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 :سرّه( )قدسخمینی امام

که خودشان یک  که بانوان عالوه بر این نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برای این
کنندد  خددمت  قشر فّعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فّعال را در دامن خودشان تربیت می

م باالتر است، و از خدمت همه کس باالتر است، و ایدن امدری مادر به جامعه از خدمت معلّ 
خواستند که بانوان قشری باشند که آنها تربیت کنند جامعده را،  خواستند  می است که انبیا می

 و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدیم کنند 
 .79، ص 41صحیفه امام، ج 

 

 

 :(العالی ظله مد)اسالمی انقالب معظم رهبر

تدوان  ان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد کده میزن مسلم
توان سنگر  زن بود، عفیف بود، محّجبه و شریف بود، و در عین حال، در متن و مرکز بود؛ می

های جدید کرد  خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی
 ان آورد و فتوحات بزرگ به ارمغ

توانند تعریف زن و حضور او  در انقالب اسالمی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که می
در ساحت رشد و تهذیب خویش، و در ساحت حفظ خانۀ سدامم و خدانوادم متعدادل، و در 
ساحت والیت اجتماعی و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهدانی 

 های بزرگ را درهم بشکنند  بست کنند و بن
https://www.leader.ir/fa/speech/10428/ 

41/41/4974پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 
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 عوامل تحکیم خانواده در قرآن و روایات

 محسنقرائتیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
هایش،  گرمی کانون خانواده، دغدغه جهان امروز است. دنیای مدرن، با همه پیشررتت

ها با همه تحصیالت عالیه خود، نتوانسرتدد از  است و انسانله خانواده درمانده ئدر مس
کررده کره  مشکالت سردی روابط در زندگی رهایی یایدد؛ چه بسریار اترراد تحصری 

ها، از گرمای زندگی تهی است و چه بسیار اتراد عادی که با کمترین  زندگی مدرن آن
 ترین زندگی را دارند. امکانات مادی، شیرین

فهوم خانواده و روابط خانوادگی، جایگاه اصرلی خرود را از دسرت در دنیای مدرن، م
کددد؛ نره انرو و  داده و زن و مرد، به صورت قراردادی در زیر یک سقف زندگی می

اسالم، محیط خانه را مح  این در حالی است که  نه محبت و صفایی. عشقی دارند و
ی را محردود بره عشق و محبت و ارتباطات عاطفی دانسته و توجه بره غرایرج جدسر

داند. تمام حقوق و وظایفی که در اسالم آمرده اسرت، در حقیقرت  محیط خانواده می
تبیین دقیق حدود و مرزهاست تا در محیط خانواده، زن و مرد با محبت در کدرار هر  

 زندگی شیریدی را تجربه کددد.

سروره  ۳۵روح در دو پیکرند و این مطلب از آیه ک از نگاه قرآن کری ، زن و شوهر ی
؛ و اگر از شکاف میان آن دو )زن و شروهر  بری  َو ِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق َبْيِنِهما»آید:  نساء می
چیج به دو قسمت تقسری  ک رود که ی کار میه در جایی ب« ِشقاَق »زیرا کلمه  ؛«داشتید

گاه همسرری شرکایت کدرد، نبایرد تروران پیشردهاد جردایی داد؛  شود. با این مدطق هر
آنران میران ازدواج کرد و ناسرازگاری  تی زید با زیدب، دخترعمه پیامبرچدانکه وق

ولی هرر  ،آمد بارها نجد پیامبراو آغاز شد، زید تصمی  گرتت زیدب را طالق دهد. 

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره ششم 1443ـ محرم  1400تابستان  
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 .«همسرت را نگاه دار و طالق نده 1؛َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك »ترمود:  بار آن حضرت به او می
های اسالم عم  شود، زنردگی از اسرتحکام مزم صیهچدانچه در زندگی مشترک به تو

برخوردار خواهد شد. عوامر  پایرداری زنردگی زناشرویی از نگراه قررآن و روایرات 
 عبارتدد از:

 عفت و پاکدامنی .9

روابرط خرارج از خرانواده، میران زن و مررد ترقری ک در لجوم عفت و پاکدامدی و تر
حکام نماز و زکات اشاره نکررده و بیران نیست. با ایدکه خداوند در قرآن به ججئیات ا

ولری در بیران اسرت، نهراده  ها و بسیاری از مسائ  دیگر را به عهده پیامبر اکرم آن
 مسائ  خانوادگی و تربیتی به ریجترین مسائ  پرداخته است. 

 در ترهدگ اسالمی، مردان باید از نگاه آلوده بپرهیجند و زنان نیج نباید از روی شهوت

بلکه باید نگاه خود را کدترل کددد و زیدت و زیبایی خرود را  ؛نامحرم بدگرندبه مردان 
ها که به طور طبیعی ظاهر اسرت و پوشرش  از نامحرم بپوشاندد، جج صورت و دست

 ترماید: شود. خداوند متعال می ها، موجب مشکالتی در انجام امور زندگی می آن

ِهنَّ َو َيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال ُيْبديَن زيَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهرَر ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبصارِ 
... َو ال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم مرا ُيْخفريَن ِمرْن   ِمْنها َو ْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلى ُجُيوِبِهنَّ

َها اْلُم  ِه َجميعًا َأيُّ ُكْم ُتْفِلُحونزيَنِتِهنَّ َو ُتوُبوا ِإَلى اللَّ به زنان با ایمان بگرو: از  2؛ْؤِمُنوَن َلَعلَّ
های خود را حفظ نمایدرد و جرجء آنچره )بره  ها چش  پوشی کددد و دامن برخی نگاه

های خرود را آشرکار نکددرد و روسرری خرود را برر  طور طبیعی  ظاهر است، زیدت
ه باشرد ... و پرای خرود گریبان بیفکددد )تا عالوه بر سر، گردن و سیدۀ آنان نیج پوشید

آشکار شود. ای مؤمدران   ،ای بر زمین نکوبدد که آنچه از زیور مخفی دارند را به گونه
   .«همگی به سوی خدا باز گردید و توبه کدید تا رستگار شوید

گری برخی زنران و اشرتباه  از مسائلی که در سردی روابط همسران، مؤثر است؛ جلوه
جل است تا جایی کره متسسرفانه برخری زنران، وقتری گرتتن محیط جامعه با محیط مد

اتتدد و در محیط مدجل و بررای  خواهدد از مدجل بیرون بروند، تازه به تکر آرایش می می
غریرجه اسرت کره  کله توجهی ندارند. خودآرایی، برای زن یرئهمسر خود به این مس
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اما اگرر بره  ،زندگی را شیرین و پرمحبت خواهد کرد ؛اگر در خانه به کار گرتته شود
و سربب متجلرجل کرردن کدرد  میچرانی را پهن  بیرون از خانه کشیده شد، بساط چش 

بیدرد،  مردی که در خیابان صردها زن آرایرش کررده را میشود.  میهای دیگر  خانواده
دهد؛ زیررا در  گردد، نسبت به همسر خود عالقه چددانی نشان نمی وقتی به خانه برمی

چره عمرر همسرر برام  تر دیده است و هر زیباتر و جذاب مقایسه با همسرش، زنانی
ها در نوع پوشرش و  عفتی بیاین  رود، در مقایسه با زنان جوان جاذبه کمتری دارد. می

کره امرروزه حتری در  شود ای به نام سوءقصد و تجاوز می آرایش، موجب بروز پدیده
 آزادترین کشورهای غربی، آمار بامیی دارد.

شرود. پیرامبر  ن برای شوهر، سبب شیریدی زندگی و ترداوم آن میآراستگی و زیدت ز
خداوند آن دسته از زنان را که روی »ترمودند:  1«ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ »در تفسیر جملۀ  اکرم

سرازند،  کددد و نیازهای شوهر را بررآورده نمی و موی خود را برای شوهر آرایش نمی
 2.«لعدت کرده است

یکی  3شود، گری زنان در جامعه موجب تجلجل بدیان خانواده می لوهبا توجه به ایدکه ج
ُبُيروِتُكنَّ َو ال   َو َقرْرَن فر »از دستوراتی که خدای تعالی در قرآن صادر نموده این است: 

ِة اْْلُولى َج اْلجاِهِليَّ ْجَن َتَبرُّ های خود قرار گیرید و همچون دوران جاهلیرت  در خانه 4؛ َتَبرَّ
   .«ودآرایی، در جامعه ظاهر نشویدنخستین با خ

شرود کره  گری زنان از سوی دیگر موجرب می سو و جلوه کچرانی مردان از ی چش 
مقایسه کدد و ک  کر  نسربت بره  ،بیدد مرد میان همسر خود و زنانی که در خیابان می

 ،ای کره دیرد ماندد کسی که در خیابان هر خوراکی خوشمجه ؛همسر خود دلسرد شود
چرانی پرهیج کددرد و  البته اگر مردان از چش  دیگر در خانه اشتهایی ندارد.خورد و  می

ای برررای خودنمررایی زنرران وجررود نخواهررد داشررت.  برره زنرران نگرراه نکددررد، انگیررجه
آثار سوء تراوانی دارد و ک  شدن عالقه به همسر و سردی روابط، یکری  ،چرانی چش 

                                                           

 .۳3. نور: 1

 .۵9۳، ص ۳؛ ج  تفسیر نور الثقلین؛  عبدعلی بن جمعه حویجى. 2

عبرارت اسرت از: آرامرش  هرا گری، ثمرات بسیاری دارد که برخری از آن حفظ حجاب و ترك جلوه. 3

 روحی، استحکام پیوند خانوادگی، حفظ نس ، جلوگیری از سوءقصد و تجاوز.
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ته تکرر و ذهردش مشر ول آنچره چران، پیوسر چش ترد ه کچدان ؛از آثار سوء آن است
گرتترار تکرر  ،ای خرود را برهانرد ای که از تکر هر مدظره گونه به ؛باشد دیده است، می
ْ»ترماید:  می شود. امیرمؤمدان مدظره دیگر می َلقَ َْْْمن  ط 

َ
ََ ْ ْْأ ِر َْْْنقظ َعق   ََ َْتَبظ َْمقن    ََ قظطر ََ ْ ََ َعق ت 

َ
أ

هْ  ات  ََ َْحَس َْداَم   ه  د را رهرا سرازد، آسرایش خرود را سرلب کررده که دیده خو هر 1؛َلَحَظظت 
ْ»کره ترمودنرد:  است نیج نق  شده از پیامبر بجرگوار .«است قم   م َْمس  قم  م ََ ْ  َ َظق ْْْالنَّ قن  ْْمر
ْ َمظ ر َْْْر قهر بر

يَْقل  ْفر َْحََلَوَته  د  يَمظنًظَْيجر ْإر َطظ  
ع 
َ
ْأ هر َنْاللَّ فًظْمر   ََ َكَمظْ ََ َْت يَسَْفَمن  لر  َ  نگاه به نرامحرم، تیرری 2؛إر
که بره جهرت تررز از خردا، از آن چشر   پو هر ؛است زهرآگین از تیرهای ابلیو

کدد که شیریدی آن را در قلرب خرود احسراز  خداوند ایمانی به او عدایت می ؛بپوشد
   .«کدد

های مختلط و عدم رعایت  نماید، مهمانی چرانی را تراه  می از مواردی که بستر چش 
رم است که اهمیت ندادن به این امر و بررادر و شؤونات دیدی در روابط محرم و نامح

خواهر دانستن آشداها و بستگان، موجب برقراری روابط پدهانی میان دختران و پسران 
در خصوص زنران بره  شود. امیرالمؤمدین جوان و حتی مردان و زنان همسردار می

 ترمودند:  امام مجتبی
چرا که جردی گررتتن  ؛مان  بازدارشان را )از نامحر دهی، چش  با حجابی که قرار می

بهتر از ارتیاب و گرتترار شردن   گیری در این زمیده برای تو و آنان حجاب )و سخت
به شک و در معرض اتهام قرار گرتتن است و خرروج زنران از مدرجل، بردتر از ورود 

ها اطمیدان نداری، نیست و اگر بتوانی که غیر از ترو مرردان دیگرر را  مردانی که به آن
 3داسدد، این کار را بکن.نش

ممدوعیت خلوت مررد برا زن  .حساسیت اسالم به مسائ  محرم و نامحرم بسیار است
نهی از شوخی با نامحرم، نهی از مصاتحه و دست دادن با نرامحرم، حرمرت  4نامحرم،

زیدت زن برای نامحرمان، حرمت نظربه نامحرم، داشتن رتتار غیرمتواضرعانه زنران برا 
های اسرالم در  زنان از نرمی در کالم با نامحرم، بخشری از حساسریتنامحرم، پرهیج 
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   9   روایات و قرآن در خانواده تحکیم عوامل 

پیرامبر در این زمیده تا آنجاست که  اسالمحساسیت است. « محرم و نامحرم»موضوع 
وقتی زنی در جایی بدشیدد و از آنجا بلدد شود، تا زمرانی کره »ترموده است:  اکرم

 1.«جایش سرد نشده، مرد در جایش ندشیدد

 باخالق خو .2
شرود. امروری  ، باعر  شریریدی زنردگی و رشرد خرانواده میخوش و خوب اخالق

زبانی، خیرخواهی، گذشت و ایثرار، بردبراری،  داری، خوش همچون راستگویی، امانت
انسان است که اسالم به  کخویی و... امتیازات ی توقعی، نرم شداسی، نجابت، ک  وظیفه

و  2حسن خلق را نصرف دیرن دانسرته پیامبراکرم چدانکه ؛ها اهمیت داده است آن
ْ»ترمودند:  ن  َقَلَْْشي َْْمظْمر ث 

َ
ٍْْْءْأ ق ر ل   ُ ْال  قنر س  ْح  قن  ْمر ِر ا ََ يق مر

يْال  در میرجان )الهری ، هریی چیرج  3؛فر
نامره  وقتی حسین بن بّشار واسطی به امام هشرت  .«تر از ُحسن خلق نیست سدگین

اخالقرش مشرکلی نوشت که خویشاوندی از دختر من خواستگاری کررده، ولری در 
 4.«اگر بد اخالق است، به او دختر نده »در جواب ترمودند:  دارد، امام رضا

ها، گوارایی زندگی، ایجاد محبت و تثبیت مرودت و  ، سبب زدودن کیده«ُحسن ُخلق»
حسرن »ترمودنرد:  رسول خردا گردد. عشق در زندگی و لطاتت گفتار و سخن می

رویی، کیده را از بین  گشاده»نیج ترمودند: و  .«دنمای خلق، محبت و مودت را تثبیت می
گرذارد و  حسن خلق، محبرت را بره ارم مری»نیج ترمودند:  امیرالمؤمدین 5.«برد می

   6.«نماید مودت )و عشق  را تسکید می
ها را در زنردگی پرر کدرد. رسرول گرامری  اخالق نیکو بسریاری از خههرا و نرداری 

دان  که اموال شما بررای عطرا کرردن  اوند من میای مردم  به خد»ترمودند:  اسالم
   7.«رویی و حسن خلق با آنان مصاحبت نمایید  به مردم وسعت ندارد، پو با گشاده
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01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان وشه ت ره( 

 دیدن زحمات یکدیگر و تشکر .3

تواند کانون خانواده را گرم نگه دارد، دیدن زحمات یکدیگر و  از مواردی که مییکی 
هرای خرود را  زنانی که تقط زحمات و تالشهاست. چه بسا مردان و  تشکر از تالش

نهدد؛ اما زن و مررد متردین،  بیددد و توقع تشکر از دیگران دارند و بر آنان مدت می می
کدام به وظیفه خود توجه نموده و زحمرات دیگرری را دیرده و بره جرای مدرت  هر

 شوهری که زحمات همسرش را ببیدرد،کددد.   گذاردن کار خود، از تالش او تشکر می
دهرد، تشرکر  داری و سایر کارهرایی کره زن انجرام می از نظاتت مدجل، تهیه غذا، بچه

کدد. همین تشکر زبرانی، بره همسرر انررثی مثبرت داده و او را بره ترالش بیشرتر  می
ناشکری این در حالی است که کدد.  تر می و کانون زندگی را روز به روز گرم، ترغیب

کارش سست نمایرد و هرر روز از شریریدی  مرد و ندیدن زحمات، چه بسا زن را در
ْ»ترمودند:  امیرالمؤمدین زندگی کاسته شود. ي   َر َك

يَلْْْال  َقلر
ْال   َ ك  انسران بجرگروار، از  1؛َيش 

قن    َْوْ: »ندترمودنیج  امام سجاد .«کدد تالش اندک نیج تشکر می قَ ْمر َر ْ
 ُ ق  ع 

َ
أ نيِّْ ْإر َّ 

م  اللَّ
ْ كر  َ َْْْت َمنر ْلر َر

ك  َطنَْْْالشُّ قَدَنظاص  ن  َفَةْعر َعظرر
بررم... از ایدکره کسری کرار  خداوندا به تو پدراه می 2؛َعْال 

 .«خوبی در حق من انجام دهد و من از او تشکر نکد 

امرا  ؛محور است و کار بایرد بررای خردای تعرالی باشرد وظیفه ،البته زندگی توحیدی
  هر  وظیفره گونه که ترد وظیفه دارد برای خداوند متعال کار کدد، طررف مقابر همان

 دارد زحمات او را ببیدد و از او تشکر نماید.

 نگاه مثبت به مشکالت  .۴
ولیتی است که توجیره شررعی و ئمس کاری و بی برخی مشکالت زندگی، به خاطر ک 

ندارد؛ اما برخی مسائ ، ناشی از کوتاهی زن یرا مررد نیسرت؛ بلکره هرر کردام  یعقل
ها در زندگی وجود  رخی مشکالت و گرتتاریاما با این حال ب ،کددد تالش خود را می

در زندگی دنیوی، چه بسا معدرا نردارد؛ مهر  نروع نگراه مرا بره نداشتن مشک  دارد. 
 ترماید: دهد و می قرآن نگاه درستی به ما می .مشکالت است

وا َشْيئًا َو ُهَو   َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر َلُكْم َو َعسى  َعسى ُه َيْعَلُم َو َأْن ُتِحبُّ َشرٌّ َلُكْم َو اللَّ
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   00   روایات و قرآن در خانواده تحکیم عوامل 

چه بسا چیجی را ناخوش دارید، در حالی که خیر شرما در آن اسرت  1؛َأْنُتْم ال َتْعَلُموَن 
و چه بسا چیجی را دوست داریرد، در حرالی کره ضررر و شرّر شرما در آن اسرت و 

 دانید.  داند و شما نمی خداوند )صالح شما را  می
تری برای مرا پریش آیرد، خرواهی   شکالت بیشتر یا سختاگر بدانی  که ممکن بود م

همیشره خیرر مرا زیررا  ؛های ظاهری نیج در جای خود شیرین است دانست که تلخی
چه بسا چیجی را ناخوشایدد داری ، ولی خداوند خیر زیراد  .مطابق تمایالت ما نیست

کرری   در آن قرار داده باشد؛ زیرا انسان به همۀ مصرال  خرویش آگراه نیسرت. قررآن
ُه فيِه َخْيررًا َكييرراً   َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعسى»ترماید:  می و اگرر از  2؛َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو َيْجَعَل اللَّ

ولری خداونرد خیرر  ؛همسرتان خوشتان نیامد، چه بسا چیجی را خوش نداشته باشید
   .«تراوان در آن قرار داده باشد

 روحیۀ گذشت  .۵
 طالق است، گذشت مالی از سوی زن و مرد، هرر بارهکه در 3بقره 5۳۳ با توجه به آیه

بایرد در صرورت طرالق قبر  از مررد دو پسددیده است؛ یا زن نصف مهریره را کره 
از  .«َيْعُفوَن... َتْعُفوا»ببخشد یا مرد به جای نصف، تمام مهریه را بدهد:  ،عروسی بدهد

َو َأْن »ترند:  کخشش دارند، به تقوا نجدیآید که کسانی که روحیه ب می این آیه شریفه بر
ْقوى این موضوع باید در همه شرایط زندگی حاک  باشد؛ چرا که برای «. َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّ

ترمودنرد:  پیرامبر اکررم دوری از نامالیمات، گذشت و بخشش نقش کلیدی دارد.
محشرور  هرراسه گروه از زنان عذاب قبر ندارند و در قیامت با حضرت تاطمه ز»

زنی که با برداخالقی شروهر،  ؛زنی که با تقر و تدگدستی شوهر خود بسازدشوند:  می
                                                           

 .536. بقره: 1

 .39نساء: . 2

رُهنَّ َو قَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَریَضًة فَن ْصُف ما فََرْضتُْم إ الَّ أَ ». 3 ْن قَبْل  َأْن تََمسُّ
َأْو یَْعفُوَرا ْن یَْعفُورَن َو إ ْن َطلَّقْتُُمرُهنَّ م 

َ ب ما تَْعَملُرَن بَصیر    الَّذي ب یَد ه  ُعقَْدُة النِّكاح  َو َأْن تَْعفُرا َأقَْرُب ل لتَّقْرى ؛ و اگر زنان َو ال تَنَْسُرا الْفَْضَل بَیْنَكُْم إ نَّ اّلَله

اید  تعیین کرده اید، نصف آنچه را را قب  از آمیجش طالق دهید، در حالی که برای آنها مهریه تعیین کرده

)به آنها بدهید،  مگر ایدکه آنها )حق خود را  ببخشدد و یا کسی که عقد ازدواج به دسرت اوسرت آنررا 

ببخشد، و ایدکه شما گذشت کدید، )و تمام مهر آنان را بپردازید  به پرهیجکاری نجدیکتر است، و گذشت 

بقرره:  .«بیداسرت ،دهیرد ه آنچه انجام میو نیکوکاری در میان خود را تراموش نکدید که همانا خداوند ب

5۳۳. 



01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان وشه ت ره( 

)و بردین  زنی کره مهریره خرود را ببخشردو  صبر و بردباری خود را از دست ندهد
البته معدای ایرن جملره آزاد برودن مررد در  1.«وسیله باری از دوش همسرش بردارد 

دین مردان بداخالقی در به قهر و عذاب الهی تهدیرد زیرا چ ؛رتتار و اخالق بد نیست
 اند. شده

 های گذشتهتلخیفراموشی  .۶

اند که اآلن از آن کار دوری نمروده و  چه بسا زن یا مرد در گذشته کارهایی انجام داده
های تاریرک، سربب زدودن آرامرش  نمایدد؛ یادآوری خاطرات تلخ و گذشته پرهیج می

در های تاریرک را ترامروش کررد.  ، باید گذشرته«گذشت»شود. پو از  در زندگی می
انگیج  های خاطره مقاب  برای شیریدی زندگی و لذت بردن از یکدیگر، یادآوری گذشته

د کره از کدرار هر  ددرای زندگی ک گونه باید بهزن و مرد و خاطرات مثبت مزم است. 
 .ددد، نه آنکه از ه  گریجان باشنبرببودن لذت 

 و محبت مودت .۷

؛ اساز مودت و رحمرت باشرد با توجه به تعالی  قرآن کری ، رابطۀ زن و مرد باید بر
 است. خدای متعال می ترماید:  کعام  بقا و تداوم آرامش در زندگی مشتر زیرا

ًة َو َرْحَمرًة َو ِمْن آياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمرَو  دَّ
ُروَن   ِإنَّ ف  های او آن اسرت کره از جردو خودتران  و از نشانه 2؛ذِلَك َلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

همسرانی برای شما آترید تا در کدار آنران آرامرش یابیرد و میران شرما و همسررانتان 
در ایرن نعمرت الهری، بررای گروهری کره  کعالقة شدید و رحمت قرار داد؛ بی ش

 های قطعی است. یشدد نشانهاند می
طبق این آیۀ شریفه مودت و رحمت، هدیۀ خدا به عروز و دامراد اسرت. هردف از 

آرامش جسمی و روانی  کبلکه رسیدن به ی ؛ازدواج تدها ارضای غریجۀ جدسی نیست
است. همسر باید عام  آرامش باشد، نه مایۀ تشدج و اضطراب و هر کو با هر عملی 

 دار کدد، از مدار الهی خارج و در خط شیطان است.  خدشه که آرامش خانواده را
از آنجرا اسرت. از نکاتی که در شیریدی زندگی نقش دارد، اظهار محبت و عالقه یکی 
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   01   روایات و قرآن در خانواده تحکیم عوامل 

خوانی  هرر کره را دوسرت  ها از دل یکدیگر باخبر نیستدد؛ لذا در روایات می که انسان
 دتر شرود. امرام صرادقبه او بگویید تو را دوست دارم تا این عالقره شردی ،دارید

وقتی کسی را دوست داری، او را از این دوسرتی خبرر برده کره ایرن کرار »ترمودند: 
 1.«کدد دوستی بین شما را تثبیت می

 است ترند، لذا در روایات به مردان سفارش شده تر و با محبت از آنجا که زنان عاطفی
همسررش کره نمرن  سخن مرد به»ترمودند:  خدا که اظهار محبت بدمایدد و رسول

 2.«رود گاه از قلبش بیرون نمی را دوست دارمن هییو ت

ای از ابرراز محبرت قلبری آن الگروی  به همسررش، نمونره نامه عاشقانۀ امام خمیدی
   3است.اش  معاصر به همسر گرامی

، محبرت معتردلی اسرت کره «محبرت»یادآوری این نکته نیج مزم است که مدظرور از 
زیررا عالقرۀ بریش از حرد بره زن و  ؛ی و انجام وظایف نداردمداتات با دستورات دید

رَهواِت »ترماید:  قرآن می شود. ترزند، مایۀ دلبستگی انسان به دنیا می ِِ ُحر ُّ الهَّ را َن ِللنَّ ُزيِّ
ساِء َو اْلَبنيَن  در نظر مردم جلوه یاتته است، عشق و عالقه به زنان و ترزنردان  4...؛ِمَن النِّ

اسرت،  کبه مادیات در نهاد هر انسانی وجود دارد؛ آنچره خطرنرا عالقۀ طبیعی .«و...
لرذا در ایرن  .هاسرت های آن و عدم کدترل دلبستگی ها و جلوه تریب خوردن از زیدت

رَهواِت »آیه، انتقاد از دلبستگی شردید اسرت کره از آن بره   .کدرد تعبیرر مری 5«ُحر ُّ الهَّ
                                                           

ة  » :644، ص 5؛ ج الکاتی محمد بن یعقوب کلیدی؛ .1 َُّه َأثْبَُت ل لَْمَردَّ ُجًًل فََأْخب ْرُه ب َذل َك فَإ ن َِ إ َذا َأْحبَبَْت 
 .«بَیْنَكَُما

بُّك  اَل یَْذَهُب م ْن قَلْب َها َأبَداً »: ۵69، ص ۵ همان، ج. 2 ُجل  ل لَْمْرَأة  إ نِّي ُأح   .«قَْرُل الرَّ
عازم سفر حرج شرد و در برین راه و در بیرروت  3۳۵3القعده  ، ذی3۳35در تروردین  امام خمیدی. 3

برای همسرش خان  خدیجه  ای )برای عجیمت با کشتی به عربستان برای انجام اعمال حج  نامه عاشقانه
تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مردت »ثقفی نوشته است که در بخشی از این نامه آمده است: 

متذکر شما هست  و صورت زیبایت در  ،که مبتالی به جدایی از آن نور چش  عجیج و قوت قلب  گردیدم
مت و خوش در پداه خرودش حفرظ کدرد. عجیجم امیدوارم خداوند شما را بسال .آئیده قلب  مدقوش است

خروش بروده و امن در  ،ولی بحمداّله تا کدون هرچه پیش آمرد ؛گذرد می ،شدنی باشد )حاِل  من با هر
شهر زیبای بیروت هست ؛ حقیقتا جای شما خالی است. صد حیف که محبوب عجیجم همراه نیست کره 

 .این مدظره عالی به دل بچسبد... 
 .34. آل عمران: 4
 همان.. 5
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نه که تراریان از جدرگ، بره خراطر گو آن ؛هایی که مانع از انجام تکلیف باشد دلبستگی
براز زدنرد:  وابستگی به مسائ  اقتصادی و خانوادگی، از انجام ترمان الهی و جهاد سر

هایمران مرا را مشر ول و سررگرم سراخت )و  اموال و خانواده 1؛َشَغَلْتنا َأْمواُلنا َو َأْهُلونا»
که دلبستگی بره زن  است قرآن کری  به ما هشدار داده .«نتوانستی  تو را همراهی کدی 

ذيَن آَمُنوا ال ُتْلِهُكرْم َأْمرواُلُكْم َو ال »و ترزند نباید ما را از یاد خدای تعالی باز دارد:  َها الَّ يا َأيُّ
ِه َو َمْن َيْفَعْل ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم اْلخاِسُروَن  ایرد   ای کسانی که ایمان آورده 2؛َأْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر اللَّ

دتان شما را از یاد خدا غات  نسازد و کسانی که چدین کددرد، آنران همران اموال و اوم
   .«زیانکاراندد

 وجود فرزندان .۸

یکی از عواملی که در شیریدی و استحکام بدای خانواده بسیار مرؤثر اسرت، ترزنرددار 
شدن است؛ همسران باید به این حقیقت قرآنری توجره نمایدرد کره یکری از اهرداف 

ُموا »رزند شایسته است: ازدواج، تربیت ت رى ِشرْئُتْم َو َقردِّ ِنساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّ
ْنُفِسُكْم  گاه که بخواهید، به کشرتجار خرود درآییرد و  زنان کشتجار شمایدد، پو هر 3؛ِْلَ

رمج بقرای نسر   ،زنانگویای آن است که این آیۀ شریفه  .«برای خود از پیش ترستید
باشرد کره  کد و مزم است در آمیجش جدسی، هدف انسان تولید نسر  پرابشر هستد

 ذخیره قیامت است.
توجهی به بح  ترزنددار شدن و اقدام دیرهدگام برخی برای ترزندداری،  متسسفانه بی
   نکددد.شود که بسیاری از اتراد طع  شیرین زندگی را حو  سبب می

 اعتدال و دوری از افراط و تفریط  .9
و « )در سدجش و میجان  تجاوز نکدیرد 4؛َأالَّ َتْطَغْوا»نه اتراط:  ؛ین اعتدال استد ،اسالم

اخالق جدسی در اسالم نیج معتردل  .«و در ترازو ک  نگذارید 5؛َو ال ُتْخِسُروا»نه تفریط: 
خواهدرد:  و دور از اتراط و تفریط است؛ ولی هوسبازان راه اتراطی را بررای شرما می

                                                           

 .33 تت :. 1
 .9مداتقون: . 2
 .55۳. بقره: 3
 .3رحمان: . 4
 .9رحمن: ال. 5
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َهواِت َأْن َتميُلوا َمْياًل َعظيمراً  ُيريُد َأْن َيُتوَب » ِبُعوَن الهَّ ذيَن َيتَّ و کسرانی کره از  1؛َعَلْيُكْم َو ُيريُد الَّ
 .«خواهدد که شما به انحراتی بجرگ تمای  پیدا کدید کددد، می ها پیروی می هوز

...  ها، مهمانی رتتن و مهمانی دادن، کار کردن و بیکاری و هجیده کردن، در محبتاگر 
در همۀ امور زندگی راه میانره را برروی ، بره صرورت طبیعری زنردگی به طور کلی  و

یک از امور زندگی از  شیرین خواهد بود؛ در حالی که اگر مشی و مدش انسان در هر
 آید. جاده اعتدال بیرون برود، بگومگوها و اختالتات پیش می

 وقت گذاشتن برای گفتگو .ـ۰۱

م  مهمری در تقویرت روابرط همسرران و تحکری  های زندگی که عا یکی از شیریدی
خانواده است، در کدار ه  بودن و انو و گفتگو برا یکردیگر اسرت. توجره مررد بره 

سخن شدن با او، روشی پسددیده برای اسرتحکام بدرای خرانواده اسرت.  همسر و ه 
توجه نمایدد که زنران، عالقمدرد بره ارتبراط کالمری و  مردان باید به این نکته کلیدی 

نوعی توجه و اظهار محبتی اسرت کره سربب  ،تگو با شوهر خود هستدد و این کارگف
 شود. گرمی زندگی می

شران بررای  ترین زندگی، برای همسرانی است که دوستی و محبت ترین و محک  گرم
برر اترجون خدا باشد و یکدیگر را برای خداوند متعرال دوسرت بدارنرد. نگراه دیدری 

کدرد. پیرامبر  و در کدار هر  برودن نیرج سرفارش میسفارش به تالش و کار، به أنو 
در پیشگاه خداوند متعال نشستن مرد نجد همسرش، از اعتکراف »ترمایدد:  می اکرم

ْ»ترمودنرد: نیرج  امام صادق 2.«تر است در مسجد من محبوب  ِ
َ
ْأ وَءأر  َ ق م  اْال  قَوور َر ْ

ق م ل  ْْه 
يَ ْ َْْْيبر ل  ج  ََّ ورْْْال

ْالَّ َر ص  مر
ظل  َر ْ هر لر َر

َْمن  قهْ َعن  ل  ه 
َ
ْأ يهر برای صاحبان مروت و جوانمردی، هالکرت  3؛اْفر

کدد، دور از مدرجلش شرب را بره  اش در آن زندگی می است که در شهری که خانواده
 .«صب  برساند

هرا،  اص  است و برای انسان زندگی در بهترین مکان کتوجه به عواطف در اسالم، ی
 کقرآن آمده است که اترراد صرال  یرولی به دور از خانواده، صفایی ندارد. بارها در 

خانواده، در بهشت نیج در کدار ه  خواهدد بود و از مصاحبت یکدیگر لذت خواهدرد 

                                                           

 .5۳نساء:   .1

 .355، ص5 ؛ ج مجموعة وّرامتراز؛  بن أبيامسعود بن عیسی ورام . 2

 .۵۵۵، ص ۳؛ ج  من میحضره الفقیهکتاٌب ؛ صدوقمحمد بن علی . 3
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ای است که بین اعضای آن همبسرتگی و صرمیمیت در  برد و خانواده بهشتی، خانواده
ِهْم َو أَ »مسیر حق باشد:  ِْ اُت َعْدٍن َيرْدُخُلوَنها َو َمرْن َلرَلَم ِمرْن آبرا راِتِهْم َو َجنَّ يَّ ْزواِجِهرْم َو ُذرِّ

َكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ باٍب  ِْ های جراودانی کره آنران و هرر  )سرای آخرت  باغ 1؛اْلَمال
شروند و  انرد، بردان داخر  می کو از پدران و همسران و ترزندانشان که صرال  بوده

 .«شوند ترشتگان از هر دری )برای تبریک و تهدیت  بر آنان وارد می
 ترمودند:  امام کاظ 

اوقات خود را چهار قسمت کدید؛ ساعتی برای مداجات با پروردگار و سراعتی بررای 
کار و تالش و تسمین معاش و ساعتی برای معاشرت با برادران با ایمران، کسرانی کره 

شداساندد و در باطن با شرما رو راسرت و صرادق هسرتدد و  هایتان را به شما می عیب
کدید و با همین ساعت برر انجرام سره  های حالل خلوت می در آن با لذتساعتی که 

 2یابید. ساعت دیگر نیرو می
این ساعت چهارم، همان حضور در کدار خانواده و بودن با همسر است؛ سراعتی کره 

هرایی کره  کدد. آن بخش بوده و انسان را بر سایر امور کمک می به تعبیر روایت، انرثی
در  لکددد تا در آیدده به آرامش برسدد؛ همین امن برا کرار معترد یبیش از اندازه کار م
را جستجو کددد که خداونرد، همسرر را سربب سرکیده و « آرامش»کدار خانواده خود 

 آرامش قرار داده است.

 فهرست منابع 
 3433،  تبره تقیرهک؛ چاپ اول، ق : م مجموعة وّرام؛  تراز، مسعود بن عیسی بن أبيا .3
 . ق

چراپ اکبرر غفراری؛  تصرحی  علی؛  تحف العقول؛  انی، حسن بن علیشعبه حر ابن .5
 ق.3434،  دوم، ق : جامعه مدرسین

؛ چراپ اول، قر : دتترر الصحیفة السرجادیة ، علی بن الحسین؛ العابدین امام زین .۳
 . ش 3۳۳6،  نشر الهادى

 قیرحقت؛  تصردیف غررر الحکر  و درر الکلر تمیمی آمدى، عبدالواحد بن محمد؛  .4
 . ش 3۳66،  چاپ اول، ق : دتتر تبلی ات ؛رایتید مصطفی

                                                           

 . 5۳. رعد: 1

 .439؛ ص العقول تحف؛  شعبه حرانی حسن بن علی ابن. 2
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چراپ  ؛رسرولیهاشر   : یصرحت؛  ؛ تفسریر نرورالثقلین حویجى، عبدعلی بن جمعه .۵
  ق.343۵،  چهارم، ق : اسماعیلیان

 .[تا بی]چاپ اول، نجف: مطبعة حیدریة،  ؛جامع األخبارشعیري، محمد بن محمد؛  .6

چاپ اول، ق : جامعره  ؛غفارى اکبر تصحی  علی؛  الخصال، محمد بن علی؛ صدوق .۳
 . ش 3۳65،  مدرسین

 چراپتصحی  مهدی مجوردی؛ ؛  عیون أخبار الرضا؛ رررررررررررررررررررر .3
 . ق 3۳۳3،  اول، تهران: نشر جهان

 ؛غفرارى اکبرر تصرحی   علی؛  من میحضره الفقیهکتاٌب ؛ رررررررررررررررررررر .9
،  ه جامعه مدرسین حوزه علمیه ق چاپ دوم، ق : دتتر انتشارات اسالمی وابسته ب

 . ق 343۳
سسره ؤ؛ چراپ دوم، تهرران: مسیمای خانواده در قرآن و روایاتقرائتی، محسن؛  .33

   ش.3۳93هایی از قرآن،  ترهدگی درز
 ؛آخونردىو محمرد غفرارى  اکبر تصحی   علی ؛الکاتيلیدی، محمد بن یعقوب؛ ک .33

 . ق 343۳تب اإلسالمیة، کچاپ چهارم، تهران: دار ال
؛ چراپ دوم، بیرروت:  ق جمعی از محققرانیحقت ؛بحاراألنوار ؛مجلسی، محمدباقر .35

 . ق 343۳دار إحیاء الترام العربي، 
تصرحی  ؛  مسرتدرك الوسرائ  و مسرتدبط المسرائ نورى، حسین بن محمردتقی؛  .3۳

 . ق 3433 ،البیت چاپ اول، ق : مؤسسة آل ؛البیت مؤسسة آل






 

 حضرت زینبعفت و پاکدامنی در کالم و سیره 

*نیااالسالموالمسلمینعبدالکریمپاکحجت

 مقدمه
حفظ کرامت و شخصیت انسان و جوامع انسانی، در گرو پاسدارى از ترهدگ عفراف 
است. تاصله گرتتن از ترهدگ عفاف، نه تدهرا باعر  سرقوط کرامرت و عرجت تررد 

رزش و ا 1کدرد. هرا را از هسرتی سراقط می شود؛ بلکه طبق شرواهد تراریخی ملت می
در دعاهرای خرود بررای آن اهمیرت  تضیلت عفاف تا آنجاست کره ائمره هردی

از درگاه خدای متعرال چدرین درخواسرت  ای قائ  بودند؛ چدانکه امام صادق ویژه
ة»کدد:  می فَّ عر

َقىَْوْال  َدىَْوْالبُّ م  َ ْال  ل 
َ
أ  َ يْأَ نِّ ْإر َّ 

م  خدایا من از درگاه ترو هردایت و تقروا و  2؛اللَّ
در این راستا عل  اخالق براى انسان، چهار صفت اصرلی اخالقری «. خواه  عفت می

هرا  در میان آن« عفّت»که  3کدد را مطرح می« عدالت»و « حکمت»، «عفّت»، «شجاعت»
 ای دارد.  جایگاه ویژه

 معنای عفت
ْ»در معدای عفت ترموده است:  امام جعفر صادق ق   َمبُّ بَّ هظْال  قدُّ ِر َْوْ قة  فَّ عر

از  یکری 4؛َوْال 
تخرالردین طریحری در «. پروایری اسرت سجایای اخالقی، عفت است که ضد آن، بی

عفّرت، برازدارى روح و روان »گونه معدا کرده است:  عفت را این  البحرین، واثه مجمع
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راغب اصفهانی نیج گفتره  1«.از گداهان و دست نیاز دراز نکردن به سوى دیگران است
ی برای نفرو انسران کره او را از غلبره یراتتن وجود آمدن حالت عفت، یعدی به»است: 

 2«.کدد شهوت حفظ می
و گیری شخصریت  شک در با توجه به اهمیت عفاف و پاکدامدی، این خصلت زیبا را 

 دهی .  مورد بررسی قرار می در سیره و سخن حضرت زیدبنیج 

 . فرزند آیه تطهیر ۰
پاکردامدی برود.  در محیطی متولد شد و رشد کرد که مهد عفرت و حضرت زیدب

ترین  ، عفیرفو مادر ارجمددش حضرت تاطمه مادربجرگش، حضرت خدیجه
ای رشد یاتت که قررآن مجیرد پراکی  ترین زنان عال  هستدد. ایشان در خانواده و پاک

ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطِهَّ »آنان را امضا نموده است:  ُه ِلُيْذِهَ  َعنُكُم الِرَّ َما ُيِريُد الَلَّ  3؛َرُكْم َتْطِهيًرااَنَّ
بیرت دور کدرد و کرامالن شرما را پراک  خواهد پلیدى و گداه را از شما اه  خداوند می

 «.سازد
نرازل  سلمه، همسر پیامبر در شسن نجول آیه تطهیر آمده است که این آیه در خانه ام

نیرج حاضرر  ، حسدین، تاطمه، علیشد و هدگام نجول آن اتجون بر پیامبر
و  ای خیبری )کساء  را بر روی خود و علری پارچه این هدگام پیامبربودند. در 

ْ»ها را به سوی آسمان بام برد و ترمود:  قرار داد و دست و حسدین تاطمه ق َّ م  اللَّ
َا ي مر

َْتط  ه     َ َسَْوَْطمِّ ج  َِّ ْال م    َْعن   َ هر  ُ ْأَ م  َّ يَْ   ْاللَّ بر ي  ََ ْ ل  ه 
َ
ْأ ََلءر این چهرار  بیت من خدایا  اه  4؛َهؤ 

آیا من »پرسید:  سلمه از پیامبر ام«. نفرند... ایدان را از هر پلیدی پاک و مطهر گردان
تو از همسران رسول خردا و »ترمود:  پیامبر«. قرار دارم؟ بیت نیج در شمار اه 

 «.)بر راه  خیر هستی
عدا تسییرد سدت ر نیج این م ر از مدابع مه  اه  6و تفسیر روح المعانی 5در سدن ترمذی

 شده است. 
                                                           

 .335، ص ۵؛ ج مجمع البحرین. تخرالدین طریحی؛ 1
 .۵۳۳، ص 3؛ ج مفردات ألفاظ القرآن. حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ 2
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    و فاطمه . وارث خدیجه2
رَلْت »عمران ترمود:  آل 45در تفسیر آیه  رسول گرامی اسالم ِنَسراِء   َخِديَجرُة َعَلرى  ُفضِّ

ِت  َلْت   ُأمَّ بر بانوان امرت مرن برترری دارد،  خدیجه 1؛ ِنَساِء اْلَعاَلِمين  َعَلى  َمْرَيُم   َكَما ُفضِّ
نقش مادر در تربیرت عفیفانره دخترر، «. بانوان عال  برتری دارد بر چدانکه مری  ه 

را عفیفانه تربیت کرد  ، حضرت زهرابسیار مه  است؛ چدانکه حضرت خدیجه
، حفرظ عفرت و عصرمت و و آن حضرت نیج با تربیت دخترش حضررت زیدرب

در دامران چدرین مرادری  حجاب را به تمام بانوان عال  آموخت. حضررت زیدرب
 ده و از تبار چدان مادر بجرگی رشد و نمو یاتته است. تربیت ش

 . ازدواج عفیفانه3
ازدواج، یکی از بهترین راهکارهای قرآنی برای حفظ عفت و پاکردامدی اسرت؛ زیررا 

هرای  تشکی  خانواده موتق از عوام  عفت است؛ چره بسرا دخترانری کره در خانواده
ب نادرست و وصرلت برا خرانواده عفیف و متدین رشد یاتته است، اما به دلی  انتخا

گیرنرد. بدرابراین  غیرمذهبی از حجاب که نشانگر عفت و پاکدامدی اسرت، تاصرله می
ازدواج با اتراد عفیرف در ترداوم عفرت و پاکردامدی اهمیرت وامیری دارد. حضررت 

 ای است.  در این زمیده نیج برای جوانان و بانوان، الگوی شایسته زیدب
و انتخاب همسر از آیات الهی است که آرامش زن و مرد را بره از مدظر قرآن، ازدواج 

َو ِمرْن آَياِترِه َأْن »دنبال دارد و انو، الفت و مودت در میان زوجین، موهبتی الهی است: 
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفى َودَّ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ َقرْوٍم  َخَلَق َلُكم مِّ َذِلَک َلََيراٍت لِّ

ُروَن  و از آیات خداوندی است که برای شما از جدو خودتان، جفتری بیاتریرد  2؛َيَتَفكَّ
که در کدار او آرامش یابید و میان شما عشق و محبرت و مهربرانی قررار داد. در ایرن 

 «.هایی از خداست برای کسانی که اه  تفکرند حقیقت نشانه
ین پیام قرآنی، الگوی تمام دختران و زنان مؤمده است. در عم  به ا حضرت زیدب

وقتی آن حضرت به سن ازدواج رسید، از میان خواستگاران متعردد تقاضراى عبرداّله 
را پرذیرتت. مهریره آن حضررت مطرابق مهریره مرادرش  طالرب بن جعفر بن ابی

   3دره  معین شد. 433، یعدی تاطمه
                                                           

 .۳۳6، ص 3 ؛ ج تفسیر نور الثقلین. عبدعلی بن جمعه عروسی حویجی؛ 1
 .53. روم: 2
 .4۳۵؛ ص وتیات امئمةعلماء البحرین و القطیف؛ . من 3



11    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان وشه ت ره( 

، طالرب قامت پدر بجرگوارش، جعفرر ابرن ابیعبداّله در سرزمین حبشه و در ایام ا
متولد شد. مادرش، اسماء بدت عمیو از مسلمانان مهاجر به حبشه است. او نخستین 

بیعت نمود. پردرش، جعفرر،  مولود مسلمانان در حبشه بود که در کودکی با پیامبر
هرجار نفرری 333ترمانده اول سپاه اسالم در جدرگ موتره برود کره در مقابر  لشرکر 

عبرداّله  1پراطوری روم جوانمردانه جدگید و بعد از قطع دستانش به شهادت رسرید.ام
بود تا ایدکه به اتتخرار دامرادی  و امیرالمؤمدین همواره مورد عدایت پیامبر اکرم

به پدرش جعفر گفتره اسرت:  نائ  شد. او درباره محبت امیرالمؤمدین امام علی
را دوسرت داشرت کره چرون تقاضرایی از ، آنقدر پدرم جعفر طیرار عموی  علی»

 2«.پذیرتت دادم، آن را می عموی  داشت  و او را به حق پدرم قس  می
حاضر برود  های جدگ جم  و صفین، در حمایت از علی عبداّله همواره در میدان

نگاران اسرالمی،  شخصریت 3آمرد. و در جدگ صفین، از سران سپاه اسالم به شمار می
خلقی، پاکردامدی و بخشرددگی  سدجی، خروش ی چون زیرکی، نکتهعبداّله را به صفات

کره در  رر دربراره عبرداّله  نقر  اسرت پیرامبر 4اند. و او را بحرالجود نامیده  ستوده
قيْ»های کودکانه تروشددگی را دوست داشت ر چدین دعا ترمود:  بازی ْفر َْلقه  ك  قظرر ََ ْ قَ َّ

م  الَلَّ
ْ هر ينر َْيمر َقةر

و او به برکت این دعرا، یکری « و کارش برکت بدهخدایا به او در کسب  5؛َصف 
از تجار موتق و دارای مال و مقامی شد که بسریار نیرج سرخاوتمدد برود. ایرن دعرای 

عبداّله را به قطب تجارت و محور سخاوت تبدی  نمرود کره بعرد از امرام  پیامبر
ه رترت. کرار بر آشدای مدیده به شرمار می ، از نیکوکاران نامو امام حسین حسن

کررد، امرا عبرداّله ایرن  هاش  خطاب می جایی رسید که معاویه او را با عدوان سید بدی
    6دانست. و امام حسین لقب را قبول نکرد و آن را مختص به امام حسن

 طرح یک پرسش
در باره عبداّله بن جعفر ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا عبداّله برن جعفرر 
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 ، در کربال حضور نداشت؟ طیار، همسر حضرت زیدب
که در تاریخ آمده عبداّله بن جعفر ر شخصیت وام مقام خانردان ابری  همچدان پاسخ:
در  ای درخشان ر خود عاشرق شرهادت در رکراب امرام حسرین با سابقه طالب

و دو ترزندش، عون و محمرد را برا رضرایت  انقالب کربال بود و حضرت زیدب
عاشرورائیان همرراه نمروده برود . شریخ مفیرد در ارشراد  مددی با قاتلره کام  و عالقه

وَنه»نویسد:  می ْد  َمظدر جر
َْوْال  َْمَعه  َر ي َمسر َْوْال  هر ومر  َ ل  َر دًاْ َحمَّ نًظَْوْم  َْع   هر َني   َ ْا ََ َم

َ
زمانی که عبرداّله برن  1«ْأ

رود، به ترزندانش عون و محمرد  به سفر عراق می جعفر یقین نمود که امام حسین
که مالزم حضرتش باشدد و با قاتله سامر شهیدان همراه باشردد و در رکراب امر کرد 

شمشیر بجندد. بعد از برگشت کاروان عاشورا به مدیدره هر ، عاشرقانه  امام حسین
ْ»اعالم کرد:  هر هْ َْْوْاللَّ ت  د  َْشمر َْْْل   َبب    َبَلَْمَعقهََْْلَح  ق 

 
ىْأ َْحبَّ َقه  َفظرر

 
ْأ َلَّ

َ
ر در کدار ...؛ به خدا سوگدد  اگ أ

بودم، دوست داشت  هرگج از وی جدا نشوم تا این که در نجد او شرهید  امام حسین
کدد و در شرهادت دو ترزنردم خدا چیجى که مرا خوشدود میه بعد ادامه داد: ب .«شوم

بره شرهادت  این است کره آن دو در رکراب امرام حسرین ،دهددلدارى به من می
ش تدا کرده و بر مصائب شکیبائی ورزیدند. اگرر ا رسیدند و جان خود را در راه یاری

 2دو ترزندم او را یارى کردند. ،ش کد ا نتوانست  یاری من شخصان 
بدا به دمئلری  ،اش داشت و نهضت الهی عبداّله با ایدکه عالقه شدید به امام حسین

 در کربال نتوانست حضور یابد و به این توتیق عظی  نائ  شود از جمله: 
ی نتوانسرت در کرربال حضرور یر بودن از صحده جدگ: وی به علت نابیدرامعذو یک.
و دو پسررش را   3اما همسرش را برا دو پسررش برا قاتلره کرربال همرراه نمرود ،یابد

 مددانه در راه امام خویش قربانی کرد. سخاوت
موریرت وی از طررف سنظرران هر  احتمرال م موریت: برخی از صاحبساحتمال م دو.

وجود شخصیت بانفوذی، همچون عبرداّله برن زیرا  4؛اند طرح کردهرا م سیدالشهدا
 کرد، جلوگیری کدد. هاش  را تهدید می توانست از خطراتی که بدی در مدیده می جعفر
و دو  چدانکه او مشتاقانه حضرت زیدرب : ه عدم نکوهش حضرت زیدب سه.
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بال و اسرتق پسرش را روانره کرربال نمرود و هدگرام بازگشرت از حضررت زیدرب
ه  بعد از حادثه کربال هرگج عبرداّله را بره جهرت  حضرت زیدب ؛نمود ییدلجو

 عدم حضور نکوهش نکرد. 
بر عبداّله جعفر، بجرگان دیگری ه  مث  جرابر برن عبرداّله انصراری و اتجون . چهاِ

چون یا معرذور بودنرد  ؛اند بودند که برای عدم حضور مذمت نشده ... محمد حدفیه و
ای دیگر از متدفذین مطرح هماندد سلیمان بن صرد و  چه عده گرااند.  ون بودهذسو یا م

بلکه بر عکو تکلیف برر  ؛همفکرانش نه تدها عذر موجهی برای عدم حضور نداشتدد
عبیداّله بن حر جعفری کره  ماندد را دعوت کرده بودند یا  امامزیرا  ؛حضور داشتدد

 1دعوت به همراهی کرده بود. شخصان  امام
دو عال  برجسته شیعه از شخصریت عبرداّله جعفرر در  ،عالمه حلی و عالمه مجلسی

 )ره ،ییاّله خرو آیرت 2داندرد.و عدم حضور وی را موجه مری اند این زمیده دتاع کرده
جاللرت عبرداّله »نویسرد: نگار برجسته جهان تشیع ه  مریشداز و رجال شخصیت
   3.«ش دیگران و دتاع از او نیستاست که نیازی به ستای ایمرتبه جعفر به

 . تربیت فرزندان صالح ۴
شود که بدیان خانواده مستحک  و بستر بره وجرود آمردن  عفت و پاکدامدی موجب می

هرای  ترین آموزه ترین اهداف بعثت انبیا و از اساسی ترزندان صال  تراه  شود. از مه 
پیشره، در  هرای عفت قرآنی، تربیت ترزند صال  است و ایرن آرزوی مقردز خانواده

َة َأْعرُيٍن َو اْجَعْلنرا »کالم وحی چدین طرح شده است:  اِتنا ُقررَّ يَّ نا َهْ  َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ُذرِّ َربَّ
قيَن ِإماما مان  کددد که پروردگرارا  از همسرران و ترزنردان مؤمدان راستین دعا می 4؛ِلْلُمتَّ

 «.پرهیجگاران پیشوا گردان مایه روشدی چش  به ما قرار ده و ما را براى 
این موضوع به وضروح نمایران اسرت کره در اثرر عفراف  در زندگی زیدب کبری

ترین  خانواده، زمیده تربیت ترزندان صال  مهیا شرد و خرانواده آن حضررت، از کامر 
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هراى عرون، محمرد،  مصادیق این آیه شریفه قرار گرتت و پدج ترزند شایسرته بره نام
شخصیت وامی دو ترن از آنران  1به جامعه اسالمی تقدی  شد. کلثوم علی، عباز و ام

 در محف  عاشورائیان قرار گرتت.

 . رعایت عفت در اجتماع۵
رنگ شدن حجاب اسالمی در میران برخری  ترین مسائ  جامعه امروز، ک  از مه یکی 

ها به الگوهای قرآنری و دیدری اعتقراد  مسلمانان است. اگر چه خی  عظیمی از خانواده
کره یکری از بهتررین  بی دارند، اما اگر آنان به زندگی عفیفانره حضررت زیدربقل

الگوهای جامعه است، توجه کددد؛ یقیدان در سبک زنردگی خرود تجدیردنظر خواهدرد 
و  هراى پیرامبر با الهام از پیام آسمانی قرآن و بدرا برر آموزه کرد. حضرت زیدب

برراى یرک زن مسرلمان  و عفرت را ماندرد گروهرى ارزشرمدد  ، حجاببیت اه 
تر است کره خرود  دانست و بر این باور بود که زن، هدگامی به خداى خود نجدیک می

حفظ کدد. از همین رو بود کره خرود را کرامالن از دیرد  را از معرض دید مردان بیگانه
شرود کره بره  داشت. اهمیت این مسئله زمانی مشرخص می نامحرمان پوشیده نگاه می

مراقبت از عفاف دخترر توجره شرود. متسسرفانه امرروزه برخری  نقش عفیفانه پدر در
اند.  تفاوت شرده ها نسبت به موضوع غیرت پدر و مراقبت از عفت دختران بی خانواده

 شود: به دو نمونه و شاهد تاریخی اشاره می
را  همواره مراقب بود هیی چشمی قد و قامت دختررش زیدرب امام علی الف.

قََْاَحقدْ»ترمرود:  می د. از این رو به امام حسننبیدد و صداى او را نشدو َاَشقىَْاَِْينظ 
ْ ََ يَن َکَْز َبر

ْا  لىَْشُصر  3«.بیفتد بی  دارم که چش  نامحرم به اندام خواهرت زیدب 2؛ار
شیخ مفید ماجرای ورود به کوته را از زبان شخصی به نام حذل  بن ستیر، چدرین  ب.

 کدد:  گجارش می
قق ن  َر ْ ََ َنقق ي  َْز قق   ي 

َ
َْوَْرأ ققى  َْْ َْعلر ِر َسققظ ْلر َْعققن   ِ َر قق

ف  َمققظْت  نَّ
َ
َمققظَْكأ ن  َطققَ ْمر ن 

َ
ْأ ُّْ ًأَْققق ََ قق فر ََ َرْ

َ
ْأ َوَْلقق  

يَنْ نر مر ؤ  م  ال  َر ي مر
َ
ب  اْْأ قك   َ ْا ِر

َ
ْأ قظأر َلقىْالنَّ ْإر

 ْ َ
َمقأ و 

َ
ْأ ْْ-َقظَلَْوَْقد  قَكَب ر ََ َْوْ َفقظأ  ن  َ ْاَل  ْر َتقدَّ َفظر 
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ْ َْفَقظَل ر  ْ َ ا َص  َْوْالْ-اَل  هر لَّ لر د  َحم  ْال  َ  لر ىَْر َر
َ
َْعَلىْأ ََلأ  ك  َفقةْرْصَّ قَلْال  ه 

َ
َْيقظْأ د  ع  ََ ظْ مَّ

َ
ْأ هر و بره  1...؛ اللَّ

راسررتی کرره هرگررج زنرری باحیرراتر و سررخدورتر از او ندیررده بررودم. گررویی از زبرران 
را دیدم که با دست به سروى مرردم  گفت ر دختر علی سخن می امیرالمؤمدین

هرا خراموش و همره صرداها تررو  مِ نَفَواشاره ترمود که ساکت شوید ر در حالْ تما
خدا؛ امرا بعرد، اى  نشست؛ سپو ترمود: سپاز از آن خداست و درود بر پدرم رسول

 کوتیان... .
 چدین نق  کرده است:  این واقعه را این شهید مطهری

کدرد ، ایرن زن  ایدجرا تجلری می ، دخترر تاطمرهدر دروازه کوته )دختر علری
خوانرد. راویران  اى می براقی مانرد و گرانبهرا؛ خطابره باشخصیت که در عین حال زن

ْ»موقعیت را تشخیص داد:  اند که در یک موقع خاصی زیدب چدین نق  کرده َوَْققد 
ْ  ْ

َ
َمأ ْاَلقىْ»یک اشاره کرد. عبارت تراریخ ایرن اسرت:  دختر علی«. او   ْ َ

َمقأ و 
َ
ْأ َوَْققد 

َكنَْ ََ َْوْ فظأ  ن  ْاَل  ْر َتدَّ ب اَْفظر  ك   َ ْا  ِ ْا ْالنظأر ْْْ ر َاأ  یعدی در آن هیراهو و غل لره کره  2؛«اَلج 
ها حربو شرد  ها در سیده رسید؛ گویی نفو زدند، صدایش به جایی نمی اگر ده  می

هرا کره  هرا هر  ایسرتادند )آدم ها و هیاهوهرا خراموش گشرت، مرکب و صداى زنگ
َرَْوَْوَْلق»اى خوانرد. راوى گفرت:  ایستادند . خطبه ها ه  می ایستادند، قهران مرکب می

َ
ْأ   

مظ ن  َطَ ْمر ْان  ُّْ ًأَْق ََ فر ََ ْ هر َ »این  3«.اللَّ فر َ »خیلی ارزش دارد. «  ََ فر یعدری زن باحیرا. ایرن  «ََْ
حیا حرف بجند. زیدب آن خطابه را در نهایرت عظمرت القرا  زن نیامد مث  یک زن بی

ْانْ »گوید:  کرد. در عین حال دشمن می ُّْ ًأَْق ََ فر ََ ْ هر َرَْوْاللَّ
َ
ْأ مظَوَْل   ن  ؛ یعدری آن حیراى «َطَ ْمر

با حیاى زنانگی در هر  آمیختره برود... ایرن  زنانگی از او پیدا بود. شجاعت علی
خواهد؛ شخصیت در عین حیا، عفراف، عفرت،  است نقش زن به شکلی که اسالم می

پاکی و حری . تاریخ کربال به این دلی  مذکر ر مؤنّ  اسرت کره در سراختن آن، هر  
ؤثرى است، ولی در مدار خودش و هر  جردو مؤنّر  در مردار جدو مذکر عام  م

 4خودش. این تاریخ به دست این دو جدو ساخته شد.
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 بیت دفاع از عفت اهل 
کررد. در  در شام و در میان نامحرمان، از عفراف و حجراب دتراع می زیدب کبری

 مجلو یجید به اهمیت حجاب اشاره کرد و به یجیدیان نهیب زد:
ْيَْ نْالَعدلر قهأمر ْاللَّ َْرَق لر َْ نقظ ََ َکْ ق ق  ََ ؟ ْوْ ََ ْوإَمقظَء ََ ََ ق ِر َا َْح ََ  َ ؟!َْْتُقدي َلقظءر ْْظََنْالط 

َلقد ْوْ ََ َلقدْإلقىْ ََ قنْ ْمر ْاَلعقداء  مقنَّ َر وْ
نَّ َْتحقد  جق َهم  ْوأَقَديَ ْو  نَّ قب َره   َ َبظَيظ؟ َْقدَْهَبكَ ْ ََ
ْ نَّ ج َهم  ْو  ح  يَبَصفَّ لر َْو ْوالمنظقر لر ْالمَنظهر

ْأهل  نُّ م  ف  ْْيسَبشَر ْوالَشقَي   ْوالقَدنىُّ ْوالَبعيقد   َ  1؛الَقَيق
در تت  مکه اسیرشان کرد و سرپو  جدمان پیامبر کسانی که) آزادشدگاناى پسر 

آنان را آزاد نمود  آیا این عدالت است کره ترو زنران و کدیرجان خرود را پشرت پررده 
را به صورت اسیر به این سرو و آن سرو بکشرانی؟  خدا بدشانی؟ و دختران رسول

شش آنان را دریدى و روى آنان را گشودى تا دشمدان، آنان را از شرهرى بره شرهر پو
هرا بدوزنرد و نجدیرک و دور، شرریف و  دیگر ببرند و بومی و غریرب چشر  بره آن

 غیرشریف چهره آنان را بدگرند. 
ضمن رساندن پیام مقاومت حماسه عاشرورا از کرربال ترا شرام، از  حضرت زیدب

خاندان عصمت و طهارت نیرج برا تمرام وجرود مراقبرت و  عفاف و پاکدامدی خود و
 شود. ای از آن اشاره می محاتظت نمود که به نمونه

  حمایت از دختران امام حسین
گون در  روایت کرده است کره چشر  یکری از شرامیان سرر  تاطمه بدت الحسین

مْر»مجلو یجید به من که دخترى زیباچهره بودم، اتتاد. به یجید گفت: 
َ
َْيظْأ  َ يَنَْه نر مر ؤ  م  ال  ََ ي

َية َجظرر
ْال  يَْهور ر بردن  از ایرن سرخن بره «. ؛ ای امیرمؤمدین  این کدیجک را به من بربخشلر

رعشه اتتاد و لرزه سراپاى مرا ترا گرتت و گمان کرردم چدرین واقعره شرومی اتفراق 
ام کره  را گرتت  و به دامن او پداهدده شدم. عمه ام، زیدب تابانه لباز عمه اتتد. بی می
َْوْ»اتتد، خطاب به آن مرد شامی گفت:  گاه چدین اتفاقی نمی دانست هیی می قهر َ َْوْاللَّ  َ َكَو

َ َْلَ َْوََْلَْلهْ  لر َُ َْمظْ هر
َ َْوْاللَّ م  گویی و براى همیشره مرورد سررزنش و  ؛ به خدا دروغ میَلؤ 

ود برسی و توانی به این مقص اى. نه تو می مالمت خواهی بود. چدان نیست که پدداشته
گویی. من  دروغ می»یجید خشمگین شد و گفت: «. تواند چدین اقدامی کدد نه یجید می

                                                           

؛ بحراراألنوار؛ محمدباقر مجلسی؛ ۳33، ص 5 ؛ ج اإلحتجاج علی اه  اللجاج. احمد بن علی طبرسی؛ 1

 . 3۳4، ص 4۵ ج 



18    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان وشه ت ره( 

ام،  عمره«. کد  توان  به او دست پیدا کد  و اگر بخرواه ، اراده خرود را عملری مری می
رسی و خدا ترو را تروان چدرین مدظرورى  مراد خود نمی گاه به هیی»ترمود:  زیدب

خواهی بیش از این در انجام این مدظور پاتشارى نمرایی، بایرد گاه ب نخواهد داد و هر
یجید از شدت خش  پریشان شد و «. از آیین ما دست بردارى و به دین دیگران درآیی

دهری؟  همانرا  دیدری نسربت می گویی و مرا بره بی با مث  مدی چدین سخن می»گفت: 
ق : »و با عصبانیت ادامه داد« برادر و پدر تو از دین خارج شدند َعَلَْلَفَعل  ف 

َ
ْأ  ِ

َ
ْأ ئ    ْشر ؛  َوَْل  

َْمظَْجَعقَلْ»ترمود:  ام، زیدب عمه«. کد  و اگر بخواه ، اراده خود را عملی می هر َْوْاللَّ َكَلَّ
َهظ َر َغي  َر يَنْ َنظَْوَْتدر بر

لَّ ْمر ن  َجْمر  َ  ُ َْت  ِ
َ
ْأ َلَّ َ ْإر لر َُ َْلَ ْ ه  توانی، مگرر آنکره  به خدا قس   هرگج نمی 1؛اللَّ

«. خارج شوی و بره دیرن و آیرین دیگرری درآیری ز دین اسالم و از ملت محمدا
هرا  ای یجید  تو به دین پدر و برادرم هدایت شدی. جدت به دسرت آن»سپو ترمود: 

گرویی اى  دروغ می»یجیرد گفرت: «. اسالم آورد و آزاد شد. تو آزادشده پردرم هسرتی
ي»ترمود:  ام، زیدب عمه«. دشمن خدا  مر

َ
َ ْأ ن 

َ
َ ْأ َطظنر قل  س  َر ْ  َ َمق

مقًظَْوَْتق  ظلر َِ ْ بر   َْتش  ؛ امرروز بره َم
گرویی  )و ایرن  خاطر غرور سلطدت موقتی، ستمگرانه به خانردان رسرالت ناسرجا می

های  یجیرد در مقابر  پاسرخ«. روزها خواهد گذشت و حقیقت روشن خواهرد شرد 
 2ای جج سکوت ندید. چاره ام، زیدب کبری شجاعانه و قاطع عمه

 نابعفهرست م
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 ؟دم؟های خانواده مطلوب از منظر مقام معظم رهبری نگاهی به ویژگی

*علیرضاانصاریموالمسلمیناالسالحجت

 مقدمه
ها و نخسرتین  خانواده، رکن اساسی هر جامعه و نقطه آغازین زندگی اجتماعی انسان
اندازهای روشدی  کانون تمدن و آرامش بشری است. استحکام این بدای مقدز، چش 

را در اتق پیشرتت اجتمراع ترسری  خواهرد کررد. از نگراه اسرالم، خرانواده یکری از 
جامعره »زیربدایی بدیاد هستی و از سراختارهاى اصرلی جامعره اسرت؛ زیررا  نهادهاى
گیرد. در مدظومره تکرری مقرام معظر   شک  می« خانواده مطلوب»با وجود « مطلوب
، خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا از نظر ایشان خانواده سال  ؟دم؟رهبری

ایجاد کدد؛ چدانکه تساد جامعه  های جامعه سال  تواند زیرساخت و سالمت جامعه می
در قالب پیرام، سرخدرانی  ؟دم؟نیج با تساد خانواده گره خورده است. رهبر ترزانه انقالب

، «محبرت»، «معدویرت»، «صرمیمیت»، «قداسرت»های متعددی ماندد  و نوشتار، ویژگی
را برای خانواده اسالمی بیان کرده است؛ بردین معدری کره اگرر « آرامش»و «دیدداری»
بره شرمار « خرانواده خروب»یا « خانواده مطلوب»ها را داشته باشد،  این مؤلفه  نوادهخا
خانواده خوب یعدی، زن و شوهری که با ه  مهربان باشدد، با وتا و صرمیمی »آید:  می

هرای   در این مقاله به برخری از ویژگی 1«.باشدد و به یکدیگر محبت و عشق بورزند...
 شود. اشاره می ؟دم؟معظ  رهبری مقام هخانواده اسالمی از نگا
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 حفظ قداست خانواده
توانرد صردها پیرروزى و  ه میکها، نقطه عطفی است  پیوند زناشویی در زندگی انسان

تواند اساز سرعادت و  ست را به دنبال داشته باشد. ازدواج شایسته میکامیابی یا شک
تررین  دشرس بجرگن است مکبهروزى همسران را بدیان نهد، در حالی که ازدواج بد مم

دد؛ از این روست که جوامع انسانی همرواره نگراه کگذارى  روزى همسران را پایه تیره
ای به خانواده داشته و آداب و رسوم اجتمراعی خرود را برر اسراز آن  خاص و ویژه

پختگری و پویرایی وجرود  یرک »نویسد:  می استاد شهید مطهری 1اند. کرده اعمال می
شود،   شود، در مدرسه پیدا نمی ی  خانواده پیدا نمیکواج و تشه جج در پرتو ازدکدارد 

مرامت را تقرط در کشود. ایرن   شود، در نماز شب پیدا نمی  در جهاد با نفو پیدا نمی
در روایات نیج تشکی  خرانواده بره سراختن  2«.توان به دست آورد  ی  خانواده میکتش

َمقظْ»ترموده اسرت:  خدا سولبدایی تشبیه شده که نجد خدا محبوب است؛ چدانکه ر
نْر يَْْىَْ  ْفر َنظءم َْْْر ََل ر  َ ر

ْْْاْل  َُّ َح
َ
َلىْْأ ْْْإر هر َنْْْاللَّ ي ْْمر ور  َ ق تر از  بدرایی در اسرالم نرجد خردا، محبروب 3؛ البَّ

 «.ازدواج نیست
مهر  خرانواده، شرداخت  های ، یکی از ویژگی؟دم؟ در مدظومه تکری رهبر معظ  انقالب

جامعره »گونه که هر گاه حرمت آن حفظ شرود،  ؛ آنجایگاه و حفظ قداست آن است
 گیرد؛ از همین روست که ایشان ترموده است:  نیج شک  می« خوب

مسئله خانواده، مسئله بسیار مهمی است؛ پایه اصلی در جامعه است، سلول اصرلی در 
کدرد یرا  جامعه است؛ نه ایدکه اگر این سلول سال  شد، سالمت به دیگرها سرایت می

کدد؛ بلکه به این معداست کره اگرر  ال  شد، عدم سالمت به دیگرها سرایت میاگر ناس
ها چیج دیگری نیست ... مسرئله  سال  شد، یعدی بدن سال  است. بدن که غیر از سلول

 4ایدقدر اهمیت دارد... .
 ایشان در جای دیگری ترموده است: 

ها  و بیمراری سرلول ها تشکی  شده که نابودی و تسراد چدانکه بدن انسان از سلول ه 
                                                           

 .56؛ ص خانواده متعادل وحقوق آن. عبداّله جوادی آملی؛ 1

 .945، ص 55 ؛ ج مجموعه آثار. مرتضی مطهرى؛ 2

 .39۳؛ ص مکارم األخالق . حسن بن تض  طبرسی؛3

 .34/33/3۳93های راهبردی؛  اندیشه. بیانات در  سومین نشست 4
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طور قهری و طبیعی، معدایش بیماری بدن است و اگر توسعه پیدا کدد، بره جاهرای  به
هایی  طرور جامعره هر  از سرلول شود؛ همین خطرناکی برای ک  بدن انسان مدتهی می

  های پیکرره ای یکری از سرلول اند. هرر خرانواده ها، خانواده تشکی  شده که این سلول
هرا رتترار درسرت  ها سرال  بودنرد، وقتری این تماع است. وقتی ایناج  اجتماع و بدنه
 1جامعه سال  خواهد بود.  جامعه یعدی آن پیکره  داشتدد، بدنه
و طرالق و برگرجاری جشرن رنگ شده خانواده ک  اهمیت و قداستمتسسفانه امروزه 

برود  ها، مذموم برای آن در جامعه شیوع پیدا کرده است؛ در حالی که طالق در گذشته
ها از انجام آن هراز داشتدد. با توجه به اهمیت و بایستگی حفرظ حرمرت  و خانواده

ویژه هدگام خواندن خطبره  در موارد متعدد و به ؟دم؟خانواده است که مقام معظ  رهبری
انرد:   و برر قداسرت آن تسکیرد کرده 2عقد، همواره از خانوده به عدوان نعمت الهی یراد

کوشدد از پیوند مقدز زناشویی پاسداری کددد. ایرن هردف، دختران و پسران باید ب»
ها همواره مشرکلی پدیرد آورد و  ها نیست که بگویی  یکی از آن تدها وظیفه یکی از آن

 3 «.دیگری همیشه تحم  کدد؛ بلکه باید هر دو به ه  کمک کددد...

 دینداری 
ته تا کدون اسرت؛ ترین نیازهای جامعه بشری از گذش ترین و اساسی دین، یکی از مه 

گاه خارج از این پدیده زنردگی نکررده اسرت؛ زیررا دیرن برا  ای که بشر هیی به گونه
رسو  به درون انسان در همه لحظات، در خلوت و آشرکار، در جمرع و تدهرایی، در 

 4آرامش و سختی، اندیشه و عم  وی را تحت تسثیر قرار داده است.
تر باشرد، رعایرت حرد و حردود شررعی  بر این اساز هر اندازه دیدداری آدمی قوی

بددی به اصول خانواده بیشتر خواهد بود و بالعکو هرر چره دیدرداری  تر و پای کام 
توانرد بره اسرتحکام و پایرداری خرانواده آسریب  تر باشد، به همان انردازه می ضعیف
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های دیدری؛ نقرش بدیرادیدی  برساند. از همین روست که اجرا کردن دستورات و آموزه
ها دارد و مؤثرترین عامر  اسرتحکام خرانواده و  بخشی خانواده از آسیب نیتدر مصو

هرای دیدری   آید. این در حالی است که نادیده گرتتن آموزه تربیت ترزندان به شمار می
شرود.  ها، موجب بروز مشکالت جدی در خانواده و تربیرت ترزنردان می در خانواده

هرای  دیدری خانواده دهدده بی ری، نشرانهای دختران ترا حاص  تحقیقی درباره پرونده
دختر  ۳3نظرسدجی از  کنتیجه ی 1آنان و یا التجام به دیدداری در حد صفر بوده است.

هرا در  درصرد آن 94تراری نگهداری شده در بهجیستی تهران نیج گویای آن است که 
ام عملی شان از مذهب و التج ه سط  اعتقاد و آگاهیکاند  ردهک  هایی زندگی می خانواده

   2به دین، در حد بسیار پاییدی است.
های خانواده اسالمی، دیدداری است. اجرای احکام اسالم در خرانواده،  یکی از ویژگی

ترر بررای ترزنردان  امن های وارد شرده بره آن و ایجراد محریط موجب کاهش آسیب
 ترموده است:  ؟دم؟شود؛ چدانکه رهبر معظ  انقالب می

حفظ آن، باید احکام اسرالمی را رعایرت کررد ترا خرانواده،  در تشکی  خانواده و در
های دیددار که زن و شروهر بره ایرن  سال  و در اوج باقی بماند. از این رو در خانواده

کددرد...  های متمادی بدون ناخرسددی با هر  زنردگی می دهدد، سال حدود اهمیت می
هرد شرد؛ چدانکره در تر خوا هرا مسرتحک  های اسالمی رواج یابد، خانواده اگر روش
تر برود، خرانواده، کرانونی  تر و کامر  های ما زمانی که هدوز ایمان مردم سرال  گذشته

های امرن  پایدار و مطمئن بود. زن و شوهر به ه  عالقمددتر بودند. ترزندان در محیط
 3یاتتدد. حام ه  راه همین است. تری پرورش می و سال 

وجرود  یتمددی زن و شروهر، رابطره معدرادارره میان دیدداری خانواده و رضرایاهمو
تر باشد، رضایت آنان از زنردگی  داشته و دارد؛ یعدی هر اندازه نگرش دیدی اتراد قوی

ترر باشرد،   کیابد. به عبارتی هر اندازه اعتقاد به خداوند و دسرتوراتش مح  اتجایش می
  کده حرابات بیشرتری برخروردار و آرامرش بیشرتری در خرانوازندگی زناشویی از ثَ 
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   1خواهد بود.
های مختلرف زنردگی و از جملره رعایرت  هایی دارد کره در عرصره دیدداری نشرانه

گونه که خانواده دیددار بره رعایرت حرالل و حررام  کدد. همان المال، نمود پیدا می بیت
المال دقت  ویژه مسئولین باید در رعایت بیت بسیار پایبدد است؛ آحاد اتراد جامعه و به

همرواره نسربت  ؟دم؟دار اموال مردم هستدد. چدانکه رهبر معظ  انقالب ا امانتکددد؛ زیر
اّله جروادی آملری ضرمن نقر   ای دارنرد. آیرت المال حساسیت و دقرت ویرژه به بیت
 گوید: ای در این باره می خاطره

ه کرروزی مهمان مقام معظ  رهبری بودم. ترزند ایشان آقا مصطفی نیرج نشسرته برود 

رد و ترمود: شما به مدرجل برویرد. کای به وی نگاهی  اّله خامده آیت سفره گسترده شد.

ردم: اجرازه بفرماییرد آقرازاده هر  باشردد. مرن از وی کرمن خدمت ایشران عررض 

المال است، شرما هر   ه با ه  باشی . آقا ترمودند: این غذا از بیتکام  ردهکدرخواست 

ر سر این سفره بدشریددد. ایشران ه بکها جایج نیست  بچه یالمال هستید. برا مهمان بیت

به مدجل بروند و از غذاي خانه می  کددد. من در آن لحظه تهمیردم کره خداونرد چررا 

   2این همه عجت به حضرت آقا عطا ترموده است.

های دیدداری، معدویت اسرت. در حقیقرت معدویرت، حلقره مفقروده  یکی از شاخصه
ک آدمی اسرت. وجرود معدویرت دهدده سلو ها و جهت زندگی انسان در تمامی عرصه

تواند  چدانکه تقدان آن می در زندگی تردی و خانوادگی، آثار تراوانی به دنبال دارد؛ ه 
آثار مخربی در زندگی ترد، خرانواده و جامعره ایجراد کدرد. در واقرع معدویرت تررد، 

مقرام معظر   3کدد. های اخالقی و روحی حفظ می خانواده و جامعه را در برابر بیماری
ای  ما باید برا تسراد مبرارزه»درباره نقش معدویت در خانواده ترموده است:  ؟دم؟بریره

ترین پرورشگاه آدمی  جدی آغاز کدی ؛ باید بدیان خانواده را محک  و نخستین و اصلی
                                                           

؛ «های دیدی در تربیرت واسرتحکام خرانواده نقش التجام به آموزه». علی احمد پداهی؛ معرتت اخالقی؛ 1
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 1«.را کانون محبت، صفا، عاطفه و معدویت سازی 
رالِة َو اْلرَطِبْر َو ْأُم »ترماید:  تسمین تضای معدوی در خانواده می قرآن درباره ْر َأْهَلرَك ِبالصَّ

برپایی نمراز «. ات را به نماز ترمان ده و خود نیج بر آن شکیبایی ورز و خانواده 2؛َعَلْيها
شود؛ بلکه زمیده استرز و اضرطراب را  نه تدها موجب نشاط درونی ترد نمازگجار می

معدویت و نورانیرت را کدد. نماز و یاد خدا، زمیده   در میان اعضای خانواده محدود می
بخشد. همچدین برا  کدد و به آنان آرامش و اطمیدان می در دل اعضای خانواده ایجاد می

رسرد؛ زیررا  عفتی در خانواده، زمیده بروز بحرران در خرانواده بره حرداق  می مهار بی
های نمرازگجاران   کدد. چدانکه قرآن یکی از ویژگی عفتی، بدیان خانواده را سست می   بی
ذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حراِفُظون»کدد:  پاکدامدی و حفظ عفت معرتی می را نمرازگجاران  3؛َو الَّ

 «.  کددد  کسانی هستدد که دامان خود را محاتظت می
های جتماعی، رابطه معدرادار  بدا بر آمار میان رعایت امور معدوی و جلوگیری از آسیب

در در خانواده به امور معدوی ماندد نمراز و ویژه ما وجود دارد. بدابراین اگر والدین و به
کددد. چدانکه  قرآن خواندن اهمیت دهدد، ترزندان به این امور گرایش بیشتری پیدا می

بردی  والردین  آموزان، گویای نقش مه  و بی نفراز دانش ۳63تحقیق انجام شده روی 
   4در جذب ترزندان خود به تریضه نماز است.

گرایی خرود ترمروده  اره نقش مادر بجرگروارش در معدویرتدرب ؟دم؟مقام معظ  رهبری
 است: 

من دعا و مداجات را از مادرم یاد گرتت   آنچه که آن وقت برراى مرن مطررح برود و 
عمالن وجود داشت، این بود که اه  دعا و ذکر و ...اعمالی که وارد شرده برود، برودم. 

جا آوردم... آن وقت من یرادم  به مثالن یادم است هدوز بالغ نبودم که اعمال روز عرته را
است که با مادرم ر چون مادرم ه  خیلی اه  دعا و توجه و اعمرال مسرتحبّی برود ر 

گوشه حیاط که سایه بود. مدجل ما حیاط کروچکی داشرت. آنجرا تررش   رتتی  یک می
                                                           

 .۳3/36/3۳66. بیانات در مجمع عمومی سازمان مل ؛ 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8089 
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هایی  کردی ؛ چون مستحب است که زیر آسمان باشد. هوا گرم برود؛ آن سرال پهن می
ذهد  مانده، یا تابستان بود یا شاید پاییج بود، روزها نسبتان بلدرد برود. در آن  که اآلن در
دادی . هر  دعرا  هاى متمادى، اعمال روز عرته را انجام مری نشستی  و ساعت سایه می

   1گونه بود. داشت، ه  ذکر و ه  نماز... دوره جوانی و نوجوانی من این
در دوران برارداری ترزنردم، روزی »گویرد:  اّله بهشتی نیج می مادر بجرگوار شهید آیت

داد.  خواندم و این قرائت قرآن احساز آرامش ]خاصی[ به من مری یک ججء قرآن می
دادم و احسراز  نشست  و با وضو به او شیر مری در موقع شیر دادن ه  رو به قبله می

و کررد  کرد، موقع قرآن خواندن آرامش خاصی پیردا می کردم هر وقت ناراحتی می می
من در طرول مردت برارداری »گوید:  می ایشان در ادامه  2«.داد به تالوت من گوش می

بار قرآن را خرت  کرردم. موقرع شریر دادن ترزنردم هر  قررآن  9ترزندم سید محمد، 
 3«.خورد شد، ایشان شیر نمی خواندم و وقتی تالوت من قطع می می

 آرامش 
ترین بستر بررای  بخش ترین و رضایت شداسان محیط خانواده بهدجار، امن از نظر روان

ویژه آرامش روانی است. محبرت، غمخرواری و پرذیرش  ارضای نیازهای روانی و به
ها و ضروریات زندگی اجتماعی است، به بهترین نحرو  ترین مؤلفه یکدیگر که از مه 

و ارضای نیازهای عاطفی و آرامرش حاصر  از آن،  4شود در خانواده بهدجار تسمین می
ای زن و مررد بره دلیر   د حالل بسیاری از مشکالت باشد. در چدرین خرانوادهتوان می

روابط صمیمی و خوب، در زمان غ  و انردوه بره راحتری در کدرار همسرر خرود بره 
رسدد. اگر چه رهبری خانواده بره عهرده مررد اسرت، ولری زن بره سربب  آرامش می

ین آرامرش و ، نقش اصرلی و مرؤثرتری را در ترسمانگیعواطف و احساسات قوی زن

                                                           

ت عرته اسرتفاده کدری ؛ ای؛ از ترص اّله سید علی خامده رسانی دتتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع1

53/3۳/3۳9۳ .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27789 

 .3536۳5، کد خبر: 3۳/34/3۳39؛ «سیره شهید بهشتی»رسانی تبیان؛  . پایگاه اطالع2

https://article.tebyan.net/128672  

 . همان.3

؛ «های دیدی در تربیرت واسرتحکام خرانواده نقش التجام به آموزه». علی احمد پداهی؛ معرتت اخالقی؛ 4

 .33مجله معرتت اخالقی؛ ص 
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های  کدرد؛ از همرین روسرت کره در خانره مسرئولیت سالمت روانی خانواده ایفرا می
 در این باره ترموده است:  ؟دم؟مقام معظ  رهبری .1بیشتری به زن داده شده است

های زندگی که ناشی از برخوردهرای نراگجیر اسرت، بره دنبرال یرک  انسان در تالط 
هرا بره یکردیگر  گر یک زوج باشدد، در این تالط گردد تا به آن پداه برد. ا ترصت می

بررد. مررد در  برد و شوهر ه  بره زنرش پدراه می برند؛ زن به شوهرش پداه می پداه می
کشاکش زندگی مردانه خود، احتیاج به یک لحظه آرامشی دارد تا بتوانرد راه را ادامره 

از محبرت  بدهد.آن لحظه آرامش کِی است؟ همان وقتی است که او در محیط سرشار
گیررد. برا همسرر خرودش کره بره او عشرق  و عطوتت خانوادگی خرودش قررار می

کدد. وقتری برا همسرر  ورزد، با اوست، در کدار اوست و با او احساز یگانگی می می
   2شود، این همان لحظه آسایش و آرامش است. خود مواجه می

 انواده ترموده است: سوره روم درباره آرامش در خ 53ایشان همچدین با استداد به آیه 
هرا را،  اسالم در بیان قرآن در چدد جا، این آتریدش زن و مرد و در نهایت زوجیت آن

َو ِمرْن آياِترِه َأْن َخَلرَق َلُكرْم ِمرْن »در قررآن آیره  .برای آرامش زن و مرد شداخته است
ةً  آمده است: خردای متعرال  3«َو َرْحَمةً  َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

زوج آدمی را از جدو او قرار داد. زوج زن را و زوج مرد را از جدو خرود او قررار 
تا ایدکه آدمی بتواند ر چه مرد و چه زن ر در کدار شوهر یا همسرر « یسکن الیها»داده، 

هررای روحرری و  احسرراز آرامررش کدررد. ایررن آرامررش، سررکونت و نجررات از تالط 
   4های زندگی است... . اباضطر

 گوید:  همسر گرامی ایشان می
ترین نقش من، حفظ جو آرامرش خانره برود؛ طروری کره ایشران  کد  بجرگ تکر می

بتواندد با خیال راحت به کارشان ادامه دهدد. من سعی داشت  ترا ایشران را از نگرانری 
                                                           

و حضررت  عوام  آرامش خانواده در سبک زندگی امرام علری». مجید معارف و احمد قماشچی؛ 1

 .339؛ مطالعات راهبردی زنان، ص «زهرا

 .36/36/3۳33. خطبه عقد؛ 2

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

 .۳53، ص 36 ؛ جتفسیر نمونه؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی؛ 53. روم:3

اّله سرید علری  ای از رهدمودهای حضرت آیت مطلع عشق )گجیده اکبری؛ . ر.ک: محمدجواد حاج علی4
 .۳5؛ صهای جوان  ای به زوج خامده
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ایشران بره  در مورد خود و ترزندان  دور نگهدارم. گاهی اوقرات کره بررای مالقرات
گفت  و در پاسرخ بره  رتت ، از مشکالتی که داشتی ؛ چیجی بره ایشران نمری زندان می

دادم. بررای  سؤامتشان درباره وضعیت خودم و ترزندان صررتان خبرهرای خروب مری
هایی که در دوران تبعیرد  هایی که با ایشان در زندان داشت  یا در نامه مثال طی مالقات
گفت  و  گررج چیررجی در مررورد بیمرراری ترزنرردان نمررینوشررت ، هر برررای ایشرران می

   1نوشت . نمی

 محبت 

روم از  53های مه  خانواده، مودت و محبت اسرت؛ چدانکره در آیره  یکی از ویژگی
ًة َو »محبت بین زن و شوهر با واثه مودت و رحمت یاد شده است:  َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمرَودَّ

همراه با خیرخواهی است. مودت، بره معدراى مدظور از مودت، دوست داشتن «. َرْحَمةً 
شود؛ در نتیجه نسبت مودت به محبرت،  محبتی است که اثر آن در مقام عم  ظاهر می

آن در   نسبت خضوع به خشوع است؛ زیرا خضوع، در حقیقت خشوعی است که اثرر
ای در اعتالی خرانواده  رحمت، عدصر بسیار مؤثر و سازنده2 شود مقام عم  هویدا می

هرا و  گاه ترین جلوه رو یکری از روشرن هربانی میان اعضای خانواده است. از ایرن و م
موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعه کوچک خانواده است؛ زیرا زن و شوهر در 

 3محبت و مودت، مالزم یکدیگرند.
سرمایه مهمی است کره « محبت در خانواده»، ؟دم؟در مدظومه تکری رهبر معظ  انقالب

 دارد:  ریشه الهی
ساحِ  مِهر الهی است. خدای رحماِن رحری   سرمدشس این چشمه جوشان، اقیانوز بی

ای از ایرن شرعله آسرمانی را میران زوِج   و رئوف لطیف، به اراده حکیمانه خود جذبه
ای بادوام، هر یک به تماشرای  ای نجدیک و به مدد اندیشه دهد تا از آیده جوان قرار می

ات جمال و لطف الهی بدشیددد... این محبت، گِرهی اسرت کره ای برجسته از آی نشانه

                                                           

؛ «سرر صربورهم»ای؛  اّله سرید علری حسریدی خامدره دتتر حفظ و نشر آثرار آیرت رسانی . پایگاه اطالع1

39/33/3۳9۳. 
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عرشری، یرک  ۀانردازد و مِهریر خداوند به دست لطف خویش بین دو قلب جوان می
هرا را  ای است که اگرر حفرظ شرود... تلخی پیوند ماندگار و با طراوت است. سرمایه

   1کدد. ها را آسان می شیرین و سختی
دختر و پسر، عرروز و دامراد بره هر  محبرت »ت: ایشان در کالم دیگری ترموده اس

کدرد ... محبرت،  ها را برای ه  حفظ می بورزند؛ چون محبت آن مالطی است که این
های بیرون خانره  کدد. اگر در زندگی محبت وجود داشت، سختی خانواده را پایدار می

 2«.های داخ  خانه آسان خواهد شد آسان خواهد شد. برای زن ه  سختی

 نابعفهرست م
 کتب
؛  .3 ؛ چاپ سوم، ق : مؤسسه خانواده متعادل و حقوق آنجوادی آملی، عبداّله

 ش.3۳9۳اسراء، 
ای از رهدمودهای حضرت  مطلع عشق )گجیدهاکبری، محمدجواد؛  علی  حاج .5

؛ چاپ پدج ، تهران: دتتر نشر های جوان  ای به زوج اّله سید علی خامده آیت
 ش.3۳34ترهدگ اسالمی، 

؛ چاپ دوم، بیروت: المیجان تی تفسیر القرآن  حسین؛ محمد طباطبایی، سید .۳
 ق. 3۳93مؤسسة امعلمی للمطبوعات، 

؛ چاپ چهارم، ق : الشریف الرضی، مکارم األخالقطبرسی، حسن بن تض ؛  .4
 ق. 3435 
 ش.3۳۳5تهران: صدرا، چاپ هشت ،  ؛مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .۵
 ، تهرران: دار الکترب امسرالمیه، ؛ چاپ دهتفسیر نمونهناصر؛   مکارم شیرازی، .6

 ش. 3۳۳3
 ها سایتمقاالت و 

، کرد خبررر: 3۳/34/3۳39؛ «سرریره شرهید بهشررتی»رسررانی تبیران؛  پایگراه اطالع .۳

3536۳5. 
                                                           

؛ «برامتر از واقعیرت»ای؛  اّله سید علی حسریدی خامدره رسانی دتتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع1
39/33/3۳36 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21433 
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 ای. اّله سید علی حسیدی خامده رسانی دتتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .3

؛ «و اسرتحکام خرانواده های دیدی در تربیت نقش التجام به آموزه»احمد؛  پداهی، علی .9

 .۳۳ – 96، ص 3۳39نشریه معرتت اخالقی؛ سال اول، شماره دوم، بهار 

؛ «زیسرتی مقرام معظر  رهبرری نگاهی بره سرلوک و ساده»خبرگجاری تسدی ؛  .33

 .۳9365۳، کد خبر: 3۳/3۳/3۳9۳

های اجتماعی از دیردگاه   کارکردهای معدویت در عرصه»رودگر، محمدجواد؛  .33

 .۵9 – 36، ص 3۳95، زمستان 33مطالعات معدوی؛  شماره  ؛«مقام معظ  رهبری

آموزان  عقیدتی دانش -های تلسفی بررسی دیدگاه»سواری، کری  و همکاران؛  .35

؛ مجلره علروم تربیتری و «پسر پایه سوم مقطع متوسطه شهر اهواز در مرورد نمراز

و  3های  شداسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ سال هشت ، دوره سوم، شرماره روان

 .3 – 33، ص 3۳33، بهار و تابستان 5

عوام  آرامش خرانواده در سربک زنردگی »معارف، مجید و احمد قماشچی؛  .13

، ۳4؛ مطالعات راهبردی زنان؛ دوره اول، شرماره «و حضرت زهرا امام علی

 .9۳ – 354، ص 3۳9۵زمستان 

بررسری میرجان پایبدردی بره مداسرک و »موسوی، سریده زهررا و همکراران؛  .34

آمروزان مقطرع متوسرطه   ی دیدی و عوام  مؤثر بر آن )مورد مطالعه: دانشرتتارها

شداسی مطالعات جوانران؛ دوره اول، شرماره اول، بهرار  ؛ جامعه«شهرستان زنجان 

 .349 – 3۳۳ص  ،3۳93





 

 خانواده در مقدس دفاع شهید فرماندهان فتارشناسیر

* االسالموالمسلمینرضاآبیارحجت

 اشاره
 یخانواده است. رتتارهرای یاعضا یو تکر ی، معدویده، مح  رشد روحمحیط خانوا

 روحیره و شخصریت یگیرر زنرد، در شرک  یکه در این محیط حساز از اتراد سر م
با تمرکج برر  یترهدگ یساز یرو، پدیده جهان دارد. از این یخانواده نقش مهم یاعضا

الگرو و  یهویرت، بر یبر یسرانها، بر آن است تا انسان معاصرر را بره ان کانون خانواده
، یانسران یهویرت بخشریدن بره زنردگ یبررا یترهدگ تبدی  کدد. نخبگان ترهدگ یب
های ترهدگری از ارزشها و قهرمانان خود،  کوشدد از رهگذر مطرح کردن اسطوره یم

شهیدان  یو سبک زندگ یرتتار یها رو ترویج و تبیین مهارتاز این محاتظت نمایدد.
 یسراز در سرال  یو محبوب جامعه ما، ضمن ایدکه گام مؤثر یعید یبه عدوان الگوها

بخرش در ایرن کرانون تسثیرگرذار اسرت،  و آرامرش یدیدر یکردن رتتارهرا و نهادیده
برا نگراهی بره زنردگی آورد.  یخانواده را نیج تراه  مرنهاد  یرشد و بالددگ یها هدزمی

نسبت به  شهداهمسران  بیشتر توان گفتخانوادگی ترماندهان شهید دتاع مقدز، می
. تهر  درسرت از انردشتهمددی و خوشبختی دایتدوران زندگی با شهید، احساز رضا

های اسالم و شداخت دقیق روحیات و رتتارهای زنان همراه با معیرار قرراردادن  آموزه
های موتقیت و خوشربختی را در زنردگی شرهیدان ترراه   تقوا و رضایت الهی، زمیده

را در  ترمانردهان شرهید یاز اصول رتترار برخیتار بر آن است آورده است. این نوش
 قرار دهد. یخانواده مورد بررس

                                                           

 .کارشداز ارشد مشاوره و راهدمایی*
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 ه. پیشگیری از گناه در خانواد۰

یکی از صفات بددگان شایسته و عبادالرحمران، نردادن شرهادت برر خرالف حرق و 
ِذيَن اَل َيْهَه »ترماید:  مش ول نشدن به لهو و لعب است؛ چدانکه قرآن می وَر َو َو اَلَّ ُدوَن الرُ َّ

وا ِكَراماً  ْغِو َمُرَّ وا ِبالَلَّ دهدد )و در مجالو باطر   و کسانی که شهادت به باط  نمی 1؛ِإَذا َمُرَّ
کددد ؛ و هدگامی که با ل و و بیهرودگی برخرورد کددرد، بجرگوارانره از آن  شرکت نمی

د محریط کوشرد کددرد؛ بلکره می این اتراد نه تدها خرود از گدراه دوری می«. گذرند می
پیرامونی خود را نیج از آلودگی گداه، پاک کددد و برای محقرق شردن ایرن امرر نیرج از 

 شود: ها اشاره می برند که به برخی از آن های مختلفی بهره می روش

 الف. امر به معروف و نهی از منکر

 سازی بستر تربیتی اتراد، بره عدروان اسالم، امر به معروف و نهی از مدکر را برای سال 
یکی از واجبات دین مطرح کرده است. توجه اسالم به این مسئله تا جایی اسرت کره 

شان گداهی صورت گیررد، ولری واکدشری از  ، کسانی را که پیش چش پیامبر اعظ 
خدای متعال بدرده ضرعیفی را »دین معرتی کرده و ترموده است:  خود نشان ندهدد، بی

مرؤمن ضرعیفی کره دیرن »سؤال شرد: از آن حضرت «. دارد که دین ندارد، دشمن می
بیدرد، ولری نهری از  آن کو که گدراه را می»حضرت ترمود: «. ندارد، چه کسی است؟

   2«.کدد مدکر نمی
ترین مصادیق دیدداری اسرت. دیدرداری  نهی از مدکر و پیشگیری از گداه، یکی از مه 

بسیاری نیرج برر  آید؛ بلکه تسثیر نه تدها یکی از عوام  مه  تحکی  خانواده به شمار می
سالمت روابط خانوادگی و استحکام آن دارد. در نظر گرتتن رضای الهی و عمر  بره 
دستورات اسالم بدون توجره بره تعارترات معمرول و مرسروم خرانوادگی، از جملره 

ترین دمی  موتقیت شهیدان در انجام این تریضه مه  دیدی در محیط  ها و مه  ظراتت
 خانواده است. 
در غیبت گداه به نسبت درباره حساسیت این شهید  3مد حسن تایده،همسر شهید مح

                                                           

 .۳5. ترقان: 1

 .355، ص36؛ ج وسائ  الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 2
ایشرران جانشررین تیرر   .شررد متولررد بیرجدررد در 3۳۳3 سررال اسررفدد در . شررهید محمدحسررن تایررده3

 به شهادت رسید. 3۳65عملیات والفجر یک در سال  مشهد بود که در جوادامئمه
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 گوید:  خانواده می
مرن هر  از «. چه خبرر؟»خوردی  که از من پرسید:  روزی بر سفره با یکدیگر غذا می

. او نگراهی بره .رتتن به مدجل یکی از اقوام و خریدهایی که داشرتدد، تعریرف کرردم.
دانیرد کره غیبرت کرردن،  شما بهتر از من می»سفره انداخت و با نرمی خاصی گفت: 

یعدی گوشت مرده برادر دیدی خود را خوردن. دوست داری چدین گوشتی در سرفره 
 1«.ما باشد؟ پو بیا غیبت نکدی 

زندگی مشترک، مح  رشد معدوی اعضای خانواده است و این مسئله مه ، در سرایه 
 آید.  عم  به دستورات الهی به دست می

 المال به بیت ب. توجه خاص
المرال  های پیشگیری از گدراه، دقرت و مواظبرت برر مصررف بیت یکی از دیگر روش

ویژه توجره  های اخالقری بره درباره رعایت ظراتت 2است. مادر شهید مصطفی طالبی،
 گوید: المال از سوی شهید می خاص به مصرف بیت

هرای  . کمکدر زمان جدگ، یک کامیون خوراکی آورد و داخ  زیرزمین خانه ریخت
هرا را بره  مردمی به جبهه بود. از آنجا که مکان مداسبی بررای نگهرداری نداشرتدد، آن

برد. روزی برادر کوچکش میث ، حسابی گریره  آورد و به تداوب، به جبهه می خانه می
هرا، یرک  کد ، رتت  و از میان همران خوراکی تکرد. من ه  برای ایدکه او را ساک می

و دادم. مصرطفی کره آمرد و موضروع را متوجره شرد، ابرراز شکالت برداشت  و بره ا
ناراحتی کرد. همان لحظه از خانه بیرون رتت ترا ماندرد همران شرکالت را بخررد و 
بیاورد. آن روز جمعه بود و مصطفی آنقدر گشته بود تا یک شکالت مث  همان پیردا 

 3.«المال مسلمین است و گداه دارد بیت»گفت:  کدد و سر جایش بگذارد. می

 در احکام شرعی   ج. عدم تعارف با افراد

رعایت احکام شرعی و دستورات الهی، وظیفه هر مسلمانی است. از آنجا کره انسران 
نوعان خود تسثیرپرذیر اسرت، همدشریدی برا اتررادی کره  به سبب سرشت خود، از ه 

                                                           

 .5۵۳؛ صاتالکیان. خدیجه ابول اوم؛ 1
همدان  . ایشان ترمانده گردان لشکر انصارالحسینشد متولد 3۳۳9 خرداد در. شهید مصطفی طالبی 2

ها تحم  عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی، شربت شهادت  پو از سال 3۳۳4بود که در خرداد ماه 
 شید و به لقاءاّله پیوست.نو
 .9؛ ص 5ایدک شوکران) . مرجان تومدوند؛3
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اهمیت هستدد و در عم  به احکرام و مسرائ  شررعی، برا  نسبت به مسائ  شرعی ک 
تواند تسثیرات سوئی بر زندگی آدمی بگذارد. از این رو بررای  کددد؛ می عم  میسستی 
سازی محیط خانواده از گداه، باید در برخورد با این اتراد به صرورت جردی، امرا  پاک

 مهربان به آنان تذکر داد و از تعارتات معمول پرهیج کرد.
 گوید: می 1آبادی یکی از نجدیکان شهید یونو زنگی

آمرد، بره آشردایان و  جدگ، چدد بار حاج یونو به مرخصی آمد و هر بار میدر زمان 

برو از حاجی سؤال کن که چرا به مدرجل مرا »زد. روزی به شوهرم گفت :  اقوام سر می

او نیج رتته و از حاجی درباره علت نیامدنش سؤال کرده بود. حاج یرونو «. آیی؟ نمی

را انجرام دادی و بردهی خمرو هر وقت حساب سال خودت »در جواب گفته بود: 

وقتری موضروع را متوجره شردی ، «. مالت را پرداخت کردی، به مدجل شما مری آیر 

همسرم رتت و حساب مالش را انجام داد و به حاج یونو هر  اطرالع دادیر . از آن 

 2زد. آمد، به ما ه  سری می به بعد هر وقت به مرخصی می

با حفظ حرمت تررد مقابر ، یکری از  کدار گذاشتن تعارتات مرسوم خانوادگی همراه
های رتتاری این شهید عجیج بوده است کره بررای رضرای خردا ترذکر داده و  ظراتت

 عواقب و تسثیر آن را نیج به خداوند متعال سپرده بود.

 د. تذکر و جریمه در مقابل ارتکاب گناه

اه انجرام یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از گداه، تذکر زبانی و عملی در مقاب  گدر
ویژه تذکر عملی ماندد قراردادن جریمه برای گداه صورت  شده است. تذکر زبانی و به

شود ترد خاطی هر گاه در معرض ارتکاب خطا و گدراه قررار گیررد،  گرتته، سبب می
 با یادآوری آن تدبیه و جریمه از ارتکاب مجدد پرهیج کدد.

م  شهید در برابر گداه در محریط الع درباره عکو 3اص ر کالته سیفری مادر شهید علی

                                                           

 . ایشان ترمانده تی  امام حسینشد متولد کرمان شهر در 3۳43 سال در آبادی زنگی یوسف شهید. 1

 به شهادت رسید.  3۳6۵در سال  ۵ثاراّله کرمان بود که در عملیات کربالی  43در لشکر

 .33ص  ؛حاج یونو. محمد ناصری؛ 2

. ایشران ترمانرده گرردان لشرکر شرد متولد سبجوار در 3۳۳3 سال در سیفری کالته اص ر علی شهید. 3

 به شهادت رسید. 3۳65خراسان بود که در عملیات خیبر در سال 
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 گوید: خانه می
شرد، حتمران بره او ترذکر  اگر کسی در محیط خانه زبانش به دروغ یرا غیبرت براز می

اص ر برای ایدکه از بروز گداه در میان اعضرای خرانواده جلروگیری کدرد،  داد. علی می

ده را طرح جالبی را اجرا کرد. روزی صددوقی درست کرده بود. همه اعضرای خرانوا

هر کو از این به بعد خدای ناکرده غیبت کرد و یا دروغ گفرت، »جمع کرد و گفت: 

آوری  هرای جمرع باید مقداری پول به عدوان جریمه داخ  این صرددوق بیدردازد. پول

آمد که اتراد این کارهرا  البته ک  پیش می«. شود شده ه  صرف کمک به رزمددگان می

باع  شد که اعضای خانواده غفلت نداشته باشردد و اص ر  را بکددد، اما این طرح علی

 1وارد گداه نشوند و به یکدیگر ه  در مورد گداه نکردن تذکر بدهدد.

بایسرت  ایجاد ابتکار و خالقیت در محریط خانره بررای پیشرگیری از برروز گدراه، می
متداسب با شرایط و ترهدگ خانه و خانواده باشد. ایدکه ابتکار مورد نظر طوری باشرد 
که ضمن توجه دادن اعضای خانواده به پرهیج از گداه، به حفظ شخصریت و حرمرت 
اتراد نیج کمک کدد؛ از جمله نکاتی اسرت کره در سریره ایرن شرهید بجرگروار دیرده 

 شود. می

 . پرهیز از دلبستگی به دنیا و توجه به زندگی اخروی2

کره در  دنیا، پلی برای رسیدن به زنردگی جاویرد اخرروی اسرت؛ از همرین روسرت
اند که آدمی هر چه در آن بکارد، در زنردگی  ای تشبیه کرده روایات نیج آن را به مرزعه

أ»کدد:  اخروی همان را برداشت می ََ َر ْاآل َرَعة   َ َيظَْم ن  وری مفیرد از ایرن دنیرا و  بهرره 2«.الدُّ
سازی برای زندگی جاوید اخروی، نیازمدد رعایت مسائلی است که به برخی از  توشه
 رود.  ا اشاره میه آن

 گرایی زیستی و پرهیز از تجمل الف. ساده

هرایی  زیستی در زندگی به معدای آنچه نیاز انسان است، یکی از ویژگی قداعت و ساده
بره عدروان  بیرت ای کره اه  گونه است که اسالم به آن بسیار اهمیت داده است؛ به

ج بره رعایرت آن توصریه پیشگامان عم  به این اص  مه ، همواره پیروان خرود را نیر
                                                           

 .3۳۵؛ صوقت قدوت. طیبه دلقددی؛ 1
 .33۳، ص 3؛ ج مجموعه ورامتراز، مسعود بن عیسی؛  . ابن ابی2
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ْ»باره ترموده است:  در این کردند. پیامبر اکرم می ققع  بقيْالقظنر مَّ ْا  يقظر  بهتررین امرت  1؛َر
درباره آیره شرریفه  نق  است شخصی از امیرالمؤمدین«. کدددگان هستدد من، قداعت

بةً » ُه َحياًة َطيِّ يْالَقنظَعةْ »سؤال کرد. حضرت ترمود:  2«َفَلُنْحِيَينَّ «. مدظور قداعرت اسرت 3؛هر
شود انسان در سرایه رحمرت الهری،  توجه به این اص  تسثیرگذار در زندگی سبب می
گونه که در دنیا سربلدد و خوشبخت و  زندگی بابرکت و سودمددی را داشته باشد؛ آن

زیستی و رعایت کفاف در زندگی مشرترک، یکری از  در آخرت سعادتمدد باشد. ساده
 ندگی خانوادگی شهداست.های ز ترین جلوه درخشان

زیسرتی توسرط ایشران  دربراره رعایرت اصر  ساده 4همسر شهید یوسرف کالهردوز
 گوید: می

توانست بهترین امکانات را داشته باشد و تا آخر عمرر در رتراه و آسرایش  یوسف می
مرن بررای شرما بهتررین ماشرین و خانره را »زندگی کدد. روزی پدرم بره او گفرت: 

گرذارم ترا  مکاناتی را که مزم داشته باشید، در اختیار شما میکد  و هر ا خریداری می
هرا کره مرال  پردر  این»یوسف هر  خیلری خونسررد گفرت: «. به راحتی زندگی کدید

ام،  ام... خدا را هر  شرداخته ماند؛ من دیگر خودم را شداخته دنیاست و به دنیا باقی می
 5«.کد  ید، تشکر میها برای من ارزش نیست، و از ایدکه به تکر من هست این

زیستی و دوری از تجم  در حال تمکن و داشتن مال و امروال، از جملره  رعایت ساده
های مه  این خاطره است. در سیره این شهید عجیج، راحتی برای خردمت بهترر و  پیام

 یا دیگر توجیهات مرسوم، جایگاهی نداشته است.
ز زبران مرادرش، شردیدنی نیرج ا 6زیستی شهید سید محمدتقی رضروی قداعت و ساده
 گوید: است. ایشان می

                                                           

 .46۳؛ ص نهج الفصاحهه؛ . ابوالقاس  پایدد1

 .9۳. نح : 2

 .559؛ تصحی  صبحی صال ؛ حکمت البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 3

. ایشان قائ  مقام سپاه پاسداران بود کره شد متولد قوچان در 3۳5۵ سال  در  کالهدوز یوسف شهید. 4

 در حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسید.  3۳63در مهر ماه 

 .53؛ صیک سجده تا بهشت تکوری؛. اص ر 5

امنبیا بود  د. ایشان معاون قرارگاه خات ش متولد مشهد در 3۳۳4 سال در رضوی محمدتقی سید شهید. 6

 به شهادت رسید. 3۳63در سال  33که در عملیات کربالی 
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آقا تقی بعد از ازدواج به تربت حیدریه و از آنجرا هر  بره اهرواز رترت. مردتی از او 
خبری نداشت  تا ایدکه در ایام عید برای دیدن او به اهواز رترت . وقتری وارد خانره او 

تری از زنردگی شدم، خیلی تعجب کردم. آقا تقی در سپاه مسئولیت داشت و انتظار به
ام گرتته برود. تمرام زنردگی او در دو عردد پترو و تعردادی ظررف و  او داشت . گریه

گفت  که ترصتی برای رتاه و آسایش خودتران  شد. هر بار به او می ظروف خالصه می
 1«.تر است جدگ، واجب»گفت:  بگذارید، می

ری زنردگی بروده زیستی شهید رضوی، به معدای استفاده کردن از امکانات ضرو ساده
است. درک شرایط جامعه و ترجی  دادن جدگ و جهاد به داشتن یک زندگی راحرت 

تواند بیانگر درک درستی از مفهوم قداعت از سروی ایرن  به عدوان تکلیف شرعی، می
 شهید باشد. 

 حمایت از تولید داخلی و پرهیز از استفاده از اجناس لوکس خارجی ب.
توجه و حمایت از تولید داخلی و پرهیرج از اسرتفاده از زیستی،  یکی از مصادیق ساده

درباره دقت و توجه  2اجداز لوکو خارجی است. همسر شهید عبدالمهدی م فوری
 گوید:  شهید به استفاده از اجداز داخلی می

ایرن همره وسرای  و »ام اقردام کرردی ، بره مرن گفرت:  روزی که برای بردن جهیجیه
حرتش این بود که این همره وسرای  بررای یرک «. خواهی؟ امکانات را برای چه می

زندگی ساده، زیاد است. بامخره هر  تقرط امکانرات ضرروری زنردگی را بره خانره 
های اتاق را نصب کدی . با مهربرانی بره مرن  خواستی  پرده خودمان بردی . آن روز می

ه سراده شود چدد پرد ها می پول اینها خیلی تجمالتی است. با  خان ، این پرده»گفت: 
 یادم هست که چدد دست استکان ترانسوی داشت . همران موقرع بره«. خریداری کرد
زهرا جان، چرا ما نباید از تولیدات خودمان استفاده کدری ؟ امن نظرام مرا، »من گفت: 

 3«.هاست ها مال غربی اسالمی است و این استکان
ل خواسته خود درباره گرایی به همسر و انتقا نوع ادبیات شهید در بیان مصادیق تجم 

                                                           

 .۵۵؛ ص ها ستاره. اص ر تکوری؛ 1

ثراراّله  43. ایشان ترمانده گردان لشکرآمد دنیا به کرمان در 3۳۳۵ سال در م فوری عبدالمهدی شهید. 2

 به شهادت رسید.  3۳6۵در سال  4بود که در عملیات کربالی 

 .44؛ ص ها کوچه پروانه. اص ر تکوری؛ 3
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هرای  پرهیج کردن از استفاده از اجداز خارجی، از جمله نکات جالب توجه و ظراتت
 زیستی است. اخالقی شهید در رعایت مسئله ساده

 . توجه به شرایط اقتصادی اطرافیان ج
زیستی و قداعت، توجه به شررایط اقتصرادی اطراتیران در  یکی دیگر از مصادیق ساده

نیج درباره دنیراگریجی،  1امسالم ترهاد بازیار ی است. مادر شهید حجتعین تمکن مال
 گوید:   زیستی و توجه به شرایط اقتصادی اطراتیان این شهید بجرگوار می ساده

گفرت:  کرردم، می اصالن دوست نداشت لباز نو و تاخر بپوشد. وقتی به او اصررار می
هرا  گونره لباز رت خرید اینبرخی دوستان من از نظر اقتصادی ضعیف هستدد و قد»

های ثابرت او و  یکی از برنامه«. را ندارند. اگر من بپوش ، شاید احساز حقارت کددد
دوستانش، جلسات قرآن بود. آن هفته قرار بود جلسه در مدجل ما برگرجار شرود. مرن 
اتجون بر چای، مقداری شیریدی ه  تهیه کرده بودم. بعد از پایان جلسه و رترتن همره 

خیلی از اترادی که در جلسه بودند، توان خریدن شریریدی »، ترهاد به من گفت: اتراد
را نداشتدد که بخواهدد برای نوبرت خرود و برگرجاری جلسره قررآن، برا شریریدی از 

از آن به بعرد هرر وقرت «. کددد دیگران پذیرایی کددد؛ آن وقت احساز شرمددگی می
کررد  ادی . او خیلی ساده زنردگی مید رسید، ما ه  تقط چای می نوبت به مدجل ما می

 2و اصال اه  تجمالت نبود.
توجه به اطراتیان و بستگانی که از نظر اقتصرادی وضرعیت مداسربی ندارنرد، چره در 

های مهر   های خانوادگی و چره در دیگرر محاتر ، یکری از جدبره ها و تجمع  مهمانی
 شود. فاده میزیستی است که از سیره این شهید بجرگوار است رعایت اص  ساده

 توقعی و قناعت در شروع زندگی مشترک . کمد
نیج درباره توجره شرهید میثمری بره اصر   3امسالم عبداّله میثمی همسر شهید حجت

 گوید: زیستی و قداعت می ساده
                                                           

. ایشان ُمبلِّغ تعالی در جبهه برود کره در مدطقره آمد دنیا به میانه در 3۳43 سال در بازیار ترهاد شهید. 1

 شهادت رسید. به 3۳65هورالهویجه در سال 

 .۳6 ؛ صسازان همیشه جاوید حماسه. عبدالکری  اباذری؛ 2

امنبیرا  در قرارگاه خات  . ایشان نمایدده امامشد متولد اصفهان در 3۳۳4 سال در میثمی عبداّله  شهید. 3

 به شهادت رسید.  3۳6۵در سال  4بود که در عملیات کربالی 
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مان گذشته بود. روزی آقا عبداّله به مدجل پدرم آمد تا اجرازه بگیررد و  مدتی از ازدواج
مان را شرروع کدری . مرادرم بره او گفرت:  و زندگی مشترک مرا به خانه خودش ببرد

ترر ایدکره جهیجیره خاصری هر   همه مه مری  هدوز خیلی کارها را بلد نیست و از »
خواسرت بره دور از هرر گونره  ، اما آقا عبداّله که می«ندارد. بگذارید یک وقت دیگر

مرا کره چیرج خاصری نیراز »تجمالت، زندگی ساده و معمولی را آغاز کدری ؛ گفرت: 
نداری . یک اتاق که داری  و یک ترش و یک یخچرال؛ چیرج بیشرتری هر  کره نیراز 

صه مادرم را راضی کرد و ما زندگی ساده و صمیمی خودمان را در یک خال«. نداری 
 1اتاق کوچک و با لوازم ضروری زندگی شروع کردی .

ویژه در ابتردای  توقعی نسبت به همسر و خرانواده او و رعایرت اصر  قداعرت بره ک 
هرای ایرن  زندگی از سویی و معیار قرار دادن آرامرش از سروی دیگرر، از جملره پیام

 تسثیرگذار است.خاطره 
از آنجایی که ترماندهان شهید، همواره رضایت الهی را معیرار و مرالک انجرام اعمرال 

دادند، از همان آغاز زندگی مشترک با در نظر داشرتن شررایط جامعره و  خود قرار می
کوشیدند زنردگی سراده  توقع مردم از یک رزمدده و وضعیت معیشتی عموم مردم، می

ته باشدد. اگر چه در برخی موارد امکان داشرت برا اسرتفاده از و به دور از تجملی داش
اموال پدری، سرمایه شخصی و یا وضعیت مالی همسر و خانواده وی، زندگی مرتهی 

ها و ضرروریات  را تشکی  دهدد؛ اما با مالک قرار دادن زنردگی بجرگران، بره حرداق 
   .گان شدندر و آیددزندگی، اکتفا کردند و امروز به الگویی سازنده برای نس  حاض
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 عفاف در خانواده

* االسالموالمسلمیندکترناصررفیعیمحمدیحجت

 مقدمه 
اگرر ایرن  .سرتشرک  گرتتره ا ها های کوچک خانواده ها و چشمه جامعه از رودخانه

نباید توقرع  ؛مداسب نباشدآن نیج آب  و آلود و مسموم باشد ها گ  ها و رودخانه چشمه
مردارز، مراکرج،  .ن اقیرانوز هر  آب خروبی داشرته باشردداشت کره آن دریرا و آ

. هسرتدد های مختلرف ها، شهرها، روستاها، اجتماعاتی تشکی  شده از خانواده دانشگاه
آیرات  و به همین دلی  است که اسالم توجه عمیقی به نهاد اجتماعی خرانواده داشرته

ْ: »ترمایرد می نبی مکرم اسالم متعددی در این رابطه نازل شده است. ك     َ ق ي  ََْْْ ك     َ ق ي  ََْْ
ي لر ه 

َ
َْلر ك     َ ي  ََ َنظْ

َ
َْوْأ هر لر ه 

َ
اش بهتررین  کسی است کره بررای خرانواده ،بهترین شمایعدی  1؛«َلر

در محریط  .دهدرد خودشران را خروب نشران می ،در بیرون از خانهاتراد  بعضی .باشد
کوچره در دوسرت در و رتیرق ، با همکرار .دهدد کار خیلی عالی نشان میخودشان را 

خیرر و شرّر »ترمرود:  خردا خیابان خوب هستدد، اما در خانه خوب نیستدد. رسول
اش از او بیشرتر  کسی است که خرانواده ،بهترین شما .سدجدد تان می شما را با خانواده

من که پی مبر شما هسرت ، بهتررین شرما در همره جهرات از جملره در  .راضی باشد
ْْْمقظْأكقَ »ودنرد: ترم سرپو. «رسیدگی به خانواده هسرت  ْإَلَّ ْكقَي ْوَْلْأهقظنمنَّ سقظءْإَلَّ النَّ

هرایی کره  دد و آنهسرت  لئی  ،کددد هایشان را تحقیر می مردها و اترادی که زن 2؛   لئقي 
. مالک پستی و کرامت مرالک برترری «کری  هستدد ،کددد هایشان را تکری  می خانواده

                                                           

نخبه دتتر تبلی ات اسالمی.عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلّغ * 

مکرارم ؛ حسرن برن تضر  طبرسری؛ 3۳3، ص 53؛ ج وسرائ  الشریعة. محمد بن حسن حر عراملی؛ 1
 .536؛ ص  األخالق

 .4۳5ص  ؛مجموعه کلمات قصار حضرت رسول) نهج الفصاحة . ابوالقاس  پایدده؛ 2

 )ویژه خانواده( مه علمی ـ تخصصی مبلغانفصلنا

 ـ شماره ششم 1443ـ محرم  1400 تابستان 
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ببیدیرد آیرا مرردان  ،ان بپرسریدهایش از زن»است که ترمودند:  مبر اکرماپی ،و سقوط
هرای  کددرد یرا نره؟ آدم هایشان را تکری  می گیرند یا نه؟ زن شان را تحوی  می خانواده

این مالکری اسرت کره نبری مکررم  «.کددد تحقیر نمیاو را اهانت و به کسی باکرامت، 
ْ»در سخن دیگری ترمود: آن حضرت به ما داده است.  اسالم ِم ق  ع  َْمل  ِم ق  ع  و دو « َمل 

حقش را نادیده بگیررد  اش را ضایع کدد، کسی را که حق عیال و خانواده بار لعدت کرد
ْ» توجهی کدد: ها بی و به آن َعَْْْمن  يَّ َِْْْ َْْْمن  ق ل  ها نکاتی است که در دین، آیات  این 1.«   َْيع 

مذهبی به زیبایی اسرالم و قررآن در  و هیی نهاد، مرکج است. و روایات ما مطرح شده
 .سخن نگفته استوق خانواده مورد حق

بحر  حجراب و عفراف اسرت.  ،یکی از حقوق و نکات مه  در اخالق خرانوادگی
راه پیردا کررده اسرت، عردم نیرج هایمان  متسسفانه به رسانهکه  ما  جامعه یمعض  کدون

قررآن رعایت ترهدگ عفاف، حجاب و عدم رعایت پوشش و حری  مرد و زن است. 
عفاف، حجاب و حیا معرتری کررده اسرت: حضررت  را به عدوان مظهردو شخصیت 

دربراره ایرن دو البته بعضی از مفسررین از آیراتی کره  .و حضرت مری  یوسف
در این  مری حضرت مقام اند که  شخصیت سخن گفته است، چدین برداشت کرده

است. قرآن کرری  هرر دو شخصریت را  به یک معدا بامتر از حضرت یوسف ،بعد
 ستوده است.

 حضرت یوسفعفاف 
َو َلَقرْد » :در برابر گداه قرار گرترت ،در اتاق در بسته یوسفوقتی  ،قرآنبدا بر آیات 

ْت ِبهِ  ه  جوان و زیبا و مجررد  ، یوسف«َو َهمَّ ِبها» :دوید دنبالش میبه زلیخا  2؛«َهمَّ
هِ   َلْو ال َأْن َرأى» :می  جدسی داشت بود، طبیعتان  ای کره در  زمیدره لطف خدا و 3.«ُبْرهاَن َربِّ

حضررت  .را نجرات داد اواش را گرترت و  جلوی ایرن میر  جدسری ،وجودش بود
 از این جهت الگویی شایسته برای مردان جامعه امروز ماست. یوسف

                                                           

ج ؛  من میحضره الفقیره کتابٌ  صدوق؛محمد بن علی ؛ 35، ص4؛ جالکاتین یعقوب کلیدی؛ محمد ب. 1
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 عفاف حضرت مریم
دیرد مرردی بره  ،تدها نشسرته برود وقتی مری  .است مری حضرت الگوی دوم 
امرر بره و نهری از مدکرر او را بلکه  ؛نورزیدبه آن مرد اهتمام  مری  .آید طرتش می

ْحمِن ِمْنَك »معروف کرد، گفت:  سرپو «. بررم من از تو بره خردا پدراه می 1؛ِإنِّ  َأُعوُذ ِبالرَّ
ا» گفت:  دربراره همران حرتری کرهایرن، . «پرهیجگاریردو  اگر تقوا داریرد ؛ِإْن ُكْنَت َتِقيًّ
هِ ُبْرهاَن َر   َلْو ال َأْن َرأى» گفته شد: یوسف  .مظهر عفاف هسرتدد ،شخصیتاین دو  2.«بِّ

 به خدا پدراه بررد کره هرر دو مری حضرت را نجات داد و  یوسف ،برهان رب
وقتی آمده است . در بعضی روایات گردد بر می عفافو  داری خویشتن ،تقواحالت به 
بدرد و براری  معصیت زنا یا تحشرا یرا بیمرتکب که  اتراد  به بعضیو شود  قیامت می

 یوسف ؛گویدد: جوان بودی ، زیبا بودی  گویدد چرا این کار را کردید؟ می دند میش
زنران  برایببین تو زیباتر هستی یا یوسف؟ گویدد  آورند و به آن ترد گدهکار می میرا 
گویدد این مرری ، مرادر عیسری اسرت.  آورند و می را می نیج حضرت مری کار هگد

 او نسبت به تو؟ ببین تو نسبت به او برتری داری یا

 دستور قرآن نسبت به عفاف و حجاب
رعایت پوشش توسط اتراد جامعره دارای دو ترماید:  می سوره احجاب ۵9درآیه قرآن 

 .اخبار را گروش کدیرد ،ها را بخوانید گاه روزنامه به این دو اثر دقت کدید، آن اثر است.
ِبر»اید: ترم شود  می ببیدید این آیه چقدر زیبا در جامعه پیاده می َهرا النَّ پیرامبر ای ؛ «ىُّ يا َأيُّ

ْزواِجَك » رهبر و مدیر یرک جامعره ابتردا بایرد خرانواده  ؛ یعدیبگوهمسرانت ؛ به «ُقْل ِْلَ
خودش را اصالح کدرد. اگرر انسران ابتردا خرانواده خرودش را اصرالح نکدرد و بره 

خردا از از ایرن روسرت کره تواند به مردم ترذکر بدهرد.  نمی ،تذکر ندهداش  خانواده
؛ به دخترانت ه  «َو َبناِتَك »مبر به زنانت بگو، اپیای مبر شروع کرد و گفت: اپی همسران
ُيرْدنيَن َعَلرْيِهنَّ ِمرْن » .زنان مؤمدان بگرو به به زنان مردم، سپو، «َو ِنساِء اْلُمْؤِمنيَن »بگو، 

این جالبیرب و  ر های بلدد مث  چادر است جلباب به معدای همان پارچهر  ؛«َجاَلِبيِبِهنَّ 
 ؛ها را از روی سر پایین بیاندازنرد و مثر  چرادر و مانتوهرای بلدرد در بیاورنرد پارچه

و بره صرراحت  آیه حجاب در قرآن اسرت ،ای که یقه و مو پیدا نباشد. این آیه گونه به
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 .این پوشش از بامی سر تا پایین را بیاندازند که بدنشان را بپوشراندد گوید به زنان می
شود که به عدروان یرک زن مسرلمان آزاد و برا  باع  میکار ، این «َأْن ُيْعَرْفَن   َأْدنىذِلَك »

حجاب و غیر متدین ترق باشد. پوشیدن  آنان و زنان بیمیان حجاب شداخته شوند، و 
 دهد. کدد، و به زن شخصیت می زن مسلمان را شاخص و از دیگران جدا می ،جلباب

 .ای وارد شرد نشسته بودند، دختر بچره الرضاعلی بن موسی نق  است روزی امام 
 هغلبر ،انسان به بچه کوچک عواطف شهوانی نردارد .هر کسی دستی به سرش کشید

پرسرید رسرید، حضررت  امام رضرادختر بچه نجد وقتی  .احساسی و عاطفی است
 ، سرپوبا دست اشاره کرد او را ببرندامام چدد سالش است؟ گفتدد پدج سالش است. 

 حجاب در جمع نیاید. ر بیترمود دیگ

 به دیدن او آمد خانمی که امام زمان
گوید: من تصمی  گرتت   میر  رضوان اّله تعالی علیرهر  مرحوم آقا سید محمدباقر سیستانی

مان مراس   برس ، لذا چه  جمعه در مسجد محله ای خدمت آقام امام زمان گونه به
و قاب  اعتمراد و وارد از امرام براقر و  این زیارت معتبر، مستدد ر زیارت عاشورا رتت 

ایشران  رر نظیرر اسرت اش بی زیارتی که آثار دنیوی و اخرروی ؛است امام صادق
ها  را زیارت کد . در یکی از این جمعره گوید تدها نیت  این بود که آقا امام زمان می

. از مسجد بیرون آمدم ،زیارت عاشورا را که خواندم .احساز کردم حال خوشی دارم
 تابیرد. میبیررون بره و نروری از آن  آمرد  بوی عطر خوشی از خانه نجدیک مسجد می

کددد، ولی ایرن نرور مررا بره خرودش  کددد و نگاه نمی عبور میاز کدار این خانه مردم 
گفرت : اجرازه دارم وارد شروم.  مخرود برا ،دیدم در باز است .جلب کرد. جلوتر رتت 

اند.  ای کشریده روی آن ه  پارچه که زمین استای روی  دیدم جدازه ،وقتی وارد شدم
ای که در روایرات  با چهره ناگهان متوجه حضور آقایی نورانی در کدار این پیکر شدم،

متوجره شردم آقرا و مرومی ، حجرة برن  ،سرالم کرردموقتی  .ما توصیف شده است
، «عبقریُّ الحسران»صاحب  .این قضیه در بیداری اتفاق اتتاده است .هستدد الحسن

، ترراوان از ایرن «الردج  الثاقرب»صاحب  و ر رضوان اّله تعالی علیه ر مرحوم نهاوندی
 ،اند: شما ادعرای رییرت نکدیرد اند که همه درست است. ایدکه گفته نق  کرده دیدارها
کددد و از طررف آقرا  ها ادعای نیابت می گاهی بعضی .اند کسی دکان باز نکدد خواسته

. کددرد و بدین وسیله از مرردم سوءاسرتفاده می آورند می آورند، پارچه خط و کاغذ می
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های بجرگ تراه  بوده  امکان رییت برای سید بحرالعلوم، مقدز اردبیلی و شخصیت
بلکره از مرردم سوءاسرتفاده کددرد؛ ها نیج هیی وقت نخواستدد از این طریرق  است. آن

نقر   اسرت، شتهپیامی ه  دا این دیدار اگر .ارتباط شخصی برای خودشان بوده است
 و کدرد این داستان را در اواخرر عمررش نقر  می . مرحوم محمدباقر سیستانیاند کرده
گرردی؟ مرن ایدجرا  اند، ترمودند: محمردباقر، دنبرال مرن می گوید دیدم آقا نشسته می

کدید؟ ترمودند: ایرن خران  از دنیرا  هست . گفت : آقا، ایدجا بامی سر این جدازه چه می
ام در مراس  شرکت کد . پرسیدم: مگر این خان  کیست؟ آیا از اولیراء  آمده .رتته است

است؟ امام ترمودنرد: ایرن خران  در کشرف حجراب رضراخانی و دوران مبرارزه برا 
شرد حجرابش را  اش بیرون نرتت برای ایدکره مجبرور می حجاب، هفت سال از خانه
 ام. بردارد، لذا کدار بدنش آمده

 عفاف حضرت موسی
در تفسیری که مدسوب به ایشران ر  اعلی اّله مقامه الشریفر  ابراهی  قمی مرحوم علی بن

عمران دید دخترران شرعیب جلروی او راه اتتادنرد و براد  کدد وقتی ابن نق  می ،است
روم. گفتدرد: راه را  برد، گفت: شما پشت سر من بیایید، من جلو می لباسشان را بام می

جا اشتباه رتت ، سدگی بیددازید من راه را پیدا روم، هر ک بلد نیستی. گفت: من جلو می
 1کد . می

ترین سالح و پشتوانه مرن اسرت:  گفت: دو سالح، برنده شیطان به حضرت یحیی
شرود، جدایرت  مرتکب قتر  می ،کدد انسانی که غضب می .غضب است ها از آن یکی
 انزنر دیگررسرالح  شود. های بیشتری می کدد و در واقع گرتتار خطاها و معصیت می

ترین سالح من هستدد. در طول تاریخ یکی از  این دو نور چش  و برنده .نامحرم است
همرین حربره  ،هایی که دشمن همیشه برای انحراف جامعه استفاده کررده اسرت حربه

 بدحجابی و گسترش تساد در جامعه بوده است.

 عامل شکست آندلس ،گسترش فساد
در اندلو یا همان اسرپانیای امرروزی  .کردنددر آندلو حکومت سال  333مسلمانان 

سال در اسرپانیای  336مسلمانان سقوط کرد.  393هجری تت  شد و در سال  95سال 
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ها چره کرار کردنرد کره ایرن جامعره را از اسرالم بره  تعلی حکومت داشتدد. مسیحی
هرای شربانه،  هرا، مراکرج شرراب، کلوپ تسراد، کابارهبا ترویج  مسیحیت برگرداندند؟

ها، هویت جروان مسرلمان را  زنان و دختران زیبای مسیحی در پارکاز وجود استفاده 
هرا از ایرن طریرق توانسرتدد مسرلمانان را  . آنگرتتدد و به راحتی بر او حراک  شردند

 1.مسیحی کددد

 عامل شکست لشکر موسی ،شهوترانی
چگونه توانست جلروی پیرروزی باعورا چگونه شکست خورد و بلع   قوم موسی

ا بگیرد؟ در روایت دارد بلع  گفت: زنان و دخترانتران را آرایرش کدیرد و برین ها ر آن
بره سرراغ شوند و بیماری  مرتکب تحشا میبه این وسیله ها  آن د.لشکر موسی بفرستی

اتتاد و بیست هرجار نفرر از لشرکرش از برین  آید. طاعون در لشکر موسی میها  آن
نتوانستدد حمله کددد. چرا؟ به خاطر همین های انطاکیه ماندند و  رتتدد و پشت دروازه

 2تسادی که در جامعه ایجاد شد.

 حوالء عطاره 
ًأْ: »آورد عطرر مری برای خاندان پیرامبرَحوم  است زنی به نام ی آمدهروایت در

َ
أ ََ ق ام 

قهرْ ْاللَّ َ  لر َْر ظَرًأْآلرلر مرن  .با من کار داشرت و شوهرم مرا صدا زد یروز گوید: . او می«َعطَّ
هرا بره حررف  اتترد آقایران و خان  گراهی اتفراق می. ر کردم و بدخلقی کردمتوجه ن

گویدرد: همره  گیرنرد، می ها برا مرن تمراز می دهدد. بعضی خان  یکدیگر گوش نمی
امرا  ؛گویدد به ما می ،هایی را که آقایان به شما سفارش کردند و شما به ما گفتید حرف

گویرد شروهرم  میرر  گونره باشرد نباید اینگویدد.  نمی ،هایی را که ما به شما گفتی  آن
ام. وقتری  پیش خودم تکر کردم کار بدی انجام داده. از خانه بیرون آمد و عصبانی شد

ْ»وارد خانه شد، بلدد شدم  َل   َنقىَْْيَد ْ َْْوَْقبَّ م  ي  دستش را بوسیدم، گفت : من اشتباه کردم، « ال 
 ش را برگرداند و تروجهی نکررد.روی خواه . مرا با دست کدار زد و نفهمیدم، عذر می

خواسرت بره مسرجد پو از مدتی ر  ها عذرپذیر نیستدد این ه  بد است که بعضیر 
رترت  رتت ، گراهی او جلروتر می اش می مدام شانه به شانه .من ه  دنبالش رتت  .برود
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کره رترت. از مسرجد  او تدردتر می ؛ زیرادویدم راه نروم. گاهی من میکدارش که من 
دیردم برگشرت. زودترر از او بره خانره . باز جلو رتت  تا با او صحبت کد  ،بیرون آمد

آرایش کردم، غذا آماده کردم، زمیده را تراه  کردم. آمد و باز توجه نکرد، شرب  .رتت 
يَنَْوْ» :ترسریدم من ه  از دو چیرج می .توجه نکرده  به من در بستر  َعقظَلمر

ْال  ظَفقَةَْرِِّّ َُ َم
ْ ن  فًظْمر َْجَمََْْْ   َ َْنظرر  ؛گفت : خدایا غضب شوهر باع  نشرود جهدمری شروم . با خودم می«نَّ

جهاد زن  ،خواهید خطاب به زنان ترمود اگر ثواب جهاد می چون نبی مکرم اسالم
رود، همسررش بایرد از او  و ترمود: زنی که از دنیا می 1خوب شوهرداری کردن است

لرین مطلبری کره از برا آن عظمرت در بسرتر، او راضی باشد. لرذا زهررای مرضریه
علی جان، از من راضی هسرتی یرا  بود که پرسید:همین  ،خواست می امیرالمؤمدین

او دلش نررم  ،هر چه کردم :گوید میحومء ر  خواه  با رضایت تو از دنیا بروم نه؟ می
ْ» .نشد. تا صب  نخوابیدم َك   يداًََْْْ َكظًءَْشدر گفت : خردایا از دو  مدام گریره کرردم و مری ،«َ 

کردم.  من ه  به او توجه نمی ،له شرعی نبودئترس : از تو و از قیامت. اگر مس می چیج
سلمه پشرت  در را زدم، ام .آمدم مبر اکرماصب  که از خواب بلدد شدم و به خانه پی

ام مشرکل  را حر  کرد .  آمرده .گرتتارم .هست  ءدر آمد و گفت: کیست؟ گفت : َحوم
خردا  دان ، صبر کرن رسرول من ه  نمی به او گفت:سلمه  ماجرا را که تعریف کرد، ام

اّله   آمدنرد. َحروم گفرت: یرا رسرول که مبر گرامی اسالم، حضرت محمدابیاید. پی
برو به او بگو اگر مردی به زنش توجه کدد و »گونه شده است. حضرت ترمودند:  این

 2.«ا بره او بردهگیرند. این تذکر ر ها آن مرد را در آغوش می ترشته ،او را تحوی  بگیرد
هایی  سرفارش را گفت و مشک  ح  شد. پیامبر َحوم رتت و این سخن پیامبر

به نظر من این روایرت  .شمرداو برای به حومء کرد و حقوق و وظایف زن و مرد را 
تک تک وظایف زن  باید در جامعه مطرح شود. وجود مقدز پیامبر گرامی اسالم

آن آمرد،  پریش آمرد و حروم خردمت پیرامبر را برشمرده است. وقتی این جریان
؛ زیررا ترصت را م تد  شمرد و به طور مفص  یک روایت را برایش ترمرودحضرت 

له حجراب و ئسفانه مسسمت اهمیت بسیاری دارد، اماله عفاف و حجاب ئخانواده و مس
 عفاف، در جامعه در حال کمرنگ شدن است.
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 توجه به همسر
ما  .رتت  گوید: به خانه امام باقر رعایت کددد. راوی میله را ئآقایان ه  باید این مس
ای  هرای سراده ای برود و در آن لباز اتراق سراده ،رتتی  می هر وقت خانه امام باقر

شدم، دیدم این اتراق برا اتراق  که وارد اتاق اندرونی .داشتدد. آن روز ترمود: داخ  بیا
دیردم امرام هر  لبراز زیبرایی  این اتاق تجیین شده و زیباسرت. .کدد بیرونی ترق می

، چررا این پوشیده و محاسدش را رنگ کرده است. عرض کردم: یابن رسرول ونره گ اّله
همسررش  ،ایدجا مح  زندگی همسرم است. اگر مرد به خودش برسد»ترمود:  ؟است

 .«خورد به مردهای دیگر غبطه نمی

رترت.  کوچره می های ناپسدد و با وضعی نامداسب در مردی ثولیده با لبازنق  است 
حتی ما مردها گاهی از بعضی  ر اش کرد نگاهی به قیاته ،تا او را دید حضرت علی

تواند او را تحم  کدد؟ مرن جروانی را  حام یک زن چگونه می ؛شوی  مردها متدفر می
را تراشریده برود؛  شسرر اسرت. درآورده عجیبری دیدم که چهره خودش را به شک 

آید، نه برا جروان هفرده هجرده  اد نود ساله جور در میوضعیتی که با پیرمردهای هشت
خواهرد برا ترو  چگونره خران  ترو می ،کد  ساله. گفت : عجیجم، من دارم از تو ترار می

ث»حضرت به او ترمود:  رزندگی کدد؟  َك َفَحدِّ ا ِبِنْعَمِة َربِّ مگر خدا نگفتره اسرت  1؛«َو َأمَّ
 2های مرا یادآوری کدید؟ نعمت

 .رسرد گویدد وضع مالی همسرمان خوب است، اما به خرودش نمی یها م گاهی خان 
بیشتر باید نسبت به ایرن  ،رود بامتر می اش شود و سن پیر میهر چه انسان ویژه که  به

 نکات توجه و اهتمام داشته باشد.

بدابراین حجاب، دو اثر و تایده برای زنان دارد. اولین اثر این است کره در احتمراع 
دیگر ایدکه به عدوان یک زن مؤمدره گیرند. اثر  زار بیماردمن قرار نمیمورد اذیت و آ
 مجرالو ایرن در کره اشعاری به ها عروسی و خانگی مجالو در .دنشو شداخته می

 رر رضوان اّله تعالی علیهر  . مرحوم استاد محمدتقی جعفریشود توجه شود می خوانده
 ترمود: غدا و موسیقی یک نوسان احساسرات و یرک ترروریختن معدویرت دارد. می
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کدی، در خود احسراز شرادی و طررب  روی و نوسان پیدا می بام می ،نوازد وقتی می
آیرا ایرن تررد دیگرر  .ریرجد یک مرتبره معدویرت می ،شود ولی وقتی تمام می ؛کدی می
اَك َنْعُبُد َو »تواند بایستد بگوید:  می اَك َنْسَتعيُن  ِإيَّ السرالم علیرک »تواند با گفتن  ؟ آیا می«ِإيَّ

 تواند با نگاه کرردن بره حررم حضررت معصرومه اشک بریجد؟ آیا می« یا ابا عبداّله 
 بیرت گیرد. زندگی اهر  ها را از انسان می مدقلب شود؟ طبیعی است که این حالت

وارد مجلرو  یدب کبریهاش ، ز عقیله بدی . وقتیدهد ما نیج این مطلب را نشان می
یکری از کدیرجانش کره بره  .یجید شد، آن خبی  با چوب به لب و دندان ابا عبداّله زد

نجن، ایرن پسرر پی مبرر »وارد مجلو شد و به یجید گفت:  ،عالقه داشت بیت اه 
اند: یجید عبایش را برداشت و روی سر این زن انداخت که اندامش پیدا  . نوشته«است

حجاب نبوده و لباز معمولی به تن داشته اسرت. ایرن  قین آن کدیج بینباشد. به طور ی
وارد  گاه وقتری زیدرب کبرری آن ؛دهد له حجاب کدیجانش اهمیت میئخبی  به مس

دانید کاروان اسررا در مراه صرفر وارد شرام شردند یعدری  مجلو یجید شد، ر شما می
بره کوتره  .ی اذیت شردندروز بعد از حادثه کربال، و در این تاصله خیل 53-5۵تقریبس 
طبیعری اسرت وقتری زیدرب  .هایی را متحم  شردند رتتدد و سختی تبه تکری .رتتدد
باید از این وضعیت گله کدد که چرا ما را به اسریری بردیرد؟  ،شود وارد می کبری

ْ»گفت: ر  گونه نشد چرا ما را در این شهر و آن شهر گرداندید؟ اما این لر
َعد  َنْال  ْمر

َ
قَنْْْأ  َ َْْيظْا

َمظَءَكْ َكَْوْإر ََ ِر ا ََ َكَْح  َ ي در  ُ َْت َلَقظءر  «آیا این عدالت است که زنان خودت پشت پرده باشردد ؛؟الطُّ
َبظَيظ»و  ََ ْ هر ْاللَّ َ  لر َْر ْر َنظ ََ ْ َ

ق    ََ گونره در  اّله ایرن اما دختران، ترزندان و عیامت رسول 1؛َوْ
 ه ایرن مسرئله برود.، برحضرت زیدب اولین اعتراض «.مقاب  نامحرم ظاهر شوند؟ 

اش بامی سرش آمد، اولرین  در شب یازده  وقتی عمهنیج  دختر کوچک اباعبداّله 
بظ ْ »مطلبی که گفت این بود:  يْْيظَْعمَّ َر مظَْرأ َر ْ  َ

ب   َ ََقٍةْأ َر ْ ن  ْمر
ای داری  عمه، تکه پارچره 2؛َهل 

 اسرت، ودهمکلف نب است. پدج ساله بودهیا دختر چهار  این «.که من سرم را بپوشان ؟
کدیرد و بره برنامره  میآراسته را  تان هفت یا هشت ساله شما چگونه دخترانامروز اما 
چه اشرکال دارد  ؟گونه در برنامه شعر بخواندد نشانید که آن کدار پسرها می ؛ترستید می
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ها با چادر بیایدد؟ چه اشکال دارد با مقدعه بیایدرد؟ تررویج حجراب را از کرودکی  بچه
خرواهی   ر ما این درز را از عاشرورا و کرربال نگیرری ، چره درسری میآغاز کدید. اگ
اّله توتیق ارتباط بیشرتر برا معرارف اسرالمی و  شاء ارم خدا به همه ما انوبگیری ؟ امید

 را عدایت بفرماید. بیت اه 

 فهرست منابع
 ؛ چاپ )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول نهج الفصاحة پایدده، ابوالقاس ؛  .3

 ش.3۳35،  هران: دنیاى دانشچهارم، ت
چراپ  ؛البیرت مؤسسرة آلتحصی  ؛ وسائ  الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن؛  .5

 . ق 3439،  البیت اول، ق : مؤسسة آل

چاپ  ؛غفارىاکبر  تصحی  علی؛  من میحضره الفقیه کتابٌ  ، محمد بن علی؛صدوق .۳
 . ق 343۳،  لمیه ق دوم، ق : دتتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه ع

،  ؛ چراپ چهرارم، قر : الشرریف الرضری مکارم األخالقطبرسی، حسن بن تض ؛  .4
 ق.3435

چراپ سروم،  ؛موسوى ججایررى طیب قیحقت   ؛تفسیر القميقمی، علی بن ابراهی ؛  .۵
 ش.3۳6۳: دار الکتاب،  ق 
 ؛آخونردى و محمردغفرارى اکبرر  تصحی   علی ؛یالکاتکلیدی، محمد بن یعقوب؛  .6

 .   ق 343۳هارم، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چ
؛ چاپ دوم، بیرروت: دار  جمعی از محققانتحقیق  ؛بحاراألنوار ؛مجلسی، محمدباقر .۳

 . ق 343۳إحیاء الترام العربي، 
 ش.3۳34؛ تهران: نشر صدرا، مجموعه آثار استاد شهید مطهرىمطهری، مرتضی؛  .3
ق مؤسسرة یحقت؛  ستدبط المسائ مستدرك الوسائ  و منورى، حسین بن محمدتقی؛  .9
 . ق3433،  البیت چاپ اول، ق : مؤسسة آل ؛البیت آل

 

 



 

 منظر متون دینی زبررسی نقش امید در افزایش جمعیت ا

 *حانیهمازارچی

 مقدمه 
 2و روایرات، 1ای که بدا بر آیات قررآن گونه ترزندآوری، یکی از شئون زندگی است؛ به

ری مه  در دنیا و آخرت است. جمعیت، مدبع قدرت و تجونی جمعیت مسلمانان معیا
رکن مه  پیشرتت و توسعه جامعه است؛ به همین نسبت توجه به جمعیت و کیفیرت 

َققظَلْ»ترموده است:  چدانکه امام صادق 3ترکیب آن نیج دارای اهمیت بسیاری است؛
َ  ل َمَ َْغداْاللهرْْر ْاَل   ك    َر ْ  َ َكظثر

 
َ َلَدْأ واْال   َ ثر ك 

َ
ترمرود برر تعرداد ترزنردان  خدا رسرول 4؛أ

 «.  ها تفاخر کد  بیاتجایید تا در روز قیامت به تجونی شما بر امت
های اخیر با توجره بره وضرعیت اقتصرادی، ترهدگری و اجتمراعی و  متسسفانه در سال

کاهش جمعیت صورت گرتته است و با توجه به نترایج برخری  تبلی اتی که در زمیده
برخی والردین بره داشرتن  5ترزندی است، های مثبت تک ر ویژگیها که بیانگ پژوهش

های  اند. این در حالی است که بدا بر نتیجه برخی پژوهش تدها یک ترزند تمای  داشته
ترزندی دارای آثار مخربی است. اگر چه مسئله کراهش و پیرری جمعیرت  دیگر، تک

                                                           

کارشداز ارشد تلسفه اخالق. *
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ک  اساسری مرورد به عدوان نتیجه سیاست تحدید نس ، ه  اکدون به عدوان یرک مشر
هرای مختلرف مرردم از  امرا گروه 1توجه دلسوزان و اندیشمددان قررار گرتتره اسرت،

اند. اسرتمرار ایرن رونرد  ه گرتته برای اتجایش جمعیت استقبال نکرد  های صورت تالش
جمعیتی پیامدهایی چون رسیدن جمعیت بره زیرر سرط  جانشریدی و سرالخوردگی 

 2بال خواهد داشت.های آتی را به دن جمعیت در طی دهه
ای بردتر از  نتایج تحقیقات اخیر شورای عالی انقرالب ترهدگری، حکایرت از تاجعره

تا کدون با  3۳94های حوزه جمعیتی کشور دارد. از سال  ها و پژوهش بیدی تمامی پیش
رو  کاهش نر  موالید، بحران کاهش جمعیت و کاهش جمعیرت جروان کشرور روبره

های  تررین مؤلفره شاخص نر  رشد کشور که یکی از مه ای . در کدار این موارد  شده
جمعیتی است، در دهه نود روندی نجولی را در پیش گرتتره اسرت ترا جردی برودن 

برر اسراز نترایج آخررین  3بحران کاهش جمعیت را بار دیگر به همه گوشرجد کدرد.
 956میلیرون و ۳9، جمعیت ایرران 3۳9۵سرشماری عمومی نفوز و مسکن در سال 

هجار  6۵۳میلیون و  4، برابر با 3۳93تا سال  3۳3۵نفر بوده است. از سال  5۳3هجار و 
نفرر بروده  633هرجار و  ۳۳6میلیرون و  4برابر با  3۳9۵تا  3۳93 نفر و از سال 33۳و 

، 3۳3۵ – 3۳93است. بر این اساز، متوسط رشد سرامنه جمعیرت کشرور در دوره 
 4درصد تقلی  یاتته است. 54/3به  3۳93 – 3۳9۵درصد بوده که در دوره  59/3برابر 

 شود: در ادامه به دو جدول از مرکج آمار ایران اشاره می

                                                           

کاهش جمعیت و تسثیر آن بر سالمت ترد و خانواده از دیدگاه »محمدباقر محمدی مئیدی و دیگران؛  .1
 64؛ نشریه دین و سالمت؛ ص«اسالم

؛ تصرلدامه علمری «تراتحلی  عوام  اجتماعی مرؤثر برر براروری در ایرران». محسن نیازی و دیگران؛ 2
 .69ریجی رتاه و توسعه اجتماعی؛ ص پژوهشی برنامه

، کرد 53/35/3۳99؛  «ترین نر  رشد در تاریخ ایرران رقر  خرورد سالی که عجیب»خبرگجاری مهر؛ . 3
 .                                                  495366۵خبر: 

ج آمار ایران به مداسبت زاده، رئیو مرک مصاحبه با دکتر جواد حسین». درگاه رسمی آمار مرکجی ایران؛ 4
 .3۵۵35، کد خبر: ۳3/3۳/3433؛ «اردیبهشت، روز ملی جمعیت ۳3
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 54/3، شاخص اتجایش جمعیت به 3۳9۵در آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 
و این کاهش شاخص، بسیار خطرناک بوده و به نظرر متخصصران امرر،  1رسیده است

 بسیار سخت است: 54/3خروج از شاخص  
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رترت از معضرالت کراهش  توانرد راهکراری در جهرت برون از عواملی کره می یکی
هاست. به دلی  اهمیت مسئله امیرد و  جمعیت باشد، نقش امید و امیدواری در خانواده

امیدواری، تسلیف و پژوهش در زمیده امیرد و ابعراد مختلرف آن مرورد بررسری قررار 
پرداز در موضوع امیرد، آن را رونردی تعرال و  یهبه عدوان نظر 1«اسدایدر»گرتته است. 

و « نیرروی راهیرابی»، «تعیرین هردف»آموختدی دانسته و با سه ججء بره هر  پیوسرته 
کدد؛ به طوری که بدون این سه ججء بره هر  پیوسرته، امیرد  تعریف می« نیروی اراده»

 تواند شک  بگیرد.  نمی
های  گانه امیرد و زیرمؤلفره های سره آن است که مؤلفه دهدده های تحقیقات، نشانیاتته
 رعاملیت الهی ، اسباب )اسرباب مرادی  ر ها عبارتدد از: عاملیت )عاملیت شخصی آن

   2هدف توحیدی . راسباب ترامادی  و هدف )هدف مادی 
با توجه به تعاریف بیان شده از امید، آثار امید در سه حوزه بیدش )شداختی ، گررایش 

 گیرد. )رتتاری  مورد بررسی قرار می هیجانی  و کُدشر  )عاطفی

 امید در حوزۀ بینش )شناختی( . ۰
هرای  تحومت اخیر جمعیتی کشور بریش از هرر عراملی، ریشره در باورهرا و نگرش

میلری بره آن،  همسران نسبت به ترزندآوری دارد؛ زیرا تصمی  بره ترزنردآوری یرا بی
ها و  ه مبتدی برر پدداشرتدهد؛ بلک کدشی معدادار است که به صورت تصادتی ر  نمی

توانرد در اترجایش یرا  نوع نگرش بره ترزنردآوری می 3هایی است. ترض متسثر از پیش
 کاهش جمعیت متسثر باشد. نقش امید در حیطه بیدشی، عبارت است از: 

 بینی توحیدی . جهان۰/۰
ترزندآوری، نگرش ترد نسبت به عال  است. اتررادی کره  یکی از عوام  ایجاد انگیجه

بیدی توحیدی دارند، نسبت به تسمین معاش ترزند و تربیرت وی امیرد بیشرتری  انجه
بیدی توحیدی، یعدی آدمی درک کدد که جهان بدا بر مشیتی حکیمانه پدید  دارند. جهان

                                                           

1.

؛ تصرلدامه علمری «الگوی امید بر اساز مدابع اسرالمی و طراحری برنامره درمرانی آن». مبین صالحی؛ 2

 .4۵شداختی؛ ص  های روان ترویجی اسالم و پژوهش

عاصر ایران برا بررسی و نقد اندیشه ترزند کمتر، زندگی بهتر در جامعه م»نیا و دیگران؛  . علی ملکوتی3

 .49؛ ماهدامه معرتت؛ ص «رویکرد اسالمی
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کمرامت   است و نظام هستی بر اساز خیر و رحمت و رسانیدن موجودات بره  آمده
   1ها استوار است. شایسته آن
ها  ها و ناامیدی تواند به همه نگرانی توحیدیی، تقط خداوند است که می بیدی در جهان

گراه در  بخشری، هیی پایان دهد. انسان مؤمن با تکیه بر چدین نیروی مطمرئن و آرامش
در این باره ترموده است:  ایستد. امام علی زندگی از حرکت به سوی کمال باز نمی

بحظَنهْ » َْر ه ْرجظِك  ْللَّ لَّ جَعل  اْك  َْقظَِّْْار ْرتعظلىْإَلَّ ه ْاللَّ ََ َْغي ْمظَْرجظْأَحدم ه  ،ْفإنَّ َر ا   هرر  2؛وَلَْتَج  اْأَحداْ
چه امید دارید، به خدای سبحان داشته باشید و به کسی جج او امید مبددید؛ زیرا هریی 

سعدی در باب شش  «. کو به غیر خدای تعالی امید نبست، مگر آنکه نومید برگشت
 دی توحیدی در ترزندداری چدین اشاره کرده است: بی کتاب بوستان، به جهان

فیکییطفل ییدفن ییآورفهییود  ن فهیی نفففف
ف

فپآ فسیوفهیففرکیورفریو فهیون فهی نففففففف
ف

فکففمنف ینرف فهیوافوکفک ینفد شمشی  فففف
ف

فمیییو نرف دنکیییآفکیییففه ییی و م فف
ف

فچ فهیچن  فگ تفوینفسیننف ی نفت یتففف
ف

ف  ییوف یینفکرفو فچییففمونو ییففگ ییتففف
ف

فمنیی  فگیی لفوه یییجاف یینفتیینرفن ییآفف
ف

فکجفکففن آورفن آف نرفن یآفف وفدرف
ف

ٍة ِفى ااَلْرِض ِاالَّ َعَلرى اللرِه ِرْزقهرا»خداوند در این زمیده ترموده است:  هریی  3؛َو ما ِمْن دابَّ
 «.اش بر عهده خداست ای در روی زمین نیست، مگر ایدکه روزی جدبده
های مررالی و اجتمرراعی  بیدی توحیرردی برره سررختی هررایی کرره بررا نگرراه جهرران خانواده

نگرانی ندارند و نسربت بره  نگرند، از مشکالت ترزندپروری بی  و دل زندآوری میتر
هایی که برای ترزندآوری  کددد؛ در حالی است که خانواده ترزندآوری نیج کوتاهی نمی

به تسهیالت دولت و مجلو و کمک و سخن اطراتیان امید دارنرد، اقردام مرؤثری در 
 ترزندآوری ندارند. 

 داوند. ظن مثبت به خ2/۰

هرای دنیرا و آخررت، در گررو  های اسالمی، رسیدن به خیرر و خوبی بر اساز آموزه
ظن به خردا در جامعره   امیدواری به خدا و گمان نیکو به اوست. اگر تدها اص  ُحسن

                                                           

 .36؛ ص بیدی توحیدی جهان. مرتضی مطهری؛ 1

 .۳3۵۵، ص 34؛ ترجمه حمیدرضا شیخی؛ ج میجان الحکمه شهری؛ . محمد محمدی ری2

 .6. هود: 3
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هرای  برقرار، و در قالب روابط اجتماعی و خانوادگی براز تولیرد شرود، بره چارچوب
نیست؛ زیرا اص  هدجاری ُحسن ظرن بره خردا نظری دیگر برای اتجایش امید نیازی 

تواند دیگر زوایای تبییدی یا توصیفی امیرد در جامعره را هر  توضری  دهرد. امرام  می
نقَدْ»درباره حسن ظن ترموده است:  رضا ْاَنقظْعر ق ل  ْيق  َْوَْجقَلَّ َََّ َهَْعق ْاللَّ ََِّ َْفظ هر َْظللَّ َنَّ ْالَظَّ نر سر اح 

َاًْ ي َُ ًَاَْف َْي  ِ ْا نر ؤمر ىْالم  َْعبدر نرَّ
اَِْ ََّ ًاَْفَش ََّ نسبت به خداوند حسن ظرن داشرته براش،  1؛َواَِْش

ک ترماید: من نجد ُحسن ظن بدده مرؤمد  هسرت . اگرر نیر چرا که خداوند عجوج  می
 «.  و اگر بد باشد، بد هست ک باشد، نی

یکی از عوام  کاهش جمعیت، تمای  بره زنردگی مجرردی و برامرتتن سرن ازدواج 
خداوند را باور ندارند و در ازدواج و ترزندآوری کراهلی این اتراد رزاق بودن  2است.
دادن بددگان تسکید کررده  کددد. این در حالی است که خداوند به صراحت بر روزی می

انعام، کشتن ترزندان را به خاطر تقر نهی نموده و ترموده اسرت:   سوره 3۵3و در آیه 
اُهْم َو اَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْح » ؛ و ترزندانتان را از تقر نکشید  ما شما و ُن َنْرُزُقُكْم َوِإَيَّ
در روایات بسیاری نیج بر کثررت نسر  تسکیرد شرده اسرت؛ «. دهی  ها را روزی می ن آ

َمرَم َيرْوَم »ترموده است:  خدا چدانکه رسول ى ُأَبراِهى ِبُكرُم َاْْلُ َتَناَكُحوا َتَناَسُلوا َتْكُيُروا َفِإنِّ
ْقِط َاْلقِ  ازدواج کدید تا صاحب ترزند شوید و نس  شما زیراد گرردد.  3؛...َياَمِة َو َلْو ِبالسِّ

های دیگر  بر امتر  حتی به ترزند سقط شدهر  من در روز قیامت به زیادی اتراد امت 
به ترزندآوری، گویای مطلوبیت  دستور صری  و مستقی  پیامبر«. ...کد  مباهات می

 بش است. این موضوع و استحبا
تروان  نیست. بدابراین در حوزه بیدشری، می خدا کاهش جمعیت، زیبدده امت رسول

بیدی  ها و اجتمراع بره جهرانجمعیت، با ت ییر نگرش خانواده برای ح  کاهش مسئله
ای را در جهرت اترجایش ترزنردآوری و  توحیدی و حسن ظن به خدا، امیدهای ترازه

 جمعیت ایجاد نمود. 

 ه گرایش )عاطفی(امید در حیط. 2
عراطفی در زنردگی انسران، نقرش اساسری و مهمری را ایفرا ر  های احساسی واکدش

                                                           

 .۳9، ص 5؛ ج الکاتی . محمد بن یعقوب کلیدی؛1

جمعیت و تسثیر آن بر سالمت ترد و خانواده از دیدگاه  کاهش». محمدباقر محمدی مئیدی و دیگران؛ 2

 .64؛ نشریه دین و سالمت؛ ص«اسالم

 .333، ص 3؛ ج جامع األخبار . محمد بن محمد شعیری؛3
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کددد. یکی از موانع ترزنردآوری، احسراز یرسز و تررز اسرت. در مقابر  ایرن  می
توان با ایجاد و تقویت انگیجه و آرامش، گرایش ترزندآوری را تقویرت  احساسات، می

 کرد. 

 . ایجاد انگیزه مثبت۰/2
اتراد امیدوار، برا انگیرجه تراوانری بره  1ان امید و انگیجه، رابطه معداداری وجود دارد.می 

پردازند. یکی از لوازم ترزندآوری، داشرتن انگیرجه اسرت. انگیرجه، محررک  تعالیت می
زندگی است و انگیجه الهی، ضرمن کراهش یرسز و ناامیردی، اراده اترراد نسربت بره 

ْ»ترموده است:  که پیامبر اسالمدهد؛ چدان ترزندآوری را اتجایش می َْرحَمقةم َمظْاََلَمقل  إَنَّ
ه َنْاللَّ َاْْمر َْشَج أم َأْغظرر ََ َْوَلدا،ْوَلَْغ َع ْا  مَّ َِ ْمظْأر بى،َْل ََلْاََلَمل  امید، رحمت خردا برراى  2؛َلَلَّ

داد و کسری درختری  امت من است. اگر امید نبود، مادرى ترزنرد خرود را شریر نمری
 «.کاشت نمی

 . آرامش2/2
. قررآن کرری  اسرتدر مسئله ترزندآوری اتجون بر انگیجه، آرامش نیج امری ضروری  

هرا و  بخش و شرفادهدده قلب امید به خدا و ذکر او را به عدوان برترین داروی آرامش
رذيَن آَمُنروا َو َتطَمرِئنُّ »های بجرگ خداوند برشرمرده اسرت:  از خواص ایمان و نعمت الَّ

هِ  ِه َتطَمِئنُّ الُقُلوُب  ُقُلوُبُهم ِبِذكِر اللَّ هایشان به  ها که به خدا ایمان آورده و دل آن 3؛َأال ِبِذكِر اللَّ
 «.  هاست بخش دل گیرد؛ آگاه شوید که تدها یاد خدا آرام یاد خدا آرام می

 4ترز، هیجان خالف آرامش است. ترز از تقر، یکی از موانرع ترزنردآوری اسرت؛
برداری از یرک هیجران تلرخ، ترمروده  اسراء با پردهمبارکه  3۳چدانکه خداوند در آیه 

راُكْم ِإَنَّ َقرْتَلُهْم َكراَن ِخْطًئرا َكِبيرراً »است:  ؛ و َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْهَيَة ِإْماَلٍق َنْحُن َنرْرُزُقُهْم َوِإَيَّ
دهی ؛ مسرلمان کشرتن  ها و شرما را روزی مری ترزندانتان را از ترز تقر، نکشید  ما آن

اگر چه آیه در مذمت عرادت جاهلیرت بروده اسرت کره از «. ها، گداه بجرگی است آن
                                                           

 .3۳۵؛ ص امید در زندگی از مدظر قرآن. علی اکبر مؤمدی؛ 1

 .53؛ ص تدبیه الخواطر و نجهة الداظرتراز؛  . مسعود بن عیسی ابن ابی2

 .53عد: . ر3

؛ نشرریه «بررسی مفهوم امید در قرآن و روایات و نقش آن در تربیت انسران». مجید خاری و دیگران؛ 4

 .334های تعلی  و تربیت اسالمی؛ ص  پژوهش
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کردنرد، امرا اکدرون نیرج شرام  حرال  ترز تقر و نداری دختران را زنده بره گرور می
شود که با تصوراتی براى رتراه و آسرایش خرود،  اعتقاد در عصر می  اشخاص سست

استعمال دارو و یا وسرایلی کره کددد و با تجریقات یا  اقدام به عم  زشت جاهلیت می
 1کددد. ها را نابود می شود، نطفه مانع از بارداری می

یکی از مسائ  مبتالبه در کاهش جمعیت، سقط جدین است که ترز از وجود ترزنرد 
هرای  شرود. یکری از راه و مشکالت ناشی از آن، مدجرر بره برروز چدرین جدرایتی می

نی است. بایرد برا بیران توایرد وجرود پیشگیری سقط جدین، برانگیختن عواطف انسا
ترزند، آرامش را به والدین جدین بازگرداند و ترز ناشی از مسائ  مالی یا تسثیر کالم 

تواندرد برا بیران  ها می ه  اطراتیان یا نگرانی نسبت به مسائ  تربیتی را کدترل کرد. خانواد
ترزنرد  های ترزندداری، توجه اترادی را کره احسراز خوشرایددی نسربت بره لذت

  ندارند، جلب کددد. بدابراین برای اتجایش جمعیت و تربیت نسلی سال ، باید از انگیجه
بخشری در جهرت مقابلره برا هیجران  مزم در جهت مقابله با احساز یسز و آرامش

 مدد شد. ترز، بهره

 . امید در حوزه ُکنش )رفتاری(3
یعدری رتترار « کردش»، موجرب پیردایش «گررایش»و « بیردش»دو عام  اساسی یعدی 

. امیدِ حقیقی، امیدی همراه با عم  نیکو، تعالیت هدتمدد، تالش مستمر و بره 2شود می
سروره کهرف ترمروده  333دور از هر گونه رخوت و سستی است. خداونرد در آیره 

رِه َفْلَيْعَمرْل َعَمراًل َلراِلًحا»است:  ؛ کسری کره امیرد بره مالقرات َفَمْن َكاَن َيْرُجروا ِلَقراَء َربِّ
های  بردون نشرانه«. وردگارش )و پاداش الهی  دارد، باید عم  صرال  انجرام دهردپر

 ترموده است:  گیرد. امام علی رتتاری، امید حقیقی صورت نمی
ْ قلُّ ،َْفك  هر يَْعَملر ْفر َْرَجظؤ    ن  ََْلَْيَبَبيَّ ه  ظل  ََ ،َْمظْ ي ر َعظر َه،َْكَوََِّْوْال  ج  ْاللَّ  َ َْي ه  نَّ

َ
ْأ هر مر ع  ََ َر يْ عر َْرَجقظَْْمقَيدَّ ن 

هرْ يَْعَملر ْفر َفَْرَجظؤ    َر
به گمان خود ادعا دارد که به خردا امیردوار اسرت. بره خرداى  3؛ع 

شود او را کره امیردوارى در کرردارش پیردا  گوید. چه می بجرگ سوگدد که دروغ می
 نیست؛ پو هر کو به خدا امیدوار باشد، باید امید او در کردارش آشکار شود. 

                                                           

 .۳64، ص ۳؛ ج عشر تفسیر اثدیعبدالعظیمی؛  . حسین حسیدی شاه1

 .49؛ ماهدامه معرتت؛ ص «ها آندرآمدى بر بح  بیدش، گرایش، کدش و آثار متقاب  ». حسین جاللی؛ 2

 .363؛ ترجمه محمد دشتی؛ خطبه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 3
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 . فعالیت مثبت۰/3
د واقعی، امیدی است که به عم  و تعالیت مثبت در جهت رشد و ارتقرای انسران امی

های واهی در ذهن نیست. موضروع مدجر شود و صرف ادعا نمودن و پروراندن آرزو
الملر   های اجتماعی، اقتصادی، سیاسری، بین ریجی جمعیت و تسثیر آن در تمامی برنامه

مسئولین هر بخش بایرد تعرالیتی مثبرت و و ... موضوعی انکارناپذیراست. به تبع آن، 
متداسب با وظایف خود در زمیده تهدیرد جمعیتری داشرته باشردد. برا عملکررد مفیرد 

یابد. اتجون بر عملکرد صرحی  مسرئولین،  ها پرورش می مسئولین، امید در دل خانواده
اگر تضای رتتاری حراک  برر جامعره و سربک زنردگی در جهرت رتتارهرای مثبرت 

شد، تاثیر بسجایی در ایجاد امید و انگیجه بررای ترزنردآوری دارد. بررای ترزندآوری با
مثال وقتی خانواده دارای ترزند در تضای اجتماعی و خانوادگی با تسییرد و تشرویق و 

 همراهی اطراتیان مواجه شود، این رتتار مثبت باع  تقویت امید خواهد شد.

 .  تالش و استقامت مستمر2/3
نیراز بره ترالش و اسرتقامت مسرتمر دارد. وضرعیت  جمعیت خارج شدن از بحران 

جمعیت ایران در یک سقوط شدید، در وضعیت بحرانی است. بررای خرروج از ایرن 
ها، عشرق  بیداری ها، شب ها، مجاهدت وضعیت، باید تالشی مستمر داشت. این تالش

 1مادران به ترزندان و ...، در پرتو امید است که در جان آدمی نقش بسته است.
یکی از عوام  عدم رغبت به ترزنردآوری، سرختی و مشرکالت متعردد ناشری از آن 

بره  شود. حضرت یعقوب است. استقامت و پایداری در این مسیر با امید محقق می
عدوان الگوی امیدواری، معتقد بود با امید به رحمت خدا باید بررای رترع مشرکالت 

 ده برود بره جسرتجوی یوسرفکوشش کرد. از این رو به ترزندان خود دسرتور دا
انسان با امید ایدکره ترالش سرودمدد اسرت،  2بپردازند و از رحمت خدا غات  نشوند.

زنرد. هرر  کدد. اگر امید از آدمی گرتته شود، او دست به هریی اقردامی نمی تعالیت می
هرا ترا  توانرد ترالش کدرد. خانواده شداگر ماهری تا زمانی که امید به سراح  دارد، می

به اثرات مفید و موثر ترزندآوری در زنردگی خرود و اجتمراع امیرد داشرته  زمانی که
 تواندد رتتار با استقامت داشته باشدد. باشدد، می

                                                           

 .۵۵؛ تصلدامه مربیان؛ ص «ها جایگاه امید در پویایی انسان». مصطفی آخوندی؛ 1

 .3۳ – 96. ر.ک: یوسف: آیه 2
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است. بدابراین اگرر  و مجاهدت ترزندآوری و اتجایش جمعیت، نیازمدد تالش تریضه
بیدی  نقطه امید و اتکای والدین مرؤمن در ایرن مسریر سرهمگین و مقردز برر جهران

دهدرد. برر  شوند و امیرد خرود را از دسرت نمی توحیدی بدا شود، تسلی  حوادم نمی
اساز این نگرش، در زندگی عملکرِد هدتمدد و تعالیت مثبت و تالش مسرتمر و برا 

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل »ها چدین خواهد بود:  استقامت خواهدد داشت و شعار امیدآترین آن
ُه ِلُكِلَّ َشر ٍْء َقرْدًراَيْحَتِسُ  َوَمْن َيَتَوَكَّ  َه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل الَلَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإَنَّ الَلَّ و او  1؛ْل َعَلى الَلَّ

دهد و هر کو بر خردا توکر  کدرد، امررش را  را از جایی که گمان ندارد، روزی می
ی رسراند و خردا بررای هرر چیرج کدد؛ خداوند ترمان خود را به انجرام می کفایت می

 «.  ای قرار داده است اندازه

 فهرست منابع
 کتب
؛ چاپ اول، ق : مکتبرة تدبیه الخواطر و نجهة الداظرتراز، مسعود بن عیسی؛  ابن ابی .3

 ق. 3433تقیه، 

 ق.3434، البیت بیروت: مؤسسة آلوسائ  الشیعه؛  حر عاملی، محمد بن حسن؛ .5

قر : نشرر میقرات،  ؛ چراپ اول،عشرر تفسیر اثدیعبدالعظیمی، حسین؛  حسیدی شاه .۳
 ش. 3۳6۳

ق :   ؛ ترجمه محمد دشتی؛ چاپ اول،البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .4
 ش. 3۳۳9نشر مشهور، 

 تا[. ؛ چاپ اول، نجف: مطبعة حیدریة، ]بیجامع األخبار شعیری، محمد بن محمد؛ .۵

اکبرر غفراری و محمرد آخونردی؛  تصرحی  علی الکاتی؛کلیدی، محمد بن یعقوب؛  .6
 ق. 343۳هارم، تهران: دار الکتب امسالمیه، چاپ چ

؛ ترجمره حمیدرضرا شریخی؛ قر : دار میجان الحکمره شهری، محمد؛ محمدی ری .۳
 ش. 3۳۳9الحدی ، 

 ش. 3۳36ق : صدرا، بیدی توحیدی؛  جهانمرتضی؛   مطهری، .3

قر : پژوهشرگاه علروم و ترهدرگ  امید در زندگی از مدظر قرآن؛مؤمدی، علی اکبر؛  .9
 ش. 3۳9۳اسالمی، 

                                                           

 .۳. طالق: 1
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 ها مجالت و سایت
، 39؛ تصلدامه مربیران؛ شرماره «ها جایگاه امید در پویایی انسان»آخوندی، مصطفی؛  .3

 .۵3 – ۳4، ص 3۳3۵بهار 

؛ «هرا درآمدى بر بح  بیردش، گررایش، کردش و آثرار متقابر  آن»جاللی، حسین؛  .5
 .4۵ – ۵۵، ص 3۳33، بهمن ۵3ماهدامه معرتت؛ شمراه 

زاده، رئریو مرکرج  مصاحبه با دکتر جواد حسرین»ن؛ درگاه رسمی آمار مرکجی ایرا .۳
، کرد خبرر: ۳3/3۳/3433؛ «اردیبهشرت، روز ملری جمعیرت ۳3آمار ایران به مداسبت 

3۵۵35. 

بررسی مفهروم امیرد در قررآن و روایرات و نقرش آن در »مجید خاری و دیگران؛  .4
بهرار و  ،33های تعلی  و تربیت اسالمی؛ شرماره پیراپی  ؛ نشریه پژوهش«تربیت انسان

 .3۳۵ – 3۵5، ص 3۳94تابستان 

؛  «ترین نر  رشرد در تراریخ ایرران رقر  خرورد سالی که عجیب»خبرگجاری مهر؛  .۵
 .495366۵، کد خبر: 53/35/3۳99

هررای رتترراری در کودکرران  اختالل»سررردار پورگررودرزی، شرراهر  و دیگررران؛  .6
ار؛ دوره نهر ، ؛ نشرریه اندیشره و رتتر«ترزند و چددترزند شهر تهران های تک خانواده

 .53 – 56، ص  3۳35شماره اول، تابستان 

؛ «الگوی امید بر اساز مدابع اسالمی و طراحی برنامره درمرانی آن»صالحی، مبین؛  .۳
، تابسرتان ۵شداختی؛ شماره پیراپی  های روان تصلدامه علمی ترویجی اسالم و پژوهش

 .59 – ۵3، ص 3۳9۵

عیت و تسثیر آن بر سالمت ترد و کاهش جم»محمدی مئیدی، محمدباقر و دیگران؛  .3
؛ نشرریه دیرن و سرالمت؛ دوره دوم، شرماره دوم، اسرفدد «خانواده از دیدگاه اسرالم

 .65 – ۳۳ص   ،3۳9۳

بررسی و نقد اندیشره ترزنرد کمترر، زنردگی بهترر در »نیا، علی و دیگران؛  ملکوتی .9
ردیبهشرت ؛ ماهدامره معرترت؛ شرماره دوم، ا«جامعه معاصر ایران با رویکرد اسرالمی

 .49 – 65، ص 3۳9۳

؛ «تراتحلی  عوام  اجتماعی مؤثر بر براروری در ایرران»نیازی، محسن و دیگران؛  .33
، 59ریجی رتاه و توسعه اجتماعی، دوره هشت ، شرماره  تصلدامه علمی پژوهشی برنامه

 .69 – 333، ص 3۳9۵زمستان 
 



 

 ها در خانواده معاصر عوامل افول ارزش

*اکبریراضیهعلی

 دمهمق
و رشرد   اجتماعی  روابط  و در استحکام  است  انسانی  بجرگ  جامعه  بدای  خانواده، سدگ

  و استوارسرازی  خرانواده  استحکام  در جهت  دارد. تالش  جامعه، نقش بدیادین  اعضای
  عمرومی جامعره  و سرعادت  اخالقری  سالمت  را برای  سیست ، زمیده  این  درون  روابط
به معدای رتتارهای خوب یرا   ها ارزش  انتقال  های خانواده، . یکی از نقشکدد می  تراه 

هرا، دیگر اسرت. ارزش  نس   به  بد، شایسته و ناشایست، مطلوب و نامطلوب از نسلی
معیار انتخاب یک خانواده مطلوب و نیرج مرالک تعیرین رتتارهرای اعضرای خرانواده 

یابی اخالقی و عملری را نشران  نمایی هستدد که جهت ها، همچون قطب است. ارزش
بدرابراین سربک  1گذارنرد. گیری و اقدامات روزمره اتراد تسثیر می دهدد و بر تصمی  می

هرا مربروط های او و هدجارهایی است که به ایرن ارزشزندگی ترد، بازتابی از ارزش
ها از دیدگاه اسالم به بیدش و مردش اترراد وابسرته اسرت؛ ماندرد  شوند. این ارزشمی
یدش درست نسبت به نظام هستی، مدش درست )ایمران و عمر  صرال   در مقابر  ب

و دیگران )احسراز مسرئولیت  3نسبت به خود )عدم ظل  به خود  2خدا، تقوا داشتن
برای تشخیص هر ارزشی به سه روش عقر ، تجربره و  4نسبت به خانواده و جامعه .

هاسرت،  ن محریط تربیتری انسانتری وحی نیاز است و از آنجا که خانواده، اولین و مه 
                                                           

دکترای کالم اسالمی و مدرز دانشگاه.*

 .65؛ ص ها شداختی تحول ارزش بررسی روان سیدی؛ سید حسن. 1

 .3۳حجرات: . 2

 .3طالق: . 3
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  خرانواده 1راه این تشخیص باید ابتدا از طریق خانواده به ترزندان آمروزش داده شرود.
هرای  کدی ارزش های حقیقی را گسترش دهرد و بررای ریشره نیج موظف است ارزش

   2کاذب بکوشد.
ی ها امروزه خانواده معاصر به دلی  رشد سریع تکدولوثی و پیشرتت روزاتجون حوزه

ها و تضای مجازی، در معررض تحرومت پرشرتاب و در دنیرایی از  ارتباطی، ماهواره
های اجتماعی مترسثر از ترهدرگ  های متعارض قرار دارد؛ دنیایی که در آن، گروه ارزش

هررایی همچررون ماندررد تردگرایرری، اتررجایش سررن ازدواج،  کوشرردد ارزش غرررب، می
این امر موجب بروز مشرکالت  3د.طلبی را در جامعه ترویج کدد تجردزیستی و راحت
پذیری، ضعف  های معاصر شده است؛ ماندد کاهش روحیه سازش بسیاری در خانواده

هرا، نبرود  کارآمدی خانواده در حمایت و مراقبت ترزندان و کدتررل و نظرارت برر آن
یابی ایرن  وجود آرامش روانی و تسمین نیازهای عاطفی و اتجایش آمرار طرالق. ریشره

های مختلرف ترردی، اجتمراعی،  ی وجرود عوامر  متعرددی در حیطرهمسئله، گویرا
سراز  هرای ترهدگخانوادگی، ترهدگی، سیاسی، اقتصادی و نیج ضعف عملکررد نهراد

ها، صداوسیما و... است که باعر   های علمیه، آموزش و پرورش، دانشگاه ماندد حوزه
ضرعف باورهرای »ش اند. در این مقاله به بررسی نقر ها در خانواده شده نابودی ارزش
هرای خرانواده پرداختره  در اترول ارزش« هرا جایی ارزش خواهی و جابه دیدی و آزادی

 شود.  می

 تعریف و اهمیت ارزش .۰
ها و کمرال  هرا، بردى هستدد کره هدگرام بررسری خوبی  دارى ها، باورهاى ریشه ارزش

النری، های علمری، عق ، شام  همه ارزش«ارزش»واثه  4شود. مطلوب به آن رجوع می
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، زیسرتی، دیدری، اعتقرادی و اخالقری اسرت و 

در  مطهرری اسرتاد 5اند. تعریف متفاوت از آن ارائه کرده 343برخی نویسددگان حدود 
اگر چیجی به هر نوعی کمالی برای انسان باشرد و »گوید:  بیان مدشس پیدایش ارزش می

                                                           

  .3۳ص  ؛بدیاد اخالق: روشی نو در آموزش تلسفه اخالق مجتبی مصباح؛. 1
 . ۳6۵؛ ص تلسفه تربیت اسالمی . ماجد عرسانی کیالنی؛2
 .3ص  سرشت؛ محمدجعفر پاک مکاتب تلسفی و آراء تربیتی؛ ترجمه جرالد ال گوتك؛. 3
 ۳۳؛ ترجمه تاض  توسلی؛ ص شداسی مبانی جامعه . بروز کوئن؛4
؛ احمد حسرین ۳9؛ ص درآمدی بر مبانی اندیشه اسالمی )تلسفی، کالمی، سیاسی  محمود تتحعلی؛. 5

 .5۳؛ ص خوب چیست؟ بد کدام است؟شریفی؛ 
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نباشد و قاب  انحصار ه  باشد، ایدجرا ارزش پیردا  رایگان و به سادگی در دسترز او
 1«.کدد شود... امور معدوی ه  به همین دلی  ارزش پیدا می می

تروان گفرت  ای کره می گونره دهدرد؛ به  ها به زندگی انسران رنرگ و جهرت می ارزش
ترمروده اسرت:  دهدده شخصیت اوست؛ چدانکه امام علی های هر ترد، نشان ارزش

ارزش هر ترد، به آن چیرجى اسرت کره »و  2«اندازه همت اوست ارزش هر کو، به»
 3«.دوست دارد

 های خانوادگی و نقش خانواده در انتقال آن  . ارزش2
بررسی نگاه اسالم نسبت به هردف تشرکی  خرانواده، بره تشرخیص و تعیرین دقیرق 

کدد. از نظر اسرالم، تشرکی  خرانواده بررای رسریدن بره  های خانواده کمک می ارزش
و سعادت دنیوی و اخروی است و هرر رتترار و گفتراری کره در  5عبودیت 4ش،آرام

سازی تحقق این هدف باشد، ارزشمدد است؛ از جمله اعتقاد بره خداونرد  جهت زمیده
، بددگی خداوند، پاکدامدی و رعایت پوشش اسالمی، بیت و اولیای او، محبت اه 

سرخاوتمددی، غیررت، ابراز محبت بره اعضرای خرانواده، ُحسرن خلرق، آراسرتگی، 
   6خویی. بخشی، استقامت در برابر مشکالت، وتاداری و نرم گمانی، آرامش خوش
های الهری مربروط بره روابرط  های خانواده از نظر اسالم، در گرو تحقق ارزش ارزش

خانوادگی انسان است که پیوند محکمی با اطاعت و بددگی خدا در سط  الجامرات و 
وقوع این امر، مستلجم وجود تقوا در اعضرای خرانواده  رعایت حقوق خانوادگی دارد.

شود که خداوند در مقاب  نعمرت حیرات، از  است. ارزشمددی تقوا از آنجا روشن می
دانرد:  ها می ترین انسان کدد و انساِن باتقوا را با کرامت را مطالبه می« پرهیجگاری»انسان 

ِه َأْتقاُكْم »    7«.ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
یکی از مصادیق تقوا، ایفای نقش هر ترد در قبال خرانواده در جهرت کسرب رضرای 

                                                           

 .5۳۳؛ ص تعلی  و تربیت در اسالم. مرتضی مطهری؛ 1

 .4۳؛ تصحی  صبحی صال ؛ حکمت البالغه نهجمد بن حسین شریف الرضی؛ . مح2

 .33. همان، حکمت 3
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 .3۳: حجرات. 7
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های دیدی ترسی  شده اسرت. بررای مثرال در روایتری بره  الهی است؛ چدانکه در آموزه
ْ»آوری مرد چدین اشاره شده اسرت:  ارزش نقش نان َِ ْْْإر قظك    َِ ر 

َ
ْْْأ قهر قَدْاللَّ ن  ْْْعر ك    قَبغ   َ َْْعَلقىْْأَ

ْ قهر َيظلر داوند از آن کسی خشدودتر است که خانواده خود را بیشتر در رتاه و نعمت خ 1؛ عر
همچدین خداوند برای تبیین ارزشمددی نقش قوامیت مرد در خرانواده، از «. قرار دهد

هایی است کره پردر و  این موارد، ارزش 2استفاده کرده است.« تض »تعابیری همچون 
در ایرن  3ترزندان خود نیج انتقرال دهدرد.ها را به  شان، آن مادر باید ضمن عملی کردن

هرای خرانواده  راستا والدین باید به ترزنردان هدگرام انجرام رتتارهرایی کره برا ارزش
هرا را  هماهدگ است، پاداش دهدد و در برابر رتتارهایی که با آن هماهدگ نیسرت، آن

 بردین ترتیرب خرانواده، اولرین نظرام بررای حفرظ و انتقرال 4تدبیه و مجرازات کددرد.
هایی همچون امدیت و آرامش روانی، پرورش نسر  جدیرد، اجتمراعی کرردن  ارزش

در جامعره  5شود. ها شمرده می ترزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی و تربیت آن
هرا شرده  معاصر، خانواده دستخوش تحومت بدیادین و عمیقری در دگرگرونی ارزش

طلبی ، ریشه ایرن  خواهی، لذت زادیویژه تردگرایی، آ است و نوگرایی و مظاهر آن )به
   6های اخالقی در خانواده شده است. ت ییرات و عام  ایجاد بحران

 ها . علل تزلزل ارزش3
 الف. ضعف باورهای دینی 

های خانواده معاصر، تهاج  ترهدگی جهان غربی اسرت کره از طریرق  یکی از چالش
ر غیرمسرتقی ، سربک جمعی مردرن و بره طرو های رسانه گستردگی و نفوذ روزاتجون

دهد. غرب در راستای رسیدن به ایرن  زندگی و باورهای ضد دیدی خود را ترویج می
ها متجلجل کرد و سرپو اتکرار غیردیدری را  هدف، ابتدا جایگاه دین را در میان خانواده

ها در  هاست، گسترش داد. بدین ترتیب ارزش هایی که مورد استفاده خانواده در رسانه
ل و سبک زندگی غربی در زندگی مردم رسرو  کررد. بدرابراین یکری از خانواده، اتو
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گیری از  ها در خانواده معاصر، ضعف ایمران و تاصرله ترین عوام  نابودی ارزش مه 
 معارف دیدی و دنیاگرایی )سکومریس   است. 

گرایی بره دنیراطلبی، و از  های معاصر را از آخرت سکومریس ، سبک زندگی خانواده
هرای  گری ت ییر داد و با تضرعیف ارزش گرایی و اشراتی تی به سمت تجم زیس ساده

طلبی و  های دیگر همچون گذشت و ایثار و تداکاری، به مدفعرت دیدی، بسیاری ارزش
های معاصر، پدر و مادرها اهمیرت چدردانی بررای  خودپسددی تبدی  شد. در خانواده

بردا بره حرال »ترموده است:  خدا تربیت دیدی ترزندان قائ  نیستدد؛ چدانکه رسول
، از  یا رسرول»از حضرت سؤال شد: «. هاى آخرالجمان، از طرف پدرهاى ایشان بچه اّله

خیر؛ از پدرهاى مؤمن که واجبات را به ترزنردان »حضرت ترمود: «. پدرهاى مشرک؟
 1«.دهدد خود تعلی  نمی

زدایی کدرد  تقداس بیت کوشد از تمام امور مربوط به دین و قرآن و اه  غرب می
های تطری و اخالقی مورد سفارش دین، ماندرد احتررام،  تا در نتیجه بسیاری از ارزش

   2وتاداری، توجه به حقوق اعضای خانواده را به نابودی بکشاند.
زدگی  تدریج دچرار دنیراگرایی، رتراه های معاصر متسثر سبک زندگی غربی، به خانواده

شروند و  به دور از معدویرات و اخرالق میحد و حیات حیوانی  جویی بی مادی، لذت
شود. جالب است کره برخری اترراد،  تمام تالش آنان پیرامون مسائ  مادی خالصه می

دین و ممرذهب را انسرانی  انردوز، بری طلرب، سرودجو، ثروت بدردوبار، رتاه انسان بی
 داندد. متمدن، متشخص و هماهدگ با زندگی مدرن امروزی می

 طلبی ب. آزادی
ترررین ابررجار غرررب برررای ت ییررر سرربک زنرردگی، ترررویج برراور برره  ه یکرری از م

طلبی به خانواده معاصرر، بسریاری از  با ورود تفکر آزادی طلبی)لیبرالیس   است. آزادی
محوری تبردی  شرد.  ها اتول کررد، بررای مثرال ارزش خردامحوری بره انسران ارزش

نواده، برره کالمری و همکرارِی میران اعضرای خرا همچدرین همردلی و همراهری و ه 
تردگرایی و خودخرواهی و خودپسرددی و خودمشر ولی نبردی  شرد. طبرق نظریره 
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طلبی، انسان موجودی کامالن آزاد و مستق  است و در شداخت سعادت خرود و  آزادی
در ایرن  1کفاسرت؛ آزاد از هرر گونره تکلیرف و الرجام بیرونری. راه رسیدن به آن خود

ارد که گاهی بره حرذف دیرن از زنردگی شرایط، انسان به قدری بر عق  خود تکیه د
   2کدد دین، موضوعی خصوصی میان ترد و پروردگارش است. رسد و تصور می می

طلبری، دیگرر اقتردار والردین برر ترزنردان  های امرروزی بره آزادی با گرایش خانواده
شدنی نیست و تعیین رتتار ترزند بر عهده خود اوسرت. بسریاری از ترزنردان  تحمی 

زیررا هریی  3حت تسثیر لیبرالیس ، التجامی به آداب و رسوم دیدری ندارنرد؛امروزی نیج ت
شران در زنردگی  ترین هدف  کدد و آزادی، عرالی ارزشی برایشان با آزادی برابری نمی

   4است.
قیرد و شررط عالقره دارنرد و  در خانواده معاصرر، هرر کردام از اعضرا بره آزادی بی

رد و در راه ارضرای تمرایالت خرویش، از خواهدد مقررات خانواده را نادیده بگیر می
هرای خرانواده و حرمرت  حساب و کتاب استفاده کددد. بدرابراین ارزش های بی آزادی

طلبی ارزشرمدد  رود و برای اتراد، تدهرا آزادی و لرذت میان اعضای خانواده، از بین می
بخرواهی  های دیدی همچرون نمراز، روزه و حجراب، امرری دل است و التجام به آموزه

 است. 
در سبک زندگی غربی که در حال نفوذ به خانواده معاصر است، پدر و مادر تقرط بره 

کددرد.  ساز تولد ترزند هستدد و تا مردتی از او مراقبرت می جهت قانوِن طبیعت، زمیده
وقتی ترزند به سن استقالل و انجام کارهای شخصی برسد، شرسن پردر در حرد یرک 

در حد یک خرادم بررای انجرام وظرایفی ماندرد  کارگر برای تسمین مخارج و مادر ه 
ای، پردر و مرادر هریی  آید. در چدین خانواده آشپجی و شستشوی لباز و ... پایین می

ای در مقابر   ندارند؛ ترزند نیج رها و آزاد است و هریی وظیفره تربیت ترزند نقشی در
ای معرین هر والدین ندارد. این در حالی است که ترزندان یک خانواده اسرالمی، نقش

دارند و تکالیفی را در رابطه با پدر و مادر و خانواده به عدروان یرک نهراد، بره عهرده 
 دارند. 
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کددد؛ برای مثال یرک  ها را دگرگون معرتی می ای این ارزش های ماهواره امروزه برنامه
دختر یا پسر جوان در خانواده لیبرال را آزاد از تعهدات به پدر و مادر و نهاد خرانواده 

شرود؛ در حرالی کره  دهدد. چدین تصویری باع  تعارض نقشی در تررد می شان مین
ترهدگ و واقعیات زندگی، تکالیف دیگری برای او تعریف کرده و متداسرب برا ایرن 
تکالیف، حقوق متقابلی نیج برای او در نظر گرتته است که ترزند یک خانواده غربری، 

 ها محروم است. از آن

 ها جایی ارزش ج. جابه
داند که ستون خیمه خانواده در اسالم، زن است و ترا زمرانی کره بررای زن،  رب میغ

باشد، خرانواده اسرتحکام دارد و محیطری بررای  نقش مادری و همسری ارزشمدد می
ای بررای پیشررتت جامعره اسرت؛ از ایرن رو بررای تحقرق  سعادتمددی اتراد و زمیده

را از محریط مدرجل دور کردنرد و در اهداف خود، گام اول را از این نقطه آغاز، و زن 
این تفکر برای رهایی مطلق زنان از  1این راستا شعار دتاع از حقوق زنان را سر دادند.

... را  های اجتماعی برای زنان، عدم ازدواج، سقط جدرین و قید مردان، اولویت تعالیت
های خرارج از  با تسثیرپذیری از این دیدگاه در خانواده معاصر، تعالیت 2کدد. ترویج می

و دیگر نقش همسرری و  3مدجل، تحصی ، اشت ال و تجردگجیدی برای زنان ارزش دارد
   4مادری ارزشمدد نیست.

هرا ارزش مرادری را بره  ها با خانواده، تا آنجاست کره بعضری از آن دشمدی تمیدیست
تسکید بر استقالل زن از شروهر و نیرج تثبیرت جایگراه  5اند. عدوان یک مجازات دانسته

ها در خرانواده، اترجایش تجردگجیدری، اترجایش  اجتماعی زنان بدون توجه به نقش آن
هررای معاصررر،  سرن ازدواج، اتررجایش آمررار طررالق و کرراهش ترزنرردآوری در خانواده
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برداری ابجاری از زن و نگاه کامیی به مقام زن، حاکی از تررویج چدرین نگرشری  بهره
ی دیدی، نگاه ارزشمددانه و مبتدری برر است. در خانواده معاصر به دلی  ضعف باورها

جویانرره داده اسررت. اغلررب  کرامررت برره زن، جررای خررود را برره نگرراه ابررجاری و لذت
ها و روابررط  هایی از عشررق های برره ظرراهر خرانوادگی غربرری، حرراوی داسرتان سرریال

نامتعارتی است که بیددده را بعد از مردتی بره طرور غیرر ارادی و ناخودآگراه وارد بره 
شرده از مراهواره  زندگی واقعی و شخصری خرویش برا تصراویر پخش سازی همسان

تفراوتی بره حرری   خیانت به همسر، اتجایش سرن ازدواج، بی کدد. مصادیقی چون می
بددوباری تکری و ترهدگی در جامعه، نمونره برارزی از الگوهرای غلرط  خانواده و بی

 ای است. های ماهواره برنامه

 گیری نتیجه
الم، محیط خانواده باید سرشار از احساز آرامرش، مرودت و های اس بر اساز آموزه

های معاصر به دلیر  نفروذ سربک  رحمت باشد؛ این در حالی است که اکدون خانواده
خرواهی و  زندگی غربی و بره دنبرال آن ضرعف باورهرای دیدری، گررایش بره آزادی

انرد. در  های تطری و اخالقی و خانوادگی شده ها، دچار اتول ارزش جایی ارزش جابه
های خرود و  هایی که در خدمت استعمار هستدد، برای تبلیرغ اندیشره این مسیر رسانه

به صورت مستقی  و غیرمستقی ، برای تضعیف اسالم و ت ییرر سربک زنردگی برنامره 
طور  گیرنرد؛ بره ها قررار می هایی کره در معررض ایرن رسرانه دارند و چه بسا خانواده

 ند.ها شو ناخودآگاه دچار تحول ارزش
هرا  خواهی، علت اتول ارزش امروزه بعد از تضعیف باورهای دیدی و گرایش به آزادی

خواسرته یرا  ردر خانواده معاصر، تجلجل جایگاه و ارزش وجودی زنران اسرت. زنران 
های خرانوادگی  های تمیدیستی، در حال مبارزه با ارزش تحت تسثیر اندیشه رناخواسته 

هرا گرتترار  هسرتدد و بردین ترتیرب، خانوادهخود از جمله نقش همسری و مرادری 
های  معضالت بسیاری ماندد تقدان معدویت، اتسردگی، اتجایش آمرار طرالق و آسریب

هایی مردان از احترام و قدرت عم  برخروردار  اند. در چدین خانواده جدی دیگر شده
نیج با کدد. زنان  شان دلسرد می ها را نسبت به وظایف شان، آن نیستدد و جایگاه ضعیف

شان به دوش بکشدد و  رسیدن به جایگاهی برابر با مردان، مجبورند باری بیش از توان
تواندد ماندد گذشته، انتظار حمایت همه جانبه از شوهر داشته باشدد. در این میران  نمی
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هرا، در تضرای مجرازی  اند و دور از نظرارت خانواده ترزندان به حال خود رها شرده
های دیدی و اخالقی و خانوادگی،  ر باید برای نگهداری از ارزشآزادند. خانواده معاص

ابتدا به تقویت باورهای دیدی اعضای خانواده بپردازد؛ سپو معیار وجود آزادی را برر 
و در نهایت، برای هر کردام از اعضرای خرانواده نقرش  های دیدی تعیین اساز آموزه

اسرت کره زمیدره همردلی و خاصی در قبال دیگران تعریف کدد. این وظیفره والردین 
 تعام  اعضای خانواده با یکدیگر را تراه  نمایدد.
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 ش. 3۳65ران: تجر، ؛ تهنظام تربیت اسالم شریف قریشی، باقر؛ .33

؛ قر : مؤسسره آموزشری و خوب چیست؟ بد کدام است؟ شریفی، احمد حسین؛ .33
 ش. 3۳33، پژوهشی امام خمیدی



   81   ها در خانواده معاصر عوامل افول ارزش 

 

؛  حبیب طاهری،  .35 ؛ ق : بوستان کتاب، بررسی مبانی ترهدگ غرب و پیامدهای آناّله
 .ش 3۳3۳

ت، ؛ ترجمه بهروز رتیعی؛ تهران: سمتلسفه تربیت اسالمیعرسان کیالنی، ماجد؛  .3۳
 ش.3۳93

درآمردی برر مبرانی اندیشره اسرالمی تتحعلی، محمود و جمعی از نویسرددگان؛  .34
 ش.3۳33، ؛ ق : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیدی)تلسفی، کالمی، سیاسی 

؛ تهرران: نشرر آییرژ، پست مدرنیس  و تعلری  و تربیرتترمهیدی تراهانی، محسن؛  .3۵
 ش.3۳3۳

یار زنردپور؛ چراپ سروم، تهرران: گر  ؛ ترجمه اسفددزنان و تبعیض تیگج، کیت؛ .36
 ش. 3۳33آزین، 

؛ ترجمره تاضر  توسرلی؛ تهرران: سرمت، شداسری مبرانی جامعهکوئن، برروز؛  .3۳
 ش.3۳۳5

ترجمه و تلخریص معصرومه محمردی؛ قر :   ؛جدگ علیه خانواده ویلیام؛  گاردنر، .33
 ش. 3۳3۳دتتر مطالعات و تحقیقات زنان، 

ترجمرره محمرردجعفر  یترری؛مکاتررب تلسررفی و آرای تربگوتررک، جرالررد ال؛  .39
 ش. 3۳36سرشت؛ تهران: سمت،  پاک

تررام العربری، ل؛ چاپ دوم، بیرروت: دار احیراء ابحارامنوار مجلسی، محمدباقر؛ .53
 ق. 343۳

؛ مریجی، شمو .53 هرای  ؛ تهرران: مرکرج پژوهشها عوام  مؤثر در انحراف ارزش اّله
 ش. 3۳3۳اسالمی صدا و سیما، 

؛ قر : مؤسسره نو در آموزش تلسرفه اخرالق بدیاد اخالق: روشیمصباح، مجتبی؛  .55
 ش. 3۳35، آموزشی و پژوهشی امام خمیدی

 ش.  3۳۳۳؛ تهران: صدرا، تعلی  و تربیت در اسالممطهری، مرتضی؛  .5۳

؛ ق : مؤسسه آموزشی پژوهشی امرام تمیدیس  در یک نگاه  معصومی، سید مسعود؛ .54
 ش. 3۳34، خمیدی

برا جاللری نرائیدی؛ تهرران: شریرازه، ؛ ترجمره زیتمیدیسر  واتکیدج، سوزان آلیو؛ .5۵
 ش.3۳33

؛ یوسرررفیان، نعمرررت .56   ش. 3۳36؛ قررر : زمرررجم هررردایت، تربیرررت دیدررری اّله



 


