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چکیده

زمینه :با گسترش شهرنشینی و فعالیتهای اجتماعی ،عمده وقت سرپرست خانوار،
بیرون از خانه میگذرد .مردان برای انجام فعالیت اقتصادی ،کسب علم و مهارت ،ورزش
و ،...وقت کمتری را برای اهل خانه صرف میکنند .از سوی دیگر ،خانه ،بستر شکلگیری
نهادی مقدس اس��ت و چیدمان تعالی یا اضمحالل جامعه نیز در آن صورت میگیرد.
هدف این تحقیق ،یافتن سبک متعادلی از زندگی است که بتواند بین زندگی خانوادگی و
کاری ،سازگاری ایجاد کند .این تعادل بر اساس سبکزندگی اسالمی خواهد بود.
روش کار :در ای��ن تحقیق با اس��تفاده از یافتههای دانش مدیریت و آموزههای
اسالمی در امور اجتماعی ،تالش ش��ده است که یافتههای ترکیبی بر مبنای تحلیل
عقلی و اجتهادی به دســت آید .بر این اساس ،یافتههای پژوهش با استفاده از شیوه
توصیفی – تحلیلی یافتهها ،ارزیابی شده است.
یافتهها :با توجه به اهمیت روابط خانوادگی و گســتره آن و از سوی دیگر ،اهمیت
ِ
ترکیب این دو زندگی به دست
کار برای بهبود وضع زندگی و پیشرفت جامعه ،طیفی از
آمد که عبارت بود از :بیتوجه به زندگی ،بدون برنامه ،کار محور ،خانوادهمحور و زندگی
تعادلمدار .بر اساس توصیههای اسالمی ،سبکزندگی تعادلمدار مورد تأکید قرار گرفت.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق ،میتوان به این نتیجه رســید که مدیران
جامعه اس�لامی باید تالش کنند تا بر اس��اس آموزههای دینی ،شرایط تحقق سبک
ِ
کاری کارکنان به وجود آورند .تالش مســتمر،
تعادلمدار را در زندگی خانوادگی و
قناعت ،اعتدال ،توکل و دعا ،از مهمترین راهکارها برای تقویت سبک تعادلمدار است.
کلید واژهها :سبکزندگی اسالمی ،زندگی خانوادگی ،زندگی کاری.
 .1استادیار مؤسسه آموزشیپژوهشی امام خمینی.
تاریخ دریافت1394/5/25 :

manteghi@qabas.net
تاریخ پذیرش1394/7/14 :
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مقدمه
نهاد خانواده ،بنیادیترین نهاد اجتماعی اســت که باعث تداوم حیات بشــری میشود .زن و
ش��وهر ،هسته اولی ه آن شمرده میش��وند و با پیمان زناشویی ،آن نهاد را تأسیس میکنند .خانواده،
ِ
آرامش طرفین اس��ت ،تأمینکننده نیازهای عاطفی و روحی میشود و با تولد فرزندان ،تداوم
مأمن
نس��ل بشری را رقم میزند .هســته اولیه با بر عهده گرفتن مسئولیت ،در حفظ و پایداری این نهاد
میکوش��د .مردان ،سعی میکنند منابع مالی را تأمین کنند و رفاه را برای اعضا فراهم سازند .کار و
تالش ،مایه حیات افراد است و ضمن تأمین نیازهای خانواده ،اسباب ترقی جامعه را فراهم میکند.
این مقاله درصدد اســت ،اهمیت و جایگاه ِ زندگی شخصی و شغلی را از نظر اسالم ،بررسی
کند و در پیآن به ســبکزندگی اســامی بپردازد .موضوع این نوشــتار ،ابتدا با بررسی اهمیت
زندگی خانوادگی و جایگاه کار ،ش��روع و در ادام��ه ،حاالتهای مختلف ترکیب آن دو ،تحلیل
میش��ود .در این تحقیق تالش ش��ده است با استفاده از منابع اس�لامی و کلید واژههای تحقیق،
مفاهیم مرتبط در منابع اسالمی (قرآن و روایات) ،شناسایی شود و با بهرهمندی از تفاسیر شیعه و
تحلیلهای عقلی ،نتایج قابل قبولی به دست آید.

بررسی مفاهیم اساسی

ابتدا الزم است برخی از مفاهی ِم دارای جایگاه ویژه در این تحقیق ،تعریف شوند .این مفاهیم
عبارتند از :سبکزندگی اسالمی ،زندگی خانوادگی و زندگی کاری.
الف) سبکزندگی اسالمی
س��بکزندگی ،ناظر به رفتاری است که افراد ،کنشها و واکنشهای اجتماعی خویش را بر
اس��اس آن انجام میدهند؛ به عبارت دیگر سبکزندگی ،شیوه خاصی از زیستن است که به یک
فرد ،خانواده یا جامعه با هویت ویژه ،اختصاص دارد .بر این اساس میتوان سبکزندگی اسالمی
را چنین تعریف کرد« :شیوه زندگی اجتماعی که همه یا بیشتر مسلمانان یا گروه مؤثری از جامعه
اسالمی به آن عمل میکنند و در رفتارشان منعکس میشود( ».مصباح یزدی )5 :1392 ،این شیوه،
برگرفته از توصیههای قرآنی و گفتار یا رفتار معصومان است.
انس��ان در زندگی ،در معرض کارهای مختلفی قرار میگیرد .چگونگی انجام ،اولویتبندی
و هدفگذاری آنها از موضوعاتی اس��ت که میتوان بر اساس آموزههای اسالمی برای آن موارد،
راهکارهای عملی ،شناسایی کرد و مردم را به آن موضوعات ،عادت داد .این امور به مرور زمان،
سبک رفتاری آنان ،قلمداد شده ،جامعه اسالمی بر اساس آن سبک ،شناخته میشود .سبک زیستن
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در مقوالت مختلف زندگی شــخصی (مانند اوقات فراغت ،عالیق شــغلی ،سالیق هنری و )...و
زندگی اجتماعی (مانند زندگی خانوادگی ،زندگی سازمانی ،حکومتداری و )...جریان دارد؛ اما
در این مقاله بر سبکزندگی اجتماعی ،تمرکز شده است.
ب) زندگی خانوادگی
ازدواج یک زن و مرد،
خان��واده ،کوچکترین نهاد اجتماعی اســت که ارکان اصلی آن بــا
ِ
شکل میگیرد و با تولد فرزندان ،تکمیل میشود .این نهاد از نظر اسالم ،دارای جایگاه ارزندهای
اســت؛ ازاینرو باید بر اساس دستورهای دینی ،شکل گیرد و تعالی یابد .در توصیههای اسالمی
با ش��ناخت وظایف و مسئولیتهای هر یک از اعضای خانواده ،میتوان سعادت همه افرادِ آن را
انتظار داشت .این نهاد مقدس در فرهنگ اسالمی ،پناهگاه دو رکن اصلی آن (زن و شوهر) است؛
زیرا نیازهای عاطفی و جنسیِ زن و شوهر را به شکل سالم تأمین میکند ،با تولد فرزند و گسترده
شدن مهر مادری در خانه ،صفا و صمیمت ،افزون میشود و با شکلگیری و گستردگی خانواده،
روابط متعددی مانند روابط زن و شــوهر ،روابط والدین بــا فرزندان ،روابط فرزندان با والدین،
روابط فرزندان با یکدیگر و ...ش��کل میگیرد .در هر یک از ایــن روابط ،رفتارها و انتظارهایی
پدید میآید که همه باید بر اساس توصیههای اسالمی باشد تا تعالی افراد را به دنبال داشته باشد.
نکت��ه مهم در زندگی ،مس�ئـولیتها و وظایف پدر و مادر در برابر اعضای خانواده اســت.
والدین ،مهمترین مســئولیت را در ســعادت و شقاوت خود و فرزندان بر عهده دارند .تالش هر
یک از اعضا برای انجام وظایف خود ،بر کارکردهای خانواده تأثیرگذار است .پدر ،تالش میکند
که با کسب درآمد ،وضعیت رفاهی را بهبود ببخشد ،ضمن آنکه در تربیت و آموزش فرزندان نیز
مســئولیت دارد .از سوی دیگر نیازهای عاطفی و جنسی زن و شوهر هم در سایه خانواده ،تأمین
میش��ود .زن و شوهر در خانواده اسالمی میکوش��ند که این مسئولیتها و وظایف را بر اساس
ضوابط شرعی و اخالقی انجام دهند.
ج) زندگی کاری
هر نوع تالش برای کســب درآمد ،افزایش علم ،پرورش جســم ،تقویت روحیه و ...بیانگ ِر
کار ســازمانی یا زندگی کاری است .امروزه عمده کارها به صورت جمعی و سازمانی تحقق پیدا
میکند .مح ّققان مدیریت« ،سازمان» را عبارت میدانند «از یک نهاد اجتماعی با افرادی که در سایه
همکاری با یکدیگر میکوشند تا به اهداف مشخصی دست یابند و دارای ساختاری آگاهانه و مرز
مشــخصی است( ».دفت )45 :1379 ،سازمان ،ش��امل مجموعههایی است که با نامهای متعددی
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همچون اداره ،کارخانه ،کارگاه ،دفتر ،مؤسسه ،مرکز و ...شناخته میشود .منظور از کار سازمانی،
تالش��ی است که در بیرون محیط زندگی ،صورت میگیرد .افراد در سازمانها با کمک یکدیگر،
تالش دارند که بتوانند به اهداف فردی و جمعی دست یابند.
عرصههای گوناگونی را برای مطالعات س��بک کار اسالمی میتوان برشمرد؛ مانند تعاملی که
کارکنان در س��ازمان با یکدیگر دارند ،تعاملی که افراد سازمان با سازمانهای دیگر دارند ،میزان
تالش��ی که افراد در س��ازمان انجام میدهند ،مدت زمانی که افراد در سازمان صرف میکنند و...
؛ به عبارت دیگر در ســبک اسالمی ،قواعد و اصولی برای رفتارهای بهینه در سازمان وضع شده
اســت .در این تحقیق ،کانون توجه در زندگی ســازمانی ،معطوف به مدت زمانی است که افراد،
دلمشغولی سازمانی یا کاری دارند یا در سازمان برای انجام کار ،صرف میکنند.
بیان مسأله
ِ
ش��هری خانوادههــا ،دچار تالطم و دگرگونی شــده اســت .مــردان به
ام��روزه زندگی
منظ��ور تأمی��ن هزینههای زندگ��ی و فعالیتهــای مربوط ،بخــش قابل توجهی از وقتشــان
را خ��ارج از من��زل میگذرانن�دـ .آن��ان با بـ�ه عه��ده گرفتن مس��ئولیتها و مشــاغل متعدد
یــا پذیرفت��نِ اضاف��هکار تـلاش میکننــد تا درآمد بیشــتری بــرای خانــواده فراهــم کنند
 .حضور مســتمر سرپرســت خانوار در ســازمان و حضور کمرنگ وی در محیط خانه ،یکی از
موضوعاتی اســت که ذهن اندیشــمندان علوم تربیتی را به خود مشــغول کرده است .این امر،
خانواده را در معرض خطرهای متعددی قرار داده اســت .از سوی دیگر تأثیر زندگی شخصی بر
روند فعالیت کارکنان در ســازمان ،اندیشمندان مدیریت را واداشته است که به زندگی در این دو
عرصه توجه کنند.
ب��ه هر حال تعارضهای گوناگونی بین دو بخــش زندگی یعنی زندگی خانوادگی و کاری،
شــکل گرفته و نیازمند چارهسازی است .مح ّققان مدیریت ،آثار علمی فراوانی در این خصوص
تدوین کردهاند تا بتوانند با چارهسازی مناسب ،سبکزندگی متعادل را به جامعه ارائه دهند.
در واقع ،زندگی مردم از دو نیمه «کار ســازمانی» و «زندگی شخصی» تشکیل شده است .در
مطالعات مدیریتی ،تعارضهای گوناگونی بین این دو نیمه زندگی ،مشــاهده شــده است .فشار
کار س��ازمانی ،منجر به ایجاد تنشهایی در زندگی شخصی شده است؛ چنانکه نبودن آرامش در
زندگی شخصی ،کار سازمانی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد .در این تحقیق تالش میشود
که بر اس��اس آموزههای اسالمی ،جنبههای گوناگو ِن زندگی شخصی و شغلی ،مورد مطالعه قرار
گیرد .سپس شیوه و شرایط تلفیق این دو نوع زندگی ،شناسایی و سبک زیستنِ اسالمی ارائه شود.
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پیشینه پژوهش
موضوع تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی ،دغدغهای بوده که طی پنجاه ســال گذشته در
آثار اندیشمندان مدیریت ،قابل مشاهده است .مقاالت و کتابهای قابل توجهی در این باره تألیف
شده است که اکنون به برخی از آن موارد پرداخته میشود:
کالرک ( )2000به این موضوع توجه کرده که مفهوم تعادل کار و زندگی ،یکی از موضوعات
مورد توجه مدیریت منابع انسانی ،باید قرار گیرد .او بر این باور است که این موضوع میتواند در
برقراری تعادل بین کار و زندگی ،نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا با پرورش انسانهای متعادل میتوان،
جامعه سالمتری از نظر خانوادگی و ســازمانی داشت (کالرک .)748 :2000 ،وی با توصیههای
متعدد در صدد است که در وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمانها تحول ایجاد کند و به آنها
بقبوالند که در قب ً
ال وظایف خانوادگی نیز وظایفی را بر عهده بگیرند.
میرسپاسی ( )1386نیز سازمانها را مسئول ایجاد هماهنگی بین وضعیت کاری و خانوادگی
میداند .وی معتقد است که امروزه ،یکی از وظایف راهبردی مدیریت منابع انسانی ،ارائه خدمات
رفاهی به کارکنان اســت .این خدمات ،شامل تسهیالت ورزشی ،کمک در تهیه مسکن ،پشتیبانی
از مس��ائل بهداشتی خانواده ،تدارک مکانهای تفریحی برای همســر و فرزندا ِن کارکنان ،چاپ
بروش��ور و مجلههای آموزشی برای خانوادهها و ...میشــود .این خدمات رفاهی نه تنها باعث
جلوگیری از فرار کارکنان از س��ازمان میشود؛ بلکه موجب ایجاد انگیزه کار و تقویت انگیزه از
سوی خانواده کارکنان میشود (میرسپاسی.)338 :1386 ،
ش��اید یک��ی از قدیمیترین آثــاری که به این موضوع پرداخته اســت ،اثــر گرینهاوس و
ِ
بخش
بیوتــل ( )1985اس��ت .آنان دریافتند ک��ه تنشهای به وجود آمده در هر یــک از این دو
زندگی میتواند ،به بخش دیگر منتقل ش��ود .مس��ئولیتهای خانوادگی طاقتفرسا از یک سو و
مس��ئولیتهای کاری و س��اعات کاری طوالنی ،تضاد را برای افراد به ارمغان میآورد .این تضاد
به اختالل در عملکرد فرد در خانواده و ســازمان منجر خواهد شد (گرینهاوس و بیوتل:1985 ،
 .)79در این تحقیق ،تالش شــده است که به طور گذرا ،توجه مدیران را به این مسأله جلب کند
و راه حلی ارائه نشده است.
کار ،بخش��ی از زندگی اس��ت .نمیتوان بین این دو ،مرز مشخصی ترسیم کرد؛ به طور کلی
تعادل کار و زندگی یعنی برقراری تناسب و توجه به خانواده و سازمان بر حسب شرایط و نیاز.
باید هر دو زندگی را لذتبخش کرد .این موضوعی است که دو مح ّقق به نام بارنات و بهارگاوا
( )2010به آن پرداختند .این دو مح ّقق در بررسی خود بر این توصیه ،تأکید کردند که سازمانها
باید به صورت خانوادگی ش��کل بگیرد .حضور اعضای خانوار در یک سازمان میتواند مرز کار
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و خانواده را به هم نزدیک کند (بارنات و بهارگاوا.)276 :2010 ،
چالش بین دو زندگی خانوادگی و کاری در س��الهای اخیر ،برخی از مح ّققان را وادار کرده
ِ
گیری سازمانهای خانوادگی را بدهند .بارال و بهارگاوا ( )2010با تحقیق
است که پیشنهاد شکل
میدانی در چهار کارخانه و بررســی وضعیت  216نفر از کارکنان این سازمانها ،پیشنهاد خود را
تقویت کردهاند .آنان معتقدند چنین سازمانهایی که عمده کارکنانشان از اعضای یک خانوادهاند،
با همراه بودن یک فرهنگ مش��ترک بهتر میتوانند به درک مشــکالت کمــک کنند و در مواقع
س��ختی ،دادرس خوبی برای یکدیگر باشند .چنین س��ازمانهایی از یک فرهنگ سازمانی غنی
برخوردار بوده و راهحلهای مناس��بی برای چالش بی��ن زندگی خانوادگی و کاری ارائه کردهاند
(بارنات و بهارگاوا.)274 :2010 ،
جوســون و همکارانش ( )2012در بررســی تعارض بین زندگی خانوادگی و شغلی ،بر این
باورند که رضایت زندگی خانوادگی میتواند بــر تعهدات کاری تأثیر بگذارد؛ چنانکه رضایت
ش��غلی ،میتواند زندگی آرامی را پدید آورد .آنان به این منظور درصدد برآمدهاند که با بررســی
عوامل روانی ،وضعیت کارکنان را بهبود ببخشــند .ایشان معتقدند که دو عامل اعتماد به نفس و
کنترل درونی ،در این رضایتمندی نقش اساسی دارد (مات جوسون و همکاران .)60 :2012
اســدی و همکاران ( )1393با انجام تحقیق در یک شرکت خودروسازی بر این نکته تأکید
دارند که عوامل سـ�ازمانی مانند حجم کار ،انعطافپذیری ســازمان ،حمایت سازمانی و حمایت
سرپرس��ت میتوان به تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی پرداخت .تحقیقات نشان میدهد که
رابطهای نســبت ًا قوی در میزان تعادل بین کار و زندگی وجود دارد .هر چه افراد نســبت به زمانی
که در محل کار حاضر میش��وند ،مکان انجام فعالیت ،زمانبندی و اولویت ِ
بندی کارهای روزانۀ
خود ،کنترل بیشــتری داشته و از آزادی بیشتری برخوردار باشند ،تعادل بهتری بین کار و زندگی
احساس میکنند (اسدی و همکاران.)221 :1393 ،
ابعاد زندگی خانوادگی
زندگىِ اجتماعى ،تأمینکننده نیازهاى مادى و معنوى انسانهاســت .برخی از نیازهای انسان
در زندگی فردی تأمین نشــده و برخی دیگر از نیازها در زندگی فردی به شــکل ناقص تأمین
ِ
پیدایش خود،
میشــود؛ ازاینرو ،زندگی اجتماعی ،ضرورت حیات بشری شده است .انسان در
نیاز به دیگران (پدر و مادر) دارد؛ چنانکه برای ادامه حیات نیز به دیگران نیازمند است .نیاز طفل
به مادر برای تأمین شیر و اشباع نیازهای عاطفی ،بخشی از این نیاز است .افراد ،نیازهای روحی،
عاطفی و جنســی خود را با محبت به دیگران ،ازدواج ،عشق ورزیدن به دیگران ،فرزنددار شدن
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و ...تأمین میکنند .همچنین در جنبه تأمین نیازهای مادی و استفاده از مواهب طبیعی برای کسب
درآمد هم ،نیازمند همکاری با دیگر همنوعان خود هستند.
احتیاج انسانها به یکدیگر ،یک امر مسلم است؛ اما رابطه انسان با اعضای خانواده،
به هر حال
ِ
اعم از پدر و مادر ،برادران و خواهران ،همســر و فرزندان و بســتگان نسبی و سببی ،تأمینکننده
عمیقترین و گس��تردهترین نیاز انسان در طول زندگی است .در محیط خانواده ،روابط گوناگونى
وجود دارد ،مانند روابط میان زن و شــوهر ،روابط پدر و مادر با فرزندان ،روابط فرزندان با پدر
و مادر و روابط فرزندان با یکدیگر .بنابراین کانون توجه در موضوع زندگی خانوادگی ،ارتباط با
اعضای خانواده است .بر اساس آموزههای اسالمی ،این روابط میتواند شکلهای متعددی داشته
باشد که در اینجا بررسی میشود:
 .1روابط با والدین
از آموزههای اس�لامی استفاده میشود که مهمترین رابطه ممكن بین دو انسان ،رابطه فرزند
با پدر و مادر اســت كه نمایانگر وابستگىِ وجود فرزند به وجود والدین او است (مصباح یزدی،
 ،1384ص  .)53در آیــات متعــدد قرآن کریــم ،خداوند به فرزندان توصیه کــرده كه به پدر و
مادرشان ،احسان و به حفظ رابطه توجه کنند.
« ُق ْل تَعال َ ْوا أَت ُْل ما َح َّر َم َرب ُّ ُك ْم َع َل ُ
یك ْم أَ َّال ت ُْش ِر ُكوا ب ِ ِه َشیئ ًا َو بِالْوالِدَ ینِ إ ِ ْحسان ًا(انعام)151 /؛ بگو:
بیایید آنچه را پروردگارتان بر شــما حرام كرده است برایتان بخوانم :اینكه چیزى را شریك خدا
قرار ندهید و به پدر و مادر نیكى كنید».
« َو َقضى َرب ُّ َ
ك أَ َّال تَ ْعبُدُ وا إ ِ َّال إِیا ُه َو بِالْوالِدَ ینِ إ ِ ْحسان ًا إ ِ َّما یبْ ُلغ ََّن ِعنْدَ َك ال ْ ِكبَ َر أَ َحدُ ُهما أَ ْو كِال ُهما
َفــا تَ ُق ْل ل َ ُهمــا أُ ٍّف َو ال تَنْ َه ْر ُهما َو ُق ْل ل َ ُهما َق ْوالً َكریم ًا (اســراء)23 /؛ و پروردگارت فرمان داده:
جز او را نپرســتید! و به پدر و مادر نیكى كنید .هر گاه یكى از آن دو یا هر دوى آنها ،نزد تو به
سن پیرى رسند ،كمترین اهانتى به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و
بزرگوارانه به آنها بگو».
احترام به والدین بســیار ارزشمند تلقی شده است؛ اما احترام مادر ،به طور ویژه مورد تأکید
قرآن کریم است:
اش ُ
« َو َو َّصینَــا ْالِن ْســانَ بِوالِدَ ی ِه َح َم َلتْ ُه أُ ُّمــ ُه َو ْهن ًا َعلى َو ْهنٍ َو فِصال ُ ُه فی عا َمینِ أَ ِن ْ
ی َو
ــك ْر ل 
لِوالِدَ َ
یك إِلَی ال ْ َمصیر (لقمان)14 /؛ و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كردیم مادرش او
را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد (به هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازهاى را متح ّمل
مىشد) ،و دوران شیرخوارگى او در دو سال پایان مىیابد( .آرى به او توصیه كردم) كه براى من

86

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه سبکزندگی /سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 94

و براى پدر و مادرت ،شكر به جا آور كه بازگشت (همه شما) به سوى من است».
به هر حال بر اس�اـس آیات متعدد قرآن کریم ،همه انس��انها توصیه شدهاند که نزدیکترین
روابط را با والدین داشــته باشند و به آنها احسان کنند .احسان در برگیرنده همه نیازهای عاطفی
و مادی ایشان میشود.
 .2روابط با همسر
روابط متقابل با همسر نیز ،یکی از روابط جاری در زندگی انسان است .این رابطه به صورت
اختیاری ش��کل میگیرد .طرفین با پذیرش تعهدات زناشــویی ،دیگری را به همســری انتخاب
میکنند .با انعقاد زوجیت بین این دو ،ش��کل جدی��دی از روابط به وجود میآید .رابطه ازدواج
عالوه بر اینکه تأمین کننده نیازهای غریزی انس��ان اس��ت ،از نظر اسالم ،ارزش اخالقی فراوانی
دارد و به آن توصیه شده است:
حین م ِ ْن ِعبادِ ُك ْم (نور)32 /؛ مردان و زنان بىهمسر خود را
« َو أَن ْ ِك ُحوا الْیامى مِنْ ُك ْم َو َّ
الصال ِ َ
همسر دهید».
این رابطه برای طرفین ،تعهداتی دارد .تعیین مهریه و پرداخت نفقه ،وظایفی است که مرد در
قبال همسرش بر عهده میگیرد .از سوی دیگر ،زن نیز خود را متعهد به تأمین نیازهای جنسی مرد
دانســته ،وظیفه ایجاد فضای امن در خانه را بر عهده دارد؛ چنانکه وظیفه فرزندآوری و پرورش
آن هم بر عهده وی اســت .البته در روابط زن و شوهر ،این نکته ،حائز اهمیت است که وظایف
زن و شــوهر ،تنها بر مبنای قواعد حقوقی نیست؛ بلکه طرفین در براب ِر یکدیگر ،وظایف اخالقی
متعددی دارند .ترکیب وظایف حقوقی و اخالقی در اســام و تأکید بیشــتر بر روابط عاطفی و
اخالقی ،تأمینکننده آسایش خانواده استَ « :و م ِ ْن آیات ِ ِه أَنْ خَ َلقَ ل َ ُك ْم م ِ ْن أَن ْ ُف ِس ُك ْم أَزْواج ًا لِتَ ْس ُكنُوا
ك َل ٍ
ی ذل ِ َ
یات ل ِ َق ْومٍ یتَ َف َّك ُرون (روم)21 /؛ و از نشانههاى او
إِلَیها َو َج َع َل بَینَ ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ ِ َّن ف 
اینكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید و در میانتان مو ّدت
و رحمت قرار داد .در این ،نشانههایى است براى گروهى كه ّ
تفكر مىكنند».
بنابراین مش��اهده میشود که شــکل دوم رابطه خانوادگی ،مربوط به روابط متقابل زوجین
ِ
اساس یک پیمان حقوقی شــکل گرفته ،بر اساس روابط عاطفی و اخالقی،
اســت .این رابطه بر
تداوم مییابد .هسته اصلی نهاد خانواده ،تداومبخش نسل بشری خواهد بود.
 .3روابط با فرزند
رابطه ســومی که در زندگی خانوادگی قابل توجه است ،رابطه پدر و مادر با فرزندان است.
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مبنای این رابطه ،فطرت انســانی است .زن و شوهر ،دلبستگی فراوانی به فرزندشان دارند .پدر و
نین (اسراء)6 /؛ و شما را
مادر با تولد فرزند ،احس��اس توانمندی میکنندَ « :و أَ ْمدَ ْدنا ُك ْم ب ِ َأ ْموا ٍل َو ب َ َ
به وس��یله داراییها و فرزندانى كمك خواهیم كرد ».آنان به داشتن فرزند بر خود میبالند« :ال ْ ُ
مال
َو الْبَنُونَ زینَ ُة ال ْ َحیاة ِ ُّ
الدنْیا (کهف)46 /؛ مال و فرزند ،زینت زندگى دنیاست».
بنابراین همانگونه که والدین از این نعمت بزرگ الهی لذت میبرند ،در برابر آنان نیز ،وظیفه
تأمیــن معاش ،تربیت و پرورش آنها را بر عهده دارند .والدین برای تربیت فرزند صالح ،خود را
موظف میدانند که رابطه خویش را با آنها تحکیم بخشیده ،در تربیت آنان بکوشند.
 .4روابط با خویشاوندان
تاکنون مشخص شد که سه نوع رابطه مبنایی در خانواده وجود دارد که عبارت بود از :روابط با والدین،
همسر و فرزند .البته رابطه فرد با برادران و خواهرانش نیز بخشی از روابط خانوادگی به حساب میآید
 .در آیــات شــریف قــرآن کریــم ،مشــتقات واژه «اخ» کــه بــه معنــای بــرادر
حقیقی است ،در چند آیه ،بعد از واژه «اب» به معنای پدر آمده است.
همچنین رابطه دیگری از نظر اســام در زندگی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اســت
که مربوط به روابط با خویشــاوندان اســت .این روابط که بر اساس ارتباط نسبی یا سببی شکل
میگیرد نیز بر مبنای عواطف ،اســتوار است .رابطه با خویشاوندان باید همیشه مورد توجه قرار
ب َع َل ُ
یك ْم
گیرد؛ حتی هنگام وصیت باید ســهمی نیز برای خویشــاوندان در نظر گرفته شودُ « :كت ِ َ
بین بِال ْ َم ْع ُر ِ
َــر َك خَ یرا ً ال ْ َو ِ
َّقین
إِذا َح َض َر أَ َحدَ ُك ُم ال ْ َم ْو ُ
وف َح ًّقا َع َلى ال ْ ُمت َ
صی ُة ل ِ ْلوالِدَ ینِ َو الْقْ َر َ
ت إ ِنْ ت َ
(بقره)180/؛ بر شما نوشته شده :هنگامى كه یكى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر چیز خوبى [مالى]
از خود به جاى گذارده ،براى پدر و مادر و خویشاوندان ،به طور شایسته وصیت كند؛ این ح ّقى
است بر پرهیزگاران».
خویشاوندان ،عرصه گستردهای را شامل میشوند .فرزندا ِن برادران و خواهران ،خویشاوندان
پدر و مادر مانند عمو ،دایی ،خاله ،عمه و فرزندان آنها ،پدر و مادر همسر و برادران و خواهرانش؛
به عبارت دیگر ،همه خویشاوندان نسبی و سببی را در بر میگیرد.
بنابراین روابط خانوادگی ضمن با اهمیت بودن از گس��ترۀ قابل مالحظهای برخوردار است.
وظایــف ف��رد در قبال این افراد ،اقتضا میکند که بخشــی از عمرش را برای رســیدگی به آنها
اختصاص بدهد و در برابرشــان احساس مسئولیت کند .خانواده ،بخشی از زندگی هر فرد است
و برای حفظ و استعالی آن افراد باید سرمایهگذاری کنند.
این نکته قابل یادآوری اســت که حفظ روابط با خانواده و بذل محبت به آنها ،از نظر اسالم
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به طور مطلق نیســت .به بیان دیگر اســام ،هرگز مردم را دعوت نمىكند که به خویشــاوندان
خود ،به دلیل خویشــاوندی محبت کنند؛ بلكه محبت به خویشــاوندان از نظر اسالم ،محبت فى
اهلل است .یعنی اگر آنان در مسیر الهی هستند ،باید به آنها بذل محبت کرد ،نه به ع ّل ِ
ت آنکه آنان
خویشاوندند .البته اسالم ،اهتمام زیادى به مسأله قرابت و صله رحم دارد؛ حتی توصیه شده ،اگر
خویشاوندان غیر مؤمنتان فقیرند ،از بذل مال به آنها خودداری نکنید ،هر چند شایسته بذل محبت
حقیقی نیستند (طباطبایی.)64 ،18 :1376 ،
ابعاد زندگی کاری
مفهوم کار به طور طبیعی با رنج و زحمت ،همراه است؛ اما از آنجا که پیامدش برای انسان،
ایجاد رفاه و آســایش است ،لذت دارد .عنصر اصلی در تجلی شخصیت افراد و پیشرفت جامعه،
کار اس��ت .انس��ان با آن میتواند ســعادت دنیوی و اخروی خود و خانوادهاش را رقم بزند .در
فرهنگ و سبکزندگی اسالمی ،فعالیت کاری ،محدودیت دارد .افراد مجاز نیستند که برای کسب
درآمد به هر نوع کار (اعم از تولید یا خدمات) دست بزنند .فقهای اسالمی تحت عنوان «مکاسب
محرمه» ،موارد غیرمجاز را مشخص کردهاند .از سوی دیگر اگر کار را اعم از کار جسمی و ذهنی
بدانیم ،برخی از فعالیتهای ذهنی ،ابتکارات و طراحیها که در جهت مصالح بشری نیست ،حرام
دانسته شده است.
در کتب لغت ،واژه کســب به معنای کوشش اســت و در مقابل آن «الکساله» ،یعنی تنبلی و
بیکاری قرار دارد (قمری .)۲۳۵ :1381 ،بنابراین کســب عبارت است از آنچه از فعل ،قول ،عمل
و نشــان دادن توان و نیرو ،آشــکار میشود ،فعل هم عبارت است از به دست آوردن ،نفع و دف ِع
زیان (راغب اصفهانی .)648 :1373 ،موضوعی که در اینجا باید به آن توجه شود ،بررسی تأثیرات
کار بر ابعاد فردی و اجتماعی است.
 .1تأثیر فردی کار
فعالی��ت ذهنـ�ی و جس��می ،تأثیــر فراوانی در فعلی��ت یافتــن تواناییهای انســان دارد.
اف��راد ب�اـ کار ک��ردن میتوانند ،عالوه بــر تأمیــن نیازهای مــادی ،ابعاد شــخصیتی خود را
بشناس�نـد .به همین دلیل است که کس��الت و تنبلی در آموزههای اســامی ،مالمت شده است
 .کار ،عملی ارزشــمند ،باالترین عبادت ،جهاد ،اطاعت خدا و موجب عزت و در نتیجه ،کارگر،
محبوب پروردگار عالم اســت .بیکاری ،امری زشت ،نکوهیده و نادرست و شخص بیکار مورد
ض َكث َْر َة الن َّْو مِ َو َكث َْر َة
هللَ يُبْغِ ُ 
غضب خدا و نفرت خلق اســت .امام صادق(علیه الســام) فرمودند« :إِنَ ا 
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ِ
باعث غضب خداست.
ال ْ َف َراغ( ».حر عاملی ،12 :1384 ،ح  .)3خواب و بیکاری زیاد
اسالم ،ابعاد زندگی کاری را از محدوده دنیا فراتر برده و برای آن اجر اخروی نیز در نظر گرفته
استَ « :م ْن َع ِم َل صالِح ًا م ِ ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُنْثى َو ُه َو ُمؤْ م ِ ٌن َف َلن ُْحیی َّن ُه َحیا ًة َطیبَ ًة َو لَنَ ْجزِی َّن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم ب ِ َأ ْح َسنِ
ما كانُوا ی ْع َم ُلونَ (نحل)97 /؛ هر كس كار شایستهاى انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالى كه
مؤمن است ،او را به حیاتى پاك ،زنده مىداریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالى كه انجام مىدادند،
خواهیم داد ».بنابراین کار کردن موجب تعالی روح و فرد نزد خداوند دارای مقام و ارزش میشود.
اب الْنْبِيَاء
ل م ِ ْ
ن أَ َك َ
رســول خدا فرمودندَ « :م ْ
ن َك ِّد يَ ِده ِ َكانَ يَ ْو َم الْقِيَا َم ِة فِي ِعدَ ادِ الْنْبِيَاءِ َو يَ ْأخُ ُذ ث َ َو َ
(نوری)24 ،۱۳ :1408 ،؛ هر کس از زحمت دسترنج خویش ،مخارجش را تأمین کند ،روز قیامت
در صف پیامبران قرار میگیرد و از عنایاتی که انبیا را شامل میشود ،او نیز بهره میبرد».
اشــتغال برای افراد ،هم ســود اقتصادی دارد و هم فواید روانی .در بُعد روانی ،افراد شاغل،
احساس نشاط میکنند و این امر ،زمینه شادابی خانواده را فراهم میسازد .سود اقتصادی و فواید
روانی با یکدیگر نیز ارتباط دارند .هنگامی که فرد به کاری مشغول است و کسب درآمد میکند،
عزت نفس نیز پیدا کرده ،احساس مفید بودن خواهد داشت.
 .2تأثیر اجتماعی کار
کار در مفهوم عام ،سرچش��مه انباشت ثروت و سرمایۀ یک جامعه تلقی میشود که منجر به
رش��د و شکوفایی جوامع میشود .در آموزههای معصومین شیوه استفاده از سرمایههای مادی
به اندازهای حائز اهمیت اســت که در حدیثی امام صادق ،بقای اسالم و مسلمین را متوقف بر
بهرهبرداری مناس��ب از اموال میداند .حضرت فرمودهاند :بیتردید بقای مسلمین و اسالم در این
است که ثروتها ،در دست کسانی باشد که شیوه به کارگیری صحیح آن را میدانند؛ همچنان که
نابودی اسالم و مسلمین در آن است که ثروتها در اختیار کسانی باشد که از مدیریت درست و
سالم آن بیخبرند (حر عاملی.)521 ،11 :1384 ،
بنابراین ،کار کردن عالوه بر تأثیرات فردی ،دارای یک ارزش اجتماعی اســت و آن را یک
وظیفه اجتماعى میتوان دانست .افراد با اشتغال ،هویت اجتماعی کسب میکنند و این امر از نظر
روحی و روانی در تعالی جامعه مؤثر است؛ زیرا مردان عالوه بر دوری از انزوا ،فرصتی برای بروز
تواناییهای خود مییابند .پ��رورش خالقیت نیز در این تعامالت اجتماعی رخ میدهد .بنابراین
تأثیرات اشتغال در زندگی فردی و اجتماعی به صورت دو جانبه است.
اکنون بعد از بررس��ی جایگاه و ابعاد زندگی خانوادگی و کاری ،تالش میشــود که این دو
زندگی با یکدیگر ،ترکیب و شرایط تعادل در زندگی ،استخراج شود.
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تعادل در زندگی
اهمیت رســیدگی به وضع همسر و فرزندان ،موضوعی است که عالوه بر کشش طبیعی ،به
وس��یله توصیههای دینی نیز تأکید شده است .نکته قابل توجه در این بررسیها ،آن است که اگر
مبن��ای ارزشگذاری و توجه به خانواده ،منحصر در «عواطف» باشــد ،هنگام جمع میان وظایف
اجتماعى و توقعات خانوادگى ،با مش��كل روبهرو خواهیم شد؛ به عبارت دیگر این توصیهها ،به
گونهای اســت که ممکن است افراد ،دچار افراط شوند و از انجام وظایف اجتماعی خویش ،باز
بمانند.
بنابرای��ن توجه به خانواده با عنصر «عواطف» بر مبنای تجلی عنصر «عقل» کامل میشــود.
رعایت خانواده در پرتوی مصالح و ارزشهای برتری که به وسیله عقل تعیین میشود ،مشخص
ــیرت ُُكم....
میگردد .خداوند مىفرمایدُ « :ق ْل إ ِنْ كانَ ابائُ ُك ْم َو أَبْنائُ ُك ْم َو إِخْ وان ُ ُك ْم َوأَز ُ
ْواج ُك ْم َو َع ِش َ
ب إِل َ ُ
یك ْم م ِ َن اهلل ِ َو َر ُســول ِ ِه َو ِجهاد فى َســبِیل ِ ِه َفتَربَّ ُصوا َحتّى ْیأت ِ َى اهللُ ب ِ َأ ْم ِره ِ (توبه)24 /؛ بگو:
أَ َح َّ
اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و نزدیكانتان  ...نزد شما محبوبتر از خدا و
رسول او و جهاد در راه او هستند ،پس منتظر امر خدا باشید».
این تهدید ،متوجه كسانى است كه در عواطف خانوادگى ،راه افراط را در پیش مىگیرند ،تا
آنجا كه از انجام وظایف الهى و اجتماعى باز مىمانند .پس عواطف ،محور اصلى ارزشها نیست؛
بلکه نیازمند تعیین قیود و شرایط دیگرى است (مصباح یزدی.)74 :1384 ،
از سوی دیگر ،سرمایهگذاری و توجه بیش از حد به کار ،به طور طبیعی منجر به این خواهد
شــد که میزان رسیدگی به وضع اهل خانه ،کاهش یابد .این موضوع خصوص ًا در تأمین نیازهای
عاطفی و جنســی زن و شوهر نســبت به یکدیگر ،قابل تأمل است .خستگی ناشی از کار زیاد و
س��نگین ،از میزان انرژی و توجه پدر به فرزندان میکاهد؛ چنانکه فرزندان نیز امیدشان به جلب
توج��ه والدین کاهش مییابد و این موضوع برای آنان ،مشــکالت تربیتــی و عاطفی به وجود
میآورد.
ریش��هیابی مس��ائلی از ای��ن دســت ،توجه را ب��ه این موضــوع جلب میکنــد که پدر
بــه چه میــزان باید وقــت و دلمشــغولی خویش را صــرف امور خــارج از خانــه بنمایند؟
به بیان دیگر ،تعادل در کار و زندگی بر اســاس ســبکزندگی اســامی برای سرپرست خانوار
چگونه است؟
برای بررسی موضوع ،مناسب است میزان توجه به کار و خانواده را در یک طیف ترسیم کنیم
تا وضعیت تعادل بین آنها را شناسایی کنیم .اگر یک طیف و محور را در نظر بگیریم که از نقطه
صفر شــروع شده و تا عدد ده امتداد داشته باش��د ،میتوان چنین تصور کرد که «میزان توجه به
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کار» ممکن است در هر نقطه از این طیف قرار گیرد .چنین طیفی را میتوان برای «میزان توجه به
خانواده» نیز ترســیم کرد .با ترکیب دو محور «میزان توجه به کار» و «میزان توجه به خانواده» ،به
یک نگاره دست پیدا میکنیم .در این نگاره در تلفیق کار و خانواده ،پنج نقطه اساسی قابل توجه
اس��ت که از آنها با عناوین بیتوجه به زندگــی ،بدون برنامه ،کارمحور ،خانواده محور و زندگی
متعادل ،یاد کردهایم .به نگاره شماره یک توجه کنید.
نقطه  1-1بیتوجه به کار و خانواده :بیتوجه به زندگی؛
نقطه  10-10همۀ توجه به کار و همۀ توجه به خانواده :بدون برنامه؛
نقطه  1-10اوج توجه به کار و حداقل توجه به خانواده :کارمحور؛
نقطه  10-1حداقل توجه به کار و اوج توجه به خانواده :خانوادهمحور؛
نقطه  5-5توجه میانه به کار و خانواده :زندگی متعادل.

از بین نقاط مشـ�خص شده و برجس��ته در نگارۀ ترکیب کار و زندگی میتوان دریافت که
دو نقطه  1-1بیتوجه به زندگی و نقطه  10-10بدون برنامه ،مورد بحث و بررســی قرار ندارد؛
زیرا این موارد ،بس��یار نادر یا غیر ممکن است؛ اما س��ه نقطه دیگر ،یعنی کارمدار ،خانوادهمدار
و تعادلمدار ،در حیطه بحث و بررســی قرار دارد و باید بر اســاس منابع اسالمی برای استخراج
سبکزندگی ،مورد مطالعه قرار گیرد.
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سبک کارمدار
اف��رادی که همۀ توان و توجه خویش را برای کار و تالش اجتماعی بذل میکنند و وظایف
و مس��ئولیتهای خود را در برابر خانواده به فراموشی میسپرند ،از نظر فرهنگ اسالمی ،مالمت
و مذمت ش��دهاند .امام صادق درباره کسی که در کســب و کار افراط میکند ،میفرمایدَ « :م ْ
ن
��بَ ،و ل َ ْم يُ ْع ِ
ط ال ْ َعيْ َن َح َّظ َها م ِ َن الن َّْومَِ ،ف َك ْسبُ ُه ذل ِ َ
بَاتَ َس��ا ِهرا ً فِي َك ْس ٍ
ك َح َرام (حر عاملی:1384 ،
)118 ،12؛ هر کس که در کس��ب و کار ،شبها بیدار بماند و هنگام استراحت ،رعایت سالمت
جسم را ننماید و حق چشم را از خواب و استراحت ادا نکند ،کسب و کارش نامشروع است».
سبک خانوادهمدار
برخ��ی از افراد با نگاه افراطی به خانواده ،تصور میکنند که مهمترین دلیل وجودی ایشــان
رسیدگی به خانواده و بذل تمام وقت برای ایشان است .این نوع تفکر ،گاهی به گونهای در افراد
رواج پیدا میکند که به بهانه حضور مستمر خود در بین خانواده ،تنبلی در پیش میگیرند و یا از
دیگران انتظار دارند که زندگی آنان را تأمینکنند .رســول گرامی اسالم در گفتاری حکیمانه،
افراد تنبل را نکوهش میکند و میفرماید :ملعون است! ملعون است! کسی که بار زندگی خود را
به گردن مردم بیندازد .ملعون است! ملعون است! کسی که خانوادهاش را بر اثر ندادن نفقه ،ضایع
و تباه کند (ابن شعبه حرانی.)37 :1384 ،
ذهنی��ت چنین افرادی که تصور میکنند ،بدون تــاش اجتماعی باید خود را وقف خانواده
کنند ،نادرســت اســت؛ حتی آنان از خداوند نیز انتظار دارند که بدون کوشش ،دعایشان را برای
تأمین احتیاجات زندگی ،برآورده ســازد .پیامبر گرامی اســام فرمود :پنج دســته دعایشان به
س فِي بَيْت ِ ِه َو َق َ
ي َو ل َ ْم يَ ْط ُلب
ال الل ُه َم ا ْر ُزقْن ِ 
ل َج َل َ 
اجابت نمیرسد :یکی از آنها عبارت است ازَ « :ر ُج ٌ
(حر عاملی)116 ،12 :1384 ،؛ مردی که در خانه ،بیکار بنشیند و بدون اینکه دنبال تالش و طلب
روزی برود ،بگوید :خدایا روزی نصیب من کن ،دعایش مستجاب نمیشود».
سبک تعادلمدار
زندگی معصومین برای همه مســلمانان ،یک الگوی عملی از سبکزندگی اسالمی است.
آن��ان در عین حال که به وظایف اجتماعی خود به ط��ور کامل همت میکردند ،از وظایف خود
در برابر خانوادهشان نیز غافل نبودند .وقتی نبی گرامی اسالم مشاهده کرد که حضرت علی
در کارهای خانه به همســرش فاطمه زهرا کمک میکند ،این کار را باالتر از هزار سال عبادت
شمردند (مجلسی .)133 ،13 :1412 ،بارها مشاهده شد که امیرالمؤمنین علی به کار در مزرعه
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میپرداخت ،با کلنگ ،زمین را میکند ،آن را شیار میزد ،چاه حفر میکرد و نخل میکاشت.
تعادل در زندگی کاری و خانوادگی یعنی اینکه هدف از کار ،هم توسعه اجتماع باشد و هم
تأمین نیازهای خانواده .نباید تالش اجتماعی به گونهای باشد که به وضعیت خانواده ،لطمه وارد
کند .امام کاظم فرمودند :آنکه در پی کســب روزی حــال برای تأمین معاش خود و خانواده
برآید ،مانند مجاهد در راه خداســت .همچنین امام باقــر میفرماید :هر کس برای بینیازی از
مــردم و تالش برای رفاه خانواده و مهربانی و خیرخواهی به همســایه در طلب مال و امکانات
زندگی برآید ،روز قیامت در حالی که صورتش همچون ماه شب چهارده درخشان است ،خداوند
را مالقات میکند (حر عاملی.)19 ،12 :1409 ،
در این روایت مش��اهده میشود که حضرت میفرمایند :انسان تالشگر و کاسب رزق حالل،
با هدف تأمین آســایش خانواده ،دارای صورت نورانی است .بنابراین ارزش کار کردن به تأمین
رفاه خانواده و اجتماع بستگی دارد.
همچنین از حضرت امام صادق نقل شده است که وقتی به یکی از اصحاب خود به نام «معلی»
رسید و دید وی دیر به محل کار میرود ،به او فرمودند« :صبح اول وقت ،سراغ عزتت برو ».یعنی کار
و کسب ،موجب بینیازی از غیر خدا و مایه عزت انسان است (حر عاملی.)18 ،12 :1409 ،
بنابراین مشاهده میشود که در اسالم ،تفریط در کار و توجه به خانواده ،مورد مذمت است.
هدف از کار کردن ،تأمین خانواده یعنی بنیاد اجتماع و تقویت این بنیاد نیز موجب تعالی اجتماع
است؛ چنانکه خانواده نیز کانونی برای تعالی فرد و جامعه است و هر دو در مسیر سعادت بشری
قرار دارند.
راهکارهای سبک تعادلمدار
بعد از ش��ناخت سبک تعادلمدار و مقایسه آن با سبک خانوادهمدار و سبک کار مدار ،اکنون
به این نکته پرداخته میش��ود که گاهی خواستهها و انتظارات خانواده ،به گونهای گسترده است
ک��ه نمیتوان با اختصاص ســاعات معمولی بــه کار ،آنها را تأمین کرد .در اینجــا باید در برابر
خواستههای خانواده ایستادگی کرد یا باید به کار طاقتفرسا تن داد؟
نگاه جامع به آموزههای اســامی ،این رهنمود را دارد که ایجاد تعادل در کار و خانواده ،با
ِ
مختلف کاری و
راهکاره��ای متعددی صورت میگیرد .توصیههای متعدد اس�لام در حوزههای
خانوادگی اســت .برخی از آنها عبارتند از :تالش مســتمر و پایدار ،رعایت قناعت در مصرف،
اعتدال در کسب درآمد و مصرف و کمک خواستن از عوامل معنوی .برخی از این توصیهها برای
بهبود وضع زندگی و مدیریت بهتر خانواده و کار است.
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 .1تالش مستمر و پایدار
معاذ بن کثیر از یاران امام صادق به تجارت پارچه ،مشغول بود .روزی به حضرت گفت:
تصمیــم دارم بازار را ترک کنم؛ زیرا به اندازه کافی مال دارم .امام فرمودند :با این عمل ،بیاعتبار
میش��وی .آیا توان تجارت را از دس��ت دادهای یا به آن بیرغبت شدهای؟ معاذ عرض کرد :مال
فراوانی دارم و بدهکار کس��ی هم نیس��تم و گمان نمیکنم حتی تا وقت مرگ ،اموالم تمام شود.
حضرت فرمود :تجارت را رها نکن که زمینه نابودی خرد اس��ت .برای خانوادهات بکوش و آنان
را علیه خود با این عمل تحریک مکن (حر عاملی.)21 ،12 :1409 ،
بنابراین در فرهنگ اسالمی ،نباید از هیچ تالشی در جهت تقویت بنیه مادی خانواده کوتاهی
کرد .کار کردن تنها با هدف تأمین زندگی نیســت؛ بلکه کار ،یک فرهنگ ممدوح اســت که باید
رواج یابد.
 .2قناعت
امــام باقــر میفرمایند :هر کس به مقدار رزقی که خداوند به او داده قانع باشــد ،پس او
بینیازترین مردم است (مجلسی .)178 ،73 :1412 ،انسانهای حریص ،هنگامی که به منابع مالی
و راهکارهای کس��ب مال دس��ت پیدا میکنند ،سرمست از لذت مالاندوزی و مصرف کردن ،از
فرهنگ اس�لامی فاصله میگیرند .در آموزههای اسالمی به قناعتپیشگی بسیار تأکید شده است.
افرادی که در زندگی ،قناعت پیش��ه میکنند ،از آرامش بیشتری برخوردارند .این در حالی است
که افراد حریص با تالش افراطی از یک سو و از سوی دیگر با اسراف در مصرف ،سعی میکنند
به آسایش برسند.
 .3اعتدال
امــام کاظم درباره اعتدال در مصرف میفرمایند :هر کس میانهروی را رعایت کند و قانع
باشد ،نعمت برایش باقی خواهد ماند و هر کس اسراف کند ،نعمت از دستش خواهد رفت (حر
عاملی .)327 ،87 :1409 ،مصرف زیاد و افراطی ،مهمترین بهانه کســب درآم ِد بیشــتر و انجام
فعالیت اســت .در نتیجه حضور سرپرســت خانواده در کنار همسر و فرزندانش کمتر میشود و
توجه کمتری به آنان میکند .پیش از این بیان شــد که افراد باید در فعالیت اجتماعی و کســب و
کار ،اعتدال داش��ته باشند ،همانگونه که در صرف هزینههای زندگی چنین باید کنند .اعتدال در
زندگی ،تضمین کنندۀ آیندۀ خانواده خواهد بود .امام رضا میفرمایند :ضمانت میکنم کسی که
میانهروی پیشه کند ،به فقر مبتال نشود (نوری.)37 ،13 :1408 ،
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 .4توکل
بر اس��اس آموزههای اسالمی ،همانگونه که انسانها به کوشش برای کسب درآمد ،سفارش
ش��دهاند ،از آنها خواسته شــده که مالکیت حقیقی خداوند را فراموش نکنند .در واقع ابزارهای
معنوی ،مانند توکل در ایجاد آرامش در زیستن و تعادل در کسب و زندگانی ،نقش بسزایی دارد.
در تفکر اسالمی ،مالک حقیقی جهان هستی ،خداوند است ،اوست که رزق بشر را توزیع میکند
و اختیاردارِ عزت و شرف انسانی است .1امیر المؤمنین با اشاره به این حقیقت میفرماید :مردم
نانخورهای خدایند ،خداوند روزی آنها را ضمانت و خوراکشان را مقدّ ر کرده است (نهجالبالغه،
خطبه .)91
بر این اساس ،توکل به خداوند متعال ،یکی از راهکارهای مهم برای جلب درآمد و روزی است؛
چنانکه نبی گرامی اسالم فرمودند :اگر آنگونه که باید ،به خدا توکل کنید ،خداوند همانگونه که
پرندگان را روزی میدهد ،شــما را روزی خواهد داد؛ چنانکه پرندگان با شــکم خالی ،صبح را آغاز
میکنند و با شکم پر ،روز را به شب میبرند (متقی هندی :1409 ،ح  .)5684انسان در کنار تالش برای
کسب درآمد و همت برای ایجاد آرامش در خانواده ،همه این امور را با توکل به خداوند انجام میدهد.
از آنجا که خداوند ،مالک حقیقی است ،مددکار حقیقی بندگان نیز خواهد بود؛ هر چند که پروردگار،
روزی انسانها را مقدر کرده است؛ اما آنان باید با تالش معقول و استفاده از ابزار و اسباب آن ،برای به
دست آوردن رزق خود تالش کنند.
 .5دعا
یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد تعادل در زندگی و کار ،اســتمداد از خداوند اســت .در
ســفارشهای معصومین ،دعا و درخواســت از خدای منان ،یک شیوه مهم برای جلب روزی
دانسته شـــده اســت .امام باقر هر روز بعد از خواندن نماز صبح ،چنین دعا میکردند :خدایا
بیتردید ،تو کفیل روزی من و دیگر موجودات هستی ،پس به روزی من و افراد تحت تکفل من،
وسعت بده .به سبب روزی حاللت و مرا از فقر کفایت کن (مجلسی .)69 :1412 ،کسب درآمد
کافی و ایجاد آس��ایش در خانه ،امری است که از عهده انسان به تنهایی بر نمیآید؛ بلکه نیازمند
کمک خواستن از خداوند متعال است.

 .1خداوند در سوره آلعمران آیه  26میفرماید :بگو :بارالها! مالك حكومتها تویى به هر كس بخواهى ،حكومت
مىبخشــى و از هر كس بخواهى ،حكومت را مىگیرى هر كس را بخواهــى ،عزت مىدهى و هر كه را بخواهى
خوار مىكنى .تمام خوبیها به دست توست .تو بر هر چیزى قادرى.
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 .6حالل بودن درآمد
یکی از راهکارهای مؤثر در ایجاد و تقویت سبک تعادلمدار برای مسلمانان ،توجه به حالل
بودن درآمد است .اعتقاد مسلمانان ،این است که درآمد حالل ،یک عبادت است که موجب برکت
میشود و سودآوری فراوانی در دنیا و آخرت برای انسان دارد.
امام صادق یکی از خدمتکاران خود را به نام «مصادف» ،با دادن هزار دینار ســرمایه برای
تجارت ،روانــه مصر کرد .وی همراه تعدادی از تجار به مصر رفت .کاروانیان مطلع شــدند که
کاالیشان در مصر با کمبود مواجه شده است .بنابراین فرصت را غنیمت شمردند و قیمت کاال را
دو برابر کردند و در نتیجه با سودی دو برابر همیشگی به مدینه بازگشتند .هنگامی که «مصادف»،
خدمت امام صادق رسید و دو هزار دینار در مقابل آن حضرت گذاشت ،آن حضرت از ایشان
ع ّلت این همه ســود را جویا شــدند و وقتی دانستند که آن ســود از طریق تبانی و بازار سیاه به
وجود آمده است از گرفتن آن امتناع کردند و فرمودند :ای مصادف ،مبارزه با شمشیر ،از به دست
آوردن مال حالل ،آســانتر اســت (کلینی .)161 ،5 :1372 ،کسب درآمد مهم است؛ اما با حفظ
حقوق دیگران و رعایت مصالح جامعه؛ ازاینرو در سبکزندگی اسالمی ،مردان تالش دارند که
با کسب درآم ِد حالل ،زمینه آسایش خانواده خود و جامعه را فراهم کنند.
نتیجهگیری
تعــادل در زندگی کاری و خانوادگی به معنای توجه کردن به هر دو به اندازه کافی اســت.
ایجاد تعادل بین این دو بر اس��اس آموزههای اسالمی ،یعنی سبکزندگی اسالمی .در این سبک،
مردان در جایگاه ِ سرپرست خانوار ،وظیفه دارند همانگونه که دلمشغولی خانواده را دارند ،برای
وظایف اجتماعی و کاری ،دغدغه داشته باشند.
بر اساس مطالعات انجام شده ،اسالم به زندگی خانوادگی ،اهمیت زیادی داده است .روابط با
والدین ،همسر ،فرزندان و خویشاوندان نسبی و سببی ،مهمترین بعد این زندگی است .زندگی کاری
نیز هم در روحیه و تعالی افراد ،نقش دارد و هم در تعالی جامعه؛ از همین رو مهم و ارزشمند است.
افراد در ســبکزندگی خود نباید کارمدار باشــند و همه همت خویش را در مســیر شغلی،
صرف کنند؛ چنانکه نباید کار را رها کنند و به اصطالح ،خانوادهمدار باشند و همه توجه و انرژی
خود را برای اهل خانه ،صرف کنند .س��بک تعادلمدار که با آموزههای اســامی سازگار است،
ِ
تقویت این ســبک باید تالش مستمر
به هر دو زمینۀ کار و خانواده توجه میکند .افراد به منظور
داشــته باشند و قناعت پیشــه کنند؛ چنانکه اعتدال در زندگی و توجه به کسب روزی حالل نیز
ضرورت دارد .سبک تعادلمدار ،نیازمند توکل به خداوند و استمداد از محضر ربوبی نیز است.

مدیریت خانواده و کار در سبک زندگی اسالمی

97

منابع
 .1قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی ،ناصر.
 .2نهج البالغه ،ترجمه دشتی ،علی.
 .3اباذري ،يوسف و عباس كاظمي(بهار« ،)1384رويكردهاي نظري خريد :از جامعهشناسي
تا مطالعات فرهنگي» ،فصلنامه نامة علوم اجتماعي ،شمارة .۲۵
 .4ادگار ،اندرو و پیترسیج ویک( ،)1387مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی ،ترجمه مهران مهاجر
و مح ّمد نبوی ،تهران :نشر آگاه.
 .5ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی (1384ق) ،تحف العقول عن آل الرسول ،قم :کتابفروشی
اسالمیه.
 .6اســدی ،آریو و همکاران (« ،)1393عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل كار و زندگی كاركنان
یک شرکت تولید قطعات خودرو» ،فصلنامه مدیریت دولتی ،دوره  ،6شماره .2
 .7برقعی ،ســید علی اکبر ( ،)1371مهر تابان ،در سیرت پیشوای ارباب فضیلت امیر مؤمنان
علی بن ابیطالب ،تهران :نوین.
 .8راغب اصفهانی ،حسین بن مح ّمد ( ،)1373المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دارالحیاء.
 .9قمری ،عبدالســتار( ،)1381فرهنگ دلیل الطالب فــی المفردات و المصطلحات :فرهنگ
اصطالحات روزمره عربی به فارسی ،تهران :یادواره کتاب.
حر عاملی ،محمد بن حسن (1409ق) ،وسائل الشیعه ،بیروت :آل البیت الحیاء التراث.
ّ .10
 .11صابــری یزدی ،علیرضا ( ،)1376الحکم الزاهرة عــن النبی و عترته الطاهرة ،تهران:
سازمان تبلیغات اسالمی.
 .12طبرسی ،حسن بن فضل (۱۴۲۶ق) ،مکارم االخالق ،قم :دارالهدی.
 .13مجلسی ،مح ّمدتقی (1412ق) ،بحار االنوار ،بیروت :بینا.
 .14مصباح یزدی ،مح ّمدتقی ( ،)1384اخالق در قرآن ،قم :مؤسســه آموزشــی و پژوهشی
امام خمینی.
 .15متقی هندی ،علی بن حســام الدین (1399ق) ،کنز العمال فی ســنن االقوال و االفعال،
بیروت :مؤسسه الرساله.
 .16میر سپاسی ،ناصر ( ،)1375مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ،تهران :شروین.
 .17نوری ،مح ّمد (1408ق) ،مستدرک الوسائل ،بیروت :مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.
18. Barnett, R. & Bhargava, S. (2010), Work-family enrichment as a

94  پاییز و زمستان، شماره اول، سال اول/دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه سبکزندگی

98

mediator between organizational interventions for work-life balance
and job outcomes. Journal of Managerial Psychology, 25.
19. Clark, S. C. (2000), Work/family border theory: A new theory of
work/family balance. Human Relations, 53 (6).
20. Fung, N. & Ahmad, A. & Omar, Z. (2014), Role of Work-Family
Enrichment in Improving Job Satisfaction. American Journal of Applied
Sciences, V 11. January.
21. Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J. (1985), Sources of conflict between
work and family roles. The Academy of Management Review, 10 (1).
22. Mat Jusoh, M. & Ahmad, A. & Omar, Z. (2012), Mediating Role of
Work-Family Psychological Contract in the Relationships between
Personality Factors and Job Satisfaction. The Journal of Human Resource
and Adult Learning, V 60 ol. 8, Num. 2, December.
23. Baral, Rupashree & Bhargava, Shivganesh (2010), Work-family
enrichment as a mediator between organizational interventions for worklife balance and job outcomes. Journal of Managerial Psychology, 3.

