
 
 های سبک زندگی خانواده اسالمی شاخصه

  *علیرضا انصاریاالسالم والمسلمین  حجت

 اشاره

ینو وشد دگیبهمفهومتجام،اددیربجادمنجر بجودهاسج ؛امجایبحثادا
بهتنوانیکاصنال ،د گذشتهبجهصجو تمسجتقر«سبکد دگی»موضوع

ینید ضمنمساوردیگر،ما ندا،بلکهبخشیادمحتواآاناس ؛منر  بوده
«سبکد دگی»بر امهد دگیتنوانشدهاس  خاستگاهبحثووادابد دگی

حدودصدوا جدآ،رهادتمران9گرددبااینتنوانخاص،بهتالمزرببرمی
والبتهبیشتر اظربهشیوهد دگیزربیوهمسجوبجادرهنجگا جانگذ دسالمی

هجاآسجبکد این وشتا بهد بالانهستیم، بیجینویژگجیباشد؛اماا چهمی
د دگیمؤمنا هد خا وادهاسالمیاسج رجههمجهابعجادواتضجاآخجا واده ا

  ماید دهدود واقع،الگوآرامردینی اد اینبا ه رسیممیپوششمی

 شناسی مفهوم 

«سجبک»معادلواژه اس «د دگی»و«سبک»،مررباددوواژهسبکد دگی
لجر 2اسج  «style»،انا گلیسجیبجود د«اسجلوب» عبیجر،د دبانتربی

                                                            
 وپژوهشگر ویسنده*
 ۱۱،ش۹۴۱2مالهمعا ف،درو دینوا دیبهش سال 9

2.http://www.adyannet.com 
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،(بجودوسجپ م9122با  وسطالفجردادلجر)لینبراآاّو،امرودیناینموضوع
9 وسطپیرواناوگسترشیاد  

:اماتنجاوینیما نجداس ؛د ادبیاتاسالمیتنوانسبکد دگیوجود داشته
همجان،و سومد مو دجامعهادابوملکاتاخالقی،دّآاسالمی،یرهدأب،س

منهلجهو سجوماجتمجاتیبهاداب»رهگفتهشده:چنان؛دهندحقیق  ا شانمی
2«ا وخصوصیاتاخالقیاناجتماعاس  کایینهاد

بیشجتریجااجتماتیاس رجههمجهو،شیوهخاصد دگیدردآوسبکد دگی
د ورنجدجامعجهاسجالمیبجهانتمجرمیترآادؤگجروهمجاسالمومتدینانبه

د دگیاس رجهبجهوا هخاّص ظام،سبکد دگی3 شود دتا شانمنعک می
0 اختصاصدا دمستقریکدرد،خا وادهیاجامعهباهوی 

 های سبک زندگی مؤمنانه ویژگی

ا هجا جرینمهمدا درجهدآهاآمتعجدشاخصجهاسالمی،سبکد دگیخا واده
: داتبا ت

 انتخاب همسر مناسب .1

؛اس وها تخابهمسرشیاسالمی،هاآسبکد دگیخا وادهیکیادشاخصه
ومعیا هجاآدینجیردِخجمبتنیبجر ابادق وخوددختربایدهمسریعنیپسرو
ُة»درماید:می امامصادق ابعددچا مشکر شو دا تخابرنند

َ
َمـااْلَمـْرأ  ُ َإ

                                                            
1  http://maarefmags.ir/node/27۹   

  ۴۱1،ص۱،مالمیزانسیدمحمدحسینلبالبایی، 2
  ۱،ص۹10مصبا یهدآ،مالهمعرد ،ش محمد قی3
،سبک زندگی دین ومحمدسعیدمهدوآرنی،؛۹۱ص،بهار همیره،شریفینیاحمدحس 0

 بهبعد۳۱ص
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ُظْرَإَلی ُْ َفا ُدهَُقََلَنة  َقل  َُ  ادکننجددآاس رهبرگجردنمیبننگردهما ند،دن9؛َما
د اسجالمبجراآهمسجر« ادکنجیمراقبباشرهچهچیهآ ابرگردنمی،پ 
شجوهر حج دیرادنو؛ قوابیانشدهاس دا آوما نددینیهاآمهممعیا 
،دا ، دتجا واخجالقیکجدیگرقجرا خواهنجدگردج  همسجردیجنتقایجد  تیر

ایمانبیشخمبرتک ،ورندواخالق شوی،میهمسرش ابهدیا  ، قوا
د ، ابهبدآوگناهخواهجدرشجید بجههمجینجهج خویشهمسر، قواوبی

  پیجامبرهاآاددوامقرا گردتهاسجد  أسمعیا ،دا آ،دیناسالمیاحادیث
َجَهاَلَدیَنَهاَجَمَعَمْ »درماید:میرمرا و  َِ ُهَُ دیجنواآهبررسیر2؛َذَلَكَلُهالل 

«ند رند،خداو د یهد یایش ابراآاودراهممیردناددوامایماِن
 ح   تیرمذهبقجرا ،ا درهخشنودآد اشوییبرخیپژوهشگرانبیانررده
 وا دمیهانلالق ا جاحجدود صجفرجاهشمی،دا د مذهبوپایبندآبهان

هباو هاآمذهبیبرخالفسجایرمعیا هجا،ربهاین تیاه سید0سالیوان3دهد 
0یمد اشوییدا د ک رآد  حاترلوال ی

خجیدختجرانوبروشجود تایج  میهجاهجاومعیا امرودهایندق ،سفا ه مت
رننجدوبجهپسران،باتنوانخواسجتگا آمجد ن،بجایکجدیگرا  بجاطبرقجرا می

درهنججگزججرب ا،د ایججنبججا هاسججالمیپایبنججد بججودههاآاجتمججاتیو سججنّ
                                                            

  ۴۴2،ص0،مالکافیشیخرلینی، 9
.0۹،ص25،موسائل الریعهشیخحّرتاملی، 2
 ۴0،صداری و رضامندی خانوادگی دین ماتبیحید آ،3
اهمیتیرهبراآ وابطجه پهشکامریکاییبودرهبه وان(،Sullivan)هرآِاستیکسالیوان 0

 معروفشد،دردآقاوربودمیان
ا تخابهمسراددیدگاهدا شاویانپسرودختربر سیاولوی معیا هاآ» تلیرضا شیدآ،0

  ۹51ص،2ش،نامه فرهنگ در دانرگاه اسالمی فصل،«دا شگاه ادآ
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 اقیدوشرطدختروپسرقبراداددواما د درهنگامرودزرب، ابنهبیپذیردته
بجدونالجالعوالجدینخجویش،د برخجی، و اداینبراآجوا انپذیردتهاس 

رنند ادداوممیشو دومیهاباهمدوس هاوپا  خیابان
هجاهجاوخیابانجوا ا یرجهیگجدیگر اد پا  »گوید:یکیادرا شناسانمی

شجو د،اصجواًلمنجدمیهاآ لفنیبههمدیگرتالقهیاادلری، ماسویابندمی
رننجدوایجنگجذا آمیلیجهپایههجاآاّومندآخود ابر گاهمبناواساستالقه

بینیمرهازلب و،می ود ادایندما یبه حلیرمیدوستی،قاتد ًاپ ادمدت
9«ا اامد ،بهلالقمیدمانرو اهیهایی،حتیبعدادمدتچنیناددوام

 . معنویت2

هاآدینیبراساساموده خا وادهاسالمیاس جملها رانخا هواد،معنوی 
امودآورا ون ماد،قجران،خا هبایدمحّر ربی وتلمبی و وایاتاهر

خا جه  ریجدد  مجاداسالمبرخوا دنبههمینجه ، امودآباشدوحکم 
ِر الُمؤِمنیَن َع ْج َوا»دا د: شِّ ََ الَة َو یوَتُکم ِقبَلًة َوأقیُموا الصَّ َُ هاآخود اخا ه2؛لوا 

«  وبهقبلهقرا دهیدو ماد ابرپادا یدومؤمنان ابشا تده
رنجد،اددیگرامو آرهبه قوی  و معنوی د خجا وادهرمجکشجایا یمی

ُکْمَعـَتََلَو»درمود: سولخداره الوتقرانرریماس ؛چنان واُعُ ـوَُ ُُ ـَو  ةََُ
ََلَو…اْلُقْرآَن َُ ُثَرَف َه ََ اْلَبْ َ َإَذا ْهَلـُهةَُفَإَن 

َ
َُسـَعأ

َ
ُثَرَرْ ـُرُهوأ ََ هاآخا جه3؛اْلُقْرآَن

چرارههرگاهد خا ه جالوتقجرانبسجیا … الوتقران، و ا یرنیداخود اب
« مندشو د()بهرهشود،خیروبررتشدیادشودواهرانبهوسع  سند

                                                            
 27/0/۹۴۱5 ا یخ،27۹5ساال آ،ش  ود امهمردم9
 17ایهیو  ، 2
  ۱۹5،ص2،مالکافیشیخرلینی، 3
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منجدخواهنجداآبهرهالعاده  داشتهباشد،ادبرراتدوقاآرهباقرانا خا واده
اتا  وانبلکهد همیند یا یهمی؛بررا یره نهامنحصربهاخرت یس ؛شد

ان امشاهده مود 
 قد خا ه،ان امکا یمو داحتراموتنای قرا دادهاسج را رردوسیعوگران

معبدآبراآبندگیوذررح،واقعشود،خداو دان،چنا چهاینمحر و،اداین
درماید:میخودرهخناببه سولگرامیچنان؛گردا د ا دیعوتظیممی

َواآلفی» ُحَلُهف هاَعاْلُغُدوِّ َرف َهااْسُمُهیَسبِّ ََ یْذ ْرَفَعَو ُُ ْن
َ
ُهأ َذَنالل 

َ
أ ٌٍ نیجا9؛صالُع و

بجاال اانوا هجاآیددرمودهاذنخداو درهدا دقرا ییهاخا هد پردروغچراغ
اوحی سجبا هاد شاموصبحوشود،یمبردها هاد خدا امرهییهاخا هبر د؛

«ند یگویم
شود،ایناسج رجها چهادایهدوقو فسیرمرحومتالمهلبالباییاستفادهمی

اگرخا هادهرپلیدآمنههبما دوبهذررخداوتبادتاومجهینشجود، دعج 
شودوهرچهصبغهالهی و خا ممییابدوادیکچها دیوا آسردوبیمی
رعبه،خا ه،یابدرهمصداقرامران رمیبیشترشود،مقامی دیعاشمعنوآو

2 خداس 
همسجرورهد جدگیشجوهججرودا دیقرا وبوآ  گآاخا واده،برایناساس

 مو ه؛باشد،مناجات، وبهواسجتجغجفا ،دتا، الوتقرانصحنهذرر،درد دان
انشجاس رهخدابرسراسرد جدگیدالمهوخا وادهامامتلی،امراین

مخجو بجاترشجیاندیان،ولی وحشجاند میاندمینیانیش  ناش حکوم دا
وسججوحجررجج اآباشدرجهد ایجنسجمجج  یهبایدخا ودهاس  خا وادهما

                                                            
  ۴۱ایه  و ،9
  ۹7۱ج۹71،ص۹0،مالمیزان سیدمحمدحسینلبالبایی،2
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 جهدیجکسجادد بلندرجنجدوبجکجوشجدخجود ابجهایجنقجله
معنویج پذیر مجوده،دو آادشدتاسیباآزربی ابهها چهامرودهخا واده

هاآجنسیاس ؛بهایجنمعنجارجه بلیزادادآ،اس رهیکیادمحو هاآان
د دگیرند برخویش وا دخا مادهرچها چوب، نهاد بندزرایهادمیمی
میج رم،قجرنحاکجویبرخیاگاهاناجتماتیمعتقد دقرنبیس ،ایناساس

هجاآمجادآومعنجوآاسج ؛دیجراترصهبشرد همهومذهبوپیشرد دین
د پر جودیجنومعنویج «اتتجدال»بردهوخواهجاناشپیگراییزرببهادراط

9اس  
اد،مردمد سراسرجهان»گوید:مریکاییمیا ود امه گا ومحق،،بیرمایه 
سججوآمعنویجج بججهسججرت ا ججدوبججهگرایججیوما ریالیسججمخسججتهشججدهمججادآ
هازجادشجدهاسج  دیجنوپیجروآرجچندآاس ،گرد دواینبادگش بادمی

2« با دیگرمو د وجهقرا گردتهاس ،محضاداصولان
 سجانالت، نگناهجاوتوامجراسجیبکا سانامرودآد د دگیخجودبجامشج

نجد ر حمیرمجیهدشا  وحیو وا یبسیا آ ابراور وس گو اگو ی وبه
امیرج شدن یادهاآ وحجیو وا جیو اهاآدینیوالهیوبراو ده بودا دش

هجاآهاآتمیقیبرسجالم  وا جیومعنجوآ مجامیگروه اشیادان،اسیب
ند روا دمیویژهرودران، وجوا انوجوا ان،،بهیسنّ
منجدآدجردآوا ضجاآیاآمد ن،ا سان الو آبا او دهرجهبجراآاوبهرهد 

 ویسد: یودویکمیههاآشخصی،اصال دا د مالخواسته
میلجی اسادگا آ یس ؛بلکهبی،سالههاآدهیابیس تل لالقد اددوام»

                                                            
1.http://pazhuhesh.qomirib.ac.ir 
2. www.bashgah.net 
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هجاآجوییهاآدیرینوهوسبراآد  لذتبیشترورامبه حمر اسادگا آ
سیودگرگو یمفهومحاملگی،ا قالبجنهاآضّددیگراس  د تصرقرص

دن،اینتقیدهمیانبسیا آادد انقوتگردتهرجهخوشجیولجذت،مقجدمبجر
جو راددناستوا آو گهدا آرا ونخا وادگیاس  دنامریکاییامرود،رام
 راد حمججردیججرودآاسجج ود برابججر امالیمججاتاجتمججاتیومعیشججتی،رم

9« ماد به گخویشاس 

 اعتقادات .3

ان،باو هجاوههما ندد ختیاس رجه یشج،سبکد دگیخا وادگید اسالم
باشجد هایش،ا رانووظایفاتضاآخا وادهمیوساقهوشاخهس هاا دیشه

هاآبنجاآخجا وادهاسج  خجداباو آاسج رجههمجهدیرسجاخ ،اتتقادات
اآوادهخا  دهد دتا هاآخا وادگی ابهسوآرسب ضای خداو دسوقمی

داد»بهحکمایجهره ِِ ِِ اْلَو خجدا ااد گگجردنبجه،2«َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبا
رندد ا ااموظایفخجا وادگی، ضجای  الشمی،بیند رمیخویش هدیک

 اجلب ماید ح،
نایج، ریناتا انادمهماستحکامخا وادهدا د ساد دهد آمعادباو آ یهاتا 

رندرهموجبپیو دبیشتراتضاآاس رهخا واده امتوجهاهدافپایدا آمی
:اناس رهدرد اد  ویا وییبامشکال یهما نجد،شود اتردیگرخا وادهمی

یجا آیا وا ی،مشکالتشدیداقتصادآوجسمیمعلولی ،تهیهیکدقدان
د دتا هاآ امناسجببجادیگجران،درد ا احّدآامعادگرایی،دهد همچنینمی

هدهدرهخجودوخجا واددا د د اینمو د،قرانبهادرادمؤمنهشدا میبادمی
                                                            

  ۴22و2۴۹،صشناسی جامعه ا تو یگید ه،9
 « ریمومابهاواد گقلبش هدیک:»۹۱ق،ایه 2
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د ،همچنین9 هاس ،حفظرنندسنگوا سان،خویش اادا شیرههیهمان
رجه وججهدجردبجهایجن2 وایاتبهتواقببد دتا آباهمسراشا هشدهاسج 

باددا د شایس  ااد دتا  ااو وا دمی،تواقب

 خانواده  قداست .4

 رین هاداجتماتی،مقدس رینوخا وادهادابتداآ ا یخ ارنون،بهتنوانمهم
هابودهاس  بهادادنبهاینبنجاآمقجدس، مدنهاودیربناآخاستگاهدرهنگ

اد3شدهاسج  اجتماعوزفل ادان،موجبسقوطشدههجامعسبباصال 
 رین هادوبستربراآا امش، ربی و شد سرمقدس، گاهاسالم یهخا واده

، واداین باشدسالممیخا واده شکیرجامعهسالم یهد گروِاید بهشما می
ایجاتالهجییجادشجدهمایها امشواد، رینبناآد دگیانبهتنوانمحبوباد

َمْ َع ٍ یْزَمـُرَمْ َشیَما»درمود: سولخدا0اس   َوَجل   ِ َهَز َإَلیالل  َحب 
َ
أ ٍِ

کاَح ْسََلَمَعالنِّ اآ یسج رجهبجا رادخا هچیه هدخداو دمحبوبهیچ0؛َفیاْْلَ
قداسج حرم و«گیرد شودوا امش وا یدنومردشکرمیاددوامابادمی

، واداین همگان وصیهشدهاس بهاینحریم،رهحفظاس ،بهقد آخا ه
یوتً  َغیَر »رسیح، دا دبدوناجادهوا دانشود: َُ ذدَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا  د  َأدَه  الَّ

ُموا َعل  یوِتُکْم َحتَّ  َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِّ ُرون  َُ ُکْم َتَذکَّ 6 «َأْهِله  ذِلُکْم َخیٌر َلُکْم َلَعلَّ
                                                            

 ۱ حریم،ایه 9
 225،ص7۱م،بحار األنوارمالسی،تالمه:    2

3.http://www.ghatreh.com 
 2۹ وم،ایه   : 0
 ۴21،ص0،مالکافیشیخرلینی، 0
6  ایه »27 و ، ایماناو ده:  شویدد خا ه!ایداآرسا یره ادخا هخودوا د  ا؛هاویزیر

رنید سالم اهرانخا ه بر و بگیرید اس ،این اجاده بهتر شوید ؛براآشما متذرر ؛«شاید
 ۳21،ص۹۳،متفسیر نمونهدیگران،:مکا مشیرادآو   
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ددایجیادخجا واده، قجدسنجدر ا هدیدمجیامرودآرهبشرخنرآ،سفا ه مت
هاآهقداسج خجا واده امجا عید برابجرخواسجتهرججاهلیج مجد ناس  

مجاهوا ه،د جهج گیجرآادما نجدبهجره،،باهمه جوانبینند امشروعخودمی
 الشبجراآبجه سجمی شجناختن  مایندسادآمیدرهنگانادددایی ساقد
هجاآرهادبا د رینمظاهردسجاداخالقجیوگرایش اخا گیما ندهمیلومسا

 وان تیاهمستقیم غییرسبکد دگیومی،مفسدا هجامعهمعاصرمد ناس 
او دندوججن جویجاآ ابنجهآ وآابجهمعنج،خا گی عریفاندا س  هم

پیو دشجرتیگو ههروبهدو ادبدوند دگیمشتر ودیریکسقف،مستقیم
د مسجیر،مقدسخا وادهسببشدهاس  هاد، اینتوامرو ظایرانباشدمی

حجاری،خیا  جنسیودروپاشیقرا گیرد سو امیلالق،درد دان امشروع
 9اد ضعیفاین هادد برخیادرشو هاس  

  مین معاش حاللأت .5

،مینمعجاش   جمجدیری،هاآسبکد دگیخجا وادهاسجالمیشاخصهیکیاد
اسجالم،پیجروان2 هاآدینیوتقلجیاسج براساسامودههاآمادآیعنی یاد

هرجاآمسجئله؛رد دگیا ساناگاهساختهاس بخویش ابه  تیرشگرفزذا
 وانیادج مترا سا ی امیر،امرودهرنند  میهاان ا تای خا وادهخیلیاد

وللبجی وانتصجرحاضجر اتصجرتروتهمیکتروت باشد؛بلههد ا دیشر
هگاهزادرادحاللوحرامبجودنمجال، نهجاد ِپجیر اا اا؛ا دودآ امیدمال
دو دوگاهد شکمیانحاللوحرام،تش،تروتا جان ااو دنانمیدس به

د بجا هاناس ره سجولخجدایهمانمنلب، ماید اینبهخودجذبمی
                                                            

1.http://www.ghatreh.com/news 
  ۳1۴،ص۴م،مجموعه آثارمنهرآ،مر ضی 2
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َعَماأَرَذاْلَماَلَاَمْ َحََلٍلَاْمَمـْ یَزلََیأُی»ید:درمامی ُِ ُیَباَلياْلَمْر َْ  اَسَزَمان  الن 
همجال اادرجنجدرهبراآا ان فاو ی میر سدبراآمردمدما یدرامی9؛َحَراٍم
حجرامهگسترشلقم،بنابراین«!یاحرامباشدحالل اهاد؛ا داابهدس او دهر

 سجرا سجا ی اشجده،موجبادبین دتندضجایر،اجتماتید حودهدردآو
»درمود:رمرند  سولارداسدمی ْرَوَفَإن 

َ
َراُفأ

َ
َتیَزلیَماأ م 

ُ
َعْزـَد َمـْ أ

 رسجم،هبجرامج خجودادانمیرج رینچیهآ بیمنا2؛اْلَحَراماْلَمَکاَسُبهَذهَ
«اماس  د امدهاآحر

اقجوامیبجاداشجتنحسجناِت،د  ودقیامج »درمود: سولخدا،همچنین
شودرهبجها جشادکنجدهشجو د امرمی؛اماایندهمیکهاآموهرهبسیا بها داد

!ایجاایجنادجراد مجادگها خدا سولاآنند:رترضمیبرخیبه سولخدا
اآادگردتنجدوپجا هخوا د د، ودهمیمیدرماید:ا آ، مادبود د؟حضرتمی

شجد،هرگاهبراینانچیهآادد یجاپیجدامیولیشب ابهتبادتمشغولبود د؛
3«ند د کادخود ابرانمی

ا درهیکیاداولیاآخدا ودآ هدماد شامجدوگفج :مجنخیلجی قرررده
با و اس ،اماگجاهید ظبد دگیومراقب دتا مهستم تبادا م یه وأمامو

تلج ایجن گجه جا یکی اد خجودمپیجداامجابینممیکخط ا یکتبادا می
چیس ؟ماد گف :پسرممراتل انرنم گفتمادشمابپرسمبلکهبدا ید می

بجهدا بودم،پد تیکیدومجاهی ببخش ان ا یکیادمناس  دما یرهبا
بامخا ه دتهبودم همینرردنلباسبهپش راآپهنبود  ودآ،ب دتهمسادرت

                                                            
 ۳7۳،ص۴،معوالی اللئالیجمهو ،ابی ابن9
  ۹2۳،ص0،مکافی شیخرلینی،2
 ۴۹۳،صعدة الداعیی، حل3ّ
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شود منهمبهکهمسایهرنا آ،مقدا آد دالود ادتابپهنرردهبود اخش
دروشید دالجوبخجرمهجمرهبروموادمیوه واناینود دالوخیلیتالقهداشتم

وخو دم بعد داشتم اینبودرهاد وآپا چهخا ههمسایهد دالوییبرداشتم
همیادم د ادصاحبش ضای بگیرم پسرگف :سببان ا یکی ابعجداد
چهرسالپیدارردم خالصه، د ومجاجرا اگفج وادصجاحبشخواسج 

گف :حاللخودتوماد تد دالوصاحببهاآاند دالو اقبولرند،ولی
دوگفج :دیگجرادان گجهدوبا ه هدماد شامجانجوان ودبعد،باشد چند

9«  ا یکیخبرآ یس 

 انگخورد احترام به والدین و سال .6

احتججرامبججهوالججدینو،هاآسججبکد ججدگیخججا وادهاسججالمیشاخصججهیکججیاد
اآدا  جدوهجاآدینجی،والجدینجایگجاهویجژهخا وادهخو دگاناسج  د سال

خداو دحقوقا ان اد رنا  وحیجددیرا؛درد دانبراآا اناحترامقاورهستند
َِ ْلواِلاَددِن ِإْحسا ن ً   َوَقض »قرا دادهاسج : ُُ َو َك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإدا  َُّ  سجول2 «َِ

َضیاْلَواَلَدیَ »درمود:خدا َُ َهَفی
َضیالل  ُطُهَُ ََ َطَهَماَفـیَوَسـ ََ  ضجاآ3؛َسـ

د زضب،داو داس وخشمالهیخشنودآپد وماد ، ضاآخخداو دد 
،احتجرامبجهشخصجی ا جانویبهپد ومجاد ک ی،ادسوآدیگر «اس ا ان
،بجراآهمیشجهد جامعجهاسالمیاسج وبایجدایجنبر امجهمقجدساآظیفهو

،والجدیند برابرها، دتا وگفتا درد دانپایدا بما دود  مام سرا انمسلم
براساسادبواحترامباشد 

                                                            
 ۴20،صآیینه قرآن حدیث عقل و نفس آدمی درحسینا صا یان، 9
 ۱۴۹،ص۱،ممجمع البیان؛لبرسی،22اسرا،ایه 2
  ۹7۱،ص۹0م،الوسائل کمستدر  محدث و آ،3
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ُ َمَع»درمود:اررم سول ََ ْماْلَبَر َُ اَعَر ََ
َ
خجو دهبجینشجما،وجودپیرانسال9؛أ

،سجردوهنسجاالنر «هاآالهیاس باتثادهایشدیض بوبیوبسط عم 
د لجولحیجاتپیمجودهوهاآد جدگی اآوبلنجدیدیدهوپسجت ودگا  اگرم

مفیجدآ اجا ب یجها دواد ظجرمعنجوآراگردتهاآدا د دهاآهد سخویش
ْهَلَهَفیالش  ُخ»دیگران اهدای رنند:، وا ندما ند هبران وحا یومیدا  د

َ
أ

َبی الن  َتَهَفیََ م 
ُ
هد رسا یروشردیابشدرمرپیرمردآحضو  سولا2« أ

ادرمرجا تای  نمود د پیغمبرامحضرحضرت شستهبود د،احترامش 
ـاَمـْ َل َ » ا اح شدودرمود:ا اناین دتا ِ ْریـْرَحْمَلـْمَمن  اَوَلـْمیـَوقِّ َُ َصـَغ َر
ا َُ َب َر ردساالنما رحم رسیر3؛ََ ریمواحتجرامکندوپیرانما امو د کهبهخ 

 0« دا د قرا  دهد،ادما یس وبامابستگیوپیوستگی
ا جد گفتنیاس رهدخترانوپسرانجوانامرود،ماد انوپد اندرداآاجتماع

،دجردامراتجات ماینجد اریمواحترامبهوالدینخودکاگرجوا انامرودوظیفه 
وا»درمود:تلی امامشو دریمدرد دانخویشواقعمیکخودشانمو د  َعـرُّ
عْ
َ
ْمأ َُ ْمآَعاَجُکْمیَبر  َُ ُِ شجماهجمبجهنات ادرد جدا ؛نیدریکبهپد انوماد ان ی0؛َنا
«  یکی مایند
بجهی وججهدا  جدو عالیماسجالمبهمردمبیشتر،د جامعهماهنودخوشبختا ه

ها،والدین گر دود خا وادهریموتنود میکخودبادیده پد انماد انپیرِ
،شجو هاآزربجیرولجید ؛باشجنداحتراممیممو دمحب وروهنسالبیشر

                                                            
 ۱2ص،جامع األخبار شعیرآ،9
 همان 2
 ۹1،صاألمالی شیخمفید،3
 0۳ج0۴ص،۹،مجوان بزرگسال ودلسفی، محمد قی0
 ۹۱0،صوالمواعظعیون الحکم  لیثی،0
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 ااس ؛اهشیادتهراآخو دهبهمقدا قابرمالحظها دشپد انوماد انسال
شیمید نجدورخو دگانادشدت ا احتیدس بهخودهبعضیسالرجایی

 ادجراهمیشهنسجالخجورموجباتمرگوالدین،گاهیدرد دانودرد ددادگان
،جوا یبه امدرا سهRouen ودآد شهرم9163د سالمله،؛ادجاو  دمی

 وشجنیذیجر،به مو ههمچنین،9ش  رماد به گش ا،درا سوا،د حالمستی
منهجرآدهجد شجهید شانمید اینبا ه فاوت ویکردزربیواسالمی ا

 ویسد:می
المجان دتجهبجود،بهاللهالعظمیبروجردآمرحوممحققیرهادلرفای »

اشخاصیرهد دمانمامسلمانهگوید:ادجملداستا ی قررردهاس  اومی
]به جهداو[امدوماهمشد،پرودسو آبودتالمودا شمند اودیادپیشمامی

 دتیم؛امابعدادمد ی،دچا سرلانگردیدود بیما ستانبسترآشد مابهمی
 دتیم  ودآدبجانبجهشجکای گشجوده،بهتیادتاومی،همراهمسلما اندیگر

گف :منبعدادا کهمریضشجدهود بیما سجتانبسجترآگردیجدمودرترهجا
 شخیمداد درهسرلاندا م،پسرمود مامد دوبهمنگفتند:معلومشدرجه

وخداحادظیررد د]ا ها[رد هردوشماسرلاندا یدوبهایندودآخواهیم 
 یجادبجه،التجالم دتند ا ان وجه کرد درهد اینشرایطسخ ،ایجنبیمجا ِ

!محب ومهربا یدا د
 دتیمو ودآرجهگوید:مامکر بهمالقجاتاومجیمرحوممحققید ادامهمی

ردهاسج ،مجابجراآرفجنوددجنانمسجلمانبیما ستانخبرداداینشخمم 
سرشامدهبود؛ولیرمیرهمنتظرما دیم امراسجمالما ی دتیم د ان ود،پ

مذهبی اا اامدهیم،متوجهشدیمرهپسرشجنجاده اادپجیشبجهبیما سجتان
                                                            

 0۱ج01،ص۹م،بزرگسال و جواندلسفی، محمد قی9
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9«!پولش ابگیردوبرود،دروختهاس وحاالامدهجناده ا حویرداده

 رعایت حقوق اعضای خانواده  .7

اسج  بهتجرینمجدیری جامعهروچکیاس رجه یادمنجدمجدیری ،خا واده
یعنجیدنومجردو؛رندا ااموظایف مودپیدامیهاوخا واده،د  ثبی  قش

همسروپد خا واده،دیگرحقوقیدا  د مردیکد برابربپذیر درهدرد دانباید
بایدحقجوقاود جایگجاهش تایج ،پ  همسرآوپد آدا داس وحّ،

؛خا وادهاس وبایدحقجوقاو یجهمحفجوظباشجدشودودن یههمسروماد 
َِ ْلَمْعُروف»  

ذی َعَلیِهنَّ ُِ الَّ هبجردوشرجبراآد ان،هما نجدوظجایفی2؛َوَلُهنَّ ِمْث
«اآ یهقرا دادهشدهاس  ا هاس ،حقوقشایسته

شتیخا وادهد گردابر،ندرو اهیریادلردینادا ااموظایفخودکاگری
بجهمعنجاآپجذیرش،حقیق ،پیمجاند اشجوییگردتا خواهدشد د اختالف

اذدَن »؛ندرپایبندآبهحقوقاس ومؤمن،هرگهوداآخود ادراموش می َوالَّ
ِاُعون م ن ِتِهْم َوَعْهِدِهْم  د سبکد دگیخا وادهقرا ی،همه ابعا آ،3 «ُهْم ِِلَ

  ا دح،وتدال 
رند:گاماددوام وصیهمیبهدخترخودهندیضراشا ی

 وآرجهاآرهد انبه گشجدآ،بجهسجوآجایگجاهیمجیاداشیا ه!دخترم»
د مقابجراو    گردتجیشناخ رادیادان دا آوهمنشینیرههنودبااوا 

اآبراآاوبجاش جااواتباشد؛بهمنهلهگهوا همتواضعباش ااومایهسربلندآ
اوالات رن ااومنیع باشد؛او ابهخشم یاو واداوگاه باشد؛اد کیه

                                                            
 )باا دری غییرد تبا ت(21۳،ص2۴،ممجموعه آثارمر ضیمنهرآ، 9
  ۹0۳،ص2،متفسیر نمونه:مکا مشیرادآودیگران،   ؛221بقره،ایه 2
 ۹۹،ص۹0م،المیزان؛سیدمحمدحسینلبالبایی،1ایه،منونؤم 3
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 جرشجوواگجراد جودو آاگربه و هدیکشد، و یهبهاو هدیک دو آمکن
9« ررد، و یهاداودو شو

 مایجد؛اشجا همجیسجالمهجاآد جدگیهابهمهجا تهاینامودد ،مرحومدیض
او دندسج بهاشناشو د باا هایرهالدماس دخترانقبراددوامیهامها ت

اسج ؛چرارجهویژهاددوام،ضرو آهاآد دگی،بههاد همهجنبهاینمها ت
 وابنیتاشقا هوسادگا ا همناجرخواهجدشجد یکجیادبهداشتند دگیشاد،

  حقوقشوهراسح،وخ شنا،هاآد دگیمها تمصادی،مهّم

                                                            
 ۱۱و۱7،ص۴م،البیضاء ةالمحجدیضراشا ی، 9


