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تقدیم به:
جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی که خس خس نفس هایشان ،ندای بلند آزادگی و
جاودانگی است.
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مقدمه :
قال رسول اهلل :انّما بُعِثت لِاُتَمِّمَ مکارم االَخالق؛ من تنها برای تکمیل فضایل اخالقی
مبعوث شده ام( .کنز العمال ،ج ،9ص)21

هدف اصلی بعثت پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) در تکامل اخالقی انسان ها خالصه
می شود .یعنی در همه زمان ها از جمله امروز ،نیاز اساسی بشر رعایت اصول اخالقی
و پیاده نمودن آموزه های آن در زندگی است .اهمیت این موضوع و نقش محوری
آن در همه ابعاد زندگی بشر ،موجب گردیده است استان عالم پرور مرکزی ،چندین
سال پیاپی عهده دار برگزاری یکی از مهم ترین همایش های علمی پژوهشی با
محوریت امام رئوف ،علی بن موسی الرضا (علیه السالم) باشد.
در سال  2931با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درباره «سبک زندگی اسالمی»،
محور فراخوان مقاالت «سبک زندگی اسالمی از منظر امام

رضا(علیه السالم)

» در ابعاد

مختلف زندگی از جمله :روابط خانوادگی ،آداب و معاشرت و ارتباط با دیگران،
بهداشت و سالمت ،شادی و نشاط ،کسب و کار ،اوقات فراغت و  ...قرار گرفت.
چه اینکه همگان باید از سخن و سیره آن حضرت درس چگونه زیستن را آموخته و
زندگی خود را بر محور آن قرار داده و روح و روانشان را با رایحه دل انگیز زندگی
در سایه سار فرهنگ رضوی معطر سازند.
کتاب حاضر در بـــردارنـده مقاالت بـرتـر جشنـواره رضوی در ایــن سال است،
می کوشد زوایای کوچکی از سبک زندگی از نظر امام رضا(علیه السالم) را به نمایش
بگذارد.

آرمان شهر رضوی8/

در پایان برخورد الزم می دانم از همه کسانی که در برگزاری همایش و نشر کتاب
مددرسان ما بوده اند علی الخصوص نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه محترم
اراک آیت اله دری نجف آبادی  ،بنیاد بین المللی امام

رضا(علیه السالم)

 ،پژوهشگاه

فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان ،پژوهشگران ارجمند ،مؤسسات و مراکز قرآنی ،دبیرخانه کانون های
فرهنگی هنری مساجد استان و نیز هیئت داوران و عموال اجرایی همایش تشکر و
قدردانی نمایم.
دکتر رضا باقی زاده
دبیر علمی همایش

❃
حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق در آموزه های امام رضا
دکتر زهرا قاسم نژاد

(علیه السالم)

2

چکیده:
خانواده قدرتمندترین کانون اثرگذاری و مؤثرترین مرکز برای ساماندهی و یا
نابسامانی اجتماعی و عامل تشکیل و سیستم دهی به جامعه است .شکی نیست که
قوام و دوام هر جامعه بستگی به میزان استحکام و تحکیم خانواده در آن جامعه دارد.
حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق در جامعه اسالمی بخشی از معارف رضوی را به
خود اختصاص داده است.
این پژوهش در صدد پاسخ به چهارپرسش است ،الف .مفهوم خانواده و حفظ
کیان آن چیست؟ ب .در معارف رضوی چه کسانی عهده دار حفظ کیان خانواده
اند؟ ج .آموزه های رضوی برای حفظ کیان خانواده چه مدلی ارائه می دهند؟ با
توجه به آموزه های رضوی راهکارهای حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق
چیست؟
نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد :آموزه ها و معارف امام رضا علیه
السالم شرط تحقق تحکیم بنیان خانواده و پرهیز از طالق را مربوط به دو مرحله قبل

 . 2دکتری علوم قرآن و حدیث ،مدرس دانشگاه اصفهان.
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و بعد از ازدواج می دانند .سه اصل رویکرد عقالنی به مسأله ازدواج ،سن ازدواج و
معیارهای صحیح گزینش همسر از اصول استحکام بنیان خانواده است که توجه به
آن ها قبل از ازدواج ضروری است .ایجاد محیطی نشاط انگیز و فرح بخش،
آراستگی ظاهری و باطنی ،توسعه در معیشت در پرتو برنامه ریزی اقتصادی و اعتدال
و میانه روی در همه شئونات زندگی از اصول مهم حفظ کیان خانواده پس از
ازدواج است.
فرد ،خانواده و جامعه از عوامل مؤثر در حفظ کیان خانواده اند.
کلمات کلیدی :امام رضا ،تحکیم ،جامعه ،حفظ ،خانواده ،طالق.
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مقدمه:
اولین و حساس ترین پایگاه بستر ساز رشد جسمی ،روحی ،روانی ،اجتماعی هر
انسانی در جامعه ،خانواده است .عدم توجه به حفظ کیان خانواده آسیب های جبران
ناپذیری را به فرد و جامعه وارد می سازد و در نتیجه تربیت نسل آینده را دچار
بحران می کند.
از همین رو آموزه های دینی ما به عنوان برترین نسخه زندگی و عالی ترین
راهنمای بشر برای دستیابی به حیات طیبه ،به موضوع حفظ کیان خانواده پرداخته و
عوامل مؤثر بر آن را برشمرده اند.
این پژوهش پس از مقدمه ای کوتاه از تعریف خانواده و مفهوم حفظ کیان
خانواده به بررسی و تحلیل سه موضوع می پردازد :تأکید بر حفظ کیان خانواده در
آموزه های رضوی و پرهیز از طالق ،مراحل حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق :
الف .مرحله قبل از ازدواج؛ ب .مرحله بعد از ازدواج ،ج.راهکارهای حفظ کیان
خانواده و پرهیز از طالق با تکیه بر آموزه های رضوی
جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد ،مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی
می باشد .از آن جا که در پژوهش حاضر ،کلیه منابع و مراجع مورد فیش برداری و
در راستای هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ،نمونه گیری انجام نشده و کلیه
مراجع و منابع مرتبط و در دسترس مذکور ،بررسی و تحلیل شده است.
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تعریف خانواده و مفهوم تحکیم بنیان خانواده
بر اساس ساختارهای موجود خانواده که تاریخ از آن یاد کرده و انتظاراتی که از
کارکرد خانواده هست ،خانواده تعریف شده است .سازمان ملل متحد در آمار
جمعیتی خود خانواده را این گونه تعریف می نماید :خانواده یا خانوار به گروه دو یا
چند نفری اطالق می گردد که با هم زندگی می کنند ،درآمد مشترک برای غذا و
دیگر ضروریات زندگی دارند .و از طریق خون یا فرزندخواندگی و یا ازدواج ،با هم
نسبت دارند .در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند ،تمام
خانوارها هم خانواده نیستند» (نجاریان2931 ،ش ،ص.)23
در تعریفی دیگر گفته شده ،خانواده گروهی از افراد هستند که از طریق خون،
ازدواج یا فرزندخواندگی به هم پیوند خورده اند و کارکرد اصلی آن ها تولید مثل
است (ساروخانی2931 ،ش ،ص.)291
برخی دیگر در تعریف خانواده گفته اند :خانواده متشکل از افرادی است که از
طریق پیوند زناشویی ،هم خونی یا پذیرش فرزند ،با یکدیگر به عنوان زن و مادر،
پدر ،شوهر ،برادر ،خواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند ،فرهنگی مشترک پدید
می آورند و در واحد خاص با هم زندگی می کنند (قنادان2931 ،ش ،ص.)241
مفهوم مشترکی که از این تعاریف به دست می آید بیانگر این موضوع است که
خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای واحد
است .بدون تحقق این پیوند خانواده معنا ندارد .قوام این بنا به میزان پیوند بین
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اعضای آن بستگی دارد؛ بنابراین جهت تعالی کارایی خانواده ،الزم است بر حفظ
کیان خانواده تأکید شود.
منظور از حفظ کیان خانواده ،فراگیری اصل اعتدال میان همگان ،حاکمیت
اخالق ،و حفظ حقوق همه اعضاست .اگر هدف از برقراری زوجیت و تشکیل
خانواده ،به تعبیر قرآن به سکونت رسیدن است «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»

(روم )12:الزم است همه رفتارها و تعامالت در راستای تحقق این مهم باشد .منظور
از تحکیم و حفظ کیان خانواده به کمال رساندن همین سکونت است.
تأکید بر حفظ کیان خانواده در آموزه های رضوی و پرهیز از طالق

بررسی و تحلیل معارف رضوی پیرامون خانواده نشان می دهد ،حفظ کیان
خانواده و پرهیز از طالق در مرحله اول به یک معناست .تأکید بر حفظ کیان خانواده
همان پرهیز از طالق است؛ زیرا بی توجهی به تحکیم بنیان خانواده منجر به طالق می
شود.
معارف رضوی پیرامون حفظ کیان خانواده بر دو مسأله تأکید دارد .اولین موضوع
توجه به مراحل حفظ کیان خانواده است .از دیدگاه امام رضا علیه السالم آن چه
سبب حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق می شود ،در یک مرحله خالصه نمی
شود ،.بلکه حفظ بنیان خانواده فرآیند مستمری است که قبل از ازدواج آغاز می
شود.
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دومین موضوع توجه امام علیه السالم در رسیدن به خانواده متکامل است .آموزه
های امام عالوه بر آن که پرهیز از طالق را از نتایج طبیعی حفظ کیان خانواده می
دانند ،رسیدن به خانواده متکامل را هدف اصلی حفظ کیان خانواده می دانند.
بررسی این دو موضوع که از معارف رضوی پیرامون حفظ کیان خانواده و پرهیز
از طالق به دست می آید از مهمترین اهداف پژوهش حاضر است که در ذیل مورد
بررسی قرار می گیرد.
مراحل حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق
الف .مرحله قبل از ازدواج:
آموزه های رضوی مرحله قبل از ازدواج را مرحله ای حساس و مؤثر در حفظ
بنیان خانواده می دانند .هر گاه صحبت از ازدواج جوانی به میان می آمد ،امام علیه
السالم به این مرحله حساس اشاره می کردند و اولین قدم در حفظ بنیان خانواده را
توجه به این مرحله می دانستند .مهمترین اصولی که از دیدگاه امام رضا علیه السالم
توجه به آن ها برای حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق قبل از ازدواج ،ضروری
است ،سه اصل می باشد که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
 .2اصل رویکرد عقالني به مسأله ازدواج :به نظر نگارنده اولین و حساس
ترین آموزه امام در جهت حفظ بنیان خانواده شناخت عقالنی از ازدواج و فلسفه و
چرایی آن است .جوانی که به مرحله ازدواج می رسد قبل از ورود به ازدواج ،باید
رویکردی عقالنی به موضوع ازدواج داشته باشد؛ چنان که امام علیه السالم ازدواج
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را یک مسأله عقالنی دانسته و می فرمایند« : :اگر در باره ازدواج و دامادی دستوری
از جانب خدا و پیامبر(ص) هم صادر نشده بود ،همان فواید(اجتماعی) که خدا در
آن نهاده ،از قبیل نیکی با خویشان و پیوند با بیگانگان کافی بود که خردمند
صاحبدل را بدان ترغیب کند و عاقل درستاندیش به سوی آن بشتابد»
(محمدی ری شهری2913 ،ش ،ج ،2ص443؛ طبرسی2932 ،ش ،ص)443
رویکرد عقالنی به ازدواج و منفعت هایی که در آن نهفته است انسان عاقل را به
این باور و عقیده می رساند که ازدواج یک فضیلت است و هرگز در صدد دوری
گزیدن از ازدواج نخواهد بود .در حدیثی که امام از جد بزرگوار خود نقل می کنند
به این مسأله اشاره می نمایند« :زنی به امام باقر ( علیه السالم ) عرض کرد  :خدایت
نیکو گرداند  ،من زنی تارک دنیا هستم  ،حضرت فرمود  :منظور از تارک دنیا
چیست ؟ عرض کرد  :نمی خواهم هرگز ازدواج کنم  .حضرت پرسید  :چرا ؟
عرض کرد  :دنبال کسب فضیلت هستم  ،حضرت فرمود  :دست بردار ! اگر در این
کار فضیلتی بود فاطمه ( سالم اهلل علیها ) از تو سزاوارتر به آن بود  ،هیچ کس نیست
که در فضیلت بر او سبقت بگیرد» (حرعاملی2413 ،ق ،ج ،24ص.)14
 .1اصل توجه به زمان ازدواج :زمان ازدواج یکی از عوامل مهم در پایداری
خانواده است .امام رضا علیه السالم در سخنان خود توجه به سن ازدواج را به منظور
جلوگیری از فساد در جامعه ضروری می دانند ،ایشان می فرمایند« :جبرئیل بر پیامبر
صلی اهلل علیه وآله وسلم فرود آمد و گفت :اى محمد! پروردگارت تو را سالم مى
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رساند ومى فرماید  :دوشیزگان همچون میوه روى درخت هستند میوه چون برسد
براى آن دارویى جز چیدن نباشد وگرنه براثر آفتاب و باد خراب مى شود دوشیزگان
نیز هرگاه به مرحله زنان برسند آنان را دارویى جزشوهر دادن نباشد وگرنه از
گمراهى و فساد ایمن نخواهند بود پس ،رسول خدا صلی اهلل علیه وآله بر منبر رفت و
مردم را جمع کرد و فرمان خداى عزوجل را به آگاهى آنان رساند» (ری شهری،
2913ش ،ج ،1ص.) 223
 .9اصل گزینش همسر بر اساس معیارهای منطقي :آموزه ها و معارف
رضوی ،جوان و خانواده وی را مسؤول گزینش می داند .بیشتر آموزه های امام برای
گزینش همسری شایسته متوجه خانواده فرد است و خانواده با تکیه بر تجارب
خویش باید به این مهم توجه داشته باشد.
امروزه با دوری از معارف اهل بیت علیهم السالم بسیاری از برنامه های فرهنگی در
جهت دوری از این اصل حساس است .بسیاری از سریال ها و برنامه ها به گونه ای
عمل می کنند که نقش خانواده در تعیین و گزینش همسر بسیار کمرنگ شده و
جوانان را بیشتر به گزینشی بر اساس هوا و هوس های خود رهنمون می سازند .امام
مهمترین توصیه را به خانواده دختر دارند .ایشان در یکی از آموزه های خود ولی
دختر را مورد خطاب قرار داده و می فرمایند« :کسی که دختر خویش را شوهر می
دهد در واقع او را از حوزه اختیار خویش بیرون می آورد و این حرکت یک نوع
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رقیت است بنابراین باید بررسی کرد که آدمی دختر خود را به چه کسی و در اختیار
چه مردی قرار می دهد» (حر عاملی2413 ،ق ،ج  ،24ص. )11
پس در اجراء و تحقق گزینش همسر ،خانواده به عنوان راهنما و محقق بیشترین
نقش را ایفاء می نمایند در عین حال که ازدواج منوط به رضایت زوجین است .امام
علیه السالم در آموزه های خود تنها به این حد اکتفا ننموده بلکه معیارهای گزینش
را نیز مطرح نموده اند.
مهمترین معیار امام برای گزینش همسر دین و اخالق است .ایشان می فرمایند:
« هنگامی که مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخالق او راضی بودید به
ازدواج با او رضایت دهید و مبادا فقر او  ،تو را از این رضایت باز دارد » (محمدی
ری شهری2913 ،ش ،ج ،4ص .)111امام در روایتی دیگر علت انتخاب همسر بر
اساس اخالق را این گونه تبیین می نمایند :همسر بداخالق و ناسازگار  ،مایه غم و
اندوه و کدورت شده و طراوت و شادابی را از آدمی می رباید  .حسین بن بشار یکی
از یاران امام رضا علیه السالم دختری داشت و یکی از خویشانش که اخالق نیک
نداشت از دختر او خواستگاری کرد ،وی نامه ای به حضرت نوشت که چنین فردی
برای خواستگاری دخترم آمده است ،آیا جواب مثبت بدهم یا جواب منفی؟
حضرت در پاسخ نوشتند « :ال تُزُوِّجهُ اِن کانَ سَیئی الخُلقِ؛ اگر ( خواستگار ) بد
اخالق است  ،دخترت را به ازدواج او در نیاور» (مجلسی2419،ق،ص 191فلسفی،
2911ش ،ج ،2ص .)231در روایتی دیگر امام شراب خوار را بی دین دانسته و می
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فرمایند« :از زن دادن به شرابخوار بپرهیز که اگر به او زن دهى چنان است که دالل
زنا شده باشى» (محمدی ری شهری2913 ،ش ،ج  ،1ص.) 223
امام رضا علیه السالم مؤمن را هم کفو مؤمن می دانند .یکی از غالمان حضرت
گزارشی را نقل می کنند که نشان می دهد امام یکی از معیارهای ازدواج فرد مؤمن
را هم کفو بودن می دانند و معیار هم کفو بودن ایمان است :ابوجوید غالم امام رضا
علیه السالم میگوید ،امام فرمودند« :رسول اکرم بر فراز منبر رفتند و برای مردم
خطبه خواندند و اوامر خداوند را به آنان رسانیدند .مردم از پیغمبر اکرم (ص)
پرسیدند :دختران خود را به چه افرادی تزویج کنیم؟ فرمود :به کسانی که با آنها
کفو هستند و سپس فرمود :مومنان با یکدیگر کفو هستند .سپس در حالی که باالی
منبر بود صباغه دختر عموی خود را به مقداد تزویج فرمود» (صدوق2414 ،ق ،ج،2
ص.)113
تأکید امام بر ضرورت توجه به معیارها و مبانی فکری قبل از ازدواج برای رسیدن
به اصل اعتماد است .اعتماد ستون خانواده است و اگر این ستون از ابتدا و قبل از
ازدواج بنا نهاده شود ،خانواده ای متکامل شکل خواهد گرفت.
محمد بن اسماعیل از امام رضا علیه السالم در حدیثی روایت میکند که فرمودند:
«سزوار نیست برای تو که ازدواج کنی ،مگر با زن مورد اعتماد .خدای عز و جل
میفرماید« :الزَّاني ال یَنْکِحُ إِالَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ ال یَنْکِحُها إِالَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ

حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ» (نور)9:؛ مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج
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نمىکند و زن زناکار را ،جز مرد زناکار یا مشرک ،به ازدواج خود درنمىآورد و
این کار بر مؤمنان حرام شده است (کلینی2911 ،ش ،ج ،1ص.)44
بنابر آن چه از معارف رضوی بیان شد مرحله اول حفظ بنیان خانواده ،مربوط به
دوران قبل از ازدواج است .مبانی فکری ،زمان ازدواج ،معیارهای گزینش همسر سه
عامل مهم حفظ بنیان خانواده است .تحقق این سه مهم یاری جوانان ،خانواده های
آنان و دولت را می طلبد .برنامه ریزی های اقتصادی ،فرهنگی می تواند مبانی
فکری ،سن ازدواج و معیارهای گزینش همسر را تحت شعاع خود قرار دهد.
ب .مرحله بعد از ازدواج
پس از پیوند ازدواج بیشترین مسؤلیت در جهت حفظ بنیان خانواده متوجه زوجین
به عنوان زن و شوهر است .امام علیه السالم راهکارهای حفظ بنیان خانواده و پرهیز
از طالق را در چهار اصل بیان می کنند.
 .2اصل ایجاد فضای نشاط انگیز و فرح بخش :در ایجاد فضاى نشاط انگیز و
فرحبخش در محیط خانواده ،شیوه ارتباط کالمى و غیرکالمى ،نقش عمدهاى دارد.
ارتباط کالمى در عین حال که سادهترین نوع از مناسبات است ،یکى از شایعترین و
تأثیرگذارترین آنهاست .این ارتباط به نوبه خود ،در برگیرنده دو پدیده «خوب
سخن گفتن» و «سخن خوب گفتن» است ،که اولى ناظر به روش و دومى ناظر به
محتواست .گفتوگوى مؤدبانه و احترامآمیز همسران با یکدیگر و بهرهگیرى از
روش مؤثر و سازنده براى ارتباط کالمى ،مصداق کامل «خوب سخن گفتن» تلقّى
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مىشود .زمانى هم که آنان (همسران) مضامین ارزشمند و مفیدى را به یکدیگر
منتقل مىکنند ،روابطشان جلوهاى از «سخن خوب گفتن» محسوب مىشود.
زمینهسازى و اقدام به گفتوگوى فعال ،محبتآمیز ،عاطفى و هیجانى و همراه با
احترام ،از وظایف اخالقى و انسانى ارکان خانواده (زن و شوهر) است
(آذربایجانى2911،ش ،ص .)219امام این شیوه ارتباط را در بیانی موجز این گونه
بیان می کنند« :بعضی زن ها برای شوهرشان بهترین غنیمت هستند  ،زنانی که به
شوهرشان اظهار عشق و محبت می کنند» (نوری2411 ،ق ،ج  ،1ص  .)191این
روایت کوتاه به خوبی نوع ارتباط زوجین را بیان می کند .در یک خانواده سالم و
مستحکم ارتباط زوجین بر پایه عشق و محبت است.
ابراز عشق و محبت از عوامل اساسی در ایجاد نشاط و شادمانی است .امام علیه
السالم می فرمایند« :هیچ کس فائده ای به دست نیاورد که بهتر از همسر شایسته باشد
 .همسری که وقتی به او نگاه می کند ،شادمانش می گرداند و در غیاب او ،نفس
خویش و مال او را نگهداری می نماید» (حر عاملی2413 ،ق ،ج  ،24ص .)9
 .1اصل آراستگی ظاهری و باطنی در منزل :آراستگى و نظافت ظاهرى از
ویژگىهایى است که در ایجاد رغبت ،عالقهمندى و شادابى نقش زیادى دارد.
علىرغم اینکه در تعالیم و آموزههاى بیشتر فرهنگها ،تأکید بر خصایص و
زیبایىهاى درونى و معنوى شده؛ ولى نباید از این نکته نیز غافل بود که تأثیر زیبایى
ظاهرى افراد ،در ایجاد واکنشهاى عاطفى و عالقهمندى بسیار مؤثر است.
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بررسىهاى تجربى و میدانى نیز عالوه بر تأیید مطالب فوق ،نشان مىدهد که همه
انسانها به ویژه مردان ،تحت تأثیر شدید زیبایى و آراستگى قرار دارند
(آذربایجانى2911،ش.)243 ،
معمر بن خلد از امام رضا نقل می کند ،شایسته نیست انسان هیچ روز عطر و بوی
خوش را ترک کند اگر هر روز برایش ممکن نیست الاقل یک روز در میان عطر
بزند و اگر این مقدار هم نمی تواند هفته ای یک بار عطر بزند و این کار را ترک
نکند (صدوق2931 ،ش ،ج ،2ص .)131همچنین می فرمایند  :سه چیز رسم پیامبران
است  :عطر زدن ،کوتاه کردن مو و آمیزش بسیار (حرانی2931 ،ش ،ص .)123ایشان
در جایی دیگر می فرمایند« :من اخالق االنبیاء التنظیف» ؛ از اخالق پیامبران ،نظافت
و پاکیزگی است (حرانی2931 ،ش ،ص.)441
ابن حجم گوید :نزد امام رضا (ع) رفتم ،ایشان موهایشان را رنگ زده بودند.
گفتم :فدایت شوم با رنگ سیاه موهایت را سیاه کردی؟ فرمود :در رنگ آمیزی مو
پاداش است رنگ مو آراستگی از چیزهایی است که پاکدامنی زنان را افزون می
سازد؛ ایشان در توصیه به مردان برای افزودن بر عفت زنانشان می فرمایند :آقایان
مطابق میل خانمتان لباس بپوشید و در خانه نیز آراسته و دل ربا باشید ،هوش و
حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنید و با اینکار غدد جنسی او را نسبت به
خود فعال کنید و عفت او را نسبت به دیگران فزونی بخشید .و زنان پاکدامنی را رها
کردند ،چون همسرانشان خودرا برای ایشان آماده نکردند(مجلسی2419،ق ،ج،13ص.)211
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از روایات امام علیه السالم پیرامون آراستگی ظاهر بر می آید ایشان به مسأله
جنسی برای استحکام بنیان خانواده توجه داشته اند و مهمترین عامل در تقویت
مسائل جنسی در خانواده را آراستگی ظاهر می دانند.
در کنار آراستگی ظاهری ،آراستگی باطنی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عفت کالم ،احترام به حقوق همسر ،احترام خانواده همسر از نمونه های آراستگی
باطن است.
ایشان در مورد حسن معاشرت که از بارزترین آراستگی های باطن است می
فرمایند« :برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ زیبا و نیکو گردان که این اصل
در حسن معاشرت و رفتار و بهبودی آن تاثیری فراوان دارد»
(قیومی اصفهانی2939،ش،ص.)411
عفت و پاکدامنی زن نیز از نمونه های برجسته آراستگی باطن است .امام می
فرمایند« :هیچ کس فائده ای به دست نیاورد که بهتر از همسر شایسته باشد  .همسری
که وقتی به او نگاه می کند ،شادمانش می گرداند و در غیاب او ،نفس خویش و مال
او را نگهداری می نماید» (حر عاملی2413 ،ق ،ج  ،24ص .)9
 .9اصل توسعه معیشت :امام علیه السالم یکی دیگر از اصول حفظ بنیان خانواده را
توسعه معیشت می دانند .ایشان رفاه و آسایش خانواده را از ضروریات زیست بشری
دانسته و انجام این کار را بر دوش مرد خانواده قرار میدهند .آنجا که میفرمایند:
«ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله لئال یتمنوا موته» سزاوار است مرد کیفیت زندگی
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خانوادهاش را توسعه دهد و آنان را از رفاه و آسایش بهرهمند سازد تا آنان [به علت
سختگیری او] تمنای مرگ او را ننمایند (حرعاملی2413 ،ق ،ج ،1ص )291همین
طور روایتی قریب به مضمون فوق از حضرت رضا علیه السالم وارد شده و ارتقای
کیفیت و سطح زندگی را از واجبات میداند؛ «صاحب النعمه یجب علیها التوسعه
عن عیاله؛ بر صاحبان نعمت واجب است که بر افراد تحت سرپرستی خود ،توسعه
دهند و به زندگی آنان گشایش بخشند» (کلینی2911 ،ش الف ،ج  ،4ص.)22
در فرمایشی دیگر امام می فرمایند« :أن اهلل تبارک و تعالى یحب الجمال و التجمل
و یبغض البؤس و التباؤس و أن اهلل عز و جل یبغض من الرجال القاذورة و أنه إذا أنعم
على عبده نعمة أحب أن یرى أثر تلک النعمه» (دیلمی2421 ،ق ،ج،2ص.)231
سیره عملی امام علیه السالم در زندگی خود نیز حاکی از دغدغه جدی حضرت
علیه السالم نسبت به تامین معیشت و برآوردن نیازهای اقتصادی خانواده خویش
است .محمدبن عیسی میگوید« :حضرت رضا علیه السالم فرمود؛ هنگامی که
خواستند مرا از مدینه بیرون ببرند ،من خانواده خود را گرد آوردم و به آنان دستور
دادم بر من گریه کنند تا من صدای گریه و زاری آنها را بشنوم .سپس از آنان جدا
شدم و دوازده هزار دینار برای آنها گذاشتم و آن گاه فرمود :من به سفری میروم
که دیگر به سوی عیالم باز نخواهم گشت» (ابنشهرآشوب2933 ،ش ،ج ،4ص.)231
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این گزارش تاریخی نشان می دهد امام به تأمین معیشت خانواده اهمیت داده و در
هنگام سفر مبلغی را برای خانواده قرار داده اند تا در غیاب حضرت در فشار و سختی
قرار نگیرند.
 .4اصل اعتدال در امور زندگی :اعتدال از ماده «عدل» به معنای میانه روی است،
چنانکه به روزها و شب های بهاری و پاییزی که اندازه یکدیگرند« ،اعتدال بهاری و
پاییزی» گفته می شود (خوری شرتونی2419 ،ق ،ماده عدل).
از دیدگاه اسالم اصل اعتدال باید در رفتار ،افکار و عبادات حاکم باشد .امام می
فرمایند« :فکر ساعة خیر من عبادة سنة فسألت العالم ع عن ذلک فقال تمر بالخربة و
بالدیار القفار فتقول أین بانوک أین سکانک ما لک ال تتکلمین لیست العبادة کثرة
الصالة و الصیام العبادة التفکر فی أمر اهلل جل و عال» (حر عاملی2413 ،ق ،ج،21
ص.)231
از دیدگاه امام رضا علیه السالم بر اوقات و زمان های زندگی انسان مؤمن باید
اصل اعتدال حاکم باشد« :ان اجتهدوا أن یکون زمانکم أربع ساعات ساعة منه
لمناجاته و ساعة ألمر المعاش و ساعة لمعاشرة اإلخوان الثقات و الذین یعرفونکم
عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعة تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعة
تقدرون على الثالث الساعات ال تحدثوا أنفسکم بالفقر و ال بطول العمر فإنه من
حدث نفسه بالفقر بخل و من حدثها بطول العمر حرص اجعلوا ألنفسکم حظا من
الدنیا بإعطائها ما تشتهی من الحالل و ما لم ینل المروءة و ال سرف فیه و استعینوا
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بذلک على أمور الدین فإنه نروی لیس منا من ترک دنیاه لدینه و دینه لدنیا تفقهوا فی
دین اهلل فإنه أروی من لم یتفقه فی دینه ما یخطئ أکثر مما یصیب فإن الفقه مفتاح
البصیرة و تمام العبادة و السبب إلى المنازل الرفیعة و خاص المرء بالمرتبة الجلیلة فی
الدین و الدنیا و فضل الفقیه على العباد کفضل الشمس على الکواکب و من لم یتفقه
فی دینه لم یزک اهلل له عمال» (حرانی2931 ،ش ،ج ،2ص.)413
امام رضا علیه السالم علی رغم سفارش به توسعه در معیشت ،اعتدال در مسائل
اقتصاد ی را الزم می دانند .چنان که راوی از حضرت در مورد کیفیت هزینه کردن
در زندگی سوال میکند ،حضرت میفرمایند« :حد وسط بین دو چیزی که ناپسند
است» .راوی میپرسد :فدایت شوم ،به خدا سوگند که آن دو چیز مبغوض را
نمیشناسم .حضرت میفرمایند« :خدا تو را رحمت کند .مگر نمیدانی که خدا
دشمن میدارد زیادهروی و سختگیری را» .پس آیه شریفه زیر را تالوت فرمودند:
«وَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِكَ قَوام» (فرقان)11:؛ و
کسانى که هر گاه انفاق کنند ،نه اسراف مىنمایند و نه سختگیرى بلکه در میان این
دو ،حدّ اعتدالى دارند (حرعاملی2413 ،ق ،ج ،24ص.)11
بنا بر آن چه بیان شد ،در طول زندگی زناشویی توجه به ایجاد فضای نشاط انگیز و
فرح بخش ،آراستگی ظاهری و باطنی ،توسعه معیشت ،اعتدال در زندگی از اصولی
است که به حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق کمک می کند.
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راهکارهای حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق با تکیه بر آموزه های رضوی

با توجه به معارف و آموزه های واالی امام رضا علیه السالم می توان راهکارهای
حفظ کیان خانواده را در سه بخش فردی ،خانوادگی ،اجتماعی مورد بحث و
بررسی قرار داد.
راهکارهای فردی
هر انسانی قبل و بعد از ازدواج می تواند در حفظ کیان خانواده خویش مؤثر باشد
و در بیشتر موارد وی بیشترین نقش را در تحکیم بنیان خانواده دارد .از جمله
راهکارهای فردی حفظ کیان خانواده می توان به امور ذیل اشاره نمود:
 .2گرایش به ایمان و فضیلت :گرایش به ایمان و فضیلت در درون فرد می تواند
وی را انسانی مؤمن و با اخالق بار آورد .انسان با ایمان و فضیلت گرا به ویژه در
مرحله قبل از ازدواج می تواند انتخاب و گزینشی بر اساس معیار فضیلت داشته باشد.
قرآن کریم شرط ازدواج مؤمن را ایمان همسر می داند« :وَالَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ
حَتَّى یُؤْمِنَّ وَألَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَالَ تُنکِحُواْ الْمُشِرِکِینَ حَتَّى
یُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ أُوْلَـئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ

یَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» (بقره)112:
استدالل قرآن در آیه چنین است که گرچه مشرکان به دلیل آزاد و زیبا بودن ،برتری
ظاهری دارند ،اما چون زناشویی با آنان باعث لغزش های اخالقی و عقیدتی فرد
مسلمان می شود ،کنیزان و بردگان مسلمان بر آنان ترجیح دارند .این امر برای
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جوانان که گاه سخت شیفته و شیدای جمال و زیبایی ظاهری یا موقعیت مادی و
اجتماعی دختران و پسران می شوند و ارزش های دینی و معنوی را فدای آن می
سازند ،هشدار و رهنمون مناسبی است .گفتنی است بسیاری از ازدواج هایی که
براساس زیبایی های ظاهری شکل گرفته ،بعدها از هم فرو پاشیده است (بهجت پور
و دیگران2911 ،ش ،ص .)141در واقع این آیه تاکید بر ایمان ،عقیده و فرهنگ
مشترک است.
 .1توجه به آراستگی های باطنی :هر فردی باید در آراستگی باطنی خود بکوشد و
فضایل اخالقی را درون خود زنده نموده و رذیلت ها را از بین ببرد .امام رضا علیه
السالم فضیلت هایی را که به آراستگی باطن می انجامد ده مورد می دانند« :أن اهلل
جل و عال خص رسوله بمکارم األخالق فامتحنوا أنفسکم فإن کانت فیکم فاحمدوا
اهلل و إال فاسألوه و ارغبوا إلیه فیها قال و ذکرها عشرة الیقین و القناعة و البصیرة و
الشکر و الحلم و حسن الخلق و السخاء و الغیرة و الشجاعة و المروءة و في خبر آخر
زاد فیها الصدق و الحیاء و أداء األمانة»

(کلینی2911 ،ش ،ج ،1ص.)11
 .9توجه به آراستگی های ظاهری :معارف رضوی آراستگی ظاهری پس از
ازدواج را از راهکارهای حفظ کیان خانواده می دانند.

راهکارهای خانوادگي
 .2توجه به تربیت فرزند :خانواده فرد در حفظ کیان خانواده به ویژه قبل از ازدواج
نقش اساسی را ایفا می نمایند .خانواده با تربیتی اصولی و هدفمند می تواند در
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تحکیم بنیان خانواده فرزند خود نقش داشته باشد .با توجه به آموزه های رضوی
تربیت فرزند از همان زمان ازدواج و قبل از انتخاب همسر شروع می شود .امام رضا
علیه السالم از پیامبر نقل می کنند که ایشان فرمودند« :ال تسترضعوا الحمقاء وال
العمشاء فان اللبن یعدی؛ (عطاردی2411 ،ق ،ج ،1ص )131زنان احمق و کم بین را
برای شیر دادن به فرزندان خود انتخاب نکنید ،زیرا شیر «زن» در بچه اثر می گذارد.
امام علیه السالم به تغذیه زنان نیز اهتمام داشته و عالوه بر تغذیه حالل برخی از
خوراکی ها را نیز در دوران بارداری پیشنهاد می نمودند .ایشان می فرمایند« :به زنان
آبستن خود کندر بخورانید که اگر در شکم ،پسر دارند ،هوشمند و دلیر گردد و اگر
دختر باشد ،خوش خلق و زیبا گردد» (کمره ای2912 ،ش ،ج ،21ص.)123
بنا بر آن چه از آموزه های رضوی بیان شد ،خانواده حتی قبل از تولد فرزند می
تواند با توجه به نقشی که در تربیت فرزند دارد ،در حفظ کیان خانواده فرزند خود
در آینده بیشترین نقش را داشته باشد .پس با توجه به آموزه های امام علیه السالم می
توان اصلی ترین راهکار خانواده در جهت استحکام بنیان خانواده را تربیت اصولی و
صحیح دانست.
 .1توجه به معیارها در گزینش همسری شایسته :چنان که بیان شد امام علیه السالم
نقش پدر و مادر را در اختیار معیارهای صحیح ازدواج بسیار مهم می دانند .مهمترین
معیار از دیدگاه امام علیه السالم اخالق و دین است و البته خانواده ای می توانند بر
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اساس معیار ایمان و اخالق همسری شایسته را برای فرزندان خویش اختیار کنند که
خود در طول حیاتشان بر اساس معیار اخالق و دین زندگی کرده باشند.
 .9توانمندسازی فرزندان از جنبه اقتصادی :خانواده با آموزش های الزم باید
فرزندانی توانمند را بار آورد که در زمینه اقتصادی فعال باشند .فعالیت در زمینه های
اقتصادی نه تنها فقر را از بین می برد بلکه افراد توانمند فقرزدا نیز می شوند .فقر
زدائی آغاز «انفاق » و بخشش مال به دیگران است .چنین خانواده ای از داشته های
خود راضی است و از زندگی احساس رضایت کرده و لذت می برد .احساس
رضایت از زندگی بنیان خانواده را مستحکم تر می نماید .از آن جا که اعضای
خانواده به سهم و داشته های خود قانع هستند ،تالش دارند آن چه را که به آن نیاز
ندارند ،به دیگران ببخشند .این انفاق و بخشش سبب می شود خانواده با بستگان و
نیازمندان اطراف خود رابطه برقرار کرده و این ارتباط و انفاق شادی درون را برای
اعضای خانواده به ارمغان می آورد .شادی نیز از عوامل تحکیم بنیان خانواده است.
امام رضا علیه السالم می فرمایند« :احرصوا على قضاء حوائج المؤمنین و إدخال
السرور علیهم و دفع المکروه عنهم فإنه لیس شیء من األعمال عند اهلل عز و جل بعد
الفرائض أفضل من إدخال السرور على المؤمن» (مجلسی2419 ،ق ،ج ،31ص.)941
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راهکارهای اجتماعي
جامعه به ویژه مسؤوالن برنامه ریزی کشور می توانند با تدوین برنامه ها و طرح
های مناسب به استحکام بنیان خانواده ها و پرهیز از طالق کمک کنند .با تکیه بر
معارف امام رضا علیه السالم می توان راهکارهای ذیل را برشمرد:
 .2لزوم آموزشهای بیشتر و شناخت روزافزون سیره عملی رضوی و تعالیم دینی
جهت کسب موفقیتهای زندگی در بین تمام اقشار جامعه .چنان که در متن بیان
شد ،بسیاری از مقاالت و طرح های علمی که پیرامون معارف اهل بیت علیهم السالم
است قابلیت تبدیل به فیلم و داستان را دارند تا در قالب یک سریال تلویزیونی همه
اقشار جامعه با معارف اهل بیت علیهم السالم آشنا شوند .نه این که این معارف تنها
در قالب یک مقاله باقی بمانند و تنها تعداد محدودی از آن ها استفاده نمایند و این
مهم را مسؤالن فرهنگی و آموزشی کشور که در مقام برنامه ریزی قرار دارند ،باید
به انجام آن همت گمارند.
 .1تداوم آموزشهای کوتاهمدت سازمانی و برونسازمانی در خصوص افزایش
سطح آگاهیهای افراد هر اداره ،سازمان و صنوف با معارف اهل بیت علیهم السالم
پیرامون خانواده.
 .9تشکیل کارگروههایی برای آموزش جوانان در جهت آماده کردن آنان برای
ازدواج و تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت در جامعه بر اساس سیرهی ائمه اطهار.
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 .4تحت پوشش قرار دادن ازدواج جوانان در سازمانی به نام سازمان ازدواج
جوانان .می توان با برنامه ریزی و طرحی مناسب سازمانی را مسؤول ازدواج جوانان
نمود تا تأمین هزینه های ازدواج جوانان را به بهترین کیفیت و کمترین هزینه
برآورده نماید .یکی از علل باال رفتن سن ازدواج هزینه های آن است .سازمان
ازدواج جوانان می تواند در هر سال با برگزاری چندین مراسم ازدواج در اعیاد ویژه
مسلمانان چون اعیاد شعبانیه ،عید قدیر ،عید قربان ازدواج هزاران زوج جوان را تحت
پوشش خود قرار دهد.
 .1تهیه سریال و برنامه هایی از ازدواج پیامبر ،حضرت علی علیه السالم و فاطمه
زهرا سالم اهلل علیها و سیره عملی آنان در خانواده می تواند جامعه را با معارف اهل
بیت آشنا نماید.
 .1برنامه های اقتصادی کشور باید با رویکرد توانمند سازی و اشتغال جوانان باشد.
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نتیجه گیری
بررسی و مطالعه آموزه های رضوی نشان می دهد امام علیه السالم فرد ،خانواده
وی و جامعه را در دو مرحله قبل و بعد از ازدواج در حفظ کیان خانواده و پرهیز از
طالق مؤثر می دانند .سه اصل رویکرد عقالنی به مسأله ازدواج ،سن ازدواج و
معیارهای صحیح گزینش همسر از اصول استحکام بنیان خانواده است که توجه به
آن ها قبل از ازدواج ضروری است .ایجاد محیطی نشاط انگیز و فرح بخش،
آراستگی ظاهری و باطنی ،توسعه در معیشت در پرتو برنامه ریزی اقتصادی و اعتدال
و میانه روی در همه شئونات زندگی از اصول مهم حفظ کیان خانواده پس از
ازدواج است.
آموزه های امام راهکارهایی عملی برای حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق را
در حوزه فردی ،خانوادگی و اجتماعی در بر دارد.
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❃
آثار فردی و اجتماعي کسب و کار در سبك زندگي امام رضا (ع)
محمد علی کلهر
(دانشجوی کارشناسي ارشد تاریخ ایران اسالمي )

چکیده :

کسب و کار بزرگترین و شاید زیربناییترین بخش زندگی انسانی است .کار را مى
توان از دو جنبه بررسى کرد :نخست ،از جنبه شخصى و تأثیرهایى که بر روان و
جسم فرد مى گذارد و دیگر ،از جنبه اجتماعى و اثرپذیرى متقابل فرد و جامعه .در
جهانبینی اسالمی ،کار مفهوم ویژهای دارد و آثار آن تمام صحنه هستی را
میگیرد و دنیا و آخرت را به هم گره میزند .حال سوال اساسی این است که با
توجه به الگو بودن ائمه (ع)کار وتالش در سبک زندگی امام رضا (ع) چه تاثیری
در زندگی فردی واجتماعی انسان دارد ؟
مسأله کسب و کار ـ به معنی وسیع کلمه ـ و تأمین هزینه زندگی از نظر اسالم به
قدری مهم است که امام رضا(ع)،در دو بعد عبادی و جهادی به آن پرداخته و ارزش
تکوینی و تشریعی کار را تبیین می نمایند و مقام کارگر را فراتر از مقام مجاهدین
فی سیبل اهلل (جهادگران در راه خدا) می داند .در این مقاله ضمن بررسی کار
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وتالش در سبک زندگی امام رضا (ع)  ،خالصی از فقر و گرسنگی ،آزادگی و
شرافت ،کار سرمایه ای برای حال و آینده  ،کسب آرامش روحی ،افزایش عزت و
شخصیت انسان  ،تامین اجتماعی نیازمندان و خدمت رسانی به جامعه از تاثیرات
کسب و کار در ارتقا ی زندگی فردی و اجتماعی در سبک زندگی امام رضا (ع)
معرفی و تبیین گردیده اند.
کلید واژه :کسب و کار  -زندگی فردی واجتماعی -سبک زندگی اسالمی-
سیره ی امام رضا (ع)
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مقدمه :
از هنگامی که آدمی بر کره زمین پدید آمد ،برای رفع نیازهای خود نیازمند کوشش
بود .زندگی انسان بر محور کار میگردد و کار ،تالش انسان جهت حصول به هدف
معین است .کلید گشایش هر استعدادی در درون انسان کار است .کار بزرگترین
و شاید زیربناییترین بخش زندگی انسانی است ،چرا که از کار میتوان به جوهره
درونی افراد پی برد و وقتی این جوهرههای درونی آشکار شوند و استعدادهای
بالقوه به منصه ظهور برسند میتوان به وجود جامعهای پویا امیدوار بود.تنها تن
آدمی نیست که به کار نیاز دارد ،بلکه رشد روح او وقوای معنوی و فکر و فرهنگ و
تربیت او نیز بستگی به کار دارد و بی کاری ،بر معنویت آدمی نیز آثاری زیان بار
می گذارد .تمدن هاى عظیم بشرى نیز با همه تنوع و تفاوتشان ،حاصل کار و تالش
بى امان و خستگى ناپذیر آدمیان است  .کار از دو نظر اهمیتی حیاتی دارد:الف ـ
قانون طبیعت و سنت های حاکم بر نظام آفرینش.ب ـ قانون شریعت و برنامه های
آن.کار ،در قانون طبیعت نیز از دو نظر اهمیت دارد2:ـ از نظر قانونمندی های
عمومی حاکم بر طبیعت1ـ از نظر قوانین طبیعی حاکم بر وجود انسان و رابطه آن ها
با قوای روانی و بدنی او .بنابراین کار را مى توان از دو جنبه بررسى کرد :نخست ،از
جنبه شخصى و تأثیرهایى که بر روان و جسم فرد مى گذارد و دیگر ،از جنبه
اجتماعى و اثرپذیرى متقابل فرد و جامعه .در جهانبینی اسالمی ،کار مفهوم ویژهای
دارد و آثار آن تمام صحنه هستی را میگیرد و دنیا و آخرت را به هم گره میزند.
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در این نوشتار ،با نگاهی به سبک زندگی امام رضا (ع)  ،به بررسی ابعاد گوناگون
کسب وکارو آثار فردی و اجتماعی آن در سیره ی رضوی میپردازیم .کتابهای
ارزشمند مسند امام رضا(ع) ،عیون اخبار الرضا(ع)و الحیاة از منابع مهم این پژوهش
می باشد .
اهمیت و بیان مسئله :
تمدن از همان آغاز عمدتاً پیرامون مفهوم کار سامان یافته است .از زمانی که انسان
به دنبال شکار و گردآوری غذا بود تا زمان ظهور صنعت در قرون وسطا و کار در
خط تولید امروزی ،کار بخشی از زندگی روزمره بوده است .به عقیده گیدنز بدون
وجود نظام تولید و کار برای رفع نیازهای اولیه ،انسان نمیتواند زنده بماند .در همه
جوامع ،فعالیت تولیدی یا کار ،بیش از هر نوع فعالیت دیگری بخش عمده زندگی
اکثر مردم را اشغال میکند(.گیدنز.)123 :2931 ،
مکاتب گوناگون بشری دیدگاههای مختلفی درباره کار داشتهاند .در اندیشه
یونان باستان از آنجا که کار به بردگان اختصاص داشت فعالیتی تحقیرآمیز و پست
شمرده میشد و این دیدگاه در آثار فالسفه یونان نیز وجود دارد .بتدریج در قرون
وسطا وحاکمیت کلیسا بر اروپا تشویق به انجام کار برای کسب درآمد به وجود
آمد .با گذشت زمان در دوران رنسانس و شکلگیری عقاید جدید درباره انسان و
دین و دنیا ،کار جایگاه و اصالت خاصی یافت .در جهانبینی اسالمی ،کار مفهوم
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ویژهای دارد و آثار آن تمام صحنه هستی را میگیرد و دنیا و آخرت را به هم گره
میزند.
اسالم دین کار و فعّالیت و آئین سعی و عمل است .اهتمام به کار و تالش از دیدگاه
اسالم نوعی عبادت مقدس بشمار می آید که مکمل و محرک سیر معنوی انسان
مسلمان است.با توجه به الگو بودن امامان شیعه

حال سوال اساسي این است

که

جایگاه کسب و کار در سبک زندگی امام رضا (ع)چگونه است ؟ کسب و کار در
سبک زندگی امام رضا (ع)چه تاثیری در زندگی فردی واجتماعی انسان دارد ؟
این نوشتار بر آن است با توجه به سیره امام رضا (ع) به موضوع بپر دازد .
روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش تاریخی ،تحلیلی است .اطالعات الزم صرفا به صـورت
کتابخانهای گرد آمده است .برای گردآوری اطالعات در روش کتابخانهای ،از شیوه
فیش برداری و نسخه برداری استفاده شده است.
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مفهوم شناسي

الف -سبك زندگي ()life styli

سبک زندگی برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده میشود .این عبارت ابتدا
توسط آلفرد آدلر در سال  2313ابداع شد .سبکهای زندگی مجموعهای از طرز
تلقیها ،ارزشها ،شیوههای رفتار ،حالتها و سلیقهها در هر چیزی را در برمیگیرد.
(ادلر  )232 :2311 ،در بیشتر مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در یکجا جمع
میشوند و افراد در یک سبک زندگی مشترک میشوند .به نوعی گروههای
اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده و یک سبک خاص را تشکیل
می دهند .سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیک دارد .مثال
میتوان شناخت الزم از افراد جامعه را از سبک زندگی افراد آن جامعه بدست
آورد.

(گیدنز) 11:2913،

ب -سیره ی امام رضا (ع) :

واژه شناسان معانی متعددی برای کلمه «سیره» ذکر کرده اند؛ مانند :روش،
طریقه ،سنت ،سبک و نحوه انجام دادن کار ،حرکت در روز ،حرکت در شب و
مطلق حرکت کردن و راه رفتن .سیره را مثل فطره بر وزن «فعله» گرفته اند که بر نوع
و سبک رفتار داللت می کند(.دهخدا :2911،ص  )21141-21142راغب اصفهانی
می گوید :سیره به معنای حالتی است که انسان یا غیر او بر آن حالت زندگی می
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کند؛ چه آن حالت غریزی باشد و چه اکتسابی (.راغب اصفهانی2421،ق :ص)499
منظور از سیره امام رضا (ع) در این نوشتاررفتارهای نسبتاً ثابت ،روش مند و ضابطه
مندی است که از مجموع عملکردامام (ع)در عرصه ی زندگی وی قابل استخراج
باشد.
تعریف و مفهوم کار :

در زبان عربی معموالً عمل را معادل کار که واژهای فارسی است بهکار میبرند .در
زبان انگلیسی برای کار واژه  workیا  Labourذکر میشود و در فرانسه واژه
Travailبه معنای کار است( .توسلی)3 :2931 ،در فرهنگ فارسی ،کار به معنی آن
چیزی است که از شخص یا شئ صادر شود یا آنچه با فعل و عمل انجام گیرد و
آنچه در عالم خارج تحقق پذیرد( .معین )93 :2932،در فرهنگ قرآن واژههایی که
برای «کار اقتصادی» به کار رفته عبارتند از « :استاجره» (قصص« ،)11 :یضربون فی
االرض» (مزمل« ،)11 :لتبتغوا فضال من ربکم» (اسراء« ،)21 :و اعدوا لهم ما استطعتم
من قوة»( .انفال )11 :کار از نظر خصوصیات ظاهری و توصیفات زبانشناختی،
سازهای اجتماعی است .از دیدگاه جامعهشناسی ،کار یک کنش و یک فرآیند است
که به شدت از بافت اجتماعی ـ فرهنگی جامعه متأثر است .از نظر تاریخی برای
نخستین بار کارل مارکس اقتصاددان و جامعهشناس آلمانی کار را در معنای
اجتماعیاش مطرح کرد .به نظر وی کار کنشی است که بین انسان و طبیعت برقرار
میشود و انسان در جریان تغییر طبیعت ،خود نیز تغییر میکند( .حاجیزاده میمندی،
)21 :2933
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جایگاه کسب وکاردرسبك زندگي اسالمي قرآني :
نگاه قدسی و عبادی به کار ،انگیزه کار کردن را در انسان تقویت می کند و مرتبه
معنوی و اجتماعی او را باال می برد .در همین ارتباط ،در قرآن مجید می خوانیم:
«درجات و مقامات عالي ،ویژه مؤمناني است که تالش های عملي مثبت و سازنده دارند».
(طه)57:

بی شک اسالم در دنیا پرچمدار ارزش گذاری بر مقوله کار و کارگر است و اصوالً
هیچ ارزشی برای انسانها در عالم خلقت چه در بعد معنوی و چه در بعد مادی متصور
نیست مگر در سایه سعی و تالش زیرا قرآن کریم می فرماید :
« لَیسَ لالِنسانَ اِلّا ما سَعي » (نجم »)43 :و «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما
اکتسبن » (نساء )40:

از ویژگی های بارز دین مقدس اسالم توجه به ابعاد مختلف زندگی انسان است و
هیچگاه انسانها را در حصار معنویت محدود نکرده بلکه برای بعد زندگی مادی آنان
نیز اهمیت قائل است  ،بطوریکه کار و تالش شخص مسلمان را در قلب زندگی
اسالمی و انسانی عبادت دانسته و آن را به معنویت که همانا اجر ماندگار و پایدار
است پیوند می دهد  .بی تردید اسالم اهمیتی را که برای کار قائل شده در هیچ
مکتبی در دنیا وجود ندارد  .در حدیثی قدسی آمده است که فرموده  « :ای احمد ،
عبادت  21قسمت است که نه قسمت آن کسب روزی حالل است پس هرگاه غذا و
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نوشیدنی خود را پاک ساختی و از راه حالل بدست آوردی  ،تو در حمایت من
هستی( » .قمی ،ج ) 991 :1،2912

ابعاد کسب وکار در سبك زندگي امام رضا(ع)
ابعاد کسب وکار در سبك
زندگي امام رضا(ع)

بعد عبادی

بعد جهادی

الف  -بعد عبادی کسب وکار در سبك زندگي امام رضا(ع) :

یکی از مهمترین مواردی که شارع اسالم برای ایجاد رغبت به کار مطرح کرده است
تصریح به این مطلب است که دعای آدم بیکار مستجاب نمي شود.پیامبر اکرم (صلی
اهلل علیه و آله و سلم) می فرماید :دسته هایی از امت من دعایشان مستجاب نمی شود
و یکی مردی است که در خانه می نشیند و می گوید :پروردگارا روزی مرا برسان.

(حکیمی ومحمود:2934،ص )419
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کار وکوشش ،قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دست یابی به اهداف و
آرزوهای بلند است .خداوند در این باره هیچ بخلی نورزیده است .هرکه این قانون
را به درستی به کار گیرد ،دنیای او رونق می گیرد و شکوفا می شود؛ اگرچه بر
آیینی جز آیین اسالم باشد .در مقابل ،هرکه از این قانون مهم ،غفلت کند و آن را
نادیده انگارد و وانهد ،دچار تنگنا ،عقب ماندگی و تهی دستی خواهد شد؛ اگرچه
مسلمانی شیعی و دارای مکتب «اثنی عشری» باشد و گرچه شب و روز خویش را به
دعا و توکل و عبادت سپری کند .امام رضا(ع) به خوبي از این قانون آگاه بود،
چنان که سامان بخشیدن به دنیای انسان ها را در گرو پای بندی به این قانون می
دانست .در نتیجه ،آنها را به کار و کوشش فرا می خواند .احمد بن ابی نصر بَزّنطی
می گوید« :به امام رضا(ع) گفتم :کوفه به من نمی سازد و زندگی در آن همراه با
مضیقه است .زندگی ما در بغداد بود و درآنجا در روزی برمردم گشاده

است.

حضرت فرمود« :اگر مي خواهي بیرون بروی برو؛ چرا که امسال ،سال آشفته ای است و
مردمان را چاره ای جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست.

پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات زندگي از دست مده» (.حکیمی
ومحمود،ج:2934، 1ص )911
ب  -بعد جهادی کسب وکار در سبك زندگي امام رضا(ع) :
از دیدگاه امام رضا(ع) ،ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام
مجاهدین فی سیبل اهلل (جهادگران در راه خدا) می داند و می فرماید:

«ان الذی
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یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجراً من المجاهد في سبیل اهلل؛ آن که با کار و
کوشش ،در جست و جوی مواهب زندگي برای تأمین خانواده خویش است ،پاداشي

بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد» (.الغاری ،جلد  :1،2931صفحه  .)133امام (علیه
السالم) در این روایت به ارزش تشریعی کار اشاره می کنند .با توجه به ضرورت
تکوینی و طبیعی آن ،ضرورت و وجوب تکلیفی و شرعی نیز روشن می گردد.
انسان با توجه به معیارهای دین ،مکلف است از قانون آفرینش سر پیچی نکند ،تا
دچار پیامدهای ویرانگر آن نگردد .نظام تشریع و باید و نبایدهای قانونی اسالم ،با
نظام تکوین و سنت های آفرینش هماهنگ است.همین نگاه را می توان در سبک
زندگی رسول گرامی اسالم(ص)مشاهده نمود آنجا که می فرماییند « :کسی که در
جهت تأمین نیازمندی های خانواده اش بکوشد مانند مجاهدی است که در راه خدا
جهاد می کند( » .نوری ،ج 2413،1ه :ص  ) 414ویادر روایت

دیگر می فرمایند « :

تالش و کوشش در جهت بدست آوردن روزی حالل برای خانواده ،نزد خداوند
متعال از یکسال کامل شمشیر زدن و ریخته شدن خون بهمراه امام عادل با فضیلت تر
است( » .متقی هندی ،ج 2411،4ه :ص )1
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آثارفردی و اجتماعي کسب وکار در سبك زندگي امام رضا(ع)

آثارفردی و اجتماعي
کسب وکار در سبك
زندگي امام رضا(ع)

خالصي از

آزادگي

سرمایه

کسب

افزایش

تامین اجتماعي

فقر و

و

برای

آرامش

عزت و

نیازمندان و

حال و

روحي

شخصیت

خدمت رساني

گرسنگي

شرافت

آینده

انسان

به جامعه

 -4خالصي از فقر و گرسنگي
انسان با کار وتالش در عرصه های مختلف نیاز های مادی خود را رفع نموده واز
فقر وگرسنگی نجات می یابد .هیچ یک از اهل بیت(ع) پیروانشان را به فقر و تهی
دستی فرا نخواندند؛ چرا که فقر ،به طور طبیعی می تواند سرچشمه بسیاری از غصه

آرمان شهر رضوی41/

ها ،لغزش ها و تبه کاری ها باشد« .بررسی مشکالت اجتماعی و سبب جویی
نابسامانی ها روشن می سازد که فقر اساس بسیاری از مشکالت اجتماعی و
نابسامانی های زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی است .تردید نیست که انسان
دراین زندگی ،درکالبدی جای دارد از مواد طبیعی تشکیل یافته است و با اشیایی
سر و کار دارد و در فضایی زندگی می کند به وسایل و کاالهای مادی نیازمند
است .غذا ،لباس ،مسکن ،نظافت و بهداشت ،همه در طبیعت این زندگی و الزم
تداوم حیات انسانی است و نبود یا کمبود هر یک از این امور ،ناتوانی ،بیماری و
فرسایش و پیری زودرس را در پی خواهد داشت» (.محمد حکیمی  ،ج  ،2ص
)11

برهمین اساس است که امام رضا(ع) فرمود« :المسکنة مفتاح البوس؛ بینوایي و فقر،

کلید بدبختي و بیچارگي است( ».مجلسی  ،ج2419 ،31ه:ص )111لذا فقر می تواند
مقدمه ورود انسان به بسیاری از گرفتاری ها و بیچارگی هادر زندگی فردی و
اجتماعی باشد .در نگاه و سبک زندگی امام رضا(ع)یکی از عوامل فقر ظلم
معرفی شده است .امام رضا (علیه السالم)

فرمود«:اذا اکل االنسان مال الیتیم ظلماً...

فکانه قد قتله و صیره الي الفقر و الفاقة .......آنگاه که انسان مال یتیم را به ستم بخورد بي
تردید چون این است که او را کشته  ،و او را دست به گریبان تهیدستي و بینوایي کرده

است » .فقر ،در بسیاری از موارد معلول ظلم اجتماعی است .و ظلم به صورت عام،
در بیشتر موارد اقتصادی است ،و در روابط مالی و نظام تولید و توزیع و مصرف
صورت می گیرد و در اکثریت مردم موجب محرومیت از دست یابی به کاالها و
مواد الزم زندگی می گردد ،و به صورت خاص از طریق غصب ،سرقت ،گران
فروشی ،احتکار ،کم فروشی ،استثمار و کم بها دادن به کار و کاالی دیگران و
استئثار و ویژه ساختن اموال عمومی (خاصه خواهی) ،ربا خواری و دیگر راه های
باطل و ظالمانه اقتصادی جریان می یابد.
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 -0آزادگي و شرافت
احساس بینیازی از دیگران و شرافت مرتبط با آن در گرو کار و تالش است .اسالم
فردی را که از طریق زور بازو و عرق پیشانی نان می خورد  ،می ستاید و مدح می
کند ،و فردی را که سر بار دیگران است را نکوهش می کند تا جایی که او را
مبغوض ترین انسان نزد خدا می داند.

(حکیمی ومحمود،ج:2934، 1ص )923عزتمندی مسلمان وبی نیازی آنان دغدغه
اولیاء گرامی اسالم است.انسان در اثر تالش به همه چیز و همه فضیلتها و
ارزشهای معقول زندگی اجتماعی دست مییابد و زندگی جاودانی را تدارک
میبیند  .امام رضا (علیه السالم) فرمود...« :لیس للناس بد من طلب معاشهم ،فال تدع الطلب
.....مردم ناگزیرند در تالش زندگي خویش باشند ،پس کوشش در راه کسب مال را رها

مکن( » .حکیمی ومحمود،ج:2934، 1ص )911
کار کردن ،موجب می شود انسان به کمک دیگران امید نبندد و دست تکدی و نیاز
به سوی این و آن دراز نکندو با این کار به شرافت خود لطمه نزند .شایدبه همین
سبب است که امام علي علیه السالم در وصیتي به فرزندش امام حسن علیه السالم فرموده
است:

« اگر می خواهی آزاد باشی و حریت داشته باشی ،مانند بندگان و غالمان زحمت
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بکش و کار کن .امید و آرزوی خود را از مال جمیع انسان ها قطع کن ،هرگز چشم
طمع به مال و ثروت و اندوخته دیگران نداشته باش .اگر کار و کسبی به تو پیشنهاد
شد ،نگو این کار کسرشأن من است و درجه و مقام مرا در جامعه پایین می آورد.
زیرا هیچ چیز به اندازه اینکه انسان از دیگران توقع و تقاضا داشته باشد و استمداد
کند ،او را پست ،حقیر و خوار نمی کند .تو تا وقتی از دیگران بی نیاز باشی و چشم
طمع به مال کسی ندوزی و از فردی هدیه نخواهی ،از همه بلندقدرتر نیزخواهی بود.
» ( فاضل :2913،ص ) 33
 -4سرمایه برای حال و آینده
کار و اشتغال هم خود  ،سرمایه و گنج است و هم وسیله رسیدن به سرمایه و گنج می
باشد .اگر کار کردن نباشد هیچ رشد و پیشرفتی در زندگی انسان حاصل نمی شود.
از این رو  ،شکّر طبع شاعران پارسی گوی  ،به مثلی تبدیل شده است که مردم را به
کار و تالش فرا می خواند.
برو کار می کن مگو چیست کار

که سرمایه جاودانی است کار

(دهخدا  ،ج :2931 ، 2ص )913
سرمایه جاودانی خواندن کار  ،ما را به این مهم رهنمون می شود که سعادت ابدی
وخوش بختی دو سرای ما  ،در گروه کار است و این سرمایه و گنج بی پایان  ،با
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زحمت و تالش به دست می آید چنان که در شعر سعدی که اکنون حالت مثلی
دارد آمده است:
نابرده رنج  ،گنج  ،میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

(همان  ،ج  ، 4ص )231
در فرهنگ دینی ما نیز توجه ویژه ای به کار و داشتن حرفه شده است که نمونه هایی
از آن را در برخورد پیشوایان دینی با افراد بی کار و سربار جامعه و نیز در تشویق
های امامان معصوم به افراد فقیر و بی کار به کارکردن  ،می توان یافت .از این روکار
سرمایه ای برای حال و آینده است و از امام رضا (ع) روایت شده است« :اعمل لدنیاك
کانك تعیش آبداً ؛ برای دنیایت چنان عمل کن که گویا برای همیشه زنده ای».

( شیخ

حر عاملی ،ج 23،2419ه :ص )31یعنی چنان به کسب و کار مشغول باش گویا اینکه
همه عمر می خواهی زنده باشی و به مال و سرمایه احتیاج داری و دور اندیش باش.
 -3کسب آرامش روحي
انسان با کسب درآمد از نظر روحی آرامش مییابد .زیرا فرد نیازمند از نظر روحی
در اضطراب و نگرانی است .پیامبر(ص) می فرماید « :انسان هر گاه نیازهای خود را
تأمین کند آرام میگیرد( » .نوری ،ج 2413،1ه :ص  ) 414کار و فعالیت و به
مصرف رسیدن درست انرژیهای ذخیره بدن ،به روح صفا و به دل نرمی و خشوع
می دهد ،بر عکس بیکاری ،که موجب کدورت و تاریک شدن روح و موجب
قساوت و سختی دل است .امام رضا (ع) در سخنی به نقش معیشت کافی در آرامش
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روحی و روانی انسان این گونه اشاره می فرماید«:ان االنسان اذا ادخر طعام سنته حف
ظهره و استراح؛ چون آدمي خوراك سال خویش را ذخیره کند ،بارش سبك مي شود و

آرامش مي یابد( ».حکیمی ومحمود،ج :1،2934ص )211
 -7افزایش عزت و شخصیت انسان
کار و عمل از نظر اسالم بسیار محترم و مورد تکریم است ،زیرا احترام و قابل
تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است .اگر به نتیجه کار و زحمت توجه
شود ،می بینیم که نتیجه کار تنها خالصی از فقر و گرسنگی نیست ،بلکه نتایج
دیگری هم به دنبال دارد ،از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می
افزاید و او را در نظرش محترم می نماید ،یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به
شخصیت در او ایجاد می کند .در مقابل کار ،بیکاری است که کوچکترین اثرش
این است که احترام و شخصیت انسان را پیش دیگران و پیش خودش از بین می
برد و همین در هم شکستن شخصیت انسان سبب می شود که تن به هر پستی و
بیچارگی بدهد و انواع ابتالئات ناشی از گناه برایش پیدا شود .امام رضا (علیه السالم)
فرمود« :اذ اقبلت الدنیا علي انسان اعطته محاسن غیره ،و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن
نفسه ......هرگاه دنیا (مال و ثروت) به انساني روی آورد ،نیکي های دیگران را به او مي
دهد وهرگاه به کسي پشت کند (و او فقیر شود) نیکي های خودش را نیز از او مي

گیرد ( » .صدوق ،جلد  :1،2919صفحه  )291از آثار فقر ،سلب شخصیت است.
زیربنا و ارکان اصلی هستی آدمی شخصیت او است و بازده زندگی هر انسان و
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چگونگی آن ،به شخصیت او بستگی دارد .انسان های تحقیر شده و بی شخصیت،
نمی توانند مبدا حرکت و کارهای مهم اجتماعی باشند .افراد با منش و با
شخصیت ،خاستگاه حرکت های مهم و ارزنده اند و پشتوانه حرکت و اقدام انسان
های دیگر نیز می توانند باشند.طبق تعبیر برخی از احادیث ،حیات انسان به حیات
شخصیت او بستگی دارد ،و مرگ او در مرگ و سلب شخصیت او نهفته است.در
طبقه فقیر ،نخستین اثر فقر ،سلب شخصیت است که در حدیث امام رضا (علیه
السالم) آمده بود .فقر موجب ناتوانی جسمی است ،و ناتوانی جسمی در ناتوانی
روحی و روانی اثر می گذارد ،و این خود علت تزلزل در شخصیت و ضعف اراده
و احساس خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس می گردد.پیامد دیگری نیز در فقر
هست که موجب سلب شخصیت است و آن این که فقر به سیمای ظاهری انسان
نیز صدمه می زند ،و سیمای ظاهری آدمی در موضع و موقعیت اجتماعی او
دخالتی فراوان دارد .نظر وتوجه مردم ،شخصیت را باال می برد و اعتماد آدمی را
نسبت به خود افزون می سازد.
این که امام رضا (علیه السالم) ،در سخنانشان فرمودند ...« :اذا ادبرت عنه سلبته محاسن
نفسه ؛ هرگاه (دنیا و پول) از انسان روی بر گرداند نیکي های او را از او مي گیرد» ....

برای همین علت اساسی است که انسان نیازمند با از دست دادن مظاهر زیست مادی،
نیکی های نهفته در خویش را نیز از دست می دهد ،و توان و منش و خوی و
استعداد و خصلت های خود را هیچ می انگارد .انسان های تهیدست ،اغلب دارای
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بسیاری از خصلت های واالی انسانی هستند که می تواند شخصیت آنان را تعالی
بخشد و موجب اعتالی حیثیت انسانی و موقعیت اجتماعی آنان گردد ،و از آنان
افرادی بسیار مفید و ارزشمند بسازد ،لیکن در اثر فقر ،این خصلت های ارزنده
شکوفایی ندارد ،و احترام و ارج گزاری دیگران را موجب نمی گردد ،و موجب
رشد و پیشرفتی نمی شود .
 - 6تامین اجتماعي نیازمندان و خدمت رساني به جامعه
با کسب و کار فقر دفع میشودوکسب در آمد باعث میشود فرد بتواند به دیگران
کمک کند .فرد باید در بعد اجتماعی مفید و مؤثر باشد.

امام رضا (علیه السالم)

فرمود... « :الن اهلل ـ تبارك و تعالي ـ کلف اهل الصحه القیام بشان اهل الزمانه و البلوی...
...خداوند توانمندان را مکلف کرده است تا برای (اداره) امور بیماران زمینگیر و دیگر

مبتالیان قیــام کنند ( » .صدوق ،جلــــد  :1،2919صفحــــــــــه  13؛ حکیـمـــی
ومحمود،ج :1،2934ص  )199اصلی را که این تعلیم رضوی ارائه می دهد ،یعنی
مددکاری و حس تعاون اجتماعی ،در همه تعالیم آسمانی آمده است ،و همه رهبران
الهی مردمان را بدان فرا خوانده اند .بنابراین اصل ،هر توانمند نسبت به ناتوان تا مرز
توان یابی ،تکلیف دارد ،و کمک رسانی و یاری دهی به بینوایان و درماندگان تا مرز
بی نیازی و خود کفایی آنان پیش می رود .تا آن اندازه کمک به ناتوانان خواسته
شده است که آنان بتوانند در انجام تکالیف دینی خود توان یابند ،یعنی انسان هایی
نیرومند ،سالم ،آراسته و استوار باشند ،و خوراک ،پوشاک ،مسکن ،بهداشت،
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وسایل رفاهی ،وسایل آموزش و پرورش و رسیدن به دیگر آگاهی های الزم و سایر
مایحتاج زندگی را در اختیار داشته باشند .بیمار ،ضعیف ،بیسواد ،ناآگاه و ناتوان
نباشند ،که نتوانند در جامعه عضوی مفید باشند.
امام رضا (علیه السالم) از پدران خود ،از امام سجاد (علیه السالم)  ،از امام حسن
(علیه السالم) در شمارش خصلت های پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) می فرماید:
« برترین مردم نزد پیامبر کسي بود که خیرخواهي اش نسبت به مسلمانان فراگیرتربود ،و
بزرگترین مردم نزد او کسي بود که در بخشش مالي و مدد رساني بهتر رفتار مي کرد» .

( صدوق ،جلد :2919 ،2صفحه  )921خدمت رسانی به مردم و کمک به نیازمندان
در سبک زندگی امام رضا (ع)بسیار مشهود است به طوری کهامام رضا (علیه

السالم) در خراسان ،همه اموال خویش را در روز عرفه (میان مردم و نیازمندان)
تقسیم کرد( .در این هنگام) فضل بن سهل گفت « :این کار زیان است.

امام (علیه

السالم) فرمود :بلکه این کار غنیمت و سود است .آن چه را برای دست یابي به پاداش
الهي و کرامت انساني بخشیدی ،زیان مشمار (» .مجلسی  ،ج2419 ،43ه:ص)211

نتیجه گیری :
از ویژگی های بارز سبک زندگی اسالمی توجه به ابعاد مختلف زندگی انسان
است و هیچگاه انسانها را در حصار معنویت محدود نکرده بلکه برای بعد زندگی
مادی آنان نیز اهمیت قائل است  ،بطوریکه کار و تالش شخص مسلمان را در قلب
زندگی اسالمی و انسانی عبادت دانسته و آن را به معنویت که همانا اجر ماندگار و
پایدار است پیوند می دهد ،لذا در سبک زندگی امام رضا (ع) به کار وتالش هم
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نگاه عبادی و هم نگاه جهادی دیده می شود.از این رو فلسفه تکوینی و تشریعی کار را
تبیین می نماید  .نگاه به کسب و کار با این زوایا آثار فراوانی در جنبه های فردی و
اجتماعی به دنبال دارد که در سبک زندگی امام رضا (ع) می توان به مهم ترین آن در

موارد زیر اشاره کرد  :کسب و کار موجب خالصی از فقر و گرسنگی که کلید
تمام بیچارگی هااست می شود و از آزادگی و شرافت و حریت انسان حفاظت و
پاسداری می کندو امید به زندگی و آینده را در انسان زنده می دارد و باعث
آ رامش روحی انسان شده و عزت و شخصیت او را در نزد خودش وهمچنین در
جامعه افزایش می دهد و باعث خدمت رسانی به جامعه و تامین اجتماعی نیازمندان
می شود .
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❃
بررسي تأثیر آموزه های تربیتي مبتني بر فرهنگ رضوی در سالمت رواني
اعضای خانواده
علی حیاتی

کارشناس ارشد پژوهشگری -مدرس دانشگاه

چکیده
یکی از مهمترین عناصر سالمت یک انسان«،سالمت روانی»اوست« .سالمت روانی» یعنی؛
ادراک مثبت فرد از رویدادها و شرایط زندگی .انسان دارای روان سالم است که می تواند
در مسیر تعالی گام بردارد .شخصیت آدمى عمدتاً از طریق«خانواده» شکل می گیرد .به
همین دلیل«خانواده» در شکل گیری سالمت روانی اعضا نقش مؤثری دارد .در فرهنگ
تربیتی ائمه اطهار(ع)،برای داشتن روان سالم،نکته های فراوانی نهفته است ،این پژوهش با
هدف بررسی تأثیر آموزه های فرهنگ رضوی بر«سالمت روانی»اعضای «خانواده» ،انجام
شده است .ابتدا هفت مؤلفه به عنوان متغیرهای مستقل در موضوع سالمت روانی«خانواده»
از احادیث اما م رضا(ع) استخراج گردید که عبارتنداز؛ صله رحم،توکل،صبر،توسل،علم
آموزی ،فضای معنوی خانواده و رعایت حق الناس .سپس تاثیر آنها بر روی متغیر وابسته
«سالمت روانی» «خانواده» سنجیده شده است .از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده و
داده های الزم از روشهای فیش برداری و پرسشنامه بدست آمد .جامعه مورد مطالعه در
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قسمت کتابخانه ای عبارت بود از کلیه ی منابع موجود درباره موضوع مورد مطالعه و در
قسمت پیمایشی شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان در سالتحصیلی،32-31که
تعدادشان 311نفر بود .درخصوص قسمت اول نمونه گیری خاصی مد نظر نبود ولی نمونه
مورد مطالعه در قسمت دوم  ،طبق جدول مورگان219نفر از دانشجویان تعیین و با روش
خوشه ای توزیع شد .داده های پژوهش بااستفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق
نرم افزارspssتحلیل گردید .یافته های پژوهش حاکی از آن بودکه؛ هر هفت مؤلفه مورد
بررسی بعنوان متغیرهای مستقل ،بر «سالمت روانی» اعضای خانواده،تأثیر مثبت و مستقیم
داشته اند .به عبارت بهتر؛ یافته های پژوهش نشان دادکه؛ شیوه ی تربیتی مبتنی برآموزه
های فرهنگ رضوی« ،سالمت روانی» اعضای خانواده را افزایش می دهد .همچنین در
اولویت بندی مؤلفه های هفتگانه موردنظر« ،صبر»در اولویت اول تأثیرگذاری بر«سالمت
روانی» اعضای خانواده قرار گرفت ،لذا می توان چنین نتیجه گرفت که؛ داشتن صبر برای
رسیدن به «سالمت روانی»یکی از نیازهای اصلی انسان امروز است .آرامش انسان در یک
فضای دارای «سالمت روانی» باال شکل می گیرد .با داشتن صبر،بسیاری از مشکالت و
ناآرامی های زندگی حل می شود .لذا با استناد به موارد فوق چنین نتیجه می گیریم که؛
«سالمت روانی» انسان در «خانواده» ،در سایه تعالیم اسالمی  ،فرهنگ رضوی و سیره عملی
حضرات معصومین(ع) میسر می گردد.
کلیدواژگان :فرهنگ رضوی،آموزه ها ،سالمت روانی،خانواده
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مقدمه و بیان مسأله
خانواده ،نقش مهم و مؤثرى در تربیت انسان ایفا مى کند .شخصیت آدمى عمدتاًدر
سنین کودکى و از طریق آموزشهای والدین و دیگراعضاى خانواده شکل می گیر.
اغلب مردم جوامع صنعتی غرب و احتماال بیشتر مردم سرتاسر جهان،زندگی
خانوادگی را مهمترین جنبه زندگی خود می دانند.اسکات و پرین در نخستین گزارش
مرکز تحقیقات تغییرات اجتماعی خرد ،به این نکته اشاره می کنند که«رویدادهای
خانوادگی تا حد زیادی مهمترین جنبه زندگی مردم شمرده می شود» .به طور کلّى،
والدین فرزندان خود را با آموزش های مستقیم و غیر مستقیم تربیت مى کنند .انسان
یک موجود چند بُعدى است و خداوند متعال برای تکمیل هر بُعد از ابعاد وجودی
وی نیازها و تمایالتی قرارداده است .ازجمله ی ابعاد وجودی انسان می توان به بُعد
«روانی» او اشاره کرد .بُعد روانی و سالمت آن از نظر اسالم و به ویژه در فرهنگ
انسان ساز شیعه بسیار حائز اهمیت است .انسان دارای روان سالم می تواند از عهده
تکالیف فردی و اجتماعی خود برآمده و منشأ خدمات ارزنده اجتماعی و انسانی
گردد .شاکله ی وجودى انسان و اساس خصوصیات روانی وى از ابتداى کودکى ـ به
خصوص در سال هاى اولیه عمر ـ در خانواده پى ریزى مى شود .در سیره ی عملی و
فرهنگ تربیتی ائمه  ،مضامین و نکته های فراوانی نهفته است .این گنجینه تربیت
معنوی موهبت الهی و زمینه ی پیوند آسمانی انسانهاست .زیرا تاکنون هیچ مدل کامل
تربیتی توسط مکاتب مختلف بشری برای تربیت انسانها ارائه نشده است .نقص مهم
مکاتب تربیتی برخاسته از تفکر اندیشمندان بشری این است که؛ هرکدام از آنها به
یک بُعد از ابعاد وجودی انسان توجه ویژه نموده و از پرداختن به سایر جنبه های
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وجودی او غافل بوده اند .به همین خاطر انسان تربیت شده در سایه ی اندیشه تربیتی
برخاسته از تفکر بشری،از رسیدن به کمال واقعی عاجز است .تنها مکتب تربیتی که
می تواند انسان را به کمال واقعی برساند مدل و الگوی تربیتی مبتنی بر تعالیم اسالمی
و الهی است .نمونه های واقعی این مدل تربیتی ،پیامبران و ائمه معصومین(ع)می باشند.
این گنجینه ی عظیم تربیتی  ،بسان دریایی است که هر کس به فراخور شایستگی و
بضاعت فکری خویش می تواند از این دریای بیکران تربیتی بهره گیرد .محقق دراین
مقاله بنابه فرصت و بضاعت علمی خویش ،به مطالعه موردی بر روی  213نفر از
دانشجویان دان شگاه فرهنگیان استان زنجان ،در خصوص تأثیر آموزه های فرهنگ
رضوی بر«سالمت روانی» اعضای خانواده پرداخته است .از آنجا که مؤلفه های
تأثیرگذار بر «سالمت روانی» اعضای خانواده متعدد بوده اند ،لذا محقق در این
پژوهش به مطالعه و بررسی نقش هفت مؤلفه ی(صبر،توکل،فضای معنوی
خانواده،توسل به ائمه اطهار(ع)،رعایت حقوق دیگران،افزایش علم و آگاهی و صله
رحم)که همگی برگرفته از احادیث حضرت امام رضا(ع)درباره «سالمت روانی» است
 ،پرداخته و اثر هرکدام از آنها را در «سالمت روانی» اعضای خانواده بررسی و در این
راستا به این سؤال اصلی پاسخ داده است که  ،مؤلفه های هفتگانه ی فوق چه نقشی
در«سالمت روانی»افراد خانواده داشته و اولویت بندی این مؤلفه ها در جامعه ی مورد
مطالعه چگونه می باشد؟
سؤاالت پژوهش
« -2صله رحم» چه نقشی در «سالمت روانی»اعضای خانواده دارد؟
« -1توکل» چه نقشی در «سالمت روانی»اعضای خانواده دارد؟
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« -9صبرو شکیبایی» چه نقشی در«سالمت روانی»اعضای خانواده دارد؟
« -4توسل» به ائمه اطهار چه نقشی در «سالمت روانی»»اعضای خانواده دارد؟
« -1علم آموزی وافزایش آگاهی» چه نقشی در «سالمت روانی»اعضای خانواده
دارد؟
« -1رعایت حق الناس» چه نقشی در«سالمت روانی»اعضای خانواده دارد؟
« -3فضای معنوی خانواده» چه نقشی در «سالمت روانی»اعضای خانواده دارد؟
 -1اولویت بندی هریک از عوامل فوق بر اساس میزان اثرگذاری بر «سالمت
روانی»اعضای خا نواده ،در جامعه ی مورد مطالعه چگونه است؟
خانواده از منظر قرآن
 oدر قران کریم هرگاه واژه «اهل» به نام افراد نسبت داده شود و یا به آن ضمیری اضافه
گردد که به اشخاص باز گردد ،بار معنایی «خانواده» را خواهد داشت .هرچند در
برخی از این موارد مراد از «اهل» و مضاف الیه آن« ،خاندان» است .بابراین با نظرداشت
کاربرد «اهل» در آیات قرآن ،می توان به ترکیب اعضای خانواده به صورت زیر دست
یافت:
o

الف .همسر(زن) :آیات91و  99سوره مبارکه عنکبوت -آیه  41سوره مبارکه هود

 oب .زن و مردی که باهم زندگی می کنند :آیه  91سوره مبارکه عنکبوت.
 oج .فرزندان خانواده :آیات 41و 41سوره مبارکه هود-آیه  212سوره مبارکه آل
عمران.
o

د .همسران فرزندان :آیه  41سوره مبارکه هود-آیه 11سوره مبارکه یوسف.
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o

ه .برادران و خواهران :آیات 13و  91سوره مبارکه طه(فرهنگیان و

گندمکار،2913،صص.)221-229
سالمت رواني
 oدر فرهنگ پزشکی کمپل« ،سالمت روانی» چنین تعریف شده است« :افراد بهنجار از
نظر روانی کسانی هستند که با خود و محیط اطرافشان هماهنگ و سازگار هستند و با
مقتضیات فرهنگی یا قوانین اجتماع خود هماهنگی پیدا می کنند .این افراد ممکن است
واجد انحراف طبی یا بیماری باشند ولی تا هنگامی که بیماری مزبور ،استدالل ،قضاوت
 ،توانایی هوشی ،توانایی سازگاری شخصی و اجتماعی آنها را مختل نکرده است  ،از
نظر روانی سالم یا بهنجار محسوب می شوند»(کاپالن و سادوک 1113،نقل از
محمدی،2931ص.)23
 oسالمتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی عبارتست از برخورداری از بهزیستی کامل
جسمی ،روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی (محمدی،2931،ص.)21
توکل
قرآن کریم توکل را یکی از توانایی های انسان موحد می داند به طوری که می
فرماید «:إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلین» (آل عمران .)213 :از امام رضا(ع) پرسیده شد:عَنْ
حَدِّ التَّوَکُّلِّ؟ فَقالَ(علیه السالم) :أَنْ ال تَخافَ أحَدًا إِالَّاللّهَ .از امام رضا(علیه السالم)
درباره حقیقت توکّل سؤال شد .فرمود :این که جز خدا از کسى نترسى.
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توسل
قال االمام علىّ بن موسى الرّضا(ع) :إ نَّ زِیارَتى تَعْدِلُ عِنْدَاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اءلْفَ حَجَّةٍ،
فَقُلْتُ الِ بى جَعْفَرٍ علیه السالم  :اءلْفُ حَجَّةٍ؟!قالَ :إ ى وَاللّهُ ،وَ اءلْفُ اءلْفِ حَجَّةٍ ،لِمَنْ
زارَهُ عارِفا بِحَقِّهِ .امام رضا(ع) فرمود :به دیگر دوستان و عالقمندان ما بگو :ثواب
زیارت قبر من معادل است با یک هزار حجّ (نوری،مستدرک الوسائل،ج ،21
ص.)913
صبر و بردباری
در قرآن کریم در حدود 31آیه درمورد صبر سخن گفته شده است «.وَ اسْتَعِینُواْ
بِالصَّبرْ وَ الصَّلَوةِ وَ إِنهَّا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلىَ الخْاشِعِین» (بقر ه )41 :از شکیبایى و نماز یارى
جویید .امام علی ( ع) فرمودند :موقعیت صبر در برابر ایمان همانند موقعیت سر نسبت
به بدن است .امام صادق (ع) می فرمایند:کسی که به بالیی مبتال شود و صبر پیشه کند
پاداش هزار شهید را دارد .یکى از عوامل مهم در حفظ روحیه امیدوارى ،کاهش درد
و رنج سختى است .به فرموده امام صادق(ع) هیچ چیز به اندازهُ صبورى ،رنج
گرفتارى ها را کاهش نمى دهد.
رعایت حق الناس
امام علی (ع) فرمودند « :وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِک»(عالمه مجلسی
2414،ق ،ج :31ص .)13قرآن کریم فرمود« :لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ
الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» (حدید )11 :و در روایت دیگری آن حضرت
حتی ادای حق الناس را از حق اهلل مهمتر دانسته و میفرماید« :جَعلَ اهلل سُبحانه حُقوقُ
عبادِهِ مُقدّمةً علَی حُقُوقهِ فَمنْ قامَ بِحقُوقُ عباداهلل کانَ ذلک مؤدّیاً الی القیامِ بِحقوقِ
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اهلل؛ خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق
بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد»(همان،ص.)213
صله رحم
امام رضا(ع) می فرمایند :مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَاللّهُ قَلْبَهُ یَوْمَ الْقِیامَة هرکس مشکلى
از مؤمنى را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد ،خداوند او را در روز قیامت
خوشحال و راضى مى گرداند(وسائل الشیعه،جلد،12ص .)141
روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر از انواع تحقیقات توصیفی است که با ترکیبی از دو روش بررسی
اسنادی(کتابخانه ای) وپیمایش صورت گرفته است .ابزارگردآوری دادهها در بخش
اول پژوهش که عبارت بود از بررسی اسنادی ،از روش فیش برداری و در بخش دوم
پژوهش پرسشنامه ای شامل تعداد  24سؤال بسته پاسخ در خصوص«سالمت
روانی»افراد خانواده که بر اساس مؤلفههای هفتگانه مورد بررسی(صله
رحم،توکل،صبر،توسل به ائمه اطهار(ع)،علم آموزی،فضای معنوی خانواده،رعایت
حقوق دیگران) تدوین و با استفاده از مقیاس چهار گزینهای لیکرت تنظیم گردید .به
منظور بررسی روایی این ابزار ،از دیدگاه متخصصان و کارشناسان امر استفاده گردید
و پایایی پرسشنامه نیز پس از اجرای آزمایشی آن بر روی 91نفر ،با استفاده از ضریب
آلفای کرانباخ مقدار 1.12محاسبه گردید .جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش در
قسمت بررسی اسنادی عبارت بود از کلیه ی منابع ،متون و کتابهایی که درباره ی
موضوع مورد مطالعه بوده اند .در این بخش نمونه گیری خاصی مد نظر نبوده و محقق
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با توجه به فرصت و بضاعت علمی خود به بررسی تعدادی از این منابع بسنده نموده
است .جامعه ی مورد مطالعه در قسمت پیمایشی پژوهش عبارت بود از کلیه ی
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان زنجان در سال تحصیلی
 ،32-31که تعداد آنها  311نفر برآورد گردید .از این تعداد براساس جدول مورگان
 219نفر به عنوان نمونه تعیین و با روش خوشه ای جهت مطالعه انتخاب گردیدند .از
 211پرسشنامه توزیع شده 213 ،مورد بدون خدشه و قلم خوردگی جمع آوری و
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .تجزیه و تحلیل کلیه ی داده های پژوهش
که بوسیله پرسشنامه گردآوری شده بود ،به کمک نرم افزار spssانجام شد.
یافته های پژوهش
بررسي نقش صله رحم بر سالمت رواني اعضای خانواده :با توجه به این که
متغیر مستقل صله رحم و متغیر وابسته «سالمت روانی»اعضای خانواده در سطح
سنجش فاصله ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر
وابسته ،از آزمون Tتک نمونه ای استفاده و در آن به مقایسه دو میانگین مشاهده شده
و میانگین استاندارد(مقدار آزمون) پرداخته شد .آزمون مربوطه با مقدار  Tمعادل
 ،21.11درجه آزادی  211و با انحراف معیار  2.11در سطح زیر ./12معنی دار است .
بنابراینبا اطمینان باالی 33درصد می توان گفت که متغیر مستقل «صله رحم» در
افزایش «سالمت روانی»اعضای خانواده مؤثر است .
-0بررسي نقش توکل بر سالمت رواني اعضای خانواده :از آنجا که متغیر
مستقل «توکل» و متغیر وابسته «سالمت روانی»اعضای خانواده در سطح سنجش فاصله
ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر وابسته ،از
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آزمون  Tتک نمونه ای استفاده و در آن به مقایسه دو میانگین مشاهده شده و میانگین
استاندارد(مقدارآزمون) پرداخته شد .آزمون مربوطه با مقدار  Tمعادل  ،93.33درجه
آزادی  211و با انحراف معیار  1.91در سطح زیر ./12معنی دار است  .بنابراین با
اطمینان باالی 33درصد می توان گفت که متغیر مستقل «توکل» بر خداوند متعال در
امور زندگی بر افزایش« سالمت روانی»اعضای خانواده مؤثر است .
-4بررسي نقش صبر در امور زندگي بر سالمت رواني اعضای خانواده:
از آنجا که متغیر مستقل «صبر» و متغیر وابسته «سالمت روانی»اعضای خانواده در سطح
سنجش فاصله ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر
وابسته ،از آزمون  Tتک نم ونه ای استفاده و در آن به مقایسه دو میانگین مشاهده شده
و میانگین استاندارد(مقدارآزمون) پرداخته شد .آزمون مربوطه با مقدار  Tمعادل
 ،3.99درجه آزادی  211و با انحراف معیار  1.13در سطح زیر ./12معنی دار است .
بنابراین با اطمینان باالی  33درصد می توان گفت که متغیر مستقل «صبر» بر خداوند
متعال در امور زندگی بر افزایش« سالمت روانی» اعضای خانواده مؤثر است.
 -3بررسي نقش توسل به ائمه اطهار بر سالمت رواني اعضای خانواده :با
عنایت به این که متغیر مستقل «توسل» و متغیر وابسته «سالمت روانی»اعضای خانواده
در سطح سنجش فاصله ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان تأثیرگذاری متغیر
مستقل بر وابسته ،از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده و در آن به مقایسه دو میانگین
مشاهده شده و میانگین استاندارد(مقدار آزمون) پرداخته شد .آزمون مربوطه با مقدار T
معادل  ،24.13درجه آزادی  211و با انحراف معیار  1.99در سطح زیر ./12معنی دار
است  .بنابراین با اطمینان باالی 33درصد می توان گفت که از نظر افراد جامعه مورد
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مطالعه «توسل» به ائمه اطهار در امور زندگی بر افزایش “سالمت روانی»اعضای
خانواده مؤثر است.
 -7بررسي نقش علم و آگاهي بر سالمت رواني اعضای خانواده :از آنجا
که متغیر مستقل علم آموزی و متغیر وابسته «سالمت روانی»اعضای خانواده در سطح
سنجش فاصله ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر
وابسته ،از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده و در آن به مقایسه دو میانگین مشاهده شده
و میانگین استاندارد(مقدار آزمون) پرداخته شده است شد .آزمون مربوطه با مقدار T
معادل  ،11.21درجه آزادی  211و با انحراف معیار  1.11در سطح زیر ./12معنی دار
است  .بنابراین با اطمینان باالی 33درصد می توان گفت که «علم آموزی و افزایش
آگاهی»بر افزایش «سالمت روانی»اعضای خانواده مؤثر است.
 -6بررسي نقش رعایت حق الناس بر سالمت رواني اعضای خانواده :از
آنجا که متغیر مستقل«:رعایت حق الناس» و متغییر وابسته «سالمت روانی»اعضای
خانواده در سطح سنجش فاصله ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان
تأثیرگذاری متغیر مستقل بر وابسته ،از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده و در آن به
مقایسه دو میانگین مشاهده شده و میانگین استاندارد(مقدار آزمون) پرداخته شد.
آزمون مربوطه با مقدار  Tمعادل  ،1.42درجه آزادی  211و با انحراف معیار  1.39در
سطح زیر ./11معنی دار است  .بنابراین با اطمینان باالی 31درصد می توان گفت
که«:رعایت حق الناس» بر افزایش میزان«سالمت روانی»اعضای خانواده مؤثر است.
 -5بررسي نقش فضای معنوی خانواده بر سالمت رواني اعضای آن :از
آنجا که متغیر مستقل «فضای معنوی»و متغییر وابسته «سالمت روانی»اعضای خانواده
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در سطح سنجش فاصله ای می باشند  ،بنابراین جهت آزمون میزان تأثیرگذاری متغیر
مستقل بر وابسته ،از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده و در آن به مقایسه دو میانگین
مشاهده شده و میانگین استاندارد(مقدار آزمون) پرداخته شد .آزمون مربوطه با مقدار T
معادل  ،19.11درجه آزادی  211و با انحراف معیار  9.43در سطح زیر ./12معنی دار
است  .بنابراین با اطمینان باالی 31درصد می توان گفت که «فضای معنوی» خانواده
بر افزایش میزان «سالمت روانی»اعضای آن مؤثر است.

 -8اولویت بندی عوامل هفتگانه مورد بررسي بر اساس میزان اثرگذاری
آنها بر«سالمت رواني» اعضای خانواده

فرهنگ رضوی

مشاهدات

2

صبر در برابر مشکالت

112

1

توکل بر خدا در امور زندگی

243

9

فضای معنوی خانواده

213.11

4

توسل به ائمه اطهار

211.13

1

رعایت حق الناس

241.1

1

افزایش علم و آگاهی

241

3

انجام صله رحم

242

ردیف

متغیرهای مورد بررسی استخراج شده از آموزه های

میانگین

همچنان که داده های جدول و نمودار فوق نشان می دهند ،در جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش که جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان بوده است .اولویت بندی
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 3متغیر مورد بررسی در پژوهش بصورت باال بوده است که در آن متغیر صبر در برابر
مشکالت زندگی دارای اولو یت اول و به ترتیب توکل ،فضای معنوی خانواده ،توسل به
ائمه اطهار(ع) ،رعایت حقوق دیگران(حق الناس) ،افزایش علم و آگاهی و صله رحم در
اولویت های بعدی قرار دارند.
تبیین یافته ها و نتیجه گیری
از آنجا که در پژوهش حاضر  ،تأثیر همه متغیر های هفتگانه مورد بررسی بر روی متغیر
وابسته «سالمت روانی» خانوده مورد تأیید قرار گرفته است ،و همه مؤلفه های مربوطه نیز
برگرفته از احادیث گهربار امامان معصوم(ع) به ویژه حضرت امام رضا(ع) می باشند،
چنین نتیجه گیری می شود که با تربیت خانواده در سایه فرهنگ رضوی می توان «سالمت
روانی» اعضا ی خانواده را افزایش داد .در سیره ی عملی زندگی نبی مکرم اسالم(ص) و
حضرات معصومین(ع) به نهاد مقدس خانواده توجه ویژه گردیده است .سالمت روانی که
در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرارگرفته است ،در تبیین بسیاری از
متغیرهای دیگر در حوزه مسائل خانوادگی ،به عنوان یک متغیر مستقل عمل نموده و
بسیاری از جنبه های دیگر زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد .اگر اعضای خانواده ای از
«سالمت روانی» مطلوبی برخوردار نباشند ،نقشها و کارکردهای خود را در درون سیستم
خانواده به درستی انجام نخواهند داد .در نتیجه همه ی روابط فردی و بین فردی اعضای
خانواده دچار آشفتگی خواهد شد  .تحقیقات متعددی این واقعیت را نشان می دهند .در
خصوص متغیر «صبر» در خانواده ،خداوند در آیه  23سوره نساء می فرماید ...:و با زنانتان
به نیکی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد(بردبار باشید و زود تصمیم نگیرید) زیرا چه
بسا چیزی را خوش نمی دانید و خدا در آن مصلحت و خیر فراوان قرار داده است .متغیر

آرمان شهر رضوی71/

«صبر» در خانواده با توجه به این که در بین  3متغیر مورد بررسی در این پژوهش در اولویت
اول تأثیرگذاری در«سالمت روانی» اعضای خانواده قرار گرفته است ،می توان چنین
استنباط نمود که افراد مورد مطالعه به خوبی اهمیت واژه «صبر» را در زندگی دریافت
نموده اند .چه بسا نداشتن صبر در زندگی عامل به وجود آمدن هزاران مشکل و مسأله
دیگر است .با اندکی صبر می توان ریشه بسیاری از نامالیمات و ناآرامی ها را در زندگی
خشک و زندگی آرامی را تجربه نمود .در قرآن کریم ،حدود  31آیه در مورد «صبر»
سخن گفته شده است .نظیر ؛ «وَ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبرْ وَ الصَّلَوهِ وَ إِنهَّا لَکَبِیرَه إِلَّا عَلىَ الخْاشِعِین»
(بقره.)41:از شکیبایى و نماز یارى جویید و به راستى این [کار]گران است ،مگر بر فروتنان.
«یا اَیُّهَا الَّذینَّ آمَنُو اَسًتَعینُو بِالصَّبرِوَالصَّالة انً اهللً مع الصابرین(.بقره.)219:ای کسانی که
ایمان آورده اید ،ازصبر و نماز یارى جویید به راستى که خدا با صابران است.
امام رضا(ع) درباره ی اهمیت صبر چنین فرموده اند«:الیَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّى تَکُونَ فیهِ
ثَالثُ خِصال2:ـ سُنَّه مِنْ رَبِّهِ. 1ـ وَ سُنَّه مِنْ نَبِیِّهِ 9 .ـ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِیِّهِ .فَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَکِتْمانُ
سِرِّهِ .وَ أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِیِّهِ فَمُداراةُ النّاسِ .وَ أَمَّا السُّنَّه مِنْ وَلِیِّهِ فَالصَّبْرُ فِى الْبَأْساءِ وَ
الضَّرّاءِ .مؤمن ،مؤمن واقعى نیست ،مگر آن که سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش
و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش .امّا سنّت پروردگارش ،پوشاندن راز خود است ،امّا
سنّت پیغمبرش ،مدارا و نرم رفتارى با مردم است ،امّا سنّت امامش ،صبر کردن در زمان
تنگدستى و پریشان حالى است.
امام علی (ع) درباره اهمیت صبر فرمودند :موقعیت صبر در برابر ایمان همانند موقعیت سر
نسبت به بدن است .همانطور که خداوند به صابران و عده ی با آنها بودن(مع
الصابرین)،داده است ،لذا انسانی که خدا با اوست در نهایت سالمتی روحی-روانی
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قراردارد .زیرا؛ خدا در آیه  11سورة مبارکه رعد می فرمایند «:االبِذِکًرِ اهللِ تَطًمَئنُّ القُلوبِ»
دلی که خدا در آن باشد ،آرام و فارغ از هر نوع نگرانی و استرس است .و این یعنی رسیدن
به نهایت «سالمت روانی» .نکته ی دیگر قابل توجه در آیات فوق  ،قرار گرفتن واژه «صبر»
در کنار «نماز» است که از نماز در مبانی دینی ما به عنوان «ستون دین» یاد شده است .این
اتفاق مبارک ،اهمیت موضوع را دو چندان می کند .زیرا ؛ می دانیم که آرامش یکی از
گمشده های انسان امروزی است .مکاتب فکری بشری در هر دوره ی تاریخی به یکی از
ا بعاد وجودی انسان تأکید نموده و از دیگر زوایای زندگی او غافل مانده اند .بهمین خاطر
نتوانسته اند انسان را به آرامش روانی و سعادت واقعی برسانند.
یکی از مشکالت روحی -روانی انسان امروزی که ریشه و عامل اصلی همه ی مشکالت
بعدی او در زندگی است ،فاصله گرفتن از معنویت و اسیر شدن در دام «نظم افراطی» دنیای
مادی است .این پدیده اگر چه زاییده ی تفکر جوامع غیر مذهبی می باشد ،اما به دلیل
ارتباط نزدیک جوامع بشری که از آن به عنوان«دهکده جهانی»یاد می شود ،توانسته است
کم و بیش همه ی انسانهای روی زمین را  -فارغ از هر نوع گرایش مذهبی و بومی -تحت
تأثیر قرار دهد .هرچند این نا آرامی های روانی انسان  ،در حوزه ی مسائل فردی است ولی
از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است و همیشه با محیطی که در آن قرار گرفته است
در کنش متقابل می باشد ،جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد .لذا انسان ناآرام و فاقد
سالمت روانی ،در وهله ی اول  ،سالمت روانی اعضای «خانواده» را تهدید می کند و در
مراتب بعدی کل جامعه را .نهاد«خانواده» در زمینه های گوناگون مورد توجه جدی تعالیم
اسالمی است .تنها مکتبی که به همه ی ابعاد وجودی آن پرداخته و مدل آرامش واقعی را
برای اعضای آن ترسیم نموده است ،مکتب انسان ساز اسالم و تعالیم پر محتوای زندگی

آرمان شهر رضوی72/

ائمه اطهار(ع) است .آرامش و سالمت روانی انسان در گرو داشتن خانواده سالم می باشد .
این پدیده  ،زمانی رخ خواهد داد که «خانواده» تحت تربیت تعالیم حیات بخش اسالم و
سیره ی ائمه معصومین(ع) باشد .لذا پیشنهاد می گردد والدین گرامی برای فرزندان خود
چگونگی بهره مندی از گنجینه ی عظیم تربیتی در دامن ائمه اطهار(ع) را از دوره ی
نوزادی و حتی پیش از آن اقدام نمایند .برای بهره مندی مردم بالخصوص خانواده ها از
فرهنگ تربیتی ائمه اطهار(ع)،کارگاههای عملی آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر
فرهنگ رضوی برای عموم مردم به ویژه زوج های جوان برگزار گردد.
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برخي از منابع و مآخذ
 .2القرآن کریم .قرآن کریم -نهج البالغه و صحیفه سجادیه
 .1برناردز،جان(،)2914درآمدی بر مطالعات خانواده  ،مترجم :حسین قاضیان ،
تهران  :نشر نی.
 .9جعفری،قاسم وهمکار(،)2932تهیه و تدوین برنامه آموزشی مهارتهای
زندگی براساس آموزه های دینی برای دانش آموزان متوسطه،اداره کل
آموزش و پرورش استان زنجان.
 .4شیخ صدوق ،کمالالدین( 2931ق)،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ دوم.
 .1عیسی زاده،عیسی(،)2931خانواده قرآنی،قم :بوستان کتاب.چاپ اول.
 .1فرهنگیان،مجتبی و همکار(،)2913خانواده ،مسجدو نماز،دفتر مطالعات قم.
 .3قربانی ،مهدی( ،)2913هزار و یک حدیث رضوی ،مشهد ،قاف
مشهدالرضا،چاپ دوم ،ج 2
 .1کلینی ،اصول کافی( ،)2911تهران ،دارالکتب االسالمیه،چاپ چهارم ،ج.2
 .3محمدی،جمشید( ،)2931نقش عالئم اختالالت روانی و رضایت از زندگی
والدین در تبیین اختالالت روانی دانش آموزان،دانشگاه تهران،پایان نامه
ارشد.
 .21نوری ،میرزا حسین(2413ه.ق) ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،قم،
مؤسسه آل البیت.
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❃
نیاز سنجي آموزشي پیرامون شناخت سبك زندگي رضوی در بین
کاربران فضای مجازی (اینترنت)
مولود اعظمیان بیدگلی

1

چکیده

به منظور کارایی و اثربخشی ،همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز
شوند .قبل از این که آموزش واقعی اتفاق بیفتد ،مدیر آموزشی باید این موضوع را
مشخص کند که چه کسی ،چه چیزی ،چه وقتی ،چه جایی ،چرا و چگونه آموزش دهد .به
منظور انجام این امر مدیر آموزشی باید در حد توانش اطالعات را تجزیه و تحلیل
کند.سنجش همراه با «نیاز» است که آن را می توان از طرق مختلفی شناسایی کرد ،اما به
طور کلی نیاز به عنوان شکاف بین آنچه که در حال حاضر وجود دارد و آنچه که در آینده
مورد نیاز است ،توصیف می شود.
در قرن حاضر اهمیت برنامه ریزی آموزشی وانجام مراحل مختلف آن خصوصا نیاز سنجی
آموزشی نه تنها در کشورهای پیشرفته بعنوان یک ضرورت است بلکه در کشورهای در
حال توسعه نیز به تدریج جایگاه خود را پیدا کرده است .این تحقیق یک تحقیق میدانی
است که به دنبال نیاز سنجي آموزشي پیرامون شناخت سبك زندگي رضوی
2

-دانشجوی فوق لیسانس تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم  ،پژوهشگر آموزش و پرورش

molod_a11@yahoo.com
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در بین کاربران فضای مجازی (اینترنت) است که جهت تعیین نیازهای
آموزشی مورد نیاز از الگوی شناخته شده علمی کالین استفاده شده است که براساس
این الگو(کالین) به شناسایی وضع موجود و وضع مطلوب و تعیین نیازهای آموزشی بر
اساس وضع مطلوب و موجود پرداخته است .جامعه آماری کاربران فضای مجازی است که
بین گروه سنی 21-11سال قرار داشتند که تعداد 211نفر از آنها بعنوان حجم نمونه بطور
تصادفی انتخاب شده اند که به پرسشنامه  29سوالی جواب دهندو.سپس بعد از جمع بندی
پرسشنامه با نرم افزار  spss11تحلیل داده ها انجام شد.نتیجه حاصل از نظر سنجی نشان
داد که اطالعات کافی در زمینه سیره و سخنان امام رضا ندارند همچنین در زمینه سبک
زندگی امام رضا علیه السالم اطالعاتی ندارند و حتی دراین زمینه مطالعه زیادی هم ندارند
عالوه بر این سازمانهای متولی در این زمینه فعالیت قابل توجهی ندارند و حتی مطالب
پیرامون سبک زندگی ان حضرت در سایتهای مختلف مفید کم است و هم چنین اقدامی
در جهت شناسایی این سایتها و وب سایتها و وبالگهای مفید انجام نشده است بطوریکه
حتی نقش صدا وسیما هم بسیار کم رنگ می باشد.
برای رسیدن به وضع مطلوب الزم است متولیان امور برای شناساندن سبک زندگی رضوی
و نهادینه کردن این فرهنگ و باتوجه به اینکه می توان از طریق فضای مجازی و حضور
کاربران زیاد در این حیطه ،فعالیتهای موثری انجام دهند.
واژگان کلیدی:امام رضا ،نیاز سنجی اموزشی ،سبک زندگی رضوی،کاربران فضای
مجازی.
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مقدمه

اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی  ،اجرای صحیح و مبتنی بر
واقعیت فرایند نیازسنجی است  .نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است
و هر قدر این سنگ زیرین بنیانی تر و مستحکم تر باشد  ،بنای روی آن محکم تر و آسیب
ناپذیر خواهد بود  .در قلمرو آموزش  ،نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های اساسی و
ضروری فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود و هر کجا که مسئله تدوین طرحها و
اتخاذ مجموعهای از تدابیر آموزشی مطرح باشد ،از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شود و
مبنای منطقی هر برنامه وجود نیاز یا مجموعه ای از نیازهاست  .برنامه ریزان آموزشی در
سراسر جهان و در تمامی سازمانهایی که با آموزش سروکار دارند  ،ناگزیرند برای تدوین
برنامه ها و طرحهای آموزشی خویش  ،دالیل قانع کننده ای داشته باشند ( .فتحی
واجارگاه 2919:ص.)11
نیازسنجی در واقع فرایند جمع آوری و تحلیل اطالعات است که براساس آن نیازهای افراد
 ،گروهها  ،سازمانها و جوامع مورد شناسایی قرار می گیرد  .معموالً هر برنامه آموزشی و
درسی برای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود  ،طراحی و اجرا گذاشته میشود  .از
این رو گام آغازین در فرایند برنامهریزی  ،شناسایی هدفها یا نقاط مطلوب است  .هدفها
عموماً ریشه در نیازها دارند  .از این رو برای طراحی و اجرای برنامه های واقع بینانه و
اثربخش  ،ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها  ،اهداف ویژه برنامه
تدوین شوند و سپس مجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترین وجه نیازها را محقق می
سازند  ،پیش بینی شوند  .شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی  ،پیش نیاز یک
سیستم آموزشی موفق است  (.فتحی واجارگاه 2931 :ص.)13
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بیان مسئله

امامان بزرگوار همگی دارای بهترین وبرترین خصوصیات اخالقی ورفتاری بوده
اند.فضایلی همچون صبر؛ایثار؛فداکاری ؛مقاومت؛ایمان و..که درتمامی این
بزرگواران به زیباترین شکل ممکن ودرحد متعالی خویش وجود داشته است
هرکدام ازاین ستارگان پرفروغ تاریخ رابه اندیشه می کشانیده است (شیرازی
2931:ص.)1دراین میان سبک زندگی امام همام علی بن موسی الرضا(ع)همچون پدرانش
برای همیشه تاریخ چراغ روشن جویندگان کمال ومعرفت می باشد.
دنیای پرسرعت و شگفت انگیز اکنون نشان می دهد فناوری ابزاری برای گسترش
قدرتهای فیزیکی و احساسی انسان و عنصری بنیادی در رسیدن به اهداف انسانی می باشد
(ذوفن)3 ،2911 :که به کارگیری خالقانه علم برای اهداف انسانی و پلی بین استعدادها و
قدرت آدمی است (ذوفن .)1 ،2911:و به تبع آن فناوری اطالعات فرایندی جهت
گردآوری ،انتخاب ،ذخیره سازی و کاربرد اطالعات در زمینه های مورد نظر و انتقال آن
اطالعات از طریق کامپیوترهای چند رسانه ای برای طراحی ،انتخاب محتوای آموزشی و
مدیریت فرآیند یاددهی -یادگیری به صورت شبکه ای از یادگیرندگان ،یاد دهندگان،
کارشناسان ،طراحان آموزشی و فن ساالران رایانه می باشد که در فضایی پویا ،زمان واقعی
و مشارکتی روی می دهد (ابراهیم زاده ، 2911:ص.)1
از آنجا ک ه زندگی مادی ومعنوی انسانها در هم تنیده است وجدا سازی میان نیازهای
دنیوی واخروی کامال امکان پذیر نیست امامان عالوه برپاسخگویی به نیازهای معنوی
ومعرفتی در جنبه های حیات مادی انان نیز تاثیر گذار بوده اند(ترابی ،2911:ص.)39تبیین
خالصانه سبک زندگی بزرگان دین و همچنین تبیین خالصانه دین اسالم در فضای مجازی
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سبب بسط اسالم می شود با توجه به اینکه در روایات ،امام صادق(ع) میفرماید که اگر
اهل بیت(ع) را آنگونه که هستند به مردم شناسانده شوند ،مردم از آنها رویگردانی
نمیکنند بنابراین اگر دین به شکل صحیح در اینترنت معرفی شود ،تاثیرگزاری بیشتری
خواهد داشت چون اسالم دین فطرت است و فطرت پاک ،دین صحیح را در هر کجای
دنیا که باشد میپذیرد.
شرایط حاضر نشان می دهد که در فضای مجازی (اینترنت) پیرامون سبک زندگی رضوی
مطالب بسیار کم واگر هم سایتهایی وجود دارد تبلیغاتی برای شناساندن این سایتهای مفید
انجام نمی شودوبه همین منظور به دنبال تحقیقی میدانی برآمدیم تا نظرات کاربران فضای
مجازی را جویا شویم واطالعات ایشان در زمینه سبک زندگی امام رضا علیه السالم و
اطالعاتی که دراین زمینه از فضای مجازی بدست اورده اند را مطلع شویم .با نتیجه گیری
بتوان یم راهکارها و پیشنهادهایی را برای متولیان امور ارائه دهیم تا بتوانیم در نهادینه کردن
فرهنک رضوی سهم کوچکی داشته باشیم.
اهداف تحقیق
تعیین نیازهای آموزشی شناخت سبک زندگی رضوی در بین کاربران فضای مجازی .
اهداف جزئي
 .2بررسی میزان شناخت کاربران فضای مجازی از سبک زندگی رضوی
 .1بررسی وضع موجود از شناخت سبک زندگی رضوی و وضع مطلوب
 .9ارایه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی
 .4تعیین نقش متولیان امور دراین زمینه
 .1تقویت و گسترش فرهنگ رضوی درمیان کاربران فضای مجازی
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سواالت تحقیق
 .2به چه میزان با نحوه تولد-زندگانی – امامت و شرایط حضور امام رضا (ع)
درایران آشنا هستید؟
 .1بچه میزان با نحوه شهادت امام رضا (ع)آشنایی دارید؟
 .9به چه میزان از سبک زندگی امام رضا (ع)اطالع دارید؟
 .4چه اندازه گفتار و سخنان امام رضا(ع) را فراگرفته اید؟
 .1پیرامون سیره عملی و سخنان امام رضا (ع)به چه میزان مطالعه دارید؟
 .1به نظر شما به چه میزان وایات و احادیث و سخنان امام رضا(ع) در قالب کتاب –
داستان وقصه در محیط مجازی موجود است؟
 .3به نظر شما فضای مجازی در شناساندن سبك زندگي امام رضا علیه
السالم به جامعه به چه اندازه تالش کرده است؟
 .1اطالعات شما پیرامون سبک زندگی و سیره رضوی تا چه اندازه از فضای مجازی
بدست آمده است؟
 .3به نظر شما صدا وسیما در زمینه انتقال فرهنگ رضوی و معرفی سایتها و
وبالگهای رضوی به چه اندازه موفق عمل کرده است؟
 .21به چه میزان از برگزاری جشنواره های بین المللی امام رضا (ع)از طریق فضای
مجازی مطلع می شوید؟
 .22به نظر شما برگزاری جشنواره های وبالگ نویسی با موضوع امام رضا(ع) تا چه
اندازه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن سیره رضوی و سبک زندگی رضوی در
جامعه موثر است؟
 .21به چه میزان از سایتهای مفید در زمینه سبک زندگی امام رضا(ع) اطالع دارید؟
 .29تا چه اندازه از سبک زندگی امام رضا (ع)در زندگی خود استفاده می کنید
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تعریف مفاهیم
نیاز سنجي :به یک فرآیند یا جریانی گفته می شود که نتیجه آن عیارتست از مجموعه ای
از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اندوبرای کاهش یه برطرف کردن آن اقدامات
اساسی صورت می گیرد(عباس زادگان وترک زاده 2933:ص.)142
نیاز سنجي آموزشي:عبارتست از فرایند جمع اوری و تحلیل اطالعات که بر اساس ان
نیازهای افراد ،گروهها و جوامع شناخته می شود(مردانی میانه2913:ص.)13
سبك زندگي  :سبک زندگی مجموعه رفتاری در حوزه مصرف فرهنگی و مادی
زندگی اجتماعی است که در عرصه عمل محقق شده و قابل مشاهده است( ».فاضلی:
 2911ص)13
ادبیات و پیشینه تحقیق
از بدو تولد بشر و سیر طبیعی و تکاملی آن همواره نیاز به عنوان مقوله جدایی ناپذیر از
آن مطرح بوده است .باید اذعان داشت که اصلی ترین پایه زندگی جمعی را نیازهای
طبعیی و اجتماعی تشکیل داده اند .در این مسیر پر پیچ و خم در هر مرحله از زمان با
استمداد از شیوه های گوناگون این نیازها را مرتفع نموده ان .انسان ها به تبع توانائیهایشان
هر کدام سهمی در رفع این نیازها داشته اند.
در سال  2931در تحقیقی به عنوان " بررسی نیازهای اموزشی کارکنان مراکز تحقیقاتی
درجه یک جهاد سازندگی" با هدف بهسازی برنامه ریزی آموزشی در این مراکز این نتایج
بدست آمده است :سطح تحصیالت دانشگاهی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی درجه یک با
پاسخگویی به نیازهای شغلی آنان در زمینه دانش نظری وقتی متناسب می باشد که محتوای
دوره های آموزشی کوتاه مدت گزرانده شده توسط پژوهشگران با نیازهای شغلی آنان
مطابقت داشته باشد.همچنین تحصیالت دانشگاهی پژوهشگران در تحقق و
پیشبرد اهداف واحد سازمانی آنان نقش بسزایی دارد .دوره های آموزشی کوتاه
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مدت برگزار شده توانسته است در تحقق و پیشبرد اهداف سازمانی مراکز تحقیقاتی
درجه یک مؤثر واقع شود .عالوه بر این گذراندن آموزش های عمومی (مشترک)
توسط پژوهشگران به منظور توصیب بهینه علمی و اعتقادی آنان الزم است اما
پژوهشگران نسبت به سرپرستان  ،گذران آموزشهای عمومی را ضروری تر می دانند و نیز
گذراندن آموزش های تحقیقی توسط پژوهشگران به منظور تقویت دانش نظری و فنی
آنان ضروری است .اما در نظر مسئولین مستقیم شان گذراندن آموزش های تخصصی
نسبت به آموزش های عمومی از اولویت بیشتری برخوردار است (ضیایی نجف
آبادی)2931:
در تحقیقی با موضوع " بررسی نیازهای آموزشی پسران دوره متوسطه شهر تهران در
مورد بهره گیری از اوقات فراغت "این نتایج به دست آمده است .بین وضع موجود و
مطلوب فعالیت های ورزشی بیرون از منزل و ورزش های درون منزل تفاوت معناداری
وجود دارد و لیکن بین وضع موجو.د و وضع مطلوب فعالیت های مطالعاتی ،استفاده از
وسایل سمعی و بصری ،برنامه های سیاسیت مذهبی و فعالیت های هنری و تفریحی،
تفاوت معناداری وجود نداشت( امجدیان.)2931:
سبك زندگي امام رضا(ع)
امامان تجلی اخالق پیامبر اکرم (ص) هستند که خداوند کریم ایشان را در قرآن مجید به
خلق نیکو وعظیم یاد کرده است

- 3قلم آیه.4

9
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امام رضا (ع) نیز درزندگی فردی و اجتماعی خلق واالی پیامبر اکرم (ص) را حکایت می
کردند .ابراهیم بن عباس که محضر امام (ع) را درک کرده بود درباره روش اخالقی ایشان
چنین می گوید :هیچ گاه ندیدم آن حضرت با سخن خود کسی را مورد اهانت و آزار
قراردهد و با آن که کالم کسی را قبل از آن که سخن او پایان یابد قطع کند نیاز نیازمندان
را برآورده می ساخت.هرگز در حضور دیگران به چیزی تکیه نمی داد پای خود را نزد
کسی دراز نمی کرد با خدمتکاران به نرمی سخن می گفت در جمع با صدای بلند نمی
خندید و در حضور دیگران آب دهان را بیرون نمی انداخت.

4

«ابراهیم بن عباس» می گوید  :هرگز شخصیتی ر ا برتر از ابوالحسن رضا (ع) ندیدم .
هیچگاه نبود که به احدی  ،اندک ستمی روا دارد ؛ یا سخن کسی را قطع نماید؛ یا دست
نیازش را رد کند ؛ همچنین هرگز پای خویش را در مقابل همنشین  ،دراز نمی فرمود و
پیش از او تکیه نمی داد  .به خدمتگزارانش دشنام نمی گفت  ،صدایش به خنده بلند نمی
شد و همواره با غالمان و زیر دستان خود  ،کنار سفره ی غذا می نشست.

1

در همین مورد  ،مردی از اهل بلخ  ،به حضرت گفت  :چه خوب بود اگر برای اینان سفره
ی دیگری جدای از سفره ی خویش می گستردی  .حضرت به اتکاء اخالق امامت  ،در
پاسخ آن مرد  ،سخنی نورانی فرمود :پروردگار یکی است وپدر یکی است و مادر نیز یکی
،پاداش هم به واسطه اعمال است.

1

حضرت رضا (ع)  ،در زمستان بر گلیم و در تابستان بر حصیر می نشست و همواره لباس

- 4عیون االخبار الرضاج 1ص.214
 - 1کشف الغمه:ص134
 - 1بحار االنوار ج21ص13
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درشت و خشن بر تن می کرد  .اما هر گاه به نزد مردم می رفت ف آنگونه خود را می
آراست که مورد رغبت انان بود.

3

روزی « سفیان پوری » حضرت را دید که جامه ای از خز بر تن دارد  .به او گفت  :شایسته
تر بود که جامه ای ارزان تر می پوشیدی .حضرت جامه ی خود را کنار زد و جامه ای
دیگر را که از جنس پشم بود  ،به وی نشان داد  .آنگاه فرمود  :این برای خوشایند مردم
است و دیگری برای خوشایند خدای متعال.

1

همچنین  ،هنگامی که یکی از صوفیان  ،حضرت را برای پوشیدن جامه ی خز مورد
نکوهش قرار داد  ،امام رضا علیه السالم در پاسخ گفت  « :بگو چه زینتی را که خداوند
برای بندگانش آشکار فرموده  ،و خوراک و روزی پاکیزه را حرام شمرده است.3
حضرت رضا (ع)  ،صدقه ی پنهان را بسیار دوست می داد و می گفت از حضرت رسول
خدا (ص)  ،حدیثی شنیده ام که فرموده اند  «:پنهان داشتن صدقه برابر است با هفتاد حسنه
و صاحب ان  ،آمرزیده است  .و هر کس آن را آشکار کند  ،خوار شده می باشد.
یکی از افرادی که در طول سفر  ،سرمایه اش را از کف داده بود  ،از حضرت درخواست
کمک کرد  ،به نحوی که بتواند به شهرش برسد و آنگاه آن مبلغ را صدقه بدهد  .حضرت
 ،پس از شنیدن در خواست آن مرد  ،وارد اتاقی شد و مبلغ دویست دینار از پشت در به وی
عطا فرمود و عرضه داشت که بیرون برو تا مرا نبینی  .یکی از کسانی که حاضر بود  ،سبب
این اختفاء حضرت را جویا شد  .پاسخ فرمود که  :اکنون این مرد به علت تقاضا و
درخواست (خود) شرمنده است ( بنابراین شایسته نیست که با دیدن من بیش از این شرمنده
شود.).

21

 - 3کشف الغمه،ص134
 - 1ابن شهر آشوب:ج1ص421
 - 3نزهه الناظرص43
 - 21ابن شهر آشوب،ج1ص421
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مردی به حضرت علیه السالم  ،گفت  :به اندازه مروت خویش  ،به من عطا کن  .فرمود که
برای م ممکن نیست  .مرد گفت  :پس به اندازه مروت من ببخش  .حضرت فرمود این ممکن
است  .انگاه فرمان داد تا دویست دینار به او پرداخت گردد  .حضرت رضا (ع) در روز
عرفه  ،تمام اموالش را در خراسان اتفاق نمود« .افضل بن سهل » به حضرت گفت  :این کار
موجب زیان فراوان است  .حضرت در جواب فرمود  «:بلکه این  ،سود فراوان است  .انچه
را که نتیجه اش اجر و پاداش است  ،هرگز زیان نشمار(».مقرم:مترجم دهقان2931،ص.)43
روش تحقیق وابزار جمع آوری اطالعات
دراین تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی پیمایشی است از پرسشنامه که شامل  29سوال
می باشد استفاده شده است.
جامعه و حجم نمونه
جامعه آماری تحقیق کاربران فضای مجازی وبازدیدکنندگان وبالگ نویسنده تحقیق می
باشد که بین گروه سنی21تا 11سال می باشند.در این پژوهش از روش نمونه گیری
تصادفی ساده استفاه شده است.به این صورت که سایت یا وبالگهایی با موضوعات
مخت لف انتخاب شده پرسشنامه در اختیار مدیریت وبالگ یا سایت قرار داده شده تا جواب
داده شود .همچنین سوالهای پرسشنامه در وبالگ نویسنده مقاله به آدرس
 molod.blogfa.comنمایش داده شد تا بازدید کنندگان در صورت تمایل سوالها
را پاسخ گویند عالوه بر آن پرسشنامه با ایمیل به تعدادی از کاربران ارسال شد تا بعد از
پاسخگویی به ایمیل نویسنده مقاله عودت داده شود .پس از جمع اوری پرسشنامه ها برای
تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  spss11استفاده شد .حجم نمونه  211نفر می باشد.که
از  21استان کشورعزیزمان ایران می باشند.
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یافته های تحقیق
پرسشنامه  29سوالی در اختیار کاربران فضای مجازی (گروه سنی )21-11قرار گرفت که
شامل موضوعات مختلف پیرامون شناخت سبک زندگی و اخالق و سیره رضوی می
شد،همچنین شامل اطالعات بدست آمده ایشان در این زمینه از فضای مجازی (وبالگها-
وب سایتها و سایتهای مرتبط) می شد.که کاربران باید جوابها را عالمتگذاری می کردند
.این درحالی بود که جوابها شامل  1گزینه از خیلی زیاد تا خیلی کم پیش بینی شده
بود(.طیف امتیاز دهی 1طبقه ای لیکرت).
نتایج حاصل از داده های جمعیت شناسی پاسخگویان در جدول شماره 9و  1و  2موجود
می باشد.
جدول شماره  -4ویژگیهای جمعیت شناختي نمونه
متغیر
سن
جنسیت
تاهل

تحصیالت

وضعیت اشتغال

طبقه

تعداد

درصد فراوانی

 21-91سال

211

11

سال 92-11

21

21

مرد

41

41

زن

31

11

مجرد

14

31

متاهل

91

91

دیپلم و پایین تر

14

41

فوق دیپلم

1

1/1

لیسانس

44

91/3

فوق لیسانس و باالتر

24

22/3

آزاد

1

1/1
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بیکار

4

9/9

کارمند

11

21/9

دانش آموز

91

91

دانشجو

11

21/11

معلم

14

11

بازنشسته

1

1

جدول شماره 0
( 1هیچ وقت)

31

11

تعداد زیارت مرقد امام

کم

11

12/11

رضا به صورت مجازی

زیاد

1

1/11

خیلی زیاد

1

1/11

جدول شماره4

شرکت کنندگان در
نیاز سنجي به تفکیك
استان محل زندگي

اصفهان

11

49/99

خراسان جنوبی

4

9/99

گلستان

1

1

قم

4

9/99

همدان

1

1/11

بوشهر

1

2/11

خراسان شمالی

1

2/11

خراسان رضوی

1

1/11

تهران

21

21

کرمان

4

9/99

مازندران

1

2/11

مرکزی

1

2/11
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خوزستان

1

2/11

آذربایجان شرقی

1

2/11

اردبیل

1

2/11

یزد

1

2/11

که نتایج هر کدام از سواالت مطرح شده در پرسشنامه را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.
 -4به چه میزان با نحوه تولد،زندگاني ،امامت و شرایط حضور امام رضا(ع)
درایران آشنا هستید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

21

21

زیاد

11

12/11

تاحدودی

31

11/99

کم

21

1/99

خیلی کم

1

2/11

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  21نفر معادل  21درصد گزینه خیلی زیاد  11،نفر معادل  12/11درصد گزینه
زیاد  31،نفر معادل  11/99درصد گزینه تاحدودی  21 ،نفر معادل  1/99درصد گزینه کم و  1نفر
معادل  2/11درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که نشان می دهد با توجه به اینکه خود
کاربران به ائمه اطهار عالقه و توجه دارند اطالعات عمومی کاربران دراین زمینه در حد متوسط
می باشد.
 -0به چه میزان با نحوه شهادت امام رضا (ع)آشنایي دارید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

41

91

زیاد

41

41
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تاحدودی

11

12/11

کم

4

9/99

خیلی کم

1

1

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  41نفر معادل  91درصد گزینه خیلی زیاد  41،نفر معادل  41درصد گزینه
زیاد  11،نفر معادل  12/11درصد گزینه تاحدودی  4 ،نفر معادل  9/99درصد گزینه کم و  1نفر
معادل  1درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اندو که نشان میدهد در این زمینه کاربران
اطالعات خوبی دارند.
 -4به چه میزان از سبك زندگي امام رضا (ع)اطالع دارید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

2/11

زیاد

11

19/99

تاحدودی

14

41

کم

91

11/11

خیلی کم

4

9/99

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل  2/11درصد گزینه خیلی زیاد  11،نفر معادل  19/99درصد
گزینه زیاد  14،نفر معادل  41درصد گزینه تاحدودی  91 ،نفر معادل  11/11درصد گزینه کم و 4
نفر معادل  9/99درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند .که در مجموع بیانگر آنست که
اطالعات کاربران از سبک زندگی امام رضا علیه السالم نسبتا قابل تامل بوده است .و در حد
متوسط می باشد.
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 -3چه اندازه گفتار و سخنان امام رضا(ع) را فراگرفته اید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

2/11

زیاد

21

21

تاحدودی

11

49/99

کم

91

92/11

خیلی کم

21

29/99

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل  2/11درصد گزینه خیلی زیاد  21،نفر معادل  21درصد
گزینه زیاد  11،نفر معادل  49/99درصد گزینه تاحدودی  11 ،نفر معادل  49/99درصد
گزینه کم و  91نفر معادل  92/11درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که نتیجه
نشان می دهد گفتار و سخنان آن حضرت ارامور زندگی مردم جریان ندارد.
 -7پیرامون سیره عملي و سخنان امام رضا (ع)به چه میزان مطالعه دارید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

1

زیاد

4

9/99

تاحدودی

41

41

کم

41

99/99

خیلی کم

11

19/99

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل  1درصد گزینه خیلی زیاد  4،نفر معادل  9/99درصد
گزینه زیاد  41،نفر معادل  41درصد گزینه تاحدودی  41 ،نفر معادل  99/99درصد گزینه
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کم و  41نفر معادل  99/99درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که برآیند آنست
که مطالعات کاربران پیرامون سیره عملی و سخنان امام رضا علیه السالم بسیار کم می باشد.
 -6به نظر شما به چه میزان روایات و احادیث و سخنان امام رضا(ع) در قالب
کتاب ،داستان،قصه در محیط مجازی موجود است؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

21

21

زیاد

91

91

تاحدودی

91

11/11

کم

11

12/11

خیلی کم

1

1/11

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  21نفر معادل  21درصد گزینه خیلی زیاد  91،نفر معادل  91درصد گزینه
زیاد  91،نفر معادل  11/11درصد گزینه تاحدودی  11 ،نفر معادل  12/11درصد گزینه کم و 1
نفر معادل  1/11درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند .که نشان می دهد در محیط مجازی
روایات و احادیث و سخنان امام رضا علیه السالم در قالب کتاب – داستان درحد
متوسط در اختیار کاربران قرار دارد.
 -5به نظر شما فضای مجازی در شناساندن سبك زندگي امام رضا علیه السالم به
جامعه به چه اندازه تالش کرده است؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

1

زیاد

11

12/11

تاحدودی

41

91

کم

94

11/99
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خیلی کم

21

21

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل  1درصد گزینه خیلی زیاد  11،نفر معادل  12/11درصد گزینه
زیاد  41،نفر معادل  91درصد گزینه تاحدودی  94 ،نفر معادل  11/99درصد گزینه کم و  21نفر
معادل 21درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که نشان می دهد تالش فضای مجازی
در شناساندن اخالق و اداب رضوی به جامعه در حد کم مي باشد.
 -8اطالعات شما پیرامون سبك زندگي امام رضا علیه السالم و سیره رضوی تا چه
اندازه از فضای مجازی بدست آمده است؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

1

زیاد

24

22/11

تاحدودی

11

21/99

کم

41

91

خیلی کم

91

91

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل  1درصد گزینه خیلی زیاد  24،نفر معادل  22/11درصد گزینه
زیاد  11،نفر معادل 21/99درصد گزینه تاحدودی  41 ،نفر معادل  91درصد گزینه کم و  91نفر
معادل 91درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که بیانگر آنست که فضای مجازی
پیرامون سبك زندگي و سیره رضوی اطالعات مناسب و خوبي به کاربران نداده
است.
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 -3به نظر شما صدا وسیما در زمینه انتقال فرهنگ رضوی و معرفي سایتها و
وبالگهای رضوی به چه اندازه موفق عمل کرده است؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

1

زیاد

21

21

تاحدودی

11

19/99

کم

44

91/11

خیلی کم

14

11

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل  1درصد گزینه خیلی زیاد  21،نفر معادل  21درصد گزینه زیاد
 11،نفر معادل 19/99درصد گزینه تاحدودی  44 ،نفر معادل  91/11درصد گزینه کم و  14نفر
معادل 11درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که در مجموع نشانگر فعالیت کم رنگ
رسانه ملی در زمینه انتقال فرهنگ رضوی و معرفي سایتها و وبالگهای رضوی مي
باشد.
 -40به چه میزان از برگزاری جشنواره های بین المللي امام رضا (ع)از طریق
فضای مجازی مطلع مي شوید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

4

9/99

زیاد

21

1/99

تاحدودی

1

1

کم

94

11/99

خیلی کم

11

11

جمع

211

211
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در پاسخ به این سوال  4نفر معادل  9/99درصد گزینه خیلی زیاد  21،نفر معادل  1/99درصد گزینه
زیاد  94،نفر معادل 11/99درصد گزینه تاحدودی  94 ،نفر معادل  11/99درصد گزینه کم و 11
نفر معادل 11درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که بیانگر فعالیت کم رنگ و بسیار کم
فضای مجازی در زمینه اطالع رسانی جشنواره های بین المللی امام رضا علیه السالم می باشد.
 -44به نظر شما برگزاری جشنواره های وبالگ نویسي با موضوع امام رضا(ع) تا
چه اندازه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن سیره رضوی و سبك زندگي رضوی
در جامعه موثر است؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

91

11

زیاد

11

49/99

تاحدودی

41

99/99

کم

24

22/11

خیلی کم

4

9/99

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  91نفر معادل  11درصد گزینه خیلی زیاد  11،نفر معادل  49/99درصد گزینه
زیاد  41،نفر معادل 99/99درصد گزینه تاحدودی  24 ،نفر معادل  22/11درصد گزینه کم و 4
نفر معادل 9/99درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اندکه نتیجه بیانگر آنست که برگزاری
جشنواره های وبالگ نویسي با موضوع امام رضا(ع) در فرهنگ سازی و نهادینه
کردن سیره رضوی و سبك زندگي رضوی بسیار خوب مي باشد.
 -40به چه میزان سایتهای مفید در زمینه سبك زندگي امام رضا(ع) موجود مي
باشد ؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

4

9/99

زیاد

4

9/99
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تاحدودی

91

91

کم

41

91

خیلی کم

94

11/99

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  4نفر معادل 9/99درصد گزینه خیلی زیاد  4،نفر معادل  9/99درصد گزینه
زیاد  91،نفر معادل 91درصد گزینه تاحدودی  41 ،نفر معادل  91درصد گزینه کم و  94نفر
معادل 11/99درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.و حکایت از آن دارد که سایتهای مفید
در زمینه سبک زندگی امام رضا علیه السالم بسیار کم می باشد.
 -44تا چه اندازه از سبك زندگي امام رضا (ع)در زندگي خود استفاده مي کنید؟
متغیر

تعداد

درصد فراوانی

خیلی زیاد

1

1

زیاد

21

21

تاحدودی

11

41/11

کم

91

11/99

خیلی کم

11

21/11

جمع

211

211

در پاسخ به این سوال  1نفر معادل 1درصد گزینه خیلی زیاد  21،نفر معادل  21درصد
گزینه زیاد  11،نفر معادل 41/11درصد گزینه تاحدودی  91 ،نفر معادل  11/11درصد
گزینه کم و  11نفر معادل 21/11درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده اند.که نشانگر
انست که فرهنگ سبک زندگی رضوی در زندگی مردم نهادینه نشده است و کاربران در
حد کم از سبک زندگی امام رضا در زندگی خود استفاده می کنند.
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نتیجه گیری

با ظهور انقالب صنعتی روابط انسانها از حالت ارتباط چهره به چهره به شکل
ارتباطات پشت صفحه ای و رایانه ای تبدیل شده است .کامپیوترها به طرق مختلف
به یکدیگر متصل می شوند و نوع تعامالت انسان را با ماشین ها و سایر انسان ها در
فضایی نو و بدیع فراهم می سازند .تأثیر تکنولوژی بویژه اینترنت بر تهدید نظام های
ارزشی واقعی است.انقالب اطالعات و فناوری رایانه ای و ارتباطات ،جامعه جهانی
را بواسطه ی توسعه ی پیشرفت درحوزه وسایل ارتباطی ،در دو بعد زمان و مکان
متراکم کرده است .حاصل این توسعه و پیشرفت تشکیل دهکده جهانی است که در
آن هرچند انسانها به هم نزدیک شده و از ناامنی بی خبری رهایی یافته اند ،اما در
مقابل به خاطر ظهور پدیده جهانی شدن بویژه در حوزه ی فرهنگ با ناامنی جهانی
مواجهند .زیرا هویت فرهنگی و دینی جوامع از سوی تهاجم فرهنگی تهدید می
شود.
با ورود رایانه به زندگی انسان و با ظهور پدیده ی اینترنت ،مرزهای فرهنگی و
ارزشی ویژه ی افراد شکسته شد و امکان مبادالت فرهنگی و ارزشی رشد و گسترش
زیادی پیدا کرد .گروهی ظهور اینترنت را مغتنم شمرده و علی رغم امکان استفاده
های مفید فراوان ،بر اساس برنامه ها و سیاستهای جاه طلبانه ی خویش ،با هدف
استثمار دیگر جوامع انسانی ،به ترویج نظام های ارزشی مشخصی پرداختند .در این
بازار بی در وپرده ارزشهای انسانی ضد ارزش شدند و انسان ها به ابزاری برای به
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استثمار در آمدن سایرین تبدیل گردیدند.بسیاری از کشورها فرصت را مغتنم شمرده
اند و دراین فضا تبلیغات به راه انداخته اند در این راستا می توان تبلیغات مذهبی
مخرب را اضافه کرد که می توان به بروز عرفانهای نوظهور و آسیبهای فراوان آن
اشاره کرد .حال با اینهمه تالش برای انحراف نسل جوان ما چقدر تالش کرده ایم
که برای هدایت جوانان و نوجوانانمان در این فضا موثر بوده است؟
با توجه به نتایج نظر سنجی با اینکه کاربران به امام رضا علیه السالم عالقه داشته و
حتی عده زیادی زیارت مجازی را قبول نداشتند و زیارت واقعی را قبول داشتند در
زمینه سبک زندگی امام رضا اطالعات چندانی نداشتند.
حتی اطالعات کمی از آن حضرت در فضای مجازی بدست اورده اند و یا از
سایتهای مفید در این زمینه اطالعی ندارند و یا بسیار اندک می دانند این سایتها
را.عالوه برآن تبلیغات صدا وسیما در شناساندن سایتهای مفید و یا وبسایتها و
وبالگهای باارزش در این زمینه بسیار کم بوده است.
جای بسی تعجب است در با توجه به عالقه کاربران به امام همام و زندگی در کشور
عزیز و اسالمی ایران عالوه بر اطالعات کم در باره سبک زندگی این امام بزرگوار
حتی در زندگی شخصی خودشان استفاده نمی کنند واین نشان از آن است که
فرهنگ رضوی در میان مردم جامعه نهادینه نشده است.با توجه به احادیث امام رضا
علیه السالم که می فرمایند:
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خدا رحمت کند کسی را که امر ما را احیاء کند ،یکی از اصحاب سؤال کرد چگونه
امر شما زنده می گردد؟ فرمود :دانش ما را می آموزد و به مردمان تعلیم می دهد به
درستی اگر دانسته های زیبای ما را دریابند از ما پیروی می کنند (.معانی االخبار ،ج
 ،2ص )234
در روایت دیگری آن حضرت می فرمایند :خدا بیامرزد کسی را که ما را در نظر
مردم محبوب سازد نه آن که بغض بوجود آورد ،سوگند به خداوند اگر سخنان و
آموزش های نیکوی ما برای مردمان بیان گردد ،آنان به عزّت و سربلندی دست می
یابند و هیچ کس قادر نخواهد بود کوچک ترین خرده ای بر آنان بگیرد(.
بحاراالنوار ،ج  ،31ص )941
راستی ایجاد حبّ واقعی و ژرف در نسل جوان و سایر اقشار مردم نسبت به اهل بیت
پیامبر صرفاً با شعارهای سطحی و برنامه های تقویمی و زودگذر به مناسبت های
خاص عملی می گردد یا آن که شایسته است در عرصه های گوناگون علمی،
اجتماعی و فرهنگی آموزش های گرانبهای ائمه هدی را تبیین کنیم ،اگر معارف
مکتب علوی ،حسینی و رضوی برای مردم معرفی شود و در جنبه های گوناگون
برنامه ریزی و اجرا گردد ،سربلندی ،عزت و کرامت جامعه تأمین خواهد شد و
مردمان در قلمرو اندیشه ،رفتار و مناسبات انسانی به نور و رستگاری می رسند و خود
را از مکتب ها و مسلک های وارداتی ،افکار و اندیشه های ناپایدار و دروغین بی
نیاز می بینند راستی چرا در یک جامعه شیعه و بین انسان هایی که به خاندان خاتم
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رسوالن ارادت ویژه ای دارند از سبک زندگی این امامان همام اطالعی ندارند
واشنایی با احادیث و روایات این جواهرات معنوی و مرواریدهای معرفت را به بوته
فراموشی سپرده اند ،بدون شک یکی از علل مهم تحمیل پاره ای ناگواری ها و
آشفتگی ها به جامعه به دلیل همین فاصله گرفتن از سرچشمه های نور و حکمت می
باشد .ضرورت دارد ما همگام با ارادت قلبی و عاطفی و ایمانی به اهل بیت ،معارف
و اندیشه های کاربردی آن بزرگواران را در زندگی فردی و اجتماعی پیاده کنیم.
پیشنهادات و راهکارها
حراست وپاسداری ازفرهنگ رضوی ومقابله علمی وعملی باحرکات مذبوحانه دشمن
ازوظایف مشتاقان آن حضرت است برای پاسداری ازچنین تفکر ماموظفیم:
 .2در جهت معرفی جلوه ی زیبای فضایل رضوی در اینترنت اهتمام جدی انجام
شود.
 .1تشکیل کتابخانه ونواخانه دیجیتالی باموضوع معارف رضوی در فضای مجازی.
 .9برپایی نمایشگاه هایی مجازی با موضوع آشنایی با ثامن الحجج(نمایشگاه کتاب،
عکس ،پوستر ،فیلم و)...
 .4با برنامه ریزی مناسب در فضای مجازی نسل جوان را با معارف دینی بیشتر آشنا
کنیم.
 .1از امکانات فرهنگی وهنری فضای اینترنت برای شناساندن سیره اهل بیت (ع)
استفاده شود.
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 .1از علوم نوین (کار گاههای مجازی )در جهت معرفی فضایل رضوی بهره گیری
شود.
 .3فرهنگ سازی استفاده از کامپیوتر و اینترنت اگرچه در جامعه چندان فراهم نیست
ولی تا سرحد امکان این فرهنگ را در منزل فراهم نمایند.
 .1برگزاری دوره های آموزشی مجازی و غیر حضوری معارف رضوی برای مقاطع
تحصیلی.
 .3اینکه بیاندیشیم چگونه می توانیم با به کارگیری فرهنگ وهنر  ،از محبت اهل
بیت دژی بسازیم محکم تا جامعه خود بخصوص آینده سازان جامعه مان از
آسیبهای فرهنگی مصون بمانند.
 .21تشکیل کانونهای مجازی رضوی .
 .22آشنا کردن خانواده ها با اصول تربیتی حضرت امام رضا(ع) ئر فضای مجازی.
 .21تهیه بنرها و هدرها و حتی قالبهای تبلیغاتی باموضوع درسهایی ازمکتب رضوی .
 .29برگزاری مسابقات کتابخوانی با عنوان درسهایی از مکتب رضوی درفضای
مجازی.
 .24ارائه معارف رضوی در قالب هنر(فیلم ،تئاتر ،انیمیشن؛ اسالید و سرود) در فضای
مجازی.
 .21معرفی منابعی که پیرامون حضرت امام رضا(ع) به رشته تحریر در آمده است به
اقشار مختلف جامعه در اینترنت.
 .21فراخوان آثار علمی وهنری درزمینه حضرت امام رضا(ع)
وپژوهشهای علمی در سطوح مختلف.

مثل نقاشی
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 .23همکاری صداوسیما در زمینه اطالع رسانی در قالب برنامه های پیشنهادی فوق که
ذکر شد.

آرمان شهر رضوی 010 /

منابع

 -2ابراهیم زاده ،عیسی،ضرورت رویکرد به نظام آموزش باز و از راه دور و
استفاده از فناوری های نوین در سازماندهی فرآیند یاددهی -یادگیری ،فصلنامه
پیک نور ،سال اول ،شماره اول.2911،
 -1ابراهیم زاده ،عیسی ،تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات:
جستارهای مفهومی ،فصلنامه پیک نور ،سال چهارم ،شماره چهارم.2911،
 -9اربلی علی بن عیسی،مترجم ابراهیم میانجی،کشف الغمه،انتشارات
کتابفروشی اسالمیه 2911،نمک،ج.1
 -4اسمعیلی  ،بابک  ،نیازسنجی  ،تدبیر شماره .223
 -1ترابی احمد،امام علی بن موسی الرضا امام رافت ومعرفت،بنیاد پژوهشهای
اسالمی .2911،
 -1ذوفن ،شهناز ،کاربرد فناوری های جدید در آموزش ،انتشارات سمت،
تهران.2911،
 -3شیرازی رضا،داستان زندگی امام علی بن موسی الرضاعلیه السالم،ناشر پیام
آزادی.2931،
 -1صدوق ابن بابویه،ترجمه ی علی اکبر غفاری ،حمید رضا مستفید،متن و
ترجمه ی عیون االخبار الرضا(ع) ،نشر صدوق ،تهران.2931،
 -3صدوق ،محمد بن علی بابویه قمی «االمالی » ترجمه:آیه اهلل کمره ای
،تهران:کتابخانه االسالمیه .2911،
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 -21صدوق ،محمد بن علی بابویه قمی «عیون اءخبارالرّضا (ع)»جلد دوم
تصحیح :حسینی الجوردی ،سید مهدی،تهران انتشارات جهان .2919،
 -22صدوق ابن بابویه،ترجمه ی علی اکبر غفاری ،حمید رضا مستفید،متن و
ترجمه ی عیون االخبار الرضا(ع) ،نشر صدوق ،تهران.2931،
 -21فتحی واجارگاه  ،کوروش  ،برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان
،تهران ،سمت .2919
 -29فتحی واجارگاه  ،کوروش  ،نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی (
روش ها و فنون )  ،اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی .2931 ،
 -24ضیایی آبادی ،محمد حسین( ،)2931بررسی نیازهای آموزشی کارکنان
مرکز تحقیق درجه یک منابع طبیعی و امور دام ،وزارت جهاد کشاورزی،...
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 -21عباس زادگان سید محمد وترک زاده جعفر ،نیازسنجی آموزشی در
سازمانها،تهرات ،انتشارات شرکت سهامی انتشار . 2933
 -21عباس زادگان ،سید محمد ،ترک زاده ،جعفر ،نیاز سنجی در سازمانهای
تهران ،انتشارات بدر.2933،
 -23فاضلی محمد،مصرف و سبک زندگی ،تهران انتشارات صبح صادق ،چاپ
اول.2911،
 -21مردانی میانه ژیال ،مقاله تکنولوژی آموزشی برای آموزش بهتر.2919/1/9،

آرمان شهر رضوی 013 /

 -23مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفاء2319 ،م ،ج.21
 -11مقرم سید عبدالرزاق،ترجمه مرتضی دهقان،نگاهی گذرا بر زندگانی امام
رضا(ع)انتشارات میقات.2931،
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❃
بررسي آثار سبك زندگي مصرف گرا بر کارکرد اقتصادی خانواده از منظر قرآن و
احادیث رضوی
رمضانعلی جاللی فراهانی
)کارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمی(

چکیده:

مصرف و مصرف گرائی مسئله ای چند بعدی است و متاثر از عوامل متعدد ،هرگـاه
مصرف زدگی و اسراف در نفس آدمی و سبک زندگی انسان ها تاثیر کند  ،بر آنهـا
مستولی شود و از مسیر اعتدال گمراهشان سازد .کارکردهای خانواده ،خصوصا کار
کرد اقتصادی خانواده را با مشکل روبرو ساخته و به نوعی حیات اقتصـادی خـانواده
دستخوش تغییر می گردد ،مصرف گرائی و انتخاب سبک زندگی مصرف گرا یک
رفتــار اقتصــادی اســت کــه آثــار و تبعــات خســارت بــار در زمینــه هــای مختلــف
فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی داردکه از کم برکتـی ،ورشکسـتگی ،فقـر ،هالکـت و
نابودی ،رواج زندگی قسطی ،تلف کردن مال،گرانفروشـی  ،سـود زیـادو  ...میتـوان
بعنوان مهمترین تاثیرات آن بر کارکرد اقتصادی خانواده نام برد.
مقاله حاضر با روش اسنادی ،تحلیل محتوا ،تعمق در ایـات قـرآن کـریم ،احادیـث،
خصوصا احادیث رضوی(امام رضا علیه اسالم ) بـه تبیـین آثـار وپیامـد هـای سـبک
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زندگی مصرف گرا بر کارکرد اقتصادی خانواده اشاره داشته و پس از بررسی آثـار
مصرف گرائی به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود ناپسـند نیسـت و در
آیات ،احادیث و روایات نیز مسلمانان به تامین نیازهای اساسی تشویق و ترغیب شده
ا ند اما مصرف گرائی و هدف قـرار دادن آن در زنـدگی آثـار زیـان بـاری دارد کـه
مورد نهی اسالم است و با افزایش سطح آگاهی  ،دانش افراد  ،خانواده ها و توصـیه
به پرهیز از مصرف بیش از اندازه میتوان به رشـد و بالنـدگی خـانواده ،پیشـگیری از
آسیب های مختلف و در نهایت طراحی الگوی مناسب زندگی کمک شایانی نماید.
واژگان کلیدی  :سـبک زنـدگی ،مصـرف گرائـی  ،اقتصـاد  ،خـانواده  ،احادیـث
رضوی
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مقدمه:
توسعه در نگاه اسالم تحقق ارزش ها و اهداف متعالی تعیین شده از طرف خداوند
برای انسان است  ،که از طریق رفع نیاز های مادی و معنوی امکان پذیر بـوده و رمـز
رسیدن به آن حرکت در مسیر اعتدال است  .پیشرفت و توسعه افراد و خانواده ها در
زندگی مرهون انتخاب سبک زندگی بر اساس الگوی فرهنگـی اسـالمی اسـت کـه
بخش اساسی و نوین تمدن اسالمی را تشـکیل میدهـدو وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه
آرامش ؛امنیت ،تعالی و پیشرفت حقیقی انسان ها می باشد ،مصرف گرائی و اسراف
یکی از بزرگترین آفت ها و آسیب های فـردی و اجتمـاعی اسـت کـه مـورد نهـی
شدید خداوند واقع گردیده .مصرف گرائـی و اسـراف و هـر گونـه زیـاده روی در
مصرف در مقابل صرفه جوئی و قناعت .عامل تخریب رشـد  ،توسـعه و ازبـین رفـتن
منابع ملی است  ،اسراف نه تنها نیازهای فیزیکی را برطـرف نمـی سـازد بلکـه ضـمن
تحمیل سبگ زندگی مصرف گرایانه تنها نیاز های کـاذب افـراد را کـه بـه تقلیـد از
دیگران و تبلیغات در ساختار هر جامعه ایجاد شده بر طرف میسازد..
امام علی (ع)دراین باره می فرمایند« :اال وان اعطاالمال فی غیر حقه تبذیر و اسـراف»
آگاه باشید خرج کردن به ناحق حیف و میل واسراف است (نهج البالغه ،خطبه )211،

درکتاب آسمانی اسالم نیز در آیه  242سوره انعام در مورد اصالح الگوی مصرف و
مصرف بهینه آمده است «:کلوا من ثمره اذا اثمر و اتوا حقه یوم حصـاده و ال تسـرفوا
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انه ال یحب المسرفین » از آن میوه هنگامیکه به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به
هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد .
با توجه به آیه شریفه میتوان نتیجه گرفـت کـه زیـاده روی و مصـرف گرائـی کـاری
حرام و نکوهیده بیان شده است که آثار زیـان بـاری بـر زنـدگی فـردی و اجتمـاعی
خواهد گذاشت  ،وضع موجود نشان میدهد انتخاب سبک زنـدگی مصـرف گـرا بـر
کار کرد اقتصادی خانواده تاثیر مسـتقیم داشـته و موجبـات تجمـل گرائـی و نادیـده
انگاشتن بسیاری از اصـول اجتمـاعی و اخالقـی را فـراهم نمـوده و روحیـه مصـرف
زدگی را جایگزین تولید  ،کار آفرینی و اشتغال کار آمد و مولد ساخته است.
درمقاله حاضر به پیامد های سبک زندگی مصـرف گـرا بـر یکـی از کـارکرد هـای
اصلی خانواده که کار کرد اقتصادی است اشـاره شـده و بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن
کریم و احادیث رضوی برخی از آثار مضر و زیان بار اقتصادی مصـرف گرائـی در
جامعه تبیین گردیده است.
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تعریف مفاهیم:
-4مفهوم مصرف و مصرف گرائي

الف:مصرف که از آن به واژه «استهالک» نیز تعبیر شده« ،فرایندی است کـه در آن
ارزش استفاده چه بـه صـورت تبـدیل آن در فراینـد تولیـد (مصـرف تولیـدی) و چـه
به صورت استفاده ناب و ساده آن در هنگـام مالکیـت بـرای ارضـاء نیازهـا (مصـرف
مصرفی یا مصرف نهایی) ،از بین میرود(».رزاقی ،2913،ص)91
ب:وبلن اقتصاددان و جامعهشناس آمریکایی (نـروژیتبـار) و از رهبـران نهـادگرایی
است کـه در شـاهکار خـود« ،نظریـهی طبقـهی مرفـه» ،بـه معرفـی عبـارت «مصـرف
متظاهرانه» میپردازد .البته این نظریه تنها یک بُعد از مصرفگرایی است .وی در این
زمینه به نتیجهی مصرفگرایـی شـدید از بُعـد اشـرافیگـری اشـاره مـیکنـد و مثـال
می آورد که وقتی یکی از کارکنان قصـر ،کـه وظیفـهی جابـهجـا کـردن صـندلی از
جلوی شومینه را دارد غایب میشود ،فرد ثروتمند آن قدر بر روی صندلی مینشـیند
تا کباب شود ،زیرا حاضر نیست حتی چنین کار سادهای را نیز خـودش انجـام دهـد.
این مثال حد نهایی مصرفگرایی را در شرایط ایدهآل آن نشـان مـیدهـد؛ پیـدایش
یک طبقهی به شدت اشرافی و مصرفگـرا و یـک طبقـهی فقیـر.این  1طبقـه 1روی
یک سکه هستند:مصرفگرایی افراطی (.وبلن)112،2911،
ج :مصرف گرائی عبارت است از اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و
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دارائی های مادی .برخی مصرف گرائی را به معنای برابر دانستن خوشبختی یا خرید
دارایی های مادی و مصرف گرفته اند.
-0مفهوم سبك زندگي

الف -مفهوم سبک زندگی از زمره مفاهیمی اسـت کـه پژوهشـگران حـوزه جامعـه
شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان پاره ای از واقعیت های فرهنگـی جامعـه آن را
مطرح و به کار می برند و دامنه به کارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعی و مطالعات
فرهنگی رواج زیادی یافته است تا حدی که بعضی معتقدند کـه ایـن مفهـوم قابلیـت
جانشینی بسیاری از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را داراسـت و مـی توانـد بـه
نحو دقیق تـری ،گویـای واقعیـت پیچیـده رفتارهـا و حتـی نگـرش هـای فرهنگـی و
اجتماعی در جامعه امروز باشد و حتی برخی اندیشمندان بـه کـارگیری آن بـه جـای
مفاهیم فراگیری چون قومیت و ملیت را مطرح کرده اند .شیوه های بازاریابی پیچیده
ای که عادت مصرف زدگی را می فروشند ،خواب های ما را پریشان کرده اند .ایـن
خواب ها ما را گیج و منگ می کنند و رؤیاهای واقعی و فطری مـا را دربـاره پیونـد
داشتن با دیگران ،احساس رضایت ،اجتماع و معنویت ،از ما پنهان می دارند .
ب -سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه
ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می
گذارند ،به وجودآمده است .
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 -4مفهوم خانواده:
الف :در اسالم

در مکتب اسالم خانواده متشکل از افرادی است ،دارای شخصـیت مـدنی حقـوقی و
معنوی است که بر اساس نکاح (عقدی که ارتباط یا مشروعیت ارتبـاط زن و مـرد را
معین می سازد)پدید می آید (قائمی2919،ص)21
ازاین رو دین مبین اسالم پیروان خود را به ازدواج و تشکیل خـانواده دعـوت کـرده
است  ،پیامبر گرامی اسالم ( ص) می فرماید :هیچ بنا و اقدامی نزد خداونـد محبـوب
تر ازبنا و اقدام در ازدواج نیست (.روضه المتقین ،ج،1ص)11
ب :از دیدگاه جامعه شناسان:

از دیدگاه جامعه شناسان خانواده یک نهـاد اجتمـاعی اسـت و مفهـوم آن در جوامـع
مختلف و در طول زندگی بشر  ،همـواره بـه یـک شـکل نبـوده و پـا بـه پـای تحـول
اجتماعی متحول شده است  .از نظر جامعه شناسان خانواده مرکب از گروهی از افراد
است که از طریق خون  ،ازدواج یا فرزند خواندگی بـه یکـدیگر مربـوط و منسـوب
بــــوده و بــــرای مــــدتی طــــوالنی و نامشــــخص بــــا هــــم زنــــدگی مــــی
کنند(نوربخش،2914،ص)91
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مباني نظری:
-4نظریه طبق تن آسا

وبلــن در کتــاب مشــهور خــود بــا عنــوان «نظریــه طبقــه تــن آســا» ،تحلیلــی دارد از
کارکردهای پنهانی «مصرف تظاهری» و «ضایع کردن تظـاهری» کـه از جملـه نشـانه
های مشخص منزلتی طبقه باالی جامعه است .بر اساس نظر وبلن اعضای طبقه تن آسا
برای این که در میدان مبارزه و برتری جویی ،ارزش خود را بـاالتر نشـان دهنـد و از
این راه امتیاز بیش تری برای خود به دست آورند ،پیوسته مشغول مصـرف تظـاهری،
آسایش تظاهری ،خودنمایی تظاهری و نمایش دادن تفاخر خود هستند تا دیگـران را
در میدان مبارزه به زانو درآورند .او در حالی که می خواهد واقعیت های دنیای پول
مداری زمان خود را تشریح و تحلیل کند ،بسیاری از نمودهای رفتاری زندگی طبقـه
تن آسای دوران بربریت و فئودالیسم را الگو قرار داده و به دنیای زمان خودش تعمیم
می دهد.
ویلــن» نظریــه پــرداز مصــرف معتقداســت :فــرداز 1طریــق موفقیــت مــالی و پــولی
خودرانشان می دهد-2:اوقات فراغت ظاهری  -1مصرف تظاهری
او معتقد است این ویژگی در شهرهای بزرگ بیشتر مصداق دارد چرا که افراد کمتر
هم دیگر را می شناسند و می توانند تنها از روی ظاهر فرد در مورد طبقـه اجتمـاعی،
اقتصادی او اظهار نظر کنند

.
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وبلن معتقد است در چند سال اخیر میل به مصرف بـه یـک "پـز اجتمـاعی "تبـدیل
شده است .مد شدن یک کاال و خرید آن کـاال توسـط بسـیاری از افـراد تـابع مـد و
سپس دمده شدن همان کاال و کنار گذاشته شدن آن از سوی افراد ،تکـرار دوبـاره و
چند باره این سیکل را هم باید از مهم ترین عوامل رواج مصـرف گرایـی در جامعـه
قلمداد کرد( .وبلن،2911،ص)112
 -0نظریه فریب

هربرت مارکوزه نظریه پرداز ارشد مکتب فرانکفورت ،نشان می دهد چگونه مصرف
کننده در چنبره ای از بهره برداری تجاری گرفتار آمـده کـه تنهـا یـک هـدف دارد:
حفظ شرایط موجود از طریق آرام کردن فرد .مارکوزه در کتاب انسان تک بعـدی،
بر پایه نظریه فریبِ به طـور مفصـل شـیوه هـای گونـاگونی را تحلیـل مـی کنـد کـه
فرهنگ مصرف به بهره برداری از امیال انسانها دست می زند .نزد مـارکوزه ،نیـروی
کاالسازیِ سرمایه داری بیش از آنچه به اشتهای افراد برای کاال ربط داشته باشـد بـه
بازتولیدِ سلطه فرهنگی مربـوط اسـت" :وسـایط حمـل و نقـل و ارتباطـات  ،وسـایل
مسکن ،غذا ،لباس و محصوالت مقاومت ناپذیر صنعتِ سرگرمی ،با خود گرایشها و
عاداتی تجویز شده و واکنش های فکری و عـاطفیِ معینـی بـه همـراه مـی آورندکـه
مصرف کننده ها را کم و بیش با خشـنودی پایبنـد تولیـد کننـده هـا و از ایـن طریـق
وابسته به کل آن فرهنگ می کنند .محصول ها به فکر جهت می دهند و فـرد را زیـر
نفوذ می گیرند و آگاهی کاذبی را تبلیغ می کنند که کذب آن مصونیت دارد.
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در نهایت مارکوزه نتیجه می گرد که مصرف گرایی چنان عامه مردم وبه طورخاص
طبقه کارگررادرخودفروبرده کـه آنـان خصـلت انقالبـی شـان راازدسـت داده انـد(.
مویدی (،2911،
 - 4نظریه درآمدی نسبي:

مدلی که در سال  2343توسط جیمـز دوزنبـری ارائـه شـده بـه نظریـه در آمدنسـبی
مشهور است.این نظریه بر دو فرض استوار است که عبارتند از:
-2رفتار مصرفی افراد با یکدگرارتباط داشـته و مسـتقل ازهـم نیسـت؛بهعبـارتی دو
شخص که با درآمد جـاری یکسـان در دو طبقـه متفـاوت توزیـع درآمـدی زنـدگی
می کنند ،مصرف های متفاوتی خواهند داشت .در واقع ،فـرد ،خـود را بـا سـایر افـراد
مقایسه کرده و آنچه تأثیر قابل توجه در مصرف او دارد ،جایگاه او در میـان افـراد و
گروه های جامعه است؛ نه مصرف درآمد فرد .بنابراین ،فرد تنها در صورتی احسـاس
بهبود موقعیت از جهت مصرف می کند ،کـه مصـرف متوسـط او نسـبت بـه متوسـط
سطح جامعه افزایش یابد .این روحیه را اثر تقلیدی یا تظاهری گویند.
 --1دوزنبری معتقد است رفتار مصرفی در طـول زمـان غیـر قابـل بازگشـت اسـت.
بدین معنا که مخارج مصرفی ،زمانیکه درآمد کاهش می یابـد چسـبندگی داشـته و
برگشت ناپذیر است.فرد بعد از عادت کردن به یک سطح مصرف در مقابل کـاهش
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آن مقاومت نشان می دهد وبـه سـختی حاضراسـت از آن سـطح مصـرف بکاهـد ایـن
روحیه را اثرچرخدهنده می نامند.
این نظریه چنین استدالل می کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری بلکـه بـه
درآمد گذشته نیز بستگی دارد و الگوی مصرفی افراد با توجه به حداکثر درآمد آنان
شکل میگیرد .اگر درآمد جاری ،در مقایسه با گذشته کاهش یابـد ،در ایـن صـورت
مصرف کنندگان میزان مصرف خود را به اندازه کاهش درآمد کاهش نمی دهنـد و
فقط بخشی از مخارج مصرفی خود را کاهش میدهند و در واقع مصرف کنندگان از
یک سطح استاندارد مصرف تبعیت می کنند .برای مثال خانواده ای که به سـطح بـاال
عادت کرده ،به سختی می تواند در صورت انقباض درآمد میـل متوسـط بـه مصـرف
خود را کاهش دهد.ازاین رو تمایل دارد که با کاهش پس انداز میل متوسط مصرف
خود را ثابت نگه دارد.اما هنگامی کـه درآمـد افـزایش مـی یابد،مصـرف-کننـدگان
بهراحتی و سریعا مصرف خود را افزایش داده وباسطح درآمدی حداکثر مطابقت می
دهند .لذا یک عدم تقارن درمصرف در دوره های پردرآمدی وکم درآمـدی وجـود
دارد.این نظریه معتقداست که تغییرات مصرف ،تابعی از درآمد مطلق نبوده ،بلکه بـه
عواملی دیگر همچون درآمد جاری ،نسبت این درآمد بـه بیشـترین درآمـد در دوره
قبل ،وضعیت زندگی فرداز نظر دهک درآمدی و ماننداینها کـه فـرداز نظردرآمـدی
یک وضعیت نسبی رااحرازمیکند،بستگی دارد( شریف،2913،ص)31
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-3نظریه سیکل زندگي

بانیان این نظریه معتقد هسـتند عـالوهبـر تغییـر موجـودی ثـروت خـانوار کـه سـطح
مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد ،رفتار مصـرفی و درآمـدی مـردم در طـول
عمر نیز در چگونگی آن مؤثر است .براساس این نظریه جریان درآمدی فـرد نـوعی،
در ابتدا و اواخر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ ولـی سـطح مصـرف در
تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشـی خفیـف دارد؛ یعنـی فـرد نـوعی
می کوشد در اوایل عمر با قرض کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهای دوران
میانی عمر مصرف خود را در حدّ ثابتی نگه دارد( تفضلی ،2913،ص)44
کارکرد های خانواده :خانواده کارکردهای مختلفی را ایفا می کند نظیر فراهم کردن
تعالیم دینی ،آموزش و پیامدهای تفریحی  ،اما شش کارکرد دائمی بوسیله خـانواده
ایفا می شود که این کارکرد ها بیش از  11سال قبل بـرای اولـین بـار توسـط جامعـه
شناس ویلیام اف آگبورن مطرح شد(.نوربخش،2914،ص)919
 – 2ارضای نیازهای جنسی
 – 1تولید مثل
 – 9انتقال تجربه
 – 4حمایت و مراقبت
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 – 1جامعه پذیری
 – 1عطوفت و آرامش روانی
کارکرد اقتصادیعالوه بر موارد ذکر شده ،خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی در همه ی
جوامع ،کارکردهایی را برای جامعه ایفا می کنـد کـه از مهمتـرین کارکردهـای آن
کارکرد اقتصادی است .
عملکرد خانواده در حوزهی تولید ،مصرف بهینهی سـرمایههـا و همچنـین اسـتفادهی
درســت از امکانــات اقتصــادی کــه جامعــه در اختیــار آن قــرار مــیدهــد را کــارکرد
اقتصادی خانواده می گویند .درحقیقت می توان خانواده را واحـدی اقتصـادی فـرض
کرد که اعضای آن برای تأمین نیازهای معیشتی خود با یکدیگر همکاری می کنند تا
نیازهای مادی خود را برطرف سازند.
در یک نگاه کارکردگرایانه ،خانواده در پهنه ی تاریخ ،واحدی اقتصـادی بـوده کـه
اعضای آن برای تأمین نیازهای معیشتی مشترک با یکدیگر همکاری می کـرده انـد.
در جوامع صنعتی پیشرفته ،خانواده کارکرد اقتصادی خود در بعد تولید را تـا حـدود
زیادی از دست داده ،به صورت واحد مصرف کاالها و خدمات در آمـده اسـت ،در
این جوامع بسیاری از افراد ضرورتی احسـاس نمـی کننـد کـه بـرای تـأمین نیازهـای
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اقتصادی خود با اعضای دیگر خانواده همکاری داشته باشـند ،بلکـه اصـال ضـرورتی
نمی بینند که در خانواده ای زندگی کنند.
آثار و پیامد ها:
-4محرومیت انسان از محبت خداوند

فرد یا خانواده اسراف کار و مصرف گرا چون در راه افراط قرار گرفتـه از یـاد خـدا
غافل شده و فقط به خود و امور مربوط به خود مشـغول شـده و کـم کـم از رحمـت
واسعه الهی محروم شده و گرفتار خشم و غضب الهی می شود قـرآن کـریم اسـراف
در مسائل اقتصادی را عامل محرومیت انسان از محبت خداوند می داند انجا کـه مـی
فرماید:
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلـوا و اشـربوا و ال تسـرفوا انـه ال یحـب
المسرفین(آیه  92سوره اعراف)
در این آیه سه امر و یک نهی است که همه متفرع بـر قصـه آدم مـی باشـد اول اخـذ
زینت در هر معبد عبادت است:دوم و سوم امر به خـوردن و آشـامیدن کـه بـر انسـان
مباح و متفرع بر فکال من حیث شئتما می باشد .چهارم نهی از اسراف و اتالف است.
اسراف از آن رو ناپسند است که خدا اسراف کـاران را دوسـت نمـی دارد کـه ایـن
اسراف گاهی تجاوز از حدود شریعت اسـت ،مـثال کسـی کـه گوشـت خـوک مـی
خورد یا شراب می نوشد اسراف کار است و خدا اورا دوست ندارد ،گاهی اسـراف
به تجاوز از حدود عرف عام است مثال کسی خانه ای بسازد و صد ها میلیـون تومـان
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در آن خرج نمایددر حالی که با مصرف مبلغ کمتری می توانست برای خود مسـکن
و ماوای راحتی تهیه کند (.رازی 2411،ق ،ص)11
 -0کم برکتي

اسراف و مصرف بیش از حد گناه کبیره ای است که مخالف تقوا و دستورات الهـی
است و باعث می شود از زندگی و مال انسان رخـت بـر بنـدد .امـام صـادق (ع) مـی
فرماید" :ان مع االسراف قله البرکه"(المجلسـی،2931،ج،31ص )913همانـا اسـراف
همراه با کاهش برکت است .و یا در روایتی حضرت امام کاظم(ع)می فرماید" :مـن
بذر و اسرف زالت عنه النعمه" -هرکه ریخت و پاش و اسراف کند نعمت از دستش
می رود(.جعفری،2911 ،ص)419ٌ،
پیامبراکرم (ص) فرمود :کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نمایـد خداونـد او
راروزی می دهدوکسی که اسراف و زیاده روی کنداو رامحروم مـی سـازد(.عـاملی
جلد  21صفحه ) 111
 -4ورشکستگي

مصرف گرائی نشان داده بسیاری از افراد به خاطر ثروت زیاد دست بـه ولخرجـی و
ریخت و پاش می زنند غافل از اینکه همین امر باعث بینوائی و در ماندگی آنهـا مـی
شود .تجربه ثابت کرده اگر این اسراف و ولخرجی از حد اعتدال و میانه روی تجاوز
نماید و مسرف به ریخت و پاش خود مغرورانه افتخار کنـد ،طـولی نمـی کشـد کـه
استخوان های او زیر ضربات سهمگین ورشکستگی مالی خرد شده و به خاک مذلت
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کشیده میشود .حضرت علی (ع) فرمودند":من افتخر بالتبذیر احتقر باال فالس" (شیخ
اال سالمی ،2931،ج،2ص )111هرکس به ریخت و پـاش افتخـار کنـد بـا تهیدسـتی
کوچک می شود.
 -3فقر

از بارزترین آثار مصرف زدگی فقر است چرا که شخص اسـرافکاردر اثـر مصـرف
ناصحیح هم خودش را و هم جامعه اش را به فقر می کشاند  ،چنین فـردی امکانـات
بیشتری را صـرف هوسـبازی خـودش مـی کنـد  ،در نتیجـه بـه تهیدسـتی و شکسـت
اقتصادی منجر می شود.
حضرت علی (ع) می فرماید:
«سبب الفقر االسراف" (کلینی رازی،2911،ج،4ص )19اسراف سبب فقر است .اما
میانه روی و اعتدال باعث میشود انسان فقیر نشود .همانطوریکه پیامبر مکرم اسالم
(ص) می فرمایند":ما عال من اقتصد" هرکه در خرج زندگی از میانه رود فقیر نمی
شود( .طباطبائی،2934،ج،24ص)911
معموال درآمد زندگی به سان چشمه آبی است که در بستر رودی به جریان افتد ،این
آب اگر مهار نشود ،به جای مناسبی سد زده شود و با محاسبه دقیق مقدار ورودی آن
کنترل شود و بر همان اساس راه های خروجی اندازه گیری شود نـه تنهـا آبـی هـدر
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نمی رود ،بلکه می توان از آن استفاده خوبی برد و مقدار زیادی نیـز ذخیـره خواهـد
شد.
کمک به تامین معاش:ان اهلل یبغض القیـل و القـال و اضـاعه المـال و کثـره السـئوال،
بدرســتی کــه خداونــد داد و فریــاد و تلــف کــردن مــال و پرخواهشــی را دشــمن
دارد(.حرانی)2931،414،
تباه کردن اموال و تضییع آنها کـه در ایـن روایـت آمـده اسـت از وسـعت مفهـوم و
گستردگی ویژه ای برخوردار است و هرنوع تبـاهی و فسـاد در امـوال را شـامل مـی
شود  .تباهی و تضییع ممکن است در اثر عللی چند پدید اید ازجمله اسراف کاری و
مصرف بیش از اندازه باشد.
ابن میمون گفت شنیدم که امام صادق (ع) فرمود  :هـر کسـی کـه در زنـدگی خـود
میانـــه رو باشـــد مـــن ضـــمانت مـــی کـــنم او را کـــه هرگـــز تهـــی دســـت نشـــود.
(صدوق) 2939،91،
 -7هالکت و نابودی

پیچیده شدن زندگی ها و وابستگی بیش از پیش به محصوالت و کاالهـای تجملـی،
که امروزه جزء ضروریات زندگی محسوب میشوند ،عرصه را بر روح و روان انسان
ها تنگ کردهاند .مصرفگرایی ،شادی و نشاط را در کوتاهمدت ،آن هم تنها بـرای
کسانی که می توانند در رفاه زندگی کنند ،فـراهم مـیآورد .لـذا مصـرفگرایـی در
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قالب یک سیستم ارزشی که به صـورت نـاقص و تـکبُعـدی مهندسـی شـده باشـد،
جامعه را به سمت اضمحالل میکشاند.
این در حالی است که بازگشت به زندگی ساده ،فارغ از برخی پیچیدگیهای زائد و
غیرضروری زندگی مدرن و مصرفزده ،میتواند یک زنـدگی معقـول و بانشـاط و
همراه با آرامش را تأمین کند

.

قرآن کریم در آیه  3سو ره انبیا مـی فرمایـد :سـپس وعـده خـود را بـه آنـان راسـت
گردانیدیم و آنها و هرکـه را خواسـتیم نجـات دادیـم و افـراط گـران را بـه هالکـت
رساندیم  .خداوند در این آیه سرانجام ارسال رسوالن و عاقبت امـر مسـرفان را بیـان
مــی کنــد کــه مســرفان از هــر امــت در اثــر اقتــراح معجــزه بــه چــه سرنوشــتی دچــار
شدند(.شیخ االسالمی،2931،ج،2ص )112و نیز حضرت علی (ع) می فرمایـد«:کثـره
الســـرف تـــدمر» اســـراف کـــاری زیـــاد انســـان را بـــه هالکـــت مـــی کشـــاند
(جعفری،2911،ص)913
-6زندگي قسطي نتیجه رواج فرهنگ مصرف گرایي

در جامعه مصرف گراودر ساختار جدید اجتماعی ،کـار دیگـر نـه فقـط بـرای زنـده
ماندن که برای مصرف کاال و لذت ناشی از آن تعبیر می شود ،این یعنی کـاال بـرای
رفع نیاز نیست بلکه برای مفهوم سازی و معنا سازی است  ،یک شـهروندبیان میـدارد
مصرف کاالهای غیر ضروری باعث شده تمام مـدت در حـال پرداخـت اقسـاط وام
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هایم باشم و می توانم بگویم رواج فرهنگ مصرف گرایی ،زندگی آرام مرا به یـک
زندگی قسطی پر از دغدغه تبدیل کرده است.
تجربه نشان داده اگر هر انسانی پس از خرید هر کاالی غیر ضروری ،قیمت کـاال را
در فهرستی یادداشت کند ،پس از سال ها خواهد دید که با مبلغ مجمـوع آن کاالهـا
چه کارها که نمی توانست انجام دهد.
 -5کم رنگ شدن ارزش ها و آموزه های دیني

از دیگر آثار و پیامدهای اسراف و مصرف گرایی در جامعه اسالمی کم رنـگ
شدن ارزش هاوآموزه های دینی و معنوی است ،همچنین از دیـدگاه قـرآن یکـی از
پیامدهای اسراف و مصرف گرایی ،فساد در زمین است ،چرا کـه هرگونـه تجـاوز از
حد ،موجب فساد و از هم گسیختگی می شود و به تعبیر دیگر سرچشمه فساد اسراف
است.
-8کامل نشدن ایمان

یکی دیگر از آثار و پیامدهای اقتصادی مصرف گرائی که موجبات فاصله گرفتن از
مواهب طبیعت و بهره مندی از امکانات خدادادی را به همراه دارد کامل نشدن ایمان
انسان به واسطه مصرف و اسـراف در امـور اسـت امـام رضـا(ع) در ایـن بـاره تاکیـد
نمموده اند  :حقیقت ایمان بنده کامل نمی گردد تا اینکـه سـه خصـلت را دارا باشـد،

آرمان شهر رضوی 023 /

بصیرت در دین  ،اعتدال و میانه روی در امور زندگی و خانواده ،برد باری در سختی
ها و مصائب(.قیومی اصفهانی)2939،912،
-3تلف کردن مال و هدر دان آن

پیامد صرفه جوئی و قناعت پس اندازه مال و سرمایه گذاری بـرای روزگـار سـختی
است ،چنانچه بخشی از مالی که قرار است برای تامین وسایل و یـا امـور غیـر ضـرور
هزینه گردد بر اساس الگوی اسالمی صرفه جوئی گردد از هدر رفـتن و تلـف شـدن
مال و درآمد جلوگیری شده ،پس انداز می گردد و در مواقع نیاز نیـز مـورد اسـتفاده
قرار می گیرد و بدینوسیله از تلف شدن مال و هدر رفـتن آن جلـوگیری مـی گـردد.
راه دیگر پیشگیری از تلف کردن مال اعتدال و میانه روی است ،آنجا که امـام رضـا
علیه السالم اعتدال در برنامه های اقتصادی را مورد تاکید قرار داده می فرماید :نسبت
بــــه مصــــارف مــــالی در بــــاره ی خــــود و عائلــــه ات معتــــدل و میانــــه رو
باش(.عطاردی)111،2411،
 -40گرانفروشي و سود زیاد

یکی ازآثار مصرف گرائی بر کارکرد اقتصادی خانواده این است که چون خـانواده
به مصرف بیش از حد منابع وامکانات در تمام امـور مـی پـردازد در تـامین مخـارج
زندگی و ادامه این روند دجار مشکل شده و تالش می نماید از هـر راه ممکـن ایـن
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کمبود های مالی را جبران نماید لذا اقدام بـه گرانفروشـی و کسـب سـود زیـاد مـی
نماید که عمل او جدای از حرام بودن زمینه فساد را نیز در جامعه فراهم می سازد.
کالم امام رضا (ع) برگرفته از آیه  93سوره نسا در باره تجویز سود های تجاری مبین
رضایت خریدار و فروشنده در معامله است و در صورت گرانفروشـی و سـود هـای
زیاد حتما رضایت خریدار وجود ندارد بنا بر فرمایشات امـام رضـا(ع) اگـر کنتـرل و
محدودیتی در کار های اقتصادی و غیر اقتصادی نباشد جامعه به تبـاهی کشـیده مـی
شود و همگان به فساد دچار می گردند .از نمونـه هـای مهـم و روشـن محـدودیت و
نظارت در کارهای اقتصادی افراد و اجتماعات کنترل سود در معامالت است.
امام رضا (ع) در جای دیگری می فرماید :به اندازه گذران زندگی (قوت یومه) سود
ببرد یا در مورد مال تجاری سود اندک (ربح خفیف) داشته باشد و افزایش نـاموزون
در معامالت تجاری نباشد(.مجلسی)219،211،
 -44از بین رفتن نعمت های خداوندی

از گذشته های دور مطرح شده که کفر نعمت ،نعمت را از کف بیرون کند که دقیقا
با مصرف گرائی و اسراف در زندگی افراد و خانواده ها مطابقت دارد
امام موسی بن جعفر (ع) در این خصوص فرمودند  :کسی که در زندگی میانه روی
و قناعت ورزد نعمت او باقی می ماند و آنکه با ریخت و پاش و اسراف زندگی کند
نعمتش از بین می رود(.حرانی  ) 2931،912،ضمن اینکه میانه روی و اعتـدال باعـث
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پایداری نعمت شده ،عزت نفس و حیثیت افراد را در محیط اجتماع حفظ می کند و
آنان را گرفتار شرایط دشوار و خفت آمیز زندگی نمی سازد.
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جمع بندی و نتیجه گیری:

بررسی ایات و احادیث ائمه اطهار حکایت از آن دارد که مصـرف گرائـی ریشـه در
ساختار اجتماعی جامعه دارد ،مصرف گرائی از پدیده های است که پس از انقـالب
صنعتی در اقتصاد ایـران رونـق گرفتـه و بـه همـین دلیـل بسـیاری از منـابع و در آمـد
خانواده ها در چنگال اسراف و زیاده روی اسیر شده انـد و چنانچـه پیشـگیری نشـود
این نابه سامانی همیشگی و جاودان خواهد گردید ، ،از طرفـی صـرفه جـوئی نیـز بـه
معنای مصرف نکردن نیست،بلکه صرفه جوئی به معنای درست مصرف کردن ،به جا
مصرف کردن  ،ضایع نکردن مال ،مصرف را کار آمد و ثمر بخش کردن تعبیر شـده
است .مصرف گرائی و مصرف زدگی یک الگوی رفتاری است که در قالب یـک
سیستم ارزشی و به صورت ناقص و تک بعی مهندسی شده ،خانواده و جامعـه را بـع
سمت اضمحالل کشانده و راه درمان آن نهادینه کـردن سـبک زنـدگی اسـالمی در
بین خانواده ها با استفاده از آیات و مفاهیم نورانی قرآن کریم ،احادیث معصـومین و
ائمه اطهار (ع) است.
اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسـان مـال را در زنـدگی مصـرف کنـد
بدون اینکه این مصـرف اثـر و کـارائی داشـته باشـد،چراکه مصـرف بیهـوده و هـرز
درحقیقت هدر دادن منابع مالی خانواده است.

آرمان شهر رضوی 027 /

خانواده ها باید با انتخاب نوع سـبک زنـدگی اسـالمی ،مصـرف بهینـه و درسـت را
بعنوان یک شعار عملی همیشه در مقابل خود داشـته باشـند ،الزم اسـت عـادت هـا ،
سنت ها و روش های غلطی را که از دیگران یاد گرفتـه و آنهـا را بـه زیـاده روی در
مصرف به نحو اسراف سوق داده و سبک زندگی آنها را تغییر داده کنار بزنند.
نتایج حاصله بیانگر این است کـه مصـرف زدگـی و اسـراف جـدای از اینکـه بـر
کارکرد فرهنگی خانواده لطمه می زند بر کارکرد اقتصادی نیز اثـرات جبـران ناپـذیر
خواهد گذاشت ،چراکه مسئله اسراف آینده و موجودیت خانواده و در نهایت جامعه
را تهدید می کند که الزم است با تبیـین فرهنـگ درسـت مصـرف کـردن و بررسـی
اثرات مثبت آن بر کارکرد اقتصادی خانواده یک نسبت شایسته و معقولی میان تولیـد
و مصرف برقرار کرد به گونه ای که تولید در خانواده بر مصرف فزونی یابد.
شرایط مبین این است که مصرف گرائی یک جامعه با عدم پیشرفت آن جامعه
رابطه تنگاتنگی دارد مصرف گرائی یک خانواده نیز موجبات عدم پیشرفت و ترقی
یک خانواده را فراهم خواهد ساخت در این زمینه نیاز است گرایش مردم و خانواده
ها به سمت مصرف را کاهش داده و مسیر درست مصرف کردن را برای آنها ترسیم
کرد ضمن اینکه برای پیشگیری از بروز پدیده مصرف گرائی توجه به چند نکته
ضروری است.
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 -2انتخاب الگوی صحیح مصرف برای افراد و خانواده ها متناسب با سـبک زنـدگی
اسالمی ضروری است.
-1از آنجا که سرمایه هزینه شده هیچگاه بر نمی گردد با پس انداز و سرمایه گذاری
می توان درآمد هر فرد و خانواده را مدیریت کرد.
 -9الگو سازی و برجسته سازی خانواده های میانه رو و کسانی که از اسراف و زیاده
روی دوری می کنند در جامعه نیاز است.
 -4پیشنهاد میشود با پرهیز از انتخاب سبک زندگی مصرف گرا می توان سـرمایه هـا
را محفوظ نگه داشته و به راحتی با مشکالت مادی مواجه شـده و آنهـا را از سـر راه
زندگی برداشت.
 -1رعایت اعتدال و میانه روی برای داشتن یک آینده مطلوب اقتصادی در خانواده
ها ضرورت دارد.
-1از تجمل گرائی  ،چشم و هم چشمی ،هوسرانی افراد خانواده  ،تهیه چیز های غیـر
الزم و  .....باید اجتناب کرد.
-3در سبک زندگی اسالمی نگاه عیب جویانه به اسـراف و مصـرف بـیش از انـدازه
باید در خانواده ها تبدیل به فرهنگ شود.
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 -1تغییر نوع نگاه و رویکرد خانواده ها به استفاده از منابع و در آمـد خـود از شـکل
سنتی به دور اندیشی و آینده نگری ضروری است.
 -3طراحی الگوی کاربردی و عملیاتی برای تبدیل وضعیت خـانواده هـا از مصـرف
کننده به تولید کننده در سبک زندگی اسالمی نیاز است.
-21انتخاب زمینه های مهم و مناسب در خانواده ها برای انجام فعالیت های اقتصادی
در آمد زا و مولد در اولویت باید قرار گیرد.
-22فرهنگ سازی نقش قناعت و صرفه جـوئی در اسـتحکام و پایـداری زنـدگی از
طریق برنامه های صدا و سیما پیشنهاد میشود.
 -21شناسائی افرادی که با حذف هزینه های غیر ضرور قله های پیشرفت و ترقـی را
طی کرده اند و انتقال تجربیات به جامعه موثر است.
-29فرهنگ سازی بحث مصرف بهینه در جامعه و پرهیـز از اسـراف از طریـق کتـب
درسی دانش آموزان و مراکز دانشگاهی ضروری است.
 -24آسیب شناسی علل بروز پدیده مصرف گرائی در وضـع موجـود خـانواده هـا و
جامعه و تالش در جهت رفع موانع و مشکالت ضرورت دارد.
 -21تعمیق هرچه بیشتر ارزش های دینی و باور هـای مـذهبی بـه فرزنـدان از طریـق
خانواده ها اثر گذار و قابل اهمیت است.
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2931،ه.ق
 -1جعفری ،بهزاد ،ترجمه تحف العقول ،تهران ،انتشارات اسالمیه ،چاپ اول2931،

آرمان شهر رضوی 030 /

 -3رزاقی ،ابراهیم  ،الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی ،تهران ،انتشارت چایخش ،اول
2934،
 -21شــیخ االسالمی،ســید حســین ،گفتــار امیــر المــومنین،تهران  ،دار الکتــب
االسالمیه،چاپ هفتم2931.
 -22شریف ،مصطفی،اقتصاد کالن،تهران ،انتشارات اطالعات،،چاپ اول2913،
 -21طباطبائی،محمد حسین،ترجمه تفسیر المیزان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعـه
مدرسین ،چاپ پنجم2934،
 -29قائمی – علی ،نظام حیات خانواده در اسـالم  ،تهران،انتشـارات انجمـن اولیـا و
مربیان 2919، ،
 -24قیومی اصفهانی،جواد،صحیفه الرضا،قم ،دفتر انتشارات اسالمی2939،
-21کرباســیان ،قاســم ،جامعــه و مصــرف گرائی،تهــران ،انتشــارات پزوهشــکده بــاقر
العلوم2913،
 -21کلینــی  ،محمــد بــن یعقوب،الکــافی موســوعه روایــات ،تهــران ،انتشــارات
االسالمیه،چاپ دوم2912.
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-23گرجی  ،ابراهیم ،اقتصاد کالن و تئوری ها ،تهران ،موسسه مطالعات و پـزوهش
های بازرگانی،چاپ اول 2933،
 -21مجلسی ،موال محمد نقی  ،روضه المتقین ،ج،1
 -23مارکوزه،هربرت،انسان تک ساحتی،ترجمه محسن مویدی ،تهران،انتشارات امیر
کبیر،چاپ دوم2911، ،
 -11مجلسی ،محمد باقر،بحار االنوار،تهران،انتشارات االسالمیه2931 ،
 -12نوربخش  ،سید مرتضی ،جامعه شناسی عمومی  ،تهران ،انتشارات بهینه 2914،
 -11وبلن ،تورستاین ،نظریه طبقه تن آسا  ،ترجمه فرهنگ ارشاد،ویراسـتار و مقدمـه
چارلزبیت میلز ،تهران،نشر نی2911، ،
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❃
سبك زندگي رضوی
آسیبشناسي سبك زندگي غربي
زهرا خندان
) کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا(س)(
چکیده

انسانها هرچقدر بیشتر وارد محیط رقابت آمیز شوند ،فردگراتر ،منفعت طلب
تر خواهند شد .فردگرایی و منفعت طلبی که در سبک زندگی غربی است ،سبب
تضعیف بنیان خانواده ،کاهش جمعیت ،افزایش خودکشی ،افزایش قتل ،دزدی و..
می شود .بنابراین با توجه به سبک زندگی رضوی که در آن از ارتباط با خدا تا
حضورسیاسی ،توجه به جمع گرایی در آن مشهود است .همچنین اصول بنیادی آن
که توحید ،معاد ،نبوت ،امامت و عدالت است در تمام ابعاد زندگی جاری است.
توحیدمحوری و عدالت گرایی ،سبب میشود ،ارتباطات بر طبق عدل برقرار شود.
داشتن هویت جمعی و ارتباط با مردم در کنار هم ،سبب کاهش آسیب های روحی،
اجتماعی و  ...می شود .از آنجاییکه سبک زندگی بر نظام ارزشی و نگرشی بسیار
موثر است ،باید سبک زندگی را برگزید که مسئولیت پذیر بودن را به انسان بیاموزد.
واژگان

کلیدی :امام رضا(علیه السالم)

 ،اومانیسم ،سبک زندگی ،لیبرالیسم
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مقدمه

در دهه های اخیر به علت ،اقتصاد جهانی ،نهضت های جهانی ،سهولت در
دست یابی به اطالعات و فراگیر شدن ارتباطات ،کل جهان با در هم تنیدگی
فرهنگی مواجه شده است .برخی از کشورها توانستند با ارزیابی مثبت از فرهنگ و
سبک زندگی خود با استفاده از تبلیغات فراگیر و مبتنی بر جذابیت های بصری،
سمعی (غریزی) ،سبک زندگی خود را رواج داده و ناقل باشند اما در برخی دیگر،
انسان ها به انسان های حاشیه نشینی مبدل گشتند که نه با فرهنگ انتقالی همذات
پنداری می کنند و نه با فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود ،مانوس هستند و برخی
دیگر از کشورها در فرهنگ های انتقالی مسخ شدند.
اسالم به عنوان خاتم ادیان ،کامل ترین دین از جانب خداوند منان است .ادعای
مبلغین دین اسالم ،این است که دارای برنامه  ،الگوهای هنجاری ،مفاهیم برای تمام
ابعاد زندگی بشر است؛ و الگویی کامل برای سبک زندگی در دنیا می باشد.
حال جای سوال باقی است که کدام شیوه ی زندگی( سبک زندگی) بیشتر نوع
بشر را اقناع می کند؟ فلسفه سبک های زندگی متفاوت در جهان چیست؟ الگوهای
رفتاری و هنجاری آن ها چگونه است؟
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هدف از نگاشتن این مقاله پاسخگویی به سواالت باال است ،و با نگاه سیره ی
آن بزرگواران به خصوص امام رضا(علیه السالم)  ،سبک زندگی رضوی را در تمامی
ابعاد با توجه به اقتضا مقاله ،بیان شود.
«سیره ی هر کس به معنای واقعی کلمه ،آنگاه روشن می شود که ما جهت
گیری کلی آن شخص را بدانیم و سپس به حوادث جزئی زندگی او بپردازیم(
بیانات مقام معظم رهبری ».)211: 2931،از آنجاییکه ،جهت گیری کلی زندگی اهل
بیت را قرآن تعیین می کند و همچنین این روایت از امام رئوف که در آن فرمودند:
«هرگاه روایات با مخالفت قرآن مواجه شدند من آن اخبار را تکذیب می کنم ،زیرا
مسلمین اجماع کرده اند که با علم و دانش نمی توان خداوند را دریافت و با دیدگان
ظاهر نمی توان او را دید و خداوند را به هیچ چیزی نمی توان مانند کرد(زکی زاده
رنانی».)19 :2911،
در این مقاله ،سعی شده است ،از معارف قرآنی و روایت هایی منطبق با قرآن
استفاده شود .همچنین به موضوع فلسفه زیستن که اصول اساسی سبک های زندگی
را تشکیل می دهد؛ پرداخته شود و ضرورت انتخاب الگویی برای زندگی را آشکار
سازد ،که در تمام ابعاد زندگی دنیوی و اخروی انسان تاثیر فراوانی دارد.
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فلسفه زندگي
برای آنکه بتوان ،هر موضوعی را به خوبی واکاوی کرد ،نیاز است ابتدا فلسفه
آن موضوع را دریابیم؛ اگر فلسفه را شناختیم می توانیم؛ پیامدها ،نتایج و پیشنهادات
خود را برای آن موضوع ارائه دهیم.
در سبک زندگی نیز ،فلسفه های آن نقش اساسی را ایفا می کند .سبک
زندگی ،خلق هویت می کند.
در جهان دو نوع سبک زندگی به صورت فراگیر وجود دارد .سبک زندگی
غربی که به شدت در جهان فراگیر شده است و سبک زندگی اسالمی که اگر بتوان
از لحاظ تئوریک آن را به خوبی در جهان تبیین نمود ،مردم ،خود آن را به عینیت
می رسانند.
فلسفه سبك زندگي غربي

دموکراسی ،لیبرالیسم ،حقوق بشر و اومانیست ،از اصول اساسی سبک زندگی
غربی است که در محتوای درونی آن ،لذت گرایی ،منفعت طلبی ،سکوالریسم،
نسبی گرایی اخالقی و ..است.
«در فرهنگ اروپایی ،اومانیسم به این معنا بود که انسان مادی و زمینی تنها
موضوع ارزشمند برای تالش و اندیشه ورزی است و چیزهای دیگر باید تنها بر این
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پایه تحلیل و ارزیابی شود .سکوالریسم به معنای تفکیک حوزه ی دخالت دین از
حیات اجتماعی و پاک سازی جامعه و فضای زندگی از قیود و ارزش های دینی
بود .نسبیت آموزه های اخالقی به این معنا بود که هیچ اصل اخالقی فرازمانی و
فرامکانی ای بر بشر حکومت نمی کند و هیچ چیزی جز آزادی بشر ارزشمند نیست.
فردگرایی نیز عنصری بود که نشان می داد ،فرد با همه ی ویژگی های فردی اش،
معیار و میزان است و نمی توان به بهانه ی ارزش های نوعی محدودیت هایی را بر
فرد تحمیل کرد .اصول چهارگانه ی مزبور این نتیجه را در پی داشت که ارزش های
انسانی جز بر پایه ی تمایل های افراد قابل تعریف و وصف نیستند .پس الزم است
هر کس آزادانه در پی خواسته ها و امیال خویش باشد و هیچ چیز جز خواسته های
دیگران نباید آن را محدود سازد .این انگاره همان چیزی است که اصطالحاً به
لیبرالیسم معروف است(زعفرانچی».)13 :2911 ،
در منطق لیبرال؛ آزادی به معنای احترام به هوس است ،هوس فقط با هوس
دیگران محدود می شود .در فرهنگ غربی ،مفهوم اخالق گرایی نسبی است که
طبق این اصل ،فرد هر کاری را تا زمانیکه او را راضی نگه می دارد و از آن لذت می
برد ،انجامش اشکال ندارد .بنابراین لذت گرایی و منفعت طلبی ،از مهم ترین
محورهای اخالقی این فرهنگ است .افراد به منظور رسیدن به لذات و منافع خویش
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دست به هر کاری می زنند .با توجه به این اصول ،که فقط مبتنی به لذات طبیعی و
غریزی انسان هاست و داشتن نتایج آنی  ،فراگیر شدن آن دور از انتظار نیست .از
طرف دیگر؛ فردگرایی مسب آن می شود که افراد خود را مبنا تحلیل قرار دهند و
هنجارها را ،جز عوامل محدود کننده ای که باید از آن رها شوند ،نپندارند و همین
موضوع سبب کاهش هویت جمعی در جامعه شده و آسیب های اجتماعی،
اختالالت روانی را منجر گردیده است .سازمان ملل ثابت کرد ،حقوق بشر مندرج
فقط برای اهداف ابرقدرت هاست؛ حقوق بشری که یازده سپتامبر را محکوم می
کند اما حرفی از نسل کشی در میانمار نمی زند؛ به صهیونیست هویت می دهد اما به
میلیون ها فلسطینی نگاهی نمی اندازد و ..این سیاست های دوگانه و در حهت منفعت
ابرقدرت ها نشان می دهد ،حقوق بشر در نوشته زیباست و در اجرا ،در خدمت
قدرتمندان زورگوست.
در سبک زندگی غربی؛ خدایی که به او دستور داده میشود ،خدایی که
اطاعت نمیشود بلکه اطاعت میکند و…خداست .و این خدا را ،از طریق رسانه ها،
با استفاده از فنون تبلیغاتی نهادینه می کنند.
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فلسفه سبك زندگي اسالمي
توحید ،معاد ،نبوت ،امامت و عدالت جزو اصول الینفک این نوع از سبک
زندگی می باشد.
نوع بشر با اعتقاد به خدایی که به جز او خدایی نیست ،خدایی که بزرگ است
و تمام جهان به ید قدرت اوست ،درمی یابد که به جز او به کس یا چیزی تکیه
نکند ،خود را وابسته به کسی می کند که قدرتش فرای قدرت هاست ،پس آرامشی
وصف ناشدنی خواهد یافت؛ دست نیازمندی خود را به سوی خدایی بلند می کند
که هیچ کس را خوار نمی کند بنابراین از خوارشدن در مقابل دیگران و ذلیل کردن
خود در جامعه رها می شود؛ دستورات خداوند را سرلوحه رفتار ،اعمال و هنجارهای
حاکم بر زندگی اش خواهد کرد .اعتقاد به معاد ،انسان را از پوچی می رهاند و او را
وا می دارد برای زندگی ابدی ،در دنیا کار و تالش کند و در این راه به دستورات
خداوند گردن می نهد.
نبوت ،او را به این می رساند که به دستورات رسیده از جانب آنها معتقد شود و
آنها را فرستاده خدا بنگارد.
اهمیت امامت را بهتر از از روایت زیر درک کنیم که؛ «احمد بن عمر گوید :از
حضرت رضا پرسیدم آیا زمین بدون وجود امام باقی می ماند؟ فرمود..:امامت در
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اختیار گرفتن امور دین ،و نظم و انتظام جامعه مسلمین و اصالح امور دنیا و به عزت
رسانیدن مومنین است(22زکی زاده رنانی».)212 :2911،
عدالت ،در زندگی اجتماعی تاثیر بسیاری دارد؛ در سایه ی عدالت است
که نظم در جامعه برقرار می شود و زندگی بشر ،از منفعت گرایی و لذت طلبی به
سوی اخالق گرایی انسانی می رود .دیگر ستمگری به خود اجازه استثمار از
مظلومین را نمی دهد و حقوق بشر را با اعتقاد به خداوند در جهان برپا می کند.
آموزه های نبی اکرم و دستورات قرآن ،تأکید بر داشتن هویت جمعی حول محور
دین را مدنظر دارد .داشتن هویت جمعی سبب کاهش آسیب های روحی و روانی
فردی و اجتماعی می گردد .همانگونه که دورکیم(جامعه شناس) از انسجام اجتماعی
سخن می گوید و طی پژوهش هایش آن را سبب کاهش خودکشی در جوامع می
داند.اما تاکید سبک زندگی غربی بر فردگرایی و اومانیست سبب گردیده افراد به
دنبال لذت و منافع شخصی خود بروند و هویت فردی بر مبنای طبقات اجتماعی
برای خود بسازند.
این روایت از امام هشتم بیانگر آسیب های عدم پایبندی به فلسفه اسالم است
که در آن می فرمایند...« :حال اگر اقرار به خدا و ترس از او و ایمان به غیب نباشد

 .11کافی191/1
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احدی را نمی یابیم که وقتی با شهوتش تنها و خالی ماند ،مراعات دیگران را کرده و
معصیت را ترک نموده و معترض هتک حرمت سایرین نگشته و کبائر را مرتکب
نشود در نتیجه بین جمیع خالئق هالکت پیدا می شود .پس قوام خلق و صالح آنها
ممکن نیست مگر به این که ایشان به علیم خبیری که از سر و اخفی مطلع بوده و به
صالح امر و از فساد نهی می نماید و هیچ امر نهانی از او پنهان نیست اقرار کنند تا
بدین وسیله از انواع و انحاء فساد منزجر گردند(همان».)13 :2911،
با توجه به این روایت درمی یابیم که اگر ،توحید و معاد را از انسان بگیریم،
غریزه بر عقل حکفرما می شود و آسیب های فراوان روحی ،اجتماعی و ..را بدنبال
می آورد.
سبك زندگي رضوی
سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور
نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می
آورند .همین پیوستگی ،اتحاد و نظام مندی این کُل را از کُل های دیگر متمایز می
کند شیوه زندگی یا سبک زیستن منعکس کننده گرایش ها ،تمایالت ،رفتارها،
عقاید و ارزش های یک فرد یا جامعه است و مجموعه ای از طرز تلقی ها ،عادت
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ها ،نگرش ها ،سلیقه ها ،معیارهای اخالقی و سطح اقتصادی ،در کنار یکدیگر طرز
زندگی کردن فرد یا گروهی را می سازند.
حیات بشری ،از عرصه های متفاوت و به هم مرتبط تشکیل شده است .سبک
زندگی ،موثر بر تمام ابعاد زندگی است.
ساحت حیات فردی

اولین ساحت از حیات انسانی ،عرصه حیات فردی است .این عرصه شامل ،ارتباط با
مبدا وجود ،ارتباط فرد با خودش را شامل می شود.
الف) ارتباط با مبدا وجود

«حسن به جهم گوید :از حضرت رضا پرسیدم و گفتم:قربانت گردم توکل را برایم
تعریف کنید.
فرمـــــــود :در برابر خداونـــــــــــــــــد از کسی نترسی(21همان».)941 :2911،
نمی توان ساحت ها را کامال منفک از هم در نظر گرفت ،به عنوان مثال ،با ترس از
خداوند و نترسیدن از غیر خدا ،آدمیان دارای شجاعتی می شوند که در مقابل
دیگران ذلیل نشوند و با مستکبرین به مبارزه برمی خیزند.

 .1امالی صدوق042
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«از اباصلت روایت شده که گفت من وارد سرخس شدم و رفتم در آن خانه ای که
حضرت علی بن موسی

الرضا(علیه السالم)

در آنجا زندانی بود و از زندانبان اذن دخول

خواستم ،وی در جوابم گفت تو دسترسی بدان حضرت نخواهی داشت گفتم چرا؟
گفت چه بسا می شود که امام رضا (علیه السالم) در هر شب و روزی هزار رکعت نماز
می خواند و فقط در ساعت اول روز و قبل از زوال ظهر و موقعی که آفتاب زده می
شود از نماز دست می کشد و در محل نماز خواندن خویش نشسته با خدای خود
مناجات می کند.
گفتم در همین اوقات از آن بزرگوار برای من اجازه ی شرفیابی بگیر وقتی او برای
من اذن دخول حاصل کرد و بحضور آنحضرت مشرف شدم دیدم امام در مصالی
خویش جلوس کرده و همچنان در حال تفکر است (29محمدی اشتهاردی:2933،
 ».)341اینگونه اند ،مردان الهی .در عبادت در مقابل خداوندی که هرچه هست و
نیست از اوست؛ هر اندازه عبادت و سپاسگذاری را اندک می شمارند.
ب) ارتباط با خود

امام (علیه السالم) رئوف می فرمایند» :آن کس که نفسش را محاسبه کند ،سود

 .29بحار172/49
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برده است و آنکس که از محاسبه نفس غافل بماند ،زیان دیده است ( 24سایت
حدیث)».
محاسبه ی نفس در زندگی اهل بیت از جایگاه ویژه ی برخوردار است .طی آن
انسان به کاستی های وجودی خود پی می برد و در ارتباطی مداوم خود را در روز
محشر تصور می کند و همین موضوع ،او را وامیدارد ،انسانی زندگی کند.
در روایتی دیگر از آن بزرگوار آمده است؛ «بهترین شما کسی است که سخنش را
پاکیزه کند( 21حکیمی».)93 :2931،
سخن پاکیزه ،سخنی است که به کسی آسیب روحی ،جسمی و ..وارد نسازد که
سبب جلب دوستی می شود و در تکلم ،عدالت را رعایت کند ،همانگونه که امام
رضا می فرمایند« :از نشانه های دانشمند با معرفت ،داشتن خصلت حلم ،علم و کنترل
زبان است ،همانا کنترل زبان دری از درهای حکمت می باشد ،کنترل زبان موجب
جلب دوستی است ،و راهنمای هرگونه خیر و سعادت می باشد (21قمی:2931،
».)913
همچنین سخنان لغو و بیهوده نگوید و زبان خود را با ذکر خدا معطر سازد .در

 .14بحار األنوار250 /71،
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سبک زندگی آن بزرگوار آورده اند« :با مردم ،کم سخن می گفت ،و گفتار ،و
پاسخ و مثالهایی که در ضمن گفتارش می آورد ،نشات گرفته از قرآن مجید بود
( قمی».)992 :2931،
انجام عمل اسالمی _ انسانی(صالح) هیچگاه در هیچ شرایطی در سبک زندگی
رضوی ساقط نمی شود ،زیراکه امام رضا فرموده اند«:مبادا اعمال نیک را به اتکاى
دوستى آل محمد رها کنید ،مبادا دوستى آل محمد را به اتکاى اعمال صالح از
دست بدهید  ،زیرا هیچ کدام از ایـن دو  ،به تنهایى پذیرفته نمى شود( 23محمدی
اشتهاردی».)393 :2933،
ساحت خانوادگي
بنیادی ترین واحد جامعه ،خانواده است نه فرد .مایکل شوارتز می گوید؛ «لیبرالیسم
ذاتا ضد خانواده است .نگاه فرهنگ لیبرالیسم به فرد به صورت عددهایی است که
همه با هم برابر و از یکدیگر مجزا هستند ( شوارتز ».)243 :2913 ،این همان مفهوم
فردگرایی است که متاسفانه در غرب ،بنیان خانواده را متالشی کرده است و از
خانواده گسترده به خانواده هسته ای و از آن به خانواده های تک والد و یا زندگی
مشترک بدون ازدواج انجامیده است .همین است تفاوت سبک زندگی غربی با
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سبک زندگی رضوی؛ نگاه غرب ،فردگرایانه است و در آن خانواده جایگاهی ندارد
مگر سودآور باشد؛ در نگاه اسالم ،خانواده مهم ترین نهاد در جامعه است .اگر نهاد
خانواده را سالم نگه داریم ،جامعه نیز سالم می ماند و سالمت افراد نیز تامین می
شود .در خانواده است که؛ بستر فرهنگ سازی ،اصالح جامعه و تربیت و رشد انسان
ها ،فراهم می شود .حتی برخی از اندیشمندان غربی دیگر فریاد برآورده اند که؛
«باید به خانواده ،به عنوان نهاد بنیادین تامین کننده سالمتی ،دانش و رفاه برای نسل
بعدی احترام بگذاریم(همان».)241 :2913،
اما دنیای غرب با اهمیت گذاری بر تحصیل زنان و اشتغال آنان برای کسب پایگاه
های اجتماعی و اقتصادی در جامعه؛ آنان را از ازدواج دور ساخته اند و همین
افزایش سن ازدواج ،فسادهای اجتماعی را در پی داشته است.
سبک زندگی ،بسیاری از رفتارهای اعضا را شکل می دهد و قالبی است که در آن
نگرش ها شکل می گیرد.هراندازه سبک زندگی به سوی لذت گرایی کشانده شود،
این نگرانی پدید می آید که افراد دیگر به ارضا غرایزشان در چارچوب های تعیین
شده توسط دین و جامعه قانع نشوند و تقاضا برای یافتن معشوقه های یک شبه پدید
آید.
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ازدواج را پدیده ای ببینند که به جز مسئولیت برای آن چیز دیگری در برندارد و تا
زمانیکه می توانند غریزه خود را در جامعه و بدون مسئولیت اقناع کنند ،نیازی به
ازدواج نمی بینند.
متزلزل شدن حیات خانواده ،معضالت فراوانی از جمله ،آسیب های روانی ،آسیب
های اجتماعی را دارد که از آن به کاهش جمعیت می توان اشاره کرد که این
کاهش اثرات فراوانی بر اقتصاد ،سیاست ،علم و ..دارد.
اما در فرهنگ رضوی ،به ازدواج بسیار اهمیت داده شده است و تعجیل در ازدواج
دختران نیز از آموزه های دینی است ،چنانکه امام رضا می فرمایند« :جبرئیل بر پیامبر
فرود آمد و گفت :ای محمد! پروردگار به تو سالم می رساند و می فرماید:
دوشیزگان چونان میوه بر درخت اند .هرگاه میوه برسد اگر چیده نشود خورشید آن
را تباه می سازد و بادها آن را به اطراف می پراکنند .دوشیزگان نیز هرگاه بالغ شوند
بهترین چیز برای آنان شوهر است وگرنه از فتنه و تباهی در امان نخواهند بود

21

( جوادی آملی ».)112 :2932،چند نوع روابط در ساحت خانوادگی مطرح است که
در زیر بدان اشاره شده است:
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الف) روابط بین زوجین

زن و شوهر نخستین کسانی هستند که با پیوستن به هم ،به وجود آورندهی پیوند
خویشاوندی هستند .در حقیقت اگر هیچ زن و مردی در جهان با هم ازدواج
نمیکرد ،رابطهای نیز میان افراد بشری به وجود نمیآمد و بلکه بشر وجود نمییافت.
پس ،از بنیانهای مهم اجتماعی را که باید روز به روز و لحظه به لحظه بر استحکام
آن کوشید خانواده است .هرگاه روابط افراد خانواده به خصوص زن و شوهر
گسیخته از هم باشد ،نمیتوان امیدوار بود که هیچ کانون محبتآمیز دیگری در
اجتماع به وجود آید .بر این اساس باید به اصولی چند در خانواده آشنا شد.
از امام رضا

(علیه السالم)

نقل شده است؛ «کسی ایمانش برتر از دیگران است که

اخالقش نیکوتر و نسبت به خانواده اش مهربان تر باشد (23حکیمی ».)92 :2931،با
این نگاه خشونت نسبت به زنان و کودکان در خانواده ملغی خواهد گردید .روایت
دیگری که «ابوالقاسم فارسی گوید :به حضرت رضا عرض کردم :قربانت گردم
خداوند متعال می فرماید :فامساک بمعروف او تسریح باحسان مقصودش چیست؟
فرمود :امام امساک به معروف آن است که از آزار و اذیت کردن زن خودداری کند
و نفقه ی او را بدهد ،و اما تسریح به احسان این است که او را طبق دستور خداوند
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طالق دهد ( 11زکی زاده رنانی ».)121 :2911،نیز نشانه ی ارزش زن در خانواده
است که نباید بدان زور گفته شود و مردساالری را بر خانواده حکمفرما ساخت.
با روایاتی که در زیر آورده خواهد شد ،سبک زندگی در روابط زوجین به خوبی
بیان شده است:
از جد بزرگوار امام هشتم روایت شده است که؛ ایشان درمورد حقی که زن
بر شوهرش دارد فرمود:
«حق زن بر شوهر  ،غذا دادن  ،لباس پوشاندن  ،با او خوشرفتاری کردن و رو ترش
نکردن است اگر مردی چنین رفتاری نماید  ،وظیفه شرعی خود را در ازای حقوق
همسرش به انجام رسانیده است ( 12حیدری نراقی ».)131 :2913 ،و همچنین روایت
دیگری از ایشان به این مضمون نقل شده است که طی آن حق مرد بر زن را بیان
کرده است؛ «امام صادق علیه السالم از امام باقرروایت شده  ،زنی نزد رسول اکرم
آمد و عرض کرد :ای رسول خدا! حق مرد بر زن چیست؟
حضرت فرمود  :این که او را اطاعت کند و سرپیچی نکند و از خانه چیزی را بدون
اجازه او تصدق ندهد و بی اجازه او روزه مستحبی نگیرد و در هر حال در امر
زناشویی او را ممانعت نکند و از منزل خارج نشود مگر به اذن و اجازه او و اگر بدون
 .02وسائل الشیعه512/01
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اجازه او از خانه خارج شود  ،مالئکه آسمان و زمین و فرشته های غضب و رحمت
او را لعنت می کنند تا وقتی که به منزل برگردد ( 11حیدری نراقی».)133 :2913 ،
ب) روابط والدین و فرزندان

زن و مرد با ازدواج از حیات غریزی رها می شوند و به حیات فطری گام می نهند،
آنها وارد حریم الهی می شوند و با پذیرش حدود اهلل ،امان اهلل می شوند و لیاقت می
یابند فرزندی( خواه پسر خواه دختر) بدنیا بیاورند که خلیفه اهلل شود.
فرزندآوری در اسالم بسیار موردتاکید است .در روایتی از رسول اکرم آمده است:
«(ای مردان و زنان) با همدیگر ازدواج کنید و دارای نسل گردید و زیاد شوید ،به
راستی که من مباهات میکنم به واسطة شما در مقابل امتهای دیگر در روز قیامت،
ولو با بچه سقط شده ».19سقط جنین در فرهنگ اسالمی ،حرام است اما در فمنیست،
حق بدن را جزو حقوق ابتدایی زنان می دانند ،که بارداری را اسارت زن می دانند و
سقط جنین حق آنها به شمار می رود.
یکی از دالیل رکود جمعیت ،حس رفاه طلبی و اصول سبک زندگی غربی است.
امام رضا می فرمایند؛ «هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد ،او را نمی میراند تا این
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که در زمان حیات خود ،نسل و اوالد خود را ببیند (14تقیان».)19 :2931،
بدون شک پرجوش ترین احساسات انسانی ،روابط والدین و اوالد است و معموال
این احساسات بخصوص از سوی پدر و مادر ،به دور از هرگونه شائبه ی خودخواهی
و جلب منفعت است و همین ویژگی است که قداست خاصی به این عالقه می بخشد
و هرچه از این شائبه دورتر و خالص تر باشد ،قداست بیشتری می یابد و از این روی،
عالقه ی مادر به فرزند واالتر و مقدس تر است .در اهمیت این موضوع ،روایتی از
امام رضا که می فرمایند؛« خداوند بزرگ شکرگزاری در برابر پروردگار را با
شکرگزاری برای پدر و مادر همراه ساخته است؛ پس کسی که سپاس گزار پدرو
مادر نباشد ،شکرخدا را به جای نیاورده است (11حکیمی »)13 :2931،کفایت می
کند.
ج) روابط خویشاوندی

اسالم تحکیم پیوندهای خویشاوندی واستحکام روابط خانوادگی را به شدت مورد
تأکید و توجه قرار داده و صله رحم و رسیدگی به بستگان را به عنوان یک ارزش
الهی واجب کرده است و خدای متعال آن را در ردیف پرستش خویش قرار داده،
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می فرماید :
«وَ اعبُدوا اهللَ وَ التُشرکُوا بِهِ شَیئاً وَ بالوالِدینِ احساناً و بِذِی القُربی »...11
امام هشتم در این ارتباط ،می فرمایند«:خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار
ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید.کسی که دوست دارد روزگار
درازتری در دنیا زندگی کند و روزی اش فراوان تر شود ،به خویشاوندانش
رسیدگی و با آنان صله ی رحم کند( 13حکیمی ».)99 :2931،در روایت دیگری،
امام رضا می فرمایند« :خدا تقوای الهی را با صله رحم همراه ساخت ،پس هرکس
صله ی رحم نکند تقوای الهی ندارد ،در نتیجه دیگر اعمال نیکش پذیرفته نیست و
کار او پیامدهای دنیوی و اخروی سختی خواهد داشت( جوادی آملی».)129 :2932،
هدف از صله رحم برقرار کردن ارتباط و پیوند عاطفی با خویشاوندان است.
ساحت حیات اجتماعي
سومین ساحت از حیات بشری ،عرصه ی حیات اجتماعی است .با تالش و تکاپو در
آن می توان نیل به کمال و سعادت را یافت .بسیاری از استعدادها و قابلیت ها در
میدان اجتماع است که به فعلیت می رسد و شکوفا می گردد .اسالم ترک رهبانیت
را در دستور کار خود قرار داده است و الزمه ی آن حضور در اجتماع است .اسالم
 .06نساء ،آیه 26
 .07عیون اخبار الرضا 44/0
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در باب حضور اجتماعی نه به حبس اعتقاد دارد و نه به اختالط بلکه حریم را الزمه
ی آن حضور می داند ،برخالف آنچه دنیای غرب بدان معتقدند؛ آنان سود و منفعت
برایشان اصل است و برای رسیدن بدان ،هیچ مرزی ندارند.
الف) حضور اجتماعي
روابط با مردم

در نگاه غرب ،ارتباط با دیگران تا زمانی شایسته است که به سود فرد باشد و یا به
ضرر فرد نباشد؛ در بیان برخی از اندیشمندان غربی ،از این بدتر می اندیشند و محیط
زندگی را صحنه ی رقابت می پندارند ،مانن بیان هابز که می گوید :انسان گرگ
انسان است.
اما در اسالم از نوع نگاه به مردم ،ظن نسبت به افراد جامعه و تا روابط با آنان؛ نگاهی
سراسر انسانی دارد که بزرگواران دین ما ،آن دستورات را به عینیت درآورده اند.
امام رضا می فرمایند« :پروردگار همه یکی است ،و مادر یکی ،و پدر یکی؛ و
پاداش هرکس بسته به کردار اوست (11حکیمی ».)22 :2931،می توان این روایت را
بهترین سند عدم نژادپرستی در سبک زندگی رضوی دانست .روایت دیگری از امام
رئوف آمده است که می فرمایند« :هرکس مومنی را خوار کند ،یا او را به سبب فقر
 .01کافی022/1
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و تنگدستی حقیر شمارد ،خداوند اورا در روز قیامت انگشت نما و رسوا خواهد
کرد(13همان».) 12 :2931،
رفع مشکل از مردم یکی دیگر از آموزه های دین ما است که امام رضا (علیه السالم) می
فرمایند؛ « احسان و اطعام به مردم ،دادرسی از ستم دیدگان ،و رسیدگی به
حاجتمندان از باالترین صفات پسندیده است ( 91همان« ، »)23 :2931،پس از انجام
واجبات ،هیچ کاری نزد خدای بزرگ ،برتر از شاد کردن مومنان نیست

92

(همان».)11 :2931،
رفع اندوه از مومن بسیار ارزشمند است ،در همین ارتباط امام رضا

(علیه السالم)

می

فرمایند« ،یاری کردن تو به ناتوان ،بهتر از صدقه دادن است (.قمی».) 941 :2931،
در این قسمت ،بهتر است به حضور اجتماعی زنان نیز نظری بیفکنیم« ،از حدیث
شریف حضرت زهرا که می فرماید :نامحرمی را نبیند و نامحرمی هم آنان را
نبینند91استفاده می شود که زنان باید امور ویژه ی خود را بیاموزند تا از مراجعه به
مردان بی نیاز باشند (.جوادی آملی»)131 :2913،؛ «نظام اسالمی از ظرفیت های زنانه
در امور اجتماعی در مسیر تقویت عواطف اجتماعی ،امداد به نیازمندان و مواردی از
 .09عیون اخبار الرضا22/0
 .22بحاراالنوار257/71
 .21بحاراالنوار247/71
 .20بحاراالنوار،ج021 :122
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این دست که از یک سوی هم سنخ با ویژگی های جنسیتی،از سویی انعطاف پذیر و
هماهنگ با مسئولیت های خانوادگی اند ،بهره جوید .حفظ دو عنصر اصلی ،اساسی
است:
 .2هماهنگی با ویژگی های زنانه  .1مسئولیت های خانوادگی(زعفرانچی». )31 :2911،

ب) حضور اقتصادی
یکی از عرصه های مهم حیات بشری و تفاوت اساسی در سبک زندگی
رضوی و غربی ،حضور اقتصادی است .اولین تفاوت در نگاه اسالم و غرب این
است که؛ در ادبیات توسعه ،اقتصاد اصل می باشد ،اما در اسالم ،هیچگونه اصالتی
برای اقتصاد قائل نیستند و آن را تنها وسیله ای در جهت عبودیت می دانند و از
طرفی ،لقب مجاهد را به کسی می دهند که کسب روزی حالل کند ،زیرا فقر یکی
از مهم ترین عامل در گرایش به فساد و فحشا است .در این ارتباط امام رضا  می
فرمایند« :هرکس روزی را از راه حاللش بجوید و برای خود و خانواده اش هزینه
کند همانند مجاهد در راه خداست( جوادی آملی ».)194 :2932،از تفاوت دیگر
می توان به این موضوع اشاره نمود که؛ در ادبیات مدرن ،مشارکت اجتماعی ،و به
حضور اجتماعی ،به معنای حضور فیزیکی در جامعه ،تفسیر شده است؛ حال آنکه
سیاست اجتماعی اسالم ،کاهش زمینه های اختالط زن و مرد و نیز کاهش مراوده
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های غیر ضرور است .زن ،در اسالم وظیفه اقتصادی ندارد اما حقوق اقتصادی دارد.
برای اثبات این موضوع می توان به نقش اقتصادی ،حضرت خدیجه و حضرت زهرا
اشاره نمود .نقش اقتصادی زنی همچون خدیجه در گسترش اسالم بی نظیر است و
همچنین نقش فاطمه در نگهداری از فدک و کمک به نیازمندان نیز مثالی برای
حضور زنان در حوزه ی اقتصادی است .اما نحوه ی مشارکت آنان به گونه ای بود
که؛ مدیریت اقتصادی با آنها بود و برای کارهایی که نیاز به حضور فیزیکی و
همچنین کارهای یدی بود را به اهل فن و عموما مردان می سپردند؛ استفاده از محمد
امین برای کارهای تجاری فیزیکی ،حضرت خدیجه شاهد این مدعاست .با این نوع
مشارکت اقتصادی ،لطمه ای به زندگی خانوادگی آنان وارد نشد و به فعالیت خانگی
خود نیز به نحو احسنت می پرداختند .اشتغال زنان به مشاغل مباح ،جایز است و تنها
قید آن منافات نداشتن با حقوق زناشویی و لزوم رضایت از همسر است و حتی اگر
از لحاظ علمی یا از لحاظ شغلی زن از مردان هم رده خود باالتر باشد و همچون
اویی در جامعه نباشد ،می تواند بدون کسب رضایت همسر اقدام به کار کند .یکی
دیگر از تفاوت ها اینست که ،مصرف گرایی به شدت در اسالم تقبیح شده است .تا
آنجا که «یاسر خادم می گوید :روزی غالمان امام رضا میوه می خوردند ،ولی هنوز
کامال آن را نخورده بودند ،به گوشه ای می انداختند .امام رضا این اسرافکاری را از
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آنها دید و با تندی به آنها فرمود :سبحان اهلل! اگر شما به این میوه ها نیاز ندارید،
انسان هایی هستند که نیاز دارند ،چرا دور میریزید ،آن را به کسی بدهید که نیاز به
آن دارد( قمی ».)993 :2931،اما در اصول اصلی سبک زندگی غربی است که ،از
مهم ترین شیوه ها برای بدست آوردن سود و قدرت ،ایجاد مصرف زدگی در عموم
مردم است.
شاخص های جهاد اقتصادی در اسالم این است که؛  .2تالش برای تولید ثروت
و کار و خدمات در حد اعلی  .1مصرف در حد قناع  .9خیرات در حد اعلی .با این
شیوه ،پول در جامعه گردش می یابد و فقر در جامعه به شدت کاهش می یابد.امام
علی فرموده اند؛ بهترین مردم کسی است که بیشتر از همه سودش به مردم برسد .در
ارتباط با امام رضا « ،ابراهیم بن عباس می گوید:آن بزرگمرد؛ بسیار به مردم احسان
می کرد ،و به آنها انفاق مالی مخفیانه می نمود ،و غالبا این کمک های مالی را در
شب های تاریک انجام می داد ،پس کسی که گمان می کند در بزرگواری ،کسی
را همانند امام رضا دیده است ،او را تصدیق نکنید( قمی ».)999: 2931،با قراردادن
فرهنگ قناعت در سبک زندگی اقتصادی خود ،به توانگری و بی نیازی خواهیم
رسید.امام علی می فرمایند :اگر طالب عزتی آن را در فرمانبرداری خدا بجوی .اگر
می خواهی توانگر شوی آنرا در قناعت جست و جو کن.
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ج) حضور سیاسي

یکی دیگر از عرصه های پراهمیت حیات اجتماعی ،حضور سیاسی است .در
روش های سیاسی نیز بین دیدگاه اسالم و غرب تفاوت های اساسی موجود است.
در نگاه اکثر اندیشمندان غربی ،نگه داشتن قدرت ،با هروسیله ای که باشد ،خواه
کتمان حقیقت باشد و خواه کشتار مردم(ماکیاولیست) و نداشتن اصول ارزشی
ثابت(لیبرالیست) سبب شده است ،قدرتمندان خود را پایبند هیچ اصولی اخالقی
ندانند و تنها اصول مورد قبولشان ،حفظ قدرت است .اما در اسالم ،دین در
حاکمیت است و ارزش مداری مالک است .افراد سیاستمدار حقِ کتمان حقیقت را
ندارنند و هدف ،وسیله شان را توجیه نخواهد کرد و هرگز نباید بخاطر رضای خدا،
جان یک موجود بی گناه( از گیاه گرفته تا انسان) را بگیرند .یکی از شیوه های
سیاسی در اسالم ،تقیه است؛ «یعنی هرچه بیشتر زدن و هرچه کمتر خوردن .بهرحال
تقیه تاکنیک معقول و خردمندانه ایست در مبارزه (مطهری »)141 :2913،امام با
استفاده از روش تقیه ،برای قبول والیتعهدی و با شرط اینکه هیچ دخالتی در امور
حکومتی نکند ،اعتراض خود را به حکومت نشان دادند.
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ساحت اجتماعی با این روایت از امام هشتم تکمیل می شود؛ «در برابر قدرتمندان،
محتاط ،در برابر دوستان فروتن ،در برابر دشمنان مراقب و در برابر مردم گشاده رو
باش (99حکیمی».)19 :2931،

 .22بحاراالنوار 167/71
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نتیجه گیری
سبک زندگی ،مجموعه رفتارها ،نقش ها و الگوهای کنش هر فرد را تشکیل
می دهد .سبک های زندگی در فلسفه خود با یکدیگر متفاوت اند .در سبک زندگی
غربی ،آزادی فردی مهم ترین اصل است و کسب منفعت و دنیا هدف قرار می
گیرند؛ به همین علت فاصله ها در این نوع شیوه ی زیستن ،فزونی می یابد و بحران
های فراوانی را مسبب می شود.
اما در سبک زندگی رضوی ،تالش برای رضای خدا هدف است و مسئولیت
پذیری در قبال خدا ،خود ،خانواده ،خویشاوندان و مردم از اصلی ترین موضوعات
آن می باشد.
پیشنهادها

قبل از نظر به آرمان ها باید نظر به بستر تحقق آنها شناخت .برای آنکه بتوان
سبک زندگی رضوی را در میان مردم شیعه رواج داد باید بسترسازی کرد.
 .2فیلم سازی بر اساس سبک زندگی رضوی؛ رسانه ،عضو ثابت و انکارناپذیر در
تصمیم ،افکار و رفتار خانواده هاست.
 .1چاپ کتاب ها و مقاالت با موضوعات منطبق بر سبک زندگی رضوی ،برای
تئوریزه کردن آن
 .9هویت سازی کردن ،با فیلم ،کتاب و...
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 .4معرفی الگوها
 .1تسهیل ازدواج آسان
 .1سبک زندگی به سمت فرهنگ مقایسه نرود و مصرف کاالها حالت نمایشی به
خود نگیرد فرهنگ قناعت ،ایثار ،حیا ،مهار تبلیغات مصرف گرا و ...جایگزین
آن شود.
 .3کاهش مالیات ،دادن وام برای تحکیم خانواده

 .1توجه به اقشار آسیب پذیر
 .3فرهنگ سازی در جهت اجرای امربه معروف و نهی از منکر
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❃
کسب و کار در سیره و معارف امام رضا

(علیه السالم)

وجیهه صالحی
(پژوهشگر و دبیر آموزش و پرورش)

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی کسب و کار در سیره و معارف امام رضـا علیـه السـالم و
به روش توصیفی کتابخانه ای انجام شده است که تجزیه و تحلیل داده ها ی تحقیـق
به روش تفسیری بوده و برخی یافته های تحقیق حاکی از آن است که روابط حـاکم
بر بازار کار ،متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کـار اسـت .اعتقـادات ،اخالقیـات و
روش های عملی ،آثارشدیدی بر رفتار دارد .نوع رفتار در بازار کار ،آثار خود را در
بخش تولید و بر رشـد جامعـه پدیـد مـیآورد .اعتقـاداتاسـالمی و اخالقیـات آن،
مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ،انگیزه های متعدّدی را در او ایجـاد
میکند.برخالف آن چه دربارة آموزه های دینی گفته شده ،مبانی ارزشی و اعتقادی
مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعهزا را در خود دارد .متـون دینـی و عملکـرد
اولیای دینی ،به ویژه امام رضا (علیه السالم)  ،کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرّفـی
کرده است و اعتقاد به قضا و قدر االهی ،رزاقیت خداوند ،شفاعت ،قیامـت ،توکّـل،
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زهــد ،و صــبر فقــط تضــادی بــا انجــام کــار نداشــته ،بلکــه درک صــحیح از مــوارد
پیشگفته ،اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینة رشد و توسعة اقتصادی نشان میدهد.

واژگان کلیدی:
اقتصاد اسالمی  ،کسب وکار  ،قرآن کریم  ،ائمه اطهار  ،امام رضا (ع)
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 -4مقدمه:
بازار کار ،از مهم ترین بازارهای اقتصادی است .خصوصیات منحصر بـه فـرد نیـروی
کار و اثر آن بر دیگر بازارها و بر کل اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّی به آن داده است.
دیدگاه مکاتب گوناگون بشری به پدیده ی کار و نیروی کار متفاوت است .جایگاه
ارزشی کار در هر جامعه ،زمینه ی فرهنگی اصیلی برای تأثیر بر پدیده های اقتصادی
است .تغییر دیدگاه بهکار اقتصـادی در دوران قـرون وسـطا تـا دوران جدیـد ،باعـث
رشد جامعه ی غربی در بُعد اقتصادی شد .برخی ،توسعه ی اقتصادی قرون جدیـد را
مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادی و کسـب ثـروت ،و عقـب مانـدگی
دیگر جوامع را ناشی از کمبود بنیادهای فرهنگی دانسته ،عقاید دینی و نگـرش هـای
سنتّی به کار ،کسب روزی ،قضا و قدر ،و مانند آن را از عوامل مهـمّ عقـبافتـادگی
اقتصادی میشمارند .داوری نادرست درباره ی مکتب اقتصادی اسالم به طور عمـده
ناشی از عدم اطّالع از مبانی دینی در این امور است( .والئی  ،2931،ص)1
دیدگاه دین درباره ی کار در گستره ی هستی و ویژگی هـای کلّـی کـار ،رابطـه ی
عقاید خاص دینی مثل قضا و قدر االهی ،رزاقیت االهـی ،تضـمین روزی ،و معـاد بـا
کار اقتصادی ،ارتباط خصوصیات اخالقی مثل توکّل ،صبر ،زهد و قناعت بـا کـار و
توسعه ی اقتصادی ،بیان اسوه های عملی مانند امام رضا علیـه السـالم در ایـن زمینـه،
اثبات مطلوبیت ذاتی کار اقتصادی ،و تفاوت دیدگاه اسالم با دیگر مکاتب و اهداف
و انگیزه های کار اقتصادی فرد مسلمان ،مطالب آمده در نوشته ی حاضر است.
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 -0بیان مساله:
 -4-0مفهوم کار در اسالم:
جهان هستی جلوه ی کار خدا است .کار را آفرید؛ آنگـاه عـالم را بـه حـق رقـم زد
(دخان )91/آسمان ها وزمـین را در شـش روز پدیـد آورد (اعـراف  ،)14 /و بـدون
تکیهگاه ظاهری سپهر نیلگون را رفعت بخشید(رعد  ،)1 /و با توان و قدرت و بدون
سستی از آن محافظت کرد (فاطر  .)42 /زمینرا همچون گـاهواره در اختیـار انسـان
قرار داد (طه  )19 /تا در پهنه ی سفره ی آن قرار گیرد (نوح23 /؛ غافر )41/و طعام و
عزّت خود را به چنگ آرد (مرسالت  .)11 /هـدف آفـرینش ،کـار نیـک انسـان هـا
است که در صفحه ی وجود گم نمیشود و آثار آن را در دو سرا مشـاهده مـیکنـد
(ملک )1 /
افعال بسیاری مانند الصانع ،الباسط ،المبدئ ،المعید ،الباعث ،الضّار ،المعطی ،و ده هـا
اسم و صفت به خداوند در قرآن و احادیث نسبت داده شـده اسـت کـه داللـت دارد
خداوند در آفرینش عالم و تغییر آن فعّالیت میکند ( طباطبـائی ،2423 ،صـص -11
)91؛ بنابراین افعال االهی هم در تعریف کلّی کار قرار میگیرد.
عمل انسان ها در نظام ارزشی دین ،گـاه عمـل صـالح و گـاه عمـل زشـت ،و جـزای
هریک مثل و عین آن است (غافر  .)41 /عمل صالح ،حیـات طیبـه را در پـی دارد و
خیر آن به عامل آن باز میگردد (نحل  )33 /و در مقابل آن زیان عمل بد اسـت کـه
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اوّل متضرّر آن ،انسانی است که آن را انجام میدهد .کار و عمل صالح مطلوب دین
است و برای اصالح عمل باید کارها را در مسیر حق و متناسب با نظام آفرینش قـرار
دهد .هر عملی که از ایمان او سرچشمه بگیرد و نشانه ی ایمـان قلمـداد شـود ،عمـل
صالح است ( .نیک فر  ،2919،صص )42-13
 -0-0ارزش ذاتي کار اقتصادی:
در متون دینی ،مواردی نقل شده که به ما نشان میدهـد فرهنـگ دیـن ،کـار را ذاتـاً
ارزشمند میداند و طبعاً انسان مؤمن عالقهمند به اجرای مطلوب دینی است:
 -2-1-1کار اقتصادی در متون دینی عبادت و به مثابه جهاد در راه خدا شمرده شده
است (صدوق ،2919 ،ص  .)911امـام صـادقعلیـهالسـالم از یـاران خـود دربـاره ی
وضعیت معیشت فردی پرسید گفتند :به عبـادت مـیپـردازد و معـاش او را بـرادرش
تأمین میکند .فرمود« :واللَّه الذی یقوته اشدّ عبادة منـه» (کلینـی :2911،ج ،1ص )31
سوگند به خدا! آنکه معاش او را تأمین میکند ،عبادت برتر را انجام میدهد.
 -1-1-1خداوند ،عمران و آبادی زمین را از بشر خواسته اسـت؛ بنـابراین ،عمـران و
آبادی مطلوب خداوند متعالی است« :هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها» (هود /
 .)12او شــما را از زمــین پدیــد آورد و در آن شــما را اســتقرار داد [و عمــران آن را
خواستار شد]« .هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُوالً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُـوا مِـن رِزْقِـهِ
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وَإِلَیْهِالنُّشُورُ» (ملک  )21/او است کسـی کـه زمـین را بـرای شـما رام کـرد؛ پـس در
فراخنای آن رهسپارشوید و از روزی «خدا» بخورید و رستاخیز به سوی او است.
 -9-1-1خداوند کار و تالش اقتصادی را طلب فضل الهی مینامد و مؤمنان را پـس
از انجام عبادت به آن فرا میخواند« :وَجَعَلْنَا آیَهَ النَّهَارِ مُبْصِرَه لِّتَبْتَغُوا فَضْالً مِن رَبِّکُمْ»
(اســراء  ،)21 /و نشــانه ی روز را روشــنی بخــش کــردیم تــا « درآن» فضــلی از
پروردگارتان بجویید« .فَإِذَا قُضِیَتِ الصلوه فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْـلِ اللَّـهِ»
(جمعه )21 /و چون نماز گزارده شد ،در «روی» زمین پراکنده ،و فضل خدا را جویا
شوید.
در توضیح آیه ،امام صادق(علیه السالم)

فرمود من درباره ی حـاجتی کـه خداونـد آنرا

کفایت کرده است ،حرکت میکنم و فقط قصدم این است که خداوند مرا در حال
طلب حالل مشاهده کند .آیا کالم خدا را نشنیدهای که فرمود« :فاذا قضـیت الصـلوه
فانتشروا ( ».....طبرسی ،2421 ،ج ،21ص )113
 -4-1-1در برخی روایات آمده است که امامانعلیهمالسالم کار اقتصادی را فقط به
جهت امتثال امر الهی نه کسب سود انجام میدادند .افزون بر روایت پیشـین ،از امـام
صادقعلیهالسالم نقل شده که فرمود :انی العمل فی بعض ضـیاعی حتـی اعـرق و انّ
لی من یکفینی لیعلم اللَّه عزوجل انی اطلب الحالل (کلینی،2911 ،ج ، 1ص « )33من
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در زمین زراعتی کارمیکنم تا عرق کنم با اینکه افرادی هستند که به جای من کـار
کنند .هدف من این است که خداوند مرا در حال کسبروزی حالل مشاهده کند».
 -1-1-1در کالم اولیای دین ترک تالش و کـار عامـل بـیخـردی و بـیاعتبـاری و
تبعیــت از دســتور شــیطان قلمــداد شــده اســت .معــاذ بــن کثیــر از یــاران امــام
صادقعلیهالسالم پارچه فروش بود .به حضـرت گفـت :تصـمیم دارم بـازار را تـرک
کنم؛ زیرا به اندازة کافی مال دارم .امام فرمود :با این عمل بیاعتبار میشوی (کلینی،
 ،2911ج  ، 1ص .)241
 -4-0اهداف ،انگیزه ها و آثار کار:
انسان در فعّالیت و تالش اقتصادی اهداف گوناگونی میتواند در نظر داشـته باشـد .
انگیزه ی فرد ممکن است فردی یا اجتماعی باشـد؛ مـالی یـا غیرمـالی باشـد .انگیـزه
ممکن است از روی طبع و سرشت انسانی ابتدا در ذهن و فکر انسانشکل بگیرد یا به
جهت پذیرش اعتقاد یا هدف خاصّی انگیزه ایجاد شود .آثار کار گاه امـری مقصـود
است و گاه اثر بهصورت قهری بر کار مترتّب میشود:

 -2-9-1اهداف و آثار دنیایی فردی:
 -2-2-9-1کسب درآمد و تأمین معیشت زنـدگی خـود و خـانواده :شـاید نخسـتین
انگیزه هر شخصی در انجام کار این است کهبه واسطه ی کار ،نیازهای خود را تأمین
کند .در متون دینی ،هرگاه کسی به همین قصد سراغ کار رود تا نیاز خود را برطرف
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سازد ،کار او عبادت شمرده شده و طبق دیدگاه فقهی ،کار برای تأمین معاش واجب
است و انسانی که در راه کسب درآمد برای تأمین زندگی سختی میبیند ،خداوند به
او ثـواب مـیدهـد و پیـامبر گرامـی اسـالم بـر چنـین دسـتی بوسـه مـیزنـد .از امـام
صادقعلیهالسالم نقل شده که وقتـی پیامبرصـلّیاهللعلیـهوآلـهوسـلّم از جنـگتبـوک
مراجعت کرد ،سعد انصاری به استقبال وی آمد .حضرت با او مصافحه کـرد ،دسـت
او را زبر و خشن دید .فرمود :چه صدمهای و آسیبی به دستت رسـیده اسـت؟ گفـت:
با طناب و بیل کار و درآمد آن را صرف معاش خانوادهام میکنم .حضرت دست او
را بوسید و فرمود :هذه ید التمسّها النـار «.ایـن دسـتی اسـت کـه آتـشجهـنّم بـه آن
نمیرسد( ».جزری ،2331 ،ج  ،1ص )993
 -1-2-9-1عزّت و شخصیت یافتن :یکی از آثار کار ،عزّت یافتن فرد است .شخص
با کار کردن نیاز خود را برطرف ساخته ،نیازمند کار دیگران نمـیشـود؛ از دیگـران
درخواست نمیکند و هزینه ی او بر عهده ی دیگری نیست .امام صادقعلیهالسالم به
یکی از یاران خود که دیر به بازار رفته بود فرمود :اُغدُ إلی عـزِّک « .پگـاه صـبح در
پی عزّت خود [= کار و کسب] برو ( ».عاملی ، 2919 ،ج  ،21ص )9
یکی از یاران پیامبر که در سختی بهسر میبرد ،نزد حضرت رفت تا کمک بخواهـد.
پیامبر وقتی او را دید ،فرمود « :هر کسی از ما چیزی درخواست کند ،به او میدهـیم؛
ولی اگر به دنبال ثروت برود ،خدا او را بینیاز میکند » .مرد برگشت تا سه بـار نـزد
حضرت رفت و همان سخنان را شنید؛ سپس کلنگی عاریـه کـرد و از کـوه مقـداری
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هیزم آورد و به مقداری آرد فروخت و ادامه داد تا اموالیفراهم ساخت .جریان را به
پیامبر گفت فرمود « :به تو گفتم اگر کسی درخواست کند به او عطا میکنـیم؛ ولـی
اگر به دنبال ثروت رود ،خداوند او را بینیـاز مـیسـازد ( ».کلینـی ،2911 ،ج  ،1ص
) 293
 -9-2-9-1رشد عقالنـی :کـار ،وسـیله ی تجربـه آمـوختن انسـان اسـت و بـر رشـد
عقالنی و اجتماعی او افزوده میشود .امام صادقعلیـهالسـالم فرمـود :تـرک التجـارة
ینقص العقل (کلینی ،2911 ،ج  ، 1ص  « )241رها کردن تجارت ،عقـل را کـاهش
میدهد».
 -4-2-9-1کسب آرامش روحی  :انسـان بـا کسـب درآمـد از نظـر روحـی آرامـش
مییابد و فرد نیازمند از نظر روحی در اضطراب و نگران است .امام رضـاعلیهالسـالم
فرمود « :انسان آنگاه که مواد خوراکی ساالنه اش را تأمین کرد ،آرامـش مـییابـد».
(کلینی ،2911 ،ج  ، 1ص )13
 -1-2-9-1سالمت جسـم :از آثـار کـار ،برخـورداری شـخص از سـالمت و نشـاط
جسمی است .بیکاری و عاطل بـودن ،باعـث اسـتراحت بـیش از حـدّ و پدیـد آمـدن
روحیه ی خمودی و یأس و افسردگی در شخص میشود .با کار ،اعضای انسان توان
خود را بروز میدهد .امیر مؤمنانعلیهالسالم فرمود :من یعمـل یـزدد قـوة( ،حکیمـی،
 ، 2411ج  ،1ص « )132هر کس کار کند ،توان او افزوده میشود».
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 -1-9-1اهداف و آثار دنیایی اجتماعی:
 -2-1-9-1تأمین نیازهای اساسی اجتماع :افراد با کار میتوانند نیازهای افراد جامعـه
را برطرف سازند .فرد نمیتواند تمام نیازهای خود را برطرف سازد؛ بنابراین هرکس
با انجام کار خاصّی میتواند نیاز مردم را برطرف سازد و درمجمـوع ،نیازهـای تمـام
افراد تأمین شود (عاملی ، 2919 ،ج  ،29ص )144
 -1-1-9-1رفع فقر و تأمین اجتماعی نیازمندان :با کار و تالش ،فقر اجتماعی از بین
میرود و فردبا کسب درآمد میتواند به دیگران کمک کند.
 -9-1-9-1گسترش اخالق اجتماعی و کاهش مفاسد اجتماعی :یکی از انگیزه های
مهم برای کسب درآمد ،توانایی شخص در کمک به دوسـتان و دعـوت از آن هـا و
ارتبـاط بـا بسـتگان و همسـایگان اسـت؛ هـر چنـد آن هـا نیازمنـد و فقیـر نباشـند .از
امیرالمؤمنینعلیهالسالم نقـل شـده اسـت کـه فرمـود « :سسـتی و تنبلـی ،کلیـد غـم و
بدبختی است و ناتوانی و تنبلی همراه نیازمندی و فقر اسـت و ثمـره ی آن نـابودی و
بدبختی است .آنکه طلب و تالش نکند ،چیزی نمییابد و به فساد کشانده میشود».
(والیی ،2931 ،ص )19
 -4-1-9-1افزایش توان اقتصادی جامعه :هر گاه بخش های اساسـی مـردم بـه کـار
اشتغال داشته باشند ،اقتصاد جامعه رشدخواهد داشت .تولیـد و درآمـد ملّـی افـرایش
مــییابــد .درآمــد دولــت بــه جهــت مالیــات هــا فزونــی یافتــه و امکــان ارائــه ی
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خدماتعمومی به مردم فراهم میشود .هرگاه جامعه بهکـاری نیـاز داشـت ،شـخص
باید اینگونه «واجبات نظامیه» را انجام دهد و از تالش خود در این زمینه خـودداری
نکند که گاه تالش در انجام یکی از انگیزه های اصلی شخص ،رشد اقتصادی اسـت
و تقویـــت ایـــن انگیـــزه میـــان نیـــروی کـــار ،آثـــار پربرکتـــی دارد .از پیـــامبر
اکرمصلّیاهللعلیهوآلهوسلّم نقل شده که فرمود :ما مـن مسـلم یغـرس غرسـاً أو یـزرع
زرعاً فیأکل منه انسان أو طیر أو بهیمة االّ کانت لـه بـه صـدقة (نـوری ،2413 ،ج ،29
ص  « )411مسلمانی که نهالی بکارد یـا زراعتـی بـهعمـل آرد و ازآن انسـان ،پرنـده،
چارپا استفاده کند ،در نامة اعمال او ثواب صدقه نوشته میشود».

 -9-9-1اهداف ،انگیزه ها و آثار آخرتی کار اقتصادی:
 -2-9-9-1بخشش گناهـان :کـار اقتصـادی ،شـخص را از آمـرزش الهـی بهـرهمنـد
میکند .پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم فرمود :من بات کاالً من طلـب الحـالل بـات
مغفوراًلــه (کلینــی ،2911 ،ج  ،1ص  « )31آن کــه در راه کســب حــالل زنــدگی او
میگذرد ،مورد مغفرت الهی است».
 -1-9-9-1حفظ و یاری دین فرد :انسان اگر بخواهد دین دار واقعی باشـد و بتوانـد
در معنویت پیشرفت کند نمیتواند از نعمت های دنیا و نیازهای دنیایی چشم بپوشـد.
از پیامبر گرامی نقل شده اسـت کـه  « :خداونـدا! در نـان برکـت ده و بـین مـا و نـان
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جدایی مینداز .اگر نان نداشتیم ،توان نماز و روزه و انجام واجبات الهی را نداشـتیم».
(کلینی  ،2911 ،ج ، 1ص )39
 -4روش تحقیق:
تحقیق حاضر به روش تحقیق توصیفی و از نـوع کتابخانـه ای اسـت کـه بـا رویکـرد
اسنادی و با بررسی کتب  ،مقاالت و اسناد موجود در زمینه ی آموزه های اقتصـادی
امام رضا علیه السالم در قلمرو کسب و کار ،انجام شده است .روش تجزیه و تحلیـل
داده های تحقیق نیز  ،تفسیری است که از مهم تـرین روش هـای موجـود در تحقیـق
توصیفی است.
 -3یافته های تحقیق:
 -2-4کار و قضا و قدر الهی:
امام رضا علیه السالم در بیان اهمیت قضا و قدر و راضی بودن انسـان بـه آن  ،ارکـان
ایمان را یادآوری می فرمایند « :أَالْیمـانُ أَرْبَعَـه أَرْکـان :أَلتَّوَکُّـلُ عَلَـى اللّـهِ ،وَ الرِّضـا
بِقَضاءِ اللّهِ وَ التَّسْلیمُ الَِمْرِاللّهِ ،وَ التَّفْویضُ إِلَى اللّه( ».ایمان چهار رکن دارد2 :ـ توکّـل
بر خدا 1ـ رضا به قضاى خدا 9ـ تسلیم به امر خدا4ـ واگذاشـتن کـار بـه خـدا( ).ابـن
بابویه  ،2411،ج،1ص )199
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در دیدگاه توحیدی ،خداوند ،عالم را بهصورت علّی و معلـولی پدیـد آورده اسـت؛
یعنی برخی پدیده ها معلول و متأثّراز دیگر پدیده هاهستند .نظام عالم بر اساس قانون
علّت و معلول استوار است و سلسله علل به خدا منتهی میشود .بهعبارت دیگر ،تمام
موجودات ،معلول خدا هستند و از فیض او بهره میگیرنـد( .مطهـری ،2913،ص)13
اصل علیّت و اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیّت از اصـول متعارفـه علـوم
بشری است .طبق این نظر ،سرنوشت هر موجودی به دست موجودی دیگر است کـه
علت او است و ضرورت وجود و خصوصـیات او را ایجـاد کـرده ،و آن هـم معلـول
نعمت دیگری است( .والئی ،2931،صص )12-19
اعتقاد به قضا و قدر عمومی و اینکه هر حادثهای و از آن جمله اعمال و افعال بشر به
قضا و قدر الهی است ،مستلزمجبر نیست .این استلزام آنگاه رخ میدهد کـه بشـر و
اراده ی او را در کار دخیل ندانیم و قضا و قدر را جانشین قوّه و نیرو و اراده ی بشر
بدانیم؛ زیـرا ذات حـق بـا اسـباب و از راه علـل خاصّـی در جهـان تـأثیر مـیبخشـد.
(مطهری،2911 ،صص )13-13
در هیچ یک از آیات قرآن و روایـات اولیـای دیـن و عملکـرد مسـلمانان ،نشـانی از
ارتباط بین کار نکردن و آباد کردن دنیا واعتقاد به قضا و قدر الهی وجـود نـدارد .در
قرآن ،آیات متعدّدی است که انسان را بر سرنوشت خـود مسـلّط قلمـداد مـیکنـد و
میفرماید :إِنَّ اللَّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَابِأَنفُسِهِمْ (رعد  : )21 /خدا وضع هـیچ
مردمی را عوض نمیکند ،مگر آنکه خود آن ها وضع نفسانی خود را تغییر دهند.

آرمان شهر رضوی 077 /

در روایات آمده است که امیرالمؤمنین علیهالسـالم در سـایه ی دیـوار کجـی نشسـته
بود .از آنجا حرکت کرد و زیر سـایه ی دیـوار دیگـری قـرار گرفـت .بـه حضـرت
گفته شد :از قضا میگریزی؟ فرمود :از قضای الهی به قدر الهی پناه میبرم (صدوق،
 ،2931ص )913
سخن امام رضا علیه السالم در اهمیت رابطه ی قضا و قدرو کسب و کار نیز بر همین
نکته داللت دارد « :أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللّهِ ،فَإِنَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّـهُ بِاللّـهِ کـانَ عِنْـدَ ظَنِّـهِ وَ مَـنْ
رَضِىَ بِالْقَلیلِ مِنَ الرِّزْقِ قُبِلَ مِنْهُ الْیَسیرُ مِـنَ الْعَمَـلِ .وَ مَـنْ رَضِـىَ بِالْیَسـیرِ مِـنَ الْحَـاللِ
خَفَّتْ مَؤُونَتُهُ وَ نُعِّمَ أَهْلُهُ وَ بَصَّرَهُ اللّـهُ دارَ الـدُّنْیا وَ دَواءَهـا وَ أَخْرَجَـهُ مِنْهـا سـالِمًا إِلـى
دارِالسَّالم ( ».به خداوند خوشبین باش ،زیرا هر که بـه خـدا خوشـبین باشـد ،خـدا بـا
گمانِ خوشِ او همراه است و هر که به رزق و روزى اندک خشنودباشد ،خداوند به
کردار اندک او خشنود باشد و هر که به اندک از روزى حالل خشنود باشـد ،بـارش
سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنیا و دوایش بینا سـازد و
او را از دنیا به سالمت به دارالسّالمِ بهشت رساند( ).عطاردی،2411،ج،2ص )241
 -1-4کار و رزاقیّت الهی:
خداوند رزق و روزی را برای هر کس که میخواهد گسترده مـیسـازد یـا محـدود
میکند( .رعد  )11 /و هیچ جنبدهای در زمین نیست جـز آنکـه رزق و روزی او بـر
عهـدة خـدا اسـت( .هـود  )1 /و خداونـد هـر کـه را بخواهـد ،بـدون حسـاب روزی
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مــیدهــد( .بقــره  .)121 /در آیــات متعـدّدی از کتــاب خــدا ایــن مضــامین بــه چشــم
میخورد .از طرفی در احادیث عدیدهای آمده است که «رزق انسان مضمون است و
کسی نمیتواند مانع رزق مضـمون شـود» (مجلسـی  ، 2934 ،ج ،33ص « .)213رزق
دو نوع است :رزقی که انسان به دنبال آن است و رزقی که انسان را مـیطلبـد و اگـر
به آن نرسد ،او را در مییابد» (رضی ،2931 ،حکمت « .)933در پی رزق فردا مبـاش
که خداوند فرموده هر جنبدهای رزقش بر عهده او است» (طبرسی ، 2421،ج  ،1ص
 .)911در همین راستا امام رضا علیه السالم نیز از قول پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله
می فرماید« :رسول خدا فرمود :هر که خداوند متعـال بـه او نعمتـی ارزانـی دارد بایـد
خداوند متعال را حمد و ستایش گوید و هر که گمان برد روزی اش به تـاخیر افتـاده
از خداوند آمرزش بخواهد و هر که امری وی را اندوهگین سـازد بگویـد  :ال حَـولَ
والقُوَّهَ االّ باهلل( ».ابن بابویه،2411،ج،2ص)213
در روایات بسیاری ،افراد به طلب روزی با انجامکار بدنی تشویق شدهانـد  ،تـا آنجـا
که امام رضا علیه السالم چنین افرادی را برتر از مجاهدان در راه خدا مـی دانـد « :إِنَّ
ل اللّـه( ».بـه
ن ا ْلُمجاهِـ ِد فـى سَـبی ِ
م َأجْـرًا مِـ َ
الَّذى یَطْلُبُ مِنْ فَضْل یَکُفُّ بِهِ عِیالَهُ َأ ْعظَـ ُ
راستى کسى که در پى افزایش رزق و روزى اسـت تـا بـا آن خـانواده خـود را اداره
کند ،پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است( ».مدرسی،2931،ص)211
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 -9-4نظام اخالقی دینی و هماهنگی با کار اقتصادی:
در نظام اخالقی اسالم به مواردی از خصوصیات مثبت اخالقی تأکید شده و گاه این
موارد ،منافی کار اقتصادی قلمداد میشود .برخی از این اخالقیات عبارتند از توکّل،
زهد و ترک دنیا  ،صبر بر مصیبت ها و بالیا ،قناعت و....
 -2-9-4توکل :امام رضا (علیه السالم) در بیان معنای توکل و عدم منافات آن بـا کسـب
و کار می فرمایند « :سُئِلَ الرِّضا(علیه السالم) :عَنْ حَدِّ التَّوَکُّلِّ؟ فَقالَ(علیه السـالم) :أَنْ
ال تَخافَ أحَدًا إِالَّاللّه»
(از امام رضا(علیه السالم) از حقیقت توکّل سؤال شـد .فرمـود :ایـن کـه جـز خـدا از
کسى نترسى( ).ابن بابویه ،2411،ج،1ص )211
غیر متوکّل بر خدا ،کسی است که به سبب عدم سرپرستی خداوند به حال خود رها،
و از طریق حق منحرف شده است« .إنَّ أَبْغَضَ الْخَالَئِقِ إِلَی اللَّـهِ رَجُـالَنِ رَجُـلٌ وَکَلَـهُ
اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعوفٌ بِکَالَمِ بِدْعَةٍ( »...رضی ،2913 ،خطبه
 ،23ص  .)13چنین کسی به سبب پیمودن راه خدا و عـدم توکّـل و اعتمـاد بـه او بـه
دنبال هوای نفس گمراهی را میپیماید و از هدایت های حق در راه زندگی محـروم
میشود .پیامبران در مقام صبر بـر آزار مشـرکان ،هـدایت الهـی و وظیفـه ی تبلیـغ را
انجام میدادند و بر خدا اعتماد میکردند .با توکّل عوامل سسـت کـردن اراده نـابود
میشود( .مطهری ،2913 ،ص)221
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 -1-9-4زهد ،قناعت و ترک دنیا :قناعت که از ویژگـی هـای مؤمنـان و خردمنـدان
بهشمار میرود ،معنای درسـت مصـرف کـردن و جلـوگیری از اسـراف و تبـذیرمال
است نه آنکه در بُعد تولید باید قناعت ،و کم تولید کرد؛ البتّه هر گاه کاری با امـور
معنوی تزاحم یافت و مشغول شدن بیش از حدّ به آن باعث ضرر معنـوی بـه شـخص
شد ،بیشک دیـن مبـین ضـرر معنـوی را قابـل مقایسـه بـا عقـب افتـادگی اقتصـادی
نمیداند و مانع دوری انسان از ارتقای روحی میشود( .مطهری ،2914 ،صص -123
)121
امام رضا (علیه السالم) تباه سازی اموال را پدیده ای ناپسند مـی دانـد ،دوسـتان و پیـروان
خویش را از این پدیده نامبارک باز می دارد و مـی فرمایـد« :ان اهلل یـبغض ...اضـاغة
المال؛ خداوند ،تباه سازی اموال را دشمن می دارد( ».عطاردی ،2411،ج ،2ص )31
امام رضا(علیـه السـالم) هـدر دادن و تبـاه سـاختن امـوال را ،مصـداقی از فسـاد دانسـته و
فرموده است « :من الفساد قطع الدرهم و الدینار و طرح النوی؛ تکه تکه کردن درهم
و دینار (یا هر پولی دیگر) و دور افکندن هسته خرما(که ممکن اسـت بـذر نخلـی در
آینده شود) ،از جمله کارهای فاسد است» (مدرسی ،2931،ص )211
زهد به معنای کم مصرف کردن برای بازده بـیشتـر اسـت .دنیـایی کـه زاهـد آن را
ترک میکند ،سرگرم شدن به تـنعّم و تجمّـل و دور افتـادن از کمـال انسـانی اسـت.
دعوت به زهد در دین ،به معنای ترک تالش و کار و سـاختن دنیـای آبـاد و مسـتقل
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نیست .سرور زاهدان عالم بیش از همه کار و تالش اقتصادی انجام میداد و اسـتفاده
از خانه ی گسترده را در جهت خیررسانی بـه همنوعـان و دسـتگیری بیچارگـان امـر
آخرتی میدانست( .مطهری ،2914 ،ص)123
یکی از یاران می گوید :از امام رضـا علیـه السـالم دربـاره چگـونگی تـأمین مخـارج
خانواده جویا شدم .فرمود« :مخارج خانواده ،حد وسط است میـان دو روش ناپسـند».
گفتم« :فدایت شوم ،به خدا سـوگند! نمـی دانـم ایـن دو روش چیسـت؟ فرمـود« :دو
روش ناپسند ،اسراف و خست است .آیا نمی دانی که خداوند بزرگ ،اسراف(زیاده
روی) و اقتار (خست گیری) را ناخوشایند می دارد و در قرآن می فرماید«:آنـان کـه
هرگاه چیزی ببخشند ،نه زیاده روی می کنند و نه خست می ورزنـد و میـانگین ایـن
دو را در حد قوام برمی گزینند»(.مدرسی ،2931،ص )232
از دیدگاه امام رضا (علیه السالم)  ،تصرفات شـخص در امـوال خـویش ،محـدود اسـت؛
یعنی این گونه نیست که حال که اموال انسان ملک اوست و به وی تعلق دارد ،بتواند
در آنها هرگونه که خواست ،تصرف کند ،بلکه تصرف اوباید در حد میانه و متعـادل
و به دور از اسراف و خست باشد .او هم اجازه ندارد که خسـت ورزد و در مصـرف
بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست که اموال خویش را ریخت و پاش نماید .امـام
رضا علیه السالم در پایان سخن خویش به کالم خداوند اسـتدالل فرمـود کـه در آن
واژه «قوام» آمده است .مقصود از قوام؛ یعنـی آن اسـتواری و اقتصـادی کـه موجـب
سامان یافتن زندگی همه افراد می شود که در آن ،نه کسی محروم مانـد و نـه کسـی
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بی حساب برخوردار گردد .روشن است که هر چیز آنگـاه مـی توانـد عامـل «قـوام»
باشد و زمینه استواری چیز دیگری را فراهم آورد که در موضـع مناسـب خـود قـرار
گیرد و موضع مناسب ،همان حد میانه و دور بودن از اسراف و خست است .اسـراف
و اقتار (خست) که دو سوی حد میانه است ،ضد قوامیت مال است؛ یعنی مایه قوام و
سامان یابی فرد و جامعه نیست ،بلکه همین مال که عامل بقـا و قـوام اسـت ،در حـال
افراط و تفـریط ،عامـل تبـاهی و هالکـت فـرد و جامعـه خواهـد بـود .بقـاء و دوام و
قوامیت ،در حد میانه و اعتدال است(.والیی،2931،صص )33-33
 -9-9-4صبر بر بالیا و رضا بـه قضـای الهـی :بـا توجّـه بـه آیـات و روایـات روشـن
میشود این سجیّه ی اخالقی هم مانند توکّل برای کسی ستوده است کـه در صـحنه
ی عمل و زندگی با همه ی کوششی که دارد ،گاه به نتیجه ی دلخواه نمیرسد .امام
رضا علیه السالم در پاسخ به سوالی در همین زمینه می فرماید« :سُئِلَ عَلَیْهِ السَّالمُ عَـنْ
خِیارِ الْعبادِ؟ فَقالَ(علیه السالم):أَلَّذینَ إِذا أَحْسَنُوا إِسْتَبْشَـرُوا ،وَ إِذا أَسـاؤُوا إِسْـتَغْفَرُوا وَ
إِذا أُعْطُوا شَکَرُوا ،وَ إِذا أُبْتِلُوا صَبَرُوا ،وَ إِذا غَضِبُوا عَفَوْ  ( ».از امام رضـا(علیه السـالم)
درباره بهترین بندگان سؤال شد .فرمود :آنان که هر گاه نیکى کنند خوشـحال شـوند
و هرگاه بدى کنند آمرزش خواهند و هر گاه عطا شوند شکر گزارند و هـر گـاه بـال
بینند صبر کنند و هر گاه خشم کنند درگذرند( ».عطاردی ،2411،ج ،1ص )192
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 -4-4روابط کارگر و کارفرما:
از دیدگاه اسالم و از جمله در سیره امام رضا علیه السالم  ،یکی از مهم ترین نکات ؛
دقت در ادای حقوق کارگر و پرهیز از تضییع آن است .سلیمان بن جعفر می گویـد:
روزى به همراه حضرت ابوالحسن  ،امام علىّ بن موسى الرّضا علیهما السـالم جهـت
انجام کارى از منزل بیرون رفته بودیم .پس از پایان آن کار ،هنگامى که خواستم بـه
منزل خود مراجعت نمایم  ،حضرت فرمود :امشب همراه من بیا تا به منزل ما بـرویم و
شب را میهمان ما باش .من نیز دعوت حضرت رضا علیه السـالم را پـذیرفتم  ،وقتـى
خواستیم وارد منزل شویم  ،یکى دیگر از اصحاب به نام مُعتّب نیز همراه ما آمد.
همین که داخل منـزل رفتـیم  ،متوجّـه شـدیم کـه غالمـان حضـرت مشـغول سـاختن
جایگاهى براى حیوانات هستند و در بین آن ها مردى سیاه چهره  ،به عنـوان کـارگر
گِل تهیّه مى کند و به دست دیگران مى دهد.
امام رضا (علیه السالم) سؤ ال نمود :این شخص کیست ؟
جواب دادند :این شخص ما را کمک مى کند؛ و ما نیز آخر کـار چیـزى بـه او مـى
دهیم .
حضرت فرمود :آیا براى او معیّن کرده اید ،که مزدش چقدر باشد؟
در پاسخ به حضرت گفتند :خیر ،هر چه به او بدهیم  ،قبول دارد و راضى است .
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حضرت با شنیدن این پاسخ  ،بسیار عصّبانى و خشمناک گردید و خواست با آن ها
برخورد نماید.
عرض کردم  :یاابن رسول اللّه ! چرا ناراحت شُدید و این چنین برخورد مى کنید ؟!
امام علیه السالم فرمود :چندین مرتبه به آن ها تـذکّر داده ام کـه ایـن چنـین کـارگر
نیاورند ،مگر آن که قبل از شروع به کـار ،بـا او تعیـین اُجـرت نماینـد .پـس از آن ،
حضرت افزود :چنان چه با کارگر قبل از شروع کار تعیین اجـرت نکنـى  ،اگـر چـه
چند برابر مزدش را هم به او بدهى  ،باز هم ناراضـى اسـت و ممکـن اسـت خـود را
طلبکار بداند .ولى چنان چه با او تعیین اجرت شد ،وقتى مزد خـود را بگیـرد ،تشـکّر
مى کند از این که تمام مزد خود را بدون کم و کاستى گرفته ؛ و اگر مختصرى هـم
بر مزدش اضافه کنى آن را محبّت و لطف مى داند و این محبّت را هرگـز فرامـوش
نمى کند( .والیی  ،2931 ،صص )13-13
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 -7نتیجه گیری و پیشنهادات:
کار در نگاه دین ،در گستره ی هستى جارى است و شخص با کار با مجموعـه عـالم
هستى و خالق آن هماهنگ میشـود .بنـابراین ،هـر نـوع کـار حـالل مطلـوب اسـت؛
گرچه برخى از کارها و فعّالیت هاى اقتصادى بـه جهـت اهمیّـت آن در متـون دینـى
مورد ترغیب بیشتر قرار گرفته است.
امام رضا علیه السالم میفرماید« :العامِلُ عَلی غیـر بصـیرةٍ کالسـائرِ عَلـی غیـر الطریـق
الیزیُدُه سُرعةُ السّیر الّا بعداً عَنِ الطَّریقِ ( ».آن کس که بدون بینش و آگاهی به انجام
کاری اقدام نماید ،همانند کسی است که بیراهه راه پیماید .چنین فردی هر چه سریع
تر حرکت کند ،بیشتر از راه صحیح دور میشود( ) .عطاردی ،2411 ،ج، 2ص )213
این سخن امام هشتم هشداری است بـه آنـان کـه همـواره بـه کمیـت و مقـدار عمـل
می اندیشند و از کیفیت و حقیقت آن غافلند .چه این که اینان در هر دسته و گروهی
که قرار گیرند ،بی آن که به درستی راه بیندیشند ،سعی دارند با افراط و تنـدروی در
همان مسیر ،خویش را پیشتاز و جلودار معرفی کنند! ولی امام میفرماید ،انسـان بایـد
قبل از آغاز هر کار و گام نهادن در هر مسـیر ،نخسـت در اندیشـه کسـب بصـیرت و
دانش باشد تا از درستی راه مطمئن شود( .والیی  ،2931 ،ص)221
گسترش فرهنگ دینى درباره کار زمینه تالش همهجانبه افراد براى رشد اقتصادى را
فراهم می کند و افراد توجّه جدّى بـه نفـس کاردارنـد تـا نـوع آن؛ بنـابراین خواهنـد
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کوشید بیکارى را به هر صورت از خود دور سازند و هر کار حاللى را عزیز داشـته،
به بیکارى ترجیح دهند .حاکمیت فرهنگ دینى ،اثر مثبت بر بهره ورى نیروى کار و
کاهش هزینه هاى اضافى مثل اسراف منابع و وقت دارد و روابط انسانى در بازار کار
را بهبود میبخشد  .کار اقتصادى پیوند دنیا و آخرت است و با آن میتوان حسـنه در
دنیا و آخرت را کسب کرد.
به نظر می رسد با توجه به اهمیت کسب وکار در قـرآن و سـنت پیـامبر اکـرم وائمـه
اطهار علیهم السالم  ،پیشنهادات زیر برای اجرائی نمودن ارتقاء فرهنگ کار وتـالش
در جامعه ی امروز ایران و بلکه جوامع مسلمان موثر باشد:
 -2 -1احیای فرهنگ غنی کار و تالش و همت :بحث احیای فرهنگ کار به عنـوان
راهکار جدی با هدف به روز رسانی و نهادینه سازی تـوأم بـا تـرویج و بسـط آمـوزه
های ناب فرهنگی در حال حاضـر بـه معنـای نادیـده انگاشـتن و خـالء حضـور ایـن
فرهنگ در بین جامعه فعلی نمی باشد  ،بلکه تنها هـدف از طـرح بحـث غنابخشـی و
استحکام و پرمغز نمودن مطالب و محتواهای نوین و نـو ارائـه شـده بـه جامعـه بـرای
پذیرش و مقبولیت بیشتر در بین تمام الیه ها و سطوح فعلی جامعه مـا مـی باشـد .پـر
واضح است که در ارائه بحث و تهیه مطالب هر چه از سابقه دیرینه و پیشینه دانـش و
اطالعات گذشتگان و ادوار گذشته بهره گیری شود زمینه غنای فکری و قوام و بسط
بیش از پیش آن فراهمتر و مقبولیت عام آن افزونتر خواهد شد.
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 -1 -1هماهنگ سازی تمامی حوزه های دخیل در امر عملیاتی نمـودن کـار :ایجـاد
وحدت رویه در حوزه های ذیل می تواند بسیار مؤثر و کارساز باشد:
 -2-1-1هماهنگی در حوزه سخت افزاری :همچون پشتیبانی مناسب در منابع مـالی،
تجهیزاتی و لجستیک که این امر تسریع در اجرای این راهکـار را بـه همـراه خواهـد
داشت همچنین دقت نظر بیشتر و تأمل عمیقتر در تخصـیص اعتبـار و منـابع مـالی،
برنامه ریزی اصولی در تهیه اقالم و تجهیزاتی که زمینه ساز و تقویـت کننـده ابـزار و
لوازم انجام کار و تالش میباشد.
 -1-1-1نرم افزاری :برنامهریزی و برنامه سازی و فعالیت های تبلیغی ،بهرهگیـری از
رسانه های ارتباط جمعی ،ابزار چند رسانهای و کلیه حوزه های نرم افزاری که امکان
فعالیت و کار در آن امکان پذیر می باشد.
 -9-1-1منابع انسانی (کارآمد سازی نیروهـای دخیـل در ایـن امـر) :بهـره منـدی از
محققان ،کارشناسان و اقشار و افراد تأثیر گذار جامعـه در بهتـر و علمـی تـر اجرایـی
نمودن راهکارهای ترویج فرهنگ کسب وکار.

 -9 -1زمینه سازی برای ایجاد وحدت و همدلی بین تمام نیروهای وفادار به انقـالب
اسالمی حول محور رهبرمعظم انقالب :این امر در جلو گیـری از بخشـی نگـری در
برنامهریزی و اجرایی نمودن موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد .بحث فراهم سازی
زمینه های ایجاد بستر فراگیر برای کسب وکار ،الزمه ی مشارکت فعاالنه تمـام الیـه

آرمان شهر رضوی088/

ها و سطوح مختلف جامعه از هر عقیده ،نظر و نگرشی میباشد و ضرورت دارد تمام
آحاد جامعه را در بر این موضوع درگیر شده و مضافاً این کـه انجـام بعضـی از امـور
نیاز به ایجاد وحدت رویه بـین تمـام افـراد جامعـه دارد ایـن مهـم نیازمنـد همـدلی و
هماهنگی فکری و ذهنی بین تمامی افراد آن دارد .پس بسیار شایسته خواهد بود کـه
در این راستا  ،وحدت بین تمام نیروهای وفاداربه انقالب و نظام حول محور رهبـری
ایجاد شود .
 -4 -1برنامه ریزی جهت ایجاد انگیزه برای عموم جامعه :اتخاذ سازو کاری مناسـب
جهت ایجاد انگیزه برای عموم جامعه به ویژه برای کارمندان ،روحانیون  ،دانشجویان
 ،دانشآموزان و تمام فعاالن و تالشگران محققان و پژوهشگران عرصه فرهنگ ،علم
و دانش در تمامی بخش هـای اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی در دو بُعـد
مشروحه ذیل می تواند ثمر بخش باشد:
 -2-4-1انگیزه ی معنوی :با توجه به این که جامعه ی ما یک جامعه ی دین مـدار و
مذهبی است .بهره گیری از آیات و روایات و نیز آموزه های دینی که بـرای کسـب
وکار جایگاه ویژه ای قایل بوده و برای آن پاداش و اجر اخروی در نظـر مـیگیـرد.
بیان این مهم به شیوهای بلیغ و رسا به ویژه از سوی اقشار معنوی تـأثیر گـذار جامعـه
می تواند در ایحاد انگیزه برای افراد جامعه بسیار مؤثر باشد.
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 -1-4-1انگیزه ی مادی :پاداش معنوی بحثی است اخروی و در این دنیـا ملمـوس و
قابل مشهود نیست .در کنار فراهم سازی بستر ارایه ی انگیزه ی معنوی  ،توجه جدی
به پرداختن پاداش مادی برای کسانیکه به نحوی با این موضوع درگیر خواهند بـود.
موجب مضاعف شدن زمینه ترغیب و تشویق برای کار و تالش بیشتر خواهد شد و با
جدیت بیشتر با موضوع برخورد خواهند نمود.
 -1 -1ایجاد سامانه ی برنامهریزی ،هماهنگی ،هـدایت ،کنتـرل و نظـارت :بـا هـدف
دسترســی آســان تــر و ســهل الوصــول نمــودن مســیرهای اهــداف تعیــین شــده و
هدفگذاری شده ،ایجاد این سامانه موجب خواهد شـد تـا از رهاشـدگی موضـوع
خودداری شده و روند اجرایی کار به صـورت منسـجم ،هماهنـگ ،کانـالیزه شـده و
کارآمد پیگیری شود.
 -1 -1شناسایی موانع احتمالی :اجـرای هـر برنامـه و فعـالیتی معمـوال بـا یـک سـری
مشکالت و موانعی خواسته و یا ناخواسته مواجه میباشد .شناسایی دقیق و کارشناسی
شده این مشکالت احتمالی و چاره اندیشی جدی برای آن تـوأم بـا ارایـه راهکـار و
برخورد عقالنی و خردگرایی ضمن رفع موانع ،موجب تسریع و سرعت بخشـیدن بـه
حرکت تعیین شده در مسیر توسعه نیز خواهد شد.
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 -3 -1برنامه ریزی اصولی بر اساس عملیات های تدارک شده (کوتـاه مـدت ،میـان
مدت ،بلند مدت) :برنامه ریـزی دارای دو رکـن اساسـی تعیـین هـدف و پـیش بینـی
میباشد:
هدف و راهبرد  ،بر اساس مفاهیم دینی اعم از قرآن کریم  ،احادیـث و سـیره پیـامبر
اکرم وائمـه ی اطهـار علـیهم السـالم و رهنمودهـای رهبـرمعظم انقـالب اسـالمی بـه
روشنی مشخص شده است .اقدام بعدی انجام پیش بینی های الزم برای اجرای دقیـق
و شایسته موضوع می باشد که برای اجـرای مناسـب و بهـره گیـری بهینـه  ،نیازمنـد
برنامه ریزی مدون ،اصولی و کارامد به صورت کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مـدت
خواهیم بود.

 -1 -1بسط ارزش ها و هنجارهـای اجتمـاعی و آمـوزه هـای معنـوی در بـین تمـام
سطوح و طبقات اجتماعی جامعه :جامعه ما ارزش مدار و هنجارهـای حـاکم بـر آن
دارای نکات مثبت فراوان میباشد .کسب وکار نیز از موضوعات ارزشی از دیر باز تا
کنون بوده است .یکی از راه های عملیاتی نمودن ایـن موضـوع مهـم  ،تکیـه و بهـره
گیری از این ظرفیت باال در سطح جامعه می باشد که اگر به درستی و نحـو مطلـوب
از آن استفاده گـردد  ،شـاهد بـاالرفتن میـزان کـارایی و کارآمـد سـازی در اجـرای
صحیح گرایش به کسب وکار ،خواهیم بود.
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 -3 -1بهرهگیری از آموزش های عمومی از طریـق رسـانه هـای ارتبـاط جمعـی :بـه
کارگیری هدفمند از رسانه های دیداری و شییداری و ارتبـاط جمعـی بـه خصـوص
صدا و سیما ،در کنارآموزش های تخصصـی مـدیران و متولیـان ذیـربط  ،از اهمیـت
زیادی برخوردار میباشد .همان گونه که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند .صـدا و
سیما به مثابه دانشگاه عمومی است .پس بایسته اسـت در ایـن راسـتا ،شـاهد ضـبط و
پخش برنامه هایی هدفمند و تأثیر گذار جهت گسترش فرهنگ کسب وکار در بـین
تمام سطوح جامعه که از این دانشگاه عمومی بهرهمند هستند  ،باشیم.

 -21 -1پایش مستمر ،ارزشـیابی و ارزشگـذاری بـر مجموعـه فعالیـت هـای انجـام
شده:بازکاوی و پایش مستمر و در صـورت نیـاز ،اصـالح و بـازنگری فعالیـت هـای
تدارک دیده شده برای ارتقاء فرهنگ کسب وکار ،ضمن نظارت پایدار بـر فعالیـت
های تدارک شده موجب ارتقاء سطح کارایی و افزایش توان مضاعف و جلـوگیری
از هدر رفتن زحمات کشیده شده در این خصـوص خواهـد شـد .پـس مـی تـوان از
افرادی که به نحوی  ،در برنامه ریزی ،طراحی وعملیاتی نمودن این عنـوان تـالش و
کوششی مضاعف نموده اند .قدردانی به عمل آید.

 -22 -1تشکیل اتاق فکر ،جلسات مشورتی برای تصمیم سازی و تصمیمگیری با
هدف بهبود بخشی به روند اجرایی موضوع :بهرهگیری خردمندانه و عقالیی از
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نظرات صاحبنظران و کارشناسان موجب کارایی بیشتـر برنامـه هـا و فعالیـت هـای
تدارک دیده شده برای ارتقاء فرهنگ کسب وکار را فراهم خواهد ساخت.
 -21 -1تعیین دقیق مسیرهای دستیابی به نقاط هدفگذاری شده :اتخاذ سـازوکاری
هدفمند در تدوین لوایح ،طرح ها ،قـوانین و آیـین نامـه هـای الزم در جهـت تعیـین
چارچوب و حدود ثغور و ضوابط قانونی مراحـل برنامـه ریـزی ،طراحـی و اجرایـی
موضوع از لوازم ریلگذاری و تعیین دقیق مسیر برنامه ریزی شده میبالشد.
 -29 -1بهـرهگیـری از آیـات و روایـات و سـخنان بزرگـان و اندیشـمندان :اسـتفاده
ازآیات الهی قرآن کریم مانند فاذا فرغت فانصب ( انشراح « .)3 /پس هنگامی که از
کار مهمی فارغ میشوی به مهم دیگری پرداز» و احادیث قدسی ،روایات و احادیث
نبوی (پیامبر گرامی اسالم(ص)  :الکادّ لعیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل « .کـار و تـالش
برای خانواده مانند کسی است که در راه خدا جهاد مـی کنـد ».و ائمـه اطهارسـخنان
بزرگان و فرزانگان برای نهادینه سازی بحث کسب وکار در بین افراد جامعه  ،بسـیار
مؤثر خواهد بود .بهره گیری از آنها می تواند ما را در جامعهای که دین مدار و حـق
محور بوده و از میزان پذیرش واالی اینگونه آموزه ها در میان مردم برخوردار است
به درستی به سوی دستیابی اهداف تعیین شده رهنمـون سـازد و از سـوی دیگـر ایـن
آموزه ها به فرهنگ سازی موضوعات فوق کمک زیادی خواهد نمود.
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 -24 -1اولویت بندی برای طرح ها ،برنامه ها و پروژه های اجرایی :طرح ها و پروژه
هایی که امکـان و ظرفیـت الزم بـرای افـزایش و رشـد تولیـدات و فعالیـت را بـدون
افزایش بودجه دارند ،بایسته است تعیین اولویت شوند .یعنی با اولویت بنـدی بعضـی
از طرح ها و پروژه ها طوری که به دیگر طرح ها آسیب وارد نشود  .مـیتـوان گـام
اساسی در این زمینه برداشت.

 -21 -1بهرهگیری حداکثری و مضاعف از پایگـاه هـا ،مراکـز و تشـکل هـای فعـال
دینی :مساجد ،حسینه ها ،هیئات مذهبی ،انجمن هـای اسـالمی ،کـه دارای مخاطبـان
زیادی بوده و از جایگاه ویژهای بر سطح جامعه برخوردار میباشـند از پایگـاه هـایی
هستند که میتوانند نقش مهمی در ترویج و بسط کسب وکار را در جامعه بـه عهـده
گیرند که این امر نیاز به برنامهریزی مضاعف و جدی در این خصوص دارد.
 -21 -1ایجاد نگاهی جامع و فراگیر نسبت به موضوع کسـب وکـار:داشـتن نگـاهی
جامع االطراف همـراه بـا توسـعه و گسـترش ایـن موضـوعات بـه تمـام عرصـه هـای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و پرهیز از بخشی نگـری و جـزء اندیشـی در
برنامهریزی و طراحی امور برای اجرای مناسب آن  ،امری ضروری مـیباشـد .یعنـی
کسب وکار  ،تنها در امور خدماتی و اداری و اقتصـادی خالصـه و محـدود نگـردد.
الزم است این تفکر در تمام حوزه هایی که جامعه با آن درگیر میباشند به خصوص
در عرصه هایی که با قشر نوجوان وجوان سروکار دارند مثل میادین ورزشی ،مراکز
علمی و پژوهشی و ...توسعه یابد.
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 -23 -1داشتن نگاهی واقعگرایانه و منطقی:داشتن برخوردی واقعگرایانه و پرهیز از
برنامه ریزی و اجرای برنامه های احساسـی ،غیـر منطقـی و برداشـت هـای جنـاحی و
خطی و محدود و معدود سـازی آن بـه مباحـث و کارهـای کـمارزش و سـطحی از
عنوان کسب وکار  ،بسیار مهم است .در صورت جدی نگرفتن این مهم ،شـاهد وارد
آمدن آسیب های جدی به اصل موضوع و اهداف مهم ترسیم شده برای آن خواهیم
بود.
 -21 -1ارایه الگوها و مستندات:ارایه الگو و مستندات قابل ارایه اعـم از تولیـدات و
برونداد و خروجی ها در زمینه های مختلف (فرهنگی ،اقتصادی ،اجتمـاعی و )...کـه
در سنوات گذشته حاصل و نتیجه کسـب و کـار اشـخاص حقیقـی و حقـوقی ،بـوده
است  .باید توجه داشت کـه طـرح مباحـث صـرفا توصـیفی و انتزاعـی و عـدم ارایـه
الگوی عملی از تأثیرگذاری زیادی برخـوردار نبـوده و بعضـی مواقـع موجـب عـدم
جدی گرفتن موضوع در سطح جامعه خواهد شد.
همچنین معرفی تعدادی از افراد نخبه ساعی و موفق در انـواع کسـب وکـار  ،کـه در
زمینهها و عرصه های مختلـف ،دارای موفقیـت بـوده و موفقیـت آن هـا نیـز نتیجـه و
حاصل تالش و کارشان بوده است.

آرمان شهر رضوی 095 /

این امر میتواند در انتقال تجربه و الگوسازی عملی و قابل مشهود برای جامعه و نیـز
استفاده ی بهینه و درست از فرصت و زمان در انجام این مهم مثمر ثمـر و پـر فایـده
باشد( .مصاحبه مستقیم با این افراد و نشان دادن آثار آنان و پخش آن در رسانه ها به
خصوص صدا و سیما)
 -23 -1بهره گیری از فضای مجازی و سـایبری:اسـتفاده از فضـای مجـازی و شـبکه
سایبر میتواند حـوزه ی فعالیـت و میـدان عملیـات ایـن پیـام را بسـیار گسـتردهتـر و
وسیع تر نماید .امروزه نقش شبکه اینترنت و فضای مجازی در ایجاد محیطـی فراگیـر
برای بسط و شیوع اندیشه و موضوعات هدفمند بر کسی پوشیده نیست  .به خصوص
اینکه غالب بهره مندان این فضا را نیز جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند .به همـین
دلیل خالء حضور جدی در این فضا و عدم طرح و بسط موضوع در آن میتواند تـا
اندازهای ما را در دستیابی به اهداف متصور شده دچار نقصان کند.

 -11 -1فضا سازی تبلیغاتی در محیط شهری و اماکن و میادین عمـومی و خـدماتی:
استفاده از محیط های تبلیغی سطح شهرها (میـادین ،چهـار راه هـا ،نقـاط پـر رفـت و
آمد ،خیابان های اصلی) ،اماکن عمومی ،وسایل حمـل ونقـل عمـومی مثـل ایسـتگاه
های متر ،قطارهای شهری ،اتوبوس شهری ،تاکسی و نیز تبلیغات جهت داردر میادین
ورزشی ،ترمینال های مسافربری ،بوستان هـا و پـارک هـا  ،مجتمـع هـای فرهنگـی و
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تجاری و اقتصادی و خدماتی و ...در ترویج فرهنگ کسب وکار تأثیر گـذار بـوده و
شایسته است از این فضاهای تبلیغی به نحو احسن و مطلوب بهره گیری شود.
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منابع و ماخذ:
 -2قرآن کریم
 -1ابن بابویه قمی ،محمـد بـن علـی ،عیـون اخبارالرضـا ،بیـروت ،موسسـه االعلمـی
للمطبوعات2411 ،ق.
 -9جزری ،ابوالحسن علی بن محمد بناالثیر ،اسدالغابة فی معرفة الصحابه ،بیـروت :
دارالشعب  2331 ،م
 -4حرّالعاملی ،محمدبنالحسن  ،وسائلالشیعة الی تحصیل مسائلالشـریعه 11 ،جلـد،
تهران :مکتبةاالسالمیة 2919 ،ق
 -1حکیمی ،محمدرضا ،محمد ،علی  ،الحیاة ،تهران :نشر الثقافةاإلسالمیة 2411،ق
 -1خمینــی ،ســیدروحاللَّــه  ،صــحیفه ی نــور  ،تهــران :مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار
امامخمینی (ره) 2933،
 -3رضی ،ابوالحسن  ،نهجالبالغه « ،صبحی الصالح» ،قم :انتشارات هجرت 2931،ق
 -1صــــدر ،الســــیدمحمدباقر  ،االســــالم یقودالحیــــاة ،بیــــروت ،دارالتعــــارف
للمطبوعات2932،ق
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 -3صدوق ،ابوجعفر محمد بن علی  ،التوحیـد ،تصـحیح هاشـم الحسـینی الطهرانـی،
تهران :مکتبة الصدوق 2931،ق
 -21طباطبــائی ،سیدمحمدحســین  ،الرســائل التوحیدیــه ،قــم ،مؤسسةالنشراالســالمی
 2423،ق
 -22طبرسی ،ابوعلی الفضل بن الحسن  ،مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،تصحیح هاشم
الرسولی المحالتی ،قم :مکتبة آیةاللَّه العظمی النجفی المرعشی 2421،ق.
 -21عطاردی ،عزیز اهلل ،مسند االمام رضا علیه السالم ،مشهد ،آستان قدس2411 ،ق
 -29کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب  ،الکافی ،تصحیح علیاکبر غفـاری ،تهـران :
دارالکتب االسالمیة 2911،
 -24مجلسی ،محمدباقر  ،بحاراالنوار ،تهران ،مکتبةاالسالمیة 2934،
 -21مدرسی  ،محمد تقی ،زندگانی ثامن االئمه حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ،
تهران :نشر بقیع 2931 ،
 -21مطهری ،مرتضی  ،انسان و سرنوشت ،تهران :انتشارات صدرا2911،
 -23مطهری ،مرتضی  ،بیست گفتار  ،تهران :انتشارات صدرا 2913،
 -21مطهری ،مرتضی  ،سیری در نهج البالغه  ،تهران :انتشارات صدرا2914،
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 -23نــوری ،میــرزا حســین  ،مســتدرکالوســایل و مســتنبط المســائل ،قــم :مؤسســة
آلالبیتعلیهمالسالم الحیاءالتراث2413،
 -23نیک فر ،مختار  ،کار در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه قرآن ،قـم :مرکـز
پژوهشهای اسالمی صدا و سیما2919،
 -21والیـــی ،عیســـی  ،کـــار در منـــابع اســـالمی ،تهـــران :مؤسســـه کـــار و تـــأمین
اجتماعی2931،
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❃
انفاق در آموزه های رضوی
محمود فتح آبادی
چکیده:

این نوشتار جستاری است در خصوص تبیین جایگاه انفاق به عنوان واالترین فضیلت
اجتماعی وبررسی آثار ارزشمند آن در جامعه با استناد بر آیات قرآن کریم وتأکید
برسیره ی مبارک امام هشتم،علی بن موسی الرضا(ع).گفتنی است مقوله انفاق از
جمله مفاهیم ارزشمندی است که در آموزه های دینی به خصوص آیات قرآن
کریم،وسیره ائمه معصومین باألخص امام رضا(ع)،که رابطه ی عمیقی نیز با قرآن
مجید داشتند ،مورد توجه و عنایت ویژه ای قرار گرفته است .این اصل ارزشمند (به
عنوان یکی از فضایل مهم اجتماعی از منظر امام رضا(ع)) اگر رعایت شده و به آن
عمل شود ،کارکردهای زیادی در عرصه های فردی و اجتماعی ،مادی و معنوی و...
دارد و یکی از اسباب تعدیل ثروت و کاهش فاصله های طبقاتی در جامعه است.
قرآن کریم با تعابیر گوناگونی انسان های مؤمن و پرهیزگار را به انفاق و رسیدگی به
امور انسان های فقیر و مستضعف ،توصیه و سفارش نموده است ونیز وقتی که سیره
ی امام هشتم(ع)،مخصوصاً سیره اخالقی واجتماعی آنحضرت را مورد بررسی
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وکنکاش قرار می دهیم می بینیم که چه قدر به مسأله عدالت ساز انفاق اهتمام داشته
اند وآنگاه است که به کارکردهای گوناگون این عمل خداپسندانه واقف می
شویم.نگارنده در این مقاله ابتدا به تعاریفی از انفاق پرداخته وضمن تبیین جایگاه
انفاق در آموزه های دینی وسیره ی رضوی به اثبات آثار انفاق در جامعه با استناد به
آیات ،روایات وسیره امام رضا(ع)اقدام نموده است.ونیز در ادامه بیان نموده است که
چگونه انفاقی(یعنی انفاق با چه شرایطی) مقبول احدیت بوده ودارای چنین آثار
ارزشمندی خواهد بود.الزم به ذکر است که آثار بیان شده از انفاق در این نوشتار از
این قرار است:
-2رسیدن به تعدیل اقتصادی  -1افزایش خیر وبرکت برای انفاق کننده  -9آمرزش
گناهان  -4آرامش روحی وروانی  -1حصول خیر وسعادت اخروی .
ونیز شرایط یک انفاق خوب،واقعی ودارای اثر بدین گونه معرفی گردیده است:
-2در نظر گرفتن رضای خدا  -1پاکیزگی در انفاق  -9انفاق بدون منت واذیت.
شایان ذکر است که راقم سطور در تهیه وتدوین این مقاله از روش کتابخانه ای وبا
استفاده از منابع معتبر بهره جسته است.
واژگان کلیدی:
انفاق،نیکوکاری ،قرآن،آموزه های دینی ،امام رضا(ع)،آثار انفاق ،شرایط انفاق
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مقدمه:

«واحرصوا علی قضاء حوائج المؤمنین،وادخالِ السرورِعلیهم ودفع المکروه
عنهم،فانه لیسَ شیءٌ من األعمال عنداهلل عز وجل بعد الفرائض من ادخال السرور علی
المؤمن(».مجلسی2414،ه ق،ج،31ص«)943در برآوردن نیازهای مؤمنان،وشاد کردن آنها
و دور کردن امور ناخوشایند از ایشان بکوشید؛زیرا هیچ عملی نزد خداوندعز وجل
بعد از واجبات،برتر از شاد کردن مؤمن نیست».
براستی از اعمالی که در قرآن کریم،آموزه های دینی وسیره انبیاء بسیار مورد
تأکید وسفارش قرار گرفته است «انفاق» است ،انفاق به معنای نفقه داد،خرج کردن
وهزینه کردن،اما تفاوت این هزینه کردن باخرج کردن های بی هدف این است که
این نوع خرج کردن آنچه می افزاید سود وثمر است وفرصتی است برای انسان تا
آخرت خود را با آن بیمه کرده واجر خود را در روزی که نه فرزند به کار آید ونه
مال از خدایش دوچندان طلب کند.آری کسی که در راه خدا انفاق می کند وگره
از مشکل بنده ای می گشاید خداوند در روز قیامت وعده داده است که گره از
کارش بگشاید ودلش راشاد بگرداند وچه زیبا امام رضا(ع) در این خصوص می
فرمایند:
«من فرج عن مؤمن فرج اهلل عن قلبه یوم القیامه»(کلینی2412،ق،ج،1ص)111؛«کسی
که اندوه مؤمنی را بگشاید خدا روز قیامت از قلبش اندوه گشاید»ونیز در جای دیگر
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می فرماید«:من فرج عن مؤمن کربه من کربِالدنیا،فرج اهلل عنه کربه من کرب
اآلخره(».مجلسی2414،ه ق،ج،32ص)111؛«هرکس غمی از غم های دنیا را از مؤمنی
برطرف کند خداوند غمی از غم های آخرت را از او برطرف نماید»
و براستی جز این نیست که انفاق شادنمودن دل مؤمن است.اما انفاق فقط دارای
اثرات وثمرات اخروی نیست ،بلکه فوائد دنیوی را نیز در پی دارد که تذکر مجموع
این آثار واثبات آن با ادله های محکمی همچون قرآن مجید وسیره ی ائمه
ومعصومین نتیجه ای در برنخواهد داشت جز تشویق وترغیب مؤمنین به این عمل
خداپسندانه وگام نهادین در این وادی مقدس.وهمین امر نگارنده را برآن داشت تا
قلم برداشته ودرپاسخ به فراخوان ارزنده ی «همایش علمی پژوهشی فضایل
رضوی»،به بهانه معرفی فضایل اجتماعی امام رضا(ع)،چند کالمی درباره اهمیت
انفاق وتبیین آثار آن از منظر قرآن کریم وامام هشتم (ع)بنگارد ،وحاصل آن مقاله
ای گردد چند صفحه ای تحت عنوان «:نفاق،از مهمترین ابعاد اجتماعی فضایل
رضوی »،باشد که هم خاطر ارزشمند ولطیف خوانندگان را خوش آید وهم گامی
باشد در راه اشاعه فرهنگ انفاق و هم ذخیره ای برای آخرت .واما انفاق مؤثر و
دارای فواید وآثار دنیوی واخروی را شرایطی الزم است که راقم سطور این موضوع
را هم نادیده نگرفته ودر نوشتار خود بدان اشاره نموده است.
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-4کلیات مقاله:
بیان مسأله  :در خصوص طرح مسأله و به منظور روشن شدن مسیر بحث وجهت بررسی
هرچه بهتر موضوع می نوان در ابتدا سؤاالت زیر را مطرح نمود:
الف) انفاق یعنی چه؟
ب) اهمیت وضرورت انفاق در آموزه های دینی چیست؟
ج)انفاق از دیدگاه امام رضا(ع) ودر میان فضایل اجتماعی آن از چه جایگاهی برخوردار
است؟
د) آثار انفاق ونیکوکاری را از منظر قرآن کریم و امام رضا(ع) چه مواردی می توان ذکر
کرد؟
ه) چگونه انفاقی دارای آثار مثبت می باشد ویابه عبارت دیگر چگونه انفاق کنیم؟
و)به منظور اشاعه وتوسعه فرهنگ وقف در جامعه چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟
ضرورت بحث :با توجه به اهمیت ونقش انفاق در جامعه وبا توجه به آثار دنیوی واخروی
که در پی دارد ونیز نظر به اینکه در آموزه های دینی واحادیث و روایات بسیار به این
موضوع اهمیت داده شده است می طلبد که در این زمینه مطالع وتحقیق گردد وحاصل
تحقیقات پژوهشگران حوزه معارف دینی منعکس شود تا مورد بهره گیری قرار
گیرد.براستی جامعه ی امروز تشنه ی عدالت در تمام زمینه ها وابعاد،باألخص عدالت
اقتصادی که می توان آن را مادر عدالت ها نامید می باشد ویکی از مهمترین راههای دست
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یابی به این عدالت اهتمام به امر خداپسندانه انفاق،احسان ونیکوکاری است چرا که در سایه
ی انفا ق است که ثروتمندان به یاری نیازمندان شتافته وباعث ارتقای موقعیت اجتماعی آنها
می گردند.
پیشینه تحقیق:
تاکنون تحقیقات فراوان،مقاالت متعددوکتب ارزنده ای در رابطه با اهمیت انفاق نوشته
شده است که هرکدام به سهم خود به موضوعات تازه ومهمی پرداخته است،اما ناگفته
پ یداست که این امر آنقدر اهمیت دارد که هرچه در این عرصه قلم زده شود باز ناگفته ها
فراوان است.ازآنجا که قالب این اثر مقاله می باشد در این خصوص می توان به پژوهش
انجام شده آقای محمد آصف عطایی؛تحت عنوان آثار انفاق در جامعه،اشاره نمود که الزم
به ذکر است در تدوین این مقاله نیز کمک شایانی به نگارنده کرده است که نگارنده
برخود فرض می داند از زحمات ارزشمند این پژوهشگر گرام تقدیر وتشکر نماید.
هدف مقاله:
اهداف این مقاله را می توان در سه دسته کلی ،جزیی وغایی تقسیم بندی نمود:
پرداختن به موضوع انفاق وایجاد انگیزه در توسعه فرهنگ انفاق ومعرفی امام رضا(ع)به
عنوان پیشوایی که بسیار نسبت به انفاق اهتمام داشتند و ارائه راهکارهای عملی وکارآمد در
خصوص اشاعه این فرهنگ مبارک.
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روش کار مقاله :

تحقیق از نوع اسنادیاست.مطالب از تمامی نشریات که به صورت کتاب ،مجله ،روزنامه
،سایت ها و وبالگ ها ،مقاالت تخصصی مرتبط با موضوع تهیه شده اند مورد استفاده
اسنادی قرار گرفته و تکنیک گرداوری اطالعات و داده ها بیشتر فیش برداری  ،خالصه
نویسی و گرداوری از نشریات مختلف (کتاب  ،مجالت  ،روزنامه و )...است.
 -4روش انجام مطالعه:

ابتدا چارچوب کلی  ،فهرست وار ترسیم شده ،تقسیم بندی های الزم با توجه به تحدید
مسأله صورت گرفته.سپس منابع الزم تهیه و ضمن بررسی اعتبار و روایی آنها و مطالعه ،
فیش برداری و خالصه نویسی نیزآغاز گردیده  .در ادامه کل مطالب گردآوری  ،تجزیه و
ترکیب شده و ضمن بازنگری،تدوین نهایی صورت گرفته است.
جامعه آماری:

جامعه آماری این مقاله بیست وسه کتاب معتبر وارزنده ودو مقاله علمی می باشدکه در
مجموع جامعه آماری را می توان 11منبع معرفی نمود.
 -0بحث:
معنای انفاق:

در فرهنگ فارسی معین ،انفاق چنین معنا شده است«:نفقه دادن،نفقه کردن،خرج
کردن،هزینه کردن» (معین،2912،ص،291حرف "ف")ونیز در لغتنامه دهخدا در تعریف
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انفاق آمده است«:انفاق از ماده نفق؛ به معنای کم شدن ،نابود شدن ،هزینه کردن،
مخفی کردن ،و پوشاندن است( ».دهخدا،بی تا،ج،1ص119فحرف"ف")در آموزه های
دینی انفاق به اعطا و بخشش مال و یا چیز دیگر در راه خدا به فقرا و نیازمندان و...
گفته می شود .راغب اصفهانی می گوید« :بخشش مال را از آن جهت انفاق گویند
که با اعطا و بخشش آن مال در ظاهر زائل شده و از بین می رود .در حالی که خدای
سبحان وعده داده است که در قبال انفاق بندگانش ،عوض و پاداش بهتری عطا کند
آنجا که می فرماید":قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما
انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین"»(سبأ)93/؛ «بگو :در حقیقت پروردگار
من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشایش می دهد یا بر
او تنگ می گرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش را او می دهد و او بهترین
روزی دهندگان است».عایشه می گوید« :پیامبر(ص) گوسفندی را سر بریدند (و
گوشت آن را انفاق کردند) پیامبر (ص) فرمود :چیزی مانده است؟ عایشه گفت :به
جز سردستش چیزی باقی نمانده است .پیامبر(ص) فرمود :به جز سردستش ،همه آن،
باقی مانده است( ».محمدی ری شهری،بی تا)141،

انفاق در آموزه های دیني:

خدای سبحان در چندین مورد ،انسان ها را به انفاق ،امر و تشویق کرده است؛ در
سوره بقره می فرماید« :یا ایهاالذین ءامنوا انفقوا مما رزقنکم من قبل ان یأتی یوم

آرمان شهر رضوی218/

البیع فیه و الخله و الشفعه و الکفرون هم الظلمون» (بقره)114/؛ ای کسانی که ایمان
آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم ،انفاق کنید! پـیش از آن که روزی فرا
رسد که در آن ،نه خرید و فروش است(تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای
خود خریداری کنید) ،و نه دوستی (و رفاقت های مادی سودی دارد) ،و نه شفاعت؛
(زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود ).و کافران ،خود ستمگرند؛(هم به خودشان
ستم می کنند ،هم به دیگران«» ).جمله"مما رزقناکم؛ از آنچه به شما روزی داده ایم"
مفهوم وسیعی دارد که هم انفاق های مالی واجب و مستحب را شامل می شود و هم
انفاق های معنوی مانند علم و دانش و امور دیگر را ،ولی با توجه به تهدیدی که در
ذیل آیه آمده ،بعید نیست منظور ،انفاق واجب یعنی زکات و مانند آن باشد(».مکارم

شیرازی2911،ه ش،ج،1ص)113صولی مرحوم طبرسی در مجمع البیان ،عمومیت آیه را
نسبت به انفاق واجب و مستحب ترجیح می دهد( .الطبرسی2411،ه،ج،1ص)411در واقع
آیه شریفه به این مطلب اشاره دارد که؛«راه های نجاتی که در دنیا از طرق مادی
وجود دارد هیچ کدام در آخرت کارساز نیست ،نه بیع و معامله و نه دوستان مادی
این جهان؛ زیرا آن ها نیز به نوبه خود گرفتار اعمال خویش هستند و نه شفاعت در
آنجا به حال شما سودی دارد؛ زیرا شفاعت الهی در سایه کارهای الهی انجام می
گیرد که انسان را شایسته شفاعت می کند و شما آن را انجام نداده اید .و اما شفاعت
های مادی که با مال و ثروت در این دنیا کارساز بود ،در آنجا وجود نخواهد داشت.
لذا با ترک انفاق و انباشتن اموال و بخل نسبت به دیگران ،تمام درهای نجات را به
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روی خود نبندید( ».مکارم شیرازی2911،ه ش،ج،1ص)111بخل و خودداری از انفاق،
باعث می شود مال و ثروت شما بعد از مرگ به بازماندگان برسد که در اکثر موارد،
سودی به حال شما ندارد.رسول اکرم(ص) خطاب به اصحابش می فرماید« :کدام
یک از شما مال وارثش را بیشتر از مال خود ،دوست دارد؟ اصحاب عرض کردند:
ای رسول خدا! هیچ یک از ما نیست مگر این که مال خودش را بیشتر از مال و
دارایی وارثش دوست دارد .حضرت فرمود :مال هر کس همان است که(برای
آخرت) پیش می فرستد ،و مال وارثش آن است که پس از خود برجای می گذارد».
(ابن بابویه،بی تا،ص)321

خدای سبحان در جای دیگر ،انفاق را در کنار ایمان به خدا و پیامبر(ص) ذکر
نموده می فرماید« :آمنوا باهلل و رسوله وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین آمنوا
منکم و انفقوا لهم اجر کبیر» (حدید)3/؛ «به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از آنچه
شما را در (استفاده از) آن جانشین کرده است انفاق کنید؛ زیرا کسانی از شما که
ایمان آورده و انفاق کنند پاداش بزرگی خواهند داشت ».آوردن انفاق بعد از ایمان
به خدا و رسالت پیامبر(ص) ،نشان دهنده اهمیت و جایگاه انفاق در زندگی انسان
هاست.در جای دیگر ،خداوند سبحان بندگانش را به خاطر خودداری از انفاق ،مورد
مالمت و سرزنش قرار داده می فرماید« :و ما لکم اال تنفقوا فی سبیل اهلل و هلل میرث
السموت و االرض الیستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قتل اولئک اعظم درجه
من الذین انفقوا من بعد و قتلوا و کال وعداهلل الحسنی و اهلل بما تعملون خبیر»
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(حدید)21/؛ چرا در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین ،همه
از آن خداست (و کسی چیزی را با خود نمی برد)کسانی که قبل از پیروزی انفاق
کردند و جنگیدند (با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند)یکسان نیستند؛ آن ها
بلندمقامتر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند؛ و خداوند به
هر دو وعده نیک داده؛ و خدا به آنچه انجام می دهد آگاه است».
انفاق در سیره و از فضایل اجتماعي رضوی:
انفاق در روش وسیره ثامن الحجج از جایگاه بس واالیی برخوردار است.امام
رضا(ع) در برطرف کردن مشکالت مردم بسیار تالش می کرد ودر این خصوص از
هیچ کمکی دریغ نمی نمود ،خواه کمکهای مالی ومادی که آن را انفاق می نامیم
وخواه کمکهای فکری ،روحی وعاطفی وحمایتهای معنوی از ستمدیدگان
ونیازمندان.ایشان همواره به درد محرومان رسیدگی می نمود وحاجت نیازمندان را
برآورده می ساخت ونیز دربسیاری از موارد خود شخصاً وارد صحنه می
گردید.ازاین جهت می توان امام را مصداق همان عبارتی دانست که در زیارت آن
بزرگوار می خوانیم.گرچه دامنه عبارتی که امام(ع) را وصف کرده فراوان می
باشد.از آن جمله چنین می خوانیم«:السالم علی غوث اللهفان ،السالم علی االمام
الرؤفِ» (قمی،2934،زیارت امام رضا)«سالم برفریادرس بیچارگان،درود برامام مهربان
وبا رأفت ».امام رضا(ع) خود درباره کمک کردنش به مردم چنین می
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فرماید«:هنگامی که درمدینه بودم ودر کوچه وخیابان رفت وآمد می کردم،به مردم
مدینه ودیگران که از من درخواست کمک مالی می نمودند،کمک می کردم،آنان
براثر این کارهمانند عموزادگانم می شدند(».علی دخیل2411،ق،ج،1ص)11

همچنین نوشته اند،دردمندان،فقیران،نیازمندان وافراد آگاه که از همه جا رانده
می شدند،به درب خانه امام رضا(ع) چشم می دوختند ومی دانستند که از این درگاه
ناامید نخواهندشد.از این رو امام(ع) به رسیدگی آنان توجهی خاص داشت.
«همچنین از بازماندگان خانواده هایی که همسران ونان آوران خود را از دست داده
ومورد خشم دستگاه خالفت هارون قرار داشتند،می توان نام برد که تنها پناه آنان
امام رضا(ع) بوده است.علویان وسادات شیعه که در راه دین و با دستگاه مبارزه می
کردند نیز،از این گروه شمرده می شوند(».قائمی امیری،بی تا،ص)223سخنان ارزشمند
امام رضا (ع) حاکی از توجه وافر ایشان به احسان ونیکو کار و جود وسخاست که ما
را نیز به این امر خدا پسندانه تشویق ودعوت می نماید«:واحرصوا علی قضاء حوائج
المؤمنین،وادخالِ السرورِعلیهم ودفع المکروه عنهم،فانه لیسَ شیءٌ من األعمال
عنداهلل عز وجل بعد الفرائض من ادخال السرور علی المؤمن(».مجلسی2414،ه

ق،ج،31ص«)943در برآوردن نیازهای مؤمنان،وشاد کردن آنها و دور کردن امور
ناخوشایند از ایشان بکوشید؛زیرا هیچ عملی نزد خداوند عز وجل بعد از
واجبات،برتر از شاد کردن مؤمن نیست».ونیز آنقدر بخشندگی وصدقه دادن در
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سیره ی مبارک آنحضرت اهمیت دارد که ایشان حتی تشویق کودکان به این کار را
نیز از مردم طلب می کنند«:مر الصبی فلیتصدق بیده بالکسره والقبضه والشیءِ وان
قل،فان کل شیءٍ یراد به اهلل-وان قل،بعده أن تصدق النیه فیه -عظیمً».
(کلینی2412،ق،ج،4ص«)4به کودک دستور بده که با دست خودش،گرچه به اندازه
تکه نانی یا یک مشت از چیزی،صدقه بدهد؛زیرا هرچیزی که در راه خدا داده شود
اگر با نیت پاک باشد،هرچند کم باشد،بسیار زیاد است».
آثار انفاق از منظر امام رضا(ع) و با نگاهي به آیات:

انفاق در راه خدا و رسیدگی به امور نیازمندان جامعه ،آثار و برکات فراوانی را
به همراه دارد که نگارنده در این قسمت قصد دارد برخی از این اثار ارزشمند با
تدکید بردیدگاه امام رضا(ع) وهمچنین با استناد به آیات وروایات بیان نماید:
 -2رسیدن به تعدیل اقتصادی»:از جمله معضالت بزرگ اجتماعی در هر عصر و
نسلی ،فقر ،محرومیت و نظام های طبقاتی است که در سایه شوم تبعیض و بی عدالتی
رشد و نمو می نماید و بر روابط انسان ها سایه افکنده مشکالت فراوانی را در سطح
جامعه به وجود می آورد .انفاق به معنی عام آن ،از جمله ابزاری است که می تواند تا
حدود زیادی بر روابط اقتصادی انسان ها و اقشار مختلف جامعه ،تاثیر داشته و
تعدیل ایجاد نماید و فاصله های طبقاتی را کمتر نموده و یا به کلی نابود سازد(».
عطایی ،2931،آثارانفاق در جامعه).
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با توجه به نقش انفاق و رسیدگی به امور نیازمندان ،خدای سبحان خطاب به
ثروتمندان جامعه می فرماید« :وال یاتل اولوا الفضل منکم و السعه ان یوتوا اولی
القربی و المسکین والمهجرین فی سبیل اهلل»(نور )11/؛ آن ها که از میان شما دارای
برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به
نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند».آری درهرجامعه ای ،برخی
آدمیان از بدی حادثه تهی دست شدند و در تنگنای مالی قرار گرفتند .این وظیفه
توانمندان و ثروتمندان است که گره از کار فروبسته آنان بگشایند و به آنها توان
اقتصادی ببخشند ،تا خیالی آسوده ،به زندگی خویش ادامه دهند.امام رضا (ع) ضمن
سفارش ثروتمتدان به رسیدگی به حال محرومان،خود نیز به این امر اهتمام فراوان
داشتند ،تا آنجا که روایت است«:درمسیرهجرت به مرو،در مناطق فقیر نشین منزل می
کرد وبه خانه های نیازمندان وارد می شد وبه پرس وجو می پرداخت و درصورت
امکان به مشکالت آنان رسیدگی می کرد» (ارشادسرابی(ویراستار)،2931،صص-11

)13ونیز روایت شده«:بدهی بدهکاران را ضمانت می کرد تا طلبکاران نتوانند برآنان
سخت گیرند»(الحرالعاملی2424،ق،ج،3کتاب التجاره)امام رضا(ع) یکی از فلسفه های
تشریع «زکات» که نمودی از انفاق است را استفاده آن در همین موارد می داند و در
مقام تبیین حکمت وجوب زکات می فرماید« :خداوند مردمان تندرست را مکلف
کرده است تا به کار مردم زمین گیر و گرفتار رسیدگی کنند( .همچنین )،پرداخت
زکات موجب برکت مال و سبب رأفت و مهربانی به ناتوانان و توجه به مسکینان و
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انگیزش مردمان به مساوات و تقویت فقرا و یاری رساندن به آنها در انجام دادن
تکالیف دینی است» (ابن بابویه،2919،ج،2ص«)421آنچه ازمجموعه آیات و روایات
رسیده درباره زکات و حکمت تشریع آن(به عنوان نمادی ازانفاق) به دست می آید،
این است که چنین قانونی ،در مهم ترین هدف خود ،برای از بین بردن فقر و عوارض
آن از عرصه های زندگی به صورتی فراگیر است که در نتیجه آن ،سیمای جامعه از
فقر به بی نیازی تحول می یابد و دیگر در آن ،بیچاره و نیازمندی مشاهده نمی شود و
همه اهل ایمان و دارای عزت هستند(وعدالت اقتصادی سراسرجامعه را فرا می
گیرد).همچنین ،زکات ،وسیله عمده ای برای عادت دادن مردم به بخشیدن و انفاق
کردن است تا آنجا که این امر ،بدان منجرشود که در راه دین خدا از بذل جان خود
نیز مضایقه نکند .نباید از نظر دور داشت که میان قرب به خدا و عبادت او در نماز و
میان بخشیدن مال برای برانداختن فقر و بیچارگی از جامعه اسالمی ،ارتباطی نیرومند
و استوار وجود دارد .پس زندگی اسالمی ،زندگی ای است که اجزای آن از
یکدیگر منفصل نمی باشد .از این رو ،نماز با زکات قبول می شود و زکات ،با نماز
به درگاه خدا راه می یابد و ایمان و یقین ،با پرداخت زکات شناخته می شود»(علی

حکیمی،بی تا،ج،1ص)913امام رضا(ع) بیزاری از کسانی که اموال را تنها میان
ثروتمندان به گردش در می آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند ،جزو ایمان
ناب می داند و «درحقیقت ،این از ویژگی های حاکمیت اسالمی است که درآن،
جریان و گردش ثروت ،به نفع عموم مردم باشد ،نه گروهی خاص از وابستگان و
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زراندوزان( »...سایت راسخون،به نقل از :بخش هایی از سخنان امام رضا(ع) ،بی تا،ج  ،1صص

 41و )43اگر ثروتمندان جامعه ،بخش کمی از سرمایه خود را برای سر و سامان دادن
به زندگی فقرا و نیازمندان اختصاص داده و صرف کنند عالوه بر اجر و پاداش
معنوی ،به خود و حفظ ثروت خویش نیز کمک کرده و جلوی بخش عمده ای از
ناامنی ها را که زایده و مولود فقر و تهی دستی است خواهند گرفت.
 -1افزایش خیر و برکت:یکی از مهمترین آثار انفاق  ،خیر و برکت در رزق و
روزی و بازگشت سود آن به انفاق کننده است .خدای سبحان می فرماید« :مثل
الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اهلل کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائه
حبه واهلل یضاعف لمن یشاء و اهلل واسع علیم» (بقره)112/؛«کسانی که اموال خود را در
راه خدا انفاق می کنند همانند بذری است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه،
صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس که بخواهد (آن را) چند برابر می کند ،و
خداوند گشایشگر داناست».امام رضا (ع) نیز انفاق وکمک به دیگران را خیر
وبرکت وغنیمت وسود می داند،روایت شده است«:امام رضا(ع) در خراسان همه
اموال خود را در روز عرفه(میان مردم ونیازمندان)تقسیم کرد.در این هنگام فضل بن
سهل گفت:این کارزیان است.امام فرمود:بلکه این کار غنیمت وسود می باشد،آنچه
را که برای دست یابی به پاداش الهی وکرامت انسانی بخشیدی غرامت وزیان
مشمار (».چنارانی،2913،ص)2143ونیز در نامه ای که امام رضا به فرزندش امام جواد
می نویسدچنین استنباط می شود که بدون شک خداوند مالی را که مقداری از آن
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انفاق وبخشش شود خیر وبرکت داده وکم نمی کند ودارنده ی آن مال را تهیدست
نمی گرداند ،چرا که امام رضا فرزندش را نوید داده که با بذل وبخشش هرگز
تنگدست نمی شوی،در این خصوص چنین آمده است«:بزنطی نامه ای را روایت می
کند،که امام رضا(ع)برای فرزندش،امام جواد(ع)فرستاده است،ودر آن روح سخا
وبخشش ونیکوکاری،که در نفوس اهل بیت(ع)راسخ وریشه دار است،برای ما
مجسم می شود.بزنطی می گوید:نامه ابی الحسن الرضا(ع)را به ابی جعفر که بدین
شرح بود،خواندم؛ای ابا جعفربه من خبر رسیده،هنگامی که سوار می شوی،غالمان
تو را از باب صغیر بیرون می برند،واین از بخل آنهاست تا خیری از تو به کسی
نرسد،به حقی که برتو دارم،از تو می خواهم که ورود وخروج تو،جز از باب کبیر
نباشد،وزمانی که سوار می شوی با خود دینار ودرهمی بردار،وباید هرکس از
توخواهش عطا کند،به او بدهی،واگر کسی از عموهایت درخواست احسان کند،به
او کمتر از پنجاه دینار مده،وبیش از این را خود دانی،واگر کسی از عمه هایت طلب
عطا کند،کمتر از بیست وپنج دینار به او مده،وبیش از آن را مختاری،من خواستار
آنم که خداوند مرتبه تو را بلند گرداند،پس بخشش کن وبه یاری خدا از تنگدستی
بیمناک مباش(».ابن بابویه،2919،ج،1ص)1امام صادق(ع) نیزبه مردی که با اشاره به آیه
«و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه »...ادعا کرد که او انفاق می کند ،اما عوض و
جایگزینی نمی بیند .فرمود :آیا خیال می کنی خداوند خلف وعده می کند؟ (آن
مرد گوید)؛ عرض کردم :نه .فرمود :پس علت چیست؟ گفتم :نمی دانم .حضرت
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فرمود :اگر فردی از شما مال حالل به دست آورد و به حق انفاق کند ،درهمی انفاق
نکند ،مگر این که خداوند عوض آن را بدهد».امام صادق(ع) در جمله کوتاهی می
فرماید« :انفق و ایقن بالخلف؛ انفاق کن و به عوض یقین داشته باش ».در جمله
دیگری می فرماید :ان الصدقه تقضی الدین و تخلف بالبرکه ؛ صدقه دادن ،دین را
ادا می کند و برکت برجای می نهد( ».کلینی2412،ق،ج،1ص)111با توجه به آیات و
روایات ،انفاق و کمک های مالی به نیازمندان اگر برای رضای خدا باشد ،باعث خیر
و برکت و گشایش رزق و روزی خواهد شد.
-9آمرزش گناهان انفاق کننده:همه انسان ها به جز انبیا و اولیای الهی ،در زندگی
خود ،دچار خطا و لغزش شده و گناهان کوچک و بزرگی را مرتکب می شوند ،از
جمله ابزاری که باعث می شود انسان آثار گناه و خطاهایش از بین ببرد ،حتی آن را
تبدیل به حسنات نماید ،انفاق و بخشش در حق بندگان خدا و خدمت به مخلوقات
الهی است(».عطایی،31/1/21،سایت مرکزفرهنگ ومعارف قرآنی،به نقل از:فرهنگ

قرآن،ج،1ص)111در سوره مائده می خوانیم« :و قال اهلل انی معکم لئن اقمتم الصلوه و
ءاتیتم الزکوه و ءامنتم برسلی و عزرتموهم و اقرضتم اهلل قرضا حسنا الکفرن عنکم
سیئاتکم»(مائده )21/و خداوند (به آن ها) گفت :من با شما هستم اگر نماز را برپا
دارید ،و زکات را بپردازید ،و به رسوالن من ایمان بیاورید و آن ها را یاری کنید ،و
به خدا قرض الحسنه دهید (و در راه او ،به نیازمندان کمک کنید) ،گناهان شما را
می پوشانم ]و می بخشم».در جای دیگر می فرماید« :الشیطن یعدکم الفقر و یأمرکم
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بالفحشاء واهلل یعدکم مغفره منه و فضال و اهلل وسع علیم»(بقره)111/؛شیطان ،شما را(به
هنگام انفاق )،وعده فقر و تهیدستی می دهد؛ و به فحشا (و زشتی ها) امر می کند؛
ولی خداوند وعده «آمرزش» و «فزونی» به شما می دهد؛ و خداوند ،قدرتش وسیع ،و
(به هر چیز) داناست( .و به همین دلیل ،به وعده های خود) ،وفا می کند».آری انفاق
وبخشش آثارگناهان واعمال نامشروع را از بین می برد ودر این خصوص در تعالیم
رضوی یاری رساندن به مردم وگره گشایی از کار آنان جبران عمل نامشروع کمک
به حاکمان جور وکار دردستگاه سالطین به عنوان موقعیتی برای آغشته شدن به گناه
معرفی شده است.از این رو در روایتی چنین می خوانیم«:حسین انباری گوید:مدت
چهاده سال به امام رضا(ع)نامه نوشتم واز کارکردن در دستگاه پادشاه اجازه
خواستم،امام نوشت،نامه هایت را خواندم واز بیمی که در این شغل برخورداری آگاه
شدم،اگر می دانی که هرگاه مسئول کاری(درحکومت)شوی،بر اساس
دستورپیامبر(ص)رفتارمی کنی،و دستیاران وکاتبان تو از هم کیشان تو خواهند
بود.وهنگامی که مالی به دست تو رسید،بخشی از آن را به بینوایان مؤمن می دهی تا
بدان اندازه که خود مانند یکی از آنان باشی،اگر چنین رفتاری داشته باشی،کارتو در
دربار سالطین با خدمت به برادران دینی جبران می شود .وگرنه (خدمت در دربارها)
جــــــــــــــایز نیست( ».عطاردی2411،ق،ج،1ص)921

 -4حصول آرامش روحی و روانی:دغدغه اصلی انسان ها در طول تاریخ ،رسیدن به
آرامش بوده است ،تالش آنان از ابتدای خلقت تا حال ،متوجه این اصل بوده که چه
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تدبیری بیندیشند تا بتوانند آرامش را برای خود و نزدیکان خویش فراهم
سازند.خدای سبحان می فرماید« :الذین ینفقون امولهم بالیل و النهار سرا و عالنیه
فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون»(بقره)134/؛آن ها که اموال
خود را ،شب و روز ،پنهان و آشکار ،انفاق می کنند ،مزدشان نزد پروردگارشان
است؛ نه ترسی بر آن هاست ،و نه غمگین می شوند».در آیه دیگری می خوانیم« :و
مثل الذین ینفقون امولهم ابتغاء مرضات اهلل و تثبیتا من انفسهم کمثل جنه
بربوه»(بقره )111/؛و (کار) کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا ،و
تثبیت(ملکات انسانی در)روح خود ،انفاق می کنند ،همچون باغی است که در نقطه
بلندی باشد».برخی از مفسران جمله «و تثبیتا من انفسهم» را به آرامش تفسیر کرده اند
که پس از انفاق برای انفاق کننده و سپس برای انفاق شونده و به طور کلی برای
جامعه حاصل می شود« .بنابراین انفاق کنندگان واقعی کسانی هستند که تنها به خاطر
خشنودی خدا و پرورش فضائل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان خود و
همچنین پایان دادن به اضطراب و ناراحتی هایی که بر اثر احساس مسئولیت در برابر
محرومان در وجدان آن ها پیدا می شود اقدام به انفاق می کنند(».مکارم شیرازی2911،ه

ش،ج،1ص )119از این آیات به خوبی روشن می شود که انفاق باعث آرامش در دنیا
و آخرت خواهد شد .در حدیثی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است می خوانیم:
«ارض القیامه نار ما خال ظل المومن؛ فان صدقته تظله»(کلینی2412،ق،ج،4ص)9؛«
سرزمین قیامت تماما آتش است ،مگر سایه مؤمن؛ زیرا که صدقه او بر سرش سایه
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می افکند».یکی از مسائلی که به انسان آرامش روحی و روانی می دهد امید به
بهشت و رهایی از دوزخ است ،از مواردی که امید به بهشت را در دل مؤمنین زنده
می کند وبدین وسیله آرامش را به ارمغان می آورد مزین بودن به صفت کریمه ی
سخاوتمندی وانفاق است.امام رضا (ع) در حدیثی امید به بهشت را که مایه ارامش
است در نتیجه ی انجام انفاق وسخا به مردم نوید میدهد«:السخاء شجره فی الجنه
أغصانها

فی

الدنیا،من

تعلق

بغصنٍ

مِن

أغصانها

دخل

الجنه»(ابن

بابویه،2919،ج،2ص«)111سخاوت درختی است در بهشت که شاخه های آن در
دنیاست و هرکس به شاخه ای از شاخه های آن چنگ زند به بهشت در می آید».
 -1نیل به خیر و سعادت اخروی:عمده ترین اثر انفاق و رسیدگی به امور نیازمندان
واقعی ،خیر و سعادت ابدی و عاقبت و فرجام نیک و شایسته ای است که نصیب
انسان های خیر و نیکوکار خواهد شد .زندگی در این دنیا ،زودگذر و موقتی است
خوبی ها و بدی ها ،تلخی ها و شیرینی های آن نیز پایدار و همیشگی نخواهد بود،
آنچه که مهم است حیات پس از مرگ است که لذت های آن عالوه بر این که
جاوید و همیشگی است از لحاظ حظ و بهره نیز با لذت های دنیا قابل مقایسه
نخواهد بود .رنج ،عذاب و گرفتاری هایش نیز نه از حیث مدت و زمان و نه از لحاظ
شدت و طاقت فرسایی؛ با تلخی ها و گرفتاری دنیا قابل مقایسه نیست.فضل و
رحمت یاد شده و خیر و سعادت ابدی ،نصیب انسان هایی می شود که احکام
اسالمی را در زندگی خود رعایت کرده و از مال و دارایی خود ،برای رضای خدا و
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کمک به نیازمندان ،انفاق می نمایند« :والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلوه
و انفقوا مما رزقنهم سرا و عالنیه و یدرءون بالحسنه السیئه اولئک لهم عقبی
الدار»(رعد)11/؛« و آن ها که به خاطر ذات (پاک)پروردگارشان شکیبایی می کنند؛
و نماز را برپا می دارند؛ و از آنچه به آن ها روزی داده ایم ،در پنهان و آشکار ،انفاق
می کنند؛ و با حسنات ،سیئات را از میان می برند؛ برای آنها پایان نیک سرای
دیگریست».آری در باره خیر وسعادت ابدی که از نتایج دیگر انفاق وبخشش است
در روایات منسوب به امام هشتم بیان گردید .همانگونه که قبالً اشاره شد ،زمانی که
از امام رضا در باره بخشش تمام اموالش در روز عرفه سؤال

می شود،ایشان خیر

وسعادت ابدی واخروی را یادآور می گردند وچنین می فرمایند که این کار بجز
خیر اخروی چیزی به دنبال ندارد؛«بل هو المغنم ال تعدن مغرماً ما اتبعت به أجراً و
کراماً»(ابن شهرآشوب،2913،ج،9ص«)431بلکه این کار من تمامش سود است،شما نمی
توانی کاری را که اجر ومزد اخروی دارد،زیان وضرر بشمری»
شرایط انفاق از منظرامام رضا(ع) و با نگاهی به آیات:
پس از تبیین جایگاه و اهمیت انفاق در آموزه های دینی و از منظر امام رضا(ع)،
این سؤال مطرح می گردد که انسان باچه هدف و نیتی به سمت کارهای خیر،
حرکت کند تا از آثار آن ،حظ و بهره کافی داشته باشد؟ برای بهره مندی از آثار
ارزشمند انفاق و نیکوکاری ،رعایت چند نکته ودارابودن چند شرط الزم و ضروری
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است،که باز دراین قسمت موضوع را با تکیه بر سیره ی مبارک امام رضا (ع) ونیز
ازمنظر قرآن بررسی می کنیم:
 -2درنظر گرفتن رضای خداوند:

اولین اصلی که در باب انفاق باید رعایت شود توجه به رضای خداوند است.انفاقی
که برای رضای خدا باشد بدون شک ثوابی چند برابر به دنبال خواهد داشت وچنین
انفاقی بدور از چشم خلق خواهد بود.خاندان گرامی رسول خدا(ص)اصل جود
وبخشش بودند.از این رو،به مردم وبرطرف ساختن مشکالت آنان توجه وعنایتی
خاص داشتند.این عنایت تا بدان اندازه بود که گاهی موارد خود گرسنه می
ماندند،اما دیگران را سیرمی کردند.نمونه آشکارآن را می توان در ذیل سوره"هل
اتی"به خوبی دریافت(.امینی2913،ه ق،ج،9ص213تا)222خاندان پیامبر(ص)این کارها را
برای به دست آوردن شهرت وعنوان در میان مردم انجام نمی دادند،بلکه هدف آن
بزرگواران رضایت پروردگار ودوستی وکسب محبوبیت در پیشگاه خداوند بوده
است.از این رو درسوره "هل اتی"بدین حقیقت تصریح شده وخداوند درهمین
راستا چنین می فرماید«:انما نطعمکم لوجه اهلل»(انسان)3/آری امامان شیعه در تاریکی
شب آذوقه ونان مستمندان را بردوش می کشیدند و به سرای آنان می رفتند وکمک
می کردند که امام رضا(ع) نیز در این خصوص راه نیاکانش را ادامه می
دادند.ابراهیم بن عباس آنگاه که ویپگی های اخالقی امام رضا(ع) را برمی شمرد،در
قسمتی از آن می گوید«:کار خیر وانفاق پنهان فراوان داشت،وبیشتر در شبهای
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تاریک مخفیانه به فقیران کمک می کرد( ».مجلسی2414،ق،ج،43ص)32آری چه بسیار
از شبهای تاریک که او غذای محرومان را درزنبیلی بر دوش کشیده وبه همانند
نیاکان بزرگوارش،به در خانه آنان می رفت وچه بسیار از افراد دیگر بودند که از
محل کمک رسانی های امام زندگی می کردند،ولی خود خبر نداشتند که آب ونان
آنها از کجا می رسد،درآمدهایی که از جهات گوناگون به امام می رسید،صرف
همین افراد والبته بخش نیز در راه تبلیغ دین هزینه می گردید.جلب رضایت خداوند
در هر کاری ،فرع بر چند مسئله از جمله ایمان و اعتقاد به خدا ،پیامبر(ص) و ائمه(ع)
و رعایت احکام و قوانین الهی است.امام رضا (ع) در نظر گرفتن رضای خدا در
انفاق وصدقه را شرط قبولی آن معرفی کرده است واز این رو حتی صدقه دادن
کودکان را سفارش می کند چرا که از روی صداقت وفقط برای خداست« »:مر
الصبی فلیتصدق بیده بالکسره والقبضه والشیءِ وان قل،فان کل شیءٍ یراد به اهلل-وان
قل،بعده أن تصدق النیه فیه -عظیمً(».کلینی2412،ق،ج،4ص«)4به کودک دستور بده
که با دست خودش،گرچه به اندازه تکه نانی یا یک مشت از چیزی،صدقه
بدهد؛زیرا هرچیزی که در راه خدا داده شود اگر با نیت پاک باشد،هرچند کم
باشد،بسیار زیاد است».
اگر انسان از لحاظ اعتقادی مشکل داشته باشد و یا در حوزه عمل و رعایت
احکام و قوانین الهی و دینی مثل نماز ،روزه و ...کوتاهی نموده ،راه گناه و معصیت
را درپیش گیرد ،و یا از راه های نامشروع و غیرقانونی سود و سرمایه جمع آوری
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نموده و درآمد داشته باشد ،انفاق چنین انسان هایی مورد قبول و پذیرش حق تعالی
قرار نخواهد گرفت .خداوند با صراحت اعالم می دارد« :قل انفقوا طوعا أو کرها لن
یتقبل منکم ائکم کنتم قوما فاسقین ،و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم اال انهم کفروا
باهلل و برسوله و ال یأتونس الصاله اال و هم کسالی و الینفقون اال و هم کارهون؛(توبه

19و )14بگو؛ چه با رغبت و چه با بی میلی انفاق کنید ،هرگز از شما پذیرفته نخواهد
شد چرا که شما گروهی فاسق هستید و هیچ چیز مانع پذیرش انفاق های آنان نشد
جز این که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و جز با (حال) کسالت نماز به جا نمی
آورند و جز با کراهت انفاق نمی کنند».اگر انسان در کارهای خیر مثل انفاق ،توجه
به رضای خداوند نداشته باشد ،جز زحمت ،چیز دیگری نصیب او نخواهد شد ،امام
صادق(ع) می فرماید« :اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده است ،کسب
درآمد کنند و آنها را در راهی که خداوند از آن بازشان داشته است انفاق کنند ،آن
را از ایشان نمی پذیرد و اگر از راهی که آنها را از آن نهی کرده است درآمد به
دست آورند و آن درآمد را در راهی که خداوند بدان فرمانشان داده است به
مصرف رسانند ،باز هم از آنان نمی پذیرد ،مگر این که ازراه درست(و حالل)به
دست آورند و در راه درست (و حالل) انفاق کنند(».کلینی2412،ق،ج،4ص)99

 -0پاکیزگي در انفاق:

دومین اصلی که در باب انفاق ،باید رعایت شود؛ این است که اشیا و اموال را که
پاکیزه و دوست داشتنی است ،انسان در راه خدا انفاق کند این مطلب را خداوند در
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سوره آل عمران می فرماید« :لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء
فان اهلل به علیم»(آل عمران)31/؛هرگز به (حقیقت) نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از
آنچه دوست می دارید(در راه خدا) انفاق کنید ،و آنچه انفاق می کنید خداوند از
آن باخبر است».
شیوه امام رضا نیز در انفاق وبخشش همینگونه بود،ایشان در هنگام انفاق از
بهترین وپاکیزه ترین چیزها واموال را اختصاص می دادند.دراین خصوص روایتی
است بدین شرح که معمربن خالد نقل کرده است که«:شیوه وروش امام رضا (ع)
این بود که وقتی غذا بر سر سفره اش گذاشته می شد،ظرفی را نزدیک سفره می
گذاشت ومقداری از(بهترین و)پاکیزه ترین غذاها را درآن ظرف می نهاد وسپس
دستورمی داد آنها را به مستمندان بدهند وبعد این آیه را تالوت می فرمود":فال
اقتحم العقبه و ما ادریک ما العقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه"(بلد22/تا()24
انسان نا سپاس)به عقبه تکلیف تن در نداد وچگونه می توانی دانست که آن عقبه
چیست؟آن بنده آزاد کردن وطعام دادن در روز قحطی وگرسنگی است.خدا می
داند که همه انسانها نمی توانند برده آزاد کنند،لذا برای آنان نیز به سوی بهشت راهی
قرار داده است(».مجلسی2414،ه ق،ج،43ص)33امام صادق(ع) در پاسخ سؤالی از آیه
«والتیمموا الخبیث منه تنفقون»(بقره)311/؛ و برای انفاق به سراغ قسمت هایی که
ناپاک است نروید» می فرماید« :مردم زمانی که اسالم آوردند درآمدهایی از ربا و
اموال حرام در اختیار داشتند و افراد به سراغ این درآمدها در بین دارایی های خود
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می رفتند و آنها را صدقه می دادند ،اما خداوند آنان را از این کار نهی فرمود .صدقه
دادن جز از درآمد پاک و حالل درست نیست(».الحرالعامی2424،ق،ج،3ص)314

در تفسیر مجمع البیان از علی(ع) نقل می کند که حضرت فرمود« :این آیه
درباره کسانی نازل گردید که به هنگام انفاق خرماهای خشک و کم گوشت و
نامرغوب را با خرمای خوب مخلوط می کردند و بعد انفاق می نمودند به آنها
دستور داده شد که از این کار بپرهیزند(».الطبرسی2411،ه،ج،1ص)111این دو شان نزول
هیچگونه منافاتی با هم ندارند و ممکن است آیه در مورد هر دو دسته نازل شده
باشد ،که «یکی ناظر به پاکی معنوی و دیگری ناظر به مرغوبیت مادی و ظاهری
است(».مکارم شیرازی2911،ه ش،ج،1ص )299از آنجا که «بعضی از مردم ،عادت دارند
همیشه از اموال بی ارزش و آنچه تقریبا از مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان
نیست ،احسان می کنند و این گونه احسان عالوه بر اینکه سود چندانی به حال
نیازمندان ندارد ،نوعی اهانت و تحقیر نسبت به آنها است ،و موجب تربیت معنوی و
پرورش روح انسانی نیز نمی باشد ،این جمله با صراحت ،مردم را از این کار نهی می
کند و آن را با دلیل لطیفی همراه می سازد و آن اینکه شما خودتان حاضر نیستید این
گونه اموال را بپذیرید؛ مگر از روی کراهت و ناچاری؛ چرا درباره برادران مسلمان،
و از آن باالتر خدایی که در راه او انفاق می کنید و همه چیز شما از او است ،راضی
به این کار می شوید؟در حقیقت ،آیه به این نکته اشاره می کند که انفاق در راه
خدا ،یک طرفش مؤمنان نیازمندند ،و طرف دیگر خدا ،و با این حال اگر اموال
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پست و بی ارزش انتخاب شود ،از یک سو تحقیری است نسبت به نیازمندان که
ممکن است علی رغم تهیدستی مقام بلندی از نظر ایمان و انسانیت داشته باشند و
روحشان آزرده شود و از سوی دیگر بی ادبی نسبت به مقام پروردگار است(».مکارم
شیرازی2911،ه ش،ج،1ص)999
 -4همراه نبودن با منت واذیت:

سومین اصلی که در باب انفاق باید در نظر گرفته شود ،دوری از منت گذاری و
پرهیز از آزار و اذیت است .انفاق اگر با آزار و اذیت و منت گذاری همراه باشد،
هیچ سودی به حال انسان نخواهد داشت.خدای سبحان مؤمنان را مورد خطاب قرار
داده می فرماید« :یا ایهاالذین ءامنوا التبطلوا صدقتکم بالمن و االذی...؛ (بقره )114ای
کسانی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت و آزار ،باطل نسازید!»
امام رضا(ع)که مظهر جود وبخشش است در انفاق ها وبخشایشش نه تنها
براحدی منت نمی گذاشت بلکه به گونه ای برخورد می کرد که افراد ذره ای
احساس شرمندگی وحقارت نیز نکنند.دراین خصوص؛«مرحوم کلینی در کتاب
"الکافی"به نقل از یسع بن حمزه می گوید:روزی من درمجلس ومحفل علمی امام
رضا حضور داشتم،مردم زیادی در اطراف امام(ع) اجتماع کرده واز او درباره حالل
وحرام می پرسیدندودرهمین هنگام مردی بلند قامت وگندمگون وارد شد وخطاب
به امام(ع)عرض کرد":السالم علیک یابن رسول اهلل ! من یکی از دوستداران
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شماوپدران ونیاکان تو هستم.اکنون از حج برمی گردم وخرجی خود را گم کرده ام
وبا مقداری که برایم باقی مانده،نمی توانم به منزل برسم.اگر صالح بدانی که مرابه
دیارم روانه کنی،در راه خدا به من نعمتی بخشیدی،وقتی به شهرم رسیدم این
مقداری که به من عطا کنی صدقه می دهم".امام(ع)فرمود":فعالًبنشین"!دوباره با
مردم مشغول گفتگوشد تا زمانی که مردم متفرق شدند،تنها آن مرد وسلیمان جعفری
وخیثمه و من باقی ماندیم.در این هنگام امام وارد اتاق خودش شد وپس از اندکی
دست مبارکش را از باالی درب اتاقش بیرون آورد وفرمود:مرد خراسانی که خرجی
نداشت کجاست؟مرد خراسانی گفت :من اینجا هستم.امام فرمود:این دویست دینار
را بگیر ودرمخارجت از آن استفاده کن وآن را درشهر خود از جانب من صدقه بده!
برو تا من تو را ندیده وتو مرا نبینی".آن مرد رفت.سلیمان جعفری به امام(ع)عرض
کرد":فدایت شوم!بخشش بزرگی کردی،ولی چرا چهره از اوپوشاندی؟"امام
فرمود":از ترس اینکه مبادا خواری خواهش ودرخواست را درچهره او ببینم.مگر
حدیث رسول خدا(ص)را نشنیدی که فرموده است":المستتربالحسنه یعدل بسعین
حجه" (کلینی2412،ق،ج،4ص)14صیعنی؛نیکی در خفا وپنهان برابر است با هفتاد حج(».

زارعی سبزواری،2913،صص )41-44آری به این طریق امام رضا پیروان خودرابه انفاق
بدون منت ودرپنهان سفارش می کند.
از امام صادق(ع) روایت شده است که« :هر کس به مؤمنی خوبی کند پس از
آن؛ او را با سخن ناهنجار خود ،برنجاند و یا بر او منت گذارد ،صدقه خود را باطل
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کرده است(».عطایی،2931،برگرفته از مرکزفرهنگ ومعارف قرآنی،به نقل از:ترجمه

المیزان،ج،1ص)121در حدیث دیگری می خوانیم« :رسول خدا(ص) از براء بن عازب
پرسید :ای براء! وضع مالی مادرت چگونه است؟(براء مردی دست و دل باز بود .زن
و فرزندش را از نظر مالی خوب تأمین می کرد ،رسول خدا(ص) می خواست بداند
رفتار او با مادرش چگونه است؟) براء عرضه داشت وضع بسیار خوبی دارد ،رسول
خدا(ص) فرمود :خرج کردن برای اهل و اوالد و خادم ،صدقه است ،باید متوجه
باشی که با منت نهادن و اذیت کردن آنان ،اجر این صدقه را باطل
نکنی(».عطایی،2931،برگرفته ازمرکز فرهنگ ومعارف قرآنی ،به نقل از:ترجمه المیزان
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 -4نتیجه گیری وارائه پیشنهاد:
الف)نتیجه:

اهم مطالبی را که از این نوشتار چندصفحه ای می توان نتیجه گرفت در موارد
زیر فهرست وخالصه می شود:
 -2انفاق از مهمترین ابعاد اجتماعی فضایل رضوی محسوب می گردد.
 -1انفاق در فرهنگ لغت یعنی :نفقه کردن،نفقه دادن،خرج کردن وهزینه کردن
وکم ونابود شدن.
 -9کم شدن،خرج کردن ونابود شدنی که از معنای ظاهری انفاق دریافت می شود
مربوط به شکل ظاهری انفاق است،اما واقعیت این است که وقتی که به منابع اسالمی
وروایات مراجعه می کنیم می بینیم انفاق برای مؤمن پس انداز وذخیره واقعی است
وونه تنها با انفاق چیزی از مردم کاسته نمی شود ،بلکه مالی که در راه خدا وبرای
نیازمندان انفاق می شود دوچندبرابرآن نزد خدا برای روز نیاز فرد انفاق کننده می
ماند ویک پس انداز اخروی محسوب می شود .وهمین وعده ی الهی مردمان را
برای انجام انفاق دلگرم ومصمم می سازد.
 -4انفاق در آموزه های دینی وکتاب آسمانی از اهمیت وجایگاه بس رفیعی
برخوردار است ودر این خصوص آیات متعددی وجود دارد.
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 -1با مراجعه به سیره ی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت،حضرت علی
بن موسی الرضا(ع) می بینیم که ایشان در طول عمر مبارکشان ،چه در مدینه وچه در
هجرت و...کمک مالی وغید مالی به مردم ونیازمندان را از مهمترین امور خود قرار
داده وبه انفاق اهتمام خاص داشته اند ودر این زمینه روایات متعدد است.
 -1از آنجا که انفاق یک عمل الهی وخداپسند است خداوند متعال نیز آثار حسنه ای
برای این عمل وعده وقرار داده است که هم به وسیله آیات قابل ادعا واثبات است
وهم با مراجعه به سیره وروایات اهل بیت (ع) که دراین مقاله سیره امام رضا(ع)
مورد بررسی قرار گرفت.از آثار انفاق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
*رسیدن به تعدیل اقتصادی ونیل به عدالت اجتماعی.
*افزونی خیر وبرکت برای فرد انفاق کننده.
*آمرزش گناهان فرد انفاق کننده.
*رسیدن فرد انفاق کننده به آرامش روحی وروانی.
*دست یازی به خیر وبرکت ابدی واخروی.
 -3میان قرب خدا وعبادت او در نماز ومیان بخشیدن مال برای برانداختن فقر
وبیچارگی از جامعه اسالمی ارتباط نیرومند وسودمند وجود دارد.
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 -1انفاقی در نزد خدا مقبولیت دارد وآثار مذکور را در پی خواهد داشت که دارای
شرایط تعیین شده از جانب پروردگار وائمه(ع) باشد،شرایطی که مدنظر است از این
قرار می باشد:
*انفاق فقط برای رضای خدا باشد و به دور از هرگونه ریا وخود نمایی.
*پاکیزگی در انفاق وجود داشته باشد،یعنی از بهترینِ مالها ودارایی ها انفاق شود.
*انفاق هیچ گونه منت واذیتی را به همراه نداشته باشد که اگر چنین شد ثواب این
عمل خداپسندانه نابود وباطل می گردد.
 -3تذکر آثار خوب انفاق در دنیا وآخریت باعث تشویق مردم به انجام این عمل
خدا پسندانه وتوسعه فرهنگ انفاق در جامعه می گردد.
ب)پیشنهاد وراهکار:
آنچه درقسمت پایانی این مقاله بیان می گردد ارائه راهکارهایی است در
خصوص چگونگی توسعه فرهنگ انفاق در جامعه:
 -2با توجه به کارکردهای مثبت انفاق در جامعه ،ضروری است که از طریق تدوین
یک سیاست اصولی و برنامه ریزی شده از سوی دولت به منظور شکوفایی فرهنگ
انفاق ونیکوکاری در جامعه ،زمینه های احیای این سنت حسنه و نبوی را فراهم
آورد .این امر مستلزم تالش همه دستگاههای اجرایی کشور است.
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 --1اطالع رسانی عمومی درخصوص اثرات انفاق درجامعه به وسیله روحانیون
معظم می تواند در تشویق مردم به انفاق مؤثرباشد.
-9بهره گیری از رسانه های گروهی در این خصوص.
-4برگزاری همایش های استانی وکشوری با موضوع احسان،نیکوکاری وانفاق
وشرکت دادن افراد واصناف مختلف در این همایشها ،باالخص کسانی که از تمکن
مالی بیشتری برخوردارند با روش و سیاستهای گوناگون به منظور تشویق وترغیب
این گروه به امر انفاق.
-1برگزاری همایش ها وجشنواره های گوناگون به منظور تجلیل از خیرین وانفاق
کنندگان(.گرچه انفاق باید پنهانی وفقط برای خدا باشد،ولی هدف از این کار فقط
جنبه تبلیغی آن است)
-1بررسی سیره ائمه اطهار(ع) در خصوص انفاق ونیکو کاری به طرق مختلف
وسرمشق قرار دادن رفتار این بزرگان.
-3برگزاری مسابقات گوناگون فرهنگی هنری با موضوع ومحوریت انفاق و با
همکاری سازمانهای مربوطه به منظور ایجاد زمینه برای تحقیق وبررسی در این باره.
-1استفاده از نهادآموزش وپرورش وتدوین کتب درسی وگنجاندن مطالب مربوطه
درمتن برنامه های آموزشی به عنوان یک کار زیربنایی ضروری به نظر می رسد.
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منابع و مآخذ
الف)کتب................................................................................................................. :
-2قرآن مجید،آیات وسوره ها،تمامی چاپها.
-1قمی(،شیخ)عباس(،)2934کلیات مفاتیح الجنان،تهران:انتشارات قدیانی.
***
-9ابن بابویه،محمدبن علی(بی تا)،االمالي،قم:مؤسسه البعثه.
-4ابن بابویه،محمدبن علی(شیخ صدوق)(،)2919عیون اخبار الرضا،ج،2قم:کتابفروشی
طوسی.
-1ابن شهرآشوب،االمام الحافظ(،)2913مناقب ابن شهرآشوب،ج،9نجف:المطئبه
الحیدریه.

-1ارشادسرابی،اصغر(ویراستار)(،)2931امام

علي

بن

موسي

الرضا،زندگانی

وسیره،سخنان وآموزه ها،مشهد وحریم رضوی،چاپ دوم،مشهد:آستان قدس رضوی.
-3امینی،عبدالحسین(2913ه ق)،الغدیر،ج،9بیروت:دارالکتب العربیه.
-1تستری،قاضی نوراهلل(بی تا)،احقاق الحق وازهاق الباطل،ج،9بی جا :کتابخانه آیت
اهلل مرعشی نجفی.
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-3چنارانی،محمدعلی(،)2913رفتارهای اخالقي واجتماعي امام رضا(ع)،چاپ
اول،مشهد:انتشارات پگاهان.
-21الحر العاملی،محمدبن الحسن(2424ق)،وسایل الشیعه،ج،3بی جا:مؤسسه آل البیت.
-22دهخدا،علی اکبر(بی تا)،لغتنامه دهخدا،بی جا:بی نا.
-21زارعی سبزواری،عباسعلی(،)2913سیره علمي وعملي امام رضا(ع)،چاپ
سوم،مشهد:انتشارات به نشر.

-29الطبرسی،ابوعلی الفضل بن الحسن(2411ه)،مجمع الیبان في تفسیر
القرآن،ج،1بیروت:دارالمعرفه.
-24علی حکیمی،محمد رضا(بی تا)،الحیاه،ج،1تهران:دفتر نشر وفرهنگ اسالمی.
-21علی دخیل،علی محمد(2411ق)،ائمتنا،ج،1بیروت:دارالمرتضی.
-21عطاردی،عزیزاهلل(2411ق)،مسنداالمام الرضا،ج،1مشهد:آستان قدس رضوی.
-23قائمی امیری،علی(بی تا)،در مکتب عالم آل محمد(ص)،بی جا:بی نا.
-21الکلینی،محمدبن یعقوب(2911ش)،فروع کافي،ج،1تهران:دارلکتب االسالمیه.
-23کلینی،محمدبن یعقوب(2412ق)،الکافي،جلدهای1و،4بیروت:دارالصعب
ودارالتعارف للمطبوعات.
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-11مجلسی محمدباقر(2414ه ق)،بحاراالنوار،ج43و32و،31بیروت:داراحیاء التراث
العربی.
-12محمدی ری شهری،محمد(بی تا)،میزان الحکمه،ج،1قم:انتشارات دارالحدیث.
-11معین(،دکتد)محمد(،)2912فرهنگ فارسي،تکجلدی،تهران:نشرسرایش.
-19مکارم شیرازی،ناصر(2911ه ش)،تفسیر نمونه،ج،1تهران:دارالکتب االسالمیه.
ب) مقاالت
واینترنت.......................................................................................................................:
..
-2عطایی،محمدآصف(«،)2931آثارانفاق در جامعه»،برگرفته از :مرکز فرهنگ
ومعارف قرآنی.

 -1؟(تاریخ دریافت«،)31/1/21مروری براندیشه های اقتصادی امام
رض(ع)ا»،سایت :راسخون.
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❃
آداب بهداشت و سالمت روان در آموزههای بنیادینِ اخالق رضوی
(از فکر تا عمل)
حمید گنجایش ،94حسین انصاری91

چکیده

تأمین بهداشت و سالمت روان جامعه ،به عنوان یکی از متعالیترین اهداف سـبک
زندگی اسالمی زمانی محقق خواهـد شـد کـه در ظّـل ارزشـهای اخالقـی و فضـایل
اخالقی قرار بگیـرد .در حقیقـت بهداشـت و سـالمت روان ،میـوة اخـالق و صـفات
پسندیده اخالقی است .و در عصر کنونی ،بیشتر از هر چیز دیگری همین اخالقیـات-
اسالمی که جوهرة سبک زندگی اسالمی و زیربنای تمـدن درخشـان اسـالمی اسـت
مورد غضب و هدف فرهنگ مادیگرای بیگانه واقع شده است .لذا طبق آیه شریف

 -94نویسنده اول و مسئول مکاتبات :دانشجوی مقطعع دکترا :محقق و پژوهشگر برجسته کشوری؛ [
] hamidgonjayeash@ yahoo.com- 58597610090
 -91دانشآموخته دانشگاه شیراز؛ محقق و پژوهشگر علوم قرآنی؛ hossein_anssari@yahoo.com
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قرآن کریم که میفرماید :فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَیْکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِین؛ هر طور که به شـما حملـه شـد
باید مانند خودشان به آنها حمله کنید  بقره 234/مهمترین مانع بر سر راه نفـوذ
فرهنگ منحط و مبتذل بیگانه« نهادینهکردن اخالق» در جامعه با پشتوانهی آموزهـا و
راهکارهای اسالمی است .در این راستا :آموزههای متعالیرضوی به عنوان سر فصلی
مهم و حیاتبخش از مکتب اسالم راهکارها و دستورالعملهای اخالقـی و معرفتـی
ارزشمندی در این خصوص ارائه نموده است که شناخت این آموزهها و بسترسازی
برای ترویج و نهادینهساختن آن در زندگی افراد ،سـالمت فـرد و جامعـه اسـالمی را
تضمین خواهد نمود .راهکارهای اخالقی و معنوی آموزههای رضوی در باب تأمین
و حفظ بهداشت و سالمت روان افراد جامعه در چهار بُعد و محور قابـل دسـتهبنـدی
هستند که عبارت است از :الف) بُعد بینشي شامل :داشتن هویت دینی ،اسالمگرایی
و خدامحوری در زندگی ،معادنگری ،مهدی باوری ب) بُعدفردی که خـود بـه دو
دسته صفات و اخالق پسندیده فرعی(اخالقیات ایجـابی) همچـون :اخـالص و تقـوا،
خوشاخالقی ،محبت و نیکی ،صبر و توکـل و رذائـل اخالقی(اخالقیـات اجتنـابی)
همچون :دروغ ،غیبت ،غرور و تکبر ،حسد و  ...تقسیم میشود.ج) بُعـد خـانواده
که شامل اصول فرعی و اساسی همچون؛ مقید بودن بـه واجبـات و احکـام اسـالمی،
صله رحم ،مهماننوازی ،خوشخُلقی در فضای خانواده ،شادی و نشـاط در خـانواده
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و ...قابل مطالعه و بررسی است .و نهایتاً در بُعد اجتماع و روابط اجتماعی که خـود
در زیرمحورهایی بنیادی قابل تقسیمبندی است .در پژوهش پیشرو کـه بـا اسـتفاده از
روش تحقیقِ اسنادی انجام پذیرفته شده اسـت نویسـندهگـان تـالش نمـودهانـد تـا بـا
نگاهی به سیره نظری و عملی امام رضا(علیه السالم) برخی از این آموزههای زندگیساز
را که گنجینه مهم و با ارزشی از رهیافتهـای سـبک زنـدگی اسـالمی اسـت مـورد
تحلیل و تببین قرار دهند .آموزههایی کـه بـه مصـداق عبـارت« بِعثـتُ ألتمـم مکـارمُ
األخالق» ضامنی است برای تحقق بهداشت و سالمت فکر و روان افراد جامعه.
واژگان کلیدی :امام رضا(علیه السالم)  ،بهداشت ،سالمت روان ،اخالق ،اخالق و آداب
رضوی(علیه السالم).
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مقدمه
نیاز بـه داشـتن بهداشـت و سـالمت روان از خواسـتنیتـرین نیازهـای انسـان و از اقتضـائات
زندگی در جوامع امروزی است .به گونهای که در مباحث توسعهپایدار کشورها گفته مـی-
شود:
«انسانِ سالم و اخالقمدار گرانبهاترین سرمایه ملی کشورهای در حال توسعه اسـت و مهـم-
ترین عاملِ حیات ،رشد و بالندگی کشورهاست و روند حرکت و توسعة جامعه را از وضـع
موجود به سوی وضع مطلوب هدایت میکند»(خورشیدی.)213 :2911 ،
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به همین دلیل ،در جهان امروز سالمت و بهداشت روانی از اهمیت بسیاری برخوردار اسـت،
زیرا در عصـری زنـدگی مـیکنـیم کـه بـه مـوازات پیشـرفتهـای تکنولـوژیکی ،صـنعتی،
اقتصادی و اجتماعی ،نابسامانیهای روانی و نفسانی روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت و
بسیاری از افراد از ناراحتیها ،فشارها ،آسیبها و تنشهای روانی به شدت رنج میبرند و نه
تنها خود در عذاب هستند بلکـه خـانواده و جامعـه را نیـز دچـار مشـکالت عدیـدهای مـی-
کنند(لشکری.)2 :2912،
براستی مشکل اصلی کجاست؟ مشکل از نارسـایی و نیمـه کارآمـدی علـوم پزشـکی زمـان
ماست که تنها میخواهد با پیچیدن نسـخههـای دارویـی و تزریـق مـواد صِـرف شـیمیایی و

 . 36برای مطالعه بیشتر ر.ک به :تودارو ،مایکل ،توسعة اقتصادی در جهان سوم .ترجمة غالمعلی فرجادی ،تهران :سازمان
برنامه و بودجه.

آرمان شهر رضوی 240 /

صنعتی که تنها بیشتر حالت مُسَکِن و آرامشدهنده موقتی است جامعه بشـری را مُداواکنـد؟
یا اینکه مشکل از سبک زندگی و رفتار زیستن ماست؟ دقیق که شویم متوجـه خـواهیم شـد
که ریشه مشکالت در هردومسأله نهفته است؛ هم علم پزشکیِ امـروز و یـا بـهگونـهای بایـد
گفت صنعت پزشکی جامعه جهانی یک بُعدی رشد کرده و از بسـیاری از مؤلفـههـای مهـم
اث رگذار در سالمتی افـراد جامعـه ،همچـون :ایمـان ،معنویـت ،اخالقیـات و آداب زنـدگی،
کرامت و منزلت انسانی و...که نقش مهمی در حفظ سالمت و بهداشت روانی افـراد جامعـه
دارند غافل شده است و هماینکه گفته میشود کـه بیشـتر بیماریهـا و آسـیبهـای روحـی و
روانی انسان متمدن امروزین حاصل همـین سـبک زنـدگی غیرمتعـارف و کـامالً ماشـینی و
ناهنجار اجتماعی جوامع امروزی است.
اما چاره کار در چیست؟
بهنظر میرسد دین مبین اسالم بهترین راهکارها را بر خالف علم پزشکی امروز که بیشتر بـه
درمان با دارو میاندیشد تا پیشگیری ارائه نمـوده اسـت .درسـت اسـت کـه رسـالت اصـلی
اســالم ،انســانســازی ،تکامــل معنــوی انســان و تــأمین ســعادت دنیــوی و اخــروی او
است(اصفهانی )99 :2932،اما با توجه بـه در نظرگـرفتن ابعـاد مـادی ،فـردی ـ اجتمـاعی و
روحی ـ روانی انسان ،به همه نیازهای او توجه نموده اسـت(همـان )41 ،و البتـه ،معنـای ایـن
توجه این نیست که در مورد جزئترین مسائل زندگی و انواع بیمار یها و مانند اینها راهکار
اجرائی داده شده است که آدمی بتواند بدون استفاده از عقل ،علم و تجربه و تالش مسـتمر،
همه مسائل خود را به کمک آن راه کارها حل کند بلکه توجه بـه مسـائل و نیازهـای انسـان
به معنای ارائه اصول و کلیاتی است که به کمک آ نها و به مدد عقل و علـم بشـر مـیتوانـد
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راه صحیحتر را انتخاب کند و به مرور آن را تکامل و بهبود بخشـد و خـود را از بسـیاری از
بیماریها و مشکالت روحی که در آینده ممکن است به آن دچار شود وارهانـد .در میـراث
اسالمی ،آموزههای فراوانی در زمینـه تـأمین ،حفـظ ،بازگردانـدن و ارتقـاء سـالمت انسـان،
خانواده و جامعه وجود دارد و به نظر میرسد عـالوه بـر دههـا آیـه کریمـه قرآنـی ،حـداقل
حدود سه هـزار حـدیث غیرتکـراری از پیـامبر اکـرم و امامـان معصـوم در ایـن زمینـه قابـل
دسترسی باشد .اگرچه در بررسی اولیه به نظر میرسد متجاوز از ده هـزار حـدیث و روایـت
ارزنده در خصوص سالمت و بهداشت روان از ائمه معصومین قابل یافت باشـد امـا از نگـاه
اسالمشناسان با حذف موارد تکراری حدود سه هزار حدیث به واقعیت نزدیکتر است کـه
گنجینه ارزشمندی است تا مسلمانان در سایه توجه بـه آنـان بـه حفـظ و تضـمین سـالمت و
بهداشت روانی خود همت گمارند(شکوری.)11 :2932 ،
بدون تردید آموزههای رضوی(علیه السالم)

در خصـوص سـالمت و بهداشـت روانـی فـرد و

خانواده که موضوع محوری پژوهش پیشرو است در کنار دیگر آموزههای اسالمی موجـود
یاریگر ما برای ارتقای سالمت و بهداشـتی روانـی افـراد اسـت .آمـوزههـایی کـه در کنـار
برخی شباهتها و قرابـت هـای درمـانی ،تفـاوت فراوانـی بـا علـم پزشـکی جامعـه امـروزی
دارد(.جدول )2
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(جدول :2مقایسه مهمترین امتیازات آموزههای رضوی(علیه السالم)

جهت تأمین سالمت و

بهداشت روانی افراد با روشهای علم پزشکی امروز )
***
مشخصه(وجه تمایز)

آموزهای رضوی

(علیه السالم)

اسالمی؛ اخالقی و معنویت
درمانی

ماهیت

مکتب

منبع

آموزههای دینی ـ اسالمی

علم پزشکي
غیر اسالمی؛ تنها دارو درمانی
متد و روش
تجربیات بشر و پیشرفت علم
پزشکی

جامعنگر؛ ابعاد بینشی ،فردی،

جزء نگ؛ یک بعدی و عدم

خانواده و اجتماعی

پوشش گسترده

ضریب اطمینان

%211

کمتر از% 211

طیف تحت پوشش

همگانی(افراد سالم و بیمار)

افراد(بیمار)

فراگیری زماني

عدم محدودیت زمانی

دارای محدودیت زمانی

بهرهگیری از معنویت و ارائه

عدم بهرهمندی از معنویت و

رفتارها و برنامههای اخالقی،

عدم ارائه رفتارهای اخالقی،

ایمانی و معرفتی

ایمانی و معرفتی

نوع نگرش

ویژگي

ارائه برنامه جامع سالمتی،
هدف

بهداشتی برای طی نمودن

ارائه برنامه زمانی و مقطعی،

مراحل رشد ،کمالطلبی و

تنها برای زندگی در این دنیا

رستگاری انسانها در هر دو دنیا

درصد احتمال
تأمین بهداشت و
سالمت رواني
افراد

قطعی

نامشخص
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ارتباط با سبك
زندگي اسالمي

سازگار و هماهنگ

ناسازگار و در برخی مواقع
در تناقض شدید با آن است.

تهیه و تنظیم(نگارندهگان)
لذا این مقاله با احساس نیاز به گسترش و ترویج آموزههای متعالی اخالق رضـوی(علیـه
السـالم)

با موضوع پر اهمیت سالمت و بهداشت روان تهیه و تنظیم شده است .پژوهشـی

که با در نظر گـرفتن زیـر بخـش محـوری فراخـوان همـایش علمـی ـ پژوهشـی اسـتان
مرکزی تحـت عنـوان«:آداب بهداشـت و سـالمت در سـیره و معـارف امـام
رضا(علیه السالم) » تهیه و تنظیم شده است.
 .4طرح مسأله
دین مبین اسالم به اصالت و جاودانگی روح و روان بیشتر از اصالت جسم قائل اسـت؛ و در
آموزههای اسالمی بیان شده است که جسم بنده روح و روان اسـت و از روح فرمـان مـی-
گیرد 93.به همین دلیل داشتن روانی شاد و سالم اوج نیـاز یـک انسـان از خداونـد اسـت .بـه
گونهای که حضرت امام سجاد(علیه السالم)

در فرازهایی جداگانه از دعـای صـحیفه سـجادیه

که به «أُخت القرآن ،انجیل اهلبیت و زبور آل محمد » معروف است خداوند را به شـکرانه

 - 93ر.ک؛ مقاله« :بهداشت و سالمتی روان از دیدگاه قرآن» ،زارع و دیگران.2913،

آرمان شهر رضوی 245 /

نعمت سالمتروح و روانی آرام و با نشاط در زندگی سپاس و ستایش میکند و همگـان را
متوجه درک نعمت بزرگ سالمت روان و شادابی آن مـینمایـد .همچنـان کـه در بنـدهای
جداگانه از این دعای اخالقی ـ روانشناختی میفرماید:
َ الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی رَکَّبَ فِینَا آالتِ البَسطِ؛ سپاس خـدای را کـه ابـزار بسـط و گشـاد(
مانند شادی و خوشحالی) را در بدن ما قـرار داد* الَّهُمَّ صَلَّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَجعَل
سَلَامَهَ قُلُبِنَا فِي ذِکرِ عَظَمَتِك؛ بـار خـدایا بـر محمـد و آل او درود فرسـت ،و سـالمتی
دلهای ما را در یاد عظمت و بزرگـی ذات خـود قـرار ده( صـحیفه سـجادیه ،فرازهـایی از
دعای  2و  .)1و یا در بند 1از دعای 21صحیفه سجادیه میفرماید :وَ أَذِقنِي بَردَ السَّـلَامَه،
وَ خَلَاصي مِن کَربِي إلي رَوحِكَ ،وَ سَالمَتِي مِن هَذِهِ الشََـدَّه إِلَـي فَرَجَـكَ؛ و
طراوت و شادابی را بر من بچشـان ،و از ایـن انـدوهی کـه در جـان مـن اسـت برهـان ،و بـه
رحمت و سرورت وارد کن.

همچنین حضرت علی(علیه السالم)

سالمت و تقوای روح و روان را به عنوان یکی از مهمترین

معیارهای سالمت فرد بر سالمت جسم و بدن ترجیح میدهد و همگان را متوجه ایـن نکتـه
اساسیِ زندگیساز میکنـد«:أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِـحَّةِ
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الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ؛ سختتر از تنگدستى ،بیمارى تن و سختتر از بیمارى تن ،بیمـارى
قلب است ،آگاه باشید که همانا عامل تندرستى تن ،تقواى دل است»( نهجالبالغه ،حکمـت:
 .)911و باز در بیانی دیگر مـولی علـی(علیـه السـالم)

توجـه بـه پایـداری و اسـتمرار بـر حفـظ

سالمت و بهداشت روان را بر سالمت جسم و بدن یادآور میشود ،چنان که مـیفرمایـد «:وَ
خُذو مِن أجسادِکُم فَجُدوا بِها عَلَي أنفُسِـکُم؛از جسـم خـود برگیریـد و برجـان خـود
بیفزایید»(همان ،خطبه .)219:حال ،با اشاره بـه چنـد مضـمون اسـالمی در خصـوص اهمیـت
سالمت و بهداشت روان و ارجحیت داشتن سالمت روان بر سالمت جسـم در آمـوزههـای
اســالمی ،متوجــه مــیشــویم کــه ســالمت روان ،یکــی از مهمتــرین و مــؤثرترین عوامــل در
رستگاری و سعادت انسان در دو دنیا و آخرت است .عاملی که فینفسـه نقـش پررنگـی در
رستگاری و سعادت انسان دارد .و بدون شک انسان ناسالم نه تنها مـانع بزرگـی در درک و
نیل خود و خانوادهاش به رستگاری و سعادت حقیقی است بلکه به عنوان یک مانع بـزرگ،
جامعه را از توسعه و شکوفایی باز میدارد .به همین دلیل است کـه خـود قـرآن در آیـهای
عمیق و معنادار به این امر مهم اشاره مستقیم و صریح دارد کـه... :وَ مَـنْ أَحْیَاهَـا فَکَأَنَّمَـا
أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً...؛ و هرکس نفسی را حیـات بخشـد( از مـرگ نجـات دهـد) مثـل آن
است که همة مردم را حیات بخشیده﴿مائده.﴾91 :
بنابراین از نگاه قرآن و آموزه های اسـالمی ،سـالمتی و یـا عـدم سـالمتی فـرد در ارتبـاط بـا
جامعه و محیط زندگی خود اهمیت بیشتری مییابد؛ چـرا کـه جامعـه هـویتی جـدا از افـراد
تشکیل دهنده نـدارد .در حقیقـت ،هویـت یـا مشخصـههـای اصـلی یـک جامعـه ،تـابعی از
ویژگیهای غالب افرادی است که جامعه از آنها تشکیل شده است .اگر قشر غالـب و تـأثیر
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گذار یک جامعه بـه قـدرت کفایـت از سـالمتی برخـوردار باشـند ،مـیتـوان آن جامعـه را
جامعهای سالم دانست و در مقابل ،در صـورت عـدم برخـورداری افـراد از مؤلفـه سـالمتی،
اجتماع نیز اجتماعی ناسالم خواهد بود(زینلی .)13 :2932 ،در حقیقت ،ارتباط فرد با جامعه،
رابطهای متقابل است که در آن فرد و جامعه بصورت خواسته یـا ناخواسـته بـر یکـدیگر اثـر
میگذارند .نکته دیگری که در مورد سالمت و بهداشت روان افراد جامعه میبایست مورد
توجه قرار گیرد این مسئله است که؛ اساساً چه عواملی در ایجاد ،پایایی و گسـترش سـالمت
و بهداشت روانی افراد جامعه دخیل است؟ بدون تردید توجه سیستمی بـه همـه ابعـاد تـأثیر
گذار در بهداشت فردی و خانودهگی در تحقق فرایند بهداشت و سالمت روان جامعه نقش
بیبدیلی ایفا میکند .ابعادی که در کنار هم و با در نظر گرفتن همه آنها میتوان بـه بـه ایـن
مهم دست یافت .در حقیقت باید رابطه این معیارهـا را بـا بهداشـت و سـالمت جامعـه را ،از
نوع تساوی بدانیم .به این معنا که هر جا بهداشت  -با تمام مؤلفههایش  -وجود داشته باشد،
سالمتی هم وجود خواهد داشت و از نعمت سالمتی در جامعه بیشـترین بهـرههـا را خواهـد
بُرد .خالصه اینکه بهداشت روان و عوامل مؤثر در آن نیز بـه حکـم وجـوب مقدمـه واجـب
میبایست مورد توجه شریعت قرار گرفته باشد .و هر زمان صـحبت از سـالمت و بهداشـت
روان میشود ،این مسأله را باید با چهار بعد و متغیر اثرگذار کـه بـه صـورت سیسـتمی روی
هم تأثیر میگذارند در نظر گرفت.
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ابعــاد اثرگــذار در تــأمین ســالمت و بهداشــت
روان:

بعد بینشی

 بینشی(اعتقادی)

بعد خانواده

بعد فردی
بعد اجتماعی

 فردی
 خانواده
 اجتماع؛

91

اکنون با توجه به اهمیت و نقش سالمت روان در هدایت فـرد ،خـانواده و جامعـه بـه سـوی
رستگاری و کماالت حقیقی که غایت نهایی خداوند از آفرینش جهان و هستی اسـت ،ایـن
موضوع بسیار با اهمیت را از نگاه اسالمی و با تکیه بر آموزهها و سـیره هشـتمین امـام همـام
حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السـالم) مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم .هر چند مطالعـه
همه ابعاد فردی و خانودهگی در خصوص دستیابی بـه سـالمت و بهداشـت روان از منظـر
آموزههای رضوی (علیه السـالم) در این مقاله نمیگنجد امـا نویسـندهگـان تـالش نمـودهانـد تـا
مهمترین و بنیادیترین معیارها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد .معیارهایی که در جـدول
زیر نشان داده شده است.

38

 -بخش اجتماع و روابط اجتماعی در پژوهشهای جداگانهای میتواند مورد مطالعه و پژوهش قرار بگیرد.
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(جدول :1 ،مهمترین مؤلفههای تعیین کننده و اثرگذار در تأمین سالمت و
بهداشت روان افراد از منظر آموزههای رضوی(علیه السالم)

ابعاد
بینشي(اعتقادی)

 .2داشـــتن هویـــت
دینی

ابعاد فردی

ابعاد فردی

(بایستههای

(اجتنابهای

اخالقي)

اخالقي)

 .2تقوا و اخـالص

.2دروغگویی

 .2توجه به واجبـات

 .1حسد

دینـــــی و احکـــــام

در زندگی

 .1اســـالمگرایـــی و  .1خودشناســـــی و
خـــــــدامحوری در علمآموزی

 .9غیبتو عیب اسالمی
گویی

زندگی

 .9تواضع و فروتنی

 .4خشم

 .9مــرگاندیشــی و

 .4صـــبر داشـــتن و

.1

معادنگری

توکل

 .4امیــــــــد بــــــــه  .1احسان و نیکی

ابعاد خانوادهگي

خودکمتربینی

 .1مهماننوازی
 .9دوری از اسراف
و توجه به
 .4اقتصاد و معیشـت

 .1غـــــــرور و خانواده
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آینده(مهدی باوری)

 .1یـــاریکـــردن تکبر

 .1دوری از گنـــاه و مــردم و همــدلی بــا
معصیت

مردم
 .3احسان و نیکی

 .3بُخل

 .1ایجاد فضای شـاد

 .1درخواســــت در خانواده
زیــاد کــردن از  .3احترام بـه پـدر و

 .1حســــنخُلــــق و مردم
خوشرویی

 .1صلهرحم

مادر

 .3تجسسکردن

 .1دوری از مشاجره

در امور دیگران

و جدال گفتاری
 .3خــوشخُلقــی در
خانواده
 .21پرهیــز از فســاد
اخالقـــی و رعایـــت
شــئونات اســالمی در
خانواده

 .0-4مفهومیابي سالمت و بهداشت روان

آرمان شهر رضوی 250 /

"راغب اصفهانی" در مفردات ،سالمت را به معنـای عـاری بـودن از آفـات دانسـته اسـت".
لویس معلوف" در المنجد در تعریف سالمت میگویـد «:السّـالمه البرائـه مـن العیـوب و ال
آفه؛ سالمت ،منزه بودن از عیب و مبرا بودن از آفـت اسـت " .شـرتونی"در اقـرب المـوارد
میگوید «:سالم کسی است که از عیـب و آفـت نجـات گرفتـه باشـد» " .احمـد سـیاح" در
فرهنگ جامع نوین سالمت را بیگزندی و بیعیبشدن معنا میکند" .فخرالدین طریحـی"
در مجمعالبحرین میگوید «:بهشت را دارالسالم مینامنـد چـون سـاکنان آنـان ار هـر آفتـی
سالماند .به همین جهت خدای بزرگ در تصیف خود فرمود «:السّالمُ المُـؤمِن» برخـی از
عارفان گفتند :سالم کسی است که از هر عیب و آفت و نقص و نابودی در امـان باشـد ،لـذا
خدای سبحان که عاری از هر نقص و عیب و آفت و نابودی اسـت ،مصـداق واقعـی اسـالم
است(زارع2913 ،؛ .)1در فرهنگ نوین ،عالوه بر تأیی معنای یاد شده در آن ،سُـلِمَ ،سِـلم و
سالم را به معنای سکینه ،صلح ،آسودگی ،أمن ،امنیت و آرامش نیز معنـا مـیکنـد .از آنجـا
که همه این معانی سالمت در اسالم حقیقی و دین الهی تضمین شده اسـت دیـن حقیقـی ،را
اسالم و شخص معتقد به آن زا مسلم نامیدند ،و این همان معنـای لغـوی اخـذ شـده اسـت و
حضرت علی(علیه السالم) در تعریف مسلم فرمود«:مسلمان کسی است که مسلمانان از دسـت و
زبان او سالم بمانند»(نهجالبالغه ،خطبه.)213 :
«سالمت روان به معنای تعادل و انسجام فراگیـر در همـه ابعـاد جسـمانی و نفسـانی انسـان
است که تعقل و اندیشیدن ،آگاهی ،هدف داری ،انصاف ،عدالت ،امانت داری ،حقیقـت
جویی و تسلیم در برابر آن ،رشد مستمر و آرامش از جملـه عالئـم آن اسـت و درمقابـل،
بیماری روانی خارج شدن از حد اعتـدال اسـت کـه نـادانی ،عصـیان ،دنیـا طلبـی ،ظلـم و
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تعدی ،ضعف اراده و سستی ،اضطراب ،ترس ،خودپسندی ،حسد و کینـه دوزی و ...از
نشانه های آن می باشد(».زارع2913 ،؛)1
بهداشت روانی را در بیانی دیگر چنین تعریف شده اسـت «:اسـتعداد روان بـرای هماهنـگ،
خوشایند و مؤثر کارکردن ،برای موقعیتهای دشـوار انعطـافپـذیر بـودن و بـرای بازیـابی
تعادل خود توانایی داشتن»(گنجی.)11 :2931 ،
«سالمت و بهداشت روانی ،عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجـاد و یـا
پیشرفت روند وخامت اختالالت شناختی ،احساسی و رفتاری در انسان ،نقشی مـؤثر دارنـد،
به عبارتی دیگر ،انسان برای داشتن یک زندگی سالم با رضایت کامل ،و با پیشگیری و هـم
درمان سعی میکند سالمت فعلی خود را حفظ نماید»(احمدی فر2931 ،؛ .)1
«سالمت و بهداشت روانی؛ یعنی داشتن احساس آرامـش و امنیـت درون و بـه دور بـودن از
اضطراب ،افسردگی و تعارضهای مزمن روانی .از منظر دیگر ،سالمت روانی؛ یعنـی بهـره-
مندی از سالمت ذهن و اندیشه و تفکر .درصد قابل توجهی از بیماری های جسمانی ،ریشـه
روانشناختی دارند و بهرهمندی از بهداشتروان میتواند بر سالمت جسم اثـر مثبتـی داشـته
باشد(» .گنجی2911،؛.)9
سـازمان بهداشـت جهـانی( (World Health Organizationاز «بهداشـت روانـی» بـه
«سالمت روان و فکر» تعبیر کردهاند و می گویند« :سـالمت فکـر ،عبـارت اسـت از قابلیـت
ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها
و تمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه و مناسب» .در تعریف دیگر چنین آمـده اسـت«:
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بهداشت روانی به سالمت فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سـالمتروانـی افـراد
است که میتواند به ایجاد تحرک ،پیشرفت و تکامل فردی ،ملی و بینالمللی کمک نماید؛
زیرا وقتی سالمت روانی شناخته شد ،برای دستیابی بـه آن اقـدام شـود و بـدینرو راه بـرای
تکامل فردی و اجتماعی باز میگردد(همان.)11 ،
اما در گستره وسیعتر ،سالمت و بهداشتروانی عبارت است از آگاهی به عوامـل معنـوی و
مادی و انگیزههایی که سالمت فکر و وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب میشـود،
که بدان وسیله ساز وکار با ارزشی در مورد تحـرک و پیشـرفت معنـوی و مـادی انسـان در
همه زمینهها فراهم آید(صانعی2911 ،؛  .)19سـالمت و بهداشـت روانـی در تعریـف دیگـر
عبارت است از «:مجموعـه عـواملی کـه در پـیشگیـری یـا جلـوگیری از پیشـرفت رونـده
وخامت اختالالت شناختی ،عاطفی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند(.شاملو2931 ،؛.)1
انجمن کانادایی بهداشت روانی ،سالمت و بهداشت روانی را در سه قسـمت تعریـف کـرده
است «:قسمت اول :نگرشهـای مربـوط بـه خـود ،قسـمت دوم :نگـرشهـای مربـوط بـه بـه
دیگران( با دیگران راحت بودن) و قسمت سوم :نگرشهای مربوط به زندگی(رویارویی بـا
الزامهای زندگی)»( احمدی فر2931 ،؛ .)1
خوشبختانه در سالهای اخیر در بین روان شناسان ،توجه به آموزههای اسـالمی و دسـتورهای
دینـی بـرای حفـظ بهداشــت و سـالمت روان افـراد جامعـه و درمــان بیمـاریهـای اســتقبال
چشمگیری شده است .آنها به عنوان نمونه معتقدند که در ایمان به خدا نیروی خارق العاده-
ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سـختیهـای زنـدگی
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او را کمک می کند ،از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمـان مـا ،در معرفـی ابـتالء
به آن هستند ،دور می سازد ،زیرا هدف عمده ادیان الهی راهنمایی و هدایت بشر ،کمک به
چگونـه زیسـتن و حفــظ او در برابـر انحـراف از مســیر رشـد و تکامـل معنــوی بـوده اســت.
خداشناسی ،کنترل بر شهوات و هوای نفسانی ،هدایت ،سعادت دنیوی و اخروی ما سـالمت
جسمی ،روانی و روحی ،آرامـش فکـری و قلبـی ،سـالمت خـانوادگی و اجتمـاعی ،ایجـاد
روابــط درســت بــین فــردی ،و موضــوعات بســیار دیگــری از ایــن قبیــل ،از ویژگــی هــای
آموزشهای الهی است که میتواند آثار و برکات فراوانی بـرای تـأمین سـالمت و بهداشـت
روان افراد جامعه داشته باشد.
در این راستا در مطالعه پیشرو تالش شده است به برخی از مهمترین مؤلفههـای اثرگـذار در
تأمین سالمت و بهداشت روان افراد جامعه در ابعاد فردی و فضای خانوادهگی نگـاه جدیـد
و نویی داشته باشد.
 .4-4-0مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در تأمین سـالمت و بهداشـت روانـي
افراد از نگاه آموزههای

رضوی(علیه السالم)

الف) در حوزه بینشي(اعتقادی)
 )4داشتن هویت دیني
سرآغاز و بنیادیترین مسئله در حوزه بینشی(اعتقاد) فردی انسان مسلمان از نظر آمـوزههـای
رضــوی ،کــه شــاکله رفتــاری او را در زنــدگی فــردی و اجتمــاعی شــکل مــیدهــد و تــأثیر
مستقیمی بر سالمت و بهداشت روان افراد دارد ،داشتن هویـت دینـی و در رأس آن توحیـد
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وگرایش فطری به پرستش خداوند است .چنانکه حضرت امام رضـا(علیـه السـالم) بـا یـادآوری
93

آیه( الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

و

در آیه  91سوره روم ،اهمیت و جایگاه این نگرش بینشـی را در تـأمین سـالمت و بهداشـت
روانی فرد و خانواده و حتی فراتر از آن در جامعه اسالمی چنین یادآور میشود:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ ؛ پس روی خود را با گرایش تمام به
حق ،به سوی این دین کن ،با همـان سرشـتی کـه خـدا مـردم را بـر آن سرشـته اسـت»(روم:
()91نبیاللهی2932،؛ ) 21
بر این اساس ،فطری بودن ایـن مسـئله ،همـاهنگی میـان دسـتگاه« تکـوین» و «تشـریع» را در
بردارد و آنچه در نهاد آدمی است ،مکملی برای قوانین شرع خواهـد بود(.مکـارم شـیرازی،
 .)421 :2934همچنین در آموزههای رضوی(علیه السالم) آمده است که؛ جایگـاه هویـت دینـی
برای طی نمودن کماالت روحی و معنوی زمانی برای فرد و خانوادههـا روشـن و مشـخص
میشود و مسیر مستقیم آنان را در طی نمودن آینده با عزت تعیین میکند که قـرآن در آیـه
 249سوره بقره به بهتـرین شـکل تکلیـف همـهگـان را در زنـدگی مشـخص نمـوده اسـت:
وَکَذَلِكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَـیْکُمْ
شَهِیدًا...؛ و همانگونه[که شما را به راه راست هدایت کردیم] شما را امتی میانـه[ و پیراسـته
از افراط و تفریط] قرار دادیم تا [ در ایمان ،عمل ،درستی و راستی] بر مـردم گـواه باشـید و
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پیامبر هم گواه بر شما باشد .بقره .249:بدین ترتیب بنا به آموزههای رضوی

(علیه السـالم)

داشتن هویت دینی ،آثار و نتایجی را در زندگی به همراه دارد که از میان آنهـا مـیتـوان بـه
مهمترین آنها به شرح ذیل اشاره نمود:
 تعهد و مسئولیت در برابر ارزش ها و نیـاز نداشـتن بـه دوربـین مـدار بسـته بـرای کنتـرلافراد؛
 پاسخ به پرسشهای بنیادین در زندگی ،ماننـد چیسـتی ابتـدا و غایـت زنـدگی ،جهـتبخشیدن به زندگی و تبیین چگونه زیستن در همه زمینـههـا و عرصـهها(امـام خمینـی،
)221 :2934
 مثبتنگری و امیدواری به آینده به همراه طی نمودن کماالت معنوی زندگی-

پایین نبودن آستانه تحمل ،تواضع و فروتنـی بـا دیگـران ،مناعـت طبـع داشـتن در همـه
حاالت زندگی اسـت ،چنـانکـه یکـی از دسـتآوردهـای آموزهـای بنیـادین اخـالق
رضوی(علیه السالم) در بهداشت روانی همین مسئله اساسیِ تواضع و فروتنـی اسـت کـه در
حفظ و تأمین بهداشت روانی انسانها ارتباط مسـتقیمی دارد؛ چنـان کـه حضـرت امـام
رضا(علیه السالم) در این خصوص میفرماید «:تواضع درجاتی دارد .از جمله ایـن کـه مـرد
قدر خویش را بشناسد و با دلی سالم خود را به جایگاه خویش نشـاند .دوسـت نداشـته
باشد کاری برای دیگران انجام دهد مگر آن چه را که خود میخواهد دیگران برایش
انجام دهند .اگر کسی به او بدی کرد با خوبی پاسخ دهد ،خشـم خـود را فـرو بـرد ،از
مــردم عــذرخواهی کنــد و گذشــت پیشــه کنــد و اهــل احســان و نیکــی باشــد و خــدا
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نیکوکــاران را دوســت دارد»(مجلســی .)911 :2912 ،و ایــن خــود واالتــرین مرحلــه از
سالمت نفس و سالمسازی شخصیت انسانی است.
 و در آخر؛ داشتن یک زندگی مطلوب ،سالم و اسالمی که سعادت و خوشـبختی فـردو خانوادهاش را در دو دنیا تضمین نماید و جامعهای سالم و رضوی را بوجود بیاورد.
بنابراین ،هویت دینی برای فرد ،خـانواده و جامعـهای کـه در آن زنـدگی مـیکنـیم آثـار و
برکات فراوانی به همراه دارد که هر کدام به نوبه خود در سالمت و بهداشـت روانـی افـراد
نقش و جایگاه کلیدی را برعهده دارد که در ادامه پژوهش به برخی از مهمترین آنها اشـاره
خواهیم نمود .در مجموع میتوان گفت با نگاهی مفهومی به آموزههـای

رضـوی(علیـه السـالم)

در این خصوص میتوان خاطرنشان ساخت که در سایهسار اندیشه هویـت دینـی اسـت کـه
انسان در جایگاه صحیح بندگی و انسانیت نائل قرار میگیرد و اخالقیات و رفتارهای انسانی
و اسالمی را در زندگی رعایت میکند و به انجام آنهـا مقیـد مـیشـود و از رذایـل رفتـاری
دوری و پرهیز میکند .در حالیکه در مکاتب و اندیشههای غربی و جوامـع سـرمایهداری بـا
داشتن هویت مادیپرستی ،اخالقیات و رفتارهای متناسب با زندگی و دنیای خود را تـرویج
میکنند که آثار زیانباری همچون؛ خودمحوری و منفعتطلبی افراطی در زندگی ،فحشـاو
بزهکاری ،بیبندوباریهای شدید اخالقی ،خشـونت و سـکس ،طـالق و کـودک آزاری ،و
خالصه نابهنجاریهای فراوان رفتاری را که همگی حاصل سبک زنـدگی مـادیگرایانـه و
سرمایهداری آنان است را در جوامع آنها شاهدیم.
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 )0اسالمگرایي 30و خدامحوری در زندگي
در آموزههای رضـوی(علیـه السـالم)

از اسـالمگرایـی و خـدامحوری بـه عنـوان یکـی دیگـر از

معیارهای تأمین سالمت و بهداشت روانی افـراد و کـاهش فشـار روانـی در حـوزه بینشـی و
اعتقادی نام برده میشود .این اصل حیاتی در زندگی انسان مسـلمان چنـان اهمیـت فراوانـی
دارد که ایشان در فرازی زیبا و ارزشمند میفرماید:
«خداوند میفرماید :ای آدم! این تو هستی که به مشـیت و خواسـتة مـن مـیتـوانی
اراده کنی و به نیرو و قدرت من واجباتت را انجام میدهی ...هر آنچه نیکی به تـو
رســد ،از ماســت و هــر آنچــه ســختی بــه تــو رســد ،از خــودت اســت ...مــن در
موردکارهایم مورد سؤال و بازخواست نیستم ولی از تـو دربـاره کارهایـت سـؤال
خواهد شد(»...فتحآبادی.)499 :2932،
همچنین در اهمیت توجه به اسالمگرایی(تکلیفگرایی) و خدامحوری در زندگی به عنـوان
یکی از مهمترین اصول بینشی در تأمین سالمت و بهداشت روانی افـراد جامعـه همـین نکتـه
کافی است که در زیارت مخصوص به ایشان میخوانیم:
« سالم بر تـو ای وصـی نیکوکـار و پرهیزگـار؛ گـواهی مـیدهـم کـه تـو نمـاز را
برپاداشتی و زکـات را دادی و بـه نیکـویی امـر کـردی و از کارهـای زشـت نهـی
فرمودی و با اخالص خـدا را پرسـتیدی»(زیـارت حضـرت امـام رضـا(علیـه السـالم) ،
مفاتیح الجنان).
40

 -منظور از اسالمگرایی ،همان تکلیفگرایی و داشتن روحیه انجام تکالیف و وظایف دینی و شرعی است.
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در جایی دیگر حضرت امام رضا(علیه السالم)

نقش خدامحوری را در انجـام کارهـای نیـک و

دوری از گناه و معصـیت در زنـدگی مـورد تأکیـد قـرار مـیدهـد .همانگونـه کـه بـه مـی-
فرماید«:اراده و مشیت خداوند در مورد طاعات ،عبارت از دستو و ریاضت خداوند به آن و
کمک نمودن بندگان در انجـام آن و مشـیت خداونـد در مـورد معاصـی عبـارت از نهـی و
خشمگین نمودن از آن عمل و یاری نکردن بندگان در انجام آن(»...همان.)491 ،
همچنین با نگاهی به سیره و آموزههای اخالقی و رفتاری حضرت امام رضا(علیـه السـالم)  ،ایـن
آیه شریف قرآن کریم در ذهن ما تداعی میشود که ایشان با فصلالخطاب قـرار دادن ایـن
آیه شـریف در زنـدگی مـیفرمایـد        «:
        ؛ و ابـــراهیم و یعقـــوب،
پسران خود را به همان [آیین] سفارش کردنـد و [هـر دو در وصـیتشـان چنـین گفتنـد :ای
پسران من ،خداوند برای شما دین را برگزید .پس البته نباید جز مسلمان بمیریـد   بقـره:
291
لذا منظور از اسالمگرایی و خدامحوری در آموزههای رضوی(علیـه السـالم)

بـه عنـوان یکـی از

سرفصلهای مهم زندگی برای سالمت روح و بهداشت روانی فرد مسلمان ،همـان پایـداری
بر روش اسالم(ابنکثیر دمشقی )921 :2423و اسالم ،همان دیـن برگزیـده الهـی( بیضـاوی،
 )213 :2421و اخالص در توحید است (.سـمرقندی )31 :همچنـین از نمونـههـای تکلیـف-
گرایی و عمل به دستورات خداوند ،برپا داشتن واجبات و مستحبات است و ترک محرمات
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است تا انسان در پرتو انجام این اعمال راه رستگاری را طی نماید .همانگونه که امـام رضـا
(علیه السالم) با استناد به آیه 13سوره رعد میفرماید «: 42نیکو کن گمان خـود را پـس بدرسـتی
که هر کسی نیکو شد گمان او به خدا ،باشد خدا نزد گمان او و کسی که راضی شد به قلیل
از رزق او ،قبول میفرماید حقتعالی از او قلیل از عمل را ،و کسی که راضی شـد بـه کـم از
حالل سبک میشود مؤنهی او و سبز و تازه میباشند اهل او و بینا میکنـد خداونـد او را بـه
درد دنیا و دواء آن و بیرون برد او را از دنیا به سالمت به سوی دارالسـالم(».گـروه تحقیـق و
تألیف ولیعصر2911 ،؛  )211و یا در جایی دیگر اهمیت توجه به خدا و انجامدادن تکـالیف
و وظایف دینی را در تأمین آسایش و رفاه امـت یـادآور مـیشـود «:زمـانی امـتم در رفـاه و
آسایش هستند که :با همدیگر دوست باشند ،به یکدیگر هدیه دهنـد امانـت را بـه صـاحبش
برگردانند ،از حـرام بپرهیزنـد ،میهمـان را گرامـی بدارنـد ،نمـاز را بپـای دارنـد و زکـات را
بپردازند ،هرگاه از این امور سرباز زنند دچـار قحطـی و خشکسـالی شـوند»(غفـاری:2939 ،
.)31
در واقع این بزرگترین امتیاز مردان الهی است کـه محـور اصـلی زنـدگی آنهـا را ایمـان بـه
خــدای تعــالی و عشــق بــه انجــام فــرایض و تکــالیف دینــی تشــکیل مــیداده و هــر چــه را
میخواستند برای خدا میخواستند ،و تمام ابعاد وجودی زندگی آنها را خدا فرا گرفته بـود،
رضای خدا ،امر خدا ،نهی خدا ،توکل به خدا ،توجه به خدا ...و خالصه هر چه را میدیدند
خدا بوده .همان گونـه کـه مـا در زنـدگی هـر یـک از انبیـاء الهـی و ائمـهی بزرگـوار دیـن
41

 ( -الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ؛ آنان که به خدا ایمان آورده و به کار نیکو پرداختند خوشا به حال

آنها ،و بازگشت و مقام نیکو آنها راست
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نمونههای فراوانی برای تأیید و شاهد داریم که آنها در همة احوال و لحظات زندگی از یـاد
و ذکر خدا غافل نبودند و در تمام عمـر بـا برکـت خـود مسـیر زندگیشـان مسـیری الهـی و
خدامحوری بر پایه تکلیفگرایی فکری و عملی بود که مصداق عینی آیه:صِبْغَةُ اللَّهِ
وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِـبْغَةً وَ نَحْـنُ لَـهُ عَابِـدُونَ 41را در زنـدگی خـود عملیـاتی
کردندکه در ادامه به یکی دو نمونه از زنـدگی حضـرت رضـا(علیـه السـالم) در ایـن خصـوص
اشاره میکنیم:
«رجاء بن ابیضحاک کسی است که به دستور مأمون به مدینه رفت و امـام (علیـه السـالم) را بـه
مرو آورد ،وی طبق روایتی تمام جزئیات زندگی امام را در طی یک شـبانه روز و یـک 14
ساعت کامل نقل کرده ،و بسیار جالب و خواندنی است ،و کسی که آن حـدیث را بخوانـد
میفهمد که جز امام معصوم کسی طاقت و قدرت انجام آن همـه عبـادت را در یـک شـبانه
روز ندارد .وی نخستین جملهای را که پس از ذکر مأموریت خود نقل مـیکنـد ایـن جملـه
است که میگوید :مأمون به من دستور داده بـود آن حضـرت را از طریـق بصـره و اهـواز و
فارس ببرم و از راه قم عبور ندهم ،و بـه مـن دسـتور داده بـود کـه در شـب و روز شـخص
خودم از او نگهبانی و حفاظت کنم تا وقتـی کـه بـر او وارد شـویم ،و مـن از مدینـه تـا مـرو
همراه آن بزرگوار بودم ،آنگاه به عنوان پیش درآمد سخن خود اینگونه میگوید:
«فواهلل ما رأیت رجال کان اتقي هلل منه ،و ال اکثر ذکرا له في جمیـع اوقاتـه
منه ،و ال اشد خوفا هلل عزوجل...؛یعنی به خدا سـوگند ندیـدم مـردی را کـه نسـبت بـه
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خدای تعالی از وی بیشتر پرهیز داشته ،و از او بیشتر به یاد خدا در همه اوقات زنـدگی باشـد
و خوف او نسبت به خدای تعالی بیش از او باشـد! .و سـپس عبادتهـا و نمـاز و دعـا و قـرآن
حضرت را نقل میکند ،که به راستی خواندنی است(...محمدزاده.)31 :2933 ،
و در حدیث دیگری اسـت کـه مـردی بـه آن حضـرت عـرض کـرد« :انـت و اهلل خیـر
الناس»! - .تو به خدا سوگند بهترین مردم هستی! امام(علیه السالم) به او فرمود:
«ال تحلف یا هذا! خیر منی من کان اتقی هلل عزوجل و اطوع له و اهلل ما نسخت هـذه اآلیـة :و
جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ،ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم؛ای مرد ،قسم نخـور ،کـه بهتـر از
من کسی است که از خدای عزوجل بیشتر تقوا داشته و فرمان بردارتر باشد ،به خدا این آیـه
نسخ نشده که خدا فرماید« :ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم»(همان.)31 ،
و همین تقوای شدید از خدا و توجه عمیق آن حضرت به خدا بود که در همـهی حـاالت و
در همه جا آن بزرگوار را مستقیم و استوار نگاه میداشت ،و تعریفها و تنقیدها و کاخهـا،
و مدحها و ذمها در روح استوار و خدائی او تأثیری نمیگذارد .ولیعهدی مأمون را نیز اگـر
میپذیرد برای خدا میپذیرد زیرا همان گونه که میدانیم تحت فشار مأمون قـرار گرفـت و
مورد تهدید قطعی او واقع گردید تا آنجا که مـأمون رسـماً بـه آن حضـرت گفـت ...« :لـئن
قبلت والیة العهد و اال اجبرتک علی ذلک فان فعلت و اال ضربت عنقک؛ ..اگر نپذیری تـو
را مجبور خواهم کرد ،و اگر پافشاری کنی گردنت را خواهم زد ،» ...در اینجا بود کـه امـام
(علیه السـالم)

گفت:

به ناچار پذیرفت ،و در پایان مراسم نیز دست به درگاه خـدای تعـالی بلنـد کـرده
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«اللهم انك تعلم اني مکره مضطر فال تؤاخذني کما لم تؤاخذ عبدك
و نبیك یوسف حین وقع الي والیة مصر؛ بـار خـدایا تـو مـیدانـی کـه مـن
مجبور و درمانده شدم پس در این باره مرا مؤاخذه نکـن همـان گونـه کـه بنـده و
پیـــامبرت یوســـف را مؤاخـــذه نفرمـــودی هنگـــامی کـــه حکومـــت مصـــر را
پذیرفت»(همان.)212 ،
بنابراین رعایت خدامحوری و اسالمگرایی به عنوان یکی از عامتـرین اصـول زنـدگی نقـش
بسزایی در تعالی روح و روان و فکر و اندیشه انسان مسلمان دارد و جوهره اصلی رفتار فـرد
دیندار را تشکیل میدهد و مهمترین مؤلفه ایجاد تمایز بین سبک زندگی اسالمی بـا دیگـر
سبکهای زندگی در دنیاسـت .مبـانی اشـتقاق اصـل خـدامحوری را مـیتـوان در دو جنبـه
جهانبینی و انسانشناختی خالصـه کـرد .بـر اسـاس جهـانبینـی توحیـدی ،جهـان از مشـیت
حکیمانهای پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر بودن وجود و رسـانیدن موجـودات
بــه کمــاالت شایســته آنهــا اســتوار اســت(مطهری .)19:2913،بــه طــور مشــخص ،مفهــوم
خدامحوری عبارت از انجام یا قصد انجـام همـه اعمـال و رفتـار انسـان بـر اسـاس مـالک و
معیارهایی است که خداوند برای آنها تعیین کرده و به منظور کسب رضایت الهی اسـت .در
بینش اسالمی ،خدا ،حقیقت واحدی است که محور و هدف نهـایی اسـت و تمـام حرکـات
انسان باید به سوی او خـتم شـود و خشـنودی او را موجـب گـردد   :
   لیل 11 :و زندگی انسان رنگی الهی به خود بگیرد؛صِبْغَةُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَـنُ
مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ و در پرتو همین اسالمگرایی و خدامحوری است که انجام
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بسیاری از رفتارهـا و اعمـال اسـالمیتوجیـه عقلـی ،اخالقـی و شـرعی مـییابنـد و موجبـات
رستگاری انسان و خانوادههای دیندار را فراهم میآورد که به نوبه خود بزرگتـرین سـرمایه
معنوی برای بدست آوردن سالمت و بهداشت روانی افراد جامعه در زندگی است.
 )4مرگاندیشي و اعتقاد به معاد
حضرت امام رضا(علیه السالم) :
« انه لو رأی العبد أجله و سرعته الیـه ألبغـ

االمـل و تـرك طلـب

الدنیا؛ اگر آدمی مرگ و شتاب و سرعت آن را به سـوی خـودش ببینـد از آرزو
داشــتن دوری مــینمــود و دنیــا طلبــی را تــرک مــیکــرد» « ،بــه یــاد مــرگ بــودن
بزرگترین عبادت است»(شانهچی.)94 :2913 ،
بیگمان یکی از اصلی ترین راهبردهـای بینشـی بـرای مقابلـه بـا کـاهش فشـارهای روانـی و
اضطرابهای زنـدگی و بـه مراتـب ایجـاد تغییـرات اساسـی در سـبک زنـدگی مـا انسـانها،
معادباوری و اعتقاد به دنیای دیگر است .در حقیقت یکی از تفاوتهای اصلی سبک زنـدگی
توحیدی با گرایشهای مادیگرا ،معادباوری و مـرگاندیشـی اسـت .در تربیـت دینـی نیـز
یکی از اصلیترین عقایدی که در تربیت روحی و روانی افراد جامعه نقش مؤثری ایفا مـی-
کند و بسیاری از کارها و دغدغهها از زندگیمان حذف ،و بسیاری از کارهـا و برنامـههـای
جدید به زندگیمان افزوده میشود ،معادنگری است(عباسی ولیـدی2931 ،؛ .)33از ایـنرو
درآموزههای رضوی(علیه السالم)

توجه به مـرگ و معـادنگری اسـت کـه در شخصـیت انسـان

تعادل و توازن معنوی و اخالقی ایجاد میکند و زندگی او را به گونهای سامان مـیدهـد تـا
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در باتالق آرزوهای بی حد و مرز ،شهوتهای دنیوی و افراط و تفریهای زندگی قـرار نگیـرد
و مسیر کماالت را به خوبی طی نماید .در حقیقت توجـه بـه ایـن اصـل کـه خاسـتگاه همـه
گرایشها و گزینشهای رفتاری افراد در زندگی نهایتاً در قیامت متوجه خود انسان خواهد شد
باعث میشود تا انسان بین فضیلتها و رذیلتهای اخالقـی همچـون :حُـب ،بُغـض ،خشـم،
بردباری ،بخشش ،بُخل ،کوشایی ،آسایش طلبی ،لذت پرستی ،ترک لذایذ دنیوی ،دلیـری،
ترس ،آرزو ،امید ،خودخواهی ،غیر خواهی ،رغبـت ،نفـرت و همـهی خصـلتها و صـفتهای
پسندیده و نکوهیدهای که ابعاد شخصـیت انسـان را تشـکیل مـیدهـد و سـعادت و شـقاوت
اُخروی او را رقم خواهد زد ،تفکیک و تمایز قائل شـود و بهتـرین سـبک زنـدگی را بـرای
سعادتمند شـدن برگزیند(شبسـتری2932 ،؛  )93بـه همـین دلیـل اسـت کـه در آمـوزههـای
رضوی(علیه السالم) آمده است که ایشان با اشاره به آیههای صریح قرآن کریم در بحـث معـاد
و آخرت ،توجه به این معیار مهم را برای تنظیم رفتارهای اخالقی و انسـانی جامعـه اسـالمی
مورد تأکید اساسی قرار میدهنـد         :
               
؛ای پسرک من ،اگر[عملِ تو] هم وزن دانه خَردلی و تختهسنگی یا در آسمانها یا در زمـین
باشد ،خدا آن را میآورد ،که خدا بس دقیق و آگاه اسـت    ،49.
           ؛ و زندگی دنیا جز
بازی و سرگرمی نیست و به یقین سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری میکنند ،بهتر
49
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است .آیا نمیاندیشند؟

44

در آموزههای رضوی(علیه السالم)

باور به معاد و جهتدهی به سبک زندگی بر مبنای آخرت-

گرایی ،تحولی اساسی در رفتار و سلوک انسان پدید مـیآورد و مـیتوانـد خـطمشـی او را
تغییر دهد .همانگونه که حضرت امام رضا(علیه السالم) میفرماید «:وَ تُؤمِنُ بِعَذابِ القَـبِ وَ
مُنکَر وَ نَکیرٍ وَ البَعَثِ بَعدَ المَوتِ وَ المیزانِ وَ الصَّراط؛ به مجازات در قبر و مأموران
الهی و برانگیخته شدن بعد از مرگ و حسابرسی و موازنهی کارهـا و رفتارهـا و پـل صـراط
ایمان بیاور»(گروه تحقیق و تألیف ولیعصر2911 ،؛  .)221در بیانی دیگر میفرماید «:همه-
ی ما آرزو میکنیم که مدت عمرمان مدید شـود و حـال آنکـه مـرگهـا آفـتهـای آرزو
است ،فریب ندهد تو را آرزوهای باطل و مالزم باش قصد و آهنـگ نمـودن را و بگـذار از
خود بهانهها ،این است و جز این نیست که دنیا مثل سایهای است برطرف شونده که سواری
در آن فرود آمد پس کوچ کرد»(همان.)211 ،
نیک روشن میشود ،در آموزههای رضوی(علیه السالم) اگر انسان میزان و معیاری همچون یـاد
مرگ و قیامت برای زندگی کردن در دست داشته باشد تمام اخالقیات و رفتارهـای فـردی
و اجتماعی او بـا همـان معیـار تنظـیم مـیشـود و اخالقیـات و آداب اسـالمی را در زنـدگی
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رعایت میکند و به رستگاری در قیامت میاندیشد ،چنانکه حضرت امام رضـا(علیـه السـالم) در
حدیثی ارزشمند به عنوان نمونه میفرماید «:هر کـس مـؤمنی را از غـم و انـدوه شـاد نمایـد
خداوند عزوجل دل او را در روز قیامت شاد گرداند»(همان.)،
یافتههای پژوهشگران نشان میدهد که چند عامـل نقـش مهمتـری در ایجـاد بیمـاریهـای
روانی دارنـد .2 :مـادیگرایـی بـی حـد و مـرز  .1عـدم درک شـداید و مصـائب  .9تصـور
نادرست از مـرگ و نیسـتی .4عقـدههـای روانـی  .1اخـتالل در عـزت نفس(نورمحمـدی و
دیگران .)3 :2931 ،در آموزههای رضوی(علیه السالم) اعتقاد به معاد ،آثار سـوء ایـن عوامـل را
خنثی نموده ،نقش اساسی در پیشگیری از بروز و بیماریهای روانـی دارد و بهداشـت روانـی
افراد را تضمین میکند(بینام2911 ،؛ .)93از اینرو در آمـوزههـای (علیـه السـالم) مـرگ بـرای
مؤمنان به عنوان مقصد زندگی دنیوی و آغاز زندگی اخروی ،آسودگی خاطر و راحتـی در
برخورد با مشکالت دنیوی را در پی دارد؛ زیرا انسانهای شایسته با مرگ بـه مالقـات خـدا
میرسند و به بهترین پاداش میاندیشند چنانکه حضرت امام رضا (علیه السـالم) مـیفرمایـد «:بـه
درستی که خداوند مؤمن را وارد آتش جهنم نمیکند در حالی که بـه او وعـدهی بهشـت و
زنــدگی دائمــی در آن داده اســت»( گــروه تحقیــق و تــألیف ولیعصــر2911 ،؛  .)222و در
حدیثی خطاب به مأمون ضرورت یاد مرگ را در زندگی به او موعظه میکند «:بـه درسـتی
که تو در دنیائی میباشی که از برای آن مدت و زمانی است کـه عمـل ،عمـلکننـده در آن
مقبول میشود ،آیا نمیبینی که مرگ احاطه کرده است به آن و ربوده اسـت از آن آرزوی
آرزو کننده را ،شتاب و تعجیل میکنی به گناه کردن و به آنچه اشتها داری و آرزوی مـی-
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کنی توبه کردن را سال آینده ،و حال آنکه مرگ به ناگاه بر اهل خـود وارد مـیشـود ،ایـن
نیست کار شخص هوشیار و عاقل»(همان.)211،
 )3امید به آینده(مهدیباوری)
امام رضا(علیه السالم)

فرمود:

« ما اَحسَنُ اصَّبرِ وَ اَنتظارُ الفَرَجُ أما سَمِعتَ قَولَ اهللِ تَعالي فَرتَقِبُوا اِنّي
مَعَکُم رَقیبٌ وَ قَولُهُ عَزَّوَجَلَّ وَانتَظِرُوا اِنّ مَعَکُم مِنَ المُنتَظِرینَ فَعَلَـیکُم
بِالصَّبرِ؛ چقدر استقامت و بردباری و انتظار گشایش زیباست! آیا کالم خداوند را
نشنیده ای ،شما نظارت کنید من هم بر شما ناظرم و به بیان خداوند عزیز و بزرگ
منتظر باشید ،همانا مـن هـم بـا شـما منتظـران هسـتم .پـس بـر شـما بـاد بردبـاری و
شکیبایی»(عشق هشتم2911 ،؛.)221
یکی دیگر از اصول بینشی که همچـون اصـول ذکـر شـده نقـش مهـم و بسـزایی در ایجـاد
سالمت و بهداشت روان افـراد جامعـه دارد انتظـار بـرای حکومـت جهـانی مصلح(حضـرت
مهدی(علیه السالم) ) است که بدون داشتن هویت دینی واسالمگرایی این روحیه ایجاد نخواهـد
شد .در حقیقت بنا به آموزههای رضوی(علیه السالم)

خداوند در قرآن کـریم بـه بنـدگان خـود

وعده داده است که ایشان را مشمول موهبتهای خود کند و آنهـا را از پیشـوایان و وارثـان
خود برای زمین قرار دهد(مکارم شیرازی21 :2934 ،؛  .)21در فرهنگ رضوی ،انتظار ،امید
و آرزویی است که جـوهر آن ،خـوش بینـی بـه آینـده و تـالش بـرای فرجـامی نیکوسـت و
پشتوانه آن ،مژده قطعی خداوند به پیروزی صالحان و مستضعفان به شمار می آید .چنان کـه
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ایشان با تالوت و تفسیر آیههای قرآنی با این مفهوم نقش مهـدی بـاوری و ظهـور حضـرت
امام زمان(علیه السالم)

را در سالمسازی فضای فکری و رفتـاری فـرد ،خـانواده و جامعـه مـورد

عنایت ویژه قرار میدهد و با تالوت آیههایی همچون :وَنُرِیـدُ أَنْ نَمُـنَّ عَلَـى الَّـذِینَ
اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ،ضرورت چنین دیـدگاه و
رویکرد بینشی را در تأمین سالمت و بهداشت روان آحاد جامعه اسـالمی یـادآور مـیشـود.
چنانکه در حدیثی دیگر میفرماید:
« یطهر اهلل به االرض من کل جور و یقدّسها من کل ظلـم ...فـاذا خـرج ،اشـرقت
االرض بنور ربها و وضع میزان العدل بین النـاس فالیظلـم احـدا احـدا وهوالـذی
تطوی له االرض؛ خداوند به واسطة او ،زمین را از هرگونه جـور و ظلـم تطهیـر و
منزه مینماید .پس هنگامی کـه خـروج کنـد ،زمـین بـا نـور پروردگـار ،نـورانی
گشته ،ترازوی عدالت در میـان مـردم حکـمفرمـا مـیگـردد .پـس از آن ،دیگـر
احدی به احد دیگر ظلم نمیکند و او کسی است که زمین برایش در نـور دیـده
میشود (».حائریپور2931 ،؛ .)212
و یا از نگاه حضرت امام باقر(علیه السالم)

نقش مهدیباوری را در صـمیمت و بـرادری مـردم

به عنوان یک اصل مهم در اخالق اسالمیِ زندگی و تأثیرگـذا در سـالمت روح و بهداشـت
روان افراد یادآور میشود:
« اذا قام القـائم جائـت المزاملـة و یـأتی الرجـل الـی کـیس اخیـه فیأخـذ حاجتـه
الیمنعه؛ هنگامی که قائم(علیه السـالم)

قیـام کنـد ،رفاقـت و دوسـتی خالصـانه (در

میان مردم) رایج میگردد و اگر مردی دسـت در جیـب بـرادرش فـرو بـرد و بـه
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اندازه نیازش بردارد ،برادرش او را منع نمیکند»(همان).
بنابراین در آموزههای رضوی(علیه السـالم)  ،اصل امید ،رهگشای بسیاری از اهداف و آرزوهای
بشر است که نقش فراوانی در ایجـاد سـالمت و بهداشـت روان افـراد دارد .چنانکـه از بیـان
پیامبر اکرم(علیه السالم)

میفرماید« :اگر امید نبود ،هیچ مادری ،نـوزاد خـود را شـیر نمـیداد و

هیچ باغبانی ،نهالی بر زمـین نمـیکاشـت» (نظـری2931 ،؛  .)111ویـا در حـدیثی دیگـر در
اهمیت امید به لطف و

رحمت خداوند حضرت امام رضا(علیـه السـالم)

مـیفرمایـد «:نسـبت بـه

پروردگارت گمان نیکو داشته باش زیرا خداوند متعال میفرمایـد مـن دربـاره بنـدهام چنـان
خواهم کرد که او میپندارد ،اگر خوب تصور کند خوب و اگر بد اندیشد بد»( شـانهچـی،
.)11 :2913
بنابراین رهاورد امیدباوری به آینده در بستر انتظار ظهور حضرت مهدی(علیه السالم)  ،بـرآورده
شدن حاجات ،نشاط و شادابی در زندگی ،امید به رحمت الهی ،عزتنفـس ،حفـظ منزلـت
انسان ،پیمودن مسیرکمالطلبی و مقید بودن به همـه صـفات و اخالقیـات پسـندیده اسـالمی
است که خوشبختی و سعادت انسان را رقم خواهـد زد و زیـانهـای فـراوان ناشـی از حـس
ناامیدی ،مانند :شکست و ناکامی در زندگی ،از دسـت دادن امیـد بـه آینـده ،ناشـکیبایی در
بالها و مصـیبت هـای زنـدگی ،روی آوردن بـه گناهـان کوچـک و بـزرگ و...کـه همگـی
تهدیدی اساسی برای سالمت و بهداشت روان افراد جامعه است را از بین مـیبـرد .پـس در
فرهنگ رضوی ،امید به ظهور امام زمان(علیـه السـالم)  ،امیـد و آرزویـی اسـت کـه جـوهر آن،
خوش بینی و امید بـه آینـده و تـالش بـرای فرجـامی نیکوسـت و پشـتوانه آن ،مـژده قطعـی
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خداوند به پیروزی صالحان و مستضعفان است که واالترین و مبناییترین رویکـرد اسـالمی
برای حفظ سالمت و بهداشت فکر و روان امت اسالمی است.
ب) در حوزه رفتاری


بایستههای اخالق فردی(اخالق ایجابي) در تـأمین سـالمت و بهداشـت روانـي
افراد در آموزههای

رضوی(علیه السالم)

 .4همدلي و یاری کردن مردم  :همدلی( )Empathyبه توانایی افـراد بـرای درک
احساســات دیگــران و مشــارکت در آن گفتــه مــیشــود .همچنــین ارتبــاط میــانفــردی
همچون شکلهای دیگر رفتار انسانها ،در دو حد نهایی بسیار اثربخش و غیـر اثـربخش
مطرح میشود .از اینرو ،همدلی ،یکی از ویژگیهایی است که بـه شـکل معنـاداری بـر
اثربخشی میانفردی اثر دارد و در ایجـاد آرامـشروحـی و خودشـکوفایی و بهداشـت
روانی افراد جامعه تـأثیر مهمـی مـیگـذارد (فرهنگـی .)221 :2913 ،هـمدلـی یکـی از
فضایل اخالقی مهم در سیره حضرت امام رضا است که هم در رفتار و سـیره عملـی
ایشان قابل مشاهده است و هم در توصیههای اخالقی آن حضـرت .از ایـنرو ،توجـه و
اهتمام به آن ،هنجـار اخالقـی مهمـی محسـوب مـیشـود کـه هـر انسـانی در ارتبـاط و
معاشرت با دیگران باید پایبند به آن باشد .چنان که حضرت امام رضا مـیفرمایـد«:
هر کس گره از کـار مـؤمنی بگشـاید ،خداونـد در روز قیامـت دلـی شـاد ،ارزانـیاش
کند(».ابنبابویه )149 :2939 ،و ایشان در جایی دیگر فرموده است «:هر کـس انـدوه و
مشکلی را از مؤمنی بر طرف نماید ،خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش بـر طـرف
میسازد»(کلینیرازی .)111 :2421 ،در اهمیت این فضیلت اخالقی در زنـدگی همـین

آرمان شهر رضوی272/
بس که امام(علیه السالم)

در دو بیان ارزشمند دیگر مـیفرمایـد « :همـدلی و یـاری تـو بـه

ناتوان از بهترینِ صدقههاست»(حرّانی )441 :2911 ،و در خاتمه باز میفرماید «:احسـان
و اطعام به مردم ،دادرسی از ستم دیده و رسیدگی به حاجتمندان از بـاالترین صـفات
پسندیده است(».مجلسی.)913 :2932 ،
 .0تقوا و اخالص :یکی از عواملی که در سالمت و بهداشت روانی فرد نقش مـوثری
دارد پرهیز از ریاکاری و توجـه بـه اصـل اخـالص و تقـوا در امـورات زنـدگی اسـت.
حضرت امام رضا(علیه السالم)

در این باره میفرماید «:اعْمَلُوا لِغَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ

مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اهللِ وَکَلَهُ اهللُ إِلَى مَا عَمِلَ»؛ریاکارانه عملنکنید زیرا هرکس برای
غیر خداوند کار میکند ،خداوند او را به آن چه برابر آن کار میکرده واگـذار مـی-
نماید»(.کلینی .)134 :2421 ،در حقیقت ،شخص ریاکار همواره میبایست با دو چهـره
و دو شخصیت زندگی کند .دو شخصیتی که در بسیاری از موارد در تضاد و مخالفـت
عمــده بــا یکــدیگر قــرار دارنــد .در ایــن حالــت ،فــرد را دچــار نــوعی جنــگ روانــی
خودشخصیتی میکند که بسیار آزاردهنده است .حضرت رضا(علیه السـالم)

در بـاب تقـوا

و اخالص و نقش آن در افزایش منزلت و کسـب ارزش در میـان مـردم کـه از بهتـرین
دستآوردهای اخالص و تقوا در بهداشت روان است فرماید «:مَن اَرادَ اَن یَکونَ
اَعَزَّ الناسِ فَلیَتَقِ اهللَ في سرهِ وَعَالنیته؛ کسی که میخواهد عزیزترین مردم باشد
در نهان و آشکار تقوای الهی را پیشه سازد»(فقهالرضا.)912 ،
 .4تواضع و فروتني کردن :تواضع ،یکی از فضـایل اخالقـی مهـم در سـیره حضـرت
امام رضا(علیه السـالم)

است که نقش فروانی در احساس آرامش درونی و سالمت روحی،

روانی دارد .از اینرو ،توجه و اهتمام به آن هنجار اخالقی محسـوب مـیشـود کـه هـر
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انسانی در ارتباط با مردم باید به آن پایبند باشد.تواضع به معنای این معناست که انسان
خود را در جایگاهی قرار بدهد که پـایینتـر از موقعیـت اجتمـاعی اوسـت .تواضـع در
برابر خودبینی است که سبب میشود انسان خود را برتر از دیگـران بدانـد ،مـردم را بـه
چشم حقـارت بنگـرد و خـود را دانـای کـل بپنـدارد ( پایگـاه حـوزه2913 ،؛  .)2امـام
رضا(علیه السـالم)

در تبیین این موضوع میفرماید «:تواضع این است که آنچه را که مـی-

خواهی مردم به تو بدهند ،به مردم بدهی و آنچه را که دست میداری مردم به تـو عطـا
کنند ،تو به مردم عطا کنی»کلینی رازی .)213 :2421 ،همچنین حضرت امـام رضـا(علیـه
السالم)

در ادامه درباره مراتب و درجاتِ انسان متواضع کـه ارتبـاط معنـاداری در تحقـق

سالمت و بهداشت روان افراد جامعه دارد میفرماید:
« تواضع و فروتنی مراتبی دارد؛ مرتبهای از آن ایـن اسـت کـه انسـان موقعیـت خـود را
بشناسد و بیش از آن چـه شایسـتگی آن را دارد ،از کسـی متوقّـع نباشـد و بـا مـردم بـه
گونهای معاشرت و رفتار کند که دوست دارد با او آن گونه رفتار شود و اگر کسی بـه
او بدی کرد ،در مقابل خوبی کند ،خشم خود را فرو خورد و گذشت پیشه کند و اهـل
احسان و نیکی باشد(».مجلسی)911 :2932 ،
 .3صبر داشتن و توکل در امور زندگي :انسانها در مقابل هجـوم بالهـا و مشـکالت،
عکسالعملهای مختلفی از خود بروز میدهند .شاید بیشتر آ نها عنان تحمل از کـف مـی
دهند و به گونهای نمیدانند کـه چـه مـیکننـد .در صـورتی کـه در ایـن موقعیـتهـا ،اگـر
شکیبایی و صبور باشد و به خدا توکل کند و بر اساس عقل و منطق عمـل نمایـد از بسـیاری
از پیامدهای غیر قابل جبران و پشیمانکننده ناشکیبایی در امان خواهد ماند .به همـین خـاطر
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است که در آموزههای رضوی(علیه السـالم)

آمـده اسـت کـه بهتـرین تکیـه گـاه در مشـکالت

زندگی خداوند است .و حضـرت(علیـه السـالم) همگـان را در برابـر طوفـان مشـکالت زنـدگی
متوجه خدا میکنـد « :مَن اَرادَ اَن یَکونَ اَقوی الناسِ فَلیَتَوکَل عَلي اهللِ؛ هـر کـس
که میخواهد قویترین مردم باشد باید بر خداوند توکل کند(«.کلینی)911 ،
در حقیقت ،صبر نداشتن و عدم توکل به خـدا در مسـائل و مشـکالت زنـدگی را مـیتـوان
نوعی برهم خوردن تعادل روانی دانست و در مقابل صبور بودن و به خدا توکـل نمـودن ،از
جمله نشانههای سالمت و بهداشت روانی افراد خواهد بود .حضـرت(علیـه السـالم) در ایـن بـاره
اشاره میکنند «:اِنَ الصَبرَ عَلي البِالء حَسَنٌ جَمیلٌ و اَفضلٌ مِنه عَن المحَارم؛ صـبر
بــر بــال زیبــا و پســندیده اســت ،ولــی برتــر از آن صــبر در برابــر محرمــات(امور حــرام
است)(».طبرسی2421 ،؛  )11در روایتی دیگر ،صبور بودن بر مصایب و حوادث زندگی بـه
عنوان بهترین طاعت معرفی شده است .حضرت امام رضـا(:علیـه السـالم) « مِـنْ کُنُـوزِ الْبِـرِّ
إِخْفَاءُ الْعَمَلِ وَ الصَّْبرُ عَلَى الرَّزَایَا وَ کِتْمَانُ الْمَصَائِبِ؛ از گـنجهـای نیکـویی ،پنهـان
داشتن عمل ،شـکیبایی در برابـر سـختیهـا و کتمـان مصـائب اسـت»(صـدوق2911 ،؛ .)91
همچنین اه میت صبر و توکل در سالمت روانی انسان چنان امر مهمی است کـه در آمـوزه-
های

رضوی(علیه السالم)

یکی از معیارهای سنجش ایمان افراد نام برده شده است «:هیچ بنـده-

ای حقیقت ایمانش را کامل نمیکند ،مگر اینکه در او سه خصلت باشد ... :و صبر داشتن بر
مصیبتها و بالها»(مجلسی .)993 :2932 ،یا فرموده است:
« مــؤمن ،مــؤمن واقعــی نیســت ،مگــر آنکــه ســه خصــلت در او باشــد :ســنتی از
پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش ،اما سنت امامش ،صـبر کـردن
در زمان تنگدستی و پریشان حالی است (».کلینی)993 :2421 ،
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امام رضا(علیه السالم)

در بیانی دیگر یکی از ویژگیهای ممتاز بندگان خداونـد متعـال را صـبور

بودن بر مشکالت میداند و راز بینیازی از دیگران را در همین امر متذکر میسـازد «:آنـان
هرگاه بال ببینند ،صبر میکنند (».حرّانی «،)441 :2911 ،مَن اَرادَ اَن یَکون اَغني الناس
فَیَکون واثقاً بما عندَاهلل عزَوَجَل؛ هر کس میخواهد بینیازترین مـردم باشـد ،بایـد بـه
آنچه نزد خداوند است ،اطمینان داشته باشد»( کلینـیرازی)11 :2421 ،؛« أحسـن بـاهلل الظـن
فان اهلل عزوجل یقول :أنا عند ظن عبدی ،ان خیرا فخیر و ان شرا فشر؛نسبت به پروردگـارت
گمان نیکو داشته باش زیرا خداوند متعال میفرماید من درباره بندهام چنان خواهم کرد کـه
او میپندارد ،اگر خوب تصور کند خوب و اگر بد اندیشد بد»(ابنبابویه.)19 :2939 ،
 .3خودشناسي و علم
السالم)

آموزی :یکی دیگر از اصول بنیادین در آمـوزههـای رضـوی(علیـه

کـه نقـش بسـزایی در دسـتیـابی بـه آرامـش روحـی و بهداشـت روانـی افـراد دارد

خودشناسی و روحیه علمآموزی است .چنانکـه امـام رضـا(علیـه السـالم)

در احـادیثی جداگانـه

میفرماید؛«أفضلُ العَقلِ ،مَعرفةُ االنسانِ نَفسه؛ باالترین مرتبه خردمنـدی ایـن اسـت کـه
انسان خودش را بشناسد» « ، 45العِلمُ اِمامُ العَمَل؛ علم ،پیشاهنگ و پیشـگام عمـل اسـت»

1

انسان در آموزههای رضوی(علیه السـالم)

پیش از هر شناخت و معرفتی ،بـرای شـناخت خـود و

دیگر افراد نوع انسانی ـ که موضوع همه انسانسازی و جامعـهسـازی اسـت ـ و بـه بهداشـت
روانی او کمک میکند ـ ژرفکاری میکند و با این شناخت عمیق و همهجانبه از توانائی-
های خود ،در پهنه خانواده و گستره جامعه گام میگذارد .خودشناسـی و علـمآمـوزی فـرد
منجر میگردد تا انسان روابط خود را با خانواده و جامعه به گونهای تنظیم نماید که در ایـن
ارتباطات به ویژگیهای شخصیتی ،خُلقیـات و احساسـات او لطمـهای وارد نشـود و سـالمت
41

 -حکیمی ،الحیاه.211 :
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روحی و روانی او به خطرنیندازد .بهگونهای که در آمـوزههـای رضـوی آمـده اسـت ...«:وَ
الْعِلْمُ أَجْمَعُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْآبَاءِ؛ علم ،دانایی و شناخت ،بهتـر از پـدران مردمـان را گـردهم
میآورد و میانشان ارتباط برقرار میکند»( ابنبابویه .)292 :2939،نهایتاً در سایه علمآموزی
و خودشناسی است که درک متقابـل انسـانها از یکـدیگر صـورت مـیپـذیرد و همبسـتگی
انسانها با همدیگر چنان استوار و پوالدین شکل مییابـد کـه پیونـد پـدری و فرزنـدی بـدان
نرسد و سبک زندگی انسان با آن مسیر کمالطلبی را طی نماید و کرامـت انسـانی بـا حفـظ
شخصیت سالم را برای فرد فراهم آورد و عاملی بـرای اعـتالی جامعـه گردد.امـام رضـا(علیـه

السالم) :
« ...یَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَکُونَ مَالِکاً لِنَفْسِهِ مُقْبِلًـا عَلَـى شَـأْنِهِ -عَارِفاًبِأَهْـلِ زَمَانِـهِ...؛
ســزاوار اســت کــه انســان خداشــناس خویشــتندار باشــد و بــه حــال و کــار خــویش اهتمــام
ورزد(مراقب خود باشد و وظایف خویش را به خوبی انجام دهـد) و مردمـان زمانـه خـود را
بشناسد( و با آنان بر اساس شناخت رفتار کند)»(.حکیمی2911،؛ .)143
 .6احسان و نیکي :احسان و نیکی به معنای عام و خاص؛ یعنی نیکیهـای مـالی و بـذل و
بخشش ،از سجایا و صفات برجسته معصومان

(علیه السالم) به ویژه امام رضا(علیه السالم)

است کـه

شادی و نشاط انسانها به همراه خواهد داشت .از این رو ،در زیارت جامعه آمده اسـت کـه«:
فِعلُکُمُ الخَیرُ وَ عَادَاتُکُمُ اإلِحسَانُ وَ سَجِیُتُکُمُ الکَرَم»(صدوق قمی :2429 ،ج1؛ .)121
در نقش احسان و نیکـی در ایجـاد سـالمت و بهداشـت روانـی فـرد مسـلمان حضـرت امـام
رضا(علیه السالم)

میفرماید «:المُؤمِنُ الَّذِی إِذَا أحسَنَ استَبشَرَ وَإذَا أسَاءَ استَغفَرَ؛ مـؤمن

کسی است که چون نیکی کند ،خشنود شود و چون بدی کند ،طلب آمرزش کنـد»(همـان:
 .)13در سخنان دیگری امام(علیه السالم)

توجه به این فضیلت واالی انسانی را چنین تبیین مـی-
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کنند «:امام رضا(علیه السالم)

قال رسول اهلل :اصْطَنِعِ الْخَیْرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَـى مَـنْ

هُوَ غَیْرُأَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَأَنْتَ أَهْلُه؛ نیکی کن نسبت به آنان که اهـل
و شایستهاند و آنان که نااهل و شایستهاند؛ زیرا اگر به انسان شایستهای دسـت نیـافتی ،تـو بـه
عنوان یک انسان ،شایسته نیکوکاری و انجام خیر هستی»(ابـنبابویـه ،ج« .)91 :1بخشـش را
بین خودتان فراموش نکنید ،که خدا به آنچه میکنید بیناست(».همان .)41،فضلبنروزبهـان
خونجی اصفهانی ،در شرح صلوات بر امام رضا(علیه السـالم)

آن امام را صاحب جود و مـروت

و احسان دانسته و گفته اسـت «:أَلّلّهُمَّ صَلَّ وَ سَلَّ عَلي اإلِمامِ الثّامِنِ ،السَّیدِ الحِسـان،
السَّندِ البُرهان ،حُجَّهُ اللّهِ عَلي اإلِنسِ وَالجانّ ،الّذی هُوَ لِجُندِ األَولِیاءِ سُـلطان،
صاحِبُ المُروُوَّهِ وَ الجُـودِ وَ اإلِحسـانِ؛ بـار خـدایا ،درود و صـلوات بـر امـام هشـتم
فرصت؛ آن بزرگواری که مهتر نیکوخصال ،نیکوکار ،نیکوسیرت(یعنی آن حضـرت جـامع
انواع محاسن صوری و معنوی و مکارم خَلقـی و خُلقـی بـود و گویـا نیکـویی ،صـفت ذات
اوست و اح سان ،صـناعت و پیشـه او) و حجـت خـدای تعـالی بـر انـس و جـان اسـت و آن
حضرت بـر لشـکر اولیـا ،سـلطان و صـاحب مـروت و سـخاوت و احسـان اسـت»(خـونجی
اصفهانی.)119،
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 رذائل اخالقي فردی(اخالقیات اجتنابي) و ضرورت دوری کردن از آنها
برای افزایش سالمت و بهداشت رواني افراد در آمـوزههـای

رضـوی(علیـه

السالم)

 .4پرهیز از دروغگویي:
بر اساس سیره امام رضا(علیه السالم)  ،دروغگویی یکی از رذایل اخالقی بـه شـمار مـیرود کـه
آسایش و آرامش زندگی انسان را با خطرات جدی مواجهه میکند و یـک تهدیـد جـدی
برای سالمت و بهداشت روانی انسان میباشد .بگونهای که در

آموزههای رضوی(علیـه السـالم)

آمده است که طبق آیه  111 -112سوره شعراء قرآن کـریم یکـی از عـواملی کـه موجـب
میشود تا شیاطین بر انسان نزول پیدا کنند و به قول معروف دمخور زندگی او شوند دروغ-
گویی است(             :بگو به
کافران که) آیا میخواهید من شما را آگاه سازم که شیاطین بر چه کسانی نازل مـیشـوند؟
شیاطین بر هر شخص بسیار دروغگوی بدکار نازل میشوند .از اینرو پرهیز ازدروغگویی
به عنوان یک اخالق و هنجار اسالمی که هر انسانی باید در زندگی و معاشرت خـود بـه آن
پایبند باشد در آموزههای رضوی(علیـه السـالم) مـورد تأکیـد اساسـی قـرار گرفتـه اسـت .امـام
رضا(علیه السالم)

در این باره میفرماید:

« مردی نزد سرور ما رسول خدا آمد و عرض کرد :به من اخالقی بیاموزیـد کـه
خیر دنیـا و آخـرت در آن جمـع باشـد ،حضـرت فرمـود :دروغ نگـو» (.مجلسـی،
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 )914 :2932ایشان در جایی دیگر مـیفرمایـد « :دروغگـو را مـروت و مردانگـی
نیست» (.حرانی)439 :2911 ،
 .0پرهیز از حسد:
حسد یکی از رذایل اخالقی اخالقی است که اثرات بسیار بدی بر روان و آسایش فرد مـی-
گذارد .شاید در بین رذایل اخالقی هیچ عامل همچون حسد و حسـادت ورزیـدن انسـان را
دچار تشویش روحی ،آسیبهای روانی و اختالالت رفتاری نکنـد ،کـه گـاهی مواقـع آثـار
این رذیلت اخالقی آسیبهای جدی و جبرانناپذیری بـر سـالمت جسـم و تـن انسـان وارد
میسازد .به همین خاطر است که از قدیم گفتهاند « :حسود آرامش ندارد» .به همین مناسـب
در آموزهای رضوی(علیه السالم)

آمده است «:از حسادت بپرهیز که امتهای گذشـته را نـابود

کرد( ».مجلسی )914 :2932 ،و «حسود را خوشی و لذتی نیست»(.حرّانی.)439 :2911 ،
 .4دوری از بُخل:
بُخل ،یکی دیگر از رذایل اخالقی است که سالمت روان افـراد را بـا مشـکالت عدیـدهای
مواجه میکند و به همین دلیل در سیره حضرت امام رضا(علیه السالم)

پرهیز از آن مورد تأکیـد

اساسی قرار گرفته است.چنان که میفرماید «:از بُخل بر حـذر باشـید؛ چـرا کـه بُخـل آفتـی
است که در هیچ انسـان آزاده و مـؤمنی یافـت نمـیشـود(».مجلسـی2932 ،؛  )914و« بُخـل
خالف ایمان است و انسان را رسوا و بیآبرو میکند(».همان،
السـالم)

 .)913همچنین امام رضـا(علیـه

تأکید میکند «:انسان بخیل از خدا ،بهشـت و مـردم دور و بـه آتـش دوزخ نزدیـک

است(».مجلسی،ج11؛  )911و « بخیل را آسایشی نیست(».حرّانی)439 :2911 ،
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 .4پرهیز از غرور و تکبر:
غرور و تکبر ،از نگاه امام رضا(علیه السالم)

امری ناپسند و غیر اخالقی محسـوب مـیشـود کـه

زیانها و اثرات نامطلوبی بر شخصیت و روان انسانها

میگذارد ،به گونهای که امام رضـا(علیـه

السالم) در این باره میفرماید «:هیچ چیزی زیانبارتر از خودپسندی نیسـت(».مجلسـی:2932 ،
ج )941 :31یا فرموده است «:آن که خود رأی باشد ،خود را به هالکت افکنده است»(.ابن-
بابویه .)14 :2939 ،امام رضا(علیه السالم)

در جایی دیگر میفرماید «:هر کس با مسـلمانی فقیـر

روبهرو شود و به او سالمی کند که با سالمی که بـه ثروتمنـد مـیکنـد متفـاوت باشـد ،روز
قیامت ،خداوند عزوجل را دیدار کند ،در حالی که از خدا خشمگین است«(همان)».
غرور و تکبر به این دلیل به عنوان یک رذیلت اخالقی مورد نهی شدیدی قرار گرفته اسـت
که نه تنها در حوزه زندگی فردی بلکه در اجتماع و روابـط اجتمـاعی جامعـه را بـه فسـاد و
تباهی میکشاند و سررشته بسیاری از بداخالقیهای اجتماعی اسـت چنانکـه حضـرت امـام
رضا(علیه السـالم)

غرور و تکبر را از آفات روابط سالم میداند و از آن نهی میکند و در سـیره

نظری و عملی ایشان نشانههای آن به وضوح قابل مشاهده و بیان است.
 .7پرهیز از خودکمتربیني و درخواست زیاد از دیگران:
زمانی که درخواستهای انسـان از دیگـران ،افـزایش مـییابـد ،انسـان احسـاس حقـارت و
خودکمتربینی میکند ،اعتماد بنقس و عزتمندی خود را از دست میدهد ،،روابط انسانی
او با دیگران تهدید میشود و چه بسا دیگران با نگاهی حقارت آمیز به چنین فـردی بنگرنـد
( شــرفی .)11 :2913 ،از ایــنرو ،پرهیــز از آن بــه جهــت اینکــه انســان از بهداشــتروانــی و
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شخصیت سالمی برخوردار باشد نهی شده است .امام رضا(علیه السالم)

میفرماید « :خدوانـد از

خواهشهای بسیار [از دیگران] نفرت دارد (».حسینی .)111 :2931 ،همچنین

امام(علیـه السـالم)

در جایی دیگر میفرماید «:به درستی که خداوند ،پرخواهشی را دشـمن مـیدارد(».حرانـی،
2911؛  )449و باز اشاره میکند «:دست نیاز به سوی دیگران بردن ،کلید فقر و تنگدسـتی
است» (مجلسی :2932 ،ج39؛ .)213
 .6پرهیز از عیبگویي ،غیبت ،و تجسس در امور دیگران:
یکی از ناهنجاریهای اخالقی و گفتاری در فضای زندگی امروزی افزایش عیبگوییهای
دیگران و غیبت و تجسس در امور شخصی مردم میباشد که در بسیاری از مـوارد منجـر بـه
دعواها وتنشهای بزرگ خانوادهگی و خویشاوندی شده است .به همـین دلیـل در آمـوزه-
های رضوی

(علیه السالم) از این دست گناهان زبانی بسیار نهی شده است .امام رضـا(علیـه السـالم)

میفرماید «:هرکس که کار زشت دیگران را بر مال کند ،خـوار مـیگـردد و هـر کـه آن را
بپوشاند ،خدایش میآمرزد»(.ریشهری ،ج )331 :1یا فرموده است «:آشکار کننده کار بد،
سرافکنده است و پنهانکننده کار بد ،آمرزیده است»(کلینی« .)211 :2421 ،بر حـذر باشـید
از غیبت کردن زیرا غیبت غذای اهل جهـنم اسـت(».طبرسـی2421 ،؛  )49امـام سـید متقـین
علی بن الحسین (علیه السـالم)

دربارهی حرام بودن غیبت و عیبگویی مردم گوشـزد کـرد کـه

این کار از شایعترین محرمات است که باعث رذالـت و فحشـا بـین مسـلمانان مـیشـود «.از
گناهانی که خدا به خاطر آنها انسان را کیفر میدهد یکی هم ذلیل کردن مؤمن و اهانت بـه
وی و کوچک شمردن اوست ،زیرا خـدای متعـال مقـام مـؤمن را بـاال بـرده و او را بـزرگ
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داشته است ،پس هر کسی که به او اهانت کند به خدا اهانـت کـرده اسـت»(کلینـی2421 ،؛
.)211
.5پرهیز از خشم:
از دیدگاه امام رضا(علیه السـالم) خشم نیز یکی دیگـر از رذایـل اخالقـی اسـت کـه سـالمت و
بهداشت روان افراد را دچار آسیبهای فراوانی میکند و حتی گاهی مواقع موجب میشود
انسـان از مسـیر حـق و خــدامحوری منحـرف شـود.از ایــنرو ،پرهیـز از آن هنجـار اخالقــی
محسوب میشود که هر انسانی در ارتباط و معاشرت با دیگران  ،باید به آن پـایبنـد باشـد.
امام رضا(علیه السـالم) در این باره میفرماید «:مـؤمن هرگـاه خشـمگین شـود ،خشـمش او را از
مسیر حق منحرف نمیسازد(».مجلسی )943 :2932 ،یا فرموده است «:وقتی آشـکارا حـرف
حق میشنوید ،خشمگین نشوید(».همـان .)943 ،امـام رضـا(علیـه السـالم) همچنـین بـرای اینکـه
اهمیت دوری کردن از خشم را یادآور شود این خصـلت و ویژگـی را یکـی از ویژگیهـای
بهترین بندگان خداوند متعال معرفی میکند و مـیفرمایـد «:آنـان هرگـاه خشـمگین شـوند،
درگذرند»(.حرّانی)441 :2911 ،
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ج) در حوزه خانوادگي


اخالقیات و صفات پسندیده در ارتقای سالمت و بهداشت رواني خـانواده
در آموزههای

رضوی(علیه السالم)

 .4سالمسازی فضای خانواده در سایه توجه به احکام عبادی و واجبات دیني:
در آموزههای رضوی(علیه السالم)

هیچ مؤلفهای همچون توجـه و اهتمـام بـه واجبـات و تـرک

محرمات نمیتواند در سالمسازی فضـای خـانواده مـؤثر بیفتـد و بهداشـت روان و سـالمت
اعضای خانواده را تضمین نماید .معیار مهم و باارزشی که همانطور قبالً بیان گردید در سایه
اندیشه هویت دینی و اسالمگرایی معنا و مفهوم پیدا میکند و جنبه عملیاتی و کارکردی بـه
خود میگیرد .از منظر آموزههای رضوی(علیه السالم)

خانوادهای که در آن به احکام عبـادی و

واجبات اسالمی همچون؛ نماز ،روزه ،زکات ،امر به معـروف و نهـی از منکـر و  ...پایبنـد و
مقید باشند و از گناهان کوچک و بزرگ دوری نمایند و شئونات اسالمی را رعایـت کننـد
آن خانواده ،خانوادهای خوشبخت و رستگار خواهد بـود.
السـالم)

چنانکـه حضـرت امـام رضـا(علیـه

با قرائت آیه شریفه«:إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر» 41و« رَبِّ اجْعَلْنِي

مُقِیمَ الصَّالَةِ وَمِن ذُرِّیَّتِي 43»..از بیان پیامبر اکـرم مطـرح مـیکنـد کـه بهتـرین افـراد در
خانواده و جامعه کسانی هستند که به نماز و عبادت خداوند اهمیت میدهنـد .. «:افضـل
الناس من عشق العبادةَ...؛ بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشـد(».کلینـی:1 ،
 .)19همچنین در جای دیگر به یاران خود میفرماید «:سفارش میکنم به شـما کـه در تمـام
موارد زندگی خود از سالح پیامبران استفاده کنید .پرسیدند :سالح انبیاء چیسـت؟ حضـرت
41

 -عنکبوت.41 :

43

 -ابراهیم.41 :
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فرمود «:دعا کردن و نیایش به درگاه خداوند»(طبرسی .)2421 ،در آموزههـای
السالم)

رضـوی(علیـه

روایات و احادیـث فراوانـی وجـود دارد کـه ایشـان نزدیکـان و اطرافیـان خـود را بـه

بزرگداشت واجبات دینی و احکام عبادی امر مینمودند و ارزشهای پاسداشت واجبـات و
فرایض دینی را مورد تأکید و اهتمام اساسی قرار میدادند که در این بخش مجال اشـاره بـه
همه آنها را نمییابیم و تنها به چند مورد اشاره روایی میکنیم.
-2

حضرت امام رضا(علیه السـالم)

به عنوان نمونه به ارزش و جایگاه اذان گفتن در خانه مـی-

فرمایــد «:در خانــهات اذان بگــو ،تــا شــیطان را درهــم کوبیــده و از خانــه بیــرونش
کنی»(کلینی2911،؛ .)911
 -1آن امام همام حتی کودکان خانواده را نیز مدنظر دارند و در توجـه دادن بـه نمـاز مـی-
فرمایـــد «:کودکـــان خـ ـود را از ســـن هفـــت ســـالگی بـــه خوانـــدن نمـــاز تشـــویق
کنید(».حرعاملی211 ،؛ .)2931
 -9در توجه به قرائت قرآن میفرماید «:در خانههایتان برنامهای برای تالوت قـرآن ترتیـب
دهید .به درستی هرگاه در منزلی قرآن خوانده شود امور اهـل آن خانـه سـهل و آسـان
میگردد و خیر و برکتش زیاد شده و در غیر اینصورت اهل خانـه در تنگنـای فکـری،
روانی و اقتصادی قرار میگیرند»(وفایی همدانی2919،؛ .)12-11
 -4در نقش توجه به ذکر و یاد خدا در خانواده که نقش مؤثری در ایجاد روابط عـاطفی و
فضای سالم و روانشناختی خانواده دارد با استناند بـه آیـه شـریفه قـرآن مـیفرمایـد«:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَـنکًا»41؛ در مـواقعی کـه ابـزار عواطـف
48

 -طه.214 :
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زوجین دچار مشکل میشود و احساس آرامش ،شادابی و سـالمت فضـای خـانواده رو
به افول میرود ،این به دلیل این است که اعضای خانواده از ذکر خـدا اعـراض کـرده-
اند(محمدآبادی2932،؛ .)11
 -1در اهمیت توجه به روزه گـرفتن بـه عنـوان یـک واجـب دینـی بـرای تقویـت سـالمت و
بهداشت روان اهل خانواده همین بس که حضرت امام رضا (علیه السـالم) در حدیث پر معنا و
عمیقی میفرماید »:لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ لِیَکُونَ ذَلِیلًا مُسْـتکَِیناً مَـأْجُوراً
مُحْتَسِباً صَابِراً وَ یَکُونَ ذَلِكَ دَلِیلًا لَهُ عَلَـى شَـدَائِدِ الْـآخِرَةِ مَـعَ مَـا فِیـهِ مِـنَ
الِانْکِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاعِظاً لَهُ فِي الْعَاجِلِ دَلِیلًا عَلَى الْآجِـلِ لِـیَعْلَمَ شِـدَّةَ
مَبْلَغِ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ»(صدوق قمی)39 ،
روزه موجب تلطیف روح اعضای خانواده(لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ( مانع تکبر و
غرور افراد(ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً) ،صبر و استقامت در برابر مشکالت زندگی(مُحْتَسِباً صَـابِراً)،
یاد کرد قیامت(وَ یَکُونَ ذَلِكَ دَلِیلًا لَهُ عَلَى شَدَائِدِ الْآخِرَةِ) ،کنترل غرایـز و تعـدیل
آنها(مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الِانْکِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّـهَوَاتِ) و نهایتـاً تقویـت روحیـه همـدردی و
نوعدوستی اعضای خانواده میشود(:لِیَعْلَمَ شِـدَّةَ مَبْلَـغِ ذَلِـكَ مِـنْ أَهْـلِ الْفَقْـرِ وَ
الْمَسْکَنَةِ فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ)
 -1و در آخر در اهمیت توجه به زکات به عنوان یک واجب دینـی بـرای تقویـت پایـههـای
اثربخش در سالمت و بهداشت روان خانواده میفرماید «:أَنَّ عِلَّةَ الزَّکَاةِمِنَ الزِّیَادَةِ وَ
الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ» ،زکات در برگیرنده برخی صـفات برجسـته انسـانی و
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بهداشــت روانــی انســان همچــون :ایثــار ،ســخاوت ،عطوفــت ،مهربــانی و ....اســت (
محمودآبادی2932،؛ .)13
بنابراین در خاتمه این بخش میتوان نتیجه گرفت بیشتر فرایض دینی ،واجبات و مسـتحبات
اسالمی که در آموزهای رضوی(علیه السالم)

مورد تأکید قرار گرفته است پیوسـتگی و ارتبـاط

عمیقی دارد با موضوع سالمت و بهداشت روحی و روانـی اعضـای خـانواده کـه ضـرورت
پایبندی به این فرایض بیش از پیش مشخص و روشن میشود.
 .1مهماننوازی:
مهماننوازی ،اخالق و رفتاری انسانی و اسالمی است کـه بـه عنـوان یـک فضـیلت و عمـل
اسالمی نقش مهمی در ایجاد سالمت و بهداشـت روانـی افـراد خـانواده و اجتمـاع دارد .در
آموزههای رضوی(علیه السـالم)

مهماننوازی چنان امر مهم و بـا اهمیتـی اسـت کـه در ادعیـه و

زیارات مخصوص به ائمه معصومین (علیه السالم) وبخصوص حضرت امام رضا(علیـه السـالم) یکـی
از خصلتهای انسانی و بافضیلت آنان را مهماننوازی و احترام به مهمان معرفی میکند چنـان
که میخوانیم:
« في یَومِکُم هذا و هُوَ یَومُ األربَعاءِ وَ مُستَجیرٌ بِکُم فَاَضیفُوني وَ اَجیروني؛ در این
روز شما که روز چهارشنبه است به مهمانی شما آمدهام و به شما پنـاه آوردهام پـس مـرا بـه
مهمانی و در پناه خود بپذیر»(مفاتیح الجنان)223 ،
و در دعای زیارت حضرت صاحب األمر امام زمان (علیه السالم) به گونهای معناتر متوجه مـی-
شویم که از ویژگیهای برجسته سبک زندگی هر خانواده اسالمی توجـه بـه اخـالق و آداب
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مهماننوازی و اهتمام به آن باشد که خانواده مطهر اهل بیت(علیه السالم)

همگی مقیـد و پایبنـد

به این اصل مهم اخالق اسالمی بودند:
« وَ مأموُرٌ بِالضِّیافَهِ وَ االِجارهِ ،فَاَضِفني وَ اَجِرني؛ و از جانب خـدا مـأمور بـه مهمـان-
نوازی و پناه دادن خلقی ،پس مرا به مهمانی بپذیر و در جوار خود پناه ده»(همان.)221 ،
این نگاه عمیق و مؤکد آموزههای اسالمی به بحث مهماننوازی نشـان مـیدهـد کـه اسـالم
باب ارزشمند و مهمی در خصوص مهماننوازی گشوده است که نشـان از تـأثیرات فـراوان
آن بر رشد و شکوفایی خانوادهها و سالمت زندگی آنان دارد .در باب اهمیت مهماننوازی
همین بس که پیشوایان ما به ویژه امام رضا(علیـه السـالم)

بـا مهمـان برخـوردی بسـیار انسـانی و

عاطفی داشتهاند و نه تنها از آنان پذیرایی میکردند بلکه نیازهای آنان را نیـز برطـرف مـی-
کردند.

« امام رضا(علیه السالم)

هنگامی که مهمانی بر ایشان وارد میشد با محبت با او برخورد

میکردند و او را گرامی می داشت به گونهای که مهمـان بـه خـود مـیبالیـد و ایـن مایـه را
افتخار برای خویش

میدانست .احمدبن ابی نصر بزنطی میگوید :امام رضا(علیه السـالم)

بـرای

من مرکبی فرستاد و من بر او سـوار شـدم و آن گـاه کـه امـام مـیخواسـت برخیـزد بـه مـن
فرمود «:نمیبینم که شب بتوانی راهی مدینه شوی .گفتم :آری ،فدایت شـوم .فرمـود «:پـس
امشب را نزد ما بمان و سپیده دم راه را در پیش گیر و برو» گفتم :فدایت شـوم ،چنـین مـی-
کنم.پس به خدمتکار خود فرمود «:رختخواب مرا برای او بگستران و روانداز مرا بر رویـش
بیفکن و بالش مرا زیر سرش بگذار» ( صدوق .)121 :2911 ،پـس برخـورد امـام بـا مهمـان
چنان متعالی و اسالمی است که حتی رختخواب خویش را برای او میگستراند و شـاخص-
های مهم سبک اسالمی مهماننوازی را برای خانوادهها یادآور میشود .همچنان کـه جـایی

آرمان شهر رضوی288/

دیگر در ضرورت همراهی با مهمان به عنوان یکی دیگر از آداب مهماننوازی میفرمایـد«:
حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ تَمْشِیَ مَعَهُ فَتُخْرِجَهُ مِنْ حَرِیمِکَ إِلَى الْبَابِ:از حقوق مهمان آن است کـه او
را از مجالس خود تا در منزل همراهی کنی»(همان .)31 ،و یا در بیاناتی گهربـار و زنـدگی-
ساز میفرماید« :بدترین مردم کسی است کـه از عطـا و بخشـش دریـغ ورزد و تنهـا بخـورد
(یعنی مهمان نپذیرد)»« خدا بر مردی که چون کسی وارد خانهاش شـود از او اسـتقبال نکنـد
خشمگین میشود»(کلینی2911،؛ .)41
 .4خوشخُلقي در خانواده و احترام به پدر و مادر:
یکــــی از پیامبرپرســــید « :مــــا الــــدین؟» ،پیــــامبر (علیــــه الســــالم) فرمودنــــد «:حســــن
الخلق»(مجلسی2932 ،؛ )32
خوشاخالقی 43و ایجاد فضای شادی و نشاط یکی از بنیادیترین نیازهای خـانوادههـا بـرای
رسیدن به کماالت معنوی و انسانی است .در آموزههای رضـوی (علیـه السـالم) گـاهی خـوش-
اخالقی در خانواده به عنوان یک صفت بهشتی و بهشـتیان در نظـر گرفتـه مـیشـود «:حسـن
خلق داشته باشید که حسن خلق کار بهشتیان و سوء خلق صفات جهنمیان است» «بر شما بـاد
به حسن خلق ،زیرا خوش خلق یقیناً در بهشـت اسـت» (صـالحی نجـفآبـادی2912 ،؛ )11
گاهی انسان خوشاخالق بینیازترین انسان معرفی میشود «:اگر بنده بداند خوش اخالقـی
چه قدر مؤثر است حس میکند که هیچ نیازی بـیش از خـوش اخالقـی نیسـت»(شـانهچـی،
 )94 :2913و گاهی از بد اخالقی در خانواده که به عنوان یک ظلم در حق اعضای خـانواده
به حساب میآید«:به زن و فرزند اجحاف منما»(طبرسی .)14 :2421 ،و نهایتاً اینکـه خـوش-
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اخالقی در خانواده چنان ارزش به خود میگیرد که ثواب و پاداش آن تـا ثـواب کـار یـک
انسان روزهدار و نمازگزار شب زندهدار را مییابد و معیاری برای سنجش انسانهای با ایمـان
و دیندار است «:بنده به وسیلهی حُسن خلـق بـه درجـه روزهدار و شـبزنـدهدار نمازگـذار
میرسد «، ».بهترین مردم از لحاظ ایمان آن است که خوشخویترین آنان باشد و نسـبت بـه
خانوادهاش با لطف و مهربانی فراوان رفتار نماید(».همان.)11 ،
همچنین در آموزههای رضوی(علیه السـالم)

رفتار و کردار شایسته اعضـای خـانواده بخصـوص

فرزندان در خانواده و بیرون از خـانوده کـه از ثمـرات خـوشاخالقـی و حسـن برخـورد بـا
اعضای خانواده و دیگران است همواره باید مایه مباهات والدین و موجبات شـادی و نشـاط
آنان را فراهم آورد نه اینکه عاملی برای سرشکستگی و ناراحتی اعضای خانواده بخصـوص
والدین آنها باشد .در آموزههای رضوی(علیه السالم)

داشتن فرزند صالح و پرهیزگار بـه عنـوان

یک عامل برای افزایش منزلت و شادی خـانواده هـا چنـان مسـئله پُـر اهمیتـی اسـت کـه در
آموزهای

رضوی(علیه السـالم)

آمده است که انسان در پرتو آیات قرآنی داشتن فرزندان صالح

و پرهیزگار را از خداوند باید درخواست نمایـد       ...:

    ؛  ...پروردگارا ،به ما از همسران و فرزنـدانمان آن ده
که مایه روشنی چشمان[ما] باشد ،و ما را پیشوای پرهیزکاران گـردان!»(فرقـان .)34 :در ایـن
رابطه است که گفته شده است ،اگر فرد مؤمن ،خانواده و فرزنـدان جـوان خـود را در حـال
طاعت الهی و انجام دادن اعمال صالح ببیند ،دلش شاد میشود و بهترین دلشادی و آرامـش
خاطر را برای والدین به همراه خواهد داشت(کاشانی .)933 :2991 ،همچنـین در احـادیثی
جالب و عمیق ضرورت احترام به پدر و مادر را به انسان مسلمان یادآور میشود «:کسی که
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از پدر و مادر خود سپاسگزاری نکنـد ،خـدای بـزرگ را سـپاس نگـزارده اسـت»« خـدای
متعال حقوق پدر و مادر را با حقـوق خـودش قرینـه قـرار داده و طاعـت آنهـا را بـه طاعـت
خودش قرینه کرده است ،و از زشتتـرین محرمـات ،و عقـوق پـدر و مـادر اسـت و انکـار
دوستی آنها به فرزند در انواع نیکی و خوبی»(ابنبابویه.)119 :2939 ،
 .4صله رحم و نیکي کردن به همدیگر:
صله رحم یا همـان دیـدار خویشـاوندان و وابسـتگان یکـی دیگـر از عناصـر ایجـاد و حفـظ
سالمت و بهداشت روانی خانواده است که

در اسالم و آموزههای رضوی(علیـه السـالم)

بـر آن

تأکیدات اساسی شده است .زیرا باعث میشود تا افراد از طریق این دیدارها و مالقـاتهـای
هفتگی یا روزانه از مسائل و اوضاع زندگی یکدیگر مطلع شوند و در شادیهـا و غـمهـای
یکدیگر شریک شوند و همچنین موجب نزدیکـی دلهـا و اندیشـههـا و بـه مراتـب موجـب
گسترش محبت و نیکی در جامعه اسالمی به عنوان راهبردی اخالقی و انسانی جهـت ایجـاد
اتحاد و وحدت و همبستگی در امت اسالمی گردد.
در آموزههای

رضوی(علیه السالم)

صله رحم به عنوان یکـی از سـبکهـای زنـدگی اسـالمی چنـان

اهمیت فراوانی مییابد که حضرت امام رضا(علیه السالم)

به روشی غیرمستقیم و تأملبرانگیز بعـد از

زکات از صله رحم به عنوان یک واجب دینی و شرعی در اخالقیات اسـالمی و رفتـار دینـی بـه
آن اشاره میکند:
« ولید بن أبان گوید :به امام گفتم :آیـا در مـال تکلیفـی جـز زکـات هسـت؟ امـام
گفت :آری پس این فرموده خدای دربارهی صلهی ارحام و امثال آن کجا رفـت:
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«کسانی که آنچـه را خـدا را بـه پیونـد دادن آن فرمـان داده پیونـد مـیدهنـد و از
خدای خویش میترسند ،و از سختی حساب بیم دارند» .11در این حدث امام رضـا
(علیه السالم)

به صراحت از حقوقی در مال افزون بر زکات سخن گفته اسـت .سـئوال

راوی از همین موضوع اسـت کـه پـس از ادای زکـات ،آیـا تکلیـف و مسـئولیت
دیگری متوجه انسان هست؟ امام در پاسخ مـیفرماینـد بلـی ،پـس از ادای زکـات
مسئولیتهای مالی دیگری نیز هست .و به آیهای از قرآن اسـتدالل مـیکننـد کـه از
صله رحم و پیوندهای خانوادگی سخن گفته است»(صدوق.)13 :2421 ،
همچنین حضرت امام رضا(علیه السالم)

وقتی میخواهد تکلیف همگان را در مورد صـله رحـم

مشخص نماید از صله رحم به عنوان امتیاز مهمی برای تشخیص انسانهای باتقوا و بیتقوا نام
میبرد و معیاری قرار میدهد برای پذیرش دیگر عبادات او در درگاه باریتعالی:
«ان اهلل عزوجل أمر بثالثة مقـرون بهـا ثالثـة اخـری أمـر بالصـالة و
الزکاة ،فمن صلي و لم یزك لم یقبل منه صالته؛ و أمـر بالشـکر لـه و
للوالدین ،فمن لم یشکر والدیه لم یشکر اهلل ،و أمر باتقـاء اهلل و صـلة
الرحم ،فمن لم یصل رحمه لم یتق اهلل عز و جل؛(خداوند به سه چیز امر
فرموده است مشروط بر این که با سه چیز دیگر مقـرون باشـد :امـر بـه نمـاز را بـه
زکات مقرون فرموده کـه هـر کـس نمـاز بخوانـد و زکـات ندهـد نمـازش قبـول
نخواهد شد و به سپاسگزاری از خویش و والدین امر فرموده که هر کس از پدر و
مادرش تشکر و سپاسگزاری نکند ،خداوند را شکر نکرده است و امر به تقـوی را
11
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به صلهی رحم مقرون نموده است که هر کـس صـله رحـم نکنـد در واقـع تقـوی
نداشته است و خدا را پرهیزگار نیست)(.همان)211 ،
در بیانی دیگر در آموزههای رضوی(علیه السالم)

آمـده اسـت« :مَـنْ ضَـمِنَ لِـي وَاحِـدَةً

ضَمِنْتُ لَهُ أَرْبَعَةً یَصِلُ رَحِمَهُ فَیُحِبُّهُ أَهْلُهُ وَ یُوَسَّعُ عَلَیْهِ فِي رِزْقِـهِ -وَ یُـزَادُ فِـي
أَجَلِهِ وَ یُدْخِلُهُ اهللُ فِي الْجَنَّةِ الَّتِـي وَعَـدَهُ؛ هـر کـس بـه انجـام یـک کـار ضـمانت
دهد(قول به انجام یک کار بدهد) من برای او چهار چیز را ضمانت میکنم :که خداونـد او
را دوست داشته باشد ،روزیش را زیاد گرداند ،بر عمرش بیفزاید و او را بهشتی کـه وعـده-
اش را داده است وار نماید»(عطاردی.)44 :2931 ،
در مجموعه رهنمودهای اسالم ،خدمت به خویشـاوندان و محبـت بـه آنـان اهمیـت زیـادی
دارد .فلسفه پافشاری دین اسالم به صله رحم و نهی از قطع رحـم ایـن اسـت کـه اگـر تمـام
مردم در مورد اطرافیان و اقوام خود احساس وظیفه کننـد ،هـیچ فـردی در جامعـه انسـانی از
نگاه محبت و رسیدگی اجتماعی محروم نمیماند و بیشتر معضالت اجتماعی حل مـیشـود.
امام رضا (علیه السالم)

در مورد آثار و فواید صله رحم میفرمایـد« :مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُنْسَـأَ فِـي

أَجَلِهِوَ یُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ؛ کسی که دوست دارد روزگـار درازی را در دنیـا
زندگی کرده و رزق و روزی او زیاد شود ،صله رحـم کنـد» .در مقابـل ،قطـع رحـم باعـث
کوتاهی عمر و از بین رفـتن نعمـتهـا مـیشـود .در آمـوزههـای رضـوی احادیـث بسـیاری
دربارهی صلهی رحم رسیده است از جمله:
«صل رحمک و لو بشربة من ماء ،و أفضل ما توصل به الرحم کـف األذی عنهـا ،و
قال فی کتاب اهلل( »:و ال تبطلوا صدقاتکم بالمن و األذی)(با خویشاوند پیوند داری
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کنید ،هر چند با جرعهای آب باشد و بهترین پیوند داری با خویشـاوند خـودداری
از آزار رسانی به اوست .و خداوند در کتاب خویش فرمود« :صدقههای خود را با
منت و آزار باطل مکنید)»(مجلسی)42 :2932 ،
امام (علیه السـالم)

میفرماید« :یکون الرجل یصل رحمه فیکون قد بقی مـن عمـره ثـالث سـنین

فیصیرها اهلل ثالثین سنة و یفعل اهلل ما یشاء؛ مردی که سه سال از عمرش بـاقی مانـده صـلهی
رحم میکند ،خدا عمرش را سی سال قرار میدهد و خدا هر چه خواهد میکند» .هم چنین
فرمود « :ما چیزی که عمر را زیاد کند نمـیشناسـیم مگـر صـلهی رحـم تـا ایـن کـه فـردی
عمرش تا سه سال دیگر بود ،پس به وسیلهی صلهی رحم خدا عمر او را تا سـی و سـه سـال
دیگر قرار داد و کسی که سی و سه سال از عمرش باقی بود چون قطع رحم کـرد ،خداونـد
عمرش را به سه سال کاهش داد و اجلش در سه سال بعد رسـید»(ابـنبابویـه .)34 :2939 ،و
باز در جایی دیگر می فرماید« :صلهی رحم اجل را به تأخیر میاندازد و در بین اقربا محبـت
ایجاد میکند»(همان .)41 ،و فرمود« :مـن السـنة اطعـام الطعـام عنـد التزوی؛هنگـام ازدواج،
مهمانی دادن به غذا از سنت است»( مجلسی.)31 :2932 ،
همچنین در آموزههای رضوی(علیه السـالم)

آمده اسـت کـه بـه بزنطـی سـفارش کـرد کـه« :از

دشمنی با مردم بر حذر باش .ما اهل بیت خاندانی هستیم که به آنانی که رابطهشـان را بـا مـا
قطع کرند میپیوندیم و به کسی که به ما بدی کند ،خوبی میکنیم .و به خـدا از ایـن طریـق
نتیجهی خوب میبینیم ».و

امام (علیه السالم)

به ابراهیم بن ابیمحمـود فرمـود« :ای ابـیمحمـود!

وقتی مردم راست و چپ را انتخاب کردند .تو راه ما را انتخاب کن؛ زیـرا هـر کـس بـه مـا
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بپیوندد ما به او میپیوندیم»(.حکیمی)31 :2939 ،این حدیث لزوم پیـروی و تبعیـت از ائمـه
(علیه السالم)

و اقتدا به روش آنها را در سبک زندگی نشان میدهد.

امام رضا (علیه السـالم)

اصحابش را به مساوات بین غنی و فقیر در سالم و صلح رحم و رفـت و

آمد بین آنان سفارش میکرد و میفرمود« :هر کس مسلمان بینوایی را دیدار کند و به او بـه
گونهای که به توانگران سالم میکند ،سالم نگویـد ،در روز رسـتاخیز خداونـد را در حـالی
که بر او خشمگین است دیدار خواهد کرد( ».همـان،

 )11امـام (علیـه السـالم)

در ایـن حـدیث،

مفهوم زیبایی از اخالق اصیل اسالمی به دست میدهد و هر مسلمان باید که در رفتـار خـود
با برادر مسلمانش آن را رعایت کند .به راستی اسالم از لحاظ نظام اخالق فـردی و رفتـاری
که آحاد مردم باید به یکدیگر داشته باشند ،بی مانند و ممتاز است .در این نظـام ،مالـدار بـه
سبب مالش بر نادار و بی چیز برتری و امتیاز ندارد و همهی مسلمانان در سایهی اسالم برابـر
و یکسانند .امام (علیه السالم)

دوستانش را به لبخند زدن بـه صـورت مـؤمن تشـویق مـیکـرد و

میفرمود« :کسی که به صورت برادر مـؤمن خـود لبخنـد بزنـد ،خداونـد بـرای او حسـنهای
مینویسد و کسی که خدا برایش حسنه بنویسد او را عـذاب نمـیکنـد( ».ابـنبابویـه:2939 ،
)12
 .3اسراف نکردن و توجه به اقتصاد خانواده:
مطالعات نشان میدهـد بخـش عمـدهای از مشـکالت روانـی و فشـارهای روحـی اقتصـادی
برخانوادههای امروزی اسراف و تبذیر در خـانوادههاسـت .مسـئله تأسـفبرانگیـزی کـه بـه
عنوان یک ضداخالق و در تضاد با سبک زندگی اسالمی در جامعه به عنوان یک فرهنـگ
نادرست در حال ترویج و گسترش روز افزون است(احمدیفر ،رضایی2931 ،؛ .)23
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امام رضا(علیه السالم) :
« اسْتَأْذَنْتُ الرِّضَا (علیه السالم) فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْعِیَالِ فَقَالَ بَیْنَ الْمَکْـرُوهَیْنِ
قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا وَ اهللِ مَا أَعْرِفُ الْمَکْرُوهَیْنِ قَالَ فَقَالَ لِـي
یَرْحَمُكَ اهللُ أَ مَا تَعْرِفُ أَنَّ اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ کَرِهَ الْإِقْتَـارَ
فَقَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَـمْ یَقْتُـرُوا وَ کـانَ بَـیْنَ ذلِـكَ
قَواماً»(.فرقان:

)13؛از امام رضا(علیه السالم)

درباره چگونگی تأمین مخـارج خـانواده

جویا شدم ،فرمود( :مخارج خانواده) حد وسط است میان دو روش ناپسـند .گفـتم
فدایت شوم :به خدا سوگند نمیدانم این دو روش چیست؟ فرمـود :رحمـت الهـی
بــر تــو بــاد ،آیــا نمــیدانــی کــه خداونــد بــزرگ اســراف (زیــاده روی) و اقتــار
(سختگیری) را ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است« :آنانکه هـر گـاه چیـزی
ببخشند نه زیادهروی کنند و نه خست ورزند ،و میانگین ایـن دو را در حـد قـوامی
(مایهی پایداری و بقای زندگی) ببخشند»( حکیمی2911 ،؛ .)114
حضرت امام رضا(علیه السالم)

به همان منوال که توجه به اقتصاد و رفاه زنـدگی بـرای خـانواده

را به عنوان یک اصل مورد تأکید قرار میدهد «دارندهی نعمت بایـد رفـاه زنـدگی را بـرای
عائلهی خود گسترش دهد»(حکیمی ،)13 :2911 ،توجه به میانـهروی و اعتـدال در دخـل و
خرج زندگی را نیز در کنار آن یادآور میشود ،چنان که میفرمایند «::عَلَیْکُمْ بِالْقَصْدِ فِي
الْغِنَى وَ الْفَقْرِ؛ بر شما باد به میانه روی به هنگام دارایی و نـداری»(همـان .)31 ،و در بیـانی
دیگر اشاره میکنند «:انسان به حقیقت ایمان کامل نمیرسد ،مگر آنکـه در او سـه خصـلت
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باشد .2:فهم  ،درک و آگاهی در مبانی دینی .1 ،میانه روی در امر و معاش و تنظـیم برنامـه
زندگی و .9صبر و بردباری در مقابل بالیا و گرفتاری (عطاردی.)111 ،2931 ،
امام رضا(علیه السالم)

به پرهیز از اسراف و تبذیر بـه عنـوان یـک صـفت نکوهیـده و رذیلـت

اخالقی که سالمت انسان و جامعه را تهدید میکند میفرماید «:اگر مردمان حد میانـه را
در خـوراک رعایـت مـیکردنـد ،بدنهایشـان پایـدار مـیمانـد و عمـری طـوالنی مـی-
کردند»(حکیمی )121 ،و فرمود« هر کس در منزل خود مشغول خوردن غذا میشود اگـر
مقداری از غذا در سفره ریخت و باقی ماند باید آن را برای مصرف دوباره جمع کند .هـر
کس در دشت و صحرا غذا میخورد اگر مقداری از آن بر زمین ریخت و بـاقی مانـد آن
را بــر نــدارد بلکــه آن را بگــذارد تــا پرنــدگان و حیوانــات صــحرایی از آن اســتفاده
نمایند(».کلینی .)113 :2911 ،البته امام رضا(علیه السالم)

با توسعه امکانات و رفاه در زنـدگی

مخالف نیستند حتی به آن امر میکنند و میفرمایند «:یَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّـعَ عَلَـى
عِیَالِهِ کَیْلَا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ؛ شایسته است برای مردی که توانایی مـالی دارد بـه خـانوادهاش
برسد تا به علت خساستش ،آرزوی مرگ نکنند (».کلینی .)22 :4 ،یا به روایت دیگر امـام
رضا(علیه السـالم)

میفرماید «:آن کس که از نعمت مالی برخـوردار اسـت بایـد اسـباب رفـاه

خانواده خود را بیشتر فراهم کند»(.غفاری2939 ،؛  )22و میفرماید «:هـر کـس در تـأمین
زندگی خانواده اش ،به خوبی و بـا سـخاوت عمـل کنـد ،پـاداش و حسـنه بـه دسـت مـی-
آورد»(پیشین ،به نقل از فقه الرضا(علیه السالم) باب 93؛ .)111
بنابراین،گزینش شیوه معتدل و راه میانه در زندگی ،یکـی از مهمتـرین راههـای سـلوک در
مسیر زندگانی پر برکت امام هشتم شیعیان به شمار میآیـد .انتخـاب ایـن شـیوه زنـدگی از
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سالمترین برنامههای اقتصادی در امور زنـدگی اسـت کـه مـیتوانـد یکـی از پـیشنیازهـای
تحقق اهداف اقتصادی در سطح جامعه و کشور باشد و سالمت و بهداشت روانی را نه تنهـا
در خانوادهها موجب گردد بلکه در گستره جامعه اسالمی مؤثر و کارآمـد ظـاهر شـود .در
اندیشه و سیره حضرت امام رضا(علیه السالم)

اسراف و تبذیر در شـمار گناهـان بـزرگ دانسـته

شده و همگان را از آن نهی فرموده است .چنان که در روایتی کـه فضـلبـن شـاذان از امـام
رضا (علیه السالم) نقل میکند ،حضرت در نامهای به مأمون و بیان مسائل مهمی از شـریعت ،بـه
شمارش گناهان بزرگ میپردازد و از «اسراف» به عنوان یکی از گناهـان بـزرگ نـام مـی-
برد «:از شرایط ایمان است ـ دوری از گناهان کبیره؛ یعنـی کشـتن انسـان کـه خداونـد منـع
کرده است ـ و اسراف و ریخت و پاش ...و خیانت است(صالحی نجـفآبـادی)11 :2912 ،
در روایتی دیگر ،حضرت درباره اسراف مال چنین میفرماید «:إِنَّ اهللَ یَبغِ

ُ القیلَ وَ إضاعَهَ

المالِ وَ کَثرَهَ السُّؤالِ؛ به درستی که خداوند ،داد و فریاد و تلف کردن مال و پرخواهشی را
دشمن میدارد»(حرّانی.)114 :2911 ،
با بررسی احادیث دیگری که از امام رضا (علیه السـالم) در این زمینه رسیده اسـت ،بـه مرزهـای
دقیقتری از مفهوم اسراف در خانواده و اجتماع دست مییابیم .در کوچکترین چیزها ،حتی
آنها که در نظر مردم بیارزش و دور ریختنی جلوه میکنـد ،امـام(علیـه السـالم)

اسـراف را روا

نمیداند .روزی عدهای از خدمتکاران میـوه مـیخوردنـد ،ولـی هنـوز همـهی میـوه را تمـام
نکرده ،آن را دور میانداختند .امام رضا (علیه السالم) وقتی که اسراف آنها را دیدنـد ،از روی
ناراحتی فرمودند« :سبحان اهلل» اگر شما احتیاج ندارید ،افرادی هستند که نیـاز دارنـد؛ آنهـا
را به نیازمندان بخورانید(صالحی نجفآبادی .)92 :2912 ،همواره حضـرت پیـروانش را بـه
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خشنودی به رزق اندک سفارش میکرد .ایشان در این باره میفرماید «:مَـن رَضِـي عَـنِ
اهللِ تَعالي بِالقَلیلِ مِنَ الرَّزقِ رَضِي اهللُ مِنهُ بِالقَلیلِ مِنَ العَمَلِ؛ هر کس بـه رزق و
روزی کم از خدا راضی باشد ،خداوند از عمل کم او راضی مـیشـود»(همـان.)91 :2912 ،
امام (علیه السالم) در فرازی دیگر میفرماید «:پرداخت مخارج خانواده ،میان دو مرز قرار دارد:
مرز اسراف و زیادهروی (و تجملگرایی و پرمصرفی) ،و مرز اقتار (تنگگیـری و کمتـر از
حد الزم خرج کردن) و ایجاد کمبود در زندگی»(همان .)99،بیگمان در این دوره ،دوری
از تباهی اموال و مصرف غیر ضروری اموال و اسراف سبب تحقق اهداف اقتصادی و بهبود
اوضاع معیشتی و فضای کسب و کـار مـیشـود .هـر زمـان اسـراف و تبـذیر در خـانوادههـا
افزایش یابد ،ریخت و پاش به عنوان یک ضدارزش و فرهنگ غیر اسالمی در جامعه اشاعه
و نهادینه گردد بیشترین مشکالت اقتصادی و اجتماعی را بر خانواده و جامعهها تحمیل می-
کند که فزایش فشار روحی و روانی اقتصادی بر سرپرستان خانوارها بخش عمـدهای از ایـن
مشکالت خواهد بود.
.6پرهیز از مشاجره و جدال لفظي در خانواده(رعایت اخالق اسالمي در گفتار):

یکی از رذیلتها و صفات نکوهیده و ناپسندی که بهداشت و سالمت فکری و روانـی فـرد
و خانوادهها را به شدت تهدید میکند؛ مشاجره و بحث و جدلهای لفظی و گفتاری اسـت.
صفت نکوهیدهای که طی تحقیقات به عمل آمده در بسیاری موارد منجر شده است تا ایـن
مشاجرههای لفظی به مراحل طالق و طالقکشـی در خـانوادههـا و حتـی موجـب دعواهـا و
جدالهای فیزیکی در خانوادهها گردد .از اینرو پرهیـز از آن ،بـه عنـوان یـک اقـدام مـؤثر
برای حفظ سالمت و بهداشت روانی خانوادهها

در سیره حضرت امام رضا(علیـه السـالم)

مـورد
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سفارشهای قرار گرفته است ..حضرت امام رضا(علیـه السـالم)

در ایـن خصـوص مـیفرمایـد«:

پروردگار ،بگو مگو کردن (مجادله لفظی) و هدر دادن مال و زیاد سـؤال کـردن را دشـمن
مــیدارد (».صــالحی نجــفآبــادی)41 :2912 ،و در جــایی دیگــر مشــاجره خــانوادههــا بــا
همسایگان و دیگر خانوادهها را نهی میکند «:از مشاجره و مجادلهی بـا مـردم دوری کنیـد،
چون گستاخی و خودخواهی را آشکار و آبرو و عـزت را نـابود مـیسـازد»(حسـینی:2931،
 .) 14و در حدیثی دیگر به جای مشاجره و دعواهای لفظی ،محبت و مهربانی به همـدیگر را
به عنوان یک راهکار برای حفظ سالمت روح و بهداشت روان افراد مورد تأکید قـرار مـی-
دهد «:اَلتَّوَدُّدُ اَلي النّاسِ نِصفُ العَقلِ؛ نیمی از عقل و خـرد انسـانی در گـرو دوسـتی و
محبت به مردم اسـت»(حرّانـی2911 ،؛ )11و بـازدر جـایی دیگـر مـیفرمایـد «:در حقـوق و
اخالق و آداب معاشرت با مـردم چنـان رفتـار نمـا کـه دوسـت داری آن طـور بـا تـو رفتـار
نمایند»(عطاردی114،؛  )2411و خاتمـه بحـث اینکـه حضـرت

امـام رضـا(علیـه السـالم)

ارزش

صحبت نیکو و زیبا سخن گفتن را مورد سفارش قرار میدهد و میفرماید «:یکی از راههای
ارتباط با خداوند دهانهای شماست ،پس آن را پاکیزهنگه دارید(» 12همان.)111 ،
 -3پرهیز از فساد اخالقي و رعایت شئونات اسالمي در فضـای خـانواده و جامعـه:

رعایت ضوابط شرعی و توجه به شئونات اسالمی در زنـدگی ،ضـامن سـالمتی افـراد و
جامعه است که در آموزههای رضوی(علیه السـالم)

مورد تأکیـد و سفارشـات جـدی قـرار

گرفته است .به عنوان نمونه ،حضرت امام رضا (علیه السـالم)

دربـاره حجـاب کـه یکـی از

اصول مسلّم اخالق اسالمی در زندگی است ،با اشاره به برخی از آیـات قـرآن کـریم،
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 -پاکیزگی در این حدیث هم به معنای نظافت دهان و دندان است و هم گفتار و بیان زیبا و اسالمی است.
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رهنمودهای

فراوانی را بیان نموده است .در آموزههای رضـوی(علیـه السـالم)

آمـده اسـت

که ایشان از شایسته های رفتاری امـت ،خـودداری نمـودن از نگـاه بـه نـامحرم را مـورد
توجه قرار میدهد و با بیان آیه  91و  92سوره مـیفرمایـد  

...      ...  ؛ به مردان بـا ایمـان
بگو :دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو ببندند و پاکدامنی ورزنـد(نور 91 :و  .)92و
یا در بحث پرهیز از مشروبات الکلی و نوشیدنیهـای حـرام کـه متأسـفانه در برخـی از
جشنهای عروسی و در بین برخی خانوادهها رواج دارد میفرماید :آن کسی کـه ادعـا
میکند از دوستان و شیعیان ماست بایستی از خوردن مشروبات الکلی خـودداری ورزد
که این ها نوشیدنی دشمن ماست ،پس آنکـه بنوشـد از مـا نیسـت و میـان مـا و او هـیچ
ارتباطی نخواهد بود»(عطاردی2411 ،؛  .)911حتی امام رضا(علیه السـالم)

دربـاره لبـاس و

پوشاک نامناسب به نقل از جد بزرگوارش پیامبر اکرم میفرماید «:لَا تَلْبَسُـوا لِبَـاسَ
أَعْدَائِي وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا تَسْلُکُوا مَسَـالِكَ أَعْـدَائِي فَتَکُونُـوا
أَعْدَائِي کَمَا هُـمْ أَعْـدَائِي ؛ لباسـی مثـل لبـاس دشـمنان مـن نپوشـید و خـوراک و
نوشیدنی مثل خوراک و نوشیدنی دشمنان مـن نخوریـد و نیاشـامید و راه و روش شـما
مانند شیوه دشمنان من نباشد .اگر غیر از این عمل کنید ،شما نیز بدانید بـا مـن دشـمنی
کردهاید چنان که دشمن من هستند»( صدوق2931 ،؛ .)91
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جمعبندی و نتیجهگیری:
"بیماریهـای روحـی و روانـی" را « بیمـاریهـای تمـدن جدیـد» نـام نهـادهانـد .از ایـنرو،
راهکارهای مقابله با آن و تأمین بهداشت و سـالمت روانـی انسـان معاصـر اهمیـت ویـژهای
یافته است .به گونـهای کـه برخـی از روانشناسـان و جامعـهشناسـان ،عصـر حاضـر را عصـر
بیماریهای روحی و روانی نامیدهاند؛ بیماریهایی که هستهی مرکزی بسیاری از آسـیبهـا
و مشکالت انسان امروزی است .در این خصوص اسالم وجود آدمـی را متشـکل از دو بُعـد
روانی(غیر مادی) و جسمانی(مادی) معرفی میکند و گرچـه سـالمت هـر یـک را در گـرو
سالمت دیگری و متأثر از آن مـیدانـد امـا آمـوزههـای اسـالمی بـه اصـالت ،جـاودانگی و
بهداشت و سالمت روح بیشتر از سالمت جسم و بدن قائل است .در این رابطـه آمـوزههـای
رضوی(علیه السالم)

برای تأمین و حفظ سالمت و بهداشت روانـی انسـانها راهکارهـای معنـوی

حکیمانهای را در چهار بُعد و زاویه ارائه نموده است که به برخی از مهمتـرین آنهـا در ایـن
پژوهش اشاره شد:
الف) در بُعد بینشی :داشتن هویت دینـی ،اسـالمگرایـی و خـدامحوری در زنـدگی ،مـرگ
اندیشی و اعتقاد به معاد ،امید به آینده (مهدی باوری) و دوری از گناه و معصیت .ایـن نـوع
بینش و نگرش تفکری به در آموزههای رضوی(علیه السالم)

موجب مـیگـردد تـا انسـان تـا بـا

انتخاب رفتار حکیمانه و منطقی به سوی مراحل تکامل و سعادت گام بردارد و با موفقیّت از
پیچ و خمهای زندگی عبور کند و از سختیهـای زنـدگی بـا امنیـت و آسـودهخـاطر عبـور
نماید .ب) در بُعد فردی توجـه بـه صـفات پسـندیده اخالقـی و رفتـاری و دوری نمـودن از
رذایل اخالقی که سالمت روح و روان را به خطر مـیانـدازد مـورد تأکیـدات اساسـی قـرار
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گرفته است .در آموزههای رضوی(علیه السالم)

انسان اگر هر چه بیشتر و بهتر پایبند بـه صـفات

پسندیده رفتاری باشد و از صفات نکوهیده کـه بـه برخـی از آنهـا در پـژوهش اشـاره شـده
دوری نماید،دستیابی به سالمت و بهداشـت روان فـردی امـری حتمـی اسـت .ج) در بُعـد
خانوادهگی با رعایت اموری همچـون؛ مقیـد بـودن بـه واجبـات و احکـام عبـادی ،خـوش-
اخالقی ،صله رحـم ،احتـرام بـه پـدر و مـادر و ...دسـتورالعملهـایی جـدی اسـت کـه اگـر
خانواده ها به آن پایبند باشـند ،بهداشـت و سـالمت اعضـای خـانواده محقـق خواهـد شـد و
خانواده اسالمی با معیارهای رضوی شکل خواهد یافت .د) در حوزه اجتماعی که انشـاء اهلل
در پژوهشهای بعدی به آن پرداخته خواهد

حضرت امام رضا(علیه السـالم)

دسـتورالعملهـا و

آموزههایی را ارائه فرمودهاند که نگاه راهبردی به آنان به عنـوان فصـل مکمـلکننـده ابعـاد
ذکر شده ،موجبات تحقق جامعه سـالم و مدینـه فاضـله رضـوی(علیـه السـالم) را فـراهم خواهـد
آورد .جامعهای که در آن انسان جایگاه حقیقی خود را مییابـد و راه سـعادت و رسـتگاری
را به نحو شایستهای میپیماید.
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منابع و مآخذ
 قرآن کریم.
 نهجالبالغه.
 صحیفه سجادیه.
 مفاتیح الجنان.
 ابنبابویه ،محمدبن علـی( )2939عیون اخبـار الرضـا ،ترجمـه :علـیاکبـر غفـاری.تهران :انتشارات صدوق.
 ابنکثیر دمشقی ،اسماعیلبن عمـرو( )2423تفسیر القرآن العظیم؛ جلـد  .2بیـروت:دارالکتب العلمیه ،محمدعلی بیضون.
 احمدیفر ،مصطفی( )2931تأمین بهداشت روانـي اقتصـاد و تقویـت آن ازمنظر آموزههای دیني ،تهران؛ دو فصلنامه تخصصی پژوهشهـای میـان رشـتهای
قرآن کریم .سال دوم ،شماره چهارم.
 اصــفهانی ،محمــد مهــدی( )2932بــازنگری در تعریــف ،مفهــوم ،محتــوا وویژگیهای طب اسالمي با الهام از رهنمودهـای امـام علـيبـن موسـي-
الرضا(علیه السالم)  ،مجموعه مقاالت منتخب جشنواره رضوی ،پژوهشگاه فرهنـگ ،هنـر
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
 بینام( )2911اسالم و بهداشت روان ،نقش دین در بهداشت روان ،قم :دفترنشر معارف.
 پایگاه اطالعرسانی حوزه نت(.http://www.hawzeh.net :)2913 حرّانی ،ابومحمد( )2911تحفالعقول ،ترجمه :احمد آرام .تهران :دفتر نشر فرهنگاسالمی.
 -حسینی ،سید محمد( )2931فلسفه اخالق ،در .:www.pajoohe.com
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 حکیمی ،محمدرضا( )2911الحیاه .ترجمـه :احمـد آرام .تهـران :دفتـر نشـر فرهنـگاسالمی.
 خورشیدی ،غالمحسین()2911درآمدی بـر بـازدهي اقتصـادی ـ اجتمـاعيآموزش عالي ،تهران ،مجله فرهنگ اندیشه.
 خونجی اصفهانی ،روزبهان .وسیله الخادم إلي المخدوم ،لبنان؛ انتشارات :فضل. ریشهری محمدی ،محمد( )2913میزان الحکمه ،مکتبه األعالم األسالمی. زارع ،راضیه؛ ابوذر ،زارع( )2913بهداشت و سالمتي روان از دیدگاه قـرآن،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.
 زینلـی ،روحاهلل( )2932عناصر و اصول بهداشت و سـالمت در آرمـان شـهررضوی  ،مجموعـه مقـاالت منتخـب جشـنواره رضـوی ،پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
 سمرقندی ،نصربن محمدبن احمد .بحرالعلوم .جلد 2؛ انتشارات :بیتا. شاملو ،سعید( )2931بهداشت رواني ،تهران؛ انتشارات رشد ،چاپ .29 شرفی ،محمدرضا( )2913مهارتهای زندگي در سیره رضوی ،مشـهد :آسـتانقدس رضوی.
 -شکوری ،جواد( )2932نقد سندی رسالة ذهبیه معروف به طب امام

رضـا(علیـه

الســالم)  ،مجموعــه مقــاالت منتخــب جشــنواره رضــوی ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
 صالحی نجفآبادی ،عبداهلل( )2912چهـل داسـتان و چهـل حـدیث از امـامحسن عسکری(علیه السالم)  ،قم :مهدی یار.
 صانعی ،سیّد مهدی( )2911بهداشت روان در اسـالم ،بوسـتان کتـاب؛ قـم :دفتـرتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
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 طبرسی ،رضیالدین حسن بنفضل(2421ه .ق) مکارم األخالق ،قم :شریف رضی. عطاردی ،عزیزاله( )2411مسنداألمام رضا(علیه السالم)  ،مشهد :آستان قدس رضوی. غفاری ،علیاکبر و حمیدرضا مستفید( )2939ترجمه عیون أخبارالرضا(علیه السـالم) ،تهران :انتشارات صدوق.
 فرهنگی ،علـیاکبـر( )2913ارتباطـات انسـاني ،جلـد  .2تهـران :مؤسسـه خـدماتفرهنگی رسا.
 کاشانی ،مال فـتحاهلل( )2991تفسیر منهج الصادقین في الـزام المخـالفین ،ج،1تهران :انتشارات :محمدحسن علمی.
 کلینی رازی ،محمدبن یعقـوب( )2421اصول کافي؛ ترجمـه و تصـحیح محمـدباقرکمرهای و محمدباقر بهبودی .تهران.
-

کلینی ،محمدبن یعقوب( )2421فروع کافي ،تهران :دارالمکتب.

 گروه تحقیق و تألیف ولیعصر( )2911عشق هشتم ،انتشارات اندیشه مانـدگار ،چـاپاول.
 گنجی ،حمزه( )2911بهداشت رواني ،تهران؛ انتشارات ارسباران. لشکری ،محمد( )2912بهداشت رواني در اسالم ،قزوین؛ مجلـه دانشـگاه علـوم-پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین ،شماره .14
 مجلســی ،محمــدباقر()2932بحــاراألنوار؛ ترجمــه :علــی دوانــی .تهــران؛ دارالکتــباألسالمیه.
 -محمدآبادی ،حمیدحسیننژاد( )2932فلسفه احکام در آموزههای امام

رضا(علیـه

الســالم)  ،مجموعــه مقــاالت منتخــب جشــنواره رضــوی ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
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-

مــدیر شــانهچــی ،کــاظم( )2913چهــل حــدیث از حضــرت امــام رضــا(علیــه الســالم)

درhttp://www. Tebyan. Net:

 مطهری ،مرتضی( )2913تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :انتشارات صدرا. مکارم شیرازی ،ناصر( )2934تفسیر نمونه ،جلد  .19قم :مدرسـه امـام علـیبـن ابـی-طالب.
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی ()2934آیین انقالب اسـالمي(،گزیـدهای ازاندیشه و آرای امام خمینی) .تهران :مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
 نبیاللهـی( )2932جوان و سبك زندگي مطلوب از دیدگاه قـرآن ،فصـلنامهتخصصی مطالعات جوان و رسانه ،مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما .شماره .1
 وفایی همدانی ،کاظم( )2919دره البیضاء ،تهران :چاپخانه آفتاب. نظری ،نصراهلل(  )2931بررسي ارزشهای فرهنگـي جامعـة زمینـهسـاز ،قـم:مؤسسه آینده روشن.
 حائری پور ،محمد مهدی( )2931شـاخصهـای فرهنگـي جامعـة زمینـهسـازظهور ،قم :مؤسسه آینده روشن.
 صدوق ،محمدبن علـی ابـن بابویـه( )2931عیـون اخبـار الرضـا ،تصـحیح مهـدیالجوری ،تهران :نشر جهان.
 فتحآبادی ،محمـود( )2931جایگاه قرآن کریم در برخـورد امـام رضـا(علیهالسالم) با منحرفین و گروههای فتنه،تهران :انتشارات اسوه؛ چاپ اول.
 عباسیولیدی ،محسن ،معلمی ،عباس( )2931سبكزندگي اسالمي ،آسیبهـا وراهکارها ،قم؛ انتشارات؛ مرکز پژوهشهای اسالمي صدا و سـیما ،شـماره
نهم؛ چاپ اول.
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 نورمحمدی ،محمدرضا ،مردانپور شهرکردی ،الهام ،راستی ،مـریم( )2931قـرآن وراهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشـت روانـي انسـانها ،فصـلنامة علمـی
پزوهشی کتاب قیّم .سال اول ،شماره دوم ،چاپ اول.

