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بودن روابط انسانی در تأمین نیازهای تفریحیتفریح؛ راس هرم نیازهای خانوار و اصل  

اهلل علی سیدنا و نبینا ابیی الااسیم محمید و  یاعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمداهلل رب العالمین و صلّ

طاهرین ال سیما بایه اهلل فی األرضین الرواحنا لتراب مادمه الفداء و عجّیل اهلل اهلل علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین ال یصلّ

 تعالی فرجه الشریف.

اسی.. در شی   «ایرانی پیشررتت –مفهوم مدیریت شهری با نگاه الگوی اسالمی »امروز جلسه هفتم از اولین دوره تبییین 

این بود که راجع بیه فلسیفه میدیری. شیبر  بیا نلیاه اللیو  جلسه گذشته ما چند مطلب را بررسی کردیم؛ مطلب اول عبارت از 

گیردد ایرانی پیشرف. بحث کردیم. عرض کردیم اهمی. موضوع فلسفه مدیری. شبر  از نظر فکر اسالمی به این بیر می –اسالمی 

غییر دهیم. بلذریم از تعریف مدیری. شبر  را نیز ت خواهیم توانس.که اگر بتوانیم به یک فلسفه روشنی دس. پیدا کنیم در آینده

کم هم  که - مرتبط هستیمآنبا  بارا به آن مادار که ما  کشورسراسر  شوراها  شبر  وگوهاألسف گف.ااینکه واقعاً وقتی انسان مع

 اسحسیاوگوهیا ، انسیان در گف.باشید شنویم، اصالً راجع به این که یک نلاه غایی به مسیلله میدیری. شیبر می - ارتباط نداریم

کنند. حال اینکه به نظر بنده اگر ما ییک فلسیفه ها بیشتر راجع به امور روزمره بحث میکند. اعضا  شوراها  شبر و شبردار ینم

هیا  حلروشنی از مدیری. شبر  داشته باشیم به یک تعریف روشنی از مدیری. شبر  خواهیم رسید و بعد برا  امور روزمیره راه

ها  جدید  حلکی از مسائل ما در داخل شبر مسلله سفرها  درون شبر  اس.، خب ما به یک راهشود. مثالً اگر یجدید پیدا می

تیوانیم ها اسی.، براسیاس تعرییف جدیید میها مسلله بودجه و هزینیهد. یا مثالً اگر یکی از مسائل شبردار دس. پیدا خواهیم کر

وجیود گذشته با توجه به اهمیتی که راجع به فلسفه مدیری. شبر  کارها  مالی جدید  برا  اداره شبر پیدا کنیم. در مباحث راه

ایرانی پیشرف. ما به یک گزاره رسیدیم. آن گزاره هم عبارت از این بود که فلسفه مدیری.  –، ما از منظر مفاهیم اللو  اسالمی داد

ته عرض کردم، محیور تمیمیمات در اداره طور که در جلسه گذششبر  عبارت اس. از ارتاا امر تربی.. در واقع مسلله تربی. همان

شود که فضیا  حیاکم شبر باید باشد به دلیل اینکه اگر مدیری. شبر  تربی. را محور تممیمات خود قرار ندهد در عمل باعث می

د که تواند بلویبر تربی. به چال  کشیده شود. عرض کردم که مدیری. شبر  در حکم فضا  حاکم را نباد خانواده اس.. پس نمی

پذیرید ما در نبای. یا باید بلیوییم خیانواده بیه نفیع کند. به دلیل اینکه خانواده از مدیری. شبر  تلثیر میما به خانواده توجه نمی

خیواهم مدیری. شبر  تغییر تعریف بدهد و یا بلوییم مدیری. شبر  نسب. به خانواده باید تغییر تعریف دهد. در این جلسیه نمی

ا  که ارتباط بین مدیری. شبر  و نبیاد خیانواده را تبییین ا تکرار کنم، اما خواستم دوباره متذکر شوم که مبرهها  گذشته ربحث

حاکم بر خیود کیه فضیا  حیاکم بیر نبیاد  فضا بله، اگر نباد خانواده از کند عبارت از بحث فضا  حاکم بر نباد خانواده اس.. می

خانواده تعریف کردیم. عوامل بیرونی اما مؤثر بر نباد خانواده. بله، اگر نباد خانواده از چنین خانواده را به عوامل بیرونی مؤثر بر نباد 

پذیرف. ارتباطی هم بین بحث مدیری. شبر  و مسلله نباد خانواده به عنوان نباد متکفل تربی. وجود نداش. عواملی هم تلثیر نمی

دارد. بنابراین  بسیار  ا  حاکم بر نباد خانواده بر کیفی. نباد بنیادین تلثیراما ما در مباحث خود اشاره کرده و اثبات کردیم که فض

ترین خواهیم حتماً باید به سمت بازتعریف مدیریت شرهری بره وارواک یاری از اساسریخواهیم که میاگر ما نهاد خانواده را می

تمام رسید ما به یک تعرییف جدیید هیم براسیاس ایین . بعد از اینکه این مباحث به اتضاهایی که راجع به نهاد خانواده وجود دارد

هاس.. ا  باشد، شبر اسالمی عبارت از نظامی از محلهفلسفه روشن رسیدیم. عرض کردیم مدیری. شبر  حتماً باید به شکل محله

هیا  خیانوار یید نیازمحلیه با کند در همانواده در آن زندگی میا  که خانمحله هم به محل تلمین نیاز خانوار تعریف کردیم. محله

ا  اس.. اگر به این شکل شبر را تلمین شود. بنابراین با توجه به این تعریفی که از محله ارائه دادیم، مدیری. شبر ، مدیری. محله

دیم اصلی اداره قرار دهیم، بیان کیر عریف کرده و بعد هر منطاه را واحدمدیری. کردیم، مثالً به جا  اینکه شبر را بوسیله مناطق ت

ها هستند. بعد محله هم از حال. قرارداد  کیه در حیال حاضیر هسی. خیاری کیردیم. ممکین اسی. که واحدها  اداره شبر محله

بایید سیعی کنییم بلکه اصطالحاً به یک منطاه جغرافیایی اصطالحاً اطالق محله صورت بلیرد اما ما نباید به لفظ محله قانع باشیم. 



. اگر چنین کار  کیردیم فضیا  حیاکم بیر تبدیل کنیم ریف اسالمی به محل تلمین نیازها  خانوارتع باآن واحد مدیریتی محله را 

کند. پس مدیری. شبر  را هم در جلسات گذشته بحث کردیم. نکته سوم این بود که ما در مباحث بیه ایین خانواده بببود پیدا می

ها باشد. سیوالی پیی  آمید کیه   خانوار در محل زندگی خانوادهناطه رسیدیم و جر لوازم تعریف ما این بود که محل تلمین نیازها

 حال دقیااً نیازها  خانوار چیس.؟ بحث به این نکته رسید.

ده باید که مدیری. شبر  در آین - در جلسه گذشته عرض کردم که قبل از اینکه ما وارد تعریف تفمیلی هرم نیازها  خانوار شویم

من بودن و توحید را در جلسه گذشته متذکر شدم. ع به نسب. بین نیاز و مسلمان و مؤته مبم راجیک نک - کند این نیازها را تلمین

و دهد. دو نلاه بیه زنیدگی اسی.، دجلسه گذشته عرض کردم که چلونلی تلمین نیاز در واقع چلونلی ارتاا ایمان را توضیح میردر

کنند اگیر این اس. که فکر می -خواسته یا ناخواسته –.؛ یک نلاه لی ایمان خود را تاوی. کند اسنلاه به این که انسان به چه شک

هیا  آمیوزخ خیوب تبییین شید، فیرد هیا و در دوره، کتابهاتبیین خوبی راجع به نلاه اسالمی اتفاق افتیاد و اسیالم در مناسیب.

کاارد  های نظری دنبرا  میماانیزم برخی ارتقا مسلمانی و ارتقا ایمانی را در ترد از طریقتر خواهد شد. یعنی اصیطالحاً مسلمان

این ییک نلیاه اسی. کیه در حیال  کااد اطالوات دیای را به اتراد ماتقل کااد کااد که همه چیز اطالوات است، سعی میتار می

کننید. ذهین دنبیال می عا ها  فلسفی همین اس. که همه چیز را در وحاضر در جامعه ما وجود دارد. عرض کردم بال  مبم نلاه

گاه دیگر برای ارتقا اسالم و ارتقا ایماک در ترد این است که اگر شما به ترد گفتید که مد  تأمین نیراز خرود را متلرو  کرن، از ن

مثیال معیروا ایین موضیوع مسیلله ازدوای اسی.، بیاألخره  کارد طریق تأمین نیاز با یک روش خاصی ایماک شما هم ارتقا پیدا می

، هم نیازها  جنسی دارند و هم نیازها  دورن نباد خانواده که به نظر میا نیازهیا  مربیوط بیه رشید ها هم نیاز عاطفی دارندانسان

کنید کیه کنند. اسالم وارده شده و یک چبارچوبی را برا  تلمین نیازها تعریف میاس.. همه این نوع نیازها را داشته و احساس می

نیازها  او تلمین  نه تنباگذاریم، مین کند که ما اسم آن را نباد خانواده مینیازها  خود را تل سیر انسان حرک. کند واگر در این م

طور که بنده در جلسات گذشته عرض کیردم، . همانا کرده و ایمان  ارتاا پیدا خواهد کرد.شود بلکه در نبای. فرد هم رشد پیدمی

چرا؟ ببینیید در میورد اختالفیات بیین زن و  . شود.توصیه قرآن این اس. که اختالفات بین زن و شوهر بوسیله کنترل شُح مدیری

ا اخیتال کند، ]در ماام حیل ز بین زن و شوهر بحث میبه نشو آیه راجع « بَعْلِبا نُشُوزاً مِنْ خافَ.ْ اِمْرَأَةٌ إِنِ وَ »کند شوهر بحث می

فرماید می«  اَلشُّحَّ اَلْلَنْفُسُ أُحْضِرَتِ »اید:فرمد، بعد آیه در ماام عالی این بحث میکنعمیای که بین زن و شوهر پی  آمده بحث می

 هُیمُ فَلُولئِکَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ مَنْ وَ» فرماید:یا در آیه دیلر  می ها حاضر اس..صلح را بپذیرید به دلیل اینکه شح در انسان که شما

ه ه آن ارتاا  معنو  انسان خواهد شد. اما وقتی راجع به نبیاد خیانوادببینید، نتیجه کنترل شج فالح انسان خواهد شد، یعنی نتیج «اَلْمُفْلِحُونَ

 أُحْضِیرَتِ :»نباد خانواده کنترل شح اس.. زن و شوهرها مواظب باشند و این پدییده را بداننید کیه  فرماید محور مدیری.کند میکه بحث می

لْحُ »ها اعم از زن و مرد حاضر اس. پس انسان همه ین ویژگی درها حاضر اس.. حاال که اشح در انفس و انسان«  اَلشُّحَّ اَلْلَنْفُسُ  اَلمیُّ

اس.. پس ببینید آیه راجع به نباد خانواده و چلونلی مدیری. مشکالت دورن نباد «  اَلشُّحّ اَلْلَنْفُسُ أُحْضِرَتِ :»فرقه قبل از  -« خَیْرٌ

 شود. میکند اما در نبای. فالح و رستلار  هم ایجاد خانواده صحب. می

توانیم مد  تأمین همه نیازهایی که یک انساک و یرک خرانواده دارد را طروری میاین موضوع تنبا مربوط به نباد خانواده نیسی.، 

نیاز شغلی هم یرک راجع به همه ابعاد این نیازها این مسلله مطرح اس.؛ مثالً  ارتقا ایماک هم ایجاد کاد  نهایتتعریف کایم که در 

جامعیه اسی.  ،ما بحث کردیم که غیرض اصیلی هیدای.  طریق ارتقا هدایت بدانیمدر پس باید تأمین نیاز شغلی را نوع نیاز است 

ها  غیر نظر  هیدای. سیبم بسییار بیاالیی در ارتایا طور که ما بحث کردیم مکانیزما  نیس.. همانمنتبی هدای. یک امر نظر 



ا  بود که بنده در جلسیه گذشیته خیدم. مدل تلمین نیازهاس.. این نکته ها  هدای.هدای. دارند. بخ  قابل توجبی از مکانیزم

 اَلْفُاَیراءُ أَنْیتُمُ اَلنّاسُ أَیُّبَا یا :»دهیم: استناد قرار میمورد کنیم آن آیه قرآن را شما عرض کردم. بنابراین وقتی نسب. به نیاز بحث می

این فار شما الی اهلل اس. و باید مسیر « اَللّهِ إِلَى اَلْفُاَراءُ أَنْتُمُ :»کند که بالفاصله بیان می ندکفار و نیاز جامعه که صحب. میراجع به « اَللّهِ إِلَى

فار و رفع نیاز خود را الی اهلل تنطیم نکردید، فار شما برطرا خواهید شید رفع آمدید مسیر  نکنید که اگر تنظیم آن شما را به خدا برساند. فکر

دنییا  به محضر شما مورد قضاوت قرار دادم که در آن قسم. به جایلاه مالئکه در در مورد آیات سوره فاطر سه گذشته و نکاتی را که در جل –

کنیم، عنوان یک متغیر اصلی وقتی نلاه مینیاز به دانم که ما به خلص کالم را این میاما بنده مَ –هایی را اشاره کردم یک بحث رزق رسیدیم و

خواهد ایرانی پیشرف. می -پذیریم. ببینید، دعوا بر سر این نیس. که مدیری. شبر  با نلاه اللو  اسالمی ها نمیخی از مدلرفع نیازها را با بر

خواهیم همه نیازها  بشر را تلمین کنیم اما بر سر چلونلی تلمین آن حرا دارییم. اگیر شیما چلیونلی نیازها را کم یا زیاد کند، خیر اتفاقاً می

ایید و هیم ایرانی پیشرف. تعریف کنید، در واقع هیم نیازهیا را تیلمین کرده –اللو  اسالمی را اللبی تعریف کنید، با نلاه  تلمین نیازها

ها به اسم تلمین نیاز انسانی. انسیاندر واقع ها  سکوالر تلمین کردید، مدلگر نیازها را با ایمان و یاین افراد را ارتاا بخشیدید. اما ا

تازه آنبایی که درآمد پییدا  -ها دیلر احساس خوبی به زندگی کردن هم ندارند، ظاهراً درآمد هم دارنداید. انساندهرا به چال  کشی

مند  آنبا خیلی پایین اس.. شغل دارند اما در توسعه اما حال خوبی ندارند، سکینه ندارند. به قول رکیک امروز  رضای. -کنند می

افتید؟ بیا اینکیه میثالً مند  از شغل هم ایجاد شود. چرا این اتفاقیات میکند و باید رضای.نمیکنند که شغل تنبا کفای. بحث می

مند  از آن مشیاغل را بیزر  سطح رضای. برا  اینکهگرا مراسمات گرفته و روزها  مختلفی را در ایام سال از سو  جریان توسعه

م ریخته اس.. اما به یکبیاره بیه کمیک رسیانه ییک مراسیم برگیزار . اما شخص واقعاً در محیط کار خود ببکنند ]معرفی می کنند

 مند  در او اتفیاق بیافتید. پیستبلیغات یک مادار  ارتایا رضیای. بوسیله اینکنند او را قبرمان جلوه دهند تا کنند وسعی میمی

این موضوع از ماظر تار اسالمی . را به چالش باشدها انساکو سایاه  تواند به شالی باشد که حتی آرامشمد  تأمین نیازها می

مسلماک بودک و مرممن در  - به معاای انتقا  اطالوات –ش از ایااه مباحث نظری و تبلیغی کاد بیهم خیلی مهم است و بیاک می

ه کاارد نرسبک زندگی را هم نظامات اجتماوی تعریف می  تأثیر دارد در این امربودک یک نفر تأثیر داشته باشد، سبک زندگی او 

و  زدهمیثالً ییک سیازمانی اطالعییه اسیتخدامی  د دهغیر میشود سبک زندگی او را تهایی که برای ترد تعریف میخود ترد  روا 

دهم. ایین کند که مثالً دو میلیون حایوق مییاستخدام کنم، بعد در شرایط استخدام بحث میرا خواهم ده هزار نفر گوید که میمی

کار کند. همین که از هش. صبح الی چبار بعدازظبر شود که متعبد می شود و بعدمی حاوق استخدامفرد هم به خاطر دو میلیون 

ارتباط او  ه خود را تح. الشعاع قرارا داده اس..کار کند، یعنی تمام زندگی روزنان یک نفر پذیرف. از هش. صبح الی چبار بعدازظبر

یک کالم  سبک زندگی او یه محوری. نظمی که در حوزه شغلی برا  او ایجیاد گیرد ]و در تح. الشعاع قرار می با همسر و فرزندان

درحال حاضر که نظامات اجتماعی نطامیات میدرن اسی.، در  -کنم کند. لذا بنده همیشه به دوستان خود توصیه میشده تغییر می

کنید. به این معنا که به این توصییه اسیالم  توانید برا  تلمین معاخ خود خالا موی شناشما اگر می -آینده باید آن را تغیر دهیم

عمل کنید که اجیر شدن کراه. دارد. مکروه اس. که انسان برا  تلمین معیش. خود اجیر کسی شود، حال اجییر فیرد ییا اجیر  

 سازمانی شود. نکته همین اس. که وقتی شما اجیر شدید طبق قرارداد اجرت باید عمل کنید و قرارداد اجرت ممکین اسی. سیبک

. کنیدها و تفکرات شما هم تغییر پیدا میزندگی شما را تغییر دهد. همین که اجازه دهید سبک زندگی تغییر کند، به تدریج نلرخ

اگر شرما نیراز و نلروه ترأمین کنیم این نکته به عنوان پایه مدنظر شما باشد. بنابراین وقتی راجع به هرم نیازها  خانوار بحث می

. حال انسان بایید در مسییر توحیید صییرورت پییدا شودبازتعریف می انستید؛ حتماً هرم نیازهای آکتوحید درا مسیر ارتقا  خانوار

. بیه جیا  ده وقرار میخود ها  حرک. خود را تلمین نیازها خواهد حرک. کند شاهراهکرده و حرک. کند، حال این انسانی که می



کند. چرا؟ به دلیل اینکه ازدوای دائم اسالمی می -هم در اینجا تحایر شده اس.که اسم ازدواح  -اینکه برود ازدوای سفید انجام دهد

توانید با مدل اسالمی تلمین نیاز کنید، در این صورت سکینه دارید و بعد یک نسلی که به او فاط مسلله تلمین نیاز نیس.. شما می

هیا ها مایع چشم روشنی آنبا اس.. خدا  متعال آدموالد انسانا ها به این شکل هستند کهید که انساندانکنید دارید. میافتخار می

. لیذا هیچ لذتی در دنیا به این شکل نیس.،را به این شکل خلق کرده اس.. هیج چیز  در فرح انسان مانند اوالد صالح تلثیر ندارد. 

دنییا بیه دلییل  رود اما عمل صالح او در ایینیا مین دناند. آدم از ایدر تعابیر روایی ما از اوالد خوب به باقیات و صالحات تعبیر کرده

کنید. در روایتیی امیام معمیوم سیه چییز را باقییات و رود. اوالد صالح بعد از مر  هم انسان را خوشحال میاوالد صالح از بین نمی

خیواهم ب. کینم. میصیح اهم درباره تفریحخودر این جلسه می –کند کند؛ سه چیز بعد از مر  فرح ایجاد میصالحات معرفی می

کنید تیا آن زنیدگی بلویم مفبوم تفریح را از مفبوم پارک و شبرباز  و غیره بیرون بیاورید. مفبوم تفریحی کیه انسیان تعرییف می

جالب اس. در یکیی از فایرات روایی. ایین اسی. کیه بییان  -   هم ادامه دارد. حال معنا  و ساختار آن را عرض خواهم کردواخر

این روای. ذهن بنده را درگیر کرده بود که چرا امام  حدود دو دههکنند. کاشته شده و دیلران از آن استفاده میکند درختی که می

م مفیید را بیه گذارد که تعبیر روای. یک ورق اس.، یک نفر یک ورق علاز درخ. در کنار ورقی و یا علمی که یک عالم به جا  می

کند و این دو را کنار باقییات و صیالحات کیه اوالد صیالح اند، بعد نلاه  تغییر میخو. یعنی یک نفر میجا  خود خواهد گذاش.،

کند. اوالد صالح بیرا  میا فرماید که هر سه تا  این موارد را به عنوان باقیات و صالحات معرفی میاس. بیان شده اس.. روای. می

انید، . مثالً برخی از این علما محترمی که از میان میا رفتهگذارد هم قابل درک بودقابل درک بود، ورق علمی هم که کسی به جا می

کند. آنبا در دنیا نیستد اما یین حرفیی کیه از ا  از آنبا پخ  میتلویزیون یک کلیپ چند دقیاه ،ها  ماه رمضاناالن در مناسب.

. ]بیه ن را یادگار جبانی خود قرار دادندالشان جمعه آخر ماه رمضاشود، باقیات و صالحات اس.. مثالً امام خمینی عظیمآنبا نال می

بروید از مظلوم دفاع کنید. خب یک جمله از امام به جا مانده و امام یک ساختار عبادتی طراحی کردند. امام حدود سیی  شکلی که 

اسی.. البتیه بنیده شود. یکی از یادگارها  بزر  امام روز قدس اند اما این عبادت بزر  ایشان منتال میسال اس. که از دنیا رفته

کنم، برخی حاضر هستند به یک نفر یادگار امام بلویند اما حاضر نیستد یادگارهایی که امام در گسترخ اسالم بیه جیا  تعجب می

ام کیه و البتیه بنیده همیشیه عیرض کیرده -منتسب اس. که یادگار امام اس.  تر اینکه آن فرد  کهگذاشته را بحث کنند. عجیب

 ما بایید«. المالحین هلل و الطالحون لی»، اوالد مرا اکرام کنید، «اکرموا اوالد »سبی امام واجب اس.. پیامبر فرمود: احترام خانواده ن

ت را هیم بیه خیاطر خیود پییامبر ند احترام کنید و طالحین از ساداعمل کنیم. صالحین اوالد پیامبر را به خاطر خداو به این روای.

ی احترامیی بیه کنیم و در این کار هم هیچ شکی نداریم. بیاحترام می اوالد ایشان را طالحین از ،اماحترام کنید. ما به خاطر خود ام

خدا در دوره غیبی. و در بین فابا بود. حتماً باید ]اوالد امام را احتیرام کیرد . اتفاقیاً  یم الشان ملکوتی که آیهاوالد امام خمینی عظ

مثالً روز جبانی قدس یکی از یادگارها  بزر  امام  - آیدس.. اما یک سوالی به وجود میمعنا  حرا بنده احترام به فرزندان امام ا

اس.. این هم کردند، این هم از یادگارها  ایشان ساز  و بحث سبیل نظامخمینی اس.. این که امام راجع به استکبار ستیز  و نفی

یس. میلیون نفر شیعه شده و از انحراا نجات پیدا کردند، این کار در آفریاا حدود ببه تبع حرک. ایشان بعد از اناالب اسالمی که 

کند؟ قطعاً یادگار امام اس.. حال سوال این اس. که چرا مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی بر این یادگارها  امام مواظب. نمی

نشر و تنظیم آثیار امیام خمینیی بایید اعیالم به نظر بنده مثالً وقتی مرحوم آی. اهلل نمر به آن شکل به چال  کشیده شد، مؤسسه 

بیا آن حالی. مظلومانیه حسیینه حضیرت عالمیه زکزاکیی را کرد که یادگارها  امام در حال به چال  کشیده شده اس.. وقتی می

 گف. که چه اتفاقی در سیاس. خارجی افتاده اسی. کیه یادگارهیا تخریب کردند، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی باید می



راجیع بیه باقییات و صیالحات صیحب.  ده این بیود،اس.. نکته بحث بنامام در حال به چال  کشیده شدن اس.. این مسلله مبمی 

. خب این میوارد قابیل درک اسی.. اوالد صیالح هیم کیه ات امام هستندیم که این موارد جز باقیات و صالحخواستم بلوکرد، میمی

شیود کیه سِیر آن ن پدیده محیط زیستی که به وجود آمده اس. معلوم میل اخیراً با ای. قابل درک اس.، حاباقیات و صالحات اس

خواهند تالخ کنند تا مسلله محیط زیس. را ها  ما میتوصیه پیامبر هم به چه دلیل بود. جالب اس.، در حال حاضر همه دستلاه

. باید در درون سبک زندگی تعریف شیود. لیذا نخواهد شد. حفظ محیط زیس رچه هم تالخ کنند با یک سازمان حلحل کنند. ه

ها . اگر ما آمدیم نلاه انسیاند صالح باقیات و صالحات تعریف شده اس.در آن روای. شریف کاش. درخ. را کنار علم و در کنار اوال

و مسیلله را حیل  ه ورود کردهرا به شکلی تعریف کردیم که نلاه آنبا به حفظ محیط زیس. باقیات و صالحات بود در این صورت هم

هشیتاد  –دوستان مستندات آن را منتشر خواهند کرد  -خواهند کرد. اینطور نیس. که این موضوع فاط در ایران حل نشده باشد، 

ها را به شکلی تربی. کنیم که همه آنبا ضد محیط زیس. عمیل توان آدمدرصد محیط زیس. کشور آمریکا تخریب شده اس.. نمی

دهند را بدهیم یک دستلاه مدیری. کند. امکان این کار به لحاظ عالی اتفیاق نخواهید هایی را که انجام میکنند و بعد همه تخریب

مسأله حفظ ملیط زیست را که مظهر ملیط زیست حفظ طبیعت است و مظهر طبیعت هم حفظ درخت افتاد. لذا در روای. شریف 

کنم؛ چیرا حضیرت فرمیود درخی. حیافظ ا  مییکشاورز  یک اشاره، بنده در حوزه ا  اس.ها  فنی، این موارد دارا  بحثاست

اکوسیستم زیر و کنار خود اس.. یعنی به لحاظ علمی اگر بررسی کنید چتیر حمیایتی گیاهیان درخی.  -به قول رکیک -مجموعه 

زایی شیروع بیابیان به اصطالح محیط زیس. اطراا آن ببتر باشند. اگر درختان از بین برونیدتا تواند خدمات دهد اس.. درخ. می

]درخ. کاش. شود و  نفرمود که گل بکارید و به سراغ مسیلله اصیلی حفیظ محییط  خواهد شد. لذا حضرت از رو  حکم. فرمود

اند درخ. مثمر بکارید. درخ. مثمیر در محییط زیس. که درخ. اس. رفته اس.. باب درخ. هم در روایات بحث شده که فرموده

کنند که منافق مانند درخ. بدون مثمر اس.. یعنی پاییه در اسالم پایه تشبیه اس.. مثالً بیان میزیس. یک بحثی اس. که بعدها 

حث دور نشویم. عرض بنده این اس. که مدل تلمین نیازها از طرییق سیبک از ب -رد را بعداً بحث خواهم کرداین موا –تفاهم اس.. 

ا  که ما عرض کردیم ارتباط ها  چبارگانهمدم که وقتی شما به هرکرزندگی موضوع بحث اس.. بنده داشتم این مورد را بحث می

ایین بیاب وارد بحیث باقییات و  حال مثال فرح آن را کیه بییان کیردمکنید، بدونید این موارد طریق ارتاا توحید اس. که برقرار می

چرا؟ به دلییل  ار نیازهای تفریلی است صدر هرم نیازهای خانوشود. به نظر ما  معناصالحات شدم. فرح و خوشحالی نباید حداقلی 

. اگیر شیما هیرم ، نیاز بیه انلییزه و سیکینه دارنیدحرک. کنندبرا  تآمین همه نیازها  خود بخواهند ها اینکه اگر قرار اس. انسان

. بیر سیر کیار ها برا  تحرک در جامعه به چال  کشیده خواهد شد. در این حالنیازها  تفریحی را اصل قرار ندادید، انلیزه انسان

د خوب با همدیلر خوب تبیادل هایی که در آن مجموعه هستنور  پایین آمده اس.. زیرا انسانآید اما شما خواهید دید که ببرهمی

این مشکل را بیا  یدمشکالت جد  هستند. در آن زمان مجبورها  سرحالی نیستد و دچار . چرا تبادل ندارند؟ زیرا آنبا انسانندارند

گوید اگر با میکند و به آنما کارگرها را جمع میاس. که کارفر این ور ها  ببرهترین تئور ور  حل کنید. از مبمببرهها  تئور 

ن خیود را اور ، کیارگرکنم. یعنی این کارفرما برا  ایجیاد ببیرهدرصد سود کردیم، دو درصد آن را بین شما تاسیم می 10ما مثالً 

شیود و کنید در افراد تحرک ایجاد میریک ماد  پایین اس.. یعنی تا همان حد  که تحریک میکند. ظرفی. تحتحریک ماد  می

دار اگر قمد داشته باشید سطح باالتر  از تحرک را در محیط کار ایجاد کنید باید تحریک بیشتر  کنید. در یک جایی سود سرمایه

توقف خواهد شد. بنیابراین اگیر میا نیازهیا  تفریحیی در سیطح کند لذا تحریک ماد  هم مبا سود کارگران خود تعارض ایجاد می

نیازهرای   جامعه به دلیل به چال  کشیده شدن انسان به چال  کشیده خواهد شد. هاا  خانوار جد  نلرفتیم، همه بخ نیازه



دهد  شوق هرم انساک ارتقا می پس تفریح از نظر اسالم یعای واملی که انگیزه را در  ها ارتقا دهدتفریلی باید انگیزه را در انساک

کنیم؛ تفیریح را تفریح را در یک محله چلونه تعریف می ،حاال باید ببینیم که بر اساس این تعریف هاست پایه حرکت در همه بخش

د، کند اگر یک پارک بسازد کار تمام اس.. نباید تفریح را حداقلی تعرییف کیرشبردار  فکر میحداقلی خود خاری کنید،  از معنا 

تفریح باید حداکثر  تعریف شود؛ اصالً تفریح به معنا  عامل ایجاد شوق و انلیزه اس.. فعالً این تعریف را به خاطر بسپارید تا بعیداً 

کنید، ؛ چون جباد فی سبیل اهلل شوق را در همیه زییاد میاُمَّتی الجِبادُ فی سبیلِ اللّهسِیاحةُ فرمود:  عرض کنم که چرا پیامبر

 کنم.را بحث نمی ح باالسطوفعالً 

ی اسالم این است که به ترزند اجازه دهید ترا اولین توصیهها فرح پیدا کرده و سرحال باشیند؟ حاال چه کار  انجام دهیم تا انسان

در برا سا  او  را متوقف نااید  اولین متغیّرِ تفریح، رتترار پردر و مراکردکِ ترزندانتاک در هفتسا ِ او  بازی کاد  بازیدر هفت

د، نکته مبم این اس. که پدر ند یا نباشنل باز  وجود داشته باشنه وسایل باز ؛ تفاوتی ندارد وسای سا  او  استترزنداک در هفت

دارد و دو روای. وجود  ن،یلْعَبُ سَبْعَ سَنی الولد ،دٌ سَبعَ سِنینَلوَلَدُ سَیّاکردن منع نکنند. ا  فرزند خود را از باز و مادر به هیچ ببانه

یلْعَیبُ فرمایید با روایتی که می دٌ سَبعَ سِنینَسَیّ فرمایدتعبیر روای. اینلونه اس.. روایتی که می باید این دو را با یکدیلر جمع کند؛

جمیع  - اسی.ذکور و پسران    بیشتر بر رو  فرزندانِ؛ تکیهالغُالمُ یلْعَبُ سَبْعَ سِنینَالبته در روای. آمده اس. که  -ن را سَبْعَ سَنی

. گرددنمی اس.که تا آخر حیات او با  ها  کور سال اول به رسمی. شناختید دچار عادهاگر شما آقایی فرزندتان را در هف. کنید.

منیع  گیردد، مییل شیدیدِموجب عاده می ،شود؟ میل شدیدِ منع شدهشناسی چه چیز  عامل عاده میدانید که به لحاظ روانمی

ترماید: شحّ دارند؛ شحّ بره معارای میرل ارند و همانطور که ورض کردم این میل در حدّی است که قرآک میها میل دانساکشده؛ 

یط اطیراا برا  ارتباط با تمیام محی نسانی تازه متولد شده و از طرفی میل شدید حاال ا چیز میل دارند نشدنی است، به همهتمام

درونیی  کنید عایل و تشیخیصِیکی از چیزهایی که میل را کنترل میدیلر  از طراشدید جزء فطرت اوس..  این میلِخود دارد و 

 کنتیرلِ  میل شدید  وجود دارد بدون اینکه قیوه - به اصطالح -وجود ندارد. لذا  نیز عال و قوه تمییز ،سال اولاس. که در هف.

قدرت تجزییه و تحلییل نیدارد و فکیر  کنند فرزندِ  خود ماابله میبچه وقتی پدر و مادر با باز ِ به همین دلیلداشته باشد. درونی 

کند آید که احساس میاگر این امر دائمی شود در درون فرزند شما حالتی به وجود می ماابل او مااوم. صورت گرفته و کند درمی

ارتبیاط  بیه ها  شما را تحلیل کند و از طرفیی مییلتواند امر و نبیکند؛ چون از طرفی نمیبله میهمواره در بیرون چیز  با او ماا

د و نیگردند به منع شیدید تبیدیل مینتدوام پیدا ک هاکنترل د و اگرنشوها  شما برا  او منع محسوب میشدید دارد و لذا کنترل

از محییط خانیه ها را اید که وقتیی برخیی از بچیه. لذا مالحظه کردهشودکودک از همان دوران کودکی به چال  درونی کشیده می

و بیه سیرع.  اند و حاال محیطیی یافتیهمنع کرده ؛ چون پدر و مادر او راافتاده اس.انفجار تحرّک در آنبا اتفاق  برید کلنّبیرون می

اسی.. بنیده دارم  ایین کودکیان محترم پدر و مادرِاین نتیجه رفتار خوردهایشان کامالً انفجار  اس.، کنند و برشروع به دویدن می

باشید کیه پیدر و میادر اجیازه کنم. به نظر من اولین بحثی که در مورد تفریح مطرح اس. این میراجع به فرح و تفریح صحب. می

 سال اول به چال  کشیده شود. ندهند باز  فرزندان در هف.

فاط به این استدالل که ممکن اس. آسییبی  باشدمیکه متمدّ  مبد کودک  ولی در شبر مدرن پدر و مادر حضور ندارند و خانمی

برخی  - آمیز  کنندند. لذا هرچادر هم دیوار مبد کودک را زیبا و رنگککودک را به صورت شدید کنترل میبه امان. مردم برسد 

آمیده اسی.:  از پییامبر ینیس.. در روایت محیط خوبی مبد کودک - اندها  حداقلی را به این افراد دادهاز روانشناسان توصیه



کننید؟ نسیب. ها در ببیار چیه حیالتی پییدا میخاک برا  کودکان مانند ببار برا  بزرگساالن اس.. دیدید که انسان با کردنباز 

نامه این مسائل پایانخالا ببداش. اس.. ما باید بعداً برا  باز  خاکگویند: اینلونه اس.. البته اآلن آقایان می ،باز کودک با خاک

 تحایااتی بعد  اس.. ولی به هر حیال قسیم. ها ِبنویسیم که چه چیز  در خاک وجود دارد که چنین اثر  دارد، اینبا سرفمل

فرمودنید، اآلن  به نظرم امام باقر  - . در روای. هس. که وقتی حدیثی از ما را برا  شما خواندنداول بحث بنده قابل تفاهم اس.

؛ چیون اگیر چه حدیثیشویم و نلویید این معنا  این حدیث نمی ن را نفبمیدید بلویید ما متوجهِو معنا  آ -ردید دارم تمادار  

 خیلی پخته باشد تا آنبا را بفبمد.خواهند و انسان باید بّ میحدیث ما را انکار کنید شرک شما را فراگرفته اس.. برخی از احادیث لُ

. دقیایاً 2شناسد . دقیااً فطرت و نوع خلا. انسان را می1م مطلق دو ویژگی دارد؛ را زده اس.. حکیها این حرا حکیم مطلقچون 

به شما توصیه کرده اس. و اگیر  ]و برا  رسیدن به توحید  شناسد و در بین فطرت و توحیدتوحید یعنی ناطه افق انسان را نیز می

کنند در واقع فیرح شود. حاال مادرانی که اشتغال را انتخاب می  کشیده میرا نادیده بلیرید حرک. خود شما به چال هااین توصیه

 تازه اگر نظام آموزشی این جزئیات را به او بلویید -کشند؛ چون فاط مادر حواس  به این جزئیات اس. فرزند خود را به چال  می

ها احیاء شدند و خانواده به معنا  اسالمی خیود انوادهاهلل وقتی خشاءگذار  کند. لذا انیهو حاضر اس. راجع به این جزئیات سرما -

خالقی. در الی و ها  جسمی، روحی، فکر ، عهایی خواهند بود که به لحاظ توانمند واقعاً جد  گرفته شد، نسل بعد  ما انسان

تان عمیر میا، داسیتان عجیبیی ها  بزرگی در آنبا شکل گرفته اس.. برادران گرامی! داسباالیی قرار دارند؛ چون انلیزهبسیار سطح 

شود، چیون بیرا  او کنند که استخر رفتن برا  فرزند آنبا تبدیل به آرزو میا  رفتار میاس.؛ برخی از اوقات پدر و مادرها به گونه

ا تمیور د. حاال شیما فرزنیدانی رکنادر، فرزندان را چادر کوچک میکنند. شما تمور کنید که این نوع رفتار پدر و مزمان صرا نمی

آورم ها  دوران کودکی خود را بیه ییاد مییاند. من هنوز هم وقتی سکانسکنید که مثالً در دوره کودکی خود باز  متنوعی داشته

قرار داش. و بین رودخانیه و منیزل میا   قابل توجبی در اطرافمان کردیم که رودخانهبخ  اس.؛ ما در محیطی زندگی میآرام 

وساالن ما بود؛ یعنی ما باید از این جنلل با تمام هیجانات و سنن محیط تاریباً محیط اصلی باز  ما و همنیز جنلل کوچکی بود. ای

کنند که ییک کنم و آنبا فکر میها  شبر رمان تعریف میاحتماالً من اآلن دارم برا  بچه -کردیم. ریز و درشت  عبور می اتفاقاتِ

پدر و مادر ما نیز پدر و مادر  بودند کیه  -ها بود. که اینبا داستان زندگی ما در شبرستانخوانند در حالی رمان بسیار جذاب را می

ا  با هیجانیات خیاق قیرار نیز تپه ]رودخانه و جنلل کردند. در کنار بر رو  تربی. فرزندشان حساس بودند ولی باز  را منع نمی

 گیر ِخواسی. میاهیکردیم و رفیای داشتیم که میودخانه شنا میما در ر سال خاطره جد  از این محیط دارم؛ 4یا  3داش.. من 

هیا  او کدانید که اگر ماهی را محکم بلیرید پولمی - خواستیم از رودخانه ماهی زنده بلیریم.در رودخانه را به ما یاد بدهد، ما می

د نباشید ماهی بلیرید دس. شما مجروح محیط حرک. و زمین باز  ماهی اس.. وقتی شما بل ،چون آب کند،دس. شما را پاره می

رویم باید با ماهی باز  کیرده دیدم تا بدانیم که وقتی به آب میما کلی آموزخ می - .کندمیشود و ماهی نیز از دس. شما فرار می

. مثالً شیما العمل شدید نشان دهدا  به حرک. او زده شده اس. و عکسقفل جد  که و مدتی با او همراهی کنیم تا احساس نکند

هیا  امیروز  را بیا باز کردید. حاال شما ا  نمونه رت میو سپس آن را از آب به بیرون پ نمودیدمیثانیه با ماهی حرک.  30باید 

 چیه و هایی که برا  پسیران اسی.چه باز  -ی ها  قبلفرمودند: خوب اس. باز  ا  اهلل امام خامنهماایسه کنید. حضرت آی.

کننید ماایسیه ها بیاز  مین.ها  در گیمامروز  که بچه احیا کنیم. شما این باز  را با باز ِ را -اس.  را  دخترانب هایی کهباز 

کند. واقعیاً درگیر می شنا تمام بدن انسان را  خود مسللهبرد؟ کنید، انمافاً نظام ماایسه کرده و بیینید چه کسی فرح بیشتر  می

تا آن را لذییذ  بزنندغذا  ما نیز از غذاها  فعلی نبود که هزار نوع اسانس و سس  بردیم ولذت می دکیخوردن در دوره کوما از غذا



بخ  بیود. لیذتبرا  ما ا  که داشتیم غذا نیز ها  جد کبود ولی به دلیل تحرّ ما غذا  اصلی آبلوش. و آخ  ، در مناطهکنند

ا  که کارکرد امنیتی نیز پییدا کیرده . اآلن باز  اصلی چیس.؟ همین باز بود غیر از معانی فعلی معنا  فرح، معنا  متحولیاصالً 

 باشد. بنده اآلن نام آن را یادم رفته اس.. بلک فیلد؟ا  برا  فتح تبران میاس. و باز 

  3Battlefieldآقای ملمد قائمی: 

دهید و در دوران کیودکی بیه او را انجام می اند. فرد این باز که حاال آن را ممنوع کرده  3Battlefield االسالم کشوری:حجت

ایستد؟ ممکن اس. شیما بلوییید ]تفریحیی کیه دهند که تبران در حال ساوط اس.. این فرد بعداً چلونه جلو  دشمن مییاد می

ن تیوان همیینیدارد و می "نشیدن": که به نطیر بنیده کنم  در شبرها  بزر ِ ما غیر ممکن و یا بسیار ضعیف اس.بنده عرض می

توان ایین کیار را در ها را به صورت حداقلی احیا نموده و فرح ایجاد کرد ولی مشکل این اس. که پدر و مادرها وق. ندارند. میباز 

بنده از توضیح رمان زندگی خود خاری شده و باقی نکات جذاب آن را در  -ها انجام داد و آن را به صورت حداقلی شروع کرد. جمعه

ا  که در فرح و ایجاد انلیزخ در انسان مطیرح کنم این اس. که اولین نکتها  که بنده عرض مینکته -کنم. جلسات بعد بیان می

 باشد که باید به آن توجه کنیم. سال اول زندگی اس.، این مسلله مبمی میکردن در هف.اس.، مسلله باز 

 هکشریداگر روابط انسانی را به چرالش  .استانی در آک اصل نوع تفریلی که در اسالم وجود دارد تفریلی است که روابط انسکالً 

سال دوم توصیه شده اس. که فرزندانتان را آموزخ دهید. لذا در هف.  خواهد شدها به چالش کشیده تفریح و سایاه انساکشود، 

کشیند و نیدگی را بیه چیال  میها  مربوط به طول دوره زندگی خود را یاد نلرفتند بعداً روابط زها آموزخچرا؟ چون وقتی انسان

اینبا تجربیات خیود مین اسی. و واقعیاً بیرا  مین  -ام یافته شدهها  توسعهشود. من اخیراً که وارد محیطزندگی برا  آنبا تلخ می

یی هاکنم. در محیطشناسِ غربی گفته مبنی بر اینکه انسان گر  انسان اس. را کمی درک میا  که جامعهگزاره - باشدعجیب می

ایین  ها خیلی چیال  نداشیتیم ]بیرا  همیین با انسان که پیشرف. اسالمی در آنبا وجود دارد و محالت در آنبا احیا شده اس. ما

یافته رفی. و آمید   توسیعهگزاره برا  من گزاره غیر قابل درکی بود ولی حاال که مدتی اس. به ببانه مبارزه با توسیعه در شیبرها

خواهد منافع طرا ماابل خود را به چال  بکشید.  مدرن، گر  انسان اس.؛ یعنی دائم مینم که انسانکواقعاً احساس می هستیم،

هایی هستند کیه دائمیاً مرادخ انسان - بخیر شده اس. یا نهدانم عاقب.حاال نمی -  خدا هم که این گزاره را گفته و رفته آن بنده

ها  دیلیر را بیه ها انسیاناگر ما فاط روابط انسانی را مدیری. کنیم، خود انسان کشند. حالها  دیلر را به چال  میمنافع انسان

گفته شده اس. که دیلران از زبان و دس. او در امان باشند؛ اول اسالم ایین  - نه مؤمن -کشند. لذا در تعریف مسلمان چال  نمی

 ها  فرح اس.. سال دوم، یکی از پایهذا هف.اس. که با زبان و دس.ِ خود دیلر  را به چال  نکشیده و زور نلویید. ل

م. پیدر  در یکناثر تربی. را بر رو  تفریح بحث مییگذارد. چیز اثر میی. بر رو  همهشکافم که چرا ترببنده دارم این بحث را می

اال اینکیه چلونیه بایید دهید. حیسال دوم زمان صرا کرده قواعد اسالم در مدیری. روابط انسانی را به فرزندان خود انتاال میهف.

خواهش  -اولین چیزی که پدر باید در ترزنداک خود جا بیادازد کنم؛ کنم، فاط به یک نکته اکتفا مییانتاال بدهد را بعداً بحث می

ها ؛ چون انسیانرا در ترزند خود جا بیادازد این است که مرجعیت ولمی قرآک و اهل بیت - کام حداقل شما مواظبت کایدمی

و قرآن در ذهن فرزند  شوند که نیاز به راه حل دارد و اگر مرجعی. علمی اهل بی.هایی روبرو میل زندگیِ خود با چال در طو

  آمیده و راه حیل ها  علمی ]اهل بیی.رسیدن به سراغ گزارهگردد که فرزند در موقع به چال شما جا افتاده باشد موجب می



دانید که در رواییات فرمودند: پدر وظیفه دارد که به فرزند خود قرآن بیاموزد. می مان ماو اما دانید که پیامبرپیدا کند. می

به فرزند اسی.؛ یعنیی بیه  باشد و پدر باید این دو چیز را محاق کند. یکی انتاال والی. امیرالمؤمنین ما دو چیز وظیفه پدر می

شیود؛ مسلله را جا انداخ.، انسانی که علمِ خطاناپذیر دارد امام او می اس.. وقتی این فرزند خود بلوید که امام او امیرالمؤمنین 

گذار  کنند، پس ببتر اس. ما سیرمایهها اللو و امامی پیدا می  انسانها بدون امام و اللو نخواهند بود و همهتوجه کنید که انسان

 مرجعی. علمی او را جا بیندازیم. کنیم تا فرد  را امام فرزند خود قرار دهیم که علمِ خطاناپذیر دارد و 

را   این اس. که پدران تا روز قیام. ]والی. امیرالمیؤمنین  - ایمکه بنده مکرر آن را خوانده -ها  حدیث غدیر لذا یکی از فِاره

د او در آینده بدون به فرزندان خود بلویند. این امر، هم در پذیرخِ مسلله موضوعی. دارد و هم اگر پدر  این کار را انجام دهد فرزن

حیای آقیا  محیل نسیب. بیه  امام باقی نخواهد ماند. البته ممکن اس. برخی بلویند: حای آقا  محل این مسلله را جا بیندازد ولی

نوجیوانی کیه در مسیجد او  500توانید مبربیانی خیود را بیین فرزند شما رفق کمتر  دارد و هرچادر هم انسان مبربانی باشد نمی

گوید؛ چیون پیدر رفیق گوید کمتر از حرفی اس. که پدر میم کند. بنابراین حتماً تلثیر حرفی که حای آقا  محل میآیند تاسیمی

بیشتر  به فرزند دارد ولی حای آقا  محل نسب. به فرزند رفق کمتر  دارد، پس پدر باید ورود پیدا کند. ما در خانه خود وقتی بیا 

کنیم. باآلخره یکی از کارها این اس. که پدر و مادر داستان تعریف میبرا  او را با جزئیات  ها کنیم این داستاناوالد خود بحث می

زن و اینجور چیزها را تعریف کنید داسیتان مبمیانیِ عشییرة األقیربین را بیه تعریف کنند ولی شما به جا  اینکه داستان کدو قلاله

از مبمانیان و    پیذیرایی پییامبرزئییات ایین داسیتان، نحیوهدانیید کیه جیزءِ جصورت جذاب و با جزئیات تعریف کنیید. می

نویسان ما این موضیوع را داسیتان کنم داستانبنده توصیه می -هایی که اتفاق افتاد را تعریف کنید. هاس.. جزئیات و داستانفامیل

  - کنند، داستانِ بسیار جذابی اس..   کودک و نوجوان منتشر کنند و پدران اینبا را خوانده و با جزئیات تعریفکرده و در رده

سا  دوم به واواک مرجع ترزند خرود قررار را در هفت این کارها را انجام دادید و قرآک و اهل بیتاگربه اصل بحث باز گیردم؛ 

ها تیلثیر رح انسیانسال دوم در فها  هف.بنابراین آموزخاید  های دیگر را بازتعریف کردهروابط انسانیِ او با انساکدر واقع  ،دادید

ها با همدیلر اس.. حتی در قیرآن و روایی. بیه قیدر  ها  روابط انسانهایی که قرآن و روایات دارند، آموزخ  آموزخدارد. عمده

سال عبادتِ راجع به روابط انسانی بحث شده که در روایات آمده اس.: اگر کسی فارِ فایر  را برطرا کرد، این کار به اندازه چندده

ها، یک مسلله جد  اسی.. شیما ایین ها با انسانها با خدا از طریق ارتباط انسانشود؛ یعنی ارتباط انسان  برا  او محسوب میجدّ

ها با یکیدیلر، طرییق بخشد ملر اینکه صاحب حق از آن بلذرد. روابط انسانالناس را نمیاید که خدا روز قیام. حقگزاره را شنیده

ها، حکّام و ... جیزء احکیام جیدّ ِ اسیالم اسی. ولیی ایین مسیائل ها با پدر و مادر، همسر، برادران و فامیلنتارّب اس.. روابط انسا

را جیا بیندازیید تیا وقتیی گفتیه  سالِ دوم مرجعیّ. علمی اهیل بیی.شوند. به همین دلیل شما باید در هف.شبه حل نمییک

با خود بلوید: این سخن حکم. اس. و من نباید آن را از دس. داده و به  ا  کند وفرزند شما توجهِ ویژه "قال المادق"شود می

گفی.: برخیی کرد و میهایی اینلونه اس.. در مشبد حای آقایی برا  من تعریف میچال  کشیده شوم، حال. طبیعی چنین انسان

هف.، هشی. ییا  بچه -نشینند ای آقایی میاند که وقتی پا  منبر حا  تربی. کردهها  مشبد  فرزندان خود را به گونهاز خانواده

ها این اسی. کیه وقتیی پیا  منبیر گویند: چرا شما کمتر حدیث خواندید. اصالً عشق این بچهپس از منبر به حای آقا می - سالهده

 اند. مه کردهرا بشنوند. این کار، کارِ پدر و مادر این فرزندان اس. و با این کار فرزند خود را بی روند حدیثِ اهل بی.می



کنیید کیه خوشیحال بیوده و سیکینه کنم؛ شما کالً تفریح میبنده فعالً آثاِرِ ]تربی. و مرجعی. علمی  را در فرح و تفریح بحث می

شوید که ریشه فرح و خوشی، توجه کنید متوجه می کنم که اگر به معارا قرآن شریف و اهل بی.داشته باشید. بنده عرض می

ها به دلیل اینکه کنند و در دنیا مطرح اس.؟ انسانهایی اس. که روانشناسان میا یکدیلر اس.. آخر این چه توصیهها بروابط انسان

گذارنید. وقتیی بیدترین تیلثیر را شوند و بدترین تلثیرات روحی را بیر همیدیلر میکنند گر  یکدیلر می  یکدیلر را نمیمالحظه

 ها  میدرن اسی.. لیذا پییامبریا شبرباز  ببریم و حال او را خوب کنیم، این توصییه گویند: این فرد را پارکداشتند حاال می

کند، این مسلله، بسیار حسیاس اسی. و پیس از سیالم نییز با او صحب. نکنید تا اینکه سالم فرمودند: اگر کسی به شما سالم نکرد 

کند. وقتی در ابتدا  بحث بیه طیرا ماابیل سیالم  خواهد ابتدا  برخوردها را با سالم. مدیری.جواب سالم واجب اس.؛ چون می

کنید یعنی من با تو دعوا ندارم، سالم خدا بر تو باد، سالم. بر تو باد ا  رفیقِ من ا  شفیقِ من. ولی حاال رسم شده اسی. کیه می

عَلَییکُم بِففشیاءِ السیالم. حیای  فرماید:باشد. میها نیز میها  اسالم نیستند، البته تامیر ما طلبهگویند: روزبخیر! متوجه حکم.می

گویند: سیالم علییکم و رحمیة اهلل و برکاتیه. وقتیی میبلند شوند کنند و وقتی وارد جمعی میآقاها معموالً این مسلله را رعای. می

کردنید  شود. ولی برخی سرسنلین هستند. لذا فرمود: وقتی به شما سیالمکنند حال شما در برخورد اول خوب میاینلونه سالم می

اند میدارا نیمیی از عایل اینکه گفته روابط انسانی، ماشأ ترح است شما عبارتی بر رو  آن اضافه کنید. غرضم این اس. که بلویم 

دانید که خطا کرده اسی. ولیی بیا او باشد؛ در برخورد اول حال طرا ماابل را به هم نزنید؛ میاس. یکی از دالئل آن همین امر می

هیا را در طیرا هزه دهید تا خطا  خود را جبران کند؛ چون اگر مدارا نکردید و به سم. نزاع حرک. نمودیید انلیزمدارا کنید و اجا

خواهم آثار فرحِ خورد. حاال من نمیبه هم می دیلر حرک. نکرده و فرح او کُشید و وقتی انلیزه را کشتیدماابل به صورت کامل می

تعریف کند و تفریح نییز  کنم: شبر اسالمی باید بتواند تفریح مردم را فربهیک جمله عرض می ها  اسالم را بلویم، فاطتمام توصیه

 باابراین روابط انسانی اصل در تعریف ]تفریح[ است    آید  روابط انسانی به دس. میاز ببینه

کردند دوانی شرک. میاباات اسبمسدر شخماً  پیامبر ؛آیاددوانی نیز جزء تفریح به حساب میها ماناد اسببرخی از ورزش

غیر از اینکه اسبی برا  جنگ و کارها  دیلر داشتند، قاطر  نیز داشتند که بیا آن  یغمبرپ زدند. البتهو شخماً سوار اسب می

ایین یرسیاز  کنید از ها را تمود. اگر کسی بلد باشد این صحنهها  جالبی هستنها رمانن داستانکردند. ایدر مساباات شرک. می

در آنبیا شیرک. کردنید و  دوانی کیه پییامبرمسیاباات اسیب  مجموعه فرد شود. مثالً می ا انیمیشن جالبی درس.هصحنه

جلیو  یک مساباه شخمی از پییامبرمثالً وقتی در عجیبی که در این مساباات رخ داده را به انیمیشن تبدیل کند. ها  داستان

 هیایی کیه پییامبرییا جایزهساز  کرد در ماابل این فرد را صحنه رفتار پیامبر توانشود میزند و مساباه را برنده میمی

امیروزه  البتههایی هستاد که تفریح هستاد  شاا و تیراندازی نیز جزو ورزش کردند را به تمویر کشید.برا  این مساباات تبیه می

 فاط حرفی از این سه ورزخ وجود دارد. 

تیرانیداز  نیز از این بند  را منع شرطحتی اسالم  ها رقاب. جد  وجود دارد واین ورزخدر خود رند؟ این سه ورزخ چه مزیتی دا

انسیان را زییاد  هیا تیوان بیدنی و جسیمیِایین ورزخ ها  مالی را نیز مشارک. داده اسی..برداشته اس.، یعنی انلیزه دوانیو اسب

ها  جامعه را قو  کند. این سه ورزخ جیزو مسیتثناها  قمیار انسان تاده کرها الم حرق انسان را ضرب در این ورزخکند. اسمی

ها بیا از انسیان اگرچیه برخیی یعنی اسالم تحریک حرق را در تفریح ضرب کرده اس.. کند ومی. اصل قمار تحریک حرق هستند

اس.. ایین نیوع از  ذوابعادنید. این حکم اسالم فرح جامعه را تلمین ک تابا را بیاورید آیند ولی آنها میغ این ورزخانلیزه دنیایی سرا



امیروزه که  –دوانی. بنده ورزخ شنا له شنا و اسبخموصاً مسل کندا را به شدت قو  میهجسم انسانتفریح که اسالم تعریف کرده 

له شینا ا  در مسلجد کند و سالم. درگیر میکنم؛ این ورزخ تمام بدن انسان از ظاهر تا باطن را را عرض می - بیشتر روای دارد

ا قیو  هزیرا تمام بدن شوند؛ا در جامعه زیرساخ. جباد میهاین تفریحدهد؟ ]در اثر افزای  سالم.  چه اتفاقی رخ میوجود دارد. 

ی شرود انگیرزهکاد و هم باوث میکه هم جسم انساک را به صورت جدی تقویت می-حا  شما این نوع از تفریح . و سرحال اس.

ها  کامپیوتر  کیه پیدر و را با باز  -باشدبه صورت جدی تلریک شود و در آنها ترح ایجاد کرده و زیرساخت جهاد می هاانساک

کام، مرادم از تفریح، وامل انگیزش و ایجاد سایاه راجع به تفریح صلبت می وقتیند ماایسه کنید. بنابراین کنمادرها توصیه می

ی بهیاره روابرط انسرانی اسرت؛ بارابراین کاد مسرألهامش و تفریح را در انساک ایجاد میترین واملی که سایاه، آراست و مهم

باشرد ی زک و شوهر با یادیگر میتر، رابطهها مهمسا  دومِ زندگی انساک نیز بسیار تأثیرگذار است  البته از تمام این تفریحهفت

گوینید: بییا بیریم شیبرباز  و سال رسیده و بیه فیرد مجیرد می 30البته حال سن ازدوای به مرز  آور است آور و آرامشکه سایاه

آید، نوع تفریح ما بسیار به چال  کشیده شیده اسی.. طیرا ها  آبی تا سرحال بیایی؛ معلوم اس. که با اینکار او سرحال نمیباز 

در روای. آمده اس. ببترین چیز  که اصالً روابط اجتماعی را بلد نیس.. در روای. داریم که عال، خداداد  و ادب، اکتسابی اس.. 

باشد. چرا ادب بیشتر از مال به حال فرزنید گذارد ادب اس.، ارث مبم پدر برا  فرزند خود ادب میپدر برا  فرزند خود به جا  می

خ به چال  اشدن حال اس. ولی اگر انسان ادب نداشته باشد روابط انسانیا  برا  خوبکند؟ زیرا داشتن مال نیز مادمهکمک می

تر اس.. حیاال شود و حتی اگر به او مال بدهید سکینه، آرام  و حال خوب پیدا نخواهد کرد و به همین دلیل ادب، مبمکشیده می

ها  گذشته مرسیوم بیود کیه سال دوم زندگی انسان اس.. در زمان  اکتساب ادب در هف.اکتساب ادب در چه سنّی اس.؟ عمده

دادند که هنلیام واردشیدن بیه کردند یا به آنبا آموزخ میتوصیه میها و عالمان بوسیدن دس. پدربزر  پدرها فرزندان خود را به

هایی که راجع به ادب اس. مانند اینکه با برادر و خواهر خود به خوبی صحب. کنیید را جایی سالم بدهند. پدر باید مجموعه توصیه

تر آب خواهیید ابتیدا بیه کوچیکصغارکم. حتی اگر آب میکوچکترها رحم کنید، و ارحموا گفتند به ]به فرزند بیاموزد.  به بزرگترها می

سیر سیفره کیه  ها  ماابل خود را مراعات کنید. پیامبر اکیرمبدهید؛ زیرا تحمل کودکان کمتر اس.، حتی در مورد نوشیدن آب نیز انسان

زدن اعمیاب طیرا ماابیل را ها در سفره میل به غذاخوردن دارند و شما با حرازدند؛ زیرا انسان. حرا نمی1کردند؛ نشستند دو کار را نمیمی

زدن حیق نداریید باشد، حتی بیه انیدازه حیراکنید. شما فرض کنید شخص خسته اس. و تازه از راه رسیده و در سنّ کوچکی نیز میخُرد می

انیک لعلیی ».ردند. اهلل اکبر! عجب انسان با مراعاتی بیوده اسی.کبه غذا  کسی نلاه نمی . پیامبر2انسان ماابل خود را به چال  بکشید. 

گویید مین مایدار  از غیذا  افتد و با خود میکند، شخص به حیا میوقتی انسان نلاه به غذا  کسی می .یعنی همین «خلق عظیم

د حال. طبیعیی خیود را از دسی. کسی نلاه کنی ها باید موقع غذاخوردن راح. باشند و اگر به غذاخوردنخود را به او بدهم. انسان

شیود اللیویی ببتیر از ایین کشیدند. در کجا میکشد. پیغمبر در همین حد نیز طرا ماابل خود را به چال  نمیداده و خجال. می

پیدا کرد؟ وقتی شما طرا ماابل خود را به هیچ وجه من الوجوه به چال  نکشیدید، شخص از آمدن نیزد شیما خوشیحال شیده و 

 کند. سای  پیدا میآرام  و آ

 اسرتخانوار اولین نیازی که باید برطرف شود، هرم نیازهای تفریلی بند  کنم؛ بنابراین در هرم نیازهیا  بنده عرض خود را جمع

ها ومیرق و جردّی خوشرلا  شروند نره روبارایی و تعریف کایم، اسالم به دنبا  این است که انساک یولی تفریح را نباید حداقل

کنید که در درون شخص چه غوغایی وجود دارد. اگر بیا شود ولی حس میها  شخص دیده میلبخندِ تلخی رو  لب؛ مثالً سطلی

کردن جُیک شوید که در روابط انسانی به هم ریخته اس.. برخی قمد دارند ادخیال سیرور را بیه تعرییفاو صحب. کنید متوجه می



 گوینید: حضیرتدهد. افیراد میشود این اتفاقات رخ میجامعه مطرح نمیتعریف کنند و متلسفانه به دلیل اینکه این مباحث در 

دانم خیلی ثواب دارد ولی در انتبا  صفِ عیواملی اسی. کیه فرمودند: ادخال سرور فی قلوب المؤمنین خیلی ثواب دارد. من هم می

میانیه اسی.. در روایی. دارییم ادخیال باشد که اصل در این مطایبات نیز کلمات حکشوند مطایبه میجزء ادخال سرور محسوب می

سرور این اس. که اگر شخمی فایر اس. شما فار او را از بین ببرید. مثالً شخص فایر  قمد دارد برا  دختر خود جبیزییه تبییه 

  دهید شما را بشناسد تیا عیزت او بیه چیالکنید آن هم با روشی که اسالم گفته؛ یعنی حتی اجازه نمیکند و شما به او کمک می

  بنیده توجیه شیدهگردد؟ به تنایح منیاط استنباطکشیده شود. با این کار این شخص چادر خوشحال شده و در او فری ایجاد می

بهیاه روابط انسرانی  تفریح هم  وامل 2کاد    تفریح، رأس هرم نیازهای خانوار است؛ زیرا تفریح، شوق و انگیزه ایجاد می1کنید: 

شود؛ زیرا طرا ها میترین انساند به شخمی بلویید روابط انسانی خود را مدیری. کند، او جزء خوشحالیعنی اگر شما بتوانیاست؛ 

  مالک اصلی در 3کشد. اگر شخمی را به چال  کشیدید، او نیز بعدها شما را به چال  خواهد کشیید. ماابل خود را به چال  نمی

ه فرزند خود سخ. نلیرید و بلذارید راحی. باشید تیا در او عایده ایجیاد سال نخس. بهف. بهیاه روابط انسانی، سن تربیت است 

سال دوم به او ادب آموخته و آداب زندگی را بلویید تیا روابیط انسیانی را بیه چیال  نکشید. البتیه بحیثِ تفیریح در نشود. در هف.

 باب کنم.  سال سوم و خانواده نیز موجود بوده و مسائل مختلفی دارد، قمد من این بود که فتحهف.

آید ییا خییر؟ محلیه نیازهیا  وجو کنید و ببینید که آیا مالکی که بنده عرض کردم در محله به وجود میحاال شما در محله جس.

کند و وقتی پدر و مادر برا  فرزند خود زمان گذاشتند این نیازهیا ببینیه را در محل زندگی تلمین می - نیازها  چبارگانه –ماد  

کنم شاءاهلل فردا بحیث مییکند. انگردد، بحث دارد معنا  خود را پیدا میتفریحی آنبا به صورت بنیادین تلمین می شوند و نیازمی

ها باشد. در که شغل را چلونه مدیری. کنیم تا مسیر ارتاا توحید باشد. تحمیل را چلونه مدیری. کنیم تا مسیر  برا  رشد انسان

ین کنیم تا مسیر ارتااء توحید و اسالم باشد. منتبی چرا بنده از تفریح شروع کردم؟ چیون اگیر نبای. نیازها  روزمره را چلونه تلم

ها بعث ایجاد کنید، باید بتوانید تفریح را به طرا ماابل انتاال دهید تا حرکی. کنید. اگیر رفیق را توانید در انسانتفریح نباشد نمی

گیردد. البتیه امیروزه مسیئولین چنید ها تحرّک ایجاد نمیشود و در انسانمی مبنا قرار ندادید، ارتباطات اجتماعی به چال  کشیده

باشیند. بعیدها بایید ایین مطالیب را بایید نظیام ممادیق تفریح میموارد هم در حال حاضر  پارک و شبرباز  نیز تبیه کردند و این

 ماایسه کنیم. 

  محمدالااسم و صلی اهلل علی سیدنا و نبیّنا ابی


