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 :سرّه( )قدسخمینی امام

که خودشان یک قشر فّعال در همه  که بانوان عالوه بر این نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برای این

معلّم  بماالتر کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت  ابعاد هستند، قشرهای فّعال را در دامن خودشان تربیت می

خواستند که بمانوان قشمری  خواستند. می است، و از خدمت همه کس باالتر است، و این امری است که انبیا می

 باشند که آنها تربیت کنند جامعه را، و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدی  کنند.
 .97، ص 14صحیفه امام، ج 

 
 
 
 
 
 

 :(العالی ظله مد)اسالمی انقالب معظم رهبر

توان زن بود، عفیف بمود،  زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چش  زنان جهان گشود و ثابت کرد که می

توان سنگر خانواده را پماکیزه نگماه داشمت و در  محّجبه و شریف بود، و در عین حال، در متن و مرکز بود؛ می

 به ارمغان آورد. های جدید کرد و فتوحات بزرگ عرصه سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی

توانند تعریف زن و حضور او در ساحت رشمد و  در انقالب اسالمی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که می

تهذیب خویش، و در ساحت حفظ خانۀ سال  و خانوادۀ متعادل، و در ساحت والیت اجتماعی و جهاد و امر به 

 های بزرگ را دره  بشکنند. بست و بنمعروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهانی کنند 
https://www.leader.ir/fa/speech/10428/ 

16/12/1391پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 
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 نخست سخن
، مـاه مهمـانی اـدا، مـاه بهـار قـرآن و مـاه لیلاالقـدر اسـت  ایـن مـاه ع یـ  ماه مبارک رمضان

در  پیامبر ب رگـوار اسـالم   رود به شمار میبرای اودسازی و ت کیه نفس فرصت ترین نظیر بی
 اطبه شعبانیه فرمود: 

ای مردم، ماه ادا با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است  ماهی کـه نـ د 
ها و سـاعات آن  شـ  نیبهتـرهایش  روزها و شـ  نیبهترادا بهترین ماه و روزهایش 

اید و از کسـانی کـه  هاست  ماهی که در آن به میهمانی ادا دعوت شده ساعت نیبهتر
  1باشید  مورد اکرام ادا هستند می

نماید آن است کـه بـه تعبیـر رسـول  ها مهم می به برکت حلول این ماه نورانی، آنچه برای ما انسان
روزه داری  های پاک از ادا بخواهیم که در این ماه به های االص و صادق و دل با نیت اعظم

ْبا»و تالوت قرآن مؤفقمان بگرداند:  َ مو أَاف  َو ْفا
َ
او َن ا أاأي ََ ا أاها

َّو اَلاوو َو ا ٍي أا َِ ا َا أا ته َّي أْباكي
مو أَ اَبكه ا ا َُّه ُو

َ
َفاْسأَ

ا َتاكي ي اكي ََلَل ي اَلاتي َتامي ي صي    2 «ُي
، اف ون بر تربیت و اصالح ُالـ  و ُاـوی فـردی، دۀدۀـ  رمضان بندگان اوب ادا، در ماه

ْبا»جتماعی نی  دارند: ااالق ا أَااَبكو ِي ا  ُو ََ ْباَل ْب َبأاَبكو ل اكي نو
ْباَلاَلو  مو تَّي ْباَلاَمَساكي مو َ َن ئي

ا اَعََّىافو وو َلاَتَصده
ْبا اَممو ََ ْب

َ
ا او َّو ِي کنید  بـه پیـران و کهنسـاالن احتـرام و بـه  یویار کبه فقیران و درماندگان کم 3؛َلا

اکنـون کـه  « یشـاوندان رفـت و آمـد داشـته باشـیدکودکانتان مالطفت و مهرباني نموده و با او
                                                           

  295، ص 1، ج عیون اخبارالرضامحمد بن علی صدوق،   1
   همان 2
   همان 3
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

اداوند به ما توفی  درک این ماه نورانی را داده است اوب است از لحظه لحظه آن کمـال بهـره را 
 ببریم و اود را به هدف آفرینشمان که قرب الهی است ن دیک کنیم  

بلیغات اسالمی گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبا کمک ادای سبحان، 
حوزه علمیه قم، به مناسبت ماه مبارک رمضان و اع ام مبلغان به سراسر کشور، توفی  داشته اسـت 

 سه فصلنامه تولید و در ااتیار مبلغان گرامی قرار دهد: 
 پنج عنـوان  تهیه شده است در ذیل برای استفادۀ عموم مبلغان که این فصلنامه ؛ فصلنامه ره توشه 

شه، ااـالق و معنویـت، احمـام و عبـادات، مناسـبت هـای تـاریخی، و سیاسـی ـ عقاید و اندی
اجتماعی و در سی مقاله به رشته تحریر در آمده است  موضوعات مقاالت متنـو  و متناسـ  بـا 
نیازهای جامع  امروزی است مانند: اـدای پـرده پـوش، امـام شناسـی در دعـای افتتـاح، امـام 

انگاری و سـبک شـمردن نمـاز، آ ـار و  ، پیامـدهای سـهلدر ادعیه ماه مبارک رمضان مهدی
اواری، چیسـتی معنویـت در جنـبش عصـر جدیـد، شـش راهمـار  داری و روزه پیامدهای روزه

های سخن سدید، جنگ روانـی، جنـگ  کلیدی برای اف ایش محبت الهی، ایراواهی، شااصه
یـد اف ایـی در جامعـه، ورزی، حجـاب، راهمارهـای ام هیبریدی و جهاد تبیین، استقامت در دین

 و     

شـامل  "ره توشـه پیوسـتی"الزم به ذکر است، در کنار فصلنامه فوق، ره توشه دیگری بـه نـام 
های گذشته، تهیه شده است که در پایگاه ابری بالغ  ای از مقاالت مهم و مناسبتی سال مجموعه
 در دسترس قرار دارد به آدرس 

  پردازنـد  این فصلنامه برای مبلغانی که در عرص  اانواده بـه تبلیـم می؛ لیغ و خانوادهفصلنامه تب
، گذشـت و تغافـل در اسـتحمام اـانوادهآماده شده است  مقاالت این فصلنامه عبارتند از: تأ یر 

های افـ ایش اسـتحمام اـانواده بـا تاکیـد بـر  ، روشبه فرزندان تیآموزش مهارت قاطع یها راه
سـردار  یاـانوادگ رهیس، اانواده متعادل جادینقش سرپرست در ا، م معظم رهبریبیانات مقا

در  تیـب اهـل رهیسـ ی،در کاهش فرزنـدآور یۀرب ینقش سبک زندگی، مانیسلقاسم  دیشه
اانواده در کـاهش  ینقش نظارتدر صمیمیت و آرامش روانی اانواده،  روزه، تأ یر ازدواج فرزندان

در ازدواج فرزنـدان، اـدمت بـه مـردم و مراقبـت از  هـل بیـتی، سیره ااجتماع یها  یآس
 های دینی آنان در سیره شهدا  ارزش

 این فصلنامه برای مبلغان محترمی که در مناط  مشترک شـیعه و سـنی ؛ فصلنامه تبلیغ و تقریب
  یـتقر ینقـش راهبـردپردازند آماده شده و شامل ده مقالـه بـا عنـاوین ذیـل اسـت:  به تبلیم می

 یامـدهایپ، مسـلمانان  یمسالمت آم یستیهم ی، اسالم نیدر تحق  تمدن نو یه  اسالممذا



 

 

 

 

   7  سخن نخست

 

 یحفظ حرمت و آبـروی، قدرت نظام یها و  مبان شااصه، موانع وحدت ، ن و عترتآقر ییجدا
فضـائل ،  در منابع اهـل سـنت امام صادق یبه زندگ ینگاه، اتیمسلمان از منظر قرآن و روا

  پرسش و پاسخ، و در مناط  مشترک میتبل یها ستهیبا، اهل سنتدر منابع  جهیحضرت اد
رود  رو، پیراسته از کاستی و نقص نیست به همین جهت انتظار می گفتنی است مجموعه پیش

منـد سـازند  در پایـان،  مبلغان ع ی ، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند اـود بهره
، از همـ  کسـانی کـه در امـر آمـاده سـازی و انتشـار ایـن ضمن قدردانی از نویسندگان فرهیخته

ها تالش کردند، به ویژه حجت االسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیان رئیس محتـرم  فصلنامه
گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی و همماران گرامـی ایشـان صـمیمانه تشـمر و سزاسـگ اری 

 کنم  می
 
 
 روستاآزاد سعيد 

 تبليغی  و معاون فرهنگی
 دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم

 





 

 

 م خانوادهگذشت و تغافل در استحکاتأثير 

 *اللهمیرعربفرج

 مقدمه

پوشی و گذشت از اشـتباهات  یمی از عوامل مهم برای تحمیم روابط اانوادگی و رشد آن، چشم
هاست  این صفت  زیبا، یمـی از عوامـل مهـم آرامـش  دیگران و نادیده گرفتن یا تغافل در برابر آن

هر که از بسیاری امور تغافـل »فرموده است:  روانی و آسایش زندگی است؛ چنانمه امام علی
 1« شود اش تیره می پوشی نمند، زندگی و چشم

کننـد و از  ، همه افراد اطا و لغ ش دارند  دو نفر که با هم زندگی میبه ۀیر از معصومین
شان ادامـه  های یمدیگر را ببخشند تا زندگی جهتی تشریک مساعی و همماری دارند، باید لغ ش

شـود   گیری کننـد، ادامـه هممـاری ۀیـر مممـن می در ایـن بـاره سـختپیدا کند  اگر بخواهند 
دوشریک، دو همسایه، دو دوست، دو هممار، دو نفر زن و شوهر باید در زندگی اجتماعی دارای 

ای به اندازه زندگی اانوادگی، نیازمند گذشت نیسـت  اگـر   گذشت باشند  هیچ زندگی اجتماعی
های یمـدیگر را دنبـال  گیری کنند و لغ ش یمدیگر سختاعضای یک اانواده بخواهند در مورد 

رو در صـدر  از ایـن 2پاشد و یا بدترین زنـدگی را اواهنـد داشـت  ها از هم می کنند، یا زندگی آن
وا   َو ِإن  »پوشی( است:  پیشنهادات قرآن و روایات، عفو )گذشت( و تغافل )چشم ُُ فَف ُفوا َو َتص  َتع 

هَ  ِفُروا َفِإنَّ اللَّ ف     َو َتغ  ِِ ٌَ   ٌ ؛ و اگـر عفـو کنیـد و چشـم بزوشـید و ببخشـید )اـدا شـما را  َغُففو
نیـ  در ایـن بـاره فرمـوده  ادا رسـول 3« بخشد(؛ چرا که اداوند بخشنده و مهربان است می

های ناپسـند همسـر  د تنها جنبـهیو بد هستند  مرد نبا یکهای ن همه مردم دارای اصلت»است: 
                                                           

  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی* 
  451، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلممیمی آمدی،   عبدالواحد بن محمد ت1
  111، ص همسردارىآیین ابراهیم امینی،   2
  14 تغابن:  3

 مه علمی ـ تخصصیدوفصلنا
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

شـود،   اصـلت او ناراحـت  یکند؛ چه هر گاه از کسر اود را ترک رد و همیش را در نظر بگیاو
 1« ه اشنودی اوستیگرش را دوست دارد و مایاصلت د

هرررهبررره رفررر او  خررررو ی  
 

2عفررکبرریچهرریاممهفرره ممرری 
 

 تواند اانواده را از اطر سقوط و از هم پاشیدگی حفظ کند  چنین نگاهی می
شرمه فرایانهم  خر یبرمم 

 

3منرر ادررهونهمرر برریبنرره ز 
 

 معنای عفو و تغافل

، گذشت از گناه دیگری است  در عفو شخص قصـد دارد گنـاه آن کـس را کـه در حقـش «عفو»
داند که فرد مورد ستم، از اطـای او در حقـش  در عفو گناهمار می 4ستمی کرده است، پاک کند 

مصـدر بـاب تفاعـل و بـه « تغافـل» گوید از گناه تو گذشـتم  اطال  دارد و طرف مقابل به او می
ای وانمـود  گونـه دانـد، امـا به معنای حالت ۀفلت به اود گرفتن است؛ یعنی انسان چیـ ی را می

اسـتفاده نشـده اسـت؛ بلمـه « تغافـل»در قرآن از واژه  5کند که من ندیدم، نشنیدم، نفهمیدم  می
وهش مـعنـای در گذشـتن و نبـه م« صـفح«  »َو لَیعفوا َو لَیصـَفحوا»آمده است: « صفح»کلمه 

پوشـی  ردن است  صفح از کسی، به معنای بخششی است کـه از اطـای فـرد اطاکـار چشممن
ای که گویا اطا را ندیده است  اگر کسی بـا شخصـی کـه مشـغول گنـاه اسـت،  گونه شود؛ به می

القی بـه در ادبیات اا 6ای رفتار کند که گویا ندیده است؛ صفح کرده است  گونه رو شود و به روبه
المثل  پوشی، بـه معنـای همـان ضـرب شود  در واقع تغافل و چشم چنین رفتاری، تغافل گفته می

 کند: ؛ چنانمه باباطاهر اطاب به اداوند عرض می«شتر دیدی، ندیدی»فارسی است که 
ازآن یزیبرررهمررره اآفر ررر ی

 

 هغیررازمصیری زیرنیا  ر ی 
 

خ ایار ا ررههرر هچرر یزرره  
 

7 گرر  شرریرو رر یچا  رر یزمرره 
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 اهميت و بایستگی عفو و تغافل 
در ااالق الهی، عفو و تغافل در روابط انسانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ چنانمـه فرمـان اـدای 

فُه »فرمایـد:  ها می متعال در برابر اطاهای عموم انسان ّبوَن َأن َیغِفَر الَلّ ُِ َو لَ عفوا َو لَ صَفُوا َأال ُت
ایـن دسـتور، «  ید ببخشند و نادیده بگیرند  آیا دوست ندارید که اداوند شما را ببخشد؟با 1؛َلُک 

پوشی به نحو تغافل در ارتباط بـا اعضـای   رو به یقین گذشت و چشم اصلی عمومی است؛ از این
ساز  ها سرنوشت اانواده اولویت دارد؛ زیرا تغافل، صفت ااالقی مهمی است  که در همه عرصه

َفا»فرمـوده اسـت:  روست کـه امـام علـی میناست   از ه أَ اااَلاإي َعاوي
ُْ ُو وااا  ْصأ اااني أا   َُ تي َْ ااا  ُو و ْصأ َلاني

ا  « رییگ دهیگرش تغافل ونادیعاقل و اردمند، نصفش تحمل و بردباری است و نصف د 2؛َتَاافو  
شود که اگر کوچمترین اطایی از سوی اعضا در محـیط  اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می

پوشی، به آن اطا پر و بال داده شود؛ اـانواده بـه جهـنم تبـدیل  اده رخ دهد و به جای چشماانو
شود  به همین دلیل است که عفو و صفح در بدترین شرایط، از ضروریات زنـدگی اـانوادگی  می

ا َلُک   َفا»اسـت:  الِدُك   َعُدوًّ واِجُک   َو َأو  ذیَن آَمُنوا ِإنَّ ِمن  َأز  َها الَّ وا یا َأیُّ ُُ َف ُفوا َو َتص  وُه   َو ِإن  َتع  ٌُ َذ  ِ

    ِ ٌَ   ٌ َه َغُفو ِفُروا َفِإنَّ اللَّ د! بعضـی از همسـران و فرزنـدانتان یـا مان آوردهیه اکسانی کای  3؛َو َتغ 
د، )ادا شما ید و ببخشید و چشم بزوشینکد و اگر عفو یها بر حذر باش دشمنان شما هستند، از آن

 « اوند بخشنده و مهربان استه ادکبخشد(؛ چرا  را می
الله ممـارم  ه از نظر آیتکآمده است « ۀفران»و « صفح»، «عفو»ن آیه سه رفتار ااالقی یدر ا

ردن از کـنظر  را عفـو بـه معنـی صـرفیـنـد؛ زک ان مـییشیرازی، سلسله مرات  بخشش گناه را ب
ه معنـی پوشـاندن هر گونه سرزنش، و ۀفـران بـ کعنی تریمجازات و صفح، مرتبه باالتری است؛ 

در ابتدای آیه سخن از دشمنی همسران و فرزندان است، ولی 4گناه و به فراموشی سزردن آن است 
پوشی و بخشیدن بـه نحـو فراموشـی اطاسـت   در ادامه سخن از گذشت، پوشاندن اطا، چشم

بـه شود و مادر اانواده نی  مممـن اسـت  پدر اانواده گاهی با دشمنی زن و فرزندانش مواجه می
سـت؛ گـاه یم نکهای دشمنی  الله ممارم شیرازی معتقد است علت همین شرایط دچار شود  آیت

ار مثبتی کنید مانند ادمات عمومی، هجرت تحصیلی، حرکـت جهـادی و کد اقدام به یاواه می
                                                           

  22 نور:  1
  84، ص عیون الحکم و المواعظ  علی بن محمد لیثی واسطی، 2
  14 تغابن:  3
  206 ، ص24 ، جتفسیر نمونه ناصر ممارم شیرازی،  4
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شـند تـا ک شوند  گاه انتظار مرگ شما را مـی  م مییض عظین فیرند و مانع ایگ     ، دامان شما را می
ن دشمنی گاه در لباس دوستی و به گمان ادمت اسـت و گـاه ینند و       اک کت شما را تمل رو

 گیرد  ا به قصد رسیدن به منافع دنیایی انجام مییت سوء و قصد عداوت و یبه راستی با ن

 آثار عفو و تغافل در خانواده
 شود: ها اشاره می بخشش و تغافل آ ار ارزشمندی دارد که به برای از آن

 مدارانه . زندگی اخالق1

عفو و تغافل، نقش مهمی در اوش گذشتن و سالم ماندن روابط اانوادگی دارند  گذشت شوهر 
کنـد؛ از همـین  از اطاهای همسر اود که از سر نادانی انجام داده اسـت، زنـدگی را شـیرین می

أَنا»در مورد وظایف شوهر فرمود اسـت:  روست که امام صادق َُ ََ ا ْْ ََّأ هأاَلإْفاَجهي اگـر زن  1؛َُ
 «   دچار اطای جاهالنه شد، بر مرد است که با گذشت با او براورد کند

در همین حدیث لذت بردن از زندگی با همسر، منوط به همین صفت بخشـش شـده اسـت  
همسـری داشـت کـه  کند که امام صادق راوی این حدیث که اسحاق بن عمار است، نقل می

َكأاَفا»بخشـید:  کرد و او را می پوشی می ز اطای او چشما کرد، ولی امام حضرت را اذیت می
ي كي
َ
َهااَعْبدي َُّه يااِلي َُ ا نو ُي ْا ََ اَفَماَفا َ ي ْؤذي اتو ْْ اَلاَكاَن   

َ
 2«  ْمَنو

ا»نی  نقل شده است:  از امام سجاد، امام باقر و امام صادق أني
ُو َعا اَلا ُته ِي َو عأا ا ُته اَا ي َلحو َِ

ْطا افي َّْثاهو اثو ْمَتا ا امي ْ ءو امي اَتَاافو   ثو و َّو اَلاثو ُپـری   مصلحت، هم یستی سالم و معاشرت با مردم، پیمانه 3؛ََّ  
 « سوم آن تغافل )و نادیده گرفتن اطا( است که دو سوم آن زیرکی و هوشیاری و یکاست 

ید به کدارد  حدیث ابتدا تأ ید بر تغافل مثبت، از تغافل منفی بر حذر میکاین روایت ضمن تأ
داند؛ به این معنا که انسـان نبایـد  ند و سهم آن را دو سوم میک ۀفلت می کری و ترزیرکی و هوشیا

ه ایـر و صـالح او در کمال دقت، مراق  آنچه که باید با مابر بماند؛ بل از مسائل مهم زندگی بی
تـوجهی قـرار  اعتنـایی و بی ه الزم است مورد بیکآن است؛ باشد  از سوی دیگر نسبت به اموری 

ه اهمیت چندانی ندارنـد کدهد؛ مانند دقت در مسایل ج ئی زندگی  می« تغافل»ور به گیرد، دست
ردن عیـوب پنهـانی اعضـای اـانواده و کـدارد  مخفی  و انسان را از رسیدگی به امور مهم باز می
                                                           

  216 ، صمکارم األخالقحسن بن فضل طبرسی،   1
   همان  2
  359 ، ص تحف العقولی، شعبه حران حسن بن علی ابن  3
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 گیرد  امیرالمـؤمنین ند، در زمره تغافل قرار میک ه مصلحت ایجاب میکجامعه نی  در مواردی 
ا»در برای امور زندگی فرموده است:  درباره تغافل أابي مو

أَنا الو امي تأنا اَعأْناَكثي
ضه او ََ َتَااَفْ اَلااَلا ََ ْبا َُ َمْنا

ْتَشتو وا اعي ْْ َص نـد، زنـدگی بـرای او نـاگوار مپوشی از بسـیاری امـور ن ه تغافل و چشمکسی ک 1؛َتََّاه
 «   اواهد شد

ه براالف توقع آدمی باشد، اگر کبنابراین از آنجا که زندگی اانوادگی االی از اموری نیست 
هـا را مـورد  نـد و آنکاوی و دقـت پیگیـری مـنجکانسان ج ئیات زندگی اعضـای اـانواده را بـا 

 شود   بازاواست قرار دهد؛ زندگی برای او و اطرافیانش تلخ می
شرمه فرایانهم  خر یبرمم 

 

2زمنرر ادررهونهمرر برریبنرره  
 

 ها ها و ارزش . حفظ حرمت2

هـا باشـند و نگذارنـد کـه  هـا و حریم ادر و ب رگان اانواده و جامعه، باید مراقـ  حرمتپدر و م
در بیـانی  دار شـود  امـام علـی ها رابطه دارند؛ ادشه ها ن د کسانی که با آن جایگاه ارزشی آن

أ»حمیمانه فرموده است:  أَناْ الومو امي ى  ني ا ُأده اَعني  ي
َاافو اُته ْباكي

ا اَ ْوَد َبكو ُو تَناَلاَعظ  أاثي نأاو اَكَّه ا...اَلااَلاَتماو ابي
ا ْ َصاءي ْستي ا اْلي ياَعني َعامي

اُتَّ ا اكي مو ْبا...الاَتَمَنَّ
مو بو اَعائي نو ْب،اَفَتْمثو اَهاَعَّْمو ََ اا ُه قـدر و من لـت اـود را بـا  3؛َع
ه پوشـیده و پنهـان اسـت، کـوچک باال برید    و زیـاده از امـوری کتغافل نسبت به امور پست و 

شوند     و با چشم بر هم نهادن از دقت بـیش از حـد  جویان شما زیاد می عی  هکنید متجسس ن
 «   نیدکدر ج ئیات، ب رگواری اود را  ابت 

سفوا»فرمایـد:  سوره حجرات است که می 12حدیث مذکور شرح آیه  ؛ موشـمافی و ال َتَجَسّ
، از دقـت با چشم بر هم نهـادن»به همین دلیل است که حضرت فرموده است: «  تجسس نمنید

 « بیش از حد در ج ئیات، ب رگواری اود را  ابت کنید
 افزایی . حلم3

ها، عنصـری  حلم و بردباری، نقش بسیار مهمی در سالمت زنـدگی انسـان دارد و در عصـبانیت
آور است  تغافل، نقش مهمـی در تقویـت ایـن صـفت  مهم برای نجات از افراط و رفتارهای شرم

                                                           

  451 ، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلم الواحد بن محمد تمیمی آمدی،دعب  1
  13، اردنامه اسمندری، بخشهفت اورنگمثنوی جامی،   عبدالرحمن بن احمد 2
  16، باب 64، ص 75 ، ج بحاراألنوارمحمدباقر مجلسی،   3
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أ »نقل شده است:  دارد؛ چنانمه از امام علی اافو ََّباَكاُته َي جاأو االا هـیچ عقلـی  1؛الاَع َ اَكاُتَّ
 «   مانند اود را به نادانی زدن نیست، هیچ حلمی مثل اود را به ۀفلت زدن نیست

 . شایستگی ستایش مردم4

 گیرند؛ چنانمـه امیرالمـؤمنین علـی کسانی که توان تغافل دارند، مورد ستایش دیگران قرار می
َكا»است: فرموده  داومنو َُ َّ َو ادای متعال نیـ  «  ن تا مورد ستایش قرار گیریکپوشی  چشم 2؛َتااَف ا
اس»عمران فرموده است:  سوره آل 134در آیه  ا َُّه عافتَناَعني

ُْ و بدین وسیله عفو کردن مـردم را «  َلا 
   شود  ستوده و این صفت را از اوصاف اهل تقوا شمرده است که سب  جل  محبت اداوند می

 عفو و تغافل یوسف

، یک نمونه از تغافل و بخشش در ارتباط با اعضای اانواده است  وقتی قصه حضرت یوسف
ـ نسبت داده شـد، برادرانـی کـه آن همـه  سرقتی سااتگی به بنیامین  ـ برادر حضرت یوسف

ند  کرده بودند؛ تهمتی را که در کودکی به یوسف زده شده بود، تمرار کرد ظلم در ح  یوسف
ه برادرش )یوسـف( کند، چی  عجیبی نیست؛ چرا کرحمانه گفتند که اگر این جوان دزدی  آنان بی

هـا از مـا  پدر و مادرند و حساب آن که هر دو از یکاری شده است؛ زیرا ک  چنین منی  قباًل مرت
اواستند اط فاصـلی میـان  ه از مادر دیگری هستیم، جداست  اگر چه آنان با این جسارت میک

 پیوند دهند، اما حضرت یوسـف شند و سرنوشت او را با برادرش یوسفماود و بنیامین ب
سـوره یوسـف  77در عین رنجیدن، تغافل کرد و دروغ آنـان را بـه رویشـان نیـاورد  قـرآن در آیـه 

ها ُیوُسُف في»فرمایـد:  می ُل َفَأَسرَّ ِرق  َفَقد  َسَرَق َأخ  َلُه ِمن  َقب  ِدها َلُهف   نَ   قاُلوا ِإن  َیس  ِسِه َو َل   ُیب  ف 
َلُ  ِبما َتِصُفون ُه َأع  ُت   َشرٌّ َمکانًا َو اللَّ  «  قاَل َأن 

چقدر نسبت به اعضای اانواده و برادرانش گذشـت  دهد که یوسف ادامه ماجرا نشان می
 را شنااتند سوره یوسف در مورد زمانی که برادران، یوسف 92تا  89نشان داد  قرآن در آیات 

 فرماید:  و از رفتارها و سخنان اود شرمنده شدند؛ می
ردیـد؟ که نادان بودید، به یاد دارید که با یوسف و برادرش چـه ک)یوسف( گفت: آیا زمانی را 

گفتند: شگفتا! آیا تو اود یوسفی؟! گفت: من یوسفم و این بـرادر مـن اسـت     گفتنـد: بـه اـدا 
ار بـودیم  )یوسـف( گفـت: کـه ما اطاکبخشید و به راستی  ه ادا تو را بر ما برتریکسوگند یقینًا 
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ترین مهربانـان  آمـرزد و او مهربـان امروز هیچ مالمت و سرزنشی بر شما نیست، ادا شـما را می
 است 

حتی منتظر عذراواهی برادرانش نشد و آنان را بخشـید  بـر اسـاس ایـن  حضرت یوسف
در حفظ اصول اعتقادی اویش و عدم تسلیم  سبک زندگی قرآنی، افراد با ایمان در عین قاطعیت

نند، باید تا ک ها را به راه اطا دعوت می ه با آنان دشمنی دارند و یا آنکدر مقابل همسر و فرزندانی 
توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دریـم نمننـد؛ زیـرا چنـین ااالقـی،  ه میکآنجا 

 1ه اط اطاعت اداوند است ای برای تربیت و باز گرداندن آنان ب وسیله
آاچهبرویاافصهل عر  خکاهر چ رهیای ر 

 

 


 

شرررکوهه یزیاگرررر رررههرررمم ه ررر م زچرررم
 

و رر   اخکاررره خکاهرر بررروازو ررر ا چزیو
 


 


 

2شررکوگکاررههه رر م گرررافهفرر و میررهنز ی
 

 شرایط عفو و تغافل
انـد و اگـر  که والدین اطـایش را فهمیده   تغافل در مواردی است که عضو اانواده متوجه نشود1

شود و گناه  تفاوتی پدر و مادر در مقابل اشتباه فرزندشان تلقی می متوجه شود، این تغافل نوعی بی
کنـد و  کند  برای مثال فرزندی در مقابل پدرش به مـادرش تـوهین می برای فرزند عادی جلوه می

تنهـا گذشـت و  دهـد  ایـن سـموت نـه  العملی از اود نشان نمی پدر ضمن سموت هیچ عمس
 شود   تغافل نیست؛ بلمه باعث جری شدن فرزند در این عمل قبیح و زشت می

  گذشت و تغافل و بخشیدن به این معنی نیست که بـه اعضـای اـانواده آزادی مطلـ  داده 2
د اطاکـار گونه نظارت و ارشاد و هدایتی در کار نباشد؛ زیرا افراط در عفو و تغافل، فر شود و هیچ

 رو باید برنامه تربیتی میانه انتخاب شود  آورد  از این اعتنا نسبت به مسائل بار می را جسورتر و بی
در  ها جای  است، بسیار مهم است  امـام علـی   شناات مواردی که عفو و تغافل در آن3

ا»این باره فرموده است:  ا ُده اَعني  ي
َاافو اُته ْباكي

ا اَ ْوَد َبكو ُو ابياَلاَعظ  مو
َناْ الو امي ى  قدر و من لـت اـود را بـا  3؛ني

 « وچک باال بریدکتغافل نسبت به امور پست و 
                                                           

   204ـ  206 ، ص24  ، جتفسیر نمونهاصر ممارم شیرازی،   ن1
  161 ، ۀ لیات، ۀ لوحشی بافقی اشعاربرترین گزیده وحشی بافقی، الدین محمد    کمال2
  180، ص مشکاة االنوار فی غرر االخبار،   علی بن حسن طبرسی3
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

ه مـساز زندگی نیسـت؛ بل ه تغافل مربوط به امور مهم و سرنوشتکدهد  این حدیث نشان می
ساز ندارنـد  بنـابراین  ه در زندگی نقش حیاتی و سرنوشتکمربوط به امور ج ئی و مسائلی است 

ر و انتقاد سازنده ندارد؛ زیرا امر به معروف و نهـی از ممنافاتی با امر به معروف و نهی از من تغافل،
ه از محـدوده تغافـل بیـرون اسـت و انتقـاد سـازنده، کر مربوط به واجبات و محرمات است ممن

ه تغافل کای دارد؛ در حالی  ه در سرنوشت فرد و جامعه ا ر قابل مالحظهکمربوط به اموری است 
پوشی و مخفـی مانـدن آن  ه مصلحت در پردهکربوط به امور ج ئی و شخصی و یا عیوبی است م

 1است 
 فهرست منابع

 ق 1404،  ، قم: جامعه مدرسین تحف العقولشعبه حرانی، حسن بن علی،  ابن  1

 تا  ، بیروت: دارصادر، بیمسند احمدحنبل، احمد،  ابن  2
 ش 1389هم، قم: بوستان کتاب، چاپ بیست و ن ،آیین همسردارى امینی، ابراهیم،  3

ال مان فروزانفر، چـاپ اول،  ، تصحیح بدیعکلیات شمس تبریزىالدین محمد،  بلخی، جالل  4
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 ش 1378مطالعات ایرانی، 

، تصـحیح صـفوان عـدنان المفردات فري غریرب القررآنراۀ  اصفهانی، حسین بن محمد،   7
 ق 1412داودی، چاپ اول، بیروت ـ دمش : دارالقلم ـ دارالشامیه، 

ششـم، قـم: منشـورات شـریف رضـی، ، چـاپ مکرارم االخرالقطبرسی، حسن بن فضل،   8
 ق 1392

، چاپ دوم، نجف: ممتبـا الحیدریـا، مشکاة االنوار فی غرر االخبارطبرسی، علی بن حسن،   9
 ش 1385

 ق 1409، چپ دوم، قم : نشر هجرت، کتاب العین فراهیدی، الیل بن احمد،  10

 ، تصحیح حسـین حسـنی بیرجنـدی،عیون الحکم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد،   11
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 های افزایش استحکام خانواده روش
 با تأکيد بر بيانات مقام معظم رهبری

*مرضیهقنرری

 مقدمه
ها و نخستین کانون تمـدن  اانواده، رکن اساسی هر جامعه و نقطه آۀازین زندگی اجتماعی انسان

اندازهای روشـنی را در افـ  پیشـرفت  چشـمو آرامش بشری است  استحمام این بنـای مقـدس، 
اجتما  ترسیم اواهد کرد  از نگاه اسالم، اانواده یمـی از نهادهـای زیربنـایی بنیـاد هسـتی و از 

شـمل « اـانواده مطلـوب»بـا وجـود « جامعـه مطلـوب»سااتارهای اصلی جامعه است؛ زیرا 
طیبـه   ای طیبه است  کلمه لمهاانواده، ک»فرمود:  ای که رهبر فرزانه انقالب اانوده1گیرد؛ می

اش این است که وقتی یک جـایی بـه وجـود آمـد، مرتـ  از اـود برکـت و نیمـی  هم ااصیت
طیبه، همان چی هایی است که ادای متعـال آن   دهد  کلمه تراود و به پیرامون اودش نفوذ می می

امـام  بـا توجـه بـه منظومـه فمـری 2« را با همان اسـاس صـحیح بـه بشـر اهـدا کـرده  اسـت 
گیـری از آیـات و  مبنی بر استحمام اانواده، بر آن شدیم که مبـانی ایشـان را بـا بهره ای اامنه

های زیـر سـامان  رو در محور تبیین نماییم؛ ا رپیش« های استحمام اانوده روش»روایات، درباره 
 یافته است 

 نقش زن در خانواده  
هاسـت؛  قرب الهـی از طریـ  تمامـل انسان ها، رسیدن به مقام از آنجا که هدف از القت انسان

                                                           

  دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم* 
  19/08/1386، «کانون گرم اانواده»، ای الله سید علی اامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت   پایگاه اطال 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21429  
   همان 2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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توانـد بـا شـموفایی  اداوند تمام هسـتی را در مسـیر کمـال انسـان قـرار داده اسـت و انسـان می
ای از قـرب الهـی نائـل شـود؛ چنانمـه  مند و بـه درجـه استعدادهای اویش، از حیات طیبه بهره

ىا م»فرموده است:  پیامبراکرم َُ َ اإذ اَنَظَناإ جو ا َُنَّ أ إَفَّ اَنَظَنا ََُّّ ت ي
َُ اَلَنَظَنَاإ تي ي

َ
ُأااَتعأاُى َنو تهي

َُ اَنَظأَنااإ
َُ يا ََ وقتی مردی به همسر اود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند، اداوند به دیـده رحمـت  1؛ َُنَّ

گیرند و محبت به یمدیگر و  در این صورت فرزندان نی  از والدین الگو می«  کند به آن دو نگاه می
أْنا»در روایت دیگری فرمـوده اسـت:  دهند  پیامبر اکرم ه اود قرار میوالدین را سرلوح مأاامي

ْتََّهأا َُ ا ِي تأا أأااَلوي اَنهابي ِي أتا ِي ا اَسََّ ي  ي
ٍَ با ْناعي هاامي

َُ اكاَفاَخْتنً ا ْناماءاإالَّ ْنَكً امي َُ  اَتْس ياَزْلَجهاا
َ
ْمنو هـیچ  2؛ ي

و برایش بهتر از یـک سـال ای آب به شوهرش بنوشاند، مگر آنمه این عمل ا زنی  نیست که جرعه
در ایـن صـورت تعامـل «  هایش را به عبادت سزری کنـد باشد که روزهایش را روزه بگیرد و ش 

پذیری شـمل اواهـد گرفـت  اعضای اانواده با یمدیگر، بر پایه عش ، محبت، آرامش و اطاعت
مـوده فر روست کـه رهبـر معظـم انقـالب که نقش اساسی در استحمام اانواده دارد؛ از این

دانند، بنده عقیده ندارم بـه اینمـه  داری است  همه می ترین وظایف زن، اانه یمی از مهم»است: 
ها نباید در مشاۀل اجتماعی و سیاسی کار کنند  نه، اشمالی ندارد؛ امـا اگـر چنانچـه ایـن بـه  زن

داری یـک  نهشود گناه  اا داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این می معنای این باشد که ما به اانه
   3« ساز شغل است؛ شغل ب رگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده

 های استحکام خانواده   روش
 شود: ها اشاره می هایی برای استحمام بنیان اانواده وجود دارد که در اینجا به بخشی از آن روش

 افزایی  . محبت1

ط والدین و فرزتـدان، تـا اهمیت محبت و عش  حقیقی در استحمام روابط زوجین و تحمیم رواب
 فرموده است:  ای آنجاست که امام اامنه

شقی که تعبیر می امروز در دنیا تعبیر بدی از محبت می هـا، آن محبـت  کننـد، این کنند  این ع 
واقعی نیست  این، همان حالت هیجان جنسی است      آن چی ی که با ارزش است، آن محبت 
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احساس مسئولیت متقابل بین داتر و پسر است کـه بداننـد  عمی  و صمیمی و ادایی و همراه با
کنند  این، آن محبتی است که اـانواده بـر  حاال بعد از این، یک واحدند و یک هدف را دنبال می

   1گیرد  اساس آن شمل می
طبیعـت الهـی  زن و »از نظر ایشان محبت اولیه میان زن و مرد، امری ذاتی و طبیعـی اسـت: 

آورد که آن رابطه، رابطـه  وجود میاده، طبیعتی است که برای زن و برای مرد به مرد در محیط اانو
ََ »فرماید:  استناد ایشان به این آیه شریفه است که می 2« عش  و مهربانی است َوِمن  آَیاِتِه َأن  َخَلف

َنُک   َمفَوَدّ  َها َوَجَعَل َب   ُکُنوا ِإَل   َواًجا ِلَتس  ُفِسُک   َأز  ِق ِلَقفو  ق َلُک   ِمن  َأن  َََیفا ِلفََل  ًً ِإَنّ ِففي ََِٰ َمف  ِ ٌَ ًة َو 
ُروَن  های او اینمه همسرانی از جنس اودتان برای شما آفریـد تـا در کنـار آنـان  و از نشانه 3؛َیَتَفَکّ

هایی اسـت بـرای گروهـی کـه  تان مودت و رحمت قرار داد  در این نشـانه آرامش یابید و در میان
یفه بیشتر بر حفظ محبت تأکید دارد  اهمیت ایـن مسـئله در روایـات این آیه شر«  کنند تفمر می

هأاا»فرموده است:  ادا نیاز تا آنجاست که رسول أناَوَّبي امي ُو أهَأ ََ االا كي بُّ َي
يا و اإنَّ اَُُّنو ي  ي

جو ا ُنه َوا و
آن حضرت در حـدیث «  این سخن مرد به زن که دوستت دارم، هرگ  از دل زن بیرون نرود 4؛وكد 

ا»به همسر را نشانه اف ایش ایمان معرفـی کـرده و فرمـوده اسـت:  دیگری محبت ا َُعبأدو ٍَ  ٍ ُأاا ز َّه كو
ا ساءي ااََُّّ  بَّ َو ا ٍَ  ٍ مقام معظـم «  شود تر می دوستی او ف ون هر چه ایمان بنده بیشتر شود، زن5؛إَُاناا ز

در محبـت »فرمایـد:  دانـد و می رهبری تداوم اانواده را در محبت و رعایت حقـوق یمـدیگر می
صورتی اواهد ماند که طرفین حقوق یمدیگر و حـدود اـود را رعایـت کننـد و از آن تخطـی و 
تجاوز نمنند؛ یعنی در واقع هر کدام از این دو طرف که دو شریک هستند و بـا هـم زنـدگی را بنـا 

کنند، سعی کنند که جایگاه اود را در دل و ذهن و فمر طرف مقابل، جایگاه راسـخ و نافـذی  می
   6« دهندقرار 
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 . رفق و مدارا2

بـه « مدارا»و  1دادن و نرمخویی در برابر تنداوییمعنی کاری را اوب انجام  در لغت، به« رف »
هـای  رفـ  و مـدارا در زنـدگی، از ارزش 2کردن است معنی نرمی، مالطفت، مالیمت و احتیاط

رار از سوی فرد، چـه در واالی انسانی است که مورد تأکید اسالم است و  رعایت سازگاری و مدا
ها صفت و رفتار ااالقی دیگـر  محیط اجتماعی و چه در محیط اانوادگی، زمینه ظهور و بروز ده

ها،  ویژه بازاوردهای مثبت سازگاری در اانواده و در براـورد بـا ناسـازگاری آورد؛ به را فراهم می
های همیشـگی انبیـا  شـیوهبیش از هر رفتار دیگری  مربخش اواهد بود  رعایت اصل مـدارا، از 

هـای تبلیغـی و در براـورد بـا مـردم، آن را سـرلوحه امـور قـرار  بوده است که همواره در فعالیت
أأي»فرمایــد:  می ادا دادنــد؛ چنانمــه رســول می َمَنني

َ
أأيااو اااَبك  أأاسي ا َُّه أأَد َب  ي ُو اااكي ٍَ ءي

َ
أأَ أأياكي َمَنني

َ
أأااو َُ َك

َن ئيض َُ
ُْ ردم فرمان داد، چنانمه بـه بـر پـا داشـتن واجبـات فرمـانم پروردگارم مرا به مدارای با م 3؛  

 «   داد
روست که فرد بایـد  آن  ویژه همسر از دیدگاه اسالم، از اهمیت سازگاری با اعضای اانواده و به

های بـروز  ارتباط اود با همسرش را بر اساس صلح، آشتی و همنوایی قرار دهد و بموشـد زمینـه
مسر اود از بین ببرد یا به حداقل مممن کـاهش دهـد  سـازگاری بـا تنش و ن ا  را در ارتباط با ه

هـای الهـی او  توان همنوایی با او دانست تا جایی که بـه اودشـموفایی فـرد و ارزش همسر را می
نگـرفتن از ، یمی از عوامل استحمام اانواده را مـدارا و ایـراد آسی  ن ند  مقام معظم رهبری

های  اصـوص سـال شان زوجین باید در تمامی دوران زنـدگی و بهاز نظر ای 4است  همسر دانسته
زیرا سـازگاری  5اول با یمدیگر سازگاری داشته باشند که این سازش، از  نو  سازش اوب است؛

ایشان مراد از سازش را تطبیـ  دادن اـود بـا  6شود  ها و استحمام پیوندها می موج  ن دیمی دل
                                                           

  149، ص 5، ج العین  الیل بن احمد فراهیدی، 1
  255، ص 14، ج لسان العربمنظور،    محمد بن ممرم ابن2
  117، ص 2، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 3
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مقابل قابل اصالح است، اصالحش نماید؛ و گرنه بـا او شرایط زندگی دانسته است که اگر طرف 
َبـرد و  بگو مگو، دوستی طـوالنی را از بـین می»در این باره فرموده است:  امام هادی  1بسازد 

کشاند و کمترین ا ر بگو مگو این اسـت کـه هـر کـدام از دو طـرف  رابطه محمم را به جدایی می
تـرین عامـل قطـع رابطـه  پـی پیـروزی بـودن، مهماواهد بر دیگری پیروز شـود و همـین در  می

 2« است
بر این اساس رف  و مدارا، از عوامل تحمیم نظام اـانواده اسـت  فرمانـدهان شـهدای دفـا  

کردند  همسـر شـهید محمـدابراهیم  مقدس همین ااالق را داشتند که با همسران اود مدارا می
 گوید:  همت می

و بعضـی از چی هـایی را کـه دوسـتان و اش  ابراهیم کمدی داشت که وسایل شخصـی
کـرد  روزی بـدون اجـازه او و از سـر  دادنـد، در آن نگهـداری می نیروهایش بـه او می

های شهدا بـود  ها نامه های داال کمد افتاد  آن کنجماوی سر کمد رفتم  چشمم به نامه
رگشـت و ها را برداشتم و اوانـدم  وقتـی ب کرد  چندتایی از آن که ابراهیم نگهداری می

ماجرا را متوجه شد، ناراحتی را در چهـره او دیـدم  آمـاده هـر نـو  رفتـاری بـودم و بـه 
اش  اش را پهن کرد و مشغول نماز شـد تـا نـاراحتی اشتباهم پی برده بودم، اما او سجاده

فروکش کند  این نو  رفتارها و مدارای ابراهیم با اشتباه من، بیش از هر کـار دیگـری در 
 3ت من تأ یر داش

َهأاا»درباره مدارا با همسر فرموده اسـت:  امام علی َُ أََّْبَ ا ال َسأنا ُصُّ أا ا ََ أي اكأ ا َأااَعَّي َفأَد بي
َااعتشک ُو ات باصـفا  همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیمی همنشینی کن تا زنـدگی 4؛َفَتْص

 « شود
 داری و رازداری . امانت3

هـای اـانواده سـالم اسـت کـه زن بایـد در  ه، از ویژگیداری زن در برابر اموال مرد اانواد امانت
دار اسـرار و مشـمالت دااـل اـانواده باشـد؛  ها و نیـ  امانـت حضور و ۀیاب مرد حافظ دارایی

معتقد است یمی رفتارهایی را که منجر به اسـتحمام اـانواده  چنانمه  مقام معظم رهبری هم
                                                           

   همان 1
  370، ص 75 ، ج بحاراألنوار  محمدباقر مجلسی، 2
  33و  32، ص سرداران آسمانی، همسران زمینی  رضا آبیار، 3
  3، ح 120، ص 14، ج وسائل الشیعة  محمد بن حسن حر عاملی، 4
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را حفظ کنند، زن نبایـد راز شـوهر را پـیش  زن و شوهر باید راز هم»داری است:  شود، امانت می
کسی بازگو کند    حواستان جمع باشد، اسرار هم را محمم نگه دارید تا زندگی انشاءالله شـیرین 

هـای دینـی دارد؛ چنانمـه امـام  ، ریشـه درآموزهاین مبنای رهبر انقـالب 1« و مستحمم شود
أ»فرموده است:  رضا َدً اختن امي افائي اَعْبد  ٍَ ذ اَأاَهاَعَّْهأاامااَ فا الا ي ْت و ذ اَبوأأااَسأنه ا ي ََّ ا ُي اِأا ْناَزْلَجأ ا

أ يا ُي هااَلاما سي
ُْ افىاَن َظْت و ُي آدمی سودی بهتر از همسر شابسته به چنگ نیاورده است؛ همسری که  2؛ََ

شوهرش با دیدن او اوشحال شود و هر گاه از وی دور شود، در ۀیابش نگهبان اـود و امـوال او 
 «   باشد

هایی است که اف ون بر جل  رضایت همسر، جل  رضایت اداوند  ی از اصلتدار امانت
َماَنأ »فرموده است:  دارد؛ چنانمه امام علی را نی  در پی ا ِْلَ ْتأ ي

َُ
اإي َُ أ به ََ اَعْبأدً ا

أ و ا َُّه ُه ََ
َ
َذ او  3« إي

چهـار »فرمـوده اسـت:  شود؛ چنانمه امام صـادق داری موج  کامل شدن دین نی  می امانت
است که اگر در هر کس باشد، مؤمن است؛ اگر چه از فرق سر تا پاها ۀـرق در گنـاه باشـد:  چی 

قرآن نی  یمی از صفات زنان صالح را حفظ اسرار دانسته  4« راستگویی، حیا، حسن ال  و شمر
ُه ...»و فرموده است:  ِفَظ اللَّ َِ ِب ِبما  َغ   ِ  ِلل  ِ  ِاِفظا ُِ قاِنتا اِلُا الح، زنـانی و زنان صـ 5؛َفالصَّ

هستند که متواضع هستند و در ۀیاب )همسر اود( اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که ادا 
بر اساس این آیه شریفه زنان صالح و درسـتمار، زنـانی «  کنند برای آنان قرار داده است، حفظ می

، بلمـه در ۀیـاب فروتن هستند که  در قبال اانواده اود متعهدند و نه تنها در حضور مرد اانواده
او نی  در برابر دارایی، ناموس، آبرو، اسـرار و هـر چیـ ی کـه بـه شخصـیت مـرد مربـوط اسـت، 

چنین زنانی، مطیع امر اداوند و همسران اـود هسـتند کـه حقـوق و در واقع  6دار هستند  امانت
    7کنند  شان را حفظ می احترام همسران

ام تـا بـه مـن از  ای شیخ! ن د تو آمده»و گفت:  الخیر آمد روزی شخصی ن د شیخ ابوسعید ابو

                                                           

  30/03/1383  بیاناتی از رهبر انقالب در مراسم عقد ازدواج،  1
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او فـردا «  برگرد و فردا بیا تا راز ح  به تـو بیـاموزم»شیخ به او گفت: «  اسرار ح  چی ی بیاموزی
گذارنـد(  ن د شیخ آمد  شیخ موشی را در درون ُحقه )قوطی یا ظرف کوچمی که در آن جواهر می

وقتی آن شخص آمد، شیخ آن ُحقـه را بـه او داد و گفـت: نهاده و سر ُحقه را نی  محمم بسته بود  
آن مرد آن ُحقه را با اود برد، ولی سر انجـام «  ُحقه را ببر، ولی بموش که مبادا سر آن را باز کنی»

هـوای   ور شد که در میان این ُحقه چیست و چه رازی وجـود دارد؟! وسوسـه آتش هوس او شعله
آن را باز کرد  ناگاه موشی از آن بیـرون جسـت و فـرار کـرد  او نفس، او را واداشت تا سرانجام سر 

ای »شـیخ گفـت: «  من از تو سّر ادا اواستم، تو موشی بـه مـن دادی؟»ن د شیخ آمد و گفت: 
را پنهان کنی؛ چگونـه سـّر الهـی را بـه تـو  درویش! ما موشی در ُحقه به تو دادیم، تو نتوانستی آن 

   1« را نگاه داری؟ دهیم که آن 
گف پیفمرربرههرربرههررادف 

 
زیووگروو رهمراوخرک  تفر 

 

وااههرهچزکنو زمرییپندرهنشرکو
  

2هرررآنچهرهرررنی  رریهنشررکو


 پوشی . عيب4

در این اصوص فرموده اسـت:  زن و مرد باید عیوب یمدیگررا بزوشانند  رهبر فرزانه انقالب
مجبورید او را تحمل کنید، تحمل کنید که او هـم  اگر دیدید که همسرتان یک نقطه عیبی دارد و»

فهمد، عی  دیگـری  کند  آدم عی  اودش را که نمی زمان دارد یک عیبی را از شما تحمل می هم
فهمد  پس بنا بگذارید بر تحمل  اگر چنانچه قابل اصـالح اسـت، اصـالحش کنیـد؛ اگـر  را می

گوشی همسران در مقابل یمدیگر  درباره عی  قرآن نی  3« شود کرد، با او بسازید دیدید کاری نمی
ُهن»فرماید:  می ُک   َو َأنُت   ِلَباس  لَّ لباس انسان را از گرما و سـرما و اطـر حفـظ  4« ... ُهنَّ ِلَباس  لَّ
پوشاند و نی  زینت بدن انسان است  بنا بر این تشبیه، زوجـین همـدیگر را از  کند، عیوب را می می

پوشانند، وسیله آسایش و آرامش یمدیگرند و هـر یـک  عیوب هم را می کنند، انحرافات حفظ می

                                                           

  282، ص 5، ج داستان دوستانمحمد محمدی اشتهاردی،   1.
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نی  معتقد است کـه ایـن عبـارت اسـتعاره  عالمه طباطبایی 1شوند  زینت دیگری محسوب می
آن در میـان  است از اینمه هر یک از زوجین طرف دیگر اود را از رفتن به فس  و فجور و اشـاعه

کـه  از آنجـا 2حقیقت مرد لباس زن، و زن سـاتر مـرد اسـت  کند؛ پس در افراد نو  جلوگیری می
بنابراین زن و مـرد دو  3اند  کند، زن و مرد به لباس تشبیه شده پوشاند و حفظ می لباس انسان را می

که هر یـک بـدون ای گونه جنس مممل یمدیگر و عامل شموفایی، نشاط و پرورش هم هستند؛ به
  سازش در روابط زن و مرد را سازشی نیمو دانسـته یمقام معظم رهبر 4دیگری، ناقص است 

های همسر نباید منجر به دلسردی شود؛ زیـرا  و توصیه نموده است که کمبودها، نقایص و ضعف
   5 عی  و نقص نیست  آل و بی هیچ انسانی ایده

 افزایی  آرامش .5

بـرای ارضـای نیازهـای ترین بسـتر  بخش ترین و رضایت شناسان محیط اانواده، امن از نظر روان
ها  ترین مؤلفه ویژه آرامش روانی است  محبت، ۀمخواری و پذیرش یمدیگر که از مهم روانی و به

شود  در چنـین  و ضروریات زندگی اجتماعی است؛ به بهترین وجه در اانواده مطلوب تأمین می
راحتی در کنار همسر ای زن و مرد به دلیل روابط صمیمی و اوب، در زمان ۀم و اندوه به  اانواده

رسند  اگر چه رهبری اانواده به عهده مرد است، ولی زن به سـب  عواطـف و  اود به آرامش می
احساسات قوی زنانگی، نقش اصلی و مؤ رتری را در تأمین آرامش و سالمت روانی اانواده ایفـا 

آرامش مرد در  6های بیشتری به زن داده شده است  روست که در اانه مسئولیت کند؛ از همین می
البتـه آرامـش واقعـی و  7ورود به من ل، یافتن محیط امن اانه، زن دلسوز و مهربان و امین اسـت 

َل »فرماید:  روست که اداوند می گیرد؛ از همین اصیل از ایمان زوجین نشئت می ََ ف فذأ َأن  ُهفَو الَّ
                                                           

  650، ص 1، ج تفسیر نمونه  ناصر ممارم شیرازی، 1
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، «ده در سبک زندگی امام علی) ( و حضرت زهـرا)س(عوامل آرامش در اانوا»  مجید معارف و احمد قماشچی، 6

  98ص 
  30/03/1383بیاناتی از رهبر انقالب در مراسم عقد ازدواج،    7

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1137 
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ًَ في ک َن داُدوا إیمانًا َمَع إی  السَّ  َ ِمن َن ِلَ  ُمؤ  هـای  او کسی است که آرامش را در دل 1؛ماِنِه   ُقُلوِب ال 
ها و زمـین از آن اداسـت و  شان بیف اینـد؛ لشـمریان آسـمان مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمان

 درباره  نور ایمان در قل  آدمی فرموده است:  امام امینی«  اداوند دانا و حمیم است
یده باشـد، دارای طمأنینـه،  بـات، تـأنی و و معرفت کمال مطل  تاب توحید قلبی که در آن نور

داند و زمام امـر موجـودات را بـه دسـت اـود  قرار است که مجاری امور را به قدرت اداوند می
هـای  قراری نـدارد  اگـر قلبـی در حجاب زدگی و بی داند  چنین قلبی اضطراب و شتاب ها نمی آن

ی اوفناک است و طمأنینه قلـ  را اودبینی، شهوات و لذات حیوانی باشد؛ از فوت لذات حیوان
   2کند  زدگی اقدام می عجله و شتاب از دست داده و در کارها با

 گوید:  می همسر گرامی مقام معظم رهبری 
ترین نقش من، حفظ جو آرامش اانه بود؛ طوری کـه ایشـان بتواننـد  کنم ب رگ فمر می

شـان را از نگرانـی در مـورد با ایال راحت به کارشان ادامه دهند  من سعی داشتم تا ای
رفتم، از  اود و فرزندانم دور نگهدارم  گاهی اوقات که برای مالقات ایشان به زندان می

شـان دربـاره  گفتم و در پاسـخ بـه سؤاالت مشمالتی که داشتیم؛ چی ی به ایشـان نمـی
هـایی  دادم  برای مثـال طـی مالقات وضعیت اودم و فرزندان صرفًا ابرهای اوب می

نوشـتم،  هایی که در دوران تبعید بـرای ایشـان می ایشان در زندان داشتم یا در نامه که با
 3نوشتم  گفتم و نمی هرگ  چی ی در مورد بیماری فرزندان نمی

 پذیری . اطاعت6

کنـد  در  ازدواج، قرارداد مقدسی میان زن و مرد است که حقوق و وظایفی برای زوجین ایجاد می
اُمفوَن َعَلف  »ین ه ینه زندگی اانواده بر عهده مـرد اسـت: حقوق اسالم، انفاق و تأم جفاُل َقوَّ الرِّ

َضُه   َعل  ُه َبع  َل اللَّ ساِء ِبما َفضَّ ضق ...  النِّ زن نی  در مقابـل، مملـف اسـت کـه از مـرد بـه  4« َبع 
با توجه به آیه فـوق، سرپرسـتی اانـه و  عنوان رئیس اانواده اطاعت کند  مقام معظم رهبری

 دانند، البته این به معنی حمومت مطل  مرد در اانواده نیست:  ت اانه را ازآن مرد میمعیش
                                                           

  4  فتح: 1
  263و  362، صشرح جنود عقل و جهل الله موسوی امینی،   سید روح2
ــه ویژگی»، رســانی بــالغ   پایگــاه اطال 3 ، «هــای اــانواده مطلــوب از منظــر مقــام معظــم رهبــری نگــاهی ب

  16274، کد ابر: 22/05/1400
https://www.balagh.ir/content/16274  

  34  نساء: 4
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این طور هم نیست که بگوییم همه جا اانم باید از آقا تبعیت کند؛ نخیر  چنین چی ی نـه در 
، معنایش این نیست کـه زن بایسـتی در «الّرجاُل َقّواموَن عل  الّنساءِ »اسالم داریم و نه در شر   

های بـدتر از اروپـا و مقلـد اروپـا،  امور تابع شوهر باشد  نه! یا مثل برای از این اروپا ندیده  مهه
بگوییم که زن بایستی همه کاره باشد و مرد باید تابع باشد؛ نه این هم ۀلط اسـت  بـاالاره دو تـا 

ینجا از سـلیقه و جا زن کوتاه بیاید  یمی ا جا مرد کوتاه بیاید، یک شریک و دو تا رفی  هستید، یک
   1اواست اود بگذرد، دیگری در جای دیگر تا بتوانید بایمدیگر زندگی کنید 

حـ  اسـت و نبایـد در حـ  زن از نظر ایشان زن نی  همانند مرد در محیط اانواده، صـاح  
سرپرسـتی مـدیریت مـرد در اـانواده، ایـن اسـت کـه  بهترین شیوه 2اجبار و تحمیل روا داشت 

هـا  من ل تنهـا بـا حمومـت بـر دل  راد اانه را بر عهده گیرد  به عبارت دیگر ادارهحاکمیت قل  اف
هـا حمومـت  شود؛ زیرا هر گاه بـر دل مؤ ر واقع نمی  پذیر است و تسلط بر جسم به تنهایی اممان

   3  شود، فرمانبری حتمی است و نیازی به اشونت و اعمال زور نیست

 فهرست منابع
 کتب

 ق 1414، چاپ سوم، بیروت: دار صادر، لسان العربممرم،  منظور، محمد بن ابن .1
 ش 1400قم: بوستان کتاب، ، سرداران آسمانی، همسران زمینیآبیار، رضا،  .2

، تصـحیح رینولـد نیملسـون، تهـران: انتشـارات مثنروى معنروىالدین محمد،  بلخی، جالل .3
 ش 1400ققنوس، 

 ش 1382دنیای دانش،  «، چاپ چهارم، تهرانالفصاحه  نهجپاینده، الوالقاسم،  .4

، چـاپ اول، مشـهد: آسـتانا هدایة األمة إلی أحکام األئمرةحسن، حر عاملی، محمد بن .5
 ق 1414الرضویا المقدسا، 

 ق 1413، البیت ، چاپ اول، قم: مؤسسه آلقرب اإلسنادحمیری، عبدالله بن جعفر،  .6

                                                           

اللـه  حـ  کرامـت زن از منظـر آیت»، ای الله سید علـی اامنـه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت   پایگاه اطال 1
  09/06/1401،«ای اامنه

https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=50835  
  30/07/1376  بیانات در  دیدار جمعی از زنان، 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2859 
  25و  24، ص خانواده در اسالم  حسین مظاهری، 3
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 المتـاب ردا :روتیـب ،الکشراف عرن حقرائق غروامض التنزیرلزمخشری، محمود بن عمر،  .7
  ق1407 سوم، چاپ ،یالعرب

، چـاپ دوم، قـم: دفتـر انتشـارات المیرزان فری تفسریر القررآنحسین، محمدطباطبایی، سید  .8
 ق 1390اسالمی ، 

، چـاپ سـوم، تهـران: ناصراسـرو، مجمع البیان فی تفسیر القررآنحسن، بن  طبرسی، فضل .9
 ش 1372

 ق 1410نتشارات هجرت، ، چاپ دوم، قم: االعیناحمد، بن فراهیدی، الیل  .11

اکبر ۀفاری و محمد آاوندی، چاپ چهارم، تهران:  ، علیالکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .11
 ق 1407دار المت  اإلسالمیا، 

، تصحیح حسین حسینی بیرجنـدی، عیون الحکم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد،  .12
 ش 1376چاپ اول، قم: دارالحدیث، 

 ش 1371نمونه، تهران: دارالمت  االسالمیه،  ممارم شیرازی، ناصر، تفسیر .13

، چـاپ پـنجم، قـم: دفتـر تبلیغـات اسـالمی، داستان دوستانمحمدی اشتهاردی، محمد،   .14
 ش 1376

 ش 1388قم: جمال،  ،زن از زبان قرآنمرک  فرهنگ و معارف قرآن،  .15

 ش 1390چاپ اول، قم: شف ،  ،خانواده در اسالممظاهری، حسین،  .16

چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و  ،شرح جنود عقل و جهلالله،  وحموسوی امینی، سید ر .17
 ق 1377، نشر آ ار امام امینی

، چاپ اول، قم: مؤسسـه مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلتقی، نوری، حسین بن محمد .18
 ق 1408، البیت آل

 ها  مجالت و سایت

  ای امنهالله سید علی ا رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت پایگاه اطال   1

هـای اـانواده مطلـوب از منظـر مقـام معظـم  نگـاهی بـه ویژگی»رسانی بالغ،  پایگاه اطال   2
  16274، کد ابر: » ،22/05/1400رهبری

و  عوامل آرامش در اانواده در سبک زندگی امام علـی»معارف، مجید و احمد قماشچی،   3
، زمسـتان 74اره ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبـردی زنـان، شـم«حضرت زهرا

  93ـ  124، ص  1395





 

 

 نقش سبک زندگی غربی در کاهش فرزندآوری

*ه نیهصهلحهن

 مقدمه

هـای رهبـر   ها و نگرانی ترین دۀدۀـه ای ن دیک، یمی از مهم سونامی سالمندی جمعیت در آینده
و نخبگان دلسوز نظام جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت؛ تـا جـایی کـه رهبـر  معظم انقالب

یمی از اطراتی کـه »ب در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه فرمود: انقال
بـرای  1« لرزد؛ این مسـئله جمعیـت اسـت  کند، تن او می وقتی انسان درست به عم  آن فمر می

فرزنـد در سـال  4/6درک مفهوم سونامی سالمندی، کافی است بدانیم که نرخ باروری در ایران از 
، تعـداد ازدواج 1390سقوط کـرده اسـت  همچنـین در سـال  1394در سال  6/1رخ به ن 1364
ه ار کاهش پیدا کرد  تعـداد طـالق در سـال  570، به 1400ه ار بود که این رقم در سال  874

ه ار اف ایش یافـت  نـرخ  200، این عدد به 1400ه ار عدد بود که در سال  143، حدود 1390
ایـن در  2رسـید؛ 1.65، نرخ بـاروری بـه 1400ود که در سال ب 1.79، 1390باروری در سال 

 است   1/2حالی است که حداقل نرخ باروری برای حفظ  بات جمعیت، 
در اطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بس کـه جمعیـت، یمـی از عناصـر قـدرت هـر 
کشور و عاملی مهم در رشد و اعتالی فرهنگ و اقتصـاد آن کشـور اسـت  بـه همـین دلیـل اگـر 

ای همچون نیاز بـه کـار اتبـا   زودی با مشمالت عدیده جمعیت کشوری به سمت پیری برود، به
                                                           

 و کارشناس روانشناسی  آمواته جامعاال هرا شدان* 
  19/09/1392یدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی،   بیانات در د1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721  

  83139، کد ابر: 22/09/1401، «درصدی طالق 40درصدی ازدواج و اف ایش  35کاهش »  نصرنیوز، 2
https://nasrnews.ir/detail/83139 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
 



32       

 

 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

هـای عمیـ  اـانوادگی و  همچنین بحران 1بیگانه برای تولید و رون  اقتصادی مواجه اواهد شد 
تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی یک کشور، از معظالت دیگر کاهش جمعیت است  در این میـان 

تـرین ایـن عوامـل، تـأ یر  اند کـه یمـی از مهم ر کاهش نرخ فرزندآوری مو ر بودهعوامل مهمی د
های مختلف زندگی فـردی، اـانوادگی و اجتمـاعی ایرانیـان  مدرنیته و نفوذ فرهنگ ۀرب در الیه

محوری بنا شده است، اوشبختی و لذت بردن بیشتر از  است؛ فرهنگی که بر پایه اعتقاد به انسان
داند و ایـن کـار را بـا کنتـرل بـاروری و  د کردن تعداد اعضای یک اانواده میزندگی را در محدو

المللی و دسترسـی بـه فضـای  گسترش روزاف ون ارتباطات بین 2کند  کاهش زاد و ولد محق  می
هـای  های اسالمی جای اود را به نظریات و ارزش مجازی نی  سب  شده است بسیاری از ارزش

حالی است که امروزه این نظریات، کارایی اود را حتـی در جوامـع پوسیده ۀربی بدهند  این در 
 اند  ۀربی نی  از دست داده

های سـبک زنـدگی ۀربـی کـه تـأ یر  تـرین شااصـه در این نوشتار برآنیم تا بـه بررسـی مهم
مستقیمی بر نگـرش نسـبت بـه فرزنـدآوری دارنـد، بزـردازیم تـا بتـوانیم بـا آشـنایی و مـدیریت 

 آن، از پیری جمعیت کشور جلوگیری کنیم  های ناشی از آسی 

 های زندگی غربی ترین شاخصه مهم
های اـاص اـود را دارد کـه شـاید بتـوان گفـت از  هـا و شااصـه سبک زندگی ۀربـی، ویژگی

ها مـورد بررسـی قـرار  مل ومات این شیوه زندگی است  در ایـن بخـش براـی از ایـن شااصـه
 گیرد  می

 . اصالت لذت و رفاه فردی1

رهنگ مادیگرای ۀربی، اصالت با رفاه فرد است و هر چی ی که با رفاه او در تضاد باشد؛ باید در ف
حذف شود  فردگرایی، اصطالحی است که در قرن نوزدهم مطـرح شـد و بـه دو نـو  فردگرایـی 

شود  فردگرایی مثبت معطوف به اودباوری، اودشـموفایی، اعتمـاد بـه  مثبت و منفی تقسیم می
فردی است که همگی دارای بار ارزشی مثبت هسـتند؛ امـا فردگرایـی منفـی بـه  نفس و استقالل

الحال و کس  سـود  اودمداری، اودشیفتگی، اتمای افراطی به اود، شادکامی فردی، کیف فی
                                                           

نامه اسـالمی زنـان و اـانواده،  ، پژوهش«زندگی و کاهش جمعیت در ایران بکمدرنیته، تغییر س»  محبوبه جوکار، 1
   41ص 

    42  همان، ص 2
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 شخصی به قیمت متضرر شدن دیگران معطوف است  
 یر قـرار داده و ایران، سااتار اانواده را بـه شـدت تحـت تـأ  امروزه رشد فردگرایی در جامعه

توجه و تمرک  بر فرد و تمایالت او در فرهنگ مدرنیتـه، او را از زنـدگی گروهـی و اـانوادگی دور 
از آنجا که تأکید نگاه اومانیستی یا فردگرای ۀربی بر رفـاه  1کرده و موج  اودبینی او شده است 

ه سبک زندگی ۀربی سرلوح« فرزند کمتر زندگی بهتر»بیشتر فرد و لذت حداکثری اوست، شعار 
هایی کـه فرزنـدآوری بـرای  ها قرار گرفته است؛ زیرا نیاز فرزند بـه مراقبـت و محـدودیت اانواده

شـود    شان می کند، مانع رفاه و آسایش آنان است و م احم کامیابی و اوشبختی والدین ایجاد می
نند، دیر صـاح  فرزنـد ک می  هایی که به سبک ۀربی زندگی بر اساس این دیدگاه معمواًل اانواده

شـان وارد نشـود   ای به رفاه و آسایش کنند که ادشه ای مدیریت می گونه شوند و تربیت او را به   می
این در حالی است که از نگاه دینـی، زنـدگی دنیـوی بـا رنـج و سـختی همـراه اسـت و لـذت و 

فرمایـد:  میروست کـه اداونـد  رستگاری االص تنها در بهشت به دست اواهد آمد؛ از همین
نَساَن ِفي َكَبدق » ِ

َنا اْل  در  عالمه طباطبـایی«  ایم به راستی که ما انسان را در رنج آفریده 2؛َلَقد  َخَلق 
فهمانـد کـه رنـج و  و این تعبیر که القت انسان در کبد اسـت، بـه مـا می»گوید:  ذیل این آیه می

و این معنـا، بـر هـیچ اردمنـدی  مشقت از هر سو و در تمامی شئون حیات بر انسان احاطه دارد
   3« های اندوه و رنج  است ها آمیخته با نامالیمات و مقرون با جرعه پوشیده نیست  در دنیا نعمت

هـای دینـی، تعـابیر زیبـایی از فرزنـد شـده اسـت؛ بـرای مثـال پیـامبر  اف ون بر این در آموزه
ا»اسالم فرموده است:  گرامی ني أْؤمي ُو

ُْ اَ  أدو اَكبي
دو َُ َا ُْ اَ  اَكْعأَدهو ََ ْفاَمأا تعًااَلاإي ُي أ

َُ أاَبا َِ ا اَوْبََّأ و ََ ْفاَمأا إي
َُ وا ا نو ُي اَفَتْا  و

َُ َ ا اَ َُّه نو ُي ْسَتْا فرزند، میوه دل مؤمن است  اگـر قبـل از او از دنیـا بـرود، او را شـفاعت  4؛ََ
نـد طلبد و ادا به برکت دعای فرز کند و اگر بعد از او از دنیا برود، از اداوند بخشش او را می می

أأْنا»آن حضرت در سخن دیگری فرموده اسـت: «  آمرزد او را می امي َّأأاَن   َْ أأَ اَب ُي ا أأَدا ُصَّ
َُ أَا ُْ ا  فه إي

أ يا َجَّه
ُْ ا  َاَتأني حتی بوسـیدن «  های اوشبوی بهشت است فرزند شایسته، ُگلی اوشبو از ُگل 5؛َب

                                                           

تأ یر سبک زندگی امروزی زنان بر می ان فرزندآوری؛ مطالعه »زاده و رضا حبیبی،  الله رستمعلی    فریبا پروینیان، ولی1
   45 پژوهشی زن و جامعه، ص  ـ، فصلنامه علمی «موردی شهر ق وین

   4  بلد: 2
، ص 20، ترجمـه سـید محمـدباقی موسـوی همـدانی، جالمیزان فی تفسیر القرآن   سید محمدحسین طباطبایی، 3

  488و  487
  112، ص 15، ج مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل  حسین بن محمدتقی نوری، 4
  113  همان، ص 5
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مبر گرامـی و نوازش فرزند، سب  پاداش و ارتقـای درجـه در بهشـت اواهـد شـد؛ چنانمـه پیـا
َجَّه يا»فرموده است:  اسالم

ُْ ياَ  َبَجً افي ٍَ ا ْبََّ ا اوو
مو   ْباكي

مو َُ ا فه ْباَفإي
كو ٍَ ْلاَل

َ
ا او َّو    1« َوب 

ها  هایی را به همراه دارد و حتی مممـن اسـت مـانع براـی لـذت اگر چه فرزندآوری، سختی
 ی آن بسیار ناچی  است های اارو های دنیوی و پاداش ها در مقایسه با لذت شود؛ اما این سختی

 داری گرایی به سبك نظام سرمایه . مصرف2

کننـد و  در عصر حاضر با باال رفتن معیارهای زندگی، افراد هیچ توجهی به قدرت ارید اود نمی
گونه اسـتقبال  اند به  ـروت مناسـبی دسـت یابنـد؛ از اریـدهای اسـراف حتی افرادی که نتوانسته

هایی اسـت کـه  داری و لیبرالیسم، از جمله ارزش دنیای سرمایهگرایی به سبک  مصرف 2کنند  می
های اایر جامعه ایران را تحت تأ یر اود قرار داده و با تبلیغات متنو  و رنگارنگ به دنبـال  در سال

ویژه زنان برای ارید کاال و تغییر نگرش و انتخاب سبک زندگی ااص اسـت  ایـن  اقنا  افراد، به
ها به تدریج منجر به فردگرایی، افـ ایش  گرایی و باال رفتن ه ینه مصرف در حالی است که اف ایش

طرفـداران نظـام  3شـود  سن ازدواج، اف ایش طالق، گسترش شهرنشینی، فاصله طبقاتی و     می
های  گرایی و با تمیه بـر تبلیغـات و سیاسـت گرایی و تجمل داری با توسعه فرهنگ مصرف سرمایه

کوشند به رشد اجتماعی و اقتصادی دست  یج تفمرات اومانیستی میجمعیتی سازمان ملل و ترو
گرایی بــر کــاهش  داننــد  در تــأ یر مصــرف  یابنــد و راه رســیدن بــه آن را در کــاهش جمعیــت می

فرزندآوری همین بس که وجود فرزند زیاد، مصرف بیشـتر و افـ ایش ه ینـه بـاالتر را بـه همـراه 
منـدی حـداکثری از  گرایی و بهره جدیـد، مصـرف اواهد داشت و چون هـدف انسـان در دوران

هـا تـرجیح  زندگی معرفی شده است؛ پس فرزندآوری کمتر مورد نظر قرار گرفته اسـت و اانواده
تری را تجربه کننـد  ایـن بـاور  ها، رفاه و لذت اف ون دهند با داشتن فرزند کمتر و کاهش ه ینه می

 4شد جمعیت شده است موج  کاهش سطح باروری و در نتیجه سیر ن ولی ر
                                                           

  220، ص مکارم االخالق  حسن بن فضل طبرسی، 1
، نشریه راهبـرد توسـعه، ص «تاملی در تأ یر توسعه بر هویت فرهنگی»مدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی،   مح2

112  
   35، ص پایان پویایی  صالح قاسمی، 3
نامه اسالمی زنـان و اـانواده،  ، پژوهش«زندگی و کاهش جمعیت در ایران کمدرنیته، تغییر سب»  محبوبه جوکار، 4

   51ص 
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 . ترویج دیدگاه فمينيسم3

های  ای فرانسوی است که مـدافع برابـری حقـوق زنـان بـا مـردان در تمـام عرصـه فمینیسم، واژه
سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی اسـت  بـر اسـاس ایـن دیـدگاه اـانواده، ازدواج و مـادر شـدن، 

هـیچ زنـی نبایـد »گویـد:  سـم میترین عامل تبعیض علیه زنان و داتران است  آرمـان فمینی مهم
اجازه داشته باشد در اانه بماند و فرزندان اود را ب رگ کنـد  جامعـه بایـد بـه طـور کلـی تغییـر 

فمینیسم با تأکید بر استانداردهای مردانه و برتری آن، اواهـان همـین اسـتانداردها بـرای  1« کند
عی به این برتری دسـت یابنـد  شـدت های اجتما زنان شد تا آنان نی  همانند مردان در تمام عرصه

هـای  رواج این دیدگاه در جامعه ۀرب، به حدی بود که حتـی زنـانی کـه آگاهانـه اواهـان نقش
پدرساالری هستند؛ بـه حاشـیه   داری بودند، به عنوان اینمه تحت سلطه مادری و همسری و اانه

ان ناشی از آن اسـت کـه بچـه ها، استثمار و فرودستی زن رانده شدند  به نظر بسیاری از فمینیست
دهـد کـه زنـان را بـه  شنااتی است که به مردان این اممـان را می زایند و همین واقعیت زیست می

حمایت اود قرار دهند  به همین دلیـل بسـیاری از   اطاعت از اود واداشته  و آنان را در زیر سایه
های تحصیلی و شغلی بـرای  تزنان تحت تأ یر این نگاه، فرزندآوری را علت از دست دادن فرص

دانند و آن را مانعی برای دسترسی به منابع قـدرت و اعتبـار   رسیدن به موقعیت برابری با مردان می
در  کنند  مقام معظـم رهبـری  و در بهترین حالت تنها به یک فرزند بسنده می 2اجتماعی تلقی

 بیانات اود به این موضو  اشاره کرده و فرموده است:
اند کـه در  های به شدت مشموک، موج ضد ارزشی را در دنیا به راه اندااته ستامروز د

هـا  شـود  این  همه جا هسـت، در کشـور مـا هـم متأسـفانه در گوشـه و کنـار دیـده می
دانند که چرا  اواهند زن را وادار کنند به اینمه بشود یک مرد! این را کسر شأن زن می  می

ند  این چه افتخاری است برای زن؟ افتخار بـرای زن، کند، زن نم فالن کارها را مرد می
 3این است که زن باشد؛ یک زن کامل؛ یک مونث کامل 

                                                           

   37، ص از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسیمده،   حمیرا مشیرزا1
تأ یر سبک زندگی امروزی زنان بر می ان فرزندآوری؛ مطالعه »زاده و رضا حبیبی،  الله رستمعلی    فریبا پروینیان، ولی2

   62پژوهشی زن و جامعه، ص   ـ، فصلنامه علمی «موردی شهر ق وین
  13/04/1386 نخبه در آستانه سالروز میالد حضرت زهرا)س(،  بیانات در دیدار بانوان 3
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 داری و جایگاه مادری  . تحقير خانه4

امروزه فرهنگ لیبرالیستی و فردگرای جامعه ۀربی، موج  تغییر در نگاه ارزشی به نقش مادری و 
 کتـر بـه آنان میل و اشتغال به زنان آوردن رويتی لیبرالیسنظام های  از ارزشهمسری شده است  

رواج قطعـًا  1اسـت  کمتر فرزند به تمایل و بارداري کنترل باالتر، سنین در ازدواج به میل اانواده،
هـای  چنین دیدگاهی در جامعه ما، موج  کاهش گرایش به مادر شدن و اصـالت یـافتن فعالیت

 ست های زنانه شده ا شغلی زنان و دوری از نقش
شـوند،   پرداز فمینیست لیبرال، زنانی را که به کار اانگی مشـغول می اانم بتی فریدان، نظریه
داند  وی بـر ایـن  ماندگی مستمر می ها را محموم به عق  اواند و آن قربانیان یک گ ینه اشتباه می

رشـد  داری، محصول فرهنگی است کـه از زنـان اـود انتظـار باور است که پردااتن به کار اانه
هـایی همچـون  در دوران مـدرن، ارزش 2ندارد و حاصل آن، تلف شدن یک نفس انسانی اسـت 

آور بودن مـرد و  هایی مانند نان وفاداری، همدردی همسران نسبت به یمدیگر، فرزندآوری، نگرش
اند و نهـاد  رنـگ شـده تربیت فرزند به شدت زیر سؤال رفته و بسیار کم  دار بودن زن و وظیفه اانه

انواده دیگر آن قداست و وجاهت دوران قبـل را نـدارد  در نتیجـه امـروزه زنـان چنـدان اـود را ا
ها و وظایف جدیـدی قائـل هسـتند  بینند و برای اود نقش ملمف به فرزندآوری و تربیت آن نمی

سـاز آنـان گونـاگون و زیـاد شـده  که در راستای توسعه و پیشرفت فردی آنان است و منابع هویت
بارها در بیانات اود به اهمیت نقش مادری و همسری و نیـ  امـر  ام معظم رهبریمق 3است 

 است: داری اشاره کرده و فرموده  اانه
کـاری و بخـش  اگر بنای آفرینش انسان و جهان را به دو بخـش کارهـای ظریـف و ری ه

ها و رشـته رشـته  ی کار ها و ری ه کاری کارهای مستحمم بگذاریم، بخش اول که ظریف
روردن احساسات و عواطف بشر است، در ااتیار زن است  گناه ب رگ تمـدن مـادی، پ

تضعیف و گاهی به فراموشی سزردن این نقش است  هرجا سخن از تضـعیف اـانواده 
اعتنـایی بـه   است، نقش این بخش مهم نادیده گرفته شده  است   هر جـا سـخن از بی

محبت مادر است، این نقش نادیـده  هنر مادری و هنر تربیت فرزند در آۀوش پر مهر و
گرفته شده  است   دنیای ۀرب این جرم ب رگ را دارد که این نقش را تضـعیف کـرده و 

                                                           

  355ص ، زن در اسالم  فریبا عالسوند، 1
   95، ماهنامه معرفت، ص «فمینیسم و کارکردهای اانواده»  اسماعیل چراۀی کوتیانی، 2
، فصلنامه علمی ـ پژوهشـی زن «جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری رابطه»  حلیمه عنایت و لیال پرنیان، 3

   128و جامعه، ص 
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 1در مواردی نادیده گرفته است 
داری و مدیریت داال اانه توسط زنان، مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت؛  در روایات نی  امر اانه

ن»فرموده است:  ادا چنانمه رسول ُي هاَ ُ اَكتتي د و مقـام معظـم «  ب رگ اانـه، زن اسـت 2؛و اَستَّ
کدبانو یعنی آن کسی که محیط اانواده تحت اشـراف »فرماید:   در ذیل این روایت می رهبری

اوست، تحت نظارت و تدبیر و مدیریت اوست  ایلی کار پر زحمتی است، ایلی کـار ظریفـی 
کننـد زن در   ای ایـال می آید  یـک عـده  برمی انجام این کار  است؛ فقط هم ظرافت زنانه از عهده

ترین کارهـا را انجـام  ترین و ظریـف اانه بیمار است  نخیر، زن تـوی اانـه بیشـترین و سـخت
نی  اهمیت نقش مادری را مورد توجـه قـرار  بنیانگذار انقالب اسالمی، امام امینی 3« دهد  می

هایشـان را اـوب تربیـت کننـد،  کنند کـه بچه مادرها باید توجه به این معنا»داده و فرموده است: 
در شـرح احـواالت ایـن  4« هایشان یک مدرسـه علمـی و ایمـانی باشـد پاک تربیت کنند  دامن

گفتنـد چـرا زن  مرد انقالب نی  آمده است که گاهی هم که اطرافیان به شوای بـه ایشـان می ب رگ
ها کـم نیسـت  اگـر  یرید  تربیت بچهکم نگ اانه را دست»فرمود:  می باید در اانه بماند؟ امام

تر  کسی بتواند فردی را پرورش دهد، ادمت ب رگی به جامعه کـرده اسـت  عاطفـه در زن، قـوی
 5« گیرد است و قوام و دوام اانواده بر اساس محبت شمل می

 . تضعيف باورهای دینی5

سـت کـه بـر های اصلی فرهنـگ ۀـرب ا جدا شدن دین از دنیا یا همان سموالریسم، از شااصه
شـود و تمـام  مالحظات ناشی از ایمان به ادا و جهان آاـرت کنـار گذاشـته می  مبنای آن، همه

شود و حساب دیگری در زنـدگی   های انسان در همین حیات و معیشت دنیوی االصه می انگی ه
سموالریسم، اولـین عامـل مـؤ ر در فروپاشـی  6کند   و عمل و ذهن اود برای هیچ چی  باز نمی

                                                           

  05/05/1384  بیانات در  دیدار جمعی از مداحان، 1
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م اانواده در ۀرب است و با کاهش دلدادگی بـه شـناات دیـن و کـاهلی در سرسـزردگی بـه نظا
 1گذارد   دستورات دینی، تا یر اود را روی اانواده می

های ایرانی تحت تأ یر این ایدئولوژی قرار  های اایر درصد باالیی از اانواده متأسفانه در سال
ها کمرنگ شده است تا آنجا که ارزش هر چیـ ی در  های دینی در میان آن ش گرفته و باورها و ارز

هـا همـه چیـ  را در  سنجند  از آنجا که این اانواده اش می طلبانه زندگی را با سود مادی و منفعت
اند و اعتقادی به جهان پس از مرگ و نظـام پـاداش و عقـاب الهـی ندارنـد، بـه  دنیا االصه کرده

دهنـد    و منافع دنیوی را بر نتایج ااروی ترجیح می روند سختی زیر بار مسئولیت فرزندآوری می
ها و مقوالت دینی و از ترس فقـر و مشـمالت  ها به علت عدم باور به ارزش برای از این اانواده

کنند؛ در حالی که اداوند متعال رزق فرزندان را تضمین کـرده  اقتصادی، از فرزندآوری پرهی  می
 و فرموده است: 

ُس  ََل َیب  َبّ ٌَ اَلَدُك   ِإَنّ  ُتُلوا َأو  ُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِب ًرا َبِص ًرا َواَل َتق  ٌُ ِإَنّ ِد َق ِلَمن  َیَشاُء َوَیق  ز  ُط الِرّ
ًئا َكِب ًرا َلُه   َكاَن ِخط  اُك   ِإَنّ َقت  ُزُقُه   َوِإَیّ ُن َنر   ُ ََلقق َن ًَ ِإم   َ یقینًا پروردگارت رزق  2؛َخش 

گیـرد؛ زیـرا او  دهد و  برای هر که بخواهد  تنگ می می را برای هر که بخواهد، وسعت
گاه و بیناست  فرزندان تان را از بیم تنگدستی نمشـید  مـا بـه  به  مصلحت  بندگانش آ

 دهیم، یقینًا کشتن آنان گناهی ب رگ است  آنان و شما روزی می
فرمـوده  اوشبختی و سعادت فـرد اسـت؛ چنانمـه امـام کـاظم  در رویمرد دینی فرزند، مایه

ا»است:  ًناَنُسي ي نياَخََُّاامي ََ يا تَّ ََ ْا ُو ََ با َُ ا ؤ  ًمنو َدا ي اوشبخت شد مردی که نمرد تـا فرزنـدی از  3؛َسعي
افأيا»نی  در این زمینه فرموده است:  امام سجاد«  اود دید هو أاَفاَمتَجأنو مو ََ اَ فا أنءي َُ ا ُ ٍَ ي ناَسعا مي

اَفا مو ََ َّتَناَلا ُي اِا هو ََّطاؤو اَفاخو مو ََ اَلا هي َلٍي ااكي اكي ي سَتعتنو ََ ا
د  َُ اَل اوشبختی مـرد مسـلمان در سـه چیـ   4؛َُ و

است: محل تجارت و کس  او در شهر اودش باشد که پس از پایان روز نـ د زن و فرزنـد اـود 
 « برود و دوستانش شایسته و صالح باشند و فرزندانی داشته باشد که از کمک آنان سود جوید

                                                           

  28ص    همان،1
   31و  30  اسراء: 2
   357و   258، ص 21، ج وسائل الشیعه  محمد بن حسن حر عاملی، 3
   7، ص 103، ج بحاراالنوار  محمدباقر مجلسی، 4
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 فهرست منابع
 کتب
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 ش    1390، قم: نشر هاجر، زن در اسالم عالسوند، فریبا،  5

 ش   1396، تهران: ای ش نو، پایان پویاییقاسمی، صالح،   6

ان، چاپ دوم، بیـروت: دار احیـاء ، تصحیح جمعی از محققبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،   7
 ق 1403التارث العربی، 
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 ،به روایت جمعی از فضال هاى ویژه از زندگی امام خمینی سرگذشتوجدانی، مصطفی،   10

 مجالت
تأ یر سبک زنـدگی امـروزی زنـان بـر »زاده و رضا حبیبی،  الله رستمعلی پروینیان، فریبا و ولی  1

، فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و جامعه، سال «می ان فرزندآوری، مطالعه موردی شهر ق وین
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، 131امه معرفـت، شـماره ، ماهن«فمینیسم و کارکردهای اانواده»چراۀی کوتیانی، اسماعیل،   3
   87ـ  108ص 

، فصـلنامه «رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری»عنایت، حلیمه و لیال پرنیان،   4
    109ـ  136، ص 1392علمی ـ پژوهشی زن و جامعه، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
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، نشـریه «رهنگـیتأملی در تـأ یر توسـعه بـر هویـت ف»عیوضی، رحیم و محمدجواد هراتی،   5
    104ـ  130، ص 1388(، پایی  19راهبرد توسعه، شماره سوم )پیاپی 

 ها  سایت
  ای آلله سید علی اامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت پایگاه اطال   1

، کـد 22/09/1401، «درصدی طـالق 40درصدی ازدواج و اف ایش  35کاهش »نصرنیوز،   2
  83139ابر: 



 

 

 ت و آرامش روانی خانوادهروزه در صميميتأثير 

*اعظماک ی

 مقدمه
داری، فرصتی مغتنم برای متوجه شدن به سـوی معبـود و باعـث ایجـاد نـوعی  ماه رمضان و روزه

شـود،  آرامش روحی و روانی است  هر چند در بیان آ ار روزه بیشتر به سالمت جسم پردااته می
ویژه  یشـتر از فوایـد جسـمی اسـت؛ بـهاما نقش روزه در سالمتی روان و طهارت روح به مرات  ب

اینمه در ماه مبارک رمضان که ماه اودسازی است، روزه تأ یر بیشتری در این امر دارد  ارتبـاط بـا 
معبود در این ماه مبارک، عامل مهمی در ایجـاد آرامـش فـردی و بـه دنبـال آن آرامـش اـانواده و 

مـاه و فضـای معنـوی حـاکم بـر آن، بـا  جامعه است؛ زیرا انسان تحت تأ یر تعالیم دینی در ایـن
اـوری،  داری، افـ ون بـر فوایـد کم کند  آرامـش در پرتـو روزه پروردگار ارتباط بیشتری برقرار می

هـایی کـه در زمینـه ارتبـاط بهداشـت روان و  تواند باعث سالمتی جسمی نی  بشـود  پژوهش می
ااـتالالت روانـی ـ اجتمـاعی، دهنده کـاهش میـ ان  داری در ایران انجام شده است، نشـان روزه

های این پـژوهش نشـان داد کـه میـانگین  اضطراب، افسردگی و اودکشی در این ماه است  یافته
دار بعد از ماه مبارك رمضـان، از نظـر آمـاری کـاهش معنـاداری  های روزه نمرات افسردگی نمونه

ایش سـالمت روانـی و نیـ  داشته و به این ترتی ، نتایج این پژوهش بر تأ یرات مثبت روزه بر افـ 
 1داران صحه گذاشته است  کاهش می ان افسردگی روزه

 اهميت آرامش روانی در خانواده
ترین اهداف و کارکردهای اانواده، تحصیل آرامش روانی و سمون قلبی زن و شـوهر  یمی از مهم

                                                           

  اکارشناس ارشد رشته تفسیر، پژوهشگر مطالعات زنان و اانواده جامع ال هر *
، «ماه رمضان بر ع ت نفس و سالمت روانی دانشـجویان داری در بررسی تأ یر روزه»مریم جوانبخت و همماران،   1

  270فصلنامه علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، ص 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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ایـن واقعیـت و به دنبال آن فرزندان در سایه برقراری روابط عاطفی است؛ چنانمه قرآن کـریم بـه 
َنُک   »چنین اشاره کرده اسـت:  َها َوَجَعَل َب   ُکُنوا ِإَل   َواًجا ِلَتس  ُفِسُک   َأز  ََ َلُک   ِمن  َأن  َو ِمن  آَیاِتِه َأن  َخَل

 ًً َم  ِ ٌَ ًة َو های اداوند این است که از نو  اودتان، همسرانی برای شـما آفریـد تـا  از نشانه 1؛َمَوَدّ
 21تا  19عالمه مغنیه در تفسیر آیات «  یابید و میانتان دوستی و رحمت نهادها آرامش  در کنار آن

ازدواج، مبادله روح با روح و عقد ازدواج، پیمان مودت و رحمت اسـت؛ »نویسد:  سوره نساء می
 2« نه مالک شدن جسم بر جان

دیگر، اگـر ها بـه یمـ اف ون بر توجه و تأمین نیاز عاطفی زن و شوهر در اانواده و دلبستگی آن
میان والدین و فرزندان نی  محبت و دلبستگی ایجاد شـود؛ افـ ون بـر احسـاس امنیـت و آرامـش 

ها از عواطف مثبت، همدلی، اعتماد بـه نفـس بـاال و  ن فرزندان در اانواده، موج  براورداری آ
 3شود  تعامالت بدون تعارض با همساالن و ب رگساالن می

ها و  هــا، اســترس امــروز، نبــود آرامــش و وجــود تنشمتأســفانه یمــی از معضــالت جامعــه 
کند و  هایی است که گاه به صورت افسردگی و گاه به صورت اشم و عصبانیت جلوه می ناراحتی

دهد  در تحقیقات علمی ا بـات  به طور طبیعی دیگر کارکردهای اانواده را نی  تحت تأ یر قرار می
تـر از سـالمت روان بـاالتری نیـ  براوردارنـد   شده است که افراد دارای اعتقادات مذهبی قـوی

مذه  و دینداری افراد، از سویی به ایجاد انگی ش مثبت نسبت به دنیا در انسان منجر شده است 
رساند و از سویی دیگر به زنـدگی فـرد معنـا و  و او را در مقابل رویدادهای ناگوار زندگی یاری می

 4دهنده سالمت روان است  ، نشانهدف داده است   داشتن معنا و هدف در زندگی

 روزه و آرامش خانوادگی
تردید عبادت ادا و از جمله روزه در ماه مبارک رمضـان، از عوامـل یـاد و ذکـر الهـی اسـت   بی

حذف عبادات و باورهای دینی در زندگی فردی و اانوادگی، مشمالت متعددی را در پی دارد کـه 
کری َفإنَّ َله َمعیَشًه َضَنمًا؛»است:  قرآن از آن به زندگی تنگ و سخت یاد کرده  1َو َمن أعَرَض َعن ذ 

                                                           

  21روم:   1
  451، ص 2 ، ترجمه موسی دانش، جکاشفالتفسیر مغنیه،   محمدجواد 2
  56، ص شناسی خانواده در نگرش اسالم و روانفر،  ساالری  محمدرضا 3
رابطه بـین ابعـاد مختلـف دینـداری و سـالمت عمـومی در دانشـجویان دانشـگاه »وی، مولحسین چراۀی و   مونا 4

  20، ص  های تربیتی پژوهش ، دوفصلنامه علمی«اصفهان
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در تفسـیر «  و هر کس از یاد من روی گرداند، همانا برایش زندگی دشواری اواهـد بـود 1َضَنمًا؛
 2« زندگی آرام و شیرین فقط در پرتو یاد و ذکر اداست»این آیه شریفه آمده است: 

کنـد و موجـ  اضـطراب،  انسـان سـل  میبنابراین ترک عبادت، آرامش و لذت را از زندگی 
برای مثال شـرط  3شود؛ هر چند فرد از م ایای مادی اوبی براوردار باشد  حیرت و حسرت می

القی که ستون مهـم دوری از  صحت یا قبولی بسیاری از عبادات به رعایت حقوق مردم و اوش
ر گرفتـه شـده اسـت؛ هایی هـم بـرای آن در نظـ تنش و داشتن آرامش است، دانسته شده و پاداش

در اطبه شعبانیه و پیش از آۀاز ماه رمضان، با اشـاره  ادا چنانمه در روایتی آمده است رسول
أَنا»به اهمیت حسن ال  و رفتار نیمو در این ماه اطاب به مسلمانان فرمود:  سَّ ََ اَمأنا اسو هاا ََُّّ ََّ و

ا ن طي  اَجا زً اَعَّىا ُصَّ
َُ َ  اكاَفا َّو اخو هني

ىاَأَه ا ُشَّ بافي َّمو ا الوأد ِامي ت ي اافي
اَتز َّ َِ ا ای مـردم! هـر کـس در  4؛ََ

ها بر پل صراط لغ ان  این ماه ال  اود را نیمو کند )در پاداش این تالش مثبت( در روزی که گام
 « کند است، او به آسانی از آن عبور می

مکهم ن گ زچمیز هنیگکشاه 
 

واا اههمییصکموههناه چخ ام 
 

مهاعضهیارکا رلیمخر اگرارهش ه
  

واار ا صرفهاهناه چخر ام  یز 


 روزه و تمرین شکيبایی

یمی از آ ار روزه، صبراف ایی است  صبر عامـل مهـم آرامـش در اـانواده و جامعـه اسـت  روزه، 
قـراری اسـت  افـرادی کـه در برابـر  تمرین صبر در برابر ج   یـا همـان حالـت ناشـمیبایی و بی

شود؛ بلمـه بـاری  ها کاسته نمی کنند، نه تنها چی ی از بار مشمالت آن و ف   میمشمالت ج   
الا»فرموده است:  گذارد؛ چنانمه امام هادی ها می اضافه نی  بر دوش آن أَد   َي ال  ني اكي َّصَّ ُي ا

صتَب و ُو ُ 
ا ا ثََّتأافي عي َّجازي ر نبـود صـب«  مصیبت برای انسان صبور، یمی و برای انسان ناشـمیبا، دو تاسـت5؛ُي

شود، چه بسا نبود صـبر و ناشـمیبایی  ویژه در عرصه اانواده می موج  بروز مشمالت زیادی به
یفا أّیهفا »فرمایـد:  روست که اداوند در قـرآن کـریم می باعث فروپاشی اانواده شود؛ از همین

                                                           

  124 طه:  1
  406  ، ص5 ، جتفسیر نورقرائتی،   محسن 2
 همان   3
  94، ص االمالی  محمد بن علی صدوق، 4
  144، ص 79، ج بحاراالنوار ،مجلسی  محمدباقر 5
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شـریفه، روزه  به تعبیر برای روایات مراد از صبر در آیـه 1« اّلذیَن  آَمنوا إسَتع نوا ِبالّصبر َو الّصَلة
ها و آ ار روزه، صبر و شمیبایی روح آدمی است؛ صبری از که  به این ترتی  یمی از فلسفه 2است 

 شود  ها می کاهد و مانع بسیاری از ااتالفات و کشممش ها می ها و تنش اضطراب

 روزه، فرصتی برای دورهمی و تعامل اعضای خانواده

ویژه هنگـام سـحر و  ر این مـاه، زمـان بیشـتری بـهاعضای اانواده به عنوان یک جامعه کوچک د
های کـاری و تحصـیلی، زمـان  گذرانند  شاید در دیگر ایام بـه دلیـل مشـغله افطار با یمدیگر می

صرف ۀذا و حضور در من ل برای هر یک از اعضای اانواده متفاوت باشـد؛ امـا در مـاه مبـارک 
ند و در صورتی که آداب این ماه در تقـوای معمواًل همه اعضا در سفره سحر و افطار کنار هم هست

لسانی و احترام به والدین و کودکان رعایت شود، این ارتباطات موج  بهبود سـالمت روان افـراد 
شود  بسیار دیده شده است که میان همه اعضای اانواده  و ایجاد صمیمیت میان افراد اانواده می

جام امور من ل مانند آمـاده کـردن افطـار و سـحر داری، همماری بیشتری نی  برای انبه دلیل روزه
ها برای ایجاد محبت و درک متقابل و احسـاس  داری یمی از بهترین فرصت وجود دارد؛ زیرا روزه

های مختلـف در مسـاجد، سـخنرانی، احیـای  ن دیمی میان اعضای اانواده است  وجود مراسم
و قرائـت قـرآن در اانـه میـان  های قدر و شرکت همگانی اعضای اانواده یا جلسـات دعـا ش 

 اعضای اانواده، موج  همراهی بیشتر اواهد بود 

 روزه و گسترش ارتباطات عاطفی و تقوای زبانی

در روایات بسیاری به میهمانان ضیافت الهی در ماه مبارک سفارش شده اسـت کـه بـا مراقبـت از 
نگی عایدشان نشـود و بـه داری این ماه فقط رنج گرسنگی و تش نفس اویش، بموشند که از روزه

ا»فرموده است:  اعتنا نباشند؛ چنانمه امیرالمؤمنین علی داری بی دیگر شرایط روزه ناِائبا َكبامي
ا
و
َ َُ الا ُظه اعو ا ُجو اإالَّ تامي ي ِي نا امي  و

َُ تَسا اش جـ  گرسـنگی و تشـنگی  داری که از روزه چه بسا روزه 3؛َُ
 « نصیبی نیابد

گونـه  داری، حفظ زبان اسـت؛ همان ا در ماه رمضان و روزهه ترین آداب و توصیه یمی از مهم
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ب»در اطبـه شـعبانیه فرمـود:  که پیامبر مو أََّتي ظأا اوُسي
َُ هـای اـود را )در مـاه  و زبان 1   ؛َلا َ

هـا  کند، به طور طبیعی تنشدار تقوای لسانی و رفتاری پیشه  وقتی فرد روزه«  رمضان( حفظ کنید
کننـد در  یابد؛ مانند زن و شوهری که بیشتر از قبـل تـالش می ش میها در اانواده کاه و ناراحتی

احترامـی و      ارتباطات کالمی موج  آزار یمدیگر نشوند و از گناهان زبـانی ماننـد تـوهین، بی
کنند  در واقع ایـن  کنند  فرزندان نی  در تقلید از رفتار و گفتار والدین، مانند آینه عمل می پرهی  می

برای کنترل رفتار و گفتار در اانواده است که موج  افـ ایش احتـرام و درک شـرایط ایام، تمرینی 
تر و  داری مهربـان شود  کودکانی که والدین اود را در روزه ها می اطرافیان و در نتیجه کاهش تنش

شوند  شاید به همین دلیـل پیـامبر  بینند، به یقین بهتر با سبک زندگی دینی آشنا می تر می باحوصله
أا ا»کننـد: داری تأکیـد مـی به طور ویژه بـر محبـت و مـدارا بـا کودکـان در روزه کرما ُو ََ َلا ب

ب ااَبكو  «   بر اردساالن اود ترحم کنید 2؛ِي
مممن است برای در حالت روزه بر ا ر فشار گرسـنگی یـا مشـمالت دیگـر در مواجهـه بـا 

مسـر یـا کودکـان در اانـه نداشـته اعضای اانواده بدااالقی کنند یا صبر الزم را در براورد با ه
دارد؛ مممـن اسـت  های معنوی و ااروی باز مـی باشند، این رفتار اف ون بر اینمه فرد را از پاداش

 ها شود  گری ی آن داری در کودکان ایجاد کند و به نوعی باعث دین ای نسبت به روزه نگاه بدبینانه

 روزه و سنت افطاری در خانواده

های اسـالمی اسـت کـه در تمـامی اعصـار مـورد اهتمـام  داران، از سـنت افطاری دادن بـه روزه
مسلمانان بوده است  افراد در این مـاه مبـارک، فامیـل و اویشـاوندان یمـدیگر را بـرای افطـاری 

هـایی را کـه مممـن  ها و ناراحتی کنند تا اف ون بر پاداش روزه و افطاری دادن، کدورت دعوت می
صفا و صمیمت بدل کنند  در حقیقت این کار عاملی برای وحـدت  ها باشد؛ به است در میان آن

ویژه که این اطعـام بـا نیـت  عبـادی و رضـای  قلوب میان اعضای فامیل و اویشاوندان است؛ به
 الهی و دست یافتن به پاداش الهی باشد  در روایتی آمده است:

ْؤميا»فرمود:  ادا روزی رسول امو ْهني
ىاَأَه ا ُشه َنافي َّْأَداَمْناَفطه ُيکاعي أَه اكي

أ و َُ ًُااكاَفا ائي َِ ًَّاا
أ يا اكي

نو أْناذو ااَمَضأىامي َُ ُي ا َن   ُي اَلاَمْا اَبَوَب ا ْتقو اعي
اَلاَج ه اَعزه ؛ هـر کـس از شـما در ایـن مـاه  َُّ ي

داری را افطار دهد، ادای تعالی پـاداش عملـش را  ـواب یـک بنـده آزاد کـردن و  روزه
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ردی گفـت: یـا رسـول اللـه! همـه مـا کـه ف«  آمرزش گناهان گذشته او قرار اواهد داد
أىا»فرمود:  ادا توانایی افطار دادن نداریم  رسول اَْعطي َب  ىاكأني

َُ ا ََُّ اَتَباَبکاَلاَتَعا فه إي
ا أْناَمأاءي امي أْنَك ا َُ ْلا

َ
ًُااو أائي َِ َهأاا اكي نو

ط  َُ اَ َبنا
َُ ْنا امي اَعََّىاَمْهَو ا

اله ْباإي ْباَْ دي
َُ َّْمْباَمْنا َا َهامي اَأَه ا ُثه

ا ُيکاَعْهها ْناَذ كَثَنامي
َ
اَعََّىاو بو ااَلاَْ دي َا تَن  َُ ْلاتو

َ
اداوند تبـارك و تعـالی، کـریم اسـت و  1؛و

این  واب را به هر کس از شما هم که فقط توان افطاری دادن با شـیر آمیختـه بـه آب یـا 
یك وعده نوشیدن آب گوارا یا چند دانه ارمای کوچك را دارد و توان پرداات بـیش از 

 کند   ، عطا میاین را ندارد
در بین اقوام و اویشاوندان، موج  انس و الفـت، تجدیـد دیـدارها، انفـاق و محبـت و   افطاری

ای بـرای دیـدار  شود که شاید در طول سال به دالیلـی فرصـت یـا اراده دوستی بین افراد فامیل می
رویج فرهنـگ ترین ا ـر افطـاری امـروزه، تـ یمدیگر و گذشت و مهربانی نداشته باشند  البته مهم

بخشـد  گـاهی حتـی افـرادی نیـ  کـه  داری است که شادی و طراوت زیبـایی نیـ  بـه آن می روزه
نمایند و به ایـن عمـل عبـادی تشـوی  و رهنمـون  کنند، در این مراسم شرکت می اواری می روزه
م گرایی کاذب و چش شوند  توجه به این نمته ضروری است که نباید این سنت زیبا را با تجمل می

 بضاعت آلوده کرد   چشمی یا برای رفتارهای نامناس  مانند دعوت نمردن افراد بی و هم

 تأثير رسانه در ماه مبارک بر ایجاد صميميت 
ها حضـور دارد  اهمیـت رسـانه در زنـدگی بشـر  امروزه رسانه به عنوان عضوی  ابت در اانواده

سازی و ارائه الگو به افـراد  ن در فرهنگتوان منمر نقش مهم و حیاتی آ امروزی تا آنجاست که نمی
های اایـر پخـش  جامعه که اـانواده نیـ  رکـن مهمـی از آن اسـت، شـد  بـرای مثـال در سـال

های افطار و سحر، مخاطبان بسیاری را به اـود جـذب کـرده اسـت  بیشـتر افـراد بـه  برنامه ویژه
مناسـبتی مـاه مبـارک کـه گـاه  های ویژه سـریال ها هستند؛ به صورت اانوادگی، بیننده این برنامه

کند  افراد اانواده نیـ  در کنـار یمـدیگر  مخاطبان زیادی را از همه اقشار جامعه با اود همراه می
بعد از افطار و نماز، برنامه و زمان مشترکی را به همین مناسبت در کنار هم دارند که شاید در ایـام 

ها افـ ون بـر سـرگرمی و ایجـاد نشـاط در  هدیگر سال کمتر چنین فرصتی داشته باشند  این برنامـ
تری دارنـد و آن، بـاالبردن سـطح فرهنـگ و رشـد و تعـالی مـردم در زمینـه  اانواده، وظیفه مهم

دینداری و آموزش ااالق در تعامل و رفتار فرد با اانواده است؛ زیرا این زمـان فرصـتی مناسـ  
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اعضای اانواده در زمـان افطـار و وجـود رسد با توجه به دورهمی  هاست  به نظر می برای ارائه آن
داری،  زمینه مناس  در فضای معنوی ماه مبارک، آموزش اموری مانند احترام به والدین، همسـایه

ها  توان منمر تأ یرگذاری وسـیع رسـانه داشتن عفت کالم، دوری از گناهان زبانی و     ؛ هرگ  نمی
کننده  های سـرگرم ها یا برنامـه ی به برای سریالنگاه  ویژه تلوی یون در فضای اانواده شدک نیم به

تـوان ایـن تـأ یر و دگرگـونی را  این ماه که به کودکان یا ب رگساالن ااتصـاص دارد،بـه راحتـی می
 مشاهده کرد  

 گيری نتيجه
های الهی است که انسان نیـ  نقـش مهمـی در  ترین نعمت داشتن آرامش در زندگی، یمی از مهم

انسان مؤمن به دلیل اتصال با قدرت الی ال الهی، احساس ضعف و پوچی  ایجاد و حفظ آن دارد 
تواند از افمـار موهـوم و  هاست، می ترین آن کند  پردااتن به مناسک دینی نی  که روزه از مهم نمی

تواننـد در  های دنیوی در انسان بماهد  بـه ایـن ترتیـ  هـر یـک از اعضـای اـانواده می نگرانی
تـوان ایـن آ ـار و  ی در ایجاد انس و الفت و یمرنگی بردارند  البته نمیمناسبات اویش گام مهم

پیامدهای مثبت را منحصر به این ماه دانسـت؛ بلمـه روزه باعـث تقویـت اراده اسـت، چـه بسـا 
شود  فردی کـه بـه مـدت یـک مـاه بـه  ها و رفتارهای موقتی که در وجود آدمی ماندگار می تمرین

ویژه در کانون اـانواده  کوشد در مواجهه با دیگران و به بولی آن میداری و تالش برای ق سب  روزه
 شود   شک این سعی و تالش به ملمه و عادت در او بدل می از گناهان زبانی پرهی  کند، بی

 فهرست منابع
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 سيره خانوادگی سردار شهيد قاسم سليمانی

*علیرضهاایه ی یالم لمیی االهالمهج 

 مقدمه

مـداری و  های ااـالق، معنویـت، والیت ممتـ  در عرصـهتردید شهید سـلیمانی، صـاح   بی
قاسـم  کـه مـا بـه حـاج »    فرموده است:  مدیریت نظامی است؛ چنانمه مقام معظم رهبری

ها به چشم یـک ممتـ  نگـاه کنـیم   سلیمانی ـ شهید ع ی     به چشم یک فرد نگاه نمنیم؛ به آن
آموز، بـا ایـن چشـم نگـاه  درس  مدرسه سردار شهید ع ی  ما را با چشم یک ممت ، یک راه، یک

   1« کنیم
های ممتـ   انـد، ابعـاد و زاویـه پردازان بـدان پردااته آنچه که امروزه صـاحبان قلـم و نظریـه

شناسـی ایـن سـردار  مدیریتی، نظامی و     سردار سرافراز اسالم است، اما فضـای فمـری و رفتار
ر نگرفته ویا کمتر بدان پردااتـه شـده اسـت؛ اش مورد توجه قرا سرافراز نسبت به اعضای اانواده

گیری  رو الگـو این در حالی است که شهید سلیمانی در این عرصه نی  الگویی موف  است  از این
از نظام اانوادگی شهید سلیمانی نی  بایسته است  بر این اسـاس شایسـته اسـت رویمـرد شـهید 

است مقصود از اعضای اانواده اعم  گفتنی اش بررسی شود   سلیمانی نسبت به اعضای اانواده
 از والدین، همسر و فرزندان است  

                                                           

 نویسنده و پژوهشگر  *
، «اینـک نیـروی بـدون مـرز قـدس»، ی الله سید علـی اامنـه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت   پایگاه اطال 1

27/10/1398  
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=44709 
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 های رفتاری شهيد سليمانی با اعضای خانواده   شيوه
کوشـید مطـاب   شهید سلیمانی در رفتار با پدر و مادر و نی  همسر و فرزنـدانش اـود همـواره می

 شود  ها اشاره می شریعت اسالمی عمل کند که به برای از این روش
 محبت و مهربانی  . 1

ُفِسفُک   »فرماید:  اداوند درباره اهمیت محبت در حریم اانواده می ََ َلُک   ِمفن  َأن  ِمن  آیاِتِه َأن  َخَل
 ًً َم  ِ ٌَ ًة َو  َنُک   َمَودَّ ها َو َجَعَل َب   ُکُنوا ِإَل   واجًا ِلَتس  ه همسـرانی از جـنس مـهای او این و از نشانه 1؛َأز 

قـرآن «  تان مودت و رحمت قرار داد نار آنان آرامش یابید و در میانکفرید تا در اودتان برای شما آ
تـه بسـیار متعبیر کرده اسـت کـه ایـن ن« رحمت»و « مودت»لمه کریم رابطه میان زوجین را با ک

عش  و محبت نـه تنهـا رکنـی از   عالی اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی دارد 
 نویسد:  ه، بلمه روح آن است  شهید مطهری در ضمن تشبیهی میارکان اانواد

ها  چشمه  ها و گیاه وهسار است و زن به من له چشمه و فرزندان به من له گلکمرد مانند 
ند تا بتواند آن را به صورت آب صـاف و زالل کوهساران را دریافت و جذب کباید باران 

وهسـاران کشاداب و ارم نماید  اگر بـاران بـه  ها را  ها و سب ه ها و گیاه بیرون دهد و گل
ها  و گل که چی ی جذب زمین نشود، چشمه اشکوهسار طوری باشد کنبارد یا وضع 

ن حیات دشت و صـحرا، بـاران و بـا اص که رکمیرند  پس همان طوری  ها می و گیاه
ن حیات اانوادگی احساسات و عواطف مـرد نسـبت بـه زن کوهستانی است؛ رکباران 
ه هـم زنـدگی زن و هـم زنـدگی فرزنـدان صـفا و جـال و ک  از این عواطف است است

 2گیرد  ارمی می
 مولوی نی  گفته است: 

هربه اتهمرهزعچر  زرهیشر 
 

ایزهرصیعیببل پرهیشر 
 

شهو هشایعچِ خکشهکوایمره
  

هررهیمررهایطریرربتملررهعل 


لیمانی در ارتبـاط بـا همسـر و فرزنـدانش، محبـت یمی از رفتارهای مهم و ا رگذار شهید سـ
داشـت و ایـن امـر را در قالـ   است  شهید سلیمانی از عم  دل همسر و فرزنـدانش را دوسـت 

به همسرش، ضمن تبریـک روز   کرد؛ چنانمه در آارین نامه ترین واژه ابراز می بهترین رفتار و زیبا
                                                           

  21  روم: 1
  270، ص 19 ، ج آثار استاد شهید مطهرى وعه مجم  مرتضی مطهری، 2
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ام در پیشگاه اداوند کـه چگونـه  حقیقتًا مانده همسر گرانقدر ع ی  و مهربانم    »نویسد:  زن می
امیدی ج  بخشـش  های قری  رفتن، ح  ن دیک چهل ساله شمارا اداء کنم   توانم در این روز می

گویم و به ااطر این صبرچهل  و محبت پیوسته شما و اداوند سبحان ندارم  روزت را تبریک می
 1«.بوسم     تان را می ساله، دست

های دینـی مـورد  ش را نی  به شدت دوست داشت؛ زیرا باور داشت که در گ ارهایشان فرزندان
َفا»فرموده است:  تأکید ویژه قرار گرفته است؛ چنانمه امام صادق ااا َُّه َاااإي بو ََ َتْن اااَُ أ ي ب  َو ا ده ي شي ُي َعْبَدا

ُْ  
هيا دي
َُ َا شـهید سـلیمانی  « کند اش به ااطر محبت زیاد بنده به فرزندش رحم می اداوند به بنده2؛ُي

 نویسد: در نامه به داترش می
و   تان را یمی یمی جلوی چشمانم مجسم کـرده های پر از محبت ها در طول مســیر چهره بار 

تان  اگـر چـه کمتـر  ام، بـه اـدا ســـزردم تان شـده ام  دلتنگ ها قطرات اشمی به یادتان ریخته بار
ونی اودم را به شما برسانم، امـا ع یـ م هرگـ  ام و نتوانستم آن عش  در فرصت ابراز محبت یافته

ای کسی جلوی آیینه اود را ببیند و بـه چشـمان اـود بگویـد دوسـتتان دارم؛ کمتـر اتفـاق  دیده
ترینند  شما چشمان منید  چه بر زبان بیاورم و چـه نیـاورم،  افتد، اما چشمانش برایش با ارزش می

 3برایم ع ی ید 
 سپاسگزاری. 2

تحمام نظام اانوادگی، قدردانی از زحمـات یمـدیگر اسـت  زن و مـرد هـر دو یمی از عوامل اس
کنند  چه زیباست انسان در مقابل ادمتی کـه  اانواده و تأمین مسائل رفاهی تالش می  برای اداره
ها و  شـود،  شـاکر باشـد و از طـرف مقـابلش قـدردانی کنـد؛ زیـرا کـه یمـی از مؤلفـه بـه او می
اسگ اری از همسر است  زنی که تمام تالش اود را وقف زنـدگی های زندگی موف ، سز شااص

شـود محبـت در  کند، س اوار قدردانی است؛ زیرا این امر موج  می شوهر و اعضای اانواده می
اانواده اف ایش یابد و زن و مرد بیشتر به یمدیگر و اعضای اانوااده ادمت کنند  بر ایـن اسـاس 

                                                           

، کـد 03/11/1400، «روایتی از نامه شهید حاج قاسم سلیمانی به همسرش به مناسـبت روز زن»  ابرگ اری مهر، 1
  5406540ابر: 

https://www.mehrnews.com/news/5406540  

  50، ص 6 ، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 2
، کـد 02/12/1399، «نامه فرمانده فقید نیروی قدس سزاه به داترش فاطمه»ان ایران )ایرنا(،   ابرگ اری دانشجوی3

  99120200916ابر: 
https://www.isna.ir/news/99120200916  
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هـای رفتـاری اـود را نیـ  جبـران کننـد   ها و األ توانند کمبود یمردان با استفاده از اب ار تشمر م
ضمن آنمه تشمر از بندگان الهی، یمی از مصادی  احسان و نیمی است  اهمیت ایـن مسـئله تـا 
آنجاست که قدردانی از بندگان ادا در برای روایات، معادل سزاسگ اری از اداوند بیـان شـده 

   فرموده است: است؛ چنانمه امام سجاد
گوید: آیـا شـمر فـالن کـس را بـه جـای  روز قیامت اداوند متعال به بعضی از بندگانش می

فرماید: چون شمر او  کند: پروردگارا! من شمر تو را به جای آوردم  اداوند می آوردی؟ عرض می
ْبا»سزس حضرت فرمـود: «  ای را به جا نیاوردی، شمر مرا هم به جا نیاورده كو أَمنو ُْ

َ
اااو أ ي َّه أااُي ُْ

َ
ْباو كو ااَمنو

ا اسي ََّّه ها و زحمات مردم بیشـترین  شمرگ ارترین شما در پیشگاه ادا، کسی است که از نعمت 1؛ُي
 قدردانی و شمرگ اری را به عمل آورد  

أْباَعََّأىاَمأْنا»نی  فرموده است:  امام صادق ْنعي
َ
ْنَعَباَعََّْتأَكاَلاو

َ
ْناَمْناو مو ُْ ا  ْاَب  ي يا ُته افي اه  َمْمتو

نها َمَنَكاَفإي
اَُ َعبي يا َُّ  افي

  ٍَ ا ََ ازي ْمنو
ا ُشُّ َْ َن ُي

َذ اكو َهااإي
َُ اَلااَلاَكَ اَءا َْ َن مي ُو َذ ا إي اءي َُ ْع

ََّّه ُي ااَلاَزَل َ ا ه بـه کسی کاز  2؛ و
ن؛ زیـرا بـا کـند، نعمـت عطـا ک ه از تو سزاسگ اری میکسی کن و به کر مدهد، تش تو نعمتی می

حـدیث «  ها پایـدار نماننـد د ناسزاسی، نعمتها زوال نیابند و با وجو وجود سزاسگ اری، نعمت
أْباااَمأْنا» :نی  ناظر بر بایستگی قدردانی از دیگران است معروف امام رضا َباااَُ أَّْعي ُو

ُْ ا  ني
ْشأمو أَناااََ اامي

تَنا اوي ْخَّو َُ
ُْ ااا  اَلاَج ه َ اَعزه ا َُّه ني

ْشمو ََ ْبا 3؛َُ
گسـتر نباشـد، از اـدای  هر کس سزاسگ ار آفریـدگان نعمت 

 «   اری نمرده استب رگ سزاسگ 
 نویسد:  ای از تهران می ساله 29دار  بانوی اانه

کشـم، تمـام کارهـای  برم، زحمت می نشناسی دارم  از صبح تا شام رنج می شوهر ح 
هـای الزم را  هـا و بافتنی ها، از پختن ۀـذا تـا تـ یین اتاق اانه از شستن ظروف و لباس

رسد مثـل ایـن اسـت کـه هـیچ  ه اانه میدهم، ولی وقتی ب برای او و فرزندان انجام می
هـای اتـو شـده و  کاری انجام نشده است  اصـاًل تـوجهی بـه هـیچ چیـ  نـدارد  لباس

« دستت درد نمنـد»یا « متشمرم»گذارم، یک  زده او را که جلویش می های واکس کفش
کنـد کـه:  گوید  اگر من هم برایش تعریـف کـنم، بـا تنـدی حـرفم را قطـع می هم نمی

ای؟ شـاخ ۀـول  ن قدر کارهایت را بـه رخ مـن نمـش  مگـر چـه کـار کـردهاوبه، ای»

                                                           

  99، ص 2 ، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 1
  94  همان، ص 2
  24، ص 2 ، ج عیون أخبار الرضا  محمد بن علی صدوق، 3
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هـای مـن نبـود،  در صورتی کـه اگـر زحمت«  ای؟ ای یا از قله دماوند باال رفته شمسته
  1حاال هشتش گرو  نهش بود 

هـای  شهید سلیمانی با توجه به می ان تأ یرگذاری قدردانی در اسـتحمام اـانواده و شـناات گ اره
حقیقتـًا »نویسـد:  ای بـه همسـر اـود می کند و در نامـه زحمات همسرش قدردانی میدینی، از 

های قری  رفـتن، حـ  ن دیـک چهـل توانم در این روز ام در پیشگاه اداوند که چگونه می مانده
 2« ساله شما را اداء کنم  امیدی ج  بخشش و محبت پیوسته شما و اداوند سبحان ندارم

 طلبی  روحيه شهادت. 3

ــئ ــین و مهممس ــه اول ــت ک ــانواده اس ــه ا ــدان، متوج ــت فرزن ــلی تربی ــاه  ولیت اص ــرین پایگ ت
آید  از نگاه دینی، والدین وظیفـه دارد کـه راه و رسـم  سازی و رشد فرزندان به شمار می شخصیت

أَكا»فرمـوده اسـت:  بندگی ر ا به فرزندان اود بیاموزد؛ چنانمه امام سـجاد نه
َ
اااَلاو ا   ُو أااااَمْسأ ُه َع

ُ ا ْناااتَت والو ااامي ْسني
اااَو هي

ٍَ اَعََّىاا ِْلَ  ي
َُ اَل اااَلا ُده تو )پدر( نسبت به فرزند اود مسـئول هسـتی کـه او را  3؛ َبك  ي

به نظر روانشناسـان نیـ  ااـالق و «  نیمو تربیت نمایی و او را به سوی پروردگارش رهنمون شوی
ها راه و رسـم  ها و شـنیدن دیـدنان از طریـ  کودکشود و  گذاری می رفتار در محیط اانواده، پایه

، نـوعی کودکـجانبه اانواده بر ال  و اوی  کآموزند؛ یعنی اف ون بر تأ یرگذاری ی زندگی را می
ه والـدین، آموزگـاران اواسـته و کـگیرد  صورت می کودکآمواتن دیداری و شنیداری نی  توسط 

بنـدگان راسـتین را توجـه  هـای نااواسته این آموزش اواهند بود  اداوند متعـال یمـی از ویژگی
نفا َهفب  َلنفا »ااص به تربیت فرزند و اانواده اویش دانسته و فرموده است:  بَّ ٌَ ذیَن َیُقوُلوَن  َو الَّ

ق َن ِإماماً  ُمتَّ نا ِلل  َعل  ُ نق َو اج  َة َأع  اِتنا ُقرَّ یَّ ٌِّ واِجنا َو َُٰ گوینـد: پروردگـارا! از  ه میکـسانی کو  4؛ِمن  َأز 
 « انمان مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای پرهی گاران پیشوا گردانهمسران و فرزند

های مهـم شـهید سـلیمانی، تربیـت فرزنـدان مبتنـی بـر فرهنـگ شـهادت،  یمی از رویمرد
اواهی است  شهید سرافراز اسالم این رویمرد را از اـانواده شـرو  نمـود؛  ستی ی و عدالت ظلم

های کودکـان  طلبی و روحیه جهـادی و آه و نالـه نش، از شهادتیعنی از همان آۀاز زندگی فرزندا
                                                           

  27، ص آیین همسردارىراهیم امینی،   اب1
، کـد 03/11/1400، «روایتی از نامه شهید حاج قاسم سلیمانی به همسرش به مناسبت روز زن»   ابرگ اری مهر، 2

  5406540ابر: 
https://www.mehrnews.com/news/5406540  

   264، ص تحف العقولشعبه حرانی،    حسن بن علی ابن3
  26  فرقان: 4
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را آوازه  مظلوم و ظلم ظالمان، برای اعضای اانواده سخن گفت و کلمـات قصـار امـام علـی
ا»گوش فرزندانش نمود:  بي ُي ا

َّظه ُي اَناا اَعْاناًاااَلاكو اِي
ْظَّو َُ َّْ ُي اش بـه  ها اشتیاق و عالقه ایشان بار 1« َخْصًُااَلا

 نویسند:  ای به داترش فاطمه می کرد؛ چنانمه در نامه در کانون اانواده بیان میشهادت را 
دانم مقدسانه مرا دوسـت  نویسم؛ چون می فاطمه ع ی م! این چند صفحه را برای تو می

داری  آه! مرگ اونین من! ع ی  من! زیبای مـن! کجـایی؟ مشـتاق دیـدارت هسـتم     
سـوزاند   کنـد و می کند؛ دود می ا در اود محو میوقتی بوسه انفجار تو، تمام وجود مر

چقدر این لحظه را دوست دارم  آه    چقدر این منظره زیباسـت  چقـدر ایـن لحظـه را 
دوست دارم  در راه عش  جان دادن ایلی زیباست  ادایا! سی سال بـرای ایـن لحظـه 

ام،  رداشـتههـا ب ام  زام تالش کردم  برای ایـن لحظـه بـا تمـام رقبـای عشـ  در افتـاده
 2ام  چقدر این منظره زیباست! چقدر این لحظه را دوست دارم  ها فرستاده واسطه

اواهی بـرای فرزنـدانش  ستی ی و شـهادت این سردار سرافراز همواره درصدد القای فرهنگ ظلم
نامه شـهید سـلیمانی بـه  3اواهد دعا کند که شهید شود  ای از همسرش می بود؛ چنانمه در نامه

 ی  ناظر بر همین مطل  است: داترش ن
هـایم را مملـو از عشـ   مویرگ  های وجودم را و همه شریان  ع ی م از ادا اواستم همه

به اودش کند  وجودم را لبری  از عش  اودش کند  این راه را انتخـاب نمـردم کـه آدم 
دانی من قادر به دیـدن بریـدن سـر مرۀـی هـم نیسـتم    و دوسـت دارم  بمشم، تو می

د این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفا  کـنم؛ نـه بـرای اداون
تر از  مظلـوم کـه ناقابـل  اسالم ع ی  جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد، نه برای شیعه

پناهی که هـیچ ملجـأیی بـرایش نیسـت،  زده بی آنم، نه نه    بلمه برای آن طفل وحشت
چسبانده هراسـان و بـرای آن آواره در حـال فـرار و تعقیـ  کـه سینه  به  برای آن زن بچه 

  4جنگم  اطی اون پشت سر اود بر جای گذاشته است، می
                                                           

  422، تصحیح صبحی صالح، ص نهج البالغةن بن محمد شریف الرضی،   حسی1
  13991013000084، کد ابر: 13/10/1399، «ای ۀریبانه برای فاطمه نامه»  ابرگ اری فارس، 2

https://www.farsnews.ir/news/13991013000048  

، کـد 03/11/1400، «مناسبت روز زنروایتی از نامه شهید حاج قاسم سلیمانی به همسرش به »   ابرگ اری مهر، 3
  5406540ابر: 

https://www.mehrnews.com/news/5406540 
  787338، کد ابر: 13/10/1400، «دقیقه بامداد 20فرودگاه بغداد؛ ساعت یک و »نیوز،    جهان4

https://www.jahannews.com/news/787338  
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 فروتنی. 4

ای کـه تصـور آن  گونـه ای شده اسـت؛ به های دینی، به احترام و تمریم والدین توجه ویژه در آموزه
ین نیـ  ارزش محسـوب برای برای مشمل است  بر اساس روایـات، حتـی بوسـیدن پـای والـد

در ایـن بـاره فرمـوده  ها،  واب یک حج را دارد  پیامبر اسـالم شود و نگاهی به صورت آن می
َُى»است:  اَنَظَناإي اَكابٌّ

د  َُ اااَمااَل َْ ي َكَا
َ
لَب  اااو اَمْبنو جه   َي ا اَنْظَن ا

مو   اكي
َُ و اَكاَفا اله اإي َُ ا َْ َن ؛ نگـاه پـر مهـر و محبـت كي

از آن حضرت پرسیدند: اگـر روزی صـد مرتبـه «  ر و مادرش  واب حج داردفرزند نیموکار به پد
َتأُ»یابد؟ فرمود:  به والدین نگاه کند، آیا آن  واب اف ایش می َْ

َ
اَلاو ْكَبأنو

َ
او بلـی، اداونـد   1 ؛َنَعْبا َُّه و

هـایی  کنید؛ چون برای آن قدرت مطل ، اعطـای چنـین  واب تر از آن است که شما فمر می ب رگ
ِفض  َلُهمفا »فرماید:  اداوند در سفارش به فرزندان نسبت به والدین می«  ر آسان استبسیا َو اخ 

 ًِ َم  ِ لِّ ِمَن الرَّ ِفض  »  در معنای جمله 2« َجناَح الذُّ دو احتمـال وجـود دارد: احتمـال اول     «  َواخ 
در بال و پر اود را ه برای برانگیختن عطوفت ماکه، به حالت جوجه در مقابل مادر اشاره دارد ماین

ه هنگـام کـگیرد  در این صورت معنای آیـه چنـین اسـت  آورد و حالت ذلت به اود می پایین می
ه تواضـع و اضـو  و کـن کـالمه با آنان، از روی محبت و رحمت چنان براورد مرویارویی و م

ه کـپرنده باشد  لمه، تشبیه به حالتکه این مافتادگی تو در مقابل آنان معلوم باشد  احتمال دوم این
گیـرد   هـا را در پنـاه اـود می آورد و آن هایش فرود مـی  بال گسترده محبت اود را بر روی جوجه

ه بال محبت و عطوفت و رحمت اویش را بر آنان بگستر و آنـان کبنابراین معنای آیه چنین است 
 3 را مشمول عنایت ویژه اود قرار بده 

ایشـان  اـود بـود  ایـن امـر در رفتـار   والدین رویمرد شهید سلیمانی، فروتنی نسبت به
کند و اگر گاهی این امر مممن   بوسد و بدان افتخار می آنچنان برجسته بود که پای مادر را می

مـا نگـران »گوید:  کرد  یمی از یاران ایشان می شد، از آن به عنوان آرزو وحسرت یاد می نمی
کـه اتفـاقی بـرای او رخ بدهـد و از طرفـی بودیم )مادر شهید سلیمانی در بیمارسـتان بـود( 

دیدم که شهید سلیمانی زیاد نگران است  رفتیم و سرک کشیدیم  دیدیم سردار سـلیمانی  می
                                                           

  73، ص 71 ، ج بحاراألنوار  محمدباقر مجلسی، 1
 « های تواضع اویش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر بال: »22اسراء:  2
  48، ص 4 ، ج تعالیم قرآنی،    جمعی از نویسندگان3
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های مادر را بر روی پیشـانی  ها را از پای مادرش درآورده و پا کنار پای مادر نشسته و جوراب
   1« ری د کشد و اشک می و چشمانش می

  جلب رضایت والدین. 5

جل  رضایت والدین، حاکی از اهمیت و جایگـاه بلنـد والـدین اسـت تـا آنجـا کـه جلـ  
در  ادا رضایت و نارضایتی والدین با رضایت و نارضایتی اداوند گره اورده اسـت  رسـول

َا »این زمینه فرموده است:  ُْ اَ  اَمَعاَسأَخطي  ي
اَ َُّه اَلاَسَخطو ني َْ َد ُي َا 

ُْ َضااَ  اَمَعابي  ي
َضااَ َُّه ابي ني َْ أَد اشـنودی و 2؛ُي

و    و اشم اداونـد همـراه بـا سـخط  رضای اداوند همراه با اشنودی پدر و مادر است و سخط
ا»نی  فرمـوده اسـت:  امام علی«  اشم پدر و مادر است فه اَفأإي ني َْ أَد ُي َا 

ُْ أا ا  أَ اَلااَلاَتْعصو ا ا َُّه َفأاته و
أ ا َُّه ااَسأَخطو َُ اَلاَسَخَطهو َضاا َُّه ي اابي َُ

َضاأو تقـوای الهـی را پیشـه اـود سـازید و از والـدین اـود  3؛ يابي
هـا،  ها، نمودی از رضایتمندی ادا و ناارسندی آن نافرمانی نمنید  به درستی که رضایتمندی آن

 « نمودی از ناارسندی اداست
  رضایت  بنابراین فرزندان باید با رفتار و گفتار مانند اطاعت، ادمت و احترام به والدین، زمینه

ها را فراهم کنند؛  چنانمه قرآن کریم بر مهربانی، اشو  و فروتنی فرزند نسبت به پـدر و مـادر  آن
َسفاًنا»اود تأکید کرده و فرموده اسـت:   ِ َواِلفَدیِن ِإ َو »گویـد: معنـای آیـه  والد می ابـی 4« َو ِبال 

َساًنا  ِ َواِلَدیِن ِإ ه پـدر و مـادر ایـن احسـان بـ»پرسیدم، حضرت فرمـود:  را از امام صادق« ِبال 
ها نیمو کنی و مجبورشان نمنی تا چی ی که نیاز دارنـد، از تـو بخواهنـد؛  است که رفتارت را با آن

این در حالی است کـه در سـوره مبارکـه  5« یعنی قبل از دراواست آنان، نیازشان را برطرف کنی
ؤمن اـود، نـاالف های افراد گناهمار این است کـه در برابـر والـدین مـ احقاف، یمی از ویژگی

گونـه نقـل  گیرند؛ حتی سخن این گـروه از فرزنـدان این ها قرار می هستند و مورد عاق و نفرین آن
                                                           

، 10/10/1401، «تحلیل جامع ده اصوصیت ویژه ممت  شهید حاج قاسـم سـلیمانی»رسانی بالغ،    پایگاه اطال 1
  13945کد ابر: 

https://www.balagh.ir/content/13945  

  368، ص  2 ، ج روضة الواعظین و بصیرة المتعظین  محمد بن حسن فتال نیشابوری، 2
  428، ص 1 ، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 3
  25  اسراء: 4
  79، ص 74، ج بحاراالنوار  محمدباقر مجلسی، 5
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ْخأَن »شده است: 
و
ْفاو
َ
ىاو َّي د ني اَتعي

َ
ُااو مو َُ ا فٍّ

و
او َْ ي َد ُي ا  ُي یاواَ ا هي

ُه گویـد  کسی که به پدر و مادرش می 1؛ َلا 
 «   شوم  وز قیامت مبعوث میدهید که من ر اف بر شما! آیا به من وعده می

پیـامبر «  عقـوق والـدین چیسـت؟»سـوال شـد:  در روایت آمده است که از پیامبر اکرم
کند و  ها را اطاعت نمی دهند، اما او آن هنگامی که والدین دستوری به فرزند می»فرمود:  اکرم

از رســیدن بــه  هــا را هنگــامی کــه والــدین از فرزنــد اــود اــواهش و تمنــایی دارنــد، امــا او آن
طـور  هـا را آن بیند، امـا آن کند و هنگامی که فرزندی والدین اود را می هایشان محروم می اواسته

2« دهد که شایسته است؛ مورد تعظیم قرار نمی
  

 عاق والدین، پیامدهایی مانند عدم اسـتجابت دعـا را در پـی دارد؛ چنانمـه امـام صـادق
ااَلا»فرموده است:  َا َعَا  ٍَ ا

َذ ااَثََلثو اإي اَعََّْتأ ي
ْعَاتو و ٍَ ،اَلا هو َذ اَكنه اإي هي دي

َُ َا ُي ا دي ُي َا 
ُْ ا  َعاءو ٍو ى(:ا َُ ا)َتَعا ا َُّه ي ََّْجْبَناَعني َو

ا ُي ي ُي اَعََّىاَظا اِي
ْظَّو َُ ُْ ا  َعاءو ٍو ،اَلا اداوند دعای سه کس را رد نخواهد کرد: دعـای پـدر در حـ   3؛َع ه و

رزند )نفرین( هنگامی که مورد عاق او واقع شود و فرزند در هنگام نیمی به او، دعای پدر بر ضد ف
 «   دعای مظلوم بر ظالم

با توجه به اهمیت و تأ یرگذاری جل  رضـایت والـدین در زنـدگی انسـان اسـت کـه شـهید 
هـای مختلفـی همچـون  کـرد در قال  سلیمانی در صدد جل  رضایت والدین بـود و سـعی می

ش را فراهم کند  سزهد شهید آنچنـان دلبسـته پـدر ادمت به والدین، زمینه اشنودی پدر و مادر
اش محشور شـدن و دیـدار مالقـات بـا آنـان را از اداونـد  نامه ومادرش بود که درآارین وصیت

اداوندا! تو را سزاس که مـرا از پـدر و مـادر فقیـر، امـا متـدین و عاشـ  »کند:  متعال مسئلت می
ها را در بهشتت  اواهم آن از تو عاج انه می مند نمودی  و پیوسته در مسیر پاکی بهره بیت اهل

 4« مند فرمایی و با اولیائت قرین کنی و مرا در عالم آارت از درک محضرشان بهره
کرد رضایت پدر و مـادر را جلـ  کنـد؛  او همیشه سعی می»گوید:  برادر شهید سلیمانی می

                                                           

  150 ، ص6 ، ج شرح نهج البالغة الحدید،   عبدالحمید بن هباالله ابن ابی1
  193، ص 15، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  حسین بن محمدتقی نوری، 2
  281، ص األمالی  محمد بن حسن طوسی، 3
، 10/10/1401، «تحلیل جامع ده اصوصیت ویژه ممت  شهید حاج قاسم سـلیمانی»رسانی بالغ،    پایگاه اطال 4

  13945کد ابر: 
https://www.balagh.ir/content/13945  
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ام را به احترام به پدر و مـادر ها و اقو دانست؛ حتی بچه ها می چرا که رضایت ادا را در رضایت آن
بوسید  پدرمان ایلی دوسـت داشـت  ایشان همیشه دست پدر و پای مادر را می کرد   سفارش می

کـرد کـه ایـن آرزوی بـرادرم  حاجی به آرزویش که شهادت است، برسد و همیشه برایش دعا می
 1« برآورده شود

 فهرست منابع 

 کتب

، تصـحیح محمـد الحدید شرح نهج البالغة البن أبی  لله،ا الحدید، عبدالحمید بن هبا ابن أبی  1
  ق 1404 تبا آیا الله المرعشی النجفی، م: م ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول، قم

اکبـر ۀفـاری، چـاپ دوم، قـم:  ، تصحیح علی تحف العقول،  شعبه حرانی، حسن بن علی ابن  2
 ق 1404 ،  جامعه مدرسین

 ش 1389بیست و نهم، قم: بوستان کتاب،  چاپ ،آیین همسردارىامینی، ابراهیم،   3

، چاپ اول، تهران: سزاه پاسداران انقـالب اسـالمی، اداره  تعالیم قرآنی،  جمعی از نویسندگان  4
  ش 1382، های عقیدتی سیاسی آموزش

  ، تصـحیح صـبحی صـالح، چـاپ اول، قـم:نهج البالغة،  شریف الرضی، محمد بن حسین  5
  ق 1414،  هجرت

، تصحیح: مهدی الجوردی، چپ اول، تهـران: عیون أخبارالرضالی، صدوق، محمد بن ع  6
  ق 1378 ،  نشر جهان

: دار الثقافـا،  ، تصـحیح: مؤسسـا البعثـا، چـاپ اول، قـماألمالی،  طوسی، محمد بن حسن  7
 ق 1414 

:  ، چـاپ اول، قـمروضرة الرواعظین و بصریرة المتعظرینفتال نیشابوری، محمـد بـن احمـد،   8
    ش 1375،  انتشارات رضی

اکبـر ۀفـاری و محمـد آاونـدی، چـاپ  ، تصـحیح علیافیکرال،  لینی، محمد بن یعقـوبک  9
  ق 1407 ت  اإلسالمیا، م: دار ال چهارم، تهران

                                                           

  902408، کد ابر: 14/10/1399، «های سبک زندگی حاج قاسم از زبان مادرش  ناگفته»  ابرگ اری دانشجو، 1
https://snn.ir/fa/news/902408 
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دار   ، تصـحیح جمعـی از محققـان، چـاپ دوم، بیـروت:بحاراألنوارمجلسی، محمد باقر،   10
    ق 1403 ،  إحیاء التراث العربی

 تا   م: انتشارات صدرا،  بیق ،مجموعه آثار مطهری، مرتضی،  11

، تصـحیح: مؤسسـا   الوسرائل و مسرتنبط المسرائل کمسرتدرنوری، حسین بن محمدتقی،   12
    ق 1408، البیت : مؤسسا آل ، قمالبیت آل

 ها سایت

تحلیـل جـامع ده اصوصـیت ویـژه ممتـ  شـهید حـاج قاسـم »رسانی بالغ،  پایگاه اطال   1
  13945، کد ابر: 10/10/1401، «سلیمانی

اینک نیروی بـدون »، ی الله سید علی اامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت پایگاه اطال   2
  27/10/1398، «مرز قدس

، کـد ابـر: 13/10/1400، «دقیقـه بامـداد 20فرودگـاه بغـداد؛ سـاعت یـک و »نیوز،  جهان  3
787338  

، «به داترش فاطمـهنامه فرمانده فقید نیروی قدس سزاه »ابرگ اری دانشجویان ایران )ایرنا(،   4
  99120200916، کد ابر: 02/12/1399

، 14/10/1399، «های سبک زندگی حاج قاسم از زبـان مـادرش  ناگفته»ابرگ اری دانشجو،   5
  902408کد ابر: 

ـــارس،   6 ـــ اری ف ـــه»ابرگ ـــه نام ـــرای فاطم ـــه ب ـــر: 13/10/1399، «ای ۀریبان ـــد اب ، ک
13991013000084  

، «ید حاج قاسم سلیمانی به همسرش به مناسـبت روز زنروایتی از نامه شه»ابرگ اری مهر،   7
  5406540، کد ابر: 03/11/1400

 





 

 

 نقش سرپرست در ایجاد خانواده متعادل

*مدرفر   فهطم 

 مقدمه
گیرد کـه هـر یـک از  نهاد اانواده، اساس و زیربنای جامعه است  اانواده متعادل وقتی شمل می

کند  مرد ـ معمواًل ـ سرپرست اانواده اسـت و مسـئولیت اعضای آن نقش اود را به درستی ایفا 
رو سرپرسـت اـانواده  همسری، پدری و نقشی بنیادی در ایجـاد اـانواده مطلـوب دارد؛ از ایـن

منــد، اــانواده متعــادل را ایجــاد کنــد  بــرای  هایی کارآمــد و روش توانــد بــا اســتفاده از شــیوه می
لدین و بویژه پدر باید به دور از افـراط و تفـریط و گیری روابط گرم و صمیمی در اانواده، وا شمل
روست کـه  گیری، مسئولیت وظایف اود را در برابر دیگر اعضای اانواده انجام دهد  از این سهل

شود که آیا این مهم را درسـت انجـام داده اسـت؟ چنانمـه پیـامبر  از سرپرست اانواده سؤال می
فا ََُّ اَتعاُىاسائي »فرموده است:  ادا اا ي سأَ و َو أىا تَّ ََ ا َع و َکاَ ِاَضته ُي َظاذ ُي اَ َ ااَ سَتنعاهو َُ اَع  اب عا

كو
اَكتتي يا اَعناَ أ ي

کنـد  دار است، سؤال می پروردگار متعال از هر آن کس که مسئولیتی را عهده 1؛ ُنجو و
اش پرسـش  که آیا آن را پاس داشته است یا تباه سااته است؛ حتی از مـرد در اصـوص اـانواده

 « شود  می
ها اـانواده متعـادل را  تواند با کمک آن هایی که سرپرست می ترین شیوه ر این نوشتار به مهمد

 شود  ایجاد کند، پردااته می

 معنای خانواده متعادل

متعـادل، نهـاد فاقـد   منظور از اـانواده 2تعادل به معنای با هم برابر شدن و همتا بودن آمده است 
                                                           

 رشته تفسیر و علوم قرآن  3آمواته سطح  دانش  *
 296، ص نهج الفصاحة  ابوالقاسم پایند، 1
  1096، ص 1، ج فرهنگ فارسی معین  محمد معین، 2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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شود کـه اعضـای آن  ای از روابط متقابل اطالق می شبمه عی  و نقص نیست؛ بلمه این مفهوم به
های کم و بیش قابل اعتنایی نی  دارند، اما در  درگیر با مشمالت و موانع احتمالی هستند و ضعف

شـود کـه  متعادل بـودن اـانواده موجـ  می 1کنند  منطقی اتخاذ می  مقابله با موارد مذکور، شیوه
و پایداری اانواده در مقابل مشـمالت بیشـتر، رضـایت و  پذیر، مقاومت سالمت اانواده اممان

شک، سـالمت  بی 2مطلوب و بالنده فراهم شود   امنیت و آسایش افراد ایجاد و زمینه برای اانواده
شـود،  جامعه وابسته به سالمت اانواده است و سالمت روانی و جسـمانی افـراد نیـ  تـأمین نمی

   3هایی سالم و متعادل داشته باشیم  هایی موف  و اانواده مگر آنمه ازدواج

 نقش سرپرست خانواده در خانه

از نظر اسالم فردی که در نظام اانواده جایگاه شوهری و پدری را داراست، در جایگاه سرپرسـتی 
هـایی کـه فـرد  هم قرار اواهد داشت  البته باید توجه داشـت کـه نگـاه اسـالم بـه چنـین جایگاه

گاه معنوی است که آن را اب ار ادمت به دیگـران و کسـ  سـعادت پذیرد، ن هایی را می مسئولیت
و  5دانــد اوشــبختی مــرد را در سرپرســتی اــانواده اش می ادا چــرا کــه رســول 4دانــد؛ می
أ»فرماید:  می ُْ هااَلالو َبْعَّي اَعَّىاَكْتتي اب عَت   ْنَ  و َُ

ُْ ْباَلا  اَعَّْهو ل   َااَمسؤو اَلاأو اَكْتتي ي اَعَّىاَ ْأ ي اب عا
جو و أَىاَ ُنه اَلاأي هي دي
ْبا اَعَّْهو لَُ   شود و زن، سرپرسـت  مرد، سرپرست اانواده است و درباره آنان از او سئوال می 6؛َمْسؤو

روشن است که مراد از قرار  «  شود اانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وی سئوال می
اعضای اانواده نیست؛ دادن مرد در جایگاه سرپرستی، استبداد، اجحاف و تعدی نسبت به دیگر 

 7های الزم است  ها و مشورت بلمه منظور مدیریت واحد و منطقی با توجه به مسئولیت

 های ایجاد خانواده متعادل شيوه
برای آنمه سرپرست اانواده بتواند نقش اود را در جایگاه همسری و پدری به نحـو احسـن ایفـا 

                                                           

  47، ص خانواده متعادل  محمدرضا شرفی، 1
  70، ص خانواده متعادل و نامتعادل  احمد صافی، 2
  74، ص سالم، چگونه؟  ازدواج موفق و خانوادهپژوه،    احمد به3
  186، ص هاى خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم شاخصپور و همماران،    قاسم ابراهیمی4
  168، ص  یحضره الفقیه من ال  محمد بن علی صدوق، 5
إرشراد القلروب الری ؛ حسـن بـن محمـد دیلمـی، 125، ص 3، ج صرحیح بارارى  محمد بن اسماعیل بخاری، 6

  184،  ص  1، ج الصواب
  370، ص 3، ج تفسیر نمونه  ناصر ممارم شیرازی و دیگران، 7
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 ها عبارتند از: ترین آن به کار گیرد که مهمهایی را در ایجاد اانواده متعادل  کند، باید شیوه
 . تأمين نيازهای معيشتی1

یمی از وظایف سرپرست اانواده، ایجاد رفاه و گشایش در زنـدگی اسـت  اگـر بـرای او مممـن 
باشد که اانواده اود را از رفاه بیشتری براوردار کند، باید این کـار را انجـام دهـد  ایـن، سـنت 

درباره افرادی که از این سنت رویگردان هسـتند؛ فرمـوده اسـت:  ادا و رسول 1اسالمی است
ا» ُي ي تا َناَعَّىاعي اَوته به

اثو َعا ََُّّ اواَعََّت ي ااَمناَلسه ََّّ تَسامي کسی که اداوند به او روزی فراوان عطا فرمـوده  2؛َُ
گشایش در زنـدگی اـانواده در براـی  3« است، ولی او بر عیال اود سخت بگیرد؛ از ما نیست

   4های مستح  دیگر اولویت دارد  حتی بر انفاق موارد
گیرد، نفقه و تـأمین نیازهـای  اش قرار می های مرد که پس از ازدواج بر عهده یمی از مسئولیت

اقتصادی اانواده است  نفقه، از وظایف ویژه مرد و از حقوق قطعی زن است  نفقه، از چی هـایی 
بر این اساس  5ز نظر قانونی نی  بر مرد الزم است است که اف ون بر وجوب شرعی و الت ام دینی، ا

تالش و ممارست برای تأمین رفاه زن در اانواده، یمی از تمالیف مهم همسر اسـت و مـرد بایـد 
مطاب  شر  ، کلیه مخارج زن اعـم از اـوراک، پوشـاک، دارو، درمـان و     را فـراهم کنـد و در 

 این مهم مسئول اواهد بود   صورت امتنا  یا کوتاهی در این وظیفه، نسبت به
ورزی وی در مسـائل مـالی،  از آنجا که مرد مسئولیت اقتصادی اانواده را بر عهده دارد، بخل

کند؛ در حـالی کـه آنچـه مهـم اسـت،  شرایط زندگی را برای همسر و اعضای اانواده دشوار می
اسـت؛ چنانمـه  براورد اعتدالی در مسائل معیشتی و رفـاهی همسـر بـه دور از بخـل و اسـراف

أن »فرموده است:  امیرمؤمنان َ ت  أْنامو بً اَلااَلاَتمو َ أد  أْنامو بً اَلاكو َبه  ْنامو ًَّااَلااَلاَتمو ُْ ْناَس بخشـنده  6؛كو
 «   گیر باش، ولی نه سختگیر و بخیل  باش، ولی نه ولخرج و اسرافمار و اندازه

ا اَُا»هنگامی که آیه  امام صادق َُ و ْن
َ
َذ او ََناإي هي

ََُّ أَكاَوَا ًمأاَل  ُي ل اَلَكاَفاَكأْتَناَذل نو ْ تو ََ ْبا
َُ ا اَل فو ْسني َو و  7؛ْبا

                                                           

  198، ص مهاى خانواده مطلوب از دیدگاه اسال شاخصپور و همماران،    قاسم ابراهیمی1
  256، ص 15، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  حسین بن محمدتقی نوری، 2
  384، ص نهج الفصاحة   ابوالقاسم پاینده،3
 .199، ص هاى خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم شاخصپور و همماران،    قاسم ابراهیمی4
  103، ص المینقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اس  علی احمد پناهی، 5
  33، تصحیح صبحی صالح، حممت نهج البالغه  حسین بن محمد شریف الرضی، 6
  67  فرقان: 7
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گیری؛ بلمـه در میـان ایـن دو حـّد  نمایند و نه سخت کسانی که هر گاه انفاق کنند، نه اسراف می
ری ه از زمین برداشت و محمـم در دسـت گرفـت؛  را تالوت فرمود، مشتی سنگ« اعتدالی دارند

سـزس «  گیری اسـت این، همان سخت»ه آن به زمین نریخت و فرمود: که حتی یک دان طوری به
ها بر زمین ریخت وحتی یک دانـه  مشت دیگری برداشت و چنان دست اود را گشود که همه آن

گاه مشت دیگری برداشت و کمی دست اـود  آن«  این، اسراف است»باقی نماند  سزس فرمود: 
ایـن، همـان »اری در دست او باقی مانـد و فرمـود: ای که مقداری ریخت و مقد گونه را گشود؛ به

 1« قوام، حد وسط و میانه است»سزس فرمود: «  قوام و حد اعتدال است
 وگو . مشورت و گفت2

وگو و مشـورت در  شـود، گفـت  یمی از عواملی که سب  تفاهم و همماری اعضـای اـانواده می
ی، بهتـرین محـافظ در برابـر ای مسـتحمم و صـمیم اانواده اسـت کـه در عـین ایجـاد اـانواده

َب يا»فرموده است:  مشمالت و موانع زندگی نی  است؛ چنانمه امام علی َشأالي ُو تأَناَكاُ  2؛َلاَلاَظهي

ترین  در طول تاریخ زندگانی بشر نیـ  بهتـرین و مسـتحمم«   هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست
ن بـا همفمـری و هممـاری در آن اند که زن و شوهر و فرزنـدا هایی بوده های اانوادگی، آن کانون

پـدرم امـام »درباره مشورت بـا اعضـای اـانواده فرمـوده اسـت:  اند  امام رضا حرکت نموده
َردی که داشت )که با عقل دیگران قابل قیاس نبـود(، بـا ۀالمـان سـیاه اـود  کاظم به رۀم ا 

و گشایش را در  فرمود: چه بسا ادای متعال فتح کرد و در جواب اعتراض دیگران می مشورت می
 3« زبان این شخص قرار داده باشد

تواند با فرزنـدان نیـ  صـورت گیـرد؛  مشورت، ااتصاص به زن  ومرد ندارد؛ بلمه این امر می
هـا در امـور اـانواده اسـت   دهد، مشورت با آن زیرا یمی از عواملی که به فرزندان شخصیت می

شـود و بـه ایـن  انواده به نظرشـان توجـه میها احساس کنند که در ا شود که آن این کار سب  می
 اللـه کوهسـتانی گذارند  مرحـوم آیت ترتی  آنچه را که در دل دارند، با والدین اود در میان می

ای که اف ون بـر  گونه گرفت؛ به را در نو  رفتار با فرزندان اود به کار می همواره سفارش پیامبر
داد  اش اهمیـت مـی م فرزندان و اعضای اانوادهمشورت، به قدری به شخصیت و احترام و تمری

                                                           

  315و  314، ص 7 ، ج تفسیر احسن الحدیث  علی اکبر قرشی، 1
  54، تصحیح صبحی صالح، حممت البالغه نهج  حسین بن محمد شریف الرضی، 2
  319، ص مکارم االخالق  حسن بن فضل طبرسی، 3
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ویژه پـدر، از  بنابراین الزم است والدین و بـه 1اواست برای ایشان استخاره بگیرند  ها می که از آن
پیشنهادهای صحیح نوجوانـان اسـتقبال کننـد و در صـورتی کـه در پیشـنهادهای  آنـان اطـایی 

ای انجام شود که  گونه اود متوجه کنند  این عمل باید بهها را به اشتباه  بینند، با دلیل و منط  آن می
  بـر ایـن اسـاس والـدین ها لطمه ن ند و در آنان احساس ناتوانی را ایجـاد نمنـد به شخصیت آن

شان در میان بگذارند، دقیقًا مانند یک مشـاور موفـ   شان را با فرزندان توانند عقاید و تجربیات می
داتر شهید بهشتی درباره مشـورت شـهید  2گذارد  که مطل  اود را با طرف مراجعه در میان می

پرسیدیم و  اشتیم، از ایشان میما آنچه در ذهن به عنوان سؤال د»کند:  بهشتی با فرزندانش نقل می
گذاشـتند   ایشان با وجود اشتغال زیادی که داشتند؛ در این گونه موارد وقت کـافی و مناسـبی می

 3« گذاری هم منظم بود البته این وقت

 . مراقبت و نظارت3

ای قائـل اسـت و مسـئولیت   اسالم در محیط اانواده برای شخصـیت زن، احتـرام و ارزش ویـژه
 ویژه پـدر و بعـد از ازدواج را بـر عهـده حریم زن قبل از ازدواج را بر عهده والـدین، بـه مراقبت از

همسر وی قرار داده است  اهمیت این مسئله تا آنجاست که حتی فدا کردن جان در این راه امـری 
ا»فرموده است:  ادا پسندیده است؛ چنانمه رسول تد  هي

َُ َاا اَفهو ُي ي َتا لَفاعي ٍو َ ا تي سـی کـه ک 4؛َمْناوو
 «   در راه دفا  از اهل و عیال اود کشته شود، شهید است

ای متعادل، مراقبت از همسر و فرزنـدان یـک اصـل اساسـی بـه  تردید برای ایجاد اانواده بی
 گوید: رود  همسر شهید مطهری در این زمینه می شمار می

ز بـا یمـی از بار برای دیدن داترم به اصفهان رفته بودم و بعد از چند رو یادم هست یک
وقتی وارد شدم، دیدم همـه   دوستان به تهران برگشتم  ن دیک سحر بود به اانه رسیدیم 

ها اوابند، ولی آقا بیدار است  چای را حاضر کرده، میوه و شیرینی چیده و منتظـر  بچه
قـدر  همـه روحـانیون این»من بودند  دوستم از دیدن این منظره متعج  شد و گفـت: 

ها هنوز اوابند، با تأ ر به مـن  آقا با اشاره به اینمه بچه  ز سالم و علیک،بعد ا«  اوبند؟
                                                           

  13547، کد ابر: 21/05/1399، «شیوه رفتار با نوجوانان در دوره بلوغ»رسانی بالغ،    پایگاه اطال 1
https://www.balagh.ir/content/13457  

  352، ص با دخترم )ویژه والدین و مربیان دختران نوجوان(  علی احمد پناهی و داوود حسینی، 2
  78، ص  هشتیسیره شهید دکتر ب  ۀالمعلی رجایی، 3
  12٠، ص 15، ج وسائل الشیعه  محمد بن حسن حرعاملی، 4
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ترسیدم یک وقت نباشم و شما از سفر بیایید و کسی نباشـد بـه اسـتقبالتان  می»گفتند: 
دو سه تا   وقتی به اانه برگشتیم؛  حتی در سفری که من با ایشان به کربال داشتم،«  بیاید

ها دعـوا کردنـد کـه چـرا وقتـی  یشان ناراحت شدند و بـا بچـهها اواب بودند  ا از بچه
 1مادرتان از سفر آمدند، همه شما به استقبالش نیامدید؟!

یمی از وظایفی که مرد  و سرپرست در زندگی زناشویی نسبت بـه همسـر اـود بـر عهـده دارد، 
تعـارف و مراقبت و محافظت از حیثیت و آبروی همسـر اـود در برابـر تجـاوز و رفتارهـای ۀیرم

اَلا»فرموده است:  نامالیمات اجتماعی است؛ چنانمه امام صادق أابا تو
ََ ا اكو ه ُُّ َّي َو ا اب  تو

ََ َ ا ا َُّه فه إي
َََّها َي َنَأااَلاَكا اَظاأي َِ َي َا  َُ

ُْ ا  َِ نه ََ ا ْتَنتي ي
ََ ْنا های  ادای تعالی دارای صفت ۀیـرت اسـت و انسـان 2؛مي

بود که کارهای زشـت از پیـدا و پنهـان را حـرام  ۀیور را دوست دارد و به دلیل وجود همین صفت
ۀیرت تنها به این نیست که انسان ۀیر را به حریم اود راه ندهد؛ بلمه ۀیـور کسـی «  نموده است

است که به حریم دیگری هم راه پیدا نمند  اگر جامعه بخواهد به امنیت برسد و ۀیور باشد، بایـد 
   3اانواده را درست تأسیس کند 

کنند، به معنی بدبینی نسبت به همسر نیست  همچنین   چنانمه بعضی تصور میورزی  ۀیرت
فرمـوده اسـت:  به امام حسن مجتبی باید از ۀیرت بیجا اودداری کرد؛ چنانمه امام علی

شود که افراد صحیح و درستمار از آنـان، گرفتـار  از ۀیرت بیجا بزرهی ید؛ زیرا این کار سب  می»
بر منبای ایـن سـخن امـام  4« گناه در معرض تهمت قرار گیرند و افراد بیآلودگی و بیماری شوند 

داشتن ۀیرت ابتدا باید در جهت محافظت از همسر و سایر اعضای اـانواده باشـد و در  علی
مرحله بعد با رفتاری سرشار از عطوفت، مهربانی و بدون سختگیری و افراط همراه گردد  بنابراین 

جا نسبت به همسر و سایر اعضای اانواده اود شود، باید با  دبینی بیاگر مردی دارای تعص  و ب
 تمرین و ممارست نسبت به رفع این عمل مذموم تالش نماید   

ویژه پدران اسـت  هــنگامی  های مهم والدین و به مراقبت و نظارت بر فرزندان نی  از مسولیت
یت و شرایط فرزندشان آگـاه باشـند و کـه والدیـن بر فرزند اود نظارت داشـته بـاشند و از وضـع
توانند از او مراقبت کنند کـه ایـن امـر،  او را درک کنند، هنگام بروز مشمل و آسی  برای فرزند می

                                                           

  2750، شماره 02/12/1401، «رفتار استاد مطهری با همسر و فرزندان»سایت روزنامه شهروند،    وب1
https://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/62560 

  153، ص 2٠، ج وسائل الشیعه  محمد بن حسن حرعاملی، 2
  81و  80، ص خانواده متعادل و حقوق آن  عبدالله جوادی آملی، 3
  252، ص 1٠٠، ج بحاراألنوار  محمدباقر مجلسی، 4
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شود  البته مراقبت و نظارت بر فرزنـد  سب  مهر و الفت در زنـدگی فـردی و اجـتماعی فرزند می
 1باید منطقی و به دور از افراط و تفریط باشد 

 هانو کآییاهم  رهشوی اه
 

2و یهررر یارره ررکوخیررراالمررک  
 

 مندی نسبت به تربيت  . دغدغه4

گیری اانواده متعادل و مطلوب، تربیت فرزندان نقشی بنیادین دارد  عوامل بسیاری در  برای شمل
 های شخصیتی رفتاری، شنااتی، عاطفی، دینی و معنوی فرد تأ یرگـذار اسـت گیری ویژگی شمل

که یمی از این عوامل تأ یرگذار و مهم، عوامـل محیطـی اسـت کـه شـامل اـانواده، همسـاالن، 
شود  والدین از جمله پـدر بـه عنـوان نخسـتین  محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی و مانند آن می

مربیان کودک و به عنوان کسانی که ارتباط پیوسته و همیشگی با فرزندان دارنـد، تـا یر بیشـتری در 
های دینی به نقش تربیتی والـدین بیشـتر  د گوناگون تربیتی کودکان دارند  بدین سب  در آموزهابعا

شنااتی نیـ  روانشناسـان بـه تـأ یر والـدین از جملـه پـدر در  در مباحث روان 3توجه شده است 
تـرین  ای که والدین را مهم گونه اند؛ به های رفتاری فرزندان پردااته گیری شخصیت و ویژگی شمل

تربیـت فرزنـدان همچنـان  4دانند  های رفتاری فرزندان می امل تأ یرگذار در شخصیت و ویژگیع
که نیازمند تالش و فداکاری و کاردانی مادر است، محتاج همماری مدیریت و بصیرت پـدر نیـ  

های اـانواده  است  این اصل مهم را نباید از نظر دور داشت که مسئولیت پدر تنها در تأمین ه ینه
   5ترین وظایف است  شود؛ بلمه تربیت فرزندان یمی از اساسی صه نمیاال

 پذیری فرزند . جامعه5

ای تربیت کنـد کـه  گونه یمی از وظایف سرپرست اانواده، آن است که اعضای اانواده اود را به
ای که شیوه صحیح زیسـت اجتمـاعی را  شیوه زندگی در جامعه اسالمی اود را بیاموزند  اانواده

و نســبت بــه قــوانین و مقــررات جامعــه احتــرام بگــذارد، اــانواده متعــادل اواهــد بــود   بدانــد
ها، عقایـد و الگوهـای فمـر و  ها، مهارت ها، زبان پذیری فرد را به آمواتن هنجارها، ارزش جامعه

پذیری، جامعه را بـه  کند  جامعه عمل که همگی برای زندگی اجتماعی ضروری هستند؛ قادر می
                                                           

  378، ص  خانواده و تربیت کودک  ر ک: علی قائمی، 1
   فریدالدین عطار نیشابوری 2
  223 و 222، ص نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسالمی  علی احمد پناهی، 3
  247و  245،  119، ترجمه یحیی سید محمدی، ص هاى شاصیت نظریه  دوان شولت ، 4
  146، ص 1، ج راهنماى پدران و مادران  محمدعلی سادات، 5
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سازد و بدین ترتی  استمرار آن را از نسلی به نسل دیگر  از لحاظ اجتماعی قادر میبازسازی اود 
 1 کند  تضمین می

کنـد   آید و نخستین براوردهای اود را با محیط اانواده آۀـاز می نوزاد در اانواده به دنیا می
دریج در فراینـد شود و کودک به ت ها آۀاز می در این کانون اولیه، نخستین تأ یرگذاری و تأ یرپذیری

والدین، نمونه برتر و الگوی شایسته هستند کـه کـودک در رفتـار و  2گیرد  اجتماعی شدن قرار می
   3دهد  هاست و اواه نااواه گفتار و کردار والدین اویش را بازتاب می رو آن ااالق دنباله

 فهرست منابع 

 کتب

، قم: انتشـارات ز دیدگاه اسالمهاى خانواده مطلوب ا شاخصپور، قاسم و همماران،  ابراهیمی  1
 .ش1395، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام امینی

 ،صحیح باارى بخاری، محمد بن اسماعیل،  2

، تهـران: انجمـن اولیـاء و مربیـان، سرالم، چگونره؟  ازدواج موفرق و خرانوادهپژوه، احمـد،  به  3
 ش 1388

 .ش1390لملل، ا ، تهران: شرکت چاپ و نشر بیناسالم و تربیت کودکبهشتی، احمد،   4
 .ش1382، تهران: دنیای دانش، الفصاحة نهجپاینده، ابوالقاسم،   5
، قـم: با دخترم )ویژه والردین و مربیران دخترران نوجروان(پناهی، علی احمد و داوود حسینی،   6

 ش 1390،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام امینی
، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و المینقش زن و مرد در خانواده با رویکررد اسرپناهی، علی احمد،   7

 ش 1398دانشگاه، 
 ش 1397، قم: اسراء، خانواده متعادل و حقوق آنجوادی آملی، عبدالله،   8
، چاپ اول، قـم: البیت ، تصحیح مؤسسه آلوسائل الشیعهحر عاملی، محمد بن حسن،   9

 .ق1409، مؤسسه آل البیت

                                                           

بررسـی نقـش آمـوزش اـانواده در ایجـاد سـازگاری نوجوانـان ناسـازگار مقطـع راهنمـایی داترانـه »  لیدا کاکیا، 1
  12، اانواده و پژوهش، ص «84-85ل های استان تهران سا شهرستان

 .516، ص هاى خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم شاخصپور و همماران،    قاسم ابراهیم2
  16، ص اسالم و تربیت کودک  احمد بهشتی، 3
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، قـم: شـریف الرضـی، ، چـاپ اولإرشاد القلوب الری الصروابدیلمی، حسن بن محمد،   10
 ق 1412

 ش 1386، چاپ سوم، تهران: نشر شاهد، سیره شهید دکتر بهشتیرجایی، ۀالمعلی،   11
 ش 1372، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، راهنماى پدران و مادرانسادات، محمدعلی،   12
، چاپ اول، تهران: انتشـارات انجمـن اولیـاء و مربیـان، خانواده متعادلشرفی، محمدرضا،   13

 ش 1372
، تصحیح صـبحی صـالح، چـاپ اول، قـم: البالغه نهجشریف الرضی، حسین بن محمد،   14

 ق 1414هجرت، 

، ترجمــه یحیــی ســید محمــدی، تهــران: نشــر روان، هاى شاصرریت نظریررهشــولت ، دوان،   15
 .ش1401

، چـاپ هفـتم، تهـران: انجمـن اولیـاء و مربیـان، متعادل و نامتعادل  خانوادهصافی، احمد،   16
 ش 1384

اکبر ۀفـاری، چـاپ دوم، قـم:  ی بن محمد، من ال یحضره الفقیه، تصحیح علیصدوق، عل  17
 ق 1413،  دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ش 1390، تهران: نشر فراهانی، مکارم األخالقطبرسی، حسن بن فضل،   18
  ش1368، تهران: انتشارات امیری، خانواده و تربیت کودکقائمی، علی،   19
، تهـران: بنیـاد بعثـت مرکـ  چـاپ و نشـر، تفسریر احسرن الحردیثاکبر،  قرشی، سید علی  20

 ش 1374
، تصحیح جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر،   21

 ق   1403التراث العربی، 
 .ش1371، چاپ هفتم، تهران: سزهر، فرهنگ فارسی معینمعین، محمد،   22
  .ش1353، تهران: دارالمت  االسالمیه، تفسیر نمونه، ناصر و دیگران، ممارم شیرازی  23
، تصـحیح مؤسسـه مسرتدرک الوسرائل و مسرتنبط المسرائلنوری، حسین بن محمـدتقی،   24

 ق 1408، البیت ، چاپ اول، قم: مؤسسه آلالبیت آل

 ها مقاالت و سایت

، کـد ابـر: 21/05/1399، «لـوغشیوه رفتار با نوجوانان در دوره ب»رسانی بالغ،  پایگاه اطال   1
13547  
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بررسی نقش آمـوزش اـانواده در ایجـاد سـازگاری نوجوانـان ناسـازگار مقطـع »کاکیا، لیدا،   2
، فصـلنامه اـانواده و پـژوهش، «84-85های استان تهران سـال  راهنمایی داترانه شهرستان

  3ـ  50، ص 1387، بهار 7شماره 

، 02/12/1401، «مطهـری بـا همسـر و فرزنـدان رفتـار اسـتاد»سایت روزنامه شهروند،  وب   3
  2750شماره 



 

 

 های اجتماعی فرزندان نظارتی خانواده در کاهش آسيبنقش 

*هی  ضهصیهومن 

 مقدمه

شناسی و بحث از آن، در واقع مقصود نهایی و  کنترل و نظارت اجتماعی، مفهوم مهمی در جامعه
های ناهنجار و مخـالف بـا اصـول و مـوازین مطلوب پایانی مباحث علوم اجتماعی پیرامون رفتار

شناسـی  اجتماعی است؛ زیرا تمام مباحث و مطال  مهم تخصصی معطوف به کجـروی، آسی 
ای  شناسی انحرافات، بدان سب  است تا اب ارهای مناس  و کارآمد را به شـیوه اجتماعی و جامعه

د و برای نظـارت اجتمـاعی بـه ها شناسایی کن متناس  و مؤ ر برای مقابله با انحرافات و کجروی
های دینی مطرح است، اما امروزه اندیشـمندان  کار گیرند  اگر چه اصل نظارت اجتماعی درآموزه
کنند  برای اینمه فرزنـدان مـا در جامعـه دچـار  اجتماعی به طور جدی آن را مطرح و پیگیری می

ها اقـدام کـرد  الزمـه  آن آسی  نشوند، باید قبل ورودشان به جامعه برای تربیت صحیح و اصولی
تربیت درست و دینی فرزندان، آن است که والدین بـه شـملی صـحیح بـر رفتـار فرزنـدان اـود 

نظـارت بـر »، «نظـارت بـر دوسـتان»نظارت داشته باشند  این نوشتار نظارت در سه جنبه مهـم 
 را مورد توجه قرار داده است « نظارت بر حفظ حریم اصوصی اانواده»و « تغذیه

 شناسی وممفه
 برای بررسی بهتر این مسئله، بایسته است ابتدا مفاهیم مهم مورد بررسی قرار گیرد 

 نظارت. 1

بانی داشـتن  نظارت به معنای نظر کردن و نگریستن به چیـ ی، مراقبـت و در تحـت نظـر و دیـده

                                                           

  مسطح سه حوزه علمیه ق *

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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ای شـود کـه بـر هایی اطالق می در  اصطالح نی  نظارت اجتماعی به اب ارها و روش 1کاری است 
   2رود  وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می

 آسيب. 2

در اصطالح نی  به هر پدیده نـامطلوب  3آسی   به معنای رنج، آفت، بال، آزار، زیان و ضرر است 
 4و مضر در سالمت جامعه مانند جرم، جنایت و ارتشا، آسی  گویند 

 عیشناسی اجتما آسيب. 3

های روانی، تنی  ای از دانش است که هدف از آن شناات بیماری شناسی اجتماعی، شااه آسی 
تـوان  های اجتمـاعی می از جمله آسـی  5و اجتماعی و نحوه تموین، رشد و دگرگونی آنان است 

ترین  رسـد کامـل های گوناگونی تعریف شـده اسـت  بـه نظـر می به جرم اشاره کرد  جرم به شیوه
های مختلف ارائه شده است، این است کـه جـرم  ه با توجه به نظریات کارشناسان رشتهتعریفی ک

اقدام به عملی بر االف موازین، مقررات و قوانین جامعه است، انجام آن موجـ  پیگـرد قـانونی 
 6گویند  شوند، مجرم یا ب همار می شود و به کسانی که مرتم  چنین اعمالی می می

 انهای نظارت بر فرزند شيوه

گونـه کـه بایـد باشـد، معنـا کـرد و  هایی دارد که الزم است هر کدام را آن  نظارت بر فرزندان شیوه
توانند بر فرزندان اود نظـارت کننـد  در نتیجـه  ها چگونه می توضیح داد تا مشخص شود اانواده

 شود  های اجتماعی منجر می این نظارت به کاهش آسی 
 نظارت بر دوستان فرزند. 1

تردید فرزند به دلیل قـرار داشـتن  و کنترل بر فرزند، یمی از وظایف مهم والدین است  بینظارت 
های اجتمـاعی شـود  در ایـن  در دوران بحران مممن است هر لحظه دچار اطا، اشتباه و آسـی 

توانند با درایت ویژه بر رفتار فرزندان اود نظارت کنند و  میان والدین که تجربه بیشتری دارند، می
                                                           

  22561، ص 14، ج نامه دهادا لغتاکبر دهخدا،    علی1
  57، ترجمه رضا فاضل، ص یشناس مبانی جامعه  بروس کوئن، 2
  58  همان، ص 3
  524، ص درآمدى بر دایرة المعارف علوم اجتماعی  باقر سارواانی، 4
   همان 5
  169، ص شناسی انحرافات شناسی اجتماعی و جامعه آسیب  محمدحسین فرجاد، 6
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های تربیتـی،  ان را از انحراف و آسی  رهایی بخشند  والدین بسیاری به دلیل آشنا نبودن با روشآن
شـان بـه  رو فرزندان اند نظارت دقی  و درستی بر فرزنـدان اـویش داشـته باشـند  از ایـن نتوانسته

د ترین رشـ اند  فرزندان تحت شرایط نظارت و کنترل، مناس  های اطا و انحراف کشیده شده راه
پذیری پایین  اند، از آسی  را دارند  بر همین اساس فرزندانی که تحت نظارت و کنترل والدین بوده

پذیری  و روابط اجتماعی باالیی براوردار هستند  با اف ایش می ان نظارت والـدین، میـ ان آسـی 
مـی اداوند درباره دوستی و همنشینی با دوستان نابابی که موجـ  کجـروی آد 1یابد  کاهش می

ُسفوِل َسفِب ًَلَیا »فرماید:  شوند، می می ُِ َمَع الَرّ َخذ  َتِني اَتّ ِه َیُقوُل َیا َل   اِلُ  َعَل  َیَدی  َ  َیَعُضّ الَظّ َوَیو 
ِخذ  ُفََلًنا َخِل ًَل  َتِني َل   َأَتّ َلَت  َل   ار دسـت اـود را )از شـدت مه سـتمکـبه ااطر آور روزی را  2؛َوی 

اش با رسول )ادا( راهـی برگ یـده بـودم! ای وای بـر کگوید: ای  میگ د و  حسرت( به دندان می
 «   رده بودمماش فالن )شخص گمراه( را دوست اود انتخاب نکمن، 

تأ یر دوست در انسان تا جایی است که بـرای شـناات هـر فـرد بـه دوسـتان و همنشـینان او 
بـه دسـت آورنـد  امـام ها روحیـه و شخصـیت فـرد مـورد نظـر را  کنند تا از طری  آن مراجعه می

بهترین دوست برای تو، کسـی اسـت »درباره تأ یر دوست اوب بر آدمی فرموده است:  علی
که با راستگویی اود تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک اود تو را به بهترین کارها فـرا 

ا»نی  در تمثیلی زیبا درباره تأ یر دوسـت فرمـوده اسـت:  رسول اکرم 3« اواند أتسي َجَّي
ُْ اَ  َمَثأ و
ا مي
ُْ اَ  ُي َي أا َِ ا

اَمَثأ و أْاءي اَ ُسه أتسي اَجَّي
اَلاَمَث و ََّو و َ َكابي اَعَّي ْطَنهو ْداعي ْباَتجي

َُ ْفا اإي ي   بي
اَ ُده اَمَث و ُي ي ا

أْباَ ُصه َُ ْفا اإي تأني
ْناَنْتَّي يا َ َكامي اَعَّي هي اَنابي َن بو ُي ْوَكا َّْني ش ه اگر عطر اـویکایت همنشین اوب، مثل عطار است مح 4؛َو

ایت همنشین  بد، مثـل آهنگـر اسـت؛ اگـر مکند و ح به تو ندهد؛ بوی اوش آن تو را اوشبو می
يَا»نی  فرموده است:  امام علی«  کند شرار آتش آن تو را نسوزاند، بوی بد آن تو را بد بو می ُيَّ أ سو

أَكا ََّي ٍي ا ناوعاَنَكاعَّأىاِأَلحي
َُ َك،اَف ََّي ٍي ا َلحي

َِ َكاعَّىا نفي و َو ابفت ااِلنَّ ا اا ُنفتقو أُتقو ا َُشَّ فتأقو أاا َُنَّ  5؛فهو
رو رفی  نامیدند که با تو در آنچـه صـالح دینـت در آن اسـت، موافقـت و همراهـی  رفی  را از این

نیـ  دربـاره  رسـول اکـرم«  کند  آن کس که تو را در دینت یاری رساند، رفی  شفی  است می
                                                           

  95، ص نظارت بر فرزندان  ادابخش احمدی و زهرا بیگدلی، 1
  28و  27  فرقان: 2
  434، ص 3، ج غرر الحکم و درر الکلم  عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 3
  183ص  ، 1ج  ، جامع األخبار  محمد بن محمد شعیری، 4
  3878، ص غرر الحکم و درر الکلم  عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 5
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ا»های کـریم و ب رگـوار فرمـوده اسـت:  دوستی بـا انسـان ا َُّأاسي ا َُّأاسوسأَعدو َِ أن  َطاكي
َُ ؛ َمأناخأا

 1« های کریم و ب رگوار مصاحبت و مخالطت نماید ترین مردم کسی است که با انسان اوشبخت
هـایی در زنـدگی دنیـا و تـأ یراتی در آاـرت اسـت؛ ولـی  نداشتن رفی  شایسته، مایه محرومیت

زیـرا ایـن قبیـل مصیبت بسیار ب رگ، رفاقت با عناصر فاسد و همنشینی با افراد گناهمـار اسـت؛ 
های  کشـانند و بـا وسوسـه های شیطانی، رفی  اود را بـه گمراهـی و ناپـاکی می دوستان با تلقین

شـود فـرد در  کننـد کـه همـین امـر موجـ  می اش می کننده به انوا  گناه و پلیدی آلـوده منحرف
ای از  رهمنجالب آسی  اجتماعی فرو رود  به عبارت دیگر کسی که رفی  اوب ندارد، تنها بـه پـا

توانست به سب  همنشینی با رفی  شایسته به دسـت آورد؛  رسد و از کماالتی که می ها نمی نعمت
رسـد؛  تر نمی ماند، ولی کسی که رفی  بد دارد؛ نه تنها با مصاحبت با او به کمال عالی محروم می

هـای  ومیتدهد و در نتیجه بـه محر بلمه کماالت فطری و فضایل طبیعی اود را نی  از دست می
های  شود و در نتیجه هم اود و هـم جامعـه را گرفتـار آسـی  دنیوی و کیفرهای ااروی دچار می

کوشند تا بـا فـراهم کـردن شـرایط الزم، اممـان انتخـاب  پدر و مادر آگاه می 2کند  اجتماعی می
معیارهـای  بهترین دوستان را برای فرزندان اود تأمین کنند و به طور مستقیم و ۀیرمستقیم او را بـا

صحیح انتخاب دوسـت آشـنا سـازند و اطـرات دوسـتی هـای نامناسـ  را در قالـ  وقـایع و 
حمایات و به طور ۀیرمستقیم به او یادآوری و آموزش دهند تا کمبود تجربه او را بـدین طریـ  تـا 

 3حدودی جبران کنند 
 نظارت بر تغذیه حالل و حرام. 2

اوانـد:  نسـان را بـه دقـت در طعـام اـویش فـرا میاداوند در قرآن کریم در یک قاعده کلـی ا
َساُن ِإَل  َطَعاِمهِ » ن  ِ

ُظِر اْل  َ ن  معتقدند روشن اسـت کـه « نظر به ۀذا»مفسران در بیان معنای  4« َفل 
تماشای ظاهری نیست؛ بلمه نگاه به معنی دقـت و اندیشـه در سـااتمان « نگاه کردن»منظور از 

آن و نی  تأ یرات شگرفی که در وجـود انسـان دارد و سـزس بخش  این مواد ۀذایی و اج ای حیات
نشـیند، دقیقـًا بنگـرد کـه  هاست  همچنین انسان باید هنگامی که بر سفره می اندیشه در اال  آن

                                                           

  73، ص األمالی  محمد بن علی صدوق، 1
  29، ص تربیت فرزند  محسن ۀرویان، 2
 198، صهاى تربیت نوجوانان و جوانان در اسالم روش مجید محمدیان،  3
  24  عبس: 4
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اَ ْخأَاَفاَمأاا»در این رابطـه فرمـوده اسـت:  ادا رسول 1ها را از چه راهی تهیه کرده است  آن فه  ي
ْنا ىامي تي مه

اَعََّىا و اَ َخافو ِو َََّن  ُْ ا  ُو َماسي َُ
ُْ ا  هي یاَأهي ترین چیـ ی کـه بـر امـت اـود از آن  بیمنـاک 2؛َكْعدي

در نتیجه والدین باید در این امر که بر تغذیه )حالل یـا حـرام( «  ترسم، درآمدهای حرام است می
بودن درآمد یا مال فرزندان اود، نهایت تالش و کوشش اود را به کار بیرند تا به سمت حـرام یـا 

حرام نرود؛ زیرا عدم نظارت کافی اانواده در کسـ  روزی فرزنـدان، ا ـرات زیانبـاری را بـه  شبه
 های اجتماعی کمک بس ایی اواهد کرد   دنبال اواهد داشت و به زیاد شدن آسی 

 گوید:  می عبدالمریم حائری  الله شیخ ، شاگرد حوزه درسی آیتالله گلزایگانی آیت
مـاه  ه ار تومان بود )به انـدازه سـه  ل توجهی که ظاهرًا سیروزی یمی از تجار پول قاب»

حقوق و شهریه طالب حوزه( به محضر ایشان آورد  روزی بود که حوزه نیاز شدیدی به 
گاهی از منشأ کس  آن کـه  چنین پولی داشت، اما مرحوم حاج شیخ پس از بررسی و آ

ند ماه فمـر ایشـان را از توانست چ چندان صحیح و شرعی نبود، آن مبلم کالن را که می
 3« مخارج حوزه راحت کند، نزذیرفت و برگرداند

 نظارت بر حفظ حریم خصوصی خانواده. 3

ها و به ویژه حریم عفت و حیاست  دقـت  یمی از اصول مهم در تربیت اانوادگی، مراعات حریم
ر اسالم اسـت  آل از منظ های مهم سبک زندگی اانواده ایده ها، یمی از مؤلفه در حفظ این حریم

بنابراین از وظایف مهم والدین، نظارت جدی بر حفظ حریم اصوصی اعضای اـانواده اسـت  
فرزندان باید در اانه و از طری  والدین اود، حفظ حـریم عفـت و حیـا را بیاموزنـد تـا در آینـده 

ریم وارد حـ بتوانند در محیط اجتما ، مدرسه، دانشگاه و محیط کـار ایـن امـر را رعایـت کننـد و
اصوصی افراد نشوند   متأسفانه امروزه برای از جرائم اجتماعی، ناظر به عدم یادگیری و یا عدم 

 رعایت حریم اصوصی افراد است   
توجـه ویـژه و ااصـی بـه تربیـت  و ائمـه اطهـار آیات قرآن و روایات پیامبر گرامـی

اده در محـیط اانـه و در و آداب و رفتارهای ااصی را برای اعضای اـانو  صحیح فرزندان داشته
                                                           

  145، ص 27، ج تفسیر نمونه  ناصر ممارم شیرازی، 1
  124، ص 5، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 2
ه علمیـه الله حائری در احیای حوز ها و عملمرد آیت اندیشه»های سیاسی،  سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش   وب3

  03/11/1400، «قم
https://psri.ir/print.php?id=elvospjg 
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تواند ضامن سالمت روحی و روانـی فرزنـدان  ها، می اند که عمل به آن تعامل با یمدیگر بیان کرده
و در نتیجه جامعه شود  رعایت حریم عفت و حیاء در محیط اانه توسـط والـدین، یمـی از ایـن 

مورد توجه اـاص و آداب مهم اسالمی است که هم در قرآن و هم در روایات و احادیث اسالمی 
شود کودکان و فرزنـدان بـا  انگاری پدران و مادران، موج  می تأکید قرار گرفته است  گاهی سهل

هـا شـده  هـای روانـی آن هایی مواجه شوند که سرچشمه انحرافات ااالقـی و گـاه بیماری منظره
ارنـد؛ از ای د العـاده به تجربه  ابت شده است که کودکان در ایـن مسـائل حساسـیت فوق 1است 

هـا اجـازه  روست که اداوند دستور داده است کودکان باید هنگام ورود به اتاق والـدین، از آن این
 بگیرند: 

ُلَ  ِمن   ُُ ُلُغوا ال  ِذیَن َل   َیب  َماُنُک   َواَلّ ِذیَن َمَلَکت  َأی  ُکُ  اَلّ َِٰن  َتأ  ِذیَن آَمُنوا ِلَ س  َها اَلّ ُک   َثََلَث َیا َأُیّ
ِق ِمن   ا فِد َصفََلِة  َمَرّ ِه فَرِة َوِمفن  َبع  ِِ َن َتَضُعوَن ِثَ اَبُک   ِمفَن الَظّ ِر َو َفج  ِل َصََلِة ال  َقب 

ُک    اُففوَن َعَلف   فَدُهَنّ َطَوّ ِه   ُجَنفاح  َبع  ُک   َواَل َعَلف   َس َعَلف   ِق َلُک   َل   ا ٌَ ِعَشاِء َثََلُث َعو  ال 
ُن  ِلََل ُیَبِ ّ ضق َكَذِ ُضُک   َعَلِ  َبع  ِک    َبع  َِ ُه َعِل     ِِ َوالَلّ ُه َلُکُ  اَ َیا ای کسانی که ایمان  2؛الَلّ

انـد، در سـه وقـت تان که به حد بلوغ نرسـیده اید! بردگان شما و همچنین کودکان آورده
هــای  بایـد از شــما اجـازه بگیرنــد: پــیش از نمـاز صــبح و نیمــروز هنگـامی کــه لباس

از نماز عشا؛ این سـه وقـت اصوصـی بـرای آورید و بعد  )معمولی( اود را بیرون می
شماست، اما بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیسـت )کـه بـدون اذن وارد 
شوند( و بر گرد یمدیگر بگردید )و با صفا و صمیمیت بـه یمـدیگر اـدمت نماییـد(  

 کند و اداوند دانا و حمیم است  گونه اداوند آیات را برای شما بیان می این
گیرد، مسـئله  ها قرار می توجهی اانواده أسفانه یمی از مسائل ظریف و مهمی که گاهی مورد بیمت

هاست  فرزند در دوران کودکی در  اجازه گرفتن فرزندان از والدین هنگام ورود به اتاق شخصی آن
 کند که محـدودیتی بـرای بسـیاری از کارهـا نـدارد و برد و احساس می کنار پدر و مادر به سر می

چون انس و الفت و وابستگی زیادی بین او و والدین است؛ میل دارد بـدون اجـازه بـه اتـاق آنـان 
ها بماند، اما به تدریج رفت و آمد کودک به اتاق والدین باید کنترل شود و بر این  برود و در کنار آن

والـدین بـا رفتار او نظارت صورت بگیرد  طبیعی است که این کار باید با مالیمت صورت گیرد و 
این کـار را پـیش ببرنـد؛ ها  نفس کودکان و تمرین دادن آن تقویت احساس استقالل روانی و ع ت

                                                           

  124، ص هاى تربیت جنسی از منظر قرآن و حدیث مبانی اصول  و روشنقی فقیهی،    علی1
  59و  58  نور: 2
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شـود کـه  از آیه فوق اسـتفاده می 1گونه که تا پیش از سن بلوغ، به ال امی بودن این امر پی ببرند   آن
یرند کـه هنگـام ورود اتاق اواب والدین و فرزندان، باید جدای از همدیگر باشد و کودکان یاد بگ

   2به اتاق اواب والدین با اجازه وارد شوند 
از دیگر مواردی که باید تحت کنترل و نظارت اانواده باشد، جدا کردن بسـتر و اتـاق اـواب 

أيا»فرمـوده اسـت:  فرزندان از همدیگر است؛ چنانمه امـام علـی افي أْبَتافي اَكأْتَناَ ُص 
أنه و َُ َو ا أ و نه

َ
و

ا سي ُي ا عي َضاجي
َُ ُْ تَناَ  َّي اسي هـا فاصـله  از شش سالگی بستر فرزندان را از یمدیگر جدا کنید و بین آن 3؛ْ 

دیگر ااتصـاص مـهـا از ی ان، به جداسازی بستر آنکودکل وم جداسازی بستر اواب «  بیندازید
 .ها از زنان و مردان دیگر نی  جدا باشد ه باید بستر اواب آنمندارد؛ بل

 فهرست منابع
 کتب

عبدالواحد بن محمد، ۀرر الحمم و درر الملم، تصحیح سید مهدی رجـایی، تمیمی آمدی،   1
 ق 1410چاپ دوم، قم: دار المتاب االسالمی، 

، چاپ دوم، تهـران: مؤسسـه چـاپ و انتشـارات دانشـگاه نامه دهادا لغتاکبر،  دهخدا، علی  2
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 در ازدواج فرزندان يتب سيره اهل 

*عل تره ی

 مقدمه
بهتـرین  ،به اوبی دریافته است که اانواده ، اود بر عرصه ااک  بشر از نخستین روزهای حضور

هـای  کانون برای تبلور سمون و اطمینان اسـت و بسـیاری از مشـمالت روانـی حاصـل از تـنش
شود  به همـین دلیـل  جبران میبد و یا میتوسط یک اانواده سالم و بهنجار التیام  ،زندگی روزمره

اند تا بر اسـتحمام ایـن کـانون بیف اینـد و  برآمده  درصدد  جوامع بشری متفمران ااالقی و حقوقی
هـا ازدواج را  تقویت کنند تـا انسـان  بیشتر  چه  ازدواج، این سنت تغییرناپذیر الهی را در جامعه هر

برای رسیدن به نتایج مطلـوب ازدواج و تشـمیل  بدیهی است 1اویشتن بیابند   کمال  کس   زمینه
روشـن اسـت کـه هـر ازدواجـی  کرد های ازدواج مطلوب را رعایت  اانواده باید شرایط و مالک

در عصری که با ورود تجمالت و آداب ۀیـر ضـروری کند  گفته را تضمین  تواند اهداف پیش نمی
هـای  اارج و چالش ،یر اصلی اودو گاهی ۀلط، ازدواج این سنت مبارک در برای موارد از مس

های اسـالمی و مراجعـه بـه سـخنان و  بازاوانی آموزه  زیادی را برای برای به وجود آورده است
تواند به عنوان الگویی برای ازدواج سالم در نظر گرفتـه شـود و از آنجـا کـه  می بیت سیره اهل

توان بـه سـخنان  می ؛کردند عمل میاود به آن  ،راندند پیشوایان دینی ما هر سخنی که بر زبان می
 آنان به عنوان سیره عملی نی  نگاه کرد 

 اهميت ازدواج در اسالم

تـوان در  ای قائل است و تبلـور ایـن اهمیـت را مـی جایگاه و ارزش ویژه ،دین اسالم برای ازدواج
                                                           

  کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر مرک  تحقیقات کامزیوتری علوم اسالمی نور *
، ماهنامه علمـی ترویجـی «ازدواج در اسالم با نگاهی به کارکردهای تربیتی و روان شنااتی» ،احمد پناهی  ر ک: 1

   36و  35 ص  معرفت،

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401و زمستان پاییز
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ُىا»فرموده است: یافت که  ادا کالم رسول ا ي ُُّ ََ اَ  اَكَّاء  سَلِي ىا الي ََّىافي امااكو اَ عأزه اَلاجأ ه اَعأزه  َُّ ي
تـر و  ازدواج محبوب  کانون  ن د اداوند از  که  است  در اسالم بر پا نشده  کانونی  هیچ 1؛مَنا ُتزلَج

کامل شدن نیمی از ایمان افراد و حفظ دیانت و صـیانت از ااـالق و  آن حضرت  «باشد  ع ی تر
َ ا»است: فرموده و شخصیت افراد را از کارکردهای مهم ازدواج برشمرده  َُ َ اَفَ أدا سأَتم ااَمأناَتأزله

ا ُباواانيصَفا صفي يا َُّيَّ  افي
ا َُّه قي

اَفََّتتَّ نیمـی از ایمـان اـود را کامـل  ،هر کس ازدواج کند2 ؛ى إلَُافي
   «کرده است و برای نیم دیگر باید تقوا پیشه کند

تشـمیل  اداونـد متعـال بـرای تشـوی  و ترۀیـ  بـه ازدواج و ،در کالمی از امام صادق
ُاا»ای در نظر گرفته است:  های ویژه زندگی، برای اعمال عبادی فرد متأهل پاداش تهي

َصأََّّ َو ا َبكَعتأافي
ا  ا
َتَزل  امو تهااَتنو َصَّ  َو ناَسبعتَناَبكَعً ا امي

اوفَض و َتَزل    خوانـد،  دو رکعت نمـازی کـه مـرد متأهـل می 3؛مو
  «اواند برتر از هفتاد رکعت نمازی است که مرد مجرد می

 لزوم تحقيقات و دقت قبل از ازدواج

پیش از اقدام به کارهای مهم با کارشناسان و افراد صاح  رأی و تجربـه  ،انسان عاقل و دوراندیش
دهـد تـا از  کند و ابعاد قضـیه را بـه صـورت کامـل و دقیـ  مـورد بررسـی قـرار مـی مشورت می

دسـت آورد  ازدواج هـم از ایـن  د و بهترین نتیجه را بـهنهای مادی و معنوی جلوگیری ک اسارت
امر مستثنی نیست و نیازمند تحقی  و بررسی کامل و مشورت بـا افـراد باتجربـه و در ایـن عصـر 

مندی از نظر مشاورین ابره روانشناسی است تا از ضررهای ب رگ مادی و معنـوی و حیثیتـی  بهره
 در روایتی آمده است:  جلوگیری نمود 

ا ا َُّه ي
ا و ْتَهااَلاَكاَفاَبسو َُ اإي نو

َّْظو ََ ْتَهااَمْنا َُ ً اَكَعَثاإي
َ
ْمَنو َ ا ي َتَزله ََ ْفا

َ
او ٍَ َب 

َ
َذ او  اـدا رسـول 4؛إي

فرسـتاد تـا  کرد و کسی را می عمومًا در مواردی که قصد ازدواج داشت، ابتدا تحقی  می
َ افرمود:  و همچنین می بانوی مورد نظر را ببیند َتَزله ََ ْفا

َ
ْباو كو دو ََ

َ
او ٍَ َب 

َ
َذ او َجااإي أاُي َو ْفا

َ
َساو

ْ
َفََلاَكَ

ْشَتناا َاامو
ااأو َُ نه اَفإي هر گاه کسی از شما تصمیم گرفت ازدواج کند، ایرادی ندارد آن  5؛َكَصَنهو

 زیرا وی مشتری است   ؛زن را اوب ببیند

                                                           

   222، ص 100ج  ، بحاراالنوار ،مجلسی  محمدباقر 1
  754ص  ،نهج الفصاحه ،پاینده  ابوالقاسم 2
  15  ، ح219  ، ص103  ، جبحاراألنوارمجلسی،   محمدباقر 3
  388ص  ،3ج  ،من الیحضره الفقیه  محمد بن علی صدوق، 4
  192ص  ،النوادر ،راوندی کاشانی  فضل الله بن علی 5
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 نویسد: اش می در نامه یاانم
نوبت آمـد سال پیش با جوانی ازدواج کردم که قباًل با او آشنایی نداشتم  دو  کی کن دی

ولی من آن رو را نداشتم که اوب در او دقـت کـنم کـه آیـا بـه عنـوان همسـر  ،اانه ما
محبـت  ،گفتم وقتی صیغه عقـد اوانـده شـد م او را دوست دارم یا نه  با اود میا  آینده

ای بـه او  دیـدم اصـاًل عالقـه ،ولی متأسفانه بعد از عقد که به من ل ما آمـد ؛اواهد آمد
هـا  ولـی بـا مخالفـت شـدید آن ،ام در میـان گذاشـتم ضو  را با اانوادهندارم  بعدًا مو

ولی اکنـون کـه یـك سـال از ازدواج مـا  ،شوی رو شدم و گفتند: بعدًا عالقمند می هروب
داند که  بلمه تحمل دیدن او را ندارم  شوهرم نی  می ؛ام نه تنها عالقمند نشده ؛گذرد می

دیگر الزم نیسـت کـه تـو مـرا  ،دارم و را دوست گوید: من ت ولی می ،او را دوست ندارم
روم  چنـد دفعـه  دوست داشته باشی و تو را طالق نخـواهم داد  واقعـًا دارم از بـین مـی

مانـد   ولی از ادا ترسیدم  زنـدگی مـن مثـل جهـنم مـی ،اواستم اودم را از بین ببرم
بـدون دقـت  چند تقصیر اود من بـود کـه دانم چه کنم  هر سازم و نمی سوزم و می می

 1کافی جواب مثبت دادم 
 های انتخاب همسر مالک 

 شود: ها اشاره می هایی دارد که در زیر به برای از آن انتخاب همسر شایسته مالک

 دینداری . 1

 ؛ چنانمـهاسـتشـده دینداری معرفی  ،ترین مالک در انتخاب همسر متون دینی اولین و مهمدر 
 فرماید:  میقرآن کریم 

ا ْباَلاالاَلاالاَتَّْمي ْعَجَبأْتمو
َ
أْااو َُ اَلا َك ا ْشأني أْنامو امي اَخْتن 

  ََّ ْؤمي امو َم  
اَلاَِلَ نه ْؤمي َو ىا ته ََ ا َي كا ْشني ُو

ُْ ا ا  َّو
ْبا ْعَجأَبمو

َ
أْااو َُ اَلا كا ْشأني أْنامو امي اَخْتن  ن  ْؤمي امو

َعْبد  َُ ا اَلا َّو ْؤمي َو ىا ته ََ كتَنا ْشني ُو
ُْ ا ا  َّو َّْمي و بـا  2   ؛تو

زیرا کنی  با ایمان از زن آزاد  ؛اند، ازدواج نمنید نیاوردهپرست تا ایمان  زنان مشرک و بت
پرست بهتر است؛ هر چند )زیبایی، یا  روت، یا موقعیت او( شما را به شگفتی آورد  بت

یک ۀـالم بـا   اند، در نیاورید پرست تا ایمان نیاورده و زنان اود را به ازدواج مردان بت
هر چند )مال و موقعیت و زیبایی او( شـما  پرست بهتر است؛ ایمان از یک مرد آزاد بت

                                                           

  106، ص جوان و همسرگزینی ابراهیم امینی،  1
  221 :بقره  2
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 را به شگفتی آورد  
تـرین  دیـن و تقـوا مهـم ،کند که در انتخـاب همسـر پیشوای ششم شیعیان نی  به مردان توصیه می

ا» به ااطر زیبایی یا  روت با کسی ازدواج نمنند: فقطمالک مد نظر آنان باشد و  أ و جو َ ا ُنه َذ اَتأَزله إي
َُا ُي َ ا

َ
ْنو َُ ُْ اَُا  َُ َهااَلاَج َُ اَما اَلاَج ه اَعزه ا َُّه و َهااَبَزَو و ََّي دي ُي َجَهاا ْفاَتَزله َكاَفإي ُي ْنَزْ اَذ َو ْبا

َُ َهاا ُي ا َُ ْلاَج
َ
َهااو ُي اگـر مـرد  1 ؛َهاا

ی و یا  روتش بگیرد، از این هر دو محروم ماند و اگر برای دین و تقـوایش بگیـرد، یزن را برای زیبا
با بیان یمی از مصادی  دربـاره رعایـت  ادا رسول  «یبش گردانداداوند مال و جمال نی  نص

َمَهأاا»فرموده است: قید و بندهای شرعی و شخصیت دینی اواستگار  نه ََ َناَكْعأَداَمأاا ُْ َخ ُْ َها  ني
َُ َمْنا

ا َُ َذ اَخَط َ اإي َزله َو ْفا
َ
او ْأ ي

َ
َ اَفََّْتَساكي  ؛رام کـردبعد از اینمه اداوند آن را حـ ،هر کس شراب بنوشد2 ؛ َُّه و

   «شایسته ازدواج نیست ،اگر اواستگاری کرد
باید ایمان و دینـداری را بـه  ،کسانی که درصدد انتخاب همسر هستندبنا بر آیه و روایات فوق 

کمال سعی و جدیت را بـه عمـل  ،عنوان شرط اصلی و ضروری محسوب بدارند و برای یافتن آن
ایمان و دیانت و تقید بـه  ،ب همسر برای فرزندان اودآورند  والدین پسر و داتر نی  باید در انتخا

ضوابط و مقررات شریعت را شرط اساسی بدانند و دریافتن چنین فردی به پسر و داترشان کمک 
 3کنند 

 اخالق حسنه. 2

توانـد مایـه قـوام و  های بسیار مهمـی اسـت کـه داشـتن آن مـی از ویژگی ،ااالق اوب و حسنه
روی ااـالق  رو معصـومین از ایـن ها را پـر کنـد  رای نداشتهو األ بشود استحمام زندگی 

نامـه  وقتی حسین بن بشار به امام موسـی کـاظم   نقل استاند هاواستگار تأکید زیادی داشت
حضرت  ؛نظر اواست ،نوشت و از ایشان درباره اواستگاری که فامیل بود و ااالق بدی داشت

ْفا»با صراحت فرمودند:  اإي
ْج و َزل  قاَلاتو َّو خو ُْ َئا    «بـا او ازدواج نمنیـد ،اگر بد ااالق است 4 ؛َكاَفاَست 

دادگاه شمایت کرد که شوهرم همیشـه ناهـار و شـام را بیـرون از  درزنی  همچنین نقل شده است
علـت ایـن اسـت کـه زنـم اصـاًل بـا مـن سـازگاری نـدارد و »اورد  شوهر جواب داد:  اانه می
ان ای  برداشت و در حضـور اعضـای داوری، شـوهرش را   زن ناگه«ترین زن دنیاست بدااالق

                                                           

  203ص  ،مکارم االخالق ،طبرسی  حسن بن فضل 1
  204ص   همان، 2
  70ص  ، ماهنامه پیام زن،«روایات های انتخاب همسر از منظر قرآن و مالک» ،ااالقی  اسماعیل 3
  203ص  ،مکارم االخالق  حسن بن فضل طبرسی، 4
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 1زد  ککت

 پاکدامنی و عفت . 3

های مهمی است که در انتخاب همسر باید به آن توجه نمـود و ۀفلـت  عفت و پاکی نی  از مالک
تبعات منفی زیادی در پی اواهد داشت  عفت به معنای اویشتنداری از شـهوت جنسـی  ،از آن

درباره اهمیت عفـت و پاکـدامنی مـادر در  مال حرام است  امام صادقو نی  اودنگه داری از 
اَكى»فرموده است: گیری شخصیت افراد  شمل ْناااَو َُ اااُي ْْ مُّ واااَكاَن

و
َُ ًاااو ت ُي اوشا به حال کسـی کـه 2؛َع

  «مادرش پاکدامن باشد

 عقالنيت و تدبير. 4

و رفـت و آمـدها، حـل هـا و اریـدها، تنظـیم روابـط  تربیت فرزندان، مـدیریت داـل و اـرج
مندی از هوش و درایت و  مستل م بهره ،ها های اانوادگی و بسیاری از امور دیگر در اانواده بحران
در صورتی که شـریک زنـدگی در رو  از اینهای بجا و عقالنی است   گیری فمری و تصمیم اوش

رگـی بـه وجـود در مسـیر زنـدگی مشـمالت ب  قطعـاً  ،این زمینه از قدرت کافی براوردار نباشد
رو  توانـد باعـث متالشـی شـدن کـانون اـانواده گـردد  از ایـن ها مـی اواهد آمد که برای از آن

ْبا»در سخنی به این مسئله توجه کرده و فرموده است:  منان علیؤامیرم أاكو َه ََجاااإي اااَلاَتأْزلي َ أاءي ُْ ََّ
ُْ  

َفا أَتاع اااَفإي َدَأااضي
ُْ اَلالو ََّْبَتَهااَكََلء  زیرا معاشرت با او بالیـی اسـت  ؛حم  ازدواج نمنیدبا انسان ا 3؛ِو

    «عظیم و فرزندانش نی  ضایع اواهند شد

 های خانواده همسر ویژگی
بـه فرزنـد  4های ااالقی والـدین از طریـ  ورا ـت کند که بسیاری از ویژگی علم ژنتیک  ابت می

ای  ا جدای از اـانوادههای ااالقی و رفتاری اشخاص ر توان ویژگی نمی رو ؛ از اینشود منتقل می
مورد بررسی و تحلیل قرار داد  الگوگیری افراد از والدین در طول  ،که در آن رشد و نمو کرده است

تـوان آن را نادیـده  از مواردی است که نمـی ،کنند ها سزری می مدتی که از کودکی تا جوانی ن د آن

                                                           

  55، ص همسردارىآیین ابراهیم امینی،   1
  564، ص 2ج  ،علل الشرایعصدوق،    محمد بن  علی2
  650، ص 10ج  ،الکافی ،کلینی  محمد بن یعقوب 3
، دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیـت «نقش ورا تی مادر در تربیت فرزند از دیدگاه اسالمی»زاده،  حسینی  سید علی 4

  54ص  اسالمی،
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همان چی ی است کـه از پـدر و  ،دهای رفتاری افرا های ااالقی و ویژگی بسیاری از داشته  گرفت
بایـد اـانواده وی را  ،قبل از انتخاب هر فردی برای تشمیل زندگیبنابراین اند   مادر اود فرا گرفته

تـوان فرزنـد  بدون در نظر گرفتن روحیات و فرهنگ یک اـانواده نمـی ؛ زیرامورد بررسی قرار داد
أيا»فرمـوده اسـت:  صـادقامـام  ؛ چنانمهها را برای زندگی مشترک انتخاب کرد آن أا افي جو َتَزله

ا اس  سه ٍَ ْنَ ا عي
ُْ اَ  فه اَفإي ُي ي ا

اَ ُصه ْجزي َّو
ُْ از ااندان صالح همسـر بگیریـد کـه نطفـه ا ـر )پنهـانی( دارد  1؛َ 

نیـ  جایگـاه  اـدا رسـول«  رسـد(  مـیفرزنـد ه )یعنی صفات و حاالت والدین از راه نطفه بـ
های نامطلوب برحـذر داشـته و  را از انتخاب همسر از اانوادهاانواده را مهم ارزیابی کرده و افراد 

ندانسته و فرموده اسـت: در نظر گرفتن مالک زیبایی فارغ از جایگاه و موقعیت اانواده را مناس  
ا» َمني

ْباَلاَخْضَن َءا ُد  اكو َه اإي اسو
َهاا َُّه َُّ

َ
از حضـرت « هـا بزرهی یـد های م بله ها و سب ه مردم از گل؛ ای و

ا» ها چیسـت؟ حضـرت فرمـود: های م بله شد منظور از سب ه سؤال ْي أ أياَمَّْبي افي ََّْسأََّاءو
ُْ ا   و
َ
أْنو َُ ُْ  

ا ْاءي     «زن زیبا در اانواده بد 2؛ ُسه

 ازدواجزمان خير نينداختن أت

گیـرد کـه اگـر از راه  هایی درون او شمل مـی ها و اواسته میل ،رسد وقتی انسان به سن جوانی می
تواند تبعات منفی زیادی در پی داشته باشـد و تـأایر انـدااتن  می ،نشود صحیح اود پاسخ داده

وی را تحت فشارهای جسمی و روحـی قـرار  ؛ازدواج برای جوانی که به سن ازدواج رسیده است
که بـدون عـذر ازدواج را تـأایر اندااتـه بـود،  عماف به جوانی به نام ادا اواهد داد  رسول

ْ ا»فرمود: قاطعانه  اااَتَزله َْ ْن
َ
اَفَ اله َناااَلاإي تَنااامي بي ْهني ُو

ُْ   «ازدواج کن، وگرنه از گنهماران هستی 3 ؛ 
در سـال  امام سـجاد  نی  ازدواج در سن جوانی بوده است سیره عملی امامان معصوم

سالگی ایشـان  23و در  مریق 61و در ماجرای کربال که در سال  4در مدینه متولد شد مریق 38
تـوان  با توجه به این مطالـ  مـی 5 ساله بود چهار حدوداً  محمدباقرامام  شانفرزند ،روی داد

 سالگی تخمین زد  20یا  19سن ایشان در هنگام ازدواج را حدود 

                                                           

  706، ص 3ج  ،الوافی ،فیض کاشانی  محمدمحسن  1
  591، ص 10ج  ،الکافی ،لینیک  محمد بن یعقوب 2
  101 ص  ،جامع االخبار ،شعیری  محمد بن محمد 3
  634، ص 2ج  ،کشف الغمه ،اربلی  علی بن عیسی 4
  498  ص ،1ج  ،باعالم الهدى اعالم الورى ،طبرسی  فضل بن حسن 5
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 علی بن محمد هـادیامام و والدت فرزندش   1مریق 195در سال  والدت امام جواد
بـا   ازدواج کـرده اسـتسـالگی  17در سن حدود  جوادروی داد و امام  2مریق 212در سال 

توان به ایـن  می 3مریق 232در سال  هادیفرزند امام  توجه به والدت امام حسن عسمری
 سالگی ازدواج کرده است  20در حدود سن  نتیجه رسید که امام هادی

 مهریه

ه مهریه اسـت کـ ،از مسائلی که به دستور اسالم در ازدواج باید آن را تعیین و مد نظر قرار دادیمی 
اود را  ،مرد برای نشان دادن صداقت و عالقه و تعهد اود برای زندگی و کمک به اانواده عروس

از مسـائل مهمـی  ،داند  قدرت پرداات مهریه و استطاعت مـالی مـرد متعهد به پرداات آن می
های سنگین و نجومی که فراتـر  است که در تعیین می ان مهریه باید به آن توجه شود و تعیین مهریه

موج  اسـتحمام زنـدگی کنند  آنگونه که برای گمان مینه تنها  ،از توان و قدرت مالی مرد باشد
رو در سـیره  گـردد  از ایـن لطمه زدن به کیان زندگی و گسست روابط مـیموج  بلمه ؛ شودنمی

؛ شـد توانایی و استطاعت مالی مرد برای تعییین میـ ان مهریـه در نظـر گرفتـه مـی معصومین
َنا»فرموده است:  ام باقرامچنانمه  اَسأائي أ ي ُي اَلاآ اَعََّْت ي  و

ىا َُّه َّه َِ ا ا َُّه ي
ا و َ اَبسو َ ااَمااَزله ،اَلااَلاَتأَزله أ ي َكََّاتي

اَعَّأى َسأائي ي ْناني ْتًُاامي أاَفاااَُ ْبَكعو
َ
او أ و ته لوي

،ا ِْلو ٍِّ أً اَلاَنأ ته لوي
و
ا ْثَََّتأيْاَعْشأَنَ او أني ْكَثأَنامي

َ
لَفااو ْشأنو اعي ُِّ ،اَلا ُأَّه

ْبا برای هیچ یک از داتران و زنان اود بیش از دوازده اوقیه و نش مهریه قـرار  ادا رسول4؛َأُاٍي
    «شود( )که مجموعا پانصد درهم می بیست درهم است ،چهل درهم و نش ،نداد و اوقیه

 ادا رسـولامـا  ،هر چند اصل تعیین مهریه از موارد واجـ  شـرعی بـرای ازدواج اسـت
اَلْجهأًااَلا»دانسته و فرموده است: یازات زنان مهریه کم را یمی از امت نه هو أَبَّو ِْ

َ
أياو تي مه

و
او َسأاءي اني

ْفَض و
َ
و

اَمْهن ًا نه هو َوَُّّ
َ
آن حضـرت    «شان زیباتر اسـت آنانند که مهرشان کمتر و صورت ،بهترین زنان امتم 5؛و

ر حد نی  مهریه را معقول و اندک و د و داترش فاطمه زهرا علیامام برای ازدواج حضرت 
َ ا»به حدی که مورد طعنه بعضی از اصحاب قرار گرفت:  ؛توان داماد در نظر گرفت ااَزله ُه اااَُ أا و ااَبسو

                                                           

  81ص  ،منتاب االنوار ،اسمافی  محمد بن همام 1
  297، ص 2ج  ،الله علی العباد عرفة حججاالرشاد فی م، مفید  محمد بن محمد 2
  365ص  ،بحب االشراف االتحاف ،شبراوی  عبدالله بن محمد 3
  708ص  ،الکافی ،کلینی  محمد بن یعقوب 4
  377ص  ،باعالم الهدى اعالم الورى ،طبرسی  فضل بن حسن 5
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ا َُ َاااصاا َُّه ي َي ْناااَفا اَعَّيااامي َتاهوااااىا
َ
اااو َناس 

و
ْناااو ااامي ِا َْ َن

َكاااوو نه ا اإي
ُو اااَفَ ا َْ ْج تسااَزله اَخسي ْهنا َُ ًااكي تَّ  1«  َعَّي

دهنـده  تواند نشان می ،های معقول و منطقی و مطاب  با توان مالی مرد همان می ان که مهریهبه 
تعیـین  ؛و پشـتوانه مـالی بـرای زن قـرار گیـردباشد عالقه و صداقت و تعهد وی نسبت به زندگی 

این روزها به عـاملی بـرای جـدایی زن و مـرد و روی ، های نامعقول و فراتر از توان پرداات مهریه
 است ل شده تبدیها  دادن برای طالق

 وليمه عروسی

ولیمـه دادن بـه  ،بـوده اسـت سیره معصـومین وکه هنگام عروسی ج  یاز اقداماتیمی دیگر 
هـدف جمـع کـردن و بـا   از تجمل و اسراف و ریخت و پـاشها به دور  این ولیمهبستگان است  

ا: »فرمـوده اسـت امـام رضـا ؛ چنانمهبستگان دور هم و اطعامی ساده برای آنان بوده است فه إي
ا ا ي َنسو ُي ا َُ ااَخَط ُه

َُ يها ُي َجا اا َُّه أْناا َُّه ي امي فه اَلاَوأاَ اإي ِا َطَعأا َعأااكي
ٍَ ا َجأ و َتاَفاَفَزله ُْ ياسو كي

َ
او َْ َّْ َََّ اكي تَبَ اآمي بي

ََ ا ِه
و
و
َج ْزلي

ََّْدا ُته اعي َِ َعا َْ تَنا إْلي ْنَسَّي ُو
ُْ ا  ََّني حبیبـه داتـر ابـو سـفیان را بـرای  ام ،هنگامی کـه نجاشـی 2؛سو
سوری ترتی  داد و گفـت: از  ؛اواستگاری کرد و به همسری آن حضرت در آورد ادا رسول
بـرای  مـورد دیگـر از ولیمـه دادن پیـامبر  «هـای پیـامبران سـور دادن در ازدواج اسـت سنت

أ»:   در روایت آمده استکرد هنگامی است که با حفصه ازدواج می ،عروسی بي
ا َُّه فه

َ
او َ ااىه َتأَزله

َص َا ُْ ااََ َقا اَلاَساي نا ُْ َت َباَعََّْتَهااكي
َُ ْل
َ
اَفَ ْزَل جي ي

َ
ْلاَكْعَضاو

َ
چون حفصه یا یمی از دیگر از زنـان  مبراپی 3؛و
  «مردم ارما و سوی  ولیمه داده ب ،را گرفت

بـوده  اصل ولیمه دادن امری معمـول و پسـندیده در سـیره حضـرات معصـومینبنابراین 
ایجـاد ؛ موجـ  گیـرد هـایی کـه در ایـن امـور صـورت مـی روی اما امروزه متأسفانه زیاده ،است

است تا جایی که انجام براـی شده در زمینه اقتصادی  ویژه بهها  های زیادی برای اانواده گرفتاری
باعث به حاشیه رفتن اصل تشمیل زنـدگی مشـترک  ،های ازدواج مقدمات یا امور مربوط به جشن

 است شده و ازدواج 

                                                           

  208  ص ،مکارم االخالق  حسن بن فضل طبرسی، 1
  418، ص 2ج  ،اسنالمح ،رقی  احمد بن محمد ب2
  406، ص 1ج  ،باعالم الهدى اعالم الورى ،طبرسی  فضل بن حسن 3
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 ق 1421چاپ اول، قم: رضی،  ،کشف الغمه فی معرفة االئمه ،، علی بن عیسیاربلی  1

چاپ اول، قم: دلیـل  ،منتاب االنوار فی تاریخ االئمة االطهار ،اسمافی، محمد بن همام  2
 ق 1422ما، 
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 ش 1376تهران: بنیاد فرهنگی اسالمی کوشانزور، 

چاپ اول، قم:  ،تحقی  سامی الغریری ،االتحاف بحب االشراف ،شبراوی، عبدالله بن محمد  8
 ق 1423دارالمتاب، 

 تا   چاپ اول، نجف: مطبعا حیدریه، بی ،جامع االخبار ،شعیری، محمد بن محمد  9

 ش 1385، چاپ اول، قم: کتاب فروشی داوری، علل الشرایع ،صدوق، محمد بن علی  10
قم: موسسا النشـر  ،اکبر ۀفاری علی صحیحت ،من الیحضره الفقیه ، ______________  11

 تا  االسالمی، بی

 تا   چاپ چهارم، قم: الشریف الرضی، بی ،مکارم االخالق ،طبرسی، حسن بن فضل  12
، البیت آلمؤسسه چاپ اول، قم:  ،دىاعالم الورى باعالم اله ،طبرسی، فضل بن حسن  13

 ق 1417

، چاپ اول، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمـؤمنین ،الوافی ،فیض کاشانی، محمد محسن  14
 ق 1406

چـاپ اول، قـم: دار الحـدیث،  ،تصـحیح دارالحـدیث ،الکرافی ،کلینی، محمد بن یعقوب  15
 ق 1429

دار احیاء :  بیروتچاپ دوم، تصحیح جمعی از محققان،  ،بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،   16
 .  ق1403التراث العربی، 
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چـاپ اول، قـم: کنگـره  ،االرشاد فی معرفة حجج الله علی العبرادمحمد، مفید، محمد بن   17
 ق 1413شیخ مفید، 

 مقاالت

 ،«ازدواج در اسالم بـا نگـاهی بـه کارکردهـای تربیتـی و روان شـنااتی» ،احمد پناهی، علی  1
  34ـ  44، ص 1385، مرداد 104شماره  ماهنامه علمی ترویجی معرفت،

پیـام زن، ماهنامـه  ،«های انتخاب همسر از منظر قـرآن و روایـات مالک» ،ااالقی، اسماعیل  2
  70ـ  73، ص 1387(، سال هفدهم،  دی 202شماره دهم )پیاپی 

دو فصـلنامه  ،«نقش ورا تی مادر در تربیت فرزند از دیدگاه اسـالمی» ،زاده، سید علی حسینی  3
ـ  66، ص 1395، بهـار و تابسـتان 22شـماره  یازدهم، ی پژوهشی تربیت اسالمی، سالعلم
53  

 



 

 

 های آموزش مهارت قاطعيت به فرزندان راه

*االهالمیالم لمییمحم ه ییافچه یهج 

 مقدمه

درسـتی  تواند به نفع انسان باشـد؛ آن زمـانی کـه بـه  ای است که گاهی می مانند تیم دو لبه ارتباط 
ها و ضررهایی را برای انسان به همراه داشـته باشـد و آن،  تواند آسی  ت گیرد و گاهی نی  میصور

زمانی است که اصول و قواعد الزم در آن مورد توجه قرار گرفته نشود  توجه به ارتباط فرزنـدان بـا 
براـی ای کـه  گونه های بسیاری از والدین است؛ به همساالن و دیگر افراد جامعه، یمی از دۀدۀه

های ارتباطی همچـون اطـرات روابـط جنسـی، مـانع ارتبـاط  ااطر ترس از آسی  از والدین به 
عدم توجـه بـه  1شوند  های اجتماعی می طور کلی فعالیت شان با دوستان، همساالن و به  فرزندان

های بسیاری به همراه داشته باشد  از یک سو  آمواتن این مهارت به فرزندان، مممن است آسی 
هایی را برای فرزندان به همـراه داشـته باشـد کـه از جملـه  تواند آسی  اشتن رابطه با دیگران میند
توانـد  گیری تربیت اجتماعی در ایشان دانست و گاه همین ارتبـاط، می توان به عدم شمل ها می آن

  2سالمت روان و شخصیت اجتماعی فرزندان شود  منبع آسی  رساندن به 
اش به ارتباط با دیگر افراد جامعه نیاز دارد و بنا بر مبـانی دینـی،  از زندگی ای انسان در هر دوره

 3ها را در زندگی اود مشـخص کنـد  تواند مرزها و محدوده روی که دارای ااتیار است؛ می از آن
آنچه که در این میان مهم است، داشتن مرز درسـت میـان اـود و دیگـران و قاطعیـت در  ملـ م 

                                                           

 شناسی  حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد مشاوره و روان 4سطح * 
   108، ص تربیت جنسی در اسالم   حافظ  ابت،1
هـای  ی ارتقـای مهارتتـا یر برنامـه آموزشـ»  حمیدرضا دائمی، فرامرز سهرابی و سیده فاطمه مقیمـی بـارفروش، 2

، فصـلنامه علمـی «قاطعیت در تغییر نگرش دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و تهران نسبت به سوء مصرف مواد
  71پژوهشی اعتیاد پژوهی، ص 

   120، ص جنسیت و تربیت زاده،   سیدعلی حسینی3

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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حدود با دیگر افراد است  آمواتن این مرزها و پرورش قاطعیـت در فرزنـدان،  دانستن اود به این
درسـتی در ایشـان  توان به آن شمل داد و با تمارینی آن را بـه  مهارتی است که در بستر اانواده می

پرورش داد  قرآن کریم دستور براورد قاطعانه با کسانی را که در دین شک دارنـد، داده و فرمـوده 
اُس ِإن ُكنُت   فِ  َشَلق  ُقل  »است:  ا النَّ ِذیَن   َیا َأیهُّ ُبُد الَّ ن ِدینِ  َفََل َأع  فِه َو لِکفن  َتع    مِّ ُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ

ئُک    ِذى َیَتَوفَّ َه الَّ ُبُد اللَّ ُِ  َو   َأع  مِ  ِمَن  َأُكوَن  َأن   ُأِمر  ُمؤ  بگو: ای مردم! اگر از )درستی( دین مـن  1؛ِن َن ال 
پرسـتم؛  پرسـتید، نمی جای ادا می  دیدید، پس )بدانید که من( کسانی را که شما بهدر شک و تر

 «   گیرد و مأمورم که از مؤمنان باشم پرستم که جان شما را )در وقت مرگ( می بلمه ادایی را می

 شناسی مهارت و قاطعيت مفهوم

ــه ــای چیرگــی، صــالحیت و متخصــص شــدن  ب ــه معن ــه اســت  مهــارت در لغــت ب  2کار رفت
نظران مختلف، مهارت را کاربست عملی یک دانش در حد چیرگی و با کمتـرین اشـتباه  صاح 

ورزی(، به معنای دفا  از حقوق اود و بیان افمـار و احساسـات بـه  قاطعیت )جرئت 3دانند  می
  افراد قاطع از سویی بـرای اـود و دیگـران احتـرام قائـل 4شیوه مستقیم، صادقانه و مناس  است 

هـا سوءاسـتفاده کننـد  از سـوی دیگـر بـه  دهند دیگـران از آن فعل نیستند و اجازه نمیهستند، من
هـا ارتبـاط برقـرار  ای مدبرانـه بـا آن گذارنـد و بـه شـیوه ها و نیازهـای دیگـران احتـرام می اواسته

ماننـد کسـی  وارد شدن یک کودک و یا نوجوان به یک رابطه بدون داشـتن قاطعیـت،  5نمایند  می
هایی همراه این رابطـه باشـد  ر جنگی بدون سزر وارد شود؛ چرا که مممن است آسی است  که د

 های این رابطه را از اود دفع کند   تواند آسی  که شخص بدون قاطعیت، نمی
 

ای  ه زمبهمرویهپراا اخییاهر 
 

6تهوه    ایکانبرو هشجهع همه
 

                                                           

  104  یونس: 1
  151نامه معارف قرآنی، ص  وهش، پژ«های ارتباطی در قرآن مهارت»الله شریفی،    عنایت2
  31، ماهنامه رشد معلم، ص «های زندگی  آموزش آداب و مهارت»  محمود معافی، 3
، فصـلنامه علمـی پژوهشـی «مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان»  نعیمه سیدفاطمی و دیگران، 4

  265اصول بهداشت روانی، ص 
، ترجمـه هاى مقابله با اضرطراب، افسرردگی، تنهرایی، کمرویری و     تکنیکهای زندگی:    کریس کلینمه، مهارت5

   35ص شهرام محمداانی، 
  3356، ۀ ل شماره 1، ج دیوان صائب تبریزى  محمدعلی صائ  تبری ی، 6
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 های قاطعيت مؤلفه

های قاطعیت را در ایشـان مـورد  توان مؤلفه پذیری در فرزندان، می جرئتبرای سنجش قاطعیت و 
 تصور است:  بررسی قرار داد  برای قاطعیت، چهار مؤلفه قابل 

 گفتن« نه». توانایی 1

هـای  گفتنـی کـه در چارچوب« نـه»گفتنی نشانه قاطعیت نیسـت  « نه»باید توجه داشت که هر 
توانـد مصـداق واقعـی قاطعیـت  ز مبانی حقیقی باشد؛ میگرفته ا دینی، عقالنی و فرهنگ نشأت 

کنـد، مشـخص اسـت بـه  هایی از ایـن کلمـه اسـتفاده می باشد  وقتی فرزند بر اساس چارچوب
 درستی مهارت قاطعیت را آمواته است  

 ها و نيازها . توانایی بيان خواسته2

آیـد  اگـر  بـه شـمار نمی های قاطعیـت باید توجه داشت که توانایی بیان هر نیـازی، جـ و مؤلفـه
دراواست و تقاضایی در ۀیر چارچوب بیان شده باشد، مممن است مصداق رفتارهای نابهنجار 

 باشد  

 . توانایی ابراز سازنده احساسات مثبت و منفی3

برای برای فرزندان، ابراز احساسات مثبت سـخت اسـت و یـا دارای احساسـات منفـی زیـادی 
آورنـد   کنند و یا سخنان ناروا به زبان می کنند، لج می با دیگران قهر میراحتی   رو به هستند؛ از این

شدت در ۀیاب شـخص و بـه طـور  کنند، اما به  برای افراد نی  احساسات منفی اود را بیان نمی
دهند که این نشـان از الگوهـای تربیتـی نامناسـ   گونه از اود بروز می پنهانی، رفتارهای مخرب

 دارد این نو  از فرزندان 

 دادن یک رابطه . توانایی شروع، حفظ و پایان 4

توانند یک رابطه را شرو  کنند و برای دیگر از افراد نی  توانایی آن را ندارند کـه  بعضی از افراد نمی
توانند در صورت نادرست بـودن رابطـه،  یک رابطه را حفظ کنند  گروهی دیگر نی  هستند که نمی

 این اود، نشان از فقدان مهارت قاطعیت در فرد است آن را به اتمام برسانند که 

توانـد در  فردی که دارای این چهار مؤلفه در ارتباط باشد، دارای مهارت قاطعیـت اسـت و می
های اوبی برسد و از اود رفتارهـای انسـان سـالم بـه  زندگی فردی و اجتماعی اود به موفقیت
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   1نمایش بگذارد 

 الگوهای ارتباطی چهارگانه
دارای نقـش « رضـایت دیگـران»و « رضـایت اـود»گیری انـوا  ارتباطـات، دو مؤلفـه  شملدر 

توان چهار نو  الگوی ارتباطی را مطرح کرد  این چهار  اساسی هستند  بر اساس این دو مؤلفه می
 الگوی ارتباطی عبارتند از:

  2 . الگوی ارتباطی منفعالنه1

کند و برای رضایت اـود  فدای رضایت دیگری می در این دسته از ارتباطات، فرد رضایت اود را
ارتباط، فرد به دنبال آن است که به هـر طریقـی رضـایت   رابطه ارزشی قائل نیست  در این در این 

ای اود را مهربان، دلسـوز و جـذاب بـرای دیگـران تلقـی  گونه این افراد به 3دیگری را کس  کند 
شـان اصـاًل اـوب نیسـت   یمـی از  و حـال درونینفس پـائینی دارنـد   کنند  این افراد ع ت می

دهند، ااـتالل شخصـیت  های ااتالالت شخصیت که این رفتارها را بسیار از اود بروز می گونه
 وابسته است  

 4. الگوی ارتباطی پرخاشگرانه2

ای که رفتارش نشـان  گونه کند، به در این نو  ارتباط، فرد رضایت دیگری را فدای رضایت اود می
جویی وجـود دارد کـه  اهمیت بودن دیگران در ن دش دارد  در این افراد یـک حالـت سـلطه از بی

سعی دارند دیگران را به زیر سلطه اود در آورند  این افـراد، احساسـات و نیازهـای دیگـران را در 
دانند و آنچه برایشان مهم است، نیازها، احساسات و در کل رضـایت  ارزش می ارتباط با اود، بی

 شان است   فردی

  5. الگوی ارتباطی منفعل ـ پرخاشگر3

در این الگو، شخص نه برای رضایت اود و نه دیگران ارزشـی قائـل نیسـت  مممـن اسـت بـه 

                                                           

  209، ص هاى انسان سالم با نگرش به منابع اسالمی نظریهمحمد صادق شجاعی،   1
2. Passive communication  

، «تأ یر آموزش ابراز وجود بـر عـ ت نفـس و ابـراز وجـود دانشـجویان پرسـتاری شـهر بوشـهر»دی بحرینی،   مه3
  118نامه دانشگاه علوم پ شمی تهران، ص  پایان

4. Aggressive communication 

5. Passive- Aggressive communication 
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جای آنمـه بگوینـد  دهنـد و بـه هایی را دیده باشید که پولی به راننده تاکسـی می دفعات بسیار آدم
کوبنـد  ایـن رفتـار  ن بیان شـمایت محمـم میعنوا منتظر دریافت بقیه پول اود هستند، در را به 

نشان از انتخاب الگوی ارتباطی منفعل ـ پرااشگر است  این افراد بسیار در مورد دیگـران حـرف 
کنند( و سعی دارند دیگری را از مقام و جایگـاهی کـه دارنـد، پـایین بیاورنـد   زنند )ۀیبت می می

های  ه فعالیـت ایـن افـراد اسـت  دوسـتیتخری  دیگران در وقتی که ایشان حضور ندارند، عمد
 اعتماد، بیشتر حاصل همین الگوی ارتباطی است    ناپایدار و ۀیرقابل 

  1. الگوی ارتباطی سودمند 4

برد است  رضایت اود و دیگری، هـر دو در  -در این الگوی ارتباطی، فرد به دنبال یک رابطه برد 
تـوان بـرای ایـن رابطـه نهـاد، رابطـه قاطعانـه و  رابطه مورد توجه هستند  نـام دیگـری کـه می  این

توان قاطعیـت را مـؤ رترین و بهتـرین نـو  از انـوا  الگوهـای  مندانه است   با این بیان می جرئت
ارتباطی دانست و به طور ااص هـدف از آمـوزش مهـارت قاطعیـت، آمـواتن همـین الگـوی 

اواهد کـه قاطعانـه بـا  می کرمارتباطی است   ادای متعال در آیات سوره کافرون از رسول ا
 کفرورزی مشرکان براورد کند: 

ُبُد، َو ال َأنفا عاِبفد  مفا  ُت   عاِبُدوَن ما َأع  ُبُدوَن، َو ال َأن  ُبُد ما َتع  کاِفُروَن، ال َأع  َها ال  ُقل  یا َأیُّ
ُبد، َلُک   دیُنُک   َوِليَ دیِن  ُت   عاِبُدوَن ما َأع  ، َو ال َأن  تُّ   ای کافران! آنچه را که شما  ؛ بگوَعَبد 

پرستم و نه  پرستم و نه هرگ  شما پرستنده آن هستید که من می پرستید، هرگ  من نمی می
پرستید و نه هرگ  شـما پرسـتنده آن هسـتید کـه مـن  هرگ  من، پرستنده آنم که شما می

 2پرستم، دین شما از آن اودتان و دین من از آن  من  می

 يتضرورت آموزش مهارت قاطع
توان گفت کودک و نوجوانی که در ارتباط اـود یمـی از سـه  بر اساس چهار الگوی ارتباطی، می

کننـد؛ نیـاز دارنـد کـه  الگوی ارتباطی، منفعالنه، منفعل ـ پرااشگر و پرااشگرانه را انتخاب می
ن های قاطعیت به ایشان آموزش داده شود  دسته دیگری از افرادی که نیاز بـه یـادگیری ایـ مهارت
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گرا(  ها دارند، افرادی هستند که به ااتالالت شخصیت )مانند اودشیفته، وابسـته، کمـال مهارت
رو الزم است که مهارت قاطعیت برای تلطیف روابط این افراد با دیگـران، بـه  مبتال هستند  از این

 ها آموزش داده شود   آن

 پيامدهای عدم قاطعيت فرزندان
   1با دیگران و آسی  به بهداشت روان فرد   های پرتمرار در رابطه ناکامی  1

های پرتمرار است که در نتیجه عدم قاطعیت در فرد بـه  افسردگی؛ این پیامد حاصل از ناکامی  2
ای وارد شده است، جـ  شمسـت چیـ ی عایـد او نشـده  آید  فردی که در هر رابطه وجود می

 شود  ساز افسردگی در او می هآورد که زمین است؛ درباره اود، پندارها و باورهایی به دست می

شود؛ چرا کـه  مانند یادداشتی است که بر روی آب نوشته می کیفیت؛ روابط این افراد  روابط بی  3
، احساس اطمینان به هم ندارند و هر لحظه این احساس را دارند کـه  افراد در این نو  از رابطه

 را در ن د دیگران دارد    رابطه است و قصد بدگویی از او دیگری در حال ایانت در این 

رابطه که هر فرد به دنبال ُبرد اود و بااتن دیگـری  فردی؛ در این  ناتوانی در حل تعارضات بین   4
است، در هر تعارضی هر فرد به دنبال برقراری عدالت نیست؛ بلمه به فمر نفع و سـود اـود 

نخواهـد شـد و ایـن صورت منطقـی حـل  رو در این روابط، تعارضات به  اواهد بود  از این
 ناتوانی در حل تعارضات وجود دارد  

 مورد، اضطراب در رابطه و       های بی عنوان نمونه، استرس ناتوانی در تنظیم هیجانات؛ به   5

 فردی  اف ایش احتمالی اصطماک و درگیری میان   6

 های آموزش مهارت قاطعيت به فرزندان گام
 شود   ها اشاره می که در این بخش به آنهایی  آموزش مهارت به فرزندان، دارای گام

 . گام اول: شناخت موانع قاطعيت در فرزندان1

بـردن ایـن  درستی شنااته و با توجیه فرزندان، اقدام به از بین  در این گام موانع درونی قاطعیت به 
 د: مورد اشاره کر 10توان به  شود  از جمله پرتمرارترین موانع در تحق  قاطعیت، می موانع می

 ترس از طرد شدن یا رها شدن؛ -

 ؛ «گناه»تعریف نادرست از مفهوم  -
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 ؛«اوداواهی»تعریف نادرست از مفهوم  -

 ؛«رضایت دیگران»تعریف نادرست از مفهوم  -

 ؛«احترام»تعریف نادرست از مفهوم  -

 ؛«گذشت»تعریف نادرست از  -

 ؛«ادب»تعریف نادرست از  -

 ؛«دوستی»تعریف نادرست از  -

 ؛«دوستی نو »رست از تعریف ناد -

 ارزشی(  احساس حقارت )بی -

، دارای تعریف درست و منطقی در ن د کودک مفاهیمموارد بیان شده، گویای آن است که این 
هـا را  رو الزم است والدینی که به دنبال تربیت فرزندانی قاطع هسـتند، آن و نوجوان نیست؛ از این

د و با بیان مصادی  درست و کاربردی، فهم ایشان را در درستی آشنا کر از کودکی با این مفاهیم به 
توانـد  هـا در زنـدگی، نمی شناات بهتر ارتقا داد  بیان این مفاهیم بدون روشن شدن مصـادی  آن

های آمـوزش ایـن  گشای آمواتن مهارت قاطعیت در فرزنـدان باشـد  یمـی از بهتـرین شـیوه راه
مشاهده است  فرزندان در این سـنین بـا الگـوگیری از ها، از طری   ها و مفاهیم مرتبط با آن ارزش

   1کنند  سازی می شوند و در اود نهادینه ها آشنا می والدین اود، با این دست از مفاهیم و ارزش
گیری درسـت رفتارهـای  ها برای تشخیص این موانع درونـی شـمل یمی از بهترین شیوه

او به گفتگو پردااته و از او اواسته  است؛ یعنی با« گفتگوی سقراطی»قاطعانه در فرزندان، 
شود که بیان کند که چرا قاطع نیست؟ قاطعیت در نگاه او به چه معناسـت؟ آیـا چـون بلـد 

تـوان  کند قاطعیت ندارد یا نه؟ با این سبک گفتگو به مرور می نیست نه بگوید، احساس می
درستی شمل نگرفته اسـت و  به او این باور را داد که بسیاری از مفاهیم ارزشی در ذهن او به 

 باید در این مورد تجدیدنظر کند  
 م: آشنا نمودن کودک و نوجوان با حقوق فردی و اجتماعیدو. گام 2

دهـد کـه در چـه  مداری است  شناات حقوق ایـن جسـارت را بـه افـراد می قاطعیت، میوه ح 
انسانی که با حقوق اـود شان پایمال نشود   هایی باید از اود قاطعیت نشان دهند تا ح  موقعیت

رو الزم  تواند اود را مل م به رعایـت حقـوق کنـد  از ایـن و دیگران آشنا باشد، بهتر از دیگران می
درستی با حقوق فردی، اانوادگی و اجتماعی او و دیگران آشنا کرد  براـی  است که فرزندان را به 
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 از این حقوق عبارتند از: 
 ویژه اود؛  ح  داشتن افمار، رفتار و احساسات-

 ح  اشتباه کردن ۀیرعمد؛ -

 ح  انتخاب؛ -

 ح  نزذیرفتن مسئولیت مشمالت دیگران؛ -

 گیری؛ ح  تصمیم-

 ح  دراواست کردن؛ -

 گفتن؛ « نه»ح  -

 ح  عدم ارائه دلیل جهت توجیه رفتار اود؛ -

 و      « اورم نمی»، «دانم نمی»ح  گفتن کلماتی چون: -

 تواند از اود قاطعیت نشان دهد   شته باشد، نمیکسی که این حقوق را در اودباور ندا

  وانين اجتماعیقو  اخالقبا ميان قاطعيت جمع : آموزش سوم. گام 3

کند، پایبند باشـد  هایی اجتماعی که در آن زندگی می هر انسانی باید در زندگی اود به چارچوب
هـا را  ه نـدارد آن چارچوبرو که دارای حقوقی است، اجـاز و اود را به اجرای آن مقید کند  از آن

 هاست   دهنده همان چارچوب زیر پا بگذارد  ااالق، هنجارها و قوانین اجتماعی، شمل
کس ح  نـدارد بـه اسـم قاطعیـت،  قاطعیت هیچ منافاتی باااالق ندارد  از همین روی هیچ

 ااالق را زیر پا بگذارد  
 ول قاطعيت( های هدف )جد : شناسایی و فهرست کردن موقعيتچهارم. گام 4

هایی را که باید قاطعیت داشـته باشـد، امـا در آن  باید برای فرزندان جدولی ترسیم کرد و موقعیت
قاطعیت نداشته است؛ توسط اود او و یا با کمک والـدین در آن جـدول آورده شـود  الزم اسـت 

دارد، نمـره گذاری شود  در جایی که اصاًل قاطعیـت نـ ها نمره موقعیت آورده و برای آن 40حدود 
دهد، نمره پنج در ستونی دیگر قرار داده شود   یک و در جایی که قاطعیت اوبی از اود نشان می

هـا نیـاز بـه تمـرین بیشـتر دارد و نقـاط ضـعف  شود در کدام موقعیت با این جدول مشخص می
 مهارتی او در داشتن قاطعیت در کجاست  

 های هدف در موقعيت ها : آموزش فنون قاطعيت و تمرین آنپنجم. گام 5
 شود  اشاره میدر اینجا تنها به یک مرحله آن مرحله است که چند این گام دارای 
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 آموزش زبان بدن مرتبط با مهارت قاطعيت مرحله:
شود که بایـد در هنگـام ارتبـاط بـا دیگـران، از رفتارهـای  در این مرحله به فرزند آموزش داده می

 ۀیرکالمی زیر بهره بگیرد:
   1بت و مستقیم بایستد و تماس چشمی اودش را حفظ کند الف   ا

کند  باید بیاموزد که ُتن صدای بلنـد، عالمـت پرااشـگری و ُتـن صـدای  ب  رسا صحبت 
رو هنگامی که حدود و مرزهای ارتباطات در حال شمسته  دهنده ضعف است  از این پائین، نشان

 رتباط را برای دیگری مشخص کند شدن است، باید با صدای رسا، حقوق اویش و محدوده ا 
 اندازه کافی اطالعات بدهد    ج  روان صحبت کند و در ارتباط به

 گيری  نتيجه
انسان، موجودی اجتماعی است و راهی ج  آن ندارد که با دیگر افراد در جامعه زندگی کنـد و بـه 

بـاط بـا دیگـران قواعد و هنجارهای آن اجتما  دل بدهد  یمی از هنجارهای مهـم اجتمـاعی، ارت
درسـتی شـنااته شـود و  های مرتبط با ایـن ارتباطـات بـه  برای رشد جامعه است که باید مهارت

های آن تبیین گردد  آنچه پس از شناات این مرزهـا و قلمروهـا بایـد آمواتـه  قلمروها و محدوده
واتـه هاست که باید از کودکی بـه فرزنـدان آم ورزی( در حفظ آن شود، مهارت قاطعیت )جرئت

گیری تربیت اجتماعی به کار گرفت  برای رسیدن به ایـن مهـارت  ای در شمل گونه شود و آن را به
هایی را طی کـرد کـه نخسـتین  ناپذیر روابط اانوادگی و اجتماعی است، باید گام که ج و جدایی

های بعدی را باید بر اساس گام نخست شمل  گام در آن، شناات درست این مفاهیم است و گام
 داد 

 فهرست منابع

 کتب
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 های دینی آنان در سيره شهدا خدمت به مردم و مراقبت از  ارزش

*االهالمیالم لمیی ضهآ یه هج 

 مقدمه
های دینی آنان در جامعـه، از موضـوعات مهـم و بایسـته  ادمت به مردم و مراقبت از ارزش

ها توجه ویـژه داشـته باشـند   ها نی  به آن ر شایسته و بجاست که اانوادهامروز ماست و بسیا
های دینی، مقام الیفااللهی دارد و ادمت به او، مقدمه قرب الهی و عبادت  انسان در آموزه

ا»فرموده است:  روست که پیامبر اکرم است؛ از این ْتَساااَخْصَََّتافي أَناااَُ اامي َُ أْىاااَفْاَوهو َُ ا أن  بي
ُْ اا  ء 

ا ا َُّه  إْلي ٍي َبا عي ُي ا عو ُْ اَلا َُّه  ي
اَُّه اكي

افو َُ دو کار است که هیچ کار اوبی باالتر از آن دو نیست: ایمان  1؛ َ
ااإَفا»آن حضرت در روایـت دیگـری فرمـوده اسـت: «  به ادا و سود رساندن به بندگان ادا

ْعَظَبا
َ
اااو اسي ااا َُّه ََّْدا َُّه ي ً اعي

َُ
اااَمَّْزي َِ ْا ْمَشاااََ

َ
او َتاَم ي  ي

ُْ ْبا  ياااأو ااافي ْبضي ي
َ
اااو أ ي َخَّْ ي ُي ا تََّ ي صي اَُّه ترین  بـا من لـت 2؛اكي

مردم ن د اداوند در روز قیامت، کسی است کـه در راه ایراـواهی بـرای الـ  او بـیش از 
های  مندی نسبت به حفظ ارزش ادمت به مردم و ایراواهی و دۀدۀه«  دیگران قدم بردارد

اجتماعی اسـالمی اسـت  واکـاوی سـیره شـهدای دینی آنان در جامعه، از مسلمات ااالق 
هـای برجسـته ااالقـی در سـیره آن  هشت سال دفـا  مقـدس گویـای آن اسـت کـه ویژگی
 پیشگامان عرصه جهاد و شهادت برجسته و نمایان بود  

 رسانی   اهميت خدمت
مبران های اصـلی پیـا های دینی، ادمت به مردم وظیفه هر فرد مسلمان و جـ ء برنامـه بنا بر آموزه

ِفُقفوا »اف ایی تأکید شده اسـت:  رو در قرآن به ادمت وادمت است؛ از این َتّ  ُتن  َِ ِبَرّ  َلن  َتَناُلوا ال 
                                                           

 ی شهیدان گکارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی  پژوهشگر سبک زند *
  137، ص 2، ج واربحاراالن  محمدباقر مجلسی، 1
  208، ص 2، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول

 1401پاییز و زمستان
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

وَن  ُبّ ُِ ا ُت رسید، مگر اینمه از آنچه دوسـت دارد، در راه اـدا  هرگ  به حقیقت نیموکاری نمی 1؛ِمَمّ
فبُّ »است: کرده بیان اداوند متعال چهار نوبت با صراحت  « انفاق کنید ُِ فَه ُی ِسفُنوا ِإنَّ اللَّ  ِ َو َأ
ِسن ن  ُ ُم پروردگار متعـال در چهـار «  دارد و نیمی کنید  که اداوند، نیموکاران را دوست می 2 ؛ال 

ِسن َن »آیه دیگر تأکید کرده است:   ُ ُم َر ال  َه ال ُیض ُع َأج  همانا اداوند پاداش نیموکـاران را  3؛ِإنَّ اللَّ
 « کند تباه نمی
فرمـوده اسـت:  رسانی تأکید شده اسـت؛ چنانمـه پیامبراسـالم روایات نی  به ادمتدر 

هيا» ٍي َبا عي ُي ْبا هو عو َُ ْن
َ
او ىا َُّه ي

َُ
اإي  ي
ا َُّه ٍي َبا اعي ُُّ ََ

َ
کسانی هستند کـه بـرای  ترین بندگان ن د اداوند، محبوب4؛و

َخأ»آن حضرت در روایت دیگری فرمـوده اسـت: «  بندگان ادا سودمندتر باشند أَ اٍَ َجَّه ُْ ا  َ اَعْبأد 
اَعَّْأ  ََ و َما

َ
تَناَفَ ُي ْسَّي ُو

ُْ ا  َقي ني
ََ اَكاَفاَعََّىا ْاکا َُ ْنا امي ْصنا

او ای از بنـدگان اـدا در ا ـر اینمـه  بنـده 5؛كي
نی  فرموده است :  امام صادق«  شااه ااری را از سر راه مسلمانان برداشت، اهل بهشت شد

ا» قو َّي تَناااَعََّىااََ ُي ْسَّي ُو
ُْ َهااا  ْجتي ى الي افي ٍو اااا  ي

ِو َا  اَلااا ُته ََّاَجأ ي
ُْ ا  ْأأ ي

َ
اِلي َا َسأا و ُو

ُْ اَلا  في َو َعأا اَعََّأىا ُته فو َعأالو َلا ُته
ا ْباَعََّىاَكْعضا هي اَكْعضي

فو َو مسلمانان موظفند در راه پیوسـتگی و کمـک نسـبت بـه نیازمنـدان،  6؛َتَعا
ه هنگام گرفتـاری و های مالی مضایقه نمنند و ب کوشا و جدی باشند؛ از عواطف ااالقی و کمک

 « نیاز، یار و یاور هم باشند

 رسانی   گستره خدمت
 نویسد:  الله ناصرممارم شیرازی می های متعددی دارد  آیت رسانی ابعاد و گونه ادمت

های مردمی در فرهنگ اسالم، از اهمیت بسیار باالیی براوردار اسـت  نـه تنهـا  کمک
های مثبت اجتمـاعی  ارهای ایر و فعالیتکمک به نیازمندان، بلمه هر گونه کمک به ک

ها به عنـوان  اعم از سااتن مدرسه، درمانگاه، جاده، مراک  فرهنگی، مساجد و مانند آن
ه» در ایـن مفهـوم درج اسـت؛ همـه از بهتـرین اعمـال محسـوب « انفاق فی سبیل اللَّ

                                                           

  92عمران:    آل1
 195بقره :  2
 120توبه :  3
  49، ص تحف العقولشعبه حرانی،    حسن بن علی ابن4
    32، ص 1  ، جالاصال  محمد بن علی صدوق، 5
  49، ص 9، ج مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول محمدباقر مجلسی،  6
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  1شود و سرچشمه انوا  برکات و آ ار معنوی و ماّدی در دنیا و آارت است   می
روست که  در این میان ادمت و کمک به مستمندان از اهمیت بیشتری براوردار است، از همین

 فرموده است:  به این قشر بیشتر توجه داشتند؛ چنانمه پیامبر اکرم بیت اهل
ا ُْا ٍي َبأا مي

ُْ ا  أَباعو ُْ اَلاإي ََّابه ي
ُْ ا  ٍي َبا مي

ُْ ا  ٍو ْكَن  اإي  ي
ََّْدا َُّه اعي ا ي َُ ْع

ا ِْلَ ْفَض ي
َ
ْناو امي أسو ُْ ياَن أهي

ُه اَلا  َعأ ي َجائي
ا ع  اَجأائي بو ْسَّي ُو

ُْ ا  هو ْلاَواَ اَجابو
َ
او اهو خو

َ
ْبَعاَفاَلاو َُ ا ْو ت بي ََ ا

ياَعْبد  اكي نو ْؤمي َو ااَلا هي َتدي اكي دا ُه ََّ از بهتـرین  2؛ مو
های  کردن جگرهای سوزان )سیراب کردن تشنگان( و سـیر کـردن شـمم کاعمال، ان

در دست قدرت اوسـت، کسـی کـه سـیر  گرسنه است  سوگند به کسی که جان محمد
    بخوابد و همسایه یا برادر مسلمانش گرسنه باشد  به من ایمان نیاورده است

ادمت به بندگان ادا نه تنها مورد توجه پیشوایان دینی و ب رگان بوده است؛ بلمه آنـان اـود نیـ  
 گوید:  قدم بودند  هشام بن سالم می برای این انجام امر پیش
داشت که در آن نـان  هایی را برمی گذشت، کیسه وقتی پاسی از ش  می امام صادق

کـرد و نـ د نیازمنـدان مدینـه  ها بود  سزس آن را بر دوشش حمـل می و گوشت و درهم
شـنااتند  کرد؛ در حـالی کـه آنـان حضـرت را نمی ایشان تقسیم می برد و آن را بین   می

شـد(  هنگـامی کـه امـام  نع می)گویا تاریمی ش  و یا بسته بودن صورت حضرت مـا
بـوده  کننده، امـام صـادق از دنیا رفت، آن گاه متوجه شدند که فرد کمک صادق
   3است 

کـرد  حسـن  داد و نیمی به یاران و اصحاب را فراموش نمی نی  به نیازمندان صدقه می امام باقر
 گوید: بن کثیر می

جـات شـمایت کـردم  حضـرت از جفای دوستان و برآورده نمردن حا ن د امام باقر
تن ًا»فرمود:  َکاَف ي ْ َطعو ََ ًااَلا تَّ َّي

ََ ْنَعاَکا ََ ا خ 
َ
او َسا ِْلَخو ُْ

بد برادری است؛ بـرادری کـه در  4؛كي
سزس به «  حال پولداری مراعاتت کند و در حال فقر و نداری )تو( با تو قطع رابطه کند

ا»رمـود: ای به مبلم هفتصد درهـم بـه مـن داد و ف ۀالمش دستور داد کیسه َْ أَد ُي َذ اَن َفأإي
ى َّي ْعَّي

َ
 «  ؛ هر گاه تمام کردی، به من ابر بدهَفَ

                                                           

  7، ص هاى مردمی اسالم و کمکناصر ممارم شیرازی،   1
  369، ص 71  ، جبحاراألنوار  محمدباقر مجلسی، 2
   8، ص 4  ج ،یالکافمحمد بن یعقوب کلینی،   3
   166  ، ص2  ، جاإلرشاد في معرفة حجج الله علی العبادمحمد بن محمد مفید،   4
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 کرد که به فقیران و محرومان کمک کنند:  نی  به کارگ اران اود توصیه می امام علی
ُوا ُْ اَل  تني َسأاكي َُ

ُْ َنا  ْب،امي هو
َُ تَََّ ا َي ََنااَلا هي

ُه َنا  ََّىامي ُْ ا ُسُّ َبَ  ي يا ُطه ا ََُّ ا ََُّ افي به
اثو ْأأ ي

َ
تَناَلو ََّْتأاجي

أ   ََ أْنا َظَکامي َُ اَماا ْسَتَّْ َّه ي ُي ظا َُ َْ ً ،اَل  ْعَتنَّ عًااَلمو اَواني َبَ  ي ا ُطه هي ياَأهي افي فه ْمََّى،اَفإي ْؤَسىاَلا ُزه بو
ُْ ا   ي

ا ُيکي اَما ْي ْناَكْت ْسًُاامي ْباوي هو
َُ ْب،اَل ْجَعْ ا تهي ؛ پس از ادا بتـرس، از اـدا بتـرس دربـاره 1    في

چیـ  و نیازمنـد و گرفتـار در سـختی و رنجـوری و  درمانده بیچاره و بی دسته زیردستان
کنـد و  اش را اظهار می ناتوانی؛ زیرا در این طبقه هم اواهنده است که ذلت و بیچارگی

هم کسی است که به عطـاء و بخشـش نیازمنـد اسـت، ولـی )از عفـت نفـس( اظهـار 
ره ایشان به تو امر فرموده است، کند و برای رضای ادا آنچه را که از ح  اود دربا نمی

 المال را برای یشان قرار ده        به جای آور و قسمتی از بیت
واا بهخ ازراارک اواو ویوهر  

 

میمصی  مبهاا  آنهّریه ر 
 

 کوه  رهبره خک چرییپررواخیی
  

2ب هنگیریوه  هوه وگرز  

 وید:گ می 3مادر شهید محمدحسن فایده
کرد که روزگار را به ااطر فقر زیادی که داشت،  مقابل من ل ما زنی پیر و تنها زندگی می

دیـدم براـی از  گشت، مـی گذارند  گاهی که محمدحسن از ارید برمی به سختی می
- ام  علت را که از محمدحسن سوال می اجناس کمتر از مقداری است که سفارش داده

اانم تقسیم کردیم  بنده ادا نیازمند است و باید به فمر او با صغری »گفت:  کردم، می
گفتم  شاید مهمانی برسد و اودمـان احتیـاج داشـته باشـیم،  وقتی هم می«  هم باشیم

  4آورد، شما نگران نباش  اش را با اودش می میهمان روزی»گفت:  می
 گوید:  همرزم شهید نی  در وصف مردمداری او می

اانواده را در حومه شهر بیرجند شناسایی کرده بود و معمـواًل هـر حسن تعدادی محمد
ای بـه  زد  آن روز مرا به من ل نیمه ویرانـی بـرد  پیـرزن قـد امیـده ها سر می روز به آن

                                                           

  439صالح، ص  یصبح، تصحیح الغةنهج الب  محمد بن حسین شریف الرضی، 1
  246، ص نداهاى عاطفی  علیرضا صابری ی دی، 2
  فرمانده گردان لشمر اراسان ،سردار شهید محمدحسن فایده  3
  63، صافالکیان  ادیجه ابول اوال، 4
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پیچید  پیرزن با عج   سالی از درد به اود می استقبال ما آمد  در گوشه ویرانه، مرد کهن
هاسـت کـه  زنـد و همسـرم مدت ما سر نمیمدتی است کسی دیگر به »ااصی گفت: 

شهید فایده بالفاصله به دنبال ماشین رفت  مـرد بیمـار را بـه بیمارسـتان «  بیمار است
بردیم و بعد از معالجه و تهیه دارو، او را به من لش برگرداندیم  آن ش  پیرزن تـا لحظـه 

  1کرد  اداحافظی برای ما دعا می
 گوید: نی  می 2هاباالسالم محمد شهمرزم شهید حجا

صورت ناشناس اتفاق شهید رحیمی به های ماه مبارک رمضان، آقای شهاب به  در ش 
کردند  ایشان حتـی بـرای آن  نشین شهر توزیع می ۀذای آماده را بین مناط  مستضعف

کردند تا در وقت افطار و سـحر،  یخ تهیه می  هایی که یخچال نداشتند، دسته از اانواده
اشته باشند  برای اوقات بـا چنـدین نفـر از دوسـتان و هممـاران صـحبت آب انک د 

شـهر تـوان تهیـه گوشـت  مـردم پایین»گفـت:  کرد تا ه ینه گوسفند فراهم شود  می می
داد   همراه دیگر اقـالم ضـروری بـه فقـرا مـیکرد و  بندی می ها را بسته گوشت«  ندارند

  3نشود   کرد که اسمی از من برده همیشه هم تأکید می

 همدردی و همانندی با تهيدستان  
دهد که آن حضرت همـواره اصـحاب و اطرافیـان  نشان می ادا بررسی سیره اجتماعی رسول

کرد  سلمان فارسی در ایـن  ویژه مستضعفان توصیه می اود را به ن دیك شدن و دوستی با مردم به
 گوید: باره می

َصا اخي َسْبَع ي ياكي تَّي ياَخَّي اني
َِ ْل
َ
أَااو أىاَمأْناأو َُ أَناإي

ْنظو
َ
ْفاو
َ
ياو أاني َِ ْل

َ
؛او ا ا ََ ا

اَعََّىاكو   نه هو عو ٍَ
َ
ااَلاو  ا

ْباَلا أَّْهو أَاامي نو ٍْ
َ
َ أَن َءاَلاو ُو ُْ اَ  ُه أ َي

و
ْفاو
َ
ياَلاو َااَفأْاوي ىاَمْناأو

َُ
َناإي
ْنظو
َ
ياَلااَلاو لني الیـل مـن،  4    ؛ٍو
ها را رهـا  مرا به هفت اصلت سفارش فرموده است که در هیچ حال آن پیامبر ادا

تر است، نه به آن کـس  کنم  سفارش فرموده است: به آن کس بنگرم که از من پایین نمی
که از من برتر است )منظور در امور مادی است( و اینمـه فقـرا و مسـتمندان را دوسـت 

                                                           

  271  همان، ص 1
  از فرماندهان لشمر اراسان ،االسالم محمد شهاباشهید حج  2
 22ص، افالکیان  ادیجه ابول اوال، 3
  129، ص 74، ج بحاراالنوارمجلسی،   محمدباقر 4
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 ها جویا شوم(  بدارم، به فقرا و مستمندان ن دیک شوم )و از حال آن
زدنی است  ایشان در ۀم و شـادی مـردم در  ط با مردم، مثالدر ارتبا ادا سیره و سلوک رسول

گرفت  ماننـد مـردم  ها، شخصیت و جایگاه اود را در نظر نمی ها بود و در راه کمک به آن کنار آن
اورد  سیره شهدای ع ی  هشت سال  ها ۀذا می کرد و همانند آن فقیر جامعه اود لباس بر تن می
 1است  پدر شهید عباس بابـایی نان از سلوک اجتماعی پیامبردفا  مقدس، بیانگر الگوگیری آ
 گوید:  های فقیر می در مورد همانندی شهید با بچه

زنـم، نـاظم آن مدرسـه بـود  یـك روز بـا اواند که برادر ای درس می عباس در مدرسه
حـاج اسـماعیل! چـرا بـا آبـروی مـا و اودتـان بـازی »ناراحتی آمد من ل ما و گفـت: 

قدر به سر و وضـع ایـن بچـه نرسـیدید کـه امـروز اسـمش را در لیسـت  ید؟ اینکن  می
دستش را گرفتم و بردم سر کمد عباس  درب کمد را باز کـردم «  آموزان فقیر زدند دانش

تـو دیگـه »ها و کت و شلوارها را نشانش دادم؛ بعد هم با دلخوری گفتم:  و ردیف لباس
گـذارم؟ عبـاس  کنی من بـرای عبـاس کـم مـی زنی؟ واقعا فمر می چرا این حرف را می

گویـد در  پرسـم، مـی پوشم  وقتی هم دلـیلش را می گوید من لباس نو نمی اودش می
اـواهم جلـوی مـن  کشـم  نمی ها اجالـت مـی مدرسه ما بچه فقیر زیاد است؛ از آن

   2کنند  احساس نداری
 گوید:  ایی میسرایدار آن مدرسه نی  از فروتنی و ادمت به مردم شهید باب

توانستم کارهای مدرسه را به اوبی انجـام دهـم تـا اینمـه مـدیر  کمر درد داشتم و نمی
های مختلـف،  بودن بخش آموزان به من توهین کرد و بابت نامرت  مدرسه جلوی دانش

آن «  اگر بخواهی اینطور کار کنی، بایـد از ایـن مدرسـه بـروی»توبیخ شدم  او گفت: 
کردم و اینمه اگر مرا از مدرسـه ااـراج  های مدیر مدرسه فمر می ش  تا صبح به حرف

کـردیم، در صـورت  کاری ندارم  چون در اانه مدرسه هم زنـدگی می کنند، توان هیچ
گرفتند  فردا صبح وقتی به مدرسـه رفـتم، دیـدم  ااراج، اانه سرایداری را هم از ما می

اند   حتی از اودم بهتر تمی  کرده ها مثل دسته گل تمی  شده است؛ حیاط و همه کالس
شـد و هـر بـار  منبع آب مدرسه هم پر شده است  این قضیه هر روز داشت تمـرار مـی

رسیدیم  یك ش  به هـر زحمتـی بـود،  اواستیم متوجه شویم، دیرتر از آن شخص می
                                                           

 ارتش  یهوای یعملیات نیرو فرمانده  1
  23 ، صسمانآعلمدار   محمدعلی صمدی، 2
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ای از دیـوار وارد  الطلو  پسر بچـه بیدار ماندم تا آن شخص را شناسایی کنم  صبح علی
رسه شد، جارو و شلنگ آب را برداشـت و شـرو  بـه نظافـت کـرد  اـودم را آرام و مد
پسـرم، »آموزان مدرسه اودمان بود  گفـتم: صدا رساندم باالی سرش  از دانشوسر بی

این کارها را چـرا »گفتم: «  عباس بابایی»گفت: «  کنی؟ اسمت چیه؟ اینجا چمار می
کنم تا اـدا هـم  من به شما کمك می»و گفت: پرید توی حرفم «  انجام دادی؟ آاه   

با کاری که عباس در آن چند روز انجام داد، من پیش مـدیر سـربلند «  به من کمك کنه
   1شدم و باعث شد کارم را از دست ندهم 

 های دینی  مندی نسبت به حفظ ارزش دغدغه
های جـدی  توصـیهو از  های دینی جامعه، همواره از اهداف قیام معصومین مراقبت از ارزش

کریم، با عنوان فریضه امر به معروف و نهی از مندی در قرآن  آنان بوده است  این مراقبت و دۀدۀه
َن َعفِن »شود:  منمر شنااته می َهفو  ُروِف َو َین  َمع  ُمُروَن ِبال  ِر َو َیأ  َخ   ُعوَن ِإَل  ال  ً  َید  ُک   ُأمَّ َتُکن  ِمن  َو ل 
َکِر َو ُأولِئََل ُه  ُمن  وَن ال  ُُ ِل ُمف  باید از میان شما، جمعی دعوت به نیمی و امر به معروف و نهـی  2؛ُ  ال 
به واسطه انجام ایـن واجـ  اجتمـاعی،  امت پیامبر«  ها همان رستگارانند از منمر کنند و آن

ُر »بهترین امت اوانده شده است:  َمع  ُمُروَن ِبال  اِس َتأ  ِرَجت  ِللنَّ ًق ُأخ  َر ُأمَّ ُت   َخ   َن َعفِن ُكن  َهو  وِف َو َتن 
َکِروَن  ُمن  ند؛ )چه اینمه( امر به معروف   ها آفریده شده شما بهترین امتی بودید که به سود انسان 3؛ال 

 « کنید و به ادا ایمان دارید و نهی از منمر می
هـای زنـدگی  ترین جلوه های دینی مردم در جامعه، از مهم ۀیرت دینی و توجه به حفظ ارزش

 گوید:  می 4می از همرزمان شهید محمد گرامیشهداست  ی
هـا، کـانون تبلیـم و نشـر  شهید محمد برای کـاهش مسـئله بـدحجابی و حفـظ ارزش

منـد را دور هـم جمـع کـرد و گفـت:  اندازی کرده بود  آن روز افـراد دۀدۀه حجاب راه
بتـوانیم  های معنوی و فرهنگی ها را مسخره کنند  بایستی با برنامه نباید بگذاریم ارزش»

المقـدور در انجـام  ایشان از همه افراد اواسته بـود کـه حتـی«  حجاب را نهادینه کنیم
ای اوب و مؤ ر انجـام گرفتـه  ها به اندازه حها با وضو باشند  اجرای طر کارها و فعالیت

                                                           

  24 همان، ص  1
  35، ص 3  ، جتفسیر نمونهناصر ممارم شیرازی،  ؛1٠4 عمران: آل  2 
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بود که دادستان شهر هم اعالم رضایت کرده بـود و تـأ یر چشـمگیری در فضـای شـهر 
   1داشت 

ها در فضای عمومی جامعه، از وظایف هـر  ا نبودن به گناه و پیشگیری از ترویج ناهنجاریاعتن بی
دادند و با شـجاعت بـه آن  مسلمانی است؛ رسالتی که شهیدان آن را سرلوحه اعمال اود قرار می

 گوید:  می 2اهتمام داشتند  یمی از دوستان شهید جالل افشار
کرد  کسـی هـم  ذاشته بود، جالل را اذیت میصدای آهنگ مبتذلی که راننده اتوبوس گ

داد تا اینمه جالل از راننده اواست صدای آهنگ را کم و یا ااموش کند، اما  تذکر نمی
«  توانی پیاده شـوی اگر ناراحتی، می»راننده نه تنها اعتنایی نمرد؛ بلمه به جالل گفت: 

بـه «  شـوم پیـاده مـی اگر صدای نوار را کـم نمنـی،»جالل هم در جواب راننده گفت: 
درنـگ  محض اینمه حرف جالل تمام شد، راننده زد روی ترم  و ایستاد  جالل هم بـی

پیاده شد و شرو  کرد به راه رفتن؛ اما چند لحظه بعد راننده ایستاد، دنده عق  گرفـت، 
نوار را هم ااموش کرد و از جالل اواست تا سوار شود  ااالص و سـبك تـذکر دادن 

 3در اوب بود که راننده را مجاب کرد، حرف جالل را گوش کند ق جالل این
هاسـت   پذیری آن بخش زیادی از ارزشمندی سیره شهیدان، به ااطر داشـتن روحیـه مسـئولیت

های ااالق اجتماعی شهدای ع یـ  مـا  ویژه جوانان، از ظرافت ایال نبودن نسبت به مردم و به بی
ترین پیـام  ها، مهم های آنبودن نسبت به اشتباهات و کجرویاعتنا ن بود  نگرانی برای جوانان و بی

و نهـی از منمـر اسـت  یـی از همرزمـان شـهید الیـل معـروف سیره شهیدان در اجرای امر بـه 
 گوید:  در مورد حساسیت و دۀدۀه این شهید نسبت به انحراف جوانان می 4مطهرنیا

هـا و مشـغله  لشـمر، گرفتاری اوج جنگ بود و الیل به عنوان فرمانده طرح و عملیات
زیادی داشت؛ اما وقتی متوجه شد تعدادی از جوانان محل تا مـرز انحـراف و کارهـای 

هـا نامـه نوشـت   االف پیش رفتند، از من کاۀذ و قلم اواست و شرو  کـرد بـرای آن
هـای  ها و امام به جوانـان  از اهمیـت دوسـتي و ارزش کلماتي سرشار از عش  رزمنده

هایی داشـته باشـد  در پایـان هـم  ت و اینمه دوست واقعی باید چه ویژگیااالقي نوش

                                                           

  35 ، صاینگونه بودند مردان مردراد،    احمد مؤمنی1
  اصفهان امام حسین 14 سردار جالل افشار از فرماندهان لشمر  2
  15 ، صراز گل سرخ  مریم زینلی، 3
  فارس یفرمانده طرح و عملیات لشمر المهد ،سردار شهید الیل مطهرنیا  4
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ها را  دعوت کرد به جبهه بیایند و با الیل باشند  بعد هم نامه را به مـن داد و گفـت:  آن
وقتی به جهرم رسیدم، آن چند نفر را پیدا کردم «  و تا نتیجه نگرفتی، برنگرد1برو جهرم»

الیـل سـالم رسـانده و گفتـه جـواب نامـه را هـم »فـتم: و نامه را تحویلشان دادم و گ
مندی الیل آنچنان با آداب و حساب شده بود که آن افراد فـردای آن  دۀدۀه«  بنویسید

ها را با اودم به جبهه ببـرم  پـس از مـدتی،  روز پیش من آمدند و از من اواستند تا آن
هـا  آن  د و براـی ازهای گـردان شـده بودنـ ترین بچـه همان چند نفر تبـدیل بـه زرنـگ

   2مسئولیت هم گرفتند 
 گوید:  یمی از همرزمان شهید علی ماهانی می
های گردان به صورت منظم در نماز جماعـت و جلسـات  در مقطعی، برای از رزمنده

آمدند و بعضی دیگر با تـأایر در نمـاز  کردند  برای اصال نمی قرآن و دعا شرکت نمی
توانست به عنوان مسئول و فرمانده دستور  آقا می ه علیشدند  با اینم جماعت حاضر می

شـد،  بدهد و همه را اجبار کند، اما روش دیگری پیشه کرد  ایشان وقـت نمـاز کـه مـی
رفت و با این حرکت  زنان برای وضو می قدم  زد و در حضور همه، هایش را باال می آستین

هـم پیـام ایشـان را گرفتـه بودنـد و  ها کرد که وقت نماز است  رزمنده به همه اعالم می
متوجه منظور او بودند؛ به همین ااطر بعد از مدتی افرادی که به اذان کم توجه بودنـد، 

کند و به نمـاز اول  دیدند فرمانده با این همه مشغله، کارهای اودش را رها می وقتی می
 3شدند  گرفتند و در نمازاانه حاضر می وقت توجه دارد، وضو می
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