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صاحب امتیاز :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم قرآنی شاهرود
مدیر مسئول :داود صائمی ،استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سردبیر :ابراهیم ابراهیمی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
ابراهیم ابراهیمی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
محمد جواد اسکندرلو ،استاد مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی
محمد هادی امین ناجی ،استاد دانشگاه پیام نور
علی حسن بیگی ،دانشیار دانشگاه اراک
سید عبدالرسول حسینیزاده ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کرم سیاوشی ،دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
الهه شاه پسند ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
روح اله محمد علی نژاد عمران ،دانشار دانشگاه عالمه طباطبائی
کارشناس نشریه :محمد رضا جاللی
ویراستار ادبی :علی ایمانینسب
مترجم انگلیسی :حسن عالمی بکتاش
طراحی و صفحه آرایی :محمد فرهمند
این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.
فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث بر اساس مجوز شماره 86795
مورخ  1399/08/12اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر میشود.

راهنمای ارسال مقاله

« -1فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» در پذیرش یا رد و ویرایش علمی
و ادبی مقاالت ،آزاد است.
 -2مقاالت ارسالی به «فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» نباید قبال در
جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.
 -3با توجه به اینکه همه مقاالت فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند،
برای تسریع فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله ،از اصالت مقاله خود
از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
-4فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی
که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده ،معذور است.
فرآیند ارسال مقاله به نشریه

 -1نویسنــدگـان بایـد فقـط از طـریق بخـش ارسـال مقــاله ســامانه نشــریه (بـه آدرس
 )/http://arq.quran.ac.irجهت ارسال مقاله اقدام کنند ،به مقاالت ارسالی از طریق ایمیل یا
ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2برای ارسال مقاله ،نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش ارسال مقاله اقدام به ثبت نام در
سامانه نشریه نماید.
 -3نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه
مجله دنبال نمایند.
قالب و موضوع مقاالت مورد پذیرش

 -1فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث ،فقط مقاالتی را که حاصل
دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید است را می پذیرد.
 -2مجله از پذیرش مقاالت مروری صرف ،گردآوری و گزارشی ،ترجمه معذور است.
فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
 .1فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)
 .2فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی)

  4فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال دوم /شماره  / 1بهار  /1401پیاپی 5

.3فایل تعهد نامه (با امضای همه نویسندگان)
.4تکمیل و ارسال فرم عدم تعارض منافع ،توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.
(ارسال مقاله برای داوری ،مشروط به ارسال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطالعات در
سامانه است).
حجم مقاله:

تعداد واژگان مقاله :بین  5000تا  7500واژه
تعداد کلیدواژه ها 4 :تا  7کلیدواژه
تعداد واژگان چکیده 170 :تا  200واژه (چکیده باید شامل هدف ،مساله یا سوال اصلی
پژوهش ،روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد)
نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

 -1نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد .عبارت
(نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
 -2فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و
اطالعرسانی های بعدی با وی صورت می گیرد.
 -3تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقاالت ،اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات
سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:
 -1اعضای هیات علمی :رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار ،استاد) ،گروه ،دانشگاه،
شهر،کشور ،پست الکترونیکی
 -2دانشجویان :دانشجوی (کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،دانشگاه،
شهر،کشور ،پست الکترونیکی
 -3افراد و محققان آزاد :مقطع تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته
تحصیلی ،سازمان محل خدمت ،شهر،کشور ،پست الکترونیکی
 -4طالب :سطح( ،)2،3،4رشته تحصیلی ،حوزه علمیه /مدرسه علمیه ،شهر،کشور ،پست
الکترونیکی.
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ساختار مقاله:

بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:
 .1عنوان
 .2چکیده فارسی (تبیین موضوع/مساله/سوال ،هدف ،روش ،نتایج)
 .3مقدمه (شامل تعریف مساله ،پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی) ،اهمیت و ضرورت انجام
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله)
 .4بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)
 .5نتیجه گیری (بحث و تحلیل نویسنده)
 .6منابع (منابع غیرانگلیسی عالوه بر زبان اصلی ،باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از
بخش کتابنامه ،ذیل عنوان  Referencesدرج شوند).
درج پانویس ،ارجاعات درون متن و منابع:
 -1از اشاره مستقیم  /غیرمستقیم به نام نویسنده  /نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری
شود.
 -2اسامی خاص و اصطالحات التین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.
 -3از نقل قول های مستقیم و طوالنی پرهیز شود (الزم است حتما در مقاله مشخص باشد
کدام بخش از متن ،نقل قول مستقیم است).
 -4نقل قول های مستقیم حداکثر تا  ۴۰کلمه در درون عالمت نقل قول " " و بیش از آن
به صورت تورفتگی نوشته شود.
ارجاعات درون متن

 -1به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.
 -2اطالعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
 -3برای تاریخ های قمری و میالدی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود 1340.ق /
1998م
 -4در صورتی که از یک نویسنده در یک سال ،دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد
قرا رگرفته باشد ،پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) برای منابع فارسی یا ( )a , bبرای
منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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 -5اگر منبع مورد استناد ،دو یا سه نویسنده داشت ،نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
 -6اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد ،تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و
پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.
 -7اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد ،با نقطه ویرگول؛ از هم جدا میشوند.
فهرست منابع پایانی:

 -1قرآن و نهج البالغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار
نمی گیرند.
 -2در بخش  Referencesکه منابع به انگلیسی درج می شوند ،نام خانوادگی نویسنده به
صورت کامل ،اما از نام نویسنده  ،صرفا حرف اول درج می شود .مثالAlston, W :
 -3درج شناسه  DOIبرای مقاالتی که دارای این کد هستند ،الزامی است.
 -4منابعی که در این بخش درج می شوند ،حتما باید در متن استفاده شده باشند( .منابعی
که صرفا برای مطالعه و آ گاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند ،و در متن به آنها ارجاع
داده نشده ،نباید در بخش منابع درج شوند).
 -5نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.
 -6اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند ،حتما باید
نام نویسنده درج شود ،استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر
یکی از رشته های دانشگاهی و حوزوی قرآن و حدیث است که ساالنه پژوهش های زیادی
در این رشته انجام و منتشر می شود ،شاید بتوان گفت بیشتر پژوهش های انجام شده در حوزه های
نظری ،توسعه ای و غیرکاربردی است .وجود تحقیقات فراوان غیرکاربردی و بدون اولویت یا با
اولویت کم ،ضرورت توجه و جهت دهی تحقیقات به سمت کاربردی سازی آن ها را دوچندان می
کند .هرچند در دیگر رشته های دانشگاهی ،مجالتی با عنوان تحقیقات کاربردی وجود دارد اما در
حوزه قرآن و حدیث چنین مجله ای نبوده و به همین سبب ضرورت داشت تا تحقیقات کاربردی در
حوزه قرآن و حدیث ایجاد شده و همانطور که دیگر رشته ها در این بعد گام برداشتند؛ رشته قرآن و
حدیث نیز در این عرصه ورود کرده و در جهت کاربردی سازی تحقیقات و جهت دهی آن اقدام
نماید.
مجله تحقیقات کاربری در حوزه قرآن و حدیث در همین راستا ایجاد شده و هدف آن سوق
دادن پژوهشگران به انجام پژوهشهای ملموس و مرتبط با افرادجامعه و زندگی آن ها است .تا مخاطبان
این نشریه بتوانند در سایه عمل به قرآن و حدیث ،زندگی بهتر داشته و از انواع آسیب ها دور بمانند.
سردبیرفصلنامه
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ABSTRACT
In examining the system of Islamic Iranian society, one of the most important
and fundamental issues that we are facing today is the way of "lifestyle". Examining this issue is important from two sides; First of all, lifestyle takes the
process of human life out of emptiness and aimlessness and gives it meaning. Another is that choosing the right lifestyle can guarantee the future of a
nation in terms of prosperity; because in today's world, due to the vastness
of the virtual space and the variety of media, different styles of life are always
offered to the society. Therefore, it is very important to have a framework and
basic principles to choose the right lifestyle in order to achieve a good life. It
should also be noted that one of the most important concerns of the Supreme
Leader, as an Islamic ruler and religious jurist, is the discussion of lifestyle,
which he has emphasized the importance of in his various statements. In this
article, the author intends to use the analytical descriptive method and examine the thoughts of Ayatollah Ali Khamenei, to examine his views on lifestyle
in three axes: "approach", "basis" and "implementation". Finally, the approach
of the wise leader of the revolution regarding the category of lifestyle is based
on the two foundations of "attitude" and "behavior". The Supreme Leader believes that the basis of the lifestyle should be derived from the teachings of the
Quran, and in order for the lifestyle to move from the theoretical stage to the
practical stage, it is necessary to consider two issues; One is "explaining the
correct lifestyle" and the other is "avoiding incorrect imitation and modeling".
KEYWORDS: Supreme Leader, Lifestyle, Approach, Basis, Method of Implementation.
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بررسی سبک زندگی از منظر آیتالله خامنهای
با تأکید بر رویکرد ،مبنا و نحوۀ اجرا
(تاریخ دریافت - 1401/03/17 :تاریخ پذیرش)1401/04/23 :
محمد قاسمی شوب

1

سیدمجید نبوی

2

چکیده

نظام مسائل جامعۀ ایران اسالمی یکی از مهمترین و بنیادینترین مسائل روز
در بررسی ِ
که با آن مواجه هستیم ،چگونگی «سبک زندگی» است .بررسی این مسئله از دو جهت
اهمیت دارد؛ نخست اینکه سبک زندگی ،روند حیات انسان را از پوچی و بیهدفی
خارج میکند و به آن معنا میبخشد .دیگر آنکه انتخاب سبک زندگی صحیح ،میتواند
آیندۀ یک ملت را از حیث سعادت تضمین کند؛ زیرا در دنیای امروز ،بهدلیل گستردگی
فضای مجازی و تنوع رسانهها ،همواره سبکهای مختلفی از زندگی ،به جامعه عرضه
اصول اساسی ،برای انتخاب سبک زندگی مناسب،
میشود؛ لذا داشتن چارچوب و
ِ
بهمنظور نیل به حیات طیبه ،از اهمیت فروانی برخوردار است .همچنین باید عنایت
فکری مقام معظم رهبری ،بهعنوان حاکم
داشت که یکی از مهمترین دغدغههای
ِ
اسالمی و ولیفقیه ،بحث سبک زندگی است که در بیانات مختلف ایشان ،بر اهمیت
این موضوع تأکید بسیاری نمودهاند .در این نوشتار ،نگارنده درصدد است ،با استفاده
دیدگاه
از روش توصیفیتحلیلی و بررسی اندیشههای حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای،
ِ
ایشان را درزمینۀ سبک زندگی در سه محور «رویکرد» و «مبنا» و «عملکرد» بررسی
کند .درنهایت اینکه ،رویکرد رهبر فرزانۀ انقالب دربارۀ مقولۀ سبک زندگی ،بر دو پایۀ
رویکرد «نگرشی» و «رفتاری» استوار است .مقام معظم رهبری معتقدند که باید مبنا
اساس سبک زندگی ،برگرفته از آموزههای قرآنی باشد و برای اینکه سبک زندگی
و ِ
از مرحلۀ نظری به مرحله عملی برسد ،الزم است دو مسئله را مد نظر قرار دهیم؛ یکی
الگوسازی ناصحیح» است.
«تبیین درست سبک زندگی» و دیگری «پرهیز از تقلید و
ِ
کلیدواژهها :مقام معظم رهبری ،سبک زندگی ،رویکرد ،مبنا ،نحوۀ اجرا.
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 -2دانش آموخته دکتری ،علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران ،پست الکترونیکیmajidnabavi1366@gmail.com :
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مقدمه

امروزه بهدلیل فراهم شدن زیرساختهای ارتباط و وجود فضای مجازی ،انسانها در هر جای
این دنیا باشند ،بهراحتی از اوضاعواحوال همدیگر آ گاهی پیدا میکنند .بهنوعی در بستر این
ً
فضا انسانها خواسته یا ناخواسته دائما در حال انتقال فرهنگها به یکدیگر هستند .در کنار این
موضوع ،اقتضائات زندگی مدرن بهتدریج شرایطی را پدید آورد که دانشمندان علوم اجتماعی
بیشازپیش به الگوهای خاصی برای زندگی اندیشیدند؛ شرایطی از قبیل کار ،تولید ،انباشتگی
فراغت بیشتر برای بخش زیادی از بدنۀ اجتماع در قرن
کاالهای مصرفی و فراهم شدن اوقات
ِ
بیستم ،الگوهای خاصی از کار ،مصرف و گذراندن اوقات فراغت را به وجود آورد (فاضل قانع،
 .)۱۰ :۱۳۹۱مجموع این موارد سبب شده است که امروزه سبک زندگی موردنظر پژوهشگران
قرار بگیرد.
بهطورکلی جوامع مختلف با توجه به فرهنگی که دارند ،دارای سبک زندگی منحصر به
خود هستند؛ و این سبک زندگی بهدلیل افزایش ارتباطات و پیشرفتهای مادی در دنیای مدرن،
همواره نیازمند تطبیق و بهروز شدن است (خامنهای)1398/10/27 :؛ درنتیجه پایدار ماندن سبک
زندگی و دوری از هرگونه آفات ،نیازمند سیاستگذاری بخش حاکم بر جامعه در سطح کالن
است؛ و این موضوع تا حد زیادی وابسته به نحوۀ بینش و تفکر بخش حاکم بر جامعه است .در
این راستا ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،در جایگاه رهبر جامعه و در جایگاه حاکم اسالمی
ً
اجتماع ،به مسئلۀ سبک زندگی اهمیت فراوانی دادهاند و بارها و مکررا در سخنان خود در این
مورد تبیین و تحلیلهای ارائه کردهاند تا آنجا که از دیدگاه مقام رهبری ،سبک زندگی در حقیقت
همان «عقل معاش» (خامنهای )1391/7/23 :است (احمدی )62 :1394 ،که در روایات از آن
سخن رفته است .این موضوع درحقیقت« ،نرمافزار تمدن اسالمی» (همان) یا ابزار هویتساز آن
(خامنهای )1398/02/11 :به شمار میرود (نوروزی .)14 :1393 ،ایشان درزمینۀ سبک زندگی
دارای دغدغه هستند و بر این باورند که در سبک زندگی فعلی عیوبی دارد که باید برطرف شود:
«ما در سبک زندگی مشکالتی داریم .یکی از مشکالت ما ،مصرفگرایی است .یکی
از مشکالت ما ،اسراف و زیادهروی و زیاد خرج کردن است .یکی از مشکالت ما رفاهطلبی
ِ
افراطی است .یکی از مشکالت ما اشرافیگری است .اشرافیگری ّ
متأسفانه از طبقات باال
متوسط _ [یعنی] از قشرهای ّ
سرریز میشود به طبقات پایین؛ آدم ّ
متوسط _ هم وقتی میخواهد
میهمانی بگیرد ،وقتی میخواهد عروسی بگیرد ،مثل اشراف عروسی میگیرد .این عیب است؛

  12فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال دوم /شماره  / 1بهار  /1401پیاپی 5

این خطاست ،این ضربه به کشور میزند .زیاد مصرف کردن ،زیادی خواستن ،زیادی خوردن،
زیادی خرج کردن ،جزو عیوب مهم ماست در سبک زندگی ما» (خامنهای)1397/01/01 :
(احمدی.)82 :1384 ،
با توجه به آنچه گذشت ،نگارنده در پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از روش
توصیفیتحلیلی و با مراجعه به بیانات و مکتوبات رهبر انقالب و همچنین منابع کتابخانهای
دیدگاه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) را درزمینۀ سبک زندگی در سه حوزۀ
رویکرد و مبنا و نحوۀ اجرا تحلیل و بررسی کند.
در بررسی پیشینۀ این تحقیق درزمینۀ سبک زندگی از دیدگاه آیتاللهالعظمی خامنهای
(مدظلهالعالی) نوشتارهایی نگاشته شده است که به برخی از مرتبطترین آنها اشاره میشود:
ِ
صفاری انارکی ( )1395در مقالهای با عنوان «الزامات اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با الگوی
سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری» ضمن تأکید بر دو مقولۀ اقتصاد مقاومتی و سبک
زندگی ،سعی کرده است که با رویکرد اقتصادی بین سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی پیوند
برقرار کند همچنین ظهرابی و محبی ( )1398در تحقیقی با عنوان «اهمیت تربیت بدنی در
سالمت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)» با رویکرد
ورزشی و نظامی سعی کرده است که سبک زندگی را از دیدگاه آیتالله خامنهای در سه حوزۀ
سالمت جسمانی ،سالمت روحیروانی و سالمت معنوی تبیین کنند .در این دو نوشتار رویکرد
نگارندگان آن به سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری جزئی و محدود به یک موضوع
خاص بوده است درحالیکه نگاه تحقیق حاضر بنیادین و اصولی است؛ اما عالوه بر این مقاالت،
نوشتارهای دیگری هم وجود دارد که با دید کلی بیان سبک زندگی از دیدگاه رهبر انقالب
پرداختهاند .امینی و حاللخور ( )1394در مقالۀ «مؤلفههای سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام
معظم رهبری» تنها مؤلفههای سبک زندگی از دیدگاه ایشان را کرده است و آن را در پنج حوزۀ
اندیشه ،خلقیات فردی ،خانواده ،خلقیات اجتماعی ،و کسبوکار تبیین کرده است .بنائیان
سفید و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان «واکاوی مفهومی سبک زندگی اسالمی ایرانی
از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینۀ آیات و روایات» به بررسی و مقایسه سبک زندگی از دیدگاه
مقام معظم رهبری و امام خمینی با آیات و روایات در ساحتهای ششگانه ،و عناصر پنجگانه
(تفکر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق) و عرصههای چهارگانۀ ارتباطی (خود ،خالق ،خلق
و خلقت) و مؤلفههای برنامۀ پنجگانه (ساختار ،هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی) پرداختهاند .در
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این نوع آثار ،بهرغم اینکه نگارندگان از جنبۀ کالن و کلی به موضوع سبک زندگی در دیدگاه
رهبر انقالب پرداختهاند ،اما ،برخالف این نوشتار ،نهتنها به اصول و بنیاد فکری سبک زندگی
ازنظر آیتاللهالعظمی خامنهای نپرداختهاند ،بلکه در برخی موارد سعی در مطابقت اندیشۀ ایشان
با مبحث علمی موردنظر خویش داشتهاند.
 .1لزوم پرداختن به سبک زندگی

رهبر انقالب در تشریح لزوم توجه به سبک زندگی ،سه محور مهم را بیان میکنند:
الف) سبک زندگی یکی از بخشهای متنی رسیدن به تمدن نوین اسالمی است.
ایشان معتقدند تمدن نوین اسالمی دو بخش دارد :بخش «ابزاری» و بخش «متنی» که
قسمت متنی بخش اساسی و حقیقی این تمدن است؛ و آن چیزهایی است که متن زندگی ما را
تشکیل میدهد که از آن با عنوان سبک زندگی یاد میکند (خامنهای( )1391/07/23 :غفاری
هشجین و ناصرخاکی.)135 :1395 ،
ب) سبک زندگی بخشی از هدایتگری و استقالل فرهنگی است که پرداختن به این موضوع
نسبت به هدایتگری سیاسی مهمتر و اساسیتر است (خامنهای( )1394/10/14 :موسوی نیا؛
جلیلیان.)32 :1397 ،
ج) سبک زندگی یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی است.
ازنظر ایشان ،بهطور کلی ،انسان ،با هر اعتقادی ،نیاز دارد برای زندگی خود چارچوبی داشته
باشد و این چارچوب همان سبک زندگی است« :اگر فرد به معنویت اعتقاد داشته باشد که
هدف آن ،رستگاری و فالح و نجاح انسان است ،باید به سبک زندگی اهمیت دهد و اگر هم
به معنویت اعتقاد نداشته باشد ،برای یک زندگی راحت ،زندگی برخوردار از امنیت روانی و
اخالقی ،باز پرداختن به سبک زندگی مهم است» (خامنهای( )1391/07/23 :کرمانی:1395 ،
 .)358این چارچوب در سه سطح ساختن تمدن ،فرهنگ و پیشرفت جامعه میتواند بر یک ملت
تأثیرگذار باشد.
بحث سبک زندگی بهطور جدی برای نخستین بار در سفر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
به خراسان شمالی مطرح شد .ایشان در این سفر دربارۀ سبک زندگی مسائلی را مطرح کردند:
الف) کار .1 :چرا فرهنگ کار جمعی در جامعۀ ما ضعیف است؟  .2بعضیها با داشتن
توان کار ،از کار میگریزند .علت کارگریزی چیست؟  .3وجدان کاری در جامعه چقدر وجود

  14فصلنامه علمی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث  سال دوم /شماره  / 1بهار  /1401پیاپی 5

دارد؟  .4چرا به ما میگویند که ساعات مفید کار در دستگاههای اداری ما کم است؟ هشت
ساعت کار باید بهقدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا بهقدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو
ساعت؟ مشکل کجاست؟
ب) خانواده .1 :چرا در برخی از بخشهای کشورمان طالق زیاد است؟  .2چرا صلۀ رحم در
بین ما ضعیف است؟ .3چه کنیم که حق همسر (حق زن ،حق شوهر) ،حق فرزندان رعایت شود؟
 .4چه کنیم که طالق و فروپاشی خانواده ،آنچنان که در غرب رایج است ،در بین ما رواج پیدا
نکند؟  .5حد زادوولد در جامعۀ ما چیست؟  .6در آیندۀ نهچندان دوری ،جامعه پیر خواهد شد؛
این چهرۀ جوانی که امروز جامعۀ ایرانی دارد ،از او گرفته خواهد شد .حد زادوولد چقدر است؟
ج) آسیبهای اجتماعی .1 :چرا در برخی از بخشهای کشورمان روی آوردن جوانها به
مواد مخدر زیاد است؟
د) روابط اجتماعی .1 :چرا در روابط همسایگیمان رعایتهای الزم را نمیکنیم؟  .2آیا
ما در بازار ،در ادارات ،در معاشرتهای روزانه ،به همدیگر بهطور کامل راست میگوییم؟ .3
آپارتماننشینی چقدر برای ما ضروری است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها
را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت میکنیم؟  .4در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ .5
چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟  .6چه کنیم که ریشۀ ربا در جامعه قطع شود؟  .7چه
کنیم که زن در جامعۀ ما ،هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگیاش محفوظ بماند ،هم بتواند
وظائف اجتماعیاش را انجام دهد ،هم حقوق اجتماعی و خانوادگیاش محفوظ بماند؟ چه کنیم
که زن مجبور نباشد بین این چند تا یکیاش را انتخاب کند؟  .8در محیط اجتماعی ،برخیها
پرخاشگریهای بیمورد میکنند؛ علت پرخاشگری و بیصبری و نابردباری در میان بعضی از
ماها چیست؟  .9انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟  .10تجملگرائی چیست؟ بد
است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چهکار کنیم که از حد خوب
فراتر نرود ،به حد بد نرسد؟
هـ) التزام به قانون .1 :چرا درزمینۀ فرهنگ رانندگی در خیابان ،ما مردمان منضبطی بهطور
کامل نیستیم؟  .2حقوق افراد را چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانهها چقدر مراعات میشود؟ در
اینترنت چقدر مراعات میشود؟  .3چقدر به قانون احترام میکنیم؟ علت قانونگریزی ،که یک
بیماری خطرناکی است ،در برخی از مردم چیست؟
و) تفریح :الگوی تفریح سالم چیست؟
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فراگیر همۀ
ز)  .1 :نوع معماری در جامعۀ ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و
ِ
بخشهای زندگی ،داخل در این مقولۀ سبک زندگی است؛ در این بخش که بخش اصلی و
حقیقی و واقعی تمدن است و مبتنی بر رفتارهای ماست .چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با
نیازهای ماست؟ چقدر عقالنی و منطقی است؟
ح) پوشش و آرایش .1 :طراحی لباسمان چطور؟  .2مسئلۀ آرایش در بین مردان و زنان
چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟
ط) تولید و مسائل اقتصادی .1 :محکمکاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در
بخشهای مختلف ،چقدر موردتوجه و اهتمام است؟  .2میان بسیاری از مردم ما مصرفگرایی
رواج دارد؟ آیا مصرفگرایی افتخار است؟ مصرفگرایی یعنی اینکه ما هرچه گیر میآوریم،
صرف اموری کنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست.
ی) نظریهپردازی .1 :چرا برخی از حرفهای خوب ،نظرهای خوب ،ایدههای خوب ،در حد
رؤیا و حرف باقی میماند؟ (خامنهای( )1391/07/23 :همتی فاخر)327 :1392 ،
با توجه به سؤاالتی که مقام معظم رهبری مطرح کردهاند دو نکته ازنظر ایشان حائز اهمیت
است؛ نخست اینکه با سبک زندگی باید بهصورت مسئلهمحور برخورد کرد و دیگر اینکه علیرغم
گستردگی مسائل و موضوعات در سبک زندگی ،باید بهصورت جزئی در مسائل آن ورود کرد تا
بتوان درنهایت ،سبک زندگی منسجمی به دست آورد.
 .2رویکرد 1سبک زندگی

در مفهوم سبک زندگی ،رویکردها نقش مهمی دارند؛ بهطورکلی دو رویکرد به سبک زندگی
وجود دارد .1 :رویکرد جامعهشناسان که سبک زندگی را از جنس رفتار میدانند؛  .2رویکرد
روانشناسان که ارزشها و نگرشها را بخش مهمی از سبک زندگی معرفی میکنند (فاضلی،
 .)82 :1382با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری ،مییابیم که هر دو نگرش (نگرشی و رفتاری)
در نگاه ایشان به سبک زندگی دخیل است:
الف) رویکرد نگرشی :از نگاه آیتالله خامنهای اساس و ریشۀ سبک زندگی تابعی از تفسیر
فردی ما از زندگی است ،به این صورت که هر انسانی در زندگی دارای هدف خاص خودش است؛
. -1منظور از «رویکرد» در اینجا «رویکرد کالن» است.
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درنتیجه ،بهطور طبیعی با توجه به آن هدف ،سبک زندگی خود را انتخاب میکند (خامنهای:
( )1391/07/23موسوی نیا و جلیلیان .)37 :1397 ،درواقع ایشان نگرش و بینش فردی را که
شکلدهندۀ هدف است در تعیین سبک زندگی مؤثر میدانند .مقام معظم رهبری معتقدند سبک
زندگی باید بر اساس نگرشی معین شکل و قالب بگیرد و اساس آن هم اعتقادی قوی است.
ایشان در این زمینه میگویند« :حاال آن چیزی که به آن ایمان داریم ،میتواند لیبرالیسم باشد،
میتواند کاپیتالیسم باشد ،میتواند کمونیسم باشد ،میتواند فاشیسم باشد ،میتواند هم توحید
ناب باشد .درنهایت اینکه ایمان اساس انتخاب سبک زندگی است» (خامنهای)1391/07/23 :
(همان.)38-37 :
با توجه به اینکه سبک زندگی موردنظر ایشان سبک زندگی اسالمی است ،معتقدند اجرای
سبک زندگی اسالمی باید منطبق با آموزههای قرآنی باشد (خامنهای)1396/01/21 :؛ چراکه
اساس آموزههای قرآن مبتنی بر توحید ناب و ایمان به خداست.
ب) رویکرد رفتاری :حضرت آیتالله خامنهای در بخشی دیگر از رویکرد خود به سبک
زندگی به جنبۀ رفتاری و عملکردی آن نیز توجه دارند و معتقدند سبک زندگی به تمامی مسائلی
بر میگردد که نوع و رفتار زندگی انسان را شکل میدهند؛ مسائلی مانند خانواده ،سبک ازدواج،
نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشپزی ،نوع تفریحات ،مسئلۀ خط،
مسئلۀ زبان ،مسئلۀ کسبوکار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانشگاه ،رفتار ما در مدرسه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی و غیره از این دست هستند (خامنهای( )1391/07/23 :سقازاده،
.)130 :1396
با توجه به دو رویکرد مقام معظم رهبری میتوان اظهار داشت که نگرشی آن ،پایه و اساس
رویکرد ایشان به سبک زندگی را تشکیل میدهد که به عقیدۀ ایشان برای شکل دادن به آن باید
به آموزههای قرآنی مراجعه کرد؛ اما رویکرد دوم یعنی بخش رفتاری آن متأثر از رویکرد نگرشی
است و هراندازه پایههای رویکرد نگرشی (ایمان و اعتقادات) مستحکم گردد؛ رویکرد رفتاری
نیز متناسب با آن تقویت خواهد شد.
برای نمونه ،رهبر انقالب در مورد حضور جوانان در جبهه و سبک زندگی آن دوران این دو
رویکرد را اینچنین بیان میکنند« :هیجان جنگ و رفتن در میدان جنگ یک مسئله است که
چیز باارزشی است که کسانی جانشان را کف دست بگیرند و بروند بجنگند (رویکرد فتاری)؛
ّ
خصوصیات زندگی ،سابقه و پشتوانۀ فکری و اعتقادی شخص هم یک مسئلۀ
لکن روحیات،
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دیگری است که این خیلی مهم است (رویکرد نگرشی)» ( خامنهای( )1395/07/05 :ر.ک:
احمدی.)217 ،1394 ،
 .3مبنا

حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای دو سبک کلی را برای زندگی تعریف کردهاند« :سبک
زندگی غیرتوحیدی که در آن تعالیم مکاتب مادی در صدر است و مفاهیم مصرفگرایی،
لذتگرایی و عرفی بودن دین حاکم است؛ و سبک زندگی توحیدی که در آن دستورات
الهی در صدر است و سیاست و فرهنگ و اقتصاد از این مفاهیم تأثیر میپذیرد» (خامنهای:
( )1391/07/23امینی و حاللخور.)16 :1394 ،
بر این اساس آنچه از بیانات ایشان درزمینۀ سبک زندگی برداشت میشود این است که مبنا
و اساس سبک زندگی اسالمی مدنظر ایشان باید برگرفته از آموزههای قرآنی باشد (خامنهای:
ِ
( )1398/01/14احمدی .)191 :1394 ،ازنظر ایشان ،قرآن کریم دربردارندۀ آموزههایی است که
اگر به معنای واقعی به آن ایمان داشته باشیم میتواند در همۀ ابعاد نقش سازندگی داشته باشد:
«قرآن کتاب سعادت بشر است بالشک سعادت دنیا و آخرت .قرآن فقط برای سعادت
آخرت نیست؛ سعادت دنیا را هم قرآن تأمین میکند .سعادت دنیا یعنی برخورداری از ِن َعم الهی
ّ
در این نشئه؛ این را با قرآن میشود تأمین کرد .میشود ملتها با قرآن ،با عمل به قرآن عزت
پیدا کنند ،رفاه پیدا کنند ،دانش پیدا کنند ،قدرت پیدا کنند ،وحدت و انسجام پیدا کنند،
سبک زندگی شیرین پیدا کنند؛ اینها همه امور دنیوی است .آخرت هم که حیات معنوی و
حقیقی و مستمر و ابدی است ،با قرآن حاصل میشود .پس قرآن کتاب سعادت دنیا و آخرت
است ،بهشرط آنکه ما به قرآن عمل بکنیم ،ببینیم قرآن چه میگوید» (خامنهای)1391/01/26 :
(جمعی از نویسندگان.)36 :1400 ،
بر این اساس ،سبک زندگی هرگاه با توجه به منابع اسالمی که قرآن مهمترین آنهاست
پیریزی شود ،آنوقت سبک زندگی اسالمی میشود وگرنه هر جامعهای با توجه به ارزشهای
درونی خود تا حدودی دارای سبک زندگی منحصر به خود است .از دیدگاه مقام معظم رهبری
قرآن میتواند پاسخگوی سؤاالت مربوط به سبک زندگی باشد ،بر این اساس اظهار میکنند:
ُ
«اگر با قرآن انس گرفتیم ،آنوقت این فرصت و این مجال پیدا خواهد شد که صاحبان فکر
از قشرهای مختلف ،بر روی نکات قرآنی تدبر کنند ،چیزهایی را از قرآن استفاده کنند ،استنباط
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کنند ،بفهمند و به سؤاالت گوناگون جواب بدهند .منظورم از سؤاالت ،شبههها نیست؛ منظور
سؤاالت دربارۀ زندگی است ،زندگی کردن .اآلن میلیونها سؤال در مقابل ماست .وقتیکه
ِ
یک جامعهای با یک حکومتی ،زندگی را به سمت آرمانهایی دارد حرکت میدهد و حرکت
میکند ،این [جامعه] با هزاران هزار سؤال مواجه است؛ در نوع ارتباطات ،در نوع رفتار ،در نوع
موضعگیریها ،در نوع دشمنی و دوستیها ،در نوع برخورد با مال ،در نوع برخورد با امور دنیا؛
اینها همه سؤاالتی است که مطرح است؛ همۀ این سؤالها جواب دارد .بشریت گمراه و بدبخت
شد ،به خاطر اینکه جوابهای درست این سؤالها را پیدا نکرد .بدبختی امروز دنیا ـ و بشر ـ به
خاطر این است که جوابهای درست را به این سؤالها بلد نشد ،فرا نگرفت؛ پاسخهای غلط،
پاسخهای انحرافی ،پاسخهای گمراهکننده دریافت کرد ،به ذهنش رسید ،عمل کرد[ ،لذا] امروز
رسیده به اینجا؛ دنیا امنیت ندارد ،صفا ندارد ،معنویت ندارد ،آرامش روحی ندارد ،دلهای آحاد
جامعه با یکدیگر صاف نیست؛ این وضعیت امروز دنیاست ،همۀ دنیا اینجور است» (خامنهای:
( )1396/03/06موسوینیا و جلیلیان.)42 :1397 ،
با توجه به این عقیدۀ ایشان همواره بر تبیین سبک زندگی با توجه به معارف قرآن توصیه و از
تقلید در سبک زندگی منع میکنند.
 .4نحوۀ اجرا

آیتاللهالعظمی خامنهای در جهت پرداختن به سبک زندگی اسالمی معتقدند باید دو امر
در این موضوع اتفاق بیفتد؛ نخست اینکه مسئلۀ سبک زندگی اسالمی با توجه به منابع ارزشمند
اسالمی که در اختیار داریم باید مورد تبیین قرار گیرند و دیگری ،بحث لزوم الگوگیری و عدم
تقلیدگرایی است که در ادامه هر کدام تبیین خواهد شد:
 .1-4تبیین سبک زندگی

یکی از مسائلی که رهبر انقالب در سبک زندگی بر لزوم آن تأکید فراوان دارند؛ تبیین سبک
زندگی است .ایشان توصیه میکنند که باید سبک زندگی ،از جنبۀ عملی ونظری بررسی و تبیین
شود .ایشان در این راستا یادآور میشوند:
«سبک زندگی اسالمی ایرانی را در اندیشه و عمل دنبال کنید؛ مسئلۀ مهمی است .بنشینید
رویش فکر کنید ،مصداقهایش را مشخص کنید ،بعد خودتان عمل کنید و این را بهعنوان
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دستورالعمل [منتشر کنید]؛ فرض کنید یک جزوه منتشر بشود در مورد سبک زندگی اسالمی
منباب مثال در مسیرها .حاال بنده در آن مثالهایی که آن دو سه سال قبل از این راجع به این
ّ
قضیه زدم ،مسئلۀ پشت چراغقرمز ایستادن را هم مثال زدم؛ همین موضوع را میشود گسترش داد؛
میشود تبیین کرد .کار شماها است؛ کار شما جوانها است که هم حوصله دارید ،هم استعداد
دارید ،هم مغزش را دارید[ ،هم] تواناییاش را دارید؛ خب ،بکنید این کارها را» (خامنهای:
( )1395/04/12نوروزی.)25 :1393 ،
با توجه به اندیشههای رهبر انقالب که تبیین باید هم جنبۀ عملی و هم جنبۀ نظری داشته
باشد ،دو مسئله درزمینۀ وظیفۀ تبیین مطرح میشود؛ نخست اینکه وظیفۀ تبیین بر عهدۀ کیست؛
و دیگری اینکه گسترۀ این تبیین باید چگونه باشد .در ادامه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری
به این دو مسئله پاسخ داده خواهد شد.
مقام معظم رهبری در مکتوبات و دیدارهای ساالنۀ خود با مردم و مسئوالن وظیفۀ تبیین را
بیشتر متوجه نهادها میدانند .برای نمونه به صداوسیما (انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست
سازمان صداوسیما؛ )1393/08/17؛ شورای عالی انقالب فرهنگی (حکم آغاز دورۀ جدید
شورای عالی انقالب فرهنگی؛ )1393/07/26؛ ائمۀ جمعه (دیدار ائمۀ جمعۀ سراسر کشور
با رهبر انقالب؛  )1392/06/18و بسیج (بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و فعاالن طرح
«صالحین»  )1391/09/01توصیه میکنند که در جهت تبیین مسئلۀ سبک زندگی اسالمی،
لیت تبیین را متوجه نخبگان و اندیشمندان جامعه نیز
اقدام کنند .البته در جایی دیگر ،مسئو ِ
ً
میدانند؛ مثال هنگام دیدار با شاعران ،از آن جهت که آنان یکی از صاحبان اندیشه در جامعه
هستند ،میخواهد که مسئلۀ سبک زندگی را تبیین نمایند (دیدار جمعی از شاعران مذهبیسرا با
رهبر انقالب.)1395/12/05 ،
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در رابطه با تبیین سبک زندگی نهتنها به مسئوالن توصیه
میکنند ،بلکه خود نیز به تبیین برخی از مسائل آن پرداختهاند .همانطور که گذشت نگاه مقام
معظم رهبری در مقولۀ سبک زندگی به انطباق آن با آموزههای قرآنی است؛ ایشان مصداق مسئله
تخلق به اخالق قرآنی را در انطباق سبک زندگی با قرآن میداند (خامنهای)1392/04/19 :
(ر.ک :احمدی.)225 :1394 ،
اما در پاسخ به سؤال دوم اینکه گستردۀ تبیین سبک زندگی تا چه اندازه است؟ با توجه به آنچه
از بیانات مقام معظم رهبری برداشت میشود ،حد مشخصی ندارد و هراندازه که جزئیتر و به
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مسائل ریز زندگی توجه شود میتواند تأثیر بهتری داشته باشد (خامنهای( )1391/07/23 :ر.ک:
ً
همتی فاخر1392 ،ش )327 :مثال ایشان در مورد جزئینگری در تبیین زندگی شهدا میگویند:
«بیان آنچه شهدا در زندگیشان عمل میکردند ،چهجوری عمل میکردند ،چهجوری رفتار
میکردند ،چهجوری خرج میکردند ،به وظیفه چهجوری نگاه میکردند ،این یکی از آن مسائل
بسیار مهمی است که میتواند الگوسازی کند» (خامنهای( )1395/07/05 :احمدی:1394 ،
.)296
پس بهطور کلی ،دامنۀ این تبیین ،محدود به جنبۀ خاصی نیست و هراندازه به مسائل جزئیتر
پرداخته شود ،بهطوری که آن رفتار یا سبک زندگی بهخوبی تشریح شود ،تبیین شایستهتری
درزمینۀ سبک زندگی قلمداد میشود.
 .2-4لزوم الگوگیری و نداشتن تقلیدگرایی

یکی دیگر از مواردی که در حوزۀ اجرایی و عملکردی سبک زندگی موردنظر حضرت آیتالله
خامنهای است ،بحث لزوم الگوگیری و عدم تقلیدگرایی است .مقام معظم رهبری در مورد سبک
زندگی ازیکطرف ،بر لزوم الگوگیری تأکید دارند و از طرفی دیگر ،از تقلید در این حوزه بهشدت
ً
منع میکنند .منظور ایشان از الگوگیری ،الگو قرار دادن افرادی است که اوال تحتتأثیر ارزشهای
ً
جامعۀ اسالمی و فرهنگ حاکم بر مردم بزرگشدهاند و ثانیا این افراد آزمودهشده هستند و درواقع
نمونۀ کامل عمل به ارزشها و فرهنگهای اصیل جامعۀ اسالمی هستند .حضرت آیتالله خامنهای
سبک زندگی شهدا را الگویی مناسب برای سبک زندگی اسالمی میدانند:
«ما در بیان زندگینامۀ شهیدان سعی کنیم خصوصیات زندگی اینها و سبک زندگی اینها
و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم ،این مهم است .این شهیدی که شما از یاد او
و فداکاری او و شهادت او در میدان جنگ به هیجان میآیید ،در داخل زندگی خانوادگی
چهجوری مشی میکرده؛ در محیط عادی زندگی چه جوری عمل میکرده .اینها خیلی مهم
است؛ یا در مسائلی که امروز برای ما مهم است ،اینها چهجوری عمل میکردهاند .فرض
بفرمایید که ما امروز در مورد اسراف ،در مورد ّ
تعرض و تجاوز به اموال بیتالمال ،دربارۀ اشرافی
گری حساسیت نشان میدهیم ،یعنی [اینها] چیزهایی است که امروز برای مجموعۀ دلسوز
جامعۀ ما مسائل مهمی است ،مسائل مطرحی است؛ این شهدای عزیز ما آن روزی که زنده بودند
و زندگی میکردند در داخل شهرهایشان ،در داخل خانوادههایشان ،نسبت به این قضایا چه
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جوری بودند» (خامنهای( )1395/07/05 :احمدی1394 ،ش.)296 :
رهبر انقالب در بیانات خود دربارۀ هجمه کشورهای غربی به موقلۀ سبک زندگی هشدار
میدهند و میگوید:
«امروز در اروپا و آمریکا مراکز و دستگاههایی با هدف مشخص و اعالمشده برای تغییر سبک
زندگی در کشورهای غیرغربی بهویژه ایران اسالمی وجود دارد» (خامنهای.)1395/12/05 :
حضرت آیتالله خامنهای ،هدف از هجمه به سبک زندگی اسالمی را ایجاد عزم ،اراده و
حرکتی مطابق با میل دستگاههای غربی خواندند و خاطرنشان کردند« :در مقابل این هجمه،
دفاع کردن و دور خود حصار کشیدن کافی نیست ،بلکه میتوان با تبیین سبک زندگی اسالمی
و بیان مفاهیم و مبانی اخالقی ،سیاسی و فرهنگی در قالب شعر به وظیفۀ خود عمل کرد»
(خامنهای( )1395/12/05 :همان.)294 :
ازنظر ایشان منظور از تقلید نکردن در سبک زندگی ،سبک زندگی غربی است؛ و بنا به دو
ً
دلیل بهشدت از این موضوع نهی میکنند؛ اوال ایشان جامعۀ ما (ایران) را دارای ارزشهایی میداند
که میتوان سبک زندگی را بر آن بنا کرد« :نیازی ندارد که روشهای زندگی خود را از دیگران
تقلید کند و یاد بگیرد؛ زیرا دارای فرهنگ غنی و عمیقی است» (خامنهای)1376/03/14 :
ً
(موسوینیا و جلیلیان .)36 :1397 ،ثانیا فرهنگ غربی فرهنگی تهاجمی است؛ یعنی فرهنگی
است که فسادآفرین است و در ذات خود دارای فساد است:
«بعضی بهمجرد اینکه اسم غرب و تمدن غرب و شیوههای غرب و توطئۀ غرب و دشمنی غرب
میآید ،حمل میکنند بر غربستیزی :آقا ،شماها با غرب دشمنید .نه ما با غرب پدرکشتگی
ِ
آنچنانی نداریم ،البته پدرکشتگی داریم! غرض نداریم .این حرف ،بررسیشده است .تقلید
از غرب برای کشورهایی که این تقلید را برای خودشان روا دانستند و عمل کردند ،جز ضرر و
فاجعه به بار نیاورده؛ حتی آن کشورهایی که بهظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند،
اما مقلد بودند .علت این است که فرهنگ غرب ،یک فرهنگ مهاجم است .فرهنگ غرب،
فرهنگ نابودکنندۀ فرهنگهاست .هرجا غربیها وارد شدند ،فرهنگهای بومی را نابود کردند،
بنیانهای اساسی اجتماعی را از بین بردند؛ تا آنجایی که توانستند تاریخ ملتها را تغییر دادند،
ِ
زبان آنها را تغییر دادند ،خط آنها را تغییر دادند .هر جا انگلیسها وارد شدند ،زبان مردم
بومی را تبدیل کردند به انگلیسی .اگر زبان رقیبی وجود داشت ،آن را از بین بردند» (خامنهای:
( )1391/07/23موسوی نیا؛ جلیلیان.)35 ،1397 ،
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همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ تهاجمی با از بین بردن بنیانهای اساسی
اجتماعی مانند خانواده و ارزشهای موجود در جامعه باعث بروز فساد سیستمی میشود.
ریشۀ این بینش رهبر انقالب دربارۀ تقلید نکردن از فرهنگهای تهاجمی ،برگرفته از آیات
قرآن است؛ زیرا ازنظر قرآن ،مالک تقلید این است که باعث اصالح فرد یا جامعه شود؛ در غیر
این صورت اگر فسادآفرین باشد ،امری مذموم است .به همین منظور ،قرآن کریم اطاعت از امر
َ
مسرفین را نهی کرده است ،زیرا آنها باعث فساد میشوند و اصالح نمیکنندَ :
«و ال ُت ِط ُیعوا أ ْم َر
ْ َ
َ
ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ
ال ْرض َو ال ْ
یص ِل ُحون» (شعراء« :)152 :و فرمان مسرفان را اطاعت
ی
ف
ون
المس ِر ِفین ال ِذین یف ِسد
ِ
ِ
نکنید! همانها که در زمین فساد میکنند و اصالح نمیکنند!» بدینجهت خداوند پیروی از سه
گروه «مأل» (اعراف )60 :و «مترفین» (سبا )34 :و «مستکبرین» (مؤمنون )67 :را نهی کرده
است؛ زیرا غالب مفاسد دنیا از این قشرها سرچشمه میگیرد که اولی اشاره به جمعیت اشرافی
است که ظاهرشان چشمها را پر میکند اما درونشان تهی و خالی است و دومی اشاره به کسانی
است که در ناز و نعمت به سر میبرند و مست و مغرورند و از درد و رنج دیگران بیخبرند و
سومی به آنها که بر مرکب کبر و غرور سوار و از خدا و خلق دورند (مکارم شیرازی و همکاران،
.)175/27 :1374
نتیجهگیری

نگارنده در این تحقیق ،با هدف بررسی دیدگاه حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای
(مدظلهالعالی) درزمینۀ سبک زندگی در سه حوزۀ رویکرد و مبنا و نحوۀ اجرا به نتایج زیر دست
یافت:
 .1یکی از اساسیترین دغدغههای فکری مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی است که
در بیانات و مکتوبات خود بر اهمیت این موضوع تأکید فراوان داشتهاند .اولین بار بهطور صریح
و رسمی در سال  1391این مسئله را مطرح کردند.
 .2رویکرد ایشان به سبک زندگی بر دو پایه قرار دارد .1 :رویکرد نگرشی :در این رویکرد،
سبک زندگی تابعی از تفسیر فردی ما از زندگی است .در این رویکرد اعتقادات و ایمان فردی
نقش پررنگی دارد ،زیرا اعتقادات به زندگی انسان هدف میبخشد و هدف نیز سبب انتخاب
سبک زندگی بهمنظور دستیابی به آن هدف میشود .2 .رویکرد رفتاری :در این رویکرد ،توجه
بهسوی تمامی مسائلی است سبک زندگی را پدید میآورند و نوع و رفتار زندگی انسان را شکل
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میدهند؛ مسائلی مانند خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس و الگوی مصرف.
 .3حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) معتقدند که مبنا و اساس سبک زندگی
باید برگرفته از آموزههای قرآنی باشد؛ زیرا ازنظر ایشان قرآن میتواند پاسخگوی سؤاالت و
ابهامات درزمینۀ سبک زندگی باشد.
 .4ازنظر رهبر انقالب ،برای اینکه سبک زندگی از مرحلۀ نظری به مرحلۀ عملی برسد الزم
ً
است دو مسئله را مدنظر داشته باشیم :یکی تبیین درست سبک زندگی که عمدتا وظیفۀ نهادها
و اندیشمندان جامعه است؛ و دیگری پرهیز از تقلید و الگوسازی؛ به این معنا که نباید از سبک
زندگیهایی تقلید کرد که تهاجمی هستند و هیچگونه پشتوانۀ عقلی و دینی ندارند و عالوه بر
این باید الگوهای درست را به جامعه معرفی کرد که ایشان بر زندگی شهدا بهعنوان نمونۀ کامل
الگوگیری در سبک زندگی اشاره دارند.
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the causes and contexts of fitnah from different angles. In this study, using
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been investigated. The results of the research show that fitnah is also defined in its Qur'anic application to infidelity, polytheism, and hypocrisy.
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desires of the soul. Studies show that wherever there is fitnah, the desires of
the soul are involved, and wherever the desires prevail, fitnah occurs. Some
of the roots of fitnah are external, such as the devil, Taghout, and the infiltrators of the enemy. Among the external factors, the infiltrators of the enemy
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چکیده

ازآنجاکه فتنهگران هر روز با شیوههای مختلف در جامعه فتنه به پا میکنند و در
صدد گمراه کردن مردماند ،بررسی و شناخت عوامل و زمینههای وقوع فتنهها،
از جوانب مختلف ،بسیار حائز اهمیت است .در این پژوهش با استفاده از روش
توصیفیتحلیلی ،ریشههای فتنه در حکومت اسالمی بررسی شده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که فتنه در کاربرد قرآنی خود به کفر ،شرک ،نفاق نیز
تعریف شده است؛ ریشههای فتنه در برخی درونی است که ناشی پیروی از هوای
نفس است .بررسیها نشان میدهد که هرجا فتنه هست ،پاي هواي نفس در ميان
است و هرجا خواهشهاي نفساني حاكم است فتنهها بروز میکند .برخی از
ریشههای فتنه بیرونیاند ،مانند ،شیطان ،طاغوت و عوامل نفوذی دشمن .در میان
عوامل بیرونی ،عوامل نفوذی دشمن نقش بسیار مخربی در فتنهانگیزی در جامعۀ
اسالمی دارد ،گاهی این نفوذیها به حساسترین جاها و پستهای کلیدی نیز
دست پیدا میکنند و خسارتهای جبرانناپذیری به بار میآید.
کلیدواژهها :ریشه فتنه ،فتنهانگیزی ،حکومت اسالمی
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مقدمه

حکومت اسالمى كه مهمترین ويژگى آن نفى حكومت غيرخداست ،همواره در معرض
خطرها و تهديدات فراوان از سوى صاحبان قدرتى است كه منافع خويش را در اینگونه جوامع،
بربادرفته میبینند .شبههافکنی و آميختن حق با باطل ،ايجاد تفرقه و نفاق و سرانجام هرجومرج و
افروختن آتش نزاعهای داخلى ،کوبندهترین و درعینحال پنهانترین فتنه در حکومت اسالمی
است .آیات قرآن فتنه را در دو گسترۀ فردی و اجتماعی موردتوجه قرار داد ه و در رابطه با
َ ْ َْ ُ َ َ
َْْ
و ال ِفتنة أش ُّد ِم َن القتل( بقره191 :و :)217
پیآمدهای ناگوار آن به مسلمانان هشدار دادهاند:
«و فتنه از قتل شدیدتر و بزرگتر است».
علت آنکه فتنه از قتل بدتر است آن است که قتل و کشتار ،از نتایج فتنه است .فتنه ،عالوهبر
قتل ،موجب آسیبهای زیانباری است که جبران آن در بسیاری از موارد ناممکن است .بروز
فتنه در حکومت اسالمی از سوی دشمنان و سودجویان با خلط حق و باطل و غبارآلود کردن
فضای جامعه ایجاد میشود؛ ازاینرو ،شناسایی ریشۀ فتنهها و تالش در پرهیز از غلتیدن جامعه
به دامن فتنهها بسی آسانتر از نجات جامعۀ فرورفته در فتنهها خواهد بود؛ اما ازآنجاکه در جامعۀ
اسالمی امکان وقوع فتنهها ،بسیار محتمل است ،پیجویی راههای برونرفت از آن نیز ضروری
است؛ زیرا تداوم فتنه،فروکاهی قدرت و شوکت مسلمانان را در پی دارد و جامعه را با بحرانها و
انحطاط روبهرو میکند و روح امید و مجال تالش را از جامعه باز میستاند .امیرمؤمنان (ع) تداوم
فتنه را از بزرگترین محنتها میداند (آمدی .)464 :1 ،1366 ،هدف مقالۀ حاضر شناسایی
ریشۀ فتنهها در قرآن و چارهجویی برای حکومت اسالمی است .سؤال اصلی این مقاله این است
که ریشههای فتنه در حکومت اسالمی از نگاه قرآن چیست؟
تا کنون در مورد ریشههای فتنه تحقیقاتی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1شمسالله صفرلکی ( )1379در مقالۀ «ریشۀ فتنهها از دیدگاه امام علی (ع)» با استفاده از خطبۀ
 50نهج البالغه ،ریشۀ فتنه را بررسی کرده است که طبق آن ،امام علی (ع) تبعیت از هوای نفس
و بدعتگذاری در دین را عامل اصلی فتنه دانسته است؛  .2سید محمدصادق حسینی سرشت
( )1391در مقالۀ «درآمدی بر شناخت مفاهیم اخالق سیاسی؛ فتنه در بیان امام علی (ع)»،
ریشههای فتنه و راههای دفع و آثار فتنه را بیان کرده که طبق آن ،برخی از ریشههای فتنه عبارتاند
از پیروی از هوای نفس ،بدعتگذاری ،غلو در اعتقادات ،اختالفافکنی ،حب ریاست،
وسوسههای شیطانی و جریان نفاق؛  .3رضا مهدیانفر ( )1394در مقالۀ «فتنههای اجتماعی و
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راهکارهای برونرفت از آن» با تأکید بر روایات نبوی ،با استفاده از روایات پیامبر اکرم (ص)
راهکارهایی برای برونرفت از فتنه ارائه داده است ،مانند بازگشت به قرآن و عترت ،اقتدار حاکم
اسالمی ،شناخت ظرفیتهای جامعه اسالمی و  ...؛  .4محسن مطلبی جونقانی ( )1389در مقالۀ
«ریشههای فتنه از دیدگاه نهج البالغه» براساس سخنان امام علی (ع) در نهج البالغه ریشۀ اصلی
فتنه را مواردی از قبیل پیروی از هوای نفس ،استکبار ،آرزوهای زیاد ،دنیاطلبی شمرده است.
تمایز این تحقیق با تحقیقات انجامشده در این است که در این تحقیق با تکیهبر آیات قرآن
کریم ،ریشههای فتنه بررسی شده که طبق آن ،ریشههای فتنه بر اساس بیان قرآن کریم به دو دسته
درونی و بیرونی تقسیم میشود؛ ازاینرو بسیاری از ریشههای فتنه مانند ،کبر ،حب دنیا ،حسادت
و  ...همه در ضمن ریشۀ درونی که همان هوای نفس است بیان شده است.
 .1مفهومشناسی فتنه

فتنه از ریشۀ «فتن» است و «فتن» به معنای سوزاندن با آتش است و «فتنه» به معنای ابتال و
عذاب است (فراهیدی .)127 :8 ،1408 ،راغب اصفهانی مینویسد «فتنه» در لغـت به معناى
«در آتش انداختن» و «گـداخـتـن سـیـم و زر» بهمنظور آزمـایـش و جـدا سـاخـتـن مـواد
َّ َ
ُ
خـالص آن از ناخالصیهاست (راغبَ .)623 ،1363 ،
الصائغ الذهب و الفضة ِف ْت َنة» به
«فت َن
معنای ذوب کردن با آتش است تا مرغوب از غیر مرغوب جدا شود و مشخص شود آیا آن شیء،
لوغش دارد (شرتونی .)118 :4 ،1377 ،فتنه به معنای امتحان و آزمایش است،
خالص است یا غ 
بهگونهای که باطن انسان با آن پیدا میشود و نیز به معنای خصلت و حالتی است که با پدید آمدن
آن ،مردمان به یکدیگر ظلم کنند (ابوالفتوح رازی.)94 :9 ،1397 ،
واژۀ «فتنة» و مشتقات آن  57بار در قرآن کریم آمده است و دارای معانی متعدد است که با
جمعبندی کلی آن میتوان پنج معنای  .1آزمایش؛  .2عذاب یا اسباب عذاب؛  .3ایجاد فساد و
نفاق؛  .4بال؛ و  .5شرک به خدا را معانی کلی فتنه در قرآن دانست (طبرسی.)199 :16 ،1372 ،
از مجموع آنچه بیان شد به دست میآید که در معنای فتنه ابتال و امتحان نهفته است،
همانطور که راغب قائل بود که «فتن» در اصل به معنای قرار دادن طال در کوره است تا خالص
از ناخالص آن جدا شود؛ سپس فتنه به معانی دیگر نیز تسری داده شده و اگر به آشوبهای
اجتماعی نیز فتنه میگویند بهدلیل آن است که این نیز وسیلهای برای محک افراد است و دوست
و دشمن در این آشوبها شناخته میشوند.
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 .2اقسام ریشههای فتنه از منظر قرآن

َ
ف َا َّما َّال َ
ذین فى
از آیات قرآن کریم به دست میآید که ریشۀ فتنه گاهی درونی است ،مانند:
ُ
َ َ
َ
َ ٌ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
َ
أویل ِه( ...آل عمران« :)7 :اما آنها که
الفتن ِة و اب ِتغاء ت ِ
لوب ِهم زیغ فیت ِبعون ما تشـبه ِمنه اب ِتغاء ِ
ق ِ
در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهاتاند تا فتنهانگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند)؛ و
تفسیر (نادرستی) برای آن میطلبند ». ...
از این آیه روشن میشود که ریشۀ این فتنهانگیزی درونی است ،چون قلب آنان ناسالم است،
لذا فتنهانگیزی میکنند.
ُ
َ ََ
در برخی آیات ،ریشۀ فتنهانگیزی را عامل بیرونی و نفوذی دانسته است :لو خرجوا فیکم
ّ
ََ
ُ
ُ ّ َ ً َ َ
وفیکم َس ّمـعو َن َل ُهم ّ ُ
َُ َ َُ ُ
وللا َع ٌ
لیم ِبالظـ ِـلمین
الفتنة
ما زادوکم ِاال خباال والوضعوا ِخلــلکم یبغونکم ِ
َ َ ُّ َ َ
ََ
َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ّ
مر ّللا ُ
ََ َ َُ
وهم ک ِـارهون( توبه:
الفتنة ِمن ق
بل وقلبوا لک االمورحتى جاء الحق وظ َه َرا ُ ِ
* لق ِد ابتغوا ِ
« :)48-47اگر این منافق مردم هم در میان شما مؤمنان بیرون میآمدند جز خیانت و مکر در
سپاه شما چیزی نمیافزودند و هرچه میتوانستند در کار شما اخالل و خرابی میکردند ،برای
شما از هر سو در جستجوی فتنه بر میآمدند ،و هم در میان لشکر شما از آنان جاسوسهایی
وجود دارد ،و خدا به احوال ظالمان داناست .آنها پیش از این (نیز) در پی فتنهانگیزی بودند،
و کارها را بر تو دگرگون ساختند (و به هم ریختند)؛ تا آنکه حق فرا رسید ،و فرمان خدا آشکار
گشت (و پیروز شدید) ،درحالیکه آنها کراهت داشتند».
بنابراین از آیات قرآن کریم استفاده میشود که برخی ریشههای فتنه درونی است و برخی
بیرونی است.
 .1-2ریشههای درونی فتنه

منظور از ریشۀ درونی فتنه ،خواستههایی است که درون انسان وجود دارد که میتواند زمینۀ
بروز فتنه را در جامعه ایجاد کند .بهعبارتدیگر ،انسان دارای هوای نفس است که ریشۀ بسیاری
از فتنهانگیزیهاست .اگر انسان بر نفسش مسلط نشود ،عنان اختیارش به دست نفس میافتد،
آنگاه برای برآورده ساختن خواستههای نفسانی فتنههای فراوانی به پا میکند.
خداي متعال هیجانات و احساساتی را در وجود بشر نهاده است كه همۀ آنها در تكامل و
تعالي انسان مؤثرند .احساساتی همچون خشم ،غضب ،دوستي و محبت ،ميل به زندگي و كشش
جنسي باوجود برخي اختالف و تضادها ميان آنها ،در پي هدف و مقصود واحدي هستند؛ اما
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آنچه مهم است نظاممندي و اعتدال در بهره جستن از اين اميال و غريزههاست .تا هنگامی كه
انسان هر يك از خواستهها را در جاي خود بهكار گيرد و آن را از نظم طبيعي خارج نسازد ،در
مسير رسيدن به هدف متعالي و سعادت و رستگاري گام برميدارد؛ اما نگونبختي انسان زماني
است كه يكي از هوسهاي دروني او از حد خويش تجاوز كند و از دايرۀ خود پا را فراتر گذارد.
ً
وسوسه از زیانبارترین امراض قلبى است و ضد آن ،اندیشهها و تصورات ستودهاى است که شرعا
ً
و عقال نیکو باشند (امام خمینى26 :1378 ،و .)27
در قرآن كريم ،آيات فراواني وجود دارد كه مسلمانان را از پرستش هواي نفس و پيروي از آن
برحذر ميدارد و انسان را از فرجام ناگوار پيروي از آن آ گاه ميسازد .قرآن كريم هنگام گزارش
داستان حضرت داوود (ع) ،به سخن خداوند خطاب به آن حضرت اشاره ميكند كه فرمودَ :يا
َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
ْ َ ّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
يل
اس ِبالح ِق ول تت ِب ِع الهوي في ِضلك عن س ِب ِ
ض فاحكم بين الن ِ
داوود ِإنا جعلناك خ ِليفة ِفي الر ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّللا إ َّن َّالذ َ
َ
ٌ َ ُ َْ َ
ين َيض ُّلو َن َعن َسبيل َّ ُ ْ َ ٌ
اب( ص« :)26 :اي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
للا لهم عذاب ش ِديد ِبما نسوا يوم ال ِحس ِ
ِِ
داوود ،ما تو را در زمين ،خليفه [و جانشين] گردانديم؛ پس ميان مردم به حق داوري كن و زنهار
ً
از هوس كه تو را از راه خدا بهدر كند .قطعا كساني كه از راه خدا بهدر ميروند ،برايشان عذابي
سخت است؛ بهدليل اينكه روز حساب را فراموش كردهاند».
اين آيه گوياي آن است كه هرجا گمراهی هست ،پاي هواي نفس در ميان است و هرجا
خواهشهاي نفساني حاكم است ،نتيجهاش گمراهي است و اين دو الزم و ملزوم يكديگرند:
َ َ َ َّ ْ
َ َّ
ول تت ِب ِع ال َه َوي ف ُي ِضل َك .در آيۀ ديگري از قرآن نيز گمراهترين انسانها كسي معرفي شده كه
َ
َّ
َ َ َ
و َم ْن أض ُّل ِم َّم ِن ات َب َع َه َو ُاه ِبغ ْي ِر
خواهشهاي نفساني را راهنماي عمل خويش قرار داده است:
َ َّ
ُ
للا( قصص« :)50 :و آيا گمراهتر از آنکس كه پيروى هواى نفس خويش كرده و
هدي ِمن ِ
هيچ هدايت الهى را نپذيرفته ،كسى پيدا مىشود؟!»
شدت لحن سخن خداوند در سورۀ «فرقان» بيشتر و شديدتر است .خداوند در اين سوره،
انسانهايي را كه از هواي نفس خود پيروي كردهاند و به تعبير قرآن ،هواي نفس خويش را «اله»
و معبود خود برگزيدهاند ،از دايرۀ انسانيت خارج کرده ،بلكه از چهارپايان نيز گمراهتر دانسته
َّ َ ْ َ ْ
ً
ْ
َ َ
استِ :إن ُه ْم ِإل كالن َع ِام َب ْل ُه ْم أض ُّل َس ِبيال( فرقان« :)44 :آنان جز مانند ستوران نيستند،
بلكه گمراهترند».
هواي نفس همانند حجابی است كه بر عقل افكنده ميشود و انسان را از درك حقايق ناتوان
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ض َّل ُه َّ ُ
للا
ميکند .در آيهاي از قرآن در بيان اين معنا آمده است :أفر أيت م ِن اتخذ ِإلهه هواه وأ
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َ ْ َّ َ َ َ َ َ َّ َ
ََ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ
َ ًَ ََ َ
للا أفل تذك ُرون
علي ِعل ٍم وختم علي سم ِع ِه وقل ِب ِه وجع َل علي بص ِر ِه ِغشاوة فمن ي ْه ِد ِيه ِمن بع ِد ِ
(جاثیه« :)23 :آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با
آ گاهى (بر اينكه شايستۀ هدايت نيست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش ُمهر زده و بر چشمش
ّ
پردهاى افكنده است؟! با اين حال چه كسى مىتواند غير از خدا او را هدايت كند؟! آيا متذكر
نمىشويد؟!»
از این آیات روشن میشود که هواپرستي مهمترين عامل بازدارندۀ انسان از هدايت و پيشبرندۀ
او بهسوی گمراهي است .چنانكه حضرت علي (ع) ميفرمايد« :باوجود هوسهاي نفساني ،دين
وجود ندارد» (آمدى.)362 :6 ،1376 ،
خداي متعال در قرآن كريم ،پس از آنكه مسلمانان را به برپايي قسط و عدل فراميخواند ،راز
ناكامي انسانها را در برپايي عدالت ،پيروي از هواي نفس معرفي ميكند و آنان را از پيروي هواي
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ
ل َول ْو َعلي أنف ِسك ْم أ ِو
نفس برحذر ميدارد :يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين بال ِقس ِط شهداء ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ
الو ِالدي ِن واألقرِبين ِإن يكن غ ِنيا أو فقيرا فالل أولي ِب ِهما فال تت ِبعوا الهوي أن تع ِدلوا و ِإن تلووا أو
ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ
ضوا ف ِإ َّن للا كان ِب َما ت ْع َملون خ ِبيرا( نساء« :)135 :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،پيوسته به
تع ِر
عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي دهيد ،هرچند به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان
[شما] باشد .اگر [هر يك از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد ،باز خدا به آن دو [از شما]
سزاوارتر است .پس از پي هوس نرويد تا [در نتيجه از حق] عدول كنيد؛ و اگر به انحراف گراييد
ً
يا اعراض نماييد ،قطعا خدا به آنچه انجام ميدهيد آ گاه است».
یکی از خواستههای نفس ،مالدوستی و دنیاطلبی است .با بررسی تاریخ روشن میشود
بسیاری از فتنهها براثر پیروی از هوای نفس و به دنبال برآورده کردن خواستههای نفسانی است.
چنانکه در عصر پیامبر (ص) و عصر امامان (ع) موارد زیادی در تاریخ آمده است که افراد برای
رسیدن به اموال دست به هر کاری زدهاند ،چنانچه در مورد فتنۀ طلحه و زبیر آمده است که آنان
به سهم مساوی با دیگران راضی نبودند (قطب راوندی1409 ،ق.)187-186 :1 ،
اسالم دنيا را مزرعۀ آخرت ميداند؛ اما کسانی که پیرو هوای نفس خویشاند ،دنيا را جوالنگاه
َّ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ
َ ََ ُ َ
ص ُّدون َعن
اآلخر ِة وي
آرزوها و هوسهاي خويش میدانند :ال ِذين يست ِحبون الحياة الدنيا علي ِ
َسبيل ّ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ
يد( ابراهیم« :)3 :آنان كه دنيا را بر آخرت ترجيح
للا ويبغون َها ِعوجا أولـ ِئك ِفي ضال ٍل ب ِع ٍ
ِ ِ ِ
ميدهند و راه خدا را سد مينمايند و آن را كج ميكنند در گمراهی دوري هستند».
در قرآن كريم 115 ،بار واژۀ «دنيا» به كار رفته كه در همۀ آنها از هدف بودن دنيا ،نفي و
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مذمت شده است .موالي متقيان (ع) نيز ميفرمايند« :آ گاه باشيد دنيا خانهاى است كه كسى در
آن ايمنى ندارد جز آنكه به جمعآورى توشۀ آخرت مشغول باشد و از كارهاى دنيايى كسى نجات
نمى يابد .مردم به وسيلۀ دنيا آزمايش مىشوند ،پس هر چيزى از دنيا را براى دنيا بهدست آورند
از كفشان بيرون مىرود و بر آن محاسبه خواهند شد ،و آنچه را در دنيا براى آخرت ّ
تهيه كردند
به آن خواهند رسيد و با آن خواهند ماند ،دنيا در نظر خردمندان چونان سايهاى است كه هنوز
گسترش نيافته ،كوتاه مىگردد ،و هنوز فزونى نيافته كاهش مى يابد (نهجالبالغه :خطبۀ .»)63
امام صادق (ع) فرمودهاند« :خداي عزوجل به مردي فرمود :آ گاه باش كه آغاز هر فتنه،
دوستي دنياست» (كلينى.)135 :2 ،1362 ،
با بررسی تاریخ اسالم روشن میشود که در موارد متعددی ،زمینۀ امتحان و فتنه به وجود
آمده است که بسیاری از بزرگان در آن لغزیدهاند ،نمونۀ آشكار آن فتنۀ «جمل» است كه
عامل و منشأ آن رسيدن به پست و مقام دنيايي بود .زماني كه در اثر سياستهاي غلط خلفا،
تفاوت
بهخصوص عثمان ،برخي اصحاب ،صاحب مالومنال و كاخ و كنيز فراوان شدند و به اين
ِ
در بيتالمال و تفاخر عادت كردند ،بهگونهای كه امكان بازگشت آنان در حكومت عدل علي
(ع) ّ
ميسر نشد و همچنان بر زيادهطلبي خود و حقوق افزونتر از ديگران در بيتالمال و حفظ
دنيايي كه به آنها روي آورده بود ،پاي فشردند و چون امام علي (ع) را دربرابر خواستههاي خود
محكم و تغييرناپذير و قاطع يافتند ،پيمان شكستند و تمامي سوابق مبارزاتي خود را در راه اسالم
بهپای منافع مادي قرباني كردند و اينگونه بود كه فتنۀ جمل را به وجود آوردند.
ُ
ُ
ّ
حضرت علي (ع) ميفرمايند :إن أخوف ما أخاف علیکم اثنتان :اتباع الهوی و طول األمل،
ً
فتزودوا فیالدنیا ما تحرزون به انفسکم غدا( نهج البالغه :خطبۀ « :)29اي مردم ،دو چيز است
كه من سخت از آنها برای شما بيمناكم :يكي پيروي از هواي نفس و ديگري آرزوي طوالني
(و دنياگرايي) .حال كه در جهان هستيد ،از آن بهاندازهای توشه برگيريد كه فردا بتوانيد نفوس
خويش را حفظ كنيد».
نفاق موجب میشود که فرد در ظاهر وانمود کند که با دیگران همراه و همفکر است و
درعینحال ،جرئت بیان نیات خود را ندارد ،اما در پوشش نفاق کار خود را پیش میبرد و به
دنبال رسیدن به خواستههای نفسانی خود است و بهمحض آنکه فرصتی بیابد نقشۀ خود را عملی
میکند.
همراهی ظاهری با جامعه و تودههای مردم موجب میشود که فرد با فتنهگری در جامعه
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برای رسیدن به خواستههایش تالش کند .از سوی دیگر اینگونه افراد در دلشان خود را باالتر
َ َ
َ َُ ْ ُ َ َ َ َ ّ
الن ُ
اس
و ِإذا ِقیل لهم ِآمنوا کما آمن
از دیگران میدانند ،قرآن در مورد اینگونه افراد میفرماید:
َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ّ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َُ
قالوا أنؤ ِمن کما آمن السفهأ أال ِإنهم هم السفهأ ول ِكن ل يعلمون( بقره« :)13 :و هنگامى كه به
آنان گفته شود :همانند (ساير) مردم ايمان بياوريد ،مىگويند :آيا همچون ابلهان ايمان بياوريم؟!
بدانيد اینها همان ابلهاناند ولى نمىدانند!»
نفاق موجب تظاهر به دین و حقنمایی است و همین باعث می شود که برخی از افراد ،در
شناخت جبهۀ حق و باطل و تفکیک این دو از هم ،با مشکل روبرو شوند.
از دیگر آثار کنترل نکردن هوای نفس ،گرفتار شدن به رذیلۀ اخالقی حسادت است .حسادت
نیز موجب فتنهانگیزی زیادی میشود .تأکید قرآن در سورۀ فلق برای پناهجویی به خدا برای در
امان ماندن از شر فتنههای حسود بهویژه در زمانی که اقدام عملی برای به دست آوردن یا زوال
نعمت میکند خود بیانگر آن است که ازنظر قرآن حسادت ریشۀ بسیاری از فتنههاست .خداوند
َ َّ َ ٌ ْ َ ْ ْ َ َ
َُ
ْ َْ ُ
ُ ُ َّ
اب ل ْو َي ُر ُّدونك ْم ِم ْن َب ْع ِد ِإ َيما ِنك ْم كف ًارا َح َس ًدا ِم ْن ِعن ِد أنف ِس ِه ْم
میفرماید :ود ك ِثير ِمن أه ِل ال ِكت ِ
( . ...بقره« :)109 :بسیاری از اهل کتاب ،از روی حسدی که در وجود آنها ریشه دوانده آرزو
میکردند شما را بعد از اسالم و ایمان ،به حال کفر باز گردانند ». ...
ن اخطب
ي اب 
در شأن نزول این آیه آمده است که در مورد برخی از بزرگان یهود ،مانند يحي 
و برادرش ابي ياسر ،كعببن اشرف و  ...نازل شده است که با توجه به حسادتی که به پیامبر
(ص) و مسلمانان داشتند آرزو میکردند مردم از اطراف پیامبر (ص) پراکنده شوند و اوضاع مانند
پیش از بعثت پیامبر (ص) شود و مردم مسلمان نشوند و از اطراف پیامبر (ص) متفرق شوند و
یهود قدرتمند شود (طیب)147 :2 ،1348 ،؛ و همین حسادت یهود باعث شد که علیه مسلمانان
فتنهانگیزیهای متعددی راه انداختند و یکی از عامالن به راه انداختن جنگ احزاب شدند و
مشرکان قریش و دشمنان پیامبر (ص) را متحد کردند تا بتوانند ریشۀ اسالم را برکنند (واقدى،
1409ق، :1185 – 187؛ ابن هشام،1383 ،.)54 - 58 :3
پناه بردن به خدا از شر حسود ،دستور الهی است و بیانگر آن است که این صفت ناپسند
ممکن است خطراتی را برای دیگران ایجاد کند (فلق.)5_1 :
َ ْ َّ
حاس ٍد ِإذا
از اینکه در قرآن کریم میفرماید از شر حسود به خدا باید پناهنده شد :و ِمن ش ِر ِ
َ
َح َسد( فلق )5 :روشن میشود که این افراد شرورند و به دیگران شر میرسانند.
ازاینرو از مردمان خواسته شده که از چنین موجودات و افرادی که شرارت حسادت جزو
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ذات و صفت دوم ایشان شده است به خدا پناه برند که رفتارهای زشت آنان را جز خداوند
نمیتواند دفع کند .بهخاطر نهان بودن شر حسادت است که خداوند به پیامبر (ص) دستور
میدهد که برای رهایی از آسیبها و خطرهای آن به خدا پناه ببرد که تنها او عالم به دلها و اسرار
مردمان است و میتواند شر ایشان را به خودشان بازگرداند.
حسادت همچنین موجب میشود تا اشخاص به یکدیگر تهمت بزنند یا به تخریب یکدیگر
بپردازند .حسادت برخی از زنان پیامبر (ص) یکی از علل رفتارهای نابهنجار ایشان دربرابر زن
دیگری بوده بهگونهای که سورهای در این زمینه نازل شده است (آمدی.)۱۸۰ :3 ،1376 ،
در جامعۀ اسالمی یکی از ریشههای برخی از فتنهانگیزیها حسادت است که گاهی برخی
افراد بهدلیل آنکه نمیتوانند موفقیت برخی از افراد را که فکر میکنند همسطح آنها بودهاند ببیند
به دسیسههای روی میآورند تا آن موفقیت را کمرنگ کنند یا آن را از آن خود کنند .نمونۀ این
افراد را در انقالب اسالمی فراوان دیدهایم که افرادی به خاطر حسادتی که در وجود آنان بود و
جایگاه خود را از همردیفان خود پایینتر میدیدند ،دست به اقدامات ناشایست زدند و افرادی را
ترور فیزیکی یا شخصیتی نمودند و حتی طرح کودتا برای انقالب اسالمی ایران ریختند .چنین
رفتارهایی از مهمترین نابهنجاریهای رفتاری انسان در حوزۀ عمل اجتماعی است که خاستگاه
آن ،درونی و ناشی از کنترل نکردن هوای نفس و حسادت است .بنابراین تسلط نداشتن بر نفس
موجب میشود که غرایز نفسانی انسان را وادار به فتنهانگیزی نماید.
 .2-2ریشههای بیرونی فتنه

فتنه گاهی برخاسته از ریشههای بیرونی است که در این مبحث به مهمترین ریشههای بیرونی
از منظر قرآن کریم اشاره میشود.

 .1-2-2شیطان

از مهمترین ریشههای بیرونی فتنه شیطان است .از کارهای اصلی شیطان فتنهانگیزی در
جامعه است .درصورتیکه انسان ایمانش ضعیف باشد متوجه وسوسههای شیطان نمیشود ،لذا
ْ َ َّ
َّ
َ
وسوسههای شیطان را دنبال میکند .چنانکه در سورۀ اعراف میفرمایدِ :إنا َج َعلنا الشياطين
َ
ياء ل َّل َ
َْ َ
ذين ال ُي ْؤ ِم ُنون( اعراف« :)27 :ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان
أو ِل ِ
نمىآورند ».اما انسانهایی که باتقوا باشند بهمحض آنکه شیطان بخواهد برای آنان تردید در
َّ َّ َ َّ َ َ
ين اتق ْوا ِإذا َم َّس ُه ْم
امری ایجاد کند و موجب فتنهانگیزی شود متوجه شیطان میشوندِ :إن ال ِذ
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َّ َ َ َ َّ َ َ
َ ٌ
َ
طا ِئف ِم َن الش ْيط ِان تذك ُروا ف ِإذا ُه ْم ُم ْب ِص ُرون( اعراف« :)201 :پرهیزگاران هنگامی که گرفتار
وسوسههای شیطان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) میافتند؛ و (در پرتو یاد او ،راه حق را
میبینند و) ناگهان بینا میشوند».
َ
َ
َ
َّ
ُ
قرآن کریم در مورد علت رانده شدن آدم (ع) و حوا (س) میفرماید :ف َو ْس َو َ
س ل ُه َما الش ْيطان
لَّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ُ
ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َّ
ال َما ن َهاك َما َرُّبك َما َع ْن َه ِذ ِه الش َج َر ِة ِإ أن تكونا َملك ْي ِن
وري عنهما ِمن سو ِآت ِهما وق
َِليب ِدي لهما ما و ِ
َُْ َ
ونا م َن ْال َخالد َ
ين (اعراف« :)20 :سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد ،تا اندامی که از آنها
ِِ
أو تك ِ
پنهان بود ،آشكار سازد؛ و گفت :پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نكرده مگر بهخاطر
اينكه (اگر از آن بخوريد )،فرشته خواهيد شد يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند!»
خداوند وسوسۀ شیطان و اطاعت آدم (ع) و حوا (س) از آن را باعث رانده شدن ایشان از
بهشت میداند و یک سورۀ کامل را در استعاذه از ّ
شر وسوسهگران ابلیسی و انسانی اختصاص
داده است (سورۀ ناس).
شیطان در اصل خود ،مفهوم گستردهای دارد و به معنای هر موجود سرکش و طغیانگر و
موذی است .بدینجهت ،در قرآن به انسانهای پست و خبیث و طغیانگر نیز کلمۀ شیطان اطالق
ّ
ُ ُ
ّ َُ ْ ُ
اس ِم َن
میشود .در سورۀ ناس دربارۀ شیطان چنین میخوانیم :الذی یوس ِوس فی صد ِ
ور الن ِ
ْ ّْ َ ّ
اس( ناس« :)5 :آن شیطان جنی و انسی که در درون سینۀ انسانها وسوسه میکند».
ال ِجنه والن ِ
شیطان بشری ،کارش
شیطان جنی کافر است و کارش تخریب و شیطنت است؛ همانطور که
ِ
ِ
افساد و ضرر رسانیدن به دیگران است .شیطانهای جنی با شیطانهای انسانی همکاری و رفاقت
دارند و جنهای باایمان درصدد کمک و یاریرساندن به انسانهای مسلمان هستند .با این تفاوت
که شیاطین انسانی از ظاهر و بیرون در انسان وسوسه میکنند و با سخنان فریبندۀ خود ،انسان
را از راه راست بیرون میآورند و بهسوی اهداف فاسد خود که نتیجهاش خسران و ندامت است
میکشانند؛ ولی شیاطین جنی از باطن و درون در انسان وسوسه میکنند و انسان را به بیراهه و
فتنهانگیزی میکشاند.
ماهیت و اساس کار شیطان را وسوسه و دعوت به باطل و گناه شکل میدهد؛ ولی با توجه
به هر مورد ،آن را به شیوههای گوناگون عملی میکند .ایجاد تردید در باورهای دینی و درنهایت
کشاندن فرد به کفر ،ایجاد نفاق و ناامیدی ،جلوگیری از نیکی به یکدیگر و سرگرم کردن انسان
به امور باطل ،از مهمترین کارهای شیطان است .شیطان از همان روزی که رانده شد بنای
َُْ
َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ
ض َولغ ِو َي َّن ُه ْم
فتنهگری و دشمنی با انسانها را بنا کرد :قال ر ِب ِبما أغويت ِني لزِينن لهم ِفي الر ِ
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َأ ْج َمع َين( حجر)39 :؛ گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی ،من (نعمتهای ّ
مادی را) در
ِ
زمین در نظر آنها زینت میدهم ،و همگی را گمراه خواهم ساخت».
َ ُ ٌ ُ ُّ ّ
َ
ُ
ُ َ ُ َّ
ُ
مرو ُهو
الن ِ
الفتن ثالث :حب ِ
امام علی (ع) میفرمایدِ :
ساء و هو سيف الش ِ
يطان ،و شرب الخ ِ
َ
ّ
َ
َّ
َ ُّ َّ
ّ
َ َ
َ َ ْ َ
ُ
الدينار و ّ َ ُ َ ُ
يش ِه،
يطان ،و ح ُّب ِ ِ ِ
يطان ،فمن أح َّب ِ
النساء لم ينت ِفع بع ِ
الدره ِم و هو سهم الش ِ
فخ الش ِ
َ
فهو َع ُ
ينار و ّ
أح َّب ّ
عليه َ
الج ّن ُة ،و َمن َ
و َمن َ
ََ َ َ
الد َ
الد َره َم ُ
بد الدنيا( مجلسی،
أح َّب
ِ
ِ
األشربة ح ُرمت ِ
ِ
1440ق« :)140 :73 ،فتنهها سه چيزند  :حب زن كه شمشير شيطان است و شرابخواری كه
دام شيطان است و عشق به درهم و دينار كه تير شيطان است .كسى كه عشق به زنان داشته باشد،
از زندگیاش بهرهمند نشود و كسى كه مشروبات را دوست داشته باشد ،بهشت بر او حرام شود
و كسى كه عشق به درهم و دينار داشته باشد ،بندۀ دنياست».
 .2-2-2طاغوت

طاغوت هر معبود غیرخدا و هر فرمانرواي ظالمي است كه از اطاعت الهي طغیان میکند و
به غير قوانين خداوند عمل میکند (راغب .)305 ،1363 ،انسان باید تنها مطیع خدا باشد که او
َ َ
ْ
َ
ذلك ِبأ َّن َّللا ُه َو ال َح ُّق( حج:
حق است و غیرخدا باطل است .خداوند در قرآن فرموده است:
ْ
« :)62خداوند اصلیترین مصداق حق است ».ال َح ُّق ِمن َّرِّب َك( بقره)147 :؛ يعني سرمنشأ حق
خداوند است .ازاینرو ،عدم اطاعت از خداوند طغيان دربرابر حق است.
هر حقی از خداست و هر حقی که از خدا صادر یا ظاهر میشود حق است؛ پس در حریم
فیض خداوند باطل راه ندارد .اگر مجالی برای بطالن در قلمرو افاضۀ الهی نیست ،برای شک
و شبهه هم جایی نخواهد بود؛ زیرا شک بین حق و باطل است ،چنانچه در منطقۀ هوا و هوس
مجالی برای امتراء نیست ،چون در ویل طغیان و بغی چیزی جز باطل نیست (جوادی آملی،
.)443 :7 ،1378
در قرآن کریم ،به هر طغیانگر و متجاوز از حدود طاغوت اطالق میشود ،پس همۀ ساحران و
کاهنان و مانعان راه خیر ،بتها یا شیاطین یا َا ّ
جنهای که عبادت میشوند ،انسانهای گمراهکنندۀ
مردم ،و همۀ کسانی که بدون رضایت خدا فرمانبری میشوند ،طاغوت هستندَ :أ َت َو َ
اص ْوا ِب ِه َب ْل
َ َ ُ َ
ُه ْم ق ْو ٌم طاغون( ذاریات« :)53 :آیا یکدیگر را به آن سفارش میکردند (که همه چنین تهمتی
بزنند)؟! نه ،بلکه آنها قومی طغیانگرند ».این آیه اشاره به مخالفان و دشمنان انبیای الهی دارد
که با هم متحد میشدند که انبیا را متهم به سحر و جنون کنند .خداوند ،در این آیه ،پیامبر (ص)
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را دلداری میدهد که این کارهای دشمنان از سر طغيان و سرکشی آنان است (طیب،1348 ،
.)287 :12
کسانی که پیامبر اکرم (ص) را کاهن ،مجنون یا شاعر میخواندند (طور 29 :و  )33و دیگر
مردمان ستمکار و ناسپاس (صافات30-22 :؛ قلم )31 :به کار رفته است که عاقبت امر همۀ این
طغیانگران جهنم است (ص56_55 :؛ نبأ)22_21 :
وجه اطالق «طاغوت» بر حاكم ستمگر و اولياي كفر آن است كه اينان ،هم در حكمراني
خود با تجاوز از حدود الهي و هم در ممانعت از حاكميت دستورات الهي« ،طاغوت» محسوب
میشوند .قرآن کریم ،در آیات متعددی ،مسلمانان را از اینکه سلطهی کفار را بر خود بپذیرند
َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
رین َعلى
للا ِللکا ِف
یا کفار را به دوستی و والیت انتخاب کنند ،برحذر داشته است :و لن یجعل
ّ
ُْ ْ َ
الؤ ِمنین َسبیال( نساء« :)141 :و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است».
َ
همچنین در آیات دیگری نیز از دوستی با کفار نهی شده است .خداوند میفرماید :یا أ ُّی َها
ذین َآم ُنوا ال َت َّتخ ُذوا ْالکاف َ
َّال َ
رین َأ ْول َ
یاء ( ...نساء« :)144 :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! غير از
ِ
ِ
ِ
ّ
مؤمنان ،كافران را ولى و تكيهگاه خود قرار ندهيد!»
در مقابل در آیات دیگری نهتنها دوستی با کفار و منافقان را نهی کرده ،بلکه جهاد با آنان
َ َ ُْ ْ
ُْ
ْ ُ َّ
َ ُّ َ َّ
ظ َع َل ْیه ْم َو َم ْأ ُ
واه ْم َج َه َّن ُم َو ب ْئ َ
س
جاه ِد الکف َار َو النا ِفقین و اغل
را الزم دانسته است :یا أیها الن ِب ُّی ِ
ِ
ِ
َْ
ّ
الصیر( تحریم« :)9 :اى پيامبر! با كفار و منافقين پيكار كن و بر آنان سخت بگير! جايگاهشان
جهنم است ،و بد فرجامى است!»
بر همین اساس یکی از عوامل فتنه در جامعه اسالمی نفوذ و گسترش اندیشههای طاغوتی
است.
 .3-2-2عوامل نفوذی دشمن

ً
استکبار جهانی در دوران معاصر غالبا از طریق نفوذ در کشورها و نیروهای نیابتی و اهدافش
را پیش میبرد؛ ازاینرو ،برای تحتتأثیر قرار دادن افراد و نیز نفوذ در کشورهای اسالمی ،بسیار
باحوصله کار میکند .گاهی با بورسیۀ تحصیلی دادن به افراد و شستشوی مغزی آنان در مراکز
تحصیلی زیرنظر خود ،افراد را بهعنوان نیرویی نفوذی تربیت میکند و آنها را پس از آماده شدن به
وطن خود بازمیگرداند و در پست حساس از آنها بهرهبرداری میکند .با توجه به اینکه این افراد
ظاهری خودی دارند کنار زدن آنان و برخورد با آنان برای حکومت اسالمی بسیار هزینهبردار است.
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قرآن کریم خطرناکترین جریان نفوذی را منافقان دانسته است« :إ َّن ْالُنافق َین فی َّ
الد ْرک
ِِ ِ
ِ
َّ َ َ َ َ َ ً
َْ َ
ال ْسف ِل ِم َن الن ِار َو ل ْن تجد ل ُه ْم ن ِصیرا» (نساء« :)145 :منافقان در پایینترین و نازلترین مراحل
دوزخ قرار دارند و هیچگونه یاورى براى آنها نخواهى یافت».
از این آیه بهخوبی استفاده میشود که ازنظر اسالم نفاق بدترین انواع کفر است و منافقان
دورترین مردم از خدا هستند و به همین دلیل ،جایگاه آنها بدترین و پستترین نقطۀ دوزخ است.
خدای متعال خطر منفاقان را همواره به پیامبر گوشزد کرده و یک سوره از قرآن کریم به
ََ َ َ ََ َ َ ََ ْ
ول ْو نش ُاء ل َرْيناك ُه ْم فل َع َرف َت ُه ْم
نام آنان اختصاص داده است .خداوند به پیامبر (ص) فرمود:
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ
للا َي ْعل ُم أ ْع َمالك ْم( محمد« :)30 :و اگر ما بخواهیم آنها
ِب ِسيماهم ولتع ِرفنهم ِفي لح ِن القو ِل و
را به تو نشان میدهیم تا آنان را با قیافههایشان بشناسی ،هرچند میتوانی آنها را از طرز سخنانشان
بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را میداند!»
فتنۀ منافقان بدتر از فتنۀ کافران است؛ چراکه این جریان نفوذی همۀ مظاهر اسالمی را با خود
دارد و نمیتوان بهسادگی آن را از جریان اصلی باز شناخت .هرچند که در فتنهها جریان نفوذ
همانند کفی در سیل ،از آب جدا میشود و خار و خاشاک خود را نشان میدهد ،ولی در حاالت
عادی ،پنهان است .راههای شناخت این جریان غیر از فتنه ،توجه به ادبیات و لحن گفتاری و
رفتار منافقان است.
منافقان بهدلیل دو چهره بودن ،بهراحتی میتوانستند در میان مسلمانان نفوذ کنند و آنها با
نفوذ در صف مسلمانان ،از هر فرصتی برای کارشکنی استفاده میکردند .گاهی در انجمنهای
ّ
سری خود تصمیم میگرفتند کمکهای مالی خود را از یاران رسول خدا (ص) قطع کنند
(منافقون .)7 :گاهی تصمیم میگرفتند پس از بازگشت از جنگ به مدینه ،دستبهدست هم
دهند و در یک فرصت مناسب ،مؤمنان را از مدینه بیرون کنند (منافقون.)8 :
منافقان با این تعبیر که «کسانی که جهاد رفتند ،اگر نزد ما بودند نه میمردند و نه کشته
میشدند» (آل عمران )156 :مسلمانان را برای شرکت در جهاد و اطاعت از امر خدا و رسول
(ص) ،دچار دودستگی میکردند و بدین ترتیب عدهای از شرکت در جهاد باز میماندند.
این گفتار و رفتار منافقان که نفوذی دشمن نیز به حساب میآمدند ،موجب تردیدافکنی
برای عدهای در درستی باورهای اصیل بود ،به گونهای که در مورد وجوب شرکت در جهاد و
کشته شدن در راه خدا برای آنان تردید ایجاد میشد و همین تردید مانع از پیوستن آنان به صفوف
مجاهدان میشد.
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شرکت در جهاد توأم با روحیة شهادتطلبی و ایثار ،از باورهای خدشهناپذیر مؤمنان بود و
منافقان از همین زمینه برای تردیدافکنی در باورهای ایشان استفاده میکردند .در ابتدای جنگ
تبوک که پیامبر (ص) در حال آمادهسازی نیروها برای شرکت در جهاد بود ،یکی از رؤسای طایفة
ّ
بنی سلمه به نام جد بن قیس که در صف منافقان بود ،خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض کرد اگر
ً
اجازه دهی من در این جنگ شرکت نکنم ،زیرا عالقة شدیدی به زنان دارم مخصوصا اگر چشمم
به دختران رومی بیافتد ،ممکن است دل از دست بدهم و مفتون آنها شوم! اجازة شرکت نکردن
برای این منافق صادر شد ،ولی قرآن برای رفع این تردیدافکنی در باورهای مؤمنان ،عمل این منافق
را مساوی با سقوط در فتنه و جهنم را محیط بر کافران دانست (توبه.)49 :
خداوند از مؤمنان میخواهد که منافقان شناختهشده را در صفوف خود بهویژه مراکز حساس
کشوری و لشکری جا ندهند و اجازه ندهند که منافقان از امور نهان مؤمنان آ گاه شوند تا مبادا
ً
آن امور را به دشمنان کافر خبر دهند .اصوال حضور منافقان هرچند که بهظاهر مفید باشد ،ولی
در عمل بسیار زیانبار است .اگر تخصص و توانایی دارند بهسبب تعهد ایشان به کفر و کافران،
هیچ بهرهای از این تخصص و توانایی ایشان به امت و ملت و دولت اسالمی نمیرسد؛ بنابراین
گران منافق را از صفوف لشکری و کشوری خودی بیرون برانند و به ایشان
الزم است تا این فتنه ِ
اجازۀ بهرهمندی از فرصتهای بهدستآمده را در موقفهای مهم ندهند (توبه)48-47 :
عالمه طبرسی و ابن کثیر بر این باورند که این آیات دربارۀ منافقانی است که در میان
مسلمانان حضور داشته و به جاسوسی علیه ایشان و به نفع دشمنان میپرداختند (طبرسی،1372 ،
۵۵ :۵؛ ابن کثیر .)۱۴۰ :۴ ،1402 ،پس با توجه به آیاتی که گذشت به دست میآید که یکی از
عوامل بیرونی ایجاد فتنه در جامعۀ اسالمی ،عوامل نفوذی دشمن هستند که باعث ایجاد فتنه در
حکومت اسالمی میشوند.
نتیجهگیری

از آیات قرآن برداشت میشود که ریشههای فتنه گاهی درونی است و گاهی بیرونی .در
میان ریشههای درونی ،ريشۀ اصلي همۀ فتنهها خواهشهاي نفساني است كه منشأ گمراهيها
در سطح جامعه ميشود .همچنین در آیات متعددی ،نفاق و حسادت ،ریشۀ درونی فتنه معرفی
شده است.
از مهمترین ریشههای بیرونی نیز فتنۀ شیطان و طاغوت و عوامل نفوذی دشمن هستند .شیطان
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از همان روزی که رانده شد بنای فتنهگری و دشمنی با انسانها را بنا نهاد .طاغوت نیز در قرآن
کریم به هر طغیانگر و متجاوز از حدود اطالق میشود ،پس همۀ ساحران و کاهنان و مانعان راه
خیر ،بتها یا شیاطین یا َا ّ
جنهای که عبادت میشوند ،انسانهای گمراهکننده طاغوت هستند.
عوامل نفوذی دشمن در جامعۀ اسالمی بیش از سایر عوامل ،در ایجاد فتنه در جامعه نقش
دارند .امروزه ،استکبار جهانی از طریق نیروهای نیابتی و نفوذی در کشورهای دیگر اعمال قدرت
میکند و با تربیت برخی افراد نفوذی و حمایت از آنان برای رسیدن به قدرت ،به اهداف خود
میرسد.
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ABSTRACT
Moderation (I’tidal) means a behavior and a state that is far from any extremes. Moderation plays a decisive role in the educational behavior and
spiritual health of parents and children. The moderate and balanced behavior of parents with children is the factor that leads the family to perfection,
prosperity and happiness.
This descriptive-analytical research, using library sources, seeks to answer
the question, what is the effect of parental moderation on children's spiritual
health from the perspective of the Holy Quran and hadiths?.
The results of this research indicate that moderation is effective in this regard
from different dimensions such as the emotional, worshipping, economic,
and so on. Observance of moderation in emotions and feelings prevents
the creation of complexes and jealousy among children and the harmful effects of unbalanced affections and promotes the mental health of children.
Worship in all its dimensions is essential for humans, and observing moderation in worship prevents hatred and discouragement from worship itself and
encourages children to worship God Almighty, and this plays a significant
role in children's spiritual health. Economic moderation, avoiding excesses in
consumption, spending, donating, avoiding stinginess, narrow-mindedness,
extravagance, indulgence, and responding appropriately and properly to the
natural needs of children will lead to the prosperity and stability of family finances, self-confidence, independence, and mental peace of children.
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ن فرزندان از منظر قرآن و روایات
نقش اعتدال والدین در سالمت روا 
(تاریخ دریافت - 1401/01/30 :تاریخ پذیرش)1401/04/23 :
محمد اسماعیل صالحی زاده

1

روح الله محمدی

2

چکیده

ی میانهروی  ،رفتار و حالتی است که از هرگونه افراطوتفریط بهدور باشد.
اعتدال به معنا 
ی در رفتارهای تربیتی و سالمت روا ن والدین و فرزندان
اعتدا ل نقش تعیینکنندها 
دارد .رفتار معتدل والدین با فرزندان  ،عاملی است که خانواده را به کمال  ،سعادت
ش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع
و خوشبختی سوق میدهد  .این پژوهش به رو 
ی در پی پاسخ به این سؤال است که از نگاه قرآن کریم و روایات  ،اعتدال
کتابخانها 
ی دارد ؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است
والدین در سالمت روا ن فرزندان چه تأثیر 
که اعتدال از ابعاد مختلف عاطفی ،عبادی ،اقتصادی و  ...د ر این مسئله مؤثر است.
رعایت اعتدال در عواطف و احساسات ،از ایجاد عقده و حسد بین فرزندا ن و آثار زیانبار
ث سالمت روانی فرزندا ن میشود .عبادت
ی نامتعاد ل پیشگیری میکن د و باع 
محبتها 
در همۀ ابعادش برای انسان امری ضروری است  ،و رعایت اعتدال در امور عبادی باعث
پیشگیری از نفرت و دلزدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار شده
ی فرزندان نقش بسزایی دارد .اعتدال اقتصادی ،دوری از
و این امر د ر سالمت معنو 
افراطوتفریط در مصرف ،هزینه ،انفاق ،دوری از بخل  ،تنگنظری ،اسراف ،زیادهروی
ب و شایسته به نیازهای طبیعی فرزندان ،باعث رونق و پایداری امور
و پاسخگویی مناس 
ی فرزندان خواهد شد.
مالی خانواده ،اعتمادبهنفس ،استقالل و آرامش روان 
کلیدواژهها :اعتدال ،والدین ،فرزندان ،اعتدال عاطفی ،اعتدال عبادی ،اعتدال
اقتصادی
 -1استادیار ،گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،شاهرود ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکیsalehi@quran.ac.ir :
 -2استادیار ،گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،شاهرود ،ایران ،پست الکترونیکی:

r.mohammadi@quran.ac.ir
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مقدمه

ی میانهروی از ریشۀ «عدل» ،حالتی بین دو طرف ازلحاظ ّ
کم یا کیف است و به
اعتدال به معنا 
معنای تناسب ،استقامت ،قوام پیدا کردن و موزو ن و متعادل بودن نیز آمده است (ابن منظور1414 ،ق،
ی در سالمت روا ن فرزندان دارد.
 .)434 :11اعتدال استوارترین راه تربیتی است و نقش تعیینکنندها 
سالمت بنیان خانواده درگرو تربیت متعادل است .ازاینرو  ،قرآن کریم یکی از ویژگیهای امت
َ َْ ْ ُ ً
َ
ناکم أ َّمة
کذلک جعل
اسالمی را رعایت اعتدال و میانهروی در همۀ امور ذکر کرد ه و میفرماید :و ِ
َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ
َ َ ً َ ُ ُ َ َ َ َ َّ
یکم ش ِهیدا( بقره)143 :؛ «شما را نیز امت
اس َو یکون الرسول عل
وسطا ِلتکونوا شهداء علی الن ِ
میانهای قرار دادیم (که در حد اعتدال که میان افراطوتفریط هستید) تا گواه بر مردم باشید و پیامبر
هم گواه بر شما ».یعنی امتی که نه کندرو باش د و نه تندرو ،نه در حد افراط و نه تفریط ،بلک ه از
هر نظر درحد اعتدال ،الگو و نمون ه باشد .کلمۀ «وسط » هم به معنی حد متوسط در میان دو چیز
ً
آمده ،و هم به معنی جالب و زیبا و عالی و شریف ،و این هر دو ظاهرا به یک حقیقت باز میگردد؛
ً
زیرا معموال شرافت و زیبایی در آن است که چیزی از افراطوتفریط دور باشد و در حد اعتدال قرار
گیرد(مکارم شیرازی .)48 :1 ،7113 ،اعتدال و میانهروی در همۀ امور زندگی مفید و ضروری است،
ت بیشتری برخوردار است ،چراکه اگر روابط والدین و فرزندان
ولی در ارتباط با فرزندان ا ز اهمی 
از هرگون ه افراطوتفریط بهدو ر و براساس اعتدال و میانهروی باشد ،از بسیاری از عوامل آسیبزا
و تهدیدکنندۀ روان فرزندان در خانواده پیشگیری خواهد شد  .رفتارها و عملکردهای معتدالنه،
خردمندانه و اخالقگرایانه بهترین تکیهگاه زندگی است و در این صورت است که زندگی از انواع
ی نیاز به عملکردهای صحیح و پرهیز از رفتار نامتعادل
ت هر زندگ 
ظ و دوام مییابد .سالم 
آفات حف 
ی و در پی پاسخ به این سؤال
ش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانها 
دارد  .این پژوهش به رو 
ن در سالمت روا ن فرزندان چه نقشی دارد؟
است که از نگاه قرآن کریم و روایات  ،اعتدال والدی 
در مورد اعتدال بهطور عام در کتابهای تفسیر قرآن و کتابهای روایی مطالبی ذکر شده و
بهصورت خاص نیز پژوهشهای مختلفی در این مورد صورت گرفته که ازجملۀ آنها به این موارد
میتوان اشاره کرد .1 :اسالم پورکریمی ( ،)1383با عنوان «اعتدال و میانهروی در اسالم» که
به قلمرو اعتدال و میانهروی د ر امور فردی و اجتماعی پرداخته است؛  .2کاظم دلیری (،)1397
با عنوان «عبادت در آیینه اعتدال» که فقط به جنبۀ عبادی اعتدال پرداخته است؛  . 3علی احمد
پور ( ،)1399با عنوان «بررسی اعتدال و آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری» که به مهمترین
آثار اعتدال مانند کمال ،سعادت ،رشد ارزشها و مهمترین موانع اعتدال مانند جمود ،جهالت،
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هوی و هوس و نابودی جامعه از دیدگاه شهید مطهری اشاره کرده است؛  .4علی حقی نوجه
ده و دیگران (1400ش) ،با عنوان «اعتدال و میانهروی در اقتصاد حکومت اسالمی» که فقط
به میانهروی در اقتصاد حکومت اسالمی پرداخته است؛ و اما بهصورت خاص در مورد نقش
اعتدال والدین در سالمت روانی فرزندان تحقیقی یافت نشد؛ ازاینرو ،در این پژوهش با رویکرد
تحلیلی_توصیفی ،این موضوع از منظر قرآن و روایات بررسی میشود.
 .1مفهوم شناسی

 .1-1مفهوم واژه اعتدال

اعتدال به معنای میانهروی ،برگزیدن راهی میان افراطوتفریط از ریشۀ «ع د ل» ،در لغت به
َ
َ
ْ ُ َ َ ُّ ُ
ّ
َ
کم أو کیف
حال بین حالین فی ٍ
معنای حد متوسط بین دو حالت آمده است« :االع ِتدال ،توسط ِ
ََْ
کل ما َت َ
 ...و ُّ
اعتد َل» (ابن منظور1414 ،ق433 :11 ،؛ حسینی زبیدی1414 ،ق:15 ،
ناس َب فقد
)473؛ اعتدال هرگونه تناسبی است که الزمۀ آن برقراری مساوات بین جهات مختلف است،
ازاینرو ،نقطۀ مقابل اعتدال ،افراط و تفریط نامیده میشود که مفهوم جامع هر دو فساد به
معنای خروج از حالت اعتدال است؛ بنابراین ،دو مفهوم «اعتدال» و «صالح» با یکدیگر رابطۀ
جانشینی و هر دو با مفهوم «فساد» رابطۀ تقابل دارند؛ همچنین با توجه به اینکه اعتدال به معنای
میانهروی است ،اسراف نقطه مقابل آن به شمار میرود (مرکز فرهنگ و معارف قرآن:3 ،1382 ،
 .)543واژۀ اعتدال در قرآن مجید نیامده است؛ ولی برای این مفهوم از واژههای «بین ذلک قواما»
(فرقان« ،)67 ،25 :حنیف» (آل عمران« ،)67 ،3 :عفو» (بقره« ،)219 :قصد» (لقمان،31 :
« ،)19وسط»( ،بقره ، )143 ،2 :و ...استفاده شده است(هاشمی رفسنجانی .)46 :4 ،1383 ،در
روایات اسالمی نیز موضوع اعتدال بیشتر با واژۀ «قصد» و «اقتصاد» آمده است .چنانکه امام
الس َل َم َة َف َع َلیه ب ْال َق ْ
علی (ع) میفرمایدَ :
«م ْن َأ َر َاد َّ
صد» (آقا جمال خوانساری)226 :5 ،1366 ،؛
ِ ِ
«هر که سالمتی خواه د پس بر اوست میانهروی ».یعنی میانهروی در هر باب سبب سالمتی از
آفات دنیا و آخرت میشود .همچنین فرمودند«َ :ل َه َلک َم َع ْاقت َ
صاد»( :آقا جمال خوانساری،
ِ
)362 :6 ،1366؛ «با میانهرویی هالکتی نیست».
 .2-1سالمت روان

مفهوم سالمتی از روشنترین مفاهیم بهحساب میآید .سازمان بهداشت جهانی در سال
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 ۱۹۴۷سالمتی را حالتی از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نهفقط فقدان بیماری یا
ناتوانی تعریف کرده است .این تعریف کالسیک از سالمتی ،با توجه به اینکه عناصر ضروری
سالمت را تعیین میکند از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این تعریف ،بیشتر به این مسئله
پافشاری شده که سالمتی مفهومی کلی و مستلزم تعامل و درونوابستگی میان اجزای مختلف
است (ابوالقاسمی .)68-45 :1391 ،سالمت به معنای بیعیب شدن ،رهایی یافتن ،امنیت،
عافیت ،نجات ،رستگاری ،خالص شدن از بیماری ،شفا ،آرامش و صلح است (عمید ،بیتا:
.)1908 -1909
سالمت روا ن به معنای تندرستی و سالمت ذهن و روان است و همچنین به معنای سالم نگه
داشتن روان از هرگونه آسیب روانی است؛ و هدف اصلی آن ،پیشگیری از به وجود آمدن ناراحتیهای
روان است .پیشگیری و درمان اختالالت جزئی رفتار بهمنظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید
روانی و به وجود آوردن زمینۀ مناسبی برای زندگی سالم و بدون تنش و طبیعی است .پس بهداشت
روانی علمی برای بهزیستی ،رفاه اجتماعی و سازش منطقی است (حسینی.)13 :1369 ،
قرآن کریم در ضمن دو آیه به روان سالم (قلب سلیم) اشاره کرده که هر دو دربارۀ حضرت
ابراهیم خلیل (ع) است .یکی در ضمن دعای حضرت است که میفرماید« :خداوندا! مرا
در روزی که مردم برانگیخته میشوند شرمنده و رسوا مکن ،روزی که مال و فرزند سودی
َ
َ َْ
َّ
نمیبخشد ،مگر کسی که با قلب سلیم و روانی پاک به پیشگاه خدا آید ِإل َم ْن أتی َّللا ِبقل ٍب
َس ِلیم( شعراء )89 :و دیگری دربارۀ حاضر شدن آن حضرت در پیشگاه پروردگار با قلب سلیم
َْ
است :إ ْذ َ
جاء َرَّب ُه ِبقل ٍب َس ِل ٍیم( صافات .)84 :مقصود از قلب سلیم ،سالمت روحی است؛
ِ
یعنی قلبی که از هرگونه بیماری و انحراف اخالقی و اعتقادی بهدور باشد و به شرک و گناه و
کفر آلوده نشده باشد که البته چنین قلبی ثمرهای جز عمل صالح و پاک نخواهد داشت(رضایی
اصفهانی.)77 :15 ،1387 ،
سالمت روان در گسترۀ وسیعتر عبارت است از آ گاهی به عوامل معنوی و مادی و انگیزههایی
که سالمت فکر و وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب میشود که بدان وسیلهسازوکار
باارزشی در مورد تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان در همۀ زمینه ها فراهم آید (صانعی،
 )22 :1350و ابعاد وجودی خود را شکوفا کند و در صراط مستقیم الهی قرار گیرد و به کماالت
انسانی نائل گردد؛ بنابراین ازنظر آموزههای اسالم ،فرزندانی از سالمت روان برخوردارند که قلب
آنان از هرگونه انحراف اعتقادی ،اخالقی ،گناه و معصیت الهی دور و سالم باشد.
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 .2نقش اعتدال والدین در سالمت روان فرزندان

اعتدال والدین و دوری از افراط و تفریط نقش تعیینکنندهای در سالمت روان فرزندان
ط و تفریطدور و براساس اعتدال و میانهروی باشد ،از بسیاری
دارد .اگر عملکرد والدین از افرا 
از عوامل تهدیدکننده و آسیبزا در خانواده پیشگیری خواهد شد و این یکی از مهمترین عوامل
سالمتی روان فرزندان است؛ ازاینرو رعایت اعتدال در امور زندگی نشانۀ خردمندی ،و افراط
َ َ ْ َ
اه ُل
و تفریط نشاندهندۀ جهل و نادانی است ،چنانکه امیرمؤمنان (ع) میفرمایند« :ل یری الج ِ
َّ ْ ً َ َ
ّ
ِإل ُمف ِرطا أ ْو ُمف ِّرطا» (مجلسی ،بیتا« :)63 :نادان دیده نمیشود مگر آنکه تندروست (از حد
ّ
و مرز خود میگذرد) یا کندرو (به حد و مرز خود نمیرسد)» .در کالم دیگری آن حضرت
َ
ْ ُ َ ّ َ ُ َ َ َّ ٌ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
ْ َ
ْ َ َّ ُ َ َ َ َ
اب َو آث ُار
یمین و ِ
میفرمایند« :ال ِ
الشمال مضلة و الط ِریق الوسطی ِهی الجادة علیها ب ِاقی الکت ِ
ُّ
الن ُب َّو ِة»(شریف الرضی« :)74 :1386 ،راست و چپ گمراهی است ،و راه میانه ،جادۀ اصلی
است که کتاب ماندگار الهی و آثار نبوت بر این راه است ».قرآن کریم از زبان لقمان حکیم
َ ْ ْ َ ْ
َ َ ُ
َ ْ ُ ْ ْ َ
ص ْوتک إ َّن َأ ْن َ ْ َ ْ
ص ْوت
وات ل
کر الص ِ
به فرزندش میفرماید« :و اق ِصد ِفی مشیک و اغضض ِمن ِ ِ
ْ
ال َح ِم ِیر» (لقمان(« :)19 :پسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن ،از صدای خود بکاه (و
هرگز فریاد مزن) که زشتترین صداها صدای خران است ».در این آیه به رعایت اعتدال در
«عمل» و «سخن» ،فرمان داده شده ،زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا به عنوان
مثال است (مکارم شیرازی .)56 :17 ،7113 ،والدینی که رفتارشان بهدور از اعتدال و مبتنی بر
احساسات صرف و بهدور از خردورزی و آیندهنگری ،و زیر پا گذاشتن ضوابط عاطفی و مالی
خانواده ،هزینه کردنهای بیمورد و بیبرنامه ،عملکردهای نامعتدل  ،مانند بخل ،تنگنظری،
محبتهای افراطی ،خشونتورزی ،شتاب ورزی ،پست ّ
خودمداری ،حرص ،دنیاطلبیّ ،
همتی،
ظاهربینی ،کم ّ
تحملی ،عبوس بودن و ...است و همۀ اینها نوعی افراط یا تفریط و از عوامل
سست کردن پایههای روابط خانوادگی و سوق دادن خانواده بهسوی هالکت است .درمقابل
عملکردهای معتدل و خردمندانه و اخالقگرایانه بهترین تکیهگاه زندگی است؛ و در این صورت
است که زندگی از انواع آفات حفظ و روان فرزندان سالم خواهد شد .سالمتی زندگی خانوادگی
نیاز به عملکردهای صحیح پدر و مادر و پرهیز از رفتار نامتعادل دارد (دلشاد.)519 :4 ،1383 ،
ازنظر قرآن و روایات ،اعتدال والدین ابعاد مختلفی دارد که پرداختن به همۀ آن ابعاد از عهدۀ
این مقاله خارج است و تنها به سه مورد مهمتر آ ن یعنی اعتدال عاطفی ،اعتدال عبادی و اعتدال
اقتصادی پرداخته میشود:
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 .1-2نقش اعتدال عاطفی والدین

ت نبود الفت و انسی
محبت عامل پیوند و ایجاد همبستگی بین انسانهاست .اگر مهر و محب 
در بین افراد انسان نبود و هیچ فردی بار مسئولیت و زندگی دیگری را به عهده نمیگرفت و هیچ
ً
تعامل و ایثاری پدید نمیآمد .محبت برای همۀ انسانها ،مخصوصا در محیط خانواده و فضای
تعلیم و تربیت ضروری است  ،چراکه محبت سبب نجات فرد از نابسامانیهای رفتاری اخالقی و
عاملی برای سالمت جسم و روان است.
دوستی و عالقه به فرزند میلی فطری است که خداوند برای بقای نسل بشر و دیگر حکمتها
ف والدین  ،مهر و محبت به فرزندان است ،امام
در وجود انسان قرار داده و یکی از مهمترین وظای 
َ
َ ّ َ ََْْ َْ َ ُ َْ ََ َ ُ ُ َْ َْ
َ
ال ُم َ
«ق َ
و�سی ْب ُن ِع ْم َران ع یا ر ِب أی العم ِال أفضل ِعندک فقال حب الطف ِال
صادق (ع) میفرماید:
َ ّ َ َ ُ ْ ََ َ ْ
یدی» (برقی1371 ،ق« :)293 :1 ،حضرت موسی عرض کر د پروردگارا چه
ف ِإ ِنی فط ْرت ُهم علی تو ِح ِ
اعمالی نزد تو برتر است؟ فرمود :دوست داشتن کودکان؛ زیرا من آنان را بر فطرت توحید م آفریدم».
طو
بااینحال ،پدر و مادر بای د عالقه به فرزند و مهرورزیدن به او را مدیریت کنند و از هرگون ه افرا 
ی خانواد ه بهرهمند شوند
تفریط در آ ن دوری کنند تا از آثار مثبت و مفید آن در سالمتی و رشد و تعال 
ی نامتعادل پیشگیری شود .در مورد اعتدال عاطفی والدین درقبال فرزندان
و از آثار زیانبار محبتها 
از آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت (ع) چند نکتۀ مه م استفاده میشود:
 .1-1-2ترجیح محبت خداوند متعال بر محبت فرزند

محبت به فرزند نکتهای است که قرآن مجید و پیشوایان معصوم (ع) به آن سفارش و تأکید
زیادی کردهاند ،ولی باید انسان از محبت افراطی به فرزندان پرهیز نماید به این معنا ک ه محبت و
عالقه به فرزند نباید بر محبت خدا و رسولش غالب شود ،یا انسان را از یاد خدا باز دارد و مانع
ُ ْ ْ َ ُ
آباؤ ْ
کم َو
انجام فرمانهای الهی بهویژه جهاد در راه خدا شود .قرآن کریم میفرماید :قل ِإن کان
َ َ
َْ ُ ْ َ ْ ُ
َ
کسادها َو َمساکنُ
کم َو َأ ْز ُ
کم َو َعش َیرُت ْ
واج ْ
وان ْ
وال ْاق َت َر ْف ُت ُموها َو ِت َ
کم َو َأ ْم ٌ
جار ٌة َت ْخش ْون
أبناؤکم و ِإخ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ َ َْ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
هاد ِفی س ِب ِیل ِه فت َرَّبصوا حتی یأ ِتی للا ِبأ ْم ِر ِه و للا ال ْیه ِدی
للا و َرس ِول ِه و ِج ٍ
ت ْرضونها أح َّب ِإلیکم ِمن ِ
َْ ْ َ ْ
َ
فاس ِقین( توبه« :)24 :بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفۀ شما
القوم ال ِ
و اموالی که به دست آوردهاید و تجارتی که از کساد شدنش بیم دارید و مساکن موردعالقه
شما ،در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است در انتظار این باشید
که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمیکند».
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َ ُ
ُ
همچنین میفرماید :ی َـا َیها َّال َ
ومن َ
مولکم وال َاول ُـدکم َعن ذکر ّللا َ
ذین َ
یفعل ِذلک
ءامنوا ال ت ِلهکم ا
ِ ِ ِ
َُ
فاولئک ُه ُم الخ ِـسرون( منافقون« :)9 :ای کسانی که ایمان آوردهاید اموال و فرزندانتان شما
را از یاد خدا غافل نکند ،و هرکس چنین کند زیانکار است ».بنابراین انسان مؤمن محبتش به
َ َّ َ ُ َ َ
ین َآمنوا أش ُّد ُح ًّبا
خداوند و دستورات او بر همۀ محبتها غالب است ،چنانکه میفرماید :وال ِذ
ِ َّل( بقره « :)165 :آنها كه ايمان دارند ،محبتشان به خدا ،شديدتر است» ،پس مقیاس عواطف
و احساسات مؤمن باید اعتقادات او باشد و به هیچچیز مانند خداوند ،رسولش و فرمانهای او
عشق نورزد .چنین محبتی از ناحیۀ والدین در اعتقاد سالم فرزندان و سوق دادن آنان به توحید،
معنویت و سالمت روحی و روانی آنان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
 .2-1-2دوری از تفریط در محبت به فرزندان

مهر و محبت به فرزند برای رشد عاطفی و اجتماعی کودک بسیار ضروری است .همانگونه
که کودک برای رشد جسمانی به انواع مواد غذایی نیاز دارد ،برای رشد عاطفی و اجتماعی نیز به
محبت و احساسات عاطفی نیازمند است .کودکی که از محبت پدر و مادر بهرهمنداست ،ازنظر
امنیت روانی با کودکی که هیچ محبتی از والدین خود ندیده و مدام بیمهری و بیمحبتی دیده
تفاوت بسیاری دارد ،زیرا یکی از نیازهای مهم کودک سالمت روانی است و این امر از طریق
محبت کردن به کودک حاصل میشود؛ بنابراین ،پدر و مادر و سایر اعضای خانواده ،باید مراقب
باشند این نیاز کودک را برآورده سازند و با بذل محبت به فرزند ،امنیت روانی و نیاز عاطفی او را
برطرف سازند .والدین با محبت کافی باعث میشوند وقتی فرزند دچار اشتباه شدند این اشتباه
باعث ناامنی روانی آنها نشود ،زیرا مطمئن هستند که راهنمایی و هدایت والدین به یاریشان
میشتابد و برای رفع اشتباه به آنها کمک میکند که بار دیگر مرتکب خطا نشوند و این امر
زمینهساز سالمت و امنیت روانی کودک را فراهم میآورد (پیاژه .)214 :1369 ،انسان اسیر
ُ ُ
االحسان» (مجلسی1403 ،ق،
محبت و محکوم آن است تا جایی که گفتهاند« :اإلنسان عبید
ِ
)117 :71؛ احسان و اظهار محبت و دوستی میتواند انسان را تا سرحد بندگی بهپیش ببرد.
َ َ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
ْ
الن َف ُّ
ضوا ِم ْن
و ل ْو کنت فظا غ ِلیظ القل ِب
خداوند سبحان به رسول گرامی اسالم میفرماید:
َح ْو ِلک( آل عمران« :)160 :و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده میشدند ».در
َ
َ َ
ْ َ
روایتی امام صادق (ع) میفرماید«ِ :إ َّن َّللا ل ْیر َح ُم ال َع ْبد ِل ِش َّد ِة ُح ِّب ِه ِل َول ِد ِه» (کلینی1407 ،ق:6،
« :)50خداوند بنده را ،بهخاطر شدت محبتش به فرزندش ،مورد مرحمت خویش قرار میدهد».
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مؤثرترین و کارآمدترین روش در تربیت ،استفاده از محبت است .محیط خانواده باید سرشار
از محبت باشد تا فرزند در پرتو حرارت و گرمی آن به تالش و کوشش بپردازد .محبت بسیاری
از مشکالت بر سر راه تعلیم و تربیت را از بین میبرد .بهخصوص کار فکری و فرهنگی نیاز
به محبت دارد .کاری که یک لبخند ساده انجام میدهد ،از تندی و خشونت ساخته نیست.
والدین کاردان و آ گاه کسی است که مراتب دوست داشتن خود را به شکل مقتضی و قابلدرک
به فرزندان خود نشان دهد تا فرزندان از عوارض زیانبار کمبود محبت و اختالالت روانی مانند
افسردگی ،اضطراب ،عقده و...در امان بماند و درنتیجه از قلبی سالم برخوردار شود .فرزندان
وقتی احساس کنند که والدینشان آنان را دوست دارند و به سرنوشتشان عالقهمندند و برای رشد
و شکوفایی آنها میکوشند و در راه خیر و تربیت آنها از هیچ کوششی دریغ نمیورزند ،آنها
نیز احساس شخصیت میکنند و به دیگران احترام میگذارند و والدین خود را دوست میدارند
و تحت تأثیر تربیت والدین خود قرار میگیرند که در سالمت روحی و روانی آنان تأثیر بسزایی
خواهد داشت.
 .3-1-2دوری ا ز افراط در محبت به فرزندان

ت والدین به فرزندان مانند دیگر کارهای آنا ن حدومرزی دارد و باید حد اعتدال رعایت
محب 
َ َ َ ْ َ ًّ
شود ،در روایتی امام صادق (ع) در توصیهاش به عبد الله بن جندب میفرماید« :و ل تکن فظا
َ
َ ً َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ً َ ّ
یح ِق ْرک َم ْن َع َرفک» (ابن شعبه حرانی:)312 :1376 ،
غ ِلیظا یکر ِه الناس قربک و ل تکن و ِاهنا
«و سختدل و ترشروی مباش که مردم از نزدیکی تو بیزار باشند و زبون مباش که هر که تو را
شناسد تو را خوار شمارد ».بنابراین ،مهرورزی به دیگران بهویژه فرزندان باید با نیاز و شایستگی
و ظرفیت آنان متناسب باشد .به همین دلیل ،اسالم نظارت بر ابراز عواطف و جزئیات مسئله
مهرورزی را به عقل سپرده است تا انسان ،آن را با موازین شرعی و مقتضیات عقلی محدود سازد
و از افراطوتفریط دوری کند .چهبسا زیادهروی در محبت ،سالمت روانی آنان را به خطر انداخته
و پیامدهای ناگواری را به همراه آورد .چنانکه محبت بیجا یا بیشازاندازه ،سبب لوس بار آمدن
کودک میشود .کودکانی که براثر محبت بیشازاندازه ،لوس و ازخودراضی بار آمدهاند ،از
پدران و مادران و همچنین از اطرافیان انتظارات بیجایی دارند .آنها انتظار دارند اطرافیان ،رفتار
و گفتارشان را همواره تأیید کنند و بر آنها خرده نگیرند .این شیوه ،بهتدریج کودکان را به افرادی
ازخودراضی تبدیل میکند و سبب میشود عیبهای خود را نبینند بعالوۀ پیامدهای رفتاری منفی
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دیگری که در پی خواهد داشت .مهربانی بیشازحد به کسی که شایستگی آن را ندارد ،سبب
میشود تا او برای احترامکننده ،ارج و ارزش متقابل را درنظر نگیرد و درنتیجه ،حرمت فرد مهربان
را بشکند و شخصیت و جایگاه اجتماعی او را خدشهدار کند .از سوی دیگر محبت زیاد به فرزند
ش در آینده شود؛ بنابراین
چهبسا باعث باال رفتن سطح توقع فرزن د و ضعیف شدن اعتماد به نفس 
ت به فرزندان تأثیر فراوانی در سالمتی روحی و روانی آنان خواهد داشت.
ط در محب 
دوری ا ز افرا 
 .4-1-2دوری از تبعیض در محبت به فرزندان

محبت به فرزندا ن موضوعی است ک ه در قرآن کریم و روایات اهلبیت (ع) مورد تأکید
فراوان قرار گرفته  ،ولی در مهرورزیدن پدر و مادر به فرزندان توجه به این نکته ضروری است
که عدالت در محبت باید رعایت شود ،یعنی اگر انسان دارای چند فرزند است ،در ابراز محبت
به آنان فوقالعاده دقت نماید؛ زیرا چهبسا ابراز عالقه بیشازحد به یک فرزند ،سالمت روحی
فرزندان دیگر را به خطر بیندازد و باعث ایجاد عقده در فرزندان دیگر شود و آتش حسد آنان
را شعلهور نماید و آنان را به کارهای خطرناکی وا دارد ،چنانکه خداوند در داستان فرزندان
ّ َ ُ ُ ٌَ َ َ
َ
َ ُ ُ َ ُ َ
َ
صبة ِا َّن ابانا لفی ضلـل
خوه ا َح ُّب ِالی ابینا ِمنا ونحن ع
یعقوب میفرمایدِ :اذ قالوا لیوسف وا
ُمبین(یوسف« :)8 :هنگامی که برادران گفتند :یوسف و برادرش نزد پدر ،از ما محبوبترند،
ً
درحالیکه ما گروه نیرومندی هستیم! مسلما پدر ما در گمراهی آشکار است!» پس تصمیم به
کارهای خطرناک گرفتند و گفتند« :یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید
تا توجه پدر فقط به شما باشد و پس از آن ،افراد صالحی خواهید بود!» (یوسف )9 :حضرت
یعقوب دوازده پسر داشت که دو نفر از آنها «یوسف» و «بنیامین» از یک مادر بودند که راحیل
نام داشت ،یعقوب به این دو پسر بهویژه یوسف ،محبت بیشتری نشان میداد ،البته ابراز عالقۀ او
ً
به این دو بیجهت نبود؛ زیرا کوچکترین فرزندان او محسوب میشدند و طبعا نیاز به حمایت
و محبت بیشتری داشتند .افزون بر این ،آثار نبوغ و فوقالعادگی در یوسف نمایان بود؛ به همین
دلیل ،حضرت یعقوب به آنها ابراز عالقه بیشتری میکرد (مکارم شیرازی.)321 :9 ،7113 ،
اما آتش حسد ،به فرزندان دیگر اجازه نمیداد تا عاقالنه همۀ جوانب کار را بیندیشند و به طرز
معاشرت پدر ایراد نگیرند .نتیجه آنکه انسان در ابراز عالقه به فرزندان ،باید کمال دقت را به
خرج دهد تا آثار منفی به بار نیاید ،چنانکه در روایتی امام باقر (ع) میفرماید« :پدرم فرمود:
به خدا سوگند من گاهی به برخی فرزندانم اظهار محبت میکنم ،او را بر زانوی خود مینشانم
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و ،...درحالیکه میدانم حق با دیگری است ،ولی این کار را به خاطر این میکنم تا بر ضد دیگر
فرزندانم تحریک نشود و آنچنانکه برادران یوسف به یوسف کردند ،نکند» (عیاشی:2 ،1380 ،
 .)166بنابراین دوری از تبعیض در محبت ب ه فرزندان نقش مؤثری در پیشگیری از بیماریهای
قلبی مانند عقده و حسد خواهد داشت و رعایت عدالت در محبت از ناحیۀ پدر و مادر باعث
سالمت روحی و روانی فرزندان خواهد شد.
 .2-2نقش اعتدال عبادی والدین

عبادت در همه ابعادش امری الزم و ضروری است ،ولی افراط و تفریط در آن خالف
آموزههای اسالمی است و باعث سستی روابط خانوادگی است ،چنانکه در کتاب اصول کافی
بابی داریم که عنوان آن اقتصاد در عبادت است (کلینی1407 ،ق)86 :2 ،؛ یعنی انسان مؤمن
حتی در عبادت باید تعادل و میانهروی را رعایت کند تا دلزدگی ایجاد نشود و از کارهای دیگر
زندگی مانن د معیشت خانواده ،همسر داری و تربیت فرزند باز نماند .قرآن مجید درباره نماز
ً
ُ
َ َ
ْ
و ال َت ْج َه ْر ب َ
میفرمایدَ :
صال ِتک َو ال تخا ِفت ِبها َو ْابت ِغ َبین ِذلک َس ِبیال( اسراء« :)110 :و نمازت
ِ
َ َ َ
«و ْابت ِغ َبین
را زیاد بلند یا آهسته مخوان و در میان این دو راهی (معتدل) انتخاب کن» ،عبارت
َ
َ ً
ُ
ّ
کر ُهوا
ِذل َک س ِبیال» ،بیانگر رعایت اعتدال در عبادت است .امام صادق (ع) نیز میفرماید« :ل ت ِ
َ ُْ ُ ْ
َ
کم ال ِع َب َادة» (کلینی1407 ،ق« :)86 :2 ،خود را از عبادت ،زده نکنید»؛ یعنی تا شوق
ِإلی أنف ِس
و رغبت دارید به عبادت پردازید و چون کسل شوید ،دست از آن بدارید که رانده و مانده از آن
نگردید .همچنین از آن حضرت نقلشده که فرمود« :پدرم در طواف بر من گذشت ،من جوانی
نورس بودم و در عبادت کوشش میکردم ،مرا دید که عرق میریزم ،به من فرمود :ای جعفر،
ای پسر جانم ،بهراستی چون خدا بندهای را دوست دارد ،او را به بهشت میبرد و از او به اندک
عبادتی راضی است( ».کلینی)265 :4 ،1375 ،
ُ
َ
َْ ُ ْ َُ َ َ
ََ َ َ
ات»« :بکوشید که زندگی خود
امام رضا (ع) میفرماید« :اجت ِهدوا أن یکون ز َمانک ْم ْأربع ساع ٍ
َ ًَ
اعة
را به چهار ساعت تقسیم کنید»؛ یعنی برای هر بخش ،برنامهای منظم داشته باشید« .1 :س
ْ ُ َُ َ
هللا»« :بخشی از اوقات شبانهروز برای عبادت پروردگار»؛ در این ساعت ،مؤمن
ِمنه ِلناج ِاة ِ
به انجام فرائض دینی مثل نمازهای واجب ،مستحب ،تهجد ،تالوت قرآن و ذکرهای مستحب
َ َ َ ً ْ َْ َ
اش»« :و بخشی را برای کار معاش و کسب درآمد حالل»؛
میپردازد؛ « .2و ساعة ِلم ِر الع ِ
زیرا مؤمن باید در زندگی خویش مستقل باشد و نیازهای مالی و اقتصادی خود و خانوادهاش را
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از راه کسبوکار ،تجارت و کشاورزی تأمین نماید و در زندگی محتاج و سربار دیگران نباشد؛
ْ َ َ ّ
َ َ ًَ َُ َ
الث َق َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ
اط ِن»:
« .3و ساعة ِلعاش َر ِة اإلخو ِان و ِ ِ
ات و ال ِذین یع ِّرفون عیوبکم و یخ ِلصون لکم ِفی الب ِ
«و بخشی را برای معاشرت با برادران دینی و افراد مورد اطمینان و کسانی که عیبوتان را به شما
میشناسانند و در باطن خالصانه خیر شما را میخواهند»؛ یعنی کسانی که از روی خلوص نیت
و بهدور از کینه و حسادت ،شما را در راه تهذیب نفس و برطرف کردن عیوب درونیتان یاری
ّ
َ َّ ُ
َ َ ًَ َ ُْ َ
اعة تخلون ِف َیها ِللذا ِتک ْم»« :و بخشی از را برای لذتهای حاللتان»؛ اموری
میکنند؛ « .4و س
همچون کامگرفتن زن و شوهر از یکدیگر ،گپ و گفتگو با همسر ،بازی و تفریح با فرزندان
و دوستان ،سفرهای تفریحی ،سرگرمیهای حالل مانند ورزش شنا ،اسبسواری و تیراندازی،
ّ
خواب و امثال اینها که همه از لذتهای حاللی است که اسالم به آن توجه کرده است.
الس َ
َ
«و بهذه َّ
اع ِة
تفریحات سالم بهاندازهای مهم است که امام رضا (ع) در اهمیت آن میفرمایدِ ِ ِ :
َ ْ ُ َ َ َ َّ
الثالث َّ َ
ات»؛ یعنی بهوسیلۀ این ساعت چهارم که همان تفریحات سالم و
تق ِدرون علی
الساع ِ
ِ
حالل است که شما در انجام بخشهای دیگر زندگی به موفقیت دست پیدا میکنید (مجلسی،
1403ق.)346 :75 ،
در عبادت پروردگار ابتدا بای د فقط به انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا کرد! و سپس تا
حد امکان و با مالحظۀ همۀ جوانب ،عالوه بر واجبات و ترک محرمات ،تا حدی که امکان دارد
و به انجام وظایف دیگر لطمه وارد نکند ،مستحبات را بهجا آورد  .گاهی شخص براثر افراط در
عبادت ،از بعضی از امور مهمتر در زندگی مانند امور اقتصادی خانواده ،تربیت فرزند و توجه
به رشد فکری یا علمی فرزندا ن باز میماند ،و همین باعث اختالالت فکری فرزندان میشود و
سالمت روحی و روانی آنان را به خطر میاندازد .هر انسانی ظرفیتی محدود دارد که بهاندازۀ
ّ
شناخت اوست؛ و اگر بیش از حد خود را مشغول اعمال عبادی بکند ،هم حالت توجه و حضور
و خشوع خود را ،که روح عبادت است ،از دست خواهد داد و هم به کسالتزدگی مبتال خواهد
شد .عبادت را نباید به روح تحمیل کرد ،بلکه باید آن را از روی میل و درحال پذیرش روح انجام
داد .در آموزش امور عبادی به فرزندان نیز باید حد اعتدال را رعایت کرد و امور عبادی از قبیل
عبادی فرزند افراط و سختگیری شود،
روزه و نماز را بر فرزندان تحمیل نکرد؛ زیرا اگر در امر
ِ
چهبسا باعث فساد قلب و نفرت و دوری فرزند از امور عبادی شود .پیامبر گرامی اسالم (ص)
«یسر و ال ّ
به معاذ بن جبل فرمودّ :
تعسر» (احمدی میانجی1419 ،ق)589 :2 ،؛ «آسان بگیر و
سختگیری نکن»؛ بنابراین والدین نیز باید با استفاده از روشهای مناسب تربیتی ،امور عبادی
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را بهآسانی ب ه فرزندان آموزش دهن د تا باعث جذب و اشتیاق آنان به نماز و عبادت پروردگار و
سالمت روحی آنان شود.
 .3-2نقش اعتدال اقتصادی والدین

ق است؛ یعنی هم خود
ی در مصرف و هزین ه و انفا 
ی رعایت میانهرو 
اعتدال اقتصادی به معنا 
ش بهره ببر د و هم به دیگرانی که در
ی از اموال 
انسان به مقدار کافی و بدون اسراف و زیادهرو 
ّ
مال انسان حقی دارند کمک کند .برگزیدن میانهروی و حد وسط در انفاق از ویژگیهای «عباد
الرحمان» شمرده شده است؛ آنان که در انفاق نه اسراف میکنند و نه تنگ میگیرند ،بلکه در
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ َ
یس ِرفوا َو ل ْم
میان اسراف (افراط) و اقتار (تفریط) راه میانه را برمیگزینند :و ال ِذین ِإذا أنفقوا لم
َ ً
ُْ
َ َ
یقت ُروا َو کان َبین ِذلک قواما( فرقان« :)67 :و كسانى كه هر گاه انفاق كنند ،نه اسراف مىکنند
ّ
و نه سختگيرى؛ بلكه در ميان اين دو ،حد اعتدالى دارند ».روایت شده که امام صادق (ع) در
تبیین میانهروی در این آیه ،مشتی ریگ برداشت و ابتدا مشت خود را محکم گرفت ،بهگونهای که
چیزی از آن نریخت و فرمود :این «اقتار» است .سپس مشتی دیگر برداشت و دست خود را گشود
و همه را بر زمین ریخت و فرمود :این اسراف است؛ و در مرتبه سوم مشتی برداشت و بخشی از آن
را ریخت و قسمتی را نگاه داشت و فرمود :این «قوام» است (کلینی1407 ،ق.)54 : 4 ،
ُْ
ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ
یح ُّب ال ْس ِر ِفین( اعراف:)31 :
قرآن کریم میفرماید :کلوا و اش َربوا و ال تس ِرفوا ِإنه ال ِ
«بخورید و بیاشامید و زیادهروی نکنید که خدا مسرفان را دوست نمیدارد ».از این آیه استفاده
میشود که انسان اعتدال اقتصادی را در همه حال باید مراعات کند و به ّ
تجمل و اسراف نگراید.
ّ
داود رقی میگوید :امام صادق (ع) فرمود« :میانهروی ،کاری است که خدا آن را دوست
میدارد؛ و زیادهروی ،کاری است که خدا آن را دشمن میدارد ،هرچند دور انداختن هستۀ
خرما باشد ،زیرا آنهم به کار میآید ،و هرچند دور ریختن نیمخوردۀ آب باشد( ».ابن بابویه،
 )359 :1382همچنین قرآن کریم در پاسخ به این پرسش که چگونه انفاق شود میفرماید :قل
العفو( بقره)219 :؛ یعنی بر اعتدال انفاق کنید .امام صادق (ع) در تفسیر واژۀ عفو که در این
آیه آمد ه میفرماید« :مراد از آن حد وسط در انفاق است و اینکه شخص در انفاق کردن راه
اعتدال را بپیماید و از آن تجاوز نکند( ».العروسی1415 ،ق ) 210 :1 ،ازآنجاییکه برخی از مردم
به جهت قرار گرفتن در حاالت معنوی و تقویت عنصر معنویتگرایی در وجود ایشان از حالت
اعتدال در امور مادی بیرون میروند و میکوشند تا همۀ اموال خویش را انفاق و در راه خدا
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هزینه کنند ،خداوند از آنان میخواهد که در این مسئله راه اعتدال و میانهروی را در پیش گیرند
َ َ ْ ُ ْ َّ ْ
ُْ َ ً
َ َ
ُ
َ
کل ال َب ْس ِط
و ال ت ْج َع ْل یدک َمغلولة ِإلی ُعن ِقک و ال تبسطها
و افراط نکنند ،چنانکه میفرماید:
ً
ََْ َ ُ ً
فتق ُعد َملوما َم ْح ُسورا( اسراء« :)29 :هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن (و ترک انفاق و
بخشش منما) و بیشازحد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرو مانی ».ازاینرو
پیامبر گرامی اسالم (ص) میفرماید« :خیر األمور أوسطها» (کلینی1407 ،ق)541 :6 ،؛ یعنی
بهترین راه و روش در انفاق و هر کاری اعتدال و میانهروی است .امام علی (ع) نیز میفرمایند:
ُ ٌّ َ ُ ْ َ َ ْ
َ ُّ َ ْ
اط ل ُه ُمف ِسد» (تمیمی آمدی)67 :1366 ،؛ «هر تفریطی زیانبار
«ف
کل تق ِص ٍیر ِب ِه م ِضرو کل ِإفر ٍ
ی انسان بهطور فطری به گونهای است که هرگونه بیرون شدن
و هر افراطی تباهکننده است ».زندگ 
از حد اعتدال بهویژه در امور اقتصادی به آن آسیب میزند و موجب میشود که انسان نتواند به
نیازهای طبیعی خانواده و فرزندان خود پاسخ درخور و شایستهای دهد .افزون بر آن ،استجابت
نکردن نیاز مالی فرزند و ندادن پول موردنیاز به او چهبسا باعث شود بهوسیلۀ دیگران تطمیع شود
یا به دزدی و سرقت روی آورد ،چنانکه افراط در توجه مالی به فرزند و دادن پول زیاد به او
ی خود دچار مشکل شود.
چهبسا باعث شود در آینده فردی متوقع بار آید و در اداره کردن زندگ 
ازاینرو ،پدر و مادر باید در امور اقتصادی خانواده و همۀ امکاناتی که خداوند به آنان سپرده
است راه اعتدال را بپیمایند و از افراطوتفریط جلوگیری کنند؛ چراکه اعتدال اقتصادی و دوری
از افراطوتفریط در مصرف ،هزینه ،انفاق ،دوری از بخل ،تنگنظری ،اسراف ،زیادهروی و
پاسخگویی مناسب و شایسته به نیازهای طبیعی فرزندان ،باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده
و اعتمادبهنفس و آرامش روحی و روانی فرزندان خواهد شد.
نتیجهگیری

ی دراستحکام رابط ه بین والدین و فرزندان دارد .اگر زندگی خانوادگی
اعتدال نقش تعیینکنندها 
براساس اعتدال و میانهروی باشد ،بسیاری از عوامل تهدیدکننده و آسیبزا ظهور نمییابد و این خود
عاملی برای استحکام روابط بین اعضای خانواده میشود .فرزندان جزئی از وجود پدر و مادر و پارۀ
یکند و
تن آنها هستند .رابطة معتد ل والدین و فرزندان راه را برای ایجاد همدلی در خانواده هموار م 
فاصلههای عاطفی میان والدین و فرزندان را کاهش میدهد و احساس هماهنگی و تفاهم میان آنها
را مستحکم میکند .از آنچه در این مقاله بیان شد روشن شد:
 .1یکی از مهمترین وظایف والدین ،مهر و محبت به فرزندان است ،ولی مهر ورزیدن نباید
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از حد اعتدال خارج شود .محبت و عالقه به فرزند نباید بر محبت خدا غالب شود ،یا انسان را از
یاد خدا باز دارد و مانع انجام فرمانهای الهی شود .همچنین اگر انسان دارای چند فرزند است،
باید در ابراز محبت به آنان اعتدال عاطفی را رعایت نماید ؛ زیرا چهبسا یک ابراز عالقه به یکی از
فرزندان ،باعث ایجاد عقده در فرزندان دیگر شود و آتش حسد آنان را شعلهور نماید و آنان را به
کارهای خطرناکی وا دارد و آثار نامطلوبی بهبار آرد.
 .2عبادت در همۀ ابعادش برای انسان امری ضروری است ،و رعایت اعتدال در امور عبادی
باعث پیشگیری از نفرت و دلزدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار میشود و
ی فرزندان نقش بسزایی دارد.
این امر در سالمت معنو 
 . 3والدین باید در امور اقتصادی خانواده و همۀ امکاناتی که خداوند به آنان سپرده است
راه اعتدال را بپیمایند و از افراطوتفریط جلوگیری کنند؛ چراکه اعتدال اقتصادی و دوری از
افراطوتفریط در مصرف ،هزینه ،انفاق ،دوری از بخل ،تنگنظری ،اسراف ،زیادهروی و
پاسخگویی مناسب و شایسته به نیازهای طبیعی فرزندان ،باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده
و اعتمادبهنفس و آرامش روانی فرزندان خواهد شد .آدمی بسیاری از نیازهای خویش را از راه
مادی برآورده میسازد و اسراف یا بخشش همۀ اموال و ثروت و دستتنگی موجب میشود که
نتواند به نیازهای طبیعی فرزندان پاسخ درخوری دهد؛ ازاینرو ،در روابط خانوادگی و رفتارهای
تربیتی ،پذیرش اعتدال در مقابل داشتهها و نداشتهها و درآمدها و هزینههای زندگی باعث ایجاد
محبت و همدلی و استحکام رابطه بین اعضای خانواده میگردد؛ و آرامش و آسایش را در کانون
گرم خانواده در پی دارد.
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This research, by explaining the results of the luxurism (luxurious lifestyle)
of the authorities, aims to make the people and officials aware of the consequences of this phenomenon and to prevent the spread of the Western
lifestyle in the Islamic society; because according to religious teachings and
historical evidence, one of the main factors of the decline of powerful communities and governments like Andalusia and Safavid have been the "luxurism" of leaders and authorities. For this reason, the Supreme Leader called
luxurism and aristocracy as a great threat and recommended the Islamic
lifestyle in the statement of the Second Step of the Revolution.
Therefore, in this research, using library sources and descriptive analytical
method, the consequences of authorities' luxurism are explained and investigated with emphasis on the 16th verse of Surah Al-Isra. The findings of the
research indicate that the luxurism and aristocracy of the authorities cause
them to become reckless and irresponsible towards the society and to distance themselves from the people. It also paves the way for consumerism
in the society and takes away the motivation of production and causes the
dependence of the society and the foundation of corruption and oppression
and forgetting God Almighty, each of these factors alone is enough for the
backwardness and fall of a society, especially the Islamic society.
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پیامدهای اشرافیت و تجملگرایی مسئوالن با تأکید بر آیۀ  16سورۀ اسراء
(تاریخ دریافت - 1401/01/27 :تاریخ پذیرش)1401/04/23 :
اکرم السادات سیدی
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سید محمد علوی زاده
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چکیده

در این پژوهش هدف آن است که با تبیین پیامدهای تجملگرایی مسئوالن ،مردم و
مسئوالن از عواقب این پدیده آ گاه شوند و از رواج سبک زندگی غربی در جامعۀ
اسالمی جلوگیری شود ،چراکه بر اساس آموزههای دینی و شواهد مسلم تاریخی
یکی از عوامل اصلی انحطاط جوامع و حکومتهای قدرتمندی مثل آندلس و
صفویه «تجملگرایی» سردمداران و مسئوالن بوده است .به همین دلیل ،مقام
ِ
معظم رهبری تجملگرایی و اشرافیگری را بالیی بزرگ یاد کرده و در بیانیۀ گام
دوم انقالب ،سبک زندگی اسالمی را توصیه نمودهاند .ازاینرو ،در این پژوهش،
با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش تحلیلیتوصیفی ،پیامدهای تجملگرایی
مسئوالن با تأکید بر آیۀ  16سوره اسراء تبیین و بررسی میشود.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تجملگرایی و اشرافیت مسئوالن موجب
سرمستی و بیمسؤولیتی آنان در قبال جامعه و دور شدنشان از مردم میشود.
همچنین راه مصرفگرایی را در جامعه هموار میکند و انگیزۀ تولید را میگیرد و
موجب وابستگی جامعه و زمینهساز فساد و ظلم و فراموش کردن خداوند عزوجل
میشود که هریک از این عوامل بهتنهایی برای عقبافتادگی و سقوط یک جامعه
بهخصوص جامعۀ اسالمی کفایت میکند.
کلیدواژهها :تجملگرایی ،اشرافیگری ،انحطاط ،سبک زندگی در گام دوم
انقالب ،اشرافیت ،تجمل.
 -1طلبه سطح  ،4تفسیر تطبیقی ،جامعه الزهرا(س) ،قم ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکی:

akramsadat.seyedi@yahoo.com
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مقدمه

همۀ تمدنها در دنیا با فراز و نشیبهایی همراه بودهاند .برخی از این تمدنها توسعه و پیشرفت
کرده و برخی به سمت زوال پیش رفتهاند .تمدن اسالمی نیز در طول تاریخ ،سرشار از فرازوفرود
بوده است .یکی از عواملی که باعث افول تمدن اسالمی در مقاطعی از تاریخ بوده ،تجملگرایی
و اشرافیگری مسئوالن است .تجملگرایی که نوعی عالقۀ افراطی به استفاده از وسایل زینتی و
ریختوپاشهای بیهوده است ،اگر گریبانگیر تمدنی شود ،زمینۀ انحطاط آن را فراهم خواهد آورد.
به همین دلیل ،مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم انقالب ،سبک زندگی اسالمی را توصیه
نمودهاند .ایشان پدیدۀ تجملگرایی و اشرافیگری را منع کرده و از آن بهعنوان بالی بزرگ یاد
کردهاند (خامنهای .)1395/5/11 :آموزههای اسالمی نیز بر سادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی
و اشرافیگری سفارش کردهاند و این سفارش در مورد زمامداران و مسئوالن صراحت بیشتری
دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت نقش تجملگرایی مسئوالن در زوال جوامع ،هدف از این پژوهش
آن است که با تبیین پیامدهای تجملگرایی مسئوالن ،مردم و مسئوالن از عواقب این پدیده آ گاه
شوند و از رواج سبک زندگی غربی در جامعه اسالمی جلوگیری شود؛ بنابراین در این مقاله ،بعد
از روشن کردن مفهوم واژههایی همچون تجملگرایی ،اشرافیگری ،انحطاط و سبک زندگی
اسالمی ،به پیامدهای تجملگرایی مسئوالن پرداخته است که عامل عقبافتادگی و انحطاط
جامعه است.
تجملگرایی از مفاهیمی است که از گذشته تاکنون موردتوجه عالمان و نخبگان جامعه بوده
است و هرکدام به فراخور حوزه فعالیتی خود بهگونهای در این پدیده ورود داشتهاند.
در زمان ائمه اطهار  :پژوهشهایی توسط عالمان دین درزمینۀ تجملگرایی به شکل جمعآوری
و گردآوری فرمایشهای معصومان  :انجام شده است که ازجملۀ این پژوهشها کتاب «التجمل
و ّ
المروة» به دست علی بن مهزیار اهوازی و تألیف دو کتاب «التجمل» و «الزینة» به دست
احمد بن محمد بن حسین قمی است .بعد از زمان حضور ائمه اطهار  :نیز کتابهایی در این
زمینه تألیف شده است ،مانند جلد ششم کتاب کافی تحت عنوان ّ
«الزی والتجمل و ّ
المروة» با
 533روایت که محمد بن یعقوب کلینی آن را نگاشته است و در همه این کتابها فقط روایات
معصومان  :جمعآوری شده است.
اما در عصر حاضر ،در خصوص تجملگرایی ،پژوهشهای متفاوتی انجام شده است که
ازجملۀ آنها کتابی است با عنوان «بازتعریف تجملگرایی از منظر قرآن کریم» که مهدی
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عارفیجو آن را نگاشته است و در آن به تعریف زیبایی و تجمل ،زمینههای پیدایش تجملگرایی
و پیامدهای آن پرداخته و بهصورت گذرا به تجملگرایی مسئوالن اشارهکرده ،این در حالی است
که این مسئله بسیار مهم است .همچنین کتابی با عنوان «تجملگرایی در سبک زندگی اسالمی»
توسط یوسف مرتضوی رضوی به رشته تحریر درآمده است که انتشارات میراث فرهیختگان در
سال  1396آن را منتشر کرده است و در آن به موضوعاتی همچون عوامل و زمینههای پیدایش
زندگی اشرافی و پیامدهای آن پرداخته است که کتاب مفید و کاملی است ،اما بهتر بود که
بهرۀ بیشتری از سخنان امام خمینی (ره) و رهبری در توضیح مطالبش میبرد .همچنین مقاالت
زیادی در مورد نگاشته شده که ازجملۀ آنها مقالهای با عنوان «آسیبشناسی تجملگرایی در
رفتارهای فردی و راهکارهای قرآنی و روایی» است که توسط افسردیر و رحیمی به رشتۀ تحریر
درآمده که به پیامدهای تجملگرایی و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است؛ بنابراین در اکثر
این پژوهشها به شناخت تجملگرایی و آسیبهای فردی و اجتماعی و راهکارهای جلوگیری
از آن پرداختهاند ،اما در هیچکدام از این پژوهشها بهطور مستقل به توصیف و تحلیل پیامدهای
تجملگرایی مسئوالن پرداخته نشده است؛ بنابراین نوآوری پژوهش حاضر این است که به
پیامدهای تجملگرایی مسئوالن ،آن هم با تأکید بر آیۀ  16سورۀ اسراء پرداخته است.
در این پژوهش ،اطالعات با روش کتابخانهای گردآوری شده و دادههایش با شیوۀ
توصیفیتحلیلی پردازش شده است و در آن ،به این پرسش پاسخ داده میشود که با توجه به آیۀ
 16سورۀ اسراء ،تجملگرایی مسئوالن چه پیامدهای ناگواری خواهد داشت؟
مفهوم شناسی

 .1تجملگرایی

تجملگرایی از دو واژه «تجمل» و «گرایی» تشکیل شده است .تجمل در زبان فارسی
به معنای جمال و شکوه ،زینت کردن ،آراستگی (دهخدا )1547 :5 ،1377 ،جاه و جالل،
عظمت ،آسایش و رفاه( ،نفیسی )809 :2 ،1343 ،زیور بستن ،مال و اثاثیه ارزشمند داشتن آمده
است (معین)426 :1 ،1382 ،؛ اما در زبان عربی ،به معنای نیکویی ،زیبایی (فراهیدی 1410،ق،
 )142 :6و زینت کردن (فیروزآبادی 1415 ،ق )481 :3،آمده است؛ بنابراین وجه اشتراک معنای
تعریف تجمل در لغتنامههای عربی و فارسی زینت کردن و زیبایی است.
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گرایی ،پسوند فارسی است که به معنای خواهش ،قصد و آهنگ کردن ،رغبت و میل پیدا
کردن است (عمید.)867 :1391 ،
بنابراین با توجه به این تعابیر ،تجملگرایی به معنای میل و رغبت کردن به تجمالت و زینت
کردن است .آنچه در تعریف تجملگرایی حائز اهمیت است عالقۀ افراطی به زینت و استفاده
از وسایل تزیینی است وگرنه استفاده در حد نیاز و متعارف پسندیده است (افسردیر و رحیمی،
.)105 :1394
همچنین واژۀ «الترف» به معنای تجملگرایی بهکار رفته است که به معنای زیادهروی در
استفاده از نعمت است (ابن فارس 1404 ،ق)345 :1 ،؛ بنابراین ُمترف به کسی میگویند که در
نعمتهای مادی فرو رفته و از معنویات غافل میشود (مصطفوی)385 :1 ،1368 ،
 .2اشرافیگری

اشراف جمع شریف به معنای مردان بزرگقدر و اصیل ،اعیان ،بزرگان (دهخدا:2 ،1377 ،
 ،)2628ارجمندان ،نجبا و بلندپایگان (معین )282 :1 ،1382 ،است؛ ولی در فرهنگ ایرانی
مفهوم خاصی از اشرافیت فهمیده میشود که با واژۀ عربی مترف هممعناست.
مقام معظم رهبری معنای اشرافیگری را اینچنین توسعه دادهاند:
«ما کشوری میخواهیم که  ...طبقۀ اشراف بر آن حاکمیت نداشته باشند ،چه اشراف سنتی،
چه طبقۀ جدیدی که ممکن است اسمشان اشراف نباشد ،اما درواقع اشراف باشند و به قول آقایان
از رانتهای گوناگون اقتصادی استفاده کنند ،برخوردار از قدرت و استحکام سیاسی باشند»
(خامنهای.)1384/02/19 ،
 .3انحطاط

انحطاط در لغت به معنای فرو افتادن چیزی از بلندی (راغب اصفهانی 1404 ،ق )242 :و
عقبافتادگی است( .ابن منظور 1414 ،ق)272 :7 ،
انحطاط در اصطالح ،به این معناست که رشد جامعه متوقف شود یا جامعه ویران و تخریب
شود یا جلوههای یک تمدن به آن صورتی که انتظار میرود از آن جامعه ظاهر نشود ،حال تفاوتی
ندارد که عامل این انـحطاط خود انسان باشد یا حوادث طبیعی یا عکسالعمل الهـی مثل سیل،
زلزله و ...که در برابر عملکرد انسان است (قانع.)35 :1379 ،
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سبک زندگی در گام دوم انقالب

مقام معظم رهبری سبک زندگی را همان «عقل معاش» میداند که در روایات به آن اشاره شده
است که مشتمل بر مسائل مربوط به خانواده ،ازدواج ،مسکن ،پوشاک ،خوراک ،کسبوکار،
رفتارهای اجتماعی ،سیاسی و … است .ازنظر ایشان دو نوع سبک زندگی وجود دارد :سبک
زندگی غیرتوحیدی که در آن مکاتب مادی تعلیم داده میشود و مصرفگرایی ،لذتگرایی و
عرفی بودن دین حاکم است؛ و سبک زندگی توحیدی که در آن تعالیم دستورات الهی در صدر
است و در فرهنگ ،سیاست و اقتصاد تأثیرگذار است (خامنهای.)1391 / 7 / 23 :
رهبر معظم انقالب در بیانیۀ گام دوم انقالب ،سبک زندگی را توصیۀ هفتم بیان نمودند و
جبران اخالقی،
فرمودند« :تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بی ِ
اقتصادی ،دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و
هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است» (خامنهای.)1397 /11 / 22 :
حضرت آیتالله خامنهای تأکید میکند که فرهنگ غربی ،ذهن انسانها را ّ
مادی میکند،
هدف زندگی را منحصر به کسب «پول» و «ثروت» میکند ،تعالی روحی را کنار میزند ،باعث
عادیسازی «گناه» و فروپاشی «نهاد خانواده» میشود و …  .به همین دلیل ،باطن فرهنگ
غربی «سبک زندگی ّ
مادی و گناهآلود» است (خامنهای .)1391 / 7 / 23 :ازاینرو ،ایشان از
رواج سبک زندگی غربی در جامعۀ ما ،احساس نگرانی کرده و به مقابله با سبک زندگی غربی
توصیه میکنند.
تجملگرایی عامل از بین رفتن روحیۀ جهاد و مقاومت

خداوند متعال یکی از عوامل انحطاط جامعه را تجملگرایی بزرگان و رؤسای آن جامعه
معرفی میکند:
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ ً
ْ
ً
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
و ِإذا أ َر ْدنا أن ن ْه ِلک ق ْریة أم ْرنا مت َرفیها ففسقوا فیها فحق عل ْی َها القول فد َّم ْرناها تدمیرا
(اسراء:)16 :
«هرگاه بخواهیم دیاری را هالک سازیم ،افراد دارا و خوشگذران آنجا را سردار و چیره
میگردانیم پس آنان در آن دیار ،فسق و فجور میکنند .پس بر آن دیار تنبیه و عقاب ،لزوم خواهد
یافت ،آنگاه همه را هالک میسازیم».
علت اینکه در این آیه ،امرشدگان فقط مترفین یعنی متنعمین و ثروتمندان هستند ،این است
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که در بسیاری از جوامع ناسالم ،سردمداران و بزرگان جامعه مترفیناند و افراد دیگر تابع و پیرو
آنها هستند (طبرسی ،بیتا .)110 :14 ،بهعبارتدیگر ،مسئوالن جامعه بهسبب جایگاه خاصی
که دارند ،اسوه و الگویی برای مردم هستند و در صورت اشرافیگری و تجملگراییشان و با
َ
اس ُبأ َم ْ ْ َ ُ ْ ْ
«ا ّلن ُ
آبائ ِه ْم» (مجلسی،
توجه به فرمودۀ امیرمؤمنان علی (علیهالسالم) که
رائ ِهم أشبه ِمن ُهم ِب ِ
ِ
« :)46 :75 ،1403شباهت مردم به زمامدارانشان بیشتر از شباهت آنان به پدرانشان است»،
مردم بهصورت ناخودآ گاه به سمت تجملگرایی کشیده میشوند و به هر مقدار که جوامع،
دچار اشرافیگری و غرق در ناز و نعمت شوند ،به همان اندازه به هالکت نزدیکتر میشوند؛
زیرا جامعهای که در بین افراد آنّ ،
تجملگرایی و تنپروری رواج یابد ،تـمام ثروتش صرف
زندگی تجمالتی و ریختوپاشهای بیهوده میشود و انگیزۀ فعالیت در بین افرادش از بین
میرود و روحیۀ سستی و تنبلی در بین آنها ایجاد میشود که نتیجهاش از بین رفتن روحـیۀ
شجاعت ،ایستادگی و مبارزه بـا عـوامل بـیگانه است .خداوند متعال نیز ثروت و رفاهزدگی را
َ ُ َ ْ
یاء َ ُ
ضوا
زمینۀ راحتطلبی ،ذلتپذیری و روگردانی انسان از جهاد معرفی کرده است:
و ه ْم أغ ِن ُ ر
ُ ََ ْ َ
َْ
ف( ...توبه« :)93:درحالیکه تـوانگرند (و امـکانات کافـی برای جهاد
وال ِ
ِبأن یکونوا مع الخ ِ
دارند) ،وراضی شدند که با واماندگان(و افراد معذور و ناتوان) بمانند».
رهبر کبیر انقالب نیز خاصیت حکومتهای رفاهطلب و تجملگرا را ضعیف و ذلیل بودن در
مقابل قدرتهای باالتر و قلدر بودن در مقابل قشر محروم دانسته و فرمودند:
«بعد از قیام مردم ایران آمریکاییها که متوجه شدند دیگر این محمدرضا پهلوی به دردشان
نمیخورد ،از طرف امریکا آمدند و به او گفتند که شما باید بروید ،محمدرضا پهلوی آنقدر
عاجز بود که همانطور که نشسته بود و یکقلم در دستش بود لرزید و قلم از دستش افتاد؛ اما
حکومت محرومان خاصیتش عزت در برابر دشمنان است» (خمینی.)53 :19 ،1389 ،
ایشان معتقد بودند آن روزی که مسئوالن و مجلسیان به اشرافیت و کاخنشینی گرایش پیدا
کنند ،فاتحۀ کشور را باید خواند( .خمینی ،)376 :17 ،1389 ،چراکه اشرافیگری مسئوالن
موجب میشود که آنها تمام ارزشها را در قدرت مالی منحصر بدانند و در برابر قدرتهای باالتر
از خودشان خضوع و بندگی کنند و در برابر ضعیفان فرمانفرمایی کنند .ایشان مبارزه و و قیام و
دنیاخواهی را مقولهای جدا از رفاه و قیام و راحتطلبی دانسته که هرگز باهم جمع نمیشوند؛
و کسانی را که منافاتی بین مبارزه در راه استقالل و آزادی مستضعفان جهان و سرمایهداری و
رفاهطلبی نمیدانند ،با الفبای مبارزه بیگانه دانسته است (خمینی.)86 :21 ،1389 ،
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بنابراین برای اینکه جامعۀ اسالمی بتواند دربرابر دشمنان خود بایستد و از حق دفاع کند ،باید مسئوالن
و متصدیان امور کشور خوی اشرافیگری را از خود دور کنند و خود را به سادهزیستی عادت دهند تا
بتوانند هر حرف حقی را بدون خوف و هراس بزنند و قدرتهای جهان و توطئههای آنان را خنثی کنند.
تجملگرایی عامل طغیان و فساد

خداوند متعال یکی از عوامل طغیان و فساد مسئوالن را داشتن نعمتهای فراوان معرفی
َ ََْ َ ْ ُْ َ َ ً َ
ْ
ََ ُ
ک ق ْرَیة أ َم ْرنا ُمت َرفیها فف َسقوا فیها ( ...اسراء« :)16 :هرگاه بخواهیم
میکند :و ِإذا أردنا أن نه ِل
دیاری را هالک سازیم ،افراد دارا و خوشگذران آنجا را چیره میگردانیم و آنان در آن شهر
و دیار فسق و فجور میکنند»...؛ زیرا انسان با داشتن امکانات فراوان مادی و مقام و قدرت،
خود را بینیاز از خداوند متعال میپندارد و توهم بینیازی از خداوند عزوجل زمینۀ طغیان انسان
َ َّ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
استغنی( علق« :)۷-۶ :هرگاه انسان خود را
النسان لیطغی ان رآه
را فراهم میکند :کال ِان ِ
بینیاز ببیند طغیان گری میکند».
قارون در صف مؤمنان بود و با حضرت موسی (علیهالسالم) برای مبارزه با فرعون همراه شد و پس
از پیروزی و تشکیل نظام الهی ،حضرت موسی (علیهالسالم) او را از حاکمان حکومتش قرارداد و
قارون در این جایگاه سیاسی شروع به ثروتاندوزی کرد و در این راه ثروت و گنجهای فراوان به دست
َ َْ ُ َ ْ ُُ
وزما ِإ َّن
آورد بهطوریکه حمل کلیدهای آن برای یک گروه نیرومند مشکل بود... :وآتیناه ِمن الکن ِ
َ َ ُ ََُ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ
ص َب ِة أو ِلی الق َّو ِة ( ...قصص ...« :)76 :و از گنجینههای مال و ثروت بهاندازهای
مفا ِتحه لتنوأ ِبالع
به او دادیم که حمل کلیدهایش بر گروهی نیرومند ،گران و دشوار میآمد »...؛ اما قارون بهسبب این
َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ
اآلخ َرة ( ...قصص:)77 :
ثروت مغرور شد و وقتی خیرخواهان به او گفتند :وابت ِغ ِفیما آتاک للا الدار ِ
«در آنچه خدا به تو عطا کرده است سرای آخرت را بجوی» .در پاسخ ،ثروتش را حاصل دسترنج و
َّ ُ ُ َ ْ ْ
علم خود دانست ،نه لطف الهی و گفتِ :إن َما أو ِتیت ُه َعلی ِعل ٍم ِعن ِدی...؛ (قصص« :)78 :این مال و
ثروت فراوان تنها و تنها به خاطر کاردانیام به دستم رسیده است»؛ بنابراین قارون براثر تکبر ،ثروتش را
حاصل استحقاق خودش دانست ،نه احسان الهی؛ لذا خودش را مستقل در مالکیت و تصرف در آن
ثروت میدانست و زمانی که حضرت موسی (علیهالسالم) از او خواست که زکات مالش را بدهد ،خود
را بینیاز از خداوند متعال دانست و طغیان و فساد کرد (مکارم شیرازی)152 :16،1374 ،؛ و نتیجهاش
َ َ َ َْ َ َ َْ
ال ْر َ
ض
هم فرو رفتن در زمین و نابودی او بود ،همانگونه که در قرآن آمده است :فخسفنا ِب ِه و ِبد ِار ِه
( ...قصص« :)81 :پس او و خانهاش را در زمین فروبردیم ». ...
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این پندار غلط که همۀ امکانات مادی و دنیوی بهسبب کاردانی و لیاقت به دستآمده است،
مخصوص قارون نیست ،بلکه در قرآن کریم آمده که هر انسانی وقتی نعمتش زیاد شد ،طغیان
َ َ
میکند و لیاقت و کاردانی خودش را تنها سبب به دست آوردن آن نعمتها میداند :ف ِإذا
ال إ َّن َما ُأوت ُیت ُه َع َلی ع ْلم َب ْل هی ف ْت َن ٌة َو َل َّ
س ْ ْ َ َ ُ ٌّ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ً َّ َ َ
َم َّ
کن
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
النسان ضر دعانا ثم ِإذا خولناه ِنعمة ِمن َا ق ِ
َ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
یکس ُبون( زمر:)50-49 :
أکثرهم ل یعلمون قد قال َها ال ِذین ِمن قب ِل ِهم فما أغنی عنهم ما کانوا ِ
«آری انسان (ناسپاس) چون رنج و دردی به او رسد ،ما را به دعا میخواند و باز چون (آن رنج
و عذاب را برداشتیم و) نعمت به او دادیم گوید :این نعمت ،دانسته (و به استحقاق) نصیب من
گردید( .چنین نیست) بلکه آن امتحان وی است ،لکن اکثر مردم آ گاه نیستند .پیشینیان همچنین
میگفتند (که ما مال و دولت را به تدبیر و لیاقت خودیافتیم) اما (خطا گفتند و وقت مرگ و
هالک) مال و دولتی که اندوختند هیچ به فریادشان نرسید» (طباطبایی.)113 :16 ،1378 ،
مسئلۀ مهم در داستان قارون این است که بین ثروتاندوزی و طغیان مسئوالن و مردم عادی
جامعه تفاوت وجود دارد ،چراکه افراد زیادی در جامعه ثروتمند شدند و اشرافیگری این افراد
سبب طغیانشان و نپرداختن زکات آنها شد که ازجملۀ این افراد ثعلبه است که در زمان پیامبر
گرامی اسالم (صلی الله علیه و آله) ثروتمند شد و ثروتش موجب طغیان او شد و از دادن زکات
خودداری کرد ،اما حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله) هیچ کاری با او نداشت و فقط
دو بار فرمود :وای بر ثعلبه (القرطبی 1964،م ،)209 :8 ،اما اینکه حضرت موسی (علیهالسالم)
با قارون مقابله کرد و او را از صفحۀ روزگار حذف کرد ،به این دلیل بود که او از مسئوالن،
سردمداران و بزرگان قوم بنیاسرائیل بود و ثروتاندوزی قارون و طغیان و فسادش ارتباط مستقیم
با نظام الهی داشت.
داستان قارون داستان یک فرد نیست ،بلکه قارون دارای جریانی تاریخی و نمادی از یک
انسان است که در ابتدا در ردیف مؤمنان بود ،اما براثر اشرافیگری و غرق شدن در نعمت ،طغیان
و فساد کرد و هالک شود.
ً
بنابراین فساد و طغیان همیشه با تجمل همراه است و غالبا در پی آن میآید؛ و تجملگرایی باعث
فاسدشدن همۀ انسانها میشود ،چراکه ثروتمند بهسبب تجمل و فقیر بهسبب حسرت نداشتن آن به
فساد کشیده میشود (خمینی)127 :1393 ،؛ ازاینرو ،تجملگرایی ،منکر بزرگی است که جامعه را
فاسد و در ورطۀ هالکت و انحالل قرار میدهد (رشید رضا 1414 ،ق.)360 :8 ،
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تجملگرایی عامل ظلم و بی عدالتی

یکی از عوامل حقستیزی و ستمگری ،تجملگرایی و رفاهزدگی است؛ ازاینرو خداوند
متعال تجملگرایی را از مصادیق ظلم و جرم معرفی کرده است:
َ َّ َ َ َّ َ َ َ
ُْ ُ
ُ
َ
ین ظل ُموا َما أت ِرفوا ِف ِیه َوکانوا ُم ْج ِر ِمین( هود:)116 :
...و اتبع ال ِذ
ّ
«...و آنان که ستم میکردند ،از تنعم و کامجویی پیروی کردند؛ و گناهکار بودند».
همچنین خداوند متعال جوامعی را که بهعلت تجملگرایی دچار انحطاط شدهاند ،اینگونه
به تصویر کشیده است:
َ
َ ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ َ
ُ
ص ْمنا ِمن ق ْر ٍیة کانت ظ ِالة و أنشأنا بعدها قوما آخ ِرین ۞ فلما أحسوا بأسنا ِإذا هم
وکم ق
ُ
َ
َ
ْ
ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
ْ
َ ََ
ُ
ُ
ّم ْن َها ْیر ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
کضون ۞ ل ت ْرکضوا و ْار ِجعوا ِإلی ما أت ِرفت ْم ِف ِیه ومساک ِنکم لعلکم تسألون ۞ قالوا یا ویلنا
ِ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً َ
َ
الین ۞ فما زالت ِتلک دعواهم حتی جعلناهم ح ِصیدا خ ِام ِدین( األنبیاء:)15-11 :
ِإنا کنا ظ ِ ِ
«چه بسیار آبادیهای ستمگران را در هم شکستیم؛ و بعد از آنها ،قوم دیگری روی کار
آوردیم .هنگامیکه عذاب ما را احساس کردند ،ناگهان پا به فرار گذاشتند( .گفتیم) فرار نکنید؛
و به زندگی پرنازونعمت و به مسکنهای پرزرقوبرقتان بازگردید! شاید (سائالن بیایند و) از شما
تقاضا کنند (شما هم آنان را محروم بازگردانید) گفتند” :ای وای بر ما! بهیقین ما ستمگر بودیم؛“
و همچنان این سخن را تکرار میکردند تا آنها را درو کردیم و خاموش ساختیم».
َ ُْ ْ ُ
ما أت ِرفت ْم ِف ِیه نشانۀ این است که تجملگرایی میتواند زمینهساز ظلم و ستم باشد
در این آیه
(قرائتی.)430 :5 ،1388 ،
 مسلمانان صدر اسالم بهسبب آموزشهای دینی و سیرۀ پیامبر و یارانش از زندگی ّ
تجملی
و اشرافی به دور بودند و اصل برادری و برابری مسلمانان موجب میشد که تبعیض و تفاخر
و امتیازطلبی در جامعۀ اسالمی نباشد؛ اما پس از وفات حضرت رسول الله (صلی الله علیه و
آله) ،براثر کشورگشاییها و فتوحات ،ثروت کشورهای همسایه وارد سرزمین اسالمی شد و
تجملگرایی در میان مردم رواج پیدا کرد و برابری و برادری اسالمی از جامعۀ مسلمین رخت
بربست و ظلم و ستم جامعۀ اشرافیگری گریبانگیر مسلمانان شد (خمینی.)129 :1393 ،
عثمان در زمان خالفت خود ،تجملگرایی را رواج داد و در پنجمین سال خالفتش دستور داد
برایش خانهای مجلل ساختند که دارای اتاقها و تاالرهای زیبا بود و نمای خانهاش از سنگهای
مخصوص و درهایش از چوبهای عالی بود (بغدادی .)66 :3 ،1374 ،همچنین به دستور عثمان،
هنگام انجام مناسک حج در صحرای منا برایش سراپردهای گرانقیمت برپا ساختند .از پیامدهای
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این زندگی اشرافی ،ظلم و ستم به مسلمانان بود؛ چراکه برای تشکیل این زندگی پر از تجمالت،
ثروت فراوانی نیاز بود و به همین دلیل ،بهاندازهای از بیتالمال مسلمانان ربود که بعد از مرگش سی
میلیون و پانصد هزار درهم و صد و پنجاه هزار دینار نزد خزانهدارش بهجای مانده بود و در «ربذه»
هزار شتر و در مناطق «برادیس» و «خیبر» و «وادی القری» اموالی بهجای گذاشت که حدود
دویست هزار دینار طال میشد که آنها را بهعنوان زکات از مسلمانان دریافت کرده بود.
از دیگر اقدامات عثمان ،بخششهای بیحساب از بیتالمال مسلمانان ،به دوستان و اطرافیان
و تبعیضهای ناروا در امپراتوری اسالمی بود ،بهگونهای که شغلهای مهم را به نزدیکان خود
میسپرد و درنتیجه افرادی که صالحیت نداشتند بر سرنوشت مسلمانان حاکم میشدند .برای
مثال ،حکومت کوفه را به برادر ناتنی خود «ولید بن عقبه» و حکومت مصر را به برادر رضاعیاش
«عبدالله بن سعد بن ابی سرح» که مرتد بود ،سپرد؛ و بدتر از همه بخشیدن قدرت و ثروت به
معاویه بود؛ اما امیرمؤمنان علی (علیهالسالم) آمد تا شیوۀ حکومتداری اسالمی را بار دیگر به
مردم نشان دهد و عدالت را برپا کند؛ ازاینرو ،امام (علیهالسالم) در «کاخ سفید» کوفه ساکن
نشد و نان جویی را میخورد که آرد آن را همسرش با دست خود تهیه میکرد و گاهی میشد که
شمشیر خود را میفروخت تا لباس و غذایی از پول آن تهیه کند (خمینی.)130 - 129 :1393 ،
بنابراین ،یکی از نشانههای عدالتمحوری مسئوالن جامعه ،سادهزیستی آنهاست و هرچقدر
از زندگی ساده فاصله بگیرند و به سمت زندگی اشرافی همراه با تجملگرایی پیش روند از اجرای
عدالت در جامعه فاصله میگیرند ،چراکه اشرافیگری و رفاهطلبی با عدالتخواهی در تضاد است.
تجملگرایی عامل وابستگی

از مهمترین آفتهای سبک زندگی اسالمی ،تجملگرایی و اشرافیگری است؛ زیرا تجملگرایی
تأثیر مستقیم در شیوههای مصرف و اقتصاد جامعه دارد و موجب میشود که ثروت و سرمایههای
ملی و شخصی در تجمالت و ریختوپاشهای بیهوده مصرف شود و زمانی که منابع بیحدوحصر
و بدون کنترل مصرف شوند ،دیگر سرمایه و منبعی باقی نمیماند که در اختیار نیروی تولید قرار
بگیرد و درنتیجه عوامل و دستگاههای تولید کاهش مییابند .از سوی دیگر زمانی که افراد در جامعه
به مصرفگرایی عادت کنند ،انگیزۀ تولید در جامعه از بین میرود و جامعهای که به مصرفکنندۀ
ِصرف تبدیل شود ،از فکر و عمل تولید بازمیماند و اقتصادش آسیبپذیر میگردد؛ ازاینرو مقام
معظم رهبری ،دوری از اسراف و زیاد مصرف کردن را امری ضروری برای استحکام درونی اقتصاد
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جامعه میداند (خامنهای .)1395 / 6 / 30 ،جامعهای که از لحاظ اقتصادی دچار نقصان شود،
برای رفع نقصان خود ،به کشورهای دیگر پناه میبرد و وابسته میشود .بدیهی است جامعۀ وابسته،
نهتنها توان پیشرفت ندارد ،بلکه به سمت انحطاط و نابودی پیش میرود.
دشمنان اسالم همواره تالش کردهاند که خوی مصرفگرایی را در جوامع اسالمی ایجاد کنند
تا استقالل را از مسلمانان بگیرند و آنها را به خود وابسته کنند .برای نمونه ،در زمان شاه ،سفیر
انگلیس در ایران به کسانی که درحال تجارت و معامله با ایران بودند توصیه کرد که تا میتوانید
کاالهایتان را به ایران بفروشید و فقط اجناس مصرفی بفروشید و تنها درصورتیکه چارهای برای
فروش جز سرمایهگذاری نداشتید ،به کمترین میزان ،سرمایهگذاری کنید و صنایعی را انتخاب
کنید که قطعاتش از انگلستان وارد میشود .ایشان ایران را یکی از بهترین بازارهای انگلستان برای
مصرف کاالهایش معرفی میکند (قدیری ابیانه.)1397 :
در عصر حاضر نیز این نقشه را در جامعۀ اسالمی به کار گرفتهاند تا جوانان کشور را با گرایش
به تجمالت و ُمد سرگرم کنند؛ و امروزه با این شعار که اجناس خارجی مرغوبیت یا استحکام
بیشتری دارند ،مردم را به مصرفگرایی تشویق میکنند ،درحالیکه پشت پردۀ این تبلیغات،
چهرۀ زشت وابستگی و هالکت است .ازاینرو ،در حدیثی از امام صادق (علیهالسالم) آمده
است که خداوند متعال به پیامبری از پیامبرانش وحی کرد که به مؤمنان بگو :لباس دشمنان مرا
نپوشید و غذای دشمنان مرا نخورید و به شیوۀ دشمنان من رفتار نکنید که شما نیز همانند آنان
جزء دشمنان من خواهید شد (محمدی ریشهری.)477 :5 ،1386 ،
امام خمینی (ره) خوی کاخنشینی را با تربیت صحیح و اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت
در تضاد میداند (خمینی )221 :1372 ،و سادهزیستی و دوری از زندگی اشرافی و مصرفی را
رمز استقالل و آزادگی جامعۀ اسالمی میشمارد و میفرماید:
«آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و حیوانی بوده و هستند ،برای حفظ یا رسیدن به آن تن
به هر ذلت و خواری میدهند و در مقابل زور و قدرتهای شیطانی ،خاضع و نسبت به تودههای
ضعیف ،ستمکار و زورگو هستند ،ولی وارستگان خالف آناناند؛ چراکه با زندگانی اشرافی و
مصرفی نمیتوان ارزشهای انسانی ـ اسالمی را حفظ کرد» (خمینی.)۴۷۱ :۱۸ ،1389 ،
و در پیامی به مردم هشدار میدهد که استعمارگران تنها به فکر تباهی شما و غافل ساختن
شما از سرنوشت کشورتان و به غارت بردن ذخایرتان و به استعمار و وابستگی کشیدنتان و مصرفی
نمودن کشورتان هستند و میخواهند با این وسایل شما را عقبمانده و بهاصطالح نیمهوحشی
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نگهدارند (خمینی.)۴۱۷ :۲۱ ،1389 ،
بنابراین یکی از راههای استقالل داشتن جامعه و نجات از وابستگی ،پرهیز از تجملگرایی است؛
زیرا هر مقدار انسانها به زندگی اشرافی و ولخرجی گرایش یابند ،به همان مقدار شخصیت انسانی و
عزتشان از بین میرود و فضیلتهای وجودیشان را به خاطر دنیایی که ثروت آن بیارزش است (نساء:
 ،)77از دست میدهند و مصرفگرا و وابسته میشوند و به سمت سقوط و هالکت پیش میروند.
تجملگرایی عامل غفلت از یاد خدا

خداوند متعال یکی از آفتهای دنیاطلبی و زندگی اشرافی را غفلت از یاد خود دانسته است
و حتی افراد را از همنشین شدن با تجملگرایان منع کرده است:
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ ُّ ْ
الدنیا( نجم:)29 :
فأع ِرض عن من تولی عن ِذک ِرنا و لم ی ِرد ِإال الحیاة
«پس ،از کسی که از یاد ما روی میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمیطلبد ،اعراض کن»
ائمۀ اطهار  :نیز مؤمنان را از تجمالت بر حذر داشتهاند و فراموشی از یاد خداوند متعال را از
پیامدهای آن برشمردهاند .امیرمؤمنان علی (علیهالسالم) میفرمایند:
«ای مردمی (که غافلید) ،اما از شما غافل نیستند (و تمام کردارتان را ثبت میکنند) و ای آنان
که (دستورهای خدا را) ترک میکنید ،اما شما را ترک نمیگویند (و سرمایههایتان را میگیرند).
چه شده است؟ میبینیم که از خدای روی برتافتهاید و به غیر او روی آوردهاید؟! گویا شما
ّ
گلههای شتران و گوسفندانی هستید که چوپان ،شما را به چراگاهی پر و به چشمهای بیماریزا
میبرد .آنها همانند حیوانات پرواری هستند که برای کارد آمادهشدهاند ،ولی خودشان نمیدانند
چه هدفی از آنها در نظر است ( »...شریفالرضی 1414 ،ق.)250 :
خداوند متعال تجملگرایانی را که سرگرم دنیا و داراییهایش شدهاند و یاد خداوند متعال را
فراموش کردهاند زیانکارترین افراد میداند:
َ
ُ
َ
ُْ ُ ْ َ ْ ُ
ْ
ُ
ْ
َ ُّ َ َّ َ ُ
ک فأولئ َ
الدک ْم َع ْن ذکر ّللا َو َم ْن َیف َع ْل ذل َ
وال ُک ْم َو ال أ ْو ُ
ک ُه ُم
ذین َآمنوا ال تل ِهکم أم
یا أیها ال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ
خاس ُرون( منافقون:)9 :
ال ِ
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند! و کسانی که
چنین کنند ،زیانکاراناند».
همچنین عالوه بر خسران ،هالکت را نیز از دیگر عواقب غفلت برشمرده است:
ّ ََ ُ
َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ
کانوا َق ْو ًما ُب ً
ورا( فرقان:)18 :
الذکرو
 ...لکن متعت ُهم و آباءهم حتَّی نسوا ِ
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« ...اما تو این کافران و پدرانشان را ّ
متمتع (به دنیا و نعمتهای آن) گردانیدی ،چنانکه یاد
تو را فراموش کردند و مردمی به هالکتافتاده شدند».
بنابراین یکی دیگر از عوامل سقوط و هالکت جوامع در طول تاریخ ،غفلت از یاد خداوند
متعال در سایۀ رفاه و ثروتاندوزی است.
تجملگرایی عامل دور شدن مسئوالن از مردم

حضرت امام خمینی ; تجملگرایی و اشرافیت مسئوالن را سبب سرنگونی و سقوط حکومت
پهلوی میدانستند و ثروتاندوزی مسئوالن را خطر جدی برای جامعه بهحساب میآوردند ،چراکه
وقتی کارگزاران و متصدیان امور یک کشور دچار اشرافیت و تجمل شوند ،تمام هموغمشان
کسب ثروت از هر راهی میشود و به فکر مردم نیستند و فقط خوف این را دارند که مبادا از این
مقام ،پایین بیایند و لطمهای به زندگی اشرافیشان وارد شود؛ و این خوف سبب میشود که در
مقابل زیردستها ظالم و در برابر قدرت باالتر از خودشان توسریخور باشد (خمینی،1389 ،
)۴۴۲ :۱۶؛ و همین سبب جدا شدن مسئوالن از مردم میشود .فاصله افتادن بین مردم و متصدیان
امور کشور موجب ایجاد شکاف عظیمی در صفوف منسجم ملت میشود و در پی آن ،دشمنان
برای زیر سلطه گرفتن آن جامعه دندان طمع ،تیز میکنند.
قبل از انقالب اسالمی ،زندگی اشرافی و تجملپرستی شاه و درباریان او و رفاه طبقهای
خاص و در مقابل ،فقر تودۀ عظیم ملت ،فاصلهای بین مردم و درباریان ایجاد کرده بود که سقوط
و سرنگونی نتیجۀ طبیعی آن بود .دشمنان انقالب اسالمی به مقابله با انقالب و ارزشهای آن
روی آوردند؛ اما حضور مردم در حمایت از انقالب با رهبری هوشمندانۀ امام خمینی (ره) همۀ
توطئههای دشمنان را خنثی کرد؛ و در حقیقت ،رمز همراهی و همبستگی بین مردم و رهبری،
سادهزیستی رهبر کبیر انقالب و رهبران نظام بود .امام خمینی (ره) مردم را به سادهزیستی و
دوری از تجملگرایی تشویق میکرد و میفرمود« :ما باید کوشش کنیم که اخالق کاخنشینی
ً
را از این ملت بزداییم» (خمینی .)221 :1372 ،امام خمینی نیز شخصا سادهزیستی و دوری از
هرگونه تجمل را سیرۀ عملی خویش ساخته بود .این سادهزیستی به حدی مشهود بود که مایک
داالس ،گزارشگر تلویزیونی آمریکا ،بعد از مصاحبه با رهبر کبیر انقالب ،زندگی سادۀ امام را
وجه تمایزش از همۀ رهبران دیگر دنیا دانست و گفت هنگامیکه نزد امام میرسیدیم ما را روی
فرش ساده مینشانید و مجبور بودیم کفشهای خود را دم در از پا درآوریم و از همان ابتدا
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میفهمیدیم با مردی متفاوت سروکار داریم (میرشکاری و بصیرتمنش.)131 :1379 ،
امام خمینی متصدیان نظام را نیز بهسادگی فرا میخواند .این هماهنگی بین کالم و رفتار رهبر
انقالب باعث میشد که هر چه بیشتر مردم به امام خمینی (ره) نزدیک شوند و بدون هیچ هراسی
ّ
و با جانودل از انقالب اسالمی و ارزشهای آن حمایت کنند (علینی)32 :1382 ،؛ بنابراین ،رمز
محبوبیت امام خمینی (ره) سادهزیستی ایشان بود که با تأسی عملی به حضرت رسول الله (صلی
الله علیه و آله) و ائمۀ اطهار  :بود و با این کار توانست بر قلوب مردم حکومت کند و انسانهای
آزاده را شیفته عمل و کردار خود نماید.
رهبر کبیر انقالب تأکید ویژهای بر سادهزیستی روحانیت داشته است ،چراکه روحانیت نقش
مهمی را در هدایت افراد جامعه ایفا میکنند .ایشان در جمع روحانیون فرمودند:
«همیشه نگران آن هستم که مبادا این مردمی که همهچیزشان را فدا کردند و به اسالم خدمت
نموده و به ما ّمنت گذاشتند ،بهواسطۀ اعمال ما از ما نگران بشوند؛ زیرا آن چیزی که مردم
ّ
از ما توقع داشته و دارند و بهواسطۀ آن دنبال ما و شما آمدهاند و اسالم را ترویج نموده و
جمهوری اسالمی را به پا کردند و طاغوت را از میان بردند ،کیفیت زندگی اهل علم است .اگر
خدای نخواسته مردم ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر دادهاند ،عمارت درست کردهاند و
رفتوآمدهایشان مناسب شأن روحانیت نیست و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان
بوده است از دست بدهند ،از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسالم و جمهوری اسالمی
همان» (خمینی.)188 :19 ،1389 ،
بنابراین متصدیان امور کشور باید از تجملگرایی دوری کنند تا از طرف مردم طرد نشوند.
باید هدف کارگزاران جامعه خدمترسانی به مردم باشد و اگر به سمت ظواهر دنیایی و رفاهطلبی
پیش بروند ،از هدف اصلی خود به انحراف رفته و از خدمت به مردم غافل میمانند .در این
صورت مردم نمیتوانند به آنها اعتماد کنند .از سوی دیگر ،زیادهطلبی مسئوالن باعث میشود
که از نشستوبرخاست با مردم ،بهویژه افراد ناتوان و مسکین ،دور شوند و براثر این دوری،
احساسات انساندوستانه در آنها از بین میرود.
تجملگرایی عامل مسؤولیتگریزی

یکی از آفتهای رفاهطلبی و تجملگرایی ،از بین رفتن نوعدوستی و عاطفه در درون
انسانهاست .مسئوالنی که مدام به فکر ثروتاندوزی و خوشگذرانی هستند ،درقبال مردم
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و مملکتشان هیچ احساس مسؤولیتی نمیکنند؛ زیرا براثر زیادی مال و ثروت ،دچار سرمستی
و سبکسری میشوند و به لهو و لعب مشغول میشوند که نتیجهاش این میشود که به درد و
رنجهای مردم جامعه بیتفاوت میشوند و احساس مسئولیت نمیکنند.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
خداوند متعال هالکت را نتیجۀ سرمستی از مال و ثروت زیاد میداندَ :
وک ْم أ ْهلکنا ِمن ق ْرَی ٍة
ْ
َب ِط َرت معیشتها( ...قصص« :)58 :چه بسیار [اهل] سرزمینهایی که در معیشت خود به هوسرانی
و سرمستی پرداختند و ما آنها را هالک کردیم  .»...بطر در این آیه ،سبکسری و سرمستی است
سرانجام این حالت سبکسری است .حضرت رسول
که از نعمت و رفاه فراوان ناشی شده است و
ِ
الله (صلی الله علیه و آله) از پیدایش این حالت در امتش اظهار نگرانی کرده بودند:
ُ
«بر ا ّمتم پس از خود ،از سه چیز نگرانم...؛ اینکه مال و ثروت در میانشان فراوان شود؛ به
َ
حدی که طغیان کنند و دچار َبط ْر شوند» (ابنبابویه.)164 :1 ،1377 ،
بنابراین تجملگرایی مسئوالن و کارگزاران جامعه ،سبب سرمستی و سپس دور شدن آنها از
درقبال مردم میشود که در نهایت هالکت و
مردم؛ و درنهایت ،نداشتن احساس مسئولیت آنان
ِ
نابودی جامعه را رقم می زند.
نتیجهگیری

خداوند متعال در آیۀ  16سورۀ اسراء ،اشرافیت و تجملگرایی مسئوالن و سردمداران یک
جامعه را عامل انحطاط آن جامعه معرفی کرده است؛ چراکه تجملگرایی مسئوالن و کارگزاران
جامعه ،سبب سرمستی و عدم احساس مسئولیت آنان درقبال مردم میشود که نتیجهاش دور شدن
از مردم و هالکت و نابودی جامعه است .همچنین اگر متصدیان امور کشور به سمت زندگی
اشرافی همراه با تجملگرایی پیش روند ،از یاد خداوند عزوجل غافل میشوند و طغیان و فساد
میکنند و از اجرای عدالت در جامعه فاصله میگیرند؛ از سوی دیگر نیز شخصیت انسانی
و عزتشان از بین میرود و فضیلتهای وجودیشان را به خاطر ثروت بیارزش دنیا از دست
میدهند و مصرفگرا و وابسته میشوند و به سمت سقوط و هالکت پیش میروند.
بنابراین رمز استقالل و آزادگی جامعۀ اسالمی این است که رهبران جامعۀ اسالمی خوی
اشرافیگری را از خود دور کنند و خود را به سادهزیستی عادت دهند تا بتوانند هر حرف حقی را
بدون خوف و هراس بزنند و قدرتهای جهان و توطئههای آنان را خنثی کنند.
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ABSTRACT
Today, lifestyle has taken on a remarkable importance and has attracted the
attention of researchers and elites of the society more than before; because
in the recent complicated world, people's lifestyle is an important part of the
culture of different societies. Considering the importance of this issue, the
authors of the present article have tried to evaluate and analyze the indicators of lifestyle in the statements of the Supreme Leader of the Revolution,
which has made in various ceremonies from 1369 to 1398 SH.
The current research method includes quantitative and qualitative content analysis. In the first part, i.e. quantitative content analysis, important and keywords
and their frequency according to the target texts were counted and analyzed.
The second part, qualitative content analysis, emphasizes the systematic approach of Strauss and Corbin (1998) for grounded theory. In this research, all
the guidelines and speeches published by Ayatollah Khamenei (Mudda zhilluhu’l aali) about the subject under investigation, through his official website and
Hadith Velayat software, have been examined. In order to analyze the qualitative content, first, the collection of speeches, statements and messages of the
Supreme Leader was examined line by line, and finally, it was conceptualized
and then categorized. Also, the authors were able to determine the concepts
and categories according to the common characteristics and conceptual connection as well as the degree of similarity between the open codes.
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ارائۀ الگو و تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله)
درباب سبک زندگی اسالمی
(تاریخ دریافت - 1400/12/26 :تاریخ پذیرش)1401/04/23 :
جواد زروندی
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نفیسه رحمانی زروندی
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چکیده

امروزه سبک زندگی اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده و توجه
پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از پیش ،به خود جلب کرده است؛ زیرا
در دنیای پیچیدۀ امروزی ،روش و سبک زندگی افراد ،قسمت مهمی از فرهنگ
جوامع مختلف را در برگرفته است .با توجه به اهمیت این موضوع ،نویسندگان این
مقاله تالش کردهاند تا شاخصهای سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقالب را
که در مراسمهای مختلف از سال  1369تا  1398ایراد نمودهاند ،احصا و بررسی
نمایند .روش تحقیق حاضر ،شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است .در بخش
اول یعنی تحلیل محتوای کمی ،واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آنها با
توجه به متون موردنظر ،احصا شده و مورد تحلیل قرار گرفتهاند .بخش دوم یعنی
تحلیل محتوای کیفی ،بر رهیافت نظاممند استراوس و کوربین ( )1998برای نظریۀ
مبنایی تأکید دارد .در این پژوهش ،کلیۀ رهنمودها و سخنرانیهای منتشرشده از
سوی حضرت آیتالله خامنهای (مد ظله العالی) دربارۀ موضوع موردبررسی ،از
طریق سایت رسمی ایشان و نرمافزار حدیث والیت ،موردبررسی واقع شده است.
بهمنظور تحلیل محتوای کیفی ،ابتدا مجموعۀ سخنرانیها ،بیانات و پیامهای رهبری
معظم ،سطربهسطر بررسی گردید و درنهایت ،مفهومپردازی و سپس مقولهبندی
شد .همچنین نویسندگان با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز
میزان مشابهت میان کدهای باز ،توانستند مفاهیم و مقوالت را تعیین نمایند.
کلیدواژهها :رهبری ،سبک زندگی ،فرهنگ
 -1استاد یار گروه علوم انسانی ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکیjavadzarvandi@gmail.com:
 -2دانش آموخته دکتری ،فلسفه دین ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ،ایران ،پست الکترونیکیnzarvandi818@gmail.com :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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بیان مسئله

امروزه واژۀ سبک زندگی که دارای مفهوم تازه و نوظهوری است ،پا به فضای اجتماعی و
عرصۀ ادبیات گفتمانی کشور ما گذارده است و دیدگاهها و نظرات متفاوتی را پیرامون خود گرد
آورده است.

رهبر معظم انقالب (مد ظله العالی) در ارتباط با این موضوع ،ابعاد مختلفی را مطرح و
تأکید ویژهای بر مفهوم سبک زندگی نمودهاند .همگام با تأکیدات معظم له ،جامعۀ نخبگان
و عالمان دلسوز نیز بیانیۀ ایشان در گام دوم انقالب را به دیدۀ منت ،موردبررسی قرار داده و
توجه فزونتری بدان داشتهاند تا از این رویکرد بتوانند شناخت بهتری از زوایای آشکار و پنهان
آن داشته باشند.
رهبری معظم ،در بیانیۀ گام انقالب ،مقولۀ سبک زندگی را اینگونه موردبررسی قرار دادهاند:
«اگر پیشرفت همهجانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم ،این تمدن دارای دو
بخش ابزاری و نیز حقیقی و اساسی خواهد بود که سبک زندگیبخش حقیقی آن را تشکیل
میدهد؛ بخش ابزاری یا سختافزاری این تمدن نیز موضوعاتی است که در فضای امروز بهعنوان
نمودهای پیشرفت مطرح میشود؛ از قبیل علم ،اختراع ،اقتصاد ،سیاست ،اعتبار بینالمللی و
نظایر آن .در معارف اسالمی اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود مترادف مفهوم سبک
و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات فراوانی درزمینۀ سبک زندگی وجود دارد»
(سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم خراسان شمالی 23 ،مهر .)1391
همانطور که بیان شد ،امروزه سبک زندگی ،اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده
و توجه پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از بیش ،به خود جلب کرده است؛ زیرا در دنیای
پیچیده امروزی ،روش و سبک زندگی افراد ،قسمت مهمی از فرهنگ جوامع مختلف را در
برگرفته است.
سبک زندگی عبارت است از الگوی همگرا (کلیت تامی) یا مجموعۀ منظمی از رفتارهای
درونی و بیرونی ،وضعهای اجتماعی و داراییها که فرد یا گروه بر مبنای پارهای از تمایالت و
ترجیحها (سلیقهاش) و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب میکند .یا بهاختصار،
سبک زندگی ،الگو یا مجموعۀ نظاممند کنشهای مرجح است (مهدوی کنی.)۷۸ :۱۳۸۷ ،
در تعریفی دیگر چنین آمده است :سبک زندگی عبارت است از الگوی زندگی فردی که در
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فعالیتها و دلبستگیها و افکار شخصی ،خود را نشان میدهد (شوشتری زاده.)۸۴ :۱۳۸۲ ،
ضرورت این بحث زمانی آشکارتر و شفافتر میشود که نگاهی فراجناحی و فارغ از هرگونه
پیشداوری و قضاوت به نسل جوان و شیوۀ زندگی آنها بیافکنیم .در این صورت بهوضوح
درخواهیم یافت که یکی از مهمترین و پرچالشترین عرصهها جهت رصد تغییرات سبک زندگی
و بررسی تحوالت فرهنگی کشور ،مطالعه این موضوع در میان آیندهسازان جامعه یعنی جوانان
است؛ زیرا بعضی از ویژگیهای فرهنگی که در میان جوانان رواج یافته و متجلی میشود ،از
مقتضیات همان نسل و دورۀ سنی خاص است و بدیهی است که پسازآن و با پایان یافتن شر و
شور جوانی ،این عادات فرهنگی نیز تکرار نخواهد شد؛ اما یک سری از ویژگیهای فرهنگی
نیز در میان جوانان رواج دارد که مهمتر از قبلی است ،زیرا آهسته در نهاد جوانان جای گرفته
و نهتنها کنار گذاشته نخواهد شد ،بلکه زمینهای را فراهم میکند که در آینده نیز در میان سایر
اقشار جامعه تسری یابد و گسترۀ خود را فراتر از سن جوانی ببرد .از همین روست که بدخواهان
و دینستیزان نیز هجمههای برنامهریزیشدۀ خود را با هدف آسیب رساندن به این گروه طراحی
کرده و آنها را هدف قرار دادهاند؛ لذا باید بدانیم که بررسی سبک زندگی در میان همۀ قشرهای
جامعه ،مهم است ،اما میبایست این موضوع را در میان جوانان با توجه جدیتری دنبال نمود
و نحوۀ زندگی آنان شامل نگرشها و ترجیحات و انگیزههای رفتاری آنها را با دقت و دغدغۀ
بیشتری بررسی کرد .این امر ،نهتنها یک ضرورت ،بلکه فراتر از آن ،نیازی انکارناپذیر است؛
زیرا تنها از این رهگذر است که میتوان ریشۀ بسیاری از انحرافهای خطرناک میان آنها را
شناخت و از رفتارهای انحرافی آنها پیشگیری کرد .با توجه به اهمیت این موضوع ،نویسندگان
این مقاله تالش کردهاند تا شاخصهای سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقالب را احصا و
بررسی نمایند.
پیشینۀ تحقیق

دربارۀ موضوع سبک زندگی در ایران ،رسالهها و کارهای تحقیقاتی معدودی وجود دارد
که در این میان میتوان به نگاشتۀ محمدرضا رسولی اشاره کرد .این تحقیق با نام «بررسی
سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون» به دنبال ارائۀ تصویری جامع از ویژگیهای کمی
و کیفی تبلیغات تجاری و بررسی شیوههای زندگی موردتوجه است .حسن چاوشیان تبریزی
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در پایاننامۀ «سبک زندگی و هویت اجتماعی ،مصرف و انتخابهای ذوقی بهعنوان شالودۀ
تمایز و تشابه اجتماعی در دورۀ اخیر مدرنیته» در پی تشخیص سبکهای زندگی در الگوی
ِ
کنش و گروهبندی اجتماعی بوده است .نویسنده معتقد است هویت فـردی و جمعی اعضـای
جـامعۀ مدرن کالنشهری به کمک موقعیت یا ویژگیهای ساختاری آنها تبیین نمیشود،
بلکه تا حد زیادی به کنش مصرف و انتخابهای مصرفی بستگی دارد و ماهیت فرهنگی
دارد .سید نورالدین رضوی زاده نیز در کتاب «بررسی تأثیر مصرف رسانهها بر سبک زندگی
ساکنان تهران» بر این باور است که ارتباطات با پیش رو نهادن یا معرفی سبکهای متعدد و
متنوع زندگی ،پایبندی افراد را به سبکهای سنتی امتحان کرده و با اشاعۀ الگوها ،ارزشها و
کـاالهـای مصرفی نوین ،به اشاعۀ سبکهای زندگی نوین میپردازد .شهابی در سال  1377به
روش کیفی و با استفاده از تیپ ایدهآل ،یک تقسیمبندی از سبکهای زندگی جوانان ایرانی
ارائه کرد که براساس آن سه نوع سبک زندگی در بین جوانان ایرانی وجود دارد که شامل سبک
زندگی هم نوایانه یا متعارف ،سبک زندگی بسیجی و سبک زندگی جهان وطنانه (شهابی،
 .)37 ،1386تقی آزاد ارمکی و شالچی 163 ،1384 ،نیز در مقالۀ «دو جهان ایرانی :مسجد و
کافیشاپ» با توجه به نظریۀ بوردیو به بررسی مقایسهای دو سبک زندگی در میان جوانان منطقۀ
 3شهر تهران میپردازند .سبک زندگی اصولگرایی انقالبی که متأثر از ارزشهای انقالب
اسالمی است و اجتناب از روابط با نامحرم و دوری از مد و مصرفگرایی غربی و اصرار بر
هویت اسالمی در مقابل هویت غربی و ارتباط با جنس مخالف ازجمله ویژگیهای این سبک
است (خانی .)16 ،1386 ،در بررسی دیگر ،نشان داده شده است که از بین مؤلفههای پایگاه
اجتماعی_اقتصادی و میزان دینداری و ارتباط آنها با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت
معلم؛ دینداری با سبک زندگی دانشجویان ارتباط بیشتری دارد (رضویزاده .)21 ،1383 ،در
بررسی دیگر ،به تأثیر ارتباطات در تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی به گسترش استفاده از
تلویزیون و ویدیو و اثر آن در تغییر نگرش روستاییان به زندگی شهری ،تمایل به مهاجرت و
تغییر سبک زندگی پرداخته شده است (بینام ،کلیات و مبانی نظری سبک زندگی اسالمی،
 .)1397در پژوهش دیگری ،قاسمی و همکاران ( ،)1394نقش شبکههای اجتماعی مجازی را
در شکلبخشی به سبک زندگی دانشجویان دختر محور قرار دادند و نتایج این اثرگذاری در
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ساختن خردهفرهنگهای دخترانه را در میان  636دانشجوی دختر سه دانشگاه آزاد دخترانۀ
فالورجان ،علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان بررسی کردند .بهمنظور بررسی کردن سبک
زندگی ،مؤلفههای مربوط به چگونگی گذراندن اوقات فراغت و ارتباطات انسانی با دیگران،
ً
همچون دوستان و خانواده و مخصوصا برقراری ارتباط با جنس مخالف بررسی شده است.
نتایج کسبشده ،حاکی از آن است که میان سبک زندگی دختران دانشجو و عضویت آنها
در شبکههای اجتماعی مجازی ،ارتباط معنادار و مستقیمی برقرار است .بهطوریکه چنانچه
زمان استفاده از این شبکهها و نیز زمان حضور آنها در این فضا ،افزایش یابد ،مؤلفههای مربوط
به گذراندن اوقات فراغت و ارتباط با دیگران نیز تغییر مییابد ،بهطوریکه خردهفرهنگهای
دخترانه را در میان دانشجویان دختر به وجود آورده است ،ولی درزمینۀ برقراری رابطه با جنس
مخالف ،معنادار بودن این رابطه ضعیف است (به نقل از عیدی زاده و احمدی بلوطکی،1397 ،
با اندکی تغییر؛ قاسمی و همکاران .)1394،همانطور که بیان شد ،نتایج بررسیهای اجمالی در
تحقیقات و مقاالت مختلف صورتگرفته نشان میدهد که در این زمینه پژوهشی که مستقیم به
این موضوع پرداخته باشد ،صورت نگرفته است.
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر ،شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است .در بخش اول یعنی تحلیل

محتوای کمی ،واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آنها با توجه به متون موردنظر ،احصا و
تحلیل شده است .بخش دوم یعنی تحلیل محتوای کیفی ،بر رهیافت نظاممند استراوس و کوربین
( )1998برای نظریۀ مبنایی تأکید دارد که در آن ،تحلیل دادهها بر گامهای کدگذاری شامل
کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی استوار است .کدگذاریها و مقولهبندیهای ذکرشده ،با
ق پست الکترونیکی یا
استفاده از نرمافزار مکس کیودا به دست آمده است؛ و درنهایت  ،از طری 
بهصورت حضوری ،در اختیار خبرگان و صاحبنظران قرار گرفته و مورد تأیید آنها واقع شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتهها

بهمنظور تحلیل هرچه دقیقتر بیانات و آثار مقام معظم رهبری دربارۀ موضوع موردبررسی،
ابتدا مفاهیم مرتبط با این موضوع ،با کمک نرمافزار مکس کیودا استخراج شده و محتوای آن
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بهصورت کمی و کیفی تحلیل شده است .در تحلیل محتوا هدف این بوده که میزان تأکیدات
رهبری معظم در ارتباط با موضوع بررسی شود .در تحلیل محتوا ،مفاهیم و کلمات کلیدی در
بحث سبک زندگی ،بهگونهای انتخاب و احصا گردیده که تمام مفاهیم بیانشده را بهطور کامل
پوشش دهد .با استفاده از سایت  Khamenei.irو نرمافزار حدیث والیت 280 ،صفحه متن مرتبط
با موضوع مقاله ،مشخص و جمعآوری شد .بسیاری از صفحات بهدستآمده ،با یکدیگر تشابه
و تکرار داشتند .به همین خاطر مورد پاالیش قرار گرفتند و درنهایت میزان متون به  150صفحه
تقلیل یافت.
جستجوی مفاهیم و متنکاوی در پیامها ،بیانات ،آثار و سخنرانیهای معظم له با کمک
نرمافزار  MAXQDA12صورت گرفت .این نرمافزار ،یکی از پرکاربردترین نرمافزارهایی است
که درزمینۀ نظریهپردازی و نیز تجزیهوتحلیل دادههای کیفی مورداستفاده قرار میگیرد .برنامۀ
طراحیشده در این نرمافزار ،قابلیت تحلیل حرفهای و پیشرفته دادههای کیفی را دارد و به همین
دلیل ،بهرهگیری از روشهای تحقیقی کیفی را برای محققان علوم مختلف فراهم میسازد.
بهمنظور تحلیل محتوای کیفی ،ابتدا مجموعۀ سخنرانیها و بیانات و پیامهای رهبری معظم،
سطربهسطر بررسی شد و درنهایت ،مفهومپردازی و سپس مقولهبندی شد .همچنین نویسندگان
با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز میزان مشابهت میان کدهای باز ،توانستند
مفاهیم و مقوالت را تعیین نمایند .بر همین اساس ،در ادامه ،شاخصهای سبک زندگی در بیانات
رهبر معظم انقالب را که در مراسمهای مختلف از سال  1369تا  1398ایراد نمودهاند ،احصا و
بررسی نمودهایم که در جداول ذیل نشان داده شده است.
کدگذاری محوری

با مقایسه کردن مفاهیم و کدهای مختلف بهدستآمده ،شرایطی فراهم میشود تا بتوان
زمینههای اشتراک بیشتری را در میان آنها بررسی و کشف کرد .این امر سبب میشود بتوانیم
مفاهیم مشابه را بهصورت قالبهای یکسان طبقهبندی نماییم .در جدول زیر به این امر پرداخته
میشود:
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جدول شماره ( )1طبقهبندی عناوین
کدگذاری محوری

کدگذاری باز

مصادیق

معرفت الهی

درایت و فهم و آگاهی علمی از دین؛ باال بردن بینش اعتقادی؛ دارا بودن
جهانبینی توحیدی و دینی؛ افزایش دانش و بصیرت دینی؛ آخرتگرایی
و اعتقاد به معاد

عبودیت و بندگی خدا

داشتن ایمان و باور توحیدی؛ تسلیم خداوند شدن با دل و زبان؛ پیشی
گرفتن در انجام واجبات و ترک محرمات؛ پایبندی به احکام دینی و الهی
و به امر به معروف و نهی از منکر

تقوا

اعتقاد به خدا و باور به حضور داشتن در محضر خدا؛ دوری جستن از
افکار و نیات کفرآلود؛ پرهیزگاری و مراقبت از گفتار و رفتار؛ اسیر نبودن
در حصار هوا و هوس؛ توجه به تقوای فردی و جمعی

توجه و یاد خدا

ارتباط قلبی با خدا؛ توکل داشتن به خدا و اطمینان یافتن به الطاف و مدد
الهی؛ خواندن نماز اول وقت و مداومت بر ذکرگویی و احادیث؛ اصرار و
پایداری در نیایش و دعا

خدامحوری

پاالیش و خودسازی

اخالص در عمل؛ استغفار ورزیدن از گناهان؛ تالش برای تهذیب نفس
و طهارت باطنی؛ تسلط یافتن بر نفس؛ تقویت کردن توانایی نبرد با
خواستههای شهوانی و نفسانی

الگوپذیری از پیامبران

امامشناسی و شناخت معصومان (ع)؛ اعتقاد به نیازمند بودن همۀ

الهی و اهل بیت (ع)

انسانها به وجود راهنمایان الهی؛ باور داشتن به نظارت ولی عصر (عج)؛
برقراری رابطۀ قلبی با ائمۀ اطهار و مدد گرفتن از آن بزرگواران

توجه به قرآن کریم

فهم قرآن و انس با آن؛ آموختن قرآن کریم و تدبر در آیات آن؛ عمل
کردن و پیروی از قرآن کریم

معنویت

معنویت ،یک ضرورت مهم در زندگی بشر؛ فقدان معنویت و ترویج مادیگرایی؛
ضرورت استحکامبخشی معنویت در آحاد جامعه؛ معنویت ،حلقۀ مفقودشده در
دنیای کنونی؛ وجود انحراف در زندگی بشر به دلیل نبودن معنویت

تعالیخواهی و

کسب تعالی معنوی؛ هدف قرار ندادن منافع دنیوی و مادی؛ جهتبخشی

کمالجویی

زندگی دنیوی بشر به سمت اهداف الهی؛ تالش در راستای سعادت و
کرامت انسانی
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کدگذاری باز

کدگذاری محوری

استقامت و صبوری در مقابل مصیبتها؛ صداقت و یکسان بودن ظاهر و
باطن؛ دعوت بهسوی حق و دفاع کردن از ارزشها؛
صبر و بردباری و تحمل سختیها و مشکالت؛ شجاعت و ایثار و
اخالق محوری

ازخودگذشتگی؛ اخالق نیکو و کرامت مداری؛ شکرگذار واقعی بودن و درک
کردن مقام شکر؛ کسب فضایل اخالقی ،الزمه زندگی بشر؛ رعایت عدالت
و انصاف؛ انتقادپذیری؛ تسلیم نشدن و صالبت در برابر وسوسه شیطان؛
خشوع و خویشتنداری
پویایی و نواندیشی به همراه تالش علمی؛ دفاع از ارزشهای اسالمی و
انقالبی بودن؛ اعتالطلبی و احساس عزت نفس در میان نخبگان مؤمن و
ن از
پاکدامن؛ روحیۀ قوی و حفظ منزلت فردی؛ اعتمادبهنفس و دوری کرد 

شاخصههای
جویندگان دانش

ی منافی با شأن انسانی؛ عشق به اسالم و انقالب و روحیۀ دلسوزی
رفتارها 
و جهاد
نجابت و کمک به یکدیگر؛ کوشا و پرانگیزه و متعهد بودن؛ توانمندسازی و
آموزش و تقویت نمودن پایههای علمی کشور؛ متعمق و منظم بودن و تأکید
بر افزایش آگاهی از مسائل؛ تالش در شکل دادن هویت نسل جدید؛ مناعت
طبع و پرشور و انگیزه بودن؛ اولویتبندی و خطرپذیری برای اقتدار علمی؛
آیندهنگری و نگرش درست در حفظ گفتمان علمی
نوگرایی و ابتکا ر بر طبق ارزشهای انقالب؛ هدفمند عمل نمودن و پرهیز
نمودن از تقلیدهای کورکورانه؛ اجتناب از خودباختگی و یأس؛ شکستن

ابتکار علمی و
نوآوری

تهجر و جمود و جزمیگری؛ حرکت کردن در چارچوب ارزشها؛ از بین
بردن بنبستها و حرکت در مسیر نوزایی و بهبود مستمر؛ تقویت روح
خالقیت و نوآوری؛ نوآوری علمی یعنی ایجاد علم به معنای واقعی؛ منافات
داشتن نوآوری با تقلید
داشتن انضباط کاری؛ نظم مطلوب ،هماهنگ با تقوا و همراستا با آن؛

نظم و انضباط

بهرهگیری ا ز نظم در امور؛ تأکید بر وارد شدن نظم به قلمروی زندگی
خصوصی و اجتماعی
پیگیری خواستههای مردم در نظام اجتماعی؛ تالش در مسیر تعالی
مردم و کمک به آنها؛ انسجام و اتحاد؛ مسئولیتپذیر بودن؛ ایستادگی و

تعامل با مردم

پایداری؛ فراهم کردن پایگاههای اجتماعی بهمنظور تعامل با مردم؛ نگرش
و تفسیر ما از زندگی در رفتار اجتماعی ما بروز میکند؛ اجتناب از توجه
کردن به مسائل حاشیهای؛ همکاری و تعاون؛ حس یگانگی با مردم

مصادیق
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توجه داشتن به مسئولیت اجتماعی؛ تشویق به تالش در انجام کار
و ارزشمند دانستن این مهم؛ درست انجام دادن وظایف اجتماعی و
وظایف اجتماعی

مسئولیتها؛ تعمیق و گسترش درک آگاهانه از مسئولیتها و وظایف
اجتماعی؛ مردمی بودن و سادهزیستی؛ دلسوز بودن در کار و در مسئولیت؛
نهادینه کردن فرهنگ سازمانها براساس کرامت انسانی؛ رسیدگی و تفقد
از زیردست؛ همکاری و جدیت در امور
عبادت بودن و عمل صالح بودن کار در فرهنگ اسالمی؛ باید کار را وظیفۀ
انسانی بدانیم؛ فراهم ساختن اشتیاق به کار در جامعه؛ خدمت باید بدون
توقع و صادقانه باشد؛ روحیۀ جهادی همراه با عمل به تکلیف و سختکوشی
است؛ کار باید مخلصانه و بدون خودنمایی باشد؛ ضرورت مشخص شدن

کار و فعالیت

جایگاه کار در بینش عمومی؛ روحیۀ جهادی یعنی مسابقه دادن در ارائه
خدمت؛ کار حلقۀ مهم و اساسی در برطرف کردن نیازها؛ جهاد دانستن
فعالیت کارگر؛ خدمت به مردم سرلوحۀ همۀ اهداف باشد؛ کار باید با نیت
خدایی و در مسیر رضای خدا صورت گیرد
اعتدال و همراهی با عقالنیت و معنویت؛ تأکید بر میانهروی در انجام
همۀ کارها و در همۀ ابعاد زندگی؛ اسالم مظهر و سرچشمۀ تعادلورزی؛

اعتدالورزی در
همۀ امور

میانهروی یعنی درگیر افراط نشدن در هیچ مسیری؛ میانهروی و اعتدال در
گفتار ،افکار و کردار؛ متعادل بودن در داشتن حب و بغض؛ هدف و رسالت
انبیا برقراری عدل و اعتدال
اهتمام مسئوالن به بسط عدالت اقتصادی در همۀ امور؛ اهمیت فراوان
دوری کردن مسئوالن دولتی از ولخرجی و تجملگرایی و اسراف و نزدیک

عدالت محوری

شدن به رعایت اندازه؛ ضرورت سوق دادن مردم به قناعتورزی و تدبیر
و مدیریت در مصرف؛ دستگیری کردن از ضعفا؛ تأمین شایستۀ معیشت
قطع وابستگی به دیگران از طریق به کار گرفتن ذهنهای خالق در اقتصاد؛
افزایش تولیدات علمی و تکیهبر فراگیری دانش موردنیاز در عرصۀ اقتصاد؛

جهتدهی علمی در اقتصاد پایدار و قوی در سایۀ وابستگی دانش و کار به یکدیگر؛ مبتنی بودن
اقتصاد بر پایههای دانش؛ تولید علمی و فراگیری دانش الزم در اقتصاد
امور اقتصادی
حلقۀ اساسی پیشرفت

مصادیق
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ضرورت حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی؛ قدرتمندی در سایۀ خودکفایی و
تولید ملی؛ پرهیز از حرص و طمع ،هوس رانی و تفاخر؛ اجتناب از بیبصیرتی
بصیرت و شناخت
شرایط اقتصادی

در شناخت شرایط ازجمله شرایط اقتصادی؛ اجتناب از تجملگرایی و
رعایت ارزشهای اخالقی؛ پرهیز و اجتناب از مصرف کاالهای غیرایرانی
و تأکید بر استفاده از کاالی داخلی؛ اجتناب از مصرفگرایی و توقعات باال

کار ،عامل اصلی برطرف ساختن نیازها؛ دوری کردن از بیکاری و اجتناب
کار مستمر و
اجتناب از بیکاری

از ضعف در مهارتآموزی؛ کار باید وظیفۀ انسانی دانسته شود؛ پیدا کردن
جایگاه اصلی کار در بینش عمومی؛ کار در منطق اسالمی عمل صالح و
عبادت است
رعایت کردن حدود مصرف؛ جلوگیری از اسراف و رعایت قناعت؛ ضرورت
توجه مسئوالن در مصرف انرژی و کاال در امور اداری و سازمانی؛ وظیفۀ

پرهیز از اسراف

همه مسئوالن اعم از اقتصادی و اجرایی و فرهنگی به اهتمام داشتن
انضباط در مصرف؛ مصرف کردن بهاندازه
استحکامبخشی به معنویت و تدین و افزایش دادن روح ایمان در اقتصاد

توجه به اخالق در
اقتصاد

جامعه؛ پرهیز از بیتوجه بودن به دستورات اقتصادی اسالم و موضوع
درآمدهای حالل و حرام؛ تعریف اسراف و شناسایی مصادیق آن؛ شاکر
بودن ،فضیلت بزرگ اخالقی؛ ضرورت فرهنگسازی در موضوع مصرف و
قناعت
خانواده مکانی برای چشیدن طعم محبت و زندگی؛ ضرورت مواظبت و

جایگاه مهم
خانواده

مراقبت از خانواده؛ رفتار عادالنه و مهربانی و تعامل با اعضای خانواده؛
اشتباه بزرگ افراد دریغ نمودن آغوش پرمهر مادر در تربیت؛ آغوش پر
از محبت مادر بهترین روش برای تربیت فرزند و منطبق با طبیعت بشری
زنانه
جایگاه متزلزل زن و خانواده در سبک زندگی غربی؛ پیامدهای زیانبار

تزلزل خانواده در
غرب

ناشی از بیتوجه به خانواد ه در فرهنگ غرب؛ شاخصهای اساسی فرهنگ
غرب :بیتوجهی به نهاد خانواده و نقش مادر در انسانسازی و رشد بینش
فرزندان؛ اصلیترین وسیلۀ نفوذ غربیه ا در میان ملتها تزلزل خانواده
است؛ متالشی شدن و ازهمگسیخته بودن خانوادهها در غرب

مصادیق
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کدگذاری باز

فرهنگ غربی و ترویج بیهویتی ،فروپاشی و اضمحالل خانواده ،رهاشدگی
و آزادی جنسی ،فقدان محبت و عشق در خانواده؛ عنصر اصلی در تشکیل و
حفظ نهاد خانواده ،زن است؛ بیهویتی بالی دامنگیر نسلهای کشورهای
حجاب بانوان

غربی؛ اهمیت دانستن اینکه حجاب و عفاف مانع پیشرفت است ،توطئۀ
غربیهاست؛ برنامهریزی فرهنگ غرب برای دشمنی و عنادورزی با
ارزشها و اخالق ،عادی جلوه دادن گناه و ترویج فساد؛ طرح و برنامۀ
غربیها برای خدشهدار کردن ارتباط میان حجاب و پیشرفت
پرهیز از تجملگرایی و توجه به تقوا در موضوع ازدواج؛ اجتناب از اتخاذ

اهمیت ازدواج

معیارهای غلط در ازدواج؛ تأکید بر اهمیت موضوع ازدواج و ضرورت
فراهم ساختن شرایط ازدواج آسان؛ در خواست مهریههای سنگین امری
ناپسندیده و مصداق دادوستد پولی در ازدواج
گرایش به تجملگرایی و مدگرایی یعنی رخنه کردن یک انحراف بزرگ در
جامعه؛ یک نمونۀ تأسفبار مدگرایی :افراط در نمایش دادن و آرایش کردن
مردان و زنان؛ ضرورت بیاعتنایی بانوان به مدهای غربی و تالش در مسیر

نکوهش مدگرایی

اندیشهورزی؛ آرمانخواهی و متفکر بودن و اندیشهورزی زنان جوامع سوم
هرگز مطلوب دشمن نیست؛ مفید بودن فعالیتهای اجتماعی بانوان ،ولی
شایسته نبودن استنکاف از آوردن فرزند به دلیل فعالیتهای بیرون از خانه

بصیرت سیاسی و
آگاهی از شرایط

زمانشناسی و قدرت تحلیل شرایط و موقعیتها؛ اهمیت روشنگری در
شرایط خفقان و خاموشی؛ بصیرت افزایی بهمنظور کوتاه کردن دست فتنه؛
شکست به دلیل فقدان بصیرت در فضای آشوب و فتنه
جدی دانستن تهدیدها علیه اسالم و نظام؛ شایعهپراکنی و بداخالقی
رسانهای وسیلهای کثیف برای اهداف و اغراض سیاسی؛ استکبارستیزی

ظلمستیزی

و تالش برای پیشرفت و عزت جهان اسالم؛ واقعگرایی و ایجاد نکردن
وحشت و رعب در میان مردم؛ ظلمستیزی و مرام دفاع از مظلومان؛
حرکتهای اصیل انقالبی در مسی ر بقای کشور و اقتدار بینالمللی
آمادگی همهجانبه در سایۀ تالش دستهجمعی همۀ افراد جامعه؛ اهمیت

اقتدار سیاسی

اعتماد متقابل میان دستگاهها و مردم؛ اعتماد مردم ،سرمایۀ مهم و اصلی
نظام؛ اجتناب مسئوالن از اشرافیگری و ضرورت سادهزیستی

مصادیق
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کدگذاری باز

کدگذاری محوری

مصادیق

وظیفۀ خطیر اندیشمندان و نخبگان و جوانان برای کار فرهنگسازی؛
احساس مسئولیت
و تکلیف فرهنگی

بررسی کردن و عدم تقلید از فرهنگ غیراسالمی؛ تدریجی بودن کار
فرهنگی و دفعی نبودن امور فرهنگی؛ رسالت فرهنگسازان و تصحیح
نمودن ارتباطات فرهنگی براساس فرهنگ اسالمی
فرهنگ غرب ،مبتنی بر تهاجم است و یک فرهنگ مهاجم است؛ فرهنگ

جدی بودن تهدید
ناشی از نفوذ
فرهنگ غرب

غرب ،همچون شبکهای از خصوصیات مهاجم و نفوذکننده؛ هدف زندگی
در فرهنگ غربی فاصله گرفتن از تعالی روحی و آرمانهای معنوی و دنبال
کردن ثروت و پول؛ تغییر کردن تاریخ ملتها و کشورها بهواسطۀ ورود
فرهنگ غربی
هنر ،رساترین ابزار برای انتقال مفاهیم؛ هنر بهترین ابزار برای انتقال

تأکید بر مقوله هنر
و زبان فارسی

مفاهیم و پیام؛ غنی بودن و ظرفیت فراوان ادبیات فارسی؛ هنر حقیقتی
فاخر و مسئولیتزا؛ ترکیبپذیری و شیوایی زبان فارسی؛ تجلی هنر در
فیلم و نمایش و شعر و ادبیات
اجتناب از برداشتهای سطحی و کوتاهنظر دربارۀ مدگرایی و تجدد؛ تحمیل

تعمق پیرامون
مصرف و مدگرایی

مد در قالب برداشت غلط از مفهوم تجدد؛ تقلید تأسفبار از غرب ،با
سوءبرداشت از مفهوم تجدد؛ تجدد واقعی در منش ظاهری و تفکر متعادل
بروز مییابد
ن هویت اسالمی و دینی؛ ضرورت یکپارچگی اقوام
معنویت ،پیوند میا 

هویت و خودباوری

مختلف با یکدیگر؛ توجه به هویت اسالمی و انقالبی؛ ارج نهادن به هویت
ملی و حفظ آن؛ واقعبینی و توجه به نکات مثبت و منفی فرهنگ غرب

کدگذاری انتخابی

شکلگیری مؤلفهها در مرحلۀ قبلی صورت گرفت .حال در این مرحله ،مؤلفههای بهدستآمده
از مراحل قبلی را مورد کنکاش دقیقتری قرار میدهیم تا بتوانیم اشتراکات آنها را شناسایی کنیم
و نیز بر اساس این وجوه مشترک ،آنها را در دستهبندیهای کلیتر جای میدهیم تا بهصورت
محدودتری درآیند.
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مؤلفهها ()Components
اخالقمحوری
خدامحوری

ابعاد ()Dimensions

متغیر مستقل

اعتقادی

شاخصههای جویندگان دانش
علمگرایی

علم و آگاهی

ابتکار علمی و نوآوری
نظم و انضباط
تعامل با مردم
وظایف اجتماعی

مسائل اجتماعی

کار و فعالیت
عدالتمحوری
جهتدهی علمی در امور اقتصادی
بصیرت و شناخت شرایط اقتصادی
کار مستمر و اجتناب از بیکاری

اقتصاد و کسبوکار

پرهیز از اسراف
توجه به اخالق در اقتصاد

سبک زندگی در

بصیرت سیاسی و آگاهی از شرایط
ظلمستیزی

بیانات رهبری
بعد سیاسی

اقتدار سیاسی
احساس مسئولیت و تکلیف فرهنگی
جدی بودن تهدید ناشی از نفوذ فرهنگ غرب
توجه جدی ب ه مصداقهای دگرگونسازی فرهنگ توسط غربیها
تأکید بر مقولۀ هنر و زبان فارسی

فرهنگ و جامعه

تعمق پیرامون مصرف و مدگرایی
اعتدالورزی در همۀ امور
هویت و خودباوری
جایگاه مهم خانواده
تزلزل خانواده در غرب
حجاب بانوان
اهمیت ازدواج
نکوهش مدگرایی

خانواده ،زن و تربیت فرزند
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با توجه به مراحل قبلی و مؤلفههایی که از دل بیانات رهبری معظم پیرامون سبک زندگی ،استخراج
ً
شد ،طبیعتا تصویر پربارتر و غنیتری از مؤلفهها و مفاهیم را میتوان از بیانات ایشان پدیدار نمود.
ازاینرو در این مرحله تالش میکنیم تا در راستای تکوین نظریه ،یافتههای قبلی را مورد پاالیش
قرار دهیم و تجزیهوتحلیل پایانی را بهصورت الگو مدون سازیم.

شاخصهای سبک زندگی در بیانات رهبری (مدظله)
نتیجهگیری

یکی از عرصههای مهم و اثرگذار که نیازمند توجه جدی همگان است ،سبک زندگی است.
اگر سبک زندگی افراد ،مسیر درست و حقیقی خود را طی نکند ،نتیجهای جز نابودی و هدر
رفتن استعدادها را در پی نخواهد داشت؛ ولی اگر سبک زندگی بهدرستی انتخاب شود ،میتواند
زمینهای برای رشد و تعالی تمدن اسالمی باشد .ازاینرو ،سبک زندگی افراد و مسیری که طی
آن برمیگزینند ،تأثیرات ارزندهای بر زندگی آنها خواهد گذاشت.
بهکارگیری و استفاده از مفهوم سبک زندگی ،در درک تحوالت فرهنگی پنهان و نگرانکنندۀ
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تهدیدات فرهنگی بسیار کاربردی مینماید .سبک زندگی محلی است که بروز هویتهای نوظهور
را که قصد انجام رفتارهای متمایز از فرهنگ غالب را دارند تا به نتایج و اهداف موردنظر خود
نزدیک شوند ،امکانپذیر میسازد؛ زیرا این رفتارهای جدید ازنظر کنشگران کمهزینه است و
مجازاتها و عواقب رسمی و غیررسمی از سوی متولیان فرهنگ رسمی و حامالن فرهنگ حاکم
(و تا حدودی سنتی (را کمتر به دنبال دارد؛ بنابراین نسلهای جدید یا گروههای تحولخواه و مدرن
از طریق تغییر ماهیت ،جهت و محتوای رفتارهای فراغتی و تفریحی و مصرفی خود در فضاهای باز
به شیوۀ آسانتری عمل میکنند و نگرانی جدی در خصوص احتمال طرد یا ایجاد تنش در هنگام
نمایش این رفتارهای جدید خود را ندارند .به همین سبب ،نیروهای رقیب یا حریف نظام فرهنگی
موجود نیز از طریق رسانهها ،دستگاههای اطالعرسانی و سایر ابزارها قصد اثرگذاری بر این حوزه
را دارند  .بههرحال ،صرفنظر از وجود تعمد و برنامهریزی در ایجاد تغییرات رفتاری یا اتخاذ فرضیۀ
مبنی بر طبیعی بودن چنین تغییراتی و فقدان نیرو و عقبه برای این تحوالت ،نفس بروز این تغییرات
همواره میتواند در تغایر و تباین با نظام فرهنگی موجود باشد (حاجیانی.)1386 ،
رهبر معظم انقالب ،تأکید ویژهای بر این موضوع داشته و ابعاد مختلفی از آن را مطرح نموده
و اهتمام ویژهای به مفهومسازی و کاربردی نمودن موضوع سبک زندگی داشتهاند.
ایشان بارها و بارها در جلسات مختلف و خطاب به اقشار مختلف مردم و نیز خطاب به
مسئولین نهادهای مختلف ،بر اهمیت این موضوع تأکید نمودند و پیشتر نیز در بیانیۀ گام دوم
انقالب ،مقولۀ سبک زندگی را موردبررسی قرار دادهاند.
رهبری معظم ،همواره اندیشمندان جامعه و عالمان و نخبگان دلسوز را خطاب قرار داده و به
غافل نشدن از این موضوع و کار و تالش در این حوزه فراخواندهاند.
با توجه به اهمیت این موضوع ،نویسندگان این مقاله تالش نمودند تا شاخصهای سبک زندگی
در بیانات رهبر معظم انقالب را احصا و بررسی نمایند .در این زمینه ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
پیشنهادها

پیشنهادهای زیر را میتوان بیان نمود:
 .1سبک زندگی مقولۀ بسیار مهمی است که نیازمند توجه مسئوالن در بخشهای مختلف
جامعه است .یکی از اثرگذارترین این بخشها ،نهادهای آموزشی و پرورشی است که در رأس
آنها آموزشوپرورش و دانشگاهها قرار دارند .در این راستا ضرورت دارد که مباحث آموزشی
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دربارۀ سبک زندگی و مبانی آن به دانش آموزان آموزش داده شود و مسائلی که سبک زندگی
ایرانی_اسالمی را مورد تهدید قرار میدهد ،برای آنها بازکاوی گردد .بدون شک این موضوع
مهم باید بهطور ریشهای و از سالهای نخستین آموزش ،به مخاطبان یاد داده شود و از آنها
خواسته شود تا در این زمینه تفکر و تعمق کنند.
 .2عنصر بسیار مهمی که در سبک زندگی ،خود را نشان میدهد ،موضوع فرهنگ و
ً
مسائل مربوط به آن است .همانطور که قبال نیز بیان شد ،ریشه و اساس شکلگیری بسیاری
از شاخصهای سبک زندگی ،مبتنی بر فرهنگ است .ازاینرو متولیان فرهنگی کشور باید
به وحدت رویه و انسجام فکری در حوزۀ سبک زندگی برسند .بهعبارتدیگر باید نهادهای
مختلفی که داعیهدار بحث فرهنگ در کشور هستند ،همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
شورای عالی انقالب فرهنگی ،سازمان تبلیغات اسالمی و سایر نهادهای مسئول ،در نشستهای
تخصصی و در کارگروههای ویژۀ خود بهصورت علمی این مباحث را پیگیری نمایند و در
قالب فوریتهایی با محدودۀ زمانی مشخص ،آن را بهصورت عملیاتی درآورند .بدیهی است که
چنانچه فرایند بازخوردگیری وجود نداشته باشد ،این نهادها هرگز نمیتوانند مسئولیت خود را به
نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین باید برنامهای تدوین گردد که در چارچوب آن ،نهادهای ذیربط
ملزم به پاسخگویی در این زمینه باشند و به عبارت روشنتر ،توضیح دهند که درزمینۀ عملی
ً
نمودن شاخصهای سبک زندگی ،دقیقا چه فعالیتهایی را انجام دادهاند.
 .3ازجمله نهادهای بسیار مهمی که نقش اساسی در عملیاتی کردن شاخصهای سبک
زندگی دارند ،متولیان اقتصادی و مسئوالن نهادهای مالی و اعتباری میباشند .برایمثال ،بانکها
با ارائه دادن وام مربوط به ازدواج و جهیزیه ،میتوانند در فراهم نمودن شرایط کسبوکار و نیز
تسهیل امر ازدواج ،بسیار کارگشا باشند.
 .4مطالعات تطبیقی و بررسی تجارب دیگران در هر فعالیت علمی که میخواهد به فرایندی
عملی تبدیل شود ،راهحلی کلیدی است .موضوع سبک زندگی نیز از این امر مستثنا نیست.
بدیهی است که مطالعات تطبیقی در کشورهای اسالمی و غربی و بررسی تجارب آنها در
زمینههایی که به موفقیت رسیدهاند ،بسیار مهم است .در این راستا میتوان برای زوجهای موفق و
کسانی که دغدغۀ پیادهسازی سبک زندگی ایرانی_اسالمی را دارند ،زمینهای را فراهم کرد که
در قالب فرصتهای مطالعاتی ،به مناطق مختلف سفر کنند و از دستاوردهای موفق آنها در این
زمینه استفاده کنند و آنها را در کشور پیادهسازی نمایند.
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چکیده

تربیت،هرگونه فعالیتی از طرف خداوند ،انبیا و اولیا،بهمنظور اثرگذاری بر شناخت،
نگرش ،اخالق ،و رفتار فرد ،بر اساس اهداف ازپیشتعیینشده است .خداوند متعال،
پیامبران را برای هدایت و تربیت انسانها فرستاد تا ،با جدیت ،بشریت را در مسیر
تربیت و کمال پیش ببرند.سورۀ یونس (ع) نیز سرشار از آموزههایی تربیتی برای نسل
نواندیش اسالمی در جامعۀ کنونی است .پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی
و منابع کتابخانهای-نرمافزاری و استناد به آیات قرآن و روایات و کالم بزرگان دین،
برخی از این آموزهها رابراساس نیاز انسان معاصردر جهت حرکت بهسوی کمال و
رهایی از دغدغههای دنیای مادی واکاوی کرده و به این نتایج دست یافته است:عجله
نداشتن خداوند در مجازات ظالمان بهدلیل فرصت بازگشت یا اتمام حجت ،سازگار
نبودن نظام هستی با ظلم ،دلبسته نبودن به دنیای فانی و استفادۀ صحیح از فرصتها،
لزوم بهکارگیری نعمتهای الهی در جهت کمال ،انعکاس رفتارهای انسان در دنیا،
قرآن عاملی برای هدایت و رحمت و شفای بیماریها ،نیکو بودن فرح و شادمانی
ب هواسطۀبرخورداری از نعمت وحی و آموزهها و معارف الهی ،برخورداری اولیای الهی
از کمال و سعادت بشری و توبۀبهموقع که نجاتدهنده از عذاب الهی است.
کلیدواژهها :سورۀ یونس (ع) ،تربیت،تفریح ،عجله ،آموزههای تربیتی،آیتالله
جوادی آملی.
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 .1مقدمه

تربیت انسان از موضوعاتی است که همواره موردتوجه جوامع انسانی بوده و هست؛ زیرا
نقش اساسی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد .این نقش چنان برجسته و انکارناپذیر است که
برخی گفتهاند انسان بودن انسان نیز درگرو تربیت اوست .پیامبران ،نخستین انسانهایی بودند که
تربیت و هدایت دیگران را ،یکی از وظایف اصلی خود قرار دادند.ازجمله پیامبرانی که خداوند
برای رشد بشریت بهسوی تربیت و کمال فرستاد ،حضرت یونس (ع)بودکه خداوند متعال در
فرماید«:و َإن ُ
الم َ
یون َس َلم َن ُ
َ
رسلین» (صافات«:)193 :و یونس از
مورد مقام رسالت ایشان می
ِ
پیامبران بود» .او از انبیایی بود که خداوند برای هدایت و تربیت مردم فرستاد ،اما جمعیت زیادی
دربرابر دعوت او مقاومت کردند،بهطوریکه با غضب ،به سفر دریایی روی آورد .هنگامی که
یونس از آنهامأیوس شد ،به پیشنهاد عابدی ،آنها را نفرین کرد،درحالیکه عالمی نیز در میان
آن گروه بود که به یونس پیشنهاد دعا کردن در حق قوم خود و دادن فرصت برای ارشاد بیشتر را
میداد؛ولی یونس از میان قوم خود بیرون رفت .قوم او که صدق گفتارش را بارها آزموده بودند،
گرد مرد عالم اجتماع کردند و با دیدن نشانههای عذاب ،فرصت را غنیمت شمرده و به رهبری
عالم از شهر بیرون رفتند ،درحالیکه دست به دعا و تضرع برداشته و اظهار ایمان و توبه کردند و
به جستجوی پیامبر خویش برخاستند.ازآنجاکه این بازگشت بهسوی پروردگار،بهموقع و با آ گاهی
و اخالص بود ،نشانههای عذاب برطرف شد و آرامش بهسوی آنها بازگشت .پس از این ماجرا
و بازگشت یونس ،او را از جانودل پذیرا گشتند (طبرسی ،بیتا.)98 :3 ،
سورهای در قرآن به نام این پیامبر نازل شده است که سرشار از آموزهها و نکات تربیتی برای نسل
نواندیش اسالمی است .انسان معاصر نیز به دلیل سطح باالی ارتباطات و دغدغههایروزمره ،بسیار
نیازمند بهکارگیری این نکات تربیتی است تا بتواند از نعمتهای الهی در جهت رسیدن به هدف
ً
واقعی زندگی مدد بگیرد ،نه برای کسب لذات ظاهری!قاعدتا اگر این اعتقاد در زندگی حاکم شود،
انسا ن میتواندبهسوی کمال حرکت کند و بهتدریج قابلیتهای خود را آشکار کند و به معنای
انسانیت واقعی نزدیک شود .البته پیمودن این مسیر برای انسان امروز به دلیل تعلق به دغدغههای
فراوان دنیای مادی سختتر است؛ زیرا به فعلیت رساندن بالقوهها ،نیازمند شکیبایی ،تعقل ،فهم
شرایط زمانه و  ...است.ازاینرو در این پژوهش ،برخی آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع) بر مبنای
ی میشودتا مشخص شود
نیاز روزکه در جامعۀ کنونی برای نسل جدید ضرورت تحقیق داردواکاو 
که این آیات برای مخاطبان خود در هر عصری درصدد تبیین چه نکات تربیتی است.
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 .2پیشینۀ تحقیق

 .1پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی ساختاری و محتوایی سورۀ یونس (ع) در قرآن»
از نسرین اخالصی ،در سال  ،1397دانشگاه علوم قرآنی میبد ،باراهنمایی احمد زارع دینی،
انسجام آیات سورۀ یونس را با تأکید بر تفاسیر «النظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور»« ،فی
ظالل القرآن»« ،مجمع البیان» «المیزان»« ،نمونه» و «تسنیم»تحلیل کرده است.
 .2رسالۀ دکترای تخصصی با عنوان«زیباشناسی سورههایمنتخب با نام انبیا (مطالعۀ موردی:
یونس ،هود ،ابراهیم و نوح)» از صادق غفارپور ،در سال ،1399دانشگاه فردوسی مشهد،با راهنمایی
عباس عرب ،مقولۀ گفتمان در این سورههارا بررسی میکند و نتیج ه میگیرد که برانگیختن عاطفهها
و شوراندن درون ازجمله ابزارهای زیباشناسی در این سورههاست .از میان چهار اصل تصویرپردازی
کالسیک در سورههایموردبحث ،سه اصل تناسب  ،وضوح و حقیقت در سطح عالی مشهود بود،
ولی اصل تقیید به آن به علت قدیم بودن قرآن و تصاویر ذهنی آن در تصویرپردازیهای این سورهها
قابلبررسی نیست و برای متون پس از آن نیز در حقیقت تقلیدی از برخی از تصاویر هنری قرآن است.
 .3رسالۀ دکترای تخصصی با عنوان «فقهپژوهی آیات اعتقادی با محوریت ده سورۀ اول»
از محبوبه عابدی ،در سال  ،1398دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،با راهنمایی مجید
وزیری و جمشید معصومی ،با استفادهاز متن قرآن با ویژگی چندساحتی ثابت میکند که
گزارههایاخباری و توصیفی آن ،مانند آیات اعتقادی و تاریخی بهضمیمۀ وعد و وعیدها واجد
خصوصیت برانگیزندگی هستند و عالوه بر داشتن معنای مطابقی با توجه به جامعیت قرآن و
گسترۀ تشریعی آن به داللت التزامی قابلیت تبدیل شدن به گزارههایانشایی را دارد .پژوهش به
هدف گسترش فقه قرآنمحور جامعنگر تدوین شده که در حوزۀ استنباط احکام فقهی از آیات
اعتقادی و تاریخی با محوریت ده سورۀ اول قرآن از «حمد» تا «یونس» در دو بخش فقه عبادی
ت میکند که این
و غیرعبادی با تمسک به سیرۀمعصومان (ع) و فقها ترسیم شده است و اثبا 
آیات عالوه بر ظهور در معنای اعتقادی و تاریخی ،متضمن استنباط احکام فقهی هستند .اما در
این پژوهش فقط به بازخوانی آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع) در قرآن پرداختهشده کهپژوهشی
ً
کامال جدید و مستقل است.
.3مفاهیم

در این قسمت از پژوهش به مفهومشناسی واژگان کلیدی تربیت ،تفریح ،عجله و...پرداخته
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میشود که آشنایی با آنها سبب فهم مخاطب از معنای موردنظر است.
 .1-3تربیت

از مادۀ َ«ر َب َو» و در لغت به معنای زیادت ،زیاد شدن ،رشد و نمو کردن (قرشی:1307،3 ،
 ،)48فضل و زیادت (فیومی1414 ،ق )2،17: 2 ،افزون شدن ،فراتر رفتن (راغب،)1387:340،زاد
و نما (ابن منظور1414 ،ق ،)304: 14 ،زیاد شدن از نظر عدد (طریحی ،)174: 1 ،1375 ،افزونی
بر سرمایه (خسروی حسینی )40 :2 ،1383 ،در حقیقت اصل واحدی است کهداللتکننده بر
زیادت ،نمو و برتری است (ابن فارس1404 ،ق )483 : 2 ،و در اصطالح عبارت است از :مال،
زمین و بهطورکلی هر چیزی که رشد کند (فراهیدی.)283 :8 ،1409،
 .2-3تفریح

َ
از مادۀ «ف ِر َح» :ضد ُحزن (زبیدی ،بیتا )151 :4 ،و در لغت به معنای شاد شدن ،شادکامی
(زمخشری ،)1386:155،شادی توأم با تکبر (قرشی ،همان )157 :5 ،و در اصطالح به معنای
باز شدن دل از شادی بهوسیلۀ لذتی زودگذر و آنی است (راغب )1387:628 ،لذت بردن قلب،
در رسیدن به آنچه میل دارد (صعیدی1410،ق)635 :1،و بیشتر در معانی رضا و سرور استفاده
میشود (طریحی ،همان.)397 :2 ،
 .3-3عجله

َ َ
«ع ِجل» و در لغت به معنای شتاب ،طلب شیء قبل از موعد (قرشی ،همان،)294: 4 ،
از مادۀ
سرعت (ابن سیره،بیتا322: 1 ،؛ فیروزآبادی1412 ،ق)3:568،؛ و در اصطالح عبارت است از
خواستن و قصد چیزی را کردن قبل از مدتش که از مقتضیات میل و شهوت است (شتابزدگی) و
به همین دلیل،عجله ،در همه جای قرآن،مذموم و ناپسند است (خسروی حسینی ،همان)554 :2 ،

.4آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع)

سورۀ حضرت یونس (ع) ،برای نسل نواندیش مسلمان در عصر کنونی،سرشار از
آموزههایتربیتی برای قرار گرفتن در مسیر تربیت الهی و رسیدن به کمال معنوی و شکوفایی
استعدادهای خدادادی است؛ لذا در این پژوهش ،برخی از این آموزهها که با توجه به شرایط
زمان،موردنیاز جامعۀ بشریاست موردبررسی قرارمیگیرند.
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 .1-4آیۀ  11سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم عجله

َّ ْ ْ َ َ
َُ َََ
َ
َ َُ
َ َ ْ َ ّ ُ َّ ُ َّ
َ
الذین ال یرجون
أجل ُهم فنذ َر
�ض َی إلیهم
اس الش َّر اس ِتعجال ُهم بالخ ِیر لق ِ
و لو یع ِجل للا ِللن ِ
ُ
َ
فیانهم َی ُ
عمهون:
ِلقاءنا ِفی ط ِ ِ
«و اگر خدا به عقوبت عمل زشت مردم و دعای ّ
شری که در حق خود میکنندبهمانند
خیرات تعجیل میفرمود ،مردم همه محکوم به هالکمیشدند؛ لیکن ما آنان را که به لقای ما
امیدوار نیستند ،به همان حال سرگردانی در کفر و طغیان رها میسازیم».
«عجله» از مقتضیات شهوت و به معنای درخواست چیزی پیش از فرا رسیدن موعد زمانی
آن است (راغب اصفهانی ،همان .)548 :عجلهویژگیای درونی است که موجب میشود فرد
با اولین خطور ذهنی و بدون درنگ و تأخیر ،به کاری اقدام کند و از آنچه به ذهنش رسیده
بهسرعت پیروی نماید (نراقی.)226 :1 ،1368 ،
ازآنجاکه انسان همواره خواهان خیر و از شر گریزان است ،در رسیدن به خیر شتاب دارد،
لذاباعجله آنها رااز خداون د طلب میکند ،ولی خداوند خیر و ّ
شر را مطابق با اسباب و عللیکه
قرار داده به انسان میرساند و هر زمان انسان کاری انجام بدهد که نتیجۀ آن خیر یا ّ
شر است،
به نتیجۀکار خود خواهد رسید و عجلهای در کار خدا نیست .ازاینرو ،گاهی خداوند بنا به
مصالحی برخی از امور را به تأخیر میاندازد و به انسان مهلت میدهدکه البته آن هم برای خود
قوانین و سننی دارد.
انسان برحسب طبعش موجودی عجول است و در هر کاری که نفعش در آن باشد عجله
میکند ،یعنی از اسباب میخواهد که در رسیدن به نتیجهای که او میخواهد عجله کند و چون
سبب حقیقی هر چیزی خداوند است ،پس انسان درحقیقت ،این عجله را از خداوند میخواهد،
پس این خواست بشر سنت اوست ،سنتی بیجا که اساسش هواهای نفسانی اوست (طباطبایی،
)27: 10 ،1374؛اما ازآنجاییکه نظام جهان بر اساس امتحان و آزمایش است ،پروردگار اجرای
عقوبت را بر بیگانگان به تأخیر میافکند تا آنچه در روان خود از شقاوت و کفران نعمت
میپرورانند آشکار نمایند و به فعلیت در آورند و پستترین حاالت بشر آن است که در اثر کفران
نعمت و ناسپاسی ،صالحیت خود را سلب کند و پروردگار نیز او را خواهد واگذارد (حسینی
همدانی1404 ،ق.)172 :8 ،
طبق نظر آیتالله جوادی آملی ،اساس شتابزدگی و کمصبری انسان عادی ،طبیعت مادی
اوست ،نه فطرت الهی (انبیاء)37 :؛ازاینرو ،همواره در رسیدن به چیزی که آن را خیر میداند،
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حرصمیورزد و عجله میکند و زبان دعا و التماس به درگاه الهی دارد ،اما برای رسیدن به چیزی
که آن را ّ
شر میشمارد ،حرص و شتابی ندارد ،جز آنکه براثر جهل و غضب و کینهتوزی ،آن شر
ت میکند (جوادی آملی.)228: 36 ،1394 ،
را همانند خیر درخواس 
آیت الله جوادی آملی معتقدند که خاستگاه عجله ،یا جهل و پدید آمدن علمی نو است یا
هراس از دست دادن قدرت و فرصت ،درحالیکه خداوند جهل علمی ندارد که با
ضعف و
ِ
پیدایش علمی نو ،مصلحتی تازه پدید آید و تصمیم خود را نفی یا جابهجا کند؛ از طرفی خداوند
متعال ،ضعیف نیست تا نگران از دست رفتن قدرت باشد و برای از دست نرفتن زمان و عقب
نماندن به جهالت عملی (کمصبری) دچار شود .بنابراین ،شتاب کردن خدا در عذاب کافران و
معاندان ،با رحمت مطلق خداوند تنافی دارد؛ رحمت الهی تنها بیش از غضب نیست ،بلکه بر این
اساس است که «رحمته أمام غضبه» (صحیفۀ سجادیه ،دعای  ،)16درنتیجه هرچه در نظام هستی
بروز میکند ،مظهر رحمت اوست؛ خدمت خادمان بهشت باشد یا عذاب مأموران جهنم و اگر
چیزی مقتضای رحمت نباشد ،ظهور نخواهد کرد (جوادی آملی ،همان.)232 :
 .2-4آیۀ  23سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم سرکشی و عواقب آن برای شخص

ََ
َ
َ ُُ َ ُ ُ
ُ َ
ُ
ُ
غیکم َعلی أنق ِسکم َمتاع
الناس إنما ب
أنجاهم إذا ُهم َیبغون فی األرض ِبغ ِیر الحق َیا ُأی َه
فلما
ُ ُ َ َُ
ُ ََُ ُ ُ
َ
َّ
عملون:
رج ُعکم فنن ِبئکم ِبما کنتم ت
ِ
الحیوه الدنیا ِثم إلینا م ِ
«اما پس از آنکه خدا از غرق نجاتشان داد ،باز در زمین بهناحق ظلم و ستمگری آغاز کنند.
ً
ای مردم شما هر ستمیکنیدمنحصرادر پی متاع فانی دنیا به نفس خویش کنید ،آنگاه در آخرت
بهسوی ما باز میگردید و شما را به آنچه میکردهاید آ گاه میسازیم».
ازآنجاکه همۀ اعمال انسان ،تحت لوای قدرت خداوند انجام میشود ،در چنین شرایطی
ً
چگونه انسان میتواند دربرابرخداوند طغیان کند؟ درحالیکه همین عمل عینا طغیان و سرکشی
برعلیه خودشاست و عامل دوری او از خداست .از طرفی مهمترین انگیزۀ انسان از این طغیان،
دستیابی به زندگی مادی دنیاست ،درحالیکه بازگشت همۀ انسانها درنهایت بهسوی خداست و
در آنجا حقیقت اعمال آشکا ر میشود.
پیامبر خدا (ص) میفرمایند« :سه چیز است که به صاحبان خود برمیگردد .1 :نیرنگ،و
نیرنگ بد جز صاحبش را هالک نمیکند؛ .2شکستن پیمان که هرکس پیمانشکنی کند ،علیه
خود ،پیمان شکسته است؛ و  .3سرکشی کردن (مجلسی1403،ق.)513 :31 ،امام صادق (ع) در
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این زمینه میفرمایند« :و ایاکم ان یبغی بعضکم علی بعض ّ
فانها لیست من خصال ّ
الصالحین
ّ
ّ
ّ
ّ
فانه من بغی صیر للا بغیه علی نفسه و صارت نصرة للا ملن بغی علیه و من نصره للا غلب و
ّ
ّ
اصاب الظفرمن للا»«:بر شما باد به پرهیز نمودن از اینکه برخی از شما بر برخی دیگر سرکشی و
ظلم نماید؛زیرا که بغی از صفات صالحان نیست ،پس هر کس بغی نماید ،خدای تعالی وبال آن
را به خودش برگرداند و نصرت الهی برای کسی است که بغی بر او شده و هرکس را که خداوند
سبحان یاری کند ،از جانب حق تعالی ظفر یابد» (حر عاملی1414 ،ق.)332 : 11،
ّ
ّ
همچنین ایشان میفرمایند« :ان اعجل الش ّر عقوبة البغی (حر عاملی ،همان)« :بهدرستی
که سریعترین عقوبات شرور ،عقوبت بغی است» و نیز میفرمایند« :یقول ابلیس لجنوده القوا
ّ ّ
بینهم الحسد و البغی ّ
فانهما یعدالن عند للا الشرک» (کلینی«:)327 :4 ،1407،شیطان به لشکر
خود گوید :القاکنید میان بنیآدم ،حسد و بغی را (ظلم و فساد و تجاوز از حد)؛ زیرا این دو
صفت در نزد خدای تعالی معادل شرک هستند ».همچنین در روایات آمده است« :اثنتان
یعجلهما َّللا فی ّ
ّ
الدنیا :البغی و عقوق الوالدین»«:دو گناه وجود دارد که خداوند در همین دنیا
کیفرش را میدهد:ستمکاری و عقوق والدین» (طبرسی ب)55: 3 ،1375،؛ و نیز در روایات
َ
ًّ
بل َعلی َج َبل َل َج َعل ُ
«لو َب ِغ َی َج َ
هللا الباغی ِم ُنهما دکا»(ابن تیمیه3 ،1408،
فریقین آمده است:
ٍ
)462:؛ «اگر کوهی به کوهی ستم کند ،خودش پاشیده و نابود میشود».
َ
دل
آیتالله جوادی آملی معتقدند با توجه به اینکه نظام جهان بر پایۀ عدل استوار است «بالع ِ
ّ
َ َ
موات َواألرض» (ابن ابی جمهور1405 ،ق)103: 4 ،؛ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که
قام ِت الس ِ
نظام هستی با ظلم سازگاری ندارد ،پس هریک از اجزای آنکه از این راه جدا شود و به ظلم رو
آورد ،با جریان عدلگرایی نظام درگیر میشود و مجموع عالم با او درمیافتد ،درنتیجه خودش
نابود میشود.
معرفت نفس و رابطۀ متقابل شئون نفس با یکدیگر و مجموع آنها با خود نفس و نیز تعامل
متقابل عقاید و اخالق و اعمال نفس با همدیگر و رابطۀ متقابل آنها با نفس ،از معارف دقیق
معرفتشناسی است که قرآن حکیم به مناسبتهای گوناگون آنها را تعلیم میدهد .پدیدۀ ظلم
هرچند مظلوم را آسیب میرساند ،اما ظالم نیز از گزند آن مصون نیست و بازگشت آن به ظالم،
بیواسطه یا باواسطه ،به فاصلۀ کم یا زیاد ،هر یک خصوصیتی دارد که نزد عالم غیب و شهادت
ً
کامال مشهود است (جوادی آملی ،همان.)356: 36 :
بنابراین آیتالله جوادی آملی معتقدند که بر پایۀ یک اصل کلی ،هرگز نباید به ستم اندیشید؛
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زیرا نخستین آسیب آن دامنگیر خود یاغی میشود ،اما آسیبی که به دیگران میرسد ،آنچنان
ً
ناچیز است که اساسا به چشم نمیآید ،ازاینرو،خداوند متعال در قرآن کریم (بقره )57 :با نادیده
گرفتن این آسیب ناچیزبا حصر «إنما» و با خطاب مستقیم به مردم میفرماید«:و ما ظلمونا ولکن
کانوا أنفسهم یظلمون» (جوادی آملی ،همان.)356 :36 ،
 .3-4آیۀ  24سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم گذران عمر و قدردانی از فرصتها

َ
ُ َ
ََ َ َ ُ
ُ َ
بات االرض مما َی ُ
ُ
الناس َو
أکل
املاء فاختلط ِب ِه ن
إنما َمث ُل
الحیاه الدنیا کماء أنزلناه من ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ
ُ َ ً
ُ
ُ
أمرنا لیال أو
أاالرض ُزخرفها َو ّازَینت َو ظ َّن أهل َها إن ُهم ق ِادرون َعل َیها أتیها
االنعام َحتی إذا أخذ ِت
َ ً َ
ً
ََ ّ
حصیدا کأن ًلم َتغن باألمس َکذل َ
ک ُن َف ّ
قوم َیتفکرون:
ص ُل
نهارا ف َجعلناها
ِ
ِ ِ
اآلیات ِل ٍ
ِ ِ
«در مثل ،زندگانی دنیا به آبی ماند که از آسمانها فرو فرستادیم تا به آن باران انواع مختلف
گیاه زمین از آنچه آدمیان و حیوانات تغذیه کنند در هم رویند تا آنگاه که زمین (از خرمی و
سبزی) به خود زیور بسته و آرایش کند و مردمش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند .ناگهان
فرمان ما به شب یا روز در رسد و آن همه زینت و زیور زمین را دور کند و چنان خشک شود که
گویی دیروز هیچ نبوده است .اینگونه آیات خود را بهتفصیل برای اهل فکرت بیان میکنیم».
قرآن کریم که کتاب تربیت انسان است ،در بسیاری از موارد برای روشن کردن حقایق عقلی
یا تاریخی ،با آوردن مثال ،موضوعات طوالنی را دربرابر چشم انسان ّ
مجسم و ملموس میکند تا
برای بشر قابلدرک و فهم باشند؛ لذا در این آیه ،زندگی دنیایی یک نسل انسان را که صد سال
طول میکشد ،در عمر کوتاه یک گیاه به تصویر میکشد؛ زیرا زندگی انساندر این دنیا همانند
گلها و گیاهان کوتاه و زودگذر است ،اما ناگهان ،در هم کوبیده میشود.
آیه این حقیقت را بیان میکند که حیات دنیا با مرگ ،منقطع و فانی میشود ،پس نباید به
آن مغرور شد ،بلکه باید انتظار فنای آن را داشت (طبرسی الف ،بیتا)283: 11 ،؛زیرا کاالی دنیا
ازبینرفتنی است و کسی که به آن تکیه کند به سرابی تکیه کرده است (مغنیه)239 :4 ،1378 ،؛
پس شخص عاقل باید اندیشه کند و از مواعظ و امثال پند بگیرد و از کشتۀ عمر خود فایده به
دست آرد تا پشیمان نشود (شاهعبدالعظیمی .)294 :5 ،1363 ،بنابراین ترسیم روشن و گویایی
از زندگی زودگذر و فریبنده و پرزرقوبرق دنیای مادی ،به این دلیل است که نه مقام و ثروتش
قابلدوام است و نه جای امنیت و سالمت است (مکارم.)264: 8 ،1371 ،
ازآنجاکه برخی در نظام طبیعی زندگی میکنند و با مبانی تکوینی به سر میبرند و مبانی
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معرفتشناسی ،هستیشناسی و دیگر معرفتهایآنها ،امور حقیقی و تکوینیاند ،اینان هرگز به
دام سفسطه ،پوچی ،وهم یا خیالگرایی و مانند آن نمیروند ،اما در مقابل گروهی دیگر هستند
که فقط جنبه به مادی زندگی توجه میکنند و از نظام طبیعی و مبانی تکوینی آن غافل اند ؛
از اینرو بیشتر مبانی فکری آنها در مدار وهم و خیال میگردد که هر دوی آنها (وهم و خیال)
در تیه حیرت ،اعتبار ،پوچی و مانند آن قرار دارند؛ بنابراین دنیا ازآنجهت که دنیاست ،منحصر
در لهو و لعب است (محمد)36 :؛ ولی دنیا به معنای زندگی در نظام طبیعی که محکوم به نظام
فراطبیعی است ،میتواند تجارتخانۀ اولیای الهی و فرصت مغتنمی جهت تحصیل زاد راه آخرت
باشد (جوادی آملی)385: 36 ،1394،
آیتالله جوادی آملی در مقام بیان نکات تربیتی این آیه معتقدند که مشکل همیشگی جوامع
بشری ،ستم و ازجمله ظلم به یکدیگر است که غفلت از آن به دلیل اعتقاد به  جاودانگی
دنیاست .این آیه حقیقت دنیا ،سرعت زوال و فریب خوردن مردم به آن را همانند دیگر معارف،
مواعظ ،اصول زندگی و تمدن ،با بیانی شیوا تفصیل میدهد تا اهل تفکر بیندیشند و راه سعادت
را بیابند و تمایالت و مشتهیات خود را کنترل کنند و در خواستههایخود میانهروی و اعتدال پیشه
کنند و برای رسیدن به چرب و شیرین دنیا ،هرگز ستم نکنند .این مسائل برای همه بیان میشود؛
اما چون فهمیدن و پند گرفتن از آنها تنها با تفکر ،شدنی است ،گویا با کسانی که اهل فکر
نیستند ،سخنی ندارد (جوادی آملی ،همان .)380 :36 ،بنابراین عاقالن پرواپیشه برای آنکه در
خزان عمر ،اشک ندامت نبارند ،هرگز به دنیا دل نمیبندند و به آن طمع ندارند.
 .4-4آیات  42و  43سورۀ یونس (ع)؛ تبیین بهکارگیری نعمتهایالهی در جهت
کمال

َ ُ َ َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َ ُ
نظ ُر َإل َ
َ ُ
یک
عقلون* و ِمنهم من ی
سمع الصم و لو کانوا ال ی ِ
و ِمنهم ِمن یست ِمعون إلیک أفأنت ت ِ
ُ َ ََ
َ َ َ
ُ
بصرون:
أفأنت تهدی الع
می و لو کانوا ال ی ِ
برخی از این منکران (چون قرائت قرآن کنی) بهظاهر به تو گوش کنند (ولی به معنی
نمیشنوند) .آیا تو کران را گرچه هیچ عقل و ادراکی ندارند از کالم خدا توانی چیزی بشنوانی؟
*و برخی از منکران (هنگام تالوت قرآن به چشم ظاهر) در تو مینگرند (ولی به مقام باطن تو پی
نمیبرند) .آیا تو کوران را گر چه هیچ نبینند هدایت توانی کرد؟»
این آیه در مقام بیان این واقعیت است که بعضی از مردم به هنگام خواندن قرآن و آموختن
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ّ
احکام ،در عین اینکه به آنها گوش میدهند ،آنها را نمیپذیرند یاعدهای از مردم در عین علم
به نبوت پیامبر (ص) وراهنماییهای ایشان،آنها را تصدیق نمیکنند .سپس خداوند متعال در
ً
این شرایط به پیامبر (ص) فرمودند« :آیا تو میتوانی صدایت را به گوش ناشنوا برسانی مخصوصا
موقعی که بیعقلی هم با آن ضمیمه شده باشد؟» یا «آیا میل داری که بتوانی نابینا را هدایت
کنی بهویژه اگر با نبودن چشم ،بصیرت هم نداشته باشد؟» زیرا ناشنوا یا نابینای خردمند گاهی
ممکن است توجه به استدالل داشته باشد یا اینکه تمایل به هدایت داشته باشد ،برخالف ناشنوای
بیعقل و کور بیبصیرت!
برخی از مردم ازلحاظ پذیرش حق ،مانند اشخاص کر و کوری هستند که عقل و بصیرت هم
ندارند (طبرسی ب ،همان .)68: 3 ،منظور از کری حالتی در مقابل تعقل است و چون شنوایی قلب
را تعقل مینامند،کسی که این تعقل را ندارد کر میگویند( .طباطبایی ،همان .)97: 10 ،مراد از
«صم» نبود تعقل و تفکر است به آنچه میشنوند و مراد از «عمی» کوری بصیرت و دقت نکردن
است در آنچه میبینند (قرشی بنابی )388: 4 ،1375 ،؛ زیرا حواس و جوارح آنها متصل به عقول
و قلوب آنهاست ،اما زمانی که آنها تعطیل شده باشند نمیتوانند وظیفۀ اصلی خویش را ادا کنند
(قطب)1795: 3 ،1425 ،؛ چون اگر آنها بصیرت داشتند،میشد آثار ربوبیت را به آنها فهماند،
اگرچه چشم ظاهری نداشته باشند (سلطانعلیشاه ،همان)365 :6 ،؛ لذا برای هدایت یک انسان
تنها تعلیمات صحیح و آیات تکاندهنده و اعجازآمیز و دالیل روشن کافی نیست ،بلکه آمادگی و
استعداد پذیرش و شایستگی برای قبول حق نیز الزم است (مکارم ،همان.)299: 8 ،
اعضا و جوارح بدن ،هریک ابزاری برای بهره بردن انسان در جهت هدفی است که برای آن
آفریده شده است؛ گوش برای شنیدن ،چشم برای دیدن ،زبان برای سخن گفتن و...؛ بنابراین
ب میشود که آدمی از فواید آنها محروم و مانند کسی
بهرهوری نادرست از هریک از اعضا سب 
ّ
شود که فاقد آنهاست؛ درنتیجه بهگونهای به وادی غفلت کشیده میشود و به حد بهیمیت و
بدتر از آن فرو میافتد و سزاوار دوزخ میشود .بنابراین ثمردهی و بهرهبرداری درست هر یک از
اعضا و جوارح ،بسته به فعالیت قوۀ عاقله و سالمت آن است .بدین معنا که سالمت و ثمردهی
حواس پنجگانه به سالمت دل وابسته است؛ زیرا شنیدن کالم پیامبر (ص) وقتی همراه با تعقل
نباشد ،در حکم نشنیدن است و دیدن آن حضرت یا نگاه در ادلۀ توحیدی او بدون ادراک،
بهمثابۀ ندیدن است .پس میتوان گفت این کوری و کری باطن ،نتیجه همان ُمهری است که
ّ
خداوند دربرابر ّ
تمرد و تصلب آنها در شرک ،کفر و تکذیب پیامبر (ص) بر قلب و گوش و
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چشمان زده است (جوادی آملی.)550 :1394،36 ،
در حقیقت ،کری و کوری باطنی تکذیبکنندگان در این آیه ،کری همراه با بیعقلی و
کوری همراه با بیبصیرتی است که به معنای بهره نگرفتن از نعمتهایی است که در اختیار
اوست ،پس همانگونه که کر بیعقل و کور بیبصیرت چیزی نمیشنود و نمیفهمد ،هرچند
صدایی پرده گوششان را بلرزاند ،کافران و مکذبان نیز هدایت نمیشوند و ایمان نمیآورند،
هرچند آیات قرآن را بشنوند و معجزات پیامبر (ص) را ببینند (جوادی آملی ،همان.)552:
از نظرات آیتالله جوادی چنین برداشت میشود که در استفاده از نعمتهای دنیا و بهکار
گرفتن نیروهای درونی خود باید مالکیت خدا را همواره در نظر داشته باشیم ،هرچند همۀ انسانها
بهطور تکوینی در بهرهبرداری از نعمتهایالهی آزادند ،اما نباید فراموش شود که شارع مقرراتی
درمورد نحوۀ استفاده از این نعمتها وضع کرده که آن آزادی ،مهار و کنترل شود و به سمتی
جهت داده شود که یاریگر انسان در راه رسیدن به کمال باشد؛ بنابراین اگر حق حاکمیت
و مالکیت پروردگار بر انسان و جهان و زندگی دنیا موردتوجه باشد ،بسیاری از سرکشیها و
بیبندوباریها مهار خواهد شد.
 .5-4آیۀ  44سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم انعکاس رفتارها و عواقب عمل
نکردن به دستورات الهی

َ َ ً َ
َ َ
َّ َ َ َ
ظل ُمون:
الناس شیئا َول ِک َّن
ظل ُم
الناس ی ِ
إن هللا ل ی ِ
«خدا هرگز به مردم ستم نمیکند ولی مردم خود در حق خویش ستم میکنند».
طبق این آیه از قرآن ،اگر طایفهای از شنیدن و دیدن محروماند بهسبب آثار ظلمی است که
خودشان به خود کردند و خدای تعالی با سلب گوش و چشم از آنان ظلمی به آنان نکرده،
چون هر وضعی که به خود گرفتند از ناحیۀ خودشان بوده است( .طباطبایی ،همان97: 10 ،؛
مکارم ،همان)300: 8 ،؛ زیرا ظلم راکسی میکند که محتاج و ناقص باشد و حضرت حق ،غنی
علیاالطالق و کاملاست؛ پس منزه از ظلم است (شاهعبدالعظیمی ،همان)326: 5 ،؛ و دلیل
ً
اینکه کلمۀ (شیئا) را نکرهآورده این است که داللت کند که خداوند نه اندک و نه بسیار ستم
نمیکند ،لکن این مردماند که به خودشان ستم میکنند که چشم و گوش خدادادیشان را که
میبایست به ارشاد عقلشان و به پیروی انبیا باز گردند ،در اثر متابعت نفس و شیطان کور و کر
کردهاند (امین ،بیتا.)167: 6 ،
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نفی تحقق ماهیت ظلم و مفهوم آن ،یا برای کمال نامتناهی فاعل است ،یا برای فقر محض و
عدم مالکیت قابل .همانطور که نفی ظلم از خداوند براثر کمال نامتناهی و عصمت ،فوق تصور
عقل است ،نفی مظلومیت از بشر ،براثر فقدان شیئی از مراتب هستی و کمال است ،چون وی
فقیر محض است و در هیچ موردی مالک چیزی نیست تا با سلب آن از وی مورد ظلم قرار گیرد
(جوادی آملی.)560: 36 ،1394 ،
آیتالله جوادی آملی معتقدند که نفی ظلم از خصوص «الناس» در این آیه ازآنروست که
آنها موضوع سخناند ،وگرنه خدا در هیچ جای نظام (انسان ،حیوان ،فرشته ،جن ،جماد ،نبات،
ستارگان و )...ستم نمیکند .همچنین در جملۀ دوم ذکر خصوص «الناس» نشان میدهد که
انسان ،تنها موجود مجموعۀ نظام است که مشاعر ادراکی خود را در مسیر نادرست بهکار میگیرد
و استعدادهای خود را هد ر میدهد؛ اما دیگر موجودات چنین نیستند ،ازاینرو از آنها نیز بدتر
میشود .از طرفی هیچکس نمیتواند بگوید که خدا ما را وادار به ظلم کرده است ،زیرا بسیاری
از بندگان با همین نعمتهایی که در اختیارشان است به سعادت و کمال رسیدهاند ،پس اگر
ستمی واقع شده باشد از تنبلی انسان است؛ زیرا خداوند متعال مقتضیات الزم برای هدایت را در
اختیار همه قرار داده است و این خود انسان است که میتواند از این فرصت استفاده کند یا نه!
لذا اگر انسان از رهبر و برنامۀ قرآنی و هدایت الهی استفاده نکند ،به خود ستم کرده است؛ چون
از سرمایههایخود استفاده نکرده و فرصتها را از دست داده است .بنابراین دنیا نمود و انعکاسی
از رفتارهای انسان است که نتیجهاش در سرای آخرت مشخص میشود (جوادی آملی ،همان).
 .6-4آیۀ  57سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم تربیت در قالب پند و موعظه ،شفا،
هدایت و تشخیص سره از ناسره

ُ َ َ َ ُ
هدی َو َ ٌ
َ َُ
موع َظ ٌه من َرّب ُکم َو ِش ٌ
فاء ِلا ِفی
حمه ِللمومنین:
الصدور َو ً ر
یا أیها ألناس قد جاءتکم ِ ِ
ِ
«اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است؛ و شفایی براى آنچه در
سينههاست ،و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان!»
این آیه ،عظمت و جاللت شأن قرآن را بیا ن میکند و در حقیقت خطابی است به عموم خالیق
ازمؤمن و کافر؛ یعنی ای مردم ،قرآنی که تمام آن پند و اندرز و شفای امراض جهل و نادانی دلهاست و
از برای مؤمنان مایۀ رحمت و سبب هدایت است از طرف پروردگار برای شما آمد؛ وگرچه قرآن راهنمای
تمام خالیق است ،اما فقط مؤمنان از آن بهرهمیگیرند ،پس هدایت مختص آنهاست.
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فواید قرآن عبارتاند از :الف) اندرز و توجه به توحید؛ ب) درمان و دوا برای عقاید نادرست
موجود در دل؛ ج) هدایت و ارشاد به راه منتهی به حقیقت؛ د) رحمت برای مؤمنان و عامالن به
آن (طبرسی ب ،همان.)76: 3 ،به این معنا که تنها مؤمنان را غرق در انواع خیرات و برکات نهفته
در قرآن میکندتا هرکس که به حقایق آن آ گاه شود از آن خیرات بهرهمند شود (طباطبایی ،همان،
 .)118: 10البته هدایت قرآن همگانی است ،ولی آیات مفید اختصاص ،ناظر به بهرهوری از آن
است (همان .)118: 1 ،در این آیه چهار صفت برای قرآن بیان شده است :اول«:وعظ» به معنای
تذکر دادن نیکیها با رقت قلب؛دوم«:شفا» به معنای شفای بیماری دلها از آلودگیهای معنوی
و روحانی؛سوم« :هدایت» یعنی راهیابی بهسوی مقصود؛ چهارم« :رحمت»به معنای بهرهوری
انسانهای شایسته از نعمتهای مادی و معنوی الهی (مکارم ،همان .)318: 8 ،قرآن موعظهاش
برای عوام ،شفایش برای خواص ،هدایتش برای خاص خاصگان و رحمتش برای مؤمنان است
(میبدی.)436: 1 ،1352 ،
از قرار گرفتن شفا در نور قرآن برمیآید که جهل به قرآن نیز مانند بهکار نبستن آن ،بیماری
است .جهل مانند رذایل اخالقی دیگر از بیماریهای قلبی است و قرآن کریم شفای این دردهاست
(جوادی آملی)1:252 ،1395،؛ازآنجاکه انسان دارای شئون فراوان نظری و عملی است و جهل
مهمترین مرض عقل نظری بشر به شمار آمده ،ضاللت و گمراهی بدترین بیماری عقل عملی
انسان محسوب میشود .لذا قرآن هم بیماریهای عملی انسان را گوشزد کرده و شفای آن را
شرح داده و هم مرضهایعملی انسان را برشمرده و عالج آن را تبیین کرده تا هم در رسالت
تعلیم کتاب و حکمت کامیاب شود و هم در تزکیۀ نفوس و تهذیب قلوب موفق شود (جوادی
آملی و صادقی .)57 :1 ،1388 ،بنابراین شفای هرگونه بیماری علمی و عملی انسان ،قرآن است
و شفا را در پرتو ادراک صحیح معارف آسمانی و ایمان به تمام رهاورد پیامبران الهی و امتثال
احکام اسالمیمیداند .بیماری را اثر جهل و عدم ادراک درست معانی وحی و فقدان اعتقاد به
رهآوردانبیا و ترک امتثال دستورهای دینی آنان میدانند؛ چون روح انسان مقدم بر بدن اوست،
تن بشر فرع جان مجرد اوست ،لذا سالمت روح مهمتر از سالمت بدن و همچنین بیماری دل
شدیدتر از مرض بدناست .بنابراین شناخت بیماری روح و معرفت داروی آن و آشنایی با کیفیت
درمان تا نیل به شفای کامل از بهترین رهنمودهای قرآن کریم است (جوادی آملی ،همان.)58 :
راز تقدیم موعظه بر شفا این است که انسان خوابیده ،از دردمندی یا سالمت خود آ گاه نیست
س میکند
و اگر بیمار باشد ،نوع آن را نمیداند و هنگامی بیدا ر میشود ،بهتدریج درد را احسا 
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و با مراجعه به پزشک ،از اصل بیماری و نوع آن و راههای درمان و روشهای پیشگیری از دیگر
بیماریها آ گاه میشود (جوادی آملی .)330: 37 ،1394 ،البته منحصر شدن هدایتگری قرآن
در مؤمنان این پرسش را در اذهان پدید میآورد که باوجود ادلهای که عمومی بودن دعوت و
هدایت قرآن را اثبات میکندّ ،
سر اختصاص آن به مؤمنان در چیست؟ در پاسخ باید گفت :قرآن
در مقام هدایت تشریعی و بذرافشانی هدایت ،هیچگونه اختصاصی به گروه مخصوصی ندارد،
ولی انسانها دربرابر قرآن دو دستهاند :برخی هدایت و دعوت قرآنی را نشنیده میگیرند یا اگر
هم بشنوند ترتیب اثر نمیدهند (فاطر ،)14 :و برخی نهتنها اجابت نمیکنند ،بلکه وحی و نبوت
و رسالت بشر را از ریشه انکار میکنند (اسراء ،)49 :اما پرهیزگاران و محسنان از هدایت قرآن
بهرهمیگیرند و آیات اختصاصی هدایت ،ناظر به آنان است؛ همانطور که انذار قرآن کریم و
پیامبر (ص) نیز همگانی است ،ولی تنها گروه خاصی از آن بهره میبرند (جوادی آملی،1398 ،
)142: 2
یعنی هدایت تکوینی پاداشی است ،نه هدایت تشریعی ابتدایی و ّ
سر اختصاص مزبور ،آن
است که متقین سرمایۀ پذیرش هدایت قرآن را که همان سالمت فطرت است ،حفظ کردهاند
(طباطبایی ،همان .)45 :1 ،بنابراین قرآن گرچه دعوتش و هدایتش عمومی است ،ولی تنها
راهنمای کسانی است که آن را بپذیرند و دربرابر ظهور حق ،جدال باطل نکنند و از قول احسن
پیروی کنند.
ُ
ّ
َ ْ
الفتن کاللیل املظلم فعلیکم بالقرآن فانه
پیامبر اکرم(ص) فرمودند« :اذا التبست علیکم ِ
ّ
شافع مشفع (مجلسی ،همان«:)17: 92 ،در هجوم فتنههای تیره و وحشتناک ،به قرآن پناه
برید که هم موعظه است ،هم شفا ،هم نور و هم رحمت» و نیز فرمودند« :به سراغ قرآن بروید
حسرت روز قیامت نجات یابید،
تا زندگیتان زندگی سعیدان و مرگتان مرگ شهیدان باشد و از
ِ
چراکه قرآن ،کالم خداوند رحمان و امان از ّ
شر شیطان و سبب برتری و سنگینی میزان است»
(مجلسی ،همان .)19: 89 ،امام علی (ع) فرمودند« :فاستشفوه من ادو ائکم و استعینوا به علی
الو ائکم فان فیه شفاء من اکبرالداء و هو الکفرو النفاق و الغی و الضالل» (نهج البالغه :خطبۀ
 :)176از قرآن برای بیماریهای خود شفا بطلبید و به آن برای حل مشکالتتان استعانت بجویید،
چراکه در قرآن شفای بزرگترین دردهاست که آن درد کفر و نفاق و گمراهی و ضاللت است».
امام صادق (ع) نیز فرمودند« :و أنزله فیه شفاء ملا فی الصدور من امراض الخواطر و ّ
مشبهات
االمور» (حویزی1415،ق)486: 6،؛ «قرآن را فرستاد که در آن برای آنچه درون سینههاست و
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تمام امراض روحی و شبهات و افکار شفاست».
آیتالله جوادی آملی معتقدند که دل و آنچه انسان در دل دارد یا سالم است یا سالم نیست؛
اگر سالم باشد میتوان آن را با موعظه بیدار نگه داشت و سالمتش را با قرآن حفظ کرد و با
بهداشت ،مانع بیماری شد و آن را دفع کرد؛ و چنانچه مریض باشد ،قرآن مرض را رفع و درمان
میکند؛ همۀ بیماریهای درونی انسان را در همۀ آنچه به جان آدمی وابسته است ،یعنی در
قلمرو عقاید و اخالق و اوصاف و گرایشها ،در برمیگیرد .قرآن شافی ،هر بیماری را که در
صدر انسان باشد شفا میدهد .مرض قلبی و درونی ،گاهی علمی است مانند جهل ،شک و
انتقاد نظری به معارف الهی ،و گاهی عملی است مانند تکبر ،حسادت ،حمیت و عصبیت؛ لذا
قرآن ،راهکار پیشگیری از دردهای یادشده و دیگر بیماریهای درونی انسان را مینمایاند و همه
را درمان میکند ازآنجاکه منبع اصلی علوم الهی قرآن است ،پس شفای همۀبیماریها را از این
کتاب الهی باید گرفت (جوادی آملی.)336: 37 ،1394 ،
آیتالله جوادی آملی در مقام بیان نکات تربیتی این آیه معتقدند که ّ
سر استفادۀ قرآن
از روشهای گوناگون در دعوت و تعلیم ،آن است که اگرچه انسانها از فرهنگ مشترکی
برخوردارند ،اما در هوشمندی و مراتب فهم یکسان نیستند؛ برخی مخاطبان قرآن انسانهای
سادهاندیش و برخی حکیمان فرزانه و ژرفاندیش و باریکبیناند .بنابراین الزم است
کتاب جهانشمول الهی ،معارف فطری را باروشهای متفاوت و در سطوح گوناگون تبیین
کند تا ژرفاندیشان محقق به بهانۀ نازل بودن مطالب وحی ،خود را بینیاز از آن نپندارند و
ّ
سادهاندیشان مقلد نیز به دستاویز پیچیدگی معارف آن ،خود را محروم نبینند (جوادی آملی،
همان.)40 :1 ،
ن طبق کالم آیتالله جوادی آملی،معارف قرآنی در دلهای بسته نفوذ نمیکند ،اما
بنابرای 
کسانی که فطرت خویش را حفظ کرده باشند ،چه مانند صهیب از روم آمده باشند ،یا مانند
سلمان از ایران ،یا مانند بالل از حبشه ،همه دربرابر این کتاب الهی یکسان هستند؛ زیرا قرآن
کریم به اقلیم یا نژاد خاصی اختصاصی ندارد؛ بلکه شفای دردهای روحی و عامل هدایت و
رحمت برای همۀانسانهاست (جوادی آملی ،همان)20:؛ لذا میتوان گفت :هدایت قرآن ویژۀ
پرهیزگاران ،مؤمنان ،محسنان و همۀپارسایانی است که سرمایۀ هدایت فطری خود را نگهبانی
و نگهداری کرده باشند ،آنان که براثر همین نگهداری بالفعل ،به تقواپیشگی وصف میشوند.
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 .7-4آیۀ  58سورۀ یونس؛ تبیین مفهوم نگرش الهی در تحقق تفریح ،شادی و

سالمت معنوی

ُ
حمته َفبذل َ
قل ب َفضل َ
فر ُحوا َه ُو َخ ٌیرم ّما َی َ
َ
ک َف َلی َ
جم ُعون:
هللا و ِب َر ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ً
«بگو که باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان شوند (و به نزول قرآن مسرور باشند) که
آن بهتر و مفیدتر از ثروتی است که میاندوزند».
تفریح ،شادی کردن و انبساط قلبی بهواسطۀ لذت بردن از خوشیهایی است که برای انسان
فراهم میشودو بهنوعی فراغت از کارهای روزمره و خستهکننده در طول زندگی است .شادی و
تفریح ،هرچندبهواسطۀ بهرهگیری از لذتهایدنیوی و بدنی باشد ،همیشه امر مذمومی نیست؛
بلکه در مواقعی الزم است؛به همین دلیل ،تفریح حالل و مناسب همواره مورد سفارش دین اسالم
بوده است.
ّ
طبق کالم خداوند متعال ،انسان خردمند به ثروت و عوامل لذت در این زندگی شاد نمیشود
و تنها به فضل و رحمت خدا خوشحال میشود و غبطه میخورد (کاشف ،همان)274 :4 ،؛ یعنی
مهمترین و عالیترین نعمتی که شایسته است ،آدمی به آن شاد شود تنها دو صفت فضل و رحمت
اوست (طبرسی ب ،همان .)76: 3،فضل و رحمتی که خداوند به بندگان عطا میکند ،همان
رحمتی است که بهواسطۀ ایمان بر آنان افاضه شده ،پس فقط باید به آن خوشحال شوند؛ زیرا فقط
این فضل مستحق شادی است ،نه مال و خواستههای دنیایی (سید قطب ،همان .)1799: 3 ،برخی
از مفسران معتقدند که فضل خدا عبارت از است از رسالت و ّ
نبوت که دوصورت والیت هستند و
رحمت همان والیت است (سلطانعلیشاه ،همان378: 6،؛ کاشانی1410 ،ق )533 :1 ،و برخی
نیز معتقدند فضل خداوند همان نزول قرآن است (ابن ابی جامع1413،ق ) 57: 2 ،و داللت دارد
بر آمدن کتابی که جامع همۀ صفاتی است که موجب شادی و سرور است (بیضاوی1418 ،ق،
ّ
 .)117: 3برخی نیز طبق روایات معتقدند که منظور از «فضل» رسول الله (ص) و منظور از
«رحمت» امیرالمؤمنین (ع) است ،پس شیعیان ما باید بهواسطۀ وجود آنان شاد شوند که خیرش
بیشتر است از طال و نقرهای است که به دشمنان اهل بیت (ع) اعطا شده است (بحرانی1415 ،ق،
34: 3؛ حویزی ،همان307 : 2 ،؛ فیض کاشانی1415 ،ق.)407: 2 ،
در این آیه ،فضل به خدا نسبت داده شده است نه به ملت ،و درحقیقت ،تفضیل که همان
اعطای فضیلت به ملت است دیده شده ،نه خود فضیلت که عطیه است .فرق تفضیل و فضیلت
همان فرق ایجاد و وجود است (جوادی آملی.)226: 1399،4،البته فرح و نشاط دو گونه است:
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حق و باطل؛ و بر همین اساس است که در مواردی ،فرح ،به باطل و ناحق بودن مقید شده است
.نشاط حق و صحیح ،ظاهر و باطنش نشاط است و غمی در پی ندارد ،برخالف نشاط کاذب
که ظاهر آن نشاط ،اما باطنش غم و اندوه است و چون ظاهرش رخت بربندد ،غم باطنیاش رخ
مینماید .از مهمترین مصادیق نشاط کاذب ،شادمانی به حیات دنیاست (رعد)26 :؛ زیرا دل
بستن به دنیای اندک ،انسان را از آخرت پرنعمت محروم میکند (رعد26 :؛ آل عمران)185 :
(جوادی آملی.)61: 37 ،1394 ،
آیتالله جوادی آملی معتقدند که شادی و اندوه انسان اگر برای به دست آوردن امری مادی یا
از دست دادن آن باشد ،ستوده نیست؛ چون همۀ این امور امتحان الهیاند و نعمتهایی که لطف
ت میشوند .قرآن نیز اینگونه راهنمایی میکند که برای از
محض باشند ،فقط در بهشت یاف 
دست دادن چیزی از امور گذرای دنیا نگران نباشید و برای به دست آوردن آن فرحناک نشوید؛
زیرا هرچه در دنیا به انسان میرسد ،آزمون است و نشاط راستین ندارد (حدید )23 :بلکه باید به
فضل و رحمت الهی که نشاط راستین است فرحناک شوید؛ چون نعمتها را آیت حق و فیض
خدا میشناساند و مبدأ فاعلی و منعم را مینمایاند ،ازاینرو ،برتر از تذکار نعمت (بقره )40 :از
ُمنعم یا د میشود (بقره .)152 :بنابراین مؤمن به آنچه خود دارد بسند ه میکند و به بالندگان به
ثروت و مال به دیدۀ ترحم نگاه میکند؛ زیرا معتقد است که آنها انباردار دیگراناند و میراث
آیندگان را ذخیره میکنند .مؤمن خوب میفهمد که آنچه دارد تنها فضل خداست و رحمت او
خیر است؛ نه چیزی که آنان دارند ،پس فقط به نعمت وحی و آموزهها و معارف الهی شادمان
میشود که نتیجۀ ایمان به خدا و نصرت الهی است (جوادی آملی.)62: 37 ،1394 ،
 .8-4آیۀ  62سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم کمال و به فعلیت رساندن تواناییهای
عالی

َ َ َ ٌ
َّ
وف َع َلیهم َو َل ُهم َی َ
حزُنون:
هللا ل خ
أال إن أولیاء ِ
ِ
«آ گاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و اندوهی ندارند».
بر اساس این آیه ،اولیای خدا کسانی هستند که خداوند متعال ،به خیر و نیکی از آنها یاد
کرده؛ زیرا دوستیشان در راه خدا و برای خداست ،و آنها اهل ایمان و تقوا هستند ،یعنی
واجبات خدا و دستورات رسول (ص) را انجام میدهند و از محرمات الهی پرهیز میکنند .این
معنی در حدیثی از امام سجاد (ع) درباره اولیای الهی روایت شده«:آنان که رفتارشان موافق و
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مطابق با حق است» (طبرسی الف ،همان )322: 11 ،یعنی در آشکار و پنهان مراقبه میکنند (سید
قطب ،همان.)1804: 3 ،
امام علی (ع) در خطبۀ معروف «همام» که حاالت اولیای خدا در آن به عالیترین وجه ترسیم
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
حاجات ُهم خفیف ٌه َو
أجساد ُهم نحیق ٌه َو
«قلوب ُهم َمحزون ٌه َو شرو ُر ُهم مأمون ٌه َو
شده میفرماید:
َ
ُ
أنف َس ُهم َعفیف ٌه» (نهج البالغه :خطبۀ«:) 193دلهایشان محزون ،همگان از آزارشان در امان،
بدنهایشان الغر ،نیازهایشان سبک و نفوسشان باعفت است».
ّ
ّ
ّ
از امام صادق (ع) نیز روایت شده که «قال رسول للا (ص) :من عرف للا و عظمه منع
ّ
ّ
بالصیام و القیام قالوا بابائنا و ّامهاتنا رسول
فاه من الکالم و بطنه من الطعام و عنا نفسه
ّ
ّ
ّ
ّ
للا هؤالء اولیاء للا قال :ان اولیاء للا سکتوا فکانوا سکوتهم ذکرا و نظروا فکان نظرهم عبرة
ّ
ّ
و نطقوا فکان نطقهم حکمة و مشوا فکان مشیهم بین الناس برکة لو ال آجال التی قد کتبت
ّ
علیهم لم ّ
تقر ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الی الثواب» (کلینی ،همان:2 ،
«:)237هر کس معرفت الهی را دارا و عظمت سبحانی را دانست ،دهان خود را از فضول کالم
و شکم خود را از فضول طعام منع کند و نفس خود را به صیام و قیام به زحمت اندازد .عرضه
داشتند :پدر و مادر ما فدای شما اینها اولیای خدایند؟ حضرت تأکید فرمودندکه اولیای خدا
سکوتشان ذکر است ،یعنی هنگام سکوت ،قلوبشان مشغول ذکر الهی باشد و به نظر عبرت و
اعتبار نظر کنند و به صواب و صالح دنیا و آخرت نطق نمایند و میان مردم به خیر و برکت مشی
نمایند .اگر آجال مکتوبه بر ایشان نبود ،ارواح آنها در اجساد ایشان به سبب خوف از عقاب و
شوق به ثواب ،قرار نداشت».
اولیای الهی کسانی هستند که قلبشان حافظ قرآن است ،لذا در این دنیا از سالمت کامل
برخوردارند و در آخرت نیز دچار عذاب نمیشوند (جوادی آملی)1390:40 ،؛ لذا میتوان گفت
همانگونه که انبیا و رسوالن الهی (ع) درجاتی دارند (اسراء 55 :؛ بقره ،)253 :اولیای الهی نیز
مراتبی دارند و بر این اساس ،نفی خوف و حزن از اولیای الهی را میتوان در چند مرتبه یاد کرد.
مرتبۀ اول ،استغراق در جمال و جالل الهی است که ویژۀ دارندگان مقام شامخ والیت کامل است
که از دست دادن چیزی در حال یا احتمال از دست دادن آن را در آینده احساس نمیکنند .مرتبۀ
دوم ،پائینتر از مرحلۀ قبلی است و در آن ،فرد توجه دارد که چیزی را از دست داده یا از دست
میدهد؛ اما برایش بیارزش است؛ زیرا محبوب او ازدستدادنی نیست .مرتبۀ سوم ،مقام صابران
است که با قدری سختی همراه است (جوادی آملی.)104-103 : 37 ،1394 ،
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آیتالله جوادی آملی معتقدند که خوف و ُحزن به تعلقات فرد وابستهاند و اولیای الهی براثر
استغراق در جمال و جالل الهی ،دلبستگی به دنیا و امور آن ندارند و همهچیز را ُملک و ِملک
خدا و حوادث را به دست رب االرباب میدانند و از واگذاری مال خدا به خدا هیچ خوفی
ندارند .برخالف پندار دیگران که نداشتن چنین خوفی را عاقالنه نمیدانند ،باور دارند که ادای
این امانت و وفای به این عهد ،مطابق عقل است .ازاینرو ،مدار والیت اولیای الهی ،ایمان مستقر
و تقوای مستمر است؛ چون اولیای الهی کسانی هستند که ایمان آوردند و تقوای آنان نیز وصفی
مستمر برایشان است و نفی خوف و حزن از آنها و تبشیر در دنیا و آخرت برای آنان ،از کلمات
الله است و کلمات الهی تبدیلناپذیرند (زمر .)20 :بنابراین حجابها از قلوب اولیای الهی کنار
رفته و در پرتو نور معرفت ،خدا را با چشم دل میبینند و به دلیل شناخت خداوند بهعنوان کمال
ً
مطلق ،ماسوای خدا در نظرشان بیمقدار است و اندوهی ندارند؛ زیرا اندوه معموال از احتمال
فقدان نعمتهای موجودیا ازترس خطرات احتمالی ،ناشی میشود ،درحالیکه اولیای خدا از
هرگونه وابستگی به جهان مادی رستهاند و «زهد» به معنی واقعی بر وجود آنها حکومت میکند
و غمها و نگرانیهای دیگران را ندارند (جوادی آملی ،همان).
درحقیقت خوف انسان برای آینده و ُحزن او برای گذشته استُ .حزن ،پدید آمدن یک رخداد
منفور یا رخت بربستن عنصری محبوب است ،و خوف نیز دو قسم است :نفسی و عقلی .خوف نفسی
که در صورت امکان رفع عامل آن ،خوفی مذموم است ،اما خوف عقلی ،ممدوح و محمود است
(الرحمن46 :؛ نازعات )41_40 :چنین خوفی کمال است و کمال نفی نمیشود ،پس خوف نفیشده
در این آیه از اولیا خوف نفسی است که در برخی موارد مذموم است (جوادی آملی ،همان )105:
آیه در مقام تبیین مفهوم کمال و سعادت بشری است که «اولیاء الله» در این دنیا بهواسطۀ
هدایت شدن ،برخورداری از آرامش و اطمینان خاطر و درک حقایقی لذتبخش ،آن را کسب
میکنند و تواناییهای عالی درونی خویش را شکوفا میسازند؛ زیرا کسی که ولی خدا باشد،
خدا هم ولی اوست ،کسی که خوف الهی داشته باشد ،خوف دیگری نخواهد داشت و آیندهای
روشن وبدون بیم و اندوه در انتظار اوست.
 .9-4آیۀ  98سورۀ یونس (ع)؛ تبیین مفهوم توبه

َ
َ َ ُ
َ
کانت َق َری ٌه َآم َنت َف َن َف ُع َها ُ
یون َ َ ّ َ ُ َ َ َ َ
َ
الخز ِی ِفی
ایمانها إال قوم
فلوال
س لا أمنوا کشفنا ع ُنهم عذاب ِ
َ
ُ َ ََ َ
عن ُ
اهم إلی حین:
یاه الدنیا و مت
الخ ِ

یلمآ یداوج هللاتیآ تارظن رب دیکأت اب ثیدح و نآرق رد )ع( سنوی ۀروس یتیبرت یاههزومآ یواکاو 125 

«پس چرا هيچ يک از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه (ايمانشان بهموقع باشد ،و) به
حالشان مفيد افتد؟! جز قوم يونس ،هنگامى كه آنها ايمان آوردند ،عذاب رسواكننده را در زندگى
ّ
دنيا از آنان برطرف ساختيم؛ و تا مدتی آنها را بهرهمند ساختيم».
در این آیه خداوند متعال اظهار میدارد که مردم مناطقی که عذاب برای آنها نازل
شد،هیچیک ایمان نیاوردند تا ایمانشان آنها را از عذاب نجات بدهد .البته فقط قوم یونس (ع)
بود که بهموقع ایمان آوردند و خداوند عذاب خوارکننده را در دنیا از آنها برطرف کرد.
البته ناگفته نماند که ایمان آوردن افراد ،وقتی ارزش دارد که از روی اراده و اختیار باشد و
اگر از روی ناچاری یا اجبار باشد ،ارزش و اعتباری ندارد ،هرچند خداوند قدرت آن را دارد،
امابه دلیل شکوفا شدن استعدادهای اشخاص و ظهور ارزش واقعی آنان چنین نمیکند (جعفری،
 .)150: 5 ،1376مشیت در این باب با خدای سبحان است و مطلب به خواست او بستگی دارد
و چون او چنین چیزی را نخواسته ،پیامبر (ص) نیز نباید چنین توقعی داشته باشد؛ زیرا ایشان
قادر نیست مردم را مجبور بر ایمان کند و ایمانی که از روی اکراه باشد خواست خدا نیست
ً
(طباطبایی ،همان .)187: 10 ،بنابراین هشدارهایی که معموال قبل از عذاب نهایی میآید ،برای
قوم یونس بهقدر کافی بیدارکننده بود و آنان این اخطارها را جدی گرفتند و از زشتیها توبه
کردند و پذیرفته شد (خرمدل .)418: 1 ،1384 ،راز اینکه توبۀ قوم یونس پذیرفته میشود و از
برخی مانند فرعون مقبول نمیافتد ،این است که عذاب قوم یونس که مشاهدۀ نشانههایآن سبب
توبۀ آن قوم شد ،عذاب دنیایی بود و عذاب دنیایی استثناپذیر است؛ اما عذاب فرعون و فرعونیان
که با مشاهدۀ آن اظهار ایمان کردند ،عذاب حال احتضار بود که استثنا نمیپذیرد و بر اساس
سنت الهی ،توبه و ایمان در حال احتضار پذیرفته نیست (جوادی آملی.)343: 37 :1394 ،
آیتالله جوادی آملی معتقدند که عذابهای الهی یا جسمانی هستند یا روحانی .عذاب
جسمانی به بدن ،مال یا فرزند و امثال آن آسیب میزند ،اما عذاب روحانی از مقامهای معنوی
میکاهد و لذت مناجات با خدا را از انسان سلب میکند ،یا آبرو و حیثیت او را میبرد که
بهیقین میتوان گفت عذاب روحانی بدتر از عذاب جسمانی است؛ چنانکه روح و شئون آن
قویتر از جسم و اوصاف و عوارض آن است؛ ازاینرو عذاب قوم یونس (ع) نیز روحانی بودکه
ً
خداوند این عذاب و رسوایی را از آنان بهسبب توبه و توسل برداشت ،درحالیکه خطر کامال بر
آنها سایه افکنده بود ،به مدد توبه از لطف الهی ،نعمت حیات و تمتع بهرهمند شدند و خداوند
پیامبرشان را برای ادامۀ رهبریشان باز پس فرستاد؛ زیرا رفع عذاب از انسان تائب و پناهآورنده،
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سنت حتمی خداوند استو خدا انسان را در شداید میآزماید تا اعتقاد توحیدی او در ترس و
امید بروز و ظهور بیابد و معلوم شود در این حالت به چه کسی پناه میبرد (جوادی آملی،1397،
 .)300 :7لذامبلغ دین الهی و مربی جامعۀ انسانی باید مسئولیت خویش را تا آخرین لحظه انجام
دهد و اینگونه نباشد که با مقداری فشار ،خسته شود و رسالت خود را ترک کند ،چون تا آخرین
مرحله ،انتظار پیروزی وجود دارد؛ زیرا احاطه بر همۀ اسباب و علل و آ گاهی از همۀ موانع در
اختیار خداست و انسان وسیلهای بیش نیست؛ زیرا او تنها چند صباحی را در این مقام و سنگر
میماند .پس آنکس که کار را به مقصد و ثمر میرساند خداوند است (جوادی آملی ،همان).
درحقیقت ،سرنوشت مردم به دست خودشان است و افراد میتوانند با ایمان و توبۀبهموقع،
عذاب الهی را از خود دفع کنند و خود را نجات دهند ،همچنین وجود یک رهبر آ گاه و دلسوز
در میان یک ملت در نجات آنها از عذاب قطعی بسیار مؤثر است ،بنابراین مسئوالن و بزرگان
یک جامعه با دیدن نامالیمات نباید میدان مأیوس شوند ،بلکه باید با صبوری به ارشاد بیشتر آنان
پرداخته و برای هدایت آنها دعا کنند.
نتیجهگیری

با واکاوی آموزههایتربیتی سورۀ یونس (ع) این نتایج حاصل میشود:
ً
اوال :در مسیر تربیت انسان ،موانعی همچون عجله ،ظلم،سرکشی و ...وجود دارد که برخاسته
از جهل ،دلبستگی به دنیا،فراموشکاری ،نداشتن تعقل و پذیرش است.
ً
ثانیا :بهرهگیری از آموزههایتربیتی قرآن در مسیر تربیت صحیح ،با ایجاد وسعت در دید
انسان ،این رویه را در فرد ایجاد میکند که از نعمتهایالهی درپی کسب شادی لحظهای
نباشد ،بلکه به مدد آنها استعدادهای خویش را شکوفا کند و با استفادۀ صحیح از سرمایۀ عمر،
به کمالی برسد که عامل نشاط حقیقی است ،ازاینرو ،مؤمن حقیقی نعمتهایزودگذر دنیوی
ً
را صرفا وسیلۀ ابتالمیداند،نه عاملی برای خوشبختی!
ً
ثالثا :انسان میتواند با بهرهگیری از نسخۀشفابخش قرآن که همواره با فطرت او سازگار است،
به همۀ نیازهای زندگی خود پاسخ دهد و با منطبق کردن زندگی خویش بر آن ،ضمن دستیابی به
تربیت صحیح ،راه رسیدن به کمال را بیابد.
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 46-میبدی ،احمد بن محمد ،)1352( ،خالصۀ تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف
االسرار ،چاپ دوم ،تهران ،نشر اقبال.
 47-نراقی ،محمد مهدی ،)1368( ،جامع السعادات ،نجف اشرف ،مطبعة الزهراء
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