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 ن در اسالمـیحقوقی سقط جن -بررسی فقهی

 
 دهـچکی

 
بحث سقط یکی از موضوعاتی که در قرآن و روایات به آن اشاره شده 

خواه غیر  ،خاتمه دادن به حیات جنین، خواه عمدی جنین است، به معنی
جنین، انواع گوناگونی از  از آن. سقط عمدی و خواه پیش از موعد و یا پس

جنین از  دارد. روعسقط جنین نامش جمله سقط درمانی، ناقص الخلقه و
زمان انعقاد نطفه تا بدو تولد مراحل مختلف نطفه، علقه، مضغه، لحم، عظام 

ای که صورت بگیرد سقط در هر مرحله ند.کو دمیده شدن روح را طی می
و از هر نوع که باشد احکام خاصی از نظر فقهی و حقوقی بر آن مترتب 

ورت عمدی سقط گردد، از دمیده شدن روح به ص اگر جنین پیش گردد.می
از دمیده  در کتب فقهی را بپردازد و اگر پسجانی باید دیه مشخص شده 

شدن روح صورت بگیرد مثل قتل نفس است و جانی در مواردی باید دیه 

ضرورت این بحث زمانی  شود.کامل را بپردازد و در مواردی قصاص می
را بر پیکر  ناپذیریشود که نادیده گرفتن آن لطمات جبرانآشکار می

جامعه نسبت به آثار آگاه کردن  بنابراین نماید.جامعه و خانواده وارد می

رود که به روش توصیفی  شمار می سوء سقط جنین از اهداف این پژوهش به
 ای گردآوری شده است. خانه و تحلیلی و شیوه کتاب

 
 

 

 دی:ـواژگان کلی

 .در اسالم سقط جنین فقه شیعه، سقط جنین،
 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . دانش 0
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 هـمقدم

های اولیه تاکنون مطرح بوده له سقط جنین در میان همه جوامع بشری از زمانمسأ

در جامعه بسته به شرایط  شده است، اماو علل گوناگونی منجر به انجام این امر می

مکانی، فرهنگ و رسوم حاکم بر آن و طرز تفکرات افراد آن نتایج متفاوتی را به  زمانی،

شده و در زمانی با له کامالً مشروع شناخته میایی این مسأههمراه داشته است، در برهه

 مرتکب آن به جدیت برخورد شده است.

ه به اصول اخالقی و و با توجّ براساس تعالیم اسالمیدر دین مبین اسالم مسلمانان 

نمایند و آن دیانتی که بر پایه آن استوار است کمتر به این عمل) سقط جنین( اقدام می

 شمارند. گ میرا گناهی بزر

ای است که اجتماع بر دوش مادران گذارده حفظ جنین تاآخر مدت حاملگی وظیفه

آید، و شانه خالی کردن از زیر این وظیفه نوعی جنایت نسبت به اجتماع به حساب می

برای  شد(باکه بر مبنای فتاوای فقها میبه همین جهت در حقوق جزای امروزی)

هایی خاص پیش ختلف و معاونین ایت جرم مجازاتمرتکبین سقط جنین در حاالت م

بینی گردیده است؛ چون رواج سقط جنین باعث شیوع رذایل اخالقی و به خطر افتادن 

فتاوای فقهای  وجود کفاره برابر متون فقهی اسالم وشود. نسل آینده بشری می

اعم  ولیت مرتکب آنر بعضی از موارد از سقط جنین، مسؤمعتبر)شیعه و اهل سنت( د

از پدر و مادر و اشخاص ثالث در پرداخت دیه، حاالت مختلف حمل از باب جبران 

حقوق متصوره فردی و اعمال مجازات نسبت به مرتکبین در حاالت مختلف، ناشی از 

ه بسا مادرانی وجود دارند که تحت تأثیر عوامل گوناگون از چ باشد.همین خط مشی می

وع خود جلوگیری و با ساقط کردن جنین خود هم ی طبیعی و مشربه بار نشستن ثمره

اندازند و هم ضربه بزرگی بر پیکر اجتماع وارد صحت و سالمت خود را به خطر می

 نمایند. می

ن انسان از زمان استقرار نطفه در آید که تکوّاز نظریات فقهای شیعه چنین بر می

رار آن در رحم، احکام وجود آمدن نطفه و استق هشود و از همان آغاز برحم آغاز می

شود با چنین نگرشی، دیدگاه کلی فقه شیعه، عدم جواز یا  مختلفی بر آن مترتب می

با عنوان سقط  باشد.حرمت سقط جنین در هریک از مراحل تطور و تحول جنین می

جنین تحقیقات محدودی صورت گرفته است. کتب و مقاالتی در این زمینه نگارش و 

له حقوقی و پزشکی( این مسأ -های )فقهی تاً به یکی از جنبهکه عمد تدوین شده است
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له و نظریات فقهی و حقوقی مسأ ه آراتوان یافت کپرداخته است و کمتر کتابی را می

 سقط جنین را ذکر کرده باشد.

 ه حرمت سقط جنین در فقه شیعهادلّ -9

 کند:زیر قائل بودن به حرمت سقط جنین در فقه شیعه را تأیید می ادله
قلتُ ألبی »در صحیحه رفاعة بن موسی النّحاس آمده است: -الف

: أشتری الجاریة فربما احتبس طمثها من فساد دمٍ أو عبداهلل

ریح فی رحم فتسقی دواء لذلک فتطمث من یوم ها، أفیجوز لی ذلک و 

أنا الأدری من حمل هو أو غیره؟ فقال لی: التفعل ذلک، فقلت له: إنّه 

ا منها شهراً و لو کان ذلک من حمل إنما کان نطفه إنّما ارتفع طمثه

کنطفطه الرجل الذی یعزل، فقال لی: إن النطفة إذا وقعت فی الرحم 

تصیر إلی علقة، ثم إلی مضغة ثم إلی ما شاءاهلل، و إن النطفة إذا وقعت 

فی غیر الرحم لم یخلق منها شیء فالتسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً 

  .(0/ح4/544: 0861حرعاملی،«)ی کانت تطمث فیه.و جاز وقتها الذ

خرم و گاهی به سبب عرض کردم: کنیز را میبه امام صادق

شود، فاسد شدن خون و یا وجود نوعی باد در داخل رحم حیض نمی

شود، آیا این خورد و از همان روز حیض میپس برای این امر دارو می

ند آمدن خون نشانه بارداری دانم، آیا بکار جایز است؛ با آن که نمی

فرمودند: این کار را نکن! من عرض اوست و یا چیز دیگر؟! امام

ماه است که وی حیض نشده و اگر این امر بر اثر  کردم، مدت یک

بارداری باشد، بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه مردی که عزل 

ر گیرد به علقه کند، ایشان فرمودند: هرگاه نطفه در داخل رحم قرامی

گاه به هرچیزی که خداوند شود، سپس به مضغه و آنتبدیل می

آید، بخواهد؛ هرگاه نطفه در غیر رحم قرار گیرد از آن چیزی پدید نمی

سپس دارو به او ننوشان تا زمانی که یک ماه حیض نشود و ماهی که 

 شود، سپری گردد.معموالً در آن حیض می

کرده، رخصتی در باب عزل وارد شده شامل نطفه نیز گویا سؤال کننده گمان می

با خوردن یا آشامیدن داروست؛ بنابراین  شود، پس مستلزم جواز اسقاط آن به وسیلهمی

ام در بخش اول سوال، از اسقاط ه به سوال وی، مبنی بر این جواز و نهی صریح امتوجّ

به بارداری، حرمت  دن نطفه حتی در صورت احتمال بارداری، تا چه رسد به علمکر
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ای که در مورد شک و احتمال هم باید احتیاط شود به گونهمؤکد این عمل آشکار می

 کرد.

میان  کند، اماماز طرفی وقتی راوی، مورد سؤال را با مورد عزل منی مقایسه می

گذارد به این بیان که نطفه به علقه، سپس به مضغه، و سپس الی ما آن دو تفاوت می

است و حال آنکه نطفه خارج رحم بدین صورت نیست؛لذا با توجه به دو نهی شاءاهلل 

ای در صدور و ذیل روایت و دیگر قراین موجود، اسقاط نطفه« فالتسقها»و « التفعل»

که آغاز پیدایش و تکوّن انسانی است حرام است؛ پس اسقاط در مراحل بعدی تطوّر 

 (.16: 0805جنین به طریق اولی نیز حرام است)قمی،

: المرأة تخاف قلتُ ألبی الحسن»در موثقه اسحاق بن عمار می خوانیم:  -ب   

الحمل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: ال. فقلتُ: انّما هو النطفة. فقال: أن أول 

 (43/45تا:حرعاملی،بی«)ما یخلق نطفه

د تا آنچه نوشعرض کردم: زنی از بارداری می ترسد پس دارو میبه امام کاظم»

در شکم دارد بیفتد) حکمش چگونه است(؟ فرمودند: نه )این کار را انجام ندهد( پس 

عرض کردم: آن نطفه است، پس فرمودند: همانا اول چیزی که آفریده می شود، نطفه 

 «است.

دهد که تکوّن او از زمان استقرار این روایت هم آغاز موجودیت انسانی را توضیح می

کند. سخن امام شود و هم حکم آن را مبنی بر حرمت بیان میدر رحم آغاز می

پس از نهی یعنی )إن أول ما یخلق نطفة( بر محور آغاز آفرینش انسان دور  کاظم

داللت دارد. اما  می زند، در نتیجه، بر حرمت سقط جنین در هر مرحله ای که باشد

 د:دو احتمال دار« المرأهُ تخاف الحبل»گوید:  سخن راوی که می

ـ ممکن است مقصود آن باشد که زن باردار شدن را احتمال می دهد و لذا 0

 ترسد. می

خواهد از آن دوری کند یعنی با ترسد و میـ احتمال دیگر آنکه از بارداری می4

نوشد تا سقط یقین داشتن به تشکیل جنین، ترس برای وی بوجود آمده لذا دارو می

 شود.

فتشرب الدواء فتلقی ما فی »گوید: است که می تأیید احتمال دوم، کالم سائل

 که انداختن جنین را بر نوشیدن دارو مترتب کرده است.« بطنها

در هر صورت، انداختن آنچه در رحم است، به وسیله نهی از نوشیدن دارو، در هر دو 

گردد، هرچند  داللت آن در احتمال نخست قوی تر است، زیرا نوشیدن حالت روشن می
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که  رود، حرام شمرده تا چه رسد به اینتی جایی که احتمال انعقاد نطفه میرا ح آن

بدین امر یقین داشته باشد، لکن در صورت احتمال دوم، داللت روایت بر حرمت سقط، 

حتی در صورت احتمال بارداری چندان قوت ندارد. به هر روی، داللت موثقه بر حرمت 

 (.14: 0805 سقط جنین آشکار است)قمی،

ای از اخبار معتبر وجود دارد که بر وجوب تأخیر سنگسار زن زناکار باردار دسته ـ1

شود که علت تأخیر تا هنگام وضع حمل داللت دارند از این روایات چنین فهمیده می

در اجرای حدّ، لزوم حفظ حرمت زندگی جنین است، هرچند متعلق به شخصی زانیه 

لَیسَ فی الحدودِ نظرٌ ساعهٌ؛ در اجرای »اند: هفرمود باشد، این در حالی است که ائمه

 .(44/81تا: حرعاملی،بی«)حدود لحظه ای تأخیر جایز نیست.

درباره  از جمله این روایات، روایت موثقه عمار ساباطی است که از امام صادق

تقرّ »فرماید:می کند و امامزن شوهرداری که زنا کرده و باردار است، سؤال می

ع ما فی بطنِها و تَرضَع وَلَدَها، ثُمَّ تَرجِم؛رها می شود، تا آنچه را در شکم دارد، حتی تَضَ

  .(44/064تا:حرعاملی،بی«)به دنیا آورد و بچه اش را شیر دهد آنگاه سنگسار می شود.

روایت بر تأخیر وجوب حد داللت دارد و موضوع آن زن باردار است و این تمام 

که به جنین کامل تبدیل  رد. یعنی از مرحله نطفه تا زمانیگیمراحل حمل را در بر می

حرمت از بین بردن آن در هر این روایت، بر لزوم حفظ حمایت جنین و شود، پس 

 ای داللت دارد. مرحله

احادیث دیگری نیز در این باره در همین باب وارد شده است، از جمله شیخ مفید به 

آورند و او کار که باردار بوده، او را نزد عمر میدر مورد زنی زنانقل از امیر المؤمنین

هب لک سبیل »... فرماید:می دهد که امامدستور به سنگسار نمودن آن زن می

فقال عمر: « والتزر وازرة وزر أخری»علیها، ای سبیل لک علی ما فی بطنها واهلل یقول: 

أبا الحسن؟ قال: احتط  ال عشت لمعضلة الیکون لها أبوالحسن، ثم قال: فما أصنع بها یا

 )حرعاملی، «علیها حتی تله، فاذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فأقم الحد علیها؛

به عمر فرمودند: گیریم نسبت به آن زن،  پس حضرت علی(. »... 44/064: 0804

حقی برای تو هست، اما چه حقی است برای تو نسبت به آنچه در شکم دارد و حال 

کس گناه دیگری را به دوش نکشد پس عمر گفت: اگر در هیچ» ماید:فرآنکه خداوند می

شوم. مشکالتی که برای من پیش آمد، ابوالحسن حضور نداشت هرآیینه هالک می

سپس گفت: با او چه کنم ای ابوالحسن؟ حضرت فرمود: مواظب او باش تا بزاید پس 
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ا سرپرستی کند، پس بر او چون فرزندش را به دنیا آورد و برای او کسی را یافت که او ر

 «.حد جاری کن

گویند ـ از دیگر روایات که بر حرمت سقط جنین داللت دارد، روایاتی است که می8

چنانچه مادر فرزند خود را سقط نماید قاتل بوده و باید دیّه بپردازد و خودش نیز از آن 

 دیّه ارث نمی برد. برای نمونه در صحیحه ابوعبیده آمده است:

عن إمرأة شربت دواء و هی حاملة و لم یعلم بذلک زوجها فألقت أباجعفرسألت »

ولدها: قال: فقال: إن کان عظم و قد نبت علیه اللحم علیها دیة تسلّمها إلی أبیه و إن 

کان حین طرحته علقة أو مضغة فإنّ علیها أربعین دیناراً أو غرة تؤدیّها إلی أبیه. قلت له: 

 ( 0/441: 0108طوسی،«.)مع أبیه. قال: ال ألنها فتلته فالترثهفهی الترث ولدها من دیته 

که باردار بوده و درباره زنی سوال کردم که دارویی نوشیده، درحالیاز امام باقر»

اش را انداخته است. پس شوهرش از این موضوع آگاهی نداشته، پس بچه

بر آن روییده  بندی رسیده و گوشتفرمودند: اگر حمل او به مرحله استخوانامام

که آن را انداخته باشد بر ذمّه زن است. دیّه آن را به پدر آن بچه بپردازد و اگر زمانی

-علقه یا مضغه بوده باشد، بر ذمه زن چهل دینار یا غُرِّه است که آن را به پدر بچه می

را او برد؟ امام فرمودند: خیر، زیپردازد. عرض کردم: آیا این زن از دیّه فرزندش ارث نمی

 «برد.را کشته است از این رو از وی ارث نمی

برد و تعلیل به اینکه وی در روایت به اینکه آن زن از دیّه ارث نمیحکم امام

رو، امام واژه قتل را برای کند، از اینکشنده فرزندش است، بر حرمت عمل او داللت می

 گناهان کبیره است. عمل آن زن به کار برده است و حرمت قتل نیز واضح و در شمار

که جنین به علقه تبدیل البته این روایت صحیحه، تمام مراتب حمل را پس از آن

گیرد و فقهای شیعه به استناد همین حدیث صحیح، نسبت به شده باشد در برمی

 (. 18: 0805اند)قمی،محرومیت مادر از ارث دیّه، عمل کرده

ت سقط جنین در حاالت یعه حرمها روایاتی بود که مقتضای آنها فقهای شاین

 اند.دهعادی حکم دا

 توان بدین صورت خالصه کرد:ه به مطالب گذشته، نظر فقهای شیعه را میبا توجّ

 . مبدأ نشو و تکوّن انسانی از همان آغاز یعنی مرحله نطفه است.0

. میان مرحله نطفه با مراحل بعدی به لحاظ حکم تکلیفی یعنی سقط جنین 4

 هرچند به لحاظ حکم وضعی و مقادیر دیّه تفاوت وجود دارد. تمایزی نیست
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. به مقتضای اطالق روایت، رضایت زن و شوهر یا هر دو در حکم تکلیفی و حرمت 1

 سقط جنین مدخلیتی ندارد.

شود که فقهای ما از ابتدا اسقاط از مطالبی و روایاتی که بیان شد چنین برداشت می

دهند و جنین را که شد) چه نطفه چه علقه ...( اجازه نمیای که باجنین را در هر مرحله

دانند و آن را نفس محترمی به حساب در رحم مادر است همانند انسان دارای حیات می

 آورند که حفظ آن واجب است.می

به لحاظ سابقه بحث، باید گفت که در منابع فقهی شیعه در این باره تقریباً بحثی به 

شویم و ها مواجه میهای امروزی فقهی گهگاه با این بحثر بحثمیان نیامده و تنها د

باشد و بیشتر فقهای ما به طرح مسائل مثل قصاص و مسایل مستحدثه فقهی می جزو

ای است که اند تنها مطلب و مسأله قابل توجه در این باره مسئلهدیّه چنین پرداخته

ه صورت یک به دفن میت ب های مربوطمرحوم صاحب جواهر در کتاب طهارت، در بحث

ین حد به بحث از ایشان نیز در کتاب های فقهی نوعا در هم ده و پسمسأله مطرح کر

له مزبور نیز به جایی مربوط است که جنین در شکم مادر از گذاشته شده است. مسأ

؛ در این شودبین می رود و ترس از تلف شدن وی در صورت بقای جنین حاصل می

تر است، واجب است؛ ین به طریقی که با رفق و مدارا نزدیکدن جنصورت خارج کر

هرچند الزم باشد که جنین را قطعه قطعه نماید. سپس شرایطی را نیز برای مباشرت 

این عمل ذکر می نماید. حال اگر مادر از بین رفت و جنین زنده بود باز واجب است 

 نماید.خارج  -هرچند مستلزم پاره کردن شکم مادر باشد –جنین را 

پردازد که اگر در صورت زنده ماندن هردو، ترس از تلف در پایان به این مطلب می

شدن هر دوی آنها حاصل شود، به این صورت که اگر شکم مادر پاره شود و فرزند را 

خارج کنیم، ترس از مرگ مادر هست و اگر شکم مادر پاره نشود و مادر را زنده نگه 

میرد و اگر کس به اینکه اگر شکم مادر پاره شود فرزند میمیرد یا برعداریم فرزند می

کنیم تا قضای الهی در مورد میرد در این صورت، صبر میشکم پاره نشود، مادر می

 (.104: 0141ها حکم کند)طلعتی، آن

ای است که دوران امر بین محذورین است و  به هر صورت، تصویر امر به گونه

راین اخذ یک طرف بدون مرجح جایز نیست. این مرجحی نیز در میان نیست؛ بناب

بحث سقط  مسئله در همین حد و با همین استدالل در آثار فقهی آمده است. لکن

های جدیدی  درمانی مختلف یا اقتصادی، اجتماعی از بحثهای  جنین با توجه به انگیزه

 (.8/414تا: مطرح شده است)نجفی،بیاست که در حوزه فقه شیعی 
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 انگیزه درمان )سقط درمانی( سقط جنین به -2

جا نیز به لحاظ های درمانی انجام شود. در اینسقط جنین ممکن است به انگیزه

های جنینی و فقهی از دیدگاه شیعی مواردی مانند: خطرهای جانی، ناهنجاری

 شود:ها اشاره میبدان های کشنده مطرح است که در زیر بیماری

ها و یا در موارد خاص پزشکی، مورد توجه سقط جنین به منظور درمان بیماری

فقهای معاصر شیعه قرار گرفته است. این بحث ذیل دو عنوان مهم، یعنی سقط جنین 

های جنینی ها و ناهنجاریبه منظور نجات جان مادر یا سالمت مادر و نیز در بیماری

 (.10: 0141شود)طلعتی،مطرح می

 مت مادرسقط جنین با هدف نجات جان و سال-2-9     

ادامه بارداری موجب  و که جان مادر یا سالمت وی در خطر است سقط جنین در جایی 

یدی را شود سالمت یا جان مادر در معرض خطر قرار گیرد و یا بارداری جرح شد

له از دیدگاه فقه شیعی نسبت به پس از دمیده شدن متوجه وی کند، حکم این مسأ

 روح در جنین، تفاوت دارد.

 قط جنین پیش از دمیده شدن روحس -9-9-2

 خطر جانی مادر  -الف

ماه( و بارداری موجب 8پیش از که روح در جنین هنوز دمیده نشده )در صورتی

ای که حفظ حمایت وی بر حفظ جنین توقف داشته خطر جانی برای مادر شود، به گونه

ب آن است که جا به نظر فقهای شیعه این عمل جایز است. دلیل این مطلباشد، در این

میان وجوب حفظ نفس و حرمت اسقاط جنین تزاحم است؛ ولی در این دوران امر میان 

اهم) حفظ نفس محترمه( و مهم )حرمت اسقاط جنین( است و به دلیل اهمیت وجوب 

نی از مادر اقدام به سقط توان برای رفع خطر جاحفظ نفس نسبت به حرمت اسقاط می

 (.11: 0846د)خرازی،جنین کر

 ه در سقط درمانی شرایط زیر الزم است:لبتّا

 ـ ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد.

تا هفته روح) دمیده شدن روح( صورت گیرد ) سقط جنین قبل از ولوج -

  .بارداری(00
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درخواست و رضایت زن و شوهر و موافقت مقام قضایی و ارجاع امر برای اظهار  -      

نی، که موضوع در کمیسیون پزشکی طرح و پس از احراز لزوم نظر سازمان پزشکی قانو

 قطع بارداری، اقدام خواهد شد.

ـ انجام عمل کورتاژ برای مادر خطر بیشتر از ادامه حاملگی نداشته باشد)جمعی از  

 (.  00: 0140نویسندگان،

 تهدید سالمت مادر -ب

ن سالمت وی در شود لکمورد دیگر، آن است که خطر جانی برای مادر حاصل نمی

معرض خطر قرار گیرد، به گونه ای که در اثر ادامه بارداری و بقای جنین، به بیماری 

سخت یا نقص عضو و مانند این امور دچار شود و معالجه وی متوقف بر سقط جنین یا 

منجر به آن شود. در این صورت نیز سقط جایز است. البته در صورتی که امکان تأخیر 

 از دنیا آمدن جنین، وجود نداشته باشد.معالجه تا بعد 

 دالیل مختلفی برای جواز سقط در این مورد ذکر شده است:

در این جا نیز تزاحم میان وجوب معالجه به جهت سالمت مادر و حرمت سقط  -

شود و از آنجا که معالجه مادر مهمتر از حفظ حیات جنین است، معالجه جنین واقع می

 (.15: 0803است)مکارم شیرازی، وسیله سقط جنین جایز هب

ـ زمانی که اضطرار به معالجه حاصل شود، برای عالج و رفع خطر از خود، مادر     

 (.13: 0846تواند بیش از دمیده شدن روح به سقط اقدام کند)خرازی، می

در صورتی که عدم معالجه، موجب مشقت و سختی زیاد « رفع حرج»بنا بر قاعده  -    

، این قاعده رافع حرمت سقط مریضی سخت یا فشار روحی زیاد ...ند: مادر شود، مان

 (.13: 0111جنین است)صانعی، 

اینها مجموعه ادله یاد شده است که برای جواز سقط جنین به منظور معالجه 

 است پیش از چهار ماه آورده شده

 سقط جنین پس از دمیده شدن روح -2-9-2

سالمت مادر، پس از دمیده شدن روح در اگر سقط جنین به انگیزه حفظ جان یا 

در این باره وجود دارد  جنین باشد، دو نظر مخالف، یکی جواز سقط و دیگری عدم جواز

 ها اشاره می شود. به دالیل آن که در زیر
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 عدم جواز سقط جنین -الف      

جنینی که روح در آن دمیده شده، دارای نفس محترمه است و یا حکماً ملحق به 

ت و با انسان دیگری که دارای نفس محترمه است، تفاوتی ندارد. بنابراین برای آن اس

حفظ یکی از آن دو، کشتن دیگری جایز نیست و این همان جایی است که کشتن غیر، 

 (.11: 0846در صورت تقیه، ضرورت و اضطرار جایز نیست)خرازی،

الدم فإذا بلغَت التقیه الدم إنّما جُعلَت التقیهَ لِیحقن بها »فرماید:میکه امامچنان

که جان انسان به واسطه آن حفظ فال تقیهُ ...؛ همانا تقیه قرار داده شده است برای آن

: 0136طوسی،«)شود، پس هرگاه تقیه موجب کشته شدن دیگری شود، تقیه نیست ... 

 .(115/ح0/014

این بحث ممکن است گفته شود که این روایت به مورد تقیه اختصاص دارد و شامل 

ای که بتوان گفت در ما نیست. در پاسخ باید گفت: خصوصیتی برای تقیه نیست به گونه

له کشتن دیگری برای حفظ جان امر جایز است بلکه در هرجا که مسأسایر موارد این 

خود مطرح باشد. عناوین تقیه یا ضرورت یا اضطرار و مانند آن، مجوّز برای کشتن غیر 

 (.41: 0800 باشد)انصاری،نمی

 جواز سقط جنین -ب

هرگاه مادر بعد از دمیده شدن روح در جنین از آن متضرر شود و دفع ضرر از او 

کند که اسقاط جنین جایز فقط با کشتن جنین ممکن باشد قواعد فقهی اقتضا می

نباشد؛ زیرا اگرچه حکم حرجی است ولی دلیل نفی حرج امتنانی است و دلیل امتنانی 

 )شیرازی، است که از جریان آن خالف امتنان بر دیگری الزم نیاید در موردی جاری

 (.34/44: ح0861

 دفاع مشروع از نفس  -ج

که شخص طورکه انسان در جائیله از مصادیق باب دفاع مشروع است. هماناین مسأ

دیگری بخواهد او را به قتل برساند، مجاز است از جان خویش هرچند با کشتن طرف 

تواند جنین خود را ماید، در این جا نیز مادر برای دفاع از جان خویش میمقابل، دفاع ن

ده، قصد کشتن او را دارد از بین ببرد؛ زیرا در باب دفاع، فرقی ه گویا به وی حمله کرک

: 0111نیست که هجوم از ناحیه عامل خارجی باشد یا از ناحیه عامل داخلی)انصاری،

 (.411و0/414
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 خلقهسقط جنین ناقص ال -2-2

ها و شود، بیماریهایی که موجب اقدام به سقط جنین میاز دیگر انگیزه

 های جنینی است که ممکن است جنین ناقص الخلقه به دنیا بیاید. ناهنجاری

 له دارای چند فرض است:این مسأ

 سقط جنین ناقص الخلقه پیش از دمیده شدن روح -

: 00148مدی همدانی،سقط جنین ناقص الخلقه پس از دمیده شدن روح)مح -

10-14). 

 .اسقاط جنینی که دارای بیماری یا نقص عضو اندک است -

 (.860: 0140اسقاط حملی که دچار بیماری سخت است)جمعی از نویسندگان،  -

 سقط جنین ناقص الخلقه پیش از دمیده شدن روح -9-2-2 

اقص الخلقه إذا خیف علی الجنین من نقصٍ فی األعضاءِ و أو علم بأنّه سیکون ن»

کفقد اسمع أو البصر، أو مصاباً بالشلل فی یدیّه أو رجلیه فیکون فی ذلک بالءً و امتحاناً 

له و ألبویه مدی العمر، و المفروض أنّه لم تلجه الروح و لم یصوّر علی صورة االنسان 

الکامل، فالیبعد جواز االسقاط حینئذٍ إلمکان دعوی الضراف أدّلة حرمة االقساط عن 

هذه الصورة التی الیکون االسقاط فیها جائزاً لمجرّد االشفاق علی الجنین محسب،  مثل

اگر ترس نقص عضو در « »بل لمّا فی ذلک من الجرح الشدید علی والدیّه و المجتمع

جنین باشد یا علم به نقص عضو جنین مثل کری، کوری یا مشکل در پاها و 

ی کودک و برای والدین آن است و بر هایش باشد، این مشکل سختی، امتحانی برا دست

فرض اگر روح  در جنین دمیده نشده باشد و به صورت انسان کامل در نیامده باشد، 

 «جواز سقط بعید نیست.

و قد عرفت أنّ عقدة ما یدل علیه هو المالزمه بین وجوب الدیّه، علی فرض 

الم، فتأمّل ثُمَّ إنَّ القول اإلسبقاط و حرمته تکلیفاً و ثبوت الدیّه فی هذا الفرض أوّل الک

بجوازه منوط بتحقّق العلم أو الظّن المتاخم له المورث االطمینان، و إلّا فالیجوز بمجرّد 

 (.560و565: 0841االحتمال)مکارم شیرازی،

جواز سقط در صورتی که نسبت به نقص عضو جنین برای انسان خوف یا علم 

ه و هنوز به صورت انسان کامل در که روح در آن دمیده نشدحاصل شود در صورتی

که ادله حرمت نیامده باشد، بعید نیست که سقط جنین جایز باشد،زیرا امکان ادعای این

اسقاط منصرف از مثل این مورد است، وجود دارد و آن موردی است که سقط جنین 
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تنها به جهت رأفت و شفقت نسبت به جنین نیست بلکه به لحاظ جرح شدیدی است 

شود؛البته باید توجه داشت که جواز این عمل انواده وی و بلکه اجتماع وارد میکه بر خ

مشروط به تحقیق علم یا ظن نزدیک به علم)به صورتیکه اطمینان آور باشد( است؛ 

 (.148: 0141بنابراین، اقدام به این عمل به مجرد احتمال جایز نیست)طلعتی،

آن استوار است آن است که معلولیت یا ظاهر این قول؛ چنانچه برخی آرا و فتاوا بر 

که موجب جرح بر خانواده شود؛ بنا به قاعده نفی جرح، حرمت نقص جنین در صورتی

شود. باید توجه داشت که اگر مالک سقط پیش از دمیده شدن روح، برداشته می

مرجیت در بین باشد، با تمسک به دلیل نفی جرح و عسر یا نفی ضرر) طبق برخی 

ای نظیر ایدز جایز است. البته مشروط به حصول جرح و های کشندهبیماری اقوال( در

 (.46: 0846علم به ابتالی جنین به بیماری مزبور پیش از دمیده شدن روح)خزاری،

قول دیگر این است که سقط جنین حتی در صورت معلولیت و نقص جنین جایز 

اعده الجرح نیز به چند نیست، دلیل آن نیز اطالق ادله حرمت این عمل است. به ق

 ک کرد زیرا:توان تمسّدلیل نمی

شود باید گفت که ادله نفی عالوه بر اینکه اکثر این موارد، جرح محسوب نمی -الف  

گردد. بنابراین کسی شود، شامل نمیجرح، مواردی را که بالطبع جرح متوجه انسان می

که بنا به دلیل کند، چنان تواند آن را متوجه غیرشود، نمی که جرحی متوجه وی می

توان ضرری را که متوجه انسان شده، به غیر وارد کرده؛ زیرا هر دو قاعده نفی ضرر نمی

نفی ضرر و جرح، امتنانی است و متوجه ساختن ضرر یا جرح به غیر خالف امتنان 

 است.

دلیل که وقتی در جرح تقدیری و استقبالی مانع حرمت فعلی نیست، پس به این -ب  

توان تمسک کرده و شوند، نمیآینده فرزند به دنیا آمد، مادر و خانواده او دچار جرح می

که گفته شود که احراز جرح، با وجود علم حرمت فعلی سقط جنین را نفی کرد، مگر آن

کند و ضرر نیز کفایت می« الجرح» به آن در آینده است و همین اندازه برای شمول

 ها طوالنی نباشد.شود به شرط آنکه فاصله زمانسان میغالباً در آینده متوجه ان

که پدر و مادر کهن سالش موجب جرح باشد، آیا به دلیل اینجرح مجوّز قتل نمی -ج 

جا نیز به همین صورت است و ها را از بین ببرد؟! در اینتواند آنبرای وی شده اند، می

حدود با وجود اهمیت  شاید مقدم شدن حرمت سقط جنین بر حرمت تأخیر اجرای

اجرای حد، شاهدی بر اهمیت حفظ نفس جنین است. پس به دلیل جرح، ضرر، اضطرار 

 (.46: 0846ی،جوب حفظ نفس جنین دست برداشت)خرازتواند از وو مانند آن نمی
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که شدت ناهنجاری زیاد باشد به صورتی که تطّور جنین شاید بتوان گفت: در جایی

مرحله دمیده شدن روح، ممکن نباشد، در این صورت با  و تکامل آن تا رسیدن به

توان حرمت اسقاط جنین را منتفی دانست. در این  استفاده از صحیحه رفاعه می

أن النطفة اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقة ثم الی مضغه ثم الی »صحیحه آمده است:

و سپس به مضغه و بعد که در رحم استقرار یابد، به علقه نطفه زمانی...« »ماشاء اهلل 

 «یابد...آنچه خداوند خواهد تغییر می

طبق این روایت حرمت اسقاط در جایی است که نطفه در مسیر تکامل و انسان 

ای ای که مانند غده و یا شبیه آن، امکان بلوغ به چنین مرحلهشدن قرار گیرد نه نطفه

اری است که به سرحد را ندارد، پس در این صورت سقط جنینی که دچار چنین ناهنج

رسد، اشکال ندارد؛ مثل آنکه به صورت حیوان است یا سر ندارد  انسانی و لوج روح نمی

 و امثال این مورد.

دمیده  این نظر در جایی است که روح در جنین دمیده نشده است اما پس از آن)

شدن روح(اسقاط به هیچ وجه جایز نیست، هرچند جرح شدید بر مادر و پدرش وارد 

 (.140: 0141شود)طلعتی،

طورکل فقهای بزرگوار شیعه با استفاده از منابع دینی بیشترین همت و تالش به

له علم به ناقص الخلقه که حتی در مسأطوریاند، بهخود را صرف حفظ جنین نموده

بودن جنین، جایی بر برائت قاتل نیستند و احتیاط در دماء را به عنوان یک اصل مقدم 

که یقین به نقص جنین داشته باشیم و نقص دانند و فقط در صورتیائل میبر بقیه مس

در حدی باشد که اگر رشد کند و متولد شود نگهداری او موجب عسر و حرج شدید و 

غیرقابل تحمل برای والدین خصوصاً مادر او شود در چنین صورتی، آیت اهلل العظمی 

که دیّه سهم پدر را پرداخت نماید به خود مادر اجازه سقط داده به شرط اینفاضل

 (.14: 0148یااینکه پدر او را بری الذمه نماید)محمدی همدانی،

 سقط جنین ناقص الخلقه پس از نفخ روح -2-2-2

 در این مورد هم جواز و عدم جواز مطرح است:

 عدم جواز سقط -الف

این  شود و درسقط چنین جنینی جایز نیست، زیرا انسان زنده بر آن اطالق می

صورت، همان طور که کشتن انسان ناقص الخلقه، مانند: مجانین پس از والدت جایز 

نیست؛ قبل از والدت و پس از نفخ روح و صدق انسان کامل برآن نیز جایز نیست؛ زیرا 
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که گیرد؛ چناناطالقاتِ حرمتِ قتل مؤمن، افراد ناقص الخلقه یا مجانین و ... را در برمی

نین، جنین سالم و ناقص الخلقه را پس از نفخ روح شامل عمومات حرمت قتل ج

 (.06/10: ش0803شود)مکارم شیرازی، می

: 0800فتوای برخی از فقهای شیعه، امروزه بر همین وجه استوار است)خوئی،

(.این نظر، طبق همین مبنا، سقط جنین در بیماری های کشنده ای نظیر ایدز و 0/114

ارد نادر مانند حفظ جان مادر آن هم پیش از دیده همچنین اقدام به سقط جز در مو

 .(4/805: 0803داند)جواهری، شدن روح، جایز نمی

 جواز سقط -ب

شاید بتوان گفت: با توجه به « نفی جرح و الضرورات تبیح المحظورات»بنا به قاعده

شود، محظور حرمت سقط جنین جرحی که متوجه خود جنین، پدر، مادر و جامعه می

آید و زنده که میان حرمت جنین و فرزندی که به دنیا میشود مخصوصاً آنیبرداشته م

هایی اند، چنین ضرورتاست، تفاوت وجود دارد، لکن چنان که بسیاری معترض شده

کند، پس کشتن جنین پس از چهار برای حکم به اباحه چنین محظوراتی کفایت نمی

دیوانگان یا کسانی که امید به  که کشتنماه و دمیده شدن روح، جایز نیست، چنان

بهبود آن ها از امراض بدنی سخت داده نمی شود، نیز جایز نیست)مکارم 

 (.06/10: ش0803شیرازی،

اند های ناقص فتوا بر عدم جواز دادهاز ولوح روح جنین در خصوص پیش بیشتر فقها

ح را چه برسد به پس از ولوح روح، به صرف نقص عضو، سقط جنین پس از ولوح رو

 .(10: 0148اجازه نمی دهند)محمدی همدانی،

 دن ارتکاب اعمال خالفنظور پنهان کرسقط جنین به م -3

های مختلفی درباره فرزند حاصل از راه زنا به لحاظ احکام مترتب بر هرچند بحث

شود. در حرمت سقط جنین حاصل از زنا اختالفی نیست. در آن در فقه شیعه دیده می

های مشروع حرمت سقط جنین، فرقی میان جنین حاصل از راه قات ادلهّواقع بنا به اطال

جا که گاه این البته از آن و نامشروع نیست و سقط آن در هر دو صورت حرام است.

رابطه نامشروع ممکن است به واسطه تجاوز به عنف و از روی اکراه حاصل شده باشد، 

 اند.برخی تفصیل قائل شده
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توان گفت: سقط جنین به واسطه جرح شدیدی که بر این که میبدین صورت  

شوند گاه که به این شکل باردار میشود جایز است؛ زیرا دختران جوانی حمل مترتب می

های اجتماعی، عذاب روحی، از دادن در چنان وضعیت شدید بحرانی حاصل از ناراحتی

مرتبه است که ضرر  توان گفت مانندگیرند که می فرصت ازدواج مجدد و... قرار می

توان سقط گونه موارد میدر این شود؛ بنابراینب بر حمل متوجه کسی میشدید مترتّ

( و در چنین 1/886تا: جنین را پیش از دمیده شدن روح جایز دانست)فضل اهلل،بی

ها را فرضی بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد ولی باید دیّه آن

 (.0/556: 0111پرداخت)لنکرانی،

 سقط جنین با انگیزه جلوگیری از رشد جمعیت یاتنظیم خانواده -4

که ازدیاد جمعیت به شهادت متخصصان یا اهل خبره مورد اعتماد، در صورتی      

توان به سقط اقدام های مختلف را فراهم آورد آیا میموجبات مشکالت فراوانی در زمینه

ای به هیج وجه مجوّز انگیزه ظاهر آرا و فتاوای فقای شیعه آن است که چنین کرد؟

جنین دارای روح باشد زیرا قتل نفس است.  رای انجام این عمل نیست، مخصوصاً اگرب

اما پیش از دمیده شدن روح نیز سقط جنین حرام است، هرچند عنوان انسان کامل یا 

نفس محترمه بر آن صدق نکند. زیرا چنین کاری بنابر قول جواز سقط، تنها در صورت 

آورد. عالوه بر گاه عُسر و حرج نمیای هیچباشد و چنین انگیزهت و حرج جایز میضرور

های کند و از طرفی راهاینکه روش سقط معموالً ضررهای زیادی بر مادر وارد می

توان گفت: سقط قدر زیاد است که نمیپیشگیری از رشد جمعیت و تنظیم خانواده آن

 (.0141:414)طلعتی،جنین را راهی برای آن به حساب آورد

 و قوانین ایران سقط جنین ازدیدگاه حقوق شیعه -5

ردیده است، آراء مختلف با توجه به مطالبی که در مورد انواع سقط جنین مطرح گ 

له واضح شده است و فهمیدیم که جایز نیست مگر اینکه ادامه بارداری در این مسأ

که گناه بزرگی است و کسی صحت و سالمتی مادر را در خطر قرار دهد و ذکر کردیم 

که مرتکب این عمل شود حرام انجام داده است و این عمل حرام یک حکم امروز و یک 

حکم دنیوی دارد، حکم اخروی آن در دست خداوند متعال است و حکم دنیوی آن 

توسط حاکم و شرع مقدس بیان شده است که در این بخش تحت عنوان حکم قضایی 

 جنین می پردازیم. به طرح عقوبت دنیوی سقط
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 نظر گرفتن عنصر قانونی نظر اِعمال مجازات با در سقط جنین ازبندی  تقسیم-9-5

در نظر گرفتن عنصر قانونی جرایم برای قابل تعقیب بودن عمل مرتکب، به عنوان 

ها در حقوق ترین آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتل اجزای دیگر از اساسیمکمّ

های مختلف در قوانین کشورها رود. مفاهیم این اصل به شکلمار میجزای عمومی به ش

از قانون مجازات اسالمی مصوب  4گذار ایران به شرح مادهراه یافته است از جمله قانون

هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده »دارد: مقرر می 011

 .(010: 0103نوبهار،«)شود.باشد جرم محسوب می

از قانون اصالح، موادی از قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب  443موجب ماده 

قانون مجازات  های کیفری نیز در این رابطه مشخص گشته است.وظیفه دادگاه 0104

سقط « »سقط جنین ذمی» خود احکام راجع به 831لغایت  841اسالمی به شرح مواد 

اختیار کرده است. در این موارد ناگریزیم و میزان دیّه هریک سکوت « جنین ناشی از زنا

ای که در دست داریم فروع ذکر شده را از منافع فقهی به دست با توجه به ضابطه

شده که به بیان آورده، همچنین حاالت دیگری از سقط جنین در قانون تعزیرات ذکر 

 آن خواهیم پرداخت:

 سقط جنین مستوجب قصاص -الف

جنایت عمدی بر جنین،؛ جنین سقط شود، جانی  آیا در صورتی که به واسطه

 شود.؟ می قصاص

در صورتی که جنین در مراحل تطّور باشد؛ یعنی هنوز روح در آن دمیده نشده 

باشد، روشن است که قصاص ثابت نیست؛ زیرا هنوز نفس محترمه حاصل نشده که به 

ر خلقت جنین خاطر آن قصاص صورت گیرد؛ بلکه مورد، تنها مورد دیّه است، لکن اگ

 تام باشد و روح نیز در آن دمیده شده باشد، در این مورد اختالف است.

 (.81/154تا:شود)نجفی،بیظاهر کلمات برخی فقها برآن است که قصاص می

که علم به حمل داشته باشد، عمداً  که کسی زن باردار را در صورتیبنابراین در صورتی

شود. هرچند مادر کشته نشود؛زیرا میبزند و باعث سقط جنین وی شود، قصاص 

موضوع قصاص که همان ازهاق نفس محترمه است تحقق یافته، حال چه حیات مستقر 

داشته باشد چه غیرمستقر، که حیات جنین، غیر مستقر است. بنابراین عنوان قتل 

که شبه عمد باشد کند، پس جانی باید قصاص شود و در صورتیعمدی برآن صدق می
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است و اگر خطایی باشد برعهده عاقله است. در تمام موارد فوق موضوع قتل  ضامن دیّه

 (. 140شود)همان،د کفاره نیز واجب میانسان کامل اگر تحقق بیاب

 سقط جنین مستوجب پرداخت دیّه -ب

الزام مرتکب به پرداخت دیّه، مجازات عامی است که در مورد سقط جنین قابل  

دیّه مالی است که »دارد:انون مجازات اسالمی بیان میق 05اعمال است مقنن در ماده 

چنین برابر  هم قانون اساسی(05ماده «)از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

دیّه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا »همین قانون آمده است: 438ماده  مفاده

  .(414: 0140)شکری، «شود.و یا اولیای دم او داده میعضو به مجنی علیه یا به ولی 

 به شرح زیر است: های آنموارد قانونی و ویژگی

به « دیّه سقط جنین» مقنن در باب دوازدهم قانون مجازات اسالمی تحت عنوان -

را گانه جنین، مقادیر دیّه آنتبعیت از منابع فقهی در خصوص هریک از حاالت شش

 ذکر کرده است. 

می که برگرفته از آرای فقهای بزرگوار شیعه قانون مجازات اسال841برابر ماده 

( دیّه سقط جنین به ترتیب 114( مقرر شده است)همان،43/104تا:بیاست.)حرعاملی،

 زیر است:

 .دیّه نطفه که در رحم  مستقر شده است: بیست دینار0

 .دیّه علقه که خون بسته است:چهل دینار4

 دینار. دیّه مضغه که به صورت گوشت در آمده است: شصت 1

ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده . دیّه جنین در مرحله8

 است: هشتاد دینار

ای که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و روح در آن . دیّه جنین در مرحله5

 صد دینار پیدا نشده است: یک

ماده به آن  گانه فوق به شرح تبصره ذیل پنج بند اینمقنن پس از ذکر بندهای پنج

 «باشددر مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی» نکته اشاره کرده است که:

. دیّه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیّه کامل و اگر دختر 0

: 0146باشد نصف دیّه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیّه کامل خواهد بود)گرجی،

01.) 
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 پردازد.قانون مجازات اسالمی به شرح این حاالت می 831یت لغا 844موارد قانونی 

ای که هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیّه جنین در هر مرحله -

   0شود.باشد بر دیّه مادر افزوده می

هرگاه زنی کشته شود وآنچه در شکمش است از بین برود، دیّه کامل زن و دیّه   -

 (. 4/534: 0861شود)موسوی خمینی،اش میفتن بچهدیگری به خاطرر

ای که باشد باید بپردازد و هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیّه ان را در هر مرحله -

که زنی در صورتی» .قانون مجازات اسالمی( 843)ماده بردخود از آن دیّه سهمی نمی

شود و نصیبی برای میاسقاط حمل خود کند پس بر او دیّه آنچه انداخته است واجب 

  .(0681: 0861حلی،«)وی  از این دیّه وجود ندارد

هرگاه چند جنین در یک رحم باشد به عدد هریک از آنها دیّه جداگانه خواهد  -

  (.قانون مجازات اسالمی 836ماده)بود

که مذکر و مؤنث شود پس در صورتیکه ولد متعدد باشد دیّه هم متعدد میدر صورتی» 

 (4/863م:0315خوئی، «)شود.همین صورت دیّه مرد یا زن واجب می باشد به

قانون  830ماده )دیّه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیّه همان جنین است -

 .(مجازات اسالمی

دیّه اعضای جنین و جراحاتش به نسبت دیّه همان جنین است. یعنی به حساب صد »

های و دستش صد دینار و در جراحات و زخمدینار. پس هر دست، پنجاه دینار و دیّه د

موسوی «)گردد.سر باشد و در غیر این صورت مثل بقیه موجودات زنده عمل می

 .(534: 0861خمینی،

دیّه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای   -

قانون  830ماده )دمحصن بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باش

 .(مجازان اسالمی

اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر  -

ای بر مادر وارد شده پزشک متخصص ثابت نباشد دیّه؟؟ ندارد لکن اگردر اثر آن صدمه

قانون مجازان  831)ماده باشد به حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیّه؟ است

 . (اسالمی

                                                 
در مستوجب است که قتل ما قانون مجازات اسالمی)اضافه شدن دیه جنین به دیه مادر در صورتی 844.ماده 0

کیفر قصاص نباشد والّا هرگاه عمل ارتکابی عمدی و مستوجب قصاص باشد، عالوه بر قصاص نفس دیه جنین نیز 

 گردد(.اخذ می
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 موارد سکوت قانون در باب دیّه سقط جنین -6

ای از حاالت سقط جنین که در کتب فقهی مفصالً مورد بحث گذار در پارهقانون

 واقع شده است موضوع را به سکوت برگزار کرده است.

 سقط جنین نامشروع -9-6

از حق در جمهوری اسالمی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولّد از زنا 

باشند. بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حالل حق مند میحیات  بهره

از حالل دارای کیفر و مجازات  تولد و حیات دارد و سقط او در حدّ جنین ناشی

 باشد.  می

که اسالم خودرا دیّه ولدالزنا هنگامی»فرموده است: (1/0604و 8: 0861)محقق حلّی

 «دل دیّه مسلمان است.ید، معاآشکار نما

که اسالم دیّه ولدالزنا در صورتی»فرمایند:می (4/533: 0861)امام خمینی

از رسیدن به حد تمییز معادل دیّه  کار نماید بعد از بلوغش و حتی پسخودش را آش

 «ت تردید وجود دارد.سایر مسلمین است و در دیّه وی قبل از این حال

مشهور » فرمایند:ر مخالفت با فتوای مشهور مید(4/461 م:0315)آیت اهلل خوئی

که محکوم به اسالم باشد، معادل دیّه بین اصحاب آن است که دیّه ولدالزنا، درصورتی

تر است که این نزدیک مسلمان است و گفته شده است که دیّه ولدالزنا هشتصد درهم

 «باشد. به واقع می

 نحوه پرداخت دیّه  -2-6

قانون مجازات اسالمی به پیروی از منابع معتبر فقهی  834مقنن به موجب ماده 

دیّه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در »مقرر داشته است: 

مورد خطای محض بر عاقله است. خواه روح پیدا کرده باشد خواه روح پیدا نکرده 

 .(4/534: 0861 ی خمینی،وموس«)باشد.

 )همان، ه نقص عضو یا جرح نیز مشمول حکم فوق است.دیّه قتل، قتل و نیز دیّ

 )همان، و سقط جنین در صورت خطای محض، ثبوت دیّه بر عهده عاقله است (4/55 

544.) 
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در خطای محض، دیّه قتل و »است:  هقانون مجازات اسالمی آمد 160در ماده 

باشد و دیّه های زیادتر از آن به عهده عاقله میهمچنین دیّه جراحت و دیّه جنایت

 .(0/14: 0143سوهانیان، «)های کمتر از آن بر عهده خود جانی است.جراحت

( و 4/10: 0184شبه عمد بر عهده جانی است)پاد، دیّه سقط جنین در موارد عمد و

ه در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کمرده باشد یا نکرد

 (.4/534: 0861باشد)موسوی خمینی،

 جنین مستوجب تعزیر سقط -3-6

نشده است و در این مبحث  روشنی ذکر د این بحث در کتب فقهی به اشارهدر مور

که ارکان درصورتی کنیم.موارد قانونی موجود در قانون مجازات اسالمی ایران را بیان می

و نتیجه مزبور نیز حاصل شود، الزام مرتکب یا  گانه جرم سقط جنین جمع گرددسه

داخت دیّه به عنوان مجازات سقط جنین ثابت خواهد بود مگر اینکه عمل عاقله به پر

 مرتکب مستوجب قصاص باشد.

در کنار دیّه مقرر کرده  عالوه براین مقنن در بسیاری از حاالت، مجازات تعزیری را

 جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد: موارد را به عنوان عنصر قانونیاست که در زیر 

اشخاص ذیل معاون جرم محسوب » قانون مجازات اسالمی 81مادهبرابر مفاد -الف

 شده و مستوجب تعزیر هستند:

 0.هرکسی که دیگری را تحریک و تهدید و ترغیب به جرم کند.0

  4. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند.4 

 . هرکس، عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید.1

نظامات  نکردن رعایتاحتیاطی یا تصدی وسیله نقلیه با بیاگر راننده یا م -ب

از موعود گردد به حبس از سه ماه الی یک  پیش وجب وضع حمل زن حاملهدولتی، م

 (.0104قانون تعزیرات مصوب  050ماده ) گرددسال محکوم می

 

                                                 
ای ادویه استعمال اگر عالماً، عامداً زن حامله.. »0115بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  041.ماده  0

 «س از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد...کند که موجب سقط جنین گردد... به حب
ای برای سقط جنین به طبیب و قابله مراجعه کند. اگر به وسایل اسقاط اگر زن حامله» قانون تعزیرات: 30.ماده  4

 «.گرددراهنمایی کند  به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می
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نیز مقرر  01150بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب  100با تصویب ماده 

موجب صدمه بدنی شود که  1084هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده »ت: شده اس

ماه تا شش ماه و پرداخت دیه باعث نقصان یا ضعف دایم شود مرتکب به حبس دو

 1گردد.محکوم می

 

 جهـنتی

در نظام حقوقی برخی  امروزه اگرچه اقدام به از بین بردن جنین در دید فقها و

زهم با آمار رو به افزایش این با شود لکن، ه تلقی میازکشورها  امری مذموم ومجرمان

زنانی که تحت تاثیر ط به دالیل گوناگون مواجه هستیم. بیشتر اقدام به سق له ومسأ

خونریزی  ایی چونهگیرند با آسیبعلل مختلف تصمیم به اسقاط جنین خود می

 حی و گاهید سالمت روانی، روهای ناشی از سقط غیر بهداشتی، تحدیشدید، عفونت

به منظور حمایت از حق حیات و زندگی جنین هرگونه  بنابراین رو هستند. همرگ روب

گردد،  باید در قانون، دفاع میرفتاری را که به هر نحو، موجب صدمه و آزار به جنین بی

های سنگینی در نظر گرفته شود تا از رواج  پیش بینی گردد و برای مرتکب آن مجازات

 د.آن جلوگیری گرد

و حق جامعه  حیات جنین تنها حق پدر و مادر نیست؛ بلکه حق مالک حقیقی)خدا(

 باشد و حفظ آن بر پدر و مادر واجب می باشد. نیز می

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -08381روزنامه رسمی ، شماره  64/61/15صوب های بازدارنده( م.قانون مجازات اسالمی) تعزیرات و مجازات 0

68/68/15. 
هرگاه بی احتیاطی، یابی مباالتی یا عدم ذعایت نظامات » بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی: 108.ماده  4

دولیت، یا عدم ممهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیر عمد شود به شش ماه تا سه 

 «گردد.رداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میسال حبس و پ
 .41/64/04 -00414رئزناهم رسمی شماره  04/05/04. قانون مجازات اسالمی) تعزیرات( مصوب  1
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 9هه حبیبی فریمانیـوجی

 

 

 ده بر خانوادهـر مطلوب گفتار پسندیـتأثی

 
 دهـیچک

 
های هوشمندی و معیارهای بارزترین شاخص از آن جا که گفتار از  

سنجش شخصیّت فردی و اجتماعی است، پایبندی به منطق استوار در 
 طلبد.مندی از عفّت کالمی را میسخن گفتن و بهره

در وصف اهمیت و ضرورت این تحقیق همین بس که قرآن کریم هدف 

ند که موجب ادنهایی و اصلی از امر ازدواج را رسیدن به آرامش و سکون می
شود و از اهداف این پژوهش شناخت خانواده می انس و الفت بین اعضای

های ارتباط گفتاری صحیح در خانواده و چگونگی تأثیر و نقش گفتار روش
آمدن احترام متقابل در بین  در تأمین سالمت روابط خانوادگی و به وجود

ش حاضر بر مبنای پژوهخانواده و آرامش بقاء در خانواده بیان شد.  اعضای
 ای گردآوری شده است. خانه روش تحقیق توصیفی و شیوه کتاب

 

 

 :یدـیکل واژگان

 امنیت روانی. ده سالم.خانوا گفتارپسندیده.

 

 

 

 

 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. . دانش 0
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 دمّهـمق

ها و داند و آغاز بروز قابلیتپایه اجتماع بشری را ازدواج و تشکیل خانواده می اسالم

کند و این نهاد اساس زندگی شخصیّت انسان و میها را از آن جا رصد توانایی ارتقای

ترین عامل تکامل جامعه بشر است و از این رو اسالم برای تأسیس و تحکیم این مهم

نهاد سرنوشت ساز و پیشگیری از فروپاشی آن رهنمودهای بسیار مهمّی ارائه کرده است 

عشق، محبّت و توان زندگی سرتاسر از که با سرلوحه قرار دادن این رهنمودها می

 معنویّت داشت.

یست و یکم، به آرامش و سالمت روان بیش از هرچیز دیگری بدر قرن خانواده 

گیرد اگر امروز صورت می رین جرایم و تخلّفاتی که در جامعهمحتاج است؛ زیرا بیشت

مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت به یک سرچشمه خواهد رسید و آن نداشتن 

ه نوع ارتباط و سالمتی روان در خانواده است. اساس این آرامش در خانه بآرامش خاطر 

کالمی که سرشار از محبّت و صمیمیّت  خانواده بستگی دارد. و نحوه گفتار بین اعضای

ها و استعدادها و در نهایت رسیدن به آرامش و سکون باشد مطمئناً باعث بروز قابلیّت

ارهای پسندیده و ناپسند و اثرات مطلوب و نامطلوب خواهد بود. بنابراین آشنایی با گفت

شود و ها در جهت تقویت و اصالح روابط اعضای خانواده از ضروریّات محسوب میآن

خانواده، پویایی و نشاط خانواده سالم  ب تحکیم و تقویّت محبّت بین اعضایموج

سالم اسالمی  هایترین دست آورد این شناخت آرامش روان در خانوادهشود که مهم می

 است. 

 های هوشمندی و معیارهای سنجش شخصیت فردی وگفتار از بارزترین شاخص

مستقیمی بین شخصیت، هوش، مهارت اجتماعی، میزان  اجتماعی است، همواره رابطه

اعتماد به نفس، احساس خود ارزشمندی و چگونگی سخن گفتن فرد، وجود دارد. 

نی که از مهارت اجتماع بیشتری برخور دارند. های رشد یافته و وارسته، کساانسان

هایی که اعتماد به نفس بیشتری دارند، رشد یافتگانی که برای خودشان و دیگران  آن

کنند، همواره ارزش قائل بوده، هدف معین و جهت مشخصی را در زندگی دنبال می

گان به گویند، برای وابستسنجیده و پسندیده، با منطق، زبان نرم و نیکو سخن می

سخن گفتن  ها، منطق قرآن زیباترین شیوهمکتب و وارستگان از خود محوری

 (.   50تا:است)افروز،بی



 10خانوادهبر در تأمین پسندیده گفتار مطلوب تأثیر

 

در نزد ما کتابی است که منطقش حق (51:)اسرا...َلَدَینَا کِتَابٌ ینْطِقُ بِالْحَقِّ وَ....

یرایی و مندی از عفت کالم، گبندی به منطقی استوار در سخن گفتن، بهره پای .است

های مطلوب و محبوب است. زبان نه ی شخصیتهای برجستهزیبایی گفتار از ویژگی

پیوندهای عاطفی،  ترین وسیله های نخستین رشد شخصیت بوده، مهمتنها از پایه

ترین نقش را در اجتماعی، انتقال تجارب و معارف غیرمکتوب بشری است، بلکه اساسی

 دار است.پرورش احساسات عهده

 

 ده در خانوادهـنقش گفتار پسندی-9

آموزند، بالطبع نیکو کودکان سخن گفتن را از اطرافیان به خصوص والدین می 

گیرند. زمانی که زبان و گفتار آدمی، از آفات نفسانی  سخن گفتن را هم از آنان یاد می

ذهن  مصون باشد، با لطافت، طراوت، شیرینی و گیرایی عجین شود، بیشترین تأثیر را بر

گذارد والدینی که در این امر مهم موفق هستند، بیشترین و روان مخاطبین به جای می

گذراند. البته با این شیوه سخن گفتن تأثیر را برشخصیت کودک و نوجوان خود می

شود؛ زیرا زن و شوهری که با گفتار نیکویی تأثیری فراوان نیز برخود والدین گذاشته می

یگر را باشد بایکدیگر سخن بگویند، تأثیری متقابل بر یکدکه از آفات نفسانی مب

 شود.گذارند که  سبب شیرینی و دوام بیشتر زندگی آنان می می

 41قرآن به کرّات بر خوش زبانی و حسن کالم تکیه کرده است. در بخشی از آیه ی 

 .مردم تکلم کنیدبه زبان خوش با  ...وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ...فرماید:سوره بقره می

به بندگانم بگو که به هنگام »گوید:میدر جایی دیگر، خداوند به پیامبرش

سخن گفتن کلماتی را به زبان بیاورند که نیکو و زیباست، چراکه شیطان همیشه در 

کمین است تا بین مؤمنین مشاجره و دعوا ایجاد کند؛ زیرا که شیطان دشمن آشکار 

 «.انسان است

بَادِی یقُولُوا الَّتِی هِی أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیطَانَ ینْزَغُ بَینَهُمْ إِنَّ الشَّیطَانَ کَانَ وَقُلْ لِعِ

کند الحق نیکوترین سخن را کسی برزبان جاری می»(01:)اسرالِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِینًا

وید و به غیر او از کسی چیزی جگوید و جز رضای خدا نمیکه جز حق نمی

 «هد.خوا نمی

قَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ

 .(80:)فصلت
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خوشا به حال کسی که مالک زبان خودش است و بر و به قول پیامبر اکرم

 :0145 )میرزایی، «یئَتِهٍطُوبی لِمَن مَلَکَ لِسانَهُ وَ َبکی عَلی خَط» کند.گناهانش گریه می

 .(144: 0388ح

شخصیت انسان زیر زبان او پنهان است، قبل از » فرماید:میامیرالمؤمنان علی

آغاز گفتار کالمت را سبک و سنگین کن و با محک عقل و معرفت آن را بسنج، پس اگر 

 خواهیکالمت برای خدا و در راه رضای خدا باشد، سخن بگو و اگر آنچه را که می

 بگویی برای خشنودی حق تعالی نیست،سکوت اختیار کن، که آن بهتر است.

ألمَرءُ مَخبُوءٌ تَحتَ لِسانِهِ فُزِنُ کَالمَکَ وَاَعرِضهُ عَلی العَقلِ وَ المَعرِفَةِ فَاِن کانَ للّهِ »

 .(431: 10: 0108مجلسی،«)فَتَکَلَّم بِهِ وَ اِن کانَ غَیرَ وذلِکَ فَالسُّکُوتُ خیرٌ مِنهُ

های الهی کالم است، کالمی پرمغز، لسانی نرم و مؤثرترین وسیله برای ابالغ رسالت

تواند رضای الهی و عبادت بزرگ و یا به لیّن. پرواضح است که کالم نیکو زمانی می

باشد که از روی  0(144: 0145:0138باالترین صدقه)میرزایی، ی پیامبرفرموده

حقیقت آن است که  ری از هرگونه آفات زبان باشد.صدق نیّت، صمیمانه، صادقانه و عا

نقش بسیار مهم و تعیین  در زندگی روزمره، و در جمع های خانوادگی، زبان شفاهی

در زندگی اذعان « کالم»ای دارد. پس چگونه ممکن است، انسان به نقش حیاتی کننده

گونه که مانتوجه باشد؟ هبی« گویش زیبا و گیرا»داشته باشد و بر حسن جریان کالم

 (.000تا:تر ذکر شد قرآن کریم تأکیدی فراوان بر گفتار گزیده و نیکو دارد)افروز،بیپیش

وجود گفتار در خانواده به معنی احترام گذاشتن به یکدیگر، در جریان گذاشتن 

برنامه های مربوط به خانواده  یکدیگر در مورد مسائل خانواده و مشورت در مورد

کدیگر شناخت پیدا زن و مرد نسبت به ی شود کهیب گفتار باعث میترتباشد. بدین می

بر اثر یافتن شناخت، به یکدیگر نزدیک بشوند و در صورت وجود تفاوت تالش  کنند و

باب  ،گفتار چنین کند، برطرف کنند؛ همد اشکال میکنند تا تفاوت هایی را که تولی

کند. در نتیجه در خانواده باز میمشورت را در مورد مسائل مختلف مربوط به خانواده 

توانند یکدیگر را محکوم در مورد هیچ حرکتی نمی شود. بنابراین،ولیت میمسؤتقسیم 

رو، گفتار در اند. از اینگیری نقش داشتهبکنند چون هم در جریان بوده و هم در تصمیم

 (.36 :0136کند)نادی،بهبود و استحکام زندگی مشترک نقش بسیار مهمی ایفا می

                                                 
 ..اَفضَلُ الصَّدَقَهِ حِفظُ اللّسان 0
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یکی از عوامل مؤثر در سازگاری و رفع تنش این است که همسران به یکدیگر نه 

« سخن طیِب»نانسخن ناپسند بگویند و نه ناپسند بگویند؛ بلکه ضرورت دارد بین آ

گاهی در معنای آن توسعه داده  است و« خبیث»نقطه مقابل « طیِب»مبادله شود. 

خنی که ناپسندی در آن نیست. باید سخن پاک، یعنی س: شودشود و گفته می می

با زبان (41:)بقرهوَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فرماید:پسندیده سخن گفت. قرآن کریم می

و به نام و القاب زشت (00:)حجراتو التَنابَزوا بِاأللقابٍ خوش با مردم تکلم کنید

 .یکدیگر را مخوانید

وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ فرماید:یسخن ناپسند م خداوند از سوی دیگر درباره

طور عام ناپسندی و انسان ها به « وای بر هر عیب جوی هرزه زبان(4:)همزهلُمَزَةٍ

آیند. برای سازگاری و تأمین سالمت تابند و در صدد مقابله با آن برمی زشتی را برنمی

ندی و  روانی خانواده، ضروری است همسران در محتوای کالم و ساختار آن از ناپس

مکروه بپرهیزند. هم سخن خوب بگویند و هم خوب سخن بگویند. در بسیاری از موارد 

تنش و ناسازگاری را فراهم کرده است.  وبی که به خوبی ادا نشده، زمینهسخن خ

 (.011: 0136دهد بر باد)حسن زاده،معروف است که زبان سرخ سرسبز می

رابطه مستقیمی با گفتار دارد. از  دانید خوش اخالقی و حسن خلقطور که می همان

درباره حد حسن خلق سؤال شد و حضرت در بیان مصداق آن به سه  امام صادق

)ابن «تُلِینُ جانِبَک وَتُطِیبُ کالمُکَ وَ تَلقی إخاکَ بِبِشرٍ حَسَنٍ:»چیز تصریح فرمودند

القات گو باش و برادرانت را با روی خوش م خو و خوش نرم( »8/804: 0138بابویه، 

 «کنی.

 پردازیم:اند که به بررسی آنها می فه معرفی شدهدر این روایت سه مؤلّ

است و « تُلِینُ جانبَک»نخستین مؤلفه : پذیری نرم خویی و انعطاف -الف      

تواند بیانگر نرم خویی و انعطاف پذیری در  باشد که میه معنا پهلو وکنار میب« جانب»

توضیح این عامل باید به چند نکته توجه نمود؛ یکی  باشد و درتعامل اجتماعی می

، کنار هم قرار گرفتن روح و ها نیستکه تعامل یعنی کنارهم قرار گرفتن بدن این

هاست. دیگری همان گونه که اجسام مادی و جرم دار، نوع سخت و نرم دارند. روح  روان

گردد که تماس روحی ها نیز نوع سخت و نرم دارند. باتوجه به این دو نکته مشخص می

روحی که در کنار یکدیگر قرار  تواند سخت یا نرم باشد. اگر دومیان همسران، می

زنند و ممکن است به طور کلی گیرند، سخت و خشن باشند، به یکدیگر آسیب می می
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شکسته شوند. اما اگر نرم باشد ممکن است و بلکه حتماً با یکدیگر برخورد خواهند 

گردد. این اعث کاهش آسیب و هضم شدن مشکالت ارتباطی میداشت، اما نرمی ب

پذیری است که تعامل را لذت بخش کرده و موجب برانگیخته شدن  نعطافهمان حالت ا

 عاطفه مثبت می گردد. 
بگیرند، دو توانند به راحتی در کنار هم قرار گونه که دو جسم سخت نمی همان

 دگی آرامی داشته باشند. توانند در کنار هم زناخالق خشن نیز نمی

وَقُلْ لِعِبَادِی یقُولُوا الَّتِی هِی أَحْسَنُ إِنَّ فرمایند:خداوند متعال در قرآن کرم می

 .(41:)اسراالشَّیطَانَ ینْزَغُ بَینَهُمْ

سخنان  ترین باشد چراکه شیطان به وسیلهبه بندگانم بگو سخنی بگویند که به

 .کنندمی ناموزون! میان آنها فتنه و فساد

آموزد، چون گاهی مؤمنان خداوند در این آیه روش بحث با دشمنان را به آنها می

طبق روشی که از قبل داشتند با هرکس که در عقیده با آنها مخالف بود به خشنوت 

خواندند. قرآن مؤمنان را از این کار پرداختند و آنها را صریحاً اهل جهنم و عذاب میمی

کند تا از یوت به نرمش و لطافت در بیان  و انتخاب بهترین کلمات را مدارد و دعباز می

 (.41: 0140)احمدی،فساد شیطان بپرهیزید

یکی از راه های تماس میان اعضای « شنیدن -گفتن»: گویی خوش -ب

انگیزاننده تواند بروردار است. این تماس میهاست که از اهمیت باالیی برخ خانواده

ودّت، صمیمیت و گویش نقش مهمی در مرو شیوه باشد. از این عاطفه مثبت یا منفی

های انسان از یک منظر دو بُعد دارد: یکی  خانواده دارد. گویش آرامش روانی اعضای

ش قالب و دیگری محتوا. مراد از قالب، آهنگ سخن است. سخن، به لحاظ آهنگ یا گو

ن و سخا فرزندان همسر ی خراش عاطفه منفی خراش است یا گوش نواز. سخن گوش

انگیزد. از این رو، لحن نرم، مالیم و مالطفت آمیز در نواز عاطفه مثبت را برمی گوش

تواند نقش مهمی در تقویت مودّت، صمیمیت و آرامش روانی سخن گفتن با همسر می

 و یا نواز خن است. سخن به لحاظ معنا، یا دلداشته باشد. مراد از محتوا، معنا س

انگیزد. سخن خراش، عاطفه منفی همسر یا فرزندان را برمی سخن دلخراش است و  دل

انگیزد سخن دل نواز، سخنی است که از نظر عاطفی، پیام دل نواز، عاطفه مثبت را برمی

و از نظر شخصیتی موجب حرمت و تکریم همسر یا فرزند  باشد، نه نفرتآور محبت 

، نقش مهمی در نه و محبت آمیزرو، سخن محترماباشد نه تحقیر و توهین وی از این
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و خانواده دارد. در قرآن کریم چند ویژگی برای سخن آمده که  تقویت ارتباط اعضا

( 40:بقره«)قُولِوا لِلنّاسِ حُسناً»است. « حسن»؛ یکیگویی را تعریف کند تواند خوش می

حِبُّونَ أَن قُولُوا لِلنّاس أَحسَنَ ما تُ» درباره این سخن خداوند فرمود: که امام باقر

یُقالَ لَکُم فَاِنَّ اهللَ عَزَّوجَلَّ یُبغِضُ الَّعّان السَّبَّابَ الطّعّانَ عَلی المُؤمنِینَ الفاحِشَ المُتَفحَّشَ 

بامردم به گونه ای نیکو سخن «»السّائلَ المُلحِفَ وَ یُحبُّ الحَیَّی الحَلیمُ  العَفیفَ المُعَفِّفَ

ن گونه سخن گفته شود زیرا خداوند، نفرین گر بدگوی بگویید که دوست دارید با شما آ

طعنه زن بر مؤمنان و بد زبانِ فحّاش و گدای سمج را دوست ندارد و سالم کننده ی  

 (.850/ 144: ح0143ابن بابویه،«)بردبار و عفیف عفت پیشه را دوست دارد
ل قُبح است که ( حُسن در مقاب4:نساء«)قُولُوا لَهم قَوالً معروفاً« »معروف»دیگری   

به معنای زیبایی و نیکی و پرهیز از زشتی است. معروف در برابر منکر است که به 

 معنای امر شناخته شده و پذیرفته شده و پرهیز از ناپسندی است.

ترین گونه ترین و حساسیکی از گسترده« دیدن -چهره»: رویی خوش -ج

تواند به ویاترین پیام را میتماس ما با دیگران است. در این میان حاالت چهره گ

کنند. یاد می« ارتباط غیرکالمی»مخاطب منتقل سازد. روانشناسان از چیزی به نام 

عالئم غیرکالمی غالباً اطالعات ارزشمندی درباره احساسات دیگران در اختیار ما قرار 

ره کنند. حاالت چهدهند و نقش مهمی در بسیاری از اشکال تعامل اجتماعی ایفا میمی

 روند. سخنور رومی،ترین راه های ارتباط غیرکالمی به شمار میو تماس چشمی از مهم

مقصود وی « چهره، تصویر روح است.»گفته است: بیش از دو هزار سال پیش 0سیسرون

روانی انسان غالباً در چهره  -ها، احساسات و سایر خصوصیات روحیآن است که هیجان

فرستد های غیرکالمی برای همسر میاالت چهره، پیامشود. بنابراین، ح وی منعکس می

تواند عاطفه را برانگیزد. خوش رویی حالت مثبت و خوشایندی است که عاطفه و می

سازد. از آن جا که اسالم به روابط و تعامل انگیزد و رابطه را دلپذیر میمثبت را برمی

و بودن را مورد تأکید دهد، بشاش بودن و خوش رمثبت با دیگران اهمیت فراوان می

قرارداده است. این ویژگی چنان اهمیتی دارد که یکی از مکارم اخالق پیامبران، 

 .(080تا081: 0143صدیقین، شهدا و صالحان بوده است)پسندیده،

                                                 
1 .  sisron.m 
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شود که انسان خوش اخالق باید آراسته به این سه از این روایت چنین برداشت می

 توان با رابطهچرخد، میدو مؤلّفه آن حول گفتار میمؤلّفه باشد و با توجّه به این که 

 تنگاتنگی که بین خوش اخالقی و گفتار است پی برد.

 گو با فرزندانو تأثیرگفت -9-9

 های مختلف دارند وشخصیت کنند؛ زیرا گو نمیو ن خود گفتوالدین با فرزندا همه

ل فرزندپروری گو نوع و مدو فرزند برایشان ارزش یکسانی ندارد. وجود یا عدم گفت

دهد. هرنوع مدلی تأثیری بر چگونگی شخصیت و فرهنگ فرزندان والدین را نشان می

. مردها هم با همسر خود گو هستندو تعدادی از والدین اهل گفت خواهد گذاشت.

کنند، وی را در کنند،کارهای بیرون از خانه را برای همسرشان تعریف می گو میو گفت

خود را  ها نیز کارهای روزمرهگذارند. زنشخصی خود میای و جریان کارهای حرفه

کنند. هردو در مورد کارهای مربوط به زندگی مشترک با برای همسرشان تعریف می

کنند، به همین ترتیب با فرزندان خود از همان کودکی نیز  همدیگر مشورت می

محبت است که گو و سخن گفتن آنان زیبا و سرشار از و کنند.که این گفت گو میو گفت

القَولُ الحَسَنُ یُثرِی المالَ و »فرمایند:در رابطه با گفتار و سخن زیبا میامام سجاد

: 0138ابن بابویه،«)یُنمِی الرِزقَ و یُنسِی فِی األجَلِ وَ یُحَبَّبُ الی األهلِ وَ یُدخِلُ الجَنَّهَ

عقب می اندازد و  دهد، اجل را بهسخن زیبا دارائی را زیاد و روزی را افزایش می(»4

 «کند.انسان را نزد خانواده محبوب و وارد بهشت می

ترین چیزها برای او )کودک( ارزش انسانی قائل هستند. در این حالت در مورد ساده

کنند. طبعاً کنند. به او چیزی را تحمیل نمیاش توجه می حتی خرید لباس او به عقیده

ه و رشد کرده و در زندگی خود افرادی در چنین فضایی خالقیت فرزندان بیشتر شد

 قع در چنین شرایطی هردو بخش اعضایخالق و مطمئناً موفقی خواهند بود. در وا

باشند، در این حالت، خانواده دارای ارزش یکسانی بوده، ولی دارای وظایف متفاوتی می

انسانی برابر آور خانواده بوده، هم با ارزش گذاشتن برای فرزند به عنوان والدین، هم نان

 شود.گو و مشورت میو به احساسات فرزندان توجه دارند، یعنی با فرزند گفت

ه به داشتن جایگاه خاص خود، آزادی عمل داشته باتوجّ خانوادهاعضای زمانی که 

ولیت کمتر است و مشورت، ارزشی برابر بزرگساالن ولی با مسؤباشند، فرزند دارای 

گیرد و در انجام های جمع، محور اصلی قرار میواستهها و خهمکاری، توجه به گفته

گونه تحمیلی نسبت به دهند و هیچفرزند را در جریان قرار می خانه، امورِ دیگر اعضای

هایی مهم نیست، بلکه پیشرفت فرزند وجود ندارد. در این حالت پیشرفت فرد به تن
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 پیشرفت یک یا همه خانواده مِالک است. در واقع همکاری دسته جمعی برای اعضای

شود. یکی از نکات برجسته در این نوع رابطه مدت زمانی است که اجرا می اعضای

دهند و با همدیگر به بحث و گفتگو والدین به یکدیگر و به فرزندان خود اختصاص می

نشینند و در واقع فقط گفتِ تنها نیست، بلکه شنودی هم وجود دارد و دراین حالت  می

سی برقرار است. در چنین حالتی به دلیل وجود گفتگو و رابطه دموکراسی رابطه دموکرا

زبانی های موفقی بوده و از نظر غالباً فرزندان عالوه بر داشتن شخصیت سالم، انسان

 (.38و31: 0136)منادی،دارای زبان غنی خواهند بود

رای فرزندان تر است؛ زیرا آنان الگو بگو پررنگو ه نقش پدر و مادر در این گفتالبتّ

باشند و نحوه گفتار آن دو باهم و احترام متقابل آنها به یکدیگر و بافرزندان. حین می

گذارد. آنان به بچه از نظر تُن صدا با یکدیگر باید گو در فرزند آنان تأثیر میو گفت

بگویند: چگونه صحبت کن، کجا صحبت کن، کجا صحبت نکن، از نظر فصاحت و 

لقمان یک جمله دارد و این جمله  قرآن در سورهکن.  چگونه صحبتبالغت باید بگویند 

فهماند که چگونه باید با دختر و پسرشان حرف به همه مخصوصاً به پدر و مادرها می

مٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یعِظُهُ یا بُنَی لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْفرماید:بزنند و می

پسرجان »گفت: کرد، میوعظه میلقمان به پسرش م : وقتیفرماید (می01)لقمان:عَظِیمٌ

در این آیه شریفه سه نکته به کار «. من! شرک نیاور برای اینکه شرک گناه بزرگی است

 رفته است:

خواهی حرف پسرکم، عزیزم، جانم، یعنی وقتی با پسرت یا دخترت می«: یا بُنیَّ. »0

 یزم، جانم.بزنی، بگو عز

 ؛ یعنی با موعظه با تلطّف، با مهربانی با او حرف بزن.«وَ هُوَ یَعِظهُ. »4

 (.        030: 0140با استدالل با آنها سخن بگو)مظاهری،« اِنَّ الشِّرکَ لَظُلمٌ عَظیمٌ. »1

های غیرمعقول و یا گاهی اوقات والدین در مقابل اصرار زیاد کودکان برخواسته

اری تند و نامناسب با آنها دارند، ولی حتی در چنین موقعیتی گفتار غیرممکن، گفت

 تر است.محبت آمیز مناسب و مؤثر

حج به جای آوردند و سپس  که امام رضاکند که در سالینقل می میة بن علیا

نیز همراهشان بودند. امام به خراسان رفتند، من در مکه همراه امام بودم و امام جواد

به وداع کردند. وقتی طوافشان تمام شد، بر طرف مقام ابراهیم رفتند و در ی کعبا خانه

که خردسال بودند. بردوش خود آنجا نماز گذارندند. موفق )غالم حضرت( جواد

به طرف حجر اسماعیل رفتند در آنجا نشستند و این امر مدتی  داد. جوادطواف می



 0131ز و زمستان شماره هفتم، پایینبـی(، سال چهارم،  های علوم اسالمی)یـاس دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 14

 ایشان فرمودند:« برخیز! جانم به فدایت باد» طول کشید و موفق به او گفت:

شان غم نمایان شد. موفق به سوی و در چهره« خیزم تا وقتی که خدا بخواهد برنمی»

در حجر نشسته است و جانم به فدایتان باد! جواد» آمد و گفت:امام رضا

« برخیز! ای حبیب من»آمدند و فرمودند: به طرف جوادامام« خیزد. برنمی

کنید که که شما با کعبه چنان وداع میخیزم، در حالیچگونه بر» فرمودند: جواد

برخیز! »فرمودند:  برای سومین بار امام رضا« گردید!گویا هرگز به سویش باز نمی

در یابیم که امام رضابرخاستند. از این روایت درمی و جواد« ای حبیب من

قُم »میزی نظیرهرگز به او تندی نکردند؛ بلکه با جمالت محبت آمقابل اصرار جواد

 (.13: 0144و با صبر و حوصله فرزند خردسالشان را قانع کردند)پورامینی،« یا حبیبی!

 احترام گفتاری -2-9

اسالم باتوجه دادن، به پیروان خود به یک سلسله مسائل که در ظاهر خیلی قابل 

ی توجه نیست و در واقع بسیار اهمیت دارد، راهی را به آن نشان داده که موجب بقا

حیات خوب آدمی است و از جمله آنها ادب سخن گفتن و احترام گفتاری است و یکی 

سَلِّم علی أهلِ بَیتِکَ » فرمایند:میاز آن آداب و ادب، سالم کردن است. پیامبر

 (.448: 0141محمدی ری شهری، «)یَکثُرُ خَیرَ بَیتِکَ

گونه برخوردها در این« ات زیاد گردد.ات سالم بگو تا برکت و خیر خانهبرخانواده»

ای های خردمند و با شخصیت است، جاهالن و نابخردان از آن بهرهخور شأن انسان

آورد؛ بلکه مهر و محبت  نیست. یک سالم نه تنها ارزش و شخصیت انسان را پایین نمی

احوال پرسی و صبح به خیر گفتن آن هم با کلمات  کند.را در طرف مقابل افزون می

تواند از ای میشین و... کمترین چیزی است که انسان بدون صرف سرمایهزیبا و دلن

شریک زندگی خود استقبال کند و محبت او را جلب نماید. در آنچه در این جا مدنظر 

است یک مسأله عاطفی و روانی است. آن ابراز و اظهار دوستی است به همسر. رسول 

لی، حرعام«ً)مِن قَلبِها اَبَدا حُبُّکِ الیَذهَبُقَولُ الرَّجلُ لِلمَرأةِ اُ»فرمایند:میخدا

مرد اگربه همسر خود بگوید من شما را دوست دارم هرگز از قلبش »(46/01: 0863

 «رود.بیرون نمی

اش در صلح، صفا و خواهد بندهها حاکی از آن است که خداوند میاین تمام

قرار نداده است. همه کسی را بنده زر خرید کسی  صمیمیت زندگی کند. خداوند هیچ

در راستای بندگی او باید باشند. زن و شوهر فقط یک تعهد معنوی و اخالقی در قبال 
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یکدیگر دارند. تحقق این عهدنامه و ضمانت اجرایی آن رعایت حقوق یکدیگر و توجه به 

 (.41: 0141دستورات خداوند و ارزش قائل شدن به همدیگر  است)زنجانرودی،

کنند و اجازه ها را از ما دور میگیرند و خوبیرا از آدم می بعضی واژه ها رشد

دهند که ما به آینده روشن و درخشان فکر کنیم، واژه ها خود به دو دسته تقسیم  نمی

 گذراند.شوند و هرکدام آثار روانی خود را میمی

 سازدکند و فرد را افسرده میب که دستگاه عصبی را تخریب میهای مخرّ واژه -الف

 که بحث از این واژه ها در فصل آینده خواهد آمد.

کند و فرد را شاداب و سرزنده های سازنده که دستگاه عصبی را متعادل می واژه -ب

 دارد.نگه می

شود، بیان ها استفاده میها و کلمات سازنده و مفید را که در خانوادهبخشی از واژه

ام وفادار خواهم ماند، نی که باتو بستهکنیم: من به کمک تو امیدوارم، من به پیمامی

کشی الحمداهلل فرزندان خوبی داریم، من از شما بسیار ممنونم، همین که زحمت می

کنم، خیلی خوشحالم که نمازت را به برای من ارزشمندی، من به وجود تو افتخار می

شوم، همسر خوبم دوستت کنید خیلی خوشحال میخوانی، شما تالش میموقع می

خواهم صدایت را ارم، من تا زنده ام در کنار تو خواهم ماند،گاهی به من زنگ بزن، مید

 بشنوم، خداوند سایه شما را باال سر ما حفظ کند. انشاءاهلل.

منتظر « امید و آرامش»دارند، درهایی که اعضای آنها همدیگر را گرامی میخانواده

های روانی هر و فرزندان را از بیماریهای سازنده، زن و شو الطاف خداوند هستند. واژه

ها کند. در این خانواده کند و خود باوری و اعتماد به نفس را تقویت میواکسینه می

ها بین زن و شوهر عشق معامله توان مشاهده کرد. در این خانوادهبرکات خداوند را می

دانای در این  دهند اخالق، علم وشوند و گل و میوه میشود. فرزندان بارور می می

گیرند و احترام متقابل بین اعضای خانواده وجود دارد. این خانواده ها شکل می

ها از خداوند راضی که}آنها یک عالمت مخصوص دارند و آن عبارت است از این خانواده

هم از آنها راضی است{. خداترس بودن، رعایت تقوای الهی، کنترل هستند، خداوند 

های های خداوند بودن و گرامی داشتن همدیگر از ویژگی گزار نعمتزبان از گناه، شکر

 (.01: 0136کنان،هاست)علیزاده کوزه این خانواده
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 های مثبت آثار روانی واژه -3-9

ها امید و بالندگی ترزیق گذارند و به آنواژه مثبت آثار روانی خوبی در افراد می

 آوریم: کنند که بخشی از آنها را می می

. داشتن اشتهای 1. سالمت اعصاب، گوارش و بدن4نظم بودن جریان خون. م0

. شادابی چهره و تصویر مثبت از 0. احساس خود ارزشمندی5خواب مناسب. 8مناسب

مندی به زن و فرزند خود  . عالقه4. داشتن برخوردهای مناسب و صمیمی1خود داشتن

. احساس 06گی آیندهبه زند . صبور و باحوصله بودن و امیدواری3و به کار و تالش خود

. توانایی 04. تقویت ارتباط عاطفی بین زن و شوهر و فرزندان00آرامش روانی و درونی

های  . باور داشتن به خود و داشته01کنترل هیجانات و خشم وداشتن تعادل رفتاری

. رغبت به انجام کارهای مثبت و تقویت توانایی 08خود واحترام به خود و دیگران

 .امحیط)همان(انطباق ب

 گفتاری آثار خوش -4-9

 گفتاری در خانواده نتایج زیر را دربردارد: خوش

 صفای زندگی -9-4-9

بخشد و گفتاری، باعث طروات و شادابی در زندگی است؛ به زندگی روح می خوش

دگفتاری است که زندگی را تیره رهاند. بدزبانی و بمعنای میآن را از خمودی و بی

برد. زن و شوهر در این زندگی احساس شادمانی ندارند ن را از بین میکند، صفای آ می

کنند و چون دایره تحمل آنان محدود گذرد، احساس تنگی میو از آنچه در آن می

اضطراب و طالق را  دهد.است، به ناچار این ویژگی عوارض خود را در زندگی نشان می

 توان از عوارض بدگفتاری به شمار آورد. می

 امنیت و سالمت -2-4-9

های یک زندگی مطلوب، وجود امنیت و آرامش خاطراست. انسان همیشه از ویژگی

ها از رفتارهایی که خواهد، مطمئن باشد و در زندگی چیزی او را تهدید نکند. انسانمی

 کنند تا مبادا امنیت زندگی آنان را تهدیدکند.به ظاهر مخاطره آمیز است، دوری می

آمیز  به دنبال دارد و هم زندگی مسالمتگفتن، هم امنیت خاطر پسندیده سخن 

سازد. کاری که دشمنی دیگران را به دنبال داشته بادیگران را در زندگی فراهم می

اندازد و هم زندگی مسالمت آمیز را باشد، هم امنیت خاطر را درزندگی به مخاطره می
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م بداست؛ چراکه زندگی خودمان جان هزند. ناسزا گفتن حتی به موجودات بیبرهم می

 کند.را تهدید می

که آنها مأموریت خود را انجام به بادها ناسزا نگویید، چرا»فرماید:میپیامبراکرم

شوید و ها، روزها و شب ها، ناسزا  نگویید که مرتکب گناه می ها، ساعتدهند، به کوه می

  .(4/114: 0105کلینی،«)گردد.ناسزا به خودتان برمی

گیرند؛ اما نتیجه منفی آن جان هدف تیر ناسزا قرار میجا موجودات بیاین

گویند. پس ضروری است که برای تأمین شود که ناسزا میگریبانگیر جاندارانی می

 سالمت روانی، پسندیده و سزوار سخن بگوییم.

 لیاقت مادری -3-4-9

ن مقدمات برای های زندگی مشترک، بقای نسل و آماده کردترین هدف یکی از مهم

از  کند پدر شود و زن بیش از او آرزوی مادری دارد.داشتن فرزند است. مرد آرزو می

تواند مدال مادری را برگردن بیاویزد که خوش زبان باشد.  دیدگاه اسالم زن هنگامی می

دهد ی کند. این نشان میدار شدن او جلوگیرتواند از بچهچنانچه بدزبان باشد، مرد می

با دار شدن؛ مبتنی بر خوش زبانی است و نیز آورده شدن آرزوی زن در فرزندبرکه 

افزایش تعداد افراد خانواده مقدمات بیشتری برای تأمین سالمت روانی خانواده نیاز 

است و باید در میان اعضای خانواده حس همکاری و همفکری بیشتری احساس شود؛ 

 توان به این نیاز پاسخ داد.زبانی می بدزبانی تأمین کننده این نیاز نیست؛ با خوش

 ند بر خانواده ـثیر گفتار ناپستأ -2

ناسنجیده و ناپخته حرف زدن، زدگی و نابخردی به هنگام سخن گفتن،  عوام

طور سخنان زشت و رکیک به زبان آوردن، در خور شأن یک انسان واال و با  همین

ترین حرف نادرست و  وچکک هم با یک نفر شریک دائمی زندگی.شخصیت نیست. آن

زشت کافی است که از زبان انسان بیرون آید، اگرچه از روی اشتباه و سهو باشد. انسان 

های دهد و پایهها او را بی ارزش جلوه میکشد و در دیدهرا از مقام بلندش پایین می

 سازد.زندگی مشترک خود را متزلزل می

ثبات است، گفتار پاک و زیبا وم و بیثمر، شگفتارناپاک و زشت به مانند درخت بی

  فرماید:همچون درخت پرثمر، پاک و استوار است. خداوند در این رابطه می
أَلَمْ تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیبَةً کَشَجَرَةٍ طَیبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی »

بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ *السَّمَاءِ

وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ * یتَذَکَّرُونَ
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ضِلُّ اللَّهُ یُفِی الْآخِرَةِ وَ حَیاةِ الدُّنْیا وَیثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْ *قَرَارٍ

 .(41-48:)ابراهیم«الظَّالِمِینَ وَیفْعَلُ اللَّهُ مَا یشَاءُ

ای را به درخت زیبایی مَثَل زده ای رسول ندیدی که چگونه خدا کلمه پاکیزه»

و ی آن به آسمان رفعت و سعادت بَر شود ی آن برقرار باشد و شاخهکه اصل ریشه

های مأکول خوش دهد. )مثل جان پاک آن درخت زیبا به اذن خدا همه اوقات میوه

با دانش، معرفت، افکار و کردار نیکو در منفعت دائم برای خود و دیگران بدان درخت 

آورد. مثل کلمه های واضح برای تذکر مردم میزیبا پرثمر ماند(. خدا این گونه مَثَل

اش به قلب زمین نرود بلکه روی زمین افتد ه ریشهپلید مانند درخت پلیدی است ک

و زود خشک شود و هیچ ثابت و بقائی نخواهد یافت.خداوندکسانی راکه ایمان 

گرداند، ستمکاران را اند در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار ثابت و پایدارمی آورده

 «.دهد سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام میگمراه می

 کند:مهار نکردن زبان را عامل دخول در آتش قهر الهی معرفی می امام علی  

وَمَن کَثُرَ کَالمُهُ کَثَُرَ خَطَؤُهُ وَ مَن کَثُرَ خَطَؤَهُ قَلَّ حَیاؤُهُ وَ مَن قَلَّ حَیاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ » 

لِمَ اَنَّ کَالمُهُ مِن عَمَلِهِ قَلَّ کَالمُهُ مَن قَلَّ وَرَعُهُ ماتَقَلبُهُ وَمَن ماتَ قَلبُهُ دَخَلَ النّارَ... وَمَن عَ

 .(564/ 183: ح0114نهج البالغه،«)اِلّا فیما یَعنِیهِ

کند و هرکس اشتباهش زیاد شود شرم و کسی که زیاد سخن گوید زیاد اشتباه می»

شود و هرکس شرم او اندک شود، پرهیزکاری او نیز کم خواهد شد و و حیایش کم می

میرد و هرکه دل مرده شود در آتش جهنم اریش کم شود دلش میکسی که پرهیزگ

داخل خواهد شد و هرکس بداند که گفتارش جزو اعمال اوست، جز در موردی که 

 «گوید.تصمیم گرفته و برای او مفید است سخن نمی

گو ظرف طالیی را ماند که درونش لجن ریخته باشند؛ انسان بدزبان و زشت

الجَنَّهُ حَرامٌ عَلی کُلِ فاحِشٍ أن یَدخُلَها)فیض کاشانی، »فرماید:میپیامبراکرم

 «باشد.بهشت برهمه کسانی که بدزبان و زشتگو هستند حرام می(»5/405: 0141

از »؛)همان(اَیّاکُم و الفُحشَ فَأنَّ اهللَ ال یُحِبُّ الفُحشَ وَ لَا التَّفَحُشَّ»فرماید:و باز می

 «دارد.ن خداوند انسان بدگو و بدزبان را دوست نمیبدزبانی و زشتگویی بپرهیزید چو

کرامت نفس انسان مانع از آن است که سخن ناخوشایندی را به زبان آورد و موجب 

های نیک انسان است، تا رنجش خاطر عزیزی بشود. زبان وسیله رفع حوائج و خواست

د متوسل به جایی که خرد و منطق حاکم است، کالم و زبان نرم در اختیار است نبای

شود زبان به شکوه، گالیه و رفع بدزبانی شد.. آنجا که انسان ناگزیر است و وادار می
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مشکلی بکند، نیاز به سخن زشت و کالم بد گفتن نیست. اگرانسان بخواهد حرفی بزند 

اول اندیشه »اول باید به عاقبت سخن خویش فکر کند؛ آنگاه حرف بزند به قول سعدی 

 (.40: 0141سوی زنجانرودی،مو«)وانگهی گفتار

ها،  خود زن و شوهر هستند؛ لجاجت زنندکه به خانواده آسیب میین کسانینخست

های روانی، ضعف ایمان، از خدا نترسیدن، عدم گذشت، تشکر نکردن  ناآگاهی از ویژگی

ها از اخالق و... های تحقیرآمیز، انجام گناه، دوری عملاز همدیگر، به کار بردن واژه

آنها از زندگی خود لذت ببرند بلکه بیشتر ث شده است که زن و شوهر نتوانند باع

هاست که بین آنها طالق عاطفی اتفاق افتاده و زندگی فرسایشی و گذرا دارند و سال

شود. هر دو در جمع زندگی کوچکترین کلمه احترام آمیزی بین آنها رد و بدل  نمی

اشکال کار کجاست؟چرا این چنین شده است؟  کنند اما در اصل تنهای تنها هستند.می

ورزند و آن برند و به آن تأکید میبسیار از زن و شوهرها از یک چیز مهم رنج می

گویند دعوای ما از یک واژه و کلمه در زندگی زناشویی است. آنها می« رنجش کالمی»

 (. 541: 0141کنان،شروع شد)علیزاده کوزه

و شوهرها در شبانه روز به طور میانگین شش  گوی کالمی مفید بین زنو گفت»

ساعت شش  توانند در عرض بیست و چهارزن و شوهر فقط می دقیقه است. یعنی

تحریک  .«دقیقه حرف خوب و آرامش بخش بزنند. یعنی اکثر کلمات بار منفی دارند

های فرد دارند. این شود، تأکید بر نداشتکننده هستند، به گذشته فرد پرداخته می

شوند و مقاومت فرد را افزایش کلمات اکثراً دفع کننده هستند، پیوسته تکرار می

کنند و کنند، زمینه افسردگی را فراهم میدهند. خود پنداره منفی را تقویت می می

زنند. فرد را به کنند و به بهداشت روان فرد آسیب میپرخاشگری را تشدید می

کنند، فاصله افتادن ه طالق عاطفی را فراهم میکنند، زمین العمل مقابل وادار می عکس

گیرند آیا با این کلمات ها و خالصه یک زندگی شیرین را از دست انسان میبین دل

ها را به دست آورد؟ آیا با این تواند دلتوان زندگی آرامی داشت؟با این کلمات میمی

توان پدر خانه را سربلند توان مادر خانه را شاداب نگه داشت؟بااین کلمات میکلمات می

توان بهداشت روانی فرزندان را تضمین کرد؟ آیا با این نگه داشت؟ آیا با این کلمات می

توان رضایت پروردگار را به دست آورد؟کج فهمی، بدفهمی زنان و مردان از کلمات می

گوید: مواجه شود. مرد به زن می همدیگر باعث شده است که کلمات آنها هم با مشکل

گفتن این جمالت یعنی ویران کردن ساختار « خورد!ات حالم به هم میاز دیدن قیافه»

روان زن، یعنی زن خود را با دست خود بیمار کردن، یعنی خنده و شادی را از او 
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یشان شنوایی گرفتن، یعنی زمینه افسردگی را فراهم کردن؛ زیرا زن ها دستگاه عصبی

تو مرد »پذیرند یا اینکه زن به مرد بگوید:و آسیب است و در برابر کلمات منفی حساس

گفتن این کلمات یعنی پدر خانواده را پیش « یستی که اگر مرد بودی مثل فالنی.ن

ها ضایع کردن، یعنی احساس ارزشمندی را از او گرفتن، با گفتن این کلمه اراده و بچه

رامتزلزل کردن؛ زیرا پدر اعتماد به نفس را از او گرفتن، یعنی با دست خود ستون خانه 

 (.00همان،«)است و آن را باید حفظ کرد ستون خانواده

یابد. شکند و دیر ترمیم میدل مردان زود می شود، ت چنین برداشت میبیشتر اوقا

شود، دقت کند، هایی را که در زندگی زناشویی به کار برده میپس کلمات و واژه

کلمات و  دارد که ممکن است مثبت باشد یا منفی. برد بار روانیکلماتی را که به کار می

کنیم و این کلمات اد ارسال میهایی هستند که ما برای افرها همچون بستهواژه

های مهربانی باشند)مثبت( کلمات اگر های انفجاری باشند)منفی(یا هدیهتوانند بسته می

کنند اما اگر تکرار می یکبار یا کم گفته شوند با بخش خود آگاه ذهن ما ارتباط برقرار

های کنند. وقتی زن و شوهر در منزل خوبیشوند با بخش ناخودآگاه ارتباط برقرار می

دانند این کلمات کنند و پیوسته خود را شایسته این همسری میهمدیگر را بیان می

شوند می« همان»ماند و در واقع آنها شود و در ناخودآگاه آنها می جزو تفکرات آنها می

 «زن و شوهر خوشبخت.»کنند یعنیگویند و فکر میکه می

اَلکالمُ فی وِثاقِکَ مالَم  »فرمایند:در این مورد سخن زیبایی دارند و میامام علی

که تا زمانی(»140/501: ح0114نهج البالغه،«)تَتَکَلَّم بِهِ فَإذا تَکَلَّمتَ بِهِ صِرتَ فی وثاقِهِ

نشده است، سخن در اختیار توست، اما وقتی سخن  ای و از دهان تو خارجسخن نگفته

 .«از دهانت خارج شد تو در اختیار سخنی

چه بسیار دیده شده است که یک سخن نسنجیده یک خانواده را از هم پاشیده 

ها، بخصوص که ایام عید خانوادهنیاز دارند. همچنان« واژه تکانی»ها به است. خانواده

شویند، کنند. میها را پاک میها و سیاهی، همه آلودگیکنندها، خانه تکانی میخانم

کنند در زندگی زناشویی هم حتماً یک خانه زیبا و تمیز برای تحویل سال آماده می

های منفی و تحقیر کننده را حذف کنند، انجام شود، زن و شوهر واژه« واژه تکانی»باید

 اده کنند.پاک کنند و به جای آن از کلمات مثبت و ارزشمند استف

کنند و خوانند، عبادت مینماز می خورند،کنند، غذا میها زندگی میها با واژهانسان

کنند؛ درس کنند، تشکر میروند، عشق و محبت را به همدیگر نثار میسرکار می

شوند یا ها شاداب می بندند و با واژهکنند و به همدیگر امید میخوانند، درد و دل می می
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سازند و انسان را همراه سازند، رفتار میها برای فرد افکار میگردند. واژهیاندوهناک م

 برند.خود می

 ی مخرّب و سازندهها آثار روانی واژه -9-2

شوند و هرکدام آثار ها به دو دسته تقسیم میواژه طور که پیش از این آمد، همان

 گذارند:روانی خود را می

 سازد.کند و فرد را افسرده میصبی را تخریب میهای مخرب که دستگاه عواژه -الف

کند و فرد را شاداب و سرزنده های سازنده که دستگاه عصبی را متعادل میواژه -ب

 دارد. نگه می

شود، بدون اینکه ها استفاده میها مثل نقل و نبات در خانوادهاین کلمات و واژه

ها و جمالت که در خشی از واژهوالدین به اثرات روانی آنها توجه داشته باشند. ب

 ها دیده و شنیده شده است است، این چنین است: خانواده

کند، بابای تو ای، تو مخت عیب داره، تو مغزت کار نمیعرضهتو خودخواهی، تو بی

نیز مثل خود توست، مادرت نیز مثل توست، خیلی پررویی، آهای دست و پاچلفتی، 

گویند یگران زن دارند ما هم زن داریم، آخر به تو هم میبارد، دتنبلی از سر و رویت می

 (.08: 0141کنان،شوی...)علیزاده کوزهشوی خرفت تر میمرد! تو هرچه پیرتر می

لرزاند چه بماند انسان که بسیار گفتن این کلمات آنقدر خطرناکند که کوه را می

مات شادی و سر کند، همین کلشکننده و حساس است. همین کلمات ما را مریض می

کدام  کنند.ها سردی و جدایی ایجاد میگیرند، همین کلمات بین دلزندگی را از ما می

های مخرب جان سالم به در ببرند؟ کدام توانند از زیر بمباران این واژهزن و شوهر می

ها توانند زیر فشار روانی این جمالت رشد کنند، بارور شوند و به خوبیزن و شوهر می

ها توان برای بچهتوان در این خانواده فرزندان متدین تربیت کرد؟ آیا مید؟ آیا میبرسن

شوند، باران رحمت الهی ای که این عبارت و جمالت تکرار میالگو شد؟ آیا در خانواده

-ها میای که حرمتکنند؟ در خانوادهبارد؟ آیا فرشتگان در آن خانه رفت و آمد میمی

توان فرزندان سالم و خود باور تربیت کرد؟ به قول دکتر زند میلرها میشکنند و دل

اگر در یک خانواده بزرگترها کوچک شوند، کوچکترها هرگز بزرگ نخواهند »غفاری:

کند و احساس خود ارزشمندی را کلمات مخرب خودباوری را از خانواده سلب می« شد

 نشاند.را میبرد و به جای آن افسردگی و احساس بی کفایتی از بین می
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إنَّ هذِهِ القُلُوبَ تَمَلُّ کَما تَمَلُّ األبدانُ فابتَغوا لَها طَرائِفَ :»فرمایدمیامام علی

ها شوند و پس برای شادابی دلها افسرده می ها همانند بدنهمانا این دل«»الحِکَمِ

 .(30:854: ح0114نهج البالغه، «)سخنان زیبای حکمت آمیز را بجویید.

دهد واژه و کلمات با دستگاه عصبی، سوخت و  ساز بدن، نشان می هاپژوهش

گذارند و ها آثار روانی خود را میها ارتباط دارند. واژهسالمت روانی، جسمانی انسان

 دهند.هیجانات ما را تحت تأثیر قرار می

 بخرّآثار روانی و جسمانی کلمات مُ -2-2

. سر 5ها. اختالل در هورمون8معده. زخم 1. گرفتگی عضالت4.باالرفتن فشارخون0

. احساس 06. فرار از منزل3خوابی(. اختالل در خواب )بی4. یبوست1. بی اشتهایی0درد

. 05. خودکشی08. پرخاشگری01. افسردگی04. عزلت و گوشه نشینی00بی کفایتی

. اختالل 46. اختالل در رفتار03. افت شغلی04. افت روانی01. افت تحصیلی00اعتیاد

. نگرش منفی به خود و 44. پایین آمد  اعتماد به نفس40وک و خلق و خویدر سل

 .محیط

اند. ها نامیدههمه ارتباط« هسته مرکزی»راارتباط کالمی آنقدر مهم است که آن

 فرزند من برای اولین بار کلمه بتمرگ را از»در یک برنامه تلویزیونی فرمود: آقای نقویان

ای تلویزیون شمارش کردم که دقیقه لم چهل و پنجمن در یک فی« معلمش یاد گرفت.

ها که در  خانه آن وقت بچه« خفه شو!»بار پدر به پسرش با فریاد گفت: 5در آن فیلم

برند و چون کنند، این واژه را آموخته و برای همدیگر به کار میاین فیلم را تماشا می

یاد گرفته و استفاده  ن را زودها و فیلم یک رابطه و عالقه حاکم است آبین بچه

کنند، نگه کنند. رفتارهای محیط را جذب میکنند. فرزندان ما مثل اسفنج عمل می می

دهند در زندگی زناشویی وضع از این هم مهمتر دارند و در زمان مناسب پس میمی

کنند. افراد بیشترین آسیب را به همدیگر در زندگی زناشویی از طریق  است باز تکرار می

ها باید تاوان بعضی از کلماتی را که به کار اند. خانوادهنسنجیده و ناپسند وارد کردهکالم 

کند، گذارد. فرد را نگران میبرند، بپردازند. چون کالم که رها شد آثار خود را می می

کند و شادابی و خنده را از او رباید اشتهای او را کور میخواب را از او می

 (. 10: 0136کنان،گیرد)علیزاده کوزه  می

خانواده را به  تواند روابط بین اعضایاست که می ناسزاگویی یکی از آفات کالم

های خانواده مثبت و موفق پرهیز از ناسزاگویی است. وقتی از مخاطره اندازد. از ویژگی
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قُلتُ لِعائشَةُ » اش چگونه بود؟ گفت:با خانوادهعایشه پرسیدند اخالق رسول خدا

فی أهلِهِ؟قالَت: أحسَنَ النّاسِ خُلُقاً لَم یَکُن فاحِشاً و لُقُ رَسولِ اهللکیفَ کان خُ

المُتِفحِشاً و السَّخاباً بِاألسواقِ و ال یَجزِیَ وبالسَّیِئَةِ مِثلَها وَ لَکِن یَعفو وَ 

 (.04101ح 1/444: 0865متقی،«)یَصفَحُ

و نه اهل هیاهو به  کردمی داد و نه بد زبانیخوترین مردمان بود، نه دشنام می نیک»

کرد بلکه می بخشید و راه انداختن در کوچه و بازار بود  نه بدی را به بدی جبران می

  .(0/081: 0146پسندیده،«)کرد.گذشت می

انتظار عواطف مثبت  ر آن ناسزاگویی رواج داشته باشد،از روابطی که د تواننمی

نزدیک، صاف و پاک است و از سوی  های به همداشت، زندگی از سوی نیازمند، دل

دیگر نیازمند، برخورداری همسران از ارزش و احترام است. این در حالی است که 

مایگان و کینه ور گویی که روش فرومایگان است، از سویی موجب دور شدن گرانزشت

سازد و قدر و منزلت را شود و از سوی دیگر شکوه و مروت را لکه دار میها میشدن دل

چنین  برد و سرزنش دیگران را در پی دارد، هم کند و صمیمیت را از بین میلکه دار می

هد داشت و بدین ترتیب ناسزاگویی پاسخ درشت و تلخ طرف مقابل را به همراه خوا

شود. با توصیف آنچه سازد و باعث طالق عاطفی میخانواده را متزلزل می ثبات و بقای

توان انتظار یک زندگی خوب را اگویی نمیشود که با ناسزگذشت مشخص می

 (. 0/088: 0146داشت)پسندیده،

: 0141محمدی ری شهری،«)مَن ساءَ لَفظَهُ ساءَحَظَّهُ»کند:تصریح می امام علی

 «هرکه سخنش بد باشد، بهره بَد برد. ( »01/0471

فرماید:ان مییبهشت های اوند در قران کریم درباره ویژگیخد

.(52-52:)واقعهإِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا*فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا لَا یسْمَعُونَ 

شنوند و نه سخن گناه آلوده، در آنجا سخنی جز سالم و درود ای می آنجا نه بیهوده

 .نیست

ی که براساس سخن لغو یعنی سخن بیهوده، سخن بدون سود، سخن بی پایه، سخن

دهد، همان های ما را هدر میش سخنی است که فقط انرژیارز زیبایی نیست، سخن بی

تواند از آنها دست بردارد و که زندگی زناشویی ما را پر کرده است و انسان نمیسخنانی

را از  ن خود را تلخ کرده و آرامش و بقابا این سخنان بیهوده و گزاف زندگی شیری
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َالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ فرماید:نان میهای مؤمخداوند درباره ویژگی گیرد.خانواده خود می

 .کنند هستند که از سخن بیهوده دوری می آنها کسانی(1:منون)مؤمُعْرِضُونَ

گذارد، روایت شده گفتار هنگام صدا کردن همسر و فرزندان هم آثار خود را می

ردند. بسیاری کاست.که پیامبر اسالم همسران خود را با بهترین الفاظ و کلمات صدا می

کردند. آن وقت آثار را ریحانه )دسته گل( صدا میفاطمه از اوقات پیامبر خدا

روانی این جمله در دختران بسیار باال است. از طرف دیگر چون فاطمه برای پدر زیاد 

فاطمه « »الفاطِمةُ اُمِّ أبیها»فرمود: کشید روزی فرارسید که رسول خدازحمت می

رعایت احترام در صدا  عنی مثل یک مادر برای من زحمت کشید.ی« مادر پدرش است.

کردن آمیخته بودن تن صدا با عاطفه مادری یا پدری، همراه بودن این صدا کردن با 

گذارد. دختران با دست دادن، بوسیدن فرزندان و همسر آثار روانی خوبی را برجای می

کنند. احساس پیدا می شوند. ایمنی روانیشنیدن کلمات خوب عاطفی، تحریک می

دهد، پس بهتر است این کلمات در کانون گرم خانواده بیان شود خوبی به آنها دست می

ها  از زبان پسران گونه کلمات را دختران ما تنها در کوچه، بازار و پارکنه اینکه این

های آنان را بخورند و به خاطر کمبود این کلمات خیابانی بشنوند و فریب هوسرانی

-حبت آمیز در خانواده به جستجوی این کلمات در بیرون از خانواده باشند و به عشقم

 های کاذب خیابانی پناه بیاورند و مقدمات فرار از خانه و خانواده را مهیا کنند.

کنند و اعتماد به پسران از شنیدن کلمات خوب عاطفی احساس ارزشمندی می

زندان خود نام نیک بگذارید و هم آنها نیکو کند. هم برای فرنفس آنها افزایش پیدا می

صدا بزنید. درباره صدا کردن همسر، وضع از این هم مهمتر است. زن و شوهری که 

ها را به هم نزدیک کنند، روز به روز دلهمدیگر را با احترام و با نام نیکو صدا می

یکدیگر احترام گوید. ولی بالعکس زن و شوهر که به کنند و عشق به آنها آفرین می می

برند و از زنند یا اینکه نام یکدیگر را نمیگذارند و با القاب زشت یکدیگر را صدا مینمی

« ببین ساعت مرا بیار« »ببین در را بازکن« »ببین یک لیوان آب بده»هایی مثل،واژه

شود و به جای کنند، عشق و محبت آنها به یکدیگر روز به روز کمتر میاستفاده می

شود و جدایی های آنها از یکدیگر دور میگیرد و دلنفرت بین آنها قرار میعشق، 

گیرد و دیگر خانواده برای آنها محیطی امن و آرامش بخش نیست عاطفی صورت می

شود و امنیت روانی دار میزیرا احساسات و عواطف آنها با گفتن چنین سخنانی خدشه

                                                                                                                                              (.                                                                                                                           40: 0136کنان، کند)علیزاده کوزهآنها را سلب می
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 جه ـنتی

بین اعضای خانواده و در دید  گفتار نقش عظیمی در برقراری ارتباطات سالم

ترین ثمره گفتار پسندیده، آرامش روانی در  تر، در اجتماع دارد که مهم وسیع

های اسالمی است که در جامعه امروزی خأل وجودی آن به وضوح آشکار است و  خانواده

ها و شود که اگر به این امر توجه شود قسمتی از بحرانمیتوجهی نیز به آن ن

گفتار سالم و پسندیده روابط رود و با وجود های اسالمی از بین می های خانواده آسیب

را خانواده کمبودهای عاطفی شود، اعضای ب، بامحبت و صداقت میخانواده خو اعضای

کنند جو نمیو انه و خانواده جستدر خارج از خیق گفتار برآنها وارد شده است که از طر

 شود. ا باعث فرار آنها از خانه ت

گونه باعث تأمین سالمت روان اعضای خانواده شناخت اینکه گفتار پسندیده چ    

هایی دارد و در محیط خانواده باید چگونه با ویژگی آل چهشود و خانواده سالم و ایده می

اد تا باعث آزار و آسیب آنها آنان گوش فرا داعضاء خانواده خود سخن گفت و به سخنان 

و باعث استحکام بخشی و  دارد در بهبود بخشی روابط خانوادگی مؤثّر گامی نشود

  د شد.اهتحکیم بنیان خانواده خو
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 .مـ* قرآن کری

 عصرجوان. (. قم:0145کبر میرزایی.)علی ا ترجمه نهج الفصاحه،*

 طوبای محبت.(. قم: 0114محمد دشتی.) ترجمه البالغه، * نهج

من الیحضره ق(. 0138جعفر محمدبن علی ابن الحسین.)ابن بابویه قمی، ابی .0

 تصحیح علی اکبرغفاری. قم: جامعه المدرسین. الفقیه،

 زبان کلید بهشت و جهنم.(.0140احمدی زین العابدین و حسنعلی احمدی.) .4

 قم: میثم تمار.

کانون مهروزی، درسنامه عوامل پایدار خانواده در (.0143اس.)پسندیده، عب .1

 نهاد ریاست جمهوری.هران: مرکز امور زنان و خانواده، ت اسالم.

مشهد:  آیین زندگی در سیره رضوی.(. 0144پورامینی،محمدباقر، علی راد.) .8

 قدس رضوی.آستان 

 ء.قم: اسرا تفسیر تنسیم قرآن کریم.(. 0114جوادی آملی، عبداهلل.) .5

وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل ق(.0863حرالعاملی،محمدبن الحسن.) .0

 .قم: مؤسسه آل بیت الشریعه.

قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام  همسران سازگار.(. 0136علی.) حسین زاده، .1

 خمینی.

 کوثر. قم: از خانواده تا بهشت،(. 0136علیزاده کوزه کنان،حسین.) .4

تحقیق  الکافی،(. 0105قوب ابن اسحاق.)کلینی رازی، ابی جعفر محمد بن یع .3

 مؤسسه النشر االسالمی. جا:علی اکبر غفاری. بی

 کتابفروشی اسالمیه. تهران: بحاراالنوار.(. 0108)محمد باقر،  مجلسی. .06
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 تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث.(.0141محمدی ری شهری،محمد.) .00

 دارالحدیث.حمیدرضا شیخی. قم: 

تهران: شرکت چاپ و نشر ربیت فرزند از نظراسالم. ت(.0140مظاهری،حسین.) .04

 بین الملل.

آوای تهران:  عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی.(. 0136منادی، مرتضی.) .01

 نور.
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 9 الهه سعادت

 

 ت سوره حدید ـسبک زندگی اسالمی با محوری
 

 دهـچکی
ها های رفتارحالتها، شیوه، ارزشای از طرزتلقّیمجموعه ازسبک زندگی عبارتند 

شود، در واقع آنچه مورد است. وقتی بحث سبک زندگی می ها در هر چیزیو سلیقه

 گیرد، سبک زندگی )زیستن( و)زندگی( است. بررسی قرار می
دور شدن مردم از معنویت و قرآن،  سبک زندگی امروزی و در خصوص مقوله

رسد و اینکه سبک زندگی به نظر می بررسی این مقوله در آیات قرآن، ضروری
مسلمانان در ایران، امروزه با سبک زندگی اسالمی در بسیاری از مسائل متفاوت 

های اسالمی شده و با تغییر ها و مالکشده و تقلیدهای کورکورانه جایگزین ارزش
شود، بررسی این ی میفرهنگ ایران اسالمی دچار تهدید جدّ سبک زندگی،

 مهم است. ها انوادهمعه و خموضوع جهت هشدار به جا

ی در سبک زندگی اسالم به مسأله که درآن هایی است سورهحدید ازجمله  سوره 
 هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مقایسه سبک .دارد هامور مختلف زندگی اشار

 .است قرآن امروز، براساس دستوراتزندگی مسلمانان 

 

 

 :دیـواژگان کلی
 سوره حدید.زندگی. زندگی اسالمی.  سبک    

 

 

 

                                                 
 آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد. دانش.  0
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 هـممقدّ

دهد. ناظر به مسائلی است که تمام زندگی انسان را در دنیا شکل می زندگی سبک    

نیز به عنوان یکی از اصطالحات علوم اجتماعی پیوند مستقیم با  اصطالح سبک زندگی

ای از مفاهیم دارد؛ مفاهیمی مانند فرهنگ و جامعه، سنت، مدرنیته و... بدون وعهمجم

های پیرامون آن به دست شناخت این روابط، درک درستی ازسبک زندگی و نظریه

 نخواهد آمد.

ترین عامل فرهنگی است. باتوجه به این جوامع امروز، تعیین کننده سبک زندگی در   

ای مقام معظّم رهبری)مدظله العالی( و مدیران ارشد کشور بوده ه مقوله از دیرباز دغدغه

است. با این حال تابه امروز مجال پرداختن به این امر مهم به صورت تخصصی میسر 

نشده بود، بر این اساس با توجه به تأکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 

یت و قرآن، بررسی این مقوله ی سبک زندگی امروزی و دور شدن مردم از معنومقوله

رسد و از آنجایی که سوره حدید در عین اینکه به خودی در آیات قرآن مهم به نظر می

خود در بردارنده معارف ارزشمند الهی است، تناسب فراوانی با موضوع زندگی و مسائل 

بکی تواند گام مؤثری در زندگی مردم داشته باشد. سی مفاهیم آن میروز دارد و ارائه

توان نزدیک دارد. به عنوان مثال می گیری فرهنگ مردم رابطهشدن زندگی باشکل

 شناخت الزم از افراد جامعه را از سبک زندگی افراد آن جامعه به دست آورد. جامعه

امروز ایرانیان از شکل اسالمی خود در بعضی مسائل فاصله گرفته است و متأثر از 

ها دور شود و مشکالتی  فرهنگ اسالمی از خانواده فرهنگ غرب شده است و باعث شده

وجود آورد. برای برطرف کردن این مشکالت، شناخت و آگاهی از این را در جامعه به

 رسد.مطلب ضروری به نظر می

 سبک زندگی اسالمی -9

ها و پردازد و با شناختسبک زندگی، اسالمی از آن جهت که سبک است به رفتار می   

تواند بی ارتباط با تقیم ندارد، ولی از آن جهت که اسالمی است، نمیعواطف ارتباط مس

ها باشد. بر این اساس، در سبک ز ندگی اسالمی، عمق اعتقادات و عواطف و شناخت

گیرد؛ اما هر شود، بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش قرار میعواطف فرد سنجیده نمی

  ها و عواطفهایی از شناختید حداقلرفتاری که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد، با

(. سبک زندگی اسالمی و عقل 04: 0138اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد) کاویانی، 

های زندگی آدمی است و ابعاد آن در عرصه معاش، توجه به اجرای اسالم، با همه

و گانه انسان با خدا، خود بندی مشخص و با مالحظه ارتباطات سهتوان در دسته می
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شیوه زیستن را سیره معصومین ای ساخت و با تکیه برمتن وخلق، زندگی مؤمنانه

که جامعیت دین اسالم، بُعدهای اعتقادی، اخالقی و عملی زندگی مشق کرد. از آنجا

های طلبد، آموزهزند، ایمان و عمل را در کنار یکدیگر میانسان را به یکدیگر پیوند می

عینی اعتقاد، ایمان  های بیرونی، ه شده است که همواره به جلوهای ارائاین آیین به گونه

های  ترین منبع آموزهکند. قرآن کریم، مهمقلبی توجه و چگونگی آن را تبیین می

منانه و مورد نظر اسالم را معرفی از الگوهایی است که شیوه زیست مؤ اسالمی، سرشار

های دین به تمام ساس آموزهکند. آیات نورانی آن، شیوه صحیح زیستن را برامی

 (.14: 0134دهد)قانع فاضل، مسلمانان نشان می

از ورود به اصل مبحث سبک زندگی به معرفی  اکنون پس از بررسی مفاهیم پیش   

 پردازیم:مختصری از سوره حدید می

 محور مباحث بررسی شده در سوره حدید -2

چهارمین سوره به  بت و نود وسوره حدید پنجاه و هفتمین سوره قرآن به ترتیب کتا   

از سوره  ین سوره بیست و نه آیه دارد و پسا ترتیب نزول و در مدینه نازل شده است.

سال نزول آن به درستی معلوم نیست، ولی  قرار دارد.از سوره محمد زلزال و پیش

شود، در موقعی نازل گشته که حکومت اسالمی و مسلمانان به از آیات آن معلوم می

ها را از انفاق منع ای مالی بیشتری احتیاج داشته اند، شاید منافقان آنهکمک

بیست و نهم  حدید به معنای آهن است و نام آن از آیه (.00/1تا: اند)قرشی، بی کرده می

های  سورهسوره حدید بعد از سوره اسراء، دومین سوره از  این سوره گرفته شده است.

به شمار 4های مفصالت حجم از گروه سورهاز نظر  است و 0گانه مسبحات هفت

 (.0380: 0141رود)زنبقی،  می

انفاق )هزینه کردن(در راه خداست؛آیات  حدید، دعوت به ایمان و محور اصلی سوره   

ببخشش در راه خدا قدم  ایمانی ومی شگفت در راستای تقویت روحیه این سوره با نظ

از اسمای حسنای الهی، خدایی را برای اسم  آغاز این سوره با ارایه بیست دارد. یبرم

هستی است و بی نیاز مطلق است تا  کند که مالک حقیقی همهجهانیان ترسیم می

کسی گمان نکند که دعوت او به انفاق در راه خدا، ناشی از نقص یا نیازی در اوست، 

 کرانش با برپایی عدالت اجتماعی در جامعه،خواهد به سبب فضل و رحمت بیبلکه می

                                                 
1

 شوند. هایی که با سَبَّحَ لِلّه یا یُسَبِّحُ لِلّه شروع می سوره سبحات:م . 
2

 هایی کوتاه که در انتهای قرآن قرار دارند. مفصالت: سوره . 
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زمینه را برای رشد و تعالی بندگانش فراهم نماید. این سوره در عین اینکه به خودی 

وع اقتصاد و زندگی خود در بردارنده معارف ارزشمند الهی است تناسب فراوانی با موض

ثر در رفاه و عدالت در زندگی مردم داشته باشد، تواند گامی مؤمفاهیم آن میدارد، ارایه 

های اقتصادی جامعه اسالمی، ایجاد اشتغال، موال برای تقویت بنیهچراکه هزینه کردن ا

پذیر و کم  پیشرفت اقتصادی برای قشرهای آسیبهای رشد و فراهم آوردن زمینه

 درآمد، کمک به محرومان همه از مصادیق انفاق در راه خداست.

 های سبک زندگی اسالمی در سوره حدیدمؤلفه -3

سالم و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع رسیدن به سبک زندگی مطلوب ا   

های سبک زندگی اسالمی است و شناخت آن یکی از مسلمان در گرو دانستن مؤلفه

ی فردی و اجتماعی است، های دین اسالم در حوزههای کار بست، آموزهترین راه مهم

و دشوار  ه زندگی انسان ابهام آلود، متزلزلاین مسأل بدون داشتن آگاهی کامل نسبت به

های دیگر مطالبی دارد که آگاهی از خواهد بود. سوره حدید هم همانند بسیاری از سوره

کند ها، بسیاری از ابهامات در زندگی را برطرف میمطالب آن در زندگی درتمامی حوزه

 کند.و انسان را به سوی زندگی اسالمی دعوت می

 شود، به شرح زیر است:آنها اشاره می هایی که به ترتیب آیات سوره بهاز جمله مؤلفه   

 شناخت وتسبیح خداوند در زندگی -9-3

 (0حدید: «)یُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِی السَّماواتِ واالَرض وَهُوَ العَزیزُ الحَکِیم»   

 .اوست ارجمند حکیم زمین است خدا را به پاکی می ستایند و ها و آنچه در آسمان      

)سَبَحَ(به معنای منزه داشتن است؛ منزه داشتن خدا به آیه اول، تسبیح از مصدر  در   

این است که هرچیزی را که مستلزم نقص، حاجت و ناسازگاری با ساحت کمال او باشد. 

از ساحت او نفی کنی، معتقد باشی که خدای تعالی دارای چنین صفت و اعمالی 

ت خداوند (. پس برانسان الزم است در پی شناخ43/406: 0106نیست) طباطبائی، 

زندگی، شناخت خداوند و ترین امر در مهم خود برآید و با صفات خداوند آشنا شود.

اگر کسی خدا را نشناسد به طور طبیعی  ولیت انسان در برابر خداوند است؛دانستن مسؤ

فلسفه درستی از زندگی نخواهد داشت؛ زیرا این شناخت است که معنا و مفهوم زندگی 

 سازد.یو سبک آن را دگرگون م
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دیگری و هر چیزی را که   او باشد نه بنده  را شناخت باید بندهکه خدا کسی   

کند و به هرچیزی عالم و آگاه خواهد از آن خالق بخواهدکه حکیمانه عمل می می

اش یابد، بلکه سبک زندگیاش تغییر میگونه است که نه تنها فلسفه زندگیاست.این

رود و ای در خانه دیگری نمیو دیگر برای هرکار و خواستهنیز به طور کامل تغییر کرده 

( به تسبیح و ستایش خداوند 056: 0138خواهد)کاویانی،هرچیزی را تنها از خدا می

داند که خدای سبحان دارای مقام پردازد و بر عزیز و حکیم بودن او آگاهی دارد؛ می می

کند، هیچ قدرتی نیست که او را شها را درهم میکه تمامی قدرتبزرگی است، به طوری

 شکست دهد.

موجودات آسمانی و زمینی برای خداوند عزیز و   حدید با تسبیح کردن همه سوره   

ها، زمین و آنچه در میان آنهاست، برای شود، خدایی که سلطنت آسمانحکیم آغاز می

 (.0 :0113اوست و مالکیت حقیقی برای اوست در غیر او اعتباری نیست) دستغیب، 

ها و  ماهیّت عبادت عبارت است از بندگی و بردگی برای خداوندی که مالک آسمان   

گر آنچه را در حال نفر عبادتیک ترین بخش زندگی است.زمین است، عبادت مستحکم

کند و آن را گذارد، در متن زندگی آن را پیاده می عبادت با خدای خویش در میان می

صحنه زندگی به وفای آن بپردازد. وابستگی و غرق شدن در  داند که باید درپیمانی می

سازد؛ ولی عبادت انسان را به کند و با خود بیگانه میمادیات انسان را از خدا جدا می

 گرداند، عبادت به هوش آورنده انسان و بیدار کننده اوست.خویشتن باز می

 رود:به دو معنا به کار می فرهنگ اسالمی در عبادت   

تواند بندگی خداوند، که یک معنای عام و فراگیر است و تمام زندگی انسان می -الف   

دهد، در این عبادت باشد، یعنی فرد همه کارها را به قصد خشنودی خداوند انجام می

تواند حتی غذا خوردن و لذت جنسی خود را نیز به عنوان عبادت در نظر معنا او می

چه دارد از خداوند است و بنده و برده محض اوست و بگیرد. در این معنا، انسان هر 

 هیچ اختیاری از خود ندارد، مگر آن را برای خداوند انجام دهد.

ای که خداوند دستور به انجام آن داده است، ولی به منظور برطرف اعمال ویژه -ب   

کردن یک نیاز مشخص در زندگی روزمره نیست. در فقه اسالمی آمده است که بعضی 

اعمال راباید بانیّت نزدیک شدن به خداوند انجام داد؛ اگر آن اعمال با این نیّت انجام  از

نشود، از منظر اسالم ارزشی ندارد، این اعمال را عبادت می نامیم، مثل نماز، روزه، 

 اعتکاف، خمس، زکات، حج، و...
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سالم سخن زمانی که در ا بندگی خداوند است. عصاره عبادت و معنویت درون مایه و   

از وظیفه معنویت به میان می آید این وظیفه در تمام وظایف دیگر زندگی به نوعی 

ایف زندگی را به حضور دارد، معنویت اسالمی در واقع نخ تسبیحی است که تمام وظ

 (.050: 0138دهد)کاویانی،  یکدیگر پیوند می

 هستی شناسی در سبک زندگی -2-3    

زمین همه  ها و ( )آسمان5حدید: «)الرضِ واِلی اهللِ تُرجَعُ االُمُورلَهُ مُلکُ السَّمَواتِ واَ»

 .(رجوع تمام امور عالم به سوی اوست ملک اوست و

است  رساند که معاد همان مبدأمطرح است و با بیانی رسا می در این آیهمعاد  مسأله    

ر از مجازات است کند، مکافات غیگردیم، سپس بیان  میمیهمه از خداییم و به خدا باز

آثار وضعی، دنیوی  جزا همان پاداش مربوط به آخرت است ولی مکافات عکس العمل و

زند یقیناً جزای آخرتی دارد، اما ممکن است مکافات است و هر عملی از هرکس سر می

 (.4: 0113دنیوی نداشته باشد)دستغیب، 

الم تا امروز، بنا بر سفارش صاحبان فکر و اندیشه در میان مسلمانان از زمان ظهور اس   

و تأکید پیشوایان خویش همواره در بحث هستی شناسی و معرفت، درباره حقیقت عالم 

شدند، هرگز به ماورای عالم ماده با اند و چون سرچشمه وحی سیراب میکنجکاو بوده

گاه کردند. ویژگی اصلی هستی شناسی آن است که هیچدیده تردید نگاه نمی

شوند؛ یعنی چنین نیست که خدا در پی لم جدا از آفریدگار خود دیده نمیهای عا پدیده

گر وقایع و حوادث عالم باشد؛ بلکه او رب العالمین فراغت از آفرینش جهان، تنها نظاره

است و بر تمام امور آگاه، پس تمام هستی حتی خردترین اجزای آن هر لحظه در تدبیر 

 (.01/184تا: الهی است) جوادی آملی، بی

دو رکن اصلی هستی شناسی مبدا شناسی و معاد شناسی است.اگر برای انسان معاد    

و زندگی دوباره قائل نباشیم باید یک نوع سبک زندگی برای او در نظر بگیریم، اگر به 

حیات تازه و آخرت برای او باور نداشته باشیم، باید سبک زندگی دیگری را برای او 

براساس اعتقاد به معاد، سبک زندگی انسان معاد باور، براساس  انتخاب کنیم. بنابراین،

داند دنیا ابدی و جاودانه نیست، محل رفتن و گیرد؛ او میواقعیت عالم آخرت شکل می

رو سبک زندگی خود را براساس باورهای تر و واالتر است، از اینرسیدن به مقصدی عالی

 (.50: 0135کند) شبدینی،معاد تنظیم می
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 نظم و انضباط در زندگی -1-1    

 (0حدید: «)یُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارِ فِی اللَّیلِ وَهُوَ عَلیِمُ بِذاتِ الصُّدُور»

اسرار دل های خلق هم او )شب را در روز نهان کندوروز را در شب پنهان سازد وبه 

  .(آگاه است

خداوند مورد بحث است و آن کم شدن تدریجی  های عظیمدر این آیه یکی از نشانه   

باشد که با نظم و حساب دقیق صورت چنین زیاد شدن دیگری میروز و شب، هم

 (.0: 0113دستغیب، برعالم و حکیم بودن خداوند است) گرفته است که دلیلی

اهمیت نظم در زندگی خداوند توانا و حکیمی که نظم را در دستگاه پهناور و عظیم    

قرار داده است، همین نظم را در زندگی انسان ها و روابط اجتماعی آنان  خلقت

رو شایسته است که انسان در زندگی فردی و اجتماعی خویش، نظم، پسندد. از این می

بخشد انضباط که به زندگی برکت میترتیب و تدبیر امور را مراعات کند. یکی از اموری

ری، سه ضلع اصلی مثلث انضباطند. نظم فکری، نظم اجتماعی و نظم کا است.

سرچشمه اساسی نظم، نظم فردی است. در دنیای کنونی نیز حرکت قطارها، هواپیماها، 

شود، با و... روی نظم خاصی و با دقیقه و ثانیه سنجیده می ساعات اداری، کارخانجات 

توان  یگیرد و متر و بهتر صورت میورود کامپیوتر در عرصه زندگی نظم و ترتیب دقیق

ضروریات زندگی بشر شده و مورد پسند عقل و دین  کردن جزوگفت امروزه منظم 

است و اگر بخواهیم خود را از دایره نظم که امروزه همه جامعه را تا حد زیادی فرا 

دشتی شویم)رو می هگرفته و احاطه کرده، خارج کنیم، با مشکالت زیادی روب

  (.34: 0134نیشابوری،

 ر زندگیانفاق د -4-3  

ءَامِنُوا بِاهللِ وَرَسُولِهِ وَاَنفِقُوا مِمّا جَعَلَکُم مُستَخلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ ءَامِنُوا مِنکُم وَاَنفِقُوا لَهُم »

 (1حدید: «)اَجراَ کَبِیٌر

)به خدا وپیامبر او ایمان آورید و از آنچه شما را در استفاده از آن جانشین دیگران 

ه باشند پاداش بزرگی کسانی از شما که ایمان آورده وانفاق کرد کرده انفاق کنید پس

  .(خواهند داشت

دادن عطیه در راه خدا، مرتفع ساختن احتیاجات مجتمع، انجام کارهای  انفاق         

کوشیدن در پیدایش رفاه عمومی است و به تعبیر دیگر انفاق مصرف و خرج  اصالحی و
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ها و مال در راه خدا اعم از واجب و مستحب جهت تعدیل ثروت و پر کردن شکاف

  .(16: 0116)اکبری زبیدی، باشدهای اقتصادی هستند، میخألها که همان نابسامانی

رتباط با دیگران در سبک زندگی اسالمی، های ااز جمله مؤلفهنوع رفتار با نیازمندان    

اقشار جامعه از هرنظر با یکدیگر برابر نیستند؛ به این معنا که   است.از آنجا که همه

برخی توانایی جسمی و استعداد سرشار دارند و برخی ضعیف هستند و این موضوع 

د، در نتیجه شو سبب تفاوت افراد جامعه در میزان درآمد و استفاده از امکانات رفاهی می

ر برخی برای امرار معاش، درآمد کافی ندارند و برخی معلول، بیمار، ورشکسته و از کا

 (.115: 0135شبدینی، افتاده و به تعبیری نیازمندند)

ه کن کردن انفاق در راه خدا راهکاری است که اسالم برای رفع نیاز نیازمندان و ریش   

که انسان معموالً به مال و ثروت دلبستگی یده است. از آنجایفقر در جامعه تشریع کر

ها که با زحمت به دست آورده باشد، یکی از دشوارترین امتحاندارد، به خصوص مالی

خداوند اگر  آن است که از او بخواهند تمام یا بخشی از دارایی خود را به دیگری بدهد.

ی با فرمان انفاق، ثروتمندکند، ول نیاز ومردم جهان را بی تواند همهبخواهد، می

چه کسانی از این  و هستند کسانی وابسته به مادیاتخواهد، روشن سازد که چه می

 (. 06: 0130ند)محدثی، ای خویشوابستگی آزادند و مطیع فرمان خد

سازد و از این رو فقرها، نیازها را از بین اش پایدار میرابطه انسان را با جامعه انفاق   

ای های اجتماعی نیست؛ بلکه رابطهم صدقه و انفاق تنها پر کردن خألوبرد؛ البته مفهمی

ها و ایثارها، ها، بخششها در سایه گذشتبا ساخته شدن انسان هم دارد زیرا، انسان

گردد، براین اساس نداشتن وندادن کمال نیست، بلکه روحشان روح الهی انسانی می

گی انسان است. بنابراین انفاق و جهاد دست آوردن و از خود جدا ساختن عامل سازند هب

های های اجتماعی و روشترین اصول آموزشی، پرورشی در برنامهبا مال از مهم

برگیرنده ابعاد زندگی انسان است که ای و مهم دراین اصل ریشه اقتصادی اسالم است.

 سازد و بنای یک زندگی سراسرگذرانی را مفهوم می های ثروت اندوزی و خوشپایه

: 0116سازد)اکبری زبیدی،  پایداری را برای همگان می کمال و با فضیلت و انسانی و

14.) 
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 زندگی اد وـجه -5-3   

وَمَا لَکُم اَلّا تُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اَهللِ وَلِلّهِ مِیراثُ السَّماواتِ وَاَالرًضِ لَایَستَوِی مِنکُم مَّن اَنًفَقَ »

لئِکَ اَعًظَمُ دَرَجَهَ مِّنَ الَّذِینَ اَنفَقُوا مِن بَعدُ وَقَاتَلُوا وَکُلَّا وَعَدَ اهللُ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقَاتَلَ اُو

 (06حدید: «)الًحُسنَی وَاَهللُ بِما تَعمَلُونَ خَبِیرٌ

زمین  ها و حال آنکه میراث آسمان )وشما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید و

اند با دیگران  پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کردهکه به خدا تعلق دارد کسانی از شما 

جهاد  به انفاق و تر از کسانی اند که بعداً یکسان نیستند آنان از حیث درجه بزرگ

  .(کنید آگاه است وند به هر کدام وعده نیکو داده و خدا به آنچه میخدا اند و پرداخته

البته بیشتر مفسران  ح حدیبیه.منظور از فتح در این آیه یا فتح مکه است و یا صل   

تر انفاق و جهاد پیش از فتح مکه مشکل معتقد هستند که منظور همان فتح مکه است.

تر بود، چون مسلمانان در آن زمان از جهت اموال و نفرات در برابر و در نتیجه با ارزش

 (.10: 0135کافران ضعیف بودند)محمدزاده،

قابله با دشمن دو شرط برای تحقق مفهوم جهاد به کارگیری تمام تالش، توان و م   

(. 818: 0135است و ارزش و تقدس جهاد منوط به در راه خدا بودن آن است)شبدینی،

ترین وظایفی که افراد، گروه در سیستم مفهومی اسالم و حکومت اسالمی، یکی از مهم

-می ت؛ها و حکومت هرکدام درآن سهم بسیار جدی دارند، وظیفه دفاعی امنیتی اس

 تفکیک کرد: توان براساس قرآن، در موضوعات زیر

 حکومتی( حفظ امنیت داخلی)فردی و -9-5-3

ای که پیامبرامنیت داخلی از دیدگاه اسالم اهمیّت بسیار زیادی دارد، به گونه   

 فرمایند: می

نمی  ما انسان ها، معموالً دو نعمت داریم که آنها را«)نعمتان مجهولتان:الصحه واالمان» 

 (4/814: 0100()نیشابوری، نها عبارت انداز : سالمتی وامنیتدانیم وآ

برای حفظ امنیت داخلی مقررات روشنی بیان شده است، این مقررات هم ارتباط    

شود؛برای مثال، مؤمنان نباید خون یکدیگر را آنان با منافقان وکافران را شامل می

کنند، بلکه باید همواره با یکدیگر از در صلح  بریزند و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون

و یکدیگر را 0(464های شیطان پیروی نکنند)بقره: و آشتی در آیند، از رهنمودها وگام

                                                 
 ا اَدًخِلُوا فِی السَلمِ کَافَهَ وَال تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَیًطانِ اِنَّهُ لَکُمً عَدُّوٌّ المُبِینً.یَا اَیُّهَا اَلذِینَ اَمَنُو- 0
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اگر مشرکان توبه  0(.068دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند)آل عمران:

هستند، منافقان معموالً از کردند و نماز گزاردند و زکات پرداختند، برادران دینی مؤمن 

گویند خدا گیرند، اگر نتیجه جهاد، شکست و شهادت بود، میصف مجاهدان فاصله می

گویند ای کاش من هم مرا دوست داشت که با آنها نبودم و اگر مومنان پیروز شدند، می

 شد.با آنان بودم و سهمی بزرگ نصیبم می

 حفظ امنیت مرزها)حکومتی( -2-5-3

خواهد که دشمنان حکومت اسالمی را به صورت یک دژ مستحکم می جامعه و اسالم   

اسالم به آن راه نداشته باشند و این دژ باید از سوی مسلمانان شکل بگیرد. برای 

کند که رسیدن به این هدف هر اقدام پیش نیازی را باید انجام داد، قرآن تأکید می

رسد،  که وقت عمل میاشند و هنگامیمبادا مؤمنان، فقط به هنگام سخن گفتن جدی ب

از دشمن بترسند و از خدا مهلت بخواهند. مؤمنان عالوه بر حضور در میدان مبارزه، در 

های جهاد را نیز فراهم نمایند، جهاد هم به جان است و هم به صورت لزوم باید هزینه

ت باید مال. برای جبهه رفتن سبک بار یا سنگین بار بودن مالک نیست، در هر صور

وسیله بعضی دیگر رفت. اگر جبهه و جهادی در بین نباشد و خداوند بعضی مردم را به

 شود.دفع نکند، زمین پر از فساد می

 جهاد ابتدایی)تبلیغی( -3-5-3  

همه تالش مؤمنان، جامعه و حکومت اسالمی به این منظور است که هرچه بیشتر و    

ایش پیدا کرده و راه بندگی خداوند را در پیش بیشتر، افراد غیر مسلمان به اسالم گر

ها گاه دفاعی بود و مدتی پس از حیات آن حضرت، جنگگیرند. در زمان پیامبر

پیک  نوشتند، ها نامه میبرای ارائه دین اسالم بر اقوام وگروهوگاه پیامبر

را کردند، در صورت سرپیچی آنها، گروه نظامی فرستادند و اسالم را معرفی می می

فرستادند، حاکمان ظالم را خلع کرده، با مهربانی رفتار کرده و اسالم را معرفی  می

فرماید که خدا و رسوالنش کردند. خداوند به صورت کامالً آشکارا و با بیانی تند می می

از مشرکان بیزارند و این بیزاری باید با بهترین وجه به مردم بیان شود و تمام مؤمنان 

شود شریک باشند، اگر کسانی از مشرکان توبه کردند، از آنها پذیرفته میدر این بیزاری 

                                                 
 .وَلتَکُن مِنکُم اُمَّهٌ یَدعُونَ اِلی الخَیًرِ وَیَامُرُونَ بِالمَعروفِ وَیَنًهَونَ عَن المُنکَرِ وَاولئِکَ هُمُ المُفلِحُونً -0
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و اگر آنها اقامه نماز کردند و زکات پرداختند دیگر کسی مزاحم آنها نخواهد 

 (. 438: 0138شد)کاویانی،

 زندگی الحسنه در قرض-6-3    

 (00حدید: «)رٌ کَرِیممَن ذَالَّذی یُقرِضُ اهللَ قَرضَاً حَسَنَاً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَج»

ن گرداند )کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجه اش را برای وی دوچندا

  .(واو را پاداشی خوش باشد

ه خاصی به حمایت از نیازمندان، آسیب دیدگان و اقشار ضعیف دین مبین اسالم توجّ   

ه و تشویق بوده، اعطای ی که در این مسیر همواره مورد توجیهاجامعه دارد. یکی از راه

های الحسنه یکی از جلوه الحسنه است. قرض قرض )بدون بهره( و به اصطالح قرض

ها رود و بدون تردید از دیدگاه تمام آئیندستگیری نیازمندان به شمار می زیبای یاری و

نموده،  «قرض الحسنه»له أای به مسباشد. اسالم توجه ویژهنیز مورد اهمیت می

 «رض الحسنهق» دارد.اهل بیت و ه ریشه در قرآن و سنت پیامبرکطوری به

عنوانی است که در میان مومنین شهرت دارد و از مصادیق قرضی است که به صفت 

 این آیه از سوره حدیددر قرآن از آن نام برده شده است. با توجه به  «حسن و حسنات»

 بریم:پی مینکته به چند 

 ب رضایت خداوند را در نظر داشته باشد.اینکه قرض دهنده جل -الف   

های دنیوی بهره او قرض دهنده به این حقیقت بیندیشد که چشم پوشی از بهره -ب   

 خروی بیشتر خواهد کرد.آرا از زندگی 

و عفو از  های الهی از جمله گذشتپرداختن به قرض الحسنه ذخیره نمودن پاداش-ج   

تعاون همدیگر امکان ندارد و  دون همیاری وخطاهای آدمی است. حیات مادی مردم ب

الحسنه بستری مناسب است برای این همیاری و رفع بسیاری از مشکالت درآمدی  قرض

های منحصر به فرد آن بسیاری از مردم. بنابراین آگاهی و شناخت به آداب و ویژگی

 دهد و مردم را به سمترا کاهش می «قرض الحسنه»خطاهای وارده شده در سطح 

 .(14: 0135)محمدزاده،کشاندتأمین اقتصادی اسالمی پویا می

 صدقه وزندگی-7-3    

 (04حدید: «)اِنَّ المُصدِقینَ والمُصَّدِّقاتِ واَقرَضُوا اهللَ قَرضَاً حَسَنَاً یُضَاعِفُ لَهُم اَجرٌ کَریِم»
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ض نیکو )همانا مردان وزنانی که در راه خدا به فقیران صدقه واحسان کنند وبه خدا قر

  دهند خدا احسان آن ها را چندین برابر سازد وپاداش با لطف وکرامت نیز عطا کند.(

الصدقه ما یخرج االنسان من ماله علی وجه القربه »گوید:راغب اصفهانی در مفردات می

صدقه چیزی است که انسان از مال خود و قربه الی (»0168: 0140، )همایی، «کالزکاه

شود ولی از زکات است.صدقه به واجب و مستحب هر دو گفته می دهد وآن اعماهلل می

 «.زکات فقط اسم واجب است

هدف اسالم از تشریع این مقررات واجب و مستحب، این است که سطح زندگی طبقه   

های خود را برطرف سازند، به این توانند نیازمندیمحروم و مستضعف اجتماع، که نمی

ای تنظیم و ی شئون زندگی جامعه را به گونه خواهد همهوسیله باال بیایند.اسالم می

ی آن انسان با معارف الهی،  مرتب نماید که ضامن سعادت دنیا و آخرت باشد، به واسطه

ی دور از رذایل اخالقی زیست کند، این جز با یک اخالق انسانی، در یک زندگی پاکیزه

فراد جامعه مشابه باشد، زندگی خوشی که از نظر آسایش، صفا و صمیمیت در همه ا

های زندگی شود و چنین زندگی جز با اصالح حال همگان و رفع نیازمندیمیّسر نمی

ایشان، امکان پذیر نیست و راهش این است که افراد جامعه، از آنچه دارند در راه پُر 

های طبقه محروم است صرف نمایند)همان: کردن خألهای اجتماعی که همان نیازمندی

00-05.) 

هایی که راجع به انفاق و صدقه در قرآن و سنت موجود است؛این با توجه به توصیه   

آید که انفاق، مفهوم گسترده و ابعاد گوناگونی داشته، از جایگاه مطلب بدست می

ای در تعالیم عالیه اسالم برخوردار است.در اول سوره بقره خداوند اوصاف متقین را  ویژه

شمارد و پس از ذکر وصف ایمان به غیب اند، بر مینّور شدهکه به نور هدایت قرآن م

لِمَن »فرماید:واین نکته قابل توجه است که قرآن نمی« ومِمَّا رَزَقنَاهُم یُنفِقُون»فرماید: می

له انفاق را آن کند به این ترتیب مسأو انفاق را کلی و مطلق ذکر می« اَموَالِهِم یُنفِقُون

گیرد)همایی، برمیمواهب مادی و معنوی انسان را در مامدهد که تچنان تعمیم می

0140 :05.) 

 تفاخر در زندگی زینت ولعب،  لهو و-8-3     

اِعلَمُوا اَنَّمَا الًحَیَوهُ الًدُنیَا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزِینَهٌ وَتَفَاخُرُ بَینَکُم وَتَکَاثُرٌ فِی االَموَالِ »

فَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصفَراَ ثُمَّ یَکُونُ حطَمَاَ وَفِی اَآلخِرَهِ وَاالَوالدِکَمَثَلِ غَیثِ اَعجَبَ الکُ

 .(46)حدید: لدُّنیا اِلَّا مَتاعُ الًغُرُورعَذَابِ شَدِید وَمَغفِرَهِ مِن اهللِ وَرِضوَانِ ومَا الحَیوتُ ا
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روشی شما به بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازی، سرگرمی، آرایش و فخر ف    

ها چون مثل بارانی است که یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است مثل آن

کشاورزان را رستنی آن باران به شگفتی اندازد سپس آن کشت خشک شود و آن را 

گاه خاشاک شود و در آخرت دنیا پرستان را عذابی سخت است و مؤمنان زرد بینی آن

 ودی است و زندگانی دنیا جز کاالی فریبنده نیست. را از جانب خدا آمرزش و خشن

چنین مانع انفاق در راه با توجه به اینکه دلبستگی به زینت مانع خشوع قلب و هم   

کشد تا حقیقت آن را برای خداست، خداوند در این آیه سخن از دنیا را به میان می

 کند:ایی بیان میبندگان خود آشکار کند.خداوند پنج ویژگی برای زندگی پست دنی

 حرکاتی منظم برای یک هدف خیالی :بازی -الف   

 داردچه که انسان را از امری مهم باز میآن لهو: -ب   

 آرایش زینت و -ج   

 فروشیفخر -د   

 فرزندان مباهات به میزان اموال و فزونی طلبی و -ه   

ل با برخی از موارد شود و همواره حداقزندگی دنیوی سرایی بیش نیست و زایل می   

فوق عجین است. مرحوم شیخ بهایی در این زمینه تعبیر جالبی دارد و موارد مذکور را 

 کند: بر مراحل مختلف عمر انسان تطبیق می

 های اول زندگی، شیفته بازی است. در سال -الف   

هم در سنین نوجوانی، بیشتر به امور سرگرم کننده که او را از کارهای جدی و م -ب   

 باز دارد، توجه کند.

های مختلف مو، مدل دهد؛در حوالی بلوغ، بیشتر به ظاهرخود اهمیت می -ج   

 و... های زیبا لباس

های اول جوانی بیشتر به فخرفروشی نسبت به خاندان یا امور دیگر در سال -د   

 پردازد و جویای شهرت است. می

آوری اموال، زیاد کردن و اهتمامش به جمعدر اواخر جوانی تا پایان عمر، بیشترین  -ه   

 (.  50: 0135سامان دادن به فرزندان است)محمدزاده، 

زحمت  یعنی مشقت و، (زیر واژه لعب )دهخدا،لعب در لغت به معنای بازی است   

محنتی که ثمره  در اصطالح عبارت است از کار با رنج و بیهوده است و بدون نتیجه و

 (.181: 0113یب،عقلی نداشته باشد)دستغ
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(. انسان کار و مقصد مهمی ر لغت به معنای سرگرمی است)دهخدا، زیر واژه لهولهو د   

ای برایش دارد، مشغول گیرد؛ ولی به یک کار جزئی که نفع، بیهوده را در پیش می

شغول کند و از کار ماند لهو یعنی کار جزئی که آدمی را مشود که از کار مهم باز می می

زینت جمالی که زائد بر معمول و موجب دلربائی باشد و چیزی که انسان ماند. بزرگ باز

کند هر چیزی که دل بشر را برباید خواه زینت در لباس باشد یا در به آن عالقه پیدا می

لباس که در این دوره تقلیدی شده و تقلید ناصحیح  است و از آمریکا یا  مسکن، مثالً

 جا(. )همانکشورهای دیگر

گرایی، میل و رغبت به تجمالت و توجه به ظواهر زندگی را گویند.گاهی نیز  تجمّل    

شود، که برای بیان مقصود گویاتر است، به جای این واژه از تجمل پرستی نام برده می

میزان وابستگی و بندگی تجمل پرستان را به وسایل لوکس، زینتی و تشریفاتی بیشتر 

ای دارند، در ضمن  ال، زیبایی و خودآرایی توجه ویژهجماسالم و قرآن به  دهد.نشان می

ی تمایالت فطری بشر، از حس جمال دوستی مردم نیز حمایت، استفاده پرورش همه

کند. قرآن کریم های طبیعت و تجمالت را به پیروان خود سفارش میدرست از زیبایی

(، بگو چه 14لَّتِی اَخًرَجَ ِلعِبَادهِ )اعراف: قُلً مَنً حَرَّمَ زِیًنَتَ اهللِ اَ»فرمایند:باره می در این

 «.های الهی را برای بندگان خود آفرید، حرام کرده است؟کسی زینت

استفاده از تجمالت در اندازه  نیز دلیلی بر اجازهعملی پیشوایان معصوم سیره    

ین آمده است که امام بهترمعمول است، چنانچه در تاریخ زندگی امام حسن مجتبی

پوشید؟ در پاسخ چرا بهترین لباس خود را می»از وی پرسیدند: پوشید.لباس خود را می

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، به این جهت من لباس زیبا را برای راز  فرمود:

پوشم و هم او دستور داده است که زینت خود را به هنگام رفتن به و نیاز با پروردگار می

 .(400: 0135شبدینی،«)مسجد برگیرید.

ای است، بلکه بنابراین زینت کردن و زیبا بودن از نظر اسالم، نه تنها کار پسندیده   

افزاید و حاضر شدن با شکلی زیبا در ی خداوند بوده و بر ارزش عبادت میمورد عالقه

جامعه و محل کار باعث جذب دیگران، و نمایانگر نوعی انضباط در حوزه فردی شمرده 

 شود و بر این موضوع و روایات تأکید فراوانی شده است.یم

پرستی، رفاه زدگی،گرایش افراطی به  ر اسالم از آن نهی شده است، تجمّلپس آنچه د   

معنوی است، به عبارت دیگر آنچه  ظواهر دنیوی وغفلت از آراستگی های درونی و

گرایی در سبک  مّلخطر است، تج ول جامعه اسالمی منشأمسؤ امروزه برای مدیر و

که سعی می کنند وسایل زندگی، خانه و محل زندگی، محیط خانه وکار است، آن چنان
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به  کار را با اینکه هنوز قابلیت استفاده را دارند وکهنه نشده اند، هر سال عوض نمایند و

 کنند که چه بسا برای بدست آوردن وهای اضافه برای خود ایجاد می این ترتیب خرج

که تر آن عجیب ذلت وادار کنند، خود را به پستی و آن از چند جا وام بگیرند وخریدن 

 کند، فالن جنسی رسا که در خانهگاه چشم و هم چشمی فامیلی انسان را وادار می

  که البته در بسیاری مواقع جنبه اقوام خود دیده است، از هر راه ممکن به دست آورد

 (.401: 0135یاز خانه و خانواده نیست)شبدینی،مورد ن ریا و تظاهر دارد و اصالً

در سبک زندگی اسالمی مظاهر دنیوی از جمله وسیله نقلیه شخصی، لباس، مسکن و    

هی انسان از راه مانند آن تا جایی ارزشمند است که سبب یاد خدا شده و عامل گمرا

دای حقوق و اهای خود چنین ابزاری باشد در برطرف کردن نیازمندی بندگی نشوند، هم

 (.405 برادران دینی خویش)همان،

 عدالت اجتماعی در زندگی-1-3  

لَقَد اَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ وَاَنزَلنَا مَعَهُمُ الکِتَابَ وَالمِیزَانَ لِیَقُومَ النَاسُ بِالقِسطِ »

مَ اهللُ مَن یَنًصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاَنزَلنَا الحَدِیدَ فِیهِ بَاسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ وَلِیَعلَ

 (45حدید:«)بِالغَیبِ اِنَّ اَهللَ قَوِیٌ عَزِیًزٌ

ها کتاب و )به راستی ما پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آن

که از او های کسانیترازو را فرود آوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دل

هادیم و اما ترک دنیایی که از پیش خود آوردند، پیروی کردند رأفت و رحمت ن

که کسب خشنودی خدا کنند با ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم مگر برای آن

که حق رعایت آن بود منظور نداشتند، پس پاداش کسانی این حال آن را چنان

بسیاری از آنان  ها دادیم ولیکه از ایشان را که ایمان آورده بودند بدان

  .(انحرافند دستخوش

براساس این آیه  کند.آنها را دقیقاً بیان می در این آیه هدف ارسال انبیاء و برنامه   

ده و آنان را به سوی مردم فرستاده مبران الهی را به سه امر مجهز کرشریفه، خداوند پیا

 است:

ند. عدالت اواژه شناسان عدل را به معنای برابری، همسانی، همانند و مساوات گرفته      

در شریعت به معنای راستی در راه حق و برتری دادن عقل بر هوی است و در اصطالح 

فقیهان عدالت عبارت است از: پرهیز از گناهان بزرگ و اصرار نکردن بر گناهان کوچک، 
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 کنند ها به ملکه عدالت تعبیر می رعایت تقوا و دوری از افعال پست، که از همه این

 .(14: 0104)مطهری، 

 های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزلهپایه عدل در اجتماع به منزله   

آمیزی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد، بعد نوبت به رنگ آمیزی  رنگ

و نقاشی برسد. از آغاز زندگی بشر، همواره ظلم و بی عدالتی روح بشر را آزرده و او را 

ی افراد و از هر تبعیض و تعدی ساخته است. در طول تاریخ، همهتشنه جهانی عاری 

اقشار و جوامع اعم از کوچک وبزرگ، مومن وکافر، مرد وزن، حتی ستمکار و ستمدیده 

باشند. در  تنفر بوده و میخواهان اجرای عدالت، این صفت انسانی بوده و از نقض آن م

های اجتماعی مانند قدرت، ثروت و ترین ارزش متعادلی که همه افراد از مهم  جامعه

ها در اختیار افراد خاصی ها و ثروت طور یکسان برخوردار شوند، موقعیتموقعیت به 

شود.کارکرد دیگر نباشد، طبعاً میان آحاد افراد جامعه همدلی و روحیه اخوت برقرار می

تعدیل  سازد. کارآیی نظام بهعدالت آن است که نظام مبتنی بر عدالت را کارآمد می

 نقطه مقابل عدالت اجتماعی وها های آن است نه بعضی از آنوکارآیی همه بخش

عدالتی است که باعث هالکت و نیستی جامعه است.  اهمیت و کارکردهای آن، ظلم و بی

های الهی، نزدیک سازی ظلم و پایمال کردن حقوق دیگران موجب دگرگونی نعمت

 ها و فرسودگی، اضمحالل تمدّندن دشمنی، خشم و غضب الهی، پدید آور

 (.45 همان،)هاست آبادانی
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 جهـنتی

جامعه به  تمرکز بسیاری از متغیّرهای فرهنگی اجتماعی در هر سبک زندگی، مقوله یاحوزه   

 حیات فرهنگی در هر ها زندگی وآید. مبیّن بسیاری از شرایط پیدا و پنهان آموزه شمار می

سبک زندگی و ابعاد متعدّد آن  یله موضوع تغییرات درشود، بدین وس اجتماعی محسوب می

 بوده است. پژوهشگرانتوجّه  همواره مورد

اگر  شکل اسالمی خود فاصله گرفته است. در بسیاری از مسائل ازسبک زندگی امروزی    

یابیم که در واقع سبک زندگی امروزی ما از اندکی دراین مطلب تفکّر و تعمّق کنیم در می

ها و تعالیم دینی دورشده و عمل کردن به قرآن و روایات در سبک زندگی آموزه اعتقادات،

های اسالمی ها جایگزین ارزشو همین عامل سبب شده است، تا ضدارزش رنگ شدهامروزی کم

که گاهی فرهنگ ما از فرهنگ بیگانگان  امعه ما در طول زمان این بودهشود و یکی از عیوب ج

 متأثر شده است. 

را به سمت زندگی کسانی ادند و جامعه دکشور رواج  در میان جامعه وبه عمد ن فرهنگ را ای   

سبک زندگی، اعتقادات، که در  یّت خالی بود، سوق دادند تا جاییکه دل و جانشان از نور معنو

 صداوسیما، ماهواره و اینترنت نیز که در این مسیرها تقلید شد  ظاهر و... از آنکیفیت پوشش، 

 روز به روز دچار تغییرات منفی شد. دند و سبک زندگی مردم و جوانان،ین دامن زبه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03سبک زندگی اسالمی با محوریت سوره حدید

 

نامه کتاب: 
 

  .* قرآن کریم

مشهد:  .مین اجتماعیتأ نقش آن در صدقه و (.0116.)اکبری زیبدی، غالمرضا .0

 چ اول. .چاپخانه زوارکمیته امداد امام خمینی

از قرآن)تفسیر سوره شریفه حدید(، معارفی (.0113.)دستغیب، عبد الحسین .4

 .جا: فقیه بی

اسالمی فرهنگ نامه کاربردی سبک زندگی  (.0134.)دشتی نیشابوری، محمد .1

 چ اول. .دشتی، مشهد: رفتاری های اجتماعی و مهارت

 .تهران: دانشگاه تهران .فرهنگ لغت دهخدا (.0111.)دهخدا، علی اکبر .8

تهران:  .ام یکم تا سی جزء بیست و کریمآشنایی با قرآن  (.0141.)فرزانهزنبقی،  .5

 .لک لک

 .قم: مرکز نشر اسرار .تفسیر موضوعی قرآن کریمتا(..)بیجوادی آملی، عبد اهلل .0

 .علوم اسالمی امام صادققم:  .سبک زندگی اسالمی(.0135.)محمدشبدینی،  .1

 معارف دفتر مطالعات تاریخ وقم: .ترجمه قرآن کریم(.0111.)فوالدوند، محمد مهدی .4

 اول. اپچ .اسالمی

های اسالمی)با  سبک زندگی بر اساس آموزه (.0134.)قانع فاضل، حمید .3

 .اول . چاپهای اسالمی قم: پژوهش .ای( هرویکردرسان

 .دوازدهم اپچ .تهران: بنیاد بعثت .فسیر احسن الحدیثتتا(..)بیقرشی، علی اکبر .06

 قم: .د تجویزیدرسنامه سبک زندگی اسالمی با رویکر(.0138.)کاویانی، محمد .00

 .اول اپچ .دانشگاه حوزه و

 پنجم. اپچ .آستان قدس رضویمشهد:  .انفاق (.0130.)محدثی، جواد .04

 اول. اپچ .صدا وسیما تهران: .تفسیر سوره حدید(.0135.)محمد حسین ،محمدزاده .01

 دوم. اپچ .صدراتهران:  .بیست گفتار (.0104.)مطهری، مرتضی .08

 .تهران: نشر نی .عظینروضه الوا (.0100.)نیشابوری، فتال .05

باب  .ی علوم اسالمیمرکز جهانقم:  .مفردات فی القرآن (.0140.)همایی، غالمعلی .00

 .صاد
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 هی حج کودکـبررسی فق

 

 دهـچکی

که جامع  رود شمار می به ترین شعائر و ارکان مهم اسالم حج یکی از بزرگ 
. بنابر روایات رسیده، کودکان نیز احکام است یعبادات بوده و دارای احکام وسیع

خاصی در این مناسک دارند. با توجه به فضای معنوی حج، حضور کودکان تأثیر 
 سزایی در تربیت عبادی آنان خواهد داشت. به

را به طور  این پژوهش به اثبات مشروعیت عبادات صبی و ادله مشروعیت آن 
. پردازد ی مشروعیت عبادت کودک میامدهاو به ذکر آثار و پی کند کامل بیان می

ندارند، لکن  از آنجایی که افراد بالغ و غیر بالغ در نحوه انجام اعمال تفاوتی
توانایی در برخی موارد، از جمله هزینه حج، اذن ولی، طواف، کودکان به دلیل نا

که بر اساس روایات و نظرات  و کفارات، دارای احکام خاصی هستند میقات، نیابت

 فقها بیان گردیده است. 
روشن است که کودک یکی از شرایط حج یعنی بلوغ را ندارد، بنابراین وجوبی 

کند، البته در صورت  شود و حج او نیز کفایت از حجةاالسالم نمی شامل او نمی
 درک یکی از دو موقف در حالی که بالغ شده باشد، حج او مجزی خواهد بود.

و احکام فراد به انجام صحیح مناسک حج صبی هدف از این نوشتار، آشنایی ا
ت و فساد حج آگاهی نسبت به آن موجب اختالل در صحّباشد؛ زیرا نا خاص آن می

ای براساس  خانه توصیفی و به شیوه کتابمطالب با روش تحقیق  گردد. کودک می

 منابع روایی و فقهی گردآوری شده است.
 

 :دیـواژگان کلی

 ت حج صبی.حج، صبی، حج کودک، مشروعی

                                                 
 میه پیروان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(، مشهد.مدرسه عل 4. طلبه سطح 0
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 مهمقـدّ

مذاهب اسالمی، همواره فصلی به مبحث حج اختصاص داشته   جامع فقهی همه در منابع

ای نیز به خود  رود، جایگاه ویژه است. حج عالوه بر این که یکی از ارکان دین اسالم به شمار می

ر یک عبادت ابعادش د  اراده کرده که اسالم را در همهاختصاص داده است؛ گویا خداوند متعال 

که حج نمونه و مدل کوچکی از الم را یک باره تجربه نماید؛ چراجای دهد تا حاجی، کل اس

معنوی حج نیز از این قاعده سفر هر عبادتی برکات و آثار فراوانی دارد؛  اسالم بزرگ است.

ای در جوامع  تواند منشأ تحوالت تازه نیست و اگر طبق قاعده صحیح انجام شود، می مستثنا

ی کودکی، تربیت عبادی  ترین ابعاد تربیت دینی در دوره از سوی دیگر، از مهم اسالمی گردد.

دهند، ریشه در ناآگاهی از  است. افرادی که در بزرگسالی، سستی در عبادات از خود نشان می

 اهمیت عبادت کودک دارد. 

حتی  افراد  بر همهده، تأثیر معنوی فراوانی که حج، جامع عبادات بو جایی مسلم است از آن

ند، بسیار مسائلی که کودکان در ایام حج باید نسبت به آن اهتمام ورز برایناکودکان دارد. بن

رو  ای روبه آگاهی از اعمال و احکام آن، کودکان را با مشکالت عدیدهظریف و دقیق است و نا

 کند. می

لکن درباره احکام  پیرامون موضوع حج، کتب، تحقیقات و مقاالت بسیاری تألیف گردیده؛

 حج صبی به صورت ضمنی و پراکنده بررسی صورت گرفته است.

 مشروعیت مطلق عبادات صبی -9

از شرع گرفته شده، به معنای آنچه که خداوند برای عبادت از دین تشریع مشروعیت    

و آنچه که خداوند از دین، سنت قرار  (411/ 00:.ق0808، یحنف یدیزب یواسط)کرده است 

 ابن)نماز، حج، زکات و سایر اعمال نیکبه آن امر کرده است؛ مانند روزه، داده و 

، یحنف یدیزب یواسط)عبادت در لغت به معنای طاعت و خضوع( و 4/010: ق0808،منظور

موسوی وع فعل به قصد امتثال امر مولی)در اصطالح فقها، عبارت است از وق (.5/44:ق0808

باشد که اگر  ت عبادات در حق صبی، استحباب آن میمراد از مشروعی (1/106: 0800عاملی، 

کرده است. پس عبادتش کند که امر مولوی استحبابی را امتثال  آن را انجام دهد، صدق می

شود، مانند صحت  باشد و نیز آثار دیگر هم بر او مترتب می مستحق اجر و ثواب می صحیح بوده

ادت او صحیح نبوده؛ بلکه اگر به قصد امتثال امر نیابت او از غیر و... . اما اگر مشروع نباشد، عب
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کودک حرمت عقلی دارد، نه  باشد که برای مولوی انجام دهد، افتراء و بدعت در دین می

 (. 8/865ق:0810ی،لنکران فاضل)مولوی

شیخ طوسی آید:  برخی در ادامه میدر مشروعیت عبادات صبی اقوال مختلفی بیان شده که 

ماً شَرعِیّاً؛ مُ صَحَّ ذلکَ مِنهُ وَ کانَ صُوإِذا نُوِیَ الصُو»فرمایند:  باره می ندر ای (0/4143: 0141)

 «.زمانی که کودک نیت روزه کند، نیت او صحیح است و روزه او شرعی است

خَذُ الصِّبیانُ یُؤ وَ یَستَحِبُّ أَن»اند:  نیز آورده ( 4/083ق: 0866)طوسی، چنین در النهایه هم

؛ مستحب است کودکان ذلِکَ وَاجِباً عَلَیهِم یَکُن لَم إِذا أَطاقُوهُ وَ بَلَغُوا تِسعَ سِنینَ وَ إِنبِالصّیامِ 

 «.واجب است بر آنانروزه بگیرند تا زمانی که طاقت بیاورند و وقتی به نه سال رسید، 

مُ و سائِرُ ویَصِحُّ الصُ»نیز این گونه بیان شده است که:  (4/841ق: 0800طباطبایی، )در عروه

روزه و سایر عبادات صبی ممیز  .عِباداتُهُ؛ شَرعِیَّت العباداتِ مِنَ الصَّبِیِّ المُمَیِّزِ علَیَ األَقوَی مَن

 «.صحیح است و بنابر اقوی )قول مشهور( عبادت کودک شرعی است

 ه مشروعیت عبادات صبیادلّ -9-9

 نماز را به به پادارید« أقیمُوا الصَّلوةَ»ی عمومات و اطالقات تکلیفی از جمله قوله تعال    

ه رمضان در حضر پس آن کس از شما که در ما «شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهرَ فَلیَصُمهُ فَمَن(. »81بقره/)

 (.045: )بقرهباشد، روزه بدارد

صاحب مدارک  .(848و4/841ق: 0800طباطبایی،  شود.) شامل بالغین و غیر بالغین می -الف

عقالً اشکالی وجود ندارد که خطاب در این ادله متوجه صبی ممیز هم شده باشد و : »اند فرموده

از طرفی هم شرع فقط نسبت به واجبات و محرمات، آن دو را متوقف بر بلوغ کرده است و 

ق: 0800،یعامل یموسو)«دنسبت به تکالیف مندوبه و مکروه، مانع عقلی و شرعی وجود ندار

0/84 .)

شود و فهم  حسب مطلق بودنش نسبت به بالغ و غیر بالغ، هر دو را شامل میپس خطاب بر     

که شرط تکلیف است، در هر دو حامل است و اگر کسی بیشتر از این را ادعا کند و چیز دیگری 

(. 0/84ق: 0800،یعامل یموسو) را شرط بداند، باید دلیل آن را بیاورد

 ت:ای وارد شده اس در این استدالل، مناقشه    

اشکالی در صحت نیت و صوم کودک وجود ندارد؛ زیرا نیت و روزه از باب خطاب شرع بوده 

اش نیز شرعی باشد، اشکال دارد؛ زیرا  و خطاب و منع، متوقف بر تکلیف نیست؛ اما این که روزه

ی کودک  خطاب شرع به مکلفین اختصاص پیدا کرده و صحیح آن است که گفته شود روزه

 (.05/ 4ق: 0801، عاملی )شهید ثانی( شرعی. )تمرینی است، نه 
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اطالق اوامر، مخصوص به بعضی از مستحبات است، گرچه که به وسیله اجماع مرکب، بقیه 

شود. اما در ایجابیات، مخصوص به مکلفین است؛ چون بر کودک  مستحبات را هم شامل می

رفی منع را از کودکان وجوبی نیست و این که بخواهیم اوامر وجوبی را تعمیم دهیم و از ط

بگیریم تا نسبت به کودکان مندوبی باشد، جایز نیست؛ زیرا موجبات استعمال لفظ در حقیقت و 

 .(110/ 06ق:  0805)نراقی، شود مجاز می

شارع در تبلیغ احکام شرعی خطابش با اهل »دهند:  گونه پاسخ می محقق بجنوردی این

اوره و عقال عالم در حرف زدن بین بالغ و غیر بالغ محاوره فرق ندارد و لذا همچنان که اهل مح

شوند.  گذارند و بالغ و غیر بالغ در خطابشان به یک شکل واحد، مورد خطاب واقع می فرق نمی

)فاضل «دهد و راه متفاوتی از عقال ندارد طور مورد خطاب قرار می پس شارع هم مثل عقال همین

 .(004 -001/ 8ق، 0800موحدی لنکرانی، 

اند؛  ومات فوق مشروط به بلوغها از جمله اطالقات و عم ال دوم این است که تکلیفاشک

منتفی  به اتفاء شرط صبی غیر بالغ که این شرط را ندارد، پس تکلیف نسبت به ایشانبنابراین 

 پاسخ: شود. می

آور، مشروط به بلوغ شده، نه تکلیف ندبی و مانع عقلی یا شرعی یا  تکالیف لزومی و الزام

 (.806/ 8ق: 0810فاضل لنکرانی، )وجود ندارد زیبه کودک مم یندب فیاز تعلق تکلعرفی 

اگر دلیل در بین نباشد که دال بر اشتراط تکلیف به بلوغ باشد و جز این اطالقات و 

یابیم که بدون شک، تکلیف، اختصاص به  عمومات، چیز دیگری وجود نداشته باشد، در می

است که بگوییم خطاب در عمومات و اطالقات نسبت به هر کسی بالغین ندارد و صحیح این 

 است که عرفاً صحیح باشد، مخاطب حدیث واقع شود، از جمله کودک ممیز غیر بالغ.

ی افراد را به  عمومات و اطالقات غیر تکلیفیه وجود دارد که مفادشان این است که همه -ب

ی افراد بالغ و غیر بالغ را تشویق اندازد که طبق همین عمومات عمل کنند؛ یعن رغبت می

تواند داشته باشد، این  ترین معنا و داللتی که می کند به عمل طبق آنها و این ترغیب، کم می

الصَّلوةُ »مانند  (801/ 0ق: 0800)محقق داماد یزدی،  است که آن عمل مستحب است

و (. 16/ 1ق:  0863)حر عاملی،«بَانٌ کُلُّ تَقِی؛ نماز مایه تقرب هر باتقوا و پرهیزگار استقُر

مُ جُنَّةٌ مِنَ النّارِ؛ درباره روزه خداوند فرموده است: روزه سپر قُولِهِ تعالی: الصُّو مِ مِنفِی الصُّو»

.(443/ 1)همان، «آتش )عذاب الهی( است

فَلَهُ مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ »عمومات و اطالقاتی که داللت دارد بر ترتب ثواب بر افعال مثل  -ج

یا روایتی (. 006)انعام: هر کس کار نیکو کند، او را ده برابر پاداش خواهد بود. «عَشَرَ أَمثَالِهَا
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مَ کَتَبَ اهللُ لَهُ صِیامَ سِتّینَ صامَ ذلِکَ الیَو رَجبِ، فَمَن فِی سَبعَ وَ عِشرِینَ مِن»فرماید:  که می

رد، خداوند برای او ثواب شصت ماه روزه شَهراً؛ هر کس بیست و هفتم ماه رجب را روزه بدا

شود و مسلم  و این نصوص شامل بالغ و غیر بالغ می (083ق: 0861)کلینی،  «نویسد را می

است که اوالً ادعای انصراف این اطالقات به بالغ، خالف ظاهر این روایات است و ثانیاً ترتب 

به داللت التزامیه بر استحباب ثواب هم بر یک فعل، از لوازم فعل است. پس این ترتب ثواب 

ها واجب  یقین کردیم بر آن گریادله د قیاز طراین افعال بر غیر بالغین دارد؛ بعد این که 

(.005/ 8ق:  0803)بجنوردی، نیست

دارنده حسنات برای اطفال ب، آن دسته از روایاتی است که دربراز مؤیدات بر این مطال    

 أَوالدَ إِنَّ»شود. از جمله  که بر مکلفین و بالغین نوشته می شود. همچنان مسلمین هم نوشته می

 وابَلَغُ وَإِذا ،الحَسَناتِ لَهُمُ کُتِبَت عَشَرَ یإِثنَ وابَلَغُ فَإِذا مُشَفَّعٍ، شافِعٍ اهللِ، عِندَ ونَومُسُمَو نَیالمُسلِم

 یخاص نشانه و عالمت متعال، روردگارپ نزد در ن،یمسلم فرزندان؛ ئاتِیِّالسَّ هِمُیعَلَ کُتِبَت الحُلُمَ

 گاه آن و ضبط آنان حسنات ،یسالگ دوازده از و شود یم واقع قبول مورد ها آن شفاعت. دارند

و ظاهر این  (0/16ق:  0863)حر عاملی،«شود یم نوشته ها آن گناهان دند،یرس بلوغ سن به که

رای این که آن فعل منشأ کتابت روایت، مطلوبیت مفاد روایت، نزد شارع واال است؛ پس وجهی ب

 (.800/ 8ق: 0810)فاضل لنکرانی، و نوشته شدن حسنات باشد، نیست

کند و اعمال صالحین  نیز وجود دارد، این که خداوند عمل عاملین را ضایع نمی یتقریر دیگر

« عَمَالً أَحسَنَ إِنّا النُضِیعُ أَجرَ مَن»قوله تعالی (. 800/ 8ق: 0810جزا داده خواهد شد)همان، 

)آل «إِنِّی ال أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم»و کنیم.  (.همانا ما اجر نیکوکاران را ضایع نمی16)کهف :

 کنم. ای از شما را ضایع نمی   من هرگز عمل هیچ عمل کننده (035عمران :

مسلم است که فهم عرفی شرط صحت خطاب است و خطاب در این جا هم مُشعر این است 

 شوند. شامل عمل بالغ و غیر بالغ میکه آیات 

شک، کودک اگر فعل حسن انجام دهد، مثل خواندن نماز، پس  حاصل کالم این است که بی

اند که عمل صالحین را ضایع  کند که فعل حسن، انجام داده و خداوند هم وعده داده صدق می

نیز در جهت اثبات باشد که ما  مجموع این مباحث، مشروعیت عمل صبی می  د و الزمهکن نمی

 (.801/ 8ق: 0810 ،یفاضل لنکران)همین موضوع هستیم

یعنی  (.486/ 4 ق:0804)موسوی خویی، از باب امر به امر به شیء، امر به آن شیء است -د

اگر شارع به کسی امر کند که او فالنی را امر به انجام کاری کند، مثل این است که خود 

که می  1شد. همچون روایت صحیح حلبی از امامشارع، آن شخص دوم را امر کرده با

بِالصَّالةِ إِذا  مُرُوا صِبیّانَکُممُرُ صِبیّانَنا بِالصَّلوةِ إِذا کانُوا بَنی خَمسَ سِنینَ، فَأإِنّا نَأ»فرمایند: 



  15بررسی فقهی حج کودک

 

ما کودکانمان را در پنج سالگی، امر به  (.04/ 1ق:  0863 ،یحر عامل)کانُوا بَنی سَبعَ سِنینَ

و در « کنیم، پس شما هم کودکانتان را در هفت سالگی امر به نماز کنید اندن مینماز خو

 روایتی دیگر نیز حدیثی با همین مضمون، نسبت به روزه گرفتن آمده است.

را به نماز و روزه امر کنیم؛ مقتضای این دسته روایات، این است که شرعاً باید کودکانمان 

ه امر به شیء، امر به آن شیء است؛ یعنی از نظر عرف این که در اصول فقه آمده است، امر بچرا

 (.184/ 0تا:   )طباطبایی، بیگونه اوامر نیز مثل دیگر اوامر، دال بر مشروعیت دارند

ن به ترک این ای وجود دارد که دال بر اجازه و ترخیص کودکا البته به این خاطر که قرینه

مال برای کودکانمان گر چه مشروعیت دارند شود که این اع می اعمال واجب است. پس دریافت

 (.486/ 4ق:  0804)موسوی خویی، اما واجب نیستند

ای که دال بر این هستند که عمل  عمده ادله»فرمایند:  می (564/ 40 ،)هماناهلل خوئی آیت

کودک مشروعیت دارد و تنها یک عمل تمرینی نیست، اخباری هستند که ما را امر به امر 

 .«کنیم کنند و این را به مقتضای فهم عرفی برداشت می خود میکردن کودکان 

هایی برای اثبات حکم وجود دارد،  اند، اما در مقابل دلیل گرچه بعضی از ادله قابل خدشه

پس اقوی همین است که مشهور قائل هستند؛ یعنی همین مشروعیت فعل صبی. مؤید مطلب 

کنند و طبق همین ترتیب اثر  ن، ترغیب میهم این است که عقالء، کودکان را بر افعال حس

 دهند. می

 آثار و پیامدهای مشروعیت عبادت کودک-2-9

پذیرفتن مشروعیت عبادات کودک، آثار و پیامدهای فراوانی به دنبال دارد که به برخی از 

 شود: ها اشاره می آن

دت کودک وعیت عبایکی از آثار مشر: اتصاف عبادت کودک، به استحباب و کراهت -الف   

کند. نماز با  تحباب پیدا میهای واجب و مستحب برای کودک، اس عبادت  این است که همه

های واجب و  چنین روزه شود. هم مقدمات، اذکار و سایر اعمال آن، همگی مستحب می  همه

شود. در مقابل، چیزهای حرام و مکروه، برای کودک به  مستحب، برای کودک مستحب می

 (.880/ 8 ق: 0810،یفاضل لنکران)کند ا میکراهت اتصاف پید

های کودک این  یکی دیگر از آثار مشروعیت عبادت: سقوط واجب کفایی از دیگران -ب   

شود. بنابر مشروعیت عبادت،  است که عمل کودک، سبب سقوط واجب کفایی از دیگران می

بنابر این جایز تجهیز میت برای او مستحب است، هر چند برای بالغین واجب کفایی است. 

دار غسل و کفن و نماز میت شود و موضوع وجوب را از بالغین بردارد. اما  است کودک، عهده
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بنابر عدم مشروعیت کودک، جایز نیست متصدی تجهیز شود، هر چند پدر و مادر او 

 (.880/ 8 ق: 0810 باشند)همان،

بقیه افراد، مشروعیت عبادت کودک مانند عبادت »گوید:   مرحوم سید محسن طباطبایی می

دارد؛ از این رو أقرب این است که در واجب کفایی، مجزی از تکلیف بالغین است و باعث سقوط 

 (.81و  401/ 8ق: 0800)طباطبایی،  «گردد تکلیف از آنان می

 (000/ 8ق: 0803)محقق بجنوردی: نیابت از غیر، در چیزهایی که جایز است -ج   

ک، در عمل غیر عبادی از غیر، چه تبرّعاً و چه با اجرت نیابت جایز است کود»فرمایند:  می

کند؛ زیرا عمل او واجد مصلحت تام است و نقصی در آن نیست. نهایتاً شارع الزام را از او از 

 .«باب لطف و رحمت بر او، سلب کرده است

 عبادت صبی بودن ینیتمر -2

تمرینی است و هیچ  ی، بدین معناست که عمل کودک، صرفاًصب عبادت بودن ینیتمر

 (.811/ 8ق: 0810)فاضل لنکرانی، گیرد پاداشی به عمل او تعلق نمی

عیِّاً فَفِیهِ نَظَرٌ؛ مِهِ شَرنُ صَووَ أَمّا کَو»اند:  در مسالک آورده (05/ 4ق: 0801)شهید ثانی

او شرعی باشد در   این که روزه .عِیُّرعِ بِالمِکَلِّفینَ وَ لِأصِحُّ أَنَّهُ تَمرِینِی ال شَلِإِختِصاصِ خِطابِ الشَّر

تر این که عبادت  آن اشکال وجود دارد؛ زیرا خطاب شرع، اختصاص به مکلفین دارد و صحیح

 کودک تمرینی است، نه شرعی.

عَلَی وَجهِ التَّمرِینِ لَا عَلَی کِیفِیَّتِهِ  لکِن»نیز آمده است:   (100/ 01: 0340)نجفی، در جواهر

فِ بِالنّافِلَةِ مثالً... فَیَکُونُ عَمَلُهُ عَلَی جَهَةِ التَّمرِینِ مَشرُوعاًاما بر وجه تمرین است، نه بر أَمرِ المُکَلَّ

البته باید «. باشد وجه کیفیت امر مکلف، مثالً به نافله... پس عملش به جهت تمرین، مشروع می

 ند.گیر افزود والدین کودک، به خاطر تمرین دادن کودک اجر و ثواب می

مَثَلُهُ  کانَ مَیتاً فَأَحیَیناهُ وَ جَعَلنا لَهُ نُورًا یَمشِی بِهِ فِی النّاسِ کَمَن أَوَ مَن»که طبق آیه  چنان

(. آیا کسی که مرده )جهالت و ضاللت( بود، سپس 044: )انعام« فِی الظُّلُماتِ لَیسَ بِخارِجٍ مِنهَا...

دیانت دادیم که با آن روشنی، میان مردم سرافراز رود، ما او را زنده کردیم و به او روشنی علم و 

تواند بیرون  ها )ی جهل و گمراهی( فروشده و از آن نمی مثَل او مانند کسی است که در تاریکی

شود که تربیت فرد بر صالح و رستگاری و تکیه او بر اخالق فاضله،  این گونه استفاده میبیاید؟

 ،یفاضل لنکران) کسی که تمام مردم را احیا کرده است  زلهبه من برای مربی، اجر و ثوابی است

 (.410/ 1ق: 0810
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اما این کالم علما، در کتب مذکوره مسلماً با قول اول و کالم علمای آن قول تنافی دارد؛ زیرا 

اند و دسته دوم قائل به مشروعیت عبادت کودک  دسته اول، قائل به عدم مشروعیت عبادت

 (.811/ 8)همان، باشند می

 ه قائلین به تمرینی بودن عبادات صبیادلّ -9-2

اصل، این که یک عمل از نظر شرع صحیح باشد الزم است که امر شارع به آن تعلق  -الف

کنیم که  گرفته باشد؛ یعنی صحت شرعیه، متوقف بر موافقت امر شرع است؛ اما این جا شک می

عدم تعلق امر به صبی است اینجا جاری این اوامر به کودک هم تعلق گرفته یا نه، پس اصل که 

 (.111/ 06ق: 0805)نراقی، شود می

پس  ردّیه: چنان چه در قول اول مفصالً بیان شد، اوامر ندبیه برای اعمال کودکان صادر شد،

 (.8/815ق:0810 ،یفاضل لنکران)دتوان اصل عدم را جاری کر نمی

)فاضل اند ذا کودکان از اوامر خارجاند به بالغین و ل انصراف ادله: ادله مطلق منصرف -ب

 (.185ق:  0800موحدی لنکرانی،

خواستند انجام  ردّیه: مفصالً بیان شد نصوصی داریم که صریحاً از کودکان، عبادت را می

 ،یفاضل لنکران)دهند یا نصوصی که دال بر نوشتن حسنات کودکان، در کتب روایی وجود دارد

 (.810/ 8ق: 0810

ارد که داللت دارند بر عدم جواز امر صبی، تا این که محتلم و بالغ شود و روایاتی وجود د -ج

این که عمدهای کودک، خطاست؛ یعنی هیچ تکلیفی شامل او نیست، لذا فعل کودک اعتبار 

 (.004/ 8ق:  0803)بجنوردی،ندارد، پس عبادتش صرفاً تمرینی است

مِنهُ  یُؤنِس إِحتَلَمَ وَ لَم إلِحتِالمِ وَ هُوَ رُشدُهُ وَ إِنإِنقِطاعُ یُتِمُّ الیَتِیمَ بِا»در روایت آمده است: 

تمام (.440/ 04ق:  0863)حرّ عاملی،ضَعِیفاً فَلیَمسَکُ مِنهُ وَلِیّهُ مالَهُ  رُشدَهُ وَ کانَ سَفِیهاً أَو

شدن دوران )منع تصرف مالی( یتیم با احتالم است و به رشد کامل رسیده، و اگر محتلم شد و 

چنین  هم «.یّ او اموالش را در اختیار داردشد کامل نیافت در حالی که سفیه یا ضعیف باشد، ولر

عمد و خطای (. 03/161ق:  0863)حرّ عاملی،عَمدُ الصَّبِیِّ وَ خَطاهُ وَاحِدٌ»روایت شده است: 

(. عمد کودک 161عَمدُ الصِّبیَانِ خَطَأٌ یُحمَلُ عَلَی العَاقِلَةِ)همان، »و نیز « کودک یکی است

 «.شود او حمل می 0خطاست که بر عاقله

                                                 
ها و پدر نیز عاقله است)موسوی گلپایگانی،  در اصطالح فقهی، عاقله، اقارب پدری قاتل است؛ مثل برادر و عمو و اوالد آن - 0

 (.444/ 1تا:  بی
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طایفه اول نسبت به معامالت کودک و تصرفات مالی اوست و روایات طایفه دوم، مربوط به 

 ،یفاضل لنکران)باب جنایات است که در آنجا بیان شده جنایات کودک خطاست و عمد ندارد

 (.8/813ق:0810

ل شده که بر عدم شرعی بودن عبادات کودک، اجماع: در مهذب االحکام از بعضی نق -د

/ 5ق: 0801)سبزواری، اند اعتبارند و تنها تمرینی اجماع وجود دارد؛ لذا عبادات کودک اساساً بی

)آل عصفور بحرانی، و در حدائق نیز ادعا شده که هیچ مخالفتی با این اجماع نشده است (.011

 (.005/ 01ق:  0865

اجماع خدشه وارد است. کبری به این علت که این اجماع ردّیه: به کبری و صغری این 

که مشهور علما قائل  مخدوش استنیست. صغری هم به این علت  1منقول، کاشف قول معصوم

 (.8/813ق:0810 ،یفاضل لنکران)اند ها مخالف این قول و اجماع اند؛ لذا تمام این به قول اول

 ت عبادات صبی و عدم مشروعیت آن صحّ -3

او تشریع شده باشد؛  تا عبادات در حق که کودک، مورد خطاب امر قرار نگرفته بدین معنا

اما اگر او افعال عبادی را انجام داد، صحیح است؛ یعنی برخی از آثار فعل صحیح، بر او بار 

طِیَّةِ البُلُوغِ فِی األَحکامِ عَدَمُ شَر»از جمله قواعد فقهی مشهور، قاعده  (.880شود)همان،  می

 (05 /4 ق:0801،یثان دیشه یعامل)باشد. مسالک می(.011 /8ق: 0803 ،یبجنورد) «عِیَّةِالوَض

اش از باب این که مورد خطاب وضع قرار  نیت و روزه»نیز در باب روزه صبی ممیز آورده است: 

 .«گرفته صحیح است؛ اما این که بخواهد مشروع نیز باشد، خیر؛ زیرا مکلف نیست

تواند صحیح باشد، اما مشروع نباشد؛ چون صحت از  که یک عمل می آید از کالم باال برمی

اند، اما مشروعیت، چه از حیث  احکام وضعی است و احکام وضعی هم اعم از مکلف و غیر مکلف

ی  وجوب و چه از حیث استحباب مربوط به دلیل شرعی است و هر قدر که دلیل از دایره

شود و هر مقدار که شامل نشود نسبت  ها مشروع می ها و افراد را شامل شود نسبت به آن انسان

 (.8/884ق:0810 ،یفاضل لنکران) به آن، مشروعیت ندارد

 پس به عبارتی در این قول دو ادعا وجود دارد:

 صحت از احکام وضعی است و احکام وضعی هم به مکلفین اختصاص ندارد. -الف

ن عمل به این معنا نیست که بین صحت و حکم تکلیفی، تالزمی نیست؛ لذا صحیح بود -ب

 انجام دهنده عمل، مستحق ثواب باشد.
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باید گفت ادعای اول، مورد اجماع است؛ چون احکام تکلیفی پنج تاست و ما بقی احکام، 

اند. پس صحت، یک حکم وضعی است، نه تکلیفی و همچنین این که  همگی یک حکم وضعی

 (.881لفین نیز مورد اجماع است)همان،شوند و هم غیر مک احکام وضعی هم شامل مکلفین می

ای را  استفاده هِیَ لَهُ؛ هر کس زمین مرده و بیضاً مَوَاتاً فَأَحیَا أَر مَن»به طور مثال در حدیث 

احیا که سبب ملک است، این (. 054/ 1ق: 0861)طوسی«احیا کند، آن زمین از آن اوست

ر حدیث برای احیا کننده سببیت، وصف احیا است )ملکیت، یک حکم وضعی است( و د

 خصوصیتی ذکر نشده است.

گیرد، ضامن آن است تا این  آنچه را که کسی می «»حَتَّی تُؤَدِّیَهُ عَلَی الیَدِ مَا أَخَذَت»حدیث     

نیز داللت دارد بر این که گرفتن مال موجب  (863/ 1ق: 0861ی، طوس«)که آن را پس بدهد

و این حدیث، از این که از بالغ صادر شود یا صبی ضمان است )ضمان یک حکم وضعی است( 

شود و حدیث رفع  در دو حدیث باال بیان شد که تکلیف شامل صبی و نابالغ هم می عام است.

تواند مخصوص این ادله باشد؛ چون حدیث رفع، چیزی را رفع کرده که موجب سختی  نمی

سبب سختی نیست؛ بلکه عدم این  باشد، اما در حالی که در احکام وضعیه مثل ملکیت، نه تنها

هاست. اما نسبت به آن کالم که در مورد عدم  حکم وضعی برای کودکان، موجب محرومیت آن

وجود تالزم بین احکام وضعی تکلیفیه بیان شد، پس باید افزود که در باب جعل احکام وضعیه 

 دو قول وجود دارد:

ل مستقلی ندارند.اند و جع احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی -الف

احکام وضعیه جعل مستقلی دارند. -ب

عالوه بر این، باید گفت که نزاع بین این دو قول، اختصاص در سبب و شرط و مانع و جزء 

فاضل )اند ند و بر هر دو مبنا مالزم احکام تکلیفیصحت و بطالن، خارج از این نزاع دارد و اما

این دو حکم، متوقف بر بیان شارع نیستند؛ بلکه چون شناخت موارد (881/ 8ق: 0810 ،یلنکران

 (.84/ 0ق: 0800)موسوی عاملی،شود به مجرد عقل، مواردشان شناخته می

 چنانچه شیخ انصاری بیان کرده است: 
صحت و فساد در عبادات، یعنی موافقت فعل انجام شده با فعلی که به »

است که نیاز  ایم و یا مخالفت با آن مأمورٌبه و این مشخص آن امر شده

به جعل جاعل ندارد و عقل به تنهایی، این موافقت و مخالفت را درک 

کند. حاصل کالم این که همان طور که حکم به صحت کردن، بدون  می

تحقق مأمورٌبه ممکن نیست، حکم به صحت بدون مشروعیت نیز 
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 ،یفاضل لنکران )ممکن نیست؛ لذا صحت و مشروعیت مالزم یکدیگرند

«.(8/888ق:0810

 عدم مشروعیت واجبات و مشروعیت مستحبات -4

نی در پاسخ به کسانی نماید. امام خمی این قول، تفضیل بین واجبات و مستحبات را بیان می

عدم صحت نایب شدن کودک به تمرینی بودن و عدم مشروعیت عبادات کودک   که درباره

بادات صبی، مشروع است و فرق شود که ع از روایات استفاده می»فرماید:  اند می استدالل کرده

ق:  0806)موسوی خویی، «بین عبادات کودک و بالغین، فقط از ناحیه وجوب و استحباب است

0 /050.) 

دک مستحبی کو  حق این است که روزه»فرمایند:  یم (111/ 06ق:0805)مرحوم نراقی

ع است، نه شود؛ نه مشرو واجب او فقط حمل بر تمرین می  مطلقاً مشروع است و اما روزه

 «صحیح

توان بر این قول، استدالل آورد که حدیث رفع قلم، فقط احکام الزامی را از کودکان رفع  می

ها  شود و احکام، نسبت به آن کرده است؛ لذا آن احادیث عامه، صبی و افراد نابالغ را شامل نمی

شود  ها را شامل نمی ها( حدیث، رفع آن مشروعیتی ندارد و اما نسبت به سایر احکام )غیر الزامی

)فاضل موحدی شوند مانند و صبی را شامل می ها در عمومیت خود باقی می و آن

 (158ق:  0800لنکرانی،

اند(، برای کودکان به  استحباب فرایض )یعنی اعمالی که برای بالغین واجب پاسخ استدالل:

احادیث از قبیل )مروا هایی که آمده ثابت است و ما قبالً بیان کردیم و آن  حساب همان دلیل

باشد که همان طور که قبالً به طور مفصل بیان شده، به حسب فهم عرفی،  صبیانکم بالصلوة( می

 .(885/ 8ق:  0810)فاضل لنکرانی،شود دال بر عمومیت هستند و صبی و غیر صبی را شامل می

 ت حج صبیصحّ -5

ت و اقوال علما را در یم تا رویاهست اکنون که دانستیم حج بر صبی واجب نیست، بر آن

 ت حج کودک بیان نماییم:زمینه صحّ

 

 روایات -9-5    

 :ستقیم به انجام حج دارندامر م هایی است که  این روایات زیر از جمله روایت
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یُلَبِّنی وً  إَذا حَجَّ الرَّجُلُ بِإِبنِهِ وَ هُوَ صَغیرٌ فَإِنَّهُ یَأمُرُهُ أَن»، قال: 4أَحَدِهِما رُوِیَ زُرارَةُ عَن -الف

یُلَبِّیَ لَبَّی عَنهُ وَ یُطافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنهُ. قُلتُ لَیسَ لَهُم ما یَذبَحونَ  أَن یُحسِن لَم یَفرِضَ الحَجَّ فَإِن

یابِ وَ الطِّیبِ عَنهُ. قالَ یُذبَحُ عَنِ الصِّغارِ وَ یَصُومُ الکِبارُ وَ یُتَّقَی عَلَیهِم ما یُتَّقَی عَلَی المُحرِمِ مِنَ الثِّّ

زراره از یکی از دو امام روایت کرده (811/ 4ق:  0801)قمی صدوق، قَتَلَ صَیداً فَعَلَی أَبِیهِ  فَإِن

هرگاه کسی خردسال خود را به حج آورده، به او دستور دهد که )لبیک گوید( »است که فرمود: 

کند و او را  ری از او نیابت میو حج را تصور و تعقل کند؛ پس اگر نتوانست لبیک بگوید، دیگ

آورند. گفتم: در صورتی که چیزی نداشته باشند  جا می دهند و به نیابت از او نماز به طواف می

شود و بزرگساالن روزه  که از جانب او ذبح کنند؟ فرمود: از طرف خردساالن ذبح کرده می

باید از آن بپرهیزد، پرهیز  یدارند و آنان را از هر چه از قبیل جامه و عطر، که مُحرِم م می

 «.ی آن بر ذمه پدر اوست دهند. بنابراین در صورتی که کودک، شکاری را بکشد، کفاره می

نَا األِحرَامَ وَ کُنّا تِلکَ السِّنةِ مُجاوِرِینَ، و أرَد -سَأَلتُ أَباعَبدِاهللِ»عَبدُالرَّحمنِ بنِ حجّاج  -ب

مَعَنا مَولوداً صَبِیّاً، مُرُوا أُمَّّهُ فَلتَلقَ حَمیدَةَ فَلتَسأَلها کَیفَ تَفعَلُ بِصِبیانِها.  فَقُلتُ: إِنَّ -وِیَةِیَومَ التَّر

وِیَةِ فَجَرِّّدوهُ و غَسِّلوهُ کَما یُجَرِّدُ المُحرِمُ، ثُمَّ أحرِمُوا فَأَتَتها فَسَأَلَتها، فَقالَت لَها: إِذا کانَ یَومُ التَّر

سَهُ، ثُمَّ زُورُوا بِهِ البَیتَ، ثُمَّ فِی المَواقِفِ، فَإِذا کانَ یَومُ النَّحرِ فَارمُوا عَنهُ وَاحلِقوا رَأ عَنهُ، ثُمَّ قِفوا بِهِ

 -عبدالرحمن بن حجاح (. 160 /8)همان، یَطوفَ بِِهِ البَیتَ وَ بَینَ الصَّفا والمَروَةِ مُرُوا الخادِمَ أَن

از امام  -حجه( خواستیم احرام ببندیم  ویه )هشتم ذیدر آن سال، ما مجاور مکه بودیم و روز تر

پرسیدم: همراه ما فرزند خردسالی است. حضرت فرمود به مادرش بگویید با )حمیده( صادق

دیدار کند و از او بپرسد که با کودکانش چه کند. آن زن رفت و از حمیده پرسید. حمیده به او 

کنید، غسلش دهید، همان گونه که محرم  پاسخ داد: چون روز ترویه شود، کودک را عریان

ها هم وقوف دهید. روز عید قربان،  عریان شود. سپس از طرف او احرام ببندید و او را در موقوف

خدا ببرید   خانهاز طرف او به جمرات سنگ بزنید و سرش را بتراشید. پس از آن، او را به زیارت 

 «.بین صفا و مروه، طواف دهد ی خدا و و به خدمتکار بگویید که او را دور خانه

 وَ لَکَ أَجرٌ یا رَسولَ اهللِ أَهذَا الحَجُّ؟ قال نَعَم إِمرَأةٌ صَبِیّاً فَقالت قال رَفَعَت»عن ابن عباس:  -ج

زنی فرزند خرسال خود را خدمت »گوید:  ابن عباس می (58/ 06ق: 0804)عالمه حلی، 

 «.ا این هم حج دارد؟ فرمود آری! و تو پاداش داریبلند کرد و پرسید یا رسول اهلل، آی 3پیامبر

گر آن است که حج صبی صحیح  در این روایت برای مادر بچه، ثواب مقرر شده و این بیان

باشد و اال ترتّب ثواب برای عمل غیر صحیح، معنایی نخواهد داشت. از سوی دیگر، این عمل  می
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است که خود داللت بر صحت این عمل ، و با امر ایشان انجام شده 3در منظر پیامبر خدا

 (.031تا:  )اراکی، بیکند می

مُحرِمُونَ؛ بر زنان و  البَأسَ بِالقُبَّةِ عَلَی النِّساءِ و الصَّبِیان و هُم»قال:  عن ابی عبداهلل -د

/ 5ق: 0861)طوسی، «بان قرار بگیرند کودکان در حالت احرام، اشکالی نیست که در زیر سایه

جا لغو  کند که احرام کودک صحیح است و اال سؤال از تظلیل در این ایت بیان میاین رو (.104

 خواهد بود.

لَهُمُ  سومونَ عِندَ اهللِ، شافِعٍ مُشَفَّعٍ، فَإِذا بَلَغُوا إِثنَی عَشَرَ کُتِبَتالدَ المُسلِمینَ مَوإِنَّ أَو» - ه

فرزندان مسلمین، در  (8/ 0ق: 0861، )کلینی مُ السَّیِّئاتِعَلَیهِ الحَسَناتِ، وَإِذا بَلَغُوا الحُلُمَ کُتِبَت

شود و از  ها مورد قبول واقع می نزد پروردگار متعال، عالمت و نشانه خاصی دارند. شفاعت آن

ها نوشته  دوازده سالگی، حسنات آنان ضبط و آن گاه که به سن بلوغ رسیدند، گناهان آن

 «.شود می

ت و امثال آن، استحباب و مطلوبیت اعمال صبی در نزد شارع بدیهی است که ظاهر این روای

باشد و اگر این استحباب نبود، معنی نداشت که اعمال وی منشأ ضبط حسناتش قرار  می

 (.80: 0110)جنّاتی، گیرد

 اقوال علما -2-5

که  (418/ 01)نجفی، ند؛ از جمله صاحب جواهرا نیز قائل به صحت حج کودک هستعلم

احرام صبی ممیز، اگر چه واجب نیست، لکن بنابر شرعی بودن، عبادت او صحیح »اند:  فرموده

 .«است

حج برای فرد »اند:  نیز در باب حج مندوب چنین بیان داشته (051ق: 0805)مرحوم نراقی

. «فاقد شرایط که خالی از موانع باشد، مستحب است؛ مانند عبد مأذون، فقیر و صبی ممیز

 اند: دهدلیل مستند کرا به دو ایشان قول خود ر

 

 اجماع -الف

ای که مردم را ترغیب برای رفتن به حج کرده و از این جهت که شرایط را داشته  ادله -ب

 (.051باشد یا نداشته باشد عام هستند) همان،

ها  بر صبی و مجنون، حج واجب نیست. اگر پدرشان از طرف آن»اند:  فاضل هندی نیز آوده

ها را به حج وادار کند، اگر ممیز باشند، حجّشان صحیح  دهد یا آننیت کند و حج را انجام 

 (.14/ 5ق:  0800)الفاضل هندی اصفهانی، «است
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کانَ  أَکثَرُ الفُقَهاءِ عَلَی صِحَّةِ إِحرَامِهِ وَ حَجِّهِ إِن»بنابراین، چنان که در التذکره آمده است: 

بر صحت احرام صبی و حج او، اگر ممیز  اکثر فقها (48/ 1ق:  0808)عالمه حلی، ت مُمَیِّزاً

 «.باشد، موافق هستند

کند. فقهای  اگر غیر بالغ، حج به جا آورد صحیح است، هر چند از حجةاالسالم کفایت نمی

 (.03: 0138)موسوی خمینی، معاصر بر این مطلب اجماع دارند

 صحت حج صبی غیر ممیز بنابر سه دلیل است:

دهد؛ خود  می و تلبس به حجز، ولیّ، صبی را احجاج قیاس اولویت: در صبی غیر ممی -0

باشد. صبی غیر ممیز است. بنابر این به طریق اولی حج صبی ممیز صحیح می

اتحاد امر به حج صبی ممیز و غیر ممیز: در روایت زراره، امر به حج صبی، مطلق آمده  -4

0بود.


/ 8ق: 0861)الکافی، بِهِ. قالَ: إِذا إِثَّغَرَ عَنِ الصَّبیِّ مَتَی یُحرَمُ: »1سَأَلتُ أَبا جَعفرِالثَّانی -1

درباره کودک سؤال کردم که چه وقت او را محرم  1از امام ابو جعفر ثانی (410

 «.سازند؟ فرمود: زمانی که دندان بیندازد می

 شود: به دو معنا بیان می« ثَّغَرَإِ»

 شود. دندان شیری درآوردن؛ که در این حالت شامل غیر ممیز هم می -الف

 4باشد. های دائم را درآوردن؛ که مختص به ممیز می دندان -ب

ولی غیر ممیز، مستحب است از آن غیر »فرمایند:  نیز می (415/ 01)نجفی، صاحب جواهر

 .«ممیز، احرام کند و نیز نسبت به مجنون چنین است. پس کودک استحقاق ثواب دارد

های احرام را به او  محرِم سازد. لباس بنابراین مستحب است ولی، کودک غیر ممیز خود را

بپوشاند؛ از جانب او نیت کند و تلبیه را به او تلقین نماید؛ اگر توانایی ندارد از جانب او تلبیه 

بگوید. او را از محرمات در حال احرام دور نگه دارد و او را به انجام اعمال حج امر نماید. اگر 

بت از او انجام دهد. او را طواف و سعی صفا و مروه دهد. توان انجام اعمال حج را ندارد، به نیا

می جمرات دستور دهد. اگر توانایی ندارد همراه او در عرفات، مشعر و منا وقوف نماید. او را به رَ

از جانب او رمی جمرات انجام دهد. به وضو و نماز طواف دستور دهد و اگر تمکن ندارد از جانب 

یاط این است که کودک نیز صورت وضو و نماز را خود انجام دهد. او نماز بخواند. هر چند احت

                                                 
1 - MFEB.ir 
2 - MFEB.ir 
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)سیفی مازندرانی، احتیاط این است که اگر توانایی انجام صورت وضو را هم ندارد او را وضو دهد

 (.064ق: 0843

در نتیجه بر اساس نظر فقهای شیعه، هر چند بر کودک ممیز یا غیر ممیز حج واجب 

کودک غیر ممیز، او را لباس احرام بپوشاند و هر کدام از اعمال  نیست، منتها مستحب است ولیّ

 حج را که نتوانست انجام دهد، به نیابت از او انجام دهد.

 حج صبی إجزاء یا عدم إجزای -6

 لَم حَجَّ الصَّبِیُّ المُمَیِّزِ صَحَّ؛ لکِن وَ لَو»فرمایند:  در این زمینه می (110/ 0تا:   بی)امام خمینی

و اگر کودک ممیز، حج به « یَکادَ وَاجِداً لِجَمِیعِ الشَّرائِطِ عَدَا البُلُوغِ حَجَّةِ اإلِسالمِ وَ إِن مِن یَجزئ

کند، هر چند که غیر از بلوغ همه شرایط  االسالم نمی جا آورد، صحیح است؛ ولی کفایت از حجة

 «.را دارا باشد

البُلُوغُ وَ العَقلُ، فَال »اند:  اصد آوردهالمق نیز در کتاب جامع (003/ 1:  ق0808)محقق ثانی

حَجَّةِ  عَن یَجزِئ بِهِمَا الوَلِی صَحَّ وَ لَم حَجَّ عَنهُما أَو یَجِبُ عَلَی الصَّبِی وَ المَجنُونِ الحَجُّ، فَلَو

بلوغ و عقل، شروط حج است؛ بر صبی و مجنون، حج واجب نیست. بنابراین اگر آن دو  .اإلِسالمِ..

 «.کند... االسالم نمی لیّ آن دو، حج به جا آورد، حجشان صحیح است، ولی کفایت از حجةیا و

 د:توان به این روایات اشاره کر می از جمله روایاتی که در این باب بیان شده است

قُضِیَ  فَقَد الصَّبِیُّ إِذا حَجَّ بِهِ»، یَقُولُ:سَمِعتُُ أَبا عَبدِاهللِ»رُوِیَ أَبانُ بنِ حَکَمِ؛ قالَ:  -الف

ابان بن حکم روایت کرده است از امام (85/ 00ق: 0863)حر عاملی، حَجَّةَ اإلِسالمِ حَتّی یُکَبَّرَ

االسالم را برگزار کرده  کودک چون به حج برده شود، حجة»گفت:  شنیدم که می صادق

 «.است تا زمانی که کبیر گردد

عَلَیهِ فَرِیضَةُ  ماً حَجَّ عَشرَحَجِجَ ثُمَّ احتَلَمَ کانَتأَنَّ غُال لَو» در حدیثی دیگر آمده است:  -ب

 «.االسالم بر ذمه اوست غالم اگر ده حج به جا آورد سپس بالغ شود، حجة (.80)همان ،  اإلِسالمِ

عَلَیهِ »عَشَرَ سِنِینَ یَحِجُّ؟ قالَ:  عَن إِسحَاقِ بنِ عَمَّارِ، سَأَلتُ أَبَاالحَسَنِ رُوِیَ صِفوانُ عَن -ج

صفوان (10/ 0ق:0108)فاضل لنکرانی، «اإلِسالمِ إِذَا احتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الجَارِیَةُ عَلَیهَا إِذا طُمِثَت حَجَّةُ

ای که  درباره نوجوان ده ساله ق بن عمار روایت کرده است که گفت از امام ابوالحسن از اسحا

االسالم بر ذمه  حدّ احتالم برآید، حجة چون به»فرمود:  آورد، سؤال کردم. امام حج به جا می

 اش خواهد بود. االسالم بر ذمه خواهد داشت و همچنین دوشیزه چون حائض شود، حجة
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االسالم نیست و کفایت از  داللت هر سه روایت، مشترک است به این که حج کودک، حجة

االسالم  انجام حجة کند. به بیان دیگر وقتی کودک جمیع شرایط غیر از بلوغ را در زمان آن نمی

 دارا بوده است، زمانی که بالغ شد، اداء حج بر او واجب است.

 اند: در شرح این روایات آورده (00و 04/ 40: 0804) اهلل خویی آیت
گوید وقتی کودک  االسالم است؛ پس با روایاتی که می منظور روایت، حجة»

آنچه که از روایات به دست اوست، منافات ندارد... .   بر ذمه االسالم بالغ شد حجة

دهد با  آید، حج، حقایق متفاوتی دارد و حقیقت حجی که کودک انجام می می

نمود که  آن روایات، معتقد می دهد، تفاوت دارد. حقیقت حجی که بالغ انجام می

االسالم داشته و بر مشروعیت و استحباب  داللت بر عدم اکتفاء حج کودک از حجة

زیرا باید قائل به صحت حج کودک باشیم تا سؤال از  دارند؛ داللتحج کودک 

 ...«االسالم، صحیح باش کفایت یا عدم کفایت حج کودک از حجة

، ظهور در عدم إجزاء حج کودک، قبل از کبیر شدن ]و بلوغ[ و داللت بر «حَتّی یُکَبَّرَ»قید 

کور )اطالق ای است بر این که اطالق مذ وجوب حج بعد از کبیر شدن دارد و این قرینه

االسالم بر حج کودک( مبتنی بر اصطالح معروف در حجةاالسالم دارد و مراد از  حجة

 .(11 -14/ 0ق: 0810)فاضل لنکرانی، االسالم صبی، حج مشروع در اسالم است حجة

بنابراین حج بر کودک واجب نیست؛ اما انجام آن توسط کودک صحیح است و مشروعیت 

از بلوغ، هر زمان استطاعت پیدا  کند و پس االسالم کفایت نمی ةحج دارد؛ منتها حج کودک از

 کرد، حج واجب را باید انجام دهد.

 

 جهـنتی

باشد. از آنجایی  حج جامع عبادات است؛ زیرا شامل نماز، روزه، انفاق و... می ،بر اساس روایات

اثرات و منافع ترین ابعاد تربیتی کودک، تربیت عبادی است و حج نیز دارای  که یکی از مهم

نماید، مشمول  شود. بنابراین کودکی که در مراسم معنوی حج شرکت می معنوی گهرباری می

 آثار و برکات واالی آن خواهد بود.

دهد و غیرممیز؛ یعنی آن که خوب  صیتشخکودکان بنابر این که ممیز؛ یعنی خوب و بد را 

ام اعمال، متفاوت هستند؛ به این معنا که و بد را نداند و به حد ممیز نرسیده باشد، در نحوه انج

دهد. اما ممیز،  تواند، به نیابت از او انجام می کند و هر آنچه را نمی غیر ممیز را ولی مُحرِم می

دهد، مگر در آنچه که مقدور به انجام آن نباشد.  شود و افعال حج را انجام می خود محرم می

تالفی ندارد؛ بلکه حج کودک به دلیل عدم شرط بلوغ البته اعمال بالغ و غیر بالغ با یکدیگر اخ
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باشد؛ لکن اگر کودک قبل از یکی  کند و وجوبی متوجه او نمی در او، کفایت از حجةاالسالم نمی

 از دو موقف بالغ شود، حج او مجزی است.

دانند، اگر حج کودک مستلزم  مشهور فقها صحت حج کودک را مشروط به اذن ولی می

شود. در خصوص اعمال از جمله قربانی، میقات، طواف، نیابت و ولی کودک،  تصرف در مال او

 احکامی بیان شده که به تفصیل در این پژوهه مورد بررسی قرار گرفته است.
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 کارهای اسالم در رفع معضالت اخالقی کودکان راه

 
 چکیـده

 
درغگویی، پرخاشگری،  مشکالت اخالقی در کودکان از قبیلبه تعریف  وهشپژ

ها  ر در به وجود آمدن این ناسازگاریمؤث چنین عللپردازد و همجنسی، می انحرافات
چنین  عاطفی، عبادی و... هم زیستی، اجتماعی، عوامل خانوادگی، که عبارتند از

ترین مرحله در کودکی مهمت. دوران کارهای مقابله با آن مشکالت ارائه شده اس راه

هاست که اگر به خوبی بگذرد و سبب شکوفایی استعدادها و به طول زندگی انسان
 کمال رسیدن در سنین بزرگسالی خواهد شد.

ناسی و تربیت اسالمی ش حد امکان از منابع روانحاضر سعی شده تا نوشتار در  
رهای ارائه شده بهره ببرند و بدانند در برابر کاها بتوانند از راهخانواده استفاده شود که

 هریک از معضالت چگونه رفتار کنند.
 
 

 دی:ـواژگان کلی
 .، اخالق اسالمیکودک، معضالت اخالقیخانواده،  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 اهلل علیها(، مشهد. آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا)سالم . دانش 0
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 هـممقدّ  

 به دوران کودکی ه بسیاری از مشکالت اجتماعی بشرامروزه ثابت شده است که ریش       

های اخالقی همان رفتارهای غیرمعمول و غیر رایج اخالقی و ناهنجاریگردد. معضالت میباز

که با ترین وظایف کسانیاست و باتوجه به آشکار شدن اهمیت دوران کودکی، یکی از مهم

کودکان سروکار دارند، تشخیص رفتارهای عادی و غیرعادی آنها و اقدام در جهت بهبود این 

 رفتارهاست.

ترین و مؤثرترین بخش جامعه که نقش اصلی در تربیت کودکان را  کوچکوالدین به عنوان       

ای باشند که بتوانند بهترین بخش جامعه را در خانه برای پرورش به عهده دارند، باید به گونه

استعدادهای فطری کودکان فراهم کنند و فرزندان خود را با آداب اسالمی پرورش دهند و با 

 امنیت روحی و روانی کودکانشان را تضمین کنند. اخالق، رفتار و گفتار خویش

های گذشته بخش کوچکی از بحث خود را به معضالت که در پژوهش با مشاهده این      

شناسی  اند و بیشتر مباحثشان نیز روانهای درمان آن اختصاص دادهاخالقی در کودکان و راه

رهای اسالمی نیز توجه شود و به دو کابوده است. در این مقاله سعی شده در حد توان به راه

 شناسی آنها بیان شود. کارهای اسالمی و روانمورد از معضالت اخالقی پرداخته شود و راه

 

 معضالت اخالقی -9

های موفقیت، انسانیت، عبودیت و تواند پلهانسان به واسطه تزکیه و تربیت صحیح می     

اند از تربیت ای به بشریت کردهات ارزندهبندگی را به راحتی بپیماید، افراد موفق که خدم

اند و افراد شرور که در جامعه دچار انواع و اقسام جنایت، خیانت، قتل، صحیح برخوردار بوده

   بوده است. نادرستتربیت  اند بر اثردزدی، تجاوز و.. شده

که از تربیت  والدینی که از الفبای چگونگی تربیت فرزندان اطالعی نداشته اند، والدینی      

کارهای اسالم برای در این مقاله به راه .اندفرزندان خود غافل، عامل اصلی گمراهی آنها بوده

اختالل و مشکالت اخالقی و رفتاری را اغلب  پردازیم.رفع معضالت اخالقی در کودکان می

نجاری را ناه» نامند. یعنی رفتاری که از اعتدال منحرف شده است به بیان دیگر ناهنجار می

شکوهی «)د و جهت این انحراف منفی استراف از اعتدال )حد وسط( تعریف کرتوان انحمی

را نام گویی، ترس، خشم و حسادت  دروغ وانت( و از جمله معضالت اخالقی می08 :0148یکتا،

 شود: ها اشاره می که در زیر به آن برد
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 گویی دروغ-0-0

 تمام اقوام و ملل جهان، این مسأله گناهان بزرگ است.گویی از صفات بسیار زشت و  وغرد      

 شمارند و نزد مردم اعتبار و آبرو ندارد.کنند و دروغگو را پست و فرومایه میرا مذمت می

خداوند  اسالم نیز این صفت را زشت و مذموم نموده وگناهی بزرگ و حرام شمرده است.

 کَفَّارٌ( کَاذِبٌ هُوَ مَنْ ییهْدِ لَا اللَّهَ نَّ....اِ فرمایند:)متعال می

 (1:)زمر (!کند نمی هدایت هرگز است کننده کفران و دروغگو که را کس آن خداوند )...

 بندند می دروغ کسانی الْکَاذِبُونَ()تنها هُمُ وَأُولَئِکَ اللَّهِ بِآیاتِ یؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ الْکَذِبَ یفْتَرِی )إِنَّمَا

 (065:()نحل!هستند آنها واقعی دروغگویان( آری،) ندارند؛ ایمان خدا آیات به که

 )کلینی، «إنَّ الکِذبَ هو خرابُ االیمان؛ دروغ پایه خرابی ایمان است.»فرماید:میباقرامام    

0105 :4/113). 

نوری، «)کاری زشتی، بدتر از دروغ نیستالسَوأَه أسوُأُ من الکذب؛ هیچ»فرماید:می1امام علی    

0861 :40/44). 

قال عیسی بن مریم: مَن کَثُرَ کِذبُهُ ذهب بهاؤُهُ؛ عیسی بن مریم » فرمود:امام صادق     

 (0105:4/180)کلینی،« گوید آبرو ندارد.فرماید: کسی که زیاد دروغ می می

راب و إنَّ اهللَ عزَّوجَلَّ الشَّر اقفاالً و جَعَل مفاتیحَ تلک االقفالُ الش» فرماید:میامام باقر     

های فراوانی زده و شراب را کلید آن قرار های قفلالکذب شَرُّ مِنَ الشراب؛ خدای تعالی بر بدی

 (4/113همان:«)داده است؛ اما دروغ از شراب بدتر است.

محمدی ری «)کند.الکذبُ یَنقِصُ الرِزقَ؛ دروغ روزی را کم می» فرماید:میپیامبرگرامی   

 .(1/4014تا:شهری،بی

اند. راستی امر فطری و دهگویی دعوت کرهمه پیامبران و پیشوایان دینی، مردم را به راست     

ها راستی را دوست دارند و از دروغ گیرد. همه انسانطبیعی است و از نهاد انسان مایه می

شود. علل و بیزارند حتی خود دروغگو! اگر کودک را به حال بگذارند، طبعاً راستگو تربیت می

 کشاند.خارجی است که او را از فطرت خدادادی منحرف ساخته و به دروغ گویی می عوامل

آید، بلکه بعدها که با بزرگترها سر و کار پیدا دروغ گفتن اصالً به ذهن کودک خردسال نمی

گیرد. کودکی که از فطرت اصلی منحرف گشت و به کنند، دروغ گفتن را از آنان یاد می می

 (.001: 0140امینی،ی نیز ترک عادت برایش دشوار است)در بزرگ گویی عادت کرد، دروغ
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 انواع دروغ  در کودکان-9-9-9

 کنند:دسته تقسیم می 1های فرزندان را به شناسان دروغ روان

 برد.دروغی که کودک جهت جلب توجه دیگران به کار می -الف

 دروغ ناشی از ترس و انضباط شدید یا تنبیه بدنی -ب

 ی از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیاتدروغ ناش -ج

 دروغ ناشی از خشم و نفرت و به منظور انتقام از دیگران -د

 های شخصیدروغ حساب شده جهت گول زدن دیگران برای رسیدن به خواسته -ه

 باورانددروغ بازی، که کودک با آن حودث تخیّلی را به دیگران می -و

 مراقبت از یک دوست یاچیز. دروغ وفادار نه به منظور حفظ و -ز

گونه اگر در اوایل کودکی با دروغگویی کودک برخورد منطقی نشود، او از کار خود هیچ     

تر شدن کودک او را کمک کرد تا به تدریج کند. باید با بزرگاحساس ناراحتی یا گناه نمی

و تنبیه، جای خود خود از عواقب نامطبوع دروغگویی ناراحت شود و کنترل به وسیله مجازات 

 (.35-38: 0118را به کنترل، با وسیله وجدان فرد بدهد)ولی نژاد،

 گویی کودکان دروغ علل -2-9-9

یکی از علت هایی دروغگویی کودکان ترس است. والدینی که رفتاری خشن  ترس: -الف       

اینکه با خشونت و  کنند، به تصورای آنها را تنبیه میبا کودکان خود دارند با کوچکترین بهانه

 پرخاش قادر خواهند بود جلوی انحراف کودکان خود را بگیرند، سخت در اشتباه هستند.

توان گفت یکی از علت های اصلی دروغگویی کودک، ترس از مجازات بنابراین با اطمینان می

است، کودک برای حفظ خود در برابر تنبیه والدین ناگریز است به دروغگویی متوسل شود و 

تر تر و سختبه ظاهر با والدین کنار آید. ناگفته پیداست که هرچه قدر مجازات والدین خشن

 (.035: 0146نجاتی،ک در به کارگیری دروغ بیشتر است)باشد، ترس و اصرار کود

شود که اگر هر سخن و یا کند، آموخته میمی ای خشن زندگیکودکی که در خانواده     

قدر نباشد، منجربه تنبیه شدید بدن او خواهد شد و در نتیجه آنعملی که مطلوب خانواده 

شود که به سختی قابل های شخصیتی او میگوید که دروغ گفتن یکی از ویژگی دروغ می

 (.401: 0136نامنی،درمان است)

شود تا کودک دروغ بگوید، یکی دیگر از عواملی که موجب میاحساس تحقیر:  -ب      

گیرد و به شخصیت وی کودک که در معرض تحقیر و توهین قرار میاحساس تحقیر است. 
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های مختلفی که برایش امکان دارد، تالش کند تا کند تا از راهشود، کوشش می ضربه وارد می

در کانون توجه اعضای خانواده و دیگران قرار گیرد، به حساب آید و همچنین برای شخصیت 

کند تا به هدف خود برسد. یکی از و راهی استفاده میاو احترام قائل شوند. او از هر فرصت 

دهد، دروغگویی فاده قرار میهایی که کودک برای رسیدن به چنین هدفی مورد استراه

 (.030: 0146نجاتی، است)

ای که به کودک بی اعتنا باشد و در هر فرصتی او را تحقیر و حتی تمسخر کند، در خانواده      

شود که این خصلت به تدریج یکی از این تحقیر متوسل به دروغ می نتیجه کودک برای فرار

 (.403: 0136شود) نامنی، های او میاز ویژگی

ها اصل دوست داشتن، مهربانی کردن و خانواده در بعضی از دست آوردن امتیاز:به -ج     

از گرفتن  بیند که به هر دلیلباشد. کودک وقتی میتشویق کردن بنابر انجام کارهایی می

 (.416 کند به دروغ متوسل شود)همان،ی میامتیاز عقب مانده سع

ترین علل دروغگویی کودکان، توقع زیاد والدین یکی دیگر از شایع توقع زیاد والدین: -د     

شد. تحمیل وظایف سخت، سخت گیری بی جا، توقعات نادرست و بیش از حد،  از او می

 همه رنج به دروغ گفتن پناه ببرد)همان،ای رهایی از این گردد که کودک بر جملگی باعث می

410.) 

ی است که در آن کودک راستگویی را های ترین کانونیکی از مهم محیط خانوادگی: -ه     

 گذارد.ای در کودک میتواند بیاموزد و به آن خو بگیرد. خانواده تأثیر بسیار شگرف و ریشهمی

وغ و خالف حقیقت سر وکار ندارد و در آنجا راستگویی و کانون خانوادگی که در آن با در

شود که کودکان نیز چنین روش و راهی را انتخاب کنند. درستی حاکم است، سبب می

های طور انحرافبرعکس اگر کانون خانواده محلی باشد که با دروغ و خوی ناپسند و همین

یابد) نجاتی، رشد و پرورش می هاگونه انحرافدیگر رواج داشته باشد، کودک نیز با این

(. عالوه بر عوامل نامبرده شده عوامل دیگر نیز در دروغگویی کودکان مؤثر است 031: 0146

 که عبارتند از:

 کنند.های نادرست خانواده است. کودکان تا حد بسیاری در رفتارهای خود تقلید می. آموزش0

 افیان باشد.گویی کودکان ممکن است برای جلب توجه اطر . دروغ4

کنند، ممکن این برای .کودکانی که نسبت به دوستان و اطرافیان خود احساس کمبود می1

های کودکانی نظیر: شغل والدین، محل سکونت، وضع تغذیه، دوستان، جبران کمبودها زمینه

 تفریحات و سفرها به دروغ گویی متوسل شوند.
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 شخصی. فریب دادن دیگران برای کسب جاه، مقام و سود 8

: 0141رضایی، زدگی)اطالعی و شتاب. اجتناب از ناراحتی، دردسر و تعقیب عدم تفاهم، بی5

183.) 

به نداشتن اعتقاد عجز و عواملی چون ضعف ایمان، طورکلی سرمنشاء دروغ چیزی جز به     

آخرت، غافل بودن از عذاب الهی، غافل بودن از ضررهای دروغ، شهوات زودگذر، ترس از 

ود بزرگ بینی، احساس حقارت و کمبود شخصیت، معاشرت با افراد ناصالح و دروغ گو فقر،خ

 (.05-46: 0140ی، مکریباشد) و ... نمی

گویی نوعی مکانیسم دفاعی برای فرار از حقیقت است. مثالً کودک بیرون از منزل  دروغ      

که چرا دعوا کرده و  شود، او در درون خود پشیمان است استکند و لباسش پاره میدعوا می

موجب پاره شدن لباس خود شده است، اما ترس از والدین و ترس از تنبیه و توبیخ، حقیقت 

نجاتی، تنبیه و خشونت والدین نجات یابد)گوید که از کند و چیزی میماجرا را کتمان می

0146 :034-038.) 

 گویی کودکان راهکارهای درمان دروغ -3-9-9

دارد با فرزندان خود منطقی بوده و برخورد صادقانه داشته باشید، هرگز به  تا جایی امکان      

آنها دروغ نگویید و اعتماد آنها را سلب نکنید، هرگز در آنها شک و دودلی نسبت به خود و 

هایتان ایجاد نکنید، بگذارید آنها شما را تندیس صداقت بدانند و این صفت زیبا را از  گفته

گشاید و فرزندان قتی پدر و مادری در حضور فرزندان لب به سخن میشما یاد  بگیرند. و

شود و یا با تکرار دروغ، فرزندان نیز متأثر شاهد این دروغگویی است، از پدر و مادر متنفر می

 .(040: 0140کنند)امیری،شوند و به دروغگویی عادت میاز اخالق پدر و مادر می
ان  باید علل آن را به خوبی شناخت چراکه بدون برای درمان دروغگویی کودک -الف     

 پذیر نیست.شناخت علل دروغگویی درمان دروغگویی امکان

والدین و مربیان باید واقعیات را بپذیرند و برای شنیدن موارد تلخ و شیرین از طرف  -ب    

ی که کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزند که گفتن واقعیات به هر صورت

 باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد.

هایی که کودک به آنها به احتمال قوی پاسخ نادرست خواهد داد، والدین از طرح پرسش -ج   

 خودداری کنند.

در صوت مشاهده دروغ، والدین و مربیان نباید شتاب زده عمل کنند و به تنبیه کودک  -د   

 رو شوند. هزند بلکه با آرامش با دروغ گویی کودک روبمبادرت ور
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نشان دادن ارزش راست گفتن: در وحله اول کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست  -ه  

 ایی است.و ناپسند و راست گویی عملی با ارزش و پسندیده

که بیان ر صورتیاجازه بیان احساسات: کودک باید احساسات خود را آزادانه ابراز کند. د -و  

احساسات باعث آزار و اذیت اطرافیان شود. باید به کودکان آموخت که به تدریج این 

 احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید برای احساساتش تنبیه شود.

 (.183: 0141دوستان کودکان کنترل شود) رضایی،  -ز  

 ترین گناهان منشأ بسیاری از مفاسد است.و زشت از نظر اسالم نیز دروغ از بدترین معایب     

 وجود دارد: هایی راهاسالم همچون سایر صفات ناپسند درمان دروغ در برای 

که به این رفتار عادت کرده بسیار مشکل است که یک دفعه آن را ترک کند، کودکی     

ندهد و خودش را محاسبه بنابراین نخست باید با او پیمان ببندیم که مدتی این رفتار را انجام 

و مراقبه کند و چون مدت پیمان سر آمد دوباره پیمانی جدید منعقد شود و کودک را تشویق 

و ترغیب به ترک عمل نمائیم و پس از مدتی خواهیم دید که او دیگر عادت پلید خود را ترک 

 کرده است.

دروغ را برای کودک بازگو  هایراه علمی آن این است که به صورت اجمالی والدین، زیان       

گویی فایده ای ندارد و او با حقیقت و درستکاری است کنند تا برای او معلوم شود که دروغ

کَبُرَ خیانة ان تحدِّث » فرماید:می0تواند اعتماد دیگران را به خود جلب کند.پیامبر اکرم که می

ی است که با برادرت سخنی اخاک حدیثاً هو لک مصدِّق و أنت لَهُ فیه کاذِب؛ خیانت بزرگ

 (.1/14تا: محمدی ری شهری، بی«)بگویی که تو را تصدیق کند و توبه او دروغ گفته باشی

مند هستند باید برخی مسائل را رعایت های اسالمی اگر به تربیت فرزندان خویش عالقهخانواده

 شود:و مورد توجه قرار دهند که به برخی از آنها اشاره می

امل مهم پرورش کودک، محیط خانواده است. در آن جاست که کودک شکل .یکی از عو0

نماید. اگر محیط خانواده، محیط گیرد و از اخالق پدر، مادر و سایر معاشران تقلید می می

راستی و درستی باشد، پدر و مادر و سایر افراد با صداقت و راستی با یکدیگر رفتار کنند، 

 ستی پرورش خواهند یافت و برعکس.کودکان آنان نیز با راستی و در

اش اقتضاء دارد که راستگو باشد. دروغ گفتن . کودک طبعاً دروغگو نیست، بلکه فطرت اولیه4

نند، کودک طبعاً او علت دارد.گر پدر و مادر علل دروغ گفتن را نشناسند و از آن جلوگیری ک

 .راستگو خواهد شد
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گیری کنند و توقعات بیش از مقدار توانایی سخت پدر و مادرانی که در مورد فرزندان خویش .1

 بکشانند. یو استعداد آنان را داشته باشند، ممکن این اطفال را به دروغگوی

. اگر ناخواسته کودک دروغ گفت، والدین با اصرار و بازجویی دروغ گفتن کودک را به اثبات 8

ای گرفته  او نه تنها نتیجه گردد و از اثبات دروغِنرسانند چراکه کودک شرمنده و رسوا می

 (.004تا008: 0140امینی،ر.ک، )سازد پرواتر میتر و بی باکشود بلکه او را بینمی

 خشم و پرخاشگری -2-9

گیرد یکی دیگر از معضالت اخالقی کودکان غضب است؛ غضب از سرشت انسان مایه می       

شود و انی، از قلب و مغز شروع میرود. این حالت فوق العاده روو یکی از غرایز به شما می

شوند. ها قرمز میگیرد و صورت و چشممانند شعله آتش سرتاسر بدن و اعصاب را فرا می

شود. عقل کند، کنترل اعصاب از دست انسان خارج میلرزند، دهان کف می دست و پا می

رد و ممکن کند و در آن حال، با دیوانگان چندان تفاوتی نداشخص غضبانک خوب کار نمی

: 0140که تا آخر عمر ناچار باشد جریمه آنها را بپردازد) امینی،  او سربزند است خطاهایی از

440 .) 

إیّاک و الغَضبَ فَإنَهُ جنونٌ و آخِرُهُ نَدَمُ؛ از خشم و غضب اجتناب » فرماید:میامام علی     

 (04/04: 0861نوری،«)کنید، زیرا آغازش جنون و آخرش پشیمانی است.

 «هاست. رٍّ؛ غضب کلید همه شرور و جنایتاَلغَضَبُ مِفتاحُ کلِّ شَ»فرماید:میامام صادق      

 (4/161: 0105)کلینی، 

 گرداند.زند، اعمال و کارهای نیک را فاسد میغضب حتی به دین و ایمان انسان لطمه می    

سان ها از وجود این گیرد. همه انصفت غضب مانند صفات دیگر از دوران کودکی مایه می

غریزه برخوردارند، ولی شدت و ضعف آن به اوضاع و شرایط محیط، تربیت، رفتار پدر و مادر 

توانند این غریزه را و سایر معاشران کودک بستگی دارد. پدر و مادر با اعمال و رفتار خود می

 (.141: 0140به حالت اعتدال پرورش دهند یا به افراط و تفریط بکشانند)امینی، 

لرزد، و گاهی از شدت کشد؛ بدنش میزند، زوزه میکودک خشمناک، خشمناک جیغ می      

نشیند؛ ولی به هرحال قصد شرارت و بدجنسی ندارد. کند و در گوشه انزوا میناراحتی قهر می

در نتیجه باید علت خشم کودک را پیدا کرد و درصدد عالج برآمد. پند و اندرز نیز سودی 

 (.448 ،گردد)همانگر علّت خشم را برطرف سازیم، کودک خود به خود آرام میندارد، ا

است، عوامل مختلفی از قبیل دردهای  یرضایتطورکلی زاده ناراحتی و ناخشم و غضب به      

خوابی زیاد، گرسنگی و تشنگی شدید، احساس گرما و سرمای های و بیشدید، خستگی
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نماید. توهین، اذیت کودک و د و خشم او را تحریک میکنالعاده کودک را ناراحت می فوق

عدالتی و جا، احساس بیهای بیهای او، سلب آزادی و محدودیتمقاومت در برابر خواسته

احساس عدم محبوبیت تحمیالت شدید، ضربه زدن به استقالل طلبی کودک،  تبعیض،

ت فرسا و... هریک از این های دشوار، طاقاحساس ناتوانی و عدم موفقیت، دستورها، فرمان

ها، غریزه تواند آرامش کودک را برهم زند و خشم او را برانگیزد و با تکرار و ادامه آنامور می

 (.جا شود تا به صورت موجودی پرخاشگر و غضبناک درآید)همانخشم در کودک تقویت می

ه چهره عبوس و که هموارپذیراست، کودکیروح انسان و به خصوص کودکان بسیار رنگ      

ای زیبایی خنده برلبان آنها مشاهده بیند، هرگز حتی برای لحظهگرفته پدر و مادر را می

او که هرگز لذت بوسه مادر  کند، چگونه ممکن است روحی لطیف و مهربان داشته باشد؟نمی

 تواند انسانیهایش احساس نکرده و دست نوازش پدر را لمس نکرده است، چگونه میبر گونه

آری! این چنین کودکی به تدریج روحیه پرخاشگرانه پدر و  با عطوفت، رئوف، مهربان باشد؟

مادر را کسب خواهد کرد و هم چنین ممکن است در برابر آنان گاه و بیگاه بایستد و خشونت 

های رخ دهد و یا ممکن است به خاطر همین روحیه ناپسند به کارهایی مثل سرقت، نزاع

 (.005: 0118کشی کشیده شود)غرویان، آدممسلحانه، قتل و 

التَسرَ عَنَّ إلی الغَضَبِ فَیَتَسَلَّط علیک بالعاده؛ از غضب اجتناب کن » فرماید:میامام علی     

 .(1580: 0806واحدی آمدی، «)مبادا بر تو مسلط شود و به صورت عادت درآید.

پرخاشگری بسیارمؤثر باشد و هم تواند در یادگیری داشتن الگوهای پرخاشگر نیز می      

جا به  ست والدین و دادن تقویت های نابهچنین علت دیگر پرخاشگری را باید تربیت نادر

جو کرد. عالوه برای رفتار و رفتار کودک مثل خندیدن به رفتار پرخاشگرانه کودک و... جست

شگری آنان تواند عامل مهمی در افزایش پرخاتبعیض آمیز والدین در مورد کودکان می

 (.064و060: 0140باشد)امیری، 

 علل پرخاشگری در کودکان -9-2-9

 درباه علل پرخاشگری نظرهای متفاوتی ارائه گردیده است:

داند و اعتقاد این دیدگاه پرخاشگری را حالت غریزی و ذاتی می دیدگاه علل غریزی:-الف    

ی پرخاشگرانه آمادگی داد. به نظر دارد که کودک از بدو تولد، کم و بیش برای بروز رفتارها

بین  ولد تا مرگ وجود دارد. این ویژگیاین دیدگاه حالت پرخاشگری در تمام انسان ها از ت

 انسان و حیوان مشترک است.
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های پرخاشگری ممکن است ناشی از اختالالت و بیماری دیدگاه علل زیستی: -ب      

یی یا بینایی داشته باشد، احتمال دارد به جسمی باشد، برای مثال اگر کودکی اختالل شنوا

چنین اشکال در عملکرد سیستم مرکزی، اعصاب، رفتارهای پرخاشگرانه متوسل شود. هم

وجود ضایعات مغزی، اختالل در ترشح غدد و تحریک هیپوتاالموس موجب بروز رفتارهای 

 شود. پرخاشگرانه می

اگر کودک به هدفش نرسد شده است.؛: پرخاشگری رفتاری آموخته دیدگاه محیطی -ج      

و ناکام شود، یکی از رفتارهای او رفتار پرخاشگرانه خواهد بود که بدان وسیله نیاز درونی خود 

هایش سازد. اگر کودکی از طریق توسل به رفتارهایی پرخاشگرانه به خواسته را برآورده می

فتارها استفاده کند. در این زمینه گونه رآموزد که در آینده بیشتر از این برسد، به تدریج می

که هرکدام از این  (،181: 0141رضایی، ه و جامعه نقش بسیار مهمی دارند)خانواده، مدرس

چنین از دیگر عواملی که ای در به وجود آمدن پرخاشگری مؤثر هستند و همعلل به گونه

به اهداف به هر های رسیدن مولد پرخاشگری است عبارتند از ناکامی یعنی زمانی که راه

ها و در همه کودکان طبیعی به مناسبت دلیلی مسدود گردد، فرد احساس ناکامی خواهد کرد.

کنند و به رفتار پرخاشگرانه و ستیزه  موقعیت های مختلف از خود خشم و غیظ ابراز می

زنند و انتظار دارند که مطابق میلشان عمل شود. اکثر آنان همراه با رشد جویانه دست می

یابند که این بهبود بستگی به سنی و عقلی خود از این رفتارهای نامطلوب رهایی می

ای، اجتماعی و میزان شد هوش کودک شخصیت و وضعیت ارثی و محیط خانوادگی، مدرسه

هایی که سختگیرترند و تنبیه بدنی را در دهد، پرخاشگری درخانوادهتحقیقات نشان می دارد.

شود. برای مقابله با پرخاشگری به عنوان یک نند، بیشتر دیده میداتربیت کودک ضروری می

رفتار اکتسابی باید به علل اصلی پرخاشگری وقوف یافت و در رفع یا کاهش آن علل تالش 

 .(34و31: 0118نوابی نژاد، «)کرد

 های درمان پرخاشگری راه -2-2-9

هن انسان رسوخ کند؛ اما های متعددی به ذبرای کنترل پرخاشگری ممکن است، شیوه      

توجهی به رفتار پرخاشگرانه کودک ترین و مؤثرین شیوه شناخته شده عبارت است از بی مهم

و ممانعت از کامیابی به کودک )برای رسیدن به هدف مطلوبش( با استفاده از پرخاشگری، 

و در مقابل  اعتنایی مواجه شدهکند، با بیاگر رفتار پرخاشگرانه کودک که پاداش دریافت می
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 رفتارهای مطلوب پاداش داده نشود، از میزان وقوع پرخاشگری کاسته خواهد شد.

 هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطالع کودک برسانید. محدودیت

نیازهای حیاتی وجود انسان است. بدون غضب،  از منظر اسالم، جزوه خشم و غضب قوّ       

آویزد و از هیچ یچ خطری را از خود رفع کند، با هیچ دشمنی در نمیتواند ه انسان نمی

گریزد. بنابراین ریشه کن کردن آن از وجود آدمی نه ممکن است و نه الزم. تنها ای نمیمهلکه

ای که داریم و انجام آن نیز ممکن است، این است که قدرت و صولتش را درهم  وظیفه

بیهوده آتش افروزی نکند و این کار باید از زمان  بشکنیم تا به فرمان عقل کردن نهد و

 (. 04: 0144کودکی آغاز شود)جباران، 

الغَضَبُ یُفسِدُ االیمانَ کَما یُفسِدُ الخَلُّ العَسَلَ؛ غضب ایمان را »فرماید:میپیامبر اکرم     

 (.4/464: 0105کلینی، «)کند، آن گونه که سرکه عسل رافاسد می

 راه علمی -

ل و بردباری وارد شده است، با کودک درباره اخباری که در ستایش از گذشت، تحمّ -الف  

 صحبت شود.

 عذابی را که برای ابراز خشم وعده داده شده است به او گوشزد شود. -ب  

عاقبت انتقام و دشمنی را به او بگوئید که بداند اگر خشمگین شود،برای خود دشمنی به  -ج  

 هرروز برای او مشکلی بتراشد. وجود آورده که ممکن است

از کودک بخواهد صورت خویش را درحال خشم و خشونت مجسم کند و آن را با حالت  -د  

: 0144کریمانه، بردباری و گذشت مقایسه کند و آنگاه هرکدام را خواست برگزیند)جباران، 

061.) 

 انحرافات جنسی )مسائل جنسی( -3-9

ها و انحرافات بعدی اساس بسیاری از شرافتیم که پایه و بگویدر تربیت جنسی کافی است      

نسل تا حدود پایان دوره جوانی مربوط به همین امر است به همین خاطر دستورهای علمی و 

ها و صیانت او از خطرات و گیری از لغزشدینی بسیاری در مراقبت از کودک به خاطر پیش

 از جمله آنها عبارتند از:است که  عوارض ناشی از تمایالت جنسی داده شده

 تقویت مبانی مذهبی و اخالقی در دوران کودکی -الف

 رعایت ضوابط در معاشرت ها -ب

 بستر فرزندان از اواسط مرحله کودکیجداسازی  -ج

 ایجاد شرایط مناسب در خواب و استراحت -د
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 مراقبت در دفع و تخلیه ادرار کودک -ه

 رعایت الزم پوشش -و

ی شدیداً کنجکاو هستند. آنها در نحوه روابط والدین، در کیفیت ک مرحله سنّکودکان در ی      

پوشش آنها، نشست و برخاستشان، گفت وگوهای پدر و مادر، خواب آنها، خنده و مزاحشان 

خواهند از آنها آگاه شوند. آنها ممکن است به ظاهر سرگرم کتاب و دفتر خود  دقت کرده و می

 (.064و061: 0141دهند)رضایی، یات پدر و مادر گوش میباشند ولی به سخنان و کنا

های بسیاری دچار آن هستند و باعث شده در انحراف جنسی از مشکالتی که خانوده      

 شود راه کارهایی ارائه شود:تربیت کودکانشان درمانده شوند. در اینجا سعی می

 برقراری رابطه جنسی در برابر کودک -9-3-9

ر باید مراقب روابط جنسی خودشان در محیط خانواده و در حضور فرزندان پدر و ماد      

مباالتی پدر و مادر در باشند. ممکن است سر منشأ انحرافات اخالقی و جنسی فرزندان، بی

روابط جنسی باشد. کودکان معموالً حساس و تیز هستند و اگر متوجه روابط جنسی پدر و 

م و پیشوایان دین ه ای روبرو خواهند شد. دین مبین اسالمادر شوند؛ معلوم نیست با چه آیند

له سفارشات زیادی دارند که حتماً باید مورد توجه پدر و مادران قرار راجع به این مسأ

 (.030: 0140گیرد)کریمی، 

 کار بردن الفاظ نادرست هب -2-3-9

گفتار ناشایست  متأسفانه باید گفت بسیاری از انحرافات جنسی کودکان معلول رفتار و      

پدران و مادران خود آنان است، کودکی که هنوز چند سالی بیشتر از عمرش نگذشته خدای 

کند که در آینده اسباب انحرافات ناکرده الفاظ رکیک و زشتی را از راه گوش دریافت می

فکری و فساد اخالقی او خواهد شد. بسیاری از افراد غافل چه بسا در محیط خانه به محض 

ترین الفاظ و فحش ها را بر زبان آید، رکیکترین ناراحتی و اختالفی پیش می که کوچکاین

آورند و غافل از اینکه این گونه الفاظ برای کودک تازگی داشته و او را به جستجوی معانی می

 (. 00: 0118آنها خواهد ساخت و عمالً نیز کودک آنها را فرا خواهد گرفت)غرویان، 

تا: مِن حَسُنَ اسالمُ المرءِ تَرکُهُ ما الیُعنِیِه)مجلسی، بی»فرماید:میمرپیامبر اک      

 .«آید(؛ از آثار اعتقاد راسخ به اسالم ترک سخنانی است که به کارش نمی0/056
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 نوازش نادرست -3-3-9

ی نیست که کودک نیاز به محبت دارد و این محبت بایستی به وسیله پدر و مادر به شکّ      

مادر تأمین شود، اما باید توجه کرد که گاه نوازش نادرست کودک به اسباب گمراهی  خصوص

آورد، نوازش کودک بایستی از حد متعادل خارج نشود و هرگز و فساد اخالقی او را فراهم می

اعضای جنسی و آلت تناسلی کودک را ]هرچند کم سن باشد و به خصوص هنگام عوض 

توالت، حمام و...(  مورد لمس و نوازش قرار گیرد چرا که براثر  کردن و یا پاک کردن او پس از

گیرد و که در خلوت و دور کند و به تدریج یاد میاین عمل کودک در خود احساس لذتی می

از چشم والدین نیز این عمل را خود انجام دهد و کم کم همین تکرار چه بسا او را گرفتار 

 (.  01: 0118استنماء کند)غرویان، 

إذا بَلَغَتِ الجارِیهُ ستّ سنین فال یُقَبّلها الغُالمُ و الغالمُ ال یقبل » فرماید:میامام صادق      

ا نبوسد و سالگی رسید غالم او ربع سنین؛ هنگامی که دختری به شش المرأه إذا جازَ س

 (. 46/416: 0864حرعاملی، «)سالگی رسید زن او را نبوسد هفت هنگامی که غالم،

 عادت ناپسند -4-3-9

توان به حداقل پوشش بسیاری از افراد شاید چنین گمان کنند که در محیط خانه، می      

بدنی اکتفا کرد چرا که فرد نامحرمی وجود ندارد و گناهی واقع نخواهد شد چه بسا آقایان و 

های که شاید در فصل گرما حتی در حضور کودکان و نوجوانان خود با لباس زیر در  خانم

پندارند کنند و تنها به صرف محرم بودن افراد خانواده، چنین می محیط خانه رفت و آمد می

ها اندک اندک که این رفتار آنها مشکلی ندارد، اما باید دانست که این گونه مناظر و صحنه

در او های شهودت انگیز و...  رای نگاهب کند و زمینه راکودک را جری، جسور و تحریک می

ها در نظر کودک، عفت و حیای خته، با از بین رفتن  وقاحت و زشتی بعضی صحنهفراهم سا

 (. 04: 0118شود)فرویان،  های اخالقی می برد و دچار معضالت و انحرافن میاو را از بی

نگاه تمایالت  رُبَّ صَبابَهٍ غُرِسَت من لَحظه؛ ای بسا که با یک» فرماید:میامام علی     

 (140: 0806آمدی، )«جنسی تحریک شود.

 برهنه خوابانیدن کودک  -5-3-9

پدر و مادر وظیفه دارند برای فرزندان خود لباس خواب راحت فراهم سازند و آنها را        

عادت دهند با لباس به رختخواب بروند، چراکه برهنه بودن هنگام خواب زمینه بسیار 

کودک برهنه به بستر خواب که شود. هنگامیخطرناکی برای انحراف جنسی محسوب می
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رود ممکن است اعضای بدن او با تماس گرفتن با رختخواب، پتوی نرم و لطیف یا تماس  می

دست او با اعضای بدنش سبب آلوده شدن او به گناه بزرگ استمناء گردد و زمینه انحراف 

خسته ا هچنین بهتر است پدر و مادر زمانی که بچهجنسی او را به راحتی پدید آورد و هم

هستند و آمادگی خواب دارند، رختخواب آنها را پهن نمایند تا آنها زود بخوابند اما اگر 

 (.10 ،برد و به زور وادار به خواب نکنند)همانکودکان خوابشان نمی

 

 نقل داستان -6-3-9

ر کنند. چه بسیاها در سازندگی و یا ویرانی بنای اخالقی افراد نقش اساسی ایفا میقصه      

هنگام افراد را  هانگیز و انحراف آموزند و یا موجبات بیداری جنسی نابهایی که وسوسه داستان

ط زن و های عشقی فردی را شرح دادن یا درمورد کیفیت روابند. مانند داستانساز   فراهم می

 (.001: 0141رضایی، زنند)مرد نامحرمی حرف می

 کارهای اسالم در رفع انحراف جنسی راه -2

 استیذان -9 -2

کار اسالم برای جلوگیری از تحریک جنسی کودکان پیش از بلوغ، استیذان است. این راه     

واژه به معنای اجازه گرفتن است. مراد آن است که کودکان نابالغ هنگام ورود به حریم یا اتاق 

م از این توصیه هدف اساسی اسال ای باید از آنان اجازه بگیرند.های ویژهویژه والدین، در زمان

که به صورت امری نیز بیان شده، نخست آن است که حریم والدین محفوظ بماند تا در 

به حریم خصوصی خود  آسایش و امنیت کافی به سر برند و پیوسته دغدغه ورود کسی را

دوم آنکه کودکان زمانی بر والدین وارد شوند که ایشان دوست ندارند در آن نداشته باشند. 

 ده شود.حالت دی

 «... قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ اسْتَأْذَنَ کَمَا فَلْیسْتَأْذِنُوا الْحُلُمَ مِنْکُمُ الْأَطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا»فرماید: قرآن می

 کهاشخاصی که گونههمان بگیرند، اجازه باید رسند بلوغ سن به شما اطفال که هنگامی و»

این گفته معنای دیگری هم دارد؛ اینکه اتاق . (53)نور:«...گرفتند می اجازه بودند آنان از پیش

خواب و استراحت والدین باید از محل خواب کودکان جدا باشد. هرچند امروزه و در بیشتر 

ها اتاق خواب والدین از کودکان جداست و برای ورود و خروج آنان مرزهایی تعیین ساختمان

تر والدین  ار کودکان است که مراقبت جدیاختیهای جنسی فراوانی درکشده است. اما محرّ

 (.001: 0144فر،  طلبد)متقیرا می
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 های نادرست دوری از شوخی -2 -2

های نادرست هم پدر ومادر، خواهران و برادران کودک به خصوص در حضور او از شوخی       

گفتن در عمل و هم گفتار شدیداً اجتناب کنند، چراکه گفتیم کودک اگر چه قادر به سخن 

ی مختلف محیط خود را هاهم نباشد، اما ذهن او همچون دوربین عکاسی است که صحنه

چه  سازد.کند و در زمان الزم آثار آن ها را برای عکاس ظاهر می ، آنها را ثبت میدریافت

نیکوست که ما از هرگونه سخن زشت و ناپسند حتی به صورت شوخی پرهیز کنیم و به این 

از آلودگی پاک کرده، محیط خانوادگی خود را مملو از صفا، پاکی و وسیله روح خود را 

 (.00: 0118معنویت نمائیم)غرویان، 

إذا أنتَ عَلَی الجاریَهِ سِتُّ سِنینَ لَم یَجُز أن یُقَبَّلُها رجلٌ لَیسَت هِیَ :»علی حضرت     

که دختر شش ساله شد مرد زمانی »(؛ 46/410: 0864حرعاملی، «)بِمَحرَم لَهُ و الیُضُمَّها إلیهِ

 «نامحرم او را نبوسد و یا او را فشار ندهد.

 شستن اعضای تناسلی آموزشِ -3-2

شود؛ شستن زیاد اعضای تناسلی و یکی از مواردی که باعث انحراف جنسی در کودکان می      

 هاست که گاهاً سبب روی آوردن کودکان به استمناءدست کشیدن به اطراف آن وکشاله ران

روی مادران باید توجه داشته باشند که زیادهویژه  به گردد.و از عوامل پیدایش آن محسوب می

ها در توالت و یا حمام خودداری کند. با دست کشیدن و وسواس بیش از اندازه در شستن بچه

زیاد نباید سبب تحریک غریزه جنسی آنها شوند و زمینه احساس لذت را در آنها پدید 

 (. 15: 0140، آورند)کریمی

مباشره المرأهِ إذا بَلَغت سِتّ سنین شعبَهً مِنَ الزنا؛فرمود: وقتی زن آلت پسرش :» امام علی

: 0861صدوق، «)است نوعی زنا انجام شده کند در حالی که او شش ساله شده، را دستمالی

1/810). 

 جدا کردن محل خواب فرزندان  -4-2

ه فرزندان آنها به سن تمیز رسیدند، محل خواب آنها را از شایسته است پدر ومادر وقتی ک       

یکدیگر جدا کنند. چون ممکن است باهم خوابیدن آنها در این سنین مشکالتی را برایشان به 

امام وجود آورد و اثری سوء در روحیه آنها بگذارد که بعدها جبران آن ممکن نباشد. 

نَ الصبیانِ و النساء فی المضاجِعِ وإذا بَلَغوا عَشرَ یُفَرِّقُ بی» کنند:از پدرانشان نقل میصادق

 (40/800: 0864حرعاملی، «)ی ده ساله باید رختخوابشان جدا باشد.هاها و بچهسنین؛ زن
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اهم در یک از نظر اخالقی و تربیتی، خوابیدن دختر و پسر یا دختر باهم یا دو پسر ب      

و آن را گوشزد کرده  به این نکته توجّهاسالم نیز ن مقدس نیست و آیی رختخواب درست

است. ممکن است با هم خوابیدن دختر و پسر، یا پسر با پسر و یا  دختر با دختر سبب لمس 

 (.461: 0140بدن یکدیگر شده و آنها را به سوی انحرافات اخالقی سوق دهد)کریمی،

 کنترل محیط خلوت -5-2

ها وقتی در یک زیر نظر اولیاء باشند، بچه های خلوت و بازی کودک بایدو مکان محیط     

کنند، باید مورد بازدید قرار گیرند، مثالً به بهانه دادن شیرینی، دادن محیط خلوت بازی می

آب، جارو کردن، قرار دادن چیزی در اتاق و یا برداشتن از آن جا و... به کودکان سر 

 (.004: 0141بزنند)رضایی، 

 رعایت بهداشت -6-2

شود که داشت، تمیز نگه داشتن مجاری دفع ادرار و مدفوع )آلت تناسلی( باعث میرعایت به

خارش و تحریکات خارجی، کمتر شود و در نتیجه دستمالی کمتر گردد و این خود در 

 .(483: 0101)قائمی، یشگیری از آن مؤثر استجلوگیری از انحراف و پ

 مراقبت در لباس  -7-2

ط به لباس زیرین خصوص در آنچه که مربوهای تنگ و زبر بهاساز پوشیدن لببایستی         

های آهاردار پیش از پوشیدن باید شسته شوند تا آهار آن به عمل آید. پارچه است، خودداری

از بین برود. لباس کودکان باید مقداری گشادتر باشد به خصوص لباس خوابشان، کودکان در 

 (.484 های آنها را بپوشاند)همان، هایی که ران توروقت خواب پیژامه داشته باشند و یا ش
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 جهـنتی

های بشر به امروزه ثابت شده است که ریشه بسیاری از مشکالت رفتاری و ناهنجاری      

گردد، بنابراین باتوجه به آشکار شدن اهمیت دوران کودکی، یکی از میباز  دوران کودکی

ر و کار دارند، تشخیص رفتارهای عادی و غیرعادی که با کودکان سترین وظایف کسانی مهم

در مورد رفتارهای کودکان نباید به راحتی قدام در جهت بهبود این رفتارهاست. کودکان و ا

ها ممکن است دالیل ها مقصرند و باید تنبیه شوند؛ بلکه رفتار آننتیجه گرفت که آن

 پرداخته شده است.داری داشته باشد که در این تحقیق به بررسی آنها  ریشه

چنین بهترین شیوه شناسایی انحرافات و مشکالت رفتاری، این است که کودک را دقیقاً هم     

زیر نظر گرفته شود و این کاری بسیار دشوار است؛ زیرا در هر موقعیتی عکس العمل و 

 دهد که والدین نیز باید بتوانند با او درست برخورد کنند.رفتاری از خود نشان می
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 الموجز

 
 1اعظم جنابی

 المراجعه القضائیه و القانونیه لإلجهاض
مراجعه القضائیه و القانونیه لإلجهاض من القضایا المذکوره فی عنوان هذا المقال ال

القرآن و الروایات. االجهاض هو إنها حیاه الجنین سواء عن القصد او غیره ؛ إو قبل أوانه 

 أوبعده. لإلجهاض العدید من اإلصناف: 

 اإلجهاض لِعالج مُشوه االإجهاض غیر القانونی و ...

ختلفه من؛ نطفه، علقه، مضعه، لحم، عظام، و نفخ یمرّ الجنین عبر المراحل ال م

 الروح

إذا یحدث اإلجهاض فی أی مرحله و من أیّ جهه یتّم علیه بعض االحکام القضائیه 

و القانونیّه. اذا اُجهض الجنین قبل نفخ الروح عمدیاً یجب علی المحرم أن یدفع الدیه 

جب علی المُجرم أن یدفع الکامله المقرره فی المکتب الفقهیه و الِّا مثل قتل النفس و ی

 أو فی بعض الحاالت تقوم باالنتقام.

تصبح ضروره هذا البحث واضحه؛ حینما یُودّی تجاهلها ضرر للمجتمع و األُسره 

 الذی الیمکن اصالحه. 

 الهدف: اعالم المجتمع بآثار السوء لإلجهاض )انتباه المجتمع باثار السوء االجهاض(

 

 :الکلمات الدلیلیه
 .القانونیه لإلجهاض -مراجعه القضائیهال
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 0وجیهه حبیبی فریمانی

 

 تأثیر مطلوب الکالم من السلوک العائلی
موضوع هذا البحث هو دور الکالم فیالسالمه العقلیه لألسره من وجهه نظر االسالم. 

من حیث انَّ الکالم هو من ابرز الدالئل الذکاء و معاییر تقییم الشخصیه الغرویه و 

 تماعیه، فانَّه مطلب االلتزام بمنطق التحرث و االستمتاع بالفضیله الکالمیه.االج

کفی بالضروره و األهمیه هذا البحث أنّ القرآن الکریم یعتبر الهدف النهائی للزواج 

هو الهدوء. ممّا یُسبِّبُ التواصل بین أافراد اآلسره. و من األهداف هذا التحقیق هی معرفه 

للکالم فی األسره و دَوره فی تأمین صحه العالقات األسریه و طرق التواصل الصحیح 

 ظهور االحترام المتقابل بینهم و هدوء البقاء فی األسره.

 

 :الکلمات الدلیلیه
  السالمه العقلیه -االسرهُ السالم-مطلوب الکالم
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  1الهه سعادت

 

 نمط الحیاه االسالمیه علی أساس سوره حدید
وعه من المواقف و القیم و أنماط اسلوک و األوضاع و أسلوب الحیاه عباره عن مجم

األذئاق فی کل شیء. عند مناقشه نمط الحیاه فأنّ ما یجری دراسه هو نمط الحیاه و 

المعشیه. من المهم دراسه هذه المساله فی اآلیات القرآنیه. فیما یتعلّق بمسأله أسلوب 

 الحیاه الیوم و بُعد الناس عن المعنویه و القرآن.

أن نمطالحیاه المسلمین الیوم فی ایران یتختلف مع هذا الحیاه االسالمیه فی و 

نواح کثیره و انّ الشتائم االعمی تحِلّ القیم و المعاییر االسالمیه و هی مهدوّه بشکل 

خطیر من خالل تغییر الثقافه االسالمیه فی ایران من الشروری مراجعه هذع المشکله 

 لتنبیه المجتمع و األسر.

ار القرآن فی السور المختلفه إلی اسلوب الحیاه االسالمیه. سوره حدید هی من أست

السور التی تشیر فیها إلی أسلوب الحیاه االسالمیّه فی أمور مختلفه. الغرض الرئیسی من 

 هذا البحث هو دراسه و مقارته حیاه المسلمین الیوم بما یقال فی أوامر القرآن.

 

 :الکلمات الدلیلیه
 سوره حدید. -االسالم -هنمط الحیا
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 1سببی فاطمه شبیری ن بی

 مراجعه فقهیه لحج الطفل
تبحث هذه الدراسه حج الصبی. الحج هو من أعظم شعائر االسالم و أرکانه و 

یشتمل علی جامع العبادات و أحکام کثیره. و فقا للروایات لألطفال أیضاً أحکامها خاصّا 

لروحیه فی الحج فإنَّ حضور األطفال له أثر کبیر فی هذا المناسک. بالنظر الی البینه ا

علی عبادتهم. یذکر هذا المقال شرعیه العباده الطفل و دلیلها بشکل کامل و أیضاً یُشیرُ 

الی اآلثار و النتایج المترتبه علیها . انّ البالغین و غیرهم الیختافون فی کیفیه األطفال 

مثل، کلفه الحج إذن الولی، طواف،  غیر قادرین علی القیام بذلک فی بعض الحاالت

میبات، خالفه، الکفاره و لهذات یُذکر أحکامه فی الروایات و آراء الفقهاء. من الواضح أنّ 

عند الطفل لیس واحدا من شروط الحج و هیَ البلوغ. لذلک ال یُغطیه الوجوب و الیکفی 

عدم الوعی به  بالناسک الحج و عمله بشکل صحیح وحج الطفل و احکامه ألنّاألشخاص 

 یُسبِّب الفوضی فی صحه و فساد حج الطفل. الموارد المستخدمه هی الروایه و الفقهیه 

 

 :الکلمات الدلیلیه
  .عباده -شرعیه -الطفل -الحج
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 0ام البنین صبوری

 
 

المنهاج االسالمیه للقضاء علی المعضالت األخالقیّه عند 

 األطفال
سالم و القضاء علی المشکالت األخالقیه لدی اال»تتناول هذه الدراسه بالموضوع 

لتعریف المشکالت األخالقیه عند األطفال مثل: الکذب، العدوان، االنحرافات « األطفال

الجنسیه و کذلک العوامل التی تؤثر علی ظهورها: منها األسره االجتماعیه البیولوجیه، 

ألنّ الطفوله هی أهم مرحله فی المشاکل.  یضاً حلّاً لهذهالعاطفیه و العباده و .. و یرد أ

حیاه االنسان. إذا سارت األمور علی ما یرام فانّها سَتُعزّز المواهب و تصل الی سنّ البلوغ 

یُحاول هذا المقال استخدام مصادر علم النفس و التعلیم االسالمی قدر اإلمکان حتی 

 تُستفاذ األسر و فهم کیفیه التعامل مع المشاکل

 :الکلمات الدلیلیه
 .المعضالت االخالقیه -الطفل -األسره
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