارتباطلی کله بیلن افراد انسلانی ایجلاد می شلود نمودهلا و مصادیق مختلفلی دارد که 

بعضلی از آنهلا مجلاز، و بعضلی دیگر ممنوع اسلت.
الـف(ارتبـاطورفاقـتدوجنـسموافـق: این ارتبلاط و دوسلتی قطعلاً جایز اسلت و 

اشلکالی نلدارد؛ مثلل ارتبلاط و دوسلتی دو ملرد یلا دو زن بلا یکدیگلر.
ب(ارتبـاطکـودکانخردسـال: ایلن ارتباط نیلز طبیعی و مجاز اسلت؛ مثلل ارتباط و 

دوسلتی دختر خردسلال با پسلر خردسلال یا دو پسلر خردسلال بلا یکدیگر.
ج(ارتبـاطاسـتادوشـاگرد: ایلن ارتبلاط در شلرایط خلاص و به منظور اهلداف خاص 
آموزشلی اشلکال نلدارد؛ البتله بلا حفلظ محدودیت شلرعی و مسلائل اخالقلی. هرگز 
نبایلد در ایلن قسلمت بی احتیاطلی شلود، مگلر وجلود ضرورت هلا. در مجملوع اگلر 
این چنیلن ارتباطلی ایجاد نشلود، بهتر اسلت؛ زیرا دل بسلتگی عاطفی ایجلاد می کند.

د(ارتبـاطدختـروپسـر: ارتباط دختر و پسلر باللغ و جلوان از منظر دینلی و اخالقی 
مجلاز نیسلت، مگلر در موارد خلاص و با شلرایط خاص.

عللوانگیزههایبرقراریارتباطباجنسمخالف
برقرار کردن ارتباط با جنس مخالف با انگیزه های مختلفی صورت می گیرد؛ از جمله: 

1.کسـبشـناختبـرایازدواج: انگیلزه بسلیاری از جوانلان، به ویلژه دختلران کله به 
ارتبلاط بلا جنلس مخاللف رو می آورنلد، کسلب اطالعلات در ملورد طلرف مقابلل و 
انتخلاب آگاهانله او به عنلوان همسلر آینلده اسلت. ایلن گلروه بلر ایلن باورنلد کله بلا 
دوسلتی و ارتبلاط بهتلر می تلوان ابعلاد شلخصیتی فرد را شناسلایی کلرد و در صورت 

احلراز هماهنگلی، می تلوان او را به عنلوان همسلر آینلده برگزیلد.
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2.انگیـزهجنسـی: از انگیزه هلای دیگلر ارتبلاط دختلر و پسلر، بهره بلری جنسلی 
اسلت. ایلن پدیلده در میلان اقشلاری از جامعه که از لحاظ رشلد فکلری و فرهنگی در 
انحطلاط شلدیدی بله سلر می برنلد، بیشلتر دیلده می شلود. ایلن افلراد بلرای ارضای 
غرایلز جنسلی خلود، همله ارزش هلای خانوادگلی و فردی شلان را قربانلی می کنند و 
بله رفتلاری دسلت می زننلد که بلرای اغلب افراد جامعه، بسلیار پسلت تلقی می شلود. 
البتله انگیلزه فلوق بیشلتر در پسلران وجلود دارد و دختلران، تأمین عاطفلی را وجهه 

هملت خلود در ارتبلاط قلرار می دهند.
3.کسـبوجهـهاجتماعـی: یکلی دیگلر از انگیزه هلای ارتبلاط بلا جنس مخاللف این 
اسلت کله پسلران، داشلتن دوسلت دختر را یلک قلدرت اجتماعلی بلرای خلود تصور 
می کننلد و دختلران نیلز، داشلتن دوست پسلر را یلک جاذبله فلردی و اجتماعی برای 
خلود به حسلاب می آورنلد. ایلن افلراد همچنیلن بلرای اینکله در جمع دوسلتان مورد 
تحسلین قلرار بگیرنلد تلا دسلت کم بی عرضله و بی جرئلت خوانلده نشلوند، بله دنبال 

دوست پسلر یلا دختلر می گردنلد.
ایلن نگرش هلا نقلش مهملی در تحریک و تلالش دختران و پسلران برای دوسلت یابی 
دارد. چنیلن نگرش هایلی اسلت کله گاه برخی دختلران و پسلران را وادار می کند تا از 
طریلق صحنه سلازی و اسلتفاده از روش هلای تقلبلی این گونله وانمود کننلد که دارای 

دوست پسلر یا دوسلت دختر هسلتند.
4.تأمیـننیـازعاطفـی: دختلران و پسلرانی کله ملورد بی محبتلی در خانلواده قلرار 
می گیرنلد و از وضعیلت روانلی و اجتماعلی خویلش ناراضی هسلتند و در ایلن زمینه، 
خلود را سلرگردان و آشلفته می یابنلد، از طریلق برقلراری روابلط پنهلان بلا جنلس 
مخاللف، در صلدد کسلب رضایت یلا به عبارت دیگر، به دنبال یافتن شلرایطی هسلتند 
کله بلرای آنهلا اطمینان خاطلر و رضایتمندی بیشلتری فراهلم آورد و پناهگاهی برای 

جبلران کمبلود محبت خلود فراهلم آورند.
5.اشـاعهفحشـاوبیعفتـی: برخلی از دختلران و پسلران بله دلیلل هملکاری بلا 
شلبکه های خارجلی و کسلانی کله قصلد دارنلد در کشلورهای اسلالمی بله تهاجلم 
فرهنگلی بپردازنلد، بله ارتبلاط بلا جنلس مخاللف روی می آورنلد و از ایلن طریلق به 
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اشلاعه بی عفتلی و گنلاه اقلدام می کننلد. کسلانی وجلود دارنلد کله از سلازمان های 
خارجلی و ضددینلی پلول می گیرنلد تلا بله ترویلج ظواهلر فسلاد و انحرافات جنسلی 
بپردازنلد و همین کله بلا دختلری دوسلت می شلوند به هملراه او در خیابلان، دانشلگاه 
و... راه می رونلد و باعلث تحریکات جنسلی دیگران می شلوند و همچنیلن باعث از بین 

رفتلن قبلح گنلاه و بسترسلازی بلرای انحرافلات می گردنلد.
6.الگـوگرفتـنازجوامـعغیرخـودی: متأسلفانه بخلش قابلل توجهلی از جوانلان ما، 
ارزش هلا و هنجارهلای اجتماعلی خلود را از محیلط غیر خلودی و غیر اصیلل جواملع 
دیگلر می گیرنلد. بی تردیلد گسلترش ارتباطلات اجتماعلی و توسلعه آن، گسلترش و 
توسلعه فّنلاوری و وسلایل ارتباط جمعلی و علوارض پدیلده جهانلی شلدن در همله 
عرصه هلا، در ایلن خودباختگلی و روی آوردن بله فرهنلگ بیگانه، نقش اساسلی دارد. 
ایلن امور سلبب می شلود جوانلان، فرهنگ هلا و ارزش هلای دیگلر جوامع را الگلو قرار 
دهنلد و بله گملان اینکله این گونله روابلط، عاملل رشلد، نشلانه کملال و وسلیله ابراز 
شلخصیت اسلت، بله آن روی می آورند.البتله همله ایلن ارتباطات به غیلر از مورد اول، 
کله بلرای ازدواج بلود، حلرام و ممنلوع اسلت و ملورد اول نیز بایلد با حفظ شلرایطی، 

اسلت. مجاز 

آثاررابطهباجنسمخالف
ارتبلاط بلا جنلس مخاللف، به خصلوص اگلر رابطله ای خلارج از محلدوده اخلالق و 

دسلتورات دینلی باشلد، آثلار و تبعلات زیان بلاری بله دنبلال دارد؛ از جملله:
1.ازبیـنرفتـنکرامـتانسـانیوغـرقشـدندرگـردابشـهوتها: اگلر انسلان به 
غریلزه جنسلی به عنلوان یک هدف و خلارج از چارچلوب مقررات اجتماعلی، فرهنگی 
و اعتقلادی بپلردازد، هلر عامللی را کله بهتر و بیشلتر به شلهوت ها پاسلخ دهلد، جایز 
می شلمارد و در ایلن صورت، چشلم چرانی، عالقه شلهوانی به هم جنلس، خودارضایی، 
اعتیلاد بله عکس هلا و فیلم های مبتلذل و آزادی ارتباط شلهوانی دختران و پسلران با 
یکدیگلر بلرای او پسلندیده جللوه می کند؛ حتلی اگر بلا ضابطه های عقللی و دینی در 

سلتیز باشلند و به نابودی شلرافت انسلانی و جامعه بشلری بینجامند!
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بلا نگاهلی بله جواملع غربلی، پیامدهلای منفلی رابطه دختلران و پسلران را بلر فرد و 
جامعله به خوبلی درخواهیلم یافلت. در ایلن جواملع، هلدف انسلان از زندگلی از میان 
رفته و افزایش روزافزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشلی، آشلفتگی روحی و روانی 
و دیگلر آسلیب های اخالقلی و انسلانی، همه ناشلی از غلبله شلهوات و بی بندوباری بر 

عقلل و ایمان اسلت.
2.کاهـشآرامـشروانـیوافزایـشالتهـابواضطـراب: روشلن اسلت که گسلترش 
محرك هلای جنسلی، انسلان را بله رابطله گسلترده بلا جنلس مخاللف می کشلاند و 
هر گونله شکسلت در ایلن راه، بله آسلیب بزرگ تلری خواهلد انجامید. این نلوع رابطه، 
هیجان هلا و التهاب هلای جنسلی را فزونلی می بخشلد و تقاضلای جنسلی را به صورت 
آتشلی شلعله ور، عطشلی روحلی و خواسلت اشباع نشلدنی درملی آورد. در نتیجله، بلا 
توجله بله اینکله روح بشلر فوق العلاده تحریک پذیلر اسلت، اشلتباه اسلت کله گملان 
کنیلم تحریک پذیلری روح بشلر بله حلد خاصلی محلدود اسلت. هیلچ پسلر جوانی از 
تصاحلب دختلران و هیلچ دختلری از متوجله کلردن پسلران و در نهایت، هیلچ دلی از 
هوس، سلیر نمی شلود. تقاضای نامحدود، خواه و ناخواه، انجام نشلدنی اسلت و همیشله 
هملراه نوعلی احسلاس محرومیلت و دسلت نیافتلن بله آرزوها سلت و بله اختلالالت 
روحلی و بیماری هلای روانلی منجلر می شلود. البتله همله اینهلا در صورتی اسلت که 
تقلوا و تلرس از خلدا وجلود نداشلته باشلد. کسلی کله تقلوا دارد و حریم الهلی را نگه 

ملی دارد، خداونلد او را بلرای نجلات از ایلن گرداب هلا یلاری می دهلد.
3.تنوعطلبـی: نوجوانلان و جوانانلی کله پیلش از ازدواج، بلا جنس مخالف خلود، رابطه 
برقلرار می کننلد، روحیله هوس بازانله دارنلد و حتلی پلس از ازدواج نیلز ایلن روحیله، 
راه  آزار می دهلد و چه بسلا به سلوی منجلالب فسلاد کشلیده شلوند و  را  روانشلان 
بی بندوبلاری را در پیلش گیرنلد. ایلن افلراد به دلیلل تجربله متعلدد جنسلی قبلل از 

ازدواج، بله همسلر خلود قانلع نیسلتند و به سلوی هرزگلی تمایلل دارنلد.
4.آلـودهشـدنبـهگنـاه: قلرآن کریلم و فرمایلش هلای معصومیلن انسلان را از 
ارتبلاط جنسلی بلا دیگلران و نگاه های شلهوت آمیز برحذر داشلته، و وعده خسلران و 
علذاب بله مرتکبلان چنین اعماللی داده اند.قلرآن کریم می فرمایلد: به ملردان با ایمان 
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بگلو: چشلم های خلود را ]از نلگاه بله نامحرملان[ فلرو گیرنلد و عفلاف خلود را حفلظ 
کننلد. ایلن بلرای آنلان پاکیزه تلر اسلت...؛ و بله زنلان با ایملان بگلو: چشلم های خلود 
را ]از نلگاه هوس آللود[ فلرو گیرنلد و داملان خویلش را حفلظ کننلد و زینلت خلود را 

آشلکار ننماینلد جز بلر شوهرانشلان... 1) نلور، 30-31(.
ایلن آیله، به صراحلت دسلتور داده اسلت کله زن و ملرد نامحلرم بله یکدیگلر نلگاه 
شلهوت آلود نداشلته باشلند. به  راسلتی، اگلر بله ایلن آیله شلریف عملل شلود و دختر 
و پسلر نامحلرم از ابتلدا بله یکدیگلر توجله نکنند و بله هم نلگاه هوس آللود نیندازند، 
آیلا دوسلتی ها و عشلق های خیابانلی بله وجلود می آینلد؟ اگرچله ایلن آیله مربوط به 
مطللق نگاه هلای آللوده بله جنلس مخاللف اسلت و از آن نهلی می کنلد، می تلوان بله 
عنلوان دلیلل قاطعلی بلرای غیرمجاز بلودن ارتباط دختر و پسلر، از آن بهلره برد؛ زیرا 
در ارتبلاط دختلر و پسلر، هلزاران نلگاه آللوده رد و بدل می شلود و چه بسلا از حلد نگاه 

شلهوانی بگلذرد و بله ارتباط جنسلی منجر شلود.
قلرآن کریلم در آیله 25 سلوره نسلاء بله ملردان سلفارش می کنلد: بلا دخترانلی کله 
روابلط پنهانلی و دوست پسلر دارنلد ازدواج نکنیلد و ایلن عملل را زشلت و ناپسلند 
دانسلته، و در کنلار افلراد زنلاکار مطلرح کلرده اسلت؛2 و نیلز در آیه 5 سلوره مائده به 
ملردان توصیله نملوده کله پاك داملن باشلند و از روابلط پنهانی بلا زنان پرهیلز کنند 

و دوسلت دختر نگیرنلد.3
عالمله مجلسلی در روایتلی از معصوملان، نقل کرده اسلت کله فرمودند: کسلی که به 
حلرام، دسلتش را بله دسلت زنی برسلاند، چلون بله صحرای محشلر درآید، دسلتش 
بسلته باشلد و کسلی که بلا زنان نامحلرم، خوش طبعی، شلوخی و مزاح کنلد، خداوند 
در علوض هلر کلمله، سلالیان زیادی او را در محشلر حبلس می کند و اگلر زنی راضی 
شلود کله ملردی بله حلرام او را در آغلوش بگیلرد، ببوسلد یلا بله حلرام بلا او مالقات 
نمایلد یلا بلا او خوش طبعلی و شلوخی کنلد، بلر او نیلز گناهلی همانند آن مرد اسلت 

ِّلُْمْؤِمَنلاِت یْغُضْضَن ِمْن  َّ اهللَ خَبِیلرٌ بِمَلا یصْنَعُلونَ * َو ُقلل ل ُّلوا مِلنْ أَبْصَارِهِلمْ وَ یحْفَظُلوا فُرُوجَهُلمْ ذَلِلک أَزْکلی لَهُلمْ إِن لْمُؤْمِنِیلنَ یغُض 1 . قُلل لِّ
. أَبَْصاِرِهلنَّ َو یْحَفْظلَن ُفُروَجُهلنَّ َو اَلیْبِدیلَن ِزیَنَتُهلنَّ إاِلَّ َملا َظَهلَر ِمْنَهلا َو لْیْضِربْلَن بُِخُمِرِهلنَّ َعلَی ُجیوبِِهلنَّ َو اَلیْبِدیلَن ِزیَنَتُهلنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ
2 . َفانکُحوُهلنَّ بلإِذِن أَْهلِِهلنَّ و اَتوُهلنَّ اُُجوَرُهلنَّ بالمعلروف ُمحَصنلاٍت غیلَر ُمسلافِحاٍت و ال ُمتَِّخذاِت اخدان: آنلان را با اجازة خانواده هایشلان 
بله همسلری خلود درآوریلد و مهرشلان را به طلور پسلندیده بله آنان بدهید؛ به شلرط آنکله پاك دامن باشلند و زناکار و دوسلت گیر نباشلند.

3 . َوال ُمتَّخذی اخدان: مردانی که دوست گیر از زنان نیستند.
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)مجلسلی، 1385، ص140(. 
5.تنـزلموقعیـتاجتماعی: ارتباط با جنس مخالف و افشلا شلدن آن باعث بی آبرویی 
دختلر و پسلر و خانلواده آنهلا، مخصوصاً خانلواده دختر می شلود و اعتبلار اجتماعی و 
خانوادگلی آنهلا را زیلر سلؤال بلرده، خانلواده را دچار بحلران می کند. چه بسلا خانواده 
دختلر یلا خلود دختر دیگر نتواننلد در آن محل بمانند و مجبور شلوند به شلهر و دیار 

غربلت برونلد و حتی ممکن اسلت خانلواده ای، دختر خلود را به قتلل تهدید بکند.
6.ازدواجناموفـق: روابلط دختلر و پسلر معملوالً بله ازدواج منجلر نمی شلود و اگر هم 
منجلر شلود، مشلکالت متعلددی بله دنبلال دارد. از طرفی چلون عشلق و عالقه، قبل 
از شلناخت دقیلق یکدیگلر صلورت گرفتله، قلدرت انتخلاب را از آنلان سللب می کند 
و موجلب می شلود بلدون شناسلایی دقیلق، ازدواج کننلد. بلر ایلن اسلاس، پلس از 
گذشلت زمانلی از ازدواج و فلرو نشسلتن محبلت اولیله، دو طلرف به نقایلص یکدیگر 
و ناهماهنگی هایشلان پلی می برنلد و مشلاهده ایلن ملوارد، زمینله شلقاق و درگیلری 
بیلن همسلران را فراهلم ملی آورد. از سلوی دیگلر، ارتبلاط قبللی آنها )دختر و پسلر(، 
بلا جنلس مخالف باعث می شلود نسلبت به همسلر خلود دچار سلوءظن شلده، خیال 
 کننلد همسرشلان بلا افلراد دیگلر نیلز ارتبلاط داشلته و دارد و ایلن جلّو بی اعتملادی 
بله اختلالف منجلر می شلود. خانملی کله به دلیلل اختلالف زیلاد بلا همسلرش بله 
مرکلز مشلاوره مراجعله کلرده بلود می گفلت: اوایلل ازدواج و در دوره ناملزدی، رابطه 
بسلیار خوب و عاشلقانه ای با شلوهرم داشلتم. همدیگر را بسلیار دوسلت می داشلتیم 
و لحظله ای نمی توانسلتیم دوری یکدیگلر را تحملل کنیلم. حلاال متوجله شلده ام او 
در زملان مجلردی بلا دختلری رابطله داشلته، و للذا از چشلمم افتلاده و عالقله ای بله 
او نلدارم و او را آدم خیانلت کاری می دانلم و هلر روز نفرتلم بیشلتر می شلود و البتله 
او هلم مثلل روزهلای اول نیسلت و بهانه هلای واهلی می گیلرد و دعلوا راه می انلدازد 
و مرتلب دیگلران را بله رخ ملن می کشلد. خالصله اینکله گلول خلوردم و نبایلد بلا 
فلرد هلوس ران و بی تقلوا و کسلی کله بلا دیگلران رابطله غیر اخالقلی داشلته، ازدواج 
می کردم.للذا توصیله جلدی ملا این اسلت کله از طریق دوسلتی بلا جنلس مخالف به 
دنبلال همسلر نباشلید کله قطعا ضلرر خواهید کلرد و اگر چنانچله روابط دوسلتانه به 
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ازدواج نیلز منجلر شلود، پایلدار نخواهلد بلود و خالصله در مرحلله ای از زندگلی، آثار 
خلود را خواهد داشلت.

شرایطارتباطباجنسمخالف
بلر اسلاس بینلش دینلی و اسلالمی هرگونه دوسلتی با جنلس مخالف ممنلوع و حرام 
اسلت و علذاب اخلروی در پلی دارد، املا ارتبلاط علادی بلرای مصاللح ویلژه از قبیلل 
مباحثلات علملی، داد و سلتد، رفلت وآمدهلای خانوادگی، اسلتاد و شلاگردی و مانند 
آن، کله الزمله زندگلی اجتماعلی هسلتند و منافلع ملادی و معنلوی بر آن هلا مرتب 
هسلتند، اشلکال نلدارد، وللی این ارتباطلات هم شلرایط و قوانینی دارند کله به بعضی 

از آن ها اشلاره می شلود:
1.رعایـتحیـایفـردیوعّفـتجمعـی: ارتبلاط بلا جنلس مخاللف، کله در شلرایط 
خاصلی اتفلاق می افتلد، نله تنهلا مجلّوز پلرده دری و از بیلن بلردن عفلت نیسلت، 
بلکله از ابتلدا بلرای حفلظ حریلم عفت و حیا تأسلیس شلده و بله خاطلر مصالح مهم 
اجتماعلی وضع شلده اسلت؛ یعنی فلسلفه وجلودی این ارتبلاط، حفظ عّفلت عمومی 
و تحکیلم حیلای فلردی و کسلب کملاالت از طریلق مقابلل اسلت. از ایلن رو، ممکن 
نیسلت فلسلفه وجلودی آن را زیلر پلا نهاد. حتلی برای زن و شلوهر َهم، کله از ارتباط 
دوسلتی بی حلد و ملرز برخوردارنلد، ایلن آزادی در رفتلار دوسلتانه وجلود نلدارد و 
همله بایلد حیلای عمومی و حریلم اخالقلی جامعه را حفلظ کنند و زمینله تحریک و 
انحلراف همنوعلان را فراهلم ننمایند و روابط همسلری در چارچلوب ارزش های دینی 

و انسلانی انجلام گیرند.
خداونلد متعلال در سلوره مبارکله قصلص، در داسلتان ارتبلاط دختلران حضلرت 
شلعیب بلا حضلرت موسلی بله ایلن شلرط تصریلح دارد و می فرمایلد: وقتلی 
حضلرت موسلی در آب دادِن بله گوسلفندان، بله دختران شلعیب کمک نمود، 
آنلان نلزد پلدر رفتنلد و از جوانملردی حضلرت موسلی تعریلف و تمجیلد کردند و 
حضرت شلعیبتصمیم گرفت از حضرت موسلی سلپاس گزاری کنلد. به همین 
دلیلل، دختلران خلود را بله دنبلال او فرسلتاد و دختلران در اوج حیلا و عّفلت حرکلت 
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کردنلد تلا بله کنار جاده رسلیده و در آنجا منتظلر ماندند تا حضرت موسلی متوجه 
حضلور آنلان شلود و حضرت موسلی هلم متوجه آملدن آنان شلد. دختلران از او تقاضا 
کردنلد تلا پیلش پدرشلان بیاید و حضرت موسلی هلم قبول کلرد، وقتی خواسلتند به 
طلرف منلزل برونلد، حضرت موسلیبه خاطر حفلظ حریم حیا و عّفت، دوشلادوش 
دختلران حرکلت نکلرد، بلکله جلوتلر از دختلران راه می رفلت و دختلران شلعیب بله 

دنبلال او بلا انداختلن سلنگ ریزه، مسلیر را نشلان می دادند.
بنابرایلن، ارتبلاط بلا جنلس مخاللف باید بلا حفظ حریلم فلردی، رعایت حیلا و عّفت 
اجتماعی باشلد و اگر برخاسلته از تمایالت جنسلی و شلهوانی باشلد، ممنوع اسلت و 

گنلاه بزرگی در پلی دارد.
2.رعایتدسـتوراتدینـیدرارتباطات: خواسلتگار در مراحل خواسلتگاری می تواند 
در قاللب دسلتورات شلرع بلا فرد موردنظر خود ارتباط داشلته باشلد، اما حتملاً باید با 
رعایلت دسلتورات دینلی انجلام گیرد تا خلدای ناکرده به گنلاه منجر نشلود. به عنوان 
مثلال، پسلر بایلد سلعی کند بلا دختر شلوخی جنسلی و تحریک آمیلز، صحبت های 
عاشلقانه، نگاه هلای شلهوت انگیز، تملاس بدنلی و تملام کارهایلی کله از نظلر دیلن 
اسلالم ممنلوع هسلتند، انجام ندهلد و ارتباط آنلان در فضایلی برادرانله و جوانمردانه 
انجلام شلود؛ زیلرا اگلر مراعلات مسلائل دینلی و اعتقلادی در ارتبلاط وجلود نداشلته 
باشلد، آرام آرام ایلن ارتبلاط بله طرف ناهنجاری اخالقی کشلیده شلده، رابطه ناسلالم 
می گلردد و در ایلن صلورت، بله ضلرر هلر دو تملام می شلود و جامعه دینلی هم این 

ارتبلاط را قبلول نمی کنلد و در مقابلل آن واکنلش نشلان می دهد.

سبکزندگیاسالمیدرمهارغریزهجنسی
یکلی از تحلّوالت قابلل توجه در دوره جوانی، بروز و ظهور تمایالت جنسلی و شلهوانی 
اسلت کله گاهلی جوانلان را بلا مشلکل مواجله می سلازد و ایلن مشلکالت بله دلیلل 
ناآشلنایی بلا ایلن پدیلده و علدم آمادگلی بلرای هدایلت ایلن اسلتعداد در مسلیری 
منطقلی، موجلد گرفتاری هایلی بلرای جلوان می شلود.جوانان توجله دارنلد کله هر 
اسلتعداد و قوایلی کله در وجلود آنلان خللق شلده در جهلت رشلد و شلکوفایی آنلان 
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اسلت و اگلر بلر اسلاس معیارهلای منطقی و درسلت، از ایلن اسلتعدادها بهره برداری 
شلود موجلب کملال و بالندگلی انسلان می شلود. قلوای جنسلی و نیروی شلهوانی از 
اسلتعدادهایی اسلت کله بر اسلاس آن می توان تشلکیل کانلون خانواده و ادامه نسلل 
انسلان را پی ریلزی کلرد تا لذتلی ارزشلمند از این طریق نصیب انسلان شلود. اما اگر 
ایلن اسلتعداد و توانایلی در مسلیر انحرافلی و خلارج از چارچوب دسلتور عقل و وحی 
قلرار گیلرد، انسلان را بله سلوی هالکلت معنلوی و ملادی می کشلاند و از ارزش های 
انسلانی دور می کنلد و در دام بیماری هلای جنسلی گرفتار می سلازد.یکی از آسلیب 
هلای جنسلی و اخالقلی کله در جوانان فراوانلی بیشلتری دارد و ضررهلای زیادی نیز 
در پلی دارد، خلود ارضایلی اسلت. »خودارضایی« )اسلتمنا( یکی از انحرافات جنسلی 
اسلت که نسلبت به انحرافات دیگر، شلیوع بیشلتری دارد و آن عبارت اسلت از اینکه 
کسلی صحنه هلای جنسلی و شلهوت انگیز را در برابلر خلود مجّسلم کند یلا آن قدر 
بلا آللت تناسللی خلود دسلتورزی کند کله »منلی« از او خارج شلود، به گملان اینکه 

بدیلن وسلیله، شلعله شلهوت و غریزه جنسلی خود را فرونشلاند.

نشانههایخودارضایی
کسلی کله بله خودارضایلی علادت کلرده، دارای نشلانه هایی اسلت کله برخلی از آنها 
عبارتنلد از: رنلگ پریدگلی، کبلودی اطلراف چشلم، خسلتگی و بی حاللی مفلرط، 
حافظله،  بلدن، ضعلف  اعضلای  للرزش  بی رمقلی،  و  زیلاد، سسلتی  خواب آلودگلی 
اضطلراب، افسلردگی، عصبانیلت و یلأس و ناامیلدی )کوچتکلف، 1369، ص114(. 

آثارسوءخودارضایی
انحلراف جنسلی خودارضایلی آثلار سلوء فراوانلی دارد کله نجلات پیلدا کلردن از آنها 
بله سلادگی ممکلن نیسلت. در ایلن مقام، بله برخلی از آثار سلوء و ناپسلند این عمل 

اشلاره می شلود:
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1.ضررهاوآسیبهایجسمانی
الف.ضعفوتحلیلقوایجسمانی: کاهش انرژی جسمانی از مضّرات مهم خودارضایی 
است. احساس خستگی عارضه طبیعی انزال است و اگر خودارضایی ادامه پیدا کند، 
خستگی و ناتوانی جسمانی بر انسان عارض شده، قوای بدنی او را تباه می کند و به 

پیری زودرس و ضعف بدنی می انجامد.
ب.ضعـفبینایـی: خودارضایلی بله تدریلج، بلر نلور چشلم و بینایلی انسلان اثر سلوء 
می گلذارد و چشلم را بله شلدت ناتلوان و کلم نلور می کنلد. جوانلی کله مدتلی بله 
ایلن انحلراف مبتلال بلود، در جلسله مشلاوره می گفلت: بلا اینکله ورزش کار هسلتم، 
چشلمانم خسلته می شلود و نمی توانلم به خوبی کتلاب مطالعه کنم و جلوی چشلمم 
احسلاس تلاری می کنلم، بله حلدی کله سلرگیجه می گیلرم و در قعلر چشلم هایم، 

درد شلدیدی احسلاس می کنلم.
ج.آسـیبپذیریدربرابـربیماریهـا: ضعلف قلدرت بدنلی و قلوای جسلمانی بسلتر 
مناسلبی بلرای پذیلرش انلواع بیماری هاسلت؛ زیلرا بدنی که بلا خودارضایلی ضعیف 
و ناتلوان شلده، نمی توانلد در مقابلل ویروس هلای بیملاری زا از خلود دفلاع کنلد و 
آمادگلی زیلادی بلرای آسلیب پذیری دارد. اگلر بله اطلراف خلود در محیلط اجتماع 
توجله داشلته باشلید، در خواهیلد یافت ورزشلکاران و افرادی که توان جسلمی خوبی 
دارنلد، کمتلر بله بیملاری مبتلال می شلوند و ایلن بله خاطلر آن اسلت کله مقاوملت 
بیشلتری در مقابلل ویروس هلای بیماری زا دارند و آسیب پذیری شلان کمتر اسلت.

2.آسیبدستگاهتناسلیوناتوانیجنسی
خودارضایلی آثلار تخریبی زیادی در دسلتگاه تناسللی بله جای می گلذارد که بعضی 

از آنهلا عبارتند از:
الف. ابتال به بیماری »زودانزالی«؛

ب. ناتوانی جنسی و ایجاد اختالل در دستگاه تولید مثل بدن و هورمون های جنسی؛
ج. بیماری های مقاربتی و احتمال عقیم شدن )بچه دار نشدن(؛

د. ارضای جنسی ناقص و از دست دادن لذت جنسی پس از ازدواج.
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3.ضررهاوآسیبهایروحیروانی
الـف.ضعـفحافظـهوحواسپرتـی: همان گونله کله گذشلت، یکلی از پیامدهلای 
خودارضایلی ضعلف و تحلیلل قلوای جسلمانی اسلت و ایلن بله نوبله خلود، ناشلی از 
اختلالل در عملکلرد دسلتگاه مغلز و اعصلاب اسلت. اختلالل در ایلن دسلتگاه )مغلز( 
موجلب می شلود بخلش حافظله کارایلی الزم را نداشلته باشلد. علالوه بر ایلن، بیمار 
مبتلال بله خودارضایلی بله خاطلر تمرکز بله این عمل زشلت و توجه نسلبتاً ملداوم به 
موضوعلات جنسلی، حواس پلرت و ناتلوان در تمرکز فکری اسلت که ایلن خود عامل 
دیگلری بلرای کاهلش توانایلی ذهنلی و ایجلاد ضعلف در حافظله اسلت. خودارضایی 
مکلّرر موجلب تحریک بیش از حد دسلتگاه عصبلی »پاراسلمپاتیک« و افزایش تخلیه 
»اسلتیل کولیلن« (Acetyle Choline) از انتهلای ایلن رشلته ها در مغلز می گلردد 
و ایلن خلود موجلب برخلی علوارض جسلمانی و روانی همچلون حواس پرتلی، کمی 
حافظله، علدم تمرکلز حلواس، سلیاهی رفتن چشلم و در نهایلت تاری دید می شلود. 
تملام این نشلانه ها ناشلی از تغییلر تعادل میزان مواد شلیمیایی موجود در مغز اسلت 
کله بیلن سللول های عصبلی رد و بلدل می شلود و انتقلال پیام هلای گوناگلون را بر 

عهلده دارد )شلاکرین و هملکاران، 1384، ص228(. 
ب.اضطـرابوافسـردگی: دلهره و نگرانی از ویژگی هایی اسلت کله دایم فرد خودارضا 
را رهلا نمی کنلد. او مرتّلب بلا خلود درگیر اسلت و نگرانی و تشلویش خاطلر او را رها 
نمی کنلد؛ افلکار آشلفته و بی ثباتلی فکلری، دامنگیلر اوسلت. او نسلبت بله آینلده 
امیلدوار نیسلت و آینلده را تاریک می بیند و افکار پریشلان رهایلش نمی کند)پناهی، 
1385(؛ بیشلتر بله گوشله گیری می پلردازد و از خلودش هلم تنّفلر دارد و خلود را 
بدبخلت و بدشلانس می دانلد و تصور می کند کسلی او را دوسلت نلدارد و کم لیاقت 

و بی ارزش اسلت.
ج.پرخاشـگریوبداخالقـی: خودارضلا نسلبت بله کوچک تریلن محلّرك محیطلی و 
اجتماعلی حّسلاس اسلت؛ کمتلر حوصلله گفتگو بلا دیگلران دارد؛ زود رنج اسلت و به 
سلرعت از کلوره بله در ملی رود؛ بلا والدیلن خلود بدرفتلاری می کنلد؛ گاهلی فریاد 
می زنلد و تحّملل حلرف منطقلی نلدارد؛ از نصیحلت دیگران به شلدت بیزار اسلت؛ و 
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بلر سلر مسلائل کوچلک، پرخاشلگری می کند.

4.انحرافاخالقی
 افلراد خودارضلا بله بی بنلد و باری جنسلی گرایلش پیدا کلرده، به بی عّفتلی تمایل 
پیلدا می کننلد؛ بی عاطفله و کلم رو و خجل هسلتند؛ صفلای دل و نورانیلت معنوی 
کمتلری دارنلد؛ بله مجاللس دعلا و توّسلل عالقله ای نشلان نمی دهنلد و تاریکلی و 
ظلملت آنهلا را احاطله کلرده اسلت و اوقات خود را بیشلتر بلا کارهای بیهوده سلپری 

)همان(. می کننلد 

5.آسیبهاوضررهایاجتماعی
 خودارضایلی احسلاس گریلز از اجتملاع پدید ملی آورد کله در اثر افلراط و تکرار این 
عمل ناپسلند، این احسلاس ریشله دار خواهد شلد. خودارضا در گوشله ای منزوی، به 
افلکار دور و دراز می پلردازد. توجله بله لذات شلخصی و خیالی، سلبب سسلتی روابط 
اجتماعلی می گلردد و حیلات جمعلی و بلا دیگران بلودن را دچلار مخاطره می سلازد. 
در نتیجله، در عرصله اجتماعلی کمتلر وارد می شلود و با مردم جوشلش کمتلر دارد و 
از حضلور در کنلار دیگلران لذت نمی بلرد. بدین روی، شلخصیت اجتماعی و انسلانی 
چنیلن افلرادی بله تدریلج متزللزل می شلود، و جامعله نیلز از وجلود نیروی جلوان و 
خلاّلق محلروم می مانلد و در دراز ملدت، ایلن ویژگی هلا موجلب اختلالل در ارتباط 

آنلان بلا خانلواده و اجتملاع می گردد.

عللخودارضایی
1.ناآگاهـی: برخلی از جوانلان به دلیلل ناآگاهی از حرملت و ضرهای خلود ارضایی، به 

ایلن عمل زشلت مبتال شلده اند.
2.انـزواوتنهایـی: برخلی از روان شناسلان خودارضایلی را »ملرض تنهایلی« نلام 
نهاده اند)پناهلی، 1385(. »تنهایلی« بله مفهلوم ضعیلف شلدن ارتباطلات اجتماعلی 
و محلروم شلدن از روابلط گلرم و عاطفلی با دیگران اسلت که اگر ادامه داشلته باشلد 
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روح نوجلوان را ضعیلف و حّسلاس می کنلد و نیلروی اراده او را بله تحلیلل می بلرد و 
عالیلق نوجلوان و لذت هلای او را از اجتملاع زایلل می گرداند. در نتیجله، نوجوان در 
تنهایلی و خللوت خلود، اقدام به کسلب للذت از خویشلتن می کند و بله خودارضایی 

می آورد. روی 
3.دوسـتیهایآلـوده: تأثیرپذیلری نوجوانلان از دوسلتان و همسلاالن بیش از سلایر 
افلراد اسلت؛ یعنلی نوجوانان از هم سلن و سلاالن خویش، بیشلتر الگوگیری می کنند 
و بدیلن روی، نوجوانلی کله با افلراد آلوده بله انحرافات جنسلی و مسلائل غیراخالقی 
معاشلرت داشلته باشلد، بله گناه و انحلراف جنسلی تمایل پیدا کلرده، احتملال آلوده 
شلدن بله انحرافلات اخالقلی، در او افزایلش می یابد. اثرگذاری دوسلت نابلاب و آلوده 
به گونله ای خزنلده و مرملوز اسلت، بله طلوری کله نوجلوان در برخلی مواقلع، اصلال 
متوجله نمی شلود کله چله موقع و چگونه به انحراف کشلیده شلده اسلت و نلاگاه که 
چشلم خلود را بلاز کنلد، خویلش را در گلرداب تباهلی و انحلراف مشلاهده می کنلد. 
دوسلتی بلا افلراد فاسلد موجلب حرکلت نزوللی انسلان بله سلمت هالکلت و نابودی 

می گلردد و انسلان را گرفتلار علذاب و سلختی دنیلا و آخرت می سلازد.
4.بلـوغزودهنـگام: بللوغ طبیعلی و بهنجار جلوان را در موقعیت ایفای نقش جنسلی 
و توانایلی تولیلد مثلل قلرار می دهلد، وللی بله دلیلل فاصله ای کله بین بلوغ جنسلی 
و بللوغ روانلی و اقتصلادی وجلود دارد، بله ناچلار بایلد ارضای ایلن غریزه را بله تعویق 
انداخلت و بله زمانلی مناسلب یعنلی زمانلی کله شلرایط ازدواج فراهلم باشلد موکول 

. کرد
5.عوامـلتحریککننـدهفرهنگـی: شلرایط فرهنگلی و اجتماعی به گونه ای اسلت که 
جوانلان هلم ماننلد سلایر گروه هلای سلّنی، در معلرض بمبلاران بی وقفله پیام هلای 
تبلیغاتلی و تحریلکات محیطلی قلرار دارنلد و بیشلتر این پیام هلا و عناصلر تبلیغاتی 
از رسلانه های  نلکات منفلی و جنبه هلای بدآملوز اسلت و بسلیاری  دربرگیرنلده 
جمعلی و ابزارهلای فرهنگی به نوعی، احساسلات و عالیق جنسلی جوانلان را تحریک 
می کننلد. اگلر بلا انصلاف و چشلم واقع بینانله به برخلی مجلالت و کتاب هلا، وایبر، 
بلوتلوث هلا و فیلم هلا نلگاه شلود، متوجله خواهیم شلد کله بیشلتر آنها آثاری سلوء 
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در پلی دارنلد و فرهنلگ مبتلذل غلرب را ترویلج می کننلد و بله نوعلی، در تحریلک 
جنسلی نوجوانلان تأثیرگذارند.

6.لباسهـاینامناسـب: لباس هلای نامناسلب و چسلبان یکلی از عواملل تحریلک 
جنسلی، بخصلوص در آسلتانه بللوغ و نوجوانلی، اسلت. ایلن لباس ها موجلب افزایش 
جریلان خلون در ناحیله کمر و لگن خاصره شلده و افزایش جریان خلون به نوبه خود، 
موجلب افزایلش تمایالت شلهوانی در نوجلوان می گلردد. تحقیقات روان شناسلان و 
متخصصلان عللوم تربیتلی ثابلت کلرده اسلت کله پوشلیدن لباس هلای چسلبان از 
جملله شللوار تنلگ باعلث بیلداری و تحریلک قلوای جنسلی و شلهوانی می گلردد 
و تحریلک قلوای شلهوانی در ابتلدای جوانلی، زمینله ابتلال بله خودارضایلی را ایجلاد 
می کنلد و نوجلوان را در دام انحلراف جنسلی می افکنلد. دو روان شلناس معلروف 
روسلی بله نام هلای و. د. کوچتکلف و م. الپیلک می گوینلد: تحریک آلت تناسللی به 
میلزان جریلان خلون در نواحلی کمر و لگن خاصره بسلتگی دارد و وقتلی خون در آن 
نواحلی افزایلش می یابلد، ایلن تحریکات بیشلتر می شلود و افزایش جریلان خون در 
ناحیله کملر و لگلن خاصلره، معللول چنلد علت اسلت کله از جملله مهم تریلن آنها، 
افلراط در صلرف غذاهلای مقّوی در شلب، غذاهای ادویله دار و اسلتفاده از لباس های 

تنگ اسلت )پناهلی، 1385(. 
7.نگاههـایغیـرمجـاز)چشـمچرانی(: چشلم دریچه ای بله خانله دل اسلت. معموالً 
هلر چیلزی را که چشلم می بینلد، دل طللب می کنلد و در پی آن ملی رود؛ بخصوص 
در مسلائل غریلزی، نلگاه حلرام و شلهوت انگیز ملواد اولیله و مصاللح الزم تصلورات و 
تخیلالت جنسلی را فراهلم می کنلد و جوانلان بلا دیلدن مناظلر تحریک آمیلز، سلفر 
بی پایلان و خطرناکلی را آغلاز می کننلد و بله مقاصلد نامطلوبلی می رسلند. نگاه های 
غیرمجلاز، کله معملوالً  متوجله جنلس مخاللف نامحرم اسلت، موجب انقلالب درونی و 
میلل انسلان بله طلرف گنلاه و انحراف جنسلی می شلود و چون چشلم پیش قلراول و 
پیشلرو قلب و دل اسلت، می تواند آن را به فسلاد و تباهی رهنمون شلود، و اگر انسلان 
بله نلگاه حلرام گرفتلار شلود، دل او هلم گرفتار می شلود. حضلرت عللی در روایتی 
نورانلی می فرمایلد: چشلم پیشلرو و پیش قلراول دل اسلت)تمیمی آملدی،  1366 ج 
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1، ص 25(، بله هلر جلا چشلم نظلر کنلد و متمایل شلود دل هلم تمایل پیلدا می کند.
باباطاهر عریان در این زمینه می گوید:

زدستدیدهودلهردوفریاد
هرآنچهدیدهبینددلکندیاد

بسازمخنجرینیششزفوالد
زنمبردیدهتادلگرددآزاد

نلگاه بله تصاویلر، افلراد و یلا مناظلری که باعث تحریک شلهوت می شلود و انسلان را 
بله سلوی گنلاه و انحرافلات جنسلی می کشلاند، در دسلتورات دینی، ممنلوع و حرام 
شلمرده شلده اسلت؛ زیلرا ایلن نگاه هلا موجب می شلوند تلا زمینله گناه برای انسلان 
فراهلم شلود. علالوه بلر آن، نگاه های آللوده و شلهوت انگیز موجد حسلرت واضطراب 
روحلی و آشلفتگی اعصلاب می گردنلد و انسلان را از تعلادل خلارج می سلازند. املام 
صلادق فرمودنلد: نلگاه بله نامحلرم، تیلری از تیرهلای زهرآگین شلیطان اسلت و 
چه بسلا یلک لحظله نلگاه به حلرام، غلم و اندوهلی طوالنی و گرفتلاری در پی داشلته 

باشلد )حر عامللی، 1409، ج14، ص387(. 

راههایپیشگیریازخودارضایی
1.ورزش: جوانلی دوره نشلاط و بالندگلی و پیشلرفت اسلت. در ایلن دوره، جلوان از 
روحیله ای لطیلف، خلاّلق و کمال طللب برخوردار اسلت. جوانلی دوره جنب و جوش 
و فعالیلت اسلت و ایلن بله خاطر وجود پتانسلیل زیلاد و آماده در جوان اسلت. اگر این 
نیروهلا در مسلیر درسلت و منطقلی قلرار گیرنلد و راهبردی شلوند، او را بله آینده ای 
روشلن و موفلق، نویلد خواهنلد داد، و اگلر ایلن انرژی هلا و نیروهلای جوانلی در راه 
ناصحیلح صلرف گردنلد، موجلب شکسلت و درماندگلی نوجلوان می گردند.یکلی از 
راه هلای تعدیلل و مهلار انلرژی پرقلدرت جوانلی، ورزش اسلت. ورزش موجلب دفلع 
نیروهلای متراکلم بلدن می شلود. در ایلن صلورت، قلوای جنسلی تعدیلل می گردند 
و زمینله انحرافلات جنسلی، بخصلوص خودارضایلی، تلا حلد زیلادی از بیلن می رود. 
علالوه بلر آن، وقتلی انحرافات جنسلی از بیلن رفت، زمینله معنویات در انسلان ایجاد 
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می شلود و او بله طلرف کملاالت قدم برملی دارد. ورزش باعث نشلاط و شلادابی بدن 
اسلت و انسلان را از نظلر روحلی و روانلی هلم سلرزنده و شلاداب می کنلد و موجلب 
تقویلت اراده انسلان و پویایلی او می گلردد. کسلی کله از اراده قلوی و روانی شلادابی 

برخلوردار باشلد، بله انحلراف جنسلی تمایلل پیلدا نمی کند.
2.تنظیـمبرنامـهخـواب: خلواب و اسلتراحت کافلی و نظام منلد علالوه بلر جهلات 
درمانلی اش، دارای ابعلاد پیش گیرانله ای نیلز هسلت و در سلالمت انسلان نقلش 
مهملی ایفلا می کنلد. نظام منلد بودن خلواب جلوان تأثیلر خوبلی در پیش گیری از 
انحرافلات دارد. اگلر بتلوان ترتیبلی اتخلاذ نمود که جوان اوایل شلب بله رخت خواب 
بلرود و صبلح زود از جلای خلود بلنلد شلود، بسلیار مفیلد اسلت؛ بخصلوص اگلر پس 
از خسلتگی و تلالش روزانله بله رخت خلواب بلرود. طبیعلی اسلت کله اگلر جلوان با 
خسلتگی بله رخت خلواب نرود، بله ناچار ملدت زمانی را در بسلتر بیلدار خواهد ماند 
تلا بله تدریلج، بله خلواب رود و چلون افلکار و اندیشله های شلهوانی و تحریک آمیلز 
معملوالً در ایلن مواقلع بله سلراغ جلوان می آینلد، نوعلی تنظیم خلواب و اسلتراحت 

منّظلم برای نوجلوان، ضلرورت دارد.
3.کیفیـتخـواب: کیفیلت خلواب و بسلتر خلواب می توانلد در تحریلکات بدنلی و 
جنسلی تأثیر داشلته باشلد و سلفارش شلده اسلت: سلعی کنید به پشلت بخوابید و از 
دملرو )بله شلکم( خوابیلدن اجتناب نماییلد. این مسلئله دربلاره نوجوانلان از اهمیت 
بیشلتری برخلوردار اسلت. جوانان باید عادت کنند به پشلت بخوابنلد؛ در رخت خواب 
بسلیار گلرم و نلرم نخوابنلد )در جای معموللی بخوابند(؛ زیرا رخت خلواب گرم و نرم و 

بله رو خوابیلدن از جملله عوامل تحریک و انحراف جنسلی اسلت.
سلیلوانس اسلتال (Sylvanus Stall)، کله در مسلائل تربیتلی و روان شناسلی تخصص 
دارد، می گویلد: جوانلان نبایلد روی پرهلای نلرم بخوابنلد و از لحلاف بسلیار نلرم هم 
اجتنلاب کننلد و اگلر می خواهنلد بدنلی نیرومنلد و ورزیلده داشلته باشلند و کمتلر 

تحریلک جنسلی بشلوند، حتملاً ایلن کار را انجلام دهند. )پناهلی، 1385( 
4.اصـالحبرنامـهغذایـی: کیفیلت تغذیله در دوران بللوغ، می توانلد در شلکل گیری 
مسلائل انحرافلی، مؤثلر باشلد. تغذیله بله دو دلیلل حایز اهمیت اسلت: یکلی از لحاظ 
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محتلوا و ملواد غذایلی موردنیلاز نوجلوان، و دیگلری از نظر زملان اسلتفاده آن.به طور 
طبیعی، غذای مناسلب جوان غذایی اسلت که انرژی الزم و مورد نیاز بدن او را تأمین 
کنلد، بخصلوص کله نوجلوان در حلال رشلدی سلریع و چشلم گیر اسلت؛ وللی مواد 
غذایلی او نبایلد محلّرك شلهوت باشلد. به همیلن دلیل، بایلد از خوردن بیلش از حّد 
غذاهایلی ماننلد خرملا، تخم ملرغ، دارچین، پیاز و ماننلد آن اجتناب کنلد. دیگر آنکه 
بایلد بلرای صلرف غلذا، زملان مناسلبی را انتخاب کنلد؛ زیرا یکلی از عللل بی خوابی 
شلب ها و علدم آراملش روحلی، تغذیله نامناسلب و زمان نامناسلب آن اسلت. یکی از 
صاحب نظلران در ایلن زمینله می نویسلد: برخلی خوراکی هلا اگر در شلب اسلتفاده 
شلود، معلده را ناراحلت و نلاآرام می کند، و موجد خواب های آشلفته می شلود. مثاًل 
بعضلی افلراد اگر شلب ها شلیر بخورند با معده شلان ناسلازگار اسلت، و معلده بعضی 
دیگلر بلا میلوه و بعضلی با ماهی و مانند آن سلازگاری نلدارد. به همین دلیلل، باید در 
انتخلاب تغذیله شلبانه دقلت داشلته باشلند)همان(. وی همچنین یکلی از علت های 
احتلالم پیاپلی جوانلان را تغذیه نامناسلب می دانلد و در این باره می نویسلد: احتالم 
بیشلتر، نلزد کسلانی دیده می شلود کله با معلده سلنگین می خوابنلد. بهترین روش 
بلرای جلوگیلری از ایلن املر و خلواب سلنگین، آن اسلت کله شلب ها، معلده را از 
خوراکی هلای دیلر هضلم پلر نکنیلد و بله هملان انلدازه کله بله کیفیت غلذا اهمیت 

می دهیلد، در کمیلت آن نیلز دقلت کنید)همان(. 
5.اجتنـابازمشـاهدهفیلمهایمبتـذل: یکی از ابزارهلای محّرك شلهوات و انحراف 
نوجوانلان و جوانلان، دیلدن فیلم هلای مبتلذل و جنسلی اسلت. ایلن فیلم هلا فکلر 
و اندیشله نوجوانلان را تخریلب می کنلد و آنلان را بله سلمت مسلائل اخالقلی سلوق 
می دهلد. اگلر نوجلوان یلا جلوان بله فیللم غیراخالقلی و جنسلی نلگاه کنلد، آن 
صحنه ها همیشله در مقابل چشلمانش مجسلم می شلوند و در ذهنش تداعی شلده، 
باعلث تحریلک جنسلی و اعمال ناپسلند می شلوند.به دلیل آنکه جلوان در اوج قدرت 
شلهوانی اسلت، کوچک تریلن تحریلک و تصویر جنسلی موجب انحلراف و کجروی او 
می شلود. از ایلن رو، جوانلان باید سلعی کننلد حتی یکبار هلم به فیلم هلای مبتذل 
نلگاه نکننلد؛ زیلرا ایلن فیلم هلا اعتیادآورنلد و جوانلان را بله خلود جلذب می کننلد 
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و هویلت دینلی و انسانی شلان را نابلود می سلازند و در منجلالب فسلاد و شلهوات 
غوطله ور می کننلد.

6.حاضـرنشـدندرمحیطهـایآلـوده: محیط های آللوده و غیلر اخالقلی می توانند 
از جملله زمینه هلای انحلراف نوجوانلان و جوانلان باشلند. یکلی از مصادیلق انحلراف 
همیلن مجاللس لهلو و خوش گذرانلی ممنلوع و حلرام اسلت. ایلن مجاللس اثلرات 
تخریبلی و سلوئی بلر افلراد جامعله، بخصوص جوانلان دارنلد. جوانانی که از یک سلو، 
بله مرحلله پختگلی و تقلوای کاملل نرسلیده اند و از سلوی دیگلر، در عنفلوان جوانی 
و شلهوت قلرار دارنلد، در ایلن مجاللس بله فسلاد و بی بندو باری کشلیده می شلوند 
و بله انحلراف جنسلی روی خواهند آورد.اگر جوانی در مجلسلی عروسلی حاضر شلود 
کله در آن موسلیقی نواختله می شلود و یلا زنلان بدحجلاب حضلور دارنلد یلا اگلر به 
ویدئوکلوپلی بلرود کله صحنه های جنسلی و ضد اخالقی در آنجا مشلاهده می شلود 
و یلا در مهمانلی حاضلر شلود که ملردان و زنان به صلورت مختلط و با وضعی ناپسلند 
و بی حجلاب حضلور دارنلد، بله یقیلن بر افلکار و تمایلالت او اثلر بد گذاشلته و عالوه 
بلر اینکله بله خاطر حضلور در چنیلن مکان هایی کار حرامی کرده اسلت، بله انحراف 
جنسلی کشلیده می شلود. این گونله مکان هلا گرایلش بله انحلراف و بی بنلد وباری 
را تسلهیل کلرده، بسلتر را بلرای روی آوردن جلوان به سلمت ناهنجاری های اخالقی 
آملاده می سلازند؛ زیلرا نقش محیط بر انسلان مورد اتفاق بیشلتر اندیشلمندان اسلت 
و حتلی در مباحلث جامعه شلناختی و روان شناسلی شلخصیت، محیلط اجتماعی به 
عنلوان عامللی مهلم در شلکل گیری شلخصیت انسلان معرفلی شلده و تأثیرگلذاری 
محیلط زندگلی بلر رفتلار، خللق و خلوی، اندیشله و ویژگی هلای اخالقلی بلر کسلی 
پوشلیده نیسلت. از ایلن رو، اگلر نوجوانان احتملال می دهند در جلسله ای یا مکانی، 
کارهلای غیلر اخالقلی انجلام می شلود، بایلد از آن بپرهیزنلد تلا جللوی تحریلکات 

جنسلی را بگیرند.
7.برنامهریـزیبـرایاوقـاتفراغـت: تعطیلالت زیلاد و بی برنامله درعین حلال کله 
موجلب احسلاس سلرگردانی و بالتکلیفلی بلرای جوانلان می شلود؛ به تدریلج موجلب 
سلرخوردگی و یلأس آنلان می گلردد و موجلب می شلود آنلان بله کنلج خللوت و انزوا 
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پنلاه ببرنلد و راهی برای مشلغولیت خود بجویند. این مشلغولیت در بسلیاری از موارد، 
بله انحرافلات جنسلی و ازجملله خودارضایی منجر می شلود. با برنامه ریلزی و پرکردن 
اوقلات فراغلت، همچلون کالس خطاطلی، شلنا، کوه نلوردی، آملوزش رایانله، و حتی 
کارهلای کارگاهلی در محیط هلای مناسلب، می تلوان جللوی انحلراف اخالقی را سلد 

کرد و از دام آن رست. 
8.قطـعرابطـهبـادوسـتانمشـکلآفرین: معاشلرت و هم نشلینی با دوسلتان سلالم 
و باایملان موجلب رشلد شلخصیت انسلان و تقویلت ارزش هلای اخالقلی و معنوی در 
نوجوانلان می گلردد. انتخلاب دوسلتانی کله ازلحلاظ درسلی، اخالقلی، خانوادگلی و 
ادب، شایسلته اند، خلود می توانلد بهتریلن بلازوی موفقیلت انسلان و قلرار گرفتلن در 
مسلیر پلاك و بلدون انحراف باشلد. از سلوی دیگر، دوسلتی با افلراد پسلت و فرومایه 
کله معملوالً بله انحراف هلای اخالقلی آلوده انلد یکلی از زمینه هلای انحلراف نوجلوان 
اسلت. دوسلتان منحلرف و بی بندوبلار سلعی دارنلد احسلاس ها و تجربه هلای راسلت 
یلا دروغ خلود یلا دیگلران را دربلاره مسلائل جنسلی و انحلراف اخالقلی بلا حلرص و 
وللع و بلا حالتلی غرورآمیلز، بلرای نوجوانلان پلاك و نورانی تعریلف کنند و آنلان را به 
سلمت ایلن ناهنجاری ها سلوق دهند. دوسلت نابلاب سرنوشلت انسلان را به طورکلی، 
از مسلیر اصللی خلود خلارج می کنلد و او را بله ورطله هلالك و فسلاد و انحرافلات 
اخالقلی می انلدازد و سلعی می کنلد انحرافلات جنسلی و تجربه هلای جنسلی را بله 
دوسلت خلود انتقلال کنلد و از ایلن طریلق جلوان را وسوسله می کنلد. او از طریلق 
ایجلاد کنجلکاوی و قهرمان بلازی، دیگلران را هلم بله سلمت انحرافات جنسلی سلوق 
می دهلد، و کافلی اسلت کله جلوان یک بلار صحنه های جنسلی یلا فیلم های جنسلی 
یلا تجربیلات جنسلی و انحرافلی را مشلاهده کنلد و بله سلمت خودارضایی یا مسلائل 

دیگلر ضداخالقی کشلیده شلود!
9.پـرورشمعنویـاتدرخـود: ایملان بله خلدا و تقویلت معنویلت نقلش مهملی در 
جهلت دادن بله افلکار و اندیشله و گفتلار و کلردار انسلان دارد. باورهلای اعتقلادی و 
اعملال عبلادی و معنلوی، تفکلر و اندیشله انسلان را به سلمت کماالت اخالقی سلوق 
داده، از خیال پلردازی در افلکار شلیطانی بازملی دارد. انسلان مؤملن هلرگاه خطرات یا 
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تحریلکات شلیطانی او را تهدیلد کننلد، بله خدا پناه می بلرد و از او اسلتمداد می طلبد 
تلا از شلرور شلیاطین و وسوسله های آلوده کننلده آنلان، در امان باشلد، اگلر بنده خدا 
بلرای فلرار از گنلاه و آللوده نشلدن بله معاصلی، از او کمک بخواهلد و به وسلیله دعا و 
مناجلات، در ظلل توجهلات حضلرت حق قرار گیلرد، قطعاً خداوند او را یلاری می کند.

10.اجتنـابازتنهایـی: جلوان باید سلعی کند تا مدتلی طوالنلی، در مکان های خلوت 
و تنهلا سلپری نکنلد؛ زیلرا تنهایلی، خلود عامل مهملی بلرای تحریلک خودارضایی و 
زمینه سلاز ارتلکاب ایلن عمل اسلت. جوانان مبتال بله انحرافات اخالقی معملوالً از بعد 
ارتباطلی و عاطفلی، آسلیب دیده اند و روابطشلان بلا اطرافیلان و دیگلران بله حداقلل 
رسلیده و همله اینهلا موجلب گردیده اسلت تا جوانلان به تنهایلی و انلزوا روی آورند و 
تنهایلی، خلود از عواملل و زمینه هلای انحراف جنسلی اسلت. ازایلن رو، نوجوانلان باید 
تلالش کننلد تلا ارتبلاط عاطفلی و اجتماعلی خلود را بلا خانواده و دوسلتان مناسلب 
تقویلت کنند؛ سلعی نماینلد در جمع صمیمی خانواده بیشلتر حضور یابند و جلسلات 
گروهلی و تفریحلات گروهلی بیشلتری داشلته باشلند، بله دیگلران محبلت کننلد و 
آنلان را بله خودشلان جلذب کننلد، و در رفت وآمدهلای فامیللی و خانوادگلی بیشلتر 

باشند. حضورداشلته 
11.تعدیـلانـرژیبـدنبـاروزه: یکلی از شلیوه های درملان خودارضایلی تغییر جهت 
دادن انلرژی روانلی و جسلمانی جلوان و تخفیلف ایلن انلرژی اسلت. در ایلن شلیوه، 
یکلی از مهمتریلن و مؤثرتریلن راه کارهلا »روزه داری« اسلت کله ایلن روش و راه کار 
موجلب تخفیلف انلرژی روانی و جنسلی نوجوان می گلردد و او را از انحراف جنسلی و 
بخصلوص خودارضایلی مصلون ملی دارد. قباًل توضیح داده شلد که یکلی از علل عمده 
خودارضایلی، انلرژی فلراوان در جلوان اسلت و بایلد ایلن انلرژی، تصعیلد )واالیلش( 
شلود. روزه داری نقلش قابل توجهلی در ایلن املر دارد؛ زیرا روزه عالوه بلر اینکه نیروی 
روانلی و انلرژی جنسلی جلوان را به طلرف معنویلت و ارزش هلای واال جهلت می دهد، 
همچنیلن موجلب می شلود تلا انلرژی ذخیره شلده در بلدن و انلرژی حاصلل از ملواد 
غذایلی در بلدن، کاهلش یابلد و ایلن کار به نوبله خلود، در کاهلش میل جنسلی مؤثر 
اسلت. آنگاه کله انسلان ازنظلر جسلمی پرتوان شلود و ازنظر تغذیله به انلدازه کافی و یا 
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بیشلتر اشلباع گلردد، ملواد زیادی بلرای سوخت وسلاز بدن تولید می شلود و قسلمتی 
از ایلن ملواد و انلرژی هلم صرف غریزه جنسلی می شلود. تراکلم مواد غذایلی در بدن، 
زمینله تشلدید میل جنسلی را در انسلان فراهم می کنلد و روزه می توانلد نقش زیادی 
در کاهلش انلرژی و نیلروی جنسلی در بلدن ایفلا کنلد و نوجلوان را از خودارضایلی 

بازدارد.
در رابطله بلا نقلش روزه در کلم کلردن فشلار شلهوت، بخصلوص شلهوت جنسلی، 
روایلات متعلددی از ائّمه اطهار واردشلده اسلت کله در این بحث، بله برخی از آنها 
اشلاره می شلود: روزی شلخصی نلزد پیامبلر گراملی حضلرت محمدآملد و گفت: 
ای رسلول خلدا! ملن وضلع مالی خوبلی نلدارم و نمی توانلم ازدواج کنم، بلرای کنترل 
شلهوت چله کنم؟ حضلرت محمدفرمودند: برای کنترل شلهوت جنسلی خود، دو 
کار بکلن: یکلی اینکله ملوی بدن خلود را زیاد کلن و آنها را نتلراش؛ دیگلر اینکه زیاد 
روزه بگیلر. آن شلخص رفلت و فرمایلش پیامبلر را عملل نملود و درنتیجه، شلهوتش 
تعدیلل شلد) حلّر عامللی، 1409، ج 14، ص 178(. پیامبلر گراملی روزی خطاب 
بله جوانلان فرمودنلد: ای جوانلان! بله شلما توصیله می کنلم ازدواج کنید و همسلری 
بلرای خلود انتخلاب نماییلد و اگلر توانایلی ازدواج و شلرایط آن را نداریلد، الزم اسلت 
روزه بگیریلد و شلما را بله روزه زیلاد توصیه می کنلم؛ زیرا روزه توان جنسلی را تعدیل 

می کنلد )هملان، ج 7، ص 300(. 
12.اسـتحمامبـاآبسـرد: همان گونله کله اتاق خلواب گلرم و بسلتر گلرم می توانلد 
در تحریلکات جنسلی مؤثلر باشلد، اسلتفاده از آب سلرد، بخصلوص دوش گرفتلن بلا 
آب سلرد و شست وشلوی اعضلای جنسلی بلا آن، در جلوگیلری از تحریلکات جنسلی 
و کاهلش آن، نقلش قابل توجهلی دارد. البتله بایلد توجله داشلت کله ایلن روش برای 
همله افلراد توصیله نمی شلود؛ زیرا آب سلرد بلرای برخی افلراد ضرر جسلمانی دارد و 
نمی تواننلد بلا آب سلرد دوش بگیرنلد. ازایلن رو، در اسلتفاده از ایلن روش، بایلد دقت 
کافلی نملود. بعضلی از پزشلکان و روان شناسلان بلرای تعدیل شلهوت، به اسلتفاده از 
آب سلرد و بخصلوص حملام کلردن بلا آب سلرد و یا شلنا کلردن در آب سلرد توصیه 
نموده انلد. سلیلوانس اسلتال، کله یکلی از پزشلکان صاحب نظلر در ایلن زمینه اسلت، 
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می گویلد: اگلر به واسلطه تخیلل جنسلی بلا محلّرکات دیگلر، خلون زیلاد بله اعضلای 
تناسللی جریلان پیلدا کنلد و باعث تحریکات شلهوانی و جنسلی گلردد، نبایلد نگران 
شلد و بله دکتلر مراجعله نمود، بلکله راه درملان آن این اسلت که برنامله زندگی خود 
را دگرگلون نماییلد و کاری کنیلد کله خلون در اعضلای بلدن جریلان پیدا کنلد و در 
یکجلا متمرکلز نشلود و کاری کنیلد که همه دسلتگاه های بدن بتواننلد تعادل طبیعی 
خلود را داشلته باشلند. بلرای ایلن منظلور، می توانیلد اعضای تناسللی و جنسلی خود 
را در هلرروز چنلد بلار بلا آب سلرد شست وشلو داده، از ایلن طریلق، قّوه خیلال و فکر 
خلود را از توجله بله شلهوات بازگردانید و موجلب آرامش اعضای بدن خود شلوید )به 

نقلل از پناهلی، 1385، ص187(. 
13.کوتـاهکـردنمـدتحمام: قلرار گرفتلن در هلوای گرم و مرطلوب یکلی از عوامل 
تحریلکات جنسلی اسلت، بخصلوص اگلر بلدن انسلان لخلت و برهنه باشلد. از سلوی 
دیگلر، ماللش دادن آللت تناسللی و نلگاه کلردن بله آن و بلازی کلردن بلا آن هلم 
می توانلد در تحریلکات جنسلی و میل به خودارضایی نقش داشلته باشلد. بدین روی، 
بله جوانلان توصیله شلده اسلت تلا در هنگام اسلتحمام بله نکاتی کله در پلی می آید، 

توجله الزم مبلذول دارند:
- سعی کنند مدت حمام کردن آنها کوتاه بوده، زمان زیادی در حمام نمانند.

- به آلت تناسلی خود در آینه و یا به طور مستقیم توجه نکنند.
- از بازی با آلت خود و مالیدن آن اجتناب نمایند.

- بلرای نظافلت موهلای بدن خود، از داروهای نظافت بهداشلتی مثل »موبر« اسلتفاده 
. کنند

- در حمام، هیچ گاه کاماًل عریان نشوند، بلکه از شورت یا لنگ استفاده نمایند.
- حتی االملکان موهلای زائلد بلدن خود را بلا فاصله بیشلتری ازاله کنند؛ یعنی سلعی 

نماینلد ملوی بدن خلود را بیشلتر نگه دارند.
14.یـادمـرگوقیامـت: ازجملله عواملل مهملی کله نقلش زیلادی در کنتلرل غریزه 
جنسلی دارد، یلاد ملرگ و قیاملت اسلت. انسلانی که معتقد بله مرگ و جهلان آخرت 
اسلت و اعتقلاد دارد کله روزی باید در پای میلزان دادگاه الهی قلرار بگیرد و جوابگوی 
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اعملال و کلردار خلود باشلد، هرگز بله خود اجلازه نمی دهلد نافرمانلی و معصیت کند 
و همیشله خلود را در محضلر الهلی احسلاس می کند و بلا تقویت ایمان، وسوسله های 

شلیطان را سلرکوب می کند.

جمعبندی
جلوان بلرای مصون مانلدن از انحلراف »خودارضایلی«، بایلد بله نلکات ذیلل توجله 

نماید: جلّدی 
1. سلعی کنلد همیشله پیلش از خلواب، مثانله خلود را تخلیله کلرده، شلب ها غذای 

سلبک میلل نماید.
2. هرگلز شلکم خلود را بیش ازحلد معملول پلر نکنلد، بلکله تلا چنلد لقمله دیگر جا 

هسلت، دسلت از غذا بلردارد.
3. از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان اجتناب ورزد.

4. هرگلز فکلر گنلاه را بله ذهلن خلود راه ندهلد و از تصلور و تخیلل املور جنسلی و 
شلهوانی، سلخت بپرهیلزد.

5. از خواندن، شنیدن و نگاه کردن به مناظر و تصاویر شهوت آفرین دوری کند.
6. از خلوردن ملواد غذایلی محلّرك ماننلد خرملا، پیلاز، فلفلل، تخم ملرغ، و غذاهلای 

چلرب اجتنلاب کنلد و یلا بله حداقلل اکتفلا نماید.
7. از نگاه کردن و دست کاری اندام جنسی خود پرهیز کند.

8. هرگز به رو نخوابد.
9. هیچ گاه درجایی تنها نباشد، تا فرصت و زمینه گناه از بین برود.

10. برای تخلیه انرژی زائد بدن، به طور منّظم و زیاد ورزش کند.
11. هیلچ گاه بیلکار نماند و همیشله برای مشلغول سلاختن خود، بله فعالیتی مطلوب 

و مثبت برنامه داشلته باشلد.
12. روزه مسلتحبی بگیلرد و اگلر توانایلی دارد، روزه تربیتی بگیلرد؛ یعنی به کمترین 
مقلدار غلذا و کم حجم تریلن نلوع غذاها اکتفلا کند و وعلده غذایی خود را کلم گرداند.

13. هرگز به نامحرم نگاه نکند، حتی اگر به ارتباط کالمی با او مجبور باشد.
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14. بلا جنلس مخاللف رفتلار متکبرانله داشلته باشلد؛ هرگلز با روی بلاز و نرملی با او 
نکند. برخلورد 

15. هلرگاه افلکار جنسلی بله ذهن او وارد می شلود خلود را تنبیه کند؛ مثاًل، با بسلتن 
یلک کلش بله مچ دسلت خود و کشلیدن و رها کلردن آن به خود هشلدار دهد.

16. بله بلدی گنلاه و عواقلب آن بیندیشلد و تلا زمانلی که به گناه آلوده نشلده اسلت، 
بیشلتر در فکلر زیان هلا، خطلرات، آبروریزی و عقاب آن باشلد.

17. هرگز از رحمت خدا مأیوس نشود.
18. به محض لغزش، فوراً توبه کند و سعی کند دیگر تکرار نشود.

19. قرآن زیاد بخواند و در معانی آیات آن تفکر کند.
20. در مجالس مذهبی، دعا و توّسل و موعظه، زیاد شرکت کند.

21. از کتبلی کله جنبله موعظله و بیدارگلری قلبلی دارنلد بهلره گیلرد و مقید باشلد 
کله در روز چنلد سلاعت بله مطالعله این گونله کتلب بپلردازد. بلرای مثلال، مجموعه 
کتاب هلای شلهید دسلتغیب توصیله می شلود، بخصلوص کتلاب گناهان کبیلره، قلب 

قلرآن، ایملان، قللب سللیم و معاد.
22. اوقلات فراغلت خلود را بلا مطالعله، ورزش، زیلارت، عبلادت، و عیلادت از نزدیکان 

پلر کند.
23. به معاد و قیامت فکر کند.

24. ذکر »الحول وال قّوه ااّل باهلل« را زیاد بر زبان جاری سازد.
25. عبادت هلای خلود ماننلد نملاز و روزه، را صحیح و دقیلق و در اول وقت انجام دهد 
و در انجلام هرچله کامل تلر و بهتلر نماز خود بکوشلد و در این زمینله از کتاب آرامش 

در پرتلو نیایلش آقای پناهلی بهره بگیرد.
26. از محیط هلای آللوده و سلخت دوری کنلد و بیشلتر وقلت خلود را در کتاب خانله 

بگذرانلد و بی دلیلل در خیابان هلای آللوده حضلور پیلدا نکند.
27. اراده خود را تقویت نماید.1

.1385 ،1 .برای تفصیل بیشتر    رك .پناهی، علی احمد، شکفتن سهم توست، قم، انتشارات موسسه امام خمینی
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سبکزندگیاسالمیدرکسبوکار
از آغلاز زندگلی بشلر، کار و اشلتغال قریلن انسلان بلوده و زنلان و ملردان از دیربلاز 
همپلای همدیگلر بار مسلئولیت زندگی را به دوش کشلیده و مشلغول فعالیت بوده اند 
)وایدانلوف1، 2004(. اشلتغال و کار از مسلائلی اسلت کله برای پیملودن راه های ترقی 
ملادی و معنلوی، نقشلی بنیلادی دارد و بلرای ادامه زندگلی و بقای جامعله، ضرورتی 

اجتناب ناپذیلر اسلت. 

مفهوماشتغال
»اشلتغال« در لغلت، بله معنلای بله کاری پرداختلن و بله کاری سلرگرم بودن اسلت؛ 
همچنیلن توجله قلبلی به کسلی یلا کاری داشلتن را گوینلد )دهخلدا، 1372و عمید، 
1337، ذیل واژه شلغل و اشلتغال(. در اصطالح »کار و اشلتغال یعنی داشلتن فعالیتی 
متشلکل از اعملال و کارهلای فکلری یا دسلتی کله مفید بلوده و هدفش تولیلد کاال و 
خدملات اسلت و در مقابلل آن به طورمعملول، ملزد، حقوق و پاداش پرداخت می شلود 
)گیدنلز، 1378، ص528(. البتله ممکن اسلت در مواردی پاداشلی در کار نباشلد؛ ولی 

آن فعالیلت دارای ارزش مادی اسلت، ماننلد خانه داری.

اهمیتکارواشتغالازنگاهدینیوتربیتی
از منظلر آموزه هلای دینی، کار و فعالیلت اقتصادی در راسلتای اداره جامعه و خانواده، 
در ردیلف جهلاد و مبلارزه در راه خلدا اسلت و بلرای آن پاداشلی سلترگ در نظلر 
گرفته شلده اسلت2 )صدر الدین شلیرازی، 1383، ج1، ص433و نوری، 1408، ج13، 
ص24(. پیامبلر گراملی اسلالم همچنیلن افرادی را کله مخارج زندگی خلود را بر 
دیگلران تحمیلل می کننلد، ملعلون خوانده3)مجلسلی، 1403، ج10، ص32( و کار و 
تلالش در راسلتای به دسلت آوردن رزق حلالل را بهتریلن جلزء عبلادت می شلمرند4 
1 . Voyddannoff

2 . اَلْکادُّ علی ِعیالِه کالُمجاِهِد فی َسبیل اهلل. َمنْ  أَکلَ  ِمنْ  کدِّ یِدِه یکوُن یْوَم الِْقیاَمِه فِی ِعَداِد األْنِْبیاِء َو یْأُخُذ ثََواَب األْنِْبیاء.
3  . ملعون من القی کلّه علی الناس.

4 . العباده سبعون جزءاً افضَلهَا طلب الحالل.
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)هملان، ج17، ح15، ص24(.
حضلرت عللی نیلز ضملن اشلاره بله آثلار اقتصلادی کار و نقلش آن در آسلایش و 
رفلاه خانلواده، بله آثلار معنوی و اجلر اخروی آن نیلز توجله کلرده، و فرموده اند: هیچ 
تلالش صبح هنگاملی در راه خلدا بله فضیللت کار در جهلت رفلاه و آسلایش فرزنلد و 
خانلواده نمی رسلد1  )نلوری، 1408، ج13، ص13(. کار و فرهنلگ تلالش و کوشلش و 
برخلورداری از شلغل، مضافلاً بر پلاداش معنوی، رفلاه اجتماعی و...آثلار تربیتی و روان 
شلناختی فراوانلی دارد. پیشلوایان دینلی، هملواره کار و کوشلش را مایله بزرگی عزت 
و سلربلندی2)حر عامللی، 1409ج17، ص13( دانسلته اند. در اشلعاری کله  منسلوب 
بله ابرملرد عرصله زهلد و سلازندگی، حضلرت عللی اسلت، چنیلن می خوانیلم: 
بلرای ملن سنگ کشلی از قلّه هلای کلوه، آسلان تر از بله دوش کشلیدن منلت دیگران 
اسلت؛ بله ملن می گوینلد کسلب وکار ننگ اسلت، وللی من می گویلم ننگ این اسلت 
کله انسلان دسلت پیلش دیگلران دراز کنلد و نیازمنلد آنلان باشلد )میبلدی یلزدی، 
1379، ص636(. فلردی کله خلود را مفیلد، کارآملد و ارزشلمند بدانلد، از عزت نفلس 
و اعتمادبه نفلس بیشلتری برخلوردار خواهلد بلود؛ زیرا چنیلن فردی احسلاس توانایی 
و کفایلت و ارزشلمندی خواهلد داشلت و در نتیجله از سلالمت روانلی بیشلتری نیلز 
بهره منلد خواهلد بلود )شلجاعی، 1383، ص19(. همچنیلن عوامللی چلون جایلگاه 
اجتماعلی، وضعیلت اقتصلادی و جایلگاه خانوادگلی در ایجلاد پنلدار مثبلت از خود و 
اعتمادبه نفلس، تأثیلر زیلادی دارنلد )هملان، ص20(. مای للی3 یکی از روان شناسلان 
غربلی می گویلد: درجله رضایلت از خلود یا ارزشلی که انسلان بلرای خود قایل اسلت، 
از اهمیلت بسلزایی در جهلت پویایلی درونلی برخلوردار اسلت؛ بله گونه ای کله اگر به 
نحو سلالم و متعادل در انسلان رشلد کند، برای نگه داری سلالمت و تعادل روانی فرد 

بسلیار ضروری اسلت )مای للی1373، ص86(. 

1 . َما ُغْدَوُه أََحِدکْم فِی َسِبیِل اهللِ بَِأْعَظَم ِمْن ُغْدَوتِِه یْطُلُب لُِولِْدِه َو ِعیالِِه َما یْصلُِحُهم.
2  . قال الصادق: لمولی له یا عبداهلل  إحفظ عّزك. قال: و ما عّزی ُجِعلُت فداك؟ قال: غدّوك إلی سوقک.

3 . Mai  Lee
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نگرشاسالمبهاشتغالزنان
بلا مطالعله و دقلت در قلرآن کریم، روایلات رسلیده از معصومین و منابلع تاریخی 
معتبلر درمی یابیلم کله اشلتغال زنلان بله معنلای کار درآملدزا به خودی خلود هیلچ 
ممنوعیتلی در آموزه هلای اسلالمی نلدارد. خداونلد متعلال در قرآن کریلم می فرماید: 
بلرای ملردان و زنلان ازآنچله کسلب کرده اند، بهلره ای و سلهمی و حّقی است.)نسلاء: 
32( یعنلی همان گونله کله ملردان اگر چیلزی تحصیل کننلد و مزدی بگیرنلد، مالک 
آن می شلوند، زنلان نیلز اگلر امواللی کسلب کنند و ملزدی به دسلت آورنلد، مالک آن 
خواهنلد بلود. ایلن آیله شلریفه، افلزون بلر پذیلرش حلق مالکیلت بلرای زنلان ، جواز 
اشلتغال و اجلازه کار بلرای آنلان را هماننلد ملردان اثبلات می کنلد؛ زیلرا در ایلن آیه 
کریمله، حلالل بودن تحصیلل درآمد مفروض گرفته شلده و درباره حلق مالکیت زن و 
ملرد، اظهارنظلر شلده اسلت.همچنین در قرآن کریلم از دختران پیامبلر خدا، حضرت 
شلعیب، یادشلده اسلت کله بله شلغل چوپانلی اشلتغال داشلته اند)قصص: 23(و 
مذمتلی نیز نشلده اسلت. برحسلب روایات نیلز زنان چنلدی در زمان پیامبلر و امامان 
معصلوم در شلغل های گوناگونلی همچلون تجارت1)مجلسلی، 1403، ج16، ص9(، 
صنایع دسلتی2)الطبرانی، بی تلا، ج24، ص265 و 264(، ریسلندگی و بافندگی3)حلر 
عامللی، 1409، ج17، ص236(، آرایشلگری4)همان، ص131(، خدملات خانگی5)حلر 
عامللی، 1403، ج22، ص247 و 246( و... فعالیلت می کرده انلد و بله زنلان اجلازه 
داده شلده بلود در ایلن قبیل کارهلا به فعالیلت بپردازند. خالصله اینکله در آموزه های 
دینی منعی برای اشلتغال زنان در محیط های سلالم و بدون آسلیب، مشلاهده نشلده 
و البتله توصیله و تشلویق خاصی نیز نسلبت به اشلتغال زنان در متون دینی مشلاهده 

1 . حضلرت خدیجله، دختلر خویللد کله بعداً همسلر گراملی پیامبر اسلالم گردید، به تجارت مشلغول بلود و کارگران زیلادی برایش کار 
می کردنلد. حضلرت محملد قبلل از پیامبری، مدتلی برای خدیجله فعالیت اقتصادی داشلتند. 

2 . زنلی خدملت پیامبلر گراملی اسلالم آملد و علرض کلرد: ملن زنی هسلتم که صنایع دسلتی انجلام می دهلم و از درآمد آن به همسلر و 
فرزندانلم کملک می کنلم. حضلرت فرمودند: ایلن کار و عمل شلما اجر و پلاداش دارد.

َُّه )الغزل( احّل الکسب. 3 . قال رسول اهلل فی کالم کثیر: نعم اهلل و المغزل للمرأه الصالحه. علی: ان
4 . در روایاتلی کله دربلارة آرایشلگری آملده و سلؤاالتی کله دراین بلاره از پیامبلر گراملی شلده، هیلچ منعی دیده نشلده اسلت و آرایشلگری 

مجلاز شمرده شلده اسلت.
5 . در احادیثلی کله دراین بلاره آملده، اجلازه داده شلده تلا در صلورت نیلاز ملادی، زن بتواند در خانلة دیگلران خادمی کند و خدمات داشلته 

باشلد و ملزد بگیلرد. )مثل لباس شلویی، پاك کلردن شیشله، مریلض داری و غیره( 
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نمی شلود. در آموزه هلای دینلی به گونله ای تدبیر شلده کله زن تا حد املکان ملتزم به 
خانله و خانلواده باشلد1 )حلر عامللی، 1409، ج20، ص172( و در املور داخلی منزل 
اشلتغال داشلته باشلد.در آموزه های دینی با ایجاد بسلترهای مناسلب و تشلویق های 
متعلدد، تلالش شلده تلا زن در املور خانلواده مشلغول باشلد )نلوری، 1408، ج13، 
ص25( و تلا ضرورتلی پیشلامد ننملوده، بله اشلتغال بیرونلی نپردازد.لذا در اسلالم، از 
یک سلو، نفقله زن را بلر شلوهر واجب کلرده و زنان را از مسلئولیت اقتصلادی در برابر 
خانلواده معلاف نموده اسلت؛ از سلوی دیگر، اهتمام اسلالم به کاهش اختالط جنسلی 
در سلطح جامعله و تأکید بلر نقش مادری و همسلری زنان)مجلسلی، 1403، ج100، 
ص217(زمینله فرهنگلی مناسلب را بلرای تقسلیم کار جنسلیتی فراهم کرده اسلت، 
بله ایلن صلورت کله زنلان عمدتلاً به سلوی فعالیت هلای مربلوط بله خانه داری سلوق 

داده شلده و ملردان مشلاغل بیلرون از خانله را بله عهلده گرفته اند. 

محدودیتاشتغالبانگاهبهجنسیت
زن و مرد به لحاظ جسمانی، روان شناختی، عاطفی، عقلی )مصباح یزدی، 1385، ج 5؛ 
مطهری، 1367 و طباطبایی1394، ج2(،  جایگاه خانوادگی و اجتماعی)پناهی، 1390( 
با همدیگر تفاوت دارند.این تفاوت ها در تمام عرصه های زندگی محدودیت هایی ایجاد 
می کند و البته این محدودیت ها نیز در راستای استحکام خانواده و پویایی آن است. این 

محدودیت ها عبارت اند از:

1(عدمسازگاریویژگیهایزنانبابرخیمشاغل
بلا توجله بله ویژگی هلای زیسلتی،  روانلی و ظرافت های زن، شلغل های آنان بایسلتی 
از جهلت کمیلت و کیفیلت به گونله ای باشلد کله طبیعلت آنلان را دسلتخوش تغییلر 

نکنلد و بلا ظرفیت هلا و توانایی هلای آنلان نیز سلازگار باشلد.
بله  توجله  و  اجتماعلی  زنلان در مسلائل  راسلتای حضلور  از مفسلرین در  برخلی 

نْیا َو  1 . قلال الصلادق: ثاََلثَلٌه لِلُْمْؤِملِن فِیَهلا َراَحلٌه َداٌر َواِسلَعٌه تُلَواِری َعْوَرتَلُه َو ُسلوَء َحالِلِه ِملَن النَّاِس، َو اْملَرأٌَه َصالَِحلٌه تُِعیُنلُه َعلَی أَْملِر الدُّ
اْلِخلَرِه.
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ظرفیت هلای جسلمی و روان شلناختی آنلان در واگلذاری مشلاغل، به آیه 19از سلوره 
نسلاء اسلتدالل کرده اند.جلوادی آمللی)1389، ص268( بلر ایلن باور اسلت که گرچه 
ایلن آیله در زمینله املور خانوادگی اسلت املا اختصاصی بله آن ندارد، زیلرا مالك آن 
در مسلائل اجتماعلی نیلز وجلود دارد.للذا نباید زنلان را از املور جامعه مثل پزشلکی، 
فرهنلگ، تدریلس و... که تناسلب با توانمندی آنلان دارد و برای جامعله نیز خیر دارد، 
محلروم کرد.ایشلان همچنیلن بلا اسلتناد به فرمایلش قرآن کریلم می فرمایلد :با زنان 
بایلد به گونله ای رفتلار کلرد که عقل و شلرع آن را به رسلمیت می شناسلد و این قشلر 
عظیلم را نبایلد بلا بدرفتلاری از املور جامعه محلروم کرد.جوادی آمللی در جای دیگر 
می فرماید:کسلانی کله نتوانسلته اند بلا زنلان جامعه معاشلرت نیکو داشلته باشلند و از 
عواطلف، احساسلات و رقلت قللب آنان ملدد بگیرند، به نلام آزادی، زن خود را مسلّخر 
غرایلز نموده انلد و از او بهره کشلی کرده اند.املا اسلالم، زن را آزاد و جامعله را مسلّخر 
عواطلف کلرده اسلت و با واگذاری مسلئولیت های مناسلب به زنان، جامعله ای عاطفی 
و هملراه بلا رأفت و رحملت، بناکرده اسلت)همان، ص287(. طباطبایلی)1394، ج4، 
ص255( نیلز آیله 19 سلوره نسلاء را منحصلر بله مسلائل خانلواده نمی دانلد و بر این 
بلاور اسلت کله نلوع و میلزان کار بلرای زنان بایسلتی متناسلب بلا ویژگی هلا و توان و 

طبیعلت آنان باشلد. 
بررسلی ها نشلان می دهلد کله 80 درصلد زنلان بله مشلاغل سلنتی چون ملددکاری 
اجتماعلی، تکنیسلین بهداشلت، پرسلتاری، منشلی گری و نظایلر آن اشلتغال دارنلد 
)رسلکینی، 1986، بله نقلل از خسلروی، 1382، ص247( للی1)1998(. پرسلتاری و 
آملوزگاری هنلوز هلم مناسلب ترین شلغل بلرای خانم هلا به شلمار می آید)خسلروی، 
1382، ص248(. پرسلونز، می گوید:اگلر در اشلتغال زنلان بافت روحی و جسلمی آنان 
رعایلت نشلود، ممکلن اسلت هم شلرایط عاطفلی زن در خانلواده تضعیف شلود و هم 
بله سلبب رقابت بلا شلوهران، باعث نابسلامانی وضعیت خانواده شلود )رنیلرز، 1377، 

ص466(.

1 .Lee
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2(ناهماهنگیاشتغالبانقشهایخانوادگی
یکلی از مهمتریلن موانلع اشلتغال زنلان در بلازار کار، تعلارض آن بلا انجلام نقش های 
ملادری، خانله داری و مراقبتلی اسلت. با توجله به الگوی فراگیر تقسلیم کار جنسلیتی 
کله برحسلب آن، وظایلف مربوط به بچله داری و خانه داری به زنلان، و وظیفه نان آوری 
بله ملردان واگلذار می شلود، ملردان با مشلکل مشلابهی در خصلوص تعلارض نقش ها 
روبله رو نیسلتند و ایلن مشلکل تنهلا بلرای زنان پیلش می آیلد. در نگرش اسلالمی بر 
ضلرورت مراقبت هلای زنانله و به ویلژه نقلش ملادری تأکیلد شلده اسلت. ایلن تأکیلد 
از یک سلو بلر تبیینلی غایت شلناختی مبتنلی اسلت، کله بلر محلور کارکلرد مثبلِت 
تفکیلک وظایلِف زن و ملرد دور می زنلد، و در نتیجله، اسلالم ایلن موضلوع را اولویت1 
و نله املری الزاملی می دانلد؛ و از سلوی دیگلر، ایلن تأکیلد برخاسلته از تفاوت هلای 
طبیعلی اسلت کله اسلالم آنهلا را بیلن زن و مرد مفلروض می گیلرد.2 البته ایلن بدان 
معنلا نیسلت کله مراقبلت از کلودکان وظیفله اختصاصی زنان اسلت، بلکله زن و مرد، 
هلر دو وظیفه دارنلد کله از کودکان خلود مراقبت و حمایلت کنند. ازایلن رو در نگرش 
اسلالمی، زن می توانلد در قبلال برخلی مراقبت هلا، از شلوهر خود اجرت طللب کند.3 
1 . گرچله خانله داری و رسلیدگی بله املور منلزل و انجلام کارهایلی از قبیلل آشلپزی، نظافت منزل، رسلیدگی به شلوهر، آماده نگه داشلتن 
منلزل و... بلر زن واجلب نیسلت، املا در آموزه هلای دینلی به طلور غیرمسلتقیم به این نقلش زنان اشاره شلده و به گونله ای لطیف ایلن انتظار 
و توقلع از زنلان ایجلاد شلده اسلت و بلرای آن اجلر معنوی لحاظ شلده و ارزشلمند تلقی شلده اسلت. در سلیره و زندگلی اولیای خلدا به ویژه 
زهلرای مرضیله بله ایلن مسلئله و ایفای نقلش خانه داری، برخلورد می کنیم. املام صلادق می فرماید: هر زنلی که با جرعه ای آب، شلوهر 
خویلش را سلیراب نمایلد، عمللش ارزشلمندتر از عبلادت یک سلاله اسلت کله روزهلای آن را روزه بلدارد و شلب ها بله نماز مشلغول باشلد و 
خداونلد بله ازای هلر جرعله ای کله به همسلرش داده اسلت، یک شلهر در بهشلت برایش هدیه می کند و شلصت خطلا را از او می بخشلد.)حر 
عامللی1409، ج20، ص172( .در روایلت دیگلری آملده اسلت: أَیَملا اْمَرأٍَه َخَدَمْت َزْوَجَها َسلْبَعَه أَیلاٍم أَْغلََق اهلُل َعْنَها َسلْبَعَه أَبَْواِب النَّلاِر َو َفَتَح 
لََهلا ثََمانِیلَه أَبْلَواِب الَْجنَّلِه تَْدُخلُل ِملْن أَیَهلا َشلاَءْت )هملان (: هر زنی که به ملدت یک هفتله، خدمتی را برای همسلرش انجام دهلد، خداوند 
هفلت بلاب جهنلم را بلر وی می بنلدد و هشلت بلاب بهشلت را بلر او می گشلاید کله از هرکلدام که خواسلت بله بهشلت وارد شلود. در روایات 
اسلالمی حتلی بله کوچک تریلن کار و عمللی کله زن درخصوص خانله داری انجلام می دهند، مزد و پلاداش قرار داده شلده و به ایلن نحو آنان 
را بله خانله داری تشلویق نموده انلد. حضلرت پیامبلر در روایتلی می فرماینلد: أَیَملا اْملَرأٍَه َرَفَعْت ِملْن بَیلِت َزْوِجَها َشلیئاً ِمْن َمْوِضلٍع إِلَی 
بْه  )حلر عامللی، 1409، ج21، ص451(: هلر زنی درخصلوص خانه داری،  َمْوِضلٍع تُِریلُد بِلِه َصاَلحلاً نََظلَر اهلُل إِلَیَهلا َوَملْن نََظلَر اهلُل إِلَیِه لَلْم یَعذِّ
کاری انجلام دهلد و چیلزی را بله جلای خلودش بگلذارد و خانله را منظم کند، خداونلد به او نظلر کرده و عذابلش نمی کند. سلیره خانه داری 

حضلرت فاطمله، الگویی مناسلب برای زنلان در خانه داری اسلت.
 املام باقلر دراین بلاره می فرماینلد: عللی و حضلرت فاطمله  بلرای داوری دربلاره تقسلیم کارهلای خلود، نلزد پیامبلر خلدا رفتند، 
پیامبلر این گونله قضلاوت فرملود کله کارهای داخلل خانه را فاطمله انجام دهد و کارهلای بیرون از خانله را علی. حضرت فاطمله دراین باره 
فرملود: از این کله پیامبلر خلدا ملرا از بلر عهلده گرفتلن مسلئولیت های ملردان معاف سلاخت، بسلیار خوشلحال شلدم.) حر عامللی، 1409، 
ج20، ص172( و همچنیلن در روایلت دیگلری می خوانیلم کله فاطمله کاِر خانله، پخت وپلز نلان و جارو کردن اتلاق را برای عللی تضمین کرد 
و عللی کارهلای بیلرون از خانله، ماننلد حملل هیزم و آوردن ملواد خوراکی را بلرای فاطمه بر عهده گرفلت. )نلوری، 1408، ج13، ص25(
2 . بلا توجله بله ویژگلی شلدت عطوفلت، خیرخواهلی برای دیگلران، مهر و احسلاس در زن)ماتلیلن، 2008( الزم اسلت که یک نوع تقسلیم 

منطقلی دربلاره کار و مسلائل منلزل و نقلش ملادری و تربیتی زن انجلام گیرد .
3 .البتله خانله داری و ایفلای نقلش تربیتلی، به عنلوان یکی از شلغل های رسلمی برای زنان شناخته شلده اسلت و تردیدی نیسلت کله ایفای 

شایسلته ایلن نقلش، آثلار مثبت اقتصلادی و تربیتلی و معنوی در پی داشلته و همچنیلن باعث تثبیلت هنجارهای اجتماعلی می گردد.
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ازنظلر ایلن جامعه شناسلان، تقسلیم کار جنسلیتی در خانلواده کله نمونله روشلن آن 
مراقبلت زنلان از کلودکان اسلت، متضمن خرسلندی افراد و وجلود خانلواده ای کارا و 
باثبلات بلوده و ایلن تقسلیم بندی بله نفع هر دو جنس و جامعه اسلت )گلرت، 1380، 

ص74(. 
بیولوژیکلی  و  طبیعلی  سرنوشلت  را  بلودن  ملادر  بیولوژیکلی،  تعینلی  دیلدگاه  در 
زنلان می داننلد، در چنیلن رویکلردی رفتلار ملادری، کارکلرد غریلزه ملادری اسلت 
ایلن  فمینیسلت ها  برخلی  گرچله  دارد،  ریشله  انسلانی  بیوللوژی  و  در طبیعلت  و 
نقلش  بله  دینلی  آموزه هلای  در   )1384 فسلایی،  ندارند)صادقلی  قبلول  را  ایلده 
ملادری بلا نگاهلی عبلادی توجله شلده و بلرای آن اجلر عظیملی لحاظ شلده اسلت1  

ص451(. ج21،   ،1409 عامللی،  )حلر 
از دیلدگاه روان شناسلی نیز، اکثلر زنان همواره بیش از آن که مجذوب  امکانات باشلند، 
مجلذوب افراد هسلتند. آنها عاشلق روابط مسلتحکم و درازمدت هسلتند. بلرای زنان، 
آرملان زناشلویی، یعنلی یلک ملرد و یلک زن که ازنظلر جسلمی و روحی بله یکدیگر 
وابسلته، در خلوب و بلد روزگار بلا یکدیگلر شلریک، موجلب آسلایش یکدیگلر و در 
تعامل مداوم باهم قرار داشلته باشلند. این چشلم انداز شلامل رابطه جنسلی عاشلقانه 
و از سلر تعهلد هملراه با داشلتن فرزند اسلت و همراه خانلواده بودن، است)اسلتیون2، 
2004( در یلک مطالعله مللی بر روی زنان در سلال 1997 که توسلط مرکز پژوهشلی 
پیلو3 انجلام گرفلت، معلوم شلد 93 درصد ملادران، در تمام یا بیشلتر اوقلات، کودکان 
خلود را و مراقبلت از آنلان را منبلع خوشلبختی می دانند. در یک مقیلاس 10 رتبه ای، 
86 درصلد ملادران بله فرزنلدان خلود به لحلاظ اهمیت آنان در سلعادت فلردی خود، 
رتبله 10 می دهنلد، درحالی کله تنهلا 30 درصلد زنان شلاغل به شلغل خلود رتبه 10 
می دهنلد. حتلی احتملال دارد زنلان ازدواج نکلرده و بلدون بچله نیز ارتباطلات فردی 
بلا ملادران )31 درصلد( یلا با دوسلتان )24 درصلد( را برای خوشلبختی خلود مهم تر 

ائِلِم الَْقائِلِم الُْمَجاِهلِد بَِنْفِسلِه َوَمالِلِه فِی َسلِبیِل اهللِ َفإَِذا َوَضَعلْت کاَن لََها ِملَن األَْجِر َما ال یلْدِری أََحٌد َما  1 . إَِذا َحَملَلِت الَْملْرأَُة کانَلْت بَِمْنِزلَلِة الصَّ
ٍر ِملْن ُولِْد إِْسلَماِعیَل َفلإَِذا َفَرَغْت ِملْن َرَضاِعِه َضَرَب َملَلک کِریٌم َعلَلی َجْنِبَها  لٍة کِعْدِل ِعْتلِق ُمَحرَّ ُهلَو لِِعَظِملِه َفلإَِذا أَْرَضَعلْت کاَن لََهلا بِلکلِّ َمصَّ

َوَقلاَل اْسلَتْأنِِفی الَْعَملَل َفَقلْد ُغِفَر لَک.
2 . Steven 
3 . Pew  Research  Center
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از شلغل )11 درصلد( یلا سلرگرمی ها )10 درصلد( بدانند)بوملن1، 1998، ص24، بله 
نقلل از اسلتیون، 2004(. همچنیلن در یک نظرسلنجی در سلال 1998 این نتیجه به 
دسلت آملد کله حلدود پنج ششلم از ملردان و زنانی کله ملورد نظرسلنجی قرارگرفته 
بودنلد، فکلر می کردنلد تغییلر نقش هلای جنسلیتی، موفقیلت ازدواج هلا را دشلوارتر 
کلرده، درحالی کله یک ششلم فکلر می کردنلد آن را آسلان تر کلرده اسلت. حلدود 
شلش هفتم از افلراد نظرسلنجی شلده فکلر می کردنلد تغییلر نقش هلا، بلزرگ کلردن 
کلودکان را دشلوارتر کلرده، درحالی کله یک هفتم فکلر می کردند آن را آسلان تر کرده 

اسلت )همان(. 
تحقیقلات ثابلت کلرده کله زنلان شلاغل پاره وقت، بیلش از زنلان شلاغل تمام وقت، از 
کار و فرزنلدان خلود احسلاس رضایلت می کننلد؛ شلاید به این عللت کله چنیلن زنانی 
معملوالً خلود را نلان آور دوم می داننلد و به این ترتیلب بیلش از شلوهران خلود قادر به 
چشم پوشلی از مشلاغل پر درآمد در ازای کار در محیط دوسلتانه ای هسلتند که از آن 
للذت می برند)بلرون، 2002، ص174(. پژوهش هلا نشلان داده کله هنگامی کله زنلان 
سلاعت های طوالنلی کار می کننلد یلا مشلاغل پر مسلئولیت دارنلد، کیفیلت زندگلی 

زناشلویی افلت می کند )آماتلو2، 2003(. 

3(محدودیتزنبرایخروجازمنزل
طرفلداران حقلوق زن، مسلئله للزوم احلراز رضایت شلوهر توسلط زن برای خلروج از 
منلزل را کله در شلرع اسلالم بلر آن تأکیلد شلده اسلت، گاه به عنلوان مانعلی در برابر 
اشلتغال زنلان مطلرح می کننلد. برحسلب اّدعلا، وقتلی ملرد شلرعاً می توانلد خلروج 
همسلر خلود را از منلزل محلدود یلا ممنلوع کنلد، ایلن بلدان معناسلت کله هلر زن 
شلوهرداری بالفعلل یلا بالقلّوه بلا مانعلی جلدی در برابر اشلتغال خود روبه روسلت. در 
همیلن راسلتا ملاّده 1117 از قانلون مدنی جمهوری اسلالمی ایلران نیز با بیلان اینکه 
»شلوهر می توانلد زن خلود را از حرفله یلا صنعتلی کله منافلی مصاللح خانوادگلی یا 
حیثیلات خلود یا زن باشلد، منع کند« حق اشلتغال زن را تابع اراده شلوهر دانسلته و 
1 . Bowman
2 . Amato
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به این ترتیلب، مانعلی قانونلی در برابلر اشلتغال زنان شلوهردار قلرار داده اسلت. برخی 
تلا آنجلا پیلش رفته انلد کله حتلی قانلون نفقله )ملاده 1106 از قانلون مدنلی( را کله 
برگرفتله از نلّص قلرآن کریم است)نسلاء: 34 و طالق: 6 و 7(، حاوی پیام ضّد اشلتغال 
زن دانسلته اند، چراکله به موجلب ایلن قانلون، نفقله زن در عقلد دائلم بر عهده شلوهر 
قلرار داده شلده اسلت و ایلن املر می توانلد کاهلش مشلارکت شلغلی زنلان را در پلی 

داشته باشلد)پناهی، 1390(. 
در روایتلی صحیلح کله از املام باقلر این چنیلن نقل شلده اسلت: زنلی نلزد رسلول 
اکلرم آملد و سلؤال کلرد: ای رسلول خدا! حق مرد بر همسلرش چیسلت؟ حضرت 
بله او فرملود: اینکله زن او را اطاعلت کنلد و نافرمانلی ننمایلد و از خانه او بلدون اجازه 
شلوهر صدقله ندهلد، روزه مسلتحبی بلدون اجلازه او نگیلرد، از هملکاری جنسلی و 
زناشلویی دریلغ ننمایلد و از خانله اش بلدون اجلازه او خلارج نشلود. اگلر بلدون اجلازه 
شلوهر از منزل خارج شلود، فرشلتگان آسلمان و زمین و فرشلتگان غضب و رحمت، او 
را لعنلت می کننلد تلا به خانه اش بازگلردد... )حر عامللی، 1409، ج20، ص158(.  امام 
صادقنیلز فرمودنلد: هلر زنی بلدون اجازه شلوهر از خانله بیلرون رود، حق خرجی 
و نفقله نلدارد تلا اینکله برگلردد )یعنلی با خروج بلدون اجلازه، نشلوز و نافرمانی صدق 
می کنلد )هملان، ج21، ص116(. ظاهلر ایلن روایلات اطلالق دارد یعنلی اینکله ملرد 
می توانلد در هلر شلرایطی از خلارج شلدن زن خلود، جلوگیلری کند، بلکله به طورکلی 
خلارج شلدن زن از خانله، در هلر ملورد، می باید بلا اجازه شلوهر و رضایت او باشلد. لذا 
توصیله می شلود تلا دختر و پسلر جلوان در ابتلدای ازدواج این مسلئله را حلل کنند تا 

بعداً دچار مشلکل نشلوند.

4(مشکالتمربوطبهاختالطزنومرد
یکلی دیگلر از موانلع اشلتغال زنلان کله توسلط طرفلداران حقلوق زن، مطلرح شلده، 
مشلکالت مربلوط بله اختلالط زن و ملرد اسلت. آزار جنسلی در محیلط کار یکلی 
از مهمتریلن مشلکالتی اسلت کله زنلان شلاغل در بسلیاری از جواملع از آن رنلج 
می کشلند و گملان نملی رود بلدون تجدیدنظلر در مبنلای اختلالط جنسلی، ایلن 



291 فصل هفتم، جوان و سبک زندگی 

مشلکل راه حلل مناسلب خلود را بیابلد. بلر طبلق برآوردهلا، »در انگلسلتان از هلر ده 
زن، هفلت زن در دوره زندگلی شلغلی خلود بله مدتلی طوالنلی دچلار آزار جنسلی 
می گردند«)گیدنلز، 1378، ص202(. ایلن قبیلل واقعیت هلا ازآنجلا ناشلی می شلوند 
کله بیشلتر ملردان اعم از مدیلران، کارفرمایلان، همکاران و مشلتریان هرچنلد به طور 
ناخواسلته بله زنلان همچلون موجوداتلی جنسلی می نگرند و ایلن طرز نگلرش به طور 
طبیعلی در رفتلار آنلان انعلکاس می یابد.همچنیلن آسلیب دیگلری کله در اختلالط 
ایجلاد می شلود، ایلن اسلت کله حیلای زن در معلرض خطر و دسلتخوش تغییلر قرار 
می گیلرد. اگلر حیلای زن تضعیلف شلود آسلیب های تربیتلی و فرهنگلی و معنلوی 
جلدی در پی خواهد داشلت.مرحوم مجلسلی دربلاره معنای حیا می نویسلد:»ملکه ای 
نفسلانی اسلت که سلبب خودداری نفس از کردار زشلت و انزجار از فعل خالف عرف 
و ادب می شلود. ایلن رفتلار بله سلبب خلوف از نکوهلش دیگلران اتفلاق می افتلد«.
)مجلسلی، 1403، ج71، ص329(. طریحلی)1375، ج1، ص482(می گویلد: حیلا 
عبلارت اسلت از تغییلر روحلی و روانی به سلبب خوف ازآنچله که عرفاً یا شلرعاً نقص 
و عیلب شلمرده می شلود و انسلان بله آن جهلت ملورد نکوهش قلرار می گیلرد. عالوه 
اینکله در قلرآن کریم)قصص:23-26(حیلای دختلران حضرت شلعیب و عدم اختالط 
آنلان ملورد سلتایش قرارگرفتله اسلت. در روایلات نیز باحیایی وسلیله رسلیدن به هر 
زیبایی)مجلسلی، 1404، ج77، ص11( کلیلد همله خوبی هلا )محملدی ری شلهری، 
1379، ج3، ص1352( اخلالق خردمندتریلن مردم)هملان، ص1353( عامل محبوب 
پاك دامنی)هملان( عللت  زشلت کاری)همان، ص1354(  مانلع  بودن)هملان(  خلدا 
و امنیلت روانی)همان(شمرده شلده اسلت. همچنیلن بی حیایلی باعلث بی باکلی از 
خداوند)هملان، ص 357(، جسلارت بلر ناهنجاری)هملان( و دور بلودن از رحملت 
الهی)هملان، ص1369( دانسلته شلده اسلت. علالوه بلر ایلن للزوم رعایت حجلاب بر 
زنلان و للزوم رعایلت عفلت در نلگاه و گفتار بلر مرد و زن)نلور: 35و احلزاب: 35-30( 
و للزوم اجتنلاب از اختلالط بلا نامحلرم )کلینلی، 1407ج 5، ص537( از مشلکالت 
اختلالط در محیلط کار اسلت. بنابراین توصیه می شلود کله زنان در محیط هلای زنانه 

مشلغول کار شلوند و از محیط هلای مختللط شلدیداً پرهیلز کننلد.
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آسیبهایاشتغالزنانومادران
اشلتغال زنلان اگلر هماهنلگ بلا وظایلف زنانله و مادرانه نباشلد ممکن اسلت تأثیرات 
آسلیب ها  ایلن  از  باشلد.نمونه هایی  داشلته  ملادری  و  روابلط همسلری  بلر  منفلی 

از: عبارت انلد 

1(اختاللدرروابطهمسرانه
یکلی از اهلداف اساسلی در ازدواج ایجلاد آرامش و انس و الفت در بیلن زن و مرد)روم: 
21و اعلراف: 189( اسلت. نقلش زن در ایجلاد این هدف، اساسلی تر از مرد اسلت1)حر 
عامللی، 1409،  ج15، ص174و نلوری، 1408، ج15، ص214(. ایلن هلدف زمانلی 
محقلق خواهلد شلد کله زن حضور جلدی و فعاللی در خانه و خانواده داشلته باشلد و 
بسلترهای الزم را بلرای انلس و الفت بیشلتر و آراملش، ایجاد نماید. للذا در آموزه های 
دینلی یکلی از وظایلف حقوقلی و اخالقلی زن، فرمان برداری )نسلاء: 34( شلوهرداری 
نیکلو2 )کلینلی، 1407، ج5، ص9(، التلزام بله حضلور در خانله، حفظ املوال و آبروی 
شلوهر3)حر عامللی، 1409، ج20، ص158(، ایجلاد شلادمانی در همسلر4 )مجلسلی، 
1403، ج100، ص217( و پرهیلز از آزار همسر5)مجلسلی، 1403، ج100، ص244(، 
اسلت. از طلرف دیگر، زن بله دلیل ویژگی هلای روان شلناختی ویژه ای)ماتلین، 2008 
و اسلتیون 2004( کله دارد، نیازمنلد همسلری مدیلر، بااقتلدار، حمایتگر6)کلینلی، 
1407، ج5، ص510( و بامحبت)رایلس، 1387( اسلت.چنانچه زنلی به دلیل اشلتغال 
و کسلب درآمد، به مرحله ای برسلد که نتواند نیازهای روان شلناختی شلوهر را تأمین 
کنلد و بله دلیل احسلاس بی نیازی از حمایلت مادی و عاطفی شلوهر، از حمایتگری او 
محلروم شلود و یلا شلرایطی پیش آید که مرد احسلاس ناکارآمدی و علدم اقتدار کند، 

وَجلَّ َجَعلَها لَک َسکناً وأُنساً، َفَتْعلََم أنَّ ذلَِک نعمٌه ِمَن اهلل علیک، فتکِرمها و تُرفَِق بها . 1 .َ  اَّما َحقُّ الَزوَجِه َفأن تَعلََم اَنَّ اهلل َعزَّ
2 . ِجَهاُد الَْمْرأَِه ُحْسنُ  التََّبعُِّل.

َق ِمْن بَیِتلِه إاِلَّ بِإِْذنِِه  ْوِج َعلَلی الَْمْرأَِه؟ َفَقلاَل لََهلا: أَْن تُِطیَعُه، َو اَلتَْعِصیلُه َو اَلتََصلدَّ 3 . َجلاَءِت اْملَرأٌَه إِلَلی النَِّبلی َفَقالَلْت: یلا َرُسلوَل اهللِ َما َحلقُّ الزَّ
علًا إاِلَّ بِإِْذنِلِه َو اَلتَْمَنَعلُه نَْفَسلَها َو إِْن کانَلْت َعلَلی َظْهلِر َقَتٍب َو اَلتَْخُرَج ِملْن بَیِتَهلا إاِلَّ بِإِْذنِِه َو إِْن َخَرَجلْت بَِغیِر إِْذنِلِه لََعَنْتَها َماَلئِکُه  َو اَلتَُصلوَم تََطوُّ

ْحَملِه َحتَّی تَْرِجلَع إِلَی بَیِتَها. لَماِء َو َماَلئِهلُة األْْرِض َو َماَلئِلکُ الَْغَضلبِ َو َماَلئِکلُه الرَّ السَّ
تُْه َو إَِذا َغاَب َعْنَها َحِفَظْتُه فِی نَْفِسَها َو َمالِِه. 4 . َما أََفاَد َعْبٌد َفائَِدًه َخیراً ِمْن َزْوَجٍه َصالَِحٍه إَِذا َرآَها َسرَّ

5 . ایَما اْمَرأٍَه آَذْت َزْوَجَها بِلَِسانَِها لَمْ یْقَبِل اهلُل ِمْنَها َصْرفاً َو الَعْداًل َو الَحَسَنًه ِمْن َعَملَِها َحتَّی تُْرِضیُه َوإِْن َصاَمْت نََهاَرَها َو َقاَمْت لَیلََها.
6 . ُهنَّ یَریَن أَنَّک ُذو اْقِتَداٍر َخیٌر ِمْن أَْن یَریَن ِمْنک َحااًل َعلَی انْکَسار.
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اختلالف و ناسلازگاری در نظلام خانلواده بله وجود می آیلد. عالوه بر ایلن پژوهش های 
میدانلی نشلان می دهلد کله بسلیاری از زنلان فکلر می کننلد شلوهران باید بلر تأمین 
درآملد خانلواده و زنلان بلر تربیلت و پرورش فرزنلدان تمرکز داشلته باشند)اسلتیون، 
2004(. نتایلج مطالعلات نشلان می دهلد کله زنلان، نیلاز بیشلتری بله حمایتگلری 
دارنلد و اثلر اسلترس زای رخدادهلای زندگی، به واسلطه حمایلت اجتماعلی و عاطفی 
دیگلران تعدیلل می شلود)آینر و بلراون1، 2007( و للذا حمایلت عاطفلی و روانلی 
شلوهر، می توانلد بهتریلن امنیلت روانی بلرای زن باشلد. جنیس استایل2روان شلناس 
فمینیسلت، در کتلاب خلود با عنلوان برابری زناشلویی3 با ناخرسلندی اعلالم می  کند 
کله در مطالعله ای بلر روی زوج هلای شلاغل، تقریبلاً تماملی ملردان و زنلان عقیلده 
داشلتند کله بلرای زندگلی زناشلویی بهتلر اسلت کله شلغل زن پایین تر از شلوهرش 
باشلد. عللت آنکله زنلان چنیلن عقیلده ای دارنلد ایلن اسلت که فکلر می کنند شلغل 
همسرشلان بلرای حلس اعتمادبه نفس وی مهم تر اسلت، املا دلیل دیگر آن اسلت که 

خلود آنهلا نیاز دارنلد که همسرشلان موفق باشلد )اسلتیون، 2004(. 

2(تأثیرمنفیبرفرایندتربیتفرزند
خانلواده اولیلن پایلگاه تربیتلی کلودك اسلت و زن و شلوهر بلا ازدواج، ایلن نهاد مهم 
تربیتلی را تشلکیل می دهنلد. »هارلوك«4 خانلواده را یک سیسلتم متعامل)هارلوك5، 
1987( می دانلد. اگلر خانلواده را اولیلن کانلون تربیتلی تعامللی بدانیلم، نقلش ملادر 
قطعلاً بیشلتر از پلدر اسلت زیلرا میلزان تأثیرگلذاری او از زملان انعقلاد نطفله آغلاز 
می گردد)رایلس، 1387( و در دوران بلارداری و بعلدازآن، بیش تریلن نقلش را در 
سلعادت و شلقاوت فرزند خود دارد )کلینی، 1407، ج6، ص49و محمدی ری شلهری، 

1362، ج10، ص706-700(. 
در آموزه هلای اسلالمی به بحث الگوپروری و اسلوه پروری تأکید شلده است)مجلسلی، 

1 .Einar & Brown
2 . Janice  Steil             
3 . Marital  Equality
4 . Hurlok
5 . Hurlock
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1403، ج5، ص 198(. در روان شناسلی به خصلوص در اندیشله آلبلرت بنلدورا نیلز 
اعتقلاد بلر این اسلت که بیشلتر یادگیری هلای انسلان و تأثیر پذیری هلای او، از طریق 
یادگیلری مشلاهده ای انجلام می شود.ایشلان همچنیلن اعتقلاد دارد هرچقلدر الگلوی 
ملورد مشلاهده، احتلرام اجتماعلی، شایسلتگی و تخصلص، محبوبیلت و جذابیلت و 
رابطله عاطفلی خلوب بلا الگوگیرنلده داشلته باشلد، تأثیلرش زیادتلر و بهتلر خواهلد 
بود)هرگینهلان، 1377، ص380(. للذا ملادری کله حضلور فعلال و بلا عاطفله در کنار 

فرزنلدان دارد، تأثیلرات بیشلتری در تربیلت خواهد داشلت.
مطالعلات کال دول1 و همکارانلش نیلز دربلاره شلکل گیری هلوش در جریلان تأثیلر 
محیلط خانلواده نشلان داده کله کلودکان باهوش تلر معملوالً کسلانی هسلتند که در 
خانواده هلای صمیمی رشلد کلرده و از امکانلات تربیتی و فرهنگی بیشلتری برخوردار 
باشلند)مصباح، 1375، ج2، ص885(. آیلات و روایلات زیلادی نیلز بلر نقلش والدیلن 
تأکیلد می ورزنلد و ایلن نشلان می دهلد کله مسلؤولیت خانلواده و پلدر و ملادر تنهلا 
تأمیلن غلذا و لبلاس و بهداشلت فرزنلدان نیسلت، بلکله بایلد بله همله ابعلاد وجودی 
فرزنلدان در مراحلل مختللف تحلول اهتملام داشلته باشلند و مهم تلر از همله، آنلان 
را بلر فطلرت توحیلدی و الهلی، تربیلت کنند.پیامبلر فرملود: فرزنلدان خلود را 
ملورد محبلت قلرار دهیلد و بلا آنهلا مهربلان باشلید)کلینی، 1407، ج6، ص49(. در 
برابلر فرزنلدان خلود تقلوای الهلی را مراعلات کنیلد و برخلورد عادالنله با آنها داشلته 
باشلید)محمدی ری شلهری، 1362، ج10، ص706(. بلا کلودکان خلود بلازی کنید و 
برخلوردی کودکانله با آنها داشلته باشلید)همان، ص700(. بله آنها احتلرام بگذارید و 
آداب نیکلو را بله آنان آملوزش دهید)هملان، ص721(. همچنین بی توجهلی به فرزند 
مذملت گردیلده اسلت )صدوق، 1376، ص371(. همله ایلن نلکات، فقلط در حضلور 

واقعلی و قابل قبلول والدیلن به خصلوص ملادر، تحقلق پیلدا می کنلد.

آسیبهایدوریمادرازفرزندان
دوری ملادر از فرزنلدان باعلث آسلیب های متعلددی در فرزنلدان به خصلوص فرزندان 
1 .Caldwell
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خردسلال می شلود.برخی از آسلیب ها کله از علدم حضلور ملادر، متوجله فرزنلدان 
از: عبارت انلد  می شلود 

یک(عدمتأمیننیازهایعاطفی
یکلی از مهمتریلن نیازهلای کلودکان کله پایله و اسلاس روابلط آنهلا را بلا دیگلران 
تعییلن می کنلد، نیاز به محبت و امنیت اسلت.تأمین این نیاز، رشلد سلالم شلخصیت 
کلودك را در پلی داشلته و موجلب می شلود که کلودك در آینلده بتواند نقلش پدر یا 
ملادری دلسلوز و مهربلان را ایفلا کنلد و بله محبلت و عالقله دیگلران به نحلو صحیح 
پاسلخ دهلد. اولیلن کسلی کله در تأمیلن ایلن نیلاز به کلودك کملک می کنلد، مادر 
اسلت و سلپس پلدر اسلت. اگر ایلن نیلاز به خوبی ارضا شلود، حلس اعتماد بله جهان 
پیراملون بلرای کلودك بله وجلود می آیلد و او می توانلد با دنیلای در حال تغییلر کنار 
بیایلد، کلودك احسلاس یکپارچگی شلخصیت می کنلد و هویتی منسلجم و پایدار در 
او شلکل می گیلرد )هارللوك، 1987(. تحقیقات نشلان داده اسلت که »در بسلیاری از 
ملوارد ملادر غیلر شلاغل بهتلر می تواند بله نیازهلای عاطفلی، اجتماعی، و شلخصیتی 
کلودك خود پاسلخ مثبت دهد«)مصبلاح، 1375، ج2، ص862(. ملادری که با فراغت 
کاملل، در انجلام دادن وظیفله خانه داری و مادری موفق باشلد و محیلط خانه را محل 
امنیلت و آراملش خاطلر خلود، فرزنلدان و همسلرش قلرار دهلد، بهتلر می توانلد بین 
خلود و سلایر اعضلای خانلواده، روابلط عاطفلی و انسلانی ایجاد کنلد و از ایلن طریق، 
الگوهلای صحیلح تربیتلی را به فرزندان منتقل سلازد)همان، ص862 - 863 و جوادی 
آمللی 1389، ص173-177(بلر ایلن بلاور اسلت کله زن منشلأ رحمت و رأفت اسلت 
و ملرد مظهلر شلدت و صالبلت و در پنلاه این محبلت و صالبت )شلدت و صالبت پدر 
و محبلت و عواطلف مادر(فرزندانلی برومنلد و صالح تربیت می شلود.به اعتقاد ایشلان، 
ملادر علالوه بلر اینکله الزم اسلت منشلأ رحملت و مهربانلی و آرامش باشلد، بایسلتی 
بلا حضلور دلسلوزانه خلودش در کنلار فرزنلدان و خانلواده، طعلم گلوارای مهلر را بله 

فرزنلدان بچشلاند تلا آنلان نیلز این گونه پلرورش یابند.
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دو(عدمشکلگیریدلبستگیایمن
بله اعتقاد روان شناسلان ازجملله بالبی1 نیاز به دل بسلتگی ازجمله نیازهای نخسلتین 
)هماننلد نیلاز بله تغذیله( اسلت. ایلن نیلاز کله به طلور عملده از ابتلدای کودکلی تلا 
باعلث  نشلود،  ارضلاء  منطقلی  به صلورت  چنانچله  اگلر  اسلت،  مطلرح  سه سلالگی 
می گلردد تلا کلودك بله ناایمنلی روانی مبتلال شلود. بالبلی می گوید این دل بسلتگی 
و نیلاز عاطفلی به طورمعملول متوجله ملادر اسلت و اگلر چنانچله ملادر، حضلور الزم 
و ضلروری در کنلار کلودك نداشلته باشلد و یلا اینکله حضلور فیزیکلی داشلته باشلد 
و بله نیازهلای کلودك توجله نکنلد، باعلث ناایمنلی روانلی، تلرس، افسلردگی و عدم 
اطمینلان می گلردد )دادسلتان، 1378، ج 1، ص74(. به عبارت دیگلر کلودکان به طلور 
طبیعلی نیلاز دارنلد تلا مادرشلان نیازهلای عاطفلی، روانلی، جسلمانی و غیلره آنها را 
بلرآورده کنلد و در هرلحظله ای که نیاز داشلته باشلند، در کنارشلان باشلد و در سلایه 
ایلن تعاملل، بله آراملش و اطمینلان روانلی برسلند.اگر این نیلاز به طور صحیلح ارضاء 
نشلود، ایلن کلودکان در بزرگ سلالی شلخصیت هنجلار و متعلادل نخواهلد داشلت 
و ممکلن اسلت بدبیلن، افسلرده و بی عاطفله باشلند)رایس، 1387، ص206-205(. 
شلکل گیری دل بسلتگی ایملن، در فراینلد کللی رشلد کلودك اهمیتلی حیاتلی دارد 
)میلن و کاسلیدی2، 1988و سلروفه3، 1985، بله نقلل از رایلس، 1387، ص205(. 
مهمتریلن عاملل در ایجلاد دل بسلتگی ایملن، میلزان کللی گفتگلو اسلت کله بیلن 
واللد و کلودك در جریان اسلت )ایزابلال 4و هملکاران، 1991به نقلل از رایس، 1387، 
ص205(. دل بسلتگی ایملن، باعلث احسلاس امنیت، توسلعه خلود، اجتماعی شلدن، 
علدم کمرویلی در ارتباطات اجتماعی، ارتباط منطقی به اطرافیان، رشلد ذهنی سلریع 
و غیلره می شلود)کالکینز و فوکلس5، 1992؛واترز6، 1989وبلاس7 و همکاران1988به 
نقلل از رایلس، 1387، ص205(. علالوه بلر ایلن چنانچله دل بسلتگی کلودك به طلور 

1 . Bow lby .j
2 .Maim  and  Cassidy
3 .Sroufe
4 .Isabella
5 .Calkins and Fox
6 .Waters
7 .Bus
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طبیعلی ارضلاء نشلود، اسلتقالل و ظرفیت هلای سازشلی و اجتماعلی او نیز با مشلکل 
مواجله می گردد)منصلور و دادسلتان، 1374، ص150-151(. در آموزه هلای دینلی 
توصیله بله رفتلاری تکریم آمیز)مجلسلی، 1403، ج104، ص95(، بلا محبلت و همراه 
بلا اظهلار عالقله )هملان، ص92(، ترحم آمیلز )هملان، ج43، صفحلات 246، 261، 
284( بلا کلودکان و توصیله به بوسلیدن زیلاد آنان)طبرسلی، 1371، ص220( شلده 
کله جملگلی می توانلد در راسلتای ایجلاد ارتباط قلوی و دل بسلتگی عاطفلی روانی و 

احسلاس امنیلت در کودك باشلد.

سه(ایجاداختاللدرشکلگیریاعتمادکودکان
علدم حضلور ملادر باعث می شلود کله برخلی از نیازهلای ضلروری کلودکان خصوصاً 
کلودکان خردسلال کله به شلدت بله حضور ملادر نیلاز دارند، تأمیلن نشلود و کودکان 
بلرای سلاعاتی از حضلور ملادر محلروم بمانند و سلپردن آنها نیلز به کودکسلتان ها به 
دلیلل اینکله افلرادی کله در آن مراکز کار می کنند بر اسلاس وظیفه شلغلی این کار را 
انجلام می دهنلد، هرگلز نمی تواننلد آن رابطله عاطفلی الزم را بلا کودك برقلرار کنند.
اریلک اریکسلون)1963و1968(عقیده داشلت که »سلنگ بنای یک شلخصیت زنده(
در دوره شلیرخواری، ضملن تعاملل کودك یا والدیلن و مراقبان دیگر، نهاده می شلود.
ایلن سلنگ بنلا همانلا شلکل گیری اعتملاد اساسلی اسلت کله طلی آن شلیرخوار یاد 
می گیلرد کله می تواند بلرای برآورده سلاختن نیازهای خود در راسلتای بقا، محافظت، 
محبلت و آراملش، بله دیگلران اعتملاد کند.اگر ایلن نیازها برآورده نشلوند، شلیرخوار 
بی اعتملاد و فاقلد احسلاس امنیت می شلود)رایس، 1387، ص212(. ملارگارت ماهلر، 
روان شلناس بالینلی، بر اهمیت رابطله مادر-کودك تأکید دارد)پایلن و برگمن11975، 
بله نقلل از رایلس، 1387، ص212(. مادرانلی کله حضلور جلدی و پاسلخگو در کنلار 
کلودك دارنلد، تحکیلم رابطه با ملادر را تقویت می کننلد و باعث رشلد بهنجار کودك 
می گردند)رایلس، 1387، ص2113(. تأمیلن بلودن غلذای کلودك و چندیلن سلاعت 
مکیلدن سلینه ملادر از عواملل رشلد اعتملاد و امنیت در کلودکان اسلت.همچنین در 

1 .Pine  and  Bergman
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آغلوش ملادر بلودن و رابطله فیزیکی بلا مادر، بلرای نوزاد اهمیلت زیلادی دارد)انیس 
فللد1، کاسلپر و کانیگهلام2 1990، بله نقلل از رایلس، 1387، ص213(. مهم تریلن 
پیش نیلاز بلرای رشلد حلس امنیلت و اعتملاد در کودکان آن اسلت که والدین عشلق 
خلود را بله آنلان نشلان دهند.والدین با طلرز برخورد، کلملات و اعمال خلود، این پیام 
را بله کلودك منتقل کنند که او را سلتایش می کنند)بورنسلتاین3 و هملکاران، به نقل 
از رایلس، 1387، ص213( در آموزه هلای دینلی، نگرشلی مثبلت و متعاللی بله فرزند 
شلده و در آیلات و روایلات متعلددی از تعابیلری چون، فرزنلد، مایه امیلد )نحل:73(، 
نلور چشلم )فرقلان:74( نعمت الهلی، باعث انبسلاط خاطر و شلادی)قصص:13( هدیه 
الهلی، باعلث قلوت قلب)نلوح: 12(، گللی از گل های بهشلت) نوری طبرسلی، 1408، 
ج15، ص113(، عاملل خیروبرکت)همان، ص112(، جگرگوشله انسلان)همان(،  مایه 
خوشلبختی و معیلن انسلان)کلینی، 1407، ، ج 6، ص 2( و شلکفتگی)ابراهیم: 40(، 
معرفلی شلده اسلت. همچنین محرومیلت و دوری از فرزند مایه غم و انلدوه و ناامیدی 

و اضطراب)یوسلف: 14و84(، بیان شلده است.

ج(محرومشدنازفرزندانمتعددوفوایدآن
والدیلن و به خصلوص زن هایلی کله اشلتغال دائلم دارنلد، به طلور طبیعلی میلل کافی 
بله فرزنلدآوری در سلال های اولیله زندگلی و همچنیلن میلل و فرصلت کافلی بلرای 
فرزنلدان متعلدد ندارنلد و معملوالً بله یلک یلا دو فرزنلد اکتفلا می کننلد.4 درنتیجه از 
بلرکات و فوایلد فراوانلی محروم می گردنلد که این خود خسلرانی بزرگ اسلت.برکاتی 
کله فرزنلد در نظلام خانلواده و به خصلوص در روابط همسلران به وجود می آورد بسلیار 
اسلت.  دانشلمندانی چلون فروبلل، 5 شلورتس، 6 الیزابیت پلی بادی، 7 مونته سلوری،8 
از افلرادی هسلتند کله بلر اهمیلت فرزنلد در خانلواده تأکیلد داشلته و فرزنلد را عامل 
1 Anisfeld
2 .Casper  and  Cunnigham
3 .Bornstein

4 . یک فرزند را نیز معموالً در سنین باال به دنیا می آورند.
5 . Froebel
6 . Schurts
7 . Peabady
8 . Montessori
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سلازگاری اجتماعی-عاطفلی، می دانند)جونلز، 1378، ص127- 145(. بی فرزنلدی و 
کم فرزنلدی)در برخلی مراحلل زندگلی( در خانواده هلا یلک فضلای خاللی را بله وجود 
ملی آورد و باعلث تضلاد می شلود. ازایلن رو، روان شناسلانی ماننلد ماکسلول و مونلت 
گملری1 )1969(،  فیلدملن2 )1971( و راسلل3 )1974( بله آثلار وجلودی فرزنلدان 
در خانلواده اشلاره نملوده و معتقدنلد فرزنلدان می توانند تأثیلرات مثبت و سلازنده ای 
در زندگلی والدیلن داشلته باشلند.فرزند باعلث ایجلاد بهداشلت روانلی) ماکسلول و 
مونلت گملری، 1969، ص340-344(در خانلواده بوده و روابط همسلران را اسلتحکام 
می بخشلد)موناهان، 1955، ص446-456( اندیشله فرزنلدآوری یکلی از نشلانه های 
سلالمت روانلی خانلواده محسلوب می شلود؛ ازایلن رو در روایلات بله ازدواج بلا افرادی 
کله تلوان فرزنلدآوری دارنلد، توصیله شلده اسلت4 )کلینلی، 1407، ج5، ص324 و 
حلر عامللی، 1409،  ج20، ص54(. مایلکل آرگیلل )2001، ص82( کلودکان را منبع 
فوایلد زیلادی بلرای خانلواده دانسلته و می گویلد: بلا حضلور فرزنلد، للذت زیلادی در 
خانلواده ایجلاد می شلود و بسلیاری از والدین، محرك و شلادی را به عنلوان یک مزیت 
از کودکانشلان دریافلت می کننلد. همان گونله کله توللد فرزنلدان می توانلد موجلب 
نشلاط و سلالمت روانلی والدیلن شلود، نلگاه بله چهلره فرزنلد نیلز می توانلد نشلاطی 
وصف ناشلدنی بلرای آنلان بله ارمغلان آورد و موجب سلالمت روانی شلان شلود)جوزف 
و للوری، 1368 ص 16- 25(. بیشلتر مادران)حلدود 93 درصلد( فکلر می کننلد فرزند 
محلور خوشلبختی آنلان است)اسلتیون، 2004(. از املام صلادق سلؤال می کننلد 
کله: شلیرین ترین و گواراتریلن چیزهلا بلرای آدملی چیسلت؟ می فرمایلد: »داشلتن 
فرزنلد جلوان، وقتلی سلؤال می شلود بدتریلن و تلخ ترین حالت برای انسلان چیسلت؟ 
می فرمایلد: از دسلت دادن فرزند«)ابن بابویله، 1413، ج1، ص188( حضلرت زکریلا به 
 هنلگام پیلری از خداونلد درخواسلت فرزند کرد)مریم: 5-6( امام حسلن عسلکری
فرزنلد را بهتریلن یلار و ملددکار انسلان معرفلی کلرده و خلوار و نگون بخلت ازنظلر او 
کسلی اسلت کله فرزنلدی نداشلته باشلد)حر عامللی، 1409، ج 21، ص 360 -361(. 
1 . Maxwell  and  Montgomery
2 . Feldman.
3 . Russle

4 . إِنَّ َخیَر نَِسائِکُم الَْولُوُد الَْوُدود.
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جمعبندیونتیجهگیری
از مطاللب ارائه شلده می تلوان نتیجه گرفلت که اشلتغال زوجین گرچه فوایلدی مانند 
بهبلود وضعیلت اقتصلادی و تأمیلن نیازهلای ملادی خانلواده، عزتمنلدی اجتماعلی، 
اثبلات قابلیت هلای زنلان در عرصه هلای اجتماعی، و اسلتقالل مالی و به دسلت آوردن 
پشلتوانه ای بلرای ایلام پیلری زنلان در پلی دارد و هم چنیلن فوایلدی ماننلد رفلاه و 
تأمیلن نیازهلای مادی بیشلتر، خود نظم دهی و رشلد سلازگاری اجتماعی سلریع تری 
را بلرای فرزنلدان بله دنبلال دارد، املا درمجموع می تلوان گفت که تأثیلرات نامطلوبی 
نیلز در فرآینلد رشلد، تربیلت و غیلره فرزنلدان به ویلژه رشلد عاطفلی آنهلا برجلای 
می گذارد.سوءاسلتفاده از زنلان از مهمتریلن آسلیب های اشلتغال زنلان اسلت.رواج 
بی عفتلی در سلطح جامعله و بهره گیلری جنسلی از آنلان از دیگلر ضررهلای اشلتغال 
بی ضابطله است.آسلیب هایی کله به دلیل اشلتغال تمام وقلت مادران به وجلود می آید 
به هیچ وجله قابلل جبلران نیسلت و خسلران بزرگلی به حسلاب می آیلد. مثلاًل کودکی 
که به دل بسلتگی ناایمن گرفتارشلده اسلت، راهلکار درمانی نلدارد و همچنین مادری 
کله بله دلیلل اشلتغال در محیط مردانله، به ناسلازگاری و آسلیب های اخالقلی مبتال 
شلده اسلت، به راحتلی قابلل اصالح نیسلت.لذا پیشلنهاد می شلود در راسلتای کاهش 

ایلن آسلیب ها نلکات زیلر موردتوجه قلرار گیرد: 
1. زنلان حتی االملکان از اشلتغال تمام وقلت خودداری و بله اشلتغال نیمه وقت قناعت 

. کنند
2. زنان از پذیرش کار، در نوبت شب خودداری کنند.

3. زنلان سلعی کننلد شلغل هایی برگزیننلد کله بلا ویژگی هلای جسلمی- روانلی آنها 
باشد. سلازگار 

4. حتی االملکان زنلان در محیط هلای زنانله، شلغل انتخلاب کننلد و از کار کلردن در 
محیط هلای مردانله اجتنلاب کنند.

5. زوجیلن در انجلام کارهلای منلزل و املور مربلوط بله فرزنلدان بلر اسلاس یلک 
بلا همدیگلر هملکاری کننلد.  برنامه ریلزی صحیلح 

6. از مرخصی هلای قانونلی و همچنیلن مرخصی هلای ویلژه دوران بلارداری و دوران 
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وضلع حملل به خوبلی اسلتفاده کنند. 
7. زنلان و مادرانلی کله مجبلور هسلتند بله فعالیت های بیلرون از منلزل روی بیاورند 
مثلل شلهرهای بلزرگ، سلعی کننلد وقتی کله در منلزل هستند,بیشلتر بله فرزنلدان 
توجله عاطفلی و مراقبتلی داشلته باشلند و دیگلر اینکه سلعی کنند در صلورت امکان 
بچه هلا را در زملان غیبت شلان بله مادربزرگ هلا بسلپارند و نله بله همسلایه ها و 

مهدکودك.
8. در صلورت املکان بچه هلا را بله مهلد یلا جایی که در نزدیکی محل کارشلان اسلت 

ببرنلد تلا در صلورت امکان چند سلاعت یک بلار آنهلا را ببینند.
9.شلوهران زنلان شلاغل بایسلتی بلا همسرشلان همکاری بیشلتری داشلته باشلند و 
سلعی کننلد در سلاعاتی کله خانم شلان در منزل نیسلتند با کلودکان رابطله صمیمی 

و دوسلتانه برقلرار کنند.
10-زنلان سلعی کننلد مشلاغل خانگلی را توسلعه دهنلد و با انجلام مشلاغل خانگی، 

هلم کسلب درآملد کلرده و هلم از آرامش روانلی و روحلی برخلوردار گردند.

اقتصادمقاومتیوبایستههایآن
اقتصلاد مقاومتلی یعنلی اقتصلادی کله بلر محلور صرفه جویلی، تکیه بر اسلتعدادهای 
درونلی، تکیه بلر منابلع داخللی، تلالش مضاعف و مصلرف کاالهلای داخللی، متمرکز 
اسلت.هر ملتلی اگر بخواهد اسلتقالل و حریت خود را حفظ کند، بایلد بتواند مایحتاج 
اساسلی زندگلی را خلودش تأمیلن نمایلد و اال همیشله نگرانلی و وابسلتگی خواهلد 
داشلت.تکیه بر توانمندی هلای داخللی بلرای املت اسلالمی ضرورتلی اجتناب ناپذیلر 
اسلت؛زیرا در طلول تاریلخ دشلمنان اسلالم از حربله اقتصلادی سوءاسلتفاده نموده و 
مسللمانان را اسلتثمار کرده اند.ملا بایلد سلعی کنیم از اسلراف و زیلاده روی در مصرف 
اجتنلاب کنیم.اسلراف از گناهلان بلزرگ اسلت و اقتصلاد خانلواده را با بحلران مواجه 
می سلازد. املام عللی می فرمایند:برنامه ریلزی اقتصلادی و تقدیر نیمی از معیشلت 
اسلت1 )حرانلی، 1404، ص221(. املام رضا در بیان اهمیت تقدیلر در امر معاش، 

1 .َ  التَّْقِدیُر نِْصُف  الَْعیِش.
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آن را یکلی از خصلت هلای کملال ایملان می داننلد: » هیلچ بنلده ای تا سله خصلت در 
او نباشلد حقیقلت ایملان را به طلور کاملل درنیابلد: 1- بینلش و تفکلر در دیلن، 2- و 
تقدیلر صحیلح در املر معلاش، 3- و پایلداری بلر مصیبلت و بالیلا« )حرانلی، 1380، 

ص420(. 
جامعله و خانلواده ای کله در التلزام عمللی و جلدی بله قناعلت دارنلد، کمتلر گرفتلار 
مشلکالت ملادی و معیشلتی می شلوند. همسلری کله بله ایلن وظیفله اخالقلی و 
اجتماعلی آراسلته و پایبنلد باشلد، هرگلز بلار اضافلی بلر دوش شلوهر نمی گلذارد و با 
تجمل گرایلی و اسلراف، شلوهر را در تنگنلا قلرار نمی دهلد. چنین همسلری، افلزون بر 
دریافلت اجلر معنلوی، زندگلی پاکیلزه، مسلتقل و بلا دغدغله ای انلدك دارد و در نلگاه 
شلوهر نیلز زنلی ارزشلمند، دلسلوز، مدیلر، کاردان و کدبانلو خواهلد بلود.در آموزه های 
دینلی و اسلالمی، افلزون بر اینکه اسلراف از گناهان بلزرگ شمرده شلده، و وعده عذاب 
بله اسلراف کاران داده شلده اسلت1)اعراف: 31 ؛ انبیلاء: 19 و مجلسلی، 1403، ج 100، 
ص 244(. بله فوایلد معنلوی قناعلت و آثلار روان شلناختی آن نیز اشلاره گردیده اسلت. 
نیل به راحتی2 و آسلایش3 )مجلسلی، 1403، ج 68، ص 349 و ابن ابی الحدید، 1404، 
ج 20، ص 296(، سرافرازی4)خوانسلاری، 1373، ص284 و392(و برخورداری از زندگی 
گلوارا و آرام5)مجلسلی، 1403ج 1، ص 83 و خوانسلاری، 1373، ص391( ملا بایلد بلا 
مصلرف کاالهلای داخللی و بلا کار و تالش بیشلتر، اقتصادملان را قوی کنیلم. جامعه ای 

ُّ الْمُسْلرِفِینَ: از نعمت هلای خداوند بخورید و بیاشلامید ولی اسلراف نکنید که خداوند اسلراف کاران  َّلهُ الیحِلب 1 . کلُلوا وَ اشْلرَبُوا وَ التُسْلرِفُوا إِن
را دوسلت نملی دارد. )اعلراف: 31( وَ أَهْلَکنَلا الْمُسْلرِفِینَ: اسلراف کاران را هلالك کردیلم. )انبیلاء: 19( اَیملا اْملَرأٍة لم تَْرُفلْق بِزْوجهلا و َحَملَْتُه 
عللی ملا الیقلِدرُ َعلَیلهِ و ملا الیطیلقُ لم تقَبللْ َحَسلَنهٌ وَ تَلْقَی اهلل و ُهلوَ َعلَیها َغضْبلانٌ؛ پیامبر گرامی اسلالم دربلارة تحمیل مخلارج اضافی بر 
شلوهر و پیامدهلای آن می فرماینلد: اگلر زنلی بلا شلوهر خود ملدارا نکنلد و او را به تهیله و خریدن چیلزی مجبور کنلد که تلوان آن را ندارد، 

خداونلد هیلچ کار خوبلی را از او نمی پذیلرد و روز قیاملت بلر او غضلب خواهلد کرد .
2 . کسلی کله بله داشلته های خلود قانع نیسلت و همیشله حسلرت زندگی دیگلران را می خلورد، آسلایش روانی نخواهلد داشلت؛ البته قانع 

بلودن بلا تالش و کوشلش منافاتلی ندارد.
ِّ و الکَلربِ وَ التَّعلبِ: هرکس به مقداری که روزی اوسلت قناعت کند، از پریشلانی و رنلج و غم راحت  3 . مَلنْ قَنَلعَ بِالمَقْسلومِ إِسلتَراحَ مِلنَ الهَلم

می شلود. ثملرة القناعله الراحله؛ نتیجه و پیامد قناعت، آسلایش و آرامش اسلت.
4 . مَلن تجلبلب الصبلر و القناعله علز و جلل ؛ املام عللی می فرمایند: هرکس لبلاس صبر و قناعلت بر تن کنلد، عزیز و بافضیلت می شلود. 

القناعله تلؤدی اللی العزّ ؛ قناعلت به علزت می انجامد.
از نخل برهنه سایه داری مطلب / از مردم این زمانه یاری مطلب    

 عزت به قناعت است و خواری ز طمع / با عزت خود بساز و خواری مطلب
5 . خملس َملْن لم یکلّن فیله للم یتهّنلأ العیش: الصَحله، و األمن، و الغنلی، و القناعله، و األنیس الموافق؛ املام صادقفرمود: کسلی که پنج 
 چیلز در او نباشلد، زندگلی بلر وی گلوارا نیسلت: سلالمت، امنیت، بی نیلازی، قناعت و همسلر موافلق . جمال العیلش القناعه؛ املام علی

نیلز فرمود :قناعلت، زیبایی زندگی اسلت .
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کله اعضلای آن، اهلل تلالش و فعالیت هسلتند، جامعله ای سلرزنده، فّعلال، ثروتمند و 
قدرتمنلد اسلت و در مقابلل، جامعله ای کله افلراد آن، بی انگیلزه، تنبل و بیکار باشلند، 
جامعله ای فقیلر، نیازمنلد و بی تحلرك اسلت.بزرگی  و کرامتی که در سلایه کار و تالش 
حاصلل می شلود، علالوه بلر آثلار مثبت اجتماعلی و فرهنگی،  مانلع از تمایل بله گناه و 
ارتلکاب کارهلای پسلت بلوده و باعث جلوگیلری از تنزل شلخصیت افراد می شلود؛ چه 
اینکله کسلی کله به کراملت و عزت نفس رسلیده اسلت، هیلچ گاه حاضر نمی شلود این 
اعتبلار و جایلگاه را بلا انجلام کارهای پسلت و بلی ارزش ضایع کند.حضلرت علی در 
تأییلد ادعلای فلوق فرمود ه انلد: »آنلان کله کراملت نفلس دارند، هرگلز با ارتلکاب گناه 
آن را پسلت و موهون نمی کنند«.1)نوری طبرسلی، 1408، ج11، ص339( ولتر2 کار را 
بهتریلن درملان دردهای درونلی می داند)میالنی فلر، 1374، ص199(. پاسلکال بر این 
بلاور اسلت که منشلأ کلیه مفاسلد فکلری و اخالقلی، بیکاری اسلت )هملان(. مطالعات 
تجربلی نشلان می دهلد کله افلراد بیلکار در مقایسله بلا دیگلران، از اسلتقالل، حرملت 

خلود3 و آراملش و سلالمت  روانی کمتلری برخوردارند )گراللد4، 2001(.
بیلکاری، باعلث انباشلته شلدن انلرژی فلراوان در درون افلراد شلده و آنهلا را به طرف 
انحرافلات اخالقلی سلوق می دهلد. در سلخنی حکیمانله می خوانیم:اگلر نفلس را بله 
کاری مشلغول نکنلی، تلو را بله خلودش مشلغول می کنلد و اگر بله بندگلی و اطاعت 
 مشلغولش نکنلی بله گنلاه مشلغولت می کنلد5 )ورام، 1410ج2، ص34(. عللی
می فرمایلد: اگلر سلرگرم شلدن بله کاری موجب سلختی، کوشلش و رنج اسلت، پس 
فراغلِت همیشلگی موجب فسلاد و تباهلی اسلت6 )مجلسلی، 1403، ج74، ص421(. 
 خطلاب بله فرزنلد بزرگوارشلان املام حسلن مجتبلی حضلرت امیرالمؤمنیلن
می فرماینلد: فرزنلدم، انسلانی را کله بله دنبلال روزی و رزق خویلش اسلت، مالملت 
مکلن؛ زیلرا کسلی که هیلچ نلدارد، لغزش هایش بسلیار خواهد بود) مجلسلی، 1403، 
ج69، ص69(. حضلرت در ادامله همیلن روایلت، تحلیلل جامعلی ارائله کرده انلد کله 

1 . َمن کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه.
2 . Voltaire
3 . Self-esteem
4 . Gerald  C.

اَعِة َشَغلَْتک بِالَْمْعِصیِة. 5 .َ النفس إِنْ  لَم تَْشَغلَْها َشَغلَْتک َفإِْن لَمْ تَْشَغلَْها بِالطَّ
غُل َمْجَهَدٌه فاتصال الفراغ َمْفَسَدٌه. 6 . إْن یکْن الشُّ
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تبیین کننلده ارتبلاط فقلر بلا کاهش اعتبلار اجتماعی و تنلزل جایگاه اجتماعی اسلت 
کله هرکلدام در بسترسلازی جلرم و بزهلکاری نقلش دارنلد. حضلرت می فرماینلد: 
پسلرم! شلخص فقیلر، حقیر شلمرده می شلود و کسلی بله حرفلش توجله نمی کند و 
جایگاهلش ملورد غفللت اسلت. اگر فقیر راسلت هلم بگوید، تصلور می کننلد دروغ گو 
اسلت. اگلر زهلد داشلته باشلد، او را جاهل خطاب می کنند. پسلرم! کسلی کله به فقر 
مبتلال باشلد، بله چهلار خصلت گرفتار می شلود: ضعلف در یقین، نقصلان در عقل، کم 
دینلی و کم حیایلی در صورت1 ) مجلسلی، 1403، ج69، ص69(. بیکاری و مشلکالت 
اقتصادی، فضای ناامنی در جامعه ایجاد می کند و احسلاس ناامنی،  سلبب ناسلازگاری 
و بزهلکاری اسلت؛همه ایلن آسلیب ها ناشلی از علدم تعادل و بلروز اختلالل در منش 
اسلت)کی نیا، 1370ج2، ص187(. به اعتقاد شلهید مطهلری)1367، ص410(، کار از 
عوامل تربیت کننده انسلان اسلت. کار باعث شلادابی و نشلاط جامعه انسلانی می شلود 
و بیلکاری باعلث افسلردگی، فسلاد و سلرخوردگی اجتماعلی می گلردد. بررسلی ها 
نشلان داده اسلت کار باعلث نوعلی اعتمادبه نفلس و آراملش روانلی اسلت)میالنی فر، 
1374، ص198(. موریلس روزنبلرگ2، یکلی از روان شناسلان خاطرنشلان می کنلد: 
»یکلی از مهم تریلن عواملل تعیین کننلده در رشلد اعتمادبه نفلس و شلخصیت افلراد، 
ایلن اسلت کله تا چه حلدی با دیگلران و محیلط اجتماعی ارتبلاط دارند و چله مقدار 
از محبوبیلت برخلوردار هسلتند«)بیابانگرد، 1378، ص121(. افرادی که دارای شلغل 
و حرفله هسلتند، از مقبولیلت و محبوبیلت بیشلتری برخلوردار بلوده، اعتمادبه نفلس 
باالیلی دارنلد.. بزرگ مهلر بلر این باور اسلت کله کلید طالیلی کامیابی و پیشلرفت در 

کار و کوشلش اسلت« )سلبحانی، 1375، ص22(. 

سبکزندگیاسالمیدرپوشش
دیلن اسلالم قوانینلی جاملع دارد و همله آنهلا در راسلتای پیشلرفت ملادی و معنوی 
انسلان ها اسلت.در قوانیلن الهلی در راسلتای حفلظ کراملت و ارزش زن و در راسلتای 
1 . یلا بنلی الفقیلر حقیلر الیسلمع کالمله و الیعلرف مقامله، للو کان الفقیر صادقاً یسلّمونه کاذبلاً، و للو کان زاهداً یسلّمونه جاهاًل، یلا بُنی من 

ابتللی بالفقلر ابتللی بأربلع خصلال: بالضعلف فلی یقینله و النقصان فی عقلله و الرقه فلی دینله و قلّه الحیاء فلی وجهه.
2 . Maurice  Rosenberg
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جلوگیلری از ضایلع شلدن منزللت انسلانی و اخالقلی او، قوانینلی وضع شلده اسلت.
یکلی از قوانیلن مهلم و اساسلی در رابطله بلا زنلان مراعلات ضوابط اخالقی و شلرعی 
در تعاملالت اجتماعلی و اداری و خانوادگلی اسلت.زنان مسللمان در راسلتای حفلظ 
پاك دامنلی، دیلن داری، معنویلت، خانواده و غیلره،  باید ضوابطی را رعایلت کنند.البته 

ملردان نیلز ضوابلط خلاص خودشلان را دارند.
 حکلم وجلوب حجلاب و رعایلت عفلت و پاك دامنلی در روابلط اجتماعلی، یکلی از 
مترقی تریلن احلکام آیین رهایی بخش اسلالم و نشلان دهنده این واقعیلت تردیدناپذیر 
اسلت کله اسلالم به عنلوان یلک آییلن الهلی در تعالیم خلود توجله همه جانبله ای به 
تملام ابعلاد زندگی بشلر داشلته و در هر حکمش تملام جوانب را موردتوجله قرار داده 
اسلت. للزوم پوشلش زن در برابلر ملرد نامحرم یکی از مسلائل مهم اسلالمی اسلت که 
در قلرآن کریلم بله آن، تصریح شلده اسلت و فقهلای اسلالم در وجلوب آن اتفاق نظلر 
دارنلد. بنابرایلن در اصلل مطللب از جنبه اسلالمی تردیدی نیسلت.اهمیت حجاب زن 
ازآن جهلت اسلت کله نه تنهلا حافلظ اخلالق و تجسلم تقلوا و عفلت در سلطح جامعه 
اسلت، بلکله وجلود چنیلن حکملی در اسلالم نوعی احتلرام گلذاردن به زن مسللمان 
و محفلوظ نگه داشلتن وی از نگاه هلای ناپلاك اسلت. مهمتریلن دلیلل پوشلش زن در 
اسلالم، جلوگیلری از شلیوع فحشلا و فسلاد در جامعله و کنتلرل غریزه شلهوت آدمی 
اسلت. همچنیلن فلسلفه اصللی حجلاب ازیک طلرف انحصلار تمتعلات و کامیابی های 
جنسلی بله محیلط خانوادگلی و همسلران مشلروع و از طلرف دیگلر جلوگیلری از 
طغیلان غریزه جنسلی و گسلترش فسلاد و تباهی اخالق در سلطح جامعله و درنتیجه 

حفلظ سلالمت روانلی زن و مرد اسلت.
املروزه بسلیاری از نابسلامانی های اخالقلی و انحرافات و بزهکاری های بشلر ریشله در 
آزادی روابلط زن و ملرد دارد. بی حجابلی و برهنگلی و افتلادن در دام شلهوات، سلبب 
تنلّزل انسلان بله حیوانیلت و متصف شلدن بله صفاتلی چلون بی  وفایلی، دروغ گویی، 
حیله گلری، تشلّتت افلکار و غیلره می شلود و باعلث می  گلردد انسلان هلر جنایتلی را 

مرتکب  شلود.
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حجابوعفتدرقرآن
در قلرآن کریلم آیاتلی چنلد به طلور صریلح در ملورد وجوب حجلاب و حلد و کیفیت 

آن نازل شلده اسلت کله ازاین قرار اسلت:  
1- سلوره نلور، آیله 31: » َو ُقلْل لِلُْمْؤِمناِت یْغُضْضلَن ِمْن اَبْصاِرِهلنَّ َو یْحَفْظَن ُفروَجُهنَّ 
...«: و به زنان  َو الیْدنیلنَ زیَنَتُهلنَّ اال ملا َظَهلَر ِمْنهلا َولْیْضِربَْن بُِخُمِرِهلنَّ َعلی ُجیوبِِهلنَّ
باایملان بگلو چشلم های خلود را )از نگاه هلای هوس آللود( فروگیرنلد و عفلت خویش 
را حفلظ کننلد و زینلت خلود را-جلز آن مقلدار کله نمایلان اسلت آشلکار ننماینلد و 
)اطلراف( روسلری ها و مقنعه هلای خلود را بلر سلینه خلود افکنلد )تلا گردن و سلینه 
بلا آن پوشلانده شلود(، و زینلت خلود را آشلکار نسلازند مگلر بلرای شوهرانشلان یلا 
پدرانشلان، یا پدرشوهرانشلان، یا پسرانشلان، یا پسلران همسرانشلان، یا برادرانشلان، 
یا پسلران برادرانشلان، یا پسلران خواهرانشلان، یلا زنان هم کیششلان، یا بردگانشلان، 
یلا افلراد سلفیه کله تمایللی بله زن ندارنلد. یلا کودکانلی کله از املور جنسلی مربوط 
بله زنلان آگاه نیسلتند؛ و هنلگام راه رفتلن پاهلای خلود را بلر زمیلن نزننلد تلا زینت 
پنهانی شلان دانسلته نشلود )و صلدای خلخاللی که برپادارنلد به گوش رسلد(و همگی 

به سلوی خلدا بلاز گردیلد ای مؤمنان، تا رسلتگار شلوید.
شلهید مطهلری )1379( دربلاره مفلاد ایلن آیله و آیله قبلل آن می فرمایلد: دو آیله 
30 و31 نلور مربلوط بله وظایلف زن و ملرد در معاشلرت بلا یکدیگر اسلت که شلامل 
چند قسلمت اسلت:هر مسللمان، چله مرد و چله زن، بایلد از چشلم چرانی و نظربازی 
اجتنلاب کند.مسللمان، خلواه ملرد یلا زن، بایلد پاك داملن باشلد و علورت خلود را از 
دیگلران بپوشلاند.زنان باید پوشلش داشلته باشلند و آرایلش و زیور خلود را بر دیگران 

آشلکار نسلازند و درصلدد تحریلک و جلب توجله ملردان برنیایند.
2- آیه 59 سوره احزاب: »یا اَیَها النَّبی ُقْل اِلَزواجک َو بَناتِک َو نِساِء الُْمْؤِمنیَن یْدنیَن 
َعلَیِهنَّ ِمْن َجالبیِهنَّ ذلِک اُْدنی اَْن یْعَرْفَن َفال یْؤَذیَن َوکاَن اهلل َغُفوراً َرحیماً«: ای پیامبر! 
به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب ها )روسری های بلند( خود را بر 
اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر  برای  این کار  خویش فروافکنند، 
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است؛ )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنان سرزده، توبه کنند( خداوند همواره آمرزنده 
و رحیم است.

غیرازایلن دو آیله، آیلات دیگلری هم در قرآن بله فریضه حجاب اشلاره دارد که از بیان 
آنهلا صرف نظلر می کنیم.

 وجوبحجابوعفتعمومیازمنظرروایاتاهلبیت
در روایلات نیلز ضلرورت پوشلش زن مورد تأکیلد قرارگرفته اسلت.در اینجلا به برخی 

از آن روایلات اشلاره می کنیم: 
1.پیامبر گرامی اسلالم فرمودند: بهترین زنان شلما زنی اسلت که بسلیار پوشلیده 
باشلد، نلزد اقواملش عزیلز و محترم باشلد، با شلوهرش متواضع و فروتن باشلد و برای 
او خودآرایلی و تبلّرج داشلته باشلد و نسلبت بله غیر شلوهرش عفیف باشلد1)کلینی، 

1429 ج10، ص570(.
2-پیامبلر گراملی می فرمودند: نگاه شلهوانی بله نامحرم تیری از تیرهای مسلموم 

شیطان است2 )مجلسلی، 1403، ج101، ص37(.
3- پیامبلر خلدا فرمودنلد: هلر کلس بلا زن نامحلرم دسلت دهلد، روز قیاملت 
درحالی کله دسلت هایش در زنجیلر اسلت وارد می شلود و فرملان ورود او بله دوزخ 
صلادر می گلردد. و هلر کلس بلا زن نامحلرم شلوخی کنلد، بلرای هلر کلمله ای که در 
دنیلا بلا او سلخن گفتله اسلت هلزار سلال او را در دوزخ زندانی می کننلد. و آن زن اگر 
از روی میلل خلود را در اختیلار او قلرار دهلد و ملرد او را در برگیرد یا ببوسلد یا از راه 
حلرام بلا وی آمیلزش کنلد یلا با او ملزاح و شلوخی نماید و کار زشلتی مرتکب شلود، 
بلر آن زن نیلز هملان گناهلی کله بر مرد اسلت خواهد بود، و اگلر مرد بله زور از او کام 
گیلرد، گنلاه خلودش و گنلاه زن بلر عهلده اوست3)مجلسلی، 1403، ج73، ص334(.
4-زن انداملی شلهوت انگیز دارد کله خانه اش پوشلش آن اسلت؛ اگر خود را نپوشلاند، 

َجُه َمَع َزوِجها، اَلِْحصاُن َعْن َغیِرِه. لیلَُه َمَع بَْعلِها، اَلُْمَتَبِرّ تیَرُه اَلَْعزیَزُه فی اَْهلِها، اَلذَّ 1 . قاَل َرُسولُ اهلل: اِنَّ ِمْن َخیِر نِسائِکْم... اَلسَّ
2 . َقاَل النَِّبی:  النََّظُر َسْهمٌ  َمْسُمومٌ  ِمْن ِسَهاِم إِبْلِیَس .

نْیا  3 .  َملنْ  َصاَفلحَ  اْملَرأًَه َحَراملاً َجلاَء یلْوَم الِْقیاَملِه َمْغُللواًل ثُلمَّ یْؤَملُر بِِه إِلَلی النَّاِر َو َملْن َفاکلَه اْملَرأًَه اَلیْملِکَها ُحِبلَس بِکلِّ کلَِملٍه کلََّمَها فِلی الدُّ
ُجلَل َفالَْتَزَمَهلا أَْو َقبَّلََها أَْو بَاَشلَرَها َحَراملاً أَْو َفاکَهَها أَْو أََصلاَب ِمْنَها َفاِحَشلًه َفَعلَیَها ِمَن الْلِوْزِر َما َعلَی  أَلْلَف َعلاٍم فِلی النَّلاِر َو الَْملْرأَُه إَِذا َطاَوَعلِت الرَّ

ُجلِل ِوْزُرُه َو ِوْزُره. ُجللِ َفلإِْن َغلََبَها َعلَی نَْفِسلَها کاَن َعلَلی الرَّ الرَّ
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همین کله از خانله خلارج شلد، شلیطان او را احاطله می کنلد1 )ورام، 1410، ج2، 
ص119(.

نظرفقهایاسالمدرموردپوششزنوعفتاو
اصلل حجلاب و پوشلش زن از ضروریلات دین اسلالم اسلت و هیچ یک از دانشلمندان 
اسلالمی در آن اختلالف ندارنلد. حتلی در مقدار و حد پوشلش نیز بیلن فقها و علمای 
اسلالم، اعلم از شلیعه و سلنی، اختالف وجلود ندارد و تقریبلاً همه آنهلا قائل اند که زن 
بایلد در حضلور نامحلرم، تملام بلدن خود جز صورت و دسلت ها تلا مچ را بپوشلاند. ما 

در اینجلا بله اقلوال بعضلی از آنها اشلاره می کنیم. 
املام خمینلی درباره مقدار پوشلش زن در پاسلخ به سلؤال زیر که پرسلیده اسلت: 
حلدود حجلاب اسلالمی بلرای بانلوان چیسلت و بلرای ایلن منظلور پوشلیدن لبلاس 
بلنلد آزاد و شللوار و روسلری کفایلت می کنلد و اصلوالً چله کیفیتلی در لبلاس و 
پوشلش زن در برابلر افلراد نامحلرم بایلد رعایلت شلود، می فرماید:»واجب اسلت تمام 
بلدن زن به جلز قلرص صلورت و دسلت ها تلا ملچ، از نامحلرم پوشلیده شلود و لبلاس 
مذکلور اگلر مقلدار واجلب را بپوشلاند مانلع نلدارد ولی پوشلیدن چلادر بهتر اسلت و 
از لباس هایلی  کله توّجله نامحلرم را جللب کنلد، بایلد اجتنلاب شلود.همچنین درباره 
حکلم سلخن گفتلن بلا نامحلرم می فرماید: سلخن گفتن اگر مهیج باشلد حرام اسلت 
و اگلر مهیلج نبلوده و خلوف فتنه هلم در کار نباشلد، احتیاط مسلتحب آن اسلت که 
تلرك نمایلد، بخصلوص اگر طرف سلخن او جوان باشلد رهبلر معظم انقلالب حضرت 
آیت اهلل العظملی خامنه ای)مدظله العاللی( نیلز دربلاره مقلدار پوشلش و حجلاب زن در 

پاسلخ بله سلؤاالت زیر نظلر خلود را بیلان کلرده می فرماید:

س:بیـرونگذاشـتنمویسـرازچـادرویـامقنعهازسـویخانمهـادرانظار●
عمومـیودردیـدنامحرمانچهصـورتدارد؟

ج:جایز نیست و پوشیدن تمام موی سر در برابر نامحرم واجب است.
یَطان. 1 . الَْمْرأَُه َعْوَرٌه َسَتَرَها بَیُتَها َفإَِذا َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَها الشَّ
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س:پوشـیدنلبـاسدررنگهـایزننـدهوجلبنظـرکنندهدراجتمـاعبرای●
خانمهـاچهصـورتدارد؟

ج:هرگونله لبلاس کله بلدن و برجسلتگی های بلدن زن را از نامحلرم بپوشلاند، کافلی 
اسلت وللی بایلد از انتخلاب رنگ یا شلکلی کله موجب جلب نظر و انگشلت نما شلدن 

اسلت خلودداری نمایند.

س1(برخـوردزنهمـراهبـاچهرهخندانومتبسـمبـامرداننامحـرمهنگام●
خریـدازمغازههـاوسـایربرخوردهاچهصـورتدارد؟

س2(خندیـدنبـاصـدایبلنـددرخیابانتوسـطزنـانودخترانویـاانجام●
برخـیحـرکاتدیگـرکـهموجـبجلبتوجـهنامحرمـانمیشـود،چگونـه

ست؟ ا

حضرت آیت اهلل خامنه ای:
1( صحبت کردن و خندیدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جایز نیست.

2( از هر کاری که موجب جلب توجه نامحرم می شود باید پرهیز کرد.

حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی:
1و2( به طورکللی دختلران و زنلان بایلد در مقابلل نامحرم بله نحوی لباس بپوشلند و 
راه برونلد و صحبلت کننلد کله موجلب توجه و نگاه سلوء و تهییج مردان نشلوند و اگر 

کردنلد گناه بزرگ اسلت.

س3(حضـورزنـاندرکوچـهوبازاربـدونوجودضرورتوسـروکارداشـتن●
بیشازحـدبـانامحرمانچگونهاسـت؟

حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی:
مناسب نیست بلکه در بعضی موارد جایز نیست.
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حضرت آیت اهلل وحید خراسانی:
مقتضلای عفلت آن اسلت که از صحبلت  با نامحرم در غیلر موارد حاجلت پرهیز نماید 
و نیلز در کوچله و بلازار درصورتی کله در معلرض نلگاه نامحلرم باشلد به غیلراز مقلدار 
حاجلت و ضلرورت، مکلث ننماید.سلایر مراجع معظلم تقلید نیز نظراتی شلبیه نظرات 

فلوق دارند.

نقشحجابوعفتدرسالمتروانی
شلکی نیسلت کله حجاب و پوشلش تأثیلرات بسلیار مثبتلی بلر روح و روان زن دارد. 
عفلاف و پوشلیدگی بلرای زنلان، همچلون سلد و حفاظی اسلت که زن در سلایه آن از 
هلر ذلّلت و تحقیلری به دور اسلت. دین اسلالم بلا واجب کلردن حجلاب، نمی خواهد 
زن بازیچله دسلت شهوت پرسلتان باشلد و ارزش او بله میزانلی تنلّزل کنلد کله تنهلا 
وسلیله ای بلرای اطفلاء شلهوت ها به حسلاب آید. اسلالم خوشلی های مشلروع را برای 
زن می پسلندد و البّتله تأمیلن آن را در سلایه عفلاف قلرار می دهلد. عفلاف کله ثملره 
حجلاب و پوشلش اسلت، عاملل آراملش و سلکون انسلان و دور مانلدن او از عواملل 
اضطلراب و درنهایلت باعلث رضایلت وجدان اسلت. در منابع اسلالمی دربلاره برخی از 
آثلار روانلی حجلاب و بی حجابلی مطاللب زیلادی وجلود دارد. مثلاًل در آیه 60 سلوره 
« و اگلر »زنلان«  نلور دربلاره فلسلفه حجلاب می فرمایلد: »َو اَْن یْسلَتْعِفْفَن َخیٌرلَُهلنَّ
خلود را بپوشلانند بلرای  آنهلا )خیلر( بهتر اسلت. کلمله »خیر« کله به معنای سلود و 
نفلع اسلت، بله دلیلل اطالقلش، هلم شلامل نفع ملادی می شلود و هلم نفلع معنوی. 
در آیله 53 سلوره احلزاب، سلود و نفلع حجلاب مشلخص تر بیان شلده اسلت. در آنجا 
« ایلن کار )حفلظ حریلم بین زن و  کله می فرمایلد: »ذلِکلْم اَْطَهلُر لُِقُلوبِکلْم َو ُقُلوبِِهلنَّ
ملرد( بلرای پاکلی دل های شلما و آنهلا بهتر اسلت. بنابرایلن می توان گفلت طبق این 
دو آیله، اثلر مهلم حجلاب بلرای زن، طهلارت و پاکلی قلبی اسلت که مقدمله ای برای 
رسلیدن بله سلالمت قلبلی )قلب سللیم( اسلت و در روان شناسلی از آن به »سلالمت 

روانلی« تعبیر می شلود.
همچنیلن در آیله 30 سلوره نلور دربلاره تأثیلر حفلظ عّفت مرد به واسلطه نلگاه آلوده 
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نکلردن بله زن می فرمایلد: »َو یْحَفُظلوا ُفُروَجُهلْم ذالِلک اَْزکلی لَُهلْم« و عفلاف خود را 
حفلظ کننلد، این بلرای آنلان پاکیزه تر اسلت.

 در روایلات همچنیلن بله تأثیلر روانلی حجلاب بر زن اشاره شلده اسلت. املام  علی
در وصیلت خلود بله املام حسلن می فرمایلد: »َواکُفلْف َعلَیِهلنَّ ِملْن اَبْصاِرِهلنَّ 
«.)زنان را( در پلرده حجاب نگاه دار  َه الِْحجلاِب اَبْقلی َعلَیِهنَّ ، َفاِنَّ ِشلدَّ بِِحجابِلک اِیاُهلنَّ
تلا نامحرملان را ننگرنلد، زیلرا که سلختگیری در پوشلش، عامل سلالمت و اسلتواری 
آنلان اسلت.همچنین آن حضلرت در حدیلث دیگلری می فرماید: »ِصیانَلُه الَْملْراَِه اَنَْعُم 
لِحالِهلا َو }اَْدَوُم{ لَِجمالِهلا.« پوشلش و حجلاب برای حال زن بهتر اسلت و سلبب دوام 
زیبایلی او می شلود. منظلور از حلال زن در ایلن حدیلث، وضعیلت روانلی اوسلت کله 

رعایلت حجلاب سلبب تعلادل بهتر آن می شلود.  

آثارحجابوپاکدامنی
1-امنیت

امنیلت، یکلی از طبیعی تریلن و ضروری تریلن نیازهلای بشلری اسلت. بله نظلر مزلو1 
روان شلناس غربلی, نیلاز بله امنیلت از نیازهلای زیربنایلی بلرای رشلد و شلکوفایی 
شلخصیت انسلان اسلت که در صورت ارضا نشلدن، رشلد شلخصیت مختل می شلود. 
بنابرایلن اگلر انسلان ها در زندگلی روزملّره خلود و در کوچله و خیابلان و محلل کار 
و تحصیلل و حتلی داخلل منلزل احسلاس امنیلت نکننلد و دائملاً در تلرس و دلهلره 
باشلند، به تدریلج دچلار اضطلراب می شلوند. در ایلن میان زنلان به دلیلل ویژگی های 
شلخصیتی و موقعیلت اجتماعلی، آسلیب پذیری بیشلتری دارند و طبعاً نیلاز به امنیت 
در آنهلا بیشلتر احسلاس می شلود. زیرا در بیلن جوامع بشلری همیشله مردانی وجود 
دارنلد کله به جهت نداشلتن تربیت صحیح انسلانی، بله دنبال فرصتی هسلتند تا زنان 
را ملورد سوءاسلتفاده های جنسلی قلرار دهنلد و یلا حداقلل مردانلی کله زمینه هلای 
انحرافلی در آنهلا وجلود دارد- و به تعبیر قرآن »فِلی  َقلِْبهِ  َمَرٌض« )احلزاب: 32( یعنی 
بیملاردل هسلتند. کله بلا دیلدن کوچک ترین صحنله مهیج جنسلی، عنلان اختیار را 

1 - Maslow , A .H.
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از کلف داده و نسلبت بله زنلان بی حرمتلی روا می دارنلد.

2-ارزشمندشدن
یکلی دیگلر از ثملرات حجلاب بلرای زن، گران بهاتلر شلدن او بلرای ملرد اسلت و 
درنتیجله، بله وجلود آملدن عشلق اسلت کله لذت بخش تریلن عواطف انسلانی اسلت. 
نیلاز به دوسلت داشلتن و محبلوب دیگران واقع شلدن، کله در سلسلله مراتب1 »مزلو« 
قلرار دارد، یکلی از نیازهلای مهلم هر انسلان اسلت. میلزان این نیلاز در زنلان بیش از 
ملردان اسلت؛ زیلرا موجودیلت روانلی و شلخصیتی زن بله این اسلت که ملورد توّجه 
و محبلت دیگلران، به ویلژه نزدیکانلش مثلل پلدر، مادر،  شلوهر و فرزندان واقع شلود، 
به طوری کله اگلر ایلن جایلگاه را نداشلته باشلد امیلد خلود را از زندگلی از دسلت 
می دهلد؛ به عبارت دیگلر، شکسلت در عشلق، شکسلت در همه چیز اوسلت. »زن وقتی 
زنلده اسلت کله معشلوق باشلد و توجله بله او مایله  حیلات اوسلت«  بله گفته شلهید 
مطهلری آفرینلش ملرد را مظهر طللب و عشلق و زن را مظهر محبوبیت و معشلوقیت 
قلرار داده اسلت. احساسلات ملرد نیازآمیلز و احساسلات زن نازخیز اسلت احساسلات 

ملرد طالبانله و احساسلات زن مطلوبانه اسلت.« 
بنابرایلن یکلی از خواسلته های جلدی زنلان این اسلت که محبلوب همسرانشلان واقع 
شلوند و شوهرانشلان بله آنهلا عشلق بورزنلد. به طورقطلع اگلر زنلان ملورد بی مهری و 
بی توجهلی قلرار گیرنلد و یلا تحقیر شلوند، بیشلتر در معلرض ناراحتی ها و مشلکالت 
روانلی قلرار می گیرنلد و از سلالمت روانلی مناسلبی برخوردار نمی شلوند. آنلان زمانی 
می تواننلد ایلن نیلاز را در خلود تأمیلن کننلد کله ارزش واقعی خلود را به عنلوان یک 
انسلان از دسلت ندهنلد. مسلئله مهملی کله در اینجلا مطلرح می شلود این اسلت که 
زن از چله راهلی می توانلد ارزش واقعلی خلود را حفلظ کنلد. اسلالم و سلایر ادیلان 
الهلی بهتریلن عاملل حفلظ ارزش زن را »حجلاب« می داننلد. بی تردیلد حجلاب و 
خودداری هلای ظریفانله زن، او را در نظلر ملرد محبلوب می کنلد و ملرد را آملاده 
فلداکاری و جان فشلانی بلرای او می کنلد. درواقلع نقلش مهلم حجاب بلرای زن حفظ 

1 . Hierarchy
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جایگاه معشلوقیت اوسلت.
همان طلور کله پوشلش زن جذابیت او را در نظر جنس مخالف بیشلتر می کند و ارزش 
و بهلای او را بلاال می بلرد، بی حجابلی و خودنمایلی در بیلن انظلار عموملی از جذابیت 
و ارزش زن می کاهلد و کشلش و جاذبله او را پاییلن ملی آورد و باعلث محرومیلت او از 
بله دسلت آوردن مقلام معشلوقیت نزد مرد )شلوهر یلا ناملزدش( می شلود. البته زنی 
کله خلود را در معلرض تماشلای عموملی می گلذارد و با انلواع آرایش ها و ژسلت های 
زنانله سلعی در جللب نظر ملردان دارد، ممکن اسلت جنلد صباحی احسلاس رضایت 
و خوشلایندی از ایلن کار داشلته باشلد، وللی بله زودی متوجله می شلود کله قلدر و 
منزلتلی نلزد انسلان های باشلخصیت و محتلرم ندارد و خریلدارش فقط مردان پسلت 
و شهوت پرسلتی هسلتند کله او را تنهلا بلرای اطفاء غرایلز حیوانی خلود می خواهند و 

ایلن در حاللی اسلت کله بیلن آنلان هرگز رابطه عاشلقانه بله وجلود نمی آید.

3-تعدیلکنندهغریزهخودنماییوتبّرج
 پوشلش و حجلاب بله دلیلل اینکه نقش اساسلی در متعلادل کردن غریلزه خودنمایی 
و تبلرج زن دارد، عاملل مهملی بلرای جلوگیلری از بخلش بزرگلی از اضطراب هلا 
و دغدغه هلای فکلری زن محسلوب می شلود، زیلرا آزادی زن در خودآرایلی و بله 
نمایلش گلذاردن جلوه هلای زنانله در بیلن جامعله، باعلث افلراط در تجّملل و توّجله 
بله زیبایی هلای ظاهلری می شلود، کله ایلن توجله افراطلی می توانلد سلبب بلروز 

اختالل هلای روانلی در زن شلود.
توضیلح مطللب بله ایلن اسلت کله وقتلی زن مکشلوف و آرایش کلرده در بیلن مردان 
ظاهلر می شلود، طبعلاً علده ای خوششلان می آیلد و او را ملورد تحسلین و تکریلم 
)ظاهلری( قلرار می دهنلد. بله همیلن جهلت دائماً سلعی می کنلد وضع ظاهلری خود 
را طلوری قلرار دهلد کله بیشلتر موردپسلند آنها واقع شلود. معملوالً این گونله زنان و 
دختلران بلرای اینکله زیباتلر شلوند، هلرروز وقت زیلادی را صلرف آرایلش و تقلید از 
مدهلای جدیلد می نماینلد. ایلن رونلد می توانلد ناراحتی هلای روانلی زیلادی را بلرای 
آنلان ایجلاد کنلد؛ زیلرا به دلیلل اینکه همیشله کارها به دلخلواه پیش نملی رود، باعث 
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بلروز نگرانی هایلی بلرای آنهلا می شلود. به طلور مثلال ایلن تصلّور، کله آیلا بلا صلرف 
این همله وقلت و هزینله ماللی توانسلته اند جللب نظلر دیگلران بکننلد و موردپسلند 
آنلان شلوند یلا برعکلس، ملورد تمسلخر و تحقیلر آنان انلد، می توانلد دائماً ذهلن آنها 
را بله خلود مشلغول کنلد و آنهلا را بله موجوداتی نگلران تبدیلل نماید. دلیلل دیگری 
کله می توانلد بله نگرانلی آنهلا بیفزایلد ایلن تصلور کله هرلحظله ممکن اسلت رقیبی 
زیباتلر از راه برسلد و شلکار آنهلا را بربایلد؛ و باالخلره دلیل دیگری که باعلث ناراحتی 
و اسلترس بلرای آنها می شلود این اسلت کله می بیننلد به مرورزمان از زیبایی هایشلان 
کاسلته می شلود و زنلان جوان تلر و زیباتلر جلای آنهلا را می گیرنلد و نقش آنهلا را در 
ربلودن دل هلا کمتلر می کننلد. گرچه آنهلا بلرای اینکه در ایلن رقابت، ضعلف خود را 
جبلران کنند، دسلت بله کارهای مختلفلی می زدنلد و آن تنوع طلبی بیشلتر در لباس 
و آرایلش و افلراط در جلوه گلری و خودآرایلی اسلت، وللی نتیجله چندانلی برایشلان 

ندارد.
وقتلی زن در اثلر آزادی در خودآرایلی و جلوه گلری بله چنیلن احساسلی رسلید، 
بله زودی متوجله می شلود کله در ایلن رقابت، دیگر تلوان مقابله بلا زنان زیبلا و جوان 
را نلدارد، خصوصلاً وقتی پا به سلن می گذارد این احسلاس تلخ در او بیشلتر می شلود، 
زیلرا مشلاهده می  کنلد هملان مردانلی که چنلدی پیش خریلدار نازها و کرشلمه های 
او بودنلد، دیگلر حاضلر نیسلتند بلا او ملراوده داشلته باشلند و بهلای چندانلی بله او 
نمی دهنلد، اینجاسلت کله دچلار افسلردگی و اضطلراب می شلود و حتلی گاه دیلده 
شلده کله دسلت بله انتحلار می زند.بله تجربله ثابت شلده کله زنلان بدحجلاب خیلی 
زودتلر از زنلان دیگلر زیبایلی خلود را از دسلت می دهند، زیرا در پزشلکی اثبات شلده 
اسلت کله برهنگلی اعضلای زن در محیط گرم یا سلرد، سلبب بله هم خلوردن تعادل 
چربی هلای زیر پوسلت شلده، لطافلت و ظرافت و صافی عضالت را مبلدل به ناهمواری 
و مردانله شلدن آنهلا می کند.علالوه بلر اینکله وقتلی زن تملام زیبایی های خلود را در 
معلرض تماشلای عملوم قلرارداد، دیگلر چیلزی برای جللب نظر نلدارد و بنا بلر قانون 
عرضله و تقاضلا، ارزش خلود را از دسلت می دهلد. بنابرایلن بدحجابلی هلم از جهلت 
جسلمی وهلم از جهلت روانلی، از زیبایلی زن می کاهلد و ایلن خود عاملی در تشلدید 
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سلرخوردگی و ناراحتلی زن اسلت. املا برعکس، رعایلت حجاب سلبب افزایش زیبایی 
زن می شلود. در روایتلی از امام علی رسلیده کله فرمودند: »َزکاُه الَْجملاِل اَلِْعفاُف« 
)نلوری، 1988، ج7، ص46(. عفلت و حجلاب سلبب افزایش و رشلد زیبایی می شلود. 
در روایلت دیگلر می خوانیم: »ِصیانَلُه الَْمْرأَِه اَنَْعلُم لِحالِها }َو اَْدَوُم{ لَِجمالِها«.پوشلش و 

حجلاب بلرای حلال زن بهتلر اسلت و سلبب دوام زیبایی او می شلود.

4-افزایشاحساسخودارزشمندی
حجلاب، ماننلد سلایر احلکام اسلالم، به عنلوان نشلانه ای از یلک مکتلب و ایدئوللوژی 
الهلی، بله زنلان و دختلران باحجلاب احسلاس ارزشلمندی و افتخلار می دهلد؛ زیلرا 
ایدئوللوژی و جهان بینلی الهلی، یعنلی داشلتن ایمان به خداونلد و اینکه آغلاز و انجام 
جهلان به دسلت خداسلت و ما انسلان ها بندگان او هسلتیم و زندگلی و مرگمان برای 
اوسلت، بله زندگی انسلان محتوا و ارزش می دهلد و او را از احسلاس پوچی و درنتیجه 
از شلکنندگی و بی هویتلی خلارج می کنلد؛ محتلوا و ارزشلی کله بلرای آن زندگلی 

می کنلد و در مقابلل تملام مشلکالت و سلختی ها صبلور اسلت.
 زنلان وقتلی بلا ایلن تفکلر، حجلاب و پوشلش را دارا می شلوند، احسلاس می کننلد با 
ایلن کار بله خلدا نزدیک تر شلده اند و موردنظلر و رحمت او هسلتند.عالوه بلر اینکه با 
پوشلش و حجلاب نزد انسلان های مؤملن نیز مورداحترام هسلتند و از جایلگاه ویژه ای 
به عنلوان یلک مسللمان معتقلد برخلوردار هسلتند و حتی در نظلر افراد غیرمسللمان 
نیلز بله وقلار و پاك دامنلی شلناخته می شلوند و از احتلرام خاصلی برخوردارنلد. یقیناً 
چنیلن احساسلی بلرای زن مسللمان و باحجلاب، لذت بخلش و آرامش بخلش اسلت و 

باعث می شلود احسلاس ارزشلمندی و احتلرام کند.
درواقلع یکلی از حکمت هلای حجاب زن حفظ احترام و شلخصیت انسلانی اوسلت. به 
همیلن جهلت اسلالم بله آنان دسلتور داده اسلت بلرای حفلظ حرمت خلود حجاب را 
مراعلات کننلد و بله ملردان نیلز دسلتور داده اسلت از نلگاه شلهوت انگیز و حیوانی به 

زنلان و نیلز از هرگونله التذاذ جنسلی خلارج از دایلره ازدواج، جلداً پرهیز کنند
املا وقتلی زن بله دلیل ضعلف ایمان یا عدم اعتقلاد، باحجاب نیسلت و درنتیجه از یک 
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منبلع آرام بخلش بسلیار قلوی به نام دین محروم اسلت، احسلاس پوچی و بی ارزشلی1 
می کنلد زیلرا تکیله گاه محکملی برای خلود و دلیلی بلرای زندگلی نمی یابلد. به ناچار 
بلرای رهایلی از ایلن احسلاس تخریب گلر و رسلیدن به یلک پایلگاه فکری کله بتواند 
بله آن تکیله کنلد، تالش می کنلد. ولی چلون پایگاه منطقلی و عقالنلی قابل اعتمادی 
نمی یابلد سلعی می کنلد در صلورت تلوان، با روی آوردن بله علم و تحصیل و به دسلت 
آوردن ملدارج علملی و امثلال آن، بله زندگلی خلود معنایلی بدهد، که تجربله زندگی 
غربلی نشلان داده اسلت این راه حلل، موّقتی و زودگذر اسلت. اما اگلر در این راه موفق 
نشلود و نتوانلد بلرای خلود پایلگاه فکلری، هرچنلد در حد ضعیلف و ناقص، دسلت وپا 
کنلد، به تدریلج دچار احسلاس بی ارزشلی و کمبود شلخصیتی و خأل عاطفی می شلود.
ایلن حاللت در زن باعلث می  شلود او را وادارد به هر وسلیله ای که ممکن اسلت خود را 
از شلر ایلن احسلاس شلکننده نجات دهلد. اما چون هیلچ کمالی در خلود نمی بیند تا 
بدین وسلیله بله زندگلی خلود معنا بدهلد، از بلدن خود کملک می گیرد و بلا برهنگی 
و خودنمایلی سلعی می کنلد توجله دیگلران را بله خلود جللب کنلد تا مورد تحسلین 

آنلان قلرار گیلرد و از ایلن طریلق نیاز خلود را با توجه برطلرف کند.
نیلاز بله توجله و احتلرام کله در سلسلله مراتب نیازهلای اساسلی مزلو قلرار دارد یکی 
از نیازهلای مهلم عاطفلی انسلان اسلت. هلر انسلانی نیازمنلد آن اسلت کله در نظلر 
دیگلران فلردی بالیاقلت و شایسلته باشلد و درنتیجه مورداحتلرام و تمجیلد آنان قرار 
گیلرد و احسلاس حرمت خود2 داشلته باشلد. مزللو )1970؛ 1372، ص82( دراین باره 
می گویلد: »ارضلای نیلاز بله عزت نفس به احساسلاتی از قبیلل اعتمادبه نفلس، ارزش، 
قلدرت، لیاقلت، کفایلت و مفیلد و مثملر ثملر بلودن در جهلان منتهلی می شلود. املا 
بی اعتنایلی بله ایلن نیازهلا موجلب احساسلاتی از قبیل حقلارت، ضعلف و درماندگی 
می شلود. ایلن احساسلات بله نوبه خود یلا به وجلود آورنده دلسلردی و یأس اساسلی 
خواهنلد شلد و یلا اینکله گرایش هلای روان نژندانله یلا جبرانلی را بله وجلود خواهلد 

آورد.«

1 . Worthlessness
2 . Self-Esteem
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5-حفظاستواریخانواده
یکلی دیگلر از آثلار و فواید حجاب که در سلالمت روانی زنان تأثیر دارد، نقشلی اسلت 
کله در پایبندی همسلران بله پیمان مقلّدس ازدواج دارد. زیرا حجاب و پوشلش باعث 
می شلود زن از نگاه هلای آللوده ملردان هوس باز و گرفتار شلدن به دام عشلق های آزاد 
محفلوظ بمانلد و به زندگلی و خانواده خود وفادار باشلد. درحالی که شلیوع بی حجابی 
و بی بندوبلاری، باعلث می شلود شلوهران به جلای توّجله و محبلت به همسرانشلان، به 
دنبلال لّذت جویلی از زنلان آرایش کلرده کوچله و بازار باشلند و زنان نیلز از جلوه گری 
و طّنلازی بلرای بله دام انداختن مردان بیگانه ، ابایی نداشلته باشلند و درنتیجه عشلق 

و عالقله بیلن همسلران از بین رفته و باعث فروپاشلی خانواده  شلود.
بنابرایلن اهمیلت اسلالم بله حجلاب و پوشلش ازآن جهت اسلت کله نظام خانلواده از 
گسسلتگی حفلظ شلود و اعضلای آن از خطلرات و آسلیب های روانلی بی بندوبلاری 
مصلون بماننلد. درحالی کله آزادی زن در جلوه گری  و نمایش زیبایی هلای زنانگی اش، 
آثلار مخّربلی بلر سلالمت روانلی خانلواده و خصوصاً خلودش، می گلذارد؛ زیلرا مفهوم 
بی حجابلی ایلن اسلت که زن مجاز باشلد بلرای هر ملردی، خودآرایی کند. قهلراً ادامه 
ایلن رونلد باعلث می شلود زن از خانه بیلرون بیایلد و آواره کوچه و خیابلان گردد. این 
در حاللی اسلت کله نشلو و نملای نیلروی فّعلال زن در خانله و خانلواده اسلت و تمام 
اسلتعدادها و قلدرت تأثیلر فوق العلاده ای کله زن می توانلد در رشلد و تعاللی جامعله 
انسلانی داشلته باشلد، در سلایه خانله و خانلواده، شلکوفا می شلود. بله گفتله لمبروزو 
»بلرای زن نیکوتریلن دوره زندگانلی، هملان دوره ای اسلت که همله نیروهای روحی و 

جسلمی او صلرف پرداختلن بله خانلواده و جامعه می شلود.«
آزاد شلدن از قیلد خانله و خانلواده، بله معنلای از دسلت دادن آراملش و امنیت روانی 
اسلت. خانه را مسلکن گویند، زیرا محل سلکونت و آرامش روحی برای انسلان اسلت. 
اگلر زن ایلن جلای املن و سلکون و محل شلکوفایی اسلتعدادها و نیروهلای درونیش 
را از دسلت داد، آراملش و سلالمت روانلی خلود را نیلز از دسلت می دهلد. اسلترس ها 
و فشلارهای روانلی کله املروز دامن گیلر زنلان غربلی شلده، بله ایلن جهت اسلت که 
بی بندوبلاری و داشلتن روابلط جنسلی، سلبب شلده از زندگلی در خانله بیزار شلوند، 
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وظیفله ملادری خلود را فراملوش کننلد و به جلای آن در قیدوبنلد رقابت هلای زندگی 
ملدرن املروزی بیفتنلد و تملام ارزش هلای معنلوی خود را فلدا کنند.

6-جلوگیریازگسترشفحشاوبیبندوباری
اگلر زنلان در جلوه گلری و نمایلش زیبایی هلای ظاهلری خلود در خلارج از محلدوده 
خانلواده، آزاد باشلند، چگونله می تواننلد بلرای شلوهران خود همسلری باوفا باشلند و 
درنتیجله مایله خرسلندی خلود و آرامش بخلش زندگلی آنلان باشلند؟ آنها بله زودی 
محبلت همسرانشلان را از دسلت می دهنلد و عشلق و صمیمیلت جلای خلود را بله 
اختلالف و نلزاع می دهلد و نتیجله آن جلز دچلار شلدن زنان بله اسلترس های روانی، 
چیز دیگری نیسلت. »فلسلفه پوشلش و منع کامیابی جنسلی از غیر همسلر مشلروع، 
ازنظلر اجتملاع خانوادگلی این اسلت که همسلر قانونی شلخص، ازلحلاظ روانی، عامل 
خوشلبخت کلردن او به شلمار بلرود؛ درحالی کله در سیسلتم آزادی کامیابی، همسلر 
قانونلی ازلحلاظ روانی یلک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شلمار ملی رود و درنتیجه 

کانلون خانوادگلی بلر اسلاس دشلمنی و نفلرت پایه گذاری می شلود.« 
برترانلد راسلل در اهمیلت پیوندهلای خانوادگی می گوید: »زناشلویی نبایلد از نظرگاه 
عشلق بازی های موّقتی نگریسلته شلود. اگر این عشلق های موقتی و زودگذری که در 
سلر راه هلر زوج ممکلن اسلت قلرار گیرد، بلا تحمل و اندیشله برطرف نگردد، چه بسلا 
کله هلر یک از دو زوج به سلوی دیگلری متمایل شلده وزندگی آنها درهم ریخته شلود 
و یلک زناشلویی تلازه، شلکوفه کنلد و ایلن زناشلویی تازه نیز خود دسلتخوش عشلق 
زودرس دیگلری  شلود کله در صلورت تلداوم این وضع، چه بسلا که به سلرعت اسلاس 

خانواده مشلترك درهم ریخته شلود.«
 خانلم لمبلروزو نیلز می گویلد: »بارها دیده شلده اسلت در ممالکی که )زن ها( بیشلتر 
طّنلازی و دلبلری می نماینلد، مردهلا نسلبت به آنهلا بدبین بلوده و از قبول زناشلویی 
سلرپیچی می کننلد و بارهلا مشاهده شلده اسلت کله حتی بعد از تشلکیل خانلواده در 
اثلر آشلنایی ملردان بلا این گونله زنلان، نفلاق و جدایی میلان همسلرها تولید گشلته 

است.«
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7-جلوگیریازسردمزاجیجنسی
مطالعلات علملی  نشلان می دهلد، هرچله زنلان در بیلن انظلار عموملی بیشلتر برهنه 
شلوند، در آمیزش جنسلی سلرد مزاج تلر خواهد بود و کمتلر می توانند شلوهران خود 
را بله اوج للذت جنسلی برسلانند. منطقلی در مطالعله خلود، تأثیر جاذبه هلای زنان را 
در آسلتانه ادراکلی ملردان بررسلی می کنلد و نتیجله می گیلرد که در اثر علدم رعایت 
حجلاب و افلراط در جلوه گلری زنلان، آسلتانه ادراکی ملردان تغییر کلرده و درك آنها 
از زیبایلی زنلان کمتلر می شلود. بله گفتله پاك نژاد هرچله انسلان ها در برابلر یکدیگر 
عریان تلر شلوند، سلطح برداشلت جنسلی و سکسی شلان سلوز و عشلق و جذبله اش 
کمتلر و یکنواخت تلر و نزدیلک بله یکدیگلر می گلردد و عملاًل می بینیلم متخصصیلن 
مامایلی و زنلان، زودتر از سلایرین، به علت سروکارشلان با اعضای جنسلی، با ارگاسلم 
و اوج للذت جنسلی، وداع می کنند)رجبلی، عباس، 1385( از بین رفتن لذت جنسلی 
در روابلط بیلن زن و شلوهر، اثلرات زیان بخشلی در روابلط خانوادگلی آنلان گذاشلته 
و منجلر بله ایجلاد تنلش و جدایلی و طلالق می شلود. چنانچله سلعدی نیلز در کتاب 

گلسلتان در ضملن یلک حکایلت می گوید:

زنکزبرمردبیرضابرخیزد
بسفتنهوجنگازآنسرابرخیزد

مصادیقعفتوپاکدامنی
عفت مصادیق مختلفی دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

کنتلرل نگاه هلا، رعایلت حجلاب، پوشلش مناسلب، علدم آرایلش تند و محلرك، عدم 
تشلبه بله ملردان در لبلاس و آرایلش، عفلت کالم، عفلت در رفتلار، رعایلت حلدود 
نامحلرم، علدم حضور در جلسلات مختلط، رعایلت متانت و وقار در برخلورد با نامحرم 

و....1

 ،1 .بلرای مطالعله و آشلنایی بیشلتر بلا بحلث حجلاب و عفلاف ر.ك: سلبک زندگی، عللی احمد پناهی، انتشلارات موسسله املام خمینی
1393 و نیلز نقلش حجلاب در سلالمت روان، عبلاس رجبی، همان انتشلارات.
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نقشمسجددرآموزشسبکزندگیاسالمی
مسلجد بهتریلن و مطمئن تریلن و کم هزینه تریلن ملکان برای ترویج و آموزش سلبک 
زندگلی اسلالمی اسلت.زیرا در مسلجد هلم متخصصیلن مختللف حضلور دارنلد و هم 
املام جماعلت محترم بلا مبانی دینی و اسلالمی آشلنایی دارد.مهم تر اینکله مقبولیت 
اجتماعلی املام جماعلت و مقدس بودن مسلجد نیلز از عوامل زمینه سلاز در راسلتای 
ترویلج سلبک زندگی دینلی اسلت.امام جماعت محترم و مسلئولین فرهنگی مسلجد 

می تواننلد از روش هلای زیلر در راسلتای ترویج سلبک زندگی بهلره ببرند.
الف(ساماندهی سخنرانی های تخصصی بر محور سبک زندگی اسالمی؛

ب(برگزاری گردهمایی های تخصصی و عمومی؛
ج(تشکیل حلقه های معرفت و بهره گیری از کارشناسان مذهبی و تربیتی؛

د(برپایی جلسات پرسش و پاسخ برای قشرهای مختلف و به صورت تخصصی؛
ه(دعوت از کارشناسان قوی برای برگزاری کارگاه های مختلف؛

و(بهره گیری از هنر و فیلم و غیره؛
ز(برگلزاری اردوهلای آموزشلی و فرهنگلی با بهره گیلری از بودجه هلای عمومی مردم 

. محل



فصلهشتم:مهارتهمسرگزینیو
همسرداری
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مقدمه
بلا  بایسلتی  بله قله هلای رفیلع خوشلبختی و بهلروزی  جوانلان در راسلتای نیلل 
مهارت هلای مختلفلی آشلنا شوند.آشلنایی بلا مهلارت همسلرگزینی و همسلرداری، 
بلرای جوانلان از اهمیت مضاعف برخوردار اسلت.ازدواج و گزینش همسلر، هسلته اول 
ایجلاد خانلواده و همچنین به نوبه خود، واحدی در سلنگ بنای جامعه انسلانی اسلت. 
ازدواج، زمینه سلاز مطلوب تریلن فرصلت بلرای زیباتریلن تالقلی چشلم ها، گیراتریلن 
تبلادل کالم هلا، اسلتوارترین گام هلا، تجللی متعالی تریلن ارزش هلا و محبوب تریلن 
کانلون نلزد خاللق متعاللی اسلت. ازدواج و گزینلش همسلر، انتخلاب مطلوب تریلن 
هملراه و ترسلیم روشلن ترین طریلق سلعادت و پاسلخی مناسلب بله عالی تریلن نیاز 
فطلری انسلان، یعنلی وصول به کمال و سلعادت اسلت. ازدواج در منطق قلرآن کریم، 
به وجود آورنلده مطمئن تریلن و آرام بخش تریلن رابطه هلا و آغازگلر زندگلی بله هملراه 
طلراوت، ملودت و ایثلار تلقلی شلده اسلت؛ چراکله در قلرآن کریلم می خوانیلم: »از 
آیلات و نشلانه های قلدرت خداونلد این اسلت کله برای انسلان از نوع خود، همسلرانی 
آفریلد تلا در کنلار آنلان، بله آرامش و سلکون نائل آینلد و بین آنان دوسلتی و رحمت 
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قلرارداد«1 )روم:21(. در تفسلیر ایلن آیه، گفته شلده اسلت: منشلأ گرایش ملرد به زن 
و آرمیلدن زن در کنلار ملرد، مودت و رحمتی اسلت کله خداوند بین آنهلا برقرار کرده 
و ایلن ملودت الهلی و رحملت خدایلی، غیلر از گرایش غریزی اسلت کله در حیوانات 
هلم وجلود دارد. ایلن پیونلد مقلدس )ازدواج(، روان پرالتهلاب و مضطرب جلوان را به 
سلاحل آراملش نزدیلک می کنلد و او را در دریایلی از صفلا و مودت غوطه ور می سلازد 
و موجلب می شلود ایلن دو همسلر جلوان در کنلار همدیگلر، زندگلی مشلترك را بلا 
نشلاط آغلاز کننلد. البتله ایلن نتیجله وقتلی حاصل می گلردد کله در انتخاب همسلر 
و تشلکیل خانلواده، معیارهلای شلرعی، تربیتی، روان شلناختی و اخالقی رعایت شلود 
کله در ایلن زمینله، مباحثلی را جوانلان عزیلز بایلد در نظر داشلته باشلند.در رابطه با 
مهارت هلای همسلرگزینی، مباحلث مختلفلی بایلد تبیین شلود تلا جوانان بلا بصیرت 
کاملل در ایلن عرصله قلدم بگذارند.مباحثلی همچلون اهمیلت و آثلار ازدواج، سلن 
مناسلب بلرای ازدواج، ویژگی هلای همسلر شایسلته، کیفیلت تشلخیص ویژگی هلای 
همسلر، مهارت هلای مربلوط بله نامزدی، زفلاف و غیلره از مباحث ضروری در مسلئله 
همسلرگزینی اسلت.امکان طلرح همله ایلن مباحلث در این کتلاب وجود نلدارد و لذا 
ائمله محتلرم جماعلت را ارجلاع می دهیلم بله کتابلی که توسلط عللی احملد پناهی 
دراین بلاره نلگارش گردیلده اسلت.این کتلاب بلا نام»همسلرگزینی چلرا و چگونه«در 

سلال 1391 در انتشلارات موسسله املام خمینلی قم چاپ شلده اسلت.
املا در رابطله به مهارت های همسلرداری نیز بله مباحث مختلفی از قبیلل تفاوت های 
زن و ملرد، بایسلته های اخالقلی و حقوقلی، عواملل اسلتحکام خانواده، راه هلای ایجاد 
نشلاط در خانلواده، همسلران و معنویلت، همسلران و فرزنلد آوری و غیلره نیازمندیم.
املکان طلرح ایلن مباحلث در این کتاب ممکلن نیسلت و ضرورتی نیز ندارد.سلروران 
عزیلز را ارجلاع می دهیلم بله کتابلی کله توسلط آقلای حسلین زاده تحلت عنلوان 
همسلران سلازگار و کتلاب دیگلری که توسلط علی احملد پناهی تحت عنوان سلبک 
زندگلی دراین بلاره نلگارش شلده اسلت.این کتاب ها بلا بهره گیلری از آموزه های دینی 
و روان شلناختی بله رشلته تحریلر درآمده اسلت.این کتاب ها 1386 و در سلال 1393 

ًه َوَرْحَمًه . 1 . َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَکْم ِمْن أَنُْفِسکْم أَْزواجاً لَِتْسکُنوا إِلَیها َو َجَعَل بَیَنکْم َمَودَّ
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توسلط انتشلارات موسسله امام خمینی چاپ شلده اسلت.
 در ایلن فصلل سلعی خواهیلم کلرد بله مباحلث ضلروری کله در کتاب هلای دیگلر 
 وجلود نلدارد بپردازیم.ازجملله ایلن مباحث، روش و سلبک همسلرداری اهل بیت
اسلت.همچنین جایلگاه فرزنلد در نظلام خانلواده، سلن فرزنلد آوری، آثلار تربیتلی و 
روان شلناختی فرزنلد آوری و...از مباحلث ضلروری بلرای جوانلان اسلت کله بله آن 

می شلود. پرداختله 

شیوههمسرداریبانگاهیبهسیرهاهلبیت
تشلکیل خانلواده از نخسلتین روزهلای حضلور انسلان بلر عرصله خلاك و از هملان 
لحظه هلای آغازیلن حیلات اجتماعی)گیدنلز، 1378(، مطلرح بلوده اسلت. تشلکیل 
خانلواده و گزینلش همسلر بهتریلن و منطقی تریلن راه بلرای تبللور سلکون و کسلب 
آراملش و مطمئن تریلن سلکوی پیشلرفت و بالندگلی اسلت. ایلن املر نشلانگر ایلن 
حقیقلت اسلت کله خانلواده، یکلی از اساسلی ترین و طبیعی تریلن نیازهلای انسلان 
کله  جسلمانی  خسلتگی های  و  روانلی  مشلکالت  از  بسلیاری  می آیلد.  شلمار  بله 
از فعالیت هلای زندگلی روزملره حاصلل ملی شلود ,توسلط یلک خانلواده و همسلر 
شایسلته، التیلام ملی یابلد )روم: 21(. بله همیلن دلیلل یگانله سلازمان اجتماعی که 
از عمومیلت و دوام ویلژه ای از دیربلاز داشلته، خانلواده اسلت.خانواده از نلگاه اسلالم و 
آموزه هلای دینلی، نهلادی مقلدس و محبلوب )مجلسلی، 1403، ج100، ص222(، 
و  تربیلت  بسلتر   ،)21 سلکون))روم:  و  آراملش  سلاحل  حرکت آفریلن،  سلازمانی 
رشلد)حر عامللی، 1409،  ج20، ص18(، محلل ُسلرور )هملان، ص39(، عاملل رشلد 
مادی)هملان، ص44(، عاملل طهلارت )نوری، 1408، ج 14، ص 150( و بهترین بسلتر 
تربیلت فرزند)سلاالری، 1386، ص60( اسلت.یکی از عواملل مهلم و اساسلی بلرای 
اسلتحکام ایلن نهلاد مقلدس و یکلی از عواملل تعییلن کننلده بلرای ایجلاد رضایلت 
منلدی بلرای همسلران در این سلازمان همگانی، َسلبک و کیفیت همسلرداری اسلت. 
سلبک زندگی)به خصوص سلبک همسلرداری( می تواند افراد را در نیل به اهدافشلان 
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یلاری کند.سلبک همسلرداری اهل بیت بله دلیل اتصلال این بزرگلواران به معارف 
آسلمانی)نجم: 4( و بهلره گیلری از عللوم و آملوزه هلای نلاب و مصلون از خطلا بودن، 
بهتریلن و مطمئلن تریلن روش و سلبک زندگلی بلوده و تضمیلن کننلده کامیابلی و 
سلعادت دنیلوی و اخروی)احزاب: 71(اسلت.در َسلبک اهل بیت در همسلر داری، 
بله تملام جوانلب مسلئله توجه شلده و سلبک همسلرداری آن بزرگواران، متناسلب با 
ظرفیلت هلای شلناختی، نیازها، اهداف تشلکیل خانواده، مبانی انسلان شلناختی و بر 

مبنلای تقلوا محلوری و اخلالق ملداری بوده اسلت.
بلا مطالعله سلیره عملی ورفتلاری اهل بیلت و همچنین با تتبع در معلارف و آموزه 
هلای الزاملی، اخالقی و ترجیحی)مسلتحبات( کله از ناحیه اهل بیت  به انسلان ها 
ارایله شلده و خلود اهلل بیت نیز در قلدم اول التلزام به این آملوزه ها داشلته اند، این 
بهلره را ملی تلوان بلرد که اهل بیت  در رابطه با سلبک همسلرداری بلر چند محور 

و چنلد بُعد توجه فرملوده اند. 

1(توجهبهتفاوتهایزنومرد
زن و ملرد بله لحلاظ عقللی، عاطفلی، جسلمانی، مهلارت کالملی، ویژگلی مراقبتلی، 
دلسلوزی)ماتلین، 2008( و ...، تفلاوت قابلل توجهلی بلا یکدیگلر دارنلد و ایلن تفاوت 

هلا در واگلذاری نقلش هلای زنانله و مردانله ملورد مالحظله بوده اسلت.
عالمله طباطبایلی اعتقلاد دارنلد کله ملرد دارای حیلات تعقللی و زن دارای حیلات 
احساسلی اسلت و عللت سرپرسلتی ملردان بلر زنلان بله دلیلل برتلری نسلبی مردان 
در قلوای عقللی اسلت )طباطبایلی، 1394، ج2، ص275وج4ص343و ج18ص141(. 
ایشلان همچنیلن بله تفلاوت زن و ملرد در دو حلوزه نظلری و عمللی اشلاره کلرده و 
آنلرا را پذیرفته انلد و بله برتلری ملردان در مدیریلت خانلواده اشلاره کلرده اند)همان، 
ج2، ص275- 271(. البتله عالمله طباطبایلی ایلن نکتله را نیلز تذکلر داده اند که آن 
عقللی کله در ملرد بیلش از زن اسلت، فضیلتلی زایلد اسلت؛نه معیلار فضلل و برتری 

ارزشلی)همان، ج4، ص343(. 
آیلت اهلل مصبلاح یلزدی معتقد اسلت کله زن در اسلتعداد عقلی با مرد یکسلان اسلت 
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املا بله دلیلل آنکله زن ازنظلر طبیعلی دارای عاطفله و احساسلات بیشلتری اسلت، 
کارکلرد عقللی تا حلدودی تضعیف می گلردد لذا دلیلل برتری مردان در قلدرت تعقل 
بله دلیلل ضعلف دشلمنان عقلل در ملردان و قوی بلودن دشلمنان عقل )احساسلات 
زیلاد( در زنلان اسلت نتیجله اینکله بله هرحال یلا بواسلطه قدرت بیشلتر تعقلل مرد 
)چنانچله بعضلی قائلنلد( یلا بله جهت نبلوِد مزاحم و دشلمن بر سلِر راه عقلل، مردان 
از تعقلل و تدبیلر بیشلتری بهره منلد هسلتند و همین سلبب تفاوت هایلی در حقوق و 
تکالیلف زن و ملرد می شلود)مصباح یلزدی، 1385، ص280( مکارم شلیرازی)1377، 
ج2، ص287(. و محملد حسلین فضلل اهلل)1421ق( نیز نظلری همانند مصباح یزدی 

دارند.
بله اعتقلاد ملک کابلی و جلک لینلز1)1974( برتلری زنلان در توانایلی کالملی یکلی 
از شلاخص تریلن تفلاوت هلای جنسلیتی است)خسلروی، 1382، ص50( هالپلران 
)1992(. وی معتقلد اسلت کله دختلران توانایی کالمی را با سلرعت بیشلتر و کیفیت 
بهتلری در مقایسله با پسلران کسلب ملی کنند.در واقلع تفاوت های مربلوط به جنس 
در توانایلی هلای کالملی از زمانلی کله کودکان شلروع بله صحبت می کننلد آغاز می 
شلود و ایلن برتلری دختلران در ملدت تحصیل نیلز حفظ ملی شلود)همان، ص51(. 
آللرد2 )1990(بلر این عقیده هسلتند کله اغلب تحقیقات بلر برتری دختلران در زبان 
و ادبیلات تأکیلد دارنلد و دختلران، زودتلر از پسلران شلروع بله خوانلدن ملی کنند و 
کمتلر بله مشلکالت خوانده مبتال هسلتند. براسلاس تصلورات کلیشله  ای قدیمی نیز،  
زنلان می تواننلد سلاعت ها حلرف بزننلد و مهلارت کالملی بهتلری دارنلد. بلر اسلاس 
تحقیقلی کله در آمریلکا انجلام گرفلت مشلخص گردید که زنلان در توانایلی کالمی و 
حافظله برتلری دارنلد و ملردان در مهارت های فضایلی و ریاضی. تحقیقلات همچنین 
مشلکالت زبانلی و ناتوانلی خوانلدن را در پسلران، بیشلتر از دختلران گلزارش کلرده 
انلد)دی. اف.هالپلرن3، 2000، بله نقلل از ماتلین، 2008، ص153(. پژوهش ها نشلان 
ملی دهلد کله دختران بیشلتر از پسلران از کودکان نگهلداری می کنند. بله آنها عالقه 

1 . Mc Kaby  and  Jack  Linz
2 .Allred
3 .D.F.Halpern
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نشلان می دهنلد و آنها را بغل می کنند و می بوسلند.دختران از نظلر معیارهای رفتاری 
پلرورش و تعاملل بلا کلودکان، غالباً باالتر از پسلران بودند )ماتلیلن، 2008، ص191(.

مطالعلات میان فرهنگلی در دوران معاصلر نیلز جهان شلمولی پدیده توزیلع نقش ها را 
برحسلب جنسلیت تأییلد کرده اند. در پژوهشلی درباره نقش هلای خانوادگلی اَبزاری1 
یعنلی نقش هلای ناظلر بله سلازگاری گلروه خانوادگی بلا شلرایط خارجلی فیزیکی و 
اجتماعلی، و نقش هلای خانوادگلی اِبلرازی2 یعنلی نقش هلای ناظر به مراقبلت از اعضا 
و حمایلت عاطفلی، روشلن شلد کله در 46 جامعله از 56 جامعله موردمطالعله، تمایز 
بیلن نقش هلای اَبلزاری و اِبلرازی بله شلکل ملورد انتظلار، یعنلی بله ایلن صلورت که 
قسلم اول بله ملردان و قسلم دوم بله زنلان اختصلاص یابد، وجود داشلته اسلت )لی3، 

1995، ص289(.
بلا توجله بله ویژگی هایلی از قبیلل عاطفلی بلودن و آرامش بخشلی)اعراف: 189 و 
مجلسلی، 1403، ج74، ص5( کله در آموزه هلای دینلی بلرای زنلان معرفی شلده و 
بلا توجله بله وظایلف محلول شلده بله زنان کله البتله ایلن وظایف تشلویق نیز شلده 
است)مجلسلی، 1403، ج74، ص5(. می تلوان ادعلا کلرد کله زنلان در بُعلد پرورش و 
مراقبلت، توانایلی بیشلتری دارند و عالقه بیشلتری نیلز در این رابطه نشلان می دهند. 
همدللی4 بله معنایلی احسلاس عاطفلی شلخص دیگلر را درك کلردن و خلود را بله 
لحلاظ عاطفلی جلای فلرد دیگلر گذاشلتن نیلز در زنلان قوی تر اسلت. زنان بله لحاظ 
کلیشله ای همدلی بیشلتری نسلبت به مردان نشلان می دهند. همدلی بخشلی از این 
کلیشله عموملی اسلت کله بیان پذیلری عاطفلی در زنلان و بیان ناپذیلری عاطفلی در 
ملردان وجلود دارد)هایلد، 1387، ص138(. کلی. جلی. کلی. کلین و هاگلز5 )2001( 
در مطالعله ای مرتبلط، صحلت همدلی را بررسلی کردند. فردی کله صحت همدلی اش 
خیللی زیلاد اسلت، می توانلد به درسلتی حلدس بزنلد کله فرد دیگلری چه احساسلی 
دارد؛ در شلرایط کنترل شلده، امتیلاز زنلان در زمینله صحلت همدللی بسلیار باالتلر 

1 . Instrumental
2 . Expressive
3 . Lee
4 . empathy
5 .K.J.K.Klein  and  Hodges 
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اسلت )به نقلل از ماتلیلن، 2008، ص192(. 
ایفلای نقلش ملادری از ناحیله زنلان و همچنیلن توانایلی مضاعلف آنلان در ایجلاد 
آرامش بخشلی )اعلراف: 189(، اهلل انلس و الفلت بودن)کلینلی، 1407، ج6، ص5( 
و تفلاوت آشلکار زنلان با ملردان در عواطلف و احساسلات)بارون، 1384، ص70-64(، 
می توانلد دلیللی بلر قلوی بلودن حلس همدللی در زنلان و توانایلی آنلان در درك 
بهتلر و سلریع تر از تغییلرات احساسلی و عاطفلی دیگلران باشلد؛این توانایلی باعلث 
ایلن می شلود کله آسلان  تر افلکار و احساسلات خلود را بلا دیگلران سلازگار، نماینلد 
و از دیگلران مراقبلت کننلد. جلان  گلری می گویلد: بله دلیلل عاطفی تلر بلودن زنان، 
آنلان از شوهرشلان بیشلتر دلسلوزی می خواهنلد؛ املا مردها بیشلتر اعتقلاد و اعتماد 
همسرشلان را خواسلتارند. وقتلی ملرد نشلان می دهلد که به احساسلات همسلرش و 
بله آنچله در دل او می گلذرد اهمیلت می دهلد، زن حلس می کند که شلوهرش نگران 
و دلواپلس و غمخلوار اوسلت)گری، 1376، ص131(. یکلی از شلکایات شلایع زنلان و 
ملردان آن اسلت کله شلریک زندگی شلان به قلدر کافلی بله آنلان محبلت نمی کنلد.

منظلور آنلان از محبلت، لملس کلردن، در آغلوش گرفتلن، نلوازش کلردن، بوسلیدن 
و... اسلت.در تحقیقلی کله در ایلن زمینله انجلام شلد، مشلخص گردیلد که زنلان نیاز 
بیشلتری بله محبت و عواطف نشلان می دهنلد و در ابراز محبت و عواطلف نیز، قوی تر 
از ملردان هسلتند)فیلیپ رایلس1، 1387، ص214(. پاپالیا2، بلا پذیرش احتمال وجود 
تفاوت هلای روان شلناختی زن و ملرد بله دلیلل تفاوت زیسلتی، بلر این باور اسلت که 
برتلری زنلان در مهارت هلای زبانلی باعث شلده زنلان بتوانند احساسلات خلود را بهتر 

و قوی تلر ابلراز نماینلد )پاپالیلا، 1391، ص314(. 
در آموزه هلای دینلی نیلز روایاتلی دال بلر عاطفلی بلودن زن وجلود دارد.همچنیلن 
اندیشلمندان اسلالمی نیلز بلا بهره گیلری از آموزه هلای دینلی بلر ایلن باورنلد کله 
احساسلات و عواطلف در زنلان قوی تلر اسلت. پیامبر گراملی اسلالم می فرمایند: »چه 
خوب انلد فرزنلدان دختلر. اهلل مالطفلت )عواطلف(، کمک کننلده و یاری دهنلده، 
انس گیرنلده، بلا خیر و بابرکلت و اهل پاکیزگی« )حر عامللی، 1403، ج21، ص362(. 
1 . Philip  Rice
2 .Papalia
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املام صادقمی فرماینلد: »حضلرت ابراهیلم از خداونلد دخترانلی خواسلت تلا 
پلس از مرگلش بلر او بگریند و عزایلش را گرم و پرشلور نگاه دارند«)هملان، ص361(. 
شلاید یکلی از عللل آرامش بخشلی زن، بلروز و ظهلور عواطف قوی در او هسلت که در 
قلرآن کریلم زن را عاملل آرامش بخشلی)اعراف: 189( معرفلی نملوده اسلت. در قرآن 
کریلم، ضملن اینکله ملرد و زن را آرامش بخش یکدیگلر)روم: 21( می دانلد، بر جایگاه 
آرامش بخشلی زن بلرای ملرد و خانلواده تأکید بیشلتری نملوده )اعراف: 189( اسلت.
با توجه به ویژگی های خاص زنان و مردان، در سبک همسرداری اهل بیت، به این 
ویژگی توجه خاص شده است به عنوان نمونه حضرت علی به دلیل لطافت زنان، افراد 
را از واگذاری مسئولیت های سنگین بر عهده زنان، بر حذر داشته و می فرماید: اَل تَُملِّک 
الَْمْرأََه ِمَن األْْمِر َما یَجاِوُز نَْفَسَها َفإِنَّ َذلِک أَنَْعُم لَِحالَِها َو أَْرَخی لَِبالَِها َو أَْدَوُم لَِجَمالَِها َفإِنَّ 
 الَْمْرأََه َریَحانٌَه َو لَیَسْت بَِقْهَرَمانَه)کلینی، 1407، ج5، ص510(. پیامبر گرامی اسالم
ِّی أُِحبُّک اَل یْذَهُب ِمنْ   ُجِل لِلَْمْرأَِه إِن نیز به دلیل عاطفی بودن زنان می فرماید: َقْوُل الرَّ
َقلِْبَها أَبَدا)کلینی، 1407، ج5، ص569( و در جای دیگر می فرماید: قَأْحَسُن النَّاِس إِیَماناً 
أَْحَسُنُهْم ُخُلقاً َو أَلَْطُفُهمْ  بَِأْهلِهِ  َو أَنَا أَلَْطُفکْم بَِأْهلِی )حر عاملی، 1409، ج 12،  ص153 
( امام صادق می فرماید: ِمنْ  أَْخاَلقِ  األْنِْبیاِء ُحُب  النَِّساِء)همان، ج20، ص22( پیامبر 
گرامی اسالم همچنین به دلیل شرایط خاص زنان و مردان، کارهای بیرون منزل را 
به علی واگذار کردند و کارهای داخل منزل را به حضرت زهرا واگذار نمودند. 
تََقاَضی َعلِی َو َفاِطَمُة إِلَی َرُسوِل اهلل  فِی الِْخْدَمِة َفَقَضی َعلَی َفاِطَمة بِِخْدَمِتَها 
َما ُدوَن الَْباِب َوَقَضی َعلَی َعلِی بَِما َخلَْفُه َقاَل َفَقالَْت َفاِطَمُة َفال یْعلَُم َما َدَخلَِنی ِمَن 

َجاِل )همان، ص172(.  َل أَْرَقاِب الرِّ ُروِر إاِل اهلُل بِإِکَفائِی َرُسوُل اهللِ تََحمُّ السُّ
خالصه اینکه در سبک همسرداری اهل بیت به تفاوت ها و ظرفیت های زن و َمرد 

توجه شده و در واگذاری نقش ها، موردتوجه قرارگرفته است.

2(التزامبهبایستههایحقوقیواخالقی
رعایلت بایسلته های الزامی)حقوقلی( و اخالقلی و توصیله بله آن، یکی دیگلر از نکاتی 
اسلت کله در سلبک همسلرداری اهل بیلت جللوه گلری ویلژه دارد.در اینجلا بله 
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برخلی از بایسلته های حقوقلی و اخالقلی اشلاره می شلود.

برخیازنمودهایالزاماتحقوقی)الزامی(
الف(نفقه

ازجملله وظایلف و تعهلدات ملرد که بعد از عروسلی و ازدواج به عهلده اش می آید نفقه 
اسلت. نفقله از وظایلف ویلژه مرد بلوده و از حقوق قطعی زن اسلت. نفقله از چیزهایی 
اسلت کله علالوه بلر وجلوب شلرعی و اللزام دینلی، ازنظلر قانونی نیلز بر ملرد الزم و 
واجلب اسلت ؛ یعنلی نفقله علالوه بر پشلتوانه شلرعی از پشلتوانه حکومتلی و قضایی 
نیلز برخلوردار بلوده و چنانچله مردی نفقه واجب همسلر خلود را نپردازد، قانلون او را 

وادار بله ایلن کار خواهد کلرد )محقق داملاد، 1374، ص290(. 

ب(تمکین
یکلی از موضوعلات اساسلی در روابط همسلری، مسلئله تمکیلن و اطاعت زن از شلوهر 
اسلت. ایلن موضوع برخالف مسلئله نفقه که ملرد موظف بود تمام امکانلات ضروری زن 
را فراهلم سلازد، زن موظلف اسلت در اموری همچون مسلائل جنسلی، خلروج از منزل، 
حسلن معاشلرت، رعایت عفلت و... از شلوهر اطاعت کلرده و ملتزم باشلد.پیامبر گرامی 
اسلالم می فرماینلد:زن نبایلد مانلع بهره جنسلی شلوهرش شلود، گرچه روی شلتر 
سلوار باشلد)حر عاملی، 1409، ج20، ص158( یعنی در هر شلرایطی باشد. و همچنین 
حضلرت فرمودنلد:زن نبایلد دست  دسلت کنلد )یعنلی در اجابلت خواسلته ملرد تأخیر 

کنلد( و خلود را سلرگرم کند که شلوهر به خلواب رود )هملان، ص165(. 

ج(کسباجازهشوهربرایخروجازمنزل
پیامبلر گراملی اسلالم حضلرت محملد دربلاره للزوم اجازه همسلر برای خلروج از 
منلزل می فرماینلد:  زن نبایلد بلدون اجلازه شلوهر از خانله بیلرون رود و اگلر بلدون 
اجلازه خلارج شلود، مالئکه آسلمان و مالئکه زمیلن و مالئکه رحملت و غضب، همگی 
 او را لعنلت می کننلد تلا برگردد)هملان، ص158(. در روایتلی حضلرت امام صادق



332

فرمودند:هلر زنلی بلدون اجلازه شلوهر از خانه بیلرون رود، حلق خرجی و نفقله ندارد 
تلا اینکله برگلردد. یعنلی بلا خلروج بلدون اجلازه، ناشلزه )نافرمانلی( صلدق می کنلد 

)هملان، ج21، ص116(. 

د(معاشرتنیکو
معاشلرت نیکو و تعامل پسلندیده نیز از وظایف طرفینی در رابطه با همسلران اسلت. 
یعنلی هلم زن و هم ملرد ,وظیفه دارند با یکدیگر معاشلرت نیکو داشلته باشلند و حق 
آزار و اذیلت یکدیگلر را ندارنلد. زن و ملرد می بایلد از هرگونه عملی کله رنجش خاطر 
شلوهر را فراهلم می کنلد، پرهیلز نمایلد و سلعی کنلد از کاری، حرکتلی و حرفلی که 
باعلث ناراحتلی شلوهر اسلت، اجتنلاب نماید و چلون فرشلته ای در قلب شلوهر جای 
کنلد و هرگلز درصلدد آزار شلوهر کله از گناهان بلزرگ اسلت، برنیاید.پیامبلر گرامی 
اسلالم می فرمایند:زنلی کله بلا زبلان، شلوهر را بیلازارد، خداونلد هیلچ عملل خوب و 
هیلچ حسلنه و نملاز و روزه ای را از او قبلول نمی کنلد، هرچنلد همواره روزهلا در روزه 
باشلد و شلب ها در حال نماز؛ مگر آنکه همسلرش از او راضی گردد)مجلسلی، 1403، 
 ج100، ص244(. در قانلون مدنلی ماده 1103 که برگرفته از فرمایشلات اهل بیت

اسلت چنیلن آمده: »زن و شلوهر مکلف به ُحسلن معاشلرت بلا یکدیگرند«. 

ه(عدمتصرفدراموالشوهرمگربااجازه
املام صلادق دربلاره للزوم اجلازه زن در رابطله بلا تصلرف در املوال شلوهر نیلز 
می فرمایند:حلق تصلرف و هزینله کلردن در املوال شلوهر را نلدارد مگلر اینکله اجازه 
داشلته باشلد و اگلر بلدون اجازه تصلرف و هزینله کند، گناهلکار اسلت)همان( پیامبر 
گراملی اسلالم  می فرماینلد: زن حتلی بلرای صدقله بایلد اجلازه بگیلرد و بلدون 

اجلازه شلوهر نباشلد)همان، ص158(.
  زن حتلی بایلد بلرای روزه مسلتحبی از شلوهر خود اجلازه بگیرد.حضلرت محمد
دربلاره للزوم کسلب اجازه شلوهر در روزه مسلتحبی می فرمایند: زن حق نلدارد بدون 

اجازه شلوهر روزه مسلتحبی بگیلرد )همان(. 
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برخیازنمودهایبایستههایاخالقی
دسلتورات اخالقلی کله در رابطله بلا زن و ملرد بیان شلده، گاهلی ویلژه اسلت یعنلی 
مربلوط بله زن یلا ملرد اسلت و گاهلی دوجانبله اسلت یعنلی همسلران بایلد بله آنها 

ملتلزم شلوند.برخی از ایلن توصیه هلا عبارت انلد از:

الف(احتراموتکریم
احتلرام و تکریلم یکدیگلر از آموزه هلای اخالقلی دوجانبله در روابلط همسلران اسلت؛ 
یعنلی همان طلور کله زن وظیفله دارد بله شلوهر خلود احترام بگلذارد و رعایت شلأن 
و منزللت او را به عنلوان همسلر، مدیلر خانلواده و پلدر فرزنلدان بکند، مرد نیلز متقاباًل 
می بایلد زن را تکریلم کنلد و منزللت همسلری و ملادری او را رعایت نمایلد. هر فردی 
)چله زن و چله ملرد( بله شلخصیت و منزلت خویلش عالقه مند اسلت و از خدشله دار 
شلدن آن رنلج می بلرد. در پرتلو تکریم و احتلرام متقابل، حلدود و جایلگاه افراد حفظ 
می شلود و لطمله ای بله شلخصیت آنلان وارد نمی گردد.املام صلادق دراین بلاره 
می فرماینلد:از رحملت و مغفلرت پلروردگار دور اسلت زنلی کله شلوهر خلود را آزار و 
اذیلت کنلد و سلعادت مند ,زنلی اسلت کله شلوهر خویلش را اکلرام و احتلرام کلرده، 
اذیتلش نکنلد و از او در همله حلاالت اطاعلت و فرمان برداری نماید)مجلسلی، 1403، 
ج 100، ص 253(. پیامبلر گراملی اسلالم حضلرت محملد دربلاره اکلرام زن نیلز 
می فرماینلد: کسلی کله زنلی را بله همسلری انتخاب می کنلد، بایلد او را احتلرام کند 
و منزللت او را حفلظ نماید)هملان، ص 224( املام سلجاد می فرماینلد: حق زن بر 
ملرد آن اسلت کله بدانلد خداونلد زن را مایله آرامش و انس ملرد قلرار داده و بداند که 
زن نعمتلی الهلی اسلت، پس بایلد او را اکرام کرده و نسلبت به او مهربان باشلد)همان، 

ج 71، ص 5(. 
مصادیلق تکریلم و احتلرام را می تلوان سلالم کلردن بله همدیگلر، رعایلت ادب در 
برخورد با همسلر، اسلتقبال و بدرقه شلوهر)نوری، 1408، ج 14، ص 254(، قدردانی 
و سپاسلگزاری از همسر)مجلسلی، 1403، ج 100، ص 239( و غیلره دانسلت.جان 
گلری یکلی از روان شناسلان غربی و یکی از کسلانی که در مشلاوره و مسلائل خانواده، 
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مطالعلات زیلادی کلرده دربلاره قدردانی و محبت به همسلر می نویسلد: اگر همسلران 
در طلول شلبانه روز حداقلل چهلار بلار همدیگلر را در آغلوش بگیرند و اظهلار محبت 
بله همدیگلر بکننلد و به ویلژه ایلن کار را در موقع ورود همسلر بله خانه انجلام دهند، 
بسلیار در روابلط آنلان مؤثلر خواهلد بود)جلان گلری، 1376، ص170( بلر اسلاس 
تحقیقلات نیلز ثابت شلده کله تملاس مکلرر بله واکنلش عاطفلی مثبلت می انجامد و 
باعلث نزدیکلی بیشلتر می گردد)آذربایجانلی و هملکاران، 1382، ص240(. قدردانلی 
از زحملات همسلر در قبلال خدملات و زحماتلی کله می کشلد )چله وظایلف الزامی و 
چله وظایلف غیلر الزامی( یلک عامل قوی در راسلتای پیوند عاطفی بیشلتر همسلران 
و یلک عاملل تعیین کننلده در ایجلاد دل بسلتگی و عالقه  منلدی میلان آنان اسلت. بر 
اسلاس تحقیقلی کله در این زمینله انجام گرفتله، 87 درصد همسلران اعلالم کرده اند 
کله توقلع دارند در مقابلل زحمات آنلان )مثل آشلپزی، بچه داری، تدریلس، تحصیل، 
کارمنلدی، خریلد منلزل، مسلافرت بلردن و...( قدردانلی شلود. کارل راجلرز1 که یکی 
از روان شناسلان غربلی اسلت دراین بلاره می گویلد: انسلان نیلاز دارد به اینکله دیگران 
بلرای او قلدرت و منزلتلی قائلل باشلند و قلدرش را نیلز بداننلد. اهمیتلی که شلخص 
بله ایلن موضلوع می دهلد در کنش هلای درونلی و جنبه هلای تحریکلی ارگانیسلم و 
در رفتلار او اثلر فلراوان می گلذارد. از سلوی دیگلر نیلاز به قدردانلی دیگلران و نیاز به 

قدردانلی خویشلتن، در رفتلار و کلردار آدملی مؤثر اسلت )ملکلی، 1385، ص26(.

ب(پرهیزازآزارهمسر
رعایلت حلدود همسلر و آزار نرسلاندن بله او )چه آزار جسلمی و چه زبانلی( از وظایف 
اخالقلی دوطرفله اسلت و همسلران می باید آنهلا را رعایت نملوده و ملتزم باشلند. زن 
بایلد از هرگونله عمللی کله رنجلش خاطلر شلوهر را فراهم می کنلد، بپرهیلزد و دقت 
کنلد کله شلوهر از چله کاری و حرفلی و حرکتلی، ناراحت می شلود، سلعی کنلد آنها 
را انجلام ندهلد. زن بایلد زبلان خلود را کنترل کلرده و از زخم زبان، طعنله، کنایه زدن 
و هلر عمللی کله به نوعلی تخریب کننلده عواطلف و شلخصیت شلوهر اسلت، اجتناب 

1 . Carl  Rogers
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ورزد. املام باقلر می فرماینلد: بلدا بله حلال زنلی کله شلوهرش را عصبانلی کند و 
خوشلا بله حلال زنی کله شلوهرش از او راضلی باشلد )مجلسلی، 1403، ج 100، ص 

 .)245
از سلوی دیگر مرد نیز وظیفه دارد از ناسلزاگویی، نیش زدن و هر کاری که آزار و اذیت 
حسلاب می شلود پرهیلز کنلد و همچنین حلق ندارد همسلر خلود را تنبیله بدنی کند 
و او را بزنلد. تنبیله بدنلی همسلر، عواطف موجود در میلان همسلران را ضایع می کند و 
نفلرت و بدبینلی ایجلاد می کنلد؛ همچنین دل بسلتگی زن بله زندگلی را کم رنگ کرده 
و برایلش عقلده روانلی می شلود و به مرورزملان از چنیلن ملردی )مردی که دسلت بزن 
دارد( نفلرت عاطفلی پیلدا می کنلد. پیامبلر گراملی اسلالم دربلاره آثلار تنبیله زن 
می فرماینلد: هلر کلس به  صلورت زنش سلیلی بزند، خداونلد به مالک )آتشلبان جهنم( 
جهنلم دسلتور می دهلد تا هفتاد سلیلی بله  صلورت او بزنند)نلوری،  1408، ج 14، ص 
250(. همچنیلن فرمودنلد: کسلی که همسلر خلود را بلدون دلیل بزنلد، در روز قیامت، 
ملن دشلمن او خواهلم بلود. زنانتلان را نزنید. کسلی که زنلش را بدون دلیلل بزند، خدا 

و رسلولش را عصیلان کرده اسلت )دیلملی، 1412، ج 1، ص 175(. 

ج(صیانتازآبرویهمسر
زن و شلوهر همچنیلن می بایلد محرم اسلرار یکدیگر باشلند و هماننلد همدمی امین، 
مطمئلن و دلسلوز، عیلوب یکدیگر را بپوشلانند و از آبروی یکدیگلر صیانت کنند.قرآن 
کریلم در تعبیلری زیبلا و سلنجیده می فرمایلد: زن و مرد لباس یکدیگر هسلتند)بقره: 
187(. خاصیلت لبلاس این اسلت که علالوه بر ایجلاد گرمی و زینت بلودن، عیب های 
جسلمانی فلرد را می پوشلاند. زن و ملرد نیلز هماننلد لبلاس کله حافظ تلن و حجابی 
بلر روی عیب هلای بلدن اسلت، می بایلد عیب ها و اسلرار نهانلی همدیگر را بپوشلانند.
الِحاُت  در قلرآن کریلم بله ایلن نقلش بلا تعبیلری زیبلا اشاره شلده و می فرمایلد: َفالصَّ
قانِتلاٌت حافِظلاٌت لِلَْغیلِب بِملا َحِفلَظ اهلُل؛ زنلان صاللح زنانی هسلتند کله متواضعند و 
در غیلاب )همسلر خود(اسلرار و حقلوق او را حفلظ می کنند)نسلاء: 34(. حضرت امام 
رضلا نیلز دربلاره ایلن وظیفله  اخالقلی زن می فرماینلد: هیچ سلودی بهتلر از این 
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نیسلت کله انسلان دارای همسلری خلوب و شایسلته و باایملان باشلد که هلرگاه او را 
می  بینلد، خشلنودش سلازد و هلر وقلت از او جلدا می شلود، حافلظ و نگهبلان اموال و 

ناموس شلوهر باشلد )مجلسلی، 1403،  ج 100، ص 217(. 

د(مدارا
ملدارا بله معنلای مهربانی کلردن، نرملی نمودن)دهخلدا، 1373، ج 12، ص 18120( 
شلفقت و مالیملت نشلان دادن، درایلت و فهلم، مماشلات و سلوك)حسلینی دشلتی، 
1376 ج 9، ص 237(، از آموزه های اخالقی دین اسلالم و حتی از دسلتورات اخالقی 
سلایر ادیلان اسلت. ایلن دسلتور اخالقلی در زندگلی اجتماعی به طلور علام و در نهاد 
خانلواده به طلور خلاص، از جایلگاه و اهمیلت ویلژه ای برخوردار اسلت. پیامبلر گرامی 
اسلالم دربلاره ارزش ملدارا در برخلورد با ملردم می فرماینلد: مدارا با ملردم نیمی 
از ایملان و نرم خویلی بلا آنلان نیملی از زندگی اسلت )حلر عامللی، 1409، ج 12، ص 
201(. آن حضلرت همچنیلن در حدیلث دیگری فرمودند: سله چیز اسلت کله اگر در 
کسلی نباشلد کار او کامل نیسلت: تقوایی کله او را از معصیت خدا بلازدارد، حالتی که 
به وسلیله آن بلا ملردم ملدارا کنلد و بردباری کله به وسلیله آن نادانی نلادان را برطرف 
سلازد)همان، ص 200(. املام باقلر نیلز می فرماینلد: در مناجلات میلان خلدا و 
موسلی در تورات چنین آمده: ای موسلی، مسلائل سلّری را در درون وجود خود حفظ 
کلن و در ظاهلر با دشلمنان من و دشلمنان خلودت از میان مردم، ملدارا کن )همان(. 
حضلرت عللی در رابطله بلا ملدارای بلا زن می فرمایند: همیشله و در همله حال با 
همسلرت )زنلت( ملدارا کلن و با او به نیکی معاشلرت نما تلا زندگی ات باصفلا و فرح زا 

گردد )هملان،  ج 20، ص 169(. 

3(توجهبهمؤلفهشادیولذتهادرروابطهمسری
شلادابی و نشلاط بله معنلای خوشلی و خرملی، سلرور، تازگلی، طلراوت، سلرزندگی، 
زنده دللی، سلبکی و چاالکلی، خرسلندی و...) دهخلدا، 1373،  ج 8، ص 12313 
و هدفیللد, 1366,ص146-148(، در سلبک زندگلی اهل بیلت جایلگاه ویلژه ای 
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دارد و دیلن اسلالم دینلی سلرزنده و شلاد اسلت.توصیه بله شلادی و لذت هلای حالل 
به عنلوان مهمتریلن نیلاز روان شلناختی انسلان ها موردتوجله ویلژه معصومیلن بلوده 
اسلت.حضرت عللی درباره اهمیت شلادی و شلادکامی در زندگلی می فرمایند: این 
دل هلا و روان هلا هماننلد بدن هلا خسلته و بی نشلاط می شلوند و نیلاز بله اسلتراحت 
دارنلد، للذا بلرای آنهلا نکته هلای زیبلا و نشلاط انگیز فراهلم کنیلد )پاینلده، 1360( 
در حدیلث دیگلری فرمودنلد: بلرای مؤملن سله سلاعت اسلت )شلبانه روز را باید سله 
قسلمت کنلد(: سلاعتی که در آن بلا پلروردگارش راز و نیاز نماید و سلاعتی که در آن 
نیازمندی هلای زندگلی و معلاش زندگلی را تأمین کنلد )کار و تالش( و سلاعتی برای 

لذت هلا و خوشلی های حلالل و نیکلو، قلرار دهلد )هملان(. 
حضلرت امیرمؤمنلان همچنیلن در خطبله هملام، یکلی از ویژگی هلای مؤملن را 
نشلاط و فعالیلت و زنده دللی می دانلد و می فرمایلد: از عالملات متقیلن ... نشلاط و 
سلرحالی و شلادمانی در هدایلت اسلت )هدایت دیگران و هدایت شلده بلودن خودش( 

)همان(. 
شلادابی نیلروی حرکت دهنلده فعالیت هلای انسلان اسلت. اگلر در محیلط زندگلی و 
روابلط همسلری شلادی وجود نداشلته باشلد، زندگی بلی روح و ملالل آور خواهد بود.

مطالعلات و پژوهش هلای روان شناسلان در سلال های اخیلر، نشلان می دهلد کله اگلر 
ملردم، عواملل شلادی بخش )ماننلد همسلر، دوسلت خلوب، شلغل مناسلب، برنامله 
تفریحلی، معنویلت و...( را تجربله کننلد و در اختیلار داشلته باشلند، رضایت منلدی و 

درجله شلادکامی آنلان افزایلش می یابلد )آرگایلل، 1383، ص 46 -70(. 
بلر اسلاس تحقیقلات تجربلی ثابت شلده اسلت کله شلادی و نشلاط علالوه بلر ایجلاد 
امیلدواری و رضایلت خاطلر از زندگلی و نشلاط روانلی، باعلث تقویت سیسلتم ایمنی 
بلدن، سلالمتی و تندرسلتی، روابلط صمیمانله بلا دیگلران و موفقیلت در عرصه هلای 

مختللف زندگلی می گلردد )عللی پلور، ص229(. 
سللیگمن )2002( هیجان هلای مثبلت را دارای فوایلد ویلژه در انسلان می دانلد و 
باربلارا فردریکسلن1 )2002( می گویلد عواطلف مثبلت نه تنهلا سلالمت شلخصی را 

1 . Barbara  Fredrickson
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نشلان می دهنلد بلکله به رشلد و تکامل شلخصی نیز کملک می کنند )به نقلل از کار، 
1385، ص54(. 

عواملشادابیآفریندرزندگی
اهل بیلت دربلاره عواملل نشلاط انگیز در زندگلی به خصلوص روابلط همسلری، 
توصیه هلای ارزشلمندی بیلان کرده و سلیره رفتاری خودشلان نیز نشلان دهنده التزام 

بزرگلواران بله این نلکات بوده اسلت.

الف(ارتباطکالمیوغیرکالمیبهنجار
در ایجلاد فضلای نشلاط انگیز و فرح بخلش در محیلط خانلواده، شلیوه ارتبلاط کالمی 
و غیرکالملی، نقلش عملده ای دارد. ارتبلاط کالملی درعین حلال کله سلاده ترین نلوع 
از مناسلبات اسلت، از شلایع ترین و تأثیرگذارتریلن اسلت. ایلن ارتبلاط بله نوبله خود، 
دربرگیرنلده دو پدیلده »خوب سلخن گفتن« و »سلخن خوب گفتن« اسلت، که اولی 
ناظلر بله روش و دوملی ناظلر بله محتوا اسلت. زمانی کله همسلران با لحنلی مؤدبانه 
و احترام آمیلز بلا یکدیگلر گفت وگلو می کننلد و از روش مؤثلر و سلازنده ای بلرای 
ارتبلاط کالملی بهلره می گیرنلد، مصلداق کامل »خوب سلخن گفتن« تلقی می شلود. 
توصیله بله گفت وگلوی محترمانه، مؤدبانله، گفت وگو بلا آهنگ صدای مالیلم )لقمان: 
19(،  صلدازدن همدیگر بلا زیباترین نام)کلینی، 1407، ج2، ص643(،  سپاسلگزاری 
همسلران از یکدیگلر، پرهیلز از تمسلخر همدیگر)حجرات: 11(،  پرهیلز از گفت وگوی 
و  رکیلک  کلملات  از  پرهیلز  بله  توصیله  و  ج2، ص660(   ،1407 پنهانی)کلینلی، 
زشلت)مؤمنون: 3( و...، همگلی از آموزه هلای دینلی در راسلتای روابلط کالمی مثبت، 
محبت آمیلز  و نشلاط انگیز در محیلط خانلواده اسلت.همچنین توصیه به حسلن خلق 
و التلزام بله آن)کلینلی، 1407، ج 2، ص 107(، تبسلم و خنلده در چهره)هملان، 
ص188( و نلگاه مهربانانله زن و شلوهر بله یکدیگر)نلوری، 1408، ج14، ص169(، از 
توصیه هلای معصومیلن دربلاره کیفیلت روابلط غیرکالمی اسلت.روی خلوش و چهره 
بلاز باعلث جلذب دل هلا و فزونی محبت می شلود )آملدی، 1366، ص92( و شلادی و 
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نشلاط ملی آورد و کینله را از دل هلا می زداید. 

ب(ایجادجاذبههایمیانفردی
همسلران می تواننلد بلا ایجلاد جاذبه هلای میان فلردی در ایجلاد نشلاط و طلراوت، 
نقلش ارزنلده ای داشلته باشلند.در آموزه هلای دینلی توصیله گردیلده تا همسلران در 
روابلط خلود بله مؤلفه هایلی همچلون تبسلم و خنده)مجلسلی، 1403، ج 74، ص 
167(، نلگاه مهربانانه)کلینلی، 1407، ج2، ص266(، گشاده رویی)مجلسلی، 1403، 
ج 74، ص 167(، هدیله دادن)هملان، ج 77، ص 166( و آراسلتگی و نظافلت ظاهری 
عنایلت ویلژه شلده است.حسلن بلن َجَهلم که یکی از دوسلتان امام سلجاد اسلت 
می گویلد: روزی خدملت املام سلجاد رسلیدم، دیلدم موهای خلود را رنلگ کرده 
و مشلکین نملوده اسلت. گفتلم می بینلم که موهلای خود را سلیاه کرده ایلد؟ حضرت 
فرمودنلد: در رنلگ کلردن موهلا پلاداش الهی اسلت و نیز ایلن کار، باعلث پاك دامنی 
همسلر می گلردد و چه بسلا زنلی کله به دلیلل آراسلته نبودن شلوهرش، بله بی عفتی 
بیفتد)کلینلی، 1407، ج 6، ص 480(. ملردی بله نلام حسلن زیلات می گویلد: ملن 
و دوسلتم نلزد حضلرت املام محمدباقلر رفتیلم؛ حضلرت را دیدیلم کله در اتاقی 
مرتلب و زینلت شلده نشسلته و لباسلی زیبا به تن کرده و چشلم ها را سلرمه کشلیده 
و محاسلن خود را مرتب و معطر نموده اسلت. سلؤاالتی داشلتیم که پرسلیدیم، وقتی 
خواسلتیم برویلم حضلرت بله ملن فرمود: فلردا تلو و رفیقلت بیایید پیش ملن. عرض 
کلردم بله روی چشلم، فدایلت شلوم. فردا کله خدملت حضلرت رسلیدیم؛ دیدیم که 
برعکلس دیلروز، حضلرت املام باقلر در اتاقی نشسلته که جز حصیر در آن نیسلت 
و لبلاس ضخیملی هلم پوشلیده اسلت. حضلرت بله رفیق ملن فرملود: ای بلرادر اهل 
بصلره، تلو دیلروز کله نزد ملن آمدی ملن در اتاق همسلرم بلودم، دیروز موعلد او بود. 
اتلاق هلم اتلاق او، اثلاث هم اثاث او بلود، او خود را بلرای من زینت کرده بلود، من هم 
می بایسلت متقابلاًل خلود را برایلش زینلت می  کلردم. سلپس فرملود: در دللت چیزی 
)شلبهه ای( نیایلد. رفیقلم علرض کلرد: فدایلت شلوم در دللم چیلزی خطور کلرد اما 
الن بله خلدا هرچله بلود برطلرف شلد و دانسلتم کله حلق همان اسلت کله فرمودی 
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)خرملی، 1379، ص150(. 
آراسلتگی و نظافلت ظاهلری از ویژگی هایی اسلت کله در ایجاد رغبلت، عالقه مندی و 
شلادابی، نقلش زیلادی دارد. علی رغم اینکله در تعالیم و آموزه های بیشلتر فرهنگ ها، 
تأکیلد بلر خصایلص و زیبایی هلای درونلی و معنلوی شلده؛ وللی نبایلد از ایلن نکتله 
نیلز غافلل بلود کله تأثیلر زیبایلی ظاهلری افلراد، در ایجلاد واکنش هلای عاطفلی و 
عالقه منلدی، بسلیار مؤثلر اسلت. بررسلی های تجربلی و میدانلی نیلز عالوه بلر تأیید 
مطاللب فلوق، نشلان می دهلد کله همله انسلان ها به ویلژه ملردان، تحت تأثیر شلدید 

زیبایلی و آراسلتگی قلرار دارند)آذربایجانلی، 1382، ص250(. 
بله عقیلده روان شناسلان، افلراد زیبلا، عاطفله مثبلت را برمی انگیزنلد و للذا یافته های 
پژوهشلی نشلان می دهلد کله اکثلر انسلان ها، افلراد زیبلا و آراسلته را، موقلر، جاللب، 
اجتماعلی، مسلتقل، مهیلج، دوست داشلتنی، سلازش یافته، دارای مهلارت اجتماعی و 

موفلق می داننلد )هملان، ص251(. 

ج(فروتنیوتواضع
فروتنلی و تواضلع باعلث اسلتمرار روابلط عاطفلی و افزایلش محبلت می گلردد. زیرا با 
افلراد متواضلع می تلوان به راحتلی ارتباط برقلرار کرد و ایلن رابطه دلپذیلر نیز خواهد 
بلود. تواضلع همچنیلن باعث دوسلتی و مودت بیشلتر می گردد و این املر در تعامالت 
خانوادگلی بسلیار نقش آفرین اسلت. حضلرت عللی می فرمایند: دوسلتی و محبت 
  ثملره تواضلع و فروتنلی اسلت )آملدی، 1366، ص190( همچنیلن حضلرت علی
فرمودنلد: سله چیلز باعلث محبلت و دوسلتی می گلردد: خوش خویلی، ملدارای نیکو 
و تواضع)هملان، ص  344(. وقتلی ملرد یلا زنلی خودبرتربیلن و متکبر باشلد از ناحیه 
خانلواده طلرد می شلود و دیگلران از او کناره گیلری می کننلد و درنتیجله احسلاس 

تنهایلی و طردشلدگی می کنلد و بله افسلردگی و ناامیلدی ,منجر می شلود.

د(مثبتنگریوتوجهبهرغبتها
یکلی از نشلانه های سلالمت روان، رویکلرد مثبلت و سلازنده به هسلتی اسلت. چنین 
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رویکلردی زمینله ای بلرای گرایلش و برخلورد مثبلت بلا جهلان محسلوب می شلود. 
از  دینلی  آموزه هلای  اسلت.در  مثبت گرایلی  مقدمله  مثبت نگلری،  به عبارت دیگلر، 
مثبت گرایلی، بله خوش بینلی تعبیلر شلده، به طوری کله خوش بینی از صفلات اخالقی 
مؤثلر در خانلواده به حسلاب آملده و بلر آن توصیه شلده اسلت )کلینلی، 1407، ج 2، 
ص 269(. در آموزه هلای دینلی همچنیلن توصیه شلده تلا مردان بله رغبت ها و عالیق 
همسلر و فرزنلدان، توجله داشلته باشلند و خواسلته های خلود را بلر آنلان تحمیلل 
نکننلد. پیامبلر گراملی اسلالم حضرت محملد می فرماینلد: فرد مؤمن بلا توجه به 
عالقله و رغبلت خانلواده، غلذا می خلورد و منافلق بلر اسلاس رغبلت و عالقله خودش 

)حلر عامللی، 1409، ج 15، ص 250(. 
عاملل  نباشلیم،  یلا  باشلیم  آگاه  دقیقلاً  آنهلا  وجلود  از  چله  گرایش هلا،  و  عالیلق 
تعیین کننلده ای در رفتلار ملا هسلتند. للذا شلناخت عالیلق و رغبت هلای فلرد بله 
معنلای درك مهمتریلن بخش شلخصیت وی اسلت. در روابط همسلران، تأمین عالیق 
اصوللی یکدیگلر، موجلب رضایلت خاطلر می شلود و بلر شلادکامی زندگلی می افزاید. 
در صلورت فقلدان شلرایط بلرای تأمیلن عالیلق، خلوِد بیلان ایلن مطللب بله صورتی 
صادقانله، تأثیلری مثبلت بلر روابط همسلران خواهد داشلت. شلاید آگاهی همسلران 
از انگیلزه طلرف مقابلل بلرای تأمیلن خواسلته های او، تأثیر مشلابه انجام خواسلته ها، 
داشلته باشلد. مثاًل اگلر زن بفهمد که شلوهرش می خواسلته لباس دلخلواه او را بخرد 
وللی چلون پلول نداشلته، منصلرف شلده اسلت؛ ایلن املر زن را بله شلوهر عالقه مند 
می کنلد. توجله بله رغبت هلا و عالیلق همسلر علالوه بلر فواید ذکرشلده، زمینله نفوذ 
در شلخصیت او را نیلز فراهلم می سلازد، زیلرا هرکسلی تمایلل دارد در شلخصیت و 
ویژگی هلای رفتلاری همسلرش تحلول ایجلاد نمایلد و الزمله ایلن تمایلل، آشلنایی 
بیشلتر بلا ویژگی هلا و رغبت هلای طرف مقابل اسلت. آگاهلی داشلتن و اهمیت دادن 
بله رغبت هلای همسلر، اعتملاد او را برمی انگیلزد و بله رفتارهلای شلریک زندگی اش، 
واکنلش مناسلب نشلان می دهلد. وجلود اعتماد متقابلل و همدللی، در ایجاد شلرایط 
روحلی و فکلری مطللوب و همچنیلن در ایجلاد ارتبلاط کالملی مفیلد، بسلیار حایلز 

اسلت. اهمیت 
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ه(برخورداریازوسعتنظر
در تلداوم و تعمیق مناسلبات انسلانی،  برخلی از عوامل، از اهمیت بیشلتری برخوردار 
اسلت. ازجملله ایلن عواملل، وسلعت نظلر1 یلا سلعه صلدر اسلت. منظلور از وسلعت 
نظلر، داشلتن ویژگی هایلی نظیلر بلندنظری، بزرگواری، گذشلت و تغافل اسلت. رابطه 
دوسلتانه همسلران، زمانلی تهدیلد می شلود کله برخلی مشلکالت پیلش می آیلد و یا 
پلاره ای از ضعف هلا و کاسلتی ها یلا ندانم کاری هلا، بلروز می کنلد. فقلدان سلعه صدر، 
طرفیلن را برمی انگیلزد تلا در قبلال ایلن ضعف هلا و کاسلتی ها و احیانلاً بی حرمتی ها، 
اقلدام بله واکنلش نمایند؛ واکنشلی که قطعلاً با رنجلش و سلرخوردگی عاطفی  همراه 
اسلت. بدیهلی اسلت کله طلرف مقابل نیلز حاللت تدافعی بله خلود گرفته، واکنشلی 
منفلی نشلان می دهلد. چرخله معیلوب حاصل از ایلن کنش هلا و واکنش ها، تلوان هر 
دو طلرف را کاهلش داده، منجلر بله درگیری هلای لفظلی و مشلکالت روانلی می کند؛ 
درنتیجله رشلته های ملودت و دوسلتی میلان آنلان سسلت و ضعیف شلده، احسلاس 
صمیمیلت میان همسلران کاهلش خواهد یافت. به منظور تحقق سلعه صدر و وسلعت 

نظلر، عملل بله توصیه هلای زیر، پیشلنهاد می شلود:
- آنچله در زندگلی مشلترك، محلور اصلی تلقی می شلود، ملودت و صمیمیت اسلت، 
للذا بله مسلائل جزئلی و پیش پاافتلاده نبایلد چنلدان اهمیلت داده شلود تلا بلر روند 
دوسلتی همسلران اثلر نامطلوبلی بلر جلای  نهلد. واژه تغافلل در آموزه هلای دینلی به 
ایلن ویژگلی اشلاره دارد؛ یعنلی آدملی چیلزی را بدانلد وللی بلا اراده و قصلد و عملد، 
خلود را غافلل نشلان دهلد. ایلن ویژگی باعلث طلراوت و صفلای زندگی خواهد شلد. 
حضلرت عللی می فرماینلد: کسلی کله تغافل نکند و چشلم خلود را از بسلیاری از 

املور نبنلدد، زندگانلی تلخلی خواهد داشلت )آملدی، 1366، ص451(. 
-  در مسلائل اخالقلی به ویلژه غیلرت به همسلر، نباید از حلد اعتدال فراتلر رفت؛ زیرا 
غیلرت بی جلا، زمینه سلاز برخلی آسلیب های اخالقلی و اجتماعلی می شلود. حضلرت 
عللی دراین بلاره می فرمایلد: از غیلرت بی ملورد و افراطلی پرهیلز کنیلد زیلرا این 

کار باعلث انحلراف زنلان صالح می شلود )کلینلی، 1407، ج5، ص537(. 

1 . Open_ Mindedness
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- خویشلتن داری در مواجهله بلا مشلکالت زندگی، جلوه دیگری از وسلعت نظر اسلت. 
بدیهلی اسلت فلردی کله از ظرفیلت روحلی و روانی باالیلی برخلوردار باشلد، خود را 
به راحتلی نمی بلازد و می توانلد اعتملاد همسلرش را نیز نسلبت به خلود افزایش دهد. 
دعلای حضلرت موسلی بله درگاه الهلی در جریلان دعوت فرعلون به خداپرسلتی)طه: 
25(، بیان کننلده للزوم وسلعت نظلر و سلعه صلدر، بلرای مقابلله با مشلکالت پیچیده 

زندگی اسلت. 

و(خوشاخالقی
خوش خلقلی و تحملل اخلالق همسلر و بهره گیلری از واژه هلای زیبلا و تعاملالت 
همسلری، باعلث ایجلاد محبت)آملدی، 1366، ص254( بیشلتر و تقویلت و تثبیلت 

می گلردد. عالقه مندی هلا 
همچنیلن، خوش خلقلی باعلث گوارایی)کلینلی، 1407، ج8، ص244( و جذابیلت 
زندگلی می گلردد. بلرای ایجلاد خوش خلقلی در همسلر، می تلوان از گلوش دادن 
هملراه بلا عواطف به سلخنان همسلر، تغافلل در خطاها، آشلتی کردن، سلخاوتمندی، 

شلوخ طبعی، تقویلت مثبلت و تنلوع تقویت کننده هلا، بهلره  بلرد. 

ز(ایمانوعملشایسته
بلر اسلاس منطلق قلرآن کریلم، ایملان و عملل صاللح، علالوه بلر سلعادت و موفقیت 
دنیلوی و اخلروی، باعث ایجاد الفت و دوسلتی می گلردد. زیرا دل ها به دسلت خداوند 
اسلت و خداونلد محبلت افلراد باایملان را در دِل بنلدگان خلدا قلرار می دهلد، بلدون 
آنکله اسلباب علادی محبلت وجود داشلته باشلد. قلرآن کریلم دراین بلاره می فرماید: 
کسلانی کله ایملان آورده و کارهلای شایسلته انجلام داده انلد، بله زودی خداونلد برای 
آنهلا محبتلی ]در دل هلا[ قلرار خواهلد داد)مریلم: 96( پیامبلر اکلرم می فرمایند: 
هلرگاه خداونلد بنلده ای را دوسلت بلدارد بله فرشلته خلاص خلود نلدا می دهلد: من 
فالنلی را دوسلت دارم، پلس تلو هلم او را دوسلت بلدار؛ سلپس محبلت او را در دل 
زمینیلان قلرار می دهلد )هنلدی، 1409، ج2، ص8(. البته معموالً ایملان و عمل صالح 
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مسلتلزم صفلات پسلندیده دیگلری مثلل وفلاداری، محبت، عفلو، خوش رویلی و... که 
موجلب اسلتمرار روابلط می گلردد، ولی آنچله در این روایلت و آیه قرآن، ملورد تأکید 

اسلت اصلل ایملان به خلدا و عمل شایسلته اسلت.
درونی  نورانیت  باشند،  داشته  الهی  قوانین  و  حدود  به  عملی  التزام  همسران  وقتی 
پیداکرده و در سایه این نورانیت سعی می کنند حقوق و وظایف همسری و اخالق 
همسری را به صورت مطلوب رعایت کنند، عالوه بر اینکه اعتماد متقابل در بین آنان 
نیز مضاعف خواهد شد. همه اینها در تعامل عاطفی و ارتباطی تأثیرگذار است.تأثیری 
که ایمان و عمل صالح و التزام به دستورات اخالقی در نشاط و بالندگی خانواده دارد 
قابل مقایسه با هیچ عنصری نیست.ایمان و آراستگی به اعمال شرعی ,در انسان ها روح 
امید و فداکاری و گذشت را بارور می کند و دل های آنان را نسبت به مؤمنین و اهل 

خانواده، مهربان می کند. 

ح(تفریحوورزش
تفریلح و ورزش از برنامه هایلی اسلت کله در شلادی و نشلاط افلراد، تأثیلر شلگرفی 
دارد. ازآنجاکله تفریلح و ورزش بلر جنبه هلای مختللف جسلمی و روحلی و روانلی، 
انسلان ها تأثیلر دارد. املام صلادقدر روایتلی نورانلی می فرماینلد: ده چیلز باعلث 
نشلاط و شلادابی در انسلان می  گردد؛ پیاده روی، سلوارکاری، شلنا در آب، نگاه کردن 
بله طبیعلت سرسلبز، خلوردن و آشلامیدن، نگاه بله صورت زیبلای حلالل، آمیزش با 
همسلر، مسلواك زدن، گفت وگلو و گلپ بلا مردان)حلر عامللی، 1409، ج2، ص11(. 
لوین سلان و گلراف1 )1973( اسلچرر و هملکاران2 )1986(بر اسلاس مطالعات تجربی 
کله انجلام دادنلد ایلن نتیجه حاصل شلد کله تفریلح در ایجلاد عاطفه مثبلت و ایجاد 

نشلاط، تأثیلر زیلادی دارد )آرگایلل، 1383، ص184(. 
للو و آرگایلل3 )1994( دریافتنلد که بزرگ سلاالن انگلیسلی که فعالیت هلای تفریحی 
جلدی داشلتند، از افلرادی کله ایلن فعالیت هلا را نداشلتند شلادتر بودنلد. در تحقیق 

1 . Lewin Sohn and Graf
2 . Scherer et al
3 . Lu and Argyle
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دیگلری کله توسلط ریج و زاتر1 )1981( انجام گردید، مشلخص شلد کله فعالیت های 
تفریحلی قوی ترین منبع برای رضایت از زندگی هسلتند و کسلانی کله به فعالیت های 
تفریحلی مطللوب می پردازنلد، تجلارب لذت بخششلان افزایش یافتله و زندگی شلادی 
را احسلاس می کنند)هملان، ص185(. فوایلد ورزش به ویلژه ورزش هلای هلوازی مثل 
پیلاده روی، دو، شلنا، والیبلال، کشلتی، کوهنلوردی و نرملش صبحگاهلی، عبارت انلد 
از کاهلش فشلار خلون، کنتلرل وزن، تقویلت سیسلتم عروقلی، جلوگیلری از پوکلی 
اسلتخوان، بله تأخیلر افتادن ناتوانی جسلمی ناشلی از سلالخوردگی، افزایلش امید به 
زندگلی، ارتقلای عزت نفلس و از همله مهم تر، نشلاط و شلادابی و احسلاس توانمندی 
اسلت)دیماتئو، 1378، ج1، ص392(. تحقیقلات ثابلت کلرده کله ورزش علالوه بلر 
جنبله سلالمتی و زیبایی شلناختی، باعلث می شلود کله ورزشلکاران از آن للذت ببرند 
و خلقشلان بهبلودی پیلدا کنلد و نشلاط بیشلتری بیابند)آرگایلل، 1383، ص187(. 
آرگایلل2 )2001( می گویلد: ورزش در کوتاه ملدت حالت هلای خلقلی مثبلت را القلا 

می کنلد و ورزش منظلم در بلندملدت بله شلادمانی منجلر می شلود.
البتله ورزش بانلوان اوالً بایلد حافلظ سلالمتی و زیبایلی آنلان باشلد، نه آنکله موجب 
خشلونت و سلختی عضلالت گلردد زیلرا خشلنی و زمختلی متناسلب بلا طبیعت زن 
نیسلت و بلدن لطیلف زن نباید با ورزش های سلنگین و خشلن، آسلیب ببیند و هرگز 
نبایلد زیبایلی و طلراوت او کله از امتیازات زن اسلت، در اثر ورزش های نامتناسلب، به 
خطلر افتلد. حضلرت عللی دربلاره خصوصیات زنلان می فرماینلد: الملرأة ریحانة و 
لیسلت بقهرمانله )حلر عامللی، 1409، ج14، ص120(. زن ماننلد گل لطیلف اسلت و 
قهرمان نیسلت.  ثانیاً از دیدگاه اسلالم، ورزش بانوان می بایسلتی از هرگونه خودنمایی 
و جلوه گلری بله دور باشلد و می بایلد در محیطلی سلالم و بله دوراز بی عفتلی و ارتباط 
بلا نامحلرم باشلد. قلرآن کریلم در سلوره نور آیله 31 می فرمایلد: ای پیامبر بله زنان و 
دختلران بگلو چشمانشلان را از نامحلرم بپوشلانند و زیبایلی خلود را به نامحرم نشلان 

ندهنلد و حریلم عفلت و پاك دامنلی را حفلظ کنند. 

1 . Reich and Zautra
2 . Argyle
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ط(دیدوبازدیدوصلهرحم
یکلی از تأثیرگذارتریلن و بااهمیت تریلن عواملل بلر بهداشلت روان، نشلاط درونلی و 
شلادکامی انسلان ها، به خصوص همسلران، دیدوبازدید و انجام صله رحم اسلت. توصیه 
اکیلد بله ارتبلاط خویشلاوندی و دوری گزیلدن از قطلع ارتبلاط، یکلی از راهبردهلای 
اخالقلی، بهداشلتی، روان شلناختی و حقوقلی اهل بیلت در ایجلاد همبسلتگی و 
آرگایلل)2001(  اسلت.  افلراد  شلادکامی  تأمیلن  و  اجتماعلی  پیوندهلای  تحکیلم 
می گویلد: روابلط حمایتلی نزدیک بیلن والدیلن و فرزندان، بیلن خواهران و بلرداران، 
و بیلن اعضلای خانلواده گسلترده، حمایلت اجتماعلی موجلود را بلرای تملام اعضلای 
خانلواده افزایلش می دهلد. ایلن حمایلت اجتماعلی موجلب ارتقلای سلالمت ذهنلی 
می شلود و ملا ازنظلر روان شلناختی، موجوداتلی هسلتیم کله بلرای کسلب شلادمانی 
بله چنیلن ارتباطلی با شلبکه خویشلاوندی مجهزیلم بعضلی کارهای خلاص می تواند 
سلودمندی های خویشلاوندی مان را در تجربله شلادمانی افزایلش دهلد. بلا اعضلای 
خانلواده خلود تملاس منظلم داشلته باشلیم. سلبک زندگی ملان را به گونله ای تنظیم 
کنیلم کله بتوانیلم تملاس فیزیکلی نزدیک تری را بلا خانواده خلود برقرار سلازیم. این 
برنامه ریلزی بایلد هلم مراحلل چرخله سلالیانه و هلم چهارچلوب بلندملدت عملر را 
دربربگیلرد. در زمان هایلی کله از خانلواده خود دور هسلتیم باید با فرسلتادن پیام های 
الکترونیکلی، تلفنلی، نلوار ویدئویلی یلا گفتگلوی اینترنتلی با افلراد خانلواده خود در 
تملاس باشلیم. حفلظ تملاس بلا اعضلای خانلواده حمایلت اجتماعلی را بلاال می بلرد 
و ایلن املر نه تنهلا موجلب شلادمانی می شلود، بلکله عملکلرد دسلتگاه ایمنلی را هلم 

بهبلود می بخشلد.
دیدوبازدیلد و ارتبلاط فامیللی و خانوادگلی باعلث محبت و دوستی)مجلسلی، 1403، 
ج 71، ص 355و انصلاری، ج4، ص209( در بیلن اعضلای خانلواده، می گلردد و یکلی 
از نیازهلای روان شلناختی انسلان یعنلی نیلاز بله تعلق خاطلر را ارضا می کند)شلولتز، 
1384، ص344(. طباطبایلی در رابطله بلا آثلار صلله رحلم می فرمایلد: در صلله رحم 
یکلی از قوی تریلن و مؤثر تریلن آثلار وجلود دارد و آن وحلدت بیلن اشلخاص اسلت، 
ایلن وحلدت و یگانگلی، ذاتلی بلوده و اعتباری و خیالی نیسلت. حقیقتی اسلت که در 
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بیلن خویشلان جاری بلوده و در خلق وخوی آنان، جسلم و روحشلان، اثرگذار اسلت و 
نمی تلوان آن  را انلکار کلرد )طباطبایلی، 1374، ج 4، ص 148(. 

بلا نگاهی روان شناسلانه و جامعه شناسلانه به مسلئله صله رحم و ارتباطلات اجتماعی، 
می تلوان گفلت کله تماس هلا و ارتباطات مکلرر بر جاذبه هلای میان فلردی و ارتباطات 
عاطفلی می افزایلد. یعنلی اگر شلخصی، به طلور مکرر و در شلرایط متعلدد، در معرض 
نلگاه افلراد، قلرار گیلرد، دل بسلتگی و عالقه منلدی ایجلاد می گلردد؛ اگرچله ممکلن 
اسلت ایلن عالقه منلدی در ابتلدای املر وجلود نداشلته باشلد)آذربایجانی، 1382، 
ص234(. اگلر تعاملالت و ارتباطلات، هملراه با هیجلان عاطفی و برخاسلته از یگانگی 
در اصلل و ریشله باشلد، عالقه منلدی بیشلتری به وجلود می آورد.عللی در روایتلی 
می فرماینلد: ارحلام وقتلی بلا یکدیگر ارتبلاط برقرار کننلد، عطوفت و مهربانلی آنها به 
هلم بیشلتر می گردد)آملدی، 1366، ص406(. همچنیلن فرمودنلد: صلله رحلم باعث 
ایجلاد محبلت میلان خویشلان و بله تأخیلر افتلادن اجلل می گلردد )کلینلی، 1407، 
ج2، ص150(. صله رحلم همچنیلن بله دلیلل تأثیلرات روان شلناختی کله دارد، حزن 
و انلدوه را کاهلش داده)مجلسلی، 1403، ج 51، ص 263( و ُخللق را نیکلو و دل را 
پاکیلزه می کند)کلینلی، 1407، ج2، ص151( و از ایلن طریلق بلر نشلاط درونلی 

خانلواده می افزایلد.

ی(روابطجنسیسالم
بلر اسلاس فرمایلش اهل بیلت لذیذترین چیزها، هم بسلتر شلدن با زنان اسلت)حر 
عامللی، 1409، ج20، ص 23( و ایلن للذت بلری نیازمنلد مقدملات و قواعلدی اسلت 
و اهل بیلت بله ایلن قواعلد در سلبک همسلرداری خویلش ملتلزم بلوده و دیگران 
را نیلز بله آن توصیله فرموده انلد. پیامبلر گراملی اسلالم حضلرت محملد دربلاره 
تحریلک زن و آماده سلازی او می فرماینلد: سله چیلز از جفلا اسلت: یکلی اینکله بلا 
فلردی هملراه شلوی و اسم ورسلم او را نپرسلی؛ دیگلر اینکه بله طعامی دعوت شلوی 
و قبلول نکنلی ... سلوم اینکله بلدون آماده سلازی همسلر )بلدون مالعبه( با همسلرت 
آمیلزش کنی)هملان، ص119(. املام صلادق می فرماینلد: اگلر همسلران شلما از 
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آمیلزش جنسی)بسلتر جنسلی( ناراضلی بلنلد شلوند )ارضلا نگردند(، ممکن اسلت به 
سیاه پوسلتان تمایلل نشلان دهنلد )چلون آنان همسلران خلود را تحریلک می کنند(؛ 
للذا هلرگاه خواسلتید بلا همسلر خلود آمیلزش کنیلد، بله مالعبله و پیش نلوازی 
بپردازیلد؛ به درسلتی کله ایلن کار، ارتباط جنسلی را گلوارا و مطللوب می کند)همان، 
ص118(. املام رضلا دربلاره مواضلع تحریکلی زنلان می فرمایلد: قبلل از آمیلزش، 
آنچله می توانلی بلا همسلرت رفتلار عاشلقانه و شلهوت انگیز در پیش گیر. سلینه های 
او را ماللش بلده؛ زیلرا ایلن کار باعلث تحریلک شلهوت او می شلود و آب زن تحریلک 
می گلردد؛ به درسلتی کله آب زن هلا )آب جنسلی( بله سلبب تحریلک سینه هایشلان 
خلارج می شلود و غلبله میل جنسلی در چشلم و صورتشلان ظاهلر می گلردد، در این 
صلورت از شلما طللب می کننلد چیلزی )آمیزش جنسلی( را که شلما طللب می کنید 

)نلوری، 1408، ج14، ص221(. 
روابط جنسلی همسلران عالوه بر تأمین نیازهای جنسلی و زیسلتی زوجین، نیازهای 
عاطفلی آنلان را نیلز تأمیلن می کنلد. زیرا وقتلی رابطه جنسلی واقعی و عمیلق برقرار 
می شلود، در ضملن آن، رابطله عاطفلی صمیملی نیلز وجلود دارد. وقتلی همسلران با 
همدیگلر هم آغلوش می شلوند و تمایلل بله برقلرای ارتباط جنسلی پیلدا می کنند، در 
کنلار همدیگلر خوابیلده و با اظهلار عالقه و محبلت، یکدیگر را نوازش نموده و نسلبت 
بله همدیگلر اظهار عشلق و عالقه منلدی می نمایند. ایلن اظهار محبلت و عالقه، نقش 
زیلادی در آراملش روانلی آنلان دارد. بله طلوری که علده ای از خانم ها ارتبلاط عاطفی 
را بله ارتبلاط جنسلی ترجیلح می دهنلد و حتلی ارتبلاط جنسلی را بیشلتر بله دلیلل 

نیازهلای عاطفلی می خواهند )آذربایجانلی، 1385، ص225(. 
روابلط  جنسلی صحیلح و عاشلقانه، در ایجلاد نشلاط و شلادی، بسلیار دخیلل اسلت. 
تحقیقلات نشلان می دهلد کله افلراد ازدواج کلرده از کسلانی کله هرگلز ازدواج نکرده 
شلادترند. همچنیلن تحقیقلات ثابلت کلرده کسلانی کله از زندگلی زناشلویی رضایت 

دارنلد، شلادتر و موفلق تلر هسلتند )کار، 1385، ص63(. 
یکلی دیگلر از مسلائل مهلم کله در سلبک زندگلی اهلل بیلت جلوه گلری ویژه ای 
دارد، توجله بله دعلا و مناجلات و ارتبلاط معنوی اسلت که بله دلیل پرهیلز از تفصیل 
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مطللب از آن صرف نظلر می کنیلم. 

فرزندآوریوآثارآن
در فرهنلگ و تملدن برخاسلته از آموزه هلا و مفاهیلم آسلمانی به ویلژه آموزه هلای 
اسلالمی، نهاد خانلواده، نهادی مقلدس و محبوب1)مجلسلی، 1403، ج100، ص222(، 
سلازمانی حرکت آفرین، سلاحل آرامش و سلکون2)روم: 21( بسلتر تربیت و رشلد3 )حر 
عامللی، 1409،  ج20، ص 17و18(، محلل ُسلرور4 )هملان، ص39( عامل رشلد مادی5 
)هملان، ص44( عاملل طهارت6)نلوری، 1408، ج 14، ص 150( و بهتریلن بسلتر تربیت 
فرزند)سلاالری، 1386، ص60( و... اسلت. در آموزهای دینی همچنین یکی از حکمت ها 
و فلسلفه مهم تشلکیل خانواده و آفرینش انسلان در قالب زن و مرد، تولید نسلل و بقای 
نسلل انسلان7 )شلوری: 11( معرفلی شلده اسلت. تقریبلاً اکثر مفسلران شلیعه و سلنی 
در تفسلیر آیله یازده سلوره شلوری، بقلای نسلل انسلانی و آبادانی)مراغی، بی تلا، ج25، 
ص19( و تکثیلر نسلل و تدبیر)طباطبایلی، 1417، ج4، ص134( را یکی از حکمت های 
اساسلی خلقلِت زن و ملرد و تشلکیل خانواده بیان کرده انلد. فرزنلدآوری و فرزندپروری، 
آثلار و فوایلد زیلادی در رشلد معنلوی، بروز اسلتعدادهای والدین، رشلد مادی، توسلعه 
روابلط اجتماعلی، آرامش بخشلی، احسلاس ارزشلمندی و... دارد. ایلن مسلئله در عصلر 
حاضلر بله دلیلل تغییرات ویلژه در سلبک زندگی افلراد و تمایلل خانواده ها بله کنترل 
فرزنلد، یکلی از معضلالت اساسلی بله شلمار ملی آیلد؛ زیرا اگلر ایلن فرایند ادامله پیدا 
کنلد، در سلال های نله چنلدان دور بلا جمعیتی پیر و فرسلوده مواجه خواهیم شلد و در 
نتیجله بنیلان هلای اقتصلادی، تولیلدی، اجتماعی و سیاسلی، دچار آسلیب های جدی 
خواهنلد گردیلد. در ایلن نوشلتار تالش شلده اسلت بلا بهره گیلری از آموزه هلای دینی 
)قلرآن و روایلات( و بلا تحلیلل روان شلناختی، بله قسلمتی از ایلن فوایلد فرزنلدآوری و 

1 . ما بُِنَی بناٌء فِی االسالم اََحبُّ إلی اهلل تعالی ِمَن التَّزوج.
2  . َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَکْم ِمْن أَنُْفِسکْم أَْزواجاً لَِتْسکُنوا إِلَیها.

3 . قال رسول اهلل: من تزوج احرز نصف دینه . قال الصادق: رکعتان یصلّیها المتزوج افضل من سبعین رکعه یصلیها اعزب.
4 . ما افاد عبد فائده خیرا من زوجه صالحه اذا رأها سّرته واذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله .

5 . الرزق مع النساء و العیال .
6 . من احب ان یلقی اهلل  طاهرا مطّهرا فلیتعفّف بزوجه.

7 . َجَعَل لَکْم ِمْن أَنُْفِسکْم أَْزواجاً َو ِمنَ  األْنْعامِ  أَْزواجاً یْذَرُؤکْم فِیه .
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فرزندپلروری پرداخته شلود. 

مبانیدینیومعرفتیفرزندآوری
بلا نگاهلی گلذرا بله آیلات و روایاتلی کله در ملورد فرزنلد وارد شلده اسلت، می تلوان 
بله نگلرش اسلالم بله فرزنلد و اهمیلت آن واقف شلد. از مجملوع آموزه هلای دینی در 
رابطله بلا فرزنلد، چنین اسلتفاده می شلود که اسلالم نگرشلی مثبلت به، فرزنلد آوری 
داشلته و بلا ادبیات مختللف، فرزند آوری را تشلویق نموده اسلت.در آموزه هایی دینی، 
بلا تعابیلری از فرزنلد و جایلگاه آن سلخن بله میلان آملده که بلدون، فرزند پلروری و 
 تربیلت شایسلته، مصلداق پیلدا نمی کند.للذا در آیات قرآنلی و روایلات معصومین
به طلور مکرر این هشلدار داده شلده اسلت کله گرچه فرزند زمینه سلاز رشلد،  آرامش،  
بالندگلی و غیلره اسلت وللی اگلر به نحلو شایسلته تربیت نشلود، آسلیب های فراوانی 
بلرای خانلواده و جامعله خواهلد داشلت.لذا می تلوان گفت فرزنلدان نعمت هلای الهی 
نلزد والدین انلد و هماننلد سلایر نعمت هلای الهی، هلم  می تلوان با بهره گیلری صحیح 
از آنهلا در مسلیر تکاملل و هدایلت، گام برداشلت و هم می توان بلا بهره گیری ناصحیح 
از آنهلا، خلود و آنهلا را بله گمراهلی و نابلودی سلوق داد؛ زیلرا بله فرمایلش قلرآن 
کریلم1 )انفلال: 28(، فرزنلد نیلز مانند املوال و دیگلر نعمت های الهی، وسلیله ای برای 

آزمایش انسلان اسلت. 
همان طلور کله اشلاره شلد در آموزه هلای دینلی بلا نگرشلی مثبلت بله فرزنلد آوری و 
داشلتن فرزند شلده اسلت؛ در اینجلا به نمونه هایی از فرمایشلات قرآن کریلم و روایات 
و تعابیلر آنهلا دربلاره فرزند اشلاره می کنیلم و در ضمن بله تحلیل روان شلناختی آنها 

می پردازیلم.

1(فرزند،عاملسروروشادمانی
شلادابی و نشلاط بله معنلای خوشلی، خرملی، سلرور، تازگلی، طلراوت، سلرزندگی، 
زنده دللی، سلبکی و چاالکلی، خرسلندی و...) دهخلدا، 1373،  ج 8، ص 12313 و 

ََّما أَْمَوالُکْم َو أَْوالُدکْم فِْتَنٌه َو أَنَّ اهللَ ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظیٌم . 1 . َواْعلَُموا أَن
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هدفیللد، 1366، ص146-148(، اهمیلت زیلادی در زندگلی دارد. یکلی از آموزه هلا و 
دسلتورات اسلالمی، توصیه به شلادی های مثبت، سلازنده، نشلاط آور و هدفمند اسلت 
حضرت علی،  شلادمانی را، مایه انبسلاط روح1 )محمدی ری شلهری، 1362، ج 4، 
ص 436( و یکلی از ویژگی هلای مؤمن را نشلاط و فعالیت و زنده دلی2 )دشلتی1385، 
ص 404( می دانلد. همچنیلن آن حضلرت، علالوه بلر گوشلزد نمودن نیاز انسلان ها به 
شلادی و نشلاط3 )مجلسلی، 1304ج67، ص61(توصیله مؤکد به آن داشلته4 )همان، 
ص65( و در راسلتای ایجلاد شلادی و نشلاط در خانلواده می فرمایلد: بلا همسلرت 
درهرحلال ملدارا کلن و بلا او معاشلرت نیکلو نملا، تازندگی ات گوارا و بانشلاط شلود5 
)حلر عامللی، 1407، ج 20، ص 169( املام باقر نیز شلادکردن مؤمنین را عبادتی 
بلزرگ6 )هملان، ج 16، ص 349( دانسلته و پیامبلر گراملی شلاد کلردن مؤملن را 

مسلاوی با شلاد کلردن حضلرت پلروردگار تلقلی می کند7)همان(.
و  زندگی)علی پلور  ضلروری  مؤلفه هلای  از  شلادکامی8  شناسلان،  روان  اعتقلاد  بله 
هملکاران.1379، ص221( بلوده و تحقیقلات تجربلی اثبلات کلرده اسلت که شلادی 
و نشلاط علالوه بلر ایجلاد امیلدواری و رضایلت خاطلر در زندگلی، باعلث تقویلت 
سیسلتم ایمنلی بلدن، سلالمتی و تندرسلتی، روابلط صمیمانه بلا دیگلران و موفقیت 
در عرصه هلای مختللف زندگلی می گردد)هملان ص229( مطالعلات و پژوهش هلای 
روان شناسلان در سلال های اخیلر، نشلان می دهلد که اگر ملردم، عوامل شلادی بخش 
را تجربله کننلد و در اختیلار داشلته باشلند، رضایت منلدی و درجله شلادکامی آنلان 
 )2002( فردریکسلن9  باربلارا  اسلتاد   )70- 46  ،1383 می یابد)آرگایلل،  افزایلش 
می گویلد: عواطلف مثبلت نه تنها سلالمت شلخصی را نشلان می دهند بلکه به رشلد و 
تکاملل شلخصی نیز کملک می کننلد. بسلیاری از هیجان هلای منفی ماننلد اضطراب 

1 . الّسروُر یْبسط النفس و یثیُر الّنشاط.
2 . فمن عالمه اَحدهم ... نشاطاً فی ُهدی.

3 . اِّن هذه القلوب تملُّ کما تَملُّ األبدان فابتغوا لها طرائَف الحکمه.
4 . للمؤمِن ثالُث ساعاٍت: فساعٌه یناجی فیها ربّه و ساعٌه یرمُّ معاشُه و ساعٌه یخلّی بین نْفسه و بین لّذتها فیما یحّل و یّجُمُل.

حبَه لها لیصفوا عیشک.  5 . فدارها علی کل حاٍل و أحسن الصُّ
6 . ما ُعِبَد اهلل بشیٍء أحبُّ إلی اهلل من إدخال السرور علی المؤمن.

نی و من سرنی فقد سّر اهلل. 7 . من َسّر مؤمناً فقد سرَّ
8 . Happiness
9 . Barbara  Fredrickson
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و خشلم فراینلد تفکلر را مختل می کننلد؛ در مقابلل هیجان های مثبلت،  فرایند تفکر 
را گسلترش می دهنلد. همچنیلن شلواهد حاصلل از مطالعه های طولی نشلان می دهد 
کله شلادمانی تأثیرهلای مهملی بر طلول عملر دارد )بله نقلل از کار، 1385، ص54(. 
شادی و شادکامی1 از مفیدترین هیجان ها به حساب می آید که باعث می گردد فضای 
خانواده، پویا، سرزنده و حرکت آفرین گردد. شادی و نشاط، بی حالی، کناره گیری و 
غمگینی را از افراد خانواده دور ساخته و کمک می کند تا افراد، فعالیت های اجتماعی و 

روزانه را با اشتیاق و رغبت بیشتر انجام دهند می شود )حسن زاده، ص173(. 
در آموزه هلای دینلی، از فرزنلد به عنلوان نلور چشلم و روشلنایی دیلده2 )قصلص: 9 و 
فرقلان: 74( تعبیر شلده اسلت؛ روشلنایی دیده بودن فرزنلد، به دلیل ایجاد شلادمانی 
و نشلاطی اسلت کله در خانواده و بیلن والدین ایجلاد نموده اسلت.همان طور که حزن 
و انلدوه حاصلل از فلراق فرزند، باعث نابینایی چشلم حضرت یعقوب گردید3 )یوسلف: 
92(، شلادی و نشلاطی کله از توللد فرزنلد ایجاد می شلود، باعث روشلنایی دل و دیده 
می گردد.ابلی بصیلر از املام باقلر نقل می کند کله فرمود:وقتی حضرت یوسلف گم 
شلد، حلزن یعقلوب شلدید گردید و در اثلر حزن و گریه نابینا شلد4  )عیاشلی، 1380، 
ج2، ص181(. وقتلی از املام صادق سلؤال می کننلد که:شلیرین ترین و گواراترین 
چیزهلا بلرای آدملی چیسلت؟ می فرماید:داشلتن فرزنلد جوان، وقتی سلؤال می شلود 
بدتریلن و تلخ تریلن حاللت بلرای انسلان چیسلت؟ می فرمایلد: از دسلت دادن فرزند5 
)ابن بابویله، 1413ق، ج1، ص188(. آرگایلل6 )2001( کلودکان را منبلع فواید زیادی 
بلرای خانلواده دانسلته و می گویلد: بلا حضلور فرزند، للذت زیلادی در خانلواده ایجاد 
می شلود. بسلیاری از والدیلن، محلرك و شلادی را به عنلوان یک مزیت از کودکانشلان 

می کنند.  دریافلت 
بله دنیلا آملدن فرزنلد و حضلور او در خانله، یکلی از بهتریلن و دوست داشلتنی ترین 

1 . Happiness.
2 . قالت امراه فرعون قره عین لی و لک ...؛ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین.

ْت َعیناُه ِمَن الُْحْزن . 3 . َو ابْیضَّ
ْت َعیناهُ  ِمنَ  الُْحْزن. 4 . عن أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفر یحدث قال  لما فقد یعقوب یوسف اشتد حزنه علیه و بکاؤه- حتی  ابْیضَّ

لباُب فقال ای ُشلیٍء اّملُر ِمّملا َخلَلَق اهلل عّزوَجّل  5 . قلال ابلن ابی لیلل للّصلادق: أی شلیء أحللی مّملا َخلَلَق اهلل عّزوَجلّل فقلاَل الولَلد الشَّ
قلال َفْقلُدُه .

6 . Argyle
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لحظاتلی اسلت کله می تلوان در خانلواده از آن صحبلت نملود. پژوهشلی کله توسلط 
راسلل1)1974( انجلام شلد، مؤیلد نشلاط و سلرور و شلادمانی هایی اسلت که بلا تولد 
فرزنلدان و ورود بله عرصله خانلواده بلرای والدیلن بله ارمغلان می آورنلد. گذرانلدن 
وقلت بلا کلودك دلبنلد و بلازی کلردن بلا او، یکلی از مزیت هایی اسلت کله والدین از 
کودکانشلان دریافت می کنند. در تحقیقاتی که توسلط فیلدمن2 )1971( بر روی پدر 
و ملادران جوانلی کله بلرای اولین بار صاحب فرزند شلده اند انجام شلده اسلت، نشلان 
می دهلد کله للذت پدر و مادر شلدن و احسلاس شلادی و نشلاط از بلودن بلا فرزند تا 
چله انلدازه در ایجلاد آرامش و آسلایش زندگی زناشلویی مؤثر اسلت.پژوهش ها نشلان 
داده اسلت کله یکلی از بزرگ تریلن عوامل شلادی آفرین بلرای والدین، اولیلن مالقات 
آنهلا بلا فرزنلدان سلالم خویلش پلس از تولد بلوده اسلت. هم زمان بلا توللد فرزند، به 
زن وشلوهری کله صاحلب فرزنلد شلده اند، پلدر و ملادر خطلاب می شلود. و للذا آنهلا 
زندگلی خلود را معنادارتلر از گذشلته می یابنلد. و بعدهلا نیز شلنیدن الفلاظ »مامان« 
و »بابلا« از کلودك بلرای آنهلا لذت بخلش اسلت. توللد فرزنلدان هم فی نفسله موجب 
نشلاط والدیلن می شلود و هلم زوجیلن از دیلدن فعالیت هلای شلیرین و دل انگیز آنها 
و نلگاه بله چهره هلای بّشلاش و تبسلم آفرین فرزنلدان احسلاس شلادمانی می کننلد. 
بنابرایلن، همان گونله کله توللد فرزنلدان می توانلد موجلب نشلاط و سلالمت روانلی 
والدیلن شلود، نلگاه بله چهلره فرزنلد نیلز می تواند نشلاطی وصف ناشلدنی بلرای آنان 
بله ارمغلان آورد و موجلب سلالمت روانی شلان شلود)جوزف، 1368، ص25-16(. 
داشلتن فرزند ممکن اسلت محور خوشلبختی یک زن نباشلد، اما بیشلتر مادران فکر 
می کننلد چنین اسلت)محور خوشلبختی اسلت( نودوسله درصلد از تمام ملادران فکر 
می کنند فرزندانشلان همیشله یا بیشلتر اوقات مایه شلادمانی آنها هستند)اسلتیون3، 
2004( هشتادوشلش درصلد ملادراِن کلودکان زیلر هیجده سلال اظهلار می کنند که 

رابطله آنهلا بلا فرزندانشلان تأثیر قطعلی در خوشلبختی آنهلا دارد )همان(. 
در یلک مطالعله کله توسلط دانشلکده پزشلکی هلاروارد صلورت گرفلت، مشلخص 

1 . Russell
2 . Feldman
3 . Steven
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گردیلد »میلزان افسلردگی زنانلی که تحلت درمان نابلاروری قلرار دارند قابل مقایسله 
بلا بیملاران مبتلال به ایدز و سلرطان اسلت)کارن، 1998، ص22( نرخ افسلردگی زنان 
بلدون فرزنلدی کله در صلورت بارداری جنینشلان سلقط می شلود، پنج برابلر باالتر از 
زنلان بی فرزندی اسلت که باردار نیسلتند، گزارش شلده اسلت)میس کاریلج1، 1997( 
نشلانه هایی وجلود دارد کله زنان، عموماً، مادر بلودن را، حتلی در دوران نوزادی فرزند 
خلود، لذت بخلش می داننلد. یکلی از چنیلن نشلانه هایی از طریلق نتایلج مطالعلات 
دقیلق دربلاره اولیلن زایمان هلا کله برای بیشلتر ملادران مشلکل ترین مورد اسلت، به 
دسلت می آیلد. در یلک مطالعله از زنلان پرسلیده شلد آیا موافق هسلتند کله »بزرگ 
کلردن کلودك و نگهلداری از خانه از نوع کاری که بیشلتر مردان بلرای گذران زندگی 
انجلام می دهنلد، جالب تلر اسلت«.این پرسلش از همیلن زنان، هلم در  پایان سله ماهه 
دوم بلارداری و هلم مجلدداً سله هفته پلس از وضع حمل پرسلیده شلد. اگرچه گمان 
می شلود سله ماهه دوم بلرای بیشلتر زنان بلاردار، بهترین دوران باشلد، پلس از زایمان 
و در کشلاکش شلب های بی خوابلی، زنلان 10 درصلد بیشلتر 62 درصلد در برابلر 52 
درصلد پیلش از زایملان با این جملله موافق بودند. هلم چنانکه کلودك کمی بزرگ تر 
می شلود، ابلزار رضایلت نیلز افزایش می یابلد. در مطالعله  دیگری که ترجیلح به ماندن 
در خانله در برابلر بازگشلت بله کار مورد مقایسله قرار گرفت، مشلخص گردیلد تعداد 
مادرانلی کله سله ماه پس از مادر شلدن گزینله مانلدن در خانه را انتخلاب می کردند، 
بیشلتر از تعلداد آنهایلی بلود که ملدت کوتاهی پلس از زایملان این گزینله را انتخاب 

می کردند )اسلتیون، 2004(. 

2(فرزند،عاملرضایتخاطروتحکیمکارآمدیخانواده
در آموزه هلای دینلی از فرزنلد بلا تعابیلری چلون گللی از گل هلای بهشلت2)نوری،  
1408، ج15، ص113(، بهتریلن نعمت3)هملان، ص112(، باعلث خیروبرکت4 )متقی، 

1 . Miscarriage
2 . الولد الصالح ریحانه من ریحان الجّنه .

3 . قال السجاد: نعم الشیء الولد، ان عاش فدعاء حاضر، و إن مات فشفیع سابق.
4 . قال رسول اهلل:یا ابن عباس بیٌت الِصبیاَن فیه ال برکه فیه.
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1409ق، ج16، ص281( و...، یادشلده اسلت. همچنیلن در آموزه هلای دینلی یکلی 
ص324و  ج5،   ،1407 )کلینلی،  فرزنلدآوری1  را  شایسلته  همسلر  ویژگی هلای  از 
حلر عامللی، 1409، ج20، ص54( معرفلی نملوده و در دعلای زفلاف کله در آسلتانه 
زندگلی مشلترك خوانلده می شلود، از خداونلد تقاضای فرزند سلالم و شایسلته شلده 
اسلت2)کلینی، 1407، ج5، ص503 و حلر عامللی، 1409، ج20، ص113(. بلا تحلیل 
روان شلناختی می تلوان ادعلا کلرد کله همان گونله کله گل و برخلورداری از نعملت و 
امکانلات گسلترده، باعلث شلادی و طلراوت و رضایلت خاطلر اسلت، فرزنلد صالح نیز 
باعلث رضایلت و سلرور اعضای خانواده اسلت. در خانلواده ای کله رضایت مندی و لذت 
بلری وجلود داشلته باشلد، پایلداری و اسلتحکام وجلود دارد و دلیللی برای سلردی و 

ناپایلداری وجلود نخواهد داشلت.
پژوهش هلای تجربلی نیلز نشلان می دهلد کله اندیشله فرزنلدآوری به عنلوان یکلی از 
فرایندهلای زیربنایلی در تحکیلم و رضایتمنلدی خانلواده اسلت. ماکسلول3 و مونلت 
گملری4 )1969( در بررسلی های خلود نشلان دادند که اندیشله فرزنلدآوری در ایجاد 
آراملش و تحکیلم و کارآملدی خانلواده تأثیلر زیادی دارد. دانشلمندانی چلون فروبل، 
5 شلورتس، 6 الیزابلت پلی بلادی، 7 مونتله سلوری8 از جملله افلرادی هسلتند کله بلر 

اهمیلت فرزنلد در اسلتحکام خانلواده تأکیلد کرده اند)برنلارد، 1369، ص50-40(. 
برخلی از روان شناسلان، در خانواده درمانلی سلاخت نگر9 و سیسلتمی10 نیلز بله نقلش 

فرزنلد در پایلداری و رضایتمنلدی خانلواده اشلاره کرده اند )جونلز، 1378(. 
ازنظلر الفکادیوهلرن11 پلدر یلا ملادر بلودن، پراحسلاس ترین تجربله انسلان اسلت. 

1 .َ َقالَ رسول اهلل: إِنَّ َخیَر نَِسائِکُم الَْولُود و قال: تزوَّجوا بکراً ولوداً والتزوَّجوا حسناء عاقراً.
لیَطاِن فِیِه ِشلْرکا؛  2 . اللُهلمَّ بِکلَِماتِلک اْسلَتْحلَلُْت َفْرَجَهلا َو بَِأَمانَِتلک أََخْذتَُهلا َفلإِْن َقَضیلَت فِلی َرِحِمَها َشلیئاً َفاْجَعلُْه تَِقیلاً َزکیاً َو اَلتَْجَعْل لِلشَّ
قلال ابوعبلداهلل: اذا تلزوج احدکلم کیلف یصنلع؟ قلال: قلت له: ملا ادری جعلت فداك. قلال: فاذا هم بذللک فلیصل رکعتیلن و یحمد اهلل  و 
یقلول: اللهلم انلی اریلد ان اتلزوج، اللهلم فاقلدر لی من النسلاء اعفهلن فرجا و احفظهلن لی فی نفسلها و فی مالی و اوسلعهن رزقلا و اعظمهن 

برکله و اقلدر للی منهلا ولدا طیبلا تجعله خلفلا صالحا فلی حیاتی و بعلد موتی.
3 . Maxwell
4 . Montgomery
5 . Froebel
6 . Schurts
7 . Peabady
8 . Montessori
9 . Structural family therapy
10 . Systematic family therapy
11 . Lafcadio Hearn



356

هیچ کلس تلا وقتلی بچله دار نشلود و او را عاشلقانه دوسلت نداشلته باشلد، نمی توانلد 
معنلای واقعلی زندگلی را درك کنلد. بی فرزنلدی در خانواده هلا یلک فضلای خالی را 
بله وجلود ملی آورد و باعلث تضلاد می شلود. ازایلن رو، روان شناسلانی مانند ماکسلول 
و مونلت گملری )1969(،  فیلدملن1 )1971(، بلات2 )1971( و راسلل3 )1974( 
بله آثلار وجلودی فرزنلدان در خانلواده اشلاره نملوده و معتقدنلد فرزنلدان می تواننلد 
تأثیلرات مثبلت و سلازنده ای در زندگلی والدیلن داشلته باشلند )به نقلل از گروهی از 

محققلان، 1386 ج1، ص336(. 
یافته هلای تحقیقاتلی و مشلاهدات بالینلی حکایلت از آن دارد کله عدم حضلور فرزند 
در محیط خانواده، یکی از عوامل ناپایداری در زندگی مشلترك اسلت)فرجاد، 1372، 
ص143(. فرزنلد، مخصوصلاً فرزند خردسلال به منزله پیوندی اسلت بین ملادر و پدر و 
ازایلن رو بی فرزنلدی و کم فرزنلدی باعث تزلزل خانواده می شلود. در سلال های 1951 
و 1952 نیملی از خانواده هایلی کله در ایاللت آیلووا در ایاالت متحلده آمریلکا قربانلی 
طلالق شلدند، کسلانی بودند کله فرزنلد کوچلک نداشلتند)موناهان، 1955ص446-
455(. بی فرزنلدی همچنیلن باعلث بی عالقگلی بله زندگلی مشلترك می شلود. للذا 
تحقیقلات انجام شلده در ایلران نشلان می دهلد کله خانواده هلای بی فرزند بیلش از هر 
نلوع خانلواده دیگلر در معلرض گسسلت قلرار دارند)سلاروخانی، 1372، ص71-67(. 
کاللت4و هملکاران )2000( گرچله برخلی از پژوهشلگران رابطله بین فرزنلد دار بودن 
و خوشلبختی را قبلول ندارنلد املا مطالعلات زیلادی نیلز وجلود دارد کله مشلخص 
می سلازد داشلتن فرزند در خانه با سلالمت بیشلتر برای زنان و احسلاس خوشلبختی 

و کارآملدی آنلان رابطه دارد. 
اسلتیون)2004(این که ممکلن اسلت فرزنلد دار شلدن رضایتمنلدی زن را نسلبت بله 
زندگلی زناشلویی خلود کلم کنلد، بله ایلن معنا نیسلت کله داشلتن فرزند چیلزی به 
خوشلبختی او نمی افزایلد. ممکلن اسلت کلودکان درعین حلال کله فشلار های زندگی 
را تشلدید می کنند، سلبب خوشلبختی زنلان نیز می شلوند.کتاب پرفلروش »به وجود 
1 . Feldman
2 . Bott
3 . Russle
4 . Khlat
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آوردن یلک زندگلی: زنلان شلاغل و جسلتجوی فرزنلد«1 اثلر سلیلویا هیوللت، ایلن 
موضلوع را کاملاًل روشلن می کنلد کله شلمار بسلیاری از زنلاِن شلاغل میان سلال از 

نداشلتن فرزند پشلیمان هسلتند.

3(عاملحرمتخودومفیدبودن
آموزه هلای  در  کله  اسلت  نیازهایلی  از  بلودن  مفیلد  و  ارزشلمندی  احسلاس 
روان شلناختی)مزلو2، 1376ص82( و دینی3)یلس: 27( موردتوجله بلوده اسلت.در 
آیلات متعلددی از قلرآن کریلم، فرزنلد، مایله امیلد4 )نحلل: 73(، نور چشلم5 )فرقان: 
74و قصلص: 9(، نعملت الهلی، باعلث انبسلاط خاطلر و شلادی6 )قصلص: 13(، هدیه 
الهلی، باعلث قلوت قلب7 )نلوح:  12( و شلکفتگی8 )ابراهیم: 40(، معرفی شلده اسلت.

همچنیلن در آموزه هلای روایلی از فرزنلد بلا تعابیلری همچلون، صدقه جاریله9 )ثواب 
مسلتمر()نوری، 1408، ج12، ص229و230( ثملره زندگلی و وجلود انسلان10)حر 
عاملی، 1409، ج15، ص175(، جگرگوشله انسلان11 )نوری،  1408، ج15، ص112(
و گللی از گل هلای بهشلت12 )مجلسلی، 1403، ج10، ص368( کله طبیعتلاً والدین و 
خانلواده نیلز گلسلتان خواهلد بود، یادشلده اسلت. وقتلی والدیلن، ارزش هلا و برکات 
حاصل شلده از فرزنلد را منتسلب بله خلود می داننلد، احسلاس ارزشلمندی و مفیلد 

عزت نفس13می کننلد. و  بلودن 
تحقیقاتلی در ملورد قبلول مسلئولیت زوج های جوان جهت پدر و مادر شلدن توسلط 

1 . Creating  a  Life:  Professional  Women  and  the  Quest  for  Children.
2 .Masliw

ِّی َو َجَعلَِنی ِمَن الُْمکَرِمیَن. 3 . بَِما َغَفَر لِی َرب
یَباِت. 4 . َو َجَعَل لَکم مِّْن أَْزَواِجکم بَِنیَن َو َحَفَدًه َو َرَزَقکم مَِّن الطَّ

َه أَْعیٍن. ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َو ُذرِّیاتَِنا ُقرَّ 5 . َرب
6 .َفَرَدْدنَاُه إِلَی أُمِِّه کی تََقرَّ َعیُنَها َواَل .

7 .َو یْمِدْدکْم بَِأْمَواٍل َو بَِنیَن.
8 . الَْحْمُد هلِلِّ الَِّذی َوَهَب لِی َعلَی الْکَبِر إِْسَماِعیَل َو إِْسَحَق )ابراهیم/40( 

ِ َمْسلِجداً َو َمْن  َّلُه َقلاَل: َخْمَسلٌه فِلی ُقُبوِرِهلْم َو ثََوابُُهلْم یْجلِری إِلَلی ِدیَوانِِهْم َملْن َغَرَس نَْخلاًل َو َمْن َحَفلَر بِْئراً َو َملْن بََنی هلِلَّ 9 . َعلِن النَِّبلی أَن
کَتلَب ُمْصَحفلاً َو َملْن َخلَّفَ  ابْنلاً َصالِحاً

 َو َعْنُه َقاَل: إَِذا َماَت ابُْن آَدَم انَْقَطَع َعَمُلُه إاِلَّ َعْن ثاََلٍث َولٍَد َصالٍِح یْدُعو لَُه َو ِعلٍْم یْنَتَفُع بِِه َو َصَدَقٍه َجاِریه.
َُّه ِمْنک َو ُمَضافٌ  إِلَیک . 10 .قال السجاد: َفَأْن تَْعلََم أَن

11 . الولد کبد المؤمن.
12 . الولد الصالح ریحان من ریاحین الجنه .

13 . self esteem
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ماکسلول و مونلت گملری )1969( دربلاره 96 زوج 18 تلا 21سلاله انجلام شلد. زنانی 
کله 15سلال از ازدواج آنهلا گذشلته بود، معتقد بودند که بهترین سلن بلرای فرزنددار 
شلدن یکلی از دو سلال اول زندگلی اسلت؛ زیلرا توللد اولیله فرزنلد باعلث تقویلت 
حرملت خلود والدیلن می شلود. ایلن پژوهلش نشلان داد نه تنهلا زوج هلای جلوان از 
سلوی والدین خود برای بچه دار شلدن تشلویق می شلدند، بلکه بسلتگان، دوسلتان و 
همسلایگان اصلرار می ورزیدنلد و بله آنهلا فشلار می آوردنلد تا بله ازدواج اقلدام کنند 
و بچله دار شلوند. بنابرایلن، بلرای تحقق انتظلارات افراد جامعه و بسلتگان و دوسلتان، 
حضلور فرزنلدان در زندگلی خانوادگلی ضروری به نظر می رسلد )گروهلی از محققان، 

1386، ج1، ص343(. 

4(فرزند،زمینهسازبرکاتمادیوروانشناختی
فرزنلدآوری و فرزندپلروری، زمینه سلاز فوایلد ملادی و روان شلناختی متعددی اسلت 

کله بله نمونه هایلی از آنهلا اشلاره می گردد:

الف(زمینهسازرشداستعدادوبهبودمعیشت
قرارگرفتلن در نقلش والدینلی باعلث رشلد اسلتعدادهای درونلی می گلردد. هلان1، 
میلیسلپ2 و هارتلکا 3 )1986( از مطالعلات متعلددی کله دربلاره شلخصیت و تحلول 
آن داشلتند، بله ایلن نتیجله رسلیدند کله سلازمان روانلی انسلان بلا پذیرفتلن نقش 
این گونله  پلدر و ملادری بله کملال می رسلد. آنهلا دراین بلاره می گوینلد: معملوالً 
تصلور می شلود کله تغییلرات عملده سلازمان شلخصیت در طلول نوجوانلی روی 
می دهلد، املا ایلن یافته هلا نشلان می دهنلد کله تغییلرات بسلیار مشلخص نله در 
طلول نوجوانلی بلکله در انتهلای آن، یعنلی زمانلی کله افلراد دچلار تغییلرات نقلش 
می شلوند و بله اشلتغال تمام وقلت و ایفلای نقلش والدینلی مشلغول گردند)بله نقلل 
از مکلری4 و هملکاران، 2003، ص10(. بنابرایلن بله نظلر می رسلد کله تجربله پدر و 
1 . Haan
2 . Millsap
3 . Hartka
4 . McCrae



359 فصل هشتم، مهارت همسرگزینی و همسرداری

ملادری در فراهلم کلردن امکانلات تعاللی و رشلد شلخصیت افلراد دارای اهمیت ویژه 
باشلد. وجلود همیلن تجربه هلا مجموعله کامللی از ارزش هلا را به سلاختار شلخصیت 
والدیلن می افزایلد. دادسلتان)1378(بر ایلن بلاور اسلت کله یکلی از عواملل تحلول 
در انسلان ها، فرزنلد آوری و ارتبلاط بله نقش هایلی همچلون تربیلت فرزنلد و مراقلب 
از آنلان اسلت. شلاید ازایلن رو والدیلن در آموزه هلای دینلی بلا قلرار گرفتلن در کنلار 
اطاعلت از خلدا تقدیس شلده اند1 )اسلراء: 23و نلوری، 1408، ج2، ص627(. ازدواج و 
فرزنلدآوری همچنیلن زمینله بلروز خالقیت هلا و موفقیت هلا را در همسلران افزایلش 
داده و باعلث می شلود فضایلل اخالقلی و انسلانی در آنلان بله فعلیلت برسلد. وقتی از 
ملرد خانلواده انتظلار ملی رود تلا هنلگام ضلرورت بلرای حمایلت از خانلواده خویش، 
ایسلتادگی کنلد؛ ایلن انتظار روحیله دفاع و جوان ملردی را در او تقویلت خواهد کرد. 
همچنیلن بله وجلود آملدن شلرایط مادری بلرای زنلان، موجب می شلود تا بلا تحمل 
مشلکالت فرزندپلروری2 )حلر عامللی، 1409، ج 21 ؛ ص451(،  شلوهرداری3 )همان، 
ج20، ص172( و خانله داری4 )هملان، ج21، ص451(،  بله کملال معنلوی5 )هملان( 
بیشلتری برسلند و روح خلود را در اثلر شلکیبایی و ایثلار بالنلده کننلد و از طریلق 
مسلئولیتی کله در خانله و خانلواده دارنلد، به تالش بیشلتر روی آورند و اسلتعدادهای 
خلود را بلرای اداره مناسلب خانلواده به کارگیرنلد و درنتیجله، بله موفقیلت بیشلتری 
نائلل آینلد. بله عبلارت لطیف تر می تلوان گفلت: فرزنددار شلدن، سلرآغاز لطیف ترین 
و گرمابخش تریلن رابطه هلا و بله فعلیلت رسلاندن همله اسلتعدادها و قابلیت هلا و 

ایثارگری هاسلت.  و  تکریم هلا  عالی تریلن  از  بهره منلدی 
از نلگاه آموزه هلای دینلی، تشلکیل خانلواده و فرزنلدآوری نه تنهلا باعلث مشلکالت 

1 . َوَقضی َربُّک أاَّل تَْعُبُدوا إاِّل إِیاُه َو بِالْوالَِدیِن إِْحساناً؛ و قال رسول اهلل: رضی اهلل فی رضی الوالدین و سخطه فی سخطهما.
ائِلِم الَْقائِلِم الُْمَجاِهلِد بَِنْفِسلِه َو َمالِِه فِی َسلِبیِل اهللِ َفإَِذا  2 . َعلْن أَبِی َعْبلِد اهللِ: أَنَّ َرُسلوَل اهللِ َقلاَل: إَِذا َحَملَلتِ الَْملْرأَُه کانَلْت بَِمْنِزلَلِه الصَّ
ٍر ِمْن ُولْلِد إِْسلَماِعیَل إَِذا َفَرَغْت  لٍه کِعْدِل ِعْتلِق ُمَحرَّ َوَضَعلْت کاَن لََهلا ِملَن األْْجلِر َملا اَلیلْدِری أََحٌد َملا ُهَو لِِعَظِمِه َفلإَِذا أَْرَضَعلْت کاَن لََها بِکلِّ َمصَّ

ِملْن َرَضاِعلِه َضلَربَ  َملَک  کِریلمٌ  َعلَی َجْنِبَهلا َو َقلاَل اْسلَتْأنِِفی الَْعَمَل َفَقلْد ُغِفَر لَک.
3 . املام صلادق می فرمایلد: َملا ِملِن اْمَرأٍَه تَْسلِقی َزْوَجَها َشلْربًَه ِمْن َملاٍء إاِلَّ کاَن َخیلراً لََها ِمْن ِعَباَدِه َسلَنٍه ِصیلاِم نََهاِرَها َو قِیلاِم لَیلَِها َو یْبِنی 

اهلُل لََهلا بِلکلِّ َشلْربٍَه تَْسلِقی َزْوَجَهلا َمِدیَنًه فِی الَْجنَّلِه َو َغَفَر لََها ِسلتِّیَن َخِطیَئه . 
4 . حضلرت پیامبلر در روایتلی می فرماینلد: أَیَملا اْملَرأٍَه َرَفَعلْت ِملْن بَیلِت َزْوِجَها َشلیئاً ِملْن َمْوِضلٍع إِلَی َمْوِضلٍع تُِریُد بِلِه َصاَلحلاً نََظَر اهلُل 

بْه. إِلَیَهلا َو َملْن نََظلَر اهلُل إِلَیِه لَلْم یَعذِّ
5 .َ أَیَما اْمَرأٍَه َخَدَمْت َزْوَجَها َسْبَعَه أَیاٍم أَْغلََق اهلُل َعْنَها َسْبَعَه أَبَْواِب النَّاِر َو َفَتَح لََها ثََمانِیَه أَبَْواِب الَْجنَِّه تَْدُخُل ِمْن أَیَها َشاَءْت.
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معیشلتی در خانلواده تلقلی نشلده، بلکله وعلده توسلعه رزق1 )حلر عامللی، 1409، 
ج20، ص43( و افزایلش برکلت2 و روزی3 )همان، ص44( در پرتو ازدواج و فرزندآوری 
داده شلده اسلت.همچنین در آموزه هلای دینلی از کمبلود رزق و برکلت در خانه ای که 

تهلی از فرزنلد باشلد4 )پاینلده، 1382، ص375( سلخن بله میان آمده اسلت. 

ب(زمینهسازتقویتپیونداجتماعی
منظلور از پیونلد اجتماعلی یلا جامعه پذیری5 فرایندی اسلت که طی آن فلرد به تدریج 
باتجربله در شلیوه های فرهنگلی تبدیلل می شلود.  بله شلخصی خلودآگاه، دانلا و 
اجتماعی شلدن، نسلل های مختللف را بله هلم پیونلد می دهلد. توللد یلک فرزنلد، 
زندگلی والدیلن را کله مسلئول پلرورش او هسلتند تغییلر می دهلد، و زمینله کسلب 
تجربیلات جدیلد را ایجلاد می کند.فرزنلدان از طریلق همسلرگزینی نیز باعث توسلعه 
روابلط اجتماعلی و ازدیلاد فامیلل سلببی می گردنلد. هافملن6)1973( در تحقیقلی 
کله بلر روی خانواده هلای دارای فرزنلد انجلام داد نتیجله گرفلت کله فرزند بلر فرایند 
اجتماعی شلدن و جامعه پذیلری والدیلن تأثیلر می گلذارد. هافملن نکاتلی را در ایلن 

راسلتا دخیلل دانسلت کله عبارت انلد:
- کلودکان بلا حضلور خلود، وضعیلت بزرگ سلاالن به خصوص زنلان را تأییلد نموده و 

به آنهلا هویلت اجتماعلی می دهند.
از طریلق فعالیت هلای خلود در مدرسله و مراکلز تفریحلی و محیلط  - کلودکان 

بلا جامعله پیونلد می دهنلد. همسلایگی، والدیلن خلود را 
- فرزنلدان بلر اسلاس شلعایر مذهبی والدینشلان رشلد می کننلد، زیرا والدیلن آنها بر 
اسلاس آن مفاهیلم، رفلاه و آسلایش دیگران را مقدم داشلته و به اجتماعی شلدن گروه 

می بخشلند. تداوم 

1 . قال رسول اهلل : اتخذوا االهل فانه ارزق لکم.
2 . برکت عبارت است از فراوانی، رونق، فزونی، سعادت و نیکبختی)دانشگر، 1381ص126( 

3 . قال رسول اهلل: الرزق مع النساء و العیال.
4 . قال رسول اهلل : بیت ال صبیان ال برکه فیه.

5 . Socialization
6 . Hafman



361 فصل هشتم، مهارت همسرگزینی و همسرداری

- کودکان به آنها اعتبار بخشیده و آنان را از تنهایی نجات می دهند.
- کودکان به زندگی خانوادگی نشاط و سرور بخشیده و آن را لذت بخش می کنند.

- کلودکان بلا توجله به اصول اجتماعی شلدن، شایسلتگی و صالحیت والدین را رشلد 
داده و حتلی آنلان را بله مرز خودکفایی می رسلانند.

- چلون والدیلن بیلش از افلراد بی فرزند از تأییلد اجتماعی بهره مندند، کلودکان عالوه 
بر کسلب شلخصیت بلر اعمال نفلوذ والدین نیلز می افزایند. 

روان شناسلان معتقدنلد کله دل بسلتگی متقابلل والدین و فرزنلدان و رابطله صمیمانه 
آنهلا بلا یکدیگلر، از ضروریلات اولیله اجتماعی شلدن بله شلمار ملی رود. این گونله 
دل بسلتگی بلرای موفقیلت والدیلن در اجلرای وظایلف رشلدی خانلواده و بهداشلت 
روانلی آنلان ضلروری اسلت. فرزنلدان عنصر بنیادین خوشلبختی زناشلویی محسلوب 
پژوهش هلای  )1991(در  سلیرز  ویلیلام   .)81  -77 ص   ،1378 می شلوند)جک، 
نظام منلدی کله در رابطله با تأثیرات مثبت فرزنلد در خانواده انجلام داد، به این نتیجه 
رسلید که اندیشله فرزنلدآوری، ارتباط با جنیلن در طول دوره بلارداری، آمادگی برای 
پلدر یلا مادر شلدن و نیز دل بسلتگی بله فرزند، بی شلک در بهداشلت روانلی خانواده، 
ادراك، نگرش هلای عاطفلی همسلران راجلع به هم و نیلز راجع به فرزنلدان از اهمیت 

خاصلی برخلوردار اسلت )گروهلی از محققلان، 1386، ج 1، ص 336(. 
سلیره عمللی و قولی)فرمایش(معصومیلن نشلان دهنده رابطله عاطفلی و هیجانی 
آن بزرگلواران بلا کلودکان بلوده و از ایلن طریلق زمینله دل بسلتگی متقابلل را ایجاد 
می نمودند.پیامبلر،  فرزنلدش ابراهیلم، حسلن، حسلین و فاطمله را در کودکلی 
می بوسلید)مجلس،  و  می چسلباند  خلود  سلینه  بله  می نشلاند،  خلود  داملان  بلر 
1403، ج43و36، ص5و 255(. عللی نیلز دل بسلتگی خاصلی بله فرزنلدان خلود 
داشلت)نوری طبرسلی، 1408، ج15، ص171(. حضلرت فاطمله بلا خوانلدن شلعر 
بلرای فرزنلدان خود، به آنلان اظهار عالقله می کرد)مجلسلی، 1403، ج42، ص285(. 
سلیره عمللی دیگلر معصوملان نیلز نشلان دهنده الگوهایی از دل بسلتگی سلالم به 
فرزنلدان اسلت)حر عامللی، 1409، ج21، ص483( پیامبلر گراملی می فرماینلد: 
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بچه ها را دوسلت داشلته باشلید و به آنان رحلم کنید1)کلینلی، 1407، ج6، ص49( و 
می فرمودند:هلر کلس فرزندش را ببوسلد و او را شلاد کند، حسلنه حسلاب می شلود2) 
حلر عامللی، 1409، ج21،  ص475(. همچنیلن توصیله فرمودند:هرکسلی فرزنلدی 
دارد بلا او رفتلار و برخلورد کودکانله داشلته باشلد3)همان، ص486 و  جلوادی آمللی 
1389، ص173-177(. بلر ایلن بلاور اسلت کله زن منشلأ رحملت و رأفلت اسلت و 
ملرد مظهلر شلدت و صالبلت و در پناه ایلن محبت و صالبت )شلدت و صالبلت پدر و 
محبلت و عواطلف مادر(فرزندانلی برومنلد و صاللح تربیلت می شلود.به اعتقاد ایشلان، 
ملادر علالوه بلر اینکله الزم اسلت منشلأ رحملت و مهربانلی و آرامش بخشلی باشلد، 
بایسلتی بلا حضلور دلسلوزانه خلودش در کنار فرزنلدان و خانلواده، طعم گلوارای مهر 
را بله فرزنلدان بچشلاند تلا آنلان نیلز این گونله پلرورش یابند.رحملت املری ذوقلی و 
چشلیدنی اسلت؛نه گفتنلی و شلنیدنی و نیلز جزو درس های حوزه و دانشلگاه نیسلت 
تلا انسلان آن را پلاس کنلد و رئلوف و مهربلان شلود؛بلکه رحملت چشلیدنی و هنلر و 
فلن اسلت که انسلان در چند سلال، مخصوصلاً هفت سلال اول زندگلی لحظه به لحظه 
آن را می چشلد.عاطفه بلرای کلودك به انلدازه تغذیله ضلروری اسلت، چنان کله رأفت 
بلرای سلالمندان، گذشلته از نیلاز غذایلی آنهلا، در حد یلک داروی روحی الزم اسلت 
و جامعله ای کله زن را بلا ملرد برابلر می شلمرد، در حقیقلت، سلهم عاطفله و رأفت را 
پلای ملال کلرده و آغاز مهدکودك بله فرجام خانه سلالمندان می انجامد.کسلی که در 
دوران کودکلی و نلوزادی خود طعم گوارای مهر را نچشلیده اسلت، در میان سلالی پدر 
و ملادر کهن سلال خلود را در خانه سلالمندان اسلکان می دهلد و از پیامد آن هراسلی 
ندارد.بله اعتقلاد ایشلان، این فرزند اسلت که زمینه بروز و شلکوفایی عواطلف را ایجاد 

می کنلد و ایلن فرزنلد اسلت کله روابلط اجتماعلی و ارتباطلی را تقویلت می نماید.

َّکْم تَْرُزُقونَُهْم. َُّهْم اَلیْدُروَن إاِلَّ أَن ْبیانَ  َو اْرَحُموُهْم َو إَِذا َوَعْدتُُموُهْم َشیئاً َفُفوا لَُهْم َفإِن 1 . أَِحبُّوا الصِّ
َحُه اهلُل یْوَم الِْقیاَمِه. َحُه، َفرَّ - لَُه َحَسَنًه؛ َو َمْن َفرَّ 2 . َمنْ  َقبَّلَ  َولََدهُ ، کَتَب اهلُل- َعزَّ َو َجلَّ

3 . َمنْ  کانَ  ِعْنَدهُ  َصِبی  َفلْیَتَصاَب لَُه.
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ج(عاملبهداشتروانورضایتمندی
فرزنلد  بلا  رابطله  در  تعبیرهایلی  و  مفاهیلم  بله  اسلالمی  و  دینلی  آموزه هلای  در 
برمی خوریلم کله اندیشله و نلوع نگلرش ملا را بله برخلورداری از فرزنلد، مثبلت و 
امیدآفریلن می سلازد.به عنوان نمونله، پیامبلر گراملی اسلالم فرزنلد صاللح ویاری 
رسلان را از مصادیلق سلعادت و خوشلبختی1) ابلن حّیلون،  1385ق،  ج 2،  ص195و 
حلر عامللی، 1409ج17، ص467(دانسلته و حضلرت امیرالمؤمنیلن فرزنلد صالح 
را زیباتریلن ذکلر و یلاد خدا2)نلوری، 1408، ج15، ص114( می دانلد. در فرمایلش 
املام صلادق نیلز دوسلتی و ارتباط بلا کلودکان، به عنلوان بهترین رفتلار و اعمال3 
یادشلده)همان( اسلت.این نلگاه مثبلت بله فرزنلد، باعث بهداشلت روانلی و رضایت از 

زندگلی خواهلد بود. 
بسلیاری از پژوهش هایلی کله بله بررسلی نقلش فرزنلد در تحکیلم و بهداشلت روانی 
خانلواده پرداخته انلد، افلکار، هیجانلات و روابلط عاطفلی بلا جنیلن در طلول دوره 
بلارداری را به عنلوان یکلی از عواملل مهلم در نظلر گرفته انلد. نتایلج پژوهش هلای 
متعلدد نشلان می دهلد کله ابلراز هیجلان والدیلن4 در دوران بلارداری به عنلوان یکی 
از متغیرهلای مهلم، بلا بهداشلت روانی و کیفیلت روابط همسلران ارتبلاط دارد؛ برای 
نمونله، یافته هلای پژوهشلی برخلی روان شناسلان حاکلی از آن اسلت کله چنانچله 
والدیلن در دوران بلارداری نگرش و هیجانات مثبت در تعامل با جنین داشلته باشلند، 
میلزان رضامنلدی زناشلویی، بهداشلت روانلی، صالحیلت اجتماعلی و دل بسلتگی به 
کلودك در آنهلا افزایش یافته، مشلکالت عاطفلی  - رفتاری بعد از توللد در آنها کاهش 
می یابد)ایگینلاس، 1369. ص169-174(.رایلس)1387( تأکیلد می کنلد کله فراینلد 
رشلدی فرزنلدان باعلث تجربیلات جدید بلرای والدین بلوده و هیجان آنلان را افزایش 
می دهلد ؛ همچنیلن وقتلی ملادران در جریان فرایند رشلد کودك، تحوالت رشلدی و 
اخالقلی را مشلاهده می کننلد و زحملات ایلن مسلئولیت را تحملل می نماینلد، ارزش 

الِلح؛ ِمنْ  َسلَعاَدِه الَْمْرِء أَْن یکلوَن َمْتَجُرُه فِی  الَِحلُه َو الَْمْسلکنُ  الَْواِسلعُ  َو الَْمْرکُب الَْهِنلی ُء َو الَْولَُد الصَّ ْوَجلُه الصَّ 1 .ِملْن َسلَعاَدِه الَْملْرِء الُْمْسللِِم الزَّ
بِلاَلِدِه َو یکلوَن ُخلََطلاُؤُه َصالِِحیلَن َو یکوَن لَلُه أَْواَلٌد یْسلَتِعیُن بِِهْم. 

کَرین  . الُِح أَْجَملُ  الذِّ 2 . الَْولَُد الصَّ
3 . قال موسی بن عمران: یا رّب أی األعمال أفضل عندك؟ فقال:  حّب االطفال فاّن فطرتهم علی توحیدی.

4 . Parents’ emotional expressivity
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زندگلی و خانلواده را بیشلتر از دیگلران، درنظرمی گیرنلد و بلرای بقلای آن تلالش 
دارند. بیشلتری 

از دیگلر مزایلای داشلتن فرزنلد کله در روایلات و آیلات قرآنی نیلز مورد عنایلت بوده، 
تحقلق بخشلیدن بله امیدهلای والدیلن در دوران سلالمندی و پیلری  آنهاسلت. زیلرا 
والدیلن عالقه مندنلد کله فرزندانشلان در هنلگام پیلری و کهولت از آنان دسلت گیری 
کننلد؛ بله تعبیلر دیگر داشلتن فرزند می توانلد »امید بله زندگانلی« را در والدینی که 
دارای فرزنلد هسلتند، افزایلش دهلد. در خانواده هلای فاقلد فرزنلد، معملوالً امیلد بله 
زندگلی در زن و شلوهر چنلدان چشلم گیر نیسلت، و یلا هنگامی که والدیلن، فرزندان 
خلود را به گونله ای تربیلت نکرده انلد کله در آینلده یلار و یلاور آنان باشلند نیلز میزان 
امیلد آنلان بله زندگی چندان زیاد نیسلت. امام حسلن عسلکری فرزنلد را بهترین 
یلار و ملددکار انسلان معرفلی کلرده و خلوار و نگون بخلت ازنظلر او کسلی اسلت کله 
فرزنلدی نداشلته باشلد1)حر عامللی، 1409، ج 21، ص 360- 361(. زکریلا بله 
هنلگام پیلری از خداونلد درخواسلت فرزنلد کرد2)مریلم: 5-6(. ابراهیلم نیلز از 
نداشلتن فرزنلد اندوهگیلن بلود کله خداونلد در ایلام کهوللت اسلماعیل و اسلحاق را 
بلدو عطلا کرد.حضلرت ابراهیلم بله سلبب فرزنلددار شلدن، به حملد و سلتایش حق 
پرداخلت؛ چراکله فرزنلددار شلدن به راسلتی اقتضلای حمد می کنلد3 )ابراهیلم: 39(.

د(فرزند،عاملکسبکمالمعنوی
خداونلد متعلال به وسلیله فرزنلد صاللح، بسلتر رشلد و تکاملل معنلوی والدیلن را 
فراهلم سلاخته اسلت. به طوری کله هر تالشلی از ناحیله والدیلن در راسلتای رضایت، 
خشلنودی، تربیلت، رشلد و تکاملل فرزنلدان باشلد، مسلتحق ثلواب و پلاداش بزرگی 
می گلردد. پیامبلر در روایتلی بوسلیدن فرزنلدان را باعلث پاداش بزرگ دانسلته و 
می فرمایند:فرزنلدان خلود را ببوسلید، زیرا برای هر بوسله ای که به فرزنلدان می زنید، 

1 . علن عیسلی بن اصبح قلال: دخلل العسلکری علینلا الحبلس و کنلت بله عارفلاً فقلال لی: لک خمس و سلتون سلنه و شلهر و یوملان و کان 
معلی کتلاب دعلاء علیله تاریلخ موللدی، و انلی نظرت فیله فکان کما قلال ثم قال: هلل رزقت ملن ولد؟ قللت: ال. قال: اللهلم ارزقه وللداً یکون 

لله عضلداً فنعلم العضلد الوللد. ثلم قال: ملن کان ذا ولد یلدرك ظالمتله اَن الذلیلل الذی لیلس له ولد.
2 . ... َفَهْب لِی ِمْن لَُدنْک َولِیا * یِرثُِنی َویِرُث ِمْن آِل یْعُقوَب... 

عاِء . ِّی لََسِمیُع الدُّ 3 . الَْحْمُد هلِلِّ الَِّذی َوَهَب لِی َعلَی الْکَبِر إِْسماِعیَل َوإِْسحاَق إِنَّ َرب
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یلک درجله در بهشلت خواهید داشلت کله فاصله هلر درجه تا درجله دیگر بله اندازه 
پانصلد سلال راه اسلت1 )طبرسلی، 1376ق، ص220(. همچنین حضلرت فرمودند:هر 
کلس یلک دختر داشلته باشلد، خداونلد نصرت، یلاری، برکلت و مغفرت بله او عنایت 
می کنلد. هلر کس سله دختلر را تربیت و بلزرگ کند، خداوند متعال سله بلاغ و روضه 
بهشلتی بله او عنایلت می کنلد کله هرکلدام از باغ هلا از دنیلا وسلیع تر اسلت2 )نوری، 

1408، ج15، ص115(.
فرزنلد صالح یکی از اسلباب و وسلایل صعود معنوی، اسلت که خداوند بله افراد، هدیه 
می دهلد. فرزنلد صالح با اعمال شایسلته خود باعث سلعادت و کمال والدین می شلود. 
همچنیلن بلا طلب رحمت و اسلتغفار در حلق والدین، راه های رحمت الهی را به سلوی 
والدیلن می گشلاید. پیامبلر گراملی اسلالم می فرماینلد: اگلر فرزنلد شلما قبلل از 
شلما بمیلرد، پلاداش دریافلت می کنیلد و اگلر زنلده بمانلد، برای شلما طللب مغفرت 
می کند3)حلر عامللی، 1409، ج21، ص357(. همچنین حضلرت فرمودند:فرزند، جگر 
گوشله مؤملن اسلت و اگلر قبلل از والدین بمیرد، شلفاعت می کنلد و اگلر بماند باعث 
طللب رحمت و بخشلش والدیلن می شلود4 )نلوری،  1408، ج15، ص112(. فرزندان 
صاللح ذخیلره ای هسلتند کله در حیلات و حتی بعلد از ملرگ والدین، باعلث آمرزش 
کسلب ثلواب برای والدین می شلوند. اگلر چنانچه فرزنلدان به نحو شایسلته ای تربیت 
شلوند و اطاعلت حضلرت پلروردگار را به جلا آورنلد، قسلمتی از ثواب های اعمالشلان، 
 نصیلب تربیلت و هدایت کننلده آنهلا یعنی والدین می گلردد. پیامبر گرامی اسلالم
می فرماینلد: حضلرت عیسلی از کنلار قبلری عبلور می کردنلد که صاحلب قبر در 
علذاب بلود؛ بعلد از مدتلی بلاز هلم از کنلار آن قبلر عبلور کردنلد و متوجه شلدند که 
علذاب از آن قبلر برداشته شلده. حضرت عیسلی گفلت: خداوندا! در سلال قبل این قبر 
در علذاب بلود وللی حاال عذابی نلدارد. خداونلد وحی کرد که ایشلان فرزندی داشلت 
صاللح کله کارهلای خیلری مثل اصلالح مسلیر رفت وآمد، یاری یتیلم و... انجلام داد و 

1 . قّبلوا اوالَدکم فاّن لَکم بِکّل ُقبلٍَه َدرجًه فی الجنَِّه َو ما بَیِن کّل درَجتین خمسمائَِه عاٍم.
2 . ملن کان لله ابنله فلاهلل فلی عونله و نصرتله و برکتله و مغفرتله؛ ملن علال ثلالث بنلات یعطی ثلالث روضلات من ریلاض الجّنله، کل روضه 

أوسلع ملن الدنیلا و ملا فیها. 
3 . و اّن ولد احدکم اذا مات أجر فیه، و إن بقی بعده استغفر له بعد موته.

4 . الولد کبد المؤمن، ان مات قبله صار شفیعاً و ان مات بعده یستغفر اهلل له فیغفر له .
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 للذا پلدرش را ملورد عفلو قراردادیم1)کلینلی، 1407، ج6، ص4(. حضلرت محمد
فرمودنلد: میلراث خداونلد و هدیله خداوند بله بنده مؤمن، فرزندی اسلت کله خداوند 
را عبلادت کنلد و ثوابلی از ایلن عبلادت بله والدینلش برسلد )حلر عامللی، 1409، 
ج21، ص395(. اسلحاق بن عمار از املام صادقنقلل می کنلد که شلخصی گفت: در 
داشلتن فرزنلد بی رغبلت بلودم، هنگامی کله توفیلق وقلوف در عرفات نصیبم شلد، در 
کنلارم جوانلی را دیلدم کله دعا می کرد و اشلک می ریخلت و می گفت: واللدی، والدی 
فرَغبنلی فلی الوللد حین سلمعت ذلک) حلر عامللی، 1409، ج21، ص355(. پدران و 
مادرانلی کله از دنیلا رفته انلد، از عبادت، مناجلات و کار خوب )خیر( فرزندانشلان بهره 
می برنلد. رسلول خلدا می فرمایلد: »پنلج نفلر از دنیلا رفته انلد، وللی پرونلده آنان 
بسلته نشلده اسلت و دائلم بله آنلان ثواب می رسلد: کسلی کله درختلی کاشلته، چاه 
آبلی بلرای بهره بلرداری ملردم حفلر کرده، مسلجدی سلاخته، قرآنی نوشلته و کسلی 
کله فرزنلد شایسلته ای از او به جلای مانلده باشد.2)مجلسلی، 1403، ج104، ص97( 
انسلانی را تصلور کنیلد کله بلا کوله بلاری از گنلاه و معصیلت از دنیلا رفتله اسلت و 
هیچ گونله احسلاس لذت و دل خوشلی ندارد. در چنیلن وضعیتی احسلاس یک بیگانه 
متافیزیکلی را خواهلد داشلت. حلال اگر این شلخص فرزندی داشلته باشلد کله مدام 
در حلق او دعلا کنلد و خیلری بله او برسلاند، بلدون شلک بلرای او اتفاقلی لذت بخش 
و اشلتیاق آور خواهلد بلود3 )حلر عامللی، 1409، ج 21، ص 356(. ایلن یلک الگلو و 
انلگاره دینلی در رابطله با بهداشلت روحی و امیدواری معنوی اسلت که گسلتره آن را 
بله زملان و ملکان حلال محدود نمی شلود،  بلکله به زمان پلس از مرگ نیز گسلترش 
می دهلد. فلردی کله دارای ایلن احسلاس اسلت کله توانسلته فرزنلدان شایسلته ای 
را تربیلت کله بلا انجلام کارهلای مفیدشلان باعلث ثلواب و حسلنات گردند،علالوه بر 
احسلاس رضایتمنلدی از زندگلی دنیلوی، احسلاس امیلدواری اش به فضلل و رحمت 

1 . قلال رسلول اهلل: ملّر عیسلی بن مریم بقبلر یعلّذب صاحبلُه ثلّم ملّر بله ملن قابل فلاذاً هو ال یعلّذب، فقلال: یا رب ملررت بهلذا القبر عام 
اول و هلو یعلذب و ملررت بله العلام فلاذا هلو لیلس یعلذب؟ فاوحلی اهلل الیه: انله ادرك له وللد صالح فاصللح طریقلا و آوی یتیما فلهلذا غفرت 

لله بملا عملل ابنه .
2 . قلال رسلول اهلل: خمسله فلی قبورهلم و ثوابهلم یجلری اللی دیوانهم، من غلرس نخاًل و ملن حفر بئراً و ملن بنی هلل مسلجداً و من  کتب 

ُمصحفلاً و ملن خلّف ابنلاً صالحاً .
3 . قلال الصلادق: میلراث اهلل ملن عبلده الموملن الوللد الصاللح یسلتغفر لله وقلال رسلول اهلل: ان ولد احدکلم اذا ملات اجر فیله، و ان بقی 

بعلده اسلتغفر لله بعلد موته . 
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الهلی نیلز افزایلش می یابلد و در او نورانیلت دل و روح ایجلاد می شلود زیلرا می دانلد 
فرزنلدی صاللح بله یلادگار گذاشلته و برایلش باقیات صالحلات خواهلد بود.
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دیلمی، ابی محمدالحسن، ارشادالقلوب، قم، شریف  رضی، 1412ه.ق «
لللللللللللللللللللللل،  ارشادالقلوب، بیروت، دارالفکر، 1372. «
لللللللللللللللللللللل،  إرشادالقلوبإلیالصواب)للدیلمی(، قم، الشریف الرضی، 1412ه.ق. «
لللللللللللللللللللللل،  أعالمالدینفیصفاتالمؤمنین، قم، آل البیت، 1408ه.ق. «
دیماتئو، ام. رابین، روانشناسیسالمت، ترجمه محمد کاویانی و همکاران، تهران، سمت، 1378. «
دیوید انجل، ویلیام، قانونبینالمللیحقوقجوانان، ترجمه علی اکبر تاج مزینانی و جعفر سطوتی، تهران،  «

نسل سوم، 1380.
ذوالفقاری، غالمحسین، رهنمون،سخنانبزرگان،مشاهیرونوابغجهان، تهران، وزارت ارشاد اسالمی،  «

.1379
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفرداتألفاظالقرآن، بیروت، دارالقلم، 1412ه.ق. «
رایس، فلیپ، رشدانسان)روانشناسیرشدازتولدتامرگ(،ترجمه دکتر مهشید فروغان، تهران،  «

ارجمند، 1387.
» .1385 ،رجبی، عباس، حجابونقشآندرسالمتروان، قم، مؤسسه امام خمینی
رفیعی  هنر، حمید و جان بزرگی، مسعود، »رابطه جهت گیری مذهبی و خودمهارگری«، دوفصلنامه «

روانشناسیودین، س3، ش 1، 1389.
رنیرز، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، تهران، علمی، 1377. «
رهبر، محمدتقی، پژوهشیدرتبلیغ، تهران، سازمان تبلیغات، 1371. «
زهیری، علی رضا، انقالباسالمیوهویتملی، قم، انجمن معارف اسالمی ایران، 1381. «
سادات، محمدعلی، اخالقاسالمی، تهران، سمت، 1368. «
ساروخانی، باقر، دائرهالمعارفعلوماجتماعی، تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1370. «
لللللللللللللللللللللللللللل، طالق:پژوهشیدرشناختواقعیتوعواملآن، تهران، مؤسسه انتشارات و  «

چاپ، 1372.
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ساالری فر، محمدرضا، خانوادهدرنگرشاسالموروانشناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386. «
للللللللللللللللللللللللل و همکاران، بهداشتروانیبانگرشبهمنابعاسالمی، تهران، سمت، 1389. «
لللللللللللللللللللللللل، بهداشتروانیبانگرشبهمنابعاسالمی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390. «
سبحانی، جعفر، رمزپیروزیمردانبزرگ، قم، نسل جوان، 1375. «
سنگری، نگین، ارزشوپاداشازدیدگاهاسالم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393. «
سیف، علی اکبر، تغییررفتارورفتاردرمانی، نظریه ها و روش ها، تهران، دوران، 1379. «
لللللللللللللل،  روانشناسیپرورشی، تهران، آگاه، 1368. «
لللللللللللللل،  روانشناسیپرورشینوین، تهران، دوران، 1387. «
سیوطی، جالل الدین، الّدرالمنثورفیالتفسیرالمأثور، بیروت، دار الفکر، 1414ه.ق. «
شاکرین حمیدرضا و همکاران، پرسشهاوپاسخهایبرگزیده، قم، دفتر نشر معارف، 1384. «
شجاعی محمدصادق و حیدری مجتبی، نظریههایانسانسالمبانگرشبهمنابعاسالمی، قم، مؤسسه  «

.1389 ،uامام خمینی
شجاعی، محمدصادق، »جوانان، رسانه ها و هویت«، مجلهعلمیترویجیمعرفت، شماره 78، 1385. «
لللللللللللللللللللل،  راهیبهسویحرمتخودوسالمتروان، قم، مؤسسه امام خمینی)ره(، 1383. «
شریف الرضی، محمدبن حسین، نهجالبالغه)للصبحیصالح(، قم، هجرت، 1414ه.ق. «
شعاری نژاد، علی اکبر،  نگاهینوبهروششناسیآموختن، تهران، چاپخش، 1380. «
شعبانی، حسن، مهارتهایآموزشیوپرورشی:روشهاوفنونتدریس، سمت، 1389. «
شولتز، دوان، نظریههایشخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، مؤسسه نشر، 1384. «
لللللللللللللللللل،  روان شناسی کمال، الگوهایشخصیتسالم، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نشرنو،  «

.1362
شهریاری، خسرو، کتابنمایش، تهران، امیر کبیر، 1365. «
صادقی فسایی، سهیال، »چالش فمنیسم با مادری«، تهران،  فصلنامهکتابزنان، شماره 28، 1384. «
صالحی فدردی، جواد، عزتنفسوفشارروانیدردبیرانزن، سازمان آموزش وپرورش، خراسان، 1373. «
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، شرحأصولالکافی،  تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  «

.1383
الطایی، علی، بحرانهویتقومیدرایران، تهران، شادگان، 1378. «
طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین،  «

.1374
للللللللللللللللللللل،  المیزانفیتفسیرالقرآن، قم، انتشارات اسالمی، بی تا. «
للللللللللللللللللللل،  المیزانفیتفسیرالقرآن، قم،  انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه.ق. «



376

لللللللللللللللللللللللللللل،  المیزانفیتفسیرالقرآن، بیروت، بی نا، 1394ه.ق. «
الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجمالکبیر، قاهره، مکتبه ابن تیمیه، بی تا. «
طبرسی، فضل بن الحسن، مجمعالبیانلعلومالقرآن، بیروت، دارالمعرفه، 1408ه.ق. «
طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل، مکارماالخالق، قم، شریف رضی، 1412.ه.ق. «
للللللللللللللللللللللللل،  مکارماالخالق، تهران، دارالکتب االسالمی، 1376ه.ق. «
للللللللللللللللللللللللل،  مکارماالخالق، قم، الشریف الرضی، 1371. «
طریحی، فخرالدین، مجمعالبحرین، تهران، مرتضوی، 1375. «
طوسی، خواجه نصیرالدین، اخالقناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، 1369. «
طیب، عبدالحسین، اطیبالبیانفیتفسیرالقرآن، تهران، مؤسسه جهانی سبطین، 1390. «
» .1386 ،طیبی، ناهید، عطرعفاف، قم، جامعه الزهرا
عربی سرخه ای، حسینعلی، »سیره پیامبر در ارتباط با مسجد«، مجلهفقهواصول، شماره 1و2، 1385. «
عسکری، حسن بن عبداهلل،  الفروقفیاللغه، بیروت، داراالفاق الجدیده، 1400ه.ق. «
علویقی، علی اکبر، زندرآیینهتاریخ، تهران، بی نا، 1357. «
علی پور، احمد و همکاران، »شادکامی و عملکرد ایمنی بدن«، مجله روان شناسی، شماره 15، تهران، فصلنامه «

انجمنروانشناسی، 1379.
عمید، حسن، فرهنگعمید، تهران، کتابخانه ابن سینا، 1337. «
عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیرالعّیاشی، تهران، المطبعه العلمیه، 1380. «
فرجاد، محمدحسین، آسیبشناسیاجتماعی،خانوادهوطالق، تهران، منصوری، 1372. «
فروم، اریک، جامعهسالم، ترجمه اکبر تبریزی، تهران، بهجت، 1360. «
فرید تنکابنی، مرتضی، الحدیث)روایاتتربیتی(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالم، 1368. «
فضل اهلل، محمدحسین، تأمالتاسالمیهحولالمرأه، بیروت، دارالمالك، 1421ه.ق. «
» .1406 ،مشهد، مؤسسه آل البیت ،الفقه المنسوبالیاالمامالرضا
فلسفی، محمدتقی، جوانازنظرعقلواحساسات، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1378. «
فلیپ رایس، ف.، رشدانسان)روانشناسیرشدازتولدتامرگ(، ترجمه مهشید فروغان، تهران، ارجمند،  «

.1387
فونتانا، دیوید، روانشناسیدینومعنویت، ترجمه الف. ساوار، تهران، نشر ادیان، 1385. «
قائمی، علی، دنیایجوان، تهران، سازمان ملی جوانان، 1381. «
قرائتی، محسن، تفسیرنور، قم، در راه حق، 1379. «
قرشی بنایی، علی اکبر،  قاموسقرآن، تهران، دارالکتاب االسالمیه، 1371. «
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کار، آالن، روانشناسیمثبت)علمشادمانیونیرومندیهایانسان(،ترجمه حسن پاشا شریفی و  «
همکاران، تهران، سخن، 1385.

کارنگی، دیل، آیینزندگی، ترجمه ریحانه سیف، تهران، نشر پیمان، 1380. «
کاویانی، محمد و پناهی، علی احمد، روانشناسیدرقرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393. «
کاویانی، محمد، سبکزندگیاسالمیوابزارسنجشآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. «
للللللللللللللللللللل،  روانشناسیتبلیغات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387. «
کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق،  الکافی، تهران، دارالکتب، 1407ه.ق. «
کیهان نیا، اصغر، رازموفقیتدرزندگی، تهران، مادر، 1382. «
کاپلستون، فردیک، تاریخفلسفه، ج1)یونان و روم(، ترجمه سیدجالل الدین مجتوی، تهران، سروش، 1368. «
کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی)ط - دارالحدیث(، 15جلد، - قم، دار الحدیث، 1429ه.ق. «
کوچتکف، و. د.، روانشناسیوتربیتجنسیکودکانونوجوانان، ترجمه محّمد تقی زاده، تهران، بنیاد،  «

.1369
کی نیا، مهدی، مبانیجرمشناسی، تهران، دانشگاه تهران، 1370. «
گرت، استفانی، جامعهشناسیجنسیت، ترجمه کتایون بقایی، تهران، نشر دیگر، 1380. «
گروهی از محققان، تقویتنظامخانوادهوآسیبشناسیآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  «

.1386 ،خمینی
گری، جان، زن،مرد،ارتباط، ترجمه مهدی قراچه داغی، مشهد، راهیان سبز، 1381. «
لللللللللل،  مردانمریخی،زنانونوسی، ترجمه مریم نقیبی، تهران، همشهری، 1376. «
گیدنز، آنتونی، جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1378. «
لقمانی، احمد، میزانمعرفت، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1380. «
لمبروزو، جینا،  روحزن، ترجمه پری حسام شه رئیس، تهران، دانش، 1369. «
لیثی واسطی، علی بن محمد، عیونالحکموالمواعظ، قم، دارالحدیث، 1376. «
مای لی، ر.، ساخت، پدیداییوتحولشخصیت، ترجمه محمود منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1373. «
متقی، علی بن حسام الدین، کنزالعمالفیسنناالقوالواالفعال، بیروت، موسسه الرساله، 1409ه.ق. «
مجلسی، محمد باقربن محمدتقی، بحاراالنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ه.ق. «
 لللللللللللللللللللل،  عینالحیوه، تهران، نشر قدیانی، 1385. «
مجموعهمقاالتاولینهمایشبینالمللینقشدیندربهداشتروان، تهران، نشر معارف، 1380. «
محسنی، مرتضی، کلیاتحقوقجزا، تهران، دانشگاه ملی ایران، 1370. «
محقق داماد، سیدمصطفی، حقوقخانواده، تهران، نشر علوم اسالمی، 1374. «
محمدبن عمر، التفسیرالکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. «
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محمدی آشنایی، علی، حجابدرادیانالهی، قم، اشراق، 1373. «
محمدی ری شهری، محمد، میزانالحکمه، قم، دارالحدیث، 1416. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  حکمتنامهجوان، ترجمه مهدی مهریزی، قم،  «

دارالحدیث، 1384.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  میزانالحکمهبا ترجمه فارسی، قم، دارالحدیث،  «

.1379
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  میزانالحکمه، قم، مکتب االعالم االسالمی، 1362. «
محمدی، مسلم، مکتبهاینسبیگراییاخالقی، قم، بوستان کتاب، 1389. «
مراغی، احمدبن مصطفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. «
مزلو، آبرهام، انگیزشوشخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1376. «
مصباح، علی و همکاران، روانشناسیرشدبانگرشبهمنابعاسالمی، تهران، سمت، 1375. «
» .1378 ،مصباح یزدی، محمدتقی، اخالقدرقرآن)معارفقرآن7(، قم، امام خمینی
» .1385 ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  پرسشهاوپاسخها، )ج 1 5(، قم، امام خمینی
» .1376 ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  اخالقدرقرآن، ج1، قم، امام خمینی
» .1382 ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  یاداو، قم، امام خمینی
» .1385 ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  آیینپرواز، قم، امام خمینی
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  فلسفهاخالق، تهران، اطالعات، 1367. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  اخالقدرقرآن، تهران، امیرکبیر، 1372. «
مصطفوی، حسن، التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360. «
مطلبی، سید حسن، گوهروقت، تهران، سازمان تبلیغات، 1380. «
مطهری، مرتضی، انسانکامل، تهران، صدرا، 1367. «
للللللللللللللللللللللل،  مجموعهآثار، قم، صدرا، 1371. «
للللللللللللللللللللللل،  فلسفهاخالق، تهران، صدرا، 1374. «
للللللللللللللللللللللل،  اسالمومقتضیاتزمان، تهران، صدرا، 1385. «
للللللللللللللللللللللل،  امربهمعروفونهیازمنکر، گردآوری حسین جوادی نیا، تهران، صدرا، 1387. «
للللللللللللللللللللللل،  آشناییباعلوماسالمی، قم، صدرا، بی تا. «
للللللللللللللللللللللل،  تعلیموتربیتدراسالم، تهران. صدرا، 1367. «
للللللللللللللللللللللل،  مجموعهآثار، )مسئله حجاب(، تهران، صدرا، 1379. «
للللللللللللللللللللللل،  نظامحقوقزندراسالم، تهران، صدرا، 1367. «
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» .1390 ،همایشجنسیت، قم، مؤسسه امام خمینی ،معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی
معین االسالم، مریم، روانشناسیزندرنهجالبالغه، تهران، تربیت، 1380. «
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیرنمونه، تهران، دارالکتاب االسالمیه، 1386. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  تفسیرنمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه، 1381. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،  تفسیرنمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه، 1371. «
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