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 ی با خوانندگانخنس

هایی است که راه زندگانی توأم با سـالمت و سـعادت آموزه قرآن کریم، سرشار از
معارف و جاری است که زالل دهد و چشمه همیشهرا به پیروان خویش تعلیم می

ابـری  سـازد.را سـیراب میهای مؤمنان صـال  جوشد و دلحقایقش پیوسته می
های تشنه اخالق و معنویـت بهاری است که باران رحمت الهی را برای سرزمین

آورد و خورشیدی عالمتاب است که طریق حـق را از باطـل تمییـز به ارمغان می
حق، بشارت مؤمنانی است که کند و بههدایت می دهد و به نیکوترین جایگاهمی

َا  »اند؛ ، شایسته پاداش بزرگ ربوبی گشـتهشده آراستهبه زیور عمل صال   ِإنَّ هذ
تي ْهدي ِللَّ ْْ  یا ِه   ْلُقْرآنا يا ُهذ نَّ لا اِلحاِت أا ُلونا  لصَّ ْعما َينا يا ُر  ْلُمْؤِمنينا  لَّ شِّ ُم وا ُيبا ْقوا أا

بير  ْجرً  كا ُنمایـد و بـه [ که خود پایدارتر است، راه مـیینیقطعًا این قرآن، به ]آی 1:أا
دهد که پاداشی بـزرگ برایشـان کنند، مژده میآن مؤمنانی که کارهای شایسته می

 .«خواهد بود
های ناب قرآنـی اسـت کـه ای ارزشمند از آموزهآنچه پیش روی دارید، مجموعه

گـامی ، عدرواقـاست و و قرآنی سبک زندگی اسالمی بخشی از گر هریک ترسیم
معارف بلند این کتاب آسمانی و کـاربردی نمـودن آن ترویج است خجسته برای 

های گوناگون اجتماع، که بشر امروزی بیش از هـر زمـان دیگـر، بـه آن در عرصه
 نیازمند است.

                                                           
 .۹ :. اسراء1



16    سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم 

 

کسانی است که بـر قامـت آن  ِن آازقرآن،  راستی، ثمرات مبارک و برکات عدیدهبه
ــانده،  ــانه پوش ــل خالص ــه عم ــروغش جام ــیمای ُپرف ــت را از س ــار مهجوری غب

هـا را اش، سرزمین دلصحیفه مطهری است که آیات آسمانی ،قرآن .گیرندبرمی
 یطفــرت و افــراطهــای آدمــی را از بخشــد و گامســالمت و طراوتــی ملکــوتی می

 باشد. مصونیت داده، به کمال راستین رهنمون می
هـای بـه آموزه ازپـیشیشبرهنـگ، رو، بایسته است که متولیان امر دیـن و فازاین
های مختلف، آن را الگوی رشد و تعـالی بخش قرآن توجه کنند و در عرصهکمال

پیشرفت و برای انداز روشنی را آحاد جامعه  قرار دهند تا به توفیق رحمانی، چشم
 گر باشیم.سعادت کشور نظاره

رود، بـرای مـیامید است اثر حاضر که در نوع خود کاری درخور توجه به شمار 
ــانهم ــا گ ــد و راهگش ــد ، مفی ــا را از نظرباش ــز م ــرم نی ــدگان محت ــاو خوانن و  ه

 قرار گیرد. مدنظرمند سازند تا در آثار بعدی، سازنده خود بهره هایپیشنهاد
در پایان، ضمن تشکر از نویسندگان فاضل و فرهیخته این کتاب، از همه کسـانی 

ویژه از زحمـات انه تـالش نمودنـد، بـهدهی آن صـادقسازی و سامانکه در آماده
اکبر مـؤمنی، ریـیس محتـرم گـروه تـأمین منـابع علی ینوالمسلم االسالمحجت

 نمایم.تبلیغی، سپاسگزاری می
 

 سعید روستاآزاد
 معاون فرهنگی و تبلیغی

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم



 

 

 

 سخن آغازین

یربـاز مطـرح بـوده اسـت؛ امـا بحث از آیین و روش زندگی به مفهـوم عـام، از د
به عنوان یک اصطالح، در گذشـته بـه صـورت مسـتقل « سبک زندگی»موضوع 

بلکه بخشی از محتوای آن، در ضمن مسایل دیگر، مانند آیین  است؛ مطرح نبوده
بـا ایـن « سبک زندگی»و آداب و برنامه زندگی عنوان شده است. خاستگاه بحث 

گـذرد و قـرن مییـک کـه از عمـر آن،  1گرددغرب برمیجهان عنوان خاص، به 
؛ امـا آنچـه در اسـت غربیـانبیشتر ناظر به شیوه زندگی غربی و همسو با فرهنگ 

این نوشتار به دنبال آن هستیم، تبیین سبک زندگی خانواده قرآنـی اسـت. در ایـن 
رهبر معظـم مین می شود. أت به طور توأم سعات دنیا وآخرت انسان ،سبک زندگی

 فرماید: می ـ مد ظله العالیـ ای الّله خامنهآیت انقالب،
هم سعادت دنیاسـت و هـم  ،یعنی آنچه که در آن ،زندگی اسالمی ـ ایرانی

هم رفاه مـادی هسـت هـم تعـالی معنـوی. همـه چیـز در  ،سعادت عقبی
 2جمع است. ،اسالمی هزندگی اسالمی و حیات طیب

 یی سبک زندگشناسمفهوم

« سـبک»است. معادل واژه « زندگی»و « سبک»ژه ب از دو وا، مرکّ سبک زندگی
                                                           

 .۹۶، ش ۱۳۹2فروردین و اردیبهشت سال  ؛معارف. مجله 1
 .2۶/۰7/۶8 ؛رهبر معظم انقالب . از سخنان2
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طـرح امـروزین  1اسـت.« tyleS»و در زبان انگلیسی، « اسلوب»در زبان عربی، 
م( بود و سپس، توسط پیروان 1922بار توسط آلفرد آدلر )این موضوع، برای اّولین

  2او گسترش یافت.
عنـاوینی وجـود نداشـته اسـت؛ امـا « سبک زنـدگی»عنوان  ،در ادبیات اسالمی

رســوم در مــورد  و ماننــد: دأب، ســیره، زّی اســالمی، ملکــات اخالقــی و آداب
سـوم ر و آداب»کـه گفتـه شـده: دهنـد؛ چنـانجامعه، همان حقیقت را نشان می

 3«منزله آیینه افکار و خصوصیات اخالقی آن اجتماع است.به ،اجتماعی
نان به اسـالم و ، شیوه خاص زندگی فردی و اجتماعی است که متدیسبک زندگی

س انعکـانـد و در رفتارشـان نکبه آن عمل می ،جامعه اسالمی درمؤثر  هایگروه
واره خاّص زندگی است که به یک فـرد، خـانواده یـا سبک زندگی، نظام 4د.یابمی

در  ــ مد ظله العالیـ  انقالب معظم رهبر 5جامعه با هویت مستقل اختصاص دارد.
 فرماید: این زمینه می

هـدف  ؛اسـت یر مـا از زنـدگی، تـابع تفسـیو سبک زندگ یاجتماعرفتار 
ن کنـیم، بـرای خودمـان زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معیّ 

ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خـود، یـک سـبک زنـدگی بـه مـا 
ایمـان اسـت. یـک  ،شود. یـک نقطـه اصـلی وجـود دارد و آنپیشنهاد می

ـ هدف زندگی را ـ به آن ایمان پیـدا کنـیم. بـدون  هدفی را باید ترسیم کنیم

                                                           
1. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/7593/94788 
2. http://qabasat.iict.ac.ir/article_17771_60d43475097eb1497fe626a797a1b32f.pdf 

 .۳۶8، ص ۶؛ ج فی تفسیر القرآن المیزان ؛. سید محمدحسین طباطبایی3
 .۶، ص ۱8۵ش ؛ معرفتمجله . محمدتقی مصباح یزدی؛ 4
؛ دین و سبک زندگیمحمدسعید مهدوی کنی؛ . ۱۶؛ ص همیشه بهاراحمد حسن شریفی؛ . 5

 به بعد. ۴۶ص 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/7593/94788
http://qabasat.iict.ac.ir/article_17771_60d43475097eb1497fe626a797a1b32f.pdf
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کـار درسـت انجـام  ]و[ پذیر نیستها امکانایمان، پیشرفت در این بخش
   1.گیرد؛ بر اساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شدنمی

 بایستگی بحث سبک زندگی

اجتمـاعی،  ترین نهادترین و مقدسخانواده از ابتدای تاریخ تاکنون، به عنوان مهم
ها بوده است. بهادادن به ایـن بنـای مقـدس، ها و تمدنزیربنای خاستگاه فرهنگ

اسـت. گردیـده سبب اصالح جامعه شده و غفلت از آن، موجب سقوط اجتماع 
بـرای  یبسـتر ،شـودمحسـوب می ترین نهادمقدس که از نگاه اسالم نیز خانواده

در  ،تشکیل جامعـه سـالم ،ینهمچنآید. آرامش، تربیت و رشد نسل به شمار می
ترین بنای زنـدگی، مایـه محبوب عنواناز آن به رو،. ازایناستسالم  خانواده گرو

َحـَّ  َما ِمْن َشـی»فرمود:  رسول خدا 2آرامش و از آیات الهی یاد شده است.
َ
ٍء أ

َوَجل  ِمْن َبیٍت ی   ِه َعز  کاِح ِإَلی الل  ْسََلِم ِبالنِّ  بلندمرتبـه، چیز نزد خداونـدهیچ 3:ْعَمر  ِفی اْْلِ
 «  شود.ای نیست که با ازدواج آباد میتر از خانهمحبوب

، به قدری است که حفظ این حـریم، بـه همگـان توصـیه حرمت و قداست خانه
 آن شود:  حریم ، کسی حق ندارد بدون اجازه واردبه همین جهتشده است. 

ْدُخُلو  بُ  ُنو  ال تا َينا آما ا  لَّ يها ُمو  يا أا ذلِّ ُتسا ْأِنُسذو  وا ْستا ی تا تَّ ْْ حا يرا ُبيوِتُك يوتًا غا
لی ُرون عا كَّ َا ْْ تا ُك لَّ عا ْْ لا ُك يٌر لا ْْ خا ْهِلها ذِلُك ! دیـاآورده مانیای کسانی که ا 4:أا

ی غیر از خانه خود وارد نشوید؛ تا اجازه بگیریـد و بـر اهـل آن یهاخانه در
 شاید متذکر شوید. .تخانه سالم کنید. این، برای شما بهتر اس

                                                           
1. http://farsi.khamenei.ir/speech-contenet?id=21252 

 . 2۱ :. ر.ک: روم2
 .۳28، ص ۵؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 3
 .۴28، ص ۱۴؛ ج فسیر نمونهتر.ک: مکارم شیرازی و دیگران؛  ؛27 :. نور4
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 کنـد.خطر مهمی است که جامعـه امـروز را تهدیـد می ،زدایی از خانوادهتقدس
های نامشروع خـود که قداست خانواده را مانعی در برابر خواسته جاهلیت مدرن

 نماید. سازی میزدایی از آن فرهنگ، با همه توان، در جهت قداستبینندمی
 یمدع هایغرب گردد وبه جامعه غرب برمی ،سبک زندگی مصطل  هگرچه پیشین

 تیبشـر یبـرا یسـعادت، رفـاه و خوشـبخت سـبک زنـدگی، و رفتاری الگوهای
رفـاه و  ،نه تنهـا نتوانسـت سـعادت ،سبک و الگو نیکه ا دیینپا یرید ی، ولندشد

 یبسـیار یهایو نابسامانمشکالت  کهبلبه ارمغان آورد،  تیبشر یکرامت را برا
 .باید ارایه شود دیگر سبک زندگی خانوادگِی  ،بنابراین .ردرا به وجود آو

 خانواده مقـدس و آرمـانی را  تشـکیل داد؛توان های قرآنی، میبا استفاده از آموزه
زمـانی  فرا ،بخش آنو تعلیمات حیات هاست، قانون زندگی همه انسانزیرا قرآن

، پایبنـد باشـندرآنـی ای است. اگر جهانیـان بـه بایـدها و نبایـدهای قمنطقه و فرا
توانسـت  پیـامبر اینکـهخواهند داشت.  یجامعه مطلوب و زندگی سعادتمند

را تشکیل دهد و در زمانی محدود بر بخشي عظـیم  النبیةجامعه قرآنی مدین
های قرآنی بود. امروزه علت افـزایش از جهان تسلط یابد، به جهت عمل به آموزه

گیری فاصـله را باید جتماعی و خانوادگيها و مشکالت فردی، ابرخی ناهنجاری
 .دانستاز معارف بلند وحی 

خانواده و دیگر مسایل مربوط به آن، مـد نظـر  یگیردر شکل یقرآن یهااگر آموزه
از مشکالت خانواده، مانند طالق به وجود نخواهـد بسیاری  ،تردیدبیقرار گیرد، 

اده، عمـل بـه معـارف و خـانو یهارفت از مشکالت و آسـیبآمد. تنها راه برون
قرآن نیـز بـا  .است که بر همه جوانب زندگی سایه افکنده استقرآن  بلند مفاهیم

  کند:معرفی خانواده الگو، به حیات طیبه اشاره می
ِملا صاِلحًا ِمْن  ْن عا ر  ما

كا ْو ُأْنثی ذا ًَ وا  أا ذ با يِّ يذاًط ِّا ذُ  حا نَّ ُنْحِييا لا َا وا ُهوا ُمذْؤِمٌن 
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ْجِز  نا ْْ لا ُه نَّ نا  يا ْحسا ْْ ِبأا ُه ْجرا ُلون أا ْعما  یکـار ـ از مرد یا زن ـ هرکس 1:ما كاُنو  يا
زنده خـواهیم داشـت و  کاو را به حیاتی پا ایمان باشد، قطعاً  شایسته کند و با

پـاداش خـواهیم  ،نـدهدبر پایه بهترین کاری که انجـام مـی ،یبه چنین کسان
 داد.

دهند؛ یعنی صال  انجام میعمل هایی است کهبه، سبک زندگی انسانحیات طی
 خانواده مطلـوب ؛ناپاکی و، پیراسته و منزه از هر پلیدی، ستم، زشتی کزندگی پا

ای اسـت کـه همـه اع ـای آن، نیکوکـار و برخـوردار از خـانواده ،از منظر قرآن
 .باشندف ایل معنوی و اخالقی 

 علیرضا انصاری
 اللهیحسین سیف

 

                                                           
 .۹7 نحل: .1





 

 

 

 آثار و برکات ازدواج
يامی ْنكُحو أا  وا » ْْ   ْْلا اِلحينا  وا  ِمْنك  1«ْْ ِعباِدكُ  ِمْن   لصَّ

 اشاره

 و جـوان دو همـدلی و همسـری و آغازی بـرای خانواده لیهاّو  بنای سنگ ،ازدواج
 و اندیشـه سـایه در تواننـدمی هاانسـان اسـت. همسران پیشرفت و بالندگی زمینه
 چیره زندگی هایفرازونشیب و هاناکامی بر شایسته، زندگی پناه در واقعی و ایمان
 ،روازایـن .نمایند عبور استوار و مصمم ،و ناامیدی شکست هایوادی از و شوند

 انخداونـد مسـلمان و مقدس معرفی شده است یبنای خانواده به عنوان ،در اسالم
 مکلف نموده است:  ،ددادن جوانان مجّر سروسامان بهرا 

ْنكُحو  وا  ْْ   ْْلايامی أا اِلحينا  ل وا  ِمْنك ْْ  ِمْن  صَّ ْْ  وا  ِعباِدك ر ءا  يكوُنو  ِإْن  ِإماِئك قا َُ 
ُْ يُ  ْضذِل ِ  ِمذْن   للَّ ُ  ْغِنِه  .دهیـد همسـر را خـود همسـرِ بی زنـاِن  و مـردان 2:َا

 تنگدسـت و فقیـر اگـر .را درسـتکارتان و صـال  کنیزان و غالمان همچنین،
 .سازدمی نیازبی را آنان خود ف ل از خداوند ،باشند

  تفسیر

ترین طرق مبارزه بـا فحشـا کـه ازدواج به یکی دیگر از مهم ،در آیات مورد بحث
                                                           

 .۳2. نور: 1
 .۳2نور: . 2
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 این اسـت کـه ،راه درست زیرا است؛ تکلف است، اشاره شدهریا و بیآسان، بی
 ؛ز وارد شـدیـبرای بر چیدن بساط گناه، باید از طریق اشباع صحی  و مشروع غرا

د. مؤثر نخواهد افتـا «مبارزه مثبت»بدون  «مبارزه منفی»گونه هیچ ،به تعبیر دیگر
ْنِكُحذو   ْْلايذامی»فرمایـد: در نخستین آیه مورد بحـث مـی رو،ازاین ْْ وا  وا أا ِمذْنُك

 ْْ ْْ وا ِإماِئُك اِلِحينا ِمْن ِعباِدُك را همسر  دهیـد و  خود همسرِ بی مردان و زناِن  1: لصَّ
  «.غالمان و کنیزان صال  و درستکارتان را ،همچنین

ی زنـی اسـت کـه شـوهر ادر اصل به معنـ ،م(ی  )بر وزن ق   «می  ا  »جمع  ،«امییا  »
تمـام  ،به مردی که همسر ندارد نیز گفته شده است و به این ترتیـب ،سپس .ندارد

 خواه بکـر باشـند یـا بیـوه. تعبیـر ؛ندادر مفهوم این آیه داخل ،دزنان و مردان مجّر 
ْنِکُحوا»
َ
 اختیاری و به میل طرفین یینکه ازدواج امربا ا ـ )آنها را همسر دهید( «أ

؛ هـا را فـراهم سـازیدآن، مفهومش این است که مقدمات ازدواج ـ  است وابسته
های مالی در صورت نیاز، پیـداکردن همسـر مناسـب، ککم مقدماتی همچون:

 مشـکالتی کـه معمـوالً  له ازدواج، و باآلخره پادرمیانی بـرای حـّل ئتشویق به مس
مفهوم آیـه بـه قـدری وسـیع اسـت کـه  .پذیر نیستیگران انجامبدون وساطت د

 شود. شامل می بارهدر این را می ر  و دِ  یو سخن یهرگونه قدم
هـا کند که مسلمانان در همـه زمینـهاصل تعاون اسالمی ایجاب می ،کبدون ش

دلیل بـر اهمیـت  ،ولی تصری  به این امر در مورد ازدواج ؛کنند کبه یکدیگر کم
تا به آن پایه است که در حدیثی از امیر مؤمنـان  ،لهئاست. اهمیت این مسویژه آن 

  خوانیم:می علی
ْفَضل  

َ
َفاَعاِت  أ ْن  الش 

َ
َمـا َحّتـی ِنَکـاٍح  ِفـ  اْثَنـْیِن  َبـْیَن  َتْشَفَع  أ ـه  َبْیَنم   2:َیْجَمـَع الل 

ی کنـی آن است که میان دو نفر برای امـر ازدواج میـانجیگر ،بهترین شفاعت
                                                           

 .۴۵7، ص ۱۴ ؛ جتفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .1
 .۳۳۱، ص ۵ ؛ جیالکافیعقوب کلینی؛ بنمحمد .2
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 .تا این امر به سامان برسد
 نیز فرمود:  امام کاظم

وَن  ِه  َعْرِش  ِبِظلِّ  َثََلَثٌة َیْسَتِظلُّ ـا    -اْلِقَیاَمِة  َیْوَم  الل  ََ ََ أَ و  ََ ـٌل  ه  َرج  َیْوَم ََل ِظل  ِإَل  ِظلُّ
ْو َکَتَم َله  ِسّرا  

َ
َدَمه  أ َْ ْو أَ

َ
ْسِلَم أ روز قیامـت در سـایه انـد کـه در سـه طایفـه1:اْلم 

ل یکسی که وسـا ؛ای جز سایه او نیستعرش خدا قرار دارند، روزی که سایه
را فراهم سازد، و کسی که به هنگام نیـاز بـه خـدمت،  تزویج برادر مسلمانش

ای برای او فراهم کند و کسی که اسرار برادر مسلمانش را پنهـان کنندهخدمت
 .دارد

مومی و بهانه همگانی برای فرار از ازدواج و تشـکیل ع عذر تقریباً  ککه یجا آن از
 ،قـرآن بـه پاسـخ آن پرداختـه ،له فقر و نداشتن امکانات مالی استئمس ،خانواده

 ؛نگـران نباشـید و در ازدواجشـان بکوشـید نفرماید: از فقـر و تنگدسـتی آنـامی
ـه  ِمـْن َفْضـِلِه » :چراکه ْغِنِمم  الل  َقراَء ی  وا ف  ون   ،گـر فقیـر و تنگدسـت باشـندا 2:ِإْن َیک 

  .«سازدنیاز میرا از ف ل خود بی نخداوند آنا

 محورها

برکـات  آثـار ودارای  ،های حیات بشرترین پدیدهبه عنوان یکی از مقدس ،ازدواج
 شود:ها اشاره میبه برخی از آن در ذیل، فراونی است که

 حفظ دین .1

دارد نگاه می هوسهوت و هوا و قلعه محکمی است که انسان را از شّر ش ،ازدواج
نرود که شهوت انسان در نظام آفرینش،  یادمانکند. البته و دین انسان را حفظ می

                                                           
 .۴۶، ص 2۰ ؛ جهوسائل الشیع . شیخ حّر عاملی؛1
 .۴۵8، ص ۱۴ ؛ جتفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .2
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اینکه سبب بقا و تداوم حیات و نسـل  ازجمله ی است؛های بسیارحکمتدارای 
و بـر اسـاس مـوازین دینـی مـدیریت  شـودکنتـرل ن درستیبهاما اگر  ؛بشر است

. از انـدازدمی بسیاری هاست که انسان را به دام گناهان کبیرنگردد، غریزه سرکشی 
ی نـکنتـرل دینـی و عقالهـای ترین راهیکی از مهم ،موقعبه ازدواِج ، دیدگاه اسالم

 فرماید: می خدااست. رسول شهوت
ول  َیا َوْیََل  ه  َیق  ِه ِإَل  َعج  َشْیَطان  ََ ِف  َحَداَثِة ِسنِّ ـ  َما ِمْن َشابٍّ َتَزو  ا ِمنِّ ََ ْ  َعَصَم َهـ

َث  ل  ِث اْلَباِق  ْی ث  ل  َه اْلَعْبَد ِف  الثُّ ِق الل  هیچ جـوانی نیسـت کـه در اوان  1:ِدیِنِه َفْلَیت 
وای بـر مـن! وای بـر " :دزنمگر اینکه شیطانش فریاد می ،جوانی ازدواج کند

 مانـدهباقی حفـظ بـرای بایـد ،پـس ".دینش را از من حفظ کرد سومیکمن! 
 .سازد پیشه الهی تقوای ینش،د

 آرامش .2

 گـردد، آرامـش و امنیـتترین نیازی که در پرتو ازدواج، بـرآورده و تـأمین میمهم
توجه اسـت کـه که در سرشت انسان ریشه دارد، چنان قابل خاطر است. این نیاز

خاطر از طریق ازدواج را یکی از آیات خـود خداوند در قرآن کریم، ایجاد آرامش 
کـه کسـی موجب آرامش و امنیت دل است.  ،همسر ،بنابراین .ی کرده استمعرف

ــاطفی،  ــاه ع ــتن پناهگ ــودگی و نداش ــایی، بیه ــاس تنه ــوانی بااحس ــل ج در اوای
شـود. ایـن پیونـد گریبان است، بـا ازدواج بـه جایگـاه امـن رهنمـون میبهدست

ین و در برابر امـواج سـهمگ ،شود همسران با اتکای به همدیگرسبب می ،مقدس
بـه زنـدگی  ،های زندگی مقاومت کنند و بـا امیدبخشـیدن بـه همـدیگرگرفتاری

ذَ  »فرمایـد: خداونـد متعـال می ،روازایـن .آمیز خود ادامه دهندمحبت ُهذوا  لَّ
                                                           

 .8۹؛ ص الجعفریاتاشعث؛ بنمحمدبنمحمد. 1
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ها ِليا  ْوجا لا ِمْنها زا عا ط  وا جا ْفس  و ِحدا ْْ ِمْن نا ك قا لا يهانا ْسكُ خا او خدایی اسـت کـه  1:ِإلا
تـا در  او قـرار داد [جـنس]فرد آفریـد و همسـرش را نیـز از  شما را از یک ه[هم]

 .«بیاساید شکنار
یرووا   فرُوو  ُن ووَلن اس ن  چوووپ ِوویس 

 

وو   د  از حوووا برُوو    2کووی توانن
 

نیز چشمگیر است. امـام  بیتدر سخنان اهل ،زابودن ازدواجتأکید بر آرامش
ْفـَت َبیَنـه  َو »درباره ح ـرت آدم و حـّوا فرمـود:  علی ل 

َ
َلقَتَمـا َلـه  أ ََ  ٍَ ْو

ََ َبـیَن 
 ،یآرامش و سکونت آفریـد برای را و همسری که او بین آدم [خدایا!] 3:َسـکنا  

ـْزِویج  »فرماید: نیز می ح رت رضا .«نس و الفت ایجاد کردیاُ  ِة الت  ن  ِمَن السُّ
ن   َما ه  َساء  ِإن  یَل َسکنا  َو النِّ َه َجَعَل الل  یِل ِِلَن  الل  ت سـنّ  ،ازدواج در شـب 4:َسکٌن  ِبالل 

 .«انداست؛ زیرا خداوند شب را سبب آرامش قرار داده و زنان هم سبب آرامش
البته در اسالم برای هریک از زن و شوهر، وظایفی تعیـین شـده کـه عمـل بـدان 

مندی، آرامش و آسایش خـاطر زوجـین را فـراهم آورد. بـدیهی تواند رضایتمی
سـن معاشـرت زوجـین تنها با ُح  ،حیط خانه و خانوادهداشتن ماست که گرم نگه

افتـد کـه مـرد و زن بـه و این زیبایی در رفتار، هنگامی اتفاق می پذیر استامکان
از دیگری سـر زد،  در این باره کوتاهی یا اشتباهی اگر و وظایف خود عمل نمایند

 گذشت و بخشش را سرلوحه زندگی قرار دهند. 
شرعی و عرفـی بـا گذشـت همـراه گـردد، خانـه و  شک، اگر عمل به وظایفبی

 برنـدشود و همسران از زندگی خود لذت میبهشتی تبدیل می ف ایی خانواده به
بـه  تـرتواننـد بهتـر و مطمئنآرامش و امنیـت، خـود و فرزندانشـان می هو در سای

                                                           
 .۱8۹. اعراف: 1
 .2۴2۶، بیت ۱؛ دفتر مثنوی معنویالدین محمد مولوی؛ جالل. 2
 .27، ص 2۵؛ ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 . ۳۶۶، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد4
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 .اهداف خویش دست یابند

 تکمیل و تکامل .3

کنـد. زن و مـرد سوی کمال هدایت میبه ازدواج، آدمی را در ُبعد مادی و معنوی
و  ،زنان هیابند؛ زیرا دختر وارد جرگشدن دست میکامل به حّس  ،ازدواج هدر سای

گیـرد کـه خصوص زمانی شـکل میبه ،شود. این امرمردان وارد می هپسر در زمر
احسـاس  ،آن هبا معنویـت همـراه باشـد و زن و شـوهر در سـای ،پیوند زناشویی

های مـادی و امـا اگـر ازدواج بـا هـدف ؛تر شـوندو به خدا نزدیـکآرامش کنند 
بسـا از همـان روزهـای نخسـت، های حقیر حیوانی صورت بگیـرد، چهخواسته

را  بختی زن و شـوهرنگون همای ،ها شروع شدهها و اضطرابها، ناراحتیگرفتاری
 د.نمایمی فراهم
 تنها خداوند اسـت، توحیدی اندیشه هو بر پای فرهنگ الهی درذکر است که شایان

: اندشـده آفریـده جفتمخلوقات  ندارد و تمامکار کمک و همسرکه احتیاجی به 
یوا ِمْن كلِّ » ْْ  ء  شا ك لَّ عا يِن لا ْوجا ْقنا زا لا كَّ خا َا  ؛و از هر چیزی جفـت آفریـدیم 1:ُرونتا

هـر  زوِج  چنین اقت ا کـرده کـه حکمت الهی همچنین، .«شاید که متذکر شوید
باید از جنس خود او باشد تا بتوانند با یکدیگر ارتباط جسمی و روحـی  ودیموج

ده و نیازهای غریزی، روانی، عاطفی، مادی و معنوی یکدیگر را بـرآور نندبرقرار ک
 مهـم تصـری  کـرده هدر آیات متعددی بر ایـن نکتـ خداوند ،جهتبدین .ندساز

ْْ أا : »است ْنُفِسذك ْْ ِمذْن أا ك لا لا عا ُ  جا خداونـد بـرای شـما از جـنس  2:ْزو جذاً وا  للَّ
 .«خودتان همسرانی قرار داد

یکـی و آفریـده  الزمه یکدیگر را زن و شوهرش، حکمتبر اساس  پروردگار متعال
                                                           

 .۴۹. ذاریات: 1
 .72. نحل: 2
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ها انسـان کـه؛ چنانقـرار داده اسـت ، نیاز بـه همسـررا هابزرگ انسان از نیازهای
کننـد. احسـاس میدر درون خـود  ،و وجـدانی بدیهی طوربهرا  ایچنین خواسته

غریـزه  گویی بـهپاسـختنها بـرای تـأمین نیـاز جنسـی و  ،احتیاج انسان به همسر
هـم دادن به زندگی دنیایی خـود و هم در سروسامان ،بلکه انسان ؛نیست انیشهو

رسـول . اسـتهمسـر  مندنیاز خویش، تکامل روحی و ایمانیو در سیر معنوی 
َحَّ   َمْن »فرماید: می اکرم

َ
ْن  أ

َ
هَ  َیْلَقی أ ـرا  َفْلَیْلَقـا    َتَعاَلی الل  َطم   1:ِبَزْوَجِتـِه  َطـاِهرا  م 

 [ازدواج کنـد]پس باید  ،کسی که دوست دارد خدا را پاک و پاکیزه مالقات نماید
 .«و با همسرش به مالقات خدا برود

َحَّ  ِإلَ  ٍء َشیَما ِمْن »فرماید: آخرین پیامبر الهی در بیانی دیگر می
َ
َوَجـل  أ ـِه َعز  ی الل 

کاِح ِمْن َبیٍت ی   ْسََلِم ِبالنِّ تر از محبـوب ،بلندمرتبه نزد خداونِد  چیزهیچ 2:ْعَمر  ِفی اْْلِ
 تـوان گفـتمی ،اساسبراین .«شودای نیست که در اسالم با ازدواج آباد میخانه

 .اســت ارزش کمتــری برخــورداراز  نــزد خداونــد ،کنــدکســی کــه ازدواج نمی
ذَ : »فرمود خداولرس ابر  ز  کسـانی  ،ترین مردگـان شـماپست 3:ال  َمْوَتاکم  اْلع 

 .«اندرفتههستند که ازدواج نکرده و عزب از دنیا 
ح رت پیروی کند، نزد آن ت هرکس از سنّ  .است ت پیامبر اکرمسنّ  ،ازدواج

 علـیسـبب اسـت کـه مـوال بدینشـود. و محبوب او می یابدمیخدا تقرب 
 :فرمود

ِه » وَل الل  وا َفِإن  َرس  ج  ْن یَ  َتَزو 
َ
َحـَّ  أ

َ
ِتی َقـاَل َمـْن أ ـن  ِتی َفـِإن  ِمـْن س  ـن  ِبـَع س  ت 

ْزِویج از  ،دوست دارد که هرکس فرمود خدا رسول زیرا ؛ازدواج کنید 4:الت 
                                                           

 .8۹ص  ؛الجعفریاتاشعث؛ بنمدمحبنمحمد. 1
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 .«از سّنت من است ،ازدواج درستی کهبه ؛ت من پیروی کندسنّ 

 عبادت پاداش افزایش .4

، از آدمـی اسـتشـیطان  مایـه دوری زدواج عالوه بر اینکه سبب حفظ دیانت وا
د. امــام بخشــمــیارزشــی م ــاعف را نیــز نــزد پروردگــار متعــال  ویعبــادات 

ْفَضل  ِمْن َسـْبِعیَن َرکَعـة  ی  َرکَعَتاِن ی  »فرماید: می صادق
َ
َ  أ َتَزوِّ یِمَما اْلم  یَما َصلِّ َصـلِّ

ْعَزب  
َ
از هفتـاد رکعـت کـه شـخ   ،خوانـده متأهـل میکـ یدو رکعت نماز 1:أ

شخصـی نـزد امـام  :گویـدقـّداح میو نیـز ابـن «برتر است ،خواندهمسر میبی
پـدرم  فرمود:آن ح رت فرمود: آیا همسر داری؟ عرض کرد: نه.  .آمد صادق

فرمود دوست ندارم که دنیا مال مـن باشـد و شـبی را بـدون همسـر بخـوابم. می
 نها به نماز ایستاداز شب ،رکعت نماز که مرد متأهل بخواندفرمودند: دو  ،سپس

بعـد پـدرم هفـت  و باشـدمیبرتر است،  همسربی ی کهمرد گرفتِن و روزها روزه
ــرد داد و  ــه آن م ــار ب ــان داددین ــه ازدواج فرم ــاهآن. او را ب ــه  گ ــود ک ــدرم فرم پ

ْر »فرمود: چنین می خدارسول
َ
ه  أ ْهَل َفِإن  وا اِْلَ  َ ِخ ق  َلکـْم ات  زن بگیرید که برای  :ََ

 2.«بهتر است ،گشایش روزی شما

 افزایش رزق .5

شـود بسـیاری از جوانـان ازدواج باعـث می ،ترس از مخارج زندگی و تنگدستی
 در آینـده، نتواننـدکـه  بیم دارنـد و در واقع، نوعی از آن سر باز زنندیا به و نمایندن

گزافها آن بسیاری از ،روایناز .ن کنندتأمی را شانزندگی خود و همسر و فرزندان
بـا ایـن د. آورنـ، عروسی، تهیه منزل و لوازم زندگی را عـذر میعقدمخارج بودن 

                                                           
 .۳28ص همان؛ . 1
 .۳2۹ص  همان؛. 2



   31  آثار و برکات ازدواج

 

خداوندی که که آن حال ؛برندبهترین اوقات جوانی را در تجرد به سر می ،هابهانه
 ،کنـد ازدواج کسی اگر است داده کران است، نویداش صادق و قدرتش بیوعده

ر ءا  وُنو كُ يا  ِإْن : »نماید ایجاد گشایش او روزی رد قا ُْ يُ  َُ ْضذِل ِ  ِمْن   للَّ ُ  ْغِنِه اگـر  1:َا
نیـز  امـام صـادق .«سـازدمی نیازبی را آنان خود ف ل از خداوندفقیر باشند، 

ـ»خصوص فرموده است: ایندر َسـاَء ِبالل 
َ
یَج َمَخاَفـَة اْلَعیَلـِة َفَقـْد أ ـْزِو ِه َمْن َتَرک الت 

ن   کسی که از ترس فقر و تنگدستی ازدواج نکند، به خداوند گمان بـد بـرده  2:الظ 
  .«است

آن چیـزی اسـت کـه در اذهـان مـردم  بنابراین، از دیدگاه اسالم، ق یه به عکـِس 
شود، بلکه سبب گشایش تنها تشکیل خانواده سبب تنگدستی نمیاست؛ یعنی نه

 یـات نیـز بـدین امـر اشـاره گردیـده اسـت.گردد. در آیات و روادر روزی نیز می
ــَه َتَعــاَلی ی  »فرمایــد: می خدارســول یاَمــاکْم َفــِإن  الل 

َ
ــوا أ ج  ــن  ِفــی َتَزو  ــن  َلم  َحسِّ

ََلِقِمن  َو ی   َْ اِقِمن  أَ ََ ْر
َ
ن  ِفی أ ع  َلم  همسر خود را همسـر دهیـد مردان و زنان بی 3:َوسِّ

ششـمین امـام  .«را وسـعت دهـد نآنـا زیرا نیکـو و روهـا آن تا خداوند اخالق
َساء»فرماید: نیز می همام کَثر  اْلَخیِر ِفی النِّ

َ
در زنـان  ،بیشترین خیر و خوبی 4:أ

 .«است

 بقای نسل .6

 نسـل بقـای ،باشـدمی آفـرینش هـدف مطـابق ازدواج کـه واالی ثمرات از یکی
 هانسـل بـین پیونـد موجب فرزنددارشدن طریق از جوان همسران. است بشریت

                                                           
 .۳۳۱همان؛ ص . 1
 .۳۳۰، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد2
 .۹۱؛ ص الجعفریاتاشعث؛ بنمحمدبنمحمد. 3
 .۳8۵، ص ۳؛ ج الفقیهالیحضره  من. شیخ صدوق؛ 4
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 شـریک انسـانی جامعه اصالح در، مؤمن و صال  فرزندان پرورش با و گردندمی
 در، اسـت انسـان خلقت اساسی هدف که را متعال خالق بندگی روح و شوندمی

 .دهندمی گسترش گیتی عرصه
زاینـده را انتخـاب  در تعالیم دینی دستور داده شده به هنگام انتخاب همسر، زناِن 

  فرمود: پیامبر گرامی خدا 1ج با زنان نازا بپرهیزید.کنید و از ازدوا
َباِهی ِبک  أ

 
ی أ نِّ

َ
ْم أ َمَم یَ َما َعِلْمت  ْقطَحّت ْوَم اْلِقیاَمِة م  اِْل  هب که دانیدنمی آیا 2:ی ِبالسِّ

 به اسالم، حّتی امت شما جمعیت کثرت به قیامت روز در من راستی
  .کنممی تمباها هاامت سایر بر شما، از شدگانسقط

 آن ح رت فرمود:  همچنین،
ْن یَ َما یَ 

َ
ْؤِمَن أ ْهَل  َلَعل  ْمَنع  اْلم 

َ
ََ أ ِخ ه   ت  ْثِقل  اِْلَْرَض ِبََل ِإَلَه ِإَل   الل  َقه  َنَسَمة  ت   َ ْن یْر

َ
أ

ـه   و ]و اهـل  [ازدواج کنـد]چه چیـز مـانع آن شـده اسـت کـه مـؤمن  3:الل 
د کـه نمایـوند به او فرزنـدانی روزی بلکه خدا ؛برای خود بگیرد [همسری

  .کنند [و ارزشمندتر]سنگین  "اللهاالالهال"زمین را با گفتن 
 فرمـود: وقتـی ح ـرت یوسـف گویـد امـام صـادقسنان میبناللهعبد

 ،بعـد از مـن )در فـراق مـن( !برادرش )بنیامین( را مالقات کرد به او فرمود: برادر
( مـرا امـر امین گفت: پدرم )ح رت یعقـوبچطور توانستی ازدواج کنی! بنی
ْثِقـل  اِْلَْرَض »کرد که ازدواج کـنم و فرمـود:  یـٌة ت  رِّ ْن َتکـوَن َلـُ ذ 

َ
ِإِن اْسـَتَطْعَت أ

ْسِبیِح َفاْفَعل توانی فرزندانی داشته باشـی کـه در روی زمـین تسـبی  اگر می 4:ِبالت 
 .«این کار را بکن ،خدا بگویند

                                                           
 .۳8۶ص  همان؛. 1
 .۵۹۶، ص ۱۰؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد2
 .۳82، ص ۳؛ ج من الیحضره الفقیه. شیخ صدوق؛ 3
 .۳2۹، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد4
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کردنـد کـه در لیای الهی نیز از خدای سبحان طلب فرزنـد مـیانبیا و او ،روایناز
پیـر کـه این بـا که زکریاهای فراوانی ذکر شده است؛ چناننمونه برای آن، قرآن

ْْ »صال  خواسـت:  یشده بود و همسرش هم نازا بود، از خداوند فرزند ذ بِّ ها را
يِّ  لی ًَ ِّا ي ُدْنک ُذرِّ ًَ ِمْن لا  عطـا مـن بـه ایپاکیزه فرزند خود، طرف از پروردگارا! 1:با

 هدیه نمود. ح رت ابراهیم ایشانرا به  و خداوند نیز ح رت یحیی« مان
د: کنـتا فرزنـدی بـه او عطـا درخواست نمود نیز در زمان پیری از خداوند متعال 

« ْْ بِّ ها اِلحينِمنا  ِلیرا  عطـا ،باشـد صـالحان از که فرزندی پروردگارا! مرا 2: لصَّ
 را به او بخشید. حان نیز دعای او را اجابت کرد و اسماعیلخدای سب« .کن

 سعادت آخرتتأمین  .7

 حیـاتی مسایل تریناز مهم جوان، دختران و پسران برای همسر، انتخاب و ازدواج
 اسـت ممکـن کـه اسـت عطفی نقطه ها،انسان زندگی در زناشویی پیوند. است

 ازدواج یـک. باشـد داشـته یپ در ناکامی و شکست یا کامیابی، و پیروزی صدها
 اسـاس گـردد، روان آرامـش و جسـم آسـایش مایـه توانـدمی ،شایسـته و خوب

 و خوشــبختی موجبــات و نهــد بنیــان را دختــران و پســران بهــروزی و ســعادت
 نگرانی ترینبزرگ منشأ است ممکن ،بد ازدواج یک. آورد فراهم را آنان شادکامی

 سرتاسـر در و کنـد گذاریپایه را جوان روزیتیره و بدبختی بنای گردد، ناراحتی و
 عــذاب گــردد. رســول گرامــی اســالم و شــکنجه ترینســخت همایــ عمــر،

ـاِلَحة  »: فرمایدمی ْوَجة  الص   کـه اسـت ایـن مـرد سـعادت از 3:ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء الز 
  .«باشد داشته شایسته و صال  همسری

                                                           
 .۳8عمران: . آل1
 .۱۰۰. صافات: 2
 .۳27، ص ۵ج ؛ الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد3



34    سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم 

 

محّقـر و  هخلق و کـدبانویی در خانـاگر زن باتقوی و خوش» گوید:می1اسمایلز 
نـاپلئون   .«سـازدفقیری باشد، آن خانه را محل آسایش، ف یلت و خوشبختی می

بـه زنـان آن  ،خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانیداگر می» گوید:نیز می
زن عفیـف، خانـه بـی» نقـل شـده اسـت:2از بـالزاک  همچنین، .«ملت بنگرید

 3.«قبرستان است
 

                                                           
 یی.ایتانیبر سندهیشاعر و نو لز،یسماسامویل ا .1
 ی.نامدار فرانسو سنده  ینو ،ُانوره دو بالزاک .2

3. www.ibrahimamini.com/fa/node/257 



 

 

 

 علل کاهش ازدواج 
طً » دا فا نينا وا حا ْْ با ْزو ِجك ْْ ِمْن أا ك لا لا عا ْزو جًا وا جا ْْ أا ْنُفِسك ْْ ِمْن أا ك لا لا عا ُ  جا  1«وا  للَّ

 اشاره

ت مقدس الهی است که بـرای تـأمین نیازهـای طبیعـی بشـر تشـریع سنّ  ،ازدواج
تا خاتم االنبیـاء،  2ها و پیامبران از آدمانسان ههمو در طول تاریخ نیز،  گردیده

رو به ضـعف و متأسفانه این امر در عصر ما  هرچند 3؛اندهمگی به آن عمل کرده
ایـن  ناسپاسـان ضمن اشـاره بـه برکـات ازدواج، ،کریم قرآن است. کاستی نهاده

 : استنعمت بزرگ الهی را محکوم کرده 
لا   للَّ ُ  وا  عا ْْ  جا ك ْْ  ِمْن  لا ْنُفِسك ْزو جاً  أا لا  وا  أا عا ْْ لا  جا ْْ  ِمذْن  كذ ْزو ِجكذ نذينا  أا  وا  با

طً  دا فا ْْ  وا  حا ك قا زا يبذاِت  ِمذنا  را ِباْلباِِّذِل   لطَّ َا ذِ   وا  ْؤِمُنذونا يُ  أا ذ ِ  ِبِنْعما ْْ   للَّ  ُهذ
 از و داد قـرار همسـرانی خودتـان جـنس از شـما بـرایخداونـد  4:ُفُرونا كْ يا 

 شـما بـه هـایزهپاک از و آورد وجود به ییهانوه و فرزندان شما برای همسرانتان
 ؟کنندیم انکار را خدا نعمت و آورندیم ایمان باطل به آیا داد. روزی

                                                           
 .2۹7، ص ۱2؛ ج المیزانتفسیر سید محمدحسین طباطبایی؛ ر.ک:  .72. نحل: 1
ن  : »۳۵. بقره: 2 ْوُجک اْلج  ْنت  و  ز  ُم اْسکْن أ   «ة.و  ُقْلنا یا آد 
ی: »۳8. رعد: 3 ْزواجًا و  ُذر  ُهْم أ  ْلنا ل  ع  ْبِلک و  ج  ْلنا ُرُساًل ِمْن ق  ْرس  ْد أ  ق   «ة.و  ل 
 .72. نحل: 4
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 تفسیر

و  نمـودههای بزرگـی اشـاره به نعمت ،شودشروع می« الله» هبا کلم که مزبور هیآ
 بسـیار مهـم و را در ایجاد آرامش روحی، جسمی و بقای نسل،« همسر»جایگاه 

را رزق پاکیزه و نعمـت خداونـدی چنین تقدیری است و  ارزشمند توصیف کرده
کنند، مورد عتاب خـویش و کسانی را که این نعمت بزرگ را ناسپاسی می دانسته

 .داده استقرار 
هـای تـرین نعمتت ازدواج را از بزرگسـنّ  تفسیر المیززاندر  عالمه طباطبایی

مقصـود از نعمـت در آیـه شـریفه،  و معتقد اسـت، نمایدخداوندی توصیف می
دید هایی که از همسران پو نیز فرزندان و نوهاست مسرانی از جنس بشر آفریدن ه

 1آمدند.
بـه کسـی گوینـد کـه بـدون پـاداش، بـا سـرعت،  ،«حافد»جمع « حفده» هواژ

کـه بـه کمـک انسـان  آمـده اسـت« هانوه»ی او در این آیه به معن همکاری نماید
یباِت »مراد از  2شتابند.می کْم ِمن  الط  ق  ز   امـور: م و سببی است که شـاملمفهو ،«ر 

از بـاالترین  ،ازدواج و ثمـرات آنکه البته مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است 
ْکُفـُرون  »و « اْلباِطـِل بِ »و تعبیـر  3شـودها محسـوب میآن شـدت کیفـر ایـن  ،«ی 

 رساند.موضوع را می

 محورها

ین جنسـی تـأم نیازمنـد ،در سـنین ازدواج و دوران بلـو  ،طور طبیعیها بهانسان
جای این پرسش است که چه عواملی باعث شده جوانان رغبت  . حال،باشندمی

                                                           
 .2۹7 ص، ۱2ج ؛ فی تفسیر القرآن المیزانمحمدحسین طباطبا یی؛ . سید 1

 .۳7۳، ص ۶؛ ج مجمع البیانطبرسی؛ حسن بنف ل. 2
 .۳۱۶، ص ۱۱؛ ج نمونه تفسیر؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی3
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بـه امتیـاز تبـدیل  ،چندانی به ازدواج نداشته باشند و تأخیر در ازدواج و کاهش آن
 کنیم.می این پدیده را بررسی شود؟ در ادامه، عوامل مهّم 

 ضعف باورها .1

 هگسـتردتبلیغات  و هاجمله رسانهناگون از ، در اثر عوامل گویامروز یهاخانواده
ازدواج در  ،متأسـفانه ،روازایـن .انـدجهانی، تحت تأثیر فرهنگ غرب قـرار گرفته

باید بر اساس فرهنگ و آمـوزه قرآنـی،  کهاین رنگ شده است و حالکم ما جامعه
و تبـاهی عایـد جامعـه فسـاد   ای جـزنتیجـه ،در غیر ایـن صـورت .عمل نمایم

 1.شد نخواهد
و اگـر  اسـتازدواج  در گـرو ،گویـد ایمـان و پـاکی جوانـاناسالم میدین مبین 

 مطـابق باید بنابراین، 2.اندکردهتمام ایمانشان را حفظ  یاجوانان ازدواج کنند، نیم 
نمود تا برکات آن، شامل ازدواج  اقدام به موقع، در وقت مقرر و بهفرهنگ اسالمی

 حال فرد و جامعه گردد.
اشـتباه، ازدواج و امـور جنسـی را منـافی قداسـت گروهی بـه یامبرپر در عص

جبرییـل نـازل  . بـه همـین سـبب،کردندپنداشتند و از این امر مهم غفلت میمی
 شده و این آیه را قرایت کرد: 

ي   يا اأا َينا  ها ُنو   لَّ ُمو  ال آما رِّ يِّ  ُتحا لَّ  ما باِت ِّا ْْ   للَّ ُ  أاحا ك ُدو  ال وا  لا ْعتا ای اهـل  3:تا
و بـا ]ایمان! چیزهای پاکیزه را که خداوند برایتان حالل کرده، حرام نپنداریـد! 

زیـرا خداونـد متجـاوزان را  ؛از حـد تجـاوز نکنیـد [،این فرهنگ ناصـحی 
                                                           

ْن ِفیِهن  : »7۱. مؤمنون: 1 ْرُض و  م 
 
ماواُت و  اْْل ِت الس  د  س  ف  ُهْم ل  ْهواء  ُق أ  ع  اْلح  ب  ِو ات   .«و  ل 

، ۱۰۳؛ ج بحار األنوارمحمدباقر مجلسی؛  .2۹، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بنمحمد. 2
 .22۱ص 

 .87. مایده: 3
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 .دوست ندارد
تجاوز بـه احکـام خـدا  همنزلکردن ازدواج، بهرنگقابل توجه است که ترک یا کم

  1تلقی شده است!
رسید و گفت: من برای رسـیدن بـه ف ـیلت جهـاد بـا  باقرم زنی خدمت اما

اگر این  ؛ام! ح رت فرمود: از این فکر دور باشاز ازدواج خودداری کرده، نفس
  2گزید.آن را برمی ،که برترین زنان است زهرا هرویه مطلوب بود، فاطم

، گروهـی از چنین دستورات صریحی در سـیره و کـالم معصـومانبا وجود 
دین در مورد ازدواج توجه ندارند و از  هایفرامین و توصیهبه ویژه جوانان، به  افراد

تفـاوت بی ،های آنکنند و در برابر آسیبپیامدهای زیانبار ترک ازدواج غفلت می
 هستند.

 گریزیمسئولیت .2

مجـرد، مسـئوالن اجرایـی کشـور،  اند؛ جوانانما چهار گروه انمخاطبجا این در
در  هـا،. بدیهی است، هریک از ایـن گروههای توانمندتوده و وانانهای جخانواده
 مسئولیت سنگینی دارند. ،تشکیل خانواده امر ازدواج ودهی سامان

بـر  ، در وهلـه نخسـتجوانان باید بدانند بار اصلی و مسـئولیت سـنگین ازدواج
ای ریزی و تالش مـداوم و آمـادگی بـردر برنامه شخصهبه خود آنان است و هعهد

فرمایـد: می پذیرش مسئولیت زندگی مشترک، مسئولیت دارند. رسـول خـدا
هر شخصی که در تشکیل خـانواده کوتـاهی کنـد، جـزء خطاکـاران، نصـارا و »

                                                           
؛ ج وسائل الشیعهشیخ حّر عاملی؛  .فی تفسیر القرآن المیزانبایی؛ ر.ک: سید محمدحسین طباط. 1

 .8، ص ۱۴
 .2۱۹، ص ۱۰۳؛ ج بحار األنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 2
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، چنین کسـی بـه انحـراف بحث اّول هطبق آی 1«.آیدبرادران شیطان به حساب می
 گیرد.گرایش پیدا کرده، در صف منکران و ناسپاسان قرار می

و  ویــژه والــدینبــه ،جــوان مجــرد هخــانوادمتوجــه  در ایــن بــاره، ولیت دوممســئ
 و پذیرمخصوصًا پدر است که هم از نظر تربیتی فرزنـدان را خودکفـا، مسـئولیت

و هم در مورد ازدواجشان پا پیش بگذارند و بدانند طبـق کـالم  متدین بار بیاورند
هـا هـد بـود و نیـز آناش آتـش جهـنم خواکوتاهی در این امر، نتیجـه پیامبر

 2.نـدیهای فـردی و اجتمـاعی اوهـای اخالقـی فرزنـد و آسـیبمسئول انحراف
دارد و بـه گام نخسـت را برمـی ،در تزویج دخترش ح رت شعیب ،روایناز

قـرآن مجیـد  ،بـدین وسـیله 3.کنـدپیشنهاد ازدواج با وی را مطرح می موسی
شـمند و محترمانـه در ایـن امـر رو بـه طـور تواننددهد که والدین میآموزش می

  مقدس پیشگام باشند.
  گوید:می شرایط اخالقی جامعه غربویل دورانت درباره 

ر از مردان و زنانی کـرده اسـت کـه تنـوع در تأخیر ازدواج، شهرهای ما را پُ 
داری تـرجی  تحریکات شـهوانی را بـر وظـایف پـدری و مـادری و خانـه

عـادت ایـن  ..انـد.غالبًا از این دسـته های شبانه،دهند. مشتریان کلوپمی
رسـم روز  ،گیرد و هرزگیسرعت طبقات دیگر را نیز فرامیدسته از مردم، به

همـان تـأخیر ازدواج در اجتماعـات  ،شود. منشأ تغییرات اخالقـی مـامی
کنونی است. اگر بخواهیم علل شخصی را نیز ذکر کنـیم، پـدران و مـادران 

سـالم اسـت و زود  ،ره گناهکارند. غرایز جوانـانبیشتر از فرزندان در این با
                                                           

 .22۱ص  همان؛. 1
ُه ما : »۴۴2، ص ۱۶؛ ج العمال کنز ؛الدین متقی هندیحسامبنعلی. 2 کاح  و  ِعْند  ُدُه الن  ل  غ  و  ل  ْن ب  م 

ْم  ل  ْیهِ ُیْنِکُح  ُیْنِکْحُه ف  ل  ْثُم ع  ااْلِ ثًا ف  د  ث  ح  د   .۱۴۰، ص 7؛ ج مجمع البیان حسن طبرسی؛بنف ل«. ُه ُثم  ا ح 
 .27. قص : 3
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ولی پدران محتاط و مـادران حسـود بـرای  ؛تواند تحت قید و بند درآیدمی
پرسند. خرسندی پـدران در دادن به فرزندانشان، نخست از درآمد او میزن

مصـلحت جامعـه ند که ااین بزرگساالنسنین متوسط عمر، در پول است. 
و در  نماینـده غرایـز طبیعـی جوانـان اعتنـایی نمـیبـگیرند، را درنظر نمی

امـا  ؛شـوندگردی و عیاشی جوانان میهای هرزهحقیقت، خود مشوق سال
هسـتند، مسـایل مـالی را در برابـر سـالمت و  نگرآیندهپدران و مادرانی که 

دهند. آنـان بـا طبیعـت سعادت افراد اجتماع در درجه دوم اهمیت قرار می
بــرای تســریع ازدواج نوردیــدگان خــود، فــداکاری کننــد و همکــاری مــی

  1نمایند.می
حکومـت  اجرایـی مسـئوالن و مرداندولـت دوش بزرگی به مسئولیت همچنین،

 برسـند، حکومـت بـه صـالحان اگـر قـرآن، یهاآموزهزیرا طبق  اسالمی است؛
ــان، ازدواج راســتای هســتند کــه در موظــف ــد اساســی یهــاگام جوان  و بردارن

 حـّد امکـان در اشـتغال مسـکن و خصوص مسایلی چـون را در آنان مع الت
 سازند:  برطرف

ذذَينا  كَّ  ِإْن   لَّ ْْ ما ذذاُه ذذی نَّ ْرِض  َِ ذذ طا  أاقذذاُمو   ْْلا ذذُو  وا   لصَّ كذذاطا  آتا ذذُرو  وا   لزَّ ما  أا
ْعُروِف  ْو  وا  ِباْلما ها ِن  نا َُ  ِللَّ ِ  وا   ْلُمْنكرِ  عا ُمور عاِقبا  هرگـاه کـه کسانی همان 2: ْْلُ

 و دهنـدیمـ زکات و دارندیم بر پا را نماز، بخشیدیم قدرت هاآن به ینزم در
  .خداست ازآِن  ،کارها ههم پایان و کنندیم منکرازنهی و معروفامربه

 ؛دارنـد خطیـری مردم هستند که در این خصـوص مسـئولیت هتود ،گروه چهارم
ا نفس واحد به هانسان ههم ،اسالمی دینی و بر اساس ایدیولوژی هجامعیعنی در 

                                                           
 .2۴۱ـ2۴۰،  ص 2؛ ج بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایالت. محمد تقی فلسفی؛ 1
 .۴۱. حج: 2
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و ازدواج و  2شـوندو برادران و خواهران یک خـانواده شـمرده می 1آیندحساب می
 ههمـ ،روایناز .اجتماع تأثیر مثبت دارد در سالمت و آرامش کّل  ،آرامش جوانان

 سـازیآساناحساس مسئولیت کننـد و در  مجرد افراد آنان وظیفه دارند در ازدواج
 قش داشته باشند: ن ،سازی آنازدواج و فرهنگ

ْنِكُحو   ْْلايامی ُكوُنذو   وا أا ْْ ِإْن يا ْْ وا ِإمذاِئُك ذاِلحينا ِمذْن ِعبذاِدُك ْْ وا  لصَّ ِمْنُك
لذيْ ُ  و ِسٌع عا ْضِلِ  وا  للَّ َا ُ  ِمْن  ُْ  للَّ ر ءا ُيْغِنِه قا  همسـرِ یب زنـان و مـردان 3:َُ

 اگـر .را ارتاندرستک و صال  کنیزان و غالمان همچنین، .دهید همسر را خود
 .سـازدیم نیـازیب را آنـان خـود ف ـل از خداونـد ،باشـند تنگدست و فقیر

 .است آگاه و دهندهیشگشا ،خداوند
رسید و از فقـر شـکوه کـرد  روزی جوانی فقیر به ح ور رسول گرامی اسالم

و  فرمودند: برو ازدواج کن! بار دیگر جوان به ح ور ایشان رسـید رسول خدا
گفت: چه کـنم؟ در ایـن و در عالم خیال می شنید و به فکر رفت همان جواب را

یکی از مؤمنان او را دید و به دلجویی از او پرداخـت و چـون از مشـکل او  ،حال
او را بـه ازدواج تـو  ؛آمیز به او چنین گفت: من دختر زیبایی دارممحبت ،آگاه شد

نیـاز مـالی و  ،طریـقبـدین  . کنم و...آورم و از نظر مالی نیز کمکـت مـیدر می
ای جنسی جوان نیازمندی برطرف شد و فرمـان پیـامبر بـه اجـرا درآمـد و وظیفـه

 4محقق شد. نیکوترین شکلبه اجتماعی

 های سنگینهزینه .3

کـاهش ازدواج  هدیگری است که به پدیـد ازدواج، مانع مراسم در تجمالت رواج
                                                           

 .۱8۹: . اعراف۱. نساء: 1
 .۱نساء: . 2
 .۳2. نور: 3
 .2۵، ص ۱۴؛ ج وسائل الشیعهشیخ حّر عاملی؛  .۳۳۰، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ نبمحمد. 4
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 پدیـد جوانـان بـرای سـختی شرایط ما جامعه در، حاضر حال در. شودمنجر می
 برخـی. اسـت کـرده تبـدیل نیافتنیدست آرزویی به را آسان یهاازدواج که آمده
 خـود را عروسـی مراسـم برگـزاری تـوانامـا  ؛اندکرده ست عقدهاها مدتناجو

 سـنگینی ههزینـ نیز عروسی ساده مراسم یک برپایی حتی که خصوصبه؛ ندارند
فتـد. امی تأخیر دسته از جوانان به این زدواجا هاسال، دلیل همین دارد و به پی در

رهزینه کـه بـه صـورت های پُ های گروهی با نمایش عروسیرسانه دیگر،ازسوی
شوند، نسل جوان را به نومیدی کشانده، باعـث کـاهش آمـار تشریفاتی برگزار می

 هدربـار چشـمیهموسـنگین و چشم هیزیـجه هیـته ،شوند. همچنـینازدواج می
ها ازیـکخیابان در عروس آوردن فیلمبرداری،، تاالر، آرایشی موردیب هایهزینه

، ازدواج دیگرازسـوی جـوان داماد به تحمیلی شرایط و نجومی هایو مهریه ،سو
 .سازدمی منتفی آسان را

ای طبیعـی و همگـانی اسـت، یـزهغردر برابر این رویکرد باید گفت اگر ازدواج  
جوانان بتوانند بـدون تکلـف و  تاهمگانی باشد فرهنگ عروسی نیز باید طبیعی و 

 پرداخـت هدغدغـو یـک عمـر  مطلوب دسـت یابنـد زحمت به زندگی و آرامش
ها را بایـد کنـار چشـمیهموهای مـادی و چشموام را نداشته باشند. نگاه اقساط

. را بپـذیریم پیامبر و اهل بیت هیرسبگذاریم و با منطق و عقل، دستور قرآن و 
مراسم زیبـای عروسـی دانشـجویان و افـراد تأثیرگـذار را کـه بـه  ست کهبایسته ا

بخش آن را در آرامش هیجنتتوسعه دهیم و  ،شودهزینه برپا میصورت ساده و کم
 استحکام زندگی مشترک نشان دهیم.

 راه شـیطان بر زیرا آنان 1گران را نپذیرید؛دهد فرهنگ اسرافقرآن کریم دستور می
هایی را معلول کمبـود شخصـیت نیز چنین فرهنگ ول خدارس 2.نهندگام می

                                                           
 .۱۵۱. شعراء: 1
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و  1هزینه باشـدزنی است که کم ،بهترین و برترین زنان»فرماید: افراد دانسته و می
 2.«رهزینه باشندهایی هستند که با تکلف و پُ آن ،ترین زنانشوم

آمد و گفت دوسـت دارم بـا دسـت شـما بـه  دختری به مح ر پیامبر گویند
مـود و بـا ناو را در جمـع صـحابه مطـرح  هبرسم! آن ح رت خواستخوشبختی 

 3او را شوهر داد. ،مراسمی ساده و آموزش قرآن

 بلندپروازی .4

رتـوقعی دختـران و پسـران کـاهش ازدواج، بلنـدپروازی و پُ  یکی از عوامـل مهـّم 
سـازند و خواسـتگاران ها برای خود شخصیتی کاذب میاست؛ گاهی دخترخانم

ــف را نم ــدیمختل ــت، پذیرن ــت می و در نهای ــت ازدواج را از دس ــد. فرص دهن
عنـاوین اعتبـاری یـا معیارهـای سیاسـی،  بـه گـاهی صـرفاً  آقاپسـرها همچنین،

 رسند.نمی هرگز به زندگی واقعی ند وکنمی توجهاجتماعی و اقتصادی 
و راحتـی و آرامـش هـر دو را  4کنـدقرآن کریم زن و شوهر را به لبـاس تشـبیه می

قیمـت دار و بـازاری گرانبیشتر از لباس مـدل ،قیمتد. گاهی لباس ارزانطلبمی
باید به اصالت، اخـالق، دیانـت و سـازگاری در ازدواج  ،بنابراین .آوردراحتی می
و  اسـت، مخـالف مالک قراردادن عناوین اعتبـاریاسالم با  کهچنان نگریست؛

 5زدواج محـروم نماننـد.حتی به فکر بردگان و کنیزان نیز هسـت تـا آنـان هـم از ا
فّیه ،باالترین شخصیت جهان ،پیامبر خدا ـی  ْبـِن  ،با کنیزی به نام ص  ِبْنِت ُحی 

ْب ازدواج کرد تا به امت اسـالم مسـیر ازدواج  ْخط  آن  بیـتاهـل .بیـاموزد راا 
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 1کردند.همواره از سیره ایشان پیروی می نیز ح رت
: چنانچه خواستگار از نظر دیـن و آن ح رت در مقام راهنمایی فرمود همچنین،

 جـادر این او را بپذیرید؛ زیرا این دو شرط، اسـاس اسـت. ،اخالق مطلوب باشد
 پرسد:یم از رسول خدا موال علی

وَل  یا ِه  َرس  َقـه  َو  ؟َنَسِبِه  َدِنّیا  ِف  َکاَن  َو ِإْن  الل  ل   َ ـْوَن  ََ ْم َمـْن َتْر َقاَل ِإَذا َجاَءک 
ْم ِدیَنه  َفَزوِّ  ک  و   ِإن  ْن ِفْتَنٌة ِفـ  اِْلَْرِض َو َفسـاٌد َکِبیـٌر  ج  و   َتک  ای رسـول  2:ِإَل  َتْفَعل 

آن  چـه طـور؟ ،اش پـایین بـوداگر شخصـیت اجتمـاعی و خـانوادگیخدا! 
وگرنـه فسـاد  ؛دارای اخـالق و دیـن را رد نکنیـد فرمود: خواسـتگارِ  ح رت

 .گیردجامعه را فرا می
الشرایط بود و دوسـت داشـت اسباط در انتظار داماد جامعبنشخصی به نام علی

کسـب تکلیـف  شـد. از امـام بـاقردامادی مانند خود پیدا کند؛ ولی پیدا نمی
کنـی. در مـورد دخترانـت تـو مثـل خـود پیـدا نمی»دسـتور داد:  ح ـرت کرد.

بـه اخـالق و  ،فرمـوده اسـت در انتخـاب دامـاد گیری نکن که پیامبرسخت
 3.«گیردوگرنه فساد و فحشا جامعه را فرا می ؛و بسنده نماییددیانت ا

 بندوباریبی .5

های جنسی برای مردان و زنان، یکـی بودن کامجوییبندوباری جنسی و فراهمبی
ها را هدف گرفته اسـت. ای است که نابودی خانوادههر جامعه هایاز نابهنجاری

و پسـر، نیـاز بـه ازدواج را در  دهـد روابـط آزاد دختـرها نشان میبرخی پژوهش

                                                           
 .۵۰، ص ۱۴ج  ؛وسائل الشیعهشیخ حّر عاملی؛ . 1
 .78ص  ،2۰همان؛ ج . 2
ك  : »7۶ص  همان؛. 3 ن  ِج  و  أ  ك  ال  ت  دًا ِمْثل  ح  ْنُظْر ِفي ُد أ  ال  ت  ِلك   ف  ك   ذ  ِحم  هُ  ر   .«الل 
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 ،خـود جنسـی برخی جوانان برای ارضای غرایز؛ زیرا نگ کرده استرجوانان کم
 ،روابـط آزاد دختـر و پسـر ،در نتیجـه .کنندبه ارتباط با جنس مخالف بسنده می

 یچراکـه ازدواج را نـوع 1باشـد؛می ازدواج افزایش سـّن  کاهش و یکی از عوامل
 زمـان کـه دردرحـالی ؛داننـدمی ی خودهادی و کامجوییمحدودیت و پایان آزا

بـا هـر  ،بـه هوسـرانی پرداختـه نـدتوانهیچ تعهد و محدودیتی می، بیشانتجرد
 د.کننرابطه برقرار  ،دنشخ  یا اشخاصی که بخواه

نسـبی  یپیونـد واقع، در ولی این محدودیت ؛کندیم ها را محدودازدواج، انسان
وارد زمـین ی کـه فوتبالیستکه این مثل؛ ن هدیه داده استاست که خداوند به انسا

را  خطـانکردن و داور اخطارهـایهایی از قبیـل تبع، محدودیتبه ،شودچمن می
هـر بـازی  هنطقی نیسـت؛ بلکـه الزمـرمغی ،اما این محدودیت ؛باید تحمل کند
و پیونـد نسـبی  هخداوند ازدواج را مای» فرماید:می مپیامبر اکر سالمی است.

 2.«ارحام را به هم پیوست ،یک تکلیف قرار داد و با آن
 هگونـه فکـر کنـیم و در همـازدواج ایـن هانگاری است کـه دربـاراز طرفی، ساده

جوانان بـه  بیشترنگاه که این ترمهماز همه  خالی لیوان را ببینیم. هنیمفقط  ،مسایل
 ،سترش یافتـهازدواج، نگاهی جنسی است و چون دسترسی به روابط نامشروع گ

  این فرهنگ انحرافی باعث کاهش ازدواج شده است. ،در نهایت

 های ناموفقازدواج .6

 برخـی ،روایـناز .اسـت آفریندغدغـه ه بـرای آدمـیوارهم زندگی، در شکست
مـی خوردهشکسـت را خـویش کنند و کسـانی کـه تجربه کمتر دهندمی ترجی 

 افراد نیـز بع ی ر مشکالت نمایند.را درگی یشتنکنند کمتر خومی سعی پندارند،
                                                           

 .۶۳2؛ ص بررسی مسائل و مشکالت زنان. غالمحسین سفیدگران؛ 1
 .۱۳۴، ص 2؛ ج ةفضائل الخمس. سید مرت ی فیروزآبادی؛ 2
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 همـین .انـدیا دیـده داشته را شکست ازدواج هتجرب اطرافیان، یا زندگی خود و در
 هـایبهانـه به و در نتیجه، ایجاد کرده استها آن در ازدواج نگرشی منفی به امر،

ایـن نگرانـی را  طـالقی آمارهـا، دیگرازسوی .روندمی طفره ازدواج از مختلف،
و یـا  یسـیعح ـرت  هیرسـبـه  ،ی برخی از این گـروهحت ؛ش داده استیاافز

 اند.گویند: آنان هم ازدواج نکردهجویند و میتمسک می ح رت یحیی
 ،شـود کـه ازدواجآمده است، روشـن مـیاین کتاب هایی که در با توجه به بحث

یـد اند و آیـات و احادیـث بـر آن تأکامری طبیعی است که مردم به آن عمل کرده
آن  ،ولـی پـیش از عروسـی نیـز ازدواج کـرده بـود؛ اند. ح رت یحیـیکرده

به دالیل دیگـری نتوانسـت ازدواج  یسیعح رت  1را شهید کردند.ح رت 
بـر  دلیل قاطعی ،بنابراین 2.ازدواج خواهد کرد یمهدکند؛ ولی پس از ظهور 

پیـامبران خبـر  ههمـنکردن آن دو پیـامبر نـداریم و قـرآن مجیـد از ازدواج ازدواج
 آن معنای به، اندداشته ناموفق ازدواج نفر چند اگرکه این ترمهماز همه  3دهد.می

 ایـن از رهـایی جهـت. شـد خواهنـد شکست آن دچار در هم دیگران که نیست
 بسـیار زندگی، داشته خوبی و درست انتخاب که نمود فکر کسانی به باید، ترس
 . دارند شادابی و موفق

 مـا بـرای خـوبی الگـوی تواننـدمی که هستیم موفق ازدواجصدها  دشاه، امروزه
 تأمـل و زیـرا؛ نیسـت احتیـاط و دقت عدم معنای به، ازدواج به اقدام البتهد. نباش

فـرد  شکست صرف، اما رودمی شمار به موفق ازدواج لوازم جمله از، نگریآینده
 شود. ازدواج به تأخیر انداختن سبب نباید خاصی در زندگی مشترک،

                                                           
 .2۹8، ص 8؛ ج تفسیر آسان؛ . محمد جواد نجفی1
 همان.. 2
ْد  و  : »۳8. رعد: 3 ق  ْلنا ل  ْرس  ْبِلک ِمْن  ُرُسالً  أ  ْلنا و   ق  ع  ُهْم  ج  ْزواجاً  ل  ی   و   أ  ُسول   کان   ما و  ًة ُذر  ْن  ِلر   ْأِتیی   أ 
هِ  ْذِن ِبإِ  ِإال   ة  ِبآی ل   ل  ِلکُ  الل 

ج   .«کتاب   أ 
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 ازدواج تحمیلی .7

فرزندان خـود  هخواهند و هرچه دربارمادر، خیر و صالح فرزندانشان را می و پدر
همـین خیرخـواهی و صـالح در راسـتایگیرند، گویند و هر تصمیمی که میمی

 هبا خودخواهی یا نادانی، تیشه به ریش برخی والدین ،. متأسفانههاستاندیشی آن
های در عرصـه هـای بیجـاو دخالت ناصـواب با نظرهـایزنند و می شانفرزندان

در  مـوردبی ند. دخالـتسـازمیخود را فراهم  تباهی فرزندان موجبات ،گوناگون
ها و نظر فرزند خـویش را آن موارد است؛ یعنی خواسته هجمل از ،انتخاب همسر

همسـر  هنگامی کـهیا کنند و تحمیل می اورا به  دلخواه خود ازدواج نادیده گرفته،
آن  نابجا، مانع ها و توقعاتها، شرطشود، با بهانهمناسبی برای فرزندشان پیدا می

 ازدواج افزایش سـّن  به ،شدهازدواج باعث ترس فرزندان از  ،شوند و همین امرمی
 .انجامدمی

 گوید: خانمی می
من دختـری هجـدهکه آن و حال درآورد ساله 45 یپدرم مرا به ازدواج مرد

مـرد  آن بـهکه م. پدرم به این دلیل ربه او ندا یاهیچ نوع عالقه و مستهساله 
 ،و در واقـع هبپردازد، به این کار اقـدام کـرد آن را تواندیمقروض است و نم

هـر م   نمیبیمکه این . اکنون، پس از ازدواج، عالوه بره استمرا به او فروخت
 و به علت سـّن  کندیدرست و حسابی ندارم، شوهرم نیز با من بدرفتاری م

 1.دنزنیزیادش، دوستانم به من سرکوفت م

 سنگین یهاهیمهر .8

 که مانع ازدواج گردیده اسـت. برخـی است سالی چند ،سنگین هایمهریه تعیین
های مهریـه اسـت، زناشـویی پیونـد اسـتمرار زیاد، ضـامن همهری که باور این به

                                                           
 .۱۳۳۰۱ ماره؛ شاطالعات . روزنامه1
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 ،ایـن کـار کـه دهـدمی شـانآمـاری ن هـایامـا داده ؛کننـدن میسنگینی را معیّ 
 درصـد 78 تحقیقـی، اسـاس بر ضامن حفظ و استمرار خانواده باشد. تواندنمی

 1.دانندمی ازدواج از گریز موجب را سنگین همهری جوانان
هنگام، بـه ازدواِج  کند کـهاین امر را برای ما روشن می ،دینی دستورات مراجعه به

 خـدا رسـول. اسـت سـنگین ایهمهریـه مشـکل بـر آمـدنقیفا راهکار تنها
یر  : »فرمایدمی داِق  ََ  همچنین، .«است آن ترینسبک مهریه، بهترین 2:أیَسر     الص 

 شـود خواستگاری راحت که است این ،زن مبارکی از: »آن ح رت فرموده است
 کـابین مرد، زیرا بگیرید؛ آسان را مهریه» و نیز فرمود: 3.«باشد سبک اشمهریه و

 4.«شـودمی ایجـاد دشـمنی و کینـه او بـه دلـش در اما ؛دهدمی را زن ]سنگین[
چـون  سنگین ممکن است آثار منفی به دنبال داشـته باشـد؛ همهری دیگر،ازسوی
  د.نتوان پرداخت آن را ندار انمرد معموالً 

مشخ  شد دختـر  یتحقیقات طی، درمنزلش ساله 52 زن یک مشکوک مرگ با
هریه داشته، او را به که با همسرش بر سر م   به علت اختالفاتی پیشمقتول چندی 

 ،بـه همـین جهـت .مظنون در این پرونده، همسر او بـودتنها زندان انداخته بود و 
هـا راز ایـن دستگیر شد و تحـت بـازجویی قـرار گرفـت و بـاالخره در بازجویی

 جنایت کشف شد و گفت: 
اش کینـه انوادههریه به زندان انداخت، از او و خم خاطر به مرا همسرم یوقت

سـنگینی کـه  همهریدلیل به دل گرفتم و در طول مدتی که در زندان بودم، به 
                                                           

 .۱۰۰۰۰۴۱72۰۹۱؛ شماره خبر: جام جم آنالین وبگاه .1
 .۴۶7؛ ص نهج الفصاحهابوالقاسم پاینده؛ . 2
 .۳۴۳ص  همان؛. 3
 .58سیمای خانواده در اسالم؛ ص ؛ ر.ک: گروهی از نویسندگان .4
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کـردم و پـس از خانواده همسرم بر من تحمیل کردند، فقط به انتقام فکر می
به خانه پدرم رفتم و اسلحه شکاری او را برداشتم و به خانه مـادرزنم  ،آزادی
کنتـرلم را از  ،گیر شدیم که در یک لحظهاو در خانه تنها بود؛ با هم در .رفتم

 1دست دادم و با شلیک گلوله او را کشتم.
 

                                                           
 .۱۶۶۴، کد خبر: ۱۴/8/۱۳۹2یخ انتشار: ؛ تارحقوق نیوز وبگاه .1





 

 

 

 سازی جامعه نقش ازدواج در ایمن
ا» يها ْسكُنو  ِإلا تا ْزوا ًجا لِّ ْْ أا نُفِسك ْن أا كْ مِّ قا لا لا ْن خا ِمْن آياِتِ  أا  1«وا

 اشاره

شـد منفـی را هر سـال ر و ارزش واالی ازدواج کاهش پیدا کرده ،حاضرعصر  رد
تبـدیل شـده  اجتماعی و خانوادگی هیچیدپ هه مسئلب ،و در حقیقت دهدنشان می

طبیعـی بـه  یاین امر مقدس برای آرامش و امنیت فرد و اجتماع، نیـازاما  ؛است
هـا فسـادها و ناامنی ،هاجوامـع بشـری گرفتـار انـواع فتنـه ،بدون آن ،آمده شمار

ایـن دسـتور  ،ها حتـی پیـامبرانانسـان ههمـ ،خدر ادوار تاری ،روایناز .گردندمی
آمـده  اند. در مورد ح ـرت آدماستقبال کردهاز آن  دانسته،آسمانی را مقدس 

ناگـاه مقابـل خـود موجـود  ،وجـود گذاشـت هاو قدم به عرص هنگامی که است:
این مخلوق زیبا چیست؟ من خیلـی  !ای خداعرض کرد:  .کردزیبایی را مشاهده 

دوسـت  .اسـتندا رسید: او مخلـوق زیبـایم حّو  .کنمالقه پیدا مینس و عبه او اُ 
ازدواج آن دو  هزمین ،طریق ینبد .داری وی را مونس تو قرار دهم؟ عرض کرد: بله

 کنند: یمضرورت ازدواج و اهمیت آن را بیان  ،زیر و آیات دیگر هیآ 2.فراهم شد
                                                           

 .2۱روم: . 1
 .2، ص ۱۴؛ ج وسائل الشیعهعاملی؛  حّر شیخ . 2
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ْن  آياِت ِ  ِمْن  وا  قا  أا لا ْْ  خا ك ْْ  ِمْن  لا ْنُفِسك ْسكُنو  ْزو جاً أا  أا يها ِلتا ذلا  وا  ِإلا عا ْْ  جا ك يذنا  با
طً  دَّ وا ًَ  وا  ما ْحما ْوم   آليات   ذِلک یَ ِإنَّ  را كَّ يا  ِلقا فا کـه این های اوو از نشانه 1:ُرونتا

همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامـش یابیـد و در 
هایی است برای گروهـی کـه نشانه ،در این .و رحمت قرار داد میانتان موّدت

 .کنندتفکر می

 تفسیر

های توحید ذکر کرده، آثار آن را بسـیار را از نشانه« ازدواج» ،مزبور هیآخداوند در 
شـما  ،این امر مقدس هکند خداوند به وسیلنماید و بیان میارزشمند توصیف می

    .رساندرا به آرامش می
 آفـرینش از بعد مرحله در که را انفسی آیات از دیگری بخش ،خداوند در این آیه 

 کـه است این ،خدا هاینشانه از دیگر» :فرمایدمی و کرده مطرح ،دارد قرار انسان
  «.بیابید آرامشها آن کنار در تا آفرید شما برای همسرانی خودتان جنس از
 هـاانسـان همـه میان در و، خصوصاً  همسران میان در پیوند این ادامه کهجا آن از

 اضـافه آن دنبـال بـه ،دارد روحـانی و قلبـی کشـش و جاذبـه کی به نیاز، وماً عم
 کیـدأت بـرای ،آیـه پایـان در و «.آفریـد رحمت و مودت شما میان در و» :کندمی

 تفکـر کـه افـرادی بـرای اسـت هـایینشـانه ،امـور ایـن در»: فرمایـدمـی بیشتر
 2.«کنندمی

 محورها

 کنیم:رهایی را بررسی میمحو ،با توجه به این آیه و آیات دیگر
                                                           

 .2۱. روم: 1
 .۳۹۱ ص، ۱۶ج ؛ نمونه تفسیر؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .2
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 ازدواج یگاهجا .ا

جایگـاه ارزشـی آن روایـات بـر ازدواج در اسالم اهمیت فراوانـی دارد و آیـات و 
ْْ »فرماید: قرآن می .تأکید دارند كذ ذلا لا عا ْزو جًا وا جا ْْ أا ْنُفِسك ْْ ِمْن أا ك لا لا عا ُ  جا وا  للَّ

طً  دا فا نينا وا حا ْْ با ْزو ِجك ی شما از جنس خودتان همسـرانی قـرار خداوند برا 1:ِمْن أا
بـه  ،ایـن آیـه .«هـایی بـه وجـود آوردداد و از همسرانتان برای شما فرزنـدان و نوه

 ،داند و سپسکند و آن را موجب آرامش روح و جسم میجایگاه ازدواج اشاره می
 و ثمرات آن را نعمـِت نیز این پیوند در پایان  .شناسدبقای نسل را محصول آن می

 رساند.ارزش واالی ازدواج را می در واقع، که 2دکنمعرفی میند خداو
 هدر پیشگاه خدا بـه انـداز ،: ارزش و قداست هیچ چیزفرمودنیز  پیامبر اسالم

 فرمود:  رسول خدا 3.کانون خانواده و ازدواج نیست
َع ِعْنَد ن  ی   َِ ْرَبِع َمَوا

َ
ْحَمِة ِفی أ َماِء ِبالر  ْبَواب  الس 

َ
ح  أ وِل اْلَمَطِر َو ِعْنَد َنَظـِر اْلَوَلـِد َفت  ز 

کـاِح اْلکْعَبـِة َو ِعْنـَد  َبـاِب  َفـْتِح ِفی َوْجِه اْلَواِلَدیِن َو ِعْنَد  در چهـار موقـع  4:النِّ
: به وقت باریدن باران، بـه هنگـام شودیمعنایت و رحمت حق متوجه انسان 

زمان که دِر خانه کردن فرزند به صورت پدر از باب مهر و محبت، در آن نگاه
 .و آن وقت که عقد و پیمان ازدواج بسته شود شودیمکعبه باز 

اگر تمام دنیا را به من دهند تا یک شب بدون همسـر »فرماید: مینیز  امام باقر
 5.«پذیرمنمی ،زندگی کنم

                                                           
 .72 :. نحل1
 .۳۱7، ص ۱2؛ ج فی تفسیر القرآن المیزان حسین طباطبایی؛محمد سید .2
ی: »۳28، ص ۵؛ ج کافیالینی؛ یعقوب کلبنمحمد. 3 ا ِمْن ش  ب  م  ح  ل  ِمْن  ء  أ  ز  و  ج  ِه ع  ی الل  ِإل 

یت  یُ  کاِح.ب  ِم ِبالن  ْسال  ُر ِفی اْْلِ  «ْعم 
 .۱۰۱؛ ص جامع األخبارشعیری؛ محمد بن. محمد4
 .۳2۹، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بنمحمد. 5
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جوامع بشری و تمام تعـاون »نویسد: می ازدواج هفلسف هدربار عالمه طباطبایی
 هیدر سـا ،عی، تشریک مساعی و در نتیجه سعادت دنیا و آخـرتو تعاضد اجتما

 1.«گرددازدواج سالم و تربیت فرزندان سالم فراهم می
قرار دارد که آفریدگار جهان اسـاس آن را بنـا نهـاده  هایینظمدر ردیف  ،زناشویی

 باربه  بختیتیرهازدواج، بهروزی یا  هبه انداز تواندنمیاست. هیچ امری در زندگی 
ازدواج الزم نیسـت کـه انسـان  هبیاورد و در جهان، برای هیچ چیز دیگری به انداز

 2آماده سازد. برای آن روح و قلب خود را

 عامل آرامش .2

 هیاست که در سـا خداوندهای بزرگ از نعمت ،نشاط و آرامش فردی و اجتماعی
ای توحید بـه هاز نشانه ،وحیزبان و در عطا شده عواملی از جمله ازدواج به بشر 

 .شمار آمده است
 21 هیـآ ،است؛ از جمله شده ذکریازده مورد «  ِ ن آياتِ مِ  وا » عبارت ،در قرآن کریم

  3.نمایدازدواج است که آرامش فرد و اجتماع را ت مین می هسوره روم دربار
ایـن در  .و آرامش ندارنـد خاطرندپریشانهای مجرد در سنین ازدواج آری، انسان

ها نامیده شده و چنین آرامش توده ،ازدواج در کالم امام سجاد هحالی است ک
ن  » :بـه حسـاب آمـده اسـت پروردگـارهـای از نعمت ،تـوفیقی

َ
ْن َتْعَلـَم أ

َ
ـَه  َفـَ الل 

... َج  َوَجل  َُ لَ َع َعز  ـِه َسـکَ  ما َل ن  َذِلـُ ِنْعَمـٌة ِمـَن الل 
َ
ْنسـا  َفـَتْعَلَم أ

 
تـا بـدانی  4:نا  َو أ

 .«نس و آرامش و نعمت قرار داده استعامل اُ  ،را برای توخداوند همسر 
                                                           

 .۳۱8و  ۳۱7، ص ۱2؛ ج تفسیر القرآنفی  المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ . 1
 .ما و فرزندان ماریموند بیچ؛  :به نقل از ،8۴، ص 2؛ ج بزرگسال و جوان؛ فلسفی محمدتقی 2
یها» .3 ْسکُنوا ِإل  ْزواجًا ِلت  ْنُفِسکْم أ  کْم ِمْن أ  ق  ل  ل  ْن خ   ... .«و  ِمْن آیاِتِه أ 
 .۵، ص 7۱؛ ج بحار االنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 4
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خطاب بـه تـوانگران  ،نیازمند برای ایجاد آرامش و آسایش جواناِن  رسول خدا
نس اُ  ،هر کس وسیله ازدواج زن و مردی را فراهم سازد و بدین وسیله»فرماید: می

آن روزی او ن خداوند بهشت را بـا حوریـاکند، و استحکام و آرامش آنان را تأمین 
 1.«کندمی

بـه وی نوشـت و او را  یاپدرش نامه خوانیم:یم الّله بروجردیدر زندگانی آیت
او را برای ادامه تحصیل به  خواهدیپدرش م کرداو گمان  .به بروجرد اح ار کرد

انتظـار وی، خالف بردید ولی پس از دیدار پدر و بستگان،  ؛نجف اشرف بفرستد
چون پـدرش  شد.اندوهگین پیشامد از این  .اندفراهم کرده را شمقدمات ازدواج

مـن بـا خـاطر آسـوده و جـدیت » گفت: ،پرسیدو علت اندوه او را گردید متوجه 
ولـی اکنـون بـیم آن دارم کـه تأهـل میـان مـن و  ؛بسیار سرگرم کسب علم بـودم

 : گفت پدر به وی «.ل گردد و مرا از نیل به هدف باز داردیمقصودم حا
امیـد اسـت کـه  ،این را بدان که اگر بـه دسـتور پـدرت رفتـار کنـی !فرزند

ل یـنا ،ه ترقیات مهمی که در نظـر داریخداوند به تو توفیق دهد تا بتوانی ب
نـدهی، بـا  اثر ترتیب احتمال این را هم بده که اگر به این آرزوی پدر .شوی

 نرسی!به جایی  ،همه جدیتی که در تحصیل داری
و  آوردو او را از هرگونـه تردیـد بیـرون گذاشـت ی در وی یزاتـأثیر بسـ ،گفته پدر 

پـنج سـال و  مجددًا به اصـفهان برگشـت ،سرانجام پس از ازدواج و اندکی توقف
همسـر وفـادار و ورزیـد. اهتمام گوناگون فنون و دیگر به تحصیل و تدریس علوم 

زرگ را آرامـش و امنیـت آن مـرد بـ ،ل راحتیچنان وساآن ،کفو او در اصفهانهم
دلسوزی  و و به عنوان یاری مهربان، معاونی شفیق، خدمتگزاری متین آوردفراهم 

در آن پـنج سـالی کـه در و بخشـید مهربان، زمینه انواع ترقیات شـوهر را تحقـق 
                                                           

 .۱۹۴، ص 77؛ ج مانه. 1
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هـا گرفـت و از علوم و فنـون متـداول بهره ،اصفهان با آن زن باکرامت می زیست
دم سرگرم ها تا سپیدهکه بع ی شب دچنان با نشاط و پشتکار مشغول تحصیل بو

 1.مطالعه بود

 مانع فساد .3

قرار گرفتـه و شرایط و تحت تأثیر افراد و  نیستندمند افراد مجرد معمواًل خیلی نظام
هـایی مثبـت دگرگونی ،پـس از ازدواج یلـ؛ وشوندهایی را مرتکب میناهنجاری
هـای همـی از انحرافبخش م گیرند.راه صحی  و مطلوب را پیش می ،پیدا کرده

فرهنگی، اجتماعی و دینـی، از قبیـل خودنمـایی و بـدحجابی، معلـول دوری از 
ای جوانان! سعی کنید ازدواج کنید که »فرماید: می خداازدواج است. رسول 

 آن ح ـرت همچنـین، 2.«داردچرانی و انحراف جنسی بازمیآن شما را از چشم
ْرِض ) ه انفالسور 73 هیبا استناد به آ سخندر چندین  ذی  ْْلا َِ  

ٌَ ْتنا َِ كْن  ُلوُه تا ْفعا ِإالَّ تا
ساٌد كبيٌر  َا خیلـی تعلـل و  ،در انتخاب همسر و اقدام به ازدواج»فرماید: می( 3وا 

 4.«گیردفتنه و فساد دنیا را فرا میو گرنه  ؛نکنیددرنگ 
ای ها و فسـادهگشاست و فتنهمشکل ،ازدواج که کنیماستفاده می احادیث از این

کنــد و از را مـدیریت می نظــامیحتــی سیاسـی و  و اجتمـاعی ،دینــی ،اخالقـی
 نماید.های خطرناک جلوگیری میآسیب

منبـر  ر فـرازآنـان بـ مـعج مردم را به مسجد فرا خواند و در روزی پیامبر اکرم
بـرادرم جبرییـل  !ای مـردم»اظهار داشت:  داد ورفت و خطاب به همگان هشدار 

                                                           
 .۵۴؛ ص نظام خانواده در اسالمحسین انصاریان؛  . 1
 .۵۹2، ص ۱؛ ج ماجهسنن ابن. محمد قزوینی؛ 2
 گیرد.فتنه و فساد بزرگ جامعه را فرا می ،. اگر از این امر پیروی نکنید3
ْون  ُخ : »78، ص 2۰؛ ج وسائل الشیعهشیخ حّر عاملی؛ . 4 ْرض  ْن ت  کْم م  اء  ا ج  ُجوُه ِإذ  و  ز  ُه ف  ُه و  ِدین  ُلق 

کْن ِفْتن   ُلوُه ت  ْفع  ساد  کِبیر   ةِإال  ت  ْرِض و  ف 
 
 .«ِفی اْْل
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هـای دختران جامعه همچون میوه :گاه گفتآن .دا را ابال  کردسالم خو نازل شد 
تابش آفتاب و وزیـدن گرنه و ؛ینندچرا بها آن باید ،رسیدن میوههنگام  ؛انددرخت

  «.دکنهمه را خراب و فاسد می ،باد
برای در امان مانـدن  نمایند و ازدواجازدواج باید  سّن  دردختران و پسران بنابراین، 

ن  » ؛ندارند این ای غیر ازچاره سیبی،از هرگونه آ ـول  َو ِإَل  َلـْم  َفََل َدَواَء َلم  ع  ِإَل  اْلب 
وگرنه دچار فتنـه و فسـاد  ؛ازدواج است ،شانعالج واقعی 1:اْلِفْتَنة   یِمن  َعلَ  ْؤَمْن ی  

 .«گردندمی
ترل نقش اساسی در کن ،ازدواج که کنیماستفاده میروایات و  اتآیدسته از از این 

حوادث ناگوار ناموسـی، از بسیاری از و  داردها و فسادهای فردی و اجتماعی فتنه
جلـوگیری شـود، مـیها منعکس امنیتی و اخالقی که هر روز در اخبار و روزنامه

 کند.می
 زنــدگی و همســر بــه عشــق کــه اســت آن بیــانگر ،گرفتــهصــورت هــایپژوهش

 جـرایم ارتکـاب چشـمگیر کاهش موجب که است مواردی جمله از ،خانوادگی
 جـوانی بزهکـاران از درصد 80 دهدمی نشان ،تحقیق این. شودمی مردان توسط

 طـّی  از پـس کـه بودند کسانی، گذاشتند کنار را خالف اعمال، رشد سنین در که
 خـود هگذشـت از ،جهت این و به نددگردی فرزند و همسر دارای ،بزهکاری دوران

 یـک داشـتن بـه مجبـور ،ازدواج از پـس زهکـارب مردان معموالً  .شدند روگردان
ــدگی ــنظم، آرام زن ــا و م ــه ب ــرای برنام ــب ب ــد کس ــی درآم ــوند وم ــه ش ــل ب  دلی

 و محـدود را خـود ارتباطات هدایر تا شوندمی مجبور ،همسرشان هایسختگیری
 2بردارند. ماجراجویی از دست و کنند کنترل

                                                           
، ص 2۰؛ ج الشیعهوسائل شیخ حّر عاملی؛  .۳۳7، ص ۵؛ ج کافیالیعقوب کلینی؛ بنمحمد. 1

.: »تفاوت اندکیبا  ۶2 ر  ش  ُهن  ب  ن 
 
اُد ِْل س  یِهن  اْلف  ل  ْن ع  ْم یْؤم   «ل 

2. www.shahrvand-newspaper.ir 
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 اعتماد مردمی .4 

 ازد. بیشتر افراد مجـرد ندار سیاری با یکدیگربهای تفاوت ،تأهل ودوران مجردی 
گرایی واقـع و پذیری، تحمل و سازگاری، تالش الزمفرهنگ اجتماعی، مسئولیت

موجـب بـدبینی  ،های منفی و رفتارهای نسنجیدهیدگاهدها دارند و گاهی با فاصله
 شـود کـه بـه افـرادکمتر کسـی پیـدا می رو،ازاین .شونداعتمادی دیگران میو بی

ها و آن نقیصـه ههمـ ،تری داشته باشـد؛ ولـی پـس از ازدواجمجرد اعتماد افزون
 شوند. تر میررنگپُ  ،های حاکی از اعتمادشوند و نگاهها دگرگون میبدبینی

پیـامبر  ،ین جهـتهمـهایی کاربردی دارد؛ بـه آری، ازدواج برکات فراوان و نقش
 یکی از ؛شوندورد باز میدرهای رحمت آسمان در چهار م»فرماید: می خدا

 فرماید: در فراز دیگری می 1.«ازدواج است ،هاآن
ِإنَّ  للَّ ا يُ  َا  ْْ اك ياما ُجو  أا وِّ ْْ وا يُ زا ِقِهذ ْخ ا ذی أا َِ  ْْ ُهذ ذی ْحِسُن لا َِ  ْْ ُهذ ذُع لا سِّ وا

ْْ وا يا  ْرزا ِقِه ْْ يِز أا ْْ ی َِ  ُدُه ییـد؛ زیـرا بـه نماجوانان مجرد را متأهـل  2:ُمُروَّ ِتِه
یت و شخصـو بـر  شان گسترده گشـتهاخالقشان نیکو و روزی ،ت ازدواجبرک

 .شودشان افزوده میجوانمردی
کنیم کمتـر کسـی بـه افـراد مجـرد اعتمـاد خویش احساس می هامروزه در جامع

ها، کند؛ ولی پس از تـزویج و تثبیـت شخصیتشـان، بسـیاری از خوشـبختیمی
افـراد را در  ،ازدواج ،بنـابراین .شـوندیها، اعتبارها و اعتمادها فـراهم ممسئولیت

هـای کند، کمبود شخصـیت و نگاهها را برطرف میدهد، نگرانیجامعه رشد می
 کند.منفی فرد و جامعه را اصالح می

                                                           
، ۱۰۳؛ جبحار األنوارمحمدباقر مجلسی؛  .۱۰۳؛ ص جامع االخبار ؛شعیری محمدبنمحمد. 1

 .22۱ص 
 .222، ص ۱۰۳؛ ج بحار األنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 2



   59  سازی جامعهنقش ازدواج در ایمن

 

 رفاه اقتصادی .5

مانـدگی فـرد و یکـی از عوامـل فسـاد و بـدبختی و موجـب عقب ،فقر اقتصادی
از  مـن فرزندم!»نفیه فرمود: خطاب به محمد ح یعلاجتماع است. ح رت 

فقر و نداری بر تو بیمناکم. از آن به خدا پناه ببر؛ زیرا نداری باعث نقصـان دیـن، 
 1.«گرددسرگردانی عقل و دشمنی دیگران می

شـود بسـیاری از جوانـان ترس از تنگدستی و تأمین مخارج زنـدگی، باعـث می
بیم آن دارند کـه نتواننـد در آینـده، ی از آن سر باز زنند؛ زیرا نوعبهازدواج نکنند یا 

ها، بهتـرین اوقـات زندگی خود و همسر و فرزندانشان را تأمین کنند و با این بهانه
خداوند در قرآن مجیـد دسـتور که آن برند؛حالجوانی را در حال تجرد به سر می

مجـرد بـه فکـر ازدواج و  افـراد ای،رفت از چنـین ف ـای تیـرهداده که برای برون
ش مسئولیت خانه و خانواده باشند و پدر و مـادر و سـایر افـراد توانمنـد نیـز پذیر

را از ف ـل  هـااحساس وظیفه کرده، آنان را یاری دهند و باور کنند که خداوند آن
 رساند: زندگی می در سازد و به رفاه و توسعهنیاز میخود بی

ْنكُحو   اِلحينا ِمْن ِعبامي ْْلا وا أا ْْ وا  لصَّ ر ءا ی ِمْنك قا َُ ْْ ِإْن يكوُنو   ْْ وا ِإماِئك اِدك
ُ  و ِسٌع يُ  ْضِلِ  وا  للَّ َا ُ  ِمْن  ُْ  للَّ لْغِنِه خـود را  همسـریبـو زنـان  مردان 2:ْيعا

اگـر فقیـر و  .غالمان و کنیزان صال  و درستکارتان را همچنین،همسر دهید، 
 ،داونـدخ .سـازدیمـ ازیـنیبآنان را  ،خداوند از ف ل خود ،تنگدست باشند

 .و آگاه است دهندهشیگشا
کنـد و حتی بردگان و کنیزان را نیز بـه ازدواج تشـویق می ،همگان ،این آیه شریفه

 ،داند. با عمل به این رهنمود قرآنـیرا در برابر آن مسئول می دولتمردانتوانگران و 
                                                           

ِه ِمْنه: »۳۱۹حکمت؛ البالغهنهجسید رضی؛ . 1 ِعْذ ِبالل  اْست  ْقر  ف  یک اْلف  ل  اُف ع  خ  ی أ   .«ِإن 
 .۳2 :. نور2
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 حاصـل از آسیب فسـاد و تبـاهی سازی جامعهایمن ،مردم به آرامش رسیده ههم
 د.شومی

 معنوی کمال .6

قـدر بـه ینادر پاسخ این سؤال راسل که چرا اسـالم  عالمه محمدتقی جعفری
خواهد یماسالم با ازدواج » و برای آن قانون قرار داده، گفته است: داده بهاازدواج 

  1.«انسان و انسانیت مطرح است هو مسئل انسان واقعی به وجود آورد
یش افـزا مقدس است که موجب حفظ دین،ازدواج در فرهنگ اسالمی، پیوندی 

ازدواج عـاملی  همچنین، و به وجود آورنده مودت و رحمت است. ثواب عبادات
فرمایـد: یم یگرامـرسـول  2.هاسـتدلی و طهارت دامنپاکمؤثر در حفظ 

یله وسـبهخواهد خدا را در حال پـاکیزگی و طهـارت مالقـات کنـد، یمهرکس »
  3.«ت پیشه سازدازدواج عف

معرفی کـرده  «علیم»و   «حکیم»با کلمه  آن کریم، در آیات متعدد، آفریدگار راقر
 هحکـیم اسـت و همـ ،کنیم کـه خـدای مـاین آیـات اسـتفاده مـیاز همـ .است

حکمـت و مصـلحت اسـتوار اسـت و چنانچـه در مسـیر  اسـاس دستوراتش بر
 یم.گیـرمطلـوبی نمی هقرآنی پیش نـرویم، هرگـز نتیجـ فرامینعبودیت بر مبنای 

نیـز  نااست. امیرمؤمن دستورعملجزء همین  ،ازدواج و شرایط و فروعات آن
داری اسـت و دوری از دیـن، یـنددیـن و  هیسادر  ،آرامش و آسایش»فرماید: می

ازدواج را مـؤثرترین عامـل  خـدارسـول  4.«دوری از آرامش و امنیـت اسـت
                                                           

 .7؛ ص میثاق مقدسساری؛ . سعید آزرمی سه1
2  .  http://ensani.ir/file/download/article/20120413174053-5146-43.pdf 

 .۱8۹، ص 2؛ ج دعائم االسالم. قاضی نعمان مغربی؛ 3
ة   أن ّ : »282؛ ص ودرر الکلم غرر الحکمعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 4 ق  یِن  ُمفار  ةُ ُمف الِدّ ق   ار 

 .«اْلمِن... 
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داقل نیمـی از حـ ،داری و پرهیزکاری دانست؛ یعنـی کسـی کـه ازدواج کنـدیند
  1شود.دینش محافظت می

امری ضـروری  ،شکنی، ازدواجو دوری از گناه و حرمت برای حفظ دین ،بنابراین
خـوانیم: می خـداکـه در فـرازی از سـخن رسـول جـا آن تا ؛و مقدس است

ازدواج  ،خـدا را مالقـات کنـد ،و اعمـال مقبـول پاک دلهرکس دوست دارد با »
 2.«نماید

 ستعدادهاشکوفایی ا  .7

دهـد و هـا را در همسـران افـزایش مییتموفقهـا و یتخالقبروز  هزمین ،ازدواج
شود تا ف ایل اخالقی و انسانی در آنـان شـکوفا شـود. وقتـی از مـرد یمموجب 

خــویش،  هرود هنگــام ضــرورت بــرای حمایــت از خــانوادیمــخــانواده انتظــار 
را در او تقویت خواهد کـرد.  دفاع و جوانمردی هروحی ،ایستادگی کند، این انتظار

شود تـا بـا تحمـل یمبه وجود آمدن شرایط مادری برای زنان، موجب  همچنین،
مشکالت فرزندپروری و شوهرداری، به کمال روحی بیشتری برسند و روح خود 
را با شکیبایی و ایثار بالنده کنند و از طریق مسئولیتی که در خانه و خانواده دارند، 

مناسـب خـانواده  هوی آورنـد و اسـتعدادهای خـود را بـرای اداربه تالش بیشتر ر
تـوان یم ،دیگـربـه عبـارت  ؛آینـد لینایجه، به موفقیت بیشتری درنتیرند و کارگبه

 هو شـکوفاکنند ،هارابطـهین ترگرمـابخشترین و یـفلط سـرآغازگفت: ازدواج، 
 .هاستیمتکرن ترییعالی از مندبهرهساز و زمینه ،هایتقابلاستعدادها و  ههم

 فرمود:  اسالمپیامبر بزرگوار 
                                                           

ز  ِنْصف  ِدیِنهِ »«: زوج»؛ واژه البحار ةسفینشیخ عباس قمی؛ . 1 ْحر  ْد أ  ق  ج  ف  و  ز  ْن ت   ... .«م 
ْن : »۶، ص ۱۴؛ ج وسائل الشیعهشیخ حّر عاملی؛ . 2 ب   م  ح  ْن  أ  ی أ  ْلق  ه   ی  ُه  الل  ْلق  ْلی  رًا ف  ه  اِهرًا ُمط  ط 

. ة  ْوج   «ِبز 
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ْم  َیاَماک 
َ
وا أ ج  وِّ َه  َفِإَن  ََ ْحِسن   الل  ـْم  ی  ََلِقِمـْم  ِفـ  َلم  َْ ـع   أَ َوسِّ ـْم  َو ی  اِقِمـْم  ِفـ  َلم  ََ ْر

َ
َو  أ

اِتِمْم  و  ر  ْم ِف  م  ه  ی کـه خداونـد در درسـتبهبه جوانان خود همسر دهید،  1:َیِزید 
و جوانمردی آنـان را زیـاد را افزایش اخالقشان را نیکو، رزقشان  ،رهمس هسای

  .کندیم
همـدلی، محبـت، همکـاری،  گیرند کـه حـّس وقتی همسران در کانونی قرار می

ی رشـد کمـاالت اخالقـی و سـو بـهناخودآگاه  صورت بهفداکاری الزم است، 
تر، ناچارنـد شوند و به دلیل نیـاز بـه همـدلی و همکـاری بیشـانسانی کشیده می
 ارتباطی منطقی و گذشت و جوانمردی داشته باشند. ،روابطی صمیمی

 گوید: می یـکی از فرزندان عالمه طباطبایی
دانسـتند. مـادرم بـه یار خانـه و امـور آن را مـادرم میاختصـاحب... پدرم

مسـایل را  هکـرد و همـیمان رسـیدگی میوآمـدهارفتکارهای درس ما و 
کرد که پدرم بـا فراغـت خـاطر ی با درایت عمل میقدر بهکرد و کنترل می

 2.پرداختندبه امور علمی خود می ،تمام

                                                           
 .22۰، ص ۱۰۰؛ ج بحار األنوارر مجلسی؛ محمدباق. 1
 . 8۹2؛ ش «مصاحبه با خانم نجم السادات طباطبایی»؛ زن روز . مجله2



 

 

 

 وظایف متقابل زن و شوهر 
ْعُروِف »  1«وا عاِشُروُهنَّ ِباْلما

 اشاره

در شـوهر وظـایفی دارد، شـوهر نیـز  در برابرکه زن همچنان ،های دینیدر آموزه
، این اسـت کـه ترین وظیفه مرد. مهمبرخوردار استوظایفی  از سرشمقابل هم

او رفتاری نیک داشته باشـد و معاشـرت  بارا رعایت کند و  همسر خویشحقوق 
 ،یکـردارقرار گیرد. چنین  حقاو با همسرش مورد رضای خدای متعال و اولیای 

 است که خدای متعال بدان توصیه کرده است: « معروف»همان رفتار 
ْعُرو عاِشُروُهنَّ  وا  ِإْن  ِف ِباْلما ِرْهُتُموُهنَّ  َا سذ كا عا ْن  یَا كْ  أا ُهذو تا ذيااً  را  وا  شا
لا يا  ير ً  َي ِ   للَّ ُ  ْجعا و با آنان به صورتی شایسـته و پسـندیده رفتـار  2:كثير  خا

]بـاز هـم بـا آنـان بـه صـورتی  ،[ از آنان نفرت داشـتیدعلتیکنید و اگر ]به
[ چـه بسـا .نگیریـد و فورًا تصمیم بر جـدایی شایسته و پسندیده رفتار کنید

 .دهدمیخیر فراوانی قرار  ،چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن

 تفسیر

 هنقـل شـده کـه ایـن آیـه دربـار از امام بـاقر فوق، شریفه هشأن نزول آی هدربار
                                                           

 .۱۹. نساء: 1
 .28۶، ص ۱؛ ج مجمع البیانحسن طبرسی؛ بنف لر.ک:  ؛. همان2
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هـا آن همچون همسـر بـاکه این که همسران خود را بدونشده است کسانی نازل 
ها بمیرنـد و اموالشـان را آنکه این کشند تامی انتظار و داشتندمیرفتار کنند، نگه 

ده کـه گردیـافرادی نـازل  هدرباریادشده  هعباس نقل شده که آیابناز  تملک کنند.
تمایـل بـه ادامـه زناشـویی بـا که این سنگین داشتند و در عین یههمسرانشان مهر

یعنـی ؛ شـدندنمی نطـالق آنـاه حاضر ب ،یهمهر یسنگین ه دلیلب ،ها نداشتندآن
  1.تا مهرشان را ببخشند و طالق گیرند دادندمیفشار قرار زیر را   همسران خود

ْعُروِف » فراز ،بنابراین کند که در هر شرایطی بـا مردان را امر می ،«عاِشُروُهنَّ ِباْلما
حتی هنگـامی کـه  ؛سن معاشرت داشته باشندُح  ،رفتار بودههمسران خود خوش

 ،هـا تنفـر داشـته باشـند. بـدیهی اسـتاز آن ،را دوست نداشته یشهمسران خو
کند طوری رفتار کنـد کـه سعی می ،زمانی که انسان عاشق همسر خویش است

و  رداما مهم این است که انسان هنگامی که عشقش فروکش کـ اوست؛خوشایند 
 رفتاری خداپسندانه را پیشه باید ،درنگ شبه هر دلیلی محبت همسر در دلش کم

 سازد. خود

 امحوره

 وظایف شوهر .1

معاشرت نیکوی مرد با همسرش، اصلی کلـی اسـت کـه رعایـت آن، در قالـب 
شود. برخی از این مصادیق همانند وجوب پرداخـت مصادیق بسیاری آشکار می

واجـب شـرعی اسـت و برخـی همچـون اخـالق نیـک و اظهـار  ،مهریه و نفقه
اشـاره  این وظـایف ازبه برخی جا اخالقی و انسانی است. در این هوظیف ،محبت

 کنیم.می
                                                           

 .۳۱8، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران مکارم شیرازیناصر . 1
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 پرداخت مهریه .الف

بـر  اوسـت. شئون با مطابق همسر نیاز مورد لوازم و نفقه تأمین مرد، قانونی هوظیف
شرعی واجبی است کـه بایـد شـوهر آن را بـه همسـرش  حّق  ،مهریه ،این اساس

فرهنگ اسالمی نیسـت. خـدای متعـال « کی داده و کی گرفته»و فرهنگ  بپردازد
 ید: فرمامی

ْن شا  ْْ عا ك ِإْن ِِّْبنا لا َا  ًَ ُدقاِتِهنَّ ِنْحلا ساءا صا كُ  ء  یوا آُتو   لنِّ َا ْفسًا  ُلذوُه ِمْنُ  نا
ريااً  نياًا ما الهـی بـا میـل و رغبـت ]و  ایهدیهزنان را به عنوان  همهری و 1:ها
اگـر چیـزی از آن را  [ به خودشان بدهید وگذاریداشت و منتبدون چشم

تصـرف در آن، بـر شـما حـالل و ود به شما ببخشـند، با میل و رضایت خ
 .گواراست

و برخالِف تصور بسـیاری از  سنگین پسندیده نیست هالبته از دیدگاه اسالم، مهری
؛ بلکـه گـاهی سـبب آزار و نخواهد شـدسنگین سبب بقای خانواده  همردم، مهری

 ،اره شـدمورد بحث اش هشریف هدر شأن نزول آی کههمچنان .شوداذیت زن نیز می
او سنگین باشد  هوقتی مرد به هر دلیلی بخواهد همسرش را طالق دهد، اگر مهری

اش مهریـه وی و توان پرداخت آن را نداشته باشد، ممکن است زن را آزار دهد تـا
، امـرشـاهد ایـن  .«جـانم آزاد ،مهرم حالل»اصطالح روز بگوید: را ببخشد و به

 وجـود بـا و شـودها ثبـت میخانه رهای بسیاری است که امروزه در محطالق
اند، بـدون دریافـت مهریـه و یـا نسـبتًا سـنگینی داشـته هها مهریـبیشتر آنکه این

 شوند.دریافت بخشی از آن به صورت توافقی، زن و شوهر از یکدیگر جدا می
امـا  ؛نیکوترست ،تر باشدتوصیه اسالم این است که مهریه هرچه سبک ،روایناز

سنگینی برای همسرش تعیین کند، موظف است آن را پرداخـت  هاگر مردی مهری
                                                           

 .۴. نساء: 1
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یـا خواسـت از  ،ها تیـره شـدکند و اگر پرداخت کرد و بعد به هر دلیلی روابط آن
  .همسرش جدا شود، حق ندارد آن را پس بگیرد

َا  ْْ ِإْحد ُهنَّ ِقْنطارً   يُت ْوج  وا آتا كانا زا ْوج  ما ُْ  ْسِتْبد لا زا ْدُت را و   وا ِإْن أا َُ ْأُخذ تا
يااً  و اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر پیشین جـایگزین  1:ِمْنُ  شا

، چیـزی از ایدپرداخته[ مهریهکنید و به همسر پیشین مال فراوانی ]به عنوان 
 .آن را پس مگیرید

 پرداخت نفقه .ب

آمـد وخوراک، لباس، خرج رفت :زن، یعنی خرجی متعارف روزمره از قبیل هنفق
مـرد اسـت.  هبه عهد ،، که در زندگی عادی هر زنی الزم استف و مانند آنمتعار

 فرماید: خدای متعال می
لذ ْْ عا ذُه ْعضا ذُ  با لا  للَّ ضَّ َا ساِء ِبما  ی  لنِّ لا وَّ ُمونا عا جاُل قا ٍ  وا ِبمذا  ی لرِّ ْعذ با

 ْْ ْمو ِلِه ُقو  ِمْن أا ْنفا یبرتـر هسـتند، بـه سـببمردان، سرپرست و نگهبـان  2:أا
برای بع ی نسبت به بع ی دیگـر  ی[از نظر نظام اجتماع]که خداوند  ییها

 .کنندیم [در مورد زنان]که از اموالشان  ییهاانفاق ه دلیلقرار داده است و ب
نفقه زن بر مرد واجب است، این بدان معنـا نیسـت  گرچهنرود  ادمانی ،در ضمن

 یزیربرنامـه ت نکند؛ زیـراریزی نداشته و قناعت را رعایکه زن در خانواده برنامه
 ،بـودنخـرجعوامل پایداری بنیان خانواده است. قناعت و کم جمله از ،اقتصادی

در مقابل، توقع بـاال موجـب آزار و رنجـش  .باشدیم مسلمان زن یهایژگیواز 
 . اگر زنان مدیریت امور خانه را بر محـورشودیم او انحراف مایه و گاهی ،همسر

غیرالزم و تشریفاتی تنظیم کنند و از شـوهران خـود،  یهاخرجقناعت و پرهیز از 
                                                           

 .2۰. نساء: 1
 .۳۴ اء:نس. 2
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بسـیاری  یهـاتنشنداشته باشند، از بروز  آنان توقعات بیجا و خارج از توان مالی
به لینهاد خانواده، گاهی در اثر مسا یهاهیپاشدن سست جلوگیری خواهند کرد.

منجـر  های بزرگبحرانبه  که اقتصادی است و چه بسا امور جزییظاهر کوچک 
 .گرددمی

. بینـدازد زحمـت و سختی به را شوهر نباید زن که شودمی دینی استفاده متون از
ن  َمؤ  : »فرمود اکرمنبی   تر،ُپربرکـت زنـان همـه از 1:َنـة  أْعَظم  الّنساِء َبَرکة  أقّلم 

ةِ ََل یَ : »فرمـود آن ح ـرت .«باشـد کمتر خرجشان که آنان هستند
َ
ْن  ِحـلُّ ِلْلَمـْرأ

َ
أ

َف  کلِّ ییبرای زن جایز نیست که شوهرش را به بیش از توانـا 2:َطاَقِتهَفْوَق  اموَج ََ ت 
مـرد را   خودکشـی اتموجبـ حتـی ممکن است این امـر ایرز ؛«مجبور کند اش

وقتـی بـه هـوش آمـد،  ،کرده بود اقدام مردی که به خودکشی گویند .فراهم سازد
زنم توقعات بسیاری  .امکردهت که ازدواج سه سال اس و امرانندهگفت: من شاگرد 

. کنـدیمـمـرا سـرزنش  همـوارهتوقعاتش را برآورده کـنم،  توانمینمچون  و دارد
 3آورد و تصمیم به خودکشی گرفتم. ستوه بهاو مرا  یهاسرزنشسرانجام، 

 آراستگی .ج

خـود را بـرای شـوهرش آرایـش  ،زن بایـد کنند که تنهابرخی گمان می ،متأسفانه
مهـم  ،اما مرد هـر طـور بـود ؛موده و لباس زیبا پوشیده، از شوهرش دلبری کندن

کــه زنــان بایــد خــود را بــرای کــه از دیــدگاه اســالم، همچنــاندرحــالی ؛نیســت
 و لبـاس باشـند شوهرانشان آرایش کنند، مردان نیـز بایـد ظـاهری آراسـته داشـته

 فرماید: یم مناسب بپوشند و از همسران خود دلبری کنند. امام صادق
                                                           

 .222؛ ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده؛ 1
 .2۴2، ص ۱۴؛ ج مستدرک الوسائلحسین نوری؛ میرزا . 2
 .1349مرداد  26 ؛اطالعات . روزنامه3
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َواَفَقة  ِلیَ  ْوَجِتِه َو ِهی اْلم  ََ ْشیاَء ِفیَما َبیَنه  َو َبیَن 
َ
َِ َعْن َثََلَثِة أ ْو

ْجَتِلََّ ِبَمـا ََل ِغَنی ِبالز 
ه  اْسِتَماَلَة قَ  ِقِه َمَعَما َو اْسِتْعَمال  ل   َ ْسن   َتَما َو َهَواَها َو ح  َواَفَقَتَما َو َمَحب  ا ِباْلَمیَئـِة مـبِ لْ م 

ه  َعَلیَما  ش بـرایهمسـرخـود بـا  هرابطـشوهر در  1:اْلَحَسَنِة ِفی َعیِنَما َو َتْوِسَعت 
 نیـاز نیسـت؛بیسه چیـز محبت و میل او را به سوی خود جلب کند، از که این

 یشدادن خـو، دلربایی از او با آراستگی ظاهرش و زیبا جلوهبا او اخالقیخوش
 .او در زندگیو ایجاد گشایش  ،در نظر او

و  اسـت مناسـب خودشـان ،هـاالبته بدیهی است که آرایش زنـان و آراسـتگی آن
شـود برخـی مـردان، دیده میکه این مناسب خودشان است و نیز آراستگی مردان

کـه این عبارت است از ،آراستگی مرد .کنند، صحی  نیستمشابه زنان آرایش می
مسـلمان بپوشـد و از بـوی  کی تمیز و پاکیزه باشد، لباس زیبا و مرتب و در شأن

 خوش استفاده کند.
 :خ اب کرده بود. عرض کـردمکه دیدم  را امام رضا :گویدمیهم ج  بنحسن

  فرمود: ؟ایدکردهخ اب 
ْمیِ  ،َنَعْم  ا یَ ِإن  الت  َواِجِمـن  َئَة ِمم  َْ َة ِبَتـْرک أَ َساء  اْلِعف  َساِء َو َلَقْد َتَرک النِّ ِة النِّ  ِزید  ِفی ِعف 

ْمیِ  شود. بـه واسـطه عفت زنان میسبب فزونی  ،بودن مرتب و مهیا ،آری 2:َئةَ الت 
 .دهندرا از دست می خویش عفتکه زنان، است نامرتبی و مهیا نبودن مردان 

نـه.  گفـتم: همسـرت را نامرتـب ببینـی؟ی آیا دوست دار فرمود: سپسح رت 
 مانند توست. او هم عیناً  فرمود:

  :فرمایدمی امام رضا همچنین،

                                                           
 .۳2۳؛ ص تحف العقول؛ حّرانیشعبه . ابن1
 .۵۶7، ص ۵؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 2
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ـة   ن  ِإَل  ِقل  ـَرَجم  َْ وِر َمـا أَ ج  َرْجَن ِمَن اْلَعَفاِف ِإَلی اْلف  ََ ن  ِنَساَء َبِنی ِإْسَراِئیَل 
َ
 َتْمِیَئـِة أ

َواِجِمـن   َْ ه و به فحشا آلـوده خارج شدعفت  طریق از کهاسراییل زنان بنیقطعًا  :أَ
بودن و زیبـایی مقیـد ه مرتبمردانشان بشدند، سبب آن چیزی جز این نبود که 

 .نبودند
ْ َتْشـَتِمی ِمْنَمـا» :فرمـودگاه ح رت آن َِ ـ

َمـا َتْشـَتِمی ِمْنـُ ِمْثـَل ال  همـان  :ِإن 
 1.«دارداز تو او نیز همان انتظار را  ،انتظاری که تو از همسرت داری

 مهرورزی .د

 اساسـاً  محبت هستند و دوست دارند محبوب دیگران باشـند؛ هها تشنانسان ههم
به محبـت زنـده اسـت. مـرد و زن در خانـه بـه مهـرورزی و محبـت  ،انساندل 

موجودی عاطفی و کانون مهر و محبت اسـت و زنـدگی  ،یکدیگر نیازمندند. زن
 و محبـوب دیگـران باشـد خواهـدیمـباشد. دلش او به مهر و محبت وابسته می

 ،آوردن محبوبیـتدسـتبـرای به و خواهد بود ترشاداب ،باشد ترمحبوبهرچه 
. اگر احساس کند محبوب کسی واقـع نشـده، کندیمفداکاری کوشش  تا سرحّد 

رو، ایـناز .شـودو پژمـرده و افسـرده می پنداردیم اثریبو  خوردهشکستخود را 
مشـکالت خـانوادگی، اظهـار  رمز همسرداری و بهتـرین کلیـد حـّل  نیتربزرگ

 محبت و عالقه به همسر است.
 .شـودیمـز عشق و محبت خالی شـد، بـه جهنمـی سـوزان تبـدیل ی که ااخانه

ی بـزرگ شـمرده هـانعمتخداوند مهروزی میـان همسـران را از آثـار قـدرت و 
هرکس از دوسـتان مـا باشـد، بـه همسـرش : »دیفرمایم صادقامام  2است.

هرچـه ایمـان انسـان : »دیفرمایم خدارسول  3.«کندیماظهار محبت  شتریب
                                                           

 .8۱؛ ص مکارم األخالقطبرسی؛ ف ل بنحسن. 1
 .2۱ :روم 2
 .22۳؛ ص مکارم االخالقطبرسی؛ ف ل بنحسن. 3
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در  صـادقامـام  1.«دیـنمایماظهار محبت  بیشتربه همسرش  باشد، ترکامل
از اخالق پیامبران این است که نسبت بـه همسرانشـان : »دیفرمایمسخنی دیگر 
 2.«محبت دارند

گفـت: در یـک شـب پـاییزی بـا می ،خـتیریمکه اشک شوق خانمی درحالی
 کـردمیمـاحساس  و گذشتیمآرامی زندگی ما به هامدتجوانی ازدواج کردم. 

زن روی زمین هستم. شش سال در خانه کوچکی به سر بـردم.  نیتربختخوش
صد برابر شد؛ یعنی روزی کـه بـاردار شـده بـودم.  امیبختخوشروزی که این تا

هنگامی که این خبر را به شوهرم دادم، مرا در آغوش کشید و اشک شوق ریخت. 
زدیـک بـود نقـش بـر زمـین از شوق آن قدر گریست که بدون اغراق چندین بار ن

المـاس بـرایم  گردنبنـدانداز خود یـک از خانه بیرون رفت و با پس ،شود. سپس
گفت: این گردنبند را به بهترین زن دنیا کـه تـا  ،خرید. هنگامی که آن را به من داد

 3!کنمیمتقدیم  ،امدهیدبه حال 
شـت: ای خطـاب بـه همسـرش نووقتی در بیـروت بـود، در نامـه امام خمینی

در این مدت که مبتالی به جـدایی از آن نـور  !تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم»
چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هسـتم و صـورت زیبایـت در آیینـه 

 4«قلبم منقوش است.

 وظایف زن .2

 ،همسر آشنا شدیم. در ادامـه در برابربا وظایف شوهر  ،بحثاین  اّولدر قسمت 
                                                           

 .228؛ ص همان. 1
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 پردازیم:شوهر می قبالدر به وظایف زن 
همسرانشـان  هکه زنان حقوقی بر مردان دارند، مردان نیز حقوقی بر عهـدهمچنان

ای که در قرآن بر آن تأکید شده، این است که رفتار زن و شوهر بـا اما نکته ؛دارند
یکدیگر باید مورد پسند خداوند و اولیای الهی و متناسب با عرف متدینان باشـد. 

به رفتاری نیک و خداپسندانه دعـوت را که مردان طورهمانای متعال خد ،روایناز
ْعُروِف »کرده و فرمود:  و با آنان )زنان( به صـورتی شایسـته و  1:وا عاِشُروُهنَّ ِباْلما

ذيِهنَّ »فرماید: زنان می هدربار همچنین،، «پسندیده رفتار کنید لا َ  عا ُهنَّ ِمْثُل  لَّ وا لا
ْعُروِف  کـه همچنـان ؛ای قـرار داده شـدهحقوق شایسـته )زنان( آنان و برای 2:ِباْلما

 .«هاستای نیز بر عهده آنوظایف شایسته
معقـول و  ،شـدهی کـار نیـک و شـناختهاکه به معنـ «معروف» هواژ گفتنی است،

دوازده بار تکرار شده تا هشداری بـه مـردان و  ،منطقی است، در این سلسله آیات
 ،بلکه با احترام به حقـوق یکـدیگر ؛استفاده نکنندخود سوء زنان باشد که از حّق 

ذیل  تفسیر المیزاندر  3.پیوند زناشویی و جلب رضای الهی بکوشنداستواری در 
هم مت من هـدایت عقـل اسـت و هـم  ،«معروف» هکلمشریفه آمده است:  هآی

 4.ادبی و انسانی یهاتو هم ف یلت اخالقی و هم سنّ  ،حکم شرع
به برخـی از  ،رانشان وظایف بسیاری دارند که در این مجالشوه در برابرهمسران 

 شود:ها اشاره میآن

 شوهرداری .الف

شـوهرداری اسـت و ایـن، جهـاد زن اسـت. خوب ،زن هترین وظیفین و مهماّول
                                                           

 .۱۹. نساء: 1
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 .۱۵7، ص 2؛ ج نمونه تفسیر؛  و دیگران مکارم شیرازیناصر . 3
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ِل ِلَزْوِجَما»فرماید: می خدارسول َبعُّ ْسن  الت  ِة ح 
َ
خـوب ،جهـاد زن 1:ِجَماد  اْلَمْرأ

رفتار نیک با شوهر، اطاعت از او، اظهـار  :کارهایی همچون .«شوهرداری است
 ،هـاو ماننـد آنعشق و محبت، یاری او در شرایط سـخت، زدودن غـم و غصـه 

 در روایتـی از ح ـرت علـی. باشد نیکو های شوهردارِی تواند از مصداقمی
مصـداق بـارز جهـاد زن اسـت:  ،است که تحمل اذیت شـوهر و غیـرت او آمده

د را هم بر مردان و هم بر زنان واجب گرداند؛ جهاد مرد ایـن اسـت خداوند جها»
اما جهاد زن این است  ؛در راه خدا کشته شودکه این که مال و جانش را فدا کند تا

 2.«دنمایکه بر مشقت شوهرداری و غیرت او صبر 
 گوید: دختر عالمه طباطبایی می

کـرد ی طالب تدریس میدر طرفی، پدرم برا ،در اتاقی که کرایه کرده بودیم
کردیم؛ ولی با تمـام ایـن مشـکالت، زنـدگی و ما در پشت پرده زندگی می

کرد و معتقد بـود مادرم مشکالت را از پدرم پنهان می بسیار شادی داشتیم.
حتی یک ساعت اشتغال ذهن پدرم بـه مسـایل زنـدگی، بـرای مـادر گنـاه 

کردنـد پنهـان میمحسوب خواهد شد و تمامی مشکالت زندگی را از پدر 
 3تا ایشان با خیال آسوده به تحصیل و تدریس بپردازند.

 بخشیآرامش .ب

خدای سبحان زن و شوهر را مکمل یکدیگر آفریده که باید با کمک به یکـدیگر، 
هموار کنند. برای تحقق این منظـور، در اسـالم  خویشراه رشد و تکامل را برای 

تواند رضایتمندی، آرامـش و ها میآن برای هریک وظایفی تعیین شده که عمل به
                                                           

 .۶۰؛ ص تحف العقول؛ حّرانیشعبه . ابن1
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 شان مهیا سازد.ای آسایش هر دو را فراهم آورده، زمینه را برای رشد و تکامل
نقش تکاملی زن و شوهر، تنها در محیط گرم و باصفای خـانواده  که بدیهی است

سن معاشـرت با ُح  فقط ،محیط خانه و خانواده داشتننگهو گرم  پذیر استامکان
از  کـدامافتد که هر، هنگامی اتفاق مینیکویی در رفتاری است. این همسران شدن

عمل کنند و اگر قصور یا تقصیری از دیگری  خوبیزن و شوهر به وظایف خود به
شـک، اگـر ایـن دو، زندگی خود قرار دهند. بی هعفو و بخشش را سرلوح ،سر زد

و گذشـت  و عفـو ،سویی یعنی عمل به وظایف شرعی و عرفی از ،ضمیمه شوند
این آرامش و آسـایش،  هد و در ساییاببهشتی می وبویرنگ ، خانوادهدیگرازسوی

؛ تـر پیگیـری نماینـدتوانند اهداف خود را بهتر و مطمئنها و فرزندانشان میزوج
نقش بسزایی است کـه  ،نقش زن در ایجاد آرامش و آسایش شوهر و فرزندانالبته 

 هخدای متعـال در قـرآن کـریم زنـان را مایـ ،روایناز .همخوان با آفرینش اوست
در روایــات  یــتباهل 1ســکونت و آرامــش شــوهران معرفــی کــرده اســت.

ــش او را نکــوهش ینخشــمگمتعــددی،  ــردن شــوهر و ســلب آرام ــدکردهک . ان
ْغَضَبْت »فرماید: می خدارسول

َ
ٍة أ

َ
یٌل َِلْمَرأ ی َعْنَمـا  ماوَج ََ َو َِ ٍة َر

َ
وَبی َِلْمَرأ َو ط 

وای بر زنی که شوهرش از او ناراضی باشد و خوشـا بـه حـال زنـی کـه  2:اموج  ََ 
  .«شوهرش از او خشنود باشد

 گوید: الله العظمی صافی گلپایگانی در مورد همسرش میآیت
ام، به عنایـت هایی که نوشتهتوفیق حقیر در تألیف کتاب ... یکی از اسباب مهّم 

یت فقاهت و سـیادت بـوده اسـت. همسر معظمه، علویه محترمه و کریمه، از ب
داری، در نوشتن همه آثاری کـه ایشان عالوه بر تحمل زحمات پرستاری و خانه

دارم، آنچه در توان داشته، به من یاری و کمک کرده و به کارم تشویق و ترغیـب 
                                                           

 .۱8۹عراف: ا. 1
 .۱۱، ص 2؛ ج عیون أخبار الرضا؛ شیخ صدوق. 2
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نموده است. لذا امیدم به لطف خداوند متعال این است که... ثواب این نوشـته 
های آثار حقیر، نظمًا و نثرًا شریک اسـت ـ ان ـ که در ثوابرا در نامه عمل ایش

 1.ثبت فرماید

 اظهار محبت .ج

 و به زبان آورد کند بر مرد الزم است عشق و محبت خود را برای همسرش آشکار
نشـان دهـد کـه بـه  ،هـاو نیز در عمل، با هدیـه دادن، احتـرام کـردن و ماننـد آن

ت شوهرش را دوست بدارد و دوستی زن نیز موظف اس .ورزدهمسرش عشق می
کـردن خـود، پوشـیدن لبـاس آراسـته، خود را بر زبان آورد و در عمل نیز با آرایش

 ،هـاهای او و ماننـد آنکردن، توجـه بـه امیـال و خواسـتهگذاشتن، اطاعتاحترام
وا ... »فرمایـد: روم می 21 آیـه د. خدای متعال در ادامـهنمایدوستی خود را ابراز 

لا  عا ًَ  جا ْحما ًط وا را دَّ وا ْْ ما ك ينا همسرانی از جنس خودتان که این او یهاو از نشانه] 2:با
و در میـان شـما دوسـتی و مهربـانی  [برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید

 .«قرار داد
هـا گونـاگون هسـتند؛ برخـی از آن ،بـدان کـه زنـان»: دیـفرمایمـ امام رضا

ند و آن زن، کسی است که شوهرش را دوست داشته و باشبها میدستاوردی گران
 3.«عاشق اوست

 فرماید: نیز می امام صادق
از سـه چیـز نـاگزیر  ،زن در زندگی با شوهرش که بـا او همـراه و موافـق اسـت
حـاالت مطلـوب یـا  هاست؛ مراعـات نظافـت و پـاکیزگی، چنـان کـه در همـ

 ؛انگیز به خود نگیـردرتهیچ گاه وضع نف)نامطلوب اعتماد شوهر را جلب کند 
                                                           

 .۳۱۴ـ  ۳۱۳ص  ؛نیایش در عرفاتصافی گلپایگانی؛ . 1
 .2۱. روم: 2
 .2۳۴؛ ص الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا موسی؛بن. علی3
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حتی در حاالتی مثل دوران قاعدگی(، رسیدگی به شوهر تا اگر گـاهی لغزشـی 
 1.سرخورده نشود و اظهار عشق به او با دلربایی و آراستگی ،دست داد

 حفظ عفت و پاکدامنی .د

زیرا زن اگر عفیف و پاکدامن نباشـد، عـالوه  ترین گنجینه زن، عفت اوست؛مهم
شوهر خود خیانت کرده، سبب اختالط نسل و به دنیا آمدن فرزندانی  بهکه این بر

ُهنَّ وا ال يُ »فرماید: شود. خداوند متعال میناپاک می تا هـای زینت ،زنان 2:ْبدينا زينا
وا ال »فرمایـد: و نیـز می «.آشـکار نکننـد [جز برای شوهر و محارم خود]خود را 

جا  ْلجاِهِلي   ر  با ْجنا تا رَّ با در  ،پـیش از اسـالم همانند زمان جاهلیـِت  ،زنان 3:یول ْْلُ َِ تا
 .«بین مردم آشکار نشوند

 بـرای نمونـه، پیـامبر اکـرم ؛روایات بسـیاری وجـود دارد ،در اهمیت عفاف
ـة  »فرماید: می ن  َوْجما  َو ِعف  م  ْحَسن 

َ
ن  َمْمرا  َو أ م  َقلُّ

َ
ِتی أ م 

 
ْفَضل  ِنَساِء أ

َ
برتـرین زنـان  4:أ

و عفت آنان بیشـتر و  ،و روی آنان زیباتر ،آنان کمتر هنی هستند که مهریکسا ،امتم
 »فرماید: نیز می و «نیکوتر باشد

َ
َبْت  ُّْ أ ٍة َتَطی 

َ
َم  اْمَرأ َرَجْت  ث  ْلَعـن   َبْیِتَمـا َفِمـَی  ِمـْن  ََ  ت 

ی به  تا زمانی که ،هر زنی که خود را خوشبو کند و از منزل خارج شود 5:َتْرِجـَع  َحت 
فرمایـد: نیـز می یعلـامـام  .«خانه برگردد، مشمول لعن و نفرین خواهد بـود

یٍر » ََ س  کلِّ 
ْ
ة  َرأ  .«هاستخوبی هاساس هم ،عفت 6:اْلِعف 

چـه در ح ـور شـوهر و چـه در غیـاب او، امـری  ،عفـت زن کـه بدیهی است
                                                           

 .۳2۳؛ ص تحف العقول؛ حّرانیشعبه . ابن1
 .۳۱. نور: 2
 .۳۳حزاب: ا. 3
 .2۱۶، ص ۱۴؛ ج مستدرک الوسائلنوری؛ میرزا حسین . 4
 .۵۱8، ص ۵؛ ج الکافی کلینی؛یعقوب بنمحمد. 5
 .2۵۵؛ ص تصنیف غرر الحکمتمیمی آمدی؛ عبدالواحد . 6
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تـر خالف عفـت فراهم هاما چون در غیاب او، ممکن است زمین ؛ضروری است
حفظ عفت خـود در غیـاب شـوهرش  ،زنمهّم یکی از وظایف  ،روایند، ازباش
ِفذ ا »فرماید: باشد. خداوند میمی ِْ ِبمذا حا ي ظاٌت ِلْلغا َِ اِلحاُت قاِنتاٌت حا الصَّ َا

 [،همسـر خـود]هستند و در غیاب  و زنان صال ، زنانی هستند که متواضع 1: للَّ ُ 
خـدا بـرای آنـان قـرار داده، حفـظ  اسرار و حقـوق او را، در مقابـل حقـوقی کـه

 .«کنندمی
خدا هیچ نعمتی بهتر از همسر شایسته بـه دسـت  هبند»فرماید: می امام رضا

شادمان گردد و هنگامی کـه از او غایـب شـود،  ،آورد که وقتی به او نگاه کندنمی
 2.«خود و مال شوهرش را حفظ کند [عفت]

 تمکین .ه

هـای یکـی از نعمت که به نوبـه خـود،شده  شهوت در وجود انسان نهاده هغریز
سـبب تشـکیل کـه این جملـه از ؛های بسـیاری داردحکمت وبزرگ الهی است 

بـه  اما اگر به این غریزه پاسخ درسـتی داده نشـود، ؛شودخانواده و تداوم نسل می
 شـود ومی، سبب نفوذ شیطان در دل و جـان انسـان ی دچار شدهسرکشطغیان و 

 آورد.ا را فراهم میاسباب فساد و فحش
ا همسـرش در ارتباط بـ دارند، اگر مرد فراوانیکه زنان برای مردان جذابیت آنجااز

ممکـن اسـت در دام شـیطانی گرفتـار شـده و دچـار از نظر جنسی تأمین نشود، 
 گردد. های نامشروعارتباط

اسالم بر همسر واجب کرده اسـت کـه جـز در دوران قاعـدگی، هرگـاه  ،روایناز
هرش درخواست همخوابی کرد، مخالفت نکند. ایـن پاسـخ مثبـت دادن بـه شو

                                                           
 .۳۴. نساء: 1
 .۳27، ص ۵؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 2
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نامنـد. می« نشـوز»و سرکشـی از آن را  ،«تمکـین»شوهر در مسـایل جنسـی را 
زن را بـر شـوهر  هخدای متعال به ازای این وجوِب تمکـین بـر زن، مهریـه و نفقـ

 ،دبر زن جایز نیسـت کـه بخوابـ»فرماید: می خداواجب نموده است. رسول
خود را برای شوهرش عرضه کند؛ یعنی عریان شـود و زیـر لحـاف او که این مگر

 1.«برود و خود را به او بچسباند
 فرماید:می پیامبر همچنین،

ْن 
َ
ََّ  َعَلْیَما أ ْطَیَِّ  َتَطی 

َ
یَنِتَمـا َو  ِطیِبَما َو َتْلَبَس  ِبَ َِ ْحَسـِن 

َ
َن ِبَ ْحَسَن ِثَیاِبَما َو َتـَزی 

َ
أ

ة   َتْعــِرَض  ــْدَوة  َو َعِشــی  ــِه غ  ــا  2:َنْفَســَما َعَلْی بــر زن الزم اســت کــه خــود را ب
هـای خـود را بپوشـد، بـهخوشبوترین عطرها خوشبو کنـد و بهتـرین لباس
را بـرای شـوهر  یشتنخو ،خوبی خود را آرایش کند و بامدادان و شامگاهان

  .عرضه کند
ح ـرت حقـوقی را بیـان آن  .درباره حقوق شوهر پرسـید زنی از پیامبر اکرم

بـر زن اسـت  3:َظْمِر َقَتـٍَّ  َعَلی َکاَنْت  َنْفَسَما َو ِإْن  ََل َتْمَنَعه  »جمله فرمود:  کرد و از
حتـی اگـر بـر روی  ؛که خود را از شوهرش باز ندارد و بگذارد که از او کام بگیرد

مکان اهمیت موضوع است که در هر شرایطی که ا هاین، نشان .«کوهان شتر باشد
از ایـن  آمیزش وجود داشته باشد و بتوان حدود شرعی را رعایـت کـرد، زن نبایـد

 د.ورزممانعت  کار

 اطاعت از شوهر .و

مـرد اسـت.  هوظیفـ ، در وهله نخستاسالمی، مدیریت خانواده هدر نظام خانواد
                                                           

 .2۳8؛ ص مکارم األخالقطبرسی؛ ف ل بنحسن. 1
 .۵۰8، ص ۵؛ ج الکافیکلینی؛ ب یعقوبنمحمد. 2
 .۵۰7ص  همان؛. 3
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زن باید در امور زندگی از شوهرش اطاعت نماید. روایـات فراوانـی در   بنابراین،
 : دیفرمایم صادقامام  برای نمونه، ؛ره وجود دارداین با

کِرم   ٌة ت 
َ
ْحَواِلـِه  ماَوَج َسِعیَدٌة َسِعیَدٌة اْمَرأ

َ
ه  ِفـی َجِمیـِع أ ِطیع  ْؤِذیِه َو ت   1:َو ََل ت 

خوشا به سعادت، خوشا به سعادت آن زنی که شوهرش را گرامی بـدارد و بـه 
 .نداو آزار نرساند و در همه حال از او اطاعت ک

رسیده و عرض  خداو در روایت دیگری آمده است که گروهی خدمت رسول
ی دیگـر ع ـما جماعتی از مردم را دیدیم که برخی بر ب خدا رسول ایکردند 

َمْرت  »فرمود:  اکرمکردند. پیامبر سجده می
َ
ْن  َلْو أ

َ
َحدا  أ

َ
َمـْرت   أ َد ِِلََحـٍد َِلَ  َیْسـج 

ْن 
َ
َة أ

َ
َد لِ  اْلَمْرأ شد که دستور دهم کسی در برابر دیگری سـجده اگر می 2:َزْوِجَماَتْسج 

 .«زن برای شوهرش سجده کند دادمیمکند، قطعًا دستور 
توانـد بـه همسـرش البته این بدان معنا نیست که مرد هرچه که دلش بخواهد، می

 هوجـوب اطاعـت زن از شـوهر، در محـدود باید توجه داشت تحمیل کند؛ بلکه
اگر شوهر کاری خالف شرع و امری حرام از او درخواسـت  ،روایناز .شرع است

 د.نمایاطاعت  همسرشکند، زن حق ندارد از 

                                                           
 .۱۴۹، ص ۱؛ ج کنز الفوائدکراجکی؛ علی بنمحمد. 1
 .۵۰8، ص ۵؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 2



 

 

 

 مدیریت خانواده 
ساءِ » ی  لنِّ لا وَّ ُمونا عا جاُل قا  1« لرِّ

 اشاره

ترین مباحث مربوط بـه خـانواده، مـدیریت آن اسـت کـه در جهـان یکی از مهم
 تحقیقـاتاست و در ایـران نیـز در مـورد آن  آن بحث شده هدرباربیشتر  ،معاصر
 ؛ای صورت گرفته است. در اسالم نیز به این امر توجه فراوانی شده اسـتگسترده

مـدیریت خـانواده  ،(گرایـیزن) ینیسمفمهای اسالم برخالف تفکر البته در آموزه
زیرا خداوند که به خیر و صالح انسان بـیش از خـود او آگـاه  ؛مرد است هبر عهد

 ست، مردان را سرپرست خانواده معرفی کرده است: ا
جاُل ا وَّ ُمونا  لرِّ ی قا لا ساءِ  عا لا  ِبما  لنِّ ضَّ ذ ُ  َا ْْ   للَّ ذُه ْعضا لذ با ٍ   یعا ْعذ  ِبمذا وا  با

ُقو  ْنفا ْمو ِلِهْ ِمْن  أا  سـبببـه  ؛زنـان هسـتند نگهبـان و سرپرسـت مردان، 2:أا
 بع ـی به نسبت ع یب برای [یاجتماع نظامنظر  از] خداوند که هاییبرتری
 [زنـان مـورد در] اموالشـان از کـه هاییانفاق جهتبه  و است داده قرار دیگر

 .کنندمی
                                                           

 .۳۴. نساء: 1
 .۳۴نساء: . 2
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 تفسیر

صیغه مبالغه و در اصل بـه معنـای ایسـتادن  ،آیه به کار رفته این که در« قّوام» هواژ
 .رودکـار مـیبـه معنـای تـدبیر، سرپرسـتی و محافظـت بـه ،افراد هباراست و در

ام»معنای  ،بنابراین و  مردان، این اسـت کـه مـردان بایـد امـور اقتصـادی،  بودِن «ق 
 کوچـک واحـد یـک ،خـانواده د؛ زیـرانـمعنوی خانواده را مدیریت کن و فرهنگی

 داشـته سرپرسـت و یـک رهبـر باید ،بزرگی هر اجتماع همانند و است اجتماعی
 بگیرند، عهده به را آن مشترکاً  مرد و زن که یجمعدسته سرپرستی و رهبری باشد.

دیگـری  و خـانواده «ریـیس»بایـد  یکـی زن یـا مـرد ،یجـهدرنتنـدارد؛  مفهومی
 مقـام کـه کنـدیمـ تصـری جـا این در قـرآن .باشد او نظارت تحت و «معاون»

 و استبداد ،تعبیر این از منظور باید دقت داشته کهشود.  داده مرد به باید سرپرستی
 و هامسئولیت به توجه با منظمو  واحد ریرهبراد م بلکه نیست؛ تعدی و اجحاف
 .است الزم یهامشورت

 قـدرت تـرجی  ماننـد ؛اسـت مـرد در خصوصیاتی وجوددلیل  به ،موقعیت این
 بیشـتری عواطـف از کـه زنعکس هبـ ،احساسـات و عاطفـه نیـروی بر او تفکر
. بدیهی است که مرد، بیشتر جسمی نیروی و بنیه داشتن دیگری و ،استمند بهره

به کمـک تـوان  و کند طراحی نقشه و بیندیشد بهتر تواندبه وسیله نیروی تفکر می
  .کند دفاع خود هخانواد حریم از تواندجسمانی خویش می

 شخصـیت بـودن بـاالتر دلیـل نـه ،مردان به وظیفه این سپردن که پیداست ناگفته
 بـه بسـتگیفًا صـر آن زیرا دیگر؛ جهان در نآنا امتیاز سبب نه و هاستآن انسانی

 اسـت ممکـن ،معاون یک انسانی شخصیت طورکههمان ؛دارد پرهیزکاری و اتقو
 که کاری سرپرستی برای رییس اما ؛برتر باشد مختلفی یهاجنبه در رییس یک از
 1.است ترستهیشا خود معاوِن  از شده، محول او به

                                                           
 .۳7۰، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .1
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 محورها

 اقتصادی تیریمد .1

نواده بر عهده مرد است؛ بـدین معنـا کـه از دیدگاه اسالم، سرپرستی اقتصادی خا
شود کـه خرجـی و زن و فرزندان، عیال مرد هستند و عیال مرد به کسانی گفته می

ُقو »اوست. خداوند با تعبیر  هها به عهدآن هنفق ْنفا شریفه به مدیریت  هدر آی« ِبما أا
 موده است.ناقتصادی خانوده توسط مردان اشاره 

اند بـرای تـأمین مسـکن، خرجـی، اده، مردان موظفدر مدیریت اقتصادی خانو
 ؛یزی کننـدربرنامـهمعاش، رفاه و آسایش همسـر و فرزندانشـان، تـالش کـرده و 

کننـد بـا به زنان توصیه می یتباهلکه نه اسراف باشد و نه اجحاف. یطوربه
ند و زندگی را بـه کـام نمایهای زندگی را تحمل یوکاستکمقناعت زندگی کنند و 

کننـد کـه بـرای در همان حال، به مردان توصـیه می .د و شوهرشان تلخ نکنندخو
 ها تالش و مجاهدت کنند.رفاه و آسایش خانواده و وسعت رزق و روزی آن

 کنیم:مدیریت اقتصادی اشاره میمهّم های به برخی از سرفصلجا این در
 کسب حالل .الف

حـالل  راه از وکارشـانکسبکـه تمام همت مردان، باید این باشد که این نخست
 فرماید: می خانواده بگذارند. امام صادق هباشد و نان حالل سر سفر

ل   کاَن ِإَذا  ج  ْعِسرا   الر  ْهَله  َو ََل یَ ْعَمل  ِبَقْدِر َما یَ یَ فَ م 
َ
وت  ِبِه َنْفَسه  َو أ ـَو ق  ـَّ  َحَرامـا  َفم  ْطل 

ِه  َجاِهِد ِفی َسِبیِل الل  مرد تنگدست باشد و کار کند تا روزِی خـود وقتی که  1:کاْلم 
هماننـد  ،اش را به دست آورد و بـه دنبـال حـرام نـرود، چنـین مـردیو خانواده

  .کندمجاهدی است که در راه خدا جهاد می
                                                           

 .88ص ، ۵؛ ج الکافی کلینی؛یعقوب بنمحمد. 1
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عاری، آثار مخـرب فراوانـی در خـانواده و اجتمـاع تنبلی، کسالت، بیکاری و بی
 .خرجی خود و خـانواده را تـأمین کنـد تواندآورد. مرد تنبل و کاهل، نمیپدید می

که مرد پـرتالش یوقتشود؛ برعکس فقیر و فقیرتر می روزروزبهخانواده  ،یجهدرنت
و شاداب برای تأمین معاش و روزی حالل با توکل به خـدای متعـال و توسـل بـه 

کند، عالوه بر رونـق کمر همت بسته، اقتصاد خانواده را تقویت می یتباهل
تــر ب عـزت و ســرافرازی خـانواده شــده و بنیـان خــانواده محکماقتصـادی، ســب

 شود.می
 وکارکسـبتـالش و کوشـش بـرای  یت عصـمت و طهـارتباهل ،روینازا

انـد. رسـول حالل و پاکیزه را بسیار دوست داشـته، آن را عبـادت و جهـاد نامیده
وَن اْلِعَباَدة  »فرماید: می خدا َما َطَلَّ   َسْبع  ْفَضل 

َ
ْزءا  أ هفتـاد  ،عبـادت 1:اْلَحَلل ج 

فرمایـد: یم امـام صـادق .«کسب حالل است ،جزء است و بهترین جزء آن
َجاِهِد  اِلِه یِع ی َعلَ اْلکادُّ » ـه ِل یَسـبِ ی ِفـکاْلم  اش تالشـگری کـه بـرای خـانواده 2:الل 

کـار  اهمیـت .«دینمایممانند کسی است که در راه خدا جهاد  ،کشدزحمت می
 نیتـربزرگ از ،حـرام مـال ینراق احمد مالاست که به قول ن سبب ابد حالل،
3است. هالکت عوامل

 سـومین ،مهـدی دربـار تشـریفات رییس ربیع،بنف ل که کندمی نقل مسعودی
از مشـهور  قاضـی) نخعـیعبداللـه بنشـریک روزی: گویـدمی عباسی، هخلیف

 دیگـران از اوتق ـ بـرای و داشـتندمی بزرگ را او تسنن که اهل نامی دانشمندان
 وی از و داشـت گرامـی را او مهـدی. آمـد خلیفه مالقات به( ،دانستندمی ترالیق

 یا بپذیرد، را پایتخت ق اوت منصب: کند انتخاب را کار سه از یکی که خواست
                                                           

 .۹ص ، ۱۰۰ج ؛ بحار األنوار؛ محمدباقر مجلسی. 1
 .88، ص ۵؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 2
 .۴28 ة؛ صالسعاد معراج نراقی؛ احمد ر.ک: مال .3
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 از شـریک. او بخـورد با غذا وعده یک یا بیاموزد حدیث و علم خلیفه فرزندان به
 هـر به کردمی سعی و جستمی دوری روز آن لتدو رجال و دربار با زیاد تماس

 از پـس، .نگـردد آلـوده دامـنش و نسـازد وارد هـاآن دستگاه در را خود شده نحو
 را او عـذر عباسـی مهـدی ولـی خواسـت؛ عـذر خلیفـه پیشنهاد سه هر پذیرش

 . کند اختیار را هاآن از یکی حتماً  گفت و نپذیرفت
 کـار دو پـذیرش آن از ترآسـان غذا وردنخ: گفت خود پیش و کرد فکری شریک

 خلیفـه. اعالم کرد خلیفه با غذا صرف برای را خود آمادگی رو،ین. ازااست دیگر
 را سـفره ،سـپس .کننـد تهیـه [حـرام طبعـاً  و] لذیـذ بسـیار غذای داد دستور هم

خـوردن  مشـغول خلیفه و شریک و نهادند آن بر رنگارنگ غذای انواع و گستردند
 از بعـد پیرمرد این: گفت و کرد خلیفه به رو دربار هآشپزخان ناظر ،زآن. بعداشدند

 !دید نخواهد را رستگاری بوی هرگز ،غذا این خوردن
 بـه هـم ماجرا، ینا از عبدالله بعدبنشریک و شد گونهین: همگوید ربیعبنف ل
آنکـه  از پـس ؛ حتـیپذیرفت را ق اوت منصب هم و او پرداخت فرزندان تعلیم

 چانـه آن بلـغم   هدربـار دادند، حواله( دربار حسابدار) یسدفترنو به را او مریمست
 پارچـه از تـرمهم خـدا به: گفت ای؟فروخته پارچه مگر: گفت دفترنویس .زدمی

 1.امفروخته را دینم ام،فروخته
 رفاهی خانواده هتوسع .ب

ل در ایـن اسـت کـه هرگـاه خـدای متعـا ،های اسـالم بـه مـرداناز دیگر توصیه
مردی برکت داد، او نیز در رفاه، آسایش، خوراک و پوشـاک همسـر و  وکارکسب

ی که اسـراف نشـود. اگونهبهالبته  ؛اش توسعه دهد و آنان را خوشحال کندخانواده
                                                           

 .۳۱۰، ص ۳؛ ج مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی؛ ابوالحسن . 1
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ْعَمِة یَ »فرماید: نیز می امام رضا ْوِسَعة  علـَصاِحَّ  النِّ بـر  1:یاِلـهِع  یِجَّ  َعَلیِه الت 
بیشتر به آنـان ]اش توسعه داده و واجب است که بر خانواده ،کسی که نعمت دارد

 .«[رسیدگی کند
توان به منزل و وسیله سواری مناسـب رفاهی خانواده، می هتوسعمهّم از مصادیق 

اشاره کرد. از دیدگاه اسـالم، بـا حفـظ شـئونات اسـالمی و بـه دور از اسـراف و 
توانـد در آن راحـت زنـدگی که انسـان ب وسیع و مناسب شأن هتفاخر، داشتن خان

ـِل َسـَعة  َمْنِزِلـِه »فرماید: می کند، نیکوست. امام صادق ج  از  2:ِمـْن َسـَعاَدِة الر 
 از امـام کـاظم همچنـین،« .اش وسـیع باشـداین است که خانهمرد سعادت 

َسـَعة  اْلَمْنـِزِل َو کْثـَرة  »سؤال شد که عیش و لـذت زنـدگی در چیسـت؟ فرمـود: 
ِحبِّ   .«داشتن خانه وسیع و دوستان بسیار 3:یناْلم 

کـه  سـوارِی مناسـب شـأن، بـه دور از اسـراف و تفـاخر هداشتن وسیلهمچنین، 
نیکوسـت.  بسیار ها را فراهم کند،و مسافرت وآمدرفتاسباب راحتی خانواده در 

ــِل َســَعاَدِة  ِمــْن »فرمایــد: می رســول خــدا ج  ْســِلِم  الر  از  4:ءیاْلَمِنــ َّ  اْلَمْرَکــ اْلم 
 .«داشتن مرکب راهوار است ،د مسلمانسعادت مر

  هادر هزینه اندیشیمصلحت .ج

 تـالش خـانواده معـاش و آسـایش بـرایکه آن ضمن مردان کندمی توصیه اسالم
توجـه داشـته  نیـز خـانواده به مصـلحت همواره دهند،می کنند و آن را توسعهمی

 آن امکانـات با و بوده جدی مع لی زمستان سرمای در قدیم ،مثال برای باشند؛
                                                           

 .22۳، ص 7؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 1
 .۶۱۰، ص 2؛ ج المحاسن ؛برقیاحمد . 2
 .۶۱۱ص  همان؛. 3
 .۶2۵ص  همان؛. 4
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 بـوده مهمـی مسئله ،زمستان کردنسپریسالمت به و خانهداشتن نگه گرم زمان،
ـْؤِمِن  ْنَبِغـییَ : »فرمایـدمی رضا امام ،روینازا .است ْن  ِلْلم 

َ
َص َیـ أ ـوِت  ِمـْن  ْنق   ق 

َتاِء  ِفی ِعیاِلِه  ـوِدِهم ِفـی ِزیـَد یَ  َو  الشِّ  از مسـتانز در مـؤمن کـه اسـت سـزاوار 1:َوق 
 .«کند تهیه بیشتری هیزم و بکاهد خود خوراک

 روایـات ایـن از نیستند؛ بلکه بایـد شدهبیان مصداِق  به منحصر ،روایات گونهینا
 و زمان اقت ایات اساس بر و ها عمل نمودبه آن دیگر نیز موارد در و گرفت درس
 ؛داد انجـامقع موبـه را الزم اقـدام و کـرد شناسـیاولویت ،زندگی شرایط و مکان
 و زمـان دختـری دارد کـه کسی مانند شویم؛می روهروب جدی مشکالتی با وگرنه

 پـول مقـداری اگـر ،حـال .دارد کوچک ایخانه ،دیگرازسویو  او رسیده ازدواج
 تهیـه دخترش جهیزیـه یا برایو  دهد توسعه را خود هخان بخواهد که باشد داشته
 .سعه منزل اولویت داردبر تو جهیزیه دختر هتهی قطعاً  کند،

 فرهنگی مدیریت .2

فرهنگـی اسـت. در مقـام ادعـا،  ههای مدیریت در خانواده، عرصیکی از عرصه 
تر از مسایل مادی و رفاهی مهم ،همه اعتراف دارند که مسایل فرهنگی و اعتقادی

بسیاری از مـردان و زنـان جامعـه مـا، طـوری  ،اما متأسفانه در مقام عمل است؛
 هاعتقادات، تربیت دینی و معنـوی خـانواد هکنند که گویا مسئولیتی درباررفتار می

نیازهـای اقتصـادی ندارند؛ بلکه تنها رسالتشان این است که کار کننـد و  یشخو
ذی »فرماید: که خداوند مییدرحالد؛ نماینخانواده را تأمین  لا وَّ ُمذونا عا جذاُل قا  لرِّ

ساءِ   .«ندا[ زنانزندگینندگاِن ]مردان، کارگزاران و تدبیرک 2: لنِّ
                                                           

 .۱۳، ص ۴؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ محمدبن. 1
 .۳۴نساء: . 2
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مسـایل  در خصـوصایـن اسـت کـه  ،مدیر خانوادهمهّم مطمئنًا یکی از وظایف 
 فرهنگی، تربیتی و معنوی خانواده نیز برنامه داشته باشد: 

ي   يا اأا َينا  ها ُنو   لَّ ْْ  ُقو  آما ك ْنُفسا ْْ  وا  أا ْهليك ا نار ً  أا ُقوُدها اُس  وا ط وا   لنَّ  1: ْلِحجذارا
 آن هیـزم کـه آتشی از را خویش خانواده و خود !دیاآورده ایمان که کسانی ای

 .یددارنگه ،هاستسنگ وها انسان
 هبـرای تهیـ کـههمچنانسزاوار است مرد مؤمن، از تربیت خانواده غافل نباشـد و 

هـا نیـز کند، برای تربیت دینی و معنوی آنغذا و لباس مناسب تالش و هزینه می
هـای دینـی و تشـویق کتاب همدیر خانواده باید برای تهی ،مثالبرای  ؛دنمایهزینه 

که بـرای تفریحـات سـالم و نیز همچنان کند خرجها نیز خانواده برای مطالعه آن
 در مـوردبـرد، ها را به مهمانی، پارک و مسافرت میخانواده برنامه دارد و گاهی آن

های دینـی، کتاب ه، مطالعمسجد رفتن، قرایت قرآن :مسایل دینی خانواده از قبیل
هـا نیـز حساسـیت نشـان دهـد و فرزنـدانش را بـرای پوشش مناسب و ماننـد آن

 د و در این خصوص نیز هزینه کند.نمایهای معنوی تشویق حرکت
البته بدیهی است که در کارهای فرهنگی و تربیتی، باید والدین پیشگام باشـند تـا 

وقتی پدر و مـادر نمـاز نخواننـد، قـرآن  ،کشها الگو گیرند. بیفرزندان نیز از آن
تـوان از فرزنـدان تالوت نکنند، پوشش مناسب و عفت نداشته باشند، چگونه می

 فرماید: یم خداانتظار داشت این امور را رعایت کنند. رسول
ه   َرِحَم  َعاَن َعْبدا   الل 

َ
ْحَساِن  ِبرِّ ِ ی َعلَ  َوَلَد    أ ِف َو  ِه یِإلَ  ِباْْلِ لُّ

َ
َ دِ َو  ِمِه یَتْعلِ َو  َله   الت 

ْ
 2:ِبـِه یَتَ

کردن بـه ای را که به فرزندش یاری رساند؛ با احسانخداوند رحمت کند بنده
  .و ادب یاددادن به او آموختن به اوو علم گرفتن با اوو الفت او

                                                           
 .۶. تحریم: 1
 .۱۶۹، ص ۱۵؛ ج مستدرک الوسائلنوری؛ میرزا حسین . 2
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و  هازمانو در رسد میآن است که فرزند به خودکنترلی  ،گونه تربیتاین دستاورد
 فـرای به انجام گرفته، برعهدهرا خود ، مدیریت افکار و رفتار وناگونگ هایمکان

 بـه که زمانی شهید بابایی است. وی ،گونه تربیتاین هنمون ؛گردددینی، مقید می
 تحـت و کـودکی از کـه اسـالمی اخـالق و متعـالی روحیات شد، اعزام آمریکا
 نـدوباری دنیـایببی مظـاهر از تـا شـد موجـب بود، آموخته خود والدین اشراف

  باشد. فراری غرب
 شهید بابایی این ماجرا را چنین تعریف کرده است: 

روزی به دفتر مسئول دانشکده که یک ژنرال آمریکایی بود، اح ار شـدم. بـه 
مـن  هپرونـداتاقش رفتم و احترام گذاشـتم. او از مـن خواسـت کـه بنشـینم. 

نسبت به قبـول  بایستییمجلوی او، روی میز بود. ژنرال آخرین فردی بود که 
را دادم.  پاسـخشکرد که من  هاییپرسش. او کردمیو یا رد شدنم اظهارنظر 

که نظر خوشی نسـبت بـه مـن نـدارد... در ایـن  آمدیژنرال برم هایسؤالاز 
در اتاق به صدا درآمد و شخصی اجازه خواسـت تـا داخـل شـود. او  ،هنگام

ر مهمی به خارج از اتـاق بـرود. بـا ضمن احترام، از ژنرال خواست تا برای کا
رفتن ژنرال، من لحظاتی را در اتاق تنها ماندم. به سـاعتم نگـاه کـردم، وقـت 

 اّولنمـاز را  توانسـتممینبـودم و جا این نماز ظهر بود. با خود گفتم: کاش در
کار مهمـی  یچوقت بخوانم. انتظارم برای آمدن ژنرال طوالنی شد. گفتم که ه

شـاءالله تـا نمـازم تمـام ان خـوانم،مینماز را  جاهمیننیست،  باالتر از نماز
مراه ـرا کـه هـ ایروزنامـهاز اتـاق رفـتم و  ایگوشـهشود، او نخواهد آمد. به 

داشتم به زمین انداختم و مشغول نماز شدم. در حال خواندن نمـاز بـودم کـه 
را ادامـه  چه کنم؟ نماز :اق شده است. با خود گفتمـمتوجه شدم ژنرال وارد ات

، هرچـه خـدا بخواهـد دهممـیخره گفتم نمازم را ادامه بدهم یا بشکنم؟ باْل
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ــر روی صــندلی  کــهیهمــان خواهــد شــد. نمــاز را تمــام کــردم و درحال ب
س از چنـد لحظـه ـرال پــکـردم. ژنـ خواهـیمعذرت، از ژنرال نشستـممی

دت ؟ گفـتم: عبـاکـردیمیگاه معناداری به من کرد و گفت: چـه ـن ،سکوت
. گفت: بیشتر توضی  بده. گفتم: در دین ما دستور بر این اسـت کـه کردممی
باید با خداوند به نیایش بپـردازیم و در ایـن  روزشبانهن از معیّ  هایساعتدر 

من هم از نبودن شما در اتاق اسـتفاده کـردم  ؛زمان آن فرا رسیده بود ،ساعات
سـری تکـان داد و  ،یحات مـنو این واجب دینی را انجام دادم. ژنرال با توضـ

راجـع بـه همـین  ینکـهاتـو آمـده، مثل هپرونـداین مطالبی که در  ههمگفت: 
اسـت. او لبخنـدی  طورهمین ،نیست؟ پاسخ دادم: آری طوراینکارهاست. 

را  امپرونـدهبّشـاش، خودنـویس را از جیـبش بیـرون آورد و  ایچهـرهزد و با 
 یسـواز جا برخاسـت و دسـتش را بهآمیز با حالتی احترام ،ام ا کرد. سپس

. شما قبـول شـدید. بـرای شـما گویممیمن دراز کرد و گفت: به شما تبریک 
 1.آرزوی موفقیت دارم

 اخالقی تیریمد .3

هایی اسـت کـه در میـان ترین و باصفاترین رابطـهروابط زن و شوهر، از صمیمی
و معمـواًل  آغـازین ایـن عشـق و صفاسـت هنقطـ ،و ازدواج نوع بشر وجـود دارد

گـاهی  ،امـا متأسـفانه ؛شودزندگی زناشویی با شیرینی و صفای خاصی آغاز می
گراید و گاهی مـاه راه، دچار خلل شده، به سردی می هاین عشق و محبت در میان

 شود.محبتشان افول کرده، چرا  خانه خاموش می
لطافـت بهتر از درمان است. چه باید کرد کـه  ،بدیهی است که همواره پیشگیری

نگرایـد؟ از دیـدگاه قـرآن کـریم،  سـوزخانمانبهاری خانه و خانواده به سـرمای 
                                                           

 .۴2؛ ص نهایتپرواز تا بیک: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش؛ .ر. 1
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نجاتی اسـت کـه خـدای متعـال  هبهترین راه پیشگیری از اختالفات، همان نسخ
ًَ »برای زن و شوهرها پیچیده و فرموده است:  ذ ْحما ًط وا را دَّ وا ْْ ما ك ينا لا با عا و در  1:وا جا

 .«ادت و رحمت قرار دمود ،میانتان
شریفه، این است که خدای متعال مـودت و رحمـت  هسد که ظاهر آیرمیبه نظر 

را بین زن و شوهر قرار داده که هر دو، خود را به این صفات پسندیده آراسته کننـد 
تر این است کـه اما معنای دقیق ؛شان پر از صفا و صمیمیت گرددیزندگکه این تا

ـی َکوِنـِه »ت؛ ، جلب محبت نهفته اس«موّدت» هدر واژ یِء َو َتَمنِّ ة  الش  دُّ َمَحب   2:َالو 
مـودت، نقشـی  ،روینازا« .آن است آرزوی داشتنُود، به معنای محبت چیزی و 

یعنی مهربانی و بخشش، نقشی است که بـر  ،و رحمت است که زن باید ایفا کند
 مرد است. هعهد

همـواره زن جـذابیت  ی اسـت کـهاگونـهبهآفـرینش زن و مـرد، که این با توجه به
کنــد، نقــش زن در ایجــاد دوســتی و داشــته و توجــه مــرد را بــه خــود جلــب می

ی اجـرا کنـد و از خوببهخود را  هصمیمیت، بسیار مهم است. وقتی زن نقش زنان
د، آنگاه مرد است که باید با لطف و مهربانی با همسرش نمایشوهر خود دلربایی 

هـا و خطاهـای احتمـالی او کاریکنـد و از کمرفتار کرده، برای او هدایایی تهیـه 
 چشم بپوشد.

و مـرد نیـز بـه  ت و جلـب محبـت، یعنی مودخود هبدیهی است اگر زن به وظیف
بخش و د، زندگی عاشقانه، لـذتنماییعنی مهربانی و گذشت عمل  ،خود هوظیف

هـا بـه از آن هرکـداماما اگر به هـر دلیلـی،  ؛بخشی را تجربه خواهند نمودآرامش
 نعمل نکرده، حقوق متقابل یکدیگر را رعایت نکند، زنـدگی آنـا یشخو هوظیف

 شود.می آفرینآور و مصیبتو اختالفاتی رنج هاناآرامی ،هادچار تنش
                                                           

 .2۱. روم: 1
 «.الودّ »، واژه 8۶۰؛ ص القرآن غریب فی المفردات؛ اصفهانی راغب مدمحبنحسین. 2
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اختالفات خانواده، در ابتدای راه هرگز مراجعه به دادگاه و اقـدام قـانونی  برای حّل 
در فرایند شـکایت و دادرسـی، شود؛ بلکه این، آخرین راه است؛ زیرا توصیه نمی

گیرد که راه بازگشت به هایی صورت میها دریده شده، هتک حرمتمعمواًل پرده
اختالفـات  مرد است که حـّل  هبر عهد ،روینازاکند. زندگی عاشقانه را دشوار می

شـود توصیه می ،هایی عقالیی پیگیری کند و برای این کارخانوادگی خود را از راه
خودش مقصر باشد و چه همسرش، در خلوت بـا که این ، چهاّولام که مرد در گ

کنـد و از راه محبـت و بخشـش وارد شـود و مشـکل را حـل  وگوگفتهمسرش 
د. اگر مشکل حل نشد، در گام دوم، از متخصصان و کارشناسان مشـاوره در نمای

اوری و اگر همچنان مشکل باقی ماند، از میـانجیگری و د امور خانواده بهره بگیرد
 د.بهره ببربزرگان و عقالی فامیل 

ی هـاحلراههـا، از آن هرکدامکه دارد های گوناگونی البته اختالفات، علل و ریشه
های اخـتالف زن و شـوهر، عـدم امـا یکـی از ریشـه ؛مخصوص به خود را دارد

این اختالف، پیش روی مردان  هایی را برای حّل تمکین زن است. قرآن کریم، راه
 مثاًل انتخاب داور را در اختالف زن و شوهر مطرح کرده است:  ؛استنهاده 

ْْ  ِإْن  وا  يِنِهما ِشقاقا  ِخْفُت ُثو  با اْبعا كماً  َا ْهِل ِ  ِمْن  حا كمذاً  وا  أا ْهِلهذا ِمذْن  حا  ِإْن  أا
ِق يُ  ِإْص حاً  ريد يُ  َِّ ُهمذا  للَّ ُ  وا ينا  دو آن میـان شـکاف و جـدایی از اگـر و 1:با
 زن هخـانواد از داوری و شـوهر هخـانواد از داوری اشید،ب داشته بیم( همسر)

 بـه تصـمیم داور، دو ایـن اگـر. [کننـد رسـیدگی آنان کار به تا] کنید انتخاب
 .کندمی کمک هاآن توافق به خداوند باشند، داشته اصالح

                                                           
 .۳۵. نساء: 1



 

 

 

 خانواده تقوامدار
ْفس   ِ » ْْ ِمْن نا ك قا لا َِ  خا

ُْ  لَّ ك بَّ ُقو  را طتَّ  1«و ِحدا

 اشاره

تـرین گیـرد. خـانواده، نخسـتین و مهمبر اساس خانواده شکل مـی ،بنیان جامعه
تقـوا در بسـتر خـانواده، در  ی تربیـت وبذرهالین مرکز تربیت و آموزش است. اّو 

 هگستر شود. اگر تقوای الهی در دل افراد خانواده جای گیرد،یموجود انسان نهاده 
 .یابـدیمبشـری جریـان  هجامعـ بـه تمـام خـانواده هخیر و برکـت آن از محـدود

 رسد.یمبه دیگران  ،سپس و شودیمفرد تقوا، نصیب خود  هلین ثمراّو  ،بنابراین
  :جمله از ؛در آیات متعددی، به اهمیت تقوا در خانواده اشاره شده است

ي   اُس  ِ يا أا ا  لنَّ ذقا مِ ها لا ط  وا خا ْفذس  و ِحذدا ْْ ِمذْن نا ك قا لا َ  خا ُْ  لَّ ك بَّ ُقو  را ْنهذا تَّ
ُلونا ِبذِ  وا  سذائا ذَ  تا ُقو   للَّ ا  لَّ ثَّ ِمْنُهما ِرجااًل كثيرً  وا ِنساًء وا  تَّ ها وا با ْوجا زا

 کـه کسـی همـان! بپرهیزیـد پروردگارتـان [مخالفت] از! مردم ای 2: ْْلاْرحاما 
 از و کـرد خلق او جنس از [نیز] را او همسر و آفرید انسان یک از را شما همه

ــان و مــردان دو، آن ــی زن ــد خــدایی از و ســاخت منتشــر فراوان  کــه بپرهیزی
 قطـع نیـز از و! بریـدیم را او نـام خواهیـد،یم یکدیگر از چیزی کههنگامی

 .کنید پرهیز خود خویشاوندان با رابطه
                                                           

 .۱. نساء: 1
 .۱نساء: . 2
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های مربوط بـه خـانواده، با بحث« عفت»و « تقوا»های دلیل ارتباط فراوان واژه به
و  «وقایـه»مـاده  از تقـوا هعنـای آن دو بپـردازیم. واژالزم است در ابتدا بـه بیـان م

در  شـهید مطهـری 1.رسـاندمی زیـان او بـه است ازآنچه شیء حفظ معنایبه
از ماده "وقی" است که به معنـای  ،این کلمه»توضی  این واژه چنین نوشته است: 

 2.«حفظ، صیانت و نگهداری است
 هغلبـ فس انسان است کـه وی را ازوجود آمدن حالتی برای نمعنای بهعفت نیز به

شهوانی  هبودن قومعنای رامبه نیز عفت را شهید مطهری 3کند.شهوت حفظ می
عامـل  «تقـوا» ،اسـاسبراین 4.نمایـدتحت حکومت عقـل و ایمـان معرفـی می

گناهان  مقاومت در برابر شهوات و« عفت» از گناه و نافرمانی خداوند و هبازدارند
هـا از هـر دوی آن قسمتاند و ما در این با یکدیگر در ارتباط ،واژه است. این دو

 مقصود از آن، همان معنای مشترک است. کنیم واستفاده می

 تفسیر

مزبـور کـه سـفارش بـه  همشتمل بر مسـایل خـانواده اسـت و بـا آیـ ،نساء هسور
آغاز شده است؛ بدان معنا که تقوا، شـالوده و اسـاس خـانواده اسـت و  ،تقواست
 در این سـوره از فرزنـدآوری وهمچنین،  5 ای خانواده باید باتقوا باشند.همه اع

ما َبث   َو » 6:تکثیر نسل سخن به میان آمده است  خداونـد :ِنسـاء   َو  کِثیرا   ِرجاَل   ِمْنم 
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 .۴۵، ص ۶؛ ج پرتوی از قرآنمحمود طالقانی؛  . سید6
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 1.«آورد وجود به فراوانی زنان و مردان همسرش، و آدم از
ذ ا »ر در عطف بر ضمیر مسـتت«  ْْلاْرحاما »بر برخی تفاسیر،  بنا ُقذو   للَّ اسـت؛ «  تَّ

ارحام مراعات کنید. دومین تقوایی که خداونـد در ایـن  هدرباریعنی حکم خدا را 
 مـورد دردهد، تقوای خاص پس از عام اسـت کـه بـا آن آیه ما را به آن فرمان می

اهتمام خداونـد بـه  هدهندنشان ،و این 2خویشاوندان سفارش بیشتری شده است
 3 ای خانواده است.مراعات تقوا در ف

 محورها

 باتقوا شوهر .1

ی تقوامـدار اخـانواده فرزندان تشکیل شده است. خانواده از سه رکن پدر، مادر و
یابی به تقوا در دستگوهر تقوا برخوردار باشند. برای  اع ای آن از هاست که هم

از کـه نآ درون خانواده، انسان باید ابتدا از خود شروع کند؛ زیرا فرزندان بـیش از
کننـد و بـه یمی الگـوبردارسخن والدین تأثیرپذیری داشته باشند، از رفتار آنـان 

نـه آنچـه را کـه  ؛شـوند کـه والـدین هسـتندمی همـان چیـزیتعبیری، کودکـان 
در روابط همسران نیز ثابت است. همسری که رفتـار  ،خواهند. البته این قاعدهمی

سازی خود بـا او یر پذیرفته و در همسانشریک زندگی خود را پاک ببیند، از او تأث
سرپرسـت  نخست هدر مرحل آیات قرآن کریم، ،سعی خواهد کرد. به همین دلیل
ْْ وا » کند:یمخانواده را به تقوامداری سفارش  ذك ْنُفسا ُنذو  ُقذو  أا ينا آما َِ ذ

ذا  لَّ ها ي  يا أا

                                                           
حسن طبرسی؛ بنف لر.ک:  .2۴۶، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .1

 .۱۶۰، ص 2؛ ج تفسیر روح البیان اسماعیل حقی؛ .۶، ص ۳ج ؛ البیان فی تفسیر القرآنمجمع
 .۹، ص ۴؛ ج العرفانمخزننصرت امین اصفهانی؛  . سیده2
 .۱۳8، ص ۴؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانمحمدحسین طباطبایی؛ سید  .3
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ار ً  ْْ نا ْهِليُك  حفـظ آتـش از را نکسـانتا و خودتان !ایدآورده ایمان که کسانی ای 1:أا
 .«کنید
ْْ » و «ُقو »های واژه ك ْنُفسا بـزرگ و سرپرسـت  اگـر اشـاره دارد کـه امر به این ،«أا

 2را هـدایت کنـد. یشتواند خانواده و اهل خـوینم بهره باشد،خانواده از تقوا بی
 و چرانیچشـم) گنـاه هایینهزمو  های مؤمنانکریم با بیان ویژگی قرآنهمچنین، 

 ِلْلُمذْؤِمنينا  ُقذْل »خوانـد: دامنی فرامیپـاکبه  را خانواده سرپرست ،(رانیشهوت
و يا  ْْ  ِمْن  ُغض  ْبصاِرِه ُظو يا  وا  أا ْْ  ْحفا ُه ُروجا  نگاه از] دیده که بگو باایمانبه مردان  3:َُ

 وریبهـره قـرآن در ،دیگرازسـوی .«دامنـی ورزنـدو پـاک فرونهند [نامحرمان به
 و کنــدمی محکــومنــاروا دانســته و انواده را شــدن از حــریم خــجنســی، خــارج

 فرماید: می
لذ ُظونا ِإالَّ عا َِ ْْ حا ْْ ِلُفُروِجِه ينا ُه َِ

...  لَّ حا  ْلُمْؤِمُنونا لا َْ ْد أا ْو  یقا ْْ أا ْزو ِجِهذ أا
غ ِن  ْبتا ما َا ُلوِمينا  يُر ما ْْ غا ُه ِإنَّ َا  ْْ يماُنُه كْ  أا لا ُْ  یما ما ُأولِاذک ُهذ َا ر ءا ذِلک  وا

 مگـر ؛انددامنپاک که کسانی ...شدند رستگار مؤمنان کهراستیبه 4: لعاُدون
 بـر ،صـورتایندر کـه انـدآورده به دست که کنیزانی یا همسرانشان مورد در

 طلـب شـد مقـّرر آنچه جز دیگری راه که کسانی ،پس. نیست نکوهشی آنان
 .اندگذشته الهی مرز از آنان، کنند

، گـذردسـال از زنـدگی مشـترکش مـی شـتوهکـه بیستسـاله  وپنجچهل یزنِ 
 گوید: وی می .درخواست طالق داد
هـا ادامـه دادم و بـا اعتیـادش مشکالت به خـاطر بچـه همهبا  ،تمام این مدت

                                                           
 .۶. تحریم: 1
 .۳77، ص 2؛ ج تفسیر القمیقمی؛ ابراهیم بنعلی. 2
 .۳۹، ص ۶؛ ج آن العظیمتفسیر القرکثیر؛ ک: ابن.ر .۳۰. نور: 3
 .7ـ  ۱. مؤمنون: 4
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 او را بـه همـراه ساختم. چیزی که دیگر تحملم را به آخر رساند، خیـانتش بـود.
بـرای  شاهدی، مد؛ اما چون آن موقع تنها بویک زن دیگر در خانه غافلگیر کردم

بنابراین، اثبات کنم.  این موضوع را توانمنمی ،ندارم. برای همین ادعای خویش
سوزد که تمام ایـن از راِه اعتیادش جلو آمدم. دلم از این می برای اقدام به طالق،

! متوجـه ایـن فریبکـاری او نشـدمبه من خیانت کرده و من  ،سال وهشتبیست
خـودم دیـدم. که این تا شد؛نمی مباور لیو ؛گفتندمی این موضوع رامن  همه به

با یک آدم معتـاد سـاختم و فکـر  ،ام و این همه سالساله وپنجچهلحاال دیگر 
فقـط  .با خیانتش همه چیز را نابود کرد ؛ ولی اوتوانم درستش کنممی ،کردممی

 1شده است.خواهم و اعتیادش هم اثباتطالق می

  با تقوا همسر .2

از  مـدار اسـت.پیشه، وجـود همسـر تقواتقواپارسا و  ههای خانوادیژگیویکی از 
کسانی هستند که گوهر شرف خود را از دزدان « تقوامدارزنان » ،کریم قرآن منظر

لحن سخن و حرکات، طرز راه رفتن، لباس پوشیدن هدارند و مجموع مصون نگه
ان بیماردل را از خـود وقار و متانت است که طمع مرد چنان آمیخته با ،آنان گفتن

 در واقـع، و کنند. با این نگاه است کـه خداونـد بـه همسـران پیـامبرقطع می
 فرماید: میپیرو آن ح رت  زناِن  ههمخطاب به 

ِبيِّ  ْوِل  يا ِنساءا  لنَّ ذْعنا ِبذاْلقا ْضضا ذ  تا َا ْيذُتنَّ  قا ساِء ِإِن  تَّ د  ِمنا  لنِّ حا أا ْسُتنَّ كا لا
َي َي عا  لَّ ْطما يا ْعُروَا َا ْواًل ما ٌض وا ُقْلنا قا را ْلِبِ  ما  شما! پیامبر همسران ای 2:قا

 ایگونـهبه ،پـس .کنیـد پیشـه تقوا اگر ؛نیستید معمولی نانز از یکی همچون
 شایسـته سـخن و کنند طمع شما در بیماردالن که نگویید سخن انگیزهوس

 .بگویید
                                                           

1  . http://mehrkhane.com/fa/news/2992 (.24/6/96)  

 .۳2. احزاب: 2
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توصیه  ،وان جامعه اسالمیبان و زینت حجاب ،راه رفتن چگونه هباردرقرآن کریم 
 از را خـود یهاچشمو  راه نروند ،انگیخته شودکه توجه مردان بر یاگونهبه کندمی

 آنجز بـهـ  زینتشـان را و کننـد حفظ را خویش دامان و فروگیرندآلود هوس نگاه
 سـینه بـر را یشخو هاییروسر اطراف و ننمایند آشکار ـ  است نمایان که مقدار

 عنوانبـهرا  خداوند حکیم بانویی تقواپیشه مانند مـریم ،دیگریسوزا 1افکنند.
رفتـار زشـت و فحشـا رایـج بـود و  کـهای یرا او در جامعهز کند؛یمالگو معرفی 

 .شد، گوهر تقوا را پـاس داشـتده میشمر« منکر»و معروف، « معروف»ُمنکر، 
 کند:میاشاره  او ایماِن  به و سپس مریم« عفاِف » به رو، خداوند در ابتداازاین

تي ْا  ْبنا ا ِعْمر نا  لَّ ْريا هذا وا ما ْرجا َا   ْ ذنا هذا وا  ...أاْحصا بِّ ِلمذاِت را ْ  ِبكا قا ذدَّ وا صا
همو که دامان خـود را پـاک نگـه  ]را[؛[ مریم دختر عمرانیاد کن و ]نیز 2:ُكُتِب ِ 

ــت ــهنت در .داش ــارش و  ،یج ــات پروردگ ــدیم و کلم ــود در او دمی از روح خ
 .او را تصدیق کرد یهاکتاب

از او چنـان  مریمارزشمند ح رت  هایو مجموعه ویژگی ، تقواعفافآری، 
عرضـه و  نداو رسید به مح راز جانب خدا  گانیشخصیتی ساخته بود که فرشت

ُْ  يا: »داشـتند ْري فاِک   للَّ ا  ِإنَّ  ما ِک  وا   ْصطا را هَّ فاِک  وا  ِّا ل  ْصطا م ِنساءِ  یعا  3:ين ْلعذالا
 داده برتـری جهـان زنـان بـر را تـو و ساخته پاک و برگزیده را تو اوندخد !مریم ای

و زینت  حجابموضوع بر قرآن در این آیات  ،که روشن است گونههمان .«است
 مـورد، این دو عنصر را بیشتر الهینیز با الهام از سخن  تا زناننماید یمزنان تکیه 

 قرار دهند. توجه
 که بودیم نشسته بقیع در خدا رسولاتفاق هب بارانی روز یک در گویدیم راوی

                                                           
 .۱۱2، ص ۱۵؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسین طباطبایی؛ حمحمدسید  ر.ک:. ۳۱. نور: 1
 .۱2. تحریم: 2
 .۴2عمران: . آل3
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 از زنو فرورفـت  گـودالی در اال  دسـت گذشـت. مـا کنـار از اال  بر سوار زنی
 را خـود ،آن زن کـه داشتم عرضه برگرداند. رو حق رسول افتاد. یربه ز مرکب

 و کردند مغفرت طلب زنان گونهینا برای بار سه ح رت !پوشانده است شلوار با
 بـدن بـرای لبـاس ینترپوشـاننده که برگیرید پوشش گونهینا !مردم ای» :فرمودند

 1.«بپوشانید یاجامه چنین با ،خانه از رفتن بیرونوقت به را خود زنان و است
هـای فراوانـی واقـع شـده و مهریخـوش بیدسـت عفتتقوا و امروزه  ،متأسفانه

، سـته اسـتکـه بایگونـه آن ،از زنـان ایاسـت و عـده شده ترکمرنگ و کمرنگ
همین بـس کـه دشـمنان نیـز  ،کنند. برای اهمیت حجابنمی را رعایت حجاب

زدایـی خـود دین هبرنام ءرا جزحجابی یبین رفتن دین و سقوط جامعه، از ببرای 
 .انددادهقرار 

  گوید:یم قطب یدس
 در هـاینالکارد و هایشکشـ تمـام ازها پاپ از یکی دیدم، که مدارکی اساس بر
 چـرا  کردنخاموش اسالم و کشتن برای خواستها آن ازکرد و  دعوت تیکانوا

 نظـر باشـد، نداشـته زیـادی خـرج مسیحیت و واتیکان برایکه یصورتبه دین،
نظران صـاحب جانـب از نظریـاتیو  تشـکیل منظـور بـدین هاییگروه بدهند.
 و نکشیشــا تمــامیقبــول  مــوردرأی  ایـن نظریــات، و آرا میــان از شــد. اظهـار

 ینترهزینـهکـم و اسـلحه ترینیقـو کـه گرفت قرار پاپ شخ  و هاینالکارد
 حجـاب از مسـلمان زنان و دختران آوردن بیرون اسالم، از بین بردن برنامه برای

 یلوسـا بـازار، و کوچـه در مـردان، و جوانان اختیار در آزادانه آنان گرفتن قرار و
 و مراکــز تئاترهــا تجــاری، هــایمرکز و ادارات ســینماها، وهــا پارک عمــومی،
 هـوس و هـوا آغـاز شـد و خاینـانبه دست  ،برنامه اجرای این است. اجتماعی

                                                           
 .2۵۹، ص 2؛ ج میزان الحکمهشهری؛ ری. محمد محمدی1
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برانـداز خانمان هشعل و سوزدین آتش این به ،ایمانیب یا ایمانکم دختران و زنان
 رسـاند ییجابـه ،ایـران مملکت و اسالمی کشورهای در را شرایط و کرد کمک

 دانشـمندان انبیـا، امامـان و هـایزحمت محصـول که خدا دین بود نزدیک که
 1.گردد خاموش هدایت چرا  و بمیرد است،

 باتقوا  فرزندان .3 

هـای الهـی نعمتاز  ،فرزنـد اسـت. فرزنـد صـال  ،یکی دیگر از ارکان خانواده
 ِإذْ   ْذكذُرو  وا »اسـت: ی زنـان و مـردان آرزو یر فرزند،و تکثتولید  ،روینازا .است
 ْْ كْ لي ً قا  كْنُت را كثَّ  فزونی را شما او و بودید اندک که را زمانی بیاورید خاطربه و 2:َا

 3در این آیه، نشان سپاسگزاری بـرای گسـترش نسـل اسـت.« ذکرواأ» هواژ .«داد
از فرزنــد ناصــال   کــههمچنان ؛یــت خداونــد هســتندموردعنا ،بــاتقوافرزنــدان 

ا: »چنین فرمود نکوهش نموده است. خداوند در قرآن خطاب به نوح  ُنذوُ   يا
يسا  ِإنَّ ُ  ْهِلک ِمْن  لا ٌل  ِإنَّ ُ  أا ما يُر  عا  نیسـت. تـو اهل از)پسرت(  او! نوح ای 4:صاِلح   غا
 .«است [ایو فرد ناشایسته]غیرصال   عملی او،

ای قرآنـی اسـت کـه فرزنـدان آن آیـد خـانوادهمی به دست ،آیات دسته دواز این 
نیازمند تربیـت صـحیِ  مبتنـی بـر وحـی  ،ه این امرمدار و صال  باشند. البتتقوا

یدن و پرورش نهـالی اسـت کش قدیرا روند رشد و تربیت فرزندان، مانند ز است؛
غرس گردد  شدیزاشاخ و برگ  ،سیراب شود موقعبهو نمود که باید از آن مراقبت 

                                                           
 .2۶۵-2۶۴؛ ص نظام خانواده در اسالم. حسین انصاریان؛ 1
 .8۶. اعراف: 2
 .2۵2، ص ۶؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی3
ابوعبدالله . ۱۱7، ص ۹ج  ؛تفسیر نمونه؛ و دیگران ر.ک: ناصر مکارم شیرازی .۴۶. هود: 4

 .۳۵8، ص ۱8؛ ج مفاتیح الغیب ؛فخرالدین رازی
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رفتـار و گفتـار  مراقـب یتباهلجهت، ینبد 1رثمر تبدیل شود.تا به درختی پُ 
یی ماننـد هاقالبرزندان خود بودند تا از دایره تقوا خارج نشوند. این مراقبت، در ف

 گرفت. یمنظارت بر نوع عبادت، چگونگی پوشش و انتخاب دوست صورت 
، اندشـدهبـزرگ  فرزندانشانکه این متأسفانه، امروزه برخی پدران و مادران به بهانه

کنند. اینان والدینی هستند یمنظر رفها صاز مراقبت مستقیم یا غیرمستقیم از آن
داننـد او کجاسـت و بـه چـهاست، نمـی نشدهروانه زندان  فرزندشانکه تا وقتی 

هـا و تهدیـد تهـاجم یناهنجاربـا افـزایش زمینـه  ،کاری مشغول اسـت! امـروزه
 دارند.نیاز از هر زمانی به تربیت و مراقبت  فرهنگی، فرزندان و جوانان ما بیش

 روابط جنسی همسران یی درتقواگرا .4

زن و شوهر است که نوع و کیفیت آن، خود را  یکی از روابط مهّم  ،زناشویی هرابط
هـا نشـان آن ازجمله پدیدارشـدن مشـکالت و یـا حـّل  ،در موضوعات بسیاری

تواند نقش مؤثری در حفظ و پایـداری خـانواده زناشویی سالم می هدهد. رابطمی
رض تهدیـد خـانواده را در معـ ،ناسالم زناشـویی هرابطکه گونههمان ؛داشته باشد

 برد.دهد و کانون گرم آن را تا مرز فروپاشی پیش میی قرار میجد
 تـأمین جنسـی یکـدیگر اسـت؛ ،شوهر دینی زن و وظیفه اخالقی و ،اساسبراین

متقـاباًل زن بایـد نیازهـای  و را تـأمین کنـد نیازهای جنسـی همسـر ،یعنی شوهر
انگاری و کوتـاهی هریـک از زن و مـرد در تـأمین نمایـد. سـهلرا  جنسی شوهر

کنـد. تقـوایی را فـراهم میبسـا بیو چه و تـنش اخـتالف هانجام این وظیفه، زمین
ای کـه زن در کنند به همـان انـدازههای اسالمی اکیدًا سفارش میرو، آموزهازاین

ا را کنـار گذاشـته و گزینی با شوهر حیمواجهه با نامحرم حیا دارد، باید در خلوت
                                                           

 .۱2۳؛ ص در تربیت فرزند بیتو اهل سیره تربیتی پیامبرزاده؛ حسینی علی. 1
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به مـرد نیـز  ، اولیای دیندیگرازسویاهر شود. ظترین شکل برای او با آراسته
  1تا نزد همسرش از آراستگی شایسته برخوردار باشد. اندنمودهسفارش 

آمده از دسـتهـا و آمارهـای محـاکم ق ـایی و نیـز نتـایج بهبر اساس گزارش
و  ین عوامــل جــداییتــرمهمی از تحقیقــات پژوهشــگراِن امــور خــانواده، یکــ

بـه حقـوق  هاآنها، عدم پایبندی کامل طرفین یا یکی از خانواده پاشیدگیهماز
کارشناسـان، بسـیاری از  گفتـهو ضوابط زناشویی و رفتارهای جنسی است. به 

دهـد؛ حتـی اگـر یممشـکالت در روابـط جنسـی رخ بـروز  یلبه دلها طالق
زنـان، از  درصـد 40. نزدیـک بـه دارنـد نگاه زوجین، این علت اصلی را پنهان

 2.برندیماختالالت جنسی روابط زناشویی رنج 
و پیامـدهای  گونه مباحث پرداختـهعفیفانه به بررسی این صورتبهمتون اسالمی 

ای از پـاره ،مثالعنوانبـه ؛اندگوناگون ایـن پدیـده را از زوایـای متعـدد برشـمرده
همچنـین،  3دانـد.هر را موجب ریزش گناهان میجنسی زن و شو هرابط ،روایات

چـارچوب شـرع مقـّدس  کنـد کـه صـاحبش دریمقرآن زنان را به کشتزار تشبیه 
ُمو  »شـود:  مندبهرهتواند از آن یم دِّ ْْ وا قا ی ِشْاُت نَّ ْْ أا ك ْرثا ْأُتو  حا َا  ْْ ك ْرٌث لا ْْ حا ِنساُؤك

ُقو   للَّ ا  ْْ وا  تَّ ْنُفِسك هـر زمـان  ،پـس .بذرافشانی شما هستند زنان شما، محل 4:ِْلا
 5.«آمیزش کنید هاآنتوانید با یمکه بخواهید، 

کننـد کـه در همسران را به این نکته رهنمون می،  یتباهلاحادیث رسیده از 
صورت نیاز مرد به برآوردن خواست جنسی، همسر او عبادتش را طوالنی نکند و 
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بـاره ایندر رسـول خـدا 1.دهی بـه خواسـت شـوهر امهـال ننمایـددر پاسخ
َواَجکـن  »فرمایـد: می َْ ْلَن َصـََلَتکن  ِلَتْمـَنْعَن أَ َطـوِّ کــردن نمـاز را بـرای منـع 2:ََل ت 

زن و شـوهر بایـد توجـه داشـته  .«طوالنی نکنید ،شوهرانتان از کامروایی مشروع
 یـامبرپارضای معقول نیازهای جنسی، با عفـت و حیـا منافـاتی نـدارد.  که باشند

یر  ِنَساِئک  »فرماید: می اکرم بهترین زنان شما، زنـی اسـت  3:م اْلَعِفیَفة  اْلَغِلَمةََ
 .«شوهردوست باشد ]در مواجهه با همسرش[و  ،دامنپاک ]نسبت به بیگانه[که 

 حفظ حریم خانواده تقواگرایی در .5

 بـدان ؛فردی برخـوردار اسـتبهواالیی و ارزشمندی منحصـراز  ،کانون خانواده
گیری ایـن کـانون بـر ست. شکلقرار داده ا هاارزشمندترین کانوناندازه که آن را 

الهی، مستلزم رعایت پرهیزکاری متناسب بـا آن اسـت. مسـایلی از  اساس تقوای
ن و در خلـوت معـیّ  قبیل روابط جنسی والدین در کـانون خـانواده بایـد در زمـان

  آنان وارد نشوند:وجه به خلوتگاه هیچصورت پذیرد و فرزندان به
ي   يا اأا َينا  ها ُنو   لَّ ُْ ِليا  آما ْأِذْنك َينا  ْستا كْ    لَّ لا ْْ  ما يماُنك َينا  وا  أا ْْ   لَّ ْا  ْبُلُغذو يا  لا   ْلُحُلذ

 بـه که کودکانتانهمچنین،  و شما بردگان! ایدآورده ایمان که کسانی ای 4:ِمْنكْ
  .بگیرند اجازه شما از باید ... اند،نرسیده بلو  حّد 

گونـه مسـایل کودکان متوجـه اینپندارند میبرخالف تصور بع ی از والدین که 
آورنـد، ثابـت شـده اسـت کـه کودکـان بـه ایـن مسـئله، یدرنمنبوده و از آن سر 

 العاده حساسیت و دقت دارند. فوق
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از مسایل دیگـری اسـت کـه در روابـط  ،در برابر محارم و مادرانپوشش دختران 
اع ای بدن در  هفقهی پوشاندن هم ازنظر هرچند ؛ت استز اهمییخانوادگی حا

مـرد و »فرماینـد: باره مییندرابر بانوان واجب نیست. مراجع تقلید  ،برابر محارم
تواننـد غیـر از زنی که با یکدیگر محرم هستند، اگر قصد لّذت نداشته باشند، می

 ،نظر اخالقی از اما باید توجه داشت که 1«عورت، به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند
توانـد قواعـد شـرعی را نیـز بـه نکردن معیارهای عرفی میـان محـارم، مییترعا

 چالش بکشاند.
رو، دین مبین اسـالم بـرای تقویـت جایگـاه عـرف و اخـالق در خـانواده و ازاین

ویژه خواهر و برادر و نیز در تعامالت بین جنس موافق یا مخالف، نگاه محارم، به
یز را میان خواهر و برادر و دیگـر محـارم، ممنـوع کـرده انگسدهجویانه و مفلّذت

 در خـواهرم یـا مـادر پوشش نوع گویدمی خانواده پسر ،است. در برخی از موارد
 گـاهی یـا و اندشـده مـن تحریک عامل آنان و کرده است من را ناآرام ذهن، خانه

 رفتـاری، ه مـاخانواد پسر گویدمی خواهری یا اوقات مشاهده شده است که مادر
تحلیــل و  دارد. یســوی قصـد کنیممــی مــا احسـاس دهـد کــهیماز خـود بــروز 

، هـاخانواده ایـن از بسـیاری در کـه کندمی مشخ ، رفتارها گونهاین یابیریشه
 پوشـش قـب  و طبعـاً  ندارنـد مناسـبی پوشـش، پسـر و پدر برابر در دختر و مادر

 را رفتار نوع این و ریخته خانواده مردان دیدگان در آرامآرام، مادر و دختر نامتعارف
 .بینندنمی زشت

« دیواری ـ اختیاریچار»اساس، پدر و مادر نباید با دستاویز قرار دادن شعار ینبرا
لبـاس نشـده افراد خانواده محرم یکـدیگر هسـتند، مدیریت ههمکه این و به بهانه
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ور دیگـران بـر زبـان ابا هر سخنی را در ح محیشان بیهاوگوگفتبپوشند و در 
ک افـراد خـانواده بایـد تـابع ایـکیکالم، چگونگی معاشرت بـین بیاورند. در یک

 ای باشد.مقررات ویژه
ارسـالی نوجوانـان و جوانـان بـه رادیـو  هاساس چهارصـد نامـ در تحقیقی که بر

در مــوارد متعــددی نوجوانــان و جوانــان، علــت اصــلی  ،صــورت گرفتــه اســت
مسایل خاص والدین یـا مشـاهده ایـن رابطـه ذکـر از  شدنمطلعخودارضایی را 

ناپـذیری بـر سـالمت روانـی و های جبرانکه این امر، آسـیبایگونهاند؛ بهکرده
 1ها وارد کرده است.اخالقی آن

 حقوق رعایت تقواگرایی در .6

واجـب اسـت. پایبنـدی بـه  مـؤمن فرد هر بر جامعه، افراد تمامی حقوق رعایت
 رعایـت اّوِل  گـام. هاسـتآن تـرینمهم از ،خـانواده افـراد کردن حقـوق مراعات
در اندرونی زندگی  کهکس . آنشودیمبرداشته  خانواده در درون ،هاانسان حقوق

 تردیـدبی دارد،پاس نمی را دیگر اع ا حقوق خانواده، خود و در مناسبات درون
 .دهدینماهتمامی به حقوق دیگران از خود نشان  نیز جامعه درون در

 جهت، همین به و است مهم هدف این به یابیدست اساسی عوامل از یکی ،تقوا
 سـخن ـفرزنـدان  و همسر از اعم ـ خانواده افراد حقوق رعایت از قرآن کهجا آن
 امـر ایـن بـه تقوا بر تکیه ها باانسان تا کندمی یادآوری نیز را تقوا آورد،می میان به

 فرزنـدان حـّق  رعایـت بقره، سوره 233 آیه در دخداون. یابند دست حیاتی و مهم
 مطّلقـه همسـران حّق  رعایت طالق، ین آیه سورهاّول و بقره 231 آیه در و شیرخوار

 ،فرزنـدان در آیات متعددی حقوق والدین برهمچنین،  است. داده پیوند تقوا با را
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حقوق فرزندان بـر والـدین را مطـرح نمـوده و از اینـان خواسـته اسـت حقـوق  و
 همدیگر را رعایت کنند.

 همکاری تقواگرایی در .7

 در ابتـدا نیـز های اجتماعییهمکار که است اجتماعی کوچکی واحد، خانواده
 شـکل تقـوا و مبنـای گذشـت بر خانواده افراد رابطه اگر. گیردمی شکل آن درون
 وهـا ، نقشروابـط در و شـده نیـز نهادینـه فرزنـدان وجـود در مسـئله این، گیرد

 تقـوای یـادآوری متعـال بـا خداوند. شودمی نمایان شانیاجتماع هاییتمسئول
 از و داده فرمـان تقـوا و خیـر در همکاری به را بزرگ و کوچک جوامع تمام، الهی

ُنو  وا : »اسـت داشته حذر بر دشمنی و گناه در همکاری عاوا ی تا لا ْقو  وا   ْلِبرِّ  عا  وا   لتَّ
ُنو  الا  عاوا ی تا لا ِْ  عا ْث ُقو  وا   ْلُعْدو ِن  وا   ْْلِ  عنوانبـه نیز خانواده کانون، تردیدبی 1.« للَّ ا   تَّ

 است. کریمه آیه این مخاطب، جمعی همکاری هسته یناّول

 هاگرایی در معاشرتتقوا .8

و بـا بسـتگان  ،رویـنازا .جدای از دیگـر افـراد جامعـه نیسـتند، اع ای خانواده
ی دینـی و رهنمودهـاو  هـاآموزهمبتنـی بـر ین ارتباط بایـد ا یگران ارتباط دارند.د

های مختلـف اجتمـاعی، در صـحنه تواننـدیم زنان یعنی برخاسته از تقوا باشد؛
حـریم  نبایـد امـا هرگـز ؛کننـد سیاسی، اقتصادی، عبادی و حتی نظامی شـرکت

با تفکیـک جنسـیت و پرهیـز از اخـتالط، ایـن باید بلکه  ؛ندنشکبعفت و تقوا را 
 ،دامنیو پـاک یتمصـون پیـدایش تقـوا،این امـر در نقش . یندنما حریم را حفظ

کـه را شـرقی مسجداالقصـی  هگوشـ یممهم است که ح ـرت مـر یقدربه
 و کنـدعبـادت خـود انتخـاب می محّل  عنوانبه ،کمتر در معرض دید مردان بود
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 .پشت پرده قرار گیرند ،کند تا مردان هنگام ح ور در مسجدای آویزان میپرده
ْر  ْا  ْذكُ وا ما ذْرِقي  ي كانذًا شا ْهِلها ما ْت ِمْن أا َا با ی  ْلكتاِب ِإِذ  ْنتا َِ ْت ِمذْن اً ْر  َا ذ ضا اتَّ َا  ،

ْْ ِحجاباً  اش جدا شـد آن هنگام که از خانواده ؛و در قرآن از مریم یاد کن 1:ُدوِنِه
حجابی افکنـد  ،قرار گرفت و میان خود و آنان ]المقدسبیت[و در ناحیه شرقی 

 .[از هر نظر برای عبادت آماده باشد تا خلوتگاهش]
شـود رعایت نمی شرعی حدود ها،مهمانی ویژهبه ها،وآمدبرخی رفت در ،هامروز

و  نشــینندمی یکــدیگر هــم و رودرروی ناپســند کنــار وضــع زنــان بــا و مــردانو 
 کســانی چــه بــا و چگونــه همسرانشــان نیســت مهــم شــوهران بــرای متأســفانه،

ارتبـاط بـا  دیگـر و زنان به آلودهوس هاینگاه با مردکنند! می وبرخاستنشست
  کند.می ارضا نامحرم، خود را مردان با ارتباط با زن نیز و هاآن

 و اجتمـاعی ادب هدهندنشـان نـامحرم، بـا شـوخی و خنده کنندمی گمان برخی
 و متـین برخـی مـردان رفتارهـای کـههمچنان ؛اسـت شـوهر و زن میـان محبت

 دوسـتان در برابر و انگارندمی تحّجر و ماندگیعقب ا نشانر خود همسر حجاب
چـرا راسـتی کننـد. بهمی سرشکسـتگی و حقـارت احسـاس ،یشخو آشنایان و

 ههای زننـدآرایـش و پوشـش در برابـرما هیچ حساسیتی  هبع ی از مردان جامع
آیا مردانی که از چشمان خود مراقبت و  دختران و نوامیس خود ندارند؟ ،همسران

نگـاه مـی ناموسشـانای به نهاجویچگونه و با چه نگاه لذتدانند نمی ،کنندمین
 ؟شود

 دوسـتان آمـدورفت سـبب بـه ،ی نیز داشـتاسالهسه هدختربچجوانی که  خانم
حاضرشـدن در  ودید دیگران  معرض دربودن وی  برهنه سر با خانه و به شوهرش
ی شـهوت در هاشـعله کـه مرد جوان مردی جوان شد. هبستدل مختلط، مجالس

                                                           
 .۱7و  ۱۶. مریم: 1
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ساله را مـانع و مـزاحم تمتعـات خـویش آن کودک سه و کشیدیموجودش زبانه 
 کـه مادری ناچاربه خصوص انجام دهد.ایندید، از زن خواست تا تدبیری دریم

امیـال برانگیختگـی هیجـان شـهوت و  براثـر عطوفت و مهرورزی اسـت، کانون
 خـود را گنـاهبی و زیبـا دخترک و ردک فراموش را شبودن مادر هویت اش،نفسانی

 کـام به لحظه چند برای  نامحرم جوان یک کرد تا خفه با دستان خویش در حمام
ــد دل ــی و برس ــوهردار زن ــال در ش ــی،بی کم ــد و  عفت ــوده کن ــود را آل ــن خ دام

 بـه همیشـه بـرای خود را هبیچار یابد و شوهر دست جنسی لذت به اییقهچنددق
 .دگردان دچاراش زدانهنامرگ دختر  هسوزند دا 

 دسـترس در انـهآزاد زیبایش جواِن  زنکه این در خصوص زن این شوهر حال اگر
 و گریزیبـایی، آراسـتگی، عشـوه در را او بتواننـد همـه و بگیـرد قـرار ایدیده هر

 کشـته گنـاهبی طفلـی داد،یمـحساسیت و غیرتمنـدی بـه خـرج  ،ببینند طنازی
 عفـتش دامـن شـوهرداری زن گرفـت،نمی قرار پدر دل بر دایمی داغی شد،نمی
 دچـار بیچارگی و بدبختی به صورتبدین جوانی گشت،نمی دارلکه همیشه برای
 1پاشید.نمی هم ازکرده ازدواج تازه و جوان ایخانواده گرم کانون و شدنمی

 

 

                                                           
 .2۶8-2۶7؛ ص نظام خانواده در اسالم. حسین انصاریان؛ 1



 

 

 

 هشادی و نشاط در خانواد
َا » ِبَِلک  َا ِتِ   ْحما ِ  وا ِبرا ْضِل  للَّ ُحو لْ ُقْل ِبفا  1«يْفرا

 اشاره

های دنیاست که در ایران نیز در دو ترین بیماریاز شایع ،امروزه بیماری افسردگی
ترین که شادابی و نشاط، از مهماخیر شیوع بیشتری پیدا کرده است؛ درحالی هده

حـالی و اگـر کسـالت، بی ،بـدیهی اسـت .های یک زندگی موفق استشاخصه
محکـوم  ،ای حاکم باشد، آن خانواده و جامعـهعهحوصلگی در خانواده و جامبی

برنـد و بـه اهدافشـان از زنـدگی خـود لـذت نمی ،به شکست اسـت و افـراد آن
 رسند.نمی

زندگی عاقالنه است و مـؤمن بایـد بـه  هالزم ،از دیدگاه اسالم نیز شادابی و نشاط
ی خـدا .و مسـرور باشـد ببـردهای الهی لـذت از نعمت ،دور از اسراف و تبذیر

ْليا »فرماید: سبحان می َا ِبَِلک  َا ِتِ   ْحما ِ  وا ِبرا ْضِل  للَّ ذا ُقْل ِبفا يذٌر ِممَّ ُحذو  ُهذوا خا ْفرا
ُعون بگو به ف ل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این، از تمام آنچه  2:يْجما

 .«بهتر است ،اندکردهگردآوری 
                                                           

 .۵8. یونس: 1
 .۵8. یونس: 2
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 تفسیر

هنگـامی کـه از ف ـل و  دهد کـه انسـان بایـدنشان می ،شریفه و آیات مشابه هآی
آیاتی در قرآن  ،دیگرازسویشود، خشنود و شاد باشد. رحمت الهی برخوردار می

بـرای نمونـه، ؛ دهد شادی، مذموم و نکوهیده استکریم وجود دارد که نشان می
ْ  ِإنَّ  للَّ ا ال يُ »به قارون گفتند:  قوم موسی ْفرا ِرحينال تا ْ   ْلفا شاد نباش کـه  1:ِح

 .«ها را دوست نداردکنندهقطعًا شادی خداوند
وجه جمع این دو دسته آیات، این است که خدای متعال مخالف شـادی و فـرح  

خدای متعال در بیان عذاب کـافرانی  ،روایناز .به ناحق باشدکه این نیست؛ مگر
ذی  ْْلا ْْ ِبما كُ ذِلكُ »فرماید: می ،کردندکه به ناحق شادی می َِ ُحذونا  ْفرا ْْ تا ْرِض ْنذُت

قِّ وا ِبما كُ  يِر  ْلحا ُحونا ِبغا ْمرا ْْ تا آن است کـه  سببه ب ،(شما کافران این )عذاب 2:ْنُت
بـه خوشـحالی  ،و از روی غـرور و مسـتی کردیـدمینـاحق در زمـین شـادی ه ب

 .«پرداختیدمی
ها و ف ـل پروردگـار متعـال خشـنود و شـاد ها و رحمتاما اگر انسان از نعمت

ناحق نکنـد، نـه تنهـا جا آورد و اسراف، تبذیر و مصرف بـهه را ب هاآن و حّق  باشد
های خوب، پاک نعمت در برابرمذموم نیست؛ بلکه مؤمن باید این گونه باشد که 

ها ها، ناپاکیکند، خوشحال شود و از بدیاش میو طیب که خدای متعال روزی
 ناراحت و محزون باشد. ،و گناهان

و زن و شوهر و فرزندان از زنـدگی  و نشاط حاکم باشددر خانواده نیز باید شادی 
مشترکشان لذت برده ، خوشحال باشند؛ البته بدیهی است که شادی و نشـاط در 

 باشد. یاسالم اخالقی و خانواده، باید بر اساس موازین
                                                           

 .7۶. قص : 1
 .7۵غافر:  .2
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 محورها

 شادمانی یستگیبا .1

 تقویت در مؤثری نقش که انسان، نشاط و شادمانی است طبیعی نیازهای از یکی
کنــد. می بــرای وی آســان را ســنگین هایبرنامــه و بــزرگ کارهــای و او دارد هاراد

و بـرای رفـع بیمـاری و  شـودروح آدمی خسـته و بیمـار می ، گاهیدیگرازسوی
َِ ِ  ِإن  : »فرمـود علـیامام  دارد.« شادی»ارویی به نام نیاز به د ،افسردگی آن  َهـ

وَب  ل  وا ْبَدان  اِْلَ  َتَملُّ  َماکَ  َتَملُّ  اْلق  یهـا خسـته مـهمانا دل 1:اْلِحکَمـة َطَراِئَف  َلَما َفاْبَتغ 
آمیـز و سـخنان حکمـت هوسـیل بـه .شـوندیها خسته مکه بدنگونههمان ؛شوند

 فرمـود:ح ـرت همچنـین،  .«آوریدخود را از خستگی بیرون  ،مطالب سودمند
ور  یَ » ر  ی  السُّ ْفَس َو ط  الن  َشاطْبس  باعث انبساط روح و ایجـاد نشـاط  ی،شاد 2:ِثیر  الن 

 .«شودمی

 شادمانی ایجاد عوامل و هاراه .2

 نگریمثبت .الف

نشـان داده، از آن  توجه وافری آن به شناسانروان که است موضوعی نگری،مثبت
 از این ویژگـی روایات نیز در 3اند.یاد کرده «یشیاندمثبت شناسیروان» عنوان به

 رمـز معقـول، بینیو خـوش مثبـت تفکـر .گردیده اسـت یاد« ظن ُحسن» به نام
 در نشـدنفـردی و خـانوادگی و نیـز عامـل تسلیم زندگی در نشاط و بختیخوش

 4.زاستمنفی و بحران عوامل برابر
                                                           

 .2۵۶؛ ص األنوار تمشکا. علی طبرسی؛ 1
 .۱۱۳؛ ص کلمدرر ال غرر الحکم و. عبدالواحد تمیمی آمدی؛ 2
 .۳۱، ص ۹؛ ش حدیث زندگی . مجله3
 .۱۱، ترجمه فهمیه نظری؛ ص نگرش مثبت. الوود همپتن؛ 4



110    سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم 

 

 هسـای در ،نشـاط و امیـد بـدانیم شـود کـهمـی معلـوم وقتی یشیاندمثبت ارزش
ْسن  : »فرمایدمی علی. شودمی حاصل ینیبخوش نِّ  ح  ْفَضـِل  ِمْن  الظ 

َ
ـَجایا أ  الس 

ْجَزِل 
َ
 الهـی مواهب ُپربارترین و انسانی صفات بهترین از گمانی،خوش1:اْلَعَطایا َوأ

بینی به اع ـای خوش ها،بینی، اقسام گوناگونی دارد که یکی از آنخوش .«است
حمـل بـر راسـتی و  ،بایسته است رفتار و گفتار اع ـای خـانواده .خانواده است

گنـاه  ،در مقابل این صفت، بدبینی قـرار دارد کـه از نظـر قـرآنرستی شود. د
ي   يا»شود: محسوب می اأا ينا  ها َِ

ُنو   لَّ ِنُبو  آما نِّ  ِمنا  كِثير ً   ْجتا ٍا  ِإنَّ   لظَّ ْع نِّ  با   لظَّ
 ٌْ ها بپرهیزید که بع ی از از بسیاری گمان !ایدای کسانی که ایمان آورده 2:ِإْث
 .«ستگناه ا ،هاآن

بین باشـند، ف ـای خـانواده دور از اسـترس و خوش دیگراگر زن و شوهر به هم
اما اگر به هم بـدبین باشـند، اع ـای خـانواده عصـبانی و  ؛اضطراب خواهد بود

تنها آرامش و شـادمانی نه  ،ها و آقایانبرخی خانم ،ناراحت خواهند بود. متأسفانه
فروپاشـی  ه، حریم خـانواده را در آسـتانسوءظنبلکه با  ،کنندرا وارد خانواده نمی

 آن، افسردگی اع ای خانواده است. هکه نتیج دهندیمقرار 
 بـه شـوهرت گفـت دوستانم از یکی :گفت و کرد شکایت داوری شورای به زنی
 بسـیار دارد. حقیقت فهمیدم که و کردم تعقیب را او. دارد وآمدرفت خانمی هخان

 را خطاکارم شوهر که خواهممی شما از اکنون. مرفت پدرم هخان به و شدم ناراحت
 داروخانـه بـه دارو خریـد بـرای: گفت زن، سخنان تأیید ضمن شوهر .کنید تنبیه
 آمـده، داروخانه به شیرخشک خرید برای که زنی شدم متوجه خرید ضمن. رفتم

 است، ایبیچاره و بیوه زن او فهمیدم که بعداً  و کردم کمک او به. است کم پولش
                                                           

 .۳۴۵؛ ص غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد تمیمی آمدی؛ 1
 .۱2حجرات:  2.
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 و شـدند شوهر نیت ُحسن متوجه تحقیق، از پس داوران .دادم ادامه هایمکمک به
 1.دادند آشتی را آنان
 های حالللذت ب.

های مؤمن زندگی عاقالنه بوده و از نشانه هالزم ،از دیدگاه اسالم، شادابی و نشاط
همواره مؤمنان را به داشتن نشاط و شادابی در زنـدگی  واقعی است. اهل بیت

 :فرمایـدمی انـد. علـیمودهنحالی و افسردگی توصیه هیز از کسالت، بیو پر
ه  » ه  َداِئمـا  َنَشـاط  از کسـالت دور اسـت و  ،بینـی کـه مـؤمنمی 2:َتَرا   َبِعیـدا  کَسـل 

 .«می استینشاطش دا
های حـالل ن سـرور و نشـاط، اسـتفاده از لـذتیـاز ا یمندبهره یهاراهیکی از 

 د آمده است: وداوماید که در حکمت آلفرمی است. امام صادق
ْسِلِم  َیْنَبِغ  َرْ َظاِعنا   اْلَعاِقِل  ِلْلم  ْن ََل ی 

َ
ٍد ِلَمَعـاٍد  3أ ْو َتـَزوُّ

َ
ٍة ِلَمَعاٍش أ ِإَل  ِف  َثََلٍث َمَرم 

م َحر  ٍة ِف  َغْیِر َذاِت م   َ ْو َل
َ
مگـر  ،سزاوار است که مسلمان عاقل حرکـت نکنـد 4:أ

جسـتن برداشتن برای آخرت، یا لـذتتأمین معاش زندگی، یا توشهدر سه چیز: 
 .از غیر حرام

های حـالل در برخی روایات آمده است که مدت زمانی را کـه فـرد بـرای لـذت
به دادن دل آسایش و است دیگرهای زمانو یاور او بر  دهد، کمکاختصاص می

 5شود.میاو افزایش نیروی باعث  ،که رفع خستگی او شود ایاندازه
                                                           

 .2۵/۴/۱۳۴۹؛ تاریخ: اطالعات . روزنامه1
 2۳۰، ص 2؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 2
کننده. در این روایت، یعنی رونده و حرکت« ظاعن»بنابراین، منظور از « مسافر.الظاعن: ال. »3

(2۶۵، ص ۴؛ ج قاموس قرآناکبر قرشی؛ )علی
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 .۴2؛ ص معدن الجواهرکراجکی؛ علی بنمحمد. 5
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با طبع غیرمتـدینان متفـاوت اسـت؛  ،البته بدیهی است که طبع مؤمنان و متدینان
ی ع ـشـوند و از باز برخی چیزهـا شـاد می ،هرکدام به حسب طبیعتی که دارند

ح ور در مسـاجد  برای مثال، مؤمن از نماز خواندن، قرایت قرآن، ؛چیزها ناشاد
سـر مهربـان، فرزنـد صـال ، اخالق نیک، دوست خوب، هم ،یو محافل مذهب

بخش، سـفرهای مـذهبی یـا تفریحـی سـالم، های لذتها و آشامیدنیخوردنی
و مجـالس  مؤمن از شرکت در مجالس عروسی سالمهمچنین، شود. مسرور می

 ؛شـودو مانند آن شـاد می ، دید و بازدید از اقواماعیاد و میالدهای ایمه اطهار
شـوند؛ برنـد و شـادمان نمیاین امور لذتی نمیاما کافران و غیرمتدینان از برخی 

روابـط نامشـروع شـاد  و یـا آوازه خـوانی ،رقـ  :بلکه از چیزهای دیگـر ماننـد
 شوند.می

 فرماید: آور اشاره کرده، میدر روایتی به ده مورد از موارد شادی امام صادق
ْشیاَء 

َ
ْشَوة  ِفی َعَشَرِة أ َظـر  ِإَلـی َو الرُّکوب  َو اَِل  اْلَمْشی   :الن  ْرِتَماس  ِفی اْلَماِء َو الن 

ـَواک َو  ِة اْلَحْسَناِء َو اْلِجَماع  َو السِّ
َ
َظر  ِإَلی اْلَمْرأ ْرب  َو الن  کل  َو الشُّ ْضَرِة َو اِْلَ اْلخ 

َجاِل  َحاَدَثة  الرِّ در  فـرو رفـتن ،سـواری ،در ده چیز است: راه رفـتن ،نشاط 1:م 
 ،کـردنزن زیبـا نگـاهه بـ ،خوردن و آشامیدن ،به سبزه کردننگاه)شنا(، آب 

 .مردان )دوستان(با  شدنصحبتهم زدن،مسواک ،جنسی آمیزش
؛ امـا دین شادی نیست و دین گریه و حزن است ،کنند که اسالمگاهی اشکال می
الزم توصـیه  ههر چیزی را به انداز ودین کاملی است  ،که اسالم باید توجه داشت

 از زیـاد خـوردن آن نهـی ؛ ولیحیات انسان است همای ،ردنخوآب ؛ مثالً کندمی
رور در دل مؤمنـان به ایجاد ُس  ،،اسالم هاست. هیچ مذهب و مکتبی به انداز شده

رسـیده اسـت؛  بیتدر این باره از اهل ،اهمیت نداده است و روایات فراوانی
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نـد کنالبته منظور از شادبودن، ارتکاب محرمات الهی نیسـت. برخـی گمـان می
 ؛شادی به این است که بزنند، برقصند و بنوشند آنچه را نبایـد بنوشـند و ماننـد آن

 هاز جملـ ؛اسالم مصادیق حالل بسیاری برای شادبودن آدمی قرار داده است ولی
گوید همسری شایسته اختیار کن و با او شاد بـاش. پیـامبر این است که می ،هاآن

 فرماید: می اکرم
ـرُّ   ِإَذا َنَظـَر َما اْسَتَفاَد اْم  ْسـِلَمٍة َتس  ْوَجٍة م  ََ ْفَضَل ِمْن 

َ
ْسََلِم أ ْسِلٌم َفاِئَدة  َبْعَد اْْلِ ٌؤ م  ر 

ه  ِإَذا َغاَب َعْنَمـا ِفـی َنْفِسـَما َو َماِلـِه  َمَرَها َو َتْحَفظ 
َ
ه  ِإَذا أ ِطیع  شـخ   1:ِإَلیَما َو ت 

کنـد کـه نمی مسلمان بعد از اسالم، سودی بهتر از همسـری مسـلمان پیـدا
اطاعت کنـد و  ،شاد شود و هنگامی که به او دستور دهد ،وقتی به او نگاه کند

 .خود و مال شوهرش را حفظ کند ،وقتی از او غایب شود
خـدای متعـال  :فرمایـدمی در حدیث قدسی نیز آمده است که پیـامبر اکـرم

قلبی  ،ع کنمجما و آخرت را برای مرد مسلمانی اگر بخواهم خیر دنی»فرماید: می
و جسمی که بر بال صبور باشد و همسر مؤمنی که دیدنش  گوو زبانی ذکر خاشع

بـه او  ،او را شاد کند و در غیاب شوهرش مراقب عفت خود و مال شوهرش باشد
 2.«کنمعطا می

 اظهار دوستی ج.

شود زندگی در کـام زن شـیرین باشـد و از زنـدگی یکی از چیزهایی که سبب می
برد و شادابی را تجربه کند، این است که احساس کند شوهرش بـه مشترک لذت ب

ورزد و او را از صمیم قلـب دوسـت دارد. بـدیهی اسـت اگرعشـق و او عشق می
تنها در قلب بماند و به زبان جاری نشـود و در عمـل و رفتـار بـه ظهـور  ،دوستی
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سـد. کافی نیست؛ بلکه باید به زبان جاری شـود و در عمـل بـه اثبـات بر ،نرسد
َُ »فرماید: می خدارسول ِحبُّ

 
ی أ ِة ِإنِّ

َ
ِل ِلْلَمْرأ ج  َبـدا  ََل یَ  َقْول  الر 

َ
َهَّ  ِمْن َقْلِبَما أ َْ:1 

 .«رودهرگز از یاد او نمی ،دوستت دارم :سخن مرد که به همسرش بگوید
در روایتـی زن را از  زن باید به شوهرش عشق بـورزد. امـام صـادقهمچنین، 

َو »اظهار عشق به شـوهر اسـت؛  ،هااگزیر دانستند که یکی از آنانجام چند کار ن
و اظهـار عشـق بـه او و  2:َئِة اْلَحَسَنِة َلَما ِفی َعیِنـِه ِإْظَمار  اْلِعْشِق َله  ِباْلِخََلَبِة َو اْلَمیْ 

  .«دلربایی از او و داشتن ظاهری آراسته
یار مـؤثر اسـت. ابراز محبت بـه فرزنـدان نیـز در ایجـاد شـادی در خـانواده بسـ

َل َوَلَد   کَ »فرماید: می خدارسول َحـه  َمْن َقب  ه  َعز  َو َجل  َله  َحَسَنة  َو َمـْن َفر  َتََّ الل 
ه  یَ  َحه  الل  ای حسـنه بلندمرتبـهخداونـد  ،کسی که فرزندش را ببوسد 3:ْوَم اْلِقیاَمةَفر 

روز قیامـت شـادش خداونـد  ،نویسد و کسـی کـه او را شـادش کنـدبرای او می
 .«کندمی

 آراستگی ظاهر د.

از  ،رنـگ بـرای یکـدیگرهای زیبـا و خوشآراستگی زن و شوهر و پوشیدن لباس
 های مهّم از بحث ،هاشناسی رنگروان ،هاست. امروزهاسباب شادی و سرور آن

توصـیه  به همین جهـت، .شناسی است. اسالم از این نکته غافل نبوده استروان
رنگ  ،برای مثال ؛که همسران خود را آراسته و بهترین لباس را بپوشندنموده است 

َعْصَفَر ِفی اْلَبیِت ک  »فرماید: می امام باقر .شادکننده است ،زرد ا َنْلَبس  اْلم  مـا  4:ن 
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صـرفًا وقتــی  هـاخانمبرخـی  ،متأســفانه «پوشـیملبـاس زردرنـگ می ،در خانـه
نشـینی و مهمـانی شـرکت ن، شببه گردش بروند یا در مجلس جش خواهندمی

و به بهتـرین وجهـی  پوشندمیی خود را هالباس، بهترین کنندمینمایند، آرایش 
بازگشـت بـه  مح بـه؛ ولـی شـوندمیکه برایشان مقدور است، از منزل خارج 

معمـولی خـود را  هـایلباسخوب و زیبا را از تن بیـرون آورده،  هایلباسخانه، 
کننـد و بـا موهـای ژولیـده و خانه، نظافت را رعایت نمیو یا در داخل  پوشندمی

 .گردندمیکثیف در منزل ظاهر 
 گفت: شخصی می

بـا  هـاوقتخانم بنده در خانه، با خدمتکارمان قابل تشخی  نیسـت. برخـی 
قشـنگ و زیبـایی را کـه  هایلباس: ای کاش خانمم، یکی از این میگومیخود 

و از ایـن بلوزهـای  دیپوشـمیدر خانـه  دوختـه، اشمهمانیبرای محیط کار و 
کم روزهای جمعـه و . چند بار به او گفتم: عزیزم! دستداشتبرمیکهنه دست 

پاسـخ  ییـروترشقشـنگ را بپـوش؛ ولـی او بـا  هایلباستعطیل، یکی از آن 
امـا اگـر یـک روز سـر و وضـعم  ؛مقید نیستم امبچهداد: من در مقابل تو یا می

 1.کشممیمکارانم خجالت نامرتب باشد، جلوی ه
 تـا ،و همواره با او بودمم مردی بصری مجالست داشتبا گوید: ات میزیّ بنحسن

هـم  بـاکه این تا ،گفتمبه او می باقرل امام یمرتب از ف امن شیعه شد. که این
ورود  اجـازه بـاقرو از امـام  به مدینه رفتیم ،حجمناسک و بعد از  به مکه رفتیم

اطاقی آراسـته دیـدیم و ح ـرت  ،وارد شدیموقتی اجازه داد. به ما  و او خواستیم
رنگ پوشیده بود، حنا بسـته و سـرمه کشـیده و محاسـن را اصـالح لباسی خوش

چـون برخاسـتیم،  کـرد.میرفیق من همچنان به امـام و اطـاق نظـاره بود.  نموده
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  «بیایید.ه فردا با رفیقت نزد ما اللشاءان !حسن»ح رت فرمود: 
 .تو بـرو و مـرا رهـا کـن :مرد گفت. آن خانه امامه برویم ب :ردا به رفیقم گفتمف

 .قبول کـرد که بیاید و اوو اصرار کردم است  کردههر دوی ما را دعوت  امام :گفتم
 ریگ و شن چیـزی نبـود و جز در خانه امام ،بر ح رت وارد شدیم گاه کهآن

 رمود: کهنه و خشن نزد ما آمد و ف ایجامهح رت با 
 هبلکـه خانـ ؛مـن نبـود هخان ،را که دیروز دیدید و به آن وارد شدید ایخانه

کـرده او آراسـته  رایمتعلق به او بود و من خود را ب ،من همسرم بود و دیروزِ 
او خـود را بـرای  کـههمچنان ؛بودم و بر من است که خود را برای او بیارایم

 یدر دل تـو تردیـد !ادر بصـریست. ای برا این ،من هخان اما ؛آرایدمی من
  .نباشد

 1ولی اکنون خدا آن را برطرف کرد. ؛تردیدی آمد قبالً  !جانم فدایت :مرد گفت
 دادنهدیه .ه

رور و شادمانی همسر، فرزندان و والدین است. ترین عوامل ُس یکی از مهم ،هدیه
افـت ای دریهرکسی در زندگی خود بارها این را تجربه کرده است که وقتی هدیـه

خـودش که این دهد، ضمنشود و هنگامی که به کسی هدیه میکند، شاد میمی
کنـد. وضوح احسـاس میخوشحال است، آثار شادمانی را در طرف مقابل نیز به

َغاِئِن »فرماید: می خدارسول َهَّ  ِبالض  َْ َما َت وا َتَماَدْوا َفِإن  به یکـدیگر  2:َتَماَدْوا َتَحابُّ
ها را ها و کـدورتدیگر را دوست بدارید؛ زیرا قطعًا هدیه، کینهتا هم ،هدیه دهید

ِبِق َتْحَیـ»فرماید: و نیز آن ح رت می «زدایدمی ـَواَلة  َتَمـاَدْوا ِبـالن  ة  َو اْلم   3:ا اْلَمـَود 
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ِبق )میوه درخت ِسدر که ریزتـرین میوه ؛هدیه دهید هاسـت( باشـد؛ هرچند که ن 
یعنـی هدیـه را هرچنـد کـه کـم و  ؛«کندزنده میزیرا هدیه، دوستی و همدلی را 

 کوچک باشد، ترک نکنید.
تواند آن را برآورده کنـد، دلگیـر و نمی و معمواًل آدمی آنگاه که نیاز و حاجتی دارد

شود. اگر پدر که مدیر خانواده بوده و معمواًل اقتصاد خانواده به دست محزون می
، سـبب ه سـازدها را برآوردکرده، آن اش توجهبه نیازهای همسر و خانواده ،اوست
ــاآرامش ــد: می خداشــود. رســولمی نخــاطر و شــادمانی آن ــوا »فرمای ْطِرف 

َ
أ

َهاِلیَ 
َ
َعٍة ک  أ م  ی یَ  ٍء ِبَشیْم ِفی کلِّ ج  ْحِم َحت  َعةِ ِمَن اْلَفاکَمِة َو الل  م  وا ِباْلج  هر جمعـه  1:ْفَرح 

جمعـه شـاد  ]در روز[ کهاین تا ،برای خانواده خود مقداری میوه و گوشت بخرید
مـِر ِ  َمن» :فرمایدمی قامام صاد .«باشند ه  فی ع  َاَد الل  َن ِبرُّ   ِبَهِلِه  کسـی  2:َحس 

 .«افزایدمی، خداوند بر عمرش اش بهتر نیکی و احسان کندبه خانوادهکه 
 احترام و.

یکی پاس دارند. ندارد مورد احترام دیگران قرار گیرد و حرمتش را بهانسان دوست 
بـه او  ،احترام زن به شـوهرخانواده نیز رعایت این امر، ضروری است.  هدر عرص
دادن سـالم :مانند؛ گرداندیم اشآماده بهتر و بیشتر و برای تالش دهدیمتوانایی 

 .شدادن به سخنانگوش و زدنایستادن، با ادب حرفبه احترام او ، به شوهر
و  بـاز کنـد بـرایش در را به خانه، د هنگام ورود مردینمازن سعی بایسته است که 

او را بدرقه نمایـد. همـین  ،با لب خندان به استقبالش برود و هنگام رفتن از منزل
امـام  گذاشـت. خواهـد بر جـای شوهر هروحیای در تأثیر شایسته ،عمل کوچک

ٌة : »دیفرمایم قصاد
َ
کـِرم  َسِعیَدٌة َسِعیَدٌة اْمـَرأ ـه  ِفـی َوََل  مـاوَج ََ  ت  ِطیع  ْؤِذیـِه َوت   ت 
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ْحَواِله
َ
بـه او آزار  ،خوشا به سعادت زنـی کـه شـوهرش را بـزرگ شـمارد 1:َجِمیِع أ

 .«نرساند و مطیع همسرش باشد
آمد و عـرض کـرد: همسـری دارم کـه هرگـاه وارد  اخدمت رسول خد مردی
 .کنـدیمـ امبدرقه ،رومیمو چون از خانه بیرون  دیآیمبه استقبالم  ،شومیمخانه 

اگـر بـرای رزق و روزی )مخـارج  دیـگویمـ ،نـدیبیمـزمانی که مرا اندوهگین 
، بدان که خداوند آن را به عهده گرفته است و اگـر بـرای یخوریمزندگی( غصه 
بیشـتر بـه فکـر آخـرت ) ، خدا اندوهت را زیـاد کنـدمگین هستیآخرت خود غ

یکـی از  ،و ایـن زن اسـت بـرای خـدا کـارگزارانی»فرمـود:  پیغمبـر. ی(باش
ـاَل   :برابر با نیمی از پاداش شهید است ،کارگزاران خداست که پاداش او م  ِه ع  ِإن  ِلل 

 ِ َِ اِلِه  ِمْن  َوَه م  ِمیدع  ْجِر الش 
َ
 2.«، َلَما ِنْصف  أ
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 ارتباط کالمی
ْعُروِف »  1«وا عاِشُروُهنَّ ِباْلما

 اشاره

 در خـانواده تشـکیل با، بندندمی اشوییزن پیمان خویش اختیار به که مردی و زن
 ؛کننـدمی تـالش 2،اسـت آرامش و سکینه کسب که ازدواج اهداف تحقق جهت

 منظور به خانواده، افراد از هریک بلکه ؛نیست کافی تنهاییبه ،خانواده تشکیل اما
 تربیـت، همدلی و آرامش کسب. دارند هاییمسئولیت، یادشده هایآرمان به نیل

مـی را یکـدیگر بـا همسران رفتار از خاص نوعی، خانواده بقای و ل صا فرزندان
 .شودمی گفته «معاشرت سنُح » آن به که طلبد
در قــرآن  اســت. کالمــی هــدف، ارتبــاط ایــن تحقــق مهــّم  هایمؤلفــه از یکــی

 خوانیم: می
ْرهذًا وا  سذاءا كا ِرُثذو   لنِّ ْن تا ْْ أا ُكذ ِحذل  لا ُنو  ال يا َينا آما ا  لَّ ها ي  ْعُضذُلوُهنَّ  يا أا ال تا

َ  وا عاِشذُروُهنَّ  ذ
نا يِّ َ  ُمبا ذ

ْأتينا ِبفاِحشا ْن يا ْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أا ٍِ ما آتا ْع ُبو  ِببا ها َْ ِلتا

                                                           
 .۱۹. نساء: 1
ْنُف » :2۱روم:  .2 ُکْم ِمْن أ  ق  ل  ل  ْن خ  ًة و  و  ِمْن آیاِتِه أ  د  و  ُکْم م  ْین  ل  ب  ع  ْیها و  ج  ْسُکُنوا ِإل  ْزواجًا ِلت  ِسُکْم أ 

ًة ِإن  في ْحم  ُرون ر  ک  ف  ت  ْوم  ی   .«ذِلك  آل یات  ِلق 



120    سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم 

 

ْعُروِف  برای شما حالل نیست که زنان  !ایدآوردهی کسانی که ایمان ا 1:...ِباْلما
نچـه را بـه آنـان اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشـی از آرا به
مرتکـب زشـتکاری آشـکاری کـه آن مگر ؛]از چنگشان به در[ برید ،ایدداده

 .دشایستگی رفتار کنیهها بشوند و با آن

 تفسیر

ت جاهلیـت مبـارزه کـرده و خداوند در این آیه ضمن دفاع از حقوق زن، بـا سـنّ 
 سن معاشرت با همسرانشان فرا خوانده است:شوهران را به ُح 

 ،نداشـتند ایبهـره زیبایی از که ثروتمندی زنان با بود مرسوم جاهلیت ندورا در ـ
 گذاردند.وامی خود دادن به حالرا بدون طالقها آن ،سپس و کردندمی ازدواج

 تـا کردنـدمجبور می را زنان که بود این ،هاآن هنکوهید هایعادت از دیگر یکی ـ
ُبو  ْعُضذُلوُهنَّ تا  ال وا » بگیرنـد: طـالق و ببخشند را خود همهری ها َْ ذ ٍِ  ِلتا ْع  مذا ِبذبا

يُتُموُهن    .«آتا
ْعُروِف » ؛به طور شایسته معاشرت کنید (زنان)ها با آن ـ  2.«وا عاِشُروُهنَّ ِباْلما

 مـورد کـه مسـایلی از یکـی. اسـت داده بسیاری اهمیت «خانواده» کریم به قرآن
 عاِشُروُهن   وا » ود:فرم رو،ازاین .همسر است با معاشرت آداب، است قرآن توجه

 بـه، معـروف»: فرمایـدچنـین می، آیـه این ذیل طباطبایی هعالم .«ِبالمعروِف 
 وقتـی دهـد کـهمی ادامـه ،سـپس .«نباشد مجهول جامعه در که گویندمی کاری

 طـرزی بـه زنان با دهد کهمی معنا طور این، شودمی ضمیمه معاشرت با معروف
 و عقل که را چیزی هر یعنی ،معروف 3.است معروف و مرسوم که کنید معاشرت

                                                           
 .۱۹. نساء: 1

 .۳2۰، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی.  2
 .2۵۵، ص ۴؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛  .3
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 منظـور، مفسران از بع ی باور به 1بشناسد و بپسندد. رسمیت به را آن ،معتبر نقل
هرویی روبـگشاده مهربانی و با آنان با که است این «وِف عُر الما بِ  ن  عاِشُروُه  وا » از
 2.شوید رو

 رو،ازایـن .سن معاشرت با همسر، ارتباط کالمـی اسـتُح مهّم یکی از مصادیق 
ُهنَّ  وا »خواند: قرآن زنان را نیز به معاشرت نیکو با شوهرانشان فرامی ذَ  ِمْثذُل  لا   لَّ

يِهنَّ  لا ْعُروف عا  «.متعـارف به طـور است آنان بر آنچه مثل است زنان برای و 3:ِباْلما
 خـوب رفتار تنها و نماید رفتار آمیزمحبت دیگری باید با همسران از هریک پس،
 آورد. وجود به دوسویه را آرامش تواندنمیها نآ از یکی

 محورها

یمـ شـکل کالمـی ارتباطـات محور بر ،یکدیگر باها انسانهای تعامل ینبیشتر
 ارتباطـات صـرف ارتباطات بـین افـراد، غالب ،هاهشبرخی پژو . بر اساسردیگ

همـین بـس کـه  ،در اهمیـت ایـن امـر 4نوشتاری. ارتباطات تا ؛شودیم گفتاری
أْ ) کالمی ارتباطی اب، قرآن آیات ستیننخ ِْ   ْقرا ک ِباْس بِّ َِ  را ذ

ذقا   لَّ لا یمـ آغـاز 5(خا
ِْ وا مذا ) ارتبـاطی ابزارهـای از یکـی عنـوان بـه ،قلـم بـه قسم با و شود ذ

لا ن وا  ْلقا
ْسُطُرون  .ابدییم ادامه 6(يا

 هـایدر آموزه. شـود بررسـی دینـی هایگزاره باید، عاطفی نیازهای تعریف برای
 یهاوهیشـ از یکـی. است آمده میان به سخن خانواده در عاطفی نیازهای از دینی

                                                           
 .۳2۰، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه ؛و دیگران . ناصر مکارم شیرازی1
 .۱۴۳، ص ۱8؛ ج تفسیر تسنیمعبدالله جوادی آملی؛  .2
 .228. بقره: 3
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 .۱علق:  .5
 .۱قلم:  .6
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 .با همدیگر است خانواده ی اع ایوگوگفت نیازهای عاطفی، نیتأممهّم 

 سالم .1

کیـد أ، تآیدارتباط کالمی که گام نخست روابط اجتماعی به شمار میدر قرآن بر 
ي   يا» :شده است اأا َينا  ها ُنو   لَّ ْدُخُلو  ال آما يذرا  ُبيوتاً  تا ْْ  غا ذی ُبيذوِتك تَّ ْأِنُسذو  حا ْستا  وا  تا

ُمو  لِّ لی ُتسا ْهِلها عا ْْ  أا يٌر  ذِلك ْْ  خا ك  غیـر ایخانه به !ایدآورده ایمان که کسانی ای 1:لا
 داخـل، باشـید کـرده سـالم سـاکنانش بر طلبیده، اجازتکه آنبی، خود هخان از

کا  ِإذ  وا »دهـد: ور میدسـتچنـین  بـه پیـامبر خداونـد .«مشوید ذَينا  جذاءا   لَّ
ُقْل  ِبآياِتنا ْؤِمُنونا يُ  ْْ  سا ٌم  َا يك لا  نـزد ،دارند ایمان ما آیات به که کسانی گاه هر 2:عا

 .«شما بر سالم: بگوها آن به، آیند تو
خانواده، اجتماع کوچکی است که رعایت برخی اصـول، موجـب اسـتحکام آن 

ْْ » :شـودسبب محبـت می ،انوادهکردن به اع ای خگردد و سالممی يذُت وا ِإذ  ُحيِّ
وها ْو ُرد  نا ِمْنها أا ْحسا و  ِبأا ي  حا َا   َ ِحيَّ  را آن پاسـخ، گوینـد تحیـت شما به هرگاه 3:ِبتا

بایسته اسـت  ،روایناز« .گویید پاسخ گونه همان به( اقلحد) یا بدهید آن از بهتر
هنگـام بیدارشـدن از خـواب، بـه  هایی مانند ورود به خانـه یـازن و مرد در زمان

یکدیگر سالم کنند و در انجام آن، بر هم سـبقت گیرنـد. ایـن عمـل، عـالوه بـر 
ای عـاطفی را بـین فرزنـدان و والـدین پدیـد بخشی به ُانـس ایشـان، رابطـهعمق

شـود، بایـد بـه وقتی شوهر بـه خانـه وارد می»فرماید: می امام صادقآورد. می
اش را از تر کفش را به زمین بزند و سرفه کند تا خـانوادهپیشاش سالم کند، خانواده

                                                           
 .27نور:  .1
 .۱۰۵، ص 7؛ ج رآنفی تفسیر الق المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ ر.ک:  .۵۴انعام:  .2
 .8۶. نساء: 3
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 1.«آمدن خود خبر دهد؛ مبادا چیزی ببیند که او را ناخوش آید

 خداحافظی .2

کند، خداحافظی اسـت. از امور دیگری که میان اع ای خانواده الفت ایجاد می
است که نبایـد ی واقع، راهکار مهّم  کوچکی به نظر برسد، اما در هشاید این مسئل

انگیز، کوتـاه و محبـت هاز آن غافل ماند. مرد زمـان خـروج از منـزل، بـا ایـن واژ
دارد. در مقابل، زن نیز با شوق و انگیزد و دل او را گرم نگه میعواطف زن را برمی

 شود.بیشتر مشغول کارهای خانه می هانگیز

 زیبا خطاب .3

 در یعنـی؛ خـوبی هشـنوند هـم و بـود خوبی هگویند هم باید، صحی  ارتباط در
 بایـد نیـز. بود آگاهها واژه روانی و عاطفی نقش از باید عواطف و اطالعات تبادل
 سـازنده نقشـی سـالم ارتبـاط برقـراری کلمات در از بع ی چگونه داشت توجه
هـا، واژه انتخـاب در بایـد ،بنـابراین .مـؤثر هسـتند صـمیمیت ایجاد در و داشته

 باشیم. داشته حساسیت
، لحنی نـرم با که فرعون را دهدیم دستور هارون برادرش و یموس به داوندخ
ُقوالا » :کنند دعوت حق به ْوالً  لا ُ  َا لَّ ُ لا  ناً يِّ لا  قا كَّ يا  عا َا ْو  ُر تا یيا  أا  نرم سخنی او با و 2:ْضشا

 خداونـد ،دیگرازسـوی .«یابـد خشـیت و خشـوع یـا گیرد پند که باشد .بگویید
هبـاز  و 3کـافران نیـز برحـذر داشـته اسـتبه و بددهنی حتی از دشنام  مؤمنان را
ُقوُلو » :نادرست نهی کرده اسـت یهاواژه کارگیری ْوالً  وا ذِديد ً  قا همچنـین،  4«.سا

                                                           
 .۱۱، ص 7۶؛ ج بحار األنوارمحمدباقر مجلسی؛ . 1
 .۱7۵، ص 7؛ ج التبیانحسن طوسی؛ بنمحمدر.ک:  .۴ طه: .2
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کننـد  صدا نیکو نام و القاب با را همدیگر که شودیم یادآور مسلمانان به خداوند
ْلِمذُزو  ال وا » :واز القاب بد پرهیز نماینـد ذ تا ْنُفسا ْْ أا ُزو  ال وا  ك نذابا ْلقذاب تا  بـا و 1:ِباْْلا

  .«نکنید یاد را یکدیگر ناپسند و زشت القاب
 جــواب نیــک را در پــی دارد. ح ــرت علــی ،کــالم نیــک ،طبیعــی اســت

ن  ی  »فرماید: می م  ن  اْلَمَقاَل َلَعل  وا َلم  ْحِسن 
َ
گفتـار و بـا زنـان خوش 2:ْحِسـن  اْلَفَعـاَل و أ

آن همچنـین،  .«کردار و نیکـو رفتـار شـوندایشان هم خوش تا ،نیکوسخن باشید
و نیــز  3«تــا پاســخ زیبــا بشــنوید. ،زیبــا ســخن بگوییــد»فرمــود:  ح ــرت

ْد ِلَساَنَك »فرماید: می ـوَك  اْلَکََلِم  ِلیَن  َعوِّ ْبِغض  وَك َو َیِقـل  م  ِحبُّ ْر م  ََلِم َیْکث  َل الس  َْ  4:َو َب
تا دوستانت زیـاد و دشـمنانت  ،کردن عادت بدهزبانت را به سخن مالیم و سالم

 .«کم شوند
 هبـه نمونـبودن سخنان زشت و آزاردهنـده، درباره اهمیت خطاب زیبا و نکوهیده

 زیر توجه کنید: 
سال داشت، با حالت خشم وارد دادگاه شد و گفـت:  36خانم متینی که حدود 

امـا هرگـز  ؛است ام. مرد خوبیحدود دوازده سال است با همسرم ازدواج کرده
خواهد بفهمـد کـه مـن همسـر او و مـادر دو فرزنـدش هسـتم. بـه خیـال نمی

آرایـد. اما مجالس را با دست انداختن من می ؛آرایی استمرد مجلس ،خودش
کلـی خـراب شـده، ام، اعصابم بـهتوانید درک کنید که چه قدر زجر کشیدهنمی

ام و التمـاس شوهرم حـرف زده هزار بار با .دایمًا مجبورم به پزشک مراجعه کنم
کنی، متلـک ام که چرا  پیش آشنا و غریبه صد جور شوخی زننده با من میکرده
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هـیچ وقـت  و کشمگویی که دیگران بخندند. من اغلب از همه خجالت میمی
دانم در هایی که مـیبا تمام رنج ،بنابراین .توانم با شوهرم مقابله به مثل کنمنمی

 1.اهم ساخت تا از اوجدا شومانتظار نشسته، خو

 ابراز محبت .4

خداونـد ایـن امـر را در  ،روایـناز .استحکام خـانواده اسـتمهّم عامل  ،محبت
بـه همـراه رزمنـدگان از  وجود زن و شوهر نهادینه کرده اسـت. رسـول خـدا

گشت. خبـر شـهدا، زنـان و فرزنـدان را بـه اسـتقبال کشـانده بـود. رزمگاه برمی
 کرد. زنی که به دنبال عزیزانش بود، بـه ح ـور پیـامبرو میجوهرکسی پرس

 پس از عرض سالم و ادب، از وضعیت کسی سـرا  گرفـت؟ پیـامبر و رسید
فرمود: او چه نسبتی با شما دارد؟ گفت: پدرم است. فرمود: شـهید شـده! زن بـا 

يِ  »گفتن  ا ِإلا ِ  وا ِإنَّ ا ِللَّ  ؛از برادرش پرسـید ،سسپ .شکیبایی نشان داد ،«ر ِجُعونِإنَّ
همان بود کـه بـا خبـر  ، خبر پیامبر . واکنش زن در برابراو نیز شهید شده بود
و زمـانی کـه ح ـرت خبـر  آنگاه از شوهرش سرا  گرفـت .شهادت پدر داشت
را  ابـال  کـرد، زن فریـادی کشـید و تعجـب پیـامبر نیز شهادت شوهرش را

نْ  َما»ح رت فرمود: که این برانگیخت! تا نُّ  ت  ک  ظ 
َ
ن   أ

َ
ةَ  أ

َ
ا ِبَزْوِجَما َتِجد   اْلَمْرأ ََ ـه   َهـ ل   ک 

ی ْیت   َحت 
َ
َِ ِ  َرأ ة َه

َ
کردم که زن نسـبت بـه شـوهرش بـه میـزان من گمان نمی 2:اْلَمْرأ

هـیچ  «باالیی عالقه و محبت داشته باشد تا اینکه این زن و این برخـورد را دیـدم.
 رسد.محبت همسران نمی هبه پای ،عشق و محبتی

الزم اسـت در  رف محبت قلبی زن و شوهر به یکـدیگر کـافی نیسـت؛ بلکـهِص 
آمیز بـه . در برخی روایات، بر ابراز کالم محبـتنمود پیدا کندقالب زبان و رفتار 

                                                           
 .۴۳؛ ص آیین همسرداریامینی؛ ابراهیم . 1
 .۵۰۶، ص ۵؛ ج الکافی یعقوب کلینی؛بنمحمد. 2
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یمـسبب استحکام خـانواده  ،دوسویه همسر تأکید شده است؛ زیرا ابراز محبِت 
ِل »فرماید: می . رسول خداشود ج  ُ ََل یَ َقْول  الر  ِحبُّ

 
ی أ ِة ِإنِّ

َ
َهَّ  ِمْن َقْلِبَما ِلْلَمْرأ َْ

َبدا  
َ
گـاه از مردی که به همسرش بگوید من تو را دوسـت دارم، ایـن کـالم هیچ 1:أ

وجود زن باید از وجـود مـرد، عطوفـت و احساسـات  .«شودقلب او خارج نمی
رکـن  فیاض عواطـف خـود سـیراب کنـد. هبگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشم

احساسات و عواطف مرد بـه زن اسـت. از ایـن عواطـف  ابراز حیات خانوادگی،
 2گیرد.است که هم زندگی زن و هم زندگی فرزندان، صفا می

 شکیبایی در برابر سخنان ناخوشایند .5

امـا  ؛کند که از بدگویی و کلمات ناخوشایند پرهیز شـودکانون خانواده اقت ا می
خشن از سوی همسر خود مواجـه شـود.  یبا کلماتگاهی ممکن است زن یا مرد 

 و باشـد یشدر این حالت، باید بکوشد متانتش را حفظ کند و مواظب زبان خـو
صحنه نزاع را طوری تغییر دهد که همسر عصبانی نتواند به خشونت خـود ادامـه 

، بـر آتـش معرکـه بیفزایـد. دهیشـنبا پاسخی شبیه یا بدتر از آنچـه که این دهد؛ نه
ٌط : »دیفرمایممتعال  دخداون ذد وا ذُ  عا ينا با ينک وا َِ  با

ِإذ   لا  َا ُن  ِتی ِهی أْحسا ْع ِبالا  َا ِ ْد
ِلی   ُ  وا ٌْ  كأنا  ِمي ای که نیکوتر است، دفع کن کـه ناگـاه خـواهی بدی را با شیوه 3:حا

از  .«دید همان که میان تو و او دشمنی بود، چون دوسـتی صـمیمی گشـته اسـت
 فرمود:  خداکه رسول  نقل شده امام صادق

ِق  َعَلی َصَبَر  َمْن  ل  ةٍ إ َ 
َ
ِق  َئِة َسیِّ  ْمَرأ ل  ْعَطـا    اِْلَْجـَر  َذِلـُ ِفـی اْحَتَسََّ  َو  اْلخ 

َ
ـه   أ  الل 

اکِریَن  َثَواَب  َرة ِفی الش  َِ آنکـه در برابـر بـدُخلقی همسـرش شـکیبا، و در  4:اآل
                                                           

 .2۳، ص 2۰؛ ج وسائل الشیعهعاملی؛  حّر شیخ . 1
 .۳2۶ ؛ صنظام حقوق زن در اسالم؛ مطهری . مرت ی2
 .۳۴. فصلت: 3
 .۴۳۰؛ ص ألمالیاشیخ صدوق؛  .4
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ر آخرت بـه او عطـا انتظار پاداش الهی باشد، خداوند پاداش سپاسگزاران را د
 خواهد کرد.

 های دیگرانواکنش مناسب در برابر دخالت .6

ایـن رفتـار،  .مرد یـا زن، بـدگویی کننـد هطرف مقابل دربار هممکن است خانواد
های هـا و دلسـوزیگـاهی دخالت 1کند.دلسردی زن یا شوهر را فراهم می هزمین
ها بیشتر اوقـات دخالت این .کندمورد، در زندگی مشکل و اختالف ایجاد میبی

چــون روشــمند نیســت، نتــایج  ؛ ولــیگیــردبــا نیــت خیرخواهانــه صــورت می
 2ناخوشایندی را در پی دارد.

ازدواج، به قصـد خودکشـی سـوزن خـورده  هین هفتاّولان یکه در پا یعروستازه
ام. روزی که به خانـه ای ازدواج کردهلهسا 24مرد  گفت: یک هفته است بابود، 

بخـت خـواهم شـد؛ کردم که مانند زنان دیگـر خوشرفتم، حس میشوهر می
ولی هنوز چند روز نگذشته بود که ناسازگاری شـوهر و خـواهرش آغـاز شـد و 

کردم برایم بهشت خواهد بود، به جهنمـی سـوزان تبـدیل ای که فکر میزندگی
مرا اذیت کردنـد کـه از زنـدگی سـیر  قدرشد. اقوام شوهر در این مدت کم، آن 

 3م و اقدام به خودکشی کردم.شد
گونه حرکات قرار گیرند؛ بلکه بـا در این صورت، زن و شوهر نباید تحت تأثیر این

هـا آن احترامـی بـهخـانواده و بی رشـدنیدلگکالمی منطقی و ادبیاتی زیبا، مـانع 
کنده از بـدبینی، غیبـت و تهمـت، گونه گفتارهای بیشوند و به این اساس و گاه آ

 نشان دهند. واکنش مناسب
                                                           

 .۵8ـ  ۵۶؛ ص انتخاب برتر زندگی بهترانصاری؛ مرت ی . 1
 .۹۹ـ  ۹۴؛ ص آل از نظر اسالمزندگی سالم و ایده ؛خسرویحسن . 2
 .۱۰2؛ ص آیین همسرداریامینی؛ ابراهیم . 3
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 تشکر اظهار .7

یکی از عوامل گرمی خانواده، سپاس زبانی از یکدیگر اسـت. ایـن امـر، باعـث 
نفس در همسـران بـهاعتماد هایجاد انگیزه برای انجـام وظـایف و تقویـت روحیـ

شود. نباید تصور کرد که تأمین نیازهای اقتصادی برای قدردانی، کافی اسـت؛ می
شـود. ایـن چنان است که چیزی جـایگزین آن نمی ،بانیزیرا تأثیر روانی تشکر ز

مرد بوده و به تشـکر نیـازی نـدارد، درسـت  هتصور نیز که کار بیرون منزل، وظیف
نیست؛ بلکه تشکر زبانی از مرد، در روح او اثر مطلوبی گذاشته، سبب موفقیـت 

 فرماید: می گردد. امام صادقبیشتر او می
وٌب  ْوَراةِ  ِفی َمکت  ْنَعَم  َمْن  ْر ْشک  ا   الت 

َ
ْنِعْم  َو  َعَلیُ أ

َ
ـه   َشـکَرک َمـْن  َعَلی أ َواَل  ََل  َفِإن  ََ 

ــاِء  ْعَم ــِک  ِإَذا ِللن  ــاَء  ََل  َو  َرْت ش  ــا َبَق ــَرتک   ِإَذا َلَم ــه  1:ِف ــت ک ــته اس ــورات نوش در ت
سپاسگزاری کن از کسی که به تو احسان نمود و احسان کن به کسـی کـه از تـو 

شـود و اگر در برابر احسان سپاسگزاری کنی، پایـدار میسپاسگزاری کرد؛ زیرا 
 .اش کنی، دوام نخواهد یافتاگر ناسپاسی

 به نمونه ذیل توجه کنید:
نشناسی دارم. از صب  تا شـام نویسد: شوهر حقای میساله 29دار بانوی خانه

هـا، کشم، تمام کارهای خانه از شستن ظـروف و لباسبرم، زحمت میرنج می
هـای الزم را بـرای او و فرزنـدان انجـام هـا و بافتنیغذا تـا تـزیین اتاق از پختن

 ،هیچ کاری انجام نشده اسـتکه این مثل ،رسددهم؛ ولی وقتی به خانه میمی
او را  هزدهای واکـسهای اتوشده و کفشاصاًل توجهی به هیچ چیز ندارد. لباس

گوید. اگر مـن نمی گذارم، یک متشکرم، یا دستت درد نکند همکه جلویش می
کنـد کـه خوبـه، ایـن قـدر هم برایش تعریف کنم، با تنـدی حـرفم را قطـع می

                                                           
 .۹۴، ص 2؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بنمحمد. 1
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ای یـا از ای؟ شاخ غول شکسـتهمگر چه کار کرده ؛کارهایت را به رخ من نکش
های من نبود، حاال هشـتش ای؟ در صورتی که اگر زحمتدماوند باال رفته هقل

 1گرِو نهش بود.

 ی و عذرپذیریعذرخواه .8

زند، غـرور و تکبـر کسی که بر نفس خود تسلط دارد، وقتی اشتباهی از او سر می
دلجـویی  ،کند و از کسی کـه حقـش ضـایع شـدهرا کنار نهاده، عذرخواهی می

از زن و مـرد  هریـککند. این مسئله، در خانواده اهمیت فراوانـی دارد. وقتـی می
ای بـرای نند، دیگـر زمینـهمقید باشند که بعد از بروز هر اشتباهی، عذرخواهی ک

گیری منجـر نخواهـد شـد. افـزون بـر آن، آید و به انتقامجویی به وجود نمیکینه
هـا سـر زد، بـه دنبـال آموزند در روابط اجتماعی اگر خطایی از آنفرزندان نیز می

 اصالح آن بر آیند و عذرخواهی کنند.
جـنس  ندرت محصـول اشـتباهات یـک طـرف اسـت.مشکالت خانوادگی، به

از  هریـکبنـابراین،  .شـودمشکالت خانوادگی، از تعامـل نادرسـت سـاخته می
ی میـان همسـران وگوگفتها سهمی هرچند کوچک در بروز مشکل دارند. زوج

دهـد کـه هـر دو طـرف، صـادقانه بـه مشکالت، در صورتی نتیجه می برای حّل 
رخواهی در ضمن، اگـر یکـی از زن و شـوهر عـذ 2اشتباهات خود اعتراف کنند.

رُّ الّنـاِس َمـن َشـ»فرمـود:  کرد، باید طرف مقابل عذر او را بپذیرد. امـام علـی
ََر َو ََلیَ ْق ََلیَ  نََّ ْق َبل  الع   َ بدترین مردم کسی است که عذرخواهی دیگـران را  3:َبل  ال

 .«نپذیرد و از خطایشان نگذرد
                                                           

 .7۹؛ ص آیین همسرداریینی؛ امابراهیم . 1
 .۱۹7؛ ص سیمای خانواده در اسالم. گروهی از نویسندگان؛ 2
 .۱۶۵، ص ۴، ترجمه خوانساری؛ ج غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 3
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 گو با فرزندانوگفت .۹

خـود را بـا مادرشـان در خانـه یـا بـا  ، بیشتر فرزندان اوقـاتهای گذشتهدر سال
 ،روایناز .کردندگو میوگذراندند و با هم گفتکار می پدرشان در مزرعه یا محّل 

 هولی امروز ؛ببرندوالدین قادر بودند به نیازها، آرزوها و شخصیت فرزندانشان پی
ن و هـا، والـدیخانواده هعرصهای جدید مانند موبایل به یفناوربا ورود وسایل و 

با هم حرفی که آن نشینند؛ بدونهای متمادی در کنار یکدیگر میفرزندان ساعت
 بزنند.

نگاران زن در روزنامـه همشکالت زنان کـه در چهـارمین کنگـر نیتریکی از مهم
هـا میلیـون زن در آلمـان، صـب  زود، خانـه و آلمان مطرح شد، این بـود کـه ده

هـا میلیـون کـودک و نجاسـت کـه دهایپرسـش . کنندیفرزندان خویش را ترک م
و ارتبـاط کالمـی  نندیبینوجوانی که مادرانشان را در طول روز در کنار خویش نم

ساله در آلمـان  16ـ  14، چگونه تربیت خواهند شد؟ اکنون بیشتر کودکان ندارند
تا برای صـرف ناهـار بـه خانـه  کنندیرا به گردن خود آویزان م شانیهاکلید خانه
تـا  کننـدیم یشمارو لحظه نندینشیو پس از آن، در انتظار مادرانشان مبازگردند 

 1.شاید مادران خود را در آغوش بگیرندشش پس از ساعت 
گرایی، موجـب فردیت رواج بین افراد خانواده و وگوگفتکاهش مدت  ،متأسفانه

نسلی بیش از پـیش نمایـان شـود! کـاهش ارتباطـات کالمـی میـان  هشده فاصل
 2.کنـدهـا را تهدیـد میانواده، به مرز هشدار رسیده و سالمت خانوادهاع ای خ

ارتبـاط  ،ویـژه فرزنـدانبـه ،نای است کـه بـین اع ـای آسالم، خانواده هخانواد
برد، گرمای عاطفی خانواده را ها را از بین میکالمی باشد. ارتباط کالمی، فاصله

 .شوددهد و باعـث دوام و قوام آن مـیافزایش مـی
                                                           

 .۱۵7، ص ۳؛ ج فی رحاب القرآنآصفی؛ محمدمهدی  .1
2. http://ensani.ir/file/download/article/20120507085416-1177-133.pdf 



 

 

 

 مشورت در خانواده 
ْعُروف  » ْْ ِبما ك ينا ِمُرو  با  1«وا ْأتا

 اشاره

 ای باسوره قرآن است. در برخوردار ایویژه جایگاه از اسالمی منابع مشورت، در
سیره  2است. شده داده دستور مشورت انجام به که در آن دارد وجود «شوری» نام

 اکرم پیامبر که؛ چناننیز بیانگر اهمیت این امر است و سخن اولیای دین
 3داد.می تشکیل مشاوره هجلس مسلمانان، عمومی امور در

 نماید: آیه زیر مشاوره در امور خانواده را بیان می
ْمل   ُأوالِت  نَّ كُ  ِإْن  وا  ْنِفُقو  حا أا يِهنَّ  َا لا ی عا تَّ ْعنا يا  حا ُهنَّ  ضا ْملا ِإْن  حا ْعنا  َا ْرضا ْْ  أا ك  لا

آُتوُهنَّ  ُهنَّ  َا ِمُرو  وا  ُأُجورا ْْ  ْأتا ك ينا ْعُروف   با ْْ  ِإْن  وا  ِبما ذْرُت عاسا ُتْرِضذُع  تا سا ذ ُ  َا  لا
 کننـد حمـل وضع تا بپردازید را هاآن نفقه، باشند باردار [زنان] اگر و 4:ُأْخر 

 دربـاره] و بپردازیـد را نآنـا اداشپـ، دهندمی شیر [را فرزند] شما برای اگر و
 آن، نرسـیدید توافـق بـه اگـر و دهید امانج شایسته همشاور با [را کار، فرزندان
 .گیردمی عهده بر را بچه شیردادن دیگری

                                                           
 .۶. طالق: 1
 .۳8. شوری: 2
 .۱۴۴، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی3
 .۶. طالق: 4
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 تفسیر

 زنبـورِ  کنـدوی از عسل استخراج و برداشتن به معنای و «شور»ماده  از ،مشورت
 و «مشـاورت»، «تشـاور» :کلمـاتی نظیـر معنـای اصـطالحی 1باشـد.می عسل

 2اسـت. دیگـران هجربـت و از عقـل هو استفاد صحی  رأی استخراج ،«مشورت»
 مـورد در وقتـی، اسـت اشتقاق یافتـه آن از «ایتمروا»فعل  که «ایتمار»همچنین، 

 مـورد آیـه اسـت. در چیـز آن هدربار مشورت معنای به ،شودمی استعمال چیزی
 مـرد و مخاطبش زن، فرمان داده شدهبه آن  و آمده امر صیغه به «ایتمار» که بحث

 بـه پسـندیده ایگونـه بـه تـا ،کنید مشورت خود ندفرز درباره :فرمایدمی است و
 3نشوید. مت رر فرزندتان و شما از یکهیچ کهطوریبه ؛برسید توافق

مسـایل مربـوط  هدرمجموع، این آیات درصدد بیان اهمیت مشورت والدین دربار
به فرزند است؛ زیرا بدون مشورِت پدر و مـادر، ممکـن اسـت فرزندشـان دچـار 

 رو داشته باشد.ت مبهمی پیشسرنوش آسیب شود و

 محورها

 تغذیه .1

 بـرای غـذا تـرینطبیعی. اسـت به نوزاد مادر، غذادادن وظایف ترینمهم از یکی
 و ترکیـب نظـر از تنها شیرها، سایر بر آن آید. برتریمی حساببه مادر شیر نوزاد،
 آثـارکـه دارای  اسـت حیـاتی آب ،مـادر شیر بلکه نیست، آن غذایی مواد مقدار

شـماری بی بخشمصـونیت مـواد و فاکتورهـا حـاوی و فـراوان روانـی و عاطفی
 شـیر بـا تغذیـه دربـاره جدیدی علمی هایآگاهی گذشته، دهه چند طی 4.است

                                                           
 .88، ص ۴؛ ج قاموس قرآناکبر قرشی؛ . علی1
 .۴7۰ص  ؛المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی؛ محمد بنسینح. 2
 .۳۱7، ص ۱۹؛ ج لقرآنفی تفسیر ا المیزان. سید محمدحسین طباطبایی؛ 3

4. http://ensani.ir/file/download/article/20101211091839 
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 اعـالم م1989 نوامبر در متحد ملل سازمان ،جهتبدین .است شده منتشر مادر
 سـازمان 1کننـد. یـهتغذ خـود شیر از را فرزندانشان بتوانند باید مادران همه نمود:

 و ارتقــا درصـدد م 1990 اوت از یونیسـف همکـاری نیـز بــا بهداشـت جهـانی
 2.اندبرآمده مادر شیر با تغذیه از حمایت

 فرماید: تأثیر شیر مادر می هدربار امام علی
َبـ ر  الطِّ َغیِّ اَع ی  ََ َکاِح، َفِإن  الر  وَن ِللنِّ ر  اِع َکَما َتَتَخی  ََ وا ِللر  ر  بـرای شـیردهی  3:اَع َتَخی 

را در انتخـاب  [دقـت]که ایـن همچنان ؛ها را انتخاب کنیدبهترین ،به فرزندتان
 .کندها را دگرگون میکنید؛ زیرا شیر، طبیعتهمسر رعایت می

خداوند متعال، هـم دربـاره اصـل شـیردهی  ،دلیل اهمیت فراوان تغذیه کودکبه
و هم در خصـوص شـیردادن  دهیزمان شیرفرزند توسط مادر، هم راجع به مدت

والدین را به مشورت و مدنظر قراردادن مصـال  کـودک فرمـان داده اسـت.  دایه،
سوره طـالق مطـرح کـرده  6 سوره بقره و 233آیات  قرآن کریم این مباحث را در

ُهنَّ  ْرِضْعنا يُ   ْلو ِلد ُت  وا » :است ْوالدا يِن  أا ْولا يِن  حا  فرزنـدان[ بایـد] مـادران و 4:كذاِملا
َر »نورانی  هفقر «.دهند شیر تمام سال دو را ودخ

َ
مـا َتـراٍض  َعْن  ِفصاَل   اادَ َفإن أ  َو  ِمْنم 

رٍ  ناَح  َفَل َتشاو   صـالحدید و رضایت با بخواهند[ مادر و پدر] اگر پس 5:َعَلیِمما ج 
ناظر بر زود  ،«نیست دو آن بر گناهی، بازگیرند شیر از[ زودتر] را کودک، یکدیگر

ـْم  ِإْن  َو » فـرازهمچنـین،  کودک اسـت.از شیر گرفتن  َرْدت 
َ
ْن  أ

َ
وا أ ـع  َِ  اگـر و 6:َتْسَتْر

                                                           
1. https://rasekhoon.net/article/show-108784.aspx 
2. http://mehrkhane.com/fa/news/36188 

 .۹۳؛ ص قرب االسنادحمیری؛  . عبدالله3
 .2۴۱، ص 2؛ ج تفسیر القرآنفی  المیزانک: سید محمدحسین طباطبایی؛ .ر .2۳2 . بقره:4
 .2۴۱، ص 2؛ ج فی تفسیر القرآن المیزان. سید محمدحسین طباطبایی؛ 5
 «گیرد.اگر به توافق نرسیدید، آن دیگری شیردادن آن بچه را بر عهده می»همان: . 6
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ناظر به شیردادن نوزاد توسط غیرمـادر  ،«بگیرید دایه خود فرزندان برای خواستید
 است.

 تمامی این امور بایـد بـا مشـورت والـدین همـراه باشـد:که این نکته شایان توجه
ِمُرو » ْْ  أتا ُك ْينا ْعُروف   با ْْ  ِإْن  وا  ِبما ْرُت عاسا ُتْرِضُع  تا سا  میـان شایسـتگیبـه 1: ُأْخر لا ُ  َا

 ،کشـید دشـواری بـه هـم با[ مورد این در] کارتان اگر و پردازید مشورت به خود
 مـادر حـّق  ،شیردادِن فرزند نخست، هدرج در .«دهد شیر[ را هبچ] دیگری[ زن]

 را کـودک منـافع نبایـد ،اشدبن پذیرامکان امر این بنا بر دالیلی که است؛ اما وقتی
 .گذارد امین و باتقوا ایدایه عهده بر را آن باید ؛ بلکهسپرد فراموشی دستبه

 تربیت .2

تنها تعـادل آیـد کـه نـههای حیات انسانی به شـمار میترین پدیدهاز مهم ،طالق
 ،ریـزد. در ایـن میـانهـم می را نیز به روانی دو انسان، بلکه تعادل روانی فرزندان

 یکی از قربانیـان اصـلی پیامـدهای ناشـی از طـالِق والـدین، کودکـان هسـتند.
هـای عـادی، دهد کودکاِن طالق، نسبت بـه کودکـان خانوادهمطالعات نشان می

دارای مشکالت عاطفی، رفتاری و تحصیلی بیشتری هستند و از سالمت روانـی 
نشـان مطالعـات محققـان دانشـگاه گالسـکو همچنـین،  2کمتری برخوردارنـد.

اند ها از هم جـدا شـدهسرپرست یا نوجوانانی که والدین آندهد، نوجوانان بیمی
ایـن گـزارش، محققـان  هبیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخـدر هسـتند. بـر پایـ

گیـرد و از چاردیواری خانه سرچشمه می ،دانشگاه ادینبورگ معتقدند ریشه اعتیاد
 3کودکان و نوجوانان معتاد را دارند. گسیخته بیشترین میزانهای ازهمخانواده

بخشـی فرزنـد طـالق سرپرستی و مصونیت منظور تربیت،اساس، اسالم بهبراین
                                                           

 .۶. طالق: 1
2. http://mehrkhane.com/fa/news/13047 
3. http://hamdardi.com/?part=menu&inc=menu&id=235 



   135  مشورت در خانواده

 

سرپرسـتی وی سـفارش  ها، والدین را به مشورت درباره تربیـت ودر برابر آسیب
ِمذُرو »کـرده اسـت:  صـادر زمینه این در قاطع قرآن دستوری رو،زاینا. کندمی  أتا

 ْْ ك ينا ْعُروف  بِ  با  مشـورت بـه خود میان شایستگیبه [فرزندان سرنوشت هدربار] 1:ما
این دستور قرآن به این جهـت اسـت  «.[گیرید تصمیم شایسته طوربه و] بپردازید

او را  ،و درنتیجـه ضربه بزنـد کودک منافع به همسران، میان هایاختالف مبادا که
 و محبـت از ،عـاطفی نظـر زا یا سازد و خسران گرفتار ،ظاهری و جسمی نظر از

 منـافع و گیرنـد نظـر در را خـدا اندموظف مادر و پدر نماید. محروم الزم شفقِت 
 2.نکنند خویش اغراض و هااختالف فدای خود را دفاعبی کودک

 نفسبهتقویت اعتماد .3

 ،شـودمی برطـرف فرزنـد بـا مشـورت طریـق از که مشکالتی با معموالً  والدین
دیگـری  هایفایـده مشـکل، حـّل  بر عالوه ،گرفتنبه مشارکت شوند.رویارو می

 دارد. اگـر پـی در نفس فرزنـد رامانند احترام بـه شخصـیت و تقویـت اعتمادبـه
 تواننـدآسـانی میبه ،ببرند پی ترهاکوچک با مشورت اهمیت و نقش به ترهابزرگ
این اسـت  ،آیدسؤالی که پیش می اما ؛بگیرند تصمیم کارهای الزمیافتن راه برای
آیــا  ،اســت درســت اگــر اســت؟ درســت هاگیریتصــمیم ایــن همیشــه آیــا کــه

 آیـا ،نهایت در و ؟کندنمی اختالل دچار را فرزند شخصیت رشد و نفساعتمادبه
 کند.گیر فرزند نمیرا گریبان زندگی و اثرگذارنبودن در نداشتننقش احساس

، درصـدد معرفـی با دختـرانش قرآن با بیان حکایت مشورت ح رت شعیب
کـه آن از نماید. پسالگوی قرآنی است و بهادادن به رأی فرزندان را نیز توصیه می

رسد، به دختران آن ح ـرت در خـارجمی زندگی شعیب به محّل  موسی
                                                           

 .۶. طالق: 1
 .2۴۹، ص 2۴؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی2
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کند. یکـی از دختـران، داسـتان را بـرای پـدر تعریـف کردن آب از چاه کمک می
چگونـه  هبـارنمایـد و دررا بـه خانـه دعـوت می موسـی کند. شـعیبمی

نشـیند. قـرآن کـریم ، با دختران جوان خود به مشورت میرفتارکردن با موسی
ذِ  »کند: را چنین نقل می سخن یکی از دختران شعیب با ْ  ِإْحذد ُهما يذا أا قالا

ِو    ْرتا  ْلقا ْأجا ِن  ْستا يرا ما ْأِجْرُه ِإنَّ خا ميُن   ْستا  ای: گفـت[ دختر] دو آن از یکی 1: ْْلا
 هـم ؛کنـیمی اسـتخدام کـه اسـت کسـی بهتـرینزیـرا  ؛کن استخدام را او !پدر

پیشنهاد دخترش را  شعیب نبی ،سپس .«است اعتماد درخور[ هم و] نیرومند
کـه آن با دهد چگونه شعیبپذیرفت. این قطعه از این داستان قرآنی نشان می

بـه شخصـیت دختـران توانست بهتـرین تصـمیم را بگیـرد، خود پیامبر بود و می
تصـمیم  موسـی هجوانش توجه کرد و با مشاوره و نظرخـواهی از آنـان، دربـار

 گرفت.
از  حـدی بـه اسـماعیل و بخشـید ابراهیم به را اسماعیل خداوند آن هنگام که

همکاری  پدرش با زندگی هادار برای کوشش و سعی توانست بامی که رشد رسید
انماید ) مَّ لا غا  َا لا عا ُ  با ْعیا  ما ذیَّ  يذا»: خطاب به او فرمود پدر ،( لسَّ ذی ُبنا ذی أار  ِإنِّ َِ 
ناِم  ی  ْلما نِّ ُحکا  أا ْذبا اْنُظْر  أا ر  ذ  ما َا  را تـو کـه امدیده خواب در! عزیزم فرزند ای :تا

ــدا راه در ــانی خ ــی قرب ــون کنم.م ــر اکن ــه بنگ ــو رأی ک ــارهدراین ت ــت ب  «؟چیس
با  يا» در پاسخ پدر چنین گفت: اسماعیل ْل  ِ  أا عا َْ ُر  ما   را  چـه هر! پدرم 2:ُتْؤما

  .«کن اجرا داده شدی، دستور
 کند:  ینقل م یبهشت دیالله شهتیآ دختر

 ژهیـوکننده بـود؛ بـهو خسته کنواختی یلیآپارتمان در آلمان، خ کیدر  یزندگ
                                                           

 .۳۶، ص ۱۶؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانر.ک: سید محمدحسین طباطبایی؛  .2۶. قص : 1
 .۱۰2. صافات: 2
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 ،میکـه داشـت یانیشـناآن همه آبا  رانیو از ا میبود یما که فرزندان خردسال یبرا
آخـر هفتـه  معموالً  ،مسئله نیجبران ا یبرا پدرم .میغربت شده بود طیمحوارد 

بـود کـه جا این برد. جالب یو استراحت م  یتفر یما را به اطراف هامبورگ برا
 نیـا !هابچـه»: کردنـدیال مؤاز همه ما س ،کوتاه یهامسافرت نیقبل از ا حتماً 

. بـا میکـردیحرکت م ،تندگرفینظر ما را م یوقت« بهتر است؟ میهفته کجا برو
که نظرش در خانـه مهـم  کردیام هم احساس مبرادر چندساله یحت ،روش نیا

 1.دیآیاست و به حساب م

 ازدواج فرزندان .4

 پـیدر را صدها کامیابی یا ناکامی تواند میعطفی است که  هنقط ،پیوند زناشویی
آسـایش جسـم و  همای تواندمیازدواج شایسته  انتخاب و کههمچنانباشد.  داشته

و  نگرانـی تـرینبزرگممکن است منشـأ نیز  نامناسبازدواج باشد، آرامش روان 
جوانان باید بنـای زنـدگی خـویش را درسـت مهندسـی  ،بنابراین2.دشوناراحتی 

این امر، استفاده از نظر و تجربه والدین است؛ زیرا آنان خواهان خیـر  هکنند. الزم
ورزیدن . متأسفانه، بع ی از جوانان با مخالفتو صالح فرزندان خویش هستند

آور دچـار با رأی و اندیشه والدین خویش، خـود را بـه طـالق و یـا زنـدگی رنـج
 کنند.می

 گوید: می آقای فلسفی
م ـطرب بـه نظـر ناراحـت و  منزلم آمد که سختبه چندی قبل، جوانی 

پس از چنـد  آشنا شدم و ایبیوهپیش با زن  سال یک گفت:می. او رسیدمی

                                                           
1. https://article.tebyan.net/233623 

 .2۳2ـ  2۳۱، ص 2؛ ج بزرگسال و جوان. محمدتقی فلسفی؛ 2
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بـود و دو پسـر  تربزرگسال از من 25 کهآن با. ه او شدمبار مالقات، دلباخت
جوان از دو شوهر سابق خود داشـت، بـه فکـر افتـادم بـا وی ازدواج کـنم. 

او بـا  ،میـان گـذاردم پیشنهاد کردم، موافقت نمود. مطلـب را بـا مـادرم در
 وگوگفـتلفـت کردنـد. دو، با ایـن ازدواج مخا پدرم گفت و هربه نگرانی 

مادرم گریان نزد من آمد و با التمـاس خواسـت  بسیار شد. پس از چند روز
ولی مـن  ؛نمود منعاز این ازدواج  مرا که از این فکر منصرف شوم. پدرم نیز

، همچنـان در عـزم کـردممیتصّور  یشسعادت خو هکه این وصلت را مای
ن کار اقدام نمایی، دیگـر ایبه خویش راسخ بودم. سرانجام پدرم گفت: اگر 

زیـرا بـا  ؛گفته پدر ناراحـت شـدم وآمد کنی. ازمجاز نیستی به منزلم رفت
. این موضـوع را بـه اطـالع زن افتادمینداشتن مسکن، ازدواج ما به تأخیر 

مرا بـه خانـه خـود دعـوت نمـود و  روییگشادهرساندم. او با  امعالقه مورد
کرد. خیلـی خوشـحال شـدم. بـه عروسی خواهیم  ،همین منزل گفت: در

هـر منتقـل نمـودم و بـا م   زنـم را بـه منـزِل  و وسـایلم منزل پدر رفتم. فرش
 سنگینی، با او ازدواج کردم.

من نسبت بـه زن کـاهش یافـت و از طـرف  هچند ماهی نگذشت که عالق
و مرا بـه علـت کمـی درآمـد،  کردمیدیگر، زن از من پول زیادتری مطالبه 

رفته، بنای ناسازگاری گـذارد و کـار مـا بـه اخـتالف فته. رنمودمیسرزنش 
و  شـدمنمیکار خود حاضـر  در محّل موقع خاطر، بهتشویش اثر برکشید. 

کنم. اولیـای مؤسسـه، چنـد بـار تـذکر  وظیفهانجام درستیبه توانستمنمی
اخراجم نمودند. موقعی کـه  های مکرر،نظمیبی براثر و دادند، مفید نیفتاد

، مرا بـه منـزل راه نـداد. اثـاثم را مطالبـه کـردم، امشدهشد بیکار  هزن متوج
ــاد زدم ــرد. فری ــار ک ــه ،انک ــد های آنبچ ــدم کردن ــون .زن تهدی در  ،اکن



   139  مشورت در خانواده

 

بـه منـزل راه  مـرا . پدرم ناراحـت اسـت وبرممی سر شرایط به ترینسخت
 1.درخواست طالق کرده است و طرد نموده نیز من را زنم ...دهدنمی

 جهت نفـعگیرند و بـهنظر فرزندان را نادیده می برخی از والدین نیز ،ردیگسویاز
 تحمیـل خـود فرزنـد به را نامتناسبی ازدواج، دیگر علل یا فامیلی بتعص، یماد
 . ماندنمی پایدار، ناموافقی پیوند چنینکه آن از غافل؛ کنندمی

هـای آموزه وهر دو طرف، بـه مشـورت بپردازنـد  چنین مواردی بهتر نیست آیا در
وتفریط پرهیز نمایند. مسلمًا افراط های خانوادگی را رعایت کرده، ازدینی و سّنت

وا » یکی از موارد مشورت است که قرآن ما را بـدان سـفارش نمـوده اسـت: ،این
 ْْ ُه ينا ْْ ُشور  با ْمُرُه و نیـز در « .دهنـدمیکارشان را به مشورت یکدیگر انجام  2:أا

ْمرِ » دهد:ان میفرازی دیگر چنین فرم ی  ْْلا َِ  ْْ  آنـان بـا[ هـا]کار در و 3:وا شاِوْرُه
  .«کن مشورت

 یریت خانوادهمد .5

جذاُل » داند:یمخویش  خانواده و زن نگهبان را کریم مرد قرآن وَّ ُمذونا   لرِّ ذی قا لا  عا
ساء  اجتمـاعی کوچـک یک واحـد ،یرا خانوادهز ؛«اندزنان سرپرست مردان 4: لنِّ

بخشی و تأمین سعادت عمـومی، برای سامان بزرگ اجتماع یک نندهما که است
 سرپرسـتی در خصوص قرآن به استنادبا  ایعده 5واحد است. سرپرستی نیازمند
 زن کنند کهیممعرفی  مردساالرای خانواده را قرآنی ه، خانوادزنان نسبت به مردان

                                                           
 .2۵2ـ  2۵۱ص  ،2ج  ؛بزرگسال و جوان. محمدتقی فلسفی؛ 1
 .۳8: ی. شور2
 .۱۵۹عمران: . آل3
 ۳۴. نساء: 4
 .۳7۰، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی5
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در الگـوی  انمـرد سرپرسـتی اسـت کـه یحـالاین در  .ندارد تسلیم جز یاچاره
 مـراد از آن، رهبـری بلکه نیست؛ یخودمحور و استبداد معنای به ،قرآنی خانواده

دیگر اع ای خانواده اسـت.  یهامشورت و هایتمسئول به توجه با و منظم واحد
یـرا ز شود؛مردساالرانه بودن خانواده، برطرف می هبا مشاور قراردادن همسر، شبه

خانواده، مشاوری کارا و توانمنـد بـرای شـوهر  مدیریت هحوزدر تواند یمهمسر 
 ای از امـورپـاره در و شخصـی در کارهـای نیز گاه یامبر گرامی اسالمپ باشد.
 صـل  مـاجرای درکـه چنان ؛نمودیم مشورت خود همسران با مسلمانان جاری
 1.کرد نیز چنین حدیبیه

 نهایی هدف یوس، بهآن اع ای همراهی با که است قایقی همانند آری، خانواده
سرنشینان  که کندیم طی یدرستبه را خود مسیر هنگامی قایق ین. ااست رهسپار

 .بزنند پارو جهتیک در و یرأ، همآن
آید و بـه ناسـازگاری و ها به وجود میبسیاری از مشکالتی که در خانواده ،امروزه
ویژه بـه ،انجامد، ناشی از نادیده گـرفتن عقیـده و رأی اع ـای خـانوادهیمتنش 

 ولـی در ،درست است که مرد، مدیر خـانواده معرفـی شـده اسـت همسر است.
 تربیت فرزند یا کارهـای درون منـزل، زنـان بهتـر از برخی از موارد مانند تعلیم و

 توانند مدیریت نمایند.مردان می

                                                           
  .۴۵۱ ، ص2؛ ج فروغ ابدیت. جعفر سبحانی؛ 1



 

 

 

 رازداری 
ِبی  » رَّ  لنَّ ديثاً  وا ِإْذ أاسا ْزو ِجِ  حا ٍِ أا ْع  1«ِإلی با

 اشاره

بـرای . نواده باید چنان استوار باشد که هیچ عاملی نتوانـد آن را از هـم بگسـلدخا
های مؤلفـه .های الزم وجـود داشـته باشـدتباید مراقب ،و پایداری خانوادهحفظ 

ی هـایکی از مؤلفه د.نثبات آن مؤثر باش در توانندمی عفت وتقوا  مانند گوناگونی
 حـّق  ،است کـه بیگانگـان کوچکی رکشو ،زیرا خانواده؛ است حفظ اسرارمهم، 
فـاش نماینـد، حـریم آن را  اسرار خـانواده را شوهر و زن اگر د.نرا ندار آن بهورود 

 تأکیـدقرآن بـه ایـن امـر  در ،روازاین .اندشکسته و در معرض فروپاشی قرار داده
 ت: شده اس

ِبی   رَّ  لنَّ ا  وا ِإْذ أاسا مَّ لا َا ديثًا  ْزو ِجِ  حا ٍِ أا ْع يذِ  ِإلی با لا ذُ  عا ُه  للَّ را ْظها ْت ِبِ  وا أا أا بَّ نا
ک هذَ  قذالا  ذأا ْنبا ْن أا ْ  ما ها ِبِ  قالا أا بَّ ا نا مَّ لا َا   ٍ ْع ْن با ضا عا ْعرا ُ  وا أا ْعضا فا با رَّ عا

ِنیا  أا بَّ بيُر  نا ُْ  ْلضا لي هنگـامی را کـه پیـامبر یکـی از  [بـه خـاطر بیاوریـد] 2: ْلعا
وی آن را افشـا  کههنگامیولی  ؛رازهای خود را به بع ی از همسرانش گفت

کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسـمتی از آن را بـرای او بـازگو 
پیـامبر همسـرش را از آن  کـههنگامی .کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود

                                                           
 .۳: تحریم .۱
 .۳تحریم:  .2
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عـالم  خبر داد، گفت: چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود: خداوندِ 
 .ساخت باخبرمرا  ،و آگاه

 تفسیر

 دخواهـمـیو نکرده پنهان خود دل در شخ  به معنای مطلبی است که  ،«سّر »
فـاشمعنـای است، بـه فعال سّر إکه باب  «سرارإ»واژه  .خبر شوندبادیگران از آن 

أ ت ِبـهِ »ضمیر در است.  دیگریبرای  ساختن راز ب   و ضـمیر ،ازواج رخـیبـه ب «ن 
هُ » درکـه هایی ضمیر گردد.برمیبه حدیث نیز  «به» ـر  ْظه  یـهِ »، «أ  ل  ف  »، «ع  ـر  ، «ع 
ض  » ْعر  هُ »و « أ  ْع   (، افشای سر)انباء ، رسول خدا :ترتیب بهبه ،آمده است« ب 

نیـز بـه « هـذا»اشـاره اسم  گردد.و حدیث برمی رسول خدا، رسول خدا
 کند.اشاره می« انباء»

نـزد بع ـی از  ی از اسرار خود راسّر  رسول خدا: حاصل معنای آیه این است
مود این مطلـب نسفارش و  کرد فاش (خطاببندختر عمر ،حفصه) همسرانش

را  ح ـرتآن  قسمتی از سّر  ،پیامبردستور  برخالفحفصه  .نگوید دیگریرا به 
 حفصـه .اعتراض به خود او خبر داد عنوانبهجریان را  رسول خدا .فاش نمود

 :فرمـود ام؟ رسول خـدارا کردهچه کسی به تو خبر داد که من این کار  :پرسید
 1خدای علیم و خبیر.

 محورها

 بایستگی رازداری .1

 نگهداری در بایدد که ندار رازهایی در زندگی فردی و اجتماعی خویش، هاانسان

                                                           
و  ناصر مکارم شیرازی .۳۳۱ص ، ۱۹ج ؛ فی تفسیر القرآن المیزان . سید محمدحسین طباطبایی؛1

 .272، ص 2۴ج ؛ تفسیر نمونه؛ دیگران
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 هو برخی مربوط به خانواد ،مربوط به خود اسرار از آنبرخی  که دنکوشا باش هاآن
اصـحاب کهـف را  ،رازداریبسزای همیت ا دلیلبهدر قرآن کریم  خداوند .است

بـه  2عمـرانآل سـوره 118آیـه در همچنین،  1کرده است.به حفظ اسرار سفارش 
 پیـامبرخداوند بع ی از همسران پردازد. میآن  پیامدهای واهمیت رازداری 

ْد »: فرمود وترک رازداری سرزنش کرد  جهترا به قا ْ   َا غا  یهـادل 3:ُقُلوُبُكمذا صا
طنطـاوی  .«اسـت ن عمل از حق منحرف گشته و بـه گنـاه آلـوده شـدهشما با ای

راز همسرشـان، مـورد  افشـاگریدلیل در این آیه، عایشه و حفصه به»نویسد: می
 4.«مالمت خدا قرار گرفتند

 علـی ،امیرمؤمنـان .شـده اسـتفراونـی  تأکیـدایـن امـر  ردر روایات نیـز بـ
َفر  : »فرمایدمی ِْ  ِبِإجاَلةِ  ْزم  َواْلَح  ِبالَحْزِم  َالظ  أ ْ   الر 

ْ
أ  پیـروزی، 5:اَِلْسـرار ِبَتحصیِن  َوالر 

 بـه نیـز اندیشـه و دارد بسـتگی اندیشـه بـه هـم آن و اسـت بسته کاریمحکم به
رازداری در ح ـرت رسـیدن بـه موفقیـت را آن همچنین،  .«رازهاست دارینگه
َحاَط ِبِه اْلکْتَمـان: »داندمی

َ
وِر َما أ ْنَجح  اِْل م 

َ
 بـا که است کاری کارها، ترینموفق 6:أ

 گـردد.یسبب سقوط انسـان م راز، افشای مقابل در .«گیرد صورت کامل کتمان
وٌط »فرمود:  صادقامام  ق  رِّ س   .«سقوط است همای ،کردن راز برمال 7:ِإْفَشاء  السِّ

                                                           
 .۱۹: کهف .1
 المحسن فی  کاشانی؛م :ک.ر .۶۴، ص ۳ج ؛ تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .2

 .۱۹۴، ص ۵ج ؛ تفسیر الصافی
 .۴: تحریم .3
 .۴۶7 ، ص۱۴ج ؛ تفسیر الوسیططنطاوی؛ محمدسید . 4
 .۳۶ص ؛ عیون الحکم و المواعظ؛ یلیثی واسطمحمد بنعلی. 5
 .۱2۳ص  همان؛. 6
 .۳۱۵ ص ؛تحف العقولشعبه حّرانی؛ ابن. 7
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 های آزادمردان، گور رازهاست.سینه: آمده استنیز بلند بزرگان  یهادر حکمت
 مورد  بیگانوه مگوو  از دو شووُ با 

 

 بیگانووهد دو  از نگروو ا  نوو ا د 
 

 حفظ اسرار خانواده  .2

 از نیـز آن اسـرارو حفـظ  اسـتاجتمـاع  یاجـزا ترینیـادییکـی از بن ،خـانواده
اسرار خـود را  نباید شوهرزن و  رو،. ازاینآیدشمار میبهمل بقای آن واع ینترمهم

است گاهی ک خود بازگو کنند. جای شگفتی نزدی حتی خویشانکس، هیچبرای 
شـود و زبـان نقـل میبـهزبـان ،هاخانوادهاز رازهای خصوصی بع ی از اوقات، 

 اند. آگاهاز آن  همگان
زیرا گفـتن راز خـانوادگی  ؛بگویند کسهیچ اسرارشان را بهنباید خانواده  اع ای

ـ  برای کسی نقل ننماید هککنند به دوست یا فامیل نزدیک ـ هرچند به او سفارش 
اسـرار  بساچهزیرا آن شخ  هم دوستانی دارد و ؛ موجب افشای ِسر خواهد شد

دیگری بازگو نکنـد. نیز سفارش کند که برای او دهد و  قرار هاآنشما را در اختیار 
 .شـودشدن راز یا رازهای خـانوادگی منجـر میبه فاش ،واض  است که این روند

ف ـای از  بیـرون بـه و گردد حفظ شوهر وعی شود اسرار زن سباید  ،اساسبراین
وق  ِسـرِّ »فرمود:  علیح رت . خانه انتقال نیابد ـْند   هسـین 1:َصـْدر  اْلَعاِقـِل ص 

اسـرار خـود را در مخـزن انسان عاقل هرگـز آری،  .«ستاسرار او هگنجین ،عاقل
 دهد.اختیار عموم قرار نمی

بـه مح ـر رسـول  روزی فاطمـه :کند، از عایشه روایت میشیخ صدوق
. وقتـی دربـاره پرداخـت وگوگفـتبـه و پنهانی بـا ایشـان  شرفیاب شد اخد

ـوِل َما ک  »یش با پیامبر از او پرسیدم، فرمود: وگوگفتم مون  ْفِشَی ِسـر  َرس  ْنت  ِِل 
                                                           

 .۴ص ، ۱ج ؛ الواعظین ةروضنیشابوری؛ فّتال . 1
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ِه   .«کنممیرا افشا ن من راز رسول خدا 1:الل 
ن یا شوهر راز همسرش را فاش کنـد، بـه ز اگرامانت است.  ،خانوادهدرون اسرار 

اع ای خانواده را در معرض نـابودی  و خودو زندگی  کرده آرمان خانواده خیانت
 نیـز خـود وهمه اع ای خـانواده  بدبختیخیانت،  فرجامقرار داده است؛ چراکه 

نَّ  للَّ ا ال يا »است:  کنندهفرد خیانت ، نیرنـگ قطعًا خداوند 2:يدا  ْلضاِئنينا ْهد  كا وا أا
 .«رساندنمی جاییبهخاینان را 

 کـردن اسـرارفـاش سـببرا بـه برخـی از پیـامبران ان، همسـرمتعال خداوند
 : نمایدمی سرزنشرا  هاآنو خیانتگر معرفی کرده ، شوهرانشان

َينا كا  ً  ِللَّ ثا ُ  ما با  للَّ را ُرو  ضا أاتا ُنو   وا إفا ْبدا إْمرا ْح ا عا تا تا أاتا ُلوط  كانا يِن ِمذْن ْمرا
تاُهما ضانا َا يِن  به همسـر  ،اندخداوند برای کسانی که کافر شده 3:ِعباِدنا صاِلحا

ل زده اسـت تحـت سرپرسـتی دو بنـده از بنـدگان  ،دو آن .نوح و همسر لوط مث 
  .دو خیانت کردند ولی به آن ؛صال  ما بودند

 نویسد: می طبرسی
اند، قطعـًا عرفـی شـدهکه در این آیـه خـاین م زنان ح رت نوح و لوط

 ،اند؛ بلکه مـراداند؛ زیرا تمام زنان پیامبران عفیف بودهجنسی نکردهخیانت
کسـانی  برای مثال، زن ح رت نوح ؛افشای راز شوهرانشان بوده است

معرفـی وقت و دشمنان آن ح رت  آوردند، به حاکِم را که به وی ایمان می
  4.کردمی

: نمایـدیرا رازداری معرفـی م شایستهزنان  هایویژگیخداوند یکی از  مقابل، در
                                                           

 .۵۹۵ص ؛ األمالی شیخ صدوق؛ .1
 .۵2: یوسف .2
 .۱۰. تحریم: 3
 .۴7۹ص  ،۱۰ج ؛ مجمع البیانطبرسی؛ حسن بنف ل. 4
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ِف ا  للَّ » ِْ ِبما حا ي ظاٌت ِلْلغا َِ اِلحاُت قاِنتاٌت حا الصَّ زنان صال ، زنانی هسـتند  1:َا
  .«کننداسرار او را حفظ می ،]همسر خود[و در غیاب  اندمتواضعکه 

 اتن درجـتـریمهمرا یکی از حفظ اسرار در معرفی فرد امین، نیز  صادق امام
 رد: اشمبرمی داریامانت

ون   ِمینا   اِْلَِمین   ََلَیک 
َ
ی أ ْؤَتَمَن  َحت  َیَمـا َثََلَثـٍة  َعَلی ی  َؤدِّ  َو  اِْلَْسـَرارِ  َو  اِْلَْمـَواِل  َعَلـی َفی 

 َِ و ر  َع  َو  اْثَنْیِن  َحِفَظ  ِإْن  َو  اْلف  ی  ِمیٍن  َفَلـْیَس  َواِحَدة   ََ
َ
تـوان امـین کسـی را نمی 2:ِبـَ

در سه چیز امانت داده شود و آن را ادا کند: اموال، اسـرار و که این مگر ،دانست
 .بود نخواهد امین او ،بلغزد یکی در و کند مراعات را مورد دو اگر .نوامیس

 حریم خصوصی .3

 هحفـظ حـریم آن بـو خانواده به گونـه ای اسـت کـه خانه منزلت قرآن،  از منظر
 است:  شدهتوصیه همگان 

ي   ا  يا أا لذی ها ُمو  عا لِّ ْأِنُسو  وا ُتسا ْستا ی تا تَّ ْْ حا يرا ُبيوِتك ْدُخُلو  ُبيوتًا غا ُنو  ال تا َينا آما لَّ
ْهِلها خـود وارد  ههایی غیـر از خانـدر خانـه !ایـدای کسانی که ایمـان آورده 3:أا

  .تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید ،نشوید
خداوند حرمـت ایـن حـریم را مقـدس  به این معناست که ،مذکور هحصر در آی

 و زن اگـر. کـرده اسـترا بدون اذن و سالم ممنوع  دیگران هورود به خانو  دانسته
 ،گوینـد، در حقیقـتمی بـاز منـزلبیـرون از در را خود رازهای خانوادگی  شوهر

مسلط  شاندعوت کرده و آنان را بر خود یشنامحرمان را به حریم خصوصی خو
با اطالع از وضعیت داخلی و اخبار شخصی خانواده، همـواره  بیگانگان. اندکرده

َک »فرمـود:  یامام عل قادر خواهند بود دیگر مسایل آنان را نیز رصد کنند.  ِسـرُّ
                                                           

 .۳۴. نساء: 1
 .۴8، ص ۱۳؛ ج مستدرک الوسائلنوری؛ میرزاحسین . 2
 .۱۰۹، ص ۱۵ج ؛ فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛  ر.ک:. 27نور:  .3
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َک  ِسیر 
َ
ِسیَر    أ

َ
ْفَشیَته  ِصْرَت أ

َ
اسیر توست؛ اگر آشکارش ساختی، تـو  ،راز تو 1:َفِإَذا أ

 .«شویمیاسیر آن 

 اسرار دیگران حفظ .4

نیـز بایـد اسـرار دیگـران را  هسـتند،اسرار خود نگهبان که  گونههمان ن و شوهرز
رازداری . باشـند هادار آننیز رازنگهدیگران  شودیاین امر سبب م زیرا ؛حفظ کنند

رازداری  هآموخـت. خداونـد دربـار ی حکـیمرا بایـد از خـدا و مراقبِت بر اسـرار
َا ا »فرمود: چنین خویش   ِْ ْي ُْ  ْلغا اِل د ً عا ْيِبِ  أاحا ی غا لا دانای نهان است و  2:ُيْظِهُر عا

چه زیبـا است و  آگاهاسرار  هاو بر همآری،  .«کندکسی را بر غیب خود آگاه نمی
بـاخبر پنهان کسـی  کسی که از عیِب روشن است  .پوشاندرازهای بندگانش را می

 مردم است. کند، گناهکار و مدیون حّق و آن را در بوق و کرنا  شود
شـریک » عنوانبـهراز دیگـران  افشای از ،در برخی روایاتکه این توجهقابِل  هنکت
 هسـور 112آیـه  هرا دربـار امـام صـادقسـخن بصـیر وابیاد شده است.  «قتل
ْقُتُلونا ) عمرانآل يا اءا  وا نِبيا ْيرِ   ْْلا ق   ِبغا  : کندینقل مگونه این( حا

َما
َ
ِه  َو  أ ْم  َمـا الل  ـوه  ْسـیا َقَتل 

َ
ـوا َلکـْن  َو  ِفِمْم ِبَ َذاع 

َ
ْم  أ ه  ْفَشـْوا َو  ِسـر 

َ
ـوا َعَلـیِمْم  أ ِتل   3:َفق 

 و اخبـار بلکـه ؛نکشـتند خـود شمشـیرهای با را انبیا اسراییلبنی !سوگندخدابه
 جبـاران و دسـت حکـامبه [نتیجـه، در ساختند. افشا و شنیدند را آنان احادیث

 .کشته شدند ]زمان
دهـد جای زنـدگی انسـان روی میفراوانی در جای متأسفانه، روزانه حوادث تلخ

الکردن راز دیگران مـرتبط اسـت. در اخبـار چنـین مدری و برای با پردهگونهکه به
 آمده است: 

                                                           
 .28۵؛ ص عیون الحکم و المواعظی؛ لیثی واسطمحمد بنعلی. 1
 .2۶. جن: 2
 .۳7۱، ص 2؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بنمحمد. 3
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به پزشـکی  ،برای تعیین علت مرگ .پیدا شد ایساله25دختر  جانبیپیکر 
اسـاس  هویت دختـر را شناسـایی کـرد. بـر ،قانونی انتقال داده شد. پلیس

 ؛این دختر به طال و جواهر عالقـه زیـادی داشـت ،آمدهدستبهاطالعات 
هـیچ جـواهری بـه همـراه نداشـت. بـدین  ،ولی به هنگام پیداشدن جسـد

 همنطقـ هـایجواهرفروش قـراردادننظر عملیات پلیس برای تحِت  ،ترتیب
 سکونت قربانی حادثه آغاز شد.  محّل 

دست آوردنـد کـه براسـاس بهکارآگاهان اطالعاتی از یک فروشنده جواهر 
پسر جوانی مقداری طـال و جـواهر را بـرای فـروش نـزد او آورده بـود.  ،آن

و  گـردن گرفـت بـه رابازجویی قـرار دادنـد. او قتـل  موردمتهم را  مأموران
هنوز مدت زیـادی  ازدواج کردم... ساله18با دختری  ،گفت: یک سال قبل

مند شدم. همسرم از ایـن هعالق زندگی ما نگذشته بود که به دختر دیگریاز 
ولـی  ؛از او خواهش کردم که به کسی چیزی نگوید .ماجرا اطالع پیدا کرد

 اً هـا دایمـتر شـد. آنماجرا پیچیده ،زنمزن و خواهررفتن ماجرا نزد پدربا لو
کردند که همسرم را مجبور به طالق خواهند کرد. یک روز بـه تهدید میمرا 

در حـال با او ی  است، او را به خانه خودمان بردم. همسرم مرکه این بهانه
من با پیچاندن روسـری . کردیم جروبحثبودم که  بارهدراینکردن صحبت

به دور گردنش او را کشتم و او را به داخل کانال آب انـداختم و جـواهراتش 
 1.را برای فروش بردم که دستگیر شدم

زیـرا  ؛شـده اسـت بسـیاری تأکیدهای دینی بر حفظ اسرار در آموزه ،اساسبراین
 شود.قتل می بروز مشکالت جدی و حتی موجب ،اسرار شدنگاهی فاش

                                                           
 .۱۰۹۱؛ شماره دنیای اقتصاد . روزنامه 1



 

 

 

 ورزی در خانوادهغیرت
ْلُمْؤِمِنينا »  و ْ يا  ُقل لِّ ْْ  ِمْن  ُغض  اِرِه ْبصا ُظو ْ يا  وا  أا ْْ  ْحفا ُه ُروجا َُ»1 

 اشاره

ری از داکوشـش در نگـهاسالمی است که بـه معنـای مهّم از موضوعات  ،رتیغ
 ِن یو توانمندی و از بهتـر شجاعت هجینت است. غیرت، زن، فرزندان و اموال ن،ید

از  انسـانی رو، هـیچازایـن .که ریشـه در فطـرت انسـان دارد آدمی است لیف ا
چراکـه  ؛نیست. غیرت در خانواده نیز امری ضروری است بهرهصفت غیرت، بی

فـت هـم نخواهـد بـود. اگر غیـرت نباشـد، ع ؛مالزم یکدیگرند ،غیرت و عفت
 فرماید: خداوند متعال درخصوص غیرت و عفت می

ْلُمْؤِمِنينا يا  ْْ وا ُقل لِّ اِرِه ْبصا و  ِمْن أا ْْ ِإنَّ يا  ُغض  ُهذ ْزكذی لا ِلذک أا ْْ ذا ُه ُروجا َُ ُظو   ْحفا
ا يا  ِبيٌر ِبما ُعونا  للَّ ا خا دامنـی و پـاک فرونهنـددیـده  ،بگـو باایمانبه مردان  2:ْصنا

 .آگاه است کنند،میزیرا خدا به آنچه  ؛است ترپاکیزهبرای آنان  ،ینورزند که ا

 تفسیر

وا» هواژ  دننمـوکم و صدا کردنبه معنای نقصان و کم ،«غ  » هاز ریش« یُغ ُّ
                                                           

 .۳۰. نور: 1
 .۳۰نور: . 2
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کـه این نـه ؛کننـد کوتاه و کم را خود نگاه باید مؤمنان ،بنابراین 1.چشم است نگاه
 فارسـی اسـت و در عـورت از کنایه یزن« فروج» هواژ 2فروبندند. را هایشانچشم

حفـظ  فـرج، حفـظ از منظـور ،روازایـن .رودبه کار می آن جایبه «دامان» هکلم
 3.عفتی استدامان از بی

الزم و  ،دهـد؛ چراکـه ایـن دواین آیه به مردان مؤمن، فرمـان غیـرت و عفـت می
 هنو نشـا روحـی بیمـاری بـازی،هوس و چرانیتردیـد، چشـمملزوم هسـتند. بی

شخصی که به ناموس خود غیرت داشته باشد، حتمًا تعـرض بـه  .غیرتی استبی
 دیگـری نیـز، بنگـرد به نامحرم اگر کسی چون ؛داردناموس دیگران را خوش نمی

 .نگرداو میبه ناموس 

 محورها

 یت غیرتاهم .1

الَغیـَرة  »فرماید: می خدااز دیدگاه اسالم، غیرت جزیی از ایمان است. رسول
فاقاِْلیماِن و الِمَاء  ِمن  ِمن  .«از نفـاق ،بندوباریاز ایمان است و بی ،غیرت 4:النِّ

َو َمْنکوس  ِإَذا َلْم یَ »فرماید: نیز می امام صادق ل  َفم  ج  مـردی کـه  5:اْلَقْلـََّغِر الر 
قلـب  ازیر ؛؛ یعنی خیری در آن قلب نیست«قلب او برعکس است ،غیرت ندارد

هـا داده ارزش ها و ضّد ها جای خود را به بدیها و ارزشیاو زیرورو شده و خوب
                                                           

اکبر قرشی؛ سیدعلی .۶۰7؛ ص القرآن غریب فی المفردات؛ اصفهانی راغب محمدبنحسین. 1
 .۱۰۴، ص ۵؛ ج قاموس قرآن

 .۴۳۶، ص ۱۴؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی2
 .۳۶، ص 2ج ؛ الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد3
 .۵87؛ ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده؛ 4
 .۵۳۶، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد5
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 فرماید: می امام صادقهمچنین، است. 
َه َتَباَرک َو َتَعاَلی َغیوٌر ی   م ل  َغیـوٍر َو ِلَغیَرِتـِه ِحَُّّ ک  ِإن  الل  ََ َظاِهَرَهـا َو َحـر  اْلَفـَواِح

را دوسـت  بـاغیرتردان است و مـ باغیرت وتعالیتبارکخداوند  قطعاً  1:َباِطَنَما
 .حرام کرده استرا های آشکار و پنهان زشتیفحشا و  سبب غیرتش،بهدارد و 

 اقسام غیرت .2

 ارزشـی تقسـیم کـرد. پیـامبر خـداغیر توان به غیـرت ارزشـی وغیرت را می
 فرمود: 

نـوعی از آن را خـدا دوسـت دارد و نـوعی دیگـر را  :بر دو گونـه اسـت ،رتیغ
آن غیرتی را که خدا دوست دارد، غیرتی اسـت کـه در مـوارد  اما ؛دوست ندارد
غیرتـی  ،و آنچه از غیرت را که دوست ندارد است (آلودگی به ننومشکوک )مظ

 2.است که در غیر این موارد باشد
 گوید: می مال مهدی نراقی

اگرچه خوب است و در نظر شرع و عقل مستحسـن اسـت، امـا  ،صفت غیرت
 سبب به اهل خود بـدگمانرسد و آدمی به نحوی نشود که بیافراط ن باید به حّد 

و بر ایشان تنگ بگیرد و درصدد تجسس باطن ایشان برآید...؛ زیرا کـه در شود 
  3.شرعًا مذموم است ،بد خالی نخواهد بود و آن این وقت، مرد از ظّن 

 کـه شودمی اطالق «جاهلیت حمیت» ،منفی بد یا غیرت ، بهقرآنی اصطالح در
ذُرو  َذي» :دارد جاهلیت در هریش فا ذَينا كا ذلا  لَّ عا َا  ِإْذ جا ذ ِميَّ َا حا ذ ِميَّ ُْ  ْلحا ُقُلذوِبِه

 َِ  و خشـم خـود هـایدل در کـافران کـه را هنگامی [بیاورید خاطر به] 4: ْلجاِهِليَّ
                                                           

 .۵۳۵، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد1
 .۳8۵، ص ۳؛ ج کنز العمال؛ هندی متقی الدینحسامبنعلی. 2
 .2۴2، ص ۱؛ ج جامع السعاداتمهدی نراقی؛ مال . 3
 .28۹، ص ۱8؛ ج فی تفسیر القرآن المیزان.ک: سید محمدحسین طباطبایی؛ ر .2۶. فت : 4
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 .«دادند قرار جاهلیت نخوت
 در و ندشـومی غیرت تفریط در یا افراط دچار هاانسان گاهی امروزه نیز ،متأسفانه
 سـفارش در موال علـی دهند.می نشان غیرت بورزند، غیرت نباید که مواردی

 : فرمود حسن فرزندش امام به
َغای   َو  ِإّیاک ِع  َغیِر  ِفی َر الت  َِ وَیـ َذِلـُ َفـِإن   َغیـَرةٍ  َمْو ـِحیَحةَ  ْدع  ـَقِم  ِإَلـی الص   َو  الس 

یَّ ِإَلی اْلَبِریَئةَ   و سـالم زنـان ،غیرتـی چنین زیرا کن؛ پرهیز نابجا غیرت از 1:الرِّ
  .کشاندمی ناپاکی و بیماری به را دامنپاک

 آن از پیش تا که پسری و دختر، ازدواج شرعی عقد شدنجاری از بعد، مثال برای
 ؛باشـند داشـته رابطه هم با دارند حق و شوندمی به یکدیگر محرم، بودند نامحرم

 تا و ورزیده غیرت ـ شدمی دیده بیشتر شتهگذ در البته که ـ پدران برخی گاهی اما
 از مردان، برخیکه این یا! دهندنمی اجازه ورود به منزل به داماد، عروسی از پیش

 نـزد، دارنـد نامحرمان نزد که را حجابی همان که کنندمی وادار را دخترشان و زن
 !باشند داشته نیز دایی و عمو همچون محارمی

 در مـثالً  ؛وتفریط صورت گیردبدون افراط ارزش دارد کهغیرتی  ،اسالم نظر از اما
ایـن روزهـا در جامعـه، غیـرت  گرچه عفت باید اعتدال رعایت شود؛ حجاب و
هـای اسـالمی، تـوجهی بـه ارزشغیرتـی و بیرنگ شده است. این بیخیلی کم

افــزایش  عواقــب تلخــی همچــون: عواقــب شــومی دارد کــه شــاهد آن هســتیم؛
، باال رفتن سّن ازدواج، گسترش روابـط نامشـروع و ازهـموحشتناک آمار طالق

 ها.پاشیدگی بنیان خانواده
های عمده حجابی نیز با فقدان یا ضعف غیرت رابطه دارد و ریشهبدحجابی و بی

در  ،این دسته از مردان که آن، ضعف غیرت پدران یا شوهران است. بدیهی است
هـا مرتکـب که دختران و همسراِن آنپیشگاه خداوند مسئول هستند و در گناهانی 
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 فرمودند:  شوند، شریک خواهند بود. پیامبر بزرگوار اسالممی
بِ یم  ِإْبَراهِ  کاَن 

َ
ْغیر  أ

َ
َنا أ

َ
ْرَغَم  ِمْنه  ی َغیورا  َوأ

َ
ه   َوأ ْنَف  الل 

َ
ـْؤِمِنین ِمـَن َغـار  ََل یَ  َمْن  أ  1:اْلم 

. خداوند بینـی مـؤمنی را کـه تر از اویمپدرم ابراهیم، باغیرت بود و من باغیرت
 .مالدغیرت ندارد، به خاک می

 ی غیرتهاعرصه .3

 غیرت در خانواده الف.

 ناموسـی غیـرت غیرت،مهّم بسیار  ابعاد از یکی دارد. مختلفی هایجلوه ،غیرت
 زدنلطمـه یا و تعرض قصد نحویبه که چیزی هر برابر در ناموس از است؛ دفاع

. دهـد قرار سوءقصد مورد را او حریم و را داشته نانسا همسر به روحی و جسمی
 سـپرده مـرد بـه را آن خداونـد که قدرگران است امانتی ،خانواده و زن دین نگاه از

 شایسـته دارِی امانـت. کنـد پاسـداری امانـت این از وجود تمام باید با او و است
 کـه شـرعی و اخالقـی عقلی، فطری، است ایوظیفه ،خانواده و همسر به نسبت

نخسـت،  گام در همسرش به مرد دارد. غیرت باالیی بسیار جایگاه دینی مبانی در
 را همسـرش بـه اهـانتی و جسـارت گونهیعنی هیچ اوست؛ از حمایت معنای به

اش را از دید نامحرمان حفظ کنـد، بایـد از نکند. مرد اگر بخواهد خانواده تحمل
 :شاعر قولبه تا همسرش پاک بماند. نگاه به نامحرم چشم بپوشد

 هر که باش  نظور  د  ِوی نواموس ک واپ
 

 

 ِووی نوواموس وت افتوو  نظوور بوا روسوووووواپ 
 

َنـَمـا »فرماید: نیز در این زمینه می امام علی هرگـز شـخ   2:ی َغیـوٌر َقـطُّ ََ
چشـم از نگـاه  انسـان غیـور، .«غیرتمند به دنبال تعرض به ناموس دیگران نیست

                                                           
 .2۴8، ص ۱۰۰؛ ج همان. 1
 .۳۳۱، ص ۱۴؛ ج الوسائل مستدرکحسین نوری؛ میرزا . 2
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آلـود در امـان باشـد. های هوستا ناموسش از نگاه دبندآلود به نامحرم میهوس
 نویسد: می استاد مطهری
با زنی زنا نکرده و بـه نـاموس  ،آدمی که یک جو غیرت داشته باشد ،دنیا هدر هم

، غیـرتبی. آدم کننـدمیزنـا  غیرتبیهای فقط آدم .مردم خیانت نکرده است
 آدمـی کـه واقعـاً  یعنـی کند؛میآدمی است که در خودش هم احساس ضعف 

 1.گزدنمیقدرها ککش اگر دیگران هم نسبت به ناموس او کاری کنند، آن
حسـن  والمسـلمین االسـالمحجتپدر شـهید  بهشتی،مصطفی  شهید هاللتآی

 کـربال بـه زیـارتهمسـرش با تصمیم گرفت  ،از علمای اصفهان بود که بهشتی
بایـد بـه چهـره کـه ر کـرد ها اصـراگذرنامـهمسـئول ایران و عـراق، برود. در مرز 

: یـک زن ایـن گفـت. ایشان نمایمتطبیق  ،گذرنامهنگاه کنم و با عکس همسرتان 
نـه، مـن خـودم  نپذیرفت و تأکید کرد که: گذرنامهولی مسئول  ؛کار را انجام دهد

تمـام  و مانـدجا آن سه روزایشان . امتناع کردمرد آن بزرگدهم!  خواهم تطبیقمی
موفـق نشـد.  ایشـانولـی  ؛نـدفتر حسـینبه زیارت امـام  و ندزّوار کنترل شد

 اللـه اشـرفی اصـفهانیتمنزل آیـ چند روزی درو برگشت کرمانشاه سرانجام به 
ند: چـرا بـه زیـارت یدمـردم از ایشـان پرسـ بازگشـت.و به اصفهان  اقامت نموده

  !ما را نطلبید حسینمام پاسخ داد: امشّرف نشدید؟ آقای بهشتی 
 ایشـانو به خـدمت برگشتند زایران از سفر بعد از چند روزی، . تگذشاین ق یه 

تمام ثواب زیارات خـود را بـه که این : آقا! ما آمدیم معامله کنیم و آنرفتند و گفتند
چـه سـّری شما ثواب کربالی نرفته را به ما بدهید! حاال  ،شما بدهیم و در عوض

و آن وجـود آورده ه زایران بـ ای را برای اینچه صحنه نامام حسیکه این بوده و
 2د!دانخدا می ،گونه بگوینداند اینکه حاضر شدهزایران را منقلب کرده 
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 یرت دینیغ ب.

بـه  آنچه و اسالم کیان در برابر مسلمان انسان که است این ،دینی غیرت از منظور
 .بکوشد آن اجرای و در حفظ توان تمام با باشد و حّساس شود،می مربوط دین او

 و تعلـیم صـبر، و حق به سفارش ازمنکر،نهی و معروفامربه جهاد، ،اساساینبر
 ،یادشده مواردِ  از هریک چراکه گیرند؛ قرار دینی غیرت راستای در توانندمی تعلم

 سِر سـتیز آن ضّد  با ،دیگرازسوی و است مؤثر اسالم احکام تحکیم در سویک از
 پـیش ایحادثـه کـههنگامی» :فرمایدمی نکته، امام علی این به توجه با .دارد
 دینتـان نـه را فدا کنیـد؛ خویش جان کند[،شما را تهدید می یا جان دین ]که آمد

 عزیزتـرین آن، حتـی بقـای بـرای کـه اسـت تا حّدی ،دین و ارزش عظمت .«را
 1فدا شوند. الهی باید هایحّجت ها وانسان

 ورزیات غیرتکبر .4

 هاهنجاریسازی جامعه از ناسالم الف.

سازی جامعه اسالمی از فساد و فحشاسـت؛ زیـرا رگ حیاتی سالم ،غیرت مردان
 :دهـدمندانه داشته باشـند، دو اتفـاق مهـم روی میاگر همه مردان رفتاری غیرت

کنـد؛ زیـرا نـاموس خود مرد غیرتمند به ناموس مردم تجـاوز نمیکه این نخست
دانـد کـه اگـر او بـه نـاموس می شـمارد ودیگران را نیز همچون ناموس خـود می

اساسـًا که این دومخواهند کرد.  تعدیدیگران تجاوز کند، دیگران نیز به ناموس او 
دامن اسـت، دامنی است و مردی که خود پـاکهای عفت و پاکاز نشانه ،غیرت

کند که مبـادا دچـار دارای ویژگی غیرت است و از همسر و دخترانش مراقبت می
 فرماید: می امام علی ،رواینعفتی شوند. ازبی

َنَفِتـِه َو 
َ
ه  َعَلی َقـْدِر أ وَءِتِه َو َشَجاَعت  ر  ه  َعَلی َقْدِر م  ِتِه َو ِصْدق  ِل َعَلی َقْدِر ِهم  ج  َقْدر  الر 
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ه  َعَلـی َقـْدِر َغ  ت   انـدازهبه اشو راسـتی ،همـت او انـدازهبهمـرد  ارزش 1:یَرِتـهِعف 
غیـرت  میزان به اشدامنیپاک و ،او بلندنظری ندازهابه شو شجاعت ،مردانگی او

 .اوست

 های خانوادهحفظ ارزش ب.

این است که انسان غیرتمند، ناموس خود را حفظ کرده و  ،ورزیدومین اثر غیرت
دهد بدون پوشش و حجاب اسـالمی در جامعـه ح ـور پیـدا کنـد و اجازه نمی
مـردان جامعـه غیرتمنـد باشـند، آن  اگر ،بنابراین .عفتی را فراهم نمایداسباب بی

هـا در دنیـا و غیرت مردان سبب نجات آنهمچنین، گرا خواهد بود. جامعه عفت
 فرماید: می آخرت از خشم الهی است. امام صادق

ح ـرت  .آوردنـد خدانـزد رسـول ،شدن بودندچند مرد را که سزاوار کشته
ا آن یـک نفـر را آزاد کردنـد. آن امـ ؛ها، بقیه را بکشنداز آن یجز یکدستور داد به

مـن خبـر ه جبرییل بـ :فرمود ؟مرا آزاد کردی چرا !محمد ای: عرض کردشخ  
هـا را ش آنو رسـولکه خدا  داریداد از طرف خدای عزوجل که تو پنج خصلت 

و  گویی، راسـتسن خلـقُح ، سخاوت خود، بر حرم شدیدغیرت  دوست دارند:
هـا اسـالم آورد و در یکـی از جنگ ،یدشـنرا چون آن مرد این سـخن  .شجاعت

 2تا شهید شد. ،نبرد کرد سختیبه خداهمراه رسول

 زداییغیرت .5

 نشـانه گسـترده شـکلی بـه را اخالقی و دینی هایارزش غرب، هایرسانه امروزه
 مهجـور «غیـرت» ماننـد واژگـانی ،شـرایطی چنـین در که است بدیهی. اندرفته

 برهنـهنیمه و عریاننیمـه تصـاویر ازجملـه متعـددی عوامـل ،متأسفانه اند.مانده
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 تـا کـه مـردی. شـودمی زن حیـای و مـرد غیـرت ت ـعیف موجـب ای،ماهواره
 ورود بـا ببینـد، را هاییصحنه چنین اشخانواده دادنمی اجازه غیرتش ازاین،پیش

 و هـافیلم پـای در نشسـتن و منـزل بـه مـاهواره و اجتمـاعی هایشـبکه نامبارک
 اع ـای همـراه و دهـدمی دسـت از را خـود حساسـیت تـدریجبه آن، تتبلیغا

 . پردازدمی هاصحنه این تماشای به خانواده،
: گوینـدمی جانببـهحق ایقیافـه بـا خود، ناشایست کار توجیه در افرادی چنین

 برای تصاویر، این و کندنمی ایجاد ما در اثری هیچ ،هاییصحنه چنین تماشای»
 تصـاویری، چنـین شدنعادی که نیستند متوجه افراد، این!« است یعاد کامالً  ما

 از برخـی در غـرب .هاسـتآن غیـرت و حیـا ت ـعیف و شدنآلوده دهندهنشان
 هـاآن چـون اسـت؛ مردان غیرت ت عیف پی در شدتبه ای،ماهواره هایشبکه

 1شود.نمی دارلکه زن حیای و عفت باشد، مردان غیرت تا دانندمی
. بـود آمریکـا صـدای برنامه مهمان وان، فارسی شبکه مدیرعامل رداک،م روبرت

 : گفت او چیست؟ شما آینده برنامه: پرسید او از برنامه مجری وقتی
 را هایشـانزن خودشـان ایرانـی مردهای که کنیممی کاری ،2۰2۰ سال تا

 شودمی مگر: گفت برنامه مجری. بفرستند بیرون خانه از دادننمایش برای
: گفـت مـرداک انجـام دهنـد؟ را کـار این غیرت، همهبا آن ایرانی هایمرد

 پـرد؛می بیـرون دفعـهیک بینـدازی، درجـه صد آِب  در را ایقورباغه وقتی
 خیلـی برایش بیندازی، خنک آب در آن را وقتی اما ؛است دا  خیلی چون

 گـرمشکـه این بـا قورباغـه بشـود، جوش آب آرامآرام وقتی و است خوب
 مـا. نـدارد پریـدن بیـرون بـرای توانی دیگر بپرد، بیرون خواهدمی و است
 دیگـر کـه برونـد پـیش جـایی تـا آرامآرام ایرانـی، زنـان که کنیممی کاری
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 1.ندارند برگشت برای راهی بدانند، خودشان

 افزاییغیرت .6

 تحریک احساسات الف.

زدایـی، بایـد غیرتبرابر  یعنی در افزایی است؛غیرت ،های زندگی امروزبایسته از
کـه امـام چنان ؛تفـاوت نباشـندغیرتـی بیافزایی کرد تـا مـردم در قبـال بیغیرت

 اهـل بـه خطـاب ضمن هشدار به مردان، غیرت آنان را تحریک نمـود و علی
  عراق فرمود:

ْهَل 
َ
ْئت   اْلِعَراِق  َیا أ بِّ ن   ن 

َ
ْم  أ َداِفْعَن  ِنَساَءک  ِریِق  ی  َجاَل ِف  الط  وَن  الرِّ  َما َتْسـَتْحی 

َ
 َمـا أ

َ
. َو أ

وَن  ََ  َتْسَتْحی  و ل  َزاِحْمَن اْلع  ْجَن ِإَلی اِْلَْسَواِق َو ی  ْم َیْخر  وَن ِنَساَءک   مـردم ای 2:َو ََل َتَغار 
 شـرم آیا! زنندقدم می مردان پهلویبهپهلو هاراه در شما زنان که یافتم خبر! عراق
 بـه زنانتـان کـه ورزیـدنمی غیـرت و کنیـدنمی حیا( مردان) شما کنید. آیانمی

 .شوندمی فرومایگان و بیماردالن مزاحم و رفته بازارها
 اجـازه مـن به آیا! خدا پیامبر ای: کرد عرض و آمد خدا رسول خدمت جوانی

 او بـه کنـار و گوشه از و شد بلند مردم فریاد سخن، این گفتن با کنم؟ زنا دهیدمی
 جـوان بیا! نزدیک: فرمود مالیمت و خونسردی با پیامبر ولی ؛کردند اعتراض
 آیـا: پرسـید او از محبـت بـا ح رت. نشست پیامبر برابر در و آمد ترنزدیک
 مـردم: داد ادامه پیامبر! شوم فدایت نه،: گفت کنند؟ چنین تو مادر با داری دوست

 با داری دوست آیا: فرمود ح رت آنگاه. شود چنین مادرشان با نیستند راضی نیز
 گونـههمین: فرمـود ح ـرت! شوم فدایت نه،: گفت جوان کنند؟ چنین تو دختر
 ایـن آیـا: پرسـید جـوان از ح رت ،سپس. نیستند راضی دخترانشان هدربار مردم

                                                           
 همان.. 1
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 کـهدرحالی جـوان. کـرد انکـار مجـدداً  جوان پسندی؟می خواهرت برای را کار
 دعـا حقـش در تـا خواسـت پیامبر از بود، شده پشیمان خود سؤال از شدیداً 

ـر » :کرد دعا چنین و گذاشت او هسین بر دست ح رت. کند م  ِإْغِفر َذْنَبه  َو َطمِّ لم  َال 
ن َفْرَجه   َقْلَبه    را او دامـان و گـردان پـاک را او و قلب ببخش را او گناه! خدایا :َو َحصِّ

 جوان، آن غیرت شکوفاسازی و تحریک با پیامبر «دار! نگاه عفتیبی به آلودگی از
 پــس،ازآن کــهطوریبه ســاخت؛ پشــیمان زشــت میــل بــه انجــام عمــل از را او

 1.بود فحشا جوان، آن نزد کار منفورترین

 الگوسازی ب.

یکی از صفات بسیار پسندیده و از مکارم اخالق اسـت کـه پیـامبران  ،غیرتمندی
م امـااند. انـد و بـه نـاموس خـود غیـرت شـدید داشـتهالهی متخلـق بـه آن بوده

 فرمود: می صادق
خـود را نیـز شـما  .آراسته استمکارم اخالق ه را بپیامبرانش  بلندمرتبه،خدای 

و بدانیـد شـکر کنیـد در وجود شما بود، خدا را آن مکارم اخالق اگر  ؛یدیبیازما
درخواسـت از خـدا هـا را آن ،خیر شماست و اگـر نبـود ،در شما هاآنکه بودن 

 ،قناعـت، یقـین :انـد ازعبارت ،مکارم اخـالق... ییدرغبت جو هاه آنو ب کنید
شـجاعت و ، غیـرت، سـخاوت اخالقی،حلم و بردبـاری، خـوش ،شکر ،صبر

  2.مروت
نیکـو  یاش، آخـرین رسـولش را الگـویخدای سبحان در آخرین کتاب آسـمانی

ْْ »فرماید: معرفی کرده و می ك ْد كانا لا قا ٌَ  َیلا ذنا سا ٌط حا ِ  ُأْسوا ُسوِل  للَّ  یقین،هبـ 3:را
                                                           

 .۴2، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ گرانو دی . ناصر مکارم شیرازی1
 .۵۶، ص 2؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد2
 .2۱. احزاب: 3
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 خدازنـدگی رسـول .«استبرای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی 
 گوید: سلمه میبا همسرانشان، سراسر نمایش غیرت است. ام

مکتـوم کـه بود. ابنجا آن بودم، میمونه همسر دیگر او نیز امبریمن نزد پ
. آمد. ح رت به ما فرمود: پشت پرده برویـد مردی کور بود، نزد پیامبر
بینـد! چگونـه مـا را می ؛خدا! مگر او کـور نیسـتعرض کردیم: ای رسول

 1.بینیدفرمود: مگر شما کورید و او را نمی
گوید: من در شـهر مدینـه و در همسـایگی یحیی مازنی، یکی از اهالی مدینه می

 در ،ای بود که زینب، دختر علـیبودم و منزلم پهلوی خانه امیر مؤمنان، علی
گاه کسی قد و قامت او را ندید و صدای کرد. به خدا سوگند! هیچمی زندگیجا آن

بـرود،  به زیارت جّد بزرگوارش پیامبر خـداخواست او را هم نشنید. او هرگاه می
 و بـرادرانش حسـن و حسـین در دل شب و به همراه پدرش امیر مؤمنان

مـام ، خطـاب بـه اگونـه تشـّرف زینـبدر مـورد ایـن علی امام رفت.می
ْیَنَّ  »فرمود: می حسن ََ  َُ ِت َْ َر َاَحٌد ِاَلی َشْخِص ا  َشی َاْن َیْنظ  َْ بیم دارم کـه  2:َا

 «کسی به اندام خواهرت زینب نگاه کند.
 غیرتانبرخورد با بی ج.

غیرتـان بـا بـی ایمـه اطهـار و به دلیل اهمیت غیرت بود که رسول خـدا
زیـان  ر قالب هدایت و بیـان ضـرر ونخست د ،نمودند؛ البته این امربرخورد می

  :فرمایدمی خدا که رسولچنان ؛گرفتغیرتی صورت میبی
َِ َمْن کاَنْت مِ   

ِر ََل َتْجَعل  َِ ِه َو اْلیْوِم اآل ْؤِمن  ِبالل  ََ َت یَن ْنکن  ت  ْبـِدْ َمـوِج ما ِلَغیـِر  ا َو ََل ت 
یُّ 
َ
َماَرَها َو ِمْعَصَمَما َو أ ٍة َجَعَلْت َِ

َ
ََ َما اْمَرأ ْفَسـَدْت َمـوِج َشیئا  ِمْن َذِلـُ ِلَغیـِر 

َ
ا َفَقـْد أ

                                                           
 .2۳۳؛ ص مکارم األخالق؛ طبرسی ف لبنحسن. 1
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َما َعَلیَماَم یَن دِ  ْسَخَطْت َرب 
َ
 قیامـت روز و خداونـد بـه هریک از شما زنان کـه 1:ا َو أ

 سـر موی و کندنمی آشکار شوهرشغیر برای را خود آرایش و زینت دارد، ایمان
 غیرشـوهرش بـرای را اکارهـ ایـن کـه زنـی هر و سازدنمی نمایان را خود مچ و

 .است کرده خشمگین خود به را خداوند و کرده فاسد را خود دین دهد، انجام
 : فرمایدنیز می صادق امام 

َمـا َو ِإْن َلـْم یَ  ِإن   ف  صـاٍل یَتکل  َِ َ  ِفی َمْنِزِلِه َو ِعیاِلِه ِإَلی َثـََلِث  ـاْلَمْرَء َیْحَتا ْن ِفـی ک 
َعاَشَرٌة َجِم  ٍن َطْبِعِه َذِلُ م   و منـزل اداره برای مرد 2:یَلٌة َو َسَعٌة ِبَتْقِدیٍر َو َغیَرٌة ِبَتَحصُّ

 نداشـته را هـاآن طبیعی طوربه هم اگر که دارد نیاز خصلت سه به ،خود خانواده
 دســتیگشاده رفتــاری،خوش: داردوا هــاآن در تکّلــف بــه را خــود بایــد باشـد،

 .هاآن از حفاظت بر غیرت و سنجیده
ابیبنکمنشسته بود. ح   علیهایش با در یکی از حجره سول اکرمرروزی 

 نگـاه از شـکاف در بـه داخـل آن حجـره ،العاص )پدر مروان و عموی عثمـان(
. دادمـی و دیگر افـراد داخـل حجـره گـوش پیامبرو دزدانه به سخنان کرد می

بیـرون  از حجـره ابیطالببنعلیبرو او را بیاور.  :فرمود به علی پیامبر
او را به طایف تبعید  نیز رکم را گرفت و او را به داخل برد. پیامبآمد و گوش ح  

 3کرد.

                                                           
 .2۴۴، ص ۱۴؛ ج مستدرک الوسائلحسین نوری؛ میرزا . 1
 .۳22؛ ص تحف العقولشعبه حّرانی؛ . ابن2
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 زنان موفق در قرآن هایویژگی
ي   ساِئحات   عاِبد ت   تاِئبات   قاِنتات   ُمْؤِمنات   ُمْسِلمات  » ْبكار  وا  بات  ثا  1«أا

 اشاره

 ،های موفـقانسان تقسیم کرد. «ناموفق»و  «موفق»توان به دو گروه ها را میانسان
فـردی،  در تحـوالت ،کـردهمشکالت زندگی گـذر  از موانع وکسانی هستند که 

دریـای  عبـور از در ،نـاموفق هایامـا انسـان ؛اندبوده مؤثر اجتماعی خانوادگی و
موفقیت در زندگی مشترک زناشویی،  .اندنرسیدهزندگی به ساحل نجات متالطم 

عبادت، عفت، اطاعت، عشـق و صـمیمیت  ایمان، :ندمرهون عوامل بسیاری مان
 خداوند در آیه ذیل به تعدادی از این خصوصیات اشاره کرده است: است.

سی يذرً  ِمذْنكنَّ ُمْسذِلمات  ُمْؤِمنذات   عا ْزو جذًا خا ُ  أا ْن يْبِدلا كنَّ أا قا لَّ ُ  ِإْن ِّا ب  را
ي   ْبكار ً قاِنتات  تاِئبات  عاِبد ت  ساِئحات  ثا امید است اگـر او شـما را  2:بات  وا أا

 ؛شـما همسـرانی بهتـر بـرای او قـرار دهـد جایبهطالق دهد، پروردگارش 
، زنـانی کننـدههجرت، عابـد، کارتوبـههمسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، 

 .غیرباکره و باکره

                                                           
 .۳88، ص ۱2؛ ج مخزن العرفانامین اصفهانی؛  ر.ک: سیده نصرت .۵ :. تحریم1
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 تفسیر

بنابراین، مقصـود از  .استتواضع و اطاعت به معنای « قنوت»از واژه  ،«قاِنتات»
ها تواضـع در برابر آن ،همسرانی هستند که از شوهرشان اطاعت کرده ،«ات  قاِنت»

 یابـه معنـ آن را بسـیاری از مفسـران اسـت و «سای »جمع  ،«ساِیحات»دارند. 
 گویـدمی مفزردات در اصـفهانی ولی راغـب ؛اندکردهتفسیر  (دارروزه) «صایم»

روزه  و آمیزش اسـت وی ترک غذا اروزه حقیقی که به معن: بر دو گونه است ،روزه
ی نگهداری اع ای بدن از گناهان اسـت و منظـور از روزه در احکمی که به معن

جالـب بـه  ،این گفته راغب با توجه به مناسبت مقـام. استآن ی دوم امعن ،اینجا
طریق اطاعـت خـدا در را به کسی که  «سای »ولی باید دانست که  ؛رسدمینظر 
 1.اندکردهنیز تفسیر  کندمیسیر 

 محورها

زنـان و مردانـی  ،ولی از نگاه قـرآن ؛اختالف نظر وجود دارد ،در تعریف موفقیت
یعنـی  ،«هـدف آفـرینش»موفق هستند که با معرفت، مجاهدت و اخـالص، بـه 

نهادن در مسـیر علـم و معرفـت، در عرصـه آمده باشند و یا با گام لیناقرب الهی 
پیشتاز باشـند و راه سـبقت  بیتترزندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رشد و 

 هـاامـا ناموفق 2؛را در پیش گرفته باشند الهی رضواندر نیل به هدف و رسیدن به 
هماهنگ  ،ظاهر و باطنشان، گفتار و عملشان و قلب و زبانشانکسانی هستند که 
های ایـن درو ، نفاق و خیانت را از ویژگی :یاتی مانندخصوص نیست. قرآن کریم

 3است. ذکر کردهدسته 

کنـد. در می معرفـی موفـق زنـان از نمونـه دو را مریم و خداوند حکیم، آسیه
                                                           

 .27۹، ص 2۴؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی1
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ـل و خداوند برای مؤمنان، به همسـر فرعـون م  »فرماید: توصیف آسیه چنین می ث 
ی بـرای مـن نـزد خـودت در اخانـهدر آن هنگام که گفت: پروردگارا!  ؛زده است

مـرا از گـروه سـتمگران رهـایی  و مرا از فرعون و عمل او نجات ده و بهشت بساز
و مـریم، »نیـز چنـین فرمـوده اسـت:  مقدس مدر تمجید مقام مری 1.«بخش

دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خـود در او دمیـدیم. او 
 2.«هایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بودکلمات پروردگار و کتاب

 ی زن موفقهایژگیو

 مانای الف.

یی که خدای سبحان در آیه موردبحث، برای زنان شایسته بیان نمـوده هایژگیو از
است؛ یعنی زنان شایسته، زنانی هستند که مسـلمان « ُمْسِلمات  ُمْؤِمنات  » ،است

شوند، با نگـاه و مؤمن باشند. اگرچه اسالم و ایمان گاهی به یک معنا استفاده می
 ،اند. اسـالمشده بین آن دو تفاوت قایل ،یتبقرآن و اهل که یابیمدقیق درمی

نماز، روزه، حج و  :عبارت است از تسلیم ظاهری و عمل به ظواهر دین همچون
خدای متعـال  ،روازاین .عبارت است از باور قلبی به دین ،ولی ایمان ؛هامانند آن

 فرمود:  نشینی که مدعی ایمان بودند،درباره اعراب بادیه
ِ   ْْلاْعر ْْ ُتْؤِمُنو  وا لِك قالا ا ُقْل لا نَّ ا يا  ُب آما مَّ ْمنا وا لا ْسلا ذیْدُخِل  ْْليماُن ْن ُقوُلو  أا َِ 

 ْْ [ ایمـان آوردیـم. بگـو ایمـان قلـبگفتند: مـا ]از عمـق  نشینانبادیه 3:ُقُلوِبك
وارد  هایتـاندلزیـرا هنـوز ایمـان در  ایـم؛آوردهبلکه بگویید اسالم  ؛ایدنیاورده

 .نشده است
                                                           

 .۱2. تحریم: 1
 .۱: تحریم. 2
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توان گفت: زنی اسـت کـه عـالوه بـر احکـام درخصوص زن موفق، می ،براینبنا
 :ماننـد ای که هر مسلمانی باید بدان پایبنـد باشـد، بـه احکـام ظـاهری،عمومی

 حجاب، عفاف، آشکارنکردن زینت برای نامحرمان نیز پایبند باشند.
م دارد. ها، ریشه در عدم رعایت احکام اسـالفروپاشی بسیاری از خانواده ،امروزه

وقتی زن و شوهر حقـوق و وظـایف شـرعی یکـدیگر را رعایـت که  بدیهی است
 ؛کنند، زندگی موفقی را تجربـه نخواهنـد کـردنکرده و با آداب اسالمی رفتار نمی

برخـی از  ،اما متأسفانه ؛یکی از احکام اسالم است ،بودن شراببرای مثال، حرام
و یــا  دهنــدی نســنجیده انجــام میو در اثــر مســتی، کارهــا کننــدمی آن اسـتفاده

 .کننـدروابـط نامشـروع برقـرار می ، با آنـانچشمشان به دنبال ناموس مردم بوده
 د. انجاماختالفات خانوادگی می ، بهورهمین ام
ْن ّیاَک إِ » :فرمایدمی امام رضا

َ
ََ  أ َزوِّ ْجَته   َفِإْن اْلَخْمِر  َشاِرَب  ت  و  َما  ََ ن 

َ
ْدَت َفکَ ی ِإَلـ ق 

گویا که  ،خوار دختر ندهی! و اگر به او دختر دادیمراقب باش که به شراب 1:َنـاالزِّ 
 فرماید: در ادامه میهمچنین،  .«ایدخترت را به زنا داده

بسا به مادر خود تجاوز کند یا کسی را بکشـد کـه چه ،قطعًا مرد اگر مست شود
دهد و با دیگـران  کشتنش حرام است و اموال خود را نابود کرده و دینش را به باد

درمـانی را در شـراب، درد بی ،هـااین بدرفتاری کرده و عربده بکشد و عالوه بر
 2.پی دارد

 پذیریاطاعت ب.

خدای حکیم که تدبیر امور انسان و جهان به دست اوسـت، بـه علـم و حکمـت 
جذاُل »دار مـدیریت خـانواده باشـد: عهـده ،خود چنین قرار داده است که مرد  لرِّ

                                                           

 .28۰؛ ص الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا ؛موسیبنعلی. 1
 .282؛ ص همان. 2
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وَّ  ساءِ قا ی  لنِّ لا بـدیهی  .«انـدکننـده امـور زنان سرپرست و تـدبیر ،مردان 1:ُمونا عا
پـذیر اسـت کـه افـراد است که سرپرستی و مدیریت خانواده، در صـورتی امکان

احتـرام  سرپرسـت خانـهپذیر داشته و به تدبیر و مـدیریت خانواده روحیه اطاعت
أی  ،القنـوت» ؛طاعـت اسـتامعنـای بـه « قنـوت»از  ،«قاِنتات  » هبگذارند. واژ

 .«یعنی اطاعت ،قنوت 2:هالطاع
مردی است که به خوبی از عهده تدبیر معاش و معاد خانواده  ،بنابراین، مرد موفق

برآید و نان حالل بر سفره بگذارد و نظم و نظام خانواده را بر اساس مـوازین دیـن 
بته این، بدان معنا نیسـت زن نیز به این تدبیر احترام بگذارد. ال و تنظیم و تدبیر کند

 ؛فرمان او باشـدبهگوش فقط چیز خانه تصمیم بگیرد و زن همکه مرد باید در همه
در برخـی  ،ثانیاً  ؛یاور یکدیگر باشند ، باید زن و شوهر همفکری کنند واّوالً بلکه 

غـذایی نهار یا شام چـه که این ،برای مثال ؛تصمیم زن مهم است ،از امور زندگی
کل  »فرماید: می خدارسول .رد باید با زن هماهنگ باشدبخورند، م

ْ
ْؤِمن  یَ اْلم 

ه  ِبَشـْمَوِتِه  ْهل 
َ
کل  أ

ْ
َناِفق  یَ ْهِلِه َو اْلم 

َ
 غذا اشخانواده رغبت و میل به ،مؤمن 3:ِبَشْمَوِة أ

اسـالم  .«کنـدمی تحمیـل اشخانواده به را خود رغبت و میل ،منافق و خوردمی
از زن و شوهر را در کمـک بـه انجـام کارهـای دیگـری  هریک کار کرده وتقسیم

 تشویق نموده است.
 از مرگ همسر خود گفت:  پس باییطعالمه طبا

 هکنم. گریـحق است. همه باید بمیریم. من برای مرگ همسرم گریه نمـی ،مرگ
 پرفرازونشـیبیخانم است. ما زنـدگی  هایمحبتکدبانوگری و ، برای صفا ،من

ج یشـدیم. مـن از حـوامواجـه می هاییسـختینجف اشـرف بـا  . درایمداشته
                                                           

 .۳۴. نساء: 1
 .«قنت»ماده  ،۱2۹، ص ۵؛ ج العینفراهیدی؛ احمد بنخلیل. 2
 .۱2، ص ۴؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد3
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به عهده خانم بـود. در  ،بودم. اداره زندگی اطالعبی ،زندگی و چگونگی اداره آن
نشد خانم کاری بکنـد کـه مـن حـداقل در دلـم  گاههیچ ،طول مدت زندگی ما

 کرد، یا کاری را ترک کند که من بگـویم کـاش ایـنبگویم کاش این کار را نمی
به من نگفت چرا فالن  گاههیچ ،در تمام دوران زندگی ما !عمل را انجام داده بود

 1؟عمل را انجام دادی؟ یا چرا ترک کردی

 دامنیپاک ج.

و حفـظ امنیـت  از کـانون گـرم خـانواده ترین پایـه حراسـتاصلی ،مداریعفت
ر دری دتـوجهی در نـوع پوشـش و پـردهپروایی در نگـاه، بیاجتماعی است. بی

آورد. های اجتماعی فـراهم مـیروابط جنسی، زمینه را برای بسیاری از ناهنجاری
شـود. بـه همـین دلیـل، عفـت با عفت درون خانواده آغـاز می ،عفت در جامعه

طرف، یـکازاز اهمیتی ویژه برخوردار است. اسـالم  ،خانواده و جامعه در اسالم
های جنسـی منـدیو بهره منع و سرکوب غریزه جنسی را نفـی کـرده و بـه ازدواج

وری و در بهـره 3کنـدبـه عفـت سـفارش می ،و از طـرف دیگـر 2دهـدفرمان می
 فرماید: شدن از حریم خانواده را محکوم کرده، میجنسی، خارج

کـه دامـن خـود را حفـظ ... آنـان ؛که مؤمنان به سعادت دست یافتنـدیراستبه
آنـان  ،پـس .اندشـده هـاآن مگر از همسرانشان یا کنیزانی کـه مالـک ؛کنندیم

طلـب  ،کسانی که راه دیگـری جـز آنچـه مقـرر شـد ،پس .شوندینمنکوهش 
 4.اندگذشتهکنند، آنان از مرز الهی 

الگو معرفی کرده است؛ زیـرا آن  را یممرروست که قرآن کریم ح رت ایناز
                                                           

 .2۵)یادنامه عالمه طباطبایی(؛ ص مهر تابان محمدحسین حسینی طهرانی؛ سید . 1
 .۳2. نور: 2
 .۳۳:  نور. 3
 .7-۱ :. مؤمنون4
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دامنی را پاس داشت کـه افـزون بـر ای گوهر عفت و پاکبانوی مقدس در جامعه
گری رواج داشـت و ُمنکـرات، انحراف عقیدتی، رفتار زشت و فحشـا و روسـپی

عفـاف، امتیـازی برتـر و کـه آن شد. بـاشمرده می« منکر»و معروف، « معروف»
گویـد و ارزش و مقّدم بر ایمان نیست، خداوند نخست از عفاف مریم سخن می

. عفـاف و کنـدبـه ایمـان وی اشـاره می ،سـپس و سازدعظمت آن را برجسته می
وجود داشت، از او چنان شخصیتی ساخته  هایی که در مریممجموعه ویژگی

ذ ا »ای از جانب خـدا خـدمت او رسـید و گفـت: بود که فرشته ُْ ِإنَّ  لل  ذْريا ذا ما يا
ِمينا  الا اء  ْلعا ی ِنسا لا اِك عا فا ِك وا ْصطا را هَّ ِّا اِك وا فا ی مـریم، همانـا خـدا تـو را ا 1: ْصطا

 .«ردانید و بر تمام زنان جهان برتری بخشیدبرگزید و پاکیزه گ
یـافتگی و کمـال، نشـانه کمال ویبه سـ مؤمنگیری زن ثبات شخصیت و جهت

آورنـد هایی که در هر جمعی خود را به رنگ آن جماعت درمیرشد است. انسان
اند، به دلیل ضعف روحی و ُعقده حقارت های زندگی دیگرانو تابع ُمدها و مدل

 ،دامنهای پـاکاند. انسـانگیریثبات شخصیت و قـدرت تصـمیمدرونی، فاقد 
 و خداسـت وییری شخصیت آنـان بـه سـگجهتثبات شخصیت دارند و  ،اّوالً 
شـود دهـد و موجـب میگیری میروحیه شجاعت به آنان قـدرت تصـمیم ،ثانیاً 

ایمان، تقوا و شخصیت معنوی خود را ابراز کنند تا هم مورد تهمت قرار نگیرنـد و 
گرایی باشـد. صـالبت ایمـان و دامنی و معنویـتتبلیـغ و تقویـت پـاک مایه مه

باعث شـد کـه در جامعـه ـ  شعیبح رت دختر ـ  ،شجاعت روحی صفورا
 2و عفاف کامل در انظار ح ور یابد. باحجابآلوده آن زمان، 

                                                           
 .۴2عمران: . آل1
نزد وی  ،رفتکه با نهایت شرم و حیا راه میدرحالی ،یکی از آن دو زن ،پس: »2۵. قص : 2

 «آمد.
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رنگ شده اسـت و برخـی زنـان، حجـاب را کـه امروزه عفت و حیا کم ،متأسفانه
آسیبی جدی است که  ،کنند و اینعفت است، رعایت نمیمهّم یق یکی از مصاد

 . کندحیات و سالمت جامعه را تهدید می
تفـاوت شـده چرا جامعه ما بـه ایـن امـر بـیشود که می این پرسش مطرحاکنون 
هـا کشف حجاب از خانه جهتبه  م که زنان مایهمان مردمی نیست مگر ما است.

راه حفـظ حجـاب  در حتـی د؛حجابی متنفر بودنـمردم از بد آمدند وبیرون نمی
 سول خـدارنقل می کند که  این در حالی است علیشدند. شهید هم می

آلود برخورد کنیم، تـا بفهمنـد هایي اخمبا اهل معصیت با چهره»به ما امر نمود: 
 1«.نباید معصیت کنندها آن که

ش آمـد. بـه دنبـال ش، واقعه مسجد گوهرشـاد پـی 1314در نوزدهم تیرماه سال 
اعمال فشار مأموران دولتی برای کشف حجاب، عده زیادی از مردم در حرم امام 

و مسجد گوهرشاد متحصن شدند و اعالم کردند تا مسئله حجاب زنـان  رضا
ادن بـه ایـن ق ـیه، دد. رضاخان بـرای پایـاننشوجا خارج نمیآن حل نشود، از

د خارج نشوند، به آنان تیراندازی کننـد. چه مردم با تهدید از مسجدستور داد چنان
 2.بدین ترتیب، بیش از دوهزار نفر از زایران حرم رضوی و مردم به قتل رسیدند

یـک وظیفـه شـرعی اسـت، دارای آثـار کـه این حفظ عفاف و حجاب عالوه بر 
قبل از ها نزدیک به دو ساعت صب  الله کشمیریآیتباشد. ارزشمندی نیز می

نشستند و دیگران برای گرفتن می های صحن موال علیاز ایوان، در یکی ظهر
دیدم زنـی بـا گویند مدتی بود، میکردند. ایشان میاستخاره به ایشان مراجعه می

عبای سیاه و حالت زنـان معیـدی )روسـتایی و چادرنشـین(، زیـر نـاودان طـال 
                                                           

 .۶۱، ص ۱ ؛ جیالکاف یعقوب کلینی؛بنمحمد. 1
 .۶2۱ ص ،2 ؛ جدانشنامه جهان اسالمجمعی از نویسندگان؛ . 2
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ه دسـت دارد، کننـد. او نیـز بـا تسـبیحی کـه بـها به او مراجعه مینشیند و زنمی
گیرد. این حالت نظرم را جلب کرد. روزی به یکـی از خـدام برایشان استخاره می

شـود، او را نـزد مـن صحن مطهر گفتم که هنگام ظهر، وقتی کار این زن تمام می
هـا اسـتخاره کنی؟ گفت: برای زنبیاورد. زن را آورد، از او سؤال کردم: تو چه می

خـوانی و چگونـه ای؟ چـه ذکـری میکـه آموختـه گیرم. گفتم: اسـتخاره را ازمی
گویی؟ گفت: من زنی بودم که با شوهر و فرزنـدانم زنـدگی مسایل را به مردم می

ای از دنیا رفـت و مـن مانـدم و چهـار فرزنـد عادی داشتیم. شوهرم در اثر حادثه
عنوان که من بدشـگون هسـتم و قـدمم باعـث مـرگ اینشوهرم، به هیتیم. خانواد

 شده است، مرا از خود طرد کردند. پسرشان
زنـدگی را بـا  رو،. ازاینخودم هم اعتنایی به مشکالت مادی من نداشتند هخانواد

هـایی گذراندم. از آنجاکه زنی جوان بودم، طبعًا دامزحمات زیاد و رنج فراوان می
شد. چندین مرتبه بر اثر احتیاجات مادی، نزدیک بود بـه برای انحرافم گسترده می

ام بیفتم، به فساد کشیده شوم و تن به فحشا دهـم؛ ولـی خداونـد کمـک کـرد و د
تا روزی بر اثر شدت احتیاج و گرفتاری، تصمیم گرفتم که چون  خودداری نمودم

ای نداشتم، تـن بـه فحشـا بـدهم. تصـمیم زندگی برایم سخت شده و دیگر چاره
 د و مرا نجات داد. اما این بار نیز خدا به فریادم رسی ؛خودم را گرفته بودم

 کس حاجتی داشته باشد، به حرم ح رت ابوالف ـلره که بین ما رسم است
کند تا حاجتش برآورده شود. بیشتر مواقـع هـم آید و سه روز اعتصاب غذا میمی

گیریم. من هم تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم؛ رفتم کنـار حاجت خود را می
شروع کردم. روز سوم بود کـه کنـار  و اعتصاب غذا را ضری  ح رت عباس

حاجتم را بـرآورده کـرد و فرمـود: تـو  و ح رت به خوابم آمد ؛ضری  خوابم برد
برای مردم استخاره بگیر! گفتم: من استخاره بلد نیسـتم! فرمـود: تـو تسـبی  را بـه 
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 گوییم که چه بگویی.دست بگیر؛ ما حاضریم و به تو می
راسـتی ام؟ آیـا بهدیده که این چه خوابی است از خواب بیدار شدم و با خود گفتم

حاجت من روا شده است و دیگر مشکلی نخواهم داشت؟ مردد بودم چه کـنم؟ 
باْلخره تصمیم گرفتم که اعتصابم را شکسته، از حـرم خـارج شـوم و ببیـنم چـه 

شود. از حرم خارج شدم و داخل صحن شدم. از یکی از راهروهای خروجی می
گیری؟ تعجب کردم. به من رسید و گفت: خانم! استخاره می گذشتم، زنیکه می

هم زنی چادرنشین گوید؟ معمول نیست که زن استخاره بگیرد؛ آناین زن چه می
و روستایی! آیا این خانم از خـوابم مطلـع اسـت؟ آیـا از طـرف ح ـرت مـأمور 

مـن  است؟ باْلخره به او گفتم: من تسبی  برای استخاره ندارم! فوری تسبیحی بـه
داد و گفت: این تسبی  را بگیر و استخاره کن! دسـت بـردم و بـا تـوجهی کـه بـه 

های تسبی  را گرفتم. دیـدم ح ـرت داشتم، مشتی از دانه ح رت ابوالف ل
مقابل چشمانم ظاهر شد و فرمود که به آن زن چه بگـویم. مطلـب را گفـتم و او 

آیم و یـر نـاودان طـال مـیای یک روز به این محل، زرفت. از آن تاریخ، من هفته
گیرم. آنان هـم بابـت آیند و برایشان استخاره میشناسند، نزدم میزنانی که مرا می

دهند. هنگام ظهر با پول حاصـله، وسـایل معیشـت هر استخاره، پولی به من می
  1گردم.کنم و به منزل برمیزندگی خود و فرزندانم را تهیه می

 تسلیم و اطاعت د.

بـانوان مهـّم هـای یکـی از ویژگی عنوانبـه 2که در چند آیه قرآن« تُمسلما»واژه 
 موفق ذکر شده، دو پیام مهم دارد:

                                                           
 .۶۶؛ ص در کنار علقمه. محمدحسین محمودی؛ 1
 .۵؛ تحریم: ۳۵. احزاب: 2
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« قانتـات»بـا واژه  1بودن: این پیام در برخی از آیـاتتسلیم امر خدا و پیامبر ـ
ذاِلحاُت قاِنتذاٌت »ابال  شده است:  الصَّ پـس زنـان شایسـته، زنـان متواضـع  2:َا

ست که مطیع و تسلیم امر خداوند است و پیوسته بـه یـاد کسی ا ،قانت .«هستند
کند و نه بـرای جلـب نظـر اوست. او نه برای اجابت هوای نفس خود زندگی می

تنها سرلوحه کار و زندگی اوست و انتظارات و  ،دیگران؛ بلکه اطاعت فرمان خدا
 کند. های خدا تنظیم میهای خود را نیز بر مبنای خواستهخواسته

گرایی و ُمدپرسـتی دور نگـه اساس، زندگی خود را از اسراف، تبذیر، تجمـلینبرا
های خود برای فخرفروشی و غـرور ها و تواناییدارد و آن را به نمایشگاه داشتهمی

اش ایـن نیسـت کـه چگونـه زنـدگی را بـر مبنـای ُمـد و دغدغـه .کندتبدیل نمی
چـه نـوع و چـه  ،یـش کنـدچگونه آرا ،گرایی تنظیم کندُمدگرایی و فرهنگ تجمل

پرده و ُپشـتی و فـرش و مبلمـان  و یا یا فردا چیستامروز ُمد  ،رنگ لباسی بپوشد
 !اش چگونه باشدخانه

دکار همسر بودن:  ـ د  بـه معنـای زنـانی  ،در آیه پنجم سوره تحـریم «ُمسلمات»م 
 است که در برابر همسر، تواضع دارند و ُمعین و مددکار او هسـتند؛ زیـرا در غیـر

مسلمان نبودنـد؛  شود که برخی از زنان پیامبراین صورت، مفهومش این می
ْزوا جذاً »فرماید: چراکه در صدر آیه می ذُ  أا ُكذنَّ أان ُيْبِدلا قا لَّ ذُ  ِإن ِّا ب  ی را سا ْيذر ً  عا  خا

ات   نُكنَّ ُمْسِلما ی شـما جابهاگر او شما را طالق دهد، امید است پروردگارش  3:مِّ
برخـی  ،رویـنازا« .ی تسلیم و متواضـعهمسرانی او قرار دهد؛ همسرانی بهتر برا

زنـانی کـه  4ومعینـات؛ مستسلمات ْلمر النبـی» :یعنی ،اند: مسلماتنوشته
                                                           

 .۵؛ تحریم: ۳۴؛ نساء: ۳۵. احزاب: 1
 .۳۴. نساء: 2
 .۵تحریم: . 3
 .۴۶۹، ص ۳؛ ج بحرالعلومتفسیر ؛ سمرقندی محمدبننصر ابولیث. 4
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 .«و ُمعین و مددکار او باشند تسلیم امر پیامبر
 گویی و صداقتراست .ه

ذ»کند: معرفی می« صدیقه»او را  قرآن در مقام تمجید از ح رت مریم ُ  وا ُأم 
 ٌَ يقا صدیقه که صیغه مبالغه است، به  .«عیسی، زنی بسیار راستگو بود مادر 1:ِصدِّ

صدق گفتارش را  او راستی و درستی است و کردار سرتاپاشود که بانویی گفته می
آواز و قلـب و زبـانش هـم کسی که ظاهر و باطنش هماهنگ ؛ یعنیکندتأیید می

بوت، مقامی باالتر از مقـام صـدق و راسـتی دانیم که بعد از مقام نباشد. نیک می
نیست و در مقابل آن، هیچ صفت زشـتی بعـد از کفـر، بـدتر از درو  و نفـاق و 

 2خیانت در سخن و عمل نیست.
 عبادت و نیایش و.

قابل تحصـیل « عبادت و نیایش»ارزش و اعتبار، تنها در سایه  ،از نگاه قرآن کریم
بِّ ا يا ُقْل ما »است:  ْْ را ُؤ  ِبك ْوال ُدعاُؤكْْعبا هـای شـما بگو اگر دعاهـا و عبادت 3:ی لا

این عبادت و اتصال روحی  .«نباشد، پروردگار من عنایت و اعتنایی به شما ندارد
بخشد و عمود خیمه زنـدگی به مبدأ آفرینش است که به انسان ارزش و اعتبار می

و کلیـد  4سـازدکند و کانون حیات و هسـتی را نـورانی میمؤمنانه را برافراشته می
ــروزی ــک پی ــتان او میو نی ــد،بختی را در دس ــاه،  5نه ــای گن ــا و غباره زنگاره

دهـد، روح را تلطیـف شو میوگرایی، خودخواهی و خودمحوری را شستهوس

                                                           
 .7۵. مایده: 1
 .۴۶۰، ص ۳؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی. 2
 .77. فرقان: 3
 .۴۶8، ص 2؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد4
ِح : ». همان5 ال  اِلیُد اْلف  ق  اِح و  م  ج  اِتیُ  الن  ف  اُء م  ع   .«الدُّ
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و  نزول فرشـتگان سازد، قلب را عرش خدا و محّل کند، فکر و مغز را فعال میمی
 گرداند. دل را ماالمال از عشق و محبت می

کــه از کــودکی بــه عبــادت و نیــایش عالقــه داشــت، مکــان  ریم مقــدسمــ
مخصوصی را برای عبادت برگزید تا این درس را به همگان بدهد که به عبـادت و 

ای بـرای آن برگزینیـد. ی با خـدا ارزش و اهمیـت دهیـد و مکـان ویـژهوگوگفت
ه و ای مریم! خدا تـو را برگزیـد»فرماید: می خداوند نخست به ح رت مریم

برای تحقق عینی و  ،سپس 1«.پاک ساخته و بر تمام زنان جهان، برتری داده است
، خویش و شکوفایی وزانت و شخصیت ح رت مـریم هبه فعلیت آوردن اراد

ای مـریم! بـرای پروردگـار خـود »دهد: به عبادت و نیایش با پروردگار فرمان می
 2.«کن رکوع کنندگانرکوعی آور و با جابهخ وع کن و سجده 

 تأثیرناپذیری از محیط آلوده ز.

تنها الگوی اعتقادی و رفتاری همـه مؤمنـان ـ نـه جهتفرعون ازآنآسیه، همسر 
ـ معرفی شده است که با وجود قرارگرفتن در کانون کفر و ظلم و فساد، از آن  زنان

 فقـطرنگ جماعت نشد؛ بلکه به خـدای یگانـه ایمـان آورد و تأثیر نگرفت و هم
نشـینی زیسـت، روحیـه کاخاگرچـه در کـاخ فرعـون می او خدایی داشت.رنگ 

های ُعرفـی و نداشت؛ اگرچه لـذات زنـدگی و زمینـه تحقـق آرزوهـا و خواسـته
ها و ها، لـذتترین سط  برای او تأمین بود، از همه آن فرصتاجتماعی در عالی

ی از ها چشم پوشـید و در برابـر اسـتکبار شـوهرش قـد علـم کـرد و یکـخواسته
د. خدای مهربان نیز با معرفـی نموها را تحمل آورترین شکنجهترین و رنجسخت

ترین الگوها برای تمام مؤمنان، پـاداش صـالبِت ایمـان و یکی از عالی عنوانبهاو 
                                                           

 .۴2عمران: . آل1
 .۴۳: عمرانآل. 2
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 تنها در ردیـف نـام مـریم پـاکاش را به وی عطا کرد و نام او را نهیرناپذیریتأث
 از مریم یاد کرد! ،سپس و گفتقرار داد، بلکه نخست از او سخن 



 

 

 

 رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان 
َينا » ِصُلونا  و لَّ را  ما يا ما ْن  ِب ِ   للَّ ُ  أا لا  أا  1«ُيوصا

 اشاره

 شـود.و سبب افزایش خویشـاوندان می تشکیل،خانواده نظام، جوان دو ازدواج با
 ویشـاوندانبـا خ و منطقـی معقـول ارتباط جهت را الزم هایمهارت بایدها زوج

 و یـا دارند اختالف هم دو طرف با خویشاوندان گاهیکنند؛ زیرا  همدیگر کسب
. شـوندمی ارتبـاط ها مانعزوجدر برخی موارد هم  .تمایلی ندارند آمدهاورفت به

 آورد.به وجود می خویشاوندان با ارتباطمشکالتی در  ،امور این
را  یکـدیگر خویشـاوندان ابـ زوجـین ارتباط و چگونگی بایستگیقسمت این در 

 : فرمایدقرآن کریم می. نماییممی تبیین
َينا  وا  را  ما يِصُلونا   لَّ ما ْن  ِب ِ   للَّ ُ  أا لا  أا ْونا  وا  يوصا ْْ  يْضشا ُه بَّ ونا  وا  را َُ  ُسذوءا  يضذا

 برقـرار، داده آن برقـراری بـه دسـتور خدا که را پیوندهایی کهها آن و 2: ْلِحساب
 دارند. بیم [قیامت روز] حساب بدی از و ترسندمی شانپروردگار از و دارندمی

 تفسیر

 :فرمایـدمی که آیه ذیل شهادت ، به«امر»از  بیانگر این است که منظور ،ظاهر آیه
                                                           

 .2۱رعد:  .1
 .۳۴۳، ص ۱۱ج ؛ فی تفسیر القرآن المیزاناطبایی؛ سید محمدحسین طبر.ک: همان؛ . 2
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ونا  وا » َُ شـده  نـازل وحـی هناحیـ از کـه است تشریعی ، امر« ْلِحساِب  ُسوءا  يضا
 امر آن به خدا که ایصله هر برمطلق است،  ،از آنجایی که آیه مورد بحث .است

 وا »اسـت:  رحـم هصـل ،آن مصادیق ترینشدهشناخته از و کندمی داللت ،مودهن
ُقو  َ   للَّ ا   تَّ ُلونا   لَّ سائا  ،خـود خویشـاوندان [بـا رابطه قطع از] و 1: ْْلاْرحام وا  ِب ِ  تا

 وا »فرمـود:  بحـث مـورد هآیـ ذیـل در بر این مطلب، تأکید در نیز و .«کنید پرهیز
ْونا يْض  ْْ  شا ُه بَّ ونا  وا  را َُ  تـرک کـه اسـت آن به اشاره فراز، این 2«. ْلِحساِب  ُسوءا  يضا
 3ت.سخدا امر با مخالفت ، به معنایرحم هصل

 محورها

 ارتباط بایستگی .1

 یـکهـیچ و یابد ها افزایشزوج خویشاونداِن  ارتباط، ازدواج بعد که ه استستبای
 اقـوام بـه نبایـد زن؛ نشـوند رتبـاطا ایـن مـانع شـوهر و همسـر خویشاوندان، از

سـرباز زنـد یـا  شـوهر هخانـ در آنان پذیرفتن از و دهد نشان حساسیت شوهرش
 از را شـوهر ،همـه از بـدتر یـا و کنـد تلخیاوقات و برتابد روی آنان آمدن هنگام
 هاسـال و هـاماه گـاهی. منـع کنـد مشکالتشان حّل  به کمک یا آنان با وآمدرفت

 اشخانـه بـه بـرادر و خـواهر، مـادر، پـدر آمـدن حسـرت رد شـوهر، گذردمی
باید توجه داشـت  البته؟ نیست او اقوام به و شوهر به ظلم رفتار، این آیا. سوزدمی
 را او و دارنـد توافق صددرصد خیر کار انجام در خود شوهران با ،داردین زنان که
 . کنندمی تشویق بستگان با وآمدرفت به

 یگیرسـخت خـود همسـران بـه زمینـه در این هم ازمردان بع ی ،دیگرازسوی
جلـوگیری مـی بـرادرش و خـواهر، مادر، پدر خانه به زن وآمدرفت از و دکننمی

                                                           
 .۱۳۵، ۴؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ ر.ک:  ؛۱. نساء: 1
 .2۱. رعد: 2
 .۳۴۳، ص ۱۱؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛  .3
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 همسـری بداند شوهر باید 1دارند. خود بند در ذلیل اسیری همچون را او و ندنمای
 کـدام و بـا چگونـه حـال، داشـته ارتباط خود خویشاوندان با، پیش از ازدواج که

 کـه اسـت حـالی در این؟ باشد ندشته را با آنان ارتباط حّق  و عقلی شرعی مجوز
 خویشـاوندان بـا روابـط درباره، رحم هصل و اْلُقْربیِذی قالب بار در چندین قرآن

نا ِإذْ  وا »کرده اسـت:  سفارش َْ نی ميثاقا  أاخا ْعُبُدونا  ِإْسر ئيلا  با يِن  وا   للَّ ا  ِإالَّ  التا  ِباْلو ِلدا
 کـه گـرفتیم پیمـان اسراییلبنی از که را هنگام آن آرید یاد 2: ْلُقْربی ِذ  وا  ْحساناً إِ 

 .«کنید نیکی خویشاوندان و مادر و پدر به و نپرستید را خدا جز
 بـرای کلی ای از قوانینمجموعهاما شده،  نازل اسراییلبنی هدربار اگرچه آیات این

 را آنـان شکسـت رمـز و هاملت سرفرازی و بقا عوامل را دربردارد و دنیا ملل همه
 بـه نیکـی را جامعـه بقـای رمـز قـرآن ،شد مالحظه طورکههمان .شودمی یادآور

 کوچـک، هیـک جامعـ عنواننیز بـه بقای خانواده داند.می وخویشاوندان والدین
 3است. و بستگان والدین با مرهون ارتباط

 های ارتباط با خویشاوندانشیوه .2

 احترام الف.

 اصـوالً . اسـت برخـوردار خاصی جایگاه از ،ارتباطی هایکنش هحوز در ،احترام
 احترام ،روایناز .دهند تشکیل را اجتماع موفقی توانندنمی فاقد احترام هایانسان

. اسـت خاصی اهمیت دارای جامعه، ایجاد اصلی همؤلف و عنصر عنوان به متقابل
 شخ  دو میان مثبت و سازنده لتعام هزمین که هاستحرمت و هاحریم باحفظ
 .شودمی فراهم

                                                           
 .۴۹۰؛ ص نظام خانواده در اسالمانصاریان؛ حسین . 1
 .8۳. بقره: 2
سید محمدحسین طباطبایی؛  .۳۳۴، ص ۱؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی. 3

 .2۱۹، ص ۱؛ ج فی تفسیر القرآن المیزان
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خویشاوندان همـدیگر رعایـت  در مواجهه بایکی از اصول مهم که باید همسران 
و احتـرام بـه پـدر  ،عروس توسط همسر پدر و مادر به کنند، احترام است. احترام
 جـوان هـایزوج حیات در تدبیر سنُح مهّم اصول  از ومادر عروس توسط داماد،

و روابـط بـا  کنـدمی گـرم هـا راخانواده کـانون، ترهـابزرگ بـه را احتراماست؛ زی
والـدین و  به نیکی و احسان قرآن در ،افزون برآن .دهدخویشاوندان را افزایش می

 بیـان را اقـوام بـا اهمیـت پیونـد کهاین تا داده قرار خدا عبادت طول در را بستگان
ْعُبُدونا  ال» :کند يِن بِ  وا   للَّ ا  ِإالَّ  تا  را یگانـه خداونـد جز 1: ْلُقْربی ِذ  وا  ِإْحساناً  اْلو ِلدا

در روایات فراوانی نیز بـه  .«یدنمای نیکی نزدیکان و مادر و پدر به و نکنید پرستش
  این امر سفارش شده است.

َکاِبرُِکْم  اْلَبَرَکُة َمَع » فرمود: اکرمرسول 
َ
خـورده بـین شـما، وجود پیران سال 2:أ

، سـرد و کهنسـاالن .«های الهی اسـتیش فی  ربوبی و بسط نعمتباعث افزا
در طـول حیـات  پیمـوده و های زنـدگی رایو بلنـد یدیـده و پسـتروزگار را  گرم

 مفیـدیتجـارب  نیـز اند و از نظـر معنـویرا گرفتهای فارزنده هایدرس خویش
یُخ ا» دیگران را هدایت کنند: ،توانند مانند رهبران روحانیو می دارند ْهِلـهِ  ِفی لشَّ

َ
 أ

ِبی   ِتهِ  ِفی َکالنَّ مَّ
ُ
کسانی کـه در  و شرفیاب شد پیرمردی ح ور رسول اکرم 3«.أ

از  مح ر ح رت نشسته بودند، احترامش را رعایت ننمودند. پیغمبـر اکـرم
ا َمـْن  َلیَس » ناراحت شد و فرمود: آنان این رفتارِ  ْر ْم ُیـَصـِغیَرَنا َوَلـ ْرَحْم َیـ َلـْم  ِمنَّ َوق 

کسی که به ُخردساالن ما ترحم نکند و پیران ما را مـورد تکـریم و احتـرام  4:َکِبیَرَنا
                                                           

 .2۱8، ص ۱؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ ر.ک:  .8۳ . بقره:1
 .۹2ص  ؛جامع األخبار . شعیری؛2
 .همان .3
 .۱8 ؛ صاألمالی . شیخ مفید؛4



   181  رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان 

 

 1.«[و با ما بستگی و پیوستگی ندارد]قرار ندهد، از ما نیست 
انـد. گفتنی است که دختران و پسران جوان امروز، مادران و پدران فردای اجتمـاع

، فـردا مراعـات نماینـد را حترام به والدین خوداگر جوانان امروز وظیفه تکریم و ا
وا » فرمود: علی . امامشوندخودشان مورد تکریم فرزندان خویش واقع می َبـرو

ْبَناُءُکْم 
َ
ُکْم أ شـما  هـم بـه ناتتـا فرزنـدان ؛به پدران و مادران نیکی کنید 2:آَباَئُکْم یَبرَّ

 «.نیکی نمایند
بـه  ی توجـه دارنـد وتعـالیم اسـالم بهردم م بیشتر ، در جامعه ما هنوزخوشبختانه

هـا، نگرنـد و در خانوادهخود بـا دیـده تکـریم و عطوفـت مـی مادران پیرِ  و پدران
ولـی در کشـورهای  ؛باشـندوکم مورد محبت و احتـرام مـیوالدین کهنسال بیش

 ای کـاهش یافتـهخورده به مقدار قابل مالحظـهارزش پدران و مادران سال ،غربی
 خوردگان از شـدت نـاراحتی دسـت بـه خودکشـیکه بع ی سالیتاجای است؛

را  یشموجبات مرگ والدین کهنسال خو ،زنند و گاهی فرزندان و فرزندزادگانمی
 3آورند.فراهم می

 محبت اظهار ب.

بـا وی بـد حتی اگـر  کند؛می خود صمیمی رفتار شوهر خویشان با بادرایت، زن
بسـتگان  در برابـرای را چنـین رویـه ،ا تدبیرب نیز همین طور داماد .ندبرخورد نمای

 فرماید: می با دیگران روابط هدربارقرآن  .ردیگیم همسر خود در پیش
ِتي ِه  ْع ِبالَّ َا لِ  یا  ْد ُ  وا نَّ أا ٌط كا دا وا ُ  عا ْينا با كا وا ْينا ي با َِ

ِإذا   لَّ َا ُن  ْحسا ٌْ  ی  أا ِمي  را بدی 4:حا

                                                           
 .۵۴ـ  ۵۳ ص، ۱؛ ج جوان بزرگسال وفلسفی؛  . محمدتقی1
 .۱۹۵؛ ص عیون الحکم والمواعظ . لیثی؛2
 .۵۹ـ  ۵8، ص ۱ ج ؛بزرگسال و جوان فلسفی؛ . محمدتقی3
 .۳۴. فصلت: 4
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 او و تـو میـان که همان دید خواهی اگاهن که کن دفع است، نیکوتر که ایشیوه با
 .است گشته صمیمی دوستی چون بود، دشمنی

و باید بـدی دیگـران را بـا نیکـی پاسـخ  آوردیمباشد که محبت، محبت  ادمانی
 گفت:

 بوو ت  ا بوو ت سوور  باشوو   وو ا
 

سووا  وون ان وون اس ووی من ح س  1اگرمووردت ان
 

همسـر و  بـه اسـت،اکسیر زنـدگی بهتـر  ،همسران بدانند که محبت اگر ،امروزه
کـه انـد غافل فـراد از ایـن اصـلبرخـی ا. نددهمی محبت نشانخویشاوندان او 

 : اندگفته .درمانی دواست، بر هر درِد بیمحبت
 او بـا روز هـر و بیایـد کنـار مادرشوهرش با توانستنمی ازدواج پس از دختری

 پـدرش صـمیمی دوسـت کـه داروسازی نزد دختر عاقبت. کردمی جر و بحث
! بکشـد را مادرشـوهرش بتوانـد تـا بدهد او به کرد سمی تقاضا او از رفت، بود

 او بـه همـه بمیرد، مادرشوهرش و بدهد او به خطرناکی سم اگر گفت: داروساز
 در را آن از مقـداری روز هـر گفـت: و داد دختر به معجونی کرد. خواهند شک

همچنـین، کشـد. او ب او را و کنـد اثـر او در کـمکـم تا بریز مادرشوهرت غذای
 تـو بـه کسی تا و مهربانی کن مدارا مادرشوهرت با مدت، این در کرد که توصیه

 هـر روز، و برگشـت خانـه بـه خوشـحال و گرفـت را معجون دختر، .نبرد شک
. داداو مـی بـه مهربـانی بـا و ریخـتمی مادرشـوهر غذای در را آن از مقداری

 بهتـر و بهتـر هـم مادرشـوهر اخالق عروس، مهر و محبت با و گذشتها هفته
 از دیگـر: گفـت او بـه و رفـت داروسـاز نـزد دختـر روز یـک کـهجا آن تا شد؛

 دلـم دیگـر و دارم دوسـت مـادرم ماننـد را او حـاال. نیسـتم متنفـر مادرشوهرم
 از را سـم تـا بدهید من به دیگری داروی کنممی خواهش بمیرد. که خواهدنمی

                                                           
 .۱8، حکایت 2؛ باب بوستان سعدی. 1
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 معجـونی نباش! نگران دخترم،: گفت و زد لبخندی داروساز. کند خارج بدنش
 بـه عشـق بـا حـاال کـه بـود تـو خود ذهن در سم بلکه نبود؛ سم دادم، تو به که

 1.است رفته بین از مادرشوهرت،

 از مشاوره و راهنمایی خویشاوندان گیریبهره ج.

ای از مشـکالت اخـتالف سـلیقه و پـاره غالبًا بـا ،عروس و داماد در آغاز زندگی
باتجربـه و  ،عاقـل یبـه مشـاور رو،. ازایـندونشـمیو اجتماعی مواجه اخالقی 

 ،ننـدکتوانند ایـن نقـش مهـم را ایفـا خیراندیش نیاز دارند. بهترین افرادی که می
بهتـر اسـت  ،اسـاسبـراین 2هستند.ها و دیگر بستگان آنعروس و داماد  هخانواد

 ت کنند.مشکالت، با افراد باتجربه مشور های جوان برای حّل زوج
بـه مشـورت  ،های گونـاگون از جملـه در مسـایل خـانوادگیاسالم نیز در عرصه
ْْ  وا » اهمیت داده است: ْمُرُه ُهْ  ُشور أا ينا  مشـورت صـورت به کارهایشان و 3:با

کسـی کـه بـا دیگـران مشـورت »فرمایـد: می یعلـ امام .«هاستآن میان در
 4.«شودها شریک میکند، در عقل آنمی

 به دخالت خویشاوندانمناسب  واکنش د.

های فراوانی هستند و فرزندانشـان بایـد بع ی از والدین معتقدند صاحِب تجربه
هسـتند کـه در  برای خود این حق را قایـل ،روایناز .مند شونداز این تجارب بهره

زندگی فرزندشان دخالت کنند. البته کسی منکر نیاز همیشگی فرزند به تجربـه و 
                                                           

، ش ۱۳۹2و خرداد ؛ اردیبهشت هاویژه خانواده ؛نخانه خوبا . محمدحسین قدیری؛ ماهنامه1
 .8، ص ۵۳و  ۵2

 .2۵۳؛ ص جوان و انتخاب همسر. ر.ک: ابراهیم امینی؛ 2
 .۴۶۱، ص 2۰؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران . ناصر مکارم شیرازی۳8: یشور .3
 .۵۰۰؛ ص نهج البالغه. صبحی صال ؛ 4
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تعادل خـارج شـود و در زنـدگی  لدین نیست، اما اگر این رفتار از حّد راهنمایی وا
همسـر  و فرزندشـان حـّق  در انـتیخعروس و داماد دخالـت محسـوب گـردد، 

شناسان، بخش بزرگی از اختالفات خانوادگی در کشـور بسیاری از روان 1.اوست
الـت بسـا دخو چه 2داننـدهای غیرمنطقی نزدیکان عروس و داماد میرا، دخالت

 .شوداینان، در بع ی موارد، به طالق منجر می
  :سدینویم شخصی

مثـل عقـرب نـیش  .طالق بـرده هسه مرتبه مادرزنم ما را تا آستان ،حالبه تا 
به کارهای منـزل  ،کند یاحترامیکه به من ب دهدیبه دخترش یاد م ؛زندیم

تا یـک هفتـه  ،دیآیما م ههر وقت به خان .داشته باشد ایجنرسد و توقعات ب
 3.چشم دیدنش را ندارم ،رای همینب .شودیمتبدیلمنزل ما به جهنم 

 برچسـب زدن ، ایـن اسـت کـه ازمسـایلبهترین روش رفتـار همسـران بـا ایـن 
 هانگیز با ،والدین یهاییراهنما اغلب کنند؛ زیرا پرهیز والدین به« کردن دخالت»

 ،آنـان راهنمـایی اتاوقـ گـاهی اسـت ممکـن هرچنـد ؛ردیگیم انجام دلسوزی
 گفتهها آن به صریحاً  که نیست مصلحت ،درهرحال. باشد« خرسهخاله دوستی»

 بـه ،اسـتقالل حفـظ با هازوج است شایسته بلکه ؛دیکنیم دخالت شما که شود
 انتخـاب فرصـت الزم آرامـش بـا تـا نمایند توجه مثبت نظر باها آن رهنمودهای

 . نمایند فراهم خود برای را صحی 
 والـدین دخالـت بـا شدهحساب و سنجیده بسیار باید مواردی چنین در ،واقع رد

، غیرمسـتقیم صـورت بـه کرد. باید پرهیز نآنا با مستقیم برخورد از و کرد برخورد
                                                           

 .2۰۹؛ ص جوان و انتخاب همسر. ابراهیم امینی؛ 1
2 .http://www.aftabir.com/articles/view/social/family_home/c4_1344454992p1.php 

 .۱۶۴۶؛ ش اطالعات هفتگیمجله . 3
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 دارنـد پیشـنهادی اگرمثاًل  رو شد؛هروبها آن با ،هنرمندانه و ظریف خیلی هم آن
 بایـد بلکه ؛کنند مخالفت  وهله نخست همان نباید ،پسندندینم را آن هازوج که
 کـرده و اصـالح را پیشنهاد آن ،مدتی از بعد و کرده گوش خوب ایشان پیشنهاد به
 بسـاچه؟ نیسـت بهتـر ،کنـیم عمـل گونه این ما اگر آیا که بگویند خود والدین به

 .اسـت تر یصح و بهتر راه، این که بگویند، ببینند کارآمدتر ها راآن پیشنهاد وقتی
 یـا فـرد بـا را آن، اسـت عاقالنـه و حقبه والدین نظر با فرزندان مخالفت اگر البته

 واسـطه تـا بخواهنـد آنـان از و بگذارنـد درمیان دارند، نفوذ والدین بر که افرادی
 .آورند دستهب را والدین موافقت، شده

 تشکیل جلسات اخالق .ه

جلسـات هـدایت و تشـکیل  ،رابطـه بـا خویشـاوندانمهّم های یکی از مصداق
قـرار  خـود را اسـوه ارتباط اخالقی است. انسان مؤمن باید روش رسول خدا

بين» دهد: ْقذرا ک  ْْلا تا شذيرا ْر عا َِ ْنذ  .«و خویشـاوندان نزدیکـت را انـذار کـن 1:وا أا
جمـع کـرد و بـه بیـان مسـایل اخالقـی و  توان اقوام خود و همسر را در خانـهمی

 امکان آنان را اطعام کرد:  اعتقادی پرداخت و حتی در صورت
ْن يُ  َِ أا عا ْْ وا  لسَّ ْضِل ِمْنك ِل ُأوُلو   ْلفا کـه از میـان نآنـا 2:ْؤُتو  ُأوِلی  ْلُقْربیوا ال يْأتا

و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کننـد کـه از  [مالی]شما دارای برتری 
 .انفاق به نزدیکان دریغ نمایند

را بـرای زن،  (ی جمعه ایـن برنامـه )هـدایتهاشب گویند عالمه مجلسیمی
دانست؛ چراکه انفاق علمی هم و آن را بر خود الزم می فرزند و بستگانش داشت

                                                           
 .2۱۴. شعرا: 1
 .۹۵، ص ۱۵؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ ر.ک:  .22. نور:2
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اگـر چنـین  1کاری پسـندیده و مـورد عنایـت خداونـد اسـت. ،مانند انفاق مالی
 تـرتوانند به این امر اقدام کنند. از همه مهممی ،ها فراهم استشرایطی برای زوج

ها را پایـان البین انجام داد و کدورتتوان اصالح ذاتمی ،در این جلساتکه این
 قدم شد.پیش ،بخشید و در این امر

 گوید: صفوان جمال می
ای پـیش مشـاجره 2حسنبنو عبدالله صادقن امام یبود که ب یشبانگاه

آمده، از هم جدا شدند. صبحگاهان برای کاری از خانه بیرون رفتم. دیـدم 
گویـد: حسن ایستاده و به کنیـز او مـیبنبر در خانه عبدالله صادقم اما

حسـن( را خبـر کـن! عبداللـه از خانـه بیـرون آمـد و بنابومحمد )عبدالله
ای؟ فرمود: دیشب آیـهگفت: ای ابا عبدالله! چه شده که به این زودی آمده

د: ای از قرآن را خواندم که م طربم کرده است. گفـت: کـدام آیـه؟ فرمـو
ينا » َِ

ا ِصُلونا يا  وا لَّ را  ما ما ْن  ِب ِ   للَّ ُ  أا لا يُ  أا عبدالله گفت: حق با توسـت؛  «.وصا
گاه همـدیگر را در گویی من هرگز این آیه را در کتاب خدا نخوانده بودم. آن

 3آغوش کشیدند و گریستند.

                                                           
 .۴۹۳-۴۹2؛ ص نظام خانواده در اسالمانصاریان؛ حسین  .1
 است. سن مجتبیحسن مثنی، نوه امام حبن. عبدالله2
 .۱۵۵، ص 2؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 3



 

 

 

 حقوق فرزند بر والدین
« ْْ يامی ِمْنُك ْنِكُحو   ْْلا  1«وا أا

 اشاره

حقـوق متقـابلی کـه از فطـرت انسـان سرچشـمه  ،فرزندان رای والدین واسالم ب
گیرد، در نظر گرفته است. فطرت و فرمان خداوند، انسان را بـه نیکـی متقابـل می

کند؛ زیرا رعایت این امر و انجام صـحی  آن، میان این دو رکن جامعه دعوت می
آن کریم ازدواج را از دارد. قر به دنبالپیوند مستحکم دو نسل و سالمت جامعه را 

 معرفی کرده است:  حقوق فرزندان بر والدین
ر ءا  قا َُ ُكوُنو   ْْ ِإْن يا ْْ وا ِإماِئُك اِلحينا ِمْن ِعباِدُك ْْ وا  لصَّ امی ِمْنُك يا ْنِكُحو   ْْلا وا أا

ْضذِل ِ  َا ُ  ِمذْن  ُْ  للَّ  .همسـر خـود را همسـر دهیـدبی مـردان و زنـاِن  2:ُيْغِنِه
اگـر فقیـر و تنگدسـت  .کنیزان صـال  و درسـتکارتان را غالمان وهمچنین، 

 .سازدنیاز میخداوند از ف ل خود آنان را بی ،باشند

  تفسیر

 امـر در همکاری به تشویق مسلمانان ،متعددی روایات نیز و بحث مورد آیات در
 در اسـالم خصوصبه ؛اندشده امر این به ممکن ککم هرگونه و مجردان ازدواِج 

                                                           
 .32: . نور1
 .32نور: . 2
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 ایـن در کـه را پـدرانی و افکنـده پدران دوش بر سنگینی مسئولیت ،نفرزندا مورد
 ؛اسـت شـمرده فرزندانشان انحراف جرم کشری ،هستند تفاوتبی حیاتی مسئله
  خوانیم:می پیامبر از حدیثی در کهچنان

ْدَرَك  َمْن 
َ
ْجه  ، فَ  َله  َوَلٌد  أ َزِوّ ه  ، َفَلْم ی  ج  َزِوّ َمااِْل َدَث فَْح َوِعْنَد   َما ی   کـه کسی 1:ْثم  َبْیَنم 

 و نکنـد اقدام و باشد داشته را او تزویج امکانات و رسد رشد حّد  به فرزندش
  .شودمی نوشته دو هر بر گناه این، شود گناهی مرتکب فرزند ،نتیجه در

، ازدواج مربـوط بـه هـایهزینـه که است شده داده مؤکد دستور در همین راستا،
 سـر بر مانعی تا ،بگیرند آسان و کبس را راسم ازدواجهمچون مهریه یا برگزرای م

 2.نشود پیدا مجردان ازدواج راه

 محورها

 شناخت حقوق  .1

 از حق کهدرحالی ؛برخی از پدران و مادران، برای فرزندان خود حقی قایل نیستند
دسـت به نظر اسالم، همیشه طرفینی و متقابل است. از روایـات معصـومین

ای اسـت کـه در زنـدان و والـدین، حقـوق و وظـایف دوسـویهآید که میان فرمی
ها، فرزندان و والدین بـه یـک انـدازه خطاکـار شـناخته نکردن به آنصورت عمل

هـر دو مطـرح « عاق فرزندان»و « عاق والدین»اساس است که شوند و براینمی
 شود.می

 فرمود:  ابیطالببنضمن سفارش به علی پیامبر اکرم
کردن لعنت کند پدر و مـادری را کـه فرزندانشـان را بـه عـاقخدا  !یعل یا

                                                           
 . 277، ص 9. محمد قمی مشهدی؛ تفسیر کنز الدقایق وبحر الغرایب؛ ج 1
تفسـیر بیشـتر . گفتنی است کـه 457، ص 14ج؛ تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی. 2

 بیان شده است.« کات ازدواجآثار و بر»این آیه، در مبحث 
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شـود، گونه که فرزند عاق والدین میهمان !خویش وادار نمایند... ای علی
 1.والدین نیز عاق فرزندان خود خواهند شد

در پاسخ به سؤال أبورافع که گفت: مگر فرزنـدان بـر مـا  رسول گرامی اسالم
ها حق داریم؟ ح ـرت فرمـود: آری. سـپس آن گونه که ما برحقی دارند، همان

حقـوق  در خصـوصوالدین باید بدانند کوتاهی  2ح رت حقوقی را ذکر کردند.
 فرماید: می فرزندان، فرجام خوبی ندارد. امام سجاد

عاَقـٌَّ َعَلـی اْلسـائِة ل فی أمِرِ  َعَمَل َمن َیعَلم  اّنـه م  َفاعَم   ثـاٌب َعَلـی اَِلحسـاِن م 
داند اگر به فرزنـد خـود فرزند خویش بسان کسی عمل کن که می درباره 3:إَلیه

مؤاخذه و عقاب خواهـد  ،شود و اگر بدرفتاری کنداحسان کند، پاداش داده می
 .شد

 به امام حسین به هم گره خورده است. امیرمؤمنان ،سرنوشت پدر و فرزند
که اگر به طوریبه ؛فرزندم! تو جزیی از وجود و بلکه همه وجود منی»فرماید: می

تو بالیی رسد، به من رسیده و اگر مـرگ تـو را در کـام گیـرد، مـرا در کـام گرفتـه 
 4.«است

پدر را صد چوب زدند.  اّولگویند پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. 
پسر را یک چوب زدند، پدرش ناله و فریاد کرد. حاکم گفـت:  ،آه نکرد. بعد از آن

این ناله و فریاد  ،به یک چوب که پسرت خورد ؛م نزدیو د  تو صد چوب خوردی 
اکنـون کـه هم .کردمتحمل می ،آمدها که بر تن من میچیست! گفت : آن چوب

   5تحمل ندارم. ،آیدبر جگرم می
                                                           

 .372، ص 4؛ ج من الیحضره الفقیه. شیخ صدوق؛ 1
 .444، ص 16ج  ؛العمال کنز ؛هندی متقی الدینحسامبنعلی. 2
 .6ص ، 71ج ؛ حار األنوارب؛ حمدباقر مجلسیم. 3
 .391؛ ص البالغهنهجصال ؛ صبحی . 4
 . 163؛ ص لطایف الطوایف؛ فخرالدین علی صفی .5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%DB%8C


190    سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم 

 

 حقوق فرزندان .2

 انتخاب نام نیکو الف.

از حقـوق، تنهـا حقـوق واجـب فرزنـدان بـر  مقصـودگفتنی است که  ،این نکته
 ،اساسبراین .انسانی نیز مقصود است عرفی و بلکه حقوق دینی، ؛دین نیستوال

ای بـرای یکی از حقوق فرزندان، انتخاب اسم خوب و زیباست؛ زیرا نام، وسـیله
سـازی فرزنـد زیبـایی آن در شخصیت توجه به شخصیت فرزند بـوده، زشـتی و

دک سـبب رنجـش روحـی و آزردگـی خـاطر کـو ،اثرگذار است. نـام نامناسـب
ـَن اْسـَمه  َو َعلَ اْلَوَلِد  َحقُّ َو »فرماید: می ح رت علی شود.می َحسِّ ْن ی 

َ
ی اْلَواِلِد أ

َمه   َعلِّ َدَبه  َو ی 
َ
َن أ َحسِّ ْرآنی  آن است که نام خوب بر او بگـذارد  ،حّق فرزند بر پدر 1:اْلق 

بـه  صـومپیشوایان مع ،روازاین« .و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد
ــمنام ــوترین اس ــد و نیک ــاس بودن ــان حس ــذاری فرزندانش ــان گ ــرای آن ها را ب

نامیدنـد تـا از می« محمـد»گزیدند. نوزاد پسر را از آغاز تولد تا روز هفتم، برمی
 بدو تولد، روح، فکر و مغز کودک را با آن ح ـرت آشـنا کننـد. امـام صـادق

 فرمود: 
وَلد  َلَنا َوَلٌد ِإَل   دا  َفِإَذا َسم  ََل ی  َحم   ی َلَنا َسـْبَعة  َمَض ْیَنا   م 

َ
ـاٍم َفـِإْن ِشـْئَنا أ ْرَنـا َو ِإْن َغ ی  ی 

نخسـت نـام او را که این شود، مگرهیچ نوزادی برای ما متولد نمی 2:َتَرْکَنـاِشْئَنا 
 ؛دهیمنامیم و پس از هفت روز اگـر خواسـتیم، نـامش را تغییـر مـیمحّمد می

 .گذاریما بر او میوگرنه همان نام ر
بودم. چنـد روزی ح ـرت  نشین امام صادقگوید در مدینه همبوهارون میا

چنـد روزی  !بوهاروناای »به ح ورش رفتم. فرمود:  ،پس از چند روز .مرا ندید
                                                           

 .۵۴۶ص ؛ هالبالغنهج. صبحی صال ؛ 1
 .18، ص 6؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 2
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مبـارک »عرض کردم: پسری برایم متولـد شـد. فرمـود:  «ام؟است که تو را ندیده
را « محمـد»کردم: محمد. ح رت تا نام  عرض «گذاری؟او را چه نام می !باشد

بـه  .«محمـد، محمـد، محمـد»طرف زمین برده و فرمـود: خود را به هشنید، گون
جانم، فرزندم، همسرم، پدر و مـادرم »فرمود:  ،سپس و احترام نام محمد خم شد

به فدای رسول خدا باد! مبادا او را دشنام دهی یا بزنی! مبادا با او بدی و بـدرفتاری 
   1«.کنی

را  وا نـام شـود ومی متولـد ایخانواده در نوزادی وقتی گاهی وزهار نای ،سفانهأمت
 و سـخت تلفـظبـا  و نـاملموس و غریـب و عجیب هانام نای آن قدر پرسیم،می

 متوجـه کنـیم، حتـی تکـراررا  آن تـوانیمنمی تنهـا نـه که شودمی نتخابا دشوار
 درنـگ، نـدکیبا ا شویممی ناچار! پسریا  ستا دختر متولدشده فرزند شویمنمی

 تأکیـد فرزند نام ودنبکمیاببر  والدین، خیبر زیرا پرسیم؛را ب نتخابیا نام معنای
 داشـته کمتـری فراوانی که کنند نتخابا جدیدی هاینام دهندمی ترجی  و دارند

 سـیاریب عواقـب غریب، و عجیب هاینام نتخابااین در حالی است  که  .شدبا
 دنبـال هبـ و دوستان جمع در شدنحقارت عقده دچار: جمله زا دارد؛ فرزندبرای 

. کشــیدنخجالت و گیــریگوشــه نتیجــه، در و وانــیر و وحــیر مشــکالت آن،
 دینـی و فرهنگـی معیارهایبا  متناسب که صورتی در سامیا جدیدبودن نابراین،ب

ر بـ دلیلـی فرزنـد، نـام ودنبـعجیـب لزوماً  ولی ست؛ا خوب شد،با جامعه کلی
 غلـط تصوری ودن،بتازه وجودبا  نامی ستا ممکن چراکه نیست؛ آن ودنبخوب

 فرزند، گذارینام هنگام در والدین. کند لقاا نام آن در خصوص دیگران ذهن هرا ب
 دررا  جایگـاهش و شخصـیت و،ا سما ؛ زیراندیشندبی هم فرزندشان آینده هب دبای

 .کندمی معّین دیگران نزد و جتماعا
                                                           

 .39ص  همان؛. 1
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 : دیگویممحمد کدخدا  دیس دیشه رهمس
را  محمـد .سـتا محمد سید گذاری فرزندمان،نام مورد در دارم، که ایخاطره
 کـه همرا  ایثاثیها و سبابا تمام. آورد شیراز هب هوازا زرا ا ما سید که ودمب حامله

 تهـران هبـ فرمانـدهی آمـوزشبرای  خواستمی. گرداندیمبر ودیم،ب دهبر خودبا 
! خـانم: »گفت و من هب کرد ور که دادممی جا ساک دررا  وسایلش داشتم ود.بر

: گفــت. حتمــاً  تــوانمب گــرا گفـتم: «کنیــد؟می قبــول کــنمب شــما زا خواهشـی
 ناراحـت «.گـذاریب محمد سیدرا  سمشا ود،ب پسر فرزندمان گرا خواهممی»

 «.کـردم شـوخی» گفت: خندهبا  زنی؟می که ستا حرفی چه نای گفتم:. شدم
 سـما حتمـاً : گوینـدب ما هب که ودب کرده سفارش دوستانش هب جبهه در عداً ب لبتها

 1.خودش نام عنیی گذاریم؛ب محمد سیدرا  پسرش

 وجوب حفظ جان فرزند ب.

یکی دیگر از حقوقی است که خداوند برای فرزند، قبل از تولد و بعد  ،حیات حّق 
اش چنـین آسـمانیدر آخرین کتاب  است. خدای متعال از تولدش در نظر گرفته

ذاُهْ» 2می فرماید: ْْ وا ِإيَّ ْرُزُقُك ْحُن نا ْْ ِمْن ِإْم ق  نا ُك ْوالدا ْقُتُلو  أا تا و فرزنـدانتان  3:وا الا
عــراب دوران ا   .«دهیمهــا را روزی مــیفقــر نکشــید. مــا شــما و آن [تــرس]را از 

ردند؛ کگور میبههای غلط زندهتنها دختران خویش را به دلیل تعصبجاهلی، نه
شـدند، از تـرس آن روز محسـوب می هبزرگ جامعـ هکه سرمای نیز بلکه پسران را

  4رساندند.فقر و تنگدستی به قتل می
پـدران  و شودهشدار آیه عالوه بر دوران پس از تولد، دوران جنینی را نیز شامل می

                                                           
 .2۴؛ ص رسم خوبانی هنری قدر والیت؛ . مؤسسه فرهنگ1
 .23؛ ص دباألو ةوالسنالطفل فی ضوء القرآن  ؛جمعه . احمد خلیل2
 .151: . انعام3
 .85، ص 13؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ . 4
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کشـی امروزه نیز این نوع از فرزند 1کند.و مادران را از کشتن و سقط جنین نهی می
بـه بهانـه درگیرشـدن بـا  ،جای جهـان وجـود دارد و برخـی افـراد نـاداندر جای

جـا آن تـا 2؛رسانندگناه را در عالم جنینی به قتل میمشکالت زندگی، کودکان بی
 را جنـین سقط آمار کردن آن، باالترینبا قانونی ،که برخی کشورها ازجمله روسیه

عنوان هدیـه ست که خداوند از فرزند بهاین در حالی ا .اندبه خود اختصاص داده
ذاُء »جهت شاکر بود: کند و باید خدای رزاق را بدینالهی یاد می شا ذْن يا ُْ ِلما ذ ها يا

ُكور  َ شاُء  ل ْن يا ُْ ِلما ها دهـد دختر هدیـه می ،خداوند به هرکس بخواهد 3:ِإناثًا وا يا
  .«بخشدپسر می ،و به هرکس بخواهد

مورد سقط قانونی انجام 7000د در کشور ما ساالنه دههای آماری نشان میداده
نفـر 1000هزار سقط غیرقـانونی را نیـز بپـذیریم، روزانـه  350شود. اگر آمار می

ایـن در حـالی  4ایم؟دهیم و این بدین معناست که به مرز هشدار رسیدهکشته می
دشـمن  به جمعیت جوان نیـاز دارد و ،مخصوصًا ایران ،است که جامعه اسالمی

هـراس دارد. سـامویل هـانتینگتون دربـاره جمعیـت کشـورهای  از همین امر یزن
 گوید: اسالمی می

ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد زاد و ولد که در اکثـر  ،تمدن اسالمی
بـیش  ،امروزه .این چالش را متفاوت کرده ،کشورهای اسالمی شاهد آن هستیم

 5.اندساله تشکیل داده 25تا  15 درصد جمعیت جهان اسالم را جوانان 20از 
ــه ســخناناین ــوان نشــان ،گون ــی از جمعیــت ج ــراس تحلیلگــران غرب دهنده ه

                                                           
 .22؛ ص دبواأل والسنة القرآن ضوء فی الطفل؛ جمعه خلیل احمد. 1
 .34، ص 6؛ ج تفسیر نمونه ؛دیگرانو  مکارم شیرازیناصر . 2
 .49: ی. شور3
 .9، ص 1395؛ تیر و مرداد پیام زن فرهنگی اجتماعی . ماهنامه4
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دانند افزایش جمعیـت خوبی میها بهویژه ایران است. آنکشورهای اسالمی و به
جوان، افزایش اقتدار سیاسی را در پی دارد؛ چراکه این قشر در مواقع خطـر تمـام 

خطـر  ،روکننـد و ازایـنفاع از کشـور و نـوامیس خـود میانرژی خود را صرف د
 بزرگی بر سر اهداف غرب و دشمنان اسالم است. 

ای با عنـوان م در مقاله2009وپنجم ژوین سال در بیست ،پروفسور مایکل کوک
 نویسد:با اشاره به جمعیت باالی جوانان در کشور می ،«بحران جمعیتی ایران»

 کاِر نسـبتاً  سّن  باانان، سالمند خواهند شد و جمعیت تا اواسط این قرن، این جو
 ،شده، وجود خواهد داشت. در واقـعت عیف ای با روابط شدیداً در جامعه، کم

ال حقیقی و رمزوراز ایـن ؤرسد. سدر درازمدت، آینده، بسیار تاریک به نظر می
 1؟شوندله آماده میئاست که چگونه نخبگان حاکم، برای این مس

 و تربیتتعلیم  ج.

شـدن تعلـیم و تربیت است. همگـانی تعلیم و ،یکی از حقوق فرزندان بر والدین
انتخـاب  بنـدد.تدریج راه را بر انجام رفتارهـای انحرافـی میتربیت در جامعه، به

نمودن گیری افکـار درسـت و رفتـار صـحی  و نیـز آگـاهبهترین شیوه برای شکل
و نابهنجـار، ضـروری اسـت. رسـول  فرزندان به آثار مثبت و منفی عمل بهنجار

 فرمود:  اکرم
ه   َرِحَم  َعاَن َعْبدا   الل 

َ
ْحَساِن  ِبرِّ ِ ی َعلَ  َوَلَد    أ ِف َلـه  َو ِإلَ  ِباْْلِ لُّ

َ
َ دِ یِمـِه َو َتْعلِ ْیِه َو الت 

ْ
 2:یِبـهَتَ

 ای را که فرزندش را بر نیکی و سعادتش یاری کند؛ بـهخداوند رحمت کند بنده
  .وپرورش او بپردازداحسان نماید، با او ُانس بگیرد و به آموزشبه او که این

                                                           
 .2۴8؛ ص 1396الحرام توشه محرمرهجمعی از نویسندگان؛  .1
 .169، ص 15؛ ج مستدرک الوسائل نوری؛میرزاحسین . 2
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کنند باید فرزندان را آزاد بگذارند تـا آنـان تصـمیم بـه ها گمان میخانواده ع یب
که ازنظر دینی، والدین وظیفه دارند فرزندان خود را انجام فرای  بگیرند؛ درحالی

م بلـو ، از آمـادگی الزم در کودکی به انجـام عبـادت عـادت دهنـد تـا در هنگـا
کـه کودکانمـان بـه بیت هنگامیما اهل»فرمود:  برخوردار باشند. امام صادق

شما کودکان خـود را از  ،پس .دهیم نماز بخوانندسالگی رسیدند، دستور میپنج
 1.«سالگی به نماز امر کنیدهفت

و ایـن عقاید جوانان را نشانه رفتـه اسـت  در عصر حاضر، دشمن قبل از هر چیز
 کنـد.های مجـازی نمـود پیـدا میفیلم، کتـاب، شـبکه :عمدتًا در قالب ،تهاجم

هایی با سبک آخرالزمـان دینـی، در اغلـب ای در بازیهای رایانهسازندگان بازی
هـایی جهان را مسجد یـا محل هاستقرار و ح ور دشمنان نابودکنند موارد، محّل 

 فرد منجـی ،دیگرازسویکنند. اب میکاررفته، انتخکه نمادهای اسالمی در آن به
عنوان پلیس صـل  که معمواًل فردی از سربازان ارتش آمریکا و انگلیس است و به

های مسـلمان و شود، پس از مبارزه با اهریمنان یـا تروریسـتجهانی شناخته می
هایی با طرح و شکل کلیسـا برگـزار بعد از نجات دنیا، جشن پیروزی را در مکان

 کـاربر ذهـن بـه را ایـن مفهـوم ،هاییماًل روشن است که چنین بازیکند. کامی
و اسـالم، عامـل  انـدمودت و صـل  آرامـش، مسیحیان، عامل که کندمی منتقل

  2خشونت و ناآرامی در دنیاست. جنگ،
روایـات اسـالمی، امـور و موضـوعات  قـرآن و اسـاس اسـت کـه دربراین شاید

زیرسـاخت مسـایل  ،اسـت؛ زیـرا عقایـد توجه قرار گرفته سخت موردِ  ،اعتقادی
بـه  روسـت کـه لقمـان فرزنـدش راازاین .احکـام اسـت اعم از اخـالق و ،دیگر

                                                           
 .409، ص 3؛ ج الکافیکلینی؛ یعقوب بنمحمد. 1
 .110؛ ص ستیزاسالمای های رایانهجنگ نرم، بازیعلیزاده؛  لعل محسن و برزگرابراهیم  :.کر. 2
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 خواند: توحیدباوری فرامی
 ٌْ ُظْلذ ذْرکا لا ذِ  ِإنَّ  لشِّ ذیَّ الا ُتْشذِرْک ِباللَّ ِعُظُ  يا ُبنا ْبِنِ  وا ُهوا يا وا ِإْذ قالا ُلْقماُن اِلِ

ظيْ کـه او را نگامی را که لقمان بـه فرزنـدش ـ درحالیه [بیاور خاطربه ] 1:عا
کرد ـ گفت: پسرم! چیزی را همتای خدا قرار مـده کـه شـرک، ظلـم موعظه می

 .بزرگی است
 ازدواج د.

خوبی دریافتـه کـه بشر از نخستین روزهای ح ور خـود بـر عرصـه خـاک، بـه
اصـل بهترین مأمن برای سکون است. بسیاری از مشکالت روانی ح ،«خانواده»

بـه  .شـودجبران می و یابدمی سالم التیام هتوسط یک خانواد ،های زندگیاز تنش
طور کـرده بـهدهد افراد ازدواجشده نشان میهمین دلیل است که تحقیقات انجام

 2تر هستند.سالم ،اندنکردههایی که ازدواج متوسط، از آن
ضـمن  ر اسـالمیکی از حقوق جوانان، همسرگزینی برای آنـان اسـت. پیـامب

 فرمود: برشمردن برخی از حقوق فرزندان بر والدین می
ه  إَذا َبَلَغ  ج  َزوِّ ه  الِکتابَة َو ی  ِلم  عِّ ن  إسَمه  َو ی  َحسِّ  حـّق  3:ِمْن َحقِّ الَوَلِد َعلی واِلِدِ  َثَلثٌة ی 

نام نیکی برای او انتخاب کند، خوانـدن و نوشـتن  :سه چیز است ،فرزند بر پدر
 .برای او همسر بگیرد ،بلو  رسید او بیاموزد و چون به سّن را به 

 قرآن کریم نیز بر ازدواج پافشاری نموده است: 
ْْ ِإْن يا  ْْ وا ِإماِئك اِلحينا ِمْن ِعباِدك ْْ وا  لصَّ ْنكُحو   ْْلايامی ِمْنك ذر ءا وا أا قا َُ كوُنذو  

ْضِل ِ يُ  َا ُ  ِمْن  ُْ  للَّ همچنـین،  .را همسر دهید همسر خودمردان و زنان بی 4:ْغِنِه
                                                           

 .38، ص 17؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازیک: .ر .13 :. لقمان1
2. Personality: Description. 

 .220؛ ص مکارم األخالقطبرسی؛ ف ل بنحسن. 3
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خداونـد  ،اگر فقیر و تنگدست باشـند .غالمان و کنیزان صال  و درستکارتان را
  .سازدنیاز میاز ف ل خود آنان را بی

وا » فـرازاز همچنـین،  1با اولیا و سرپرستان مسلمانان اسـت. ،روی سخن این آیه
 ْْ ْنكُحو   ْْلايامی ِمْنك اید برای فرزندان خود، همسـر آید که والدین بدست می به« أا

 انتخاب نمایند.
ازدواج بهنگام و تأسیس کانون خانواده، ضامن سالمت و امنیت جامعـه اسـت و 

دهـد. آمـاری کـه توسـط زمینه ارتکاب جرم و بزهکـاری جوانـان را کـاهش می
گردد نیـز مؤیـد همـین مطلـب اسـت. در یـک محققان علوم اجتماعی ارایه می

 تن از جوانان انگلستان انجـام گرفـت، ایـن نتیجـه بـه 500 تحقیق میدانی که بر
دست آمد که جوانان پس از ازدواج و تشـکیل خـانواده، کمتـر بـه انجـام اعمـال 

کاری و جرم در آنان به طرز چشمگیری کـاهش آورند و خالفمجرمانه روی می
ی به کارهای خالف و بزهکـاری اجتمـاع ،یابد. در مقابل، افرادی که مجّردندمی

پیـامبر  2تـر اسـت.افـزونآورند و زمینه کارهای ناهنجار در آنان بیشتری روی می
کَثر  »فرماید: نیز می گرامی

َ
ْهِل أ

َ
اب أ ز  اِر اْلع  مجردهـا  ،مبیشتر اهـل جهـن 3:الن 

قوع گناه و ناهنجاری در کند که زمینه وروشنی داللت میاین حدیث به .«هستند
هـا و توجهی از بزهکاریقابـل بخـشهمین دلیل،  دها بیشتر است و بهمیان مجر
 آید.توسط جوانان بدون همسر پدید می ،انحرافات

ورزان جهان را به تأکیـد و پافشـاری بدان پایه است که اندیشه ،اهمیت این مسئله
ترین فیلسـوفان و تـرین و سرشـناسبر آن واداشته است. ویـل دورانـت، از بزرگ

                                                           
 .83، ص 14 ؛ جتفسیر آسانمحمدجواد نجفی؛ . 1
 .183(، ص1383) 26؛ کتاب زنان، ش «تغییرات اجتماعی ازدواج»منش؛ . حسین محبوبی2
 .384ص  3؛ ج من الیحضره الفقیهشیخ صدوق؛ . 3



198    سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن کریم 

 

 د: گویمتفکران تاریخ تمدن می
فحشـا،  ،های طبیعـی انجـام گیـرداگر راهی پیدا شود کـه ازدواج در سـال

ثمر، عزلت ناپسند و انحرافات جنسی که زنـدگی امراض روانی، تنهایی بی
دار کرده اسـت، تـا نصـف تقلیـل خواهـد یافـت... عشـق جنسـی را لکه

آن  رسد، ما نباید... بگـذاریمشان فرامیجوانان، زودتر از توانایی اقتصادی
دختـر و  هعشق افسرده شود و بمیرد. ازدواجی که بر پایه عشق تـازه و نمـرد

هـا را معّطـر و های درازی، زنـدگی آنشـود، در طـی سـالپسر انجـام می
 1.وگرنه عمیق، طبیعی و آرمانی نخواهد بود ؛کندبو میخوش

دن نیاز کرخصوص بی وعده خداوند در قرآن در با وجودبرخی جوانان  ،متأسفانه
و از ازدواج دور کـرده اسـت.  نمـوده را نگـران هـاآنان، ترس از فقر و نـاداری آن

آمـد و از  فرمود: مردی نزد پیامبر خـدا گوید امام صادقسالم میبنهشام
. آن مرد رفت و ازدواج نموداو را امر به ازدواج  ناداری خود شکوه کرد. پیامبر

  2اش زیاد شد.کرد و روزی
کند که به آن ح رت عرض کـردم حکایت می مار از امام صادقعبناسحاق

گوینـد شخصـی بـه مح ـر رسـول آیا این حدیث درست اسـت کـه مـردم می
بـه او  شرفیاب شد و از ناداری خود شکوه نمـود و ح ـرت رسـول خدا

چنین فرمود: برو و ازدواج کن. آن مرد برای دومین بـار نـزد پیـامبر آمـد و همـان 
ار کرد، ح رت نیز همان جواب را به او توصیه کردند و بـار سـوم شکایت را تکر

عمار فرمودنـد:آری، بندر پاسخ اسحاق نیز این ق یه تکرار شد؟ امام صادق
ق  »فرمود:  ، آن ح رتسپس .حق است ،این روایت َْ َسـاِء َو  َمَع  الرِّ  3:یـالاْلِع النِّ

                                                           
 .174؛ ص فهلذات فلسدورانت؛  جیمز ویلیام. 1
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 .«هاستبا زنان و بچه ،روزی
وظیفه دارند به فرزندان  ،ویژه والدینواِج جوانان، همگان بهدر ازد که ناگفته نماند
ازدواج  اگـر پسـر یـا دختـری بـه سـّن  که آیددست می از روایات به .کمک کنند

هـا را فـراهم نکنـد و بـه برسند و پدر با داشـتن تمکـن مـالی، وسـایل ازدواج آن
ی از آنـان سـر که گناههای واهی از انجام وظیفه شانه خالی کند، درصورتیبهانه

 1نویسند.پای پدر نیز میزند، گناه فرزند را به
 تأمین نفقه .ه

نمایـد، بایـد بـا پدر نیازهای روحی همسر و فرزندان را تأمین میکه این گذشته از
فراهم آوردن غذای حالل و ایجاد توسعه در زندگی، برای رشـد سـالم و صـحی  

اثر غذا در فرزندان، قبـل از قـدم  ،مدانیکه میسازی کند؛ چنانجسمی آنان زمینه
ها به این جهان، امری مسـّلم و تردیدناپـذیر اسـت و در طـول مسـیر گذاشتن آن

 توجه قرار گیرد.  تربیت هم باید کاماًل مورد
ولی بـا  ،ای هرچند سادهیک فرد مسلمان برای تربیت شایسته فرزندان، باید سفره

خواص متعددی  ،بگستراند. این کار های حالل و پاک در منزلغذاها و خوردنی
ل اخالقـی در کودکـان و یوجودآمـدن زمینـه رشـد ف ـاهـا بـهدارد؛ یکـی از آن

کنیم و بـه خـانواده غذایی که مصرف می بیتنوجوانان است. از دیدگاه اهل
گـذارد، آثـار ها بـر جـای میخورانیم، عالوه بر آثار طبیعی که بر جسـمخود می

هـای مـادی و کند. این نوع از آثار را آزمایشوان ایجاد میدیگری هم در روح و ر
 بیـتاما از منظر قرآن و اهل ؛توانند اثبات کنندهای عملی و عینی نمیتجربه

کـه روایـات فراوانـی در مـورد ایگونـهشده است؛ بهامری کاماًل واض  و پذیرفته
 .ردوجود داکردن غذای حالل و تأثیر آن بر روحیات افراد فراهم
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 هفتاد جزء دارد که بهتـرین آن ،بر این باور بود که عبادت خداوند رسول اکرم
آن ح رت اشتغال به کارهـای حـالل را ماننـد  1اجزا، طلب روزی حالل است.

 اْلَحـََلِل  َطَلـَّ  » فرماید:سایر عبادات، بر زن و مرد مسلمان ضروری دانسته و می
یَضٌة  ْسِلٍم  ِلّ ک  ی َعلَ َفِر ْس  م   کـردن درآمـد حـالل، بـر هـر مـرد و زِن طلب 2:ِلَمةٍ َو م 
های منازل خود کوشند سفرهبه کسانی که می امام باقر .«الزم است یمسلمان

َوَجـل  یـْوَم »دهـد: انگیـز میبشـارتی فرح ،را با روزی حالل بیارایند ـَه َعز  َلِقـی الل 
ه   آنـان در روز قیامـت بـا سـیمایی نـورانی،  3:ْدراْلَقَمِر َلیَلَة اْلَبـ ِمْثل  اْلِقیاَمِة َو َوْجم 

 .«همانند قرص ماه شب چهارده خداوند را مالقات خواهند کرد
 سازیامید و.

های جدی است کـه جوانـان بسـیاری را بـه یکی از دشواری ،ناامیدی از زندگی
توکـل  :جملـه از ،در اثر عوامـل متعـددی ،این مشکل خود مشغول کرده است.

های اجتمـاعی، مشـکالت اقتصـادی، شـبکه ضعف در باورها، نداشتن به خدا،
که دیگر امید به زندگی نداشـته و از ایگونهبه ؛گیردآینده نامعلوم شکل می شغل و

درصـد  55نشاط الزم برخوردار نیستند. برخـی آمارهـا حـاکی از آن اسـت کـه 
زمرگـی گرفتـار هـدفی و رواند و طبعًا به بیدادهامید به زندگی را ازدست ،جوانان

  شوند.می
 که برادران ح رت یوسفنماید هنگامیقرآن درست به همین نکته اشاره می

ــخن می ــامین س ــات بنی ــف و نج ــافتن یوس ــه از ی ــهناامیدان ــد و هم چیز را گفتن
ها را دوباره بـه مصـر روانـه کـرد و از آن پیامبر دیدند، یعقوبرفته میازدست

                                                           
 .3، باب12، ص13؛ جمستدرک الوسائلمیرزاحسین نوری؛ . 1
 .139؛ ص جامع األخبارمحمد شعیری؛ بنمحمد. 2
 .78، ص5؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد3



   201  حقوق فرزندان بر والدین

 

کـران زیـرا ناامیـدی از رحمـت بی ؛د نشـوندآنان خواست از رحمت خدا ناامیـ
ذُ  ال يا »الهی، نشانه کفر و ناسپاسی اسـت:  ِ  ِإنَّ ْوِ   للَّ ُسو  ِمْن را يأا ُس ِمذْن ْيذوا ال تا أا

ُرون َِ ْوُم  ْلكا ِ  ِإالَّ  ْلقا ْوِ   للَّ  وجوجسـتپسرانم! بروید و از یوسف و بـرادرش  1:را
تنها گروه کـافران، از رحمـت خـدا  ]زیرا[کنید و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ 

 2نشانه کفر است. ،یأسکه این توجهقابل هنکت« شوند.مأیوس می
مـی پـدران در برابـر فرزنـدان یاز وظیفه دا ح رت یعقوب هاین رفتار پسندید

باید با القـای  ،خصوص پدروالدین و به ،آن ای که طّی دهد؛ وظیفهخود خبر می
ت، فرزندان خود را به زنـدگی امیـدوار کـرده و نمایی مشکالروح امید و کوچک

 وخم زندگی یاری رسانند.آنان را در پیمودن راه پرپیچ
 خیرخواهی  ز. 

کوشش تعیـین  باور عمومی بر این است که آینده فرزند را باید خودش با تالش و
هـای دینـی آموزه از ؛ امـاخصوص مسئولیتی متوجه والدین نیسـتایندر نماید و
تنها رفع نیازهای ابتدایی فرزندان و تأمین غذا،  ،شود که وظیفه والدینمی استفاده

منـدی در قبـال نگری، هوشـیاری و دغدغهبلکه آینده ؛لباس و مسکن آنان نیست
 توجه قرار گیرد.  سرنوشت و فردای جوانان نیز از مسایلی است که باید اکیدًا مورد

نتخاب شغل و مسایلی که به آینـده وی فرزند است که والدینش او را در ا این حّق 
انتقـال دهنـد. امـام  اوکمک کنند و تجربیات زنـدگی خـود را بـه  ،مربوط است

 در نامه خویش به فرزندش چنین فرمود:  علی
تـا تـو در کـار خـود کوشـا شـوی و از تجـارب  ،در تربیـت تـو پیشـی جسـتم

ــتیآموخته ــایش آن هس ــی آزم ــه در پ ــوری را ک ــده، ام ــابی و ،ش ــِج  دری در رن
                                                           

 .395، ص 5؛ ج مجمع البیانحسن طبرسی؛ بنف لر.ک:  .87 . یوسف:1
 .57، ص 10؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازیک: .. ر2
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آموزی معاف گردی و به تو آن رسـد کـه مـا بـدان نیفتی و از تجربه وجوجست
  1.دیدیآنچه گاهی تاریکش می ،رسیدیم و برای تو روشن شود

بهـره  ،ویژه پـدر و مـادربـه ،البته بر جوانان است که از تجارب نسل پیشین خـود
دارنـد و دیـر یـا زود ببرند و بدانند بسیاری از مراحلی که جوانـان در پـیش روی 

 اند.ها را دیده و آزمودهتجربه خواهند کرد، صاحبان تجربه آن

                                                           
 .393، ص 31؛ نامه البالغهنهج صبحی صال ؛. 1



 

 

 

 فرزندان تربیت نقش والدین در 
ي  » ْْ نار يا أا ْهِليك ْْ وا أا ك ْنُفسا ُنو  ُقو  أا ينا آما َِ

ا  لَّ  1«ها

 اشاره

 فرزنــدانهای زنـدگی اجتمــاعی، تربیـت فرزنــدان اسـت؛ زیــرا یکـی از بایســته
 .گـرددتعیـین می بـه دسـت ایشـان کشور یک ، سرنوشتازان جامعه بودهسآینده

و متولیـان امـر  مسـئوالن هایان، همواره از دغدغه، تعلیم و تربیت فرزندروایناز
ای برای پدر و مـادر، ارزشـمندتر از . همچنین، هیچ سرمایهستای کشور در هر

خداونـد  ،بر این اساس 2صال  به یادگار بگذارند. یفرزندان داز خوآن نیست که 
دستور داده که مراقب خود و خـانواده خـویش باشـند و آنـان از خطـر  به والدین

ي  » ؛انحراف و تباهی حفظ کنند ذاًر  يا أا ْْ نا ْهِلذيك ْْ وا أا ذك نُفسا ُنذو  ُقذو  أا ينا آما َِ
ا  لَّ ها

طُ  ذارا اُس وا  ْلِحجا ا  لنَّ ُقوُدها خـانواده خـود و  !ایـدای کسـانی کـه ایمـان آورده 3:وا
 «نگاه دارید. ،ها هستندها و سنگخویش را از آتشی که هیزم آن انسان

 تفسیر

، خداونـد در آیـات مـورد بحـث به دنبال سرزنش بع ی از همسران پیـامبر
                                                           

 .۳8۹، ص ۱2؛ ج مخزن العرفانسیده نصرت امین اصفهانی؛ ر.ک: . ۶ . تحریم:1
 .22، ص 2؛ ج ار األنواربحمحمدباقر مجلسی؛ . 2
 .۳۹۵، ص ۱۹؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ ر.ک:  .۶ تحریم: .3
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مخاطب قرار داده، دستوراتی درباره تعلیم و تربیـت همسـر و فرزنـدان را مؤمنان 
  .کندمیصادر 

 پاک از هـر آلـودگی یاختن محیطستربیت و فراهمتعلیم و  به ،نگهداری خانواده
 هتنها با تـأمین هزینـ ،زن و فرزند حّق  ،به تعبیر دیگر ؛خانواده است برای اع ای

هاست. تغذیه روح آن ،تر از آنمهم ؛ بلکهشودها حاصل نمیزندگی و مسکن آن
را به حـال  نا)نگاه دارید( اشاره به این است که اگر آن «واقُ » تعبیر به ،گفتنی است

ها را از روند و شما هستید که باید آنبه سوی آتش دوزخ پیش می خود رها کنید،
 ،«آتشـگیره»ی ابه معنـ ،)بر وزن کبود(« قودو  »سقوط در آتش دوزخ حفظ کنید. 

اگـر فرزنـدان، صـحی   ،به این ترتیـب 1است. قابل اشتعال مانند هیزم هیعنی ماد
 د شد. تربیت نشوند، دچار عذاب خواهن

 فرمود:  امام صادق
ه کـرد و گفـت مـن از یاز مؤمنان شروع به گر یه نازل شد، مردین آیا یوقت

داری از زن و فرزند خود اینک مأمور نگه .داری نفس خودم عاجز بودمنگه
داری خانواده همین بـس کـه به او فرمود: در نگه ام. رسول خدانیز شده

از  ،و ایشـان را نهـی کنـی کنیدت امر میآنچه را به خو ،به ایشان امر کنی
 2.کنیآنچه خودت را نهی می

 محورها

 تأثیر والدین در تربیت .1

هـای دینـی بـرای ، درآموزهروایـناز .شـودتربیت فرزند، پیش از تولدش آغاز می
                                                           

حسن طبرسی؛ بنف لر.ک:  .288، ص 2۴؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ناصر مکارم شیرازی .1
 .۳۱7، ص ۱۰؛ ج مجمع البیان

 .۶2، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بنمحمد. 2
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پیش و پس از بارداری زن، آداب و شرایطی تعریف شده است که رعایـت آن، در 
مندی مادر به فرزنـد ها، عالقهفی دارد. طبق برخی پژوهشآینده فرزند تأثیر شگر

 بسیاری از امراض روانی، 1در هنگام شیردادن، در ثبات شخصیت او مؤثر است.
  2های دوران جوانی، جنایت، تجاوز و قتل، ریشه در ایام کودکی دارد.عقده

 گوید: دکتر الکسیس کارل می
بــه جــای خــانواده، اشــتباه  کردن کامــل مدرســهاجتمـاع بشــری بــا جــایگزین

تـا بـه  ،نـدکننابخشودنی و بزرگی انجام داد. مادران فرزندان خـود را تـرک مـی
ــند ــان برس ــئولیت ،کارهایش ــدمس ــام دهن ــود را انج ــاعی خ ــه  ،های اجتم ب

های ادبی و هنری مشغول باشند، بازی کنند و حتی به سـینما برونـد و سرگرمی
 3.گذراننداحتی و کسالت میباز اوقاتشان را با نار ،با این همه

در روایات نیز تأکید شده کـه پـیش و پـس از بـارداری، رعایـت برخـی مسـایل 
د ازدواج کردید، چنـین وقتی قص»فرماید: می ضرورت دارد؛ مثاًل امام صادق

ای مقدر کن که او را فرزنـد صـالحی در برای من فرزند شایسته !خدایادعا کنید: 
 فرماید: می قرآن از زبان نوح 4.«دهیحیاتم و پس ازمرگم قرار 

 ْْ ْرُه َا ذ ذکا ِ ْن تا ارً  ِ نَّ يَّ رِينا دا َِ ا
ی  اْلاْرِض ِمنا  ْلكا لا ْر عا َا تا بِّ الا الا ُنوٌ  را و   وا قا ُيِضذل 

ار  فَّ اِجرً  كا َا ا  ِلُدو  ِ ال  يا کا وا الا ادا نوح گفت: پروردگارا! بـر روی زمـین، هـیچ 5:ِعبا
ی مگذار؛ زیرا اگر تو آنان را زنده بگذاری، بنـدگان را گمـراه یک از کافران را باق

  .آورندبه دنیا نمیساخته، جز فرزندانی تبهکار و کافر 
                                                           

 .۶2؛ ص در تربیت فرزند بیتو اهل سیره تربیتی پیامبرزاده؛ ی حسینی. عل1
 .۱2۰۶؛ ش اطالعات هفتگیمجله . 2
 .۱۹۰، ص ۱؛ ج فی رحاب القرآنآصفی؛ محمدمهدی  .3
 .۴82، ص ۳؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بنمحمد .4
 .27ـ  2۶. نوح: 5
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 شود.دهد صفات ناپسند پدران، به فرزندان منتقل میاین آیه نشان می

 های تربیتشیوه .2

 دعا الف.

ادت فرزنـد اسـت. دعای والدین برای تأمین سـع ،های تربیت فرزندیکی از شیوه
شـود؛ یکـی از سه دعاست که از آستان پروردگار رد نمی»فرمود:  امام صادق

َعـاء  اْلَواِلـِد »که به او نیکی نمـوده: است آنها، دعای پدر برای فرزندی  ِإَذا  ِلَوَلـِد ِ د 
  1.«َبر    

حمن»یکی از اوصاف   ، دعا برای داشـتن همسـران و فرزنـدانیدر قرآن« ِعباُد الر 
 : اندهشمرده شد پدراست که سبب روشنایی چشم 

ِقينا  ا ِلْلُمتَّ ْلنا ْعُين  وا ْجعا طا أا ا ُقرَّ اِتنا يَّ ُذرِّ ا وا ْزوا ِجنا ا ِمْن أا نا ْْ لا ا ها نا بَّ ُقوُلونا را ينا يا َِ
وا لَّ

اماً  پروردگارا! از همسران و فرزندانمان، مایه روشنی چشم ما قـرار ده و مـا  2؛ِإما
 یزکاران پیشوا گردان.را برای پره

بِّ »گفـت:  دعا نمـود و ،از زادگاه خویشتن هجرت کرد هنگامی که ابراهیم را
ذاِلحين ْْ لذی ِمذنا  لصَّ پروردگـارا! بـه مـن از صـالحان )فرزنـدان صـال (  3:ها

 4.«ببخش
 گوید: می محمدتقی مجلسی

 در سحرگاهی پس از نماز شب و به هنگام مناجات با پروردگار، حـال خوشـی
به من دست داد که دریافتم اگر در آن هنگام درخواستی نمایم، اجابت خواهـد 

                                                           
 .28۰؛ ص االمالیطوسی؛ حسن بنمحمد. 1
 .7۴. فرقان: 2
 .۱۰۰صافات:  .3
 .۳۶۱، ص ۱۶؛ ج تفسیر آسان؛ محمدجواد نجفی .4
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محمـدباقر  هشد. اندیشیدم که چه دعا و درخواستی نمایم که ناگاه صـدای گریـ
 ،محمـدپروردگارا! به حـّق محمـد وآل»درنگ گفتم: اش بلند شد. بیاز گهواره

ت و از یـاران امـام زمانـت غان دینت، ناشران احکـام پیـامبراین کودک را از مبلّ 
 1ل گردان.یپایان ناهای بیقرار ده و در این راه، او را به توفیق

 حالل هلقم ب.

شناسان، غذا در شخصیت کودک تأثیر زیادی دارد. اسالم نیـز تأییـد از نظر روان
خداونـد  پ،روایـناز .گـذاردمیکرده است که غذای سالم، در روح طفـل اثـر 

ُسُل كُ ي  يا أا »فرماید: می ا  لر  يِّ ها ُلذونا ُلو  ِمنا  لطَّ ْعما ذی ِبمذا تا ُلو  صذاِلحًا ِإنِّ باِت وا  ْعما
 ٌْ لي مـن  کـه و عمل صال  انجام دهید ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخورید 2:عا

 .«آگاهم ،دهیدبه آنچه انجام می
در روایات آمده اسـت کـه بـدبخت، در همـان شـکم مـادر، بـدبخت اسـت و 

ِعید  »فرمود:  خدار، در همان شکم مادر، رستگار است. پیامبر رستگا  َمْن الس 
ِه  َبْطِن ی فِ َسِعَد  مِّ

 
قِ  أ ـه َبْطـِن ی فِ ی َشقِ  َمْن  یُّ َوالش  مِّ

 
ایـن سـخن، بـه معنـای آن  3«.أ

گیـرد. های سعادت و شقاوت، حتی از دوران بـارداری شـکل میاست که ریشه
 ، بسـیارحـالل هلقمـ هتهیـ ر خصـوصد تیباهلو  امبریپ ،بدین جهت

 ظرف عبدالله امّ  روزی،: است آمده خدا رسول حال شرح در. بودند حساس
 بـه و بازگردانـد وی به را ظرف ح رت. فرستاد خدا رسول افطار برای شیری

 گوسـفند از: گفـت عبداللـه امّ  ای؟آورده کجـا از را شیر این که فرستاد پیغام وی
 مـال از: گفـت عبدالله امّ  ای؟آورده کجا از را گوسفند این: فرمود سپس. خویش

                                                           
 .۴2؛ ص زندگی مالمحمدباقر مجلسیمحمد رفیعی؛ علی. 1
 .۵۱ منون:ؤ. م2
 .۳۵۶؛ ص التوحید ؛شیخ صدوق. 3
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 پیـامبر نـزد عبداللـه امّ  روز، آن فـردای. آشـامید را شـیر سـپس،. امخریـده خود
 روز، درازی و هـوا گرمـی جهـت بـه !خـدا پیامبر ای: کرد عرض و آمد خدا

ر بازگرداندیـد! پیـامب پیکـی همـراه را آن شـما امـا ؛فرسـتادم برایتـان شیری ظرف
ل  َاْن ََل َتَکَل ِاَل  َط »فرمود:  خدا س  ِمَرِت الرُّ ِلُ ا  ََ  بـه 1:َوََل َتْعَمَل ِاَل  َصاِلحا   با  یِّ ِب

 انجـام نیک، کار جز و نخورند حالل جز که اندیافته فرمان پیامبران همین، سبب
 .«ندهند

 تربیت دینی ج.

اورهای دینـی اسـت. ترین عوامل کاهش بزهکاری جوانان، تقویت بیکی از مهم
 هدربـار یعلـ. کندیمی، تعهد جوانان و نوجوانان را به دین بیشتر نیدباورهای 

دیـن، از  2:الـّدین  َیعِصـم»فرماید: بازدارندگی دین از انجام کارهای ناشایست می
 .«داردلغزش باز می
وا »فرمایـد: ها میهای دینی در جلوگیری از ناهنجارینقش آموزه هخداوند دربار

ْنه ِْ  لصا  طا ِإنا   لصا  طا تا ِق
ْحشاِء وا  ْلُمْنكر یأا ِن  ْلفا به درستی کـه  ،نماز به پا دار 3:عا

 .«داردنماز، انسان را از فحشا و بدی باز می
 باد ششوم و بواد شوروت بواد  ز

 

 4بوورد او  ا کووه نبووود اهوو  نموواز 
 

معتقدنـد کــه  نظرانبســیاری از صـاحب ،شـدههـای انجامبـا توجـه بــه پژوهش
؛ زیـرا شـوندهایی مانند بحـران هویـت میآسیبی، کمتر دچار مذهبهای گروه

کند و این امـر، بـه کـاهش جویی و خیرخواهی افراد را اشباع میدین، میل کمال
                                                           

 .88، ص ۶؛ ج روح البیانتفسیر  . اسماعیل حقی؛1
 .8۶؛ ص غرر الحکم و درر الحکمتمیمی آمدی؛  . عبدالواحد2
 .۴۵عنکبوت: . 3
 .۳7۹7ل، بیت ؛ دفتر اّو مثنوی معنوی. مولوی؛ 4



   209  نقش والدین در تربیت فرزندان

 

 ،اســاسبــراین .گــرددهــای اجتمــاعی و اخالقــی منجــر میبســیاری از انحراف
وای بـه فرزنـدان » فرمـود:دیـد، میوقتـی بع ـی کودکـان را می پیامبراکرم

ای رسـول خـدا! از پـدران »عـرض شـد: « آخرالزمان، از روش ناپسند پدرانشان!
یـک از فـرای  از پدران مسلمان که به فرزندان خـود هـیچ نه»فرمود: « مشرک؟

آنان قانع هستند. من، از ایـن  هبارآموزند و به ناچیزی از امور مادی دردینی را نمی
 1.«و آنان نیز از من بیزارمردم بری و بیزارم 

 نوشت:  حسنبه فرزندش امام  ح رت علی
در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خدای عزیز و بزرگ را همراه با تفسیرش 
و شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام را بـه تـو تعلـیم دهـم و بـه چیـز 

  2.دیگری نپردازم
منکـر توصـیه ازو نهـی معـروفبـهرامـلقمان فرزنـدش را بـه نمـاز و همچنین، 

ا ُبنا »نماید: می ذرِ  یَّ يا ِن  ْلُمنكا ْعُروِف وا ْن ا عا ْأُمْر ِباْلما طا وا ِْ  لصَّ ا ِق
پسـرم! نمـاز را  3:أا

 .«کن منکرازو نهی معروفبهرامو  برپا دار
های دینی فرزنـدان ، به تعلیم آموزهمادرها، برخی پدر و حاضرمتأسفانه در عصر 

 ،ی مختلـف زنـدگی مـادیهـامهارتدهند و برای یادگیری ش اهمیت نمیخوی
سـازی بـه نهادینه امـا ؛کننـدبرای کودکان و نوجوانان خویش هزینه بسـیاری می

 اند!تفاوتتوجه یا بیمعارف دینی و معنوی آنان، کم
 موعظه د.

ها و گـرایش بـه عملی است که در انسان حالت بازدارنـدگی از بـدی ،«موعظه»
                                                           

 .۶2۵، ص 2؛ ج هوسائل الشیععاملی؛  شیخ حّر . 1
 .۶8، ص ۱۶ج  همان؛. 2
 .۱7 لقمان: .3
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اتصـاف  هشوید و آدمی را آمادکند و سختی را از دل انسان میخوبی را ایجاد می
تقویـت  موعظـه، اصـالح ومهـّم عرصه هـای  کند. یکی ازبه کماالت الهی می

ی فکـری فرزنـدان را هاسـاختزیر ،زیرا ایـن امـر؛ عقاید و باورهای دینی است
و دوری از شـرک توصـیه لقمان فرزندش را بـه توحیـد  ،روایناز .دهدیمتشکیل 

 :دکنیم
ذ ذا ُبنا ِعُظُ  يا ُهوا يا اُن اِلْبِنِ  وا الا ُلْقما ِإْذ قا ٌْ  یَّ وا ُظْلذ ذْركا لا ذِ  ِإنَّ  لشِّ الا ُتْشذِرْك ِباللَّ

 ٌْ ِظي کـه او را درحـالی]هنگامی را که لقمـان بـه فرزنـدش  [به خاطر بیاور] 1:عا
ر مـده کـه شـرک، ظلـم پسرم! چیزی را همتای خدا قراگفت:  ،[کردیمموعظه 

 .بزرگی است
 مهرورزی .ه

در تربیـت کودکـان و نوجوانـان دارد. کودکـان، بیشـتر از نقشی کلیـدی محبت، 
ترها به محبت نیاز دارند. آنان چندان تـوجهی ندارنـد کـه در کـوخ زنـدگی بزرگ

حساسـیت  ،نـهدر این جهت که محبوب دیگران هسـتند یـا  ، اماکنند یا کاخمی
ــزون ــد. اف ــت در مقاوم دارن ــر آن، محب ــر ب ــان در براب ــان و نوجوان ــازی کودک س

به همـین جهـت، از علـل بزهکـاری کودکـان و  .ها بسیار مؤثر استناهنجاری
جزء  محبت به کودکان را تیبنوجوانان، فقر عاطفی شمرده شده است. اهل 

 فرمود:  صادق. امام اندمعرفی کردهبهترین اعمال 
عمل نـزد تـو برتـر اسـت؟ خداونـد فرمـود: گفت: خدایا! کدام  یموس

ام ام ]و بر یگـانگیداشتن کودکان؛ زیرا آنان را با توحید خود سرشتهدوست
 2.گردانمها را بمیرانم، با رحمتم به بهشتم داخل میآفریدم[ و اگر آن

                                                           
 .۱۳ :لقمان .1
 .2۳7؛ ص مکارم األخالقطبرسی؛ ف ل بنحسن. 2
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در جهـانی ی بر کودکـانی کـه در جنـگ دوم اگستردهپس از تحقیق « آنا فروید»
 هو موشـک در روحیـ به این نتیجه رسید که اثـر جنـگ ،ده بودندکنار خانواده مان
از خطـر دوری از خانـه و محرومیـت از مهـر  ترکوچـکو  کمترکودکان، بسیار 

 1مادری و محبت پدری است.
 پایبندی والدین به امور معنوی و.

یعنـی  ؛از راهکارهای پایبندی فرزندان به عبادت، پایبنـدی والـدین بـه آن اسـت
شـان فرزنـدان ،ویژه والدین در انجام عبادات تقید داشته باشـندبه ،ادههرچه خانو

 : عتقدندبرخی از متخصصین علوم تربیتی م نیز چنین خواهند بود.
 .و مؤثری در تربیت دینی فرزنـدان داردویژه توجه والدین به عبادات، نقش 

دهـد بسـیاری از افـرادی کـه در بزرگسـالی نسـبت بـه تحقیقات نشان می
اعتقـاد بـه دیـن و دهنـد، بـیسستی و کـاهلی از خـود نشـان می ،داتعبا

تـوجهی و یـا عـدم تقیـد والـدین بیبه جهـت بلکه  ؛تکالیف دینی نیستند
 ،موقـع تکـالیف دینـی و عبـادی اسـت. از سـوی دیگـرنسبت به انجام به

زیـرا  ؛پذیرنـدهای عبادت والدین از آن تأثیر مـیفرزندان با مشاهده صحنه
تفکر و تعلـیم، وسـایلی هسـتند کـه بـه انسـان قـدرت تشـخی  تجربه، 

  2.دهدمی
ویژه اقامه نماز در معرض دید و مشاهده کودک انجـام گیـرد، اثـر اگر عبادت، به

دنبال دارد. افزون بر تأثیر روحی و روانی، موجب تشـویق ای را بهتربیتی و سازنده
ین اّول. کودکان خواهد شدز و ترغیب کودک به یادگیری و انجام آن عمل عبادی نی

داری و ارتباط معنـوی بـا خـدا را در محـیط خانـه از طریـق و بهترین درس دین
                                                           

 .27۱ص ، 2 ج؛ فی رحاب القرآنآصفی؛ محمدمهدی . 1
 .8۱؛ ص های تربیت در اسالمل و روشاصو ؛احمدی احمد .2
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  1برند.مشاهده عملکرد والدین به ارث می
کنند پـدر و مادرشـان بـه امـور مـذهبی وقتی که کودکان و نوجوانان مشاهده می

دهنــد و یت فــراوان نشــان منظر دارنــد و بــه عبــادات اهمیــحساســیت و دقــت
خود بـه ایـن ال دارنـد، خودبـههای مذهبی و مراسم عبادی شرکت فعدرمناسبت

 2کنند.می پیدا عالقه و نشاط احساس ،اموردست 
جنبه عملـی پیـدا کنـد،  ،های دینیاگر در محیط خانه، تکریم به ارزش بنابراین،

رفـت صورت آگاهانه شکل خواهد گزمینه گرایش به اعمال عبادی در کودکان به
بـر تهـذیب و خودسـازی افزون و با پرورش و تقویت روحیه عبادی در فرزندان، 

ها و تکالیف، بیشتر خواهـد شـد. البتـه برای پذیرش مسؤلیتها آن آنان، آمادگی
بـه وجـود  و دوگـانگی تناق  ،بین گفتار و عملشان کهوالدین باید مراقب باشند 

 .از نادرست نشود فرزند دچار سردرگمی در تشخی  درست تا نیاید

                                                           
، بهـار و ۵، ش های تربیتـیاسالم و پژوهش ؛«تربیت عبادی کودکان»حسن ملکی و دیگران؛ . 1

 .۱۱7، ص۱۳۹۰تابستان 

 .۱۶8؛ ص بیتحقوق فرزندان در مکتب اهل. محمدجواد مروجی طبسی؛ 2



 

 

 

 احسان به والدین
يِن ِإْحساناً » اُه وا ِباْلو ِلدا ْعُبُدو  إالَّ ِإي  الَّ تا ک أا ب  ضی را  1«وا قا

 اشاره

و روایات مورد تأکید قرار گرفته، احسان بـه  2های اسالم که در قرآنیکی از آموزه
مقبـول برابـری  بـا حـّج  ،که نگاه مهربانانه بـه والـدینجا آن تا ؛پدر و مادر است

با خشـنودی و خشـم پـدر و مـادر همـراه  ،رضایت و غ ب خداوندو  3کندمی
ذیل، جایگاه و منزلت والدین را چنین نشـان  هخداوند بزرگ در آی 4گردیده است.

 دهد: می
نَّ ِعْنذدا  ْبُلغا ا يا يِن ِإْحسانًا ِإمَّ اُه وا ِباْلو ِلدا ْعُبُدو  إالَّ ِإي  الَّ تا ک أا ب  ضی را ذرا وا قا کا  ْلِكبا

ْواًل كريمًا وا  ُهما قا ْرُهما وا ُقْل لا ْنها ُهما ُأف  وا ال تا ُقْل لا َا  تا ْو ِك ُهما  ُدُهما أا أاحا
يذانی  بَّ مذا را ْمُهمذا كا بِّ  ْرحا َِ وا ُقذْل را ذ ْحما لِّ ِمذنا  لرَّ  َ نا ا  ل ُهما جا ٍْ لا  ْخِف

غير ً  بـه پـدر و مـادر نیکـی  و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و 5:صا
                                                           

 .2۴. اسراء: 1
 .2۳؛ اسراء: 8۳. بقره: 2
 .۳2۴؛ ص مشکات االنوارترجمه طبرسی؛ علی . 3
 همان.. 4
 .2۴. اسراء: 5
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پیـری رسـند،  هـا، نـزد تـو بـه سـّن کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هـر دوی آن
فریـاد مـزن و گفتـار لطیـف و  ایشـانها روا مدار! و بـر کمترین اهانتی به آن

ت و هـای تواضـع خـویش را از محبـو بال بگـو! نسنجیده و بزرگوارانه به آنا
مـرا در  ایشـانگونـه کـه : پروردگارا! همانفرود آر و بگو هالطف، در برابر آن

 .ده کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار

 تفسیر

دادن آن است؛ چه با سخن باشـد و چـه به معنای امر به کاری و فیصله ،«قضی»
ركِ » هواژ 1.عملبا  ْر »کلمه  و 2سالیبه معنای بزرگ ،«با ْنها بـه « نهـر»از ریشه  «ال تا

 معنـای بـه 4م ـارع فعل اسم ،«ُأف  » کلمه 3جاندن است.معنای زجر، منع و رن
 صـوتی معنـای و بـه اصـوات اسـمای از گوینـدمی نیز برخی 5.است «ات جر»

 شـدهگفتههمچنین،  6کند.می( کردنناراحت و آزردنضجر ) بر داللت است که
 7رود.به معنای فریاد زدن  نیز به کار می« اف» هاست واژ

 محورها

 پدر و مادر  اماحتریگاه جا .1

 هایمسـئولیت بـار تمـام کـه زحمـتکش و فـداکار انسان عنوان دوبه مادر و پدر
                                                           

 .«ق ی»؛ ماده المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی؛ محمد بنسینح. 1
 .«کبر»؛ ماده همان. 2
 .2۳۶، ص ۵؛ ج لسان العربمنظور؛ ابنمکرم بنحمدم. 3
 .2۵۶ص  ،۴؛ ج مبادی العربیه. رشید شرتونی؛ 4
 .۱87، ص 2؛ ج اعراب القرآن الکریممد حمیدان؛ عبید الدعاس و احمد محاحمد . 5
  .2۵2، ص ۳؛ ج أنوار التنزیل وأسرار التأویلعمر بی اوی؛ بن. عبدالله6
 7۵.7، ص ۱2؛ ج تفسیر نمونه ؛و دیگران مکارم شیرازیناصر . 7
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 برخـوردار واال و خاصی جایگاه از خداوند نزد در، دارند دوش بر را فرزند تربیت
 هـاآن تکـریم و اطاعـت لزوم بر، کریم از قرآن آیه چندین در کهطوریبه هستند؛

نیکـی بـه  .اسـت دهگردیـ تأکید هاآن منزلت و مقام یترعا بر و شده داده فرمان
در چهار سوره از قرآن بالفاصله پس از توحیـد قـرار گرفتـه اسـت. ایـن  ،والدین

در  1گذاری اسـالم بـرای پـدر و مـادر اسـت.بودن، بیانگر میزان احترامردیفهم
 خوانیم:آیات ذیل می

يذ  ْعُبُدونا ِإالَّ  للَّ ا وا ِباْلو ِلدا  مـادر و پدر به و نپرستید را خدا جز 2:ِن ِإْحساناً ال تا
 کنید. احسان

يِن ِإْحساناً ذ  ياًا وا ِباْلو ِلدا  بپرسـتید را خـدا و 3:و  ْعُبُدو   للَّ ا وا ال ُتْشِركو  ِبِ  شا
 د.نمایی احسان مادر و پدر به و مگردانید شریک او با را چیزی و
ياًا وا ِبالْ ذ  الَّ ُتْشِركو  ِبِ  شا يِن ِإْحساناً أا  مدهید قرار شریک او با را چیزی 4:و ِلدا
 کنید. احسان مادر و پدر به و
ْعُبُدو  ِإالَّ ِإيَّ ذ  الَّ تا ک أا ب  ضی را يِن ِإْحساناً وا قا  مقـرر و پروردگـارت 5:اُه وا ِباْلو ِلدا

 .یدنمای نیکی مادر و پدر به و نپرستید را او جز که داشت

 نیکو گفتار .2

شـود. قـرآن از برابر والدین، احسان و احترام به آنان محسوب می دری گفتارنیک
ُقذْل »انزجار از والدین باشد، نهی کرده است:  هترین سخنی که نشانکوچک َا  تا

                                                           
 .781؛ ص مانه .1

 .8۳: . بقره2

  .۳۶: نساء .3

 . ۱۵۱: . انعام4

 .2۳. اسراء: 5
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ُهما ُأف    بـارهدر ایـن  امـام صـادق .«مـدار روا هـاآن بـه اهـانتی کمتـرین 1:لا
خداونـد از آن نهـی مـی ای کمتـر از ُأف وجـود داشـت،اگر کلمـه»فرماید: می

  2.«مودن
ام خارج شدم و به خانـه گوید روزی از مح ر امام صادقمهزم میبنابراهیم

رفتم. با مادرم مجادله کردم و سخن خشـن و ناهنجـاری بـه او گفـتم. فـردای آن 
حرفـی زده کـه آن روز، دوباره به نزد ح رت مشرف شـدم. هنگـام ورود، بـدون

 د: باشم، امام به من فرمو
دانـی ای پسر مهزم! شب گذشته با مادرت تند و خشن صحبت کردی. آیـا نمی

اش ظرف غذای تو بوده اسـت. ها منزل و آغوشش گهواره و سینهشکم او مدت
 3.تندی سخن گفتی؟ دیگر چنین رفتار مکنچرا با او به
مبعوث به رسالت شد، دستور گرفـت کـه در برخـورد بـا  هنگامی که موسی

زبان نرم سخن بگوید. از سبب این فرمان پرسـید. پاسـخ شـنید کـه او فرعون با 
کـردن تـو پانزده سال زحمت تو را کشید و از ایام شیرخوارگی تا جوانی برای بزرگ

پدری دارد و تو نبایـد بـا او بلنـد  او به تو حّق  ،بنابراین .ل رنج و مشقت شدمتحم
 4.نشان دهیخشونت  در برابرشصحبت کنی و 

 یفروتن .3

اخالقی، فروتنی در برابر والدین اسـت. خداونـد متعـال در مهّم وظایف  یکی از
لِّ ِمذنا »فرماید: اش چنین میآخرین کتاب آسمانی  َ نذا ا  لذ ُهمذا جا ٍْ لا وا  ْخِفذ

                                                           
 .2۳. اسراء: 1
  .۳۴۹، ص 2؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد2
  .72، ص ۴7؛ ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 . ۴78؛ ص نظام خانواده در اسالمحسین انصاریان؛ . 4
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َ ْحما   .«های تواضع خود را در برابرشان از محبت و لطف فرود آرو بال 1: لرَّ
 د: گویباره میایندر عالمه طباطبایی

در تواضـع و خ ـوع زبـانی و  هکنایه از مبالغـ ،گستردن(ف  جناح )پروبالخ  
پـر خـود  و شده که جوجه بال ای گرفتهاز همان صحنه ،عملی است و این معنا

ساختن غـذا کند تا مهر و محبت مادر را تحریک نموده و او را به فراهمرا باز می
( کـرده را  «جناح»کلمه  ،وادار سازد. به همین جهت ل  ناح  الـذُّ مقّید به ذّلت )ج 

ی وگوگفـتشود: انسان در معاشرت و معنای آیه چنین می ،اساسایناست. بر
رو شـود کـه والـدین تواضـع و خ ـوع او را هبایـد طـوری روبـ ،با پدر و مادر

دارد و نسـبت بـه احساس کنند و بفهمند او خود را در برابـر ایشـان خـوار مـی
  2.داردایشان مهر و رحمت 

أن المقصــود مــن هــذا الکــالم المبالغــه فــی تعظــیم »نویســد: فخــر رازی می
اند: یکی از مراجع بزرگوار نجف اشرف که هر روز برفـراز منبـر گفته 3.«الوالدین

شدن گفت، روزی بر زمین نشست و شروع به تدریس کرد. پس از تمامدرس می
سـخ داد: امـروز پـدرم کـه در درس، شاگردان از سبب این کار پرسیدند. استاد پا

کشاورزی دارد، به مجلس درسم آمده بود و من نخواسـتم بـاالتر از او  هایران پیش
 4بنشینم.

 شناسیحق .4

ای فطری و مـورد تأکیـد عقـل اسـت. در عـرف نیـز نعمت، مسئلهتشکر از ولی
                                                           

 .2۴. اسراء: 1
 .8۱، ص ۱۳؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ . 2
 .۳2۶، ص 2۰؛ ج غیبمفاتیح الابوعبدالله فخرالدین رازی؛ . 3
 .2۰۹27۰؛ کد خبر: آنالینقدس . ر.ک: پایگاه خبری4
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شود. بـه همـین جهـت، خداونـد امری پسندیده و مطلوب تلقی می ،قدرشناسی
هـای مـادر در دو سـال بـارداری و شـیردهی، ها و رنجیان زحمتاز بد متعال بع

 د. کنیمداشتن زحمات او سفارش پاس بهفرزندان را 
قرآن کـریم شـکرگزاری در برابـر پـدر و مـادر را در ردیـف شـکرگزاری در برابـر 

ِن  ْشذ»ی خدا قرار داده است: هانعمت يذِ  ... أا ْنسانا ِبو ِلدا ا  ْْلِ ينا صَّ ی وا ِلذُكْر وا وا
در  .«گـوی شکر را مادرت و پدر و من ...که کردیم انسان را سفارش و 1:يکِلو ِلدا 

 فرماید: سوره احقاف نیز می
ما به انسان سفارش کردیم که بـه پـدر و مـادرش نیکـی کنـد، مـادرش او را بـا 

گـذارد و دوران حمـل و از شـیر یمکند و با ناراحتی بر زمین یمناراحتی حمل 
 ،برسـد سـال چهل به و خود کامل ماه است. آن زمان که به رشدفتنش سیبازگر

گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتـی را کـه بـه مـن و پـدر و مـادرم یم
ای انجام دهم که از آن خشنود باشـی و فرزنـدان یستهشاآورم و کار  جاهب ،دادی

 2 .مرا صال  گردان
 فرمود:  امام رضا

 .فرمان داده که بندگانش از او و از پدر و مادرشان تشـکر نماینـد خداوند متعال
 درهرکس پدر و مادرش را شکرگزار نباشد و به زحمات آنان ارج نگـذارد،  ،پس
  3.از خدای خویش هم سپاسگزاری نکرده است واقع

کنـد کـه مـردی نقـل می حدیثی به این م مون از پیـامبر اکـرم ،سید قطب
داد. طـواف مـی بـود و ه بود و مادرش را بـر دوش گرفتـهمشغول طواف خانه کعب

                                                           
 .۱۴لقمان: . 1
 .۳2۵، ص 2۱؛ ج تفسیر نمونه؛ و دیگران ر.ک: ناصر مکارم شیرازی ؛۱۵. احقاف: 2
  .۹۱، ص 2؛ ج عیون أخبار الرضا. شیخ صدوق؛ 3
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مادرم را با ایـن کـار  را در همان حال مشاهده نمود. عرض کرد آیا حّق  پیامبر
بـه هنگـام ]های او را خیر، حتـی یکـی از نالـه»آن ح رت فرمود:  ؟انجام دادم

 1.«کندجبران نمی [وضع حمل
شـدت او در فراق مـادرش به ،رفت از دنیا که مادِر شیخ مرت ی انصاریآنگاه

ریخـت. جان مادر زانوی غم زده و اشک مـاتم میگریست و در کنار پیکر بیمی
جـویی اظهـار عنوان دلوی تسـلیت گفـت و بـه ، بـهیکی از شاگرداِن نـزدیکش

داشت: جناب استاد، برای شما با این مقام علمی، شایسته نیست برای درگذشت 
ایشـان  !تابی کنیدطور اشک بریزید و بیاین ،یان رساندهپیرزنی که عمرش را به پا

 فرمود: در پاسخ 
گویا شما هنوز به مقام ارجمند مادر واقف نیستید. تربیـت صـحی  و زحمـات 

ترقـی و  هزمینـ ،یـه اواّولمـرا بـه ایـن مقـام رسـانید و پـرورش  ،فراوان این مادر
قـاِت مـن، مرهـون همـه توفیاین ،پیشرفت را در مـن ایجـاد کـرد. در حقیقـت

 2های مشفقانه و مخلصانه این مادر است.زحمات و تالش

 از والدین اطاعت .5

ــرآن ــت از یــتباهل و ق ــدین اطاع ــد.را حتمــی می وال ــی دانن ــام عل  ام
ـلِّ َشـی» :فرمایدمی ِطیَعه  ِفـی ک  ْن ی 

َ
ـِه َفَحقُّ اْلَواِلِد َعَلی اْلَوَلِد أ ٍء ِإَل  ِفـی َمْعِصـیِة الل 

ْب   او از خدا، در معصیت یز جزچهمه در که است این ،فرزند بر پدر حّق  3:َحاَنه  س 
ــت ــد اطاع ــوی .«کن ــدازس ــدان دارن ــه فرزن ــل زحمت ،دیگر، آنچ ــای حاص ه

                                                           
تفسیر ؛ و دیگران شیرازی ناصر مکارم .۳۱8، ص ۵؛ جفی ظالل القرآن؛ شاذلی قطببنسید. 1

  . 8۰، ص ۱2؛ ج نمونه

 .228؛ ص پدر، مادر، شما را دوست دارمنیا؛ . عبدالکریم پاک2

 .۴88ص ، ۳۹۹حکمت ؛ البالغهنهج. سید رضی؛ 3
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 .فرسای والـدین اسـت و فرزنـدان وجـود خـود را مـدیون ایشـان هسـتندطاقت
دن کـربرداری از کسـی کـه عمـرش را صـرف بـزرگاساس، عقل نیز فرمانبراین

 داند.فرزندش کرده است، الزم می
ــه ــدین ب ــت از وال ــاداش تالشاطاع ــرین پ ــرز عنوان کمت ــان، دارای م ــای ایش ه

 آنان، مخـالف اصـول عقایـد، دسـتور خـدا و هخواست کهجا آن مشخصی است.
هـا ضـروری پذیری در قبال امر و نهی آننباشد، فرمان دیگران حقوق هکنندنق 

 سـایر و همسـر، فرزنـدان مسـّلم انگاشتن حقـوق نادیده که است. بدیهی است
 پـدر بـه رسانیخدمت هبهان دیگران به اذیت و نیز آزار ایمانی و خواهران و برادران

خداوند در قـرآن  .است شده گناه شمرده بلکه در پی نداشته، ثوابی تنهانه مادر، و
 فرماید: کریم می

ذا  ْن ُتْشِرکا ِبذی ما لی أا د کا عا اها ذا وا وا ِإْن جا ذ ا ُتِطْعُهما َا  ٌْ ذکا ِبذِ  ِعْلذ ذيسا لا لا
ْعُروَاً  ْنيا ما ی  لد  َِ ا  اِحْبُهما تو بکوشـند کـه چیـزی را کـه بـه  و اگر در حّق  1:صا

هرگـز از  ،آن علم نداری، شریک من قرار دهـی [الوهیت و ربوبیت و قداست]
  .نیکی معاشرت نمابه نها اطاعت مکن و در دنیا با آناآن

 گوید: ل این آیه چنین میفخر رازی ذی
مـا إذا ، أ  الّلهِ  ةِ طاع   ُک ْر یها ت  فِ  ْن کُ ی   ْم ما ل   ة  م  ما الزِ هُ ت  طاع   و   ة  ب  ما واِج هُ ت  م  ْد ِخ  عنی أن  ی  

تـا  ،واجـب و اطاعـت از آن دو ،خدمت به پدر و مادر 2:ماهُ ْع ِط ال تُ ف   ی إلیهِ    أفْ 
اما اگر منجـر  ؛ی استآن زمان که ترک اطاعت خداوند نباشد، واجب و ضرور

 .به ترک اطاعت پروردگار شود، نباید از والدین اطاعت نمود
خوشـحال بـودم. بـه  ،گوید مسیحی بودم، مسلمان شدم و از این اتفاقزکریا می

                                                           
 .۱۵. لقمان: 1
 .۱2۱، ص 2۵؛ ج مفاتیح الغیب؛ ابوعبدالله فخرالدین رازی .2
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رسـیدم. آن ح ـرت فرمـود: اگـر  مکه رفتم و به خـدمت ح ـرت صـادق
آن  ا مسـلماِن تنهـ و ام مسیحی هستندبپرس. عرض کردم: خانواده ،پرسشی داری

کنم؛ ناچار با آنان زنـدگی مـیخانواده من هستم. مادرم نیز کور شده است. من به
غـذا شـوم و از هـا همزیرا پدر و مادرم جز من کسی را ندارند. دوست دارند با آن

خورنـد؟ ظرف آنان آب بخورم. ح رت فرمود: پدر و مادرت گوشت خوک می
از آن »اسـی دارنـد؟ گفـتم: نـه. فرمـود: گفتم نه. آن ح رت پرسید: با خوک تم

خانه بیرون مرو؛ از پدر و مادرت جدا مشو، به مادرت خدمت کن و کارهایش را 
حالل الهی اسـت؛  اطاعت از والدین، دایر مدار حرام و ،اساسبراین 1.«انجام ده

 اطاعت نمایید. نها باشید و از آنایعنی اگر والدین حرامی مرتکب نشوند، با آن

 مک مالیک .6

احساِن به والدین، انفاق است. انفاق، محبِت نـاچیزی در مهّم های یکی از جنبه 
مـادر اسـت. اگرچـه پـاداش مـالی، شـب فرسای پدر وهای طاقتبرابر زحمت

کنـد و جـوانی و هـایش را جبـران نمیهای مادر و لقمه از دهـان گرفتننخوابیدن
گردانـد، لـیکن کـرده، بـه او بازنمی ای را که برای بالنـدگی فرزنـد هزینـهزیبایی
 رفتاری و قدردانی فرزند است: ای از نیکنشانه

کا يا  ُلونا ْْ  اما  ُقْل  ْنِفُقونا يُ   اذا ما  ْساا ْقُت ْنفا ير   ِمْن  أا ِلْلو ِلدا  خا  چه پرسندمی تو از 2:ينَا
 [معنـوی و مادی سودمند هسرمای و] نیکی و خیر هر: بگو کنند؟ انفاق ی راچیز

  .باشد مادر و پدر برای باید ،کنیدمی قانفا که
مرهـون  ،تی بر والدین ندارد؛ زیـرا تمـام هسـتی اوفرزند با این عمل، منّ در واقع، 

 والدین است.
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ْنَت » فرماید:باره چنین میایندر پیامبر گرامی اسالم
َ
َُ  َو  أ َُ  َمال  ِبیـ تـو و  1:ِِلَ

 فرماید: در بیانی دیگر می یا و« .ازآِن پدرت است ،اموالت
خداونـد بـرای شـما هسـتند. خـدای متعـال بـه هـرکس کـه  هفرزندانتان، هدی

کنـد. هرگـاه شـما نیـاز بخواهد، دختر و به هرکس که بخواهد، پسـر هدیـه می
  2.داشته باشید، فرزندانتان و اموالشان برای شما هستند

رزنـد در کمک به والدین بایـد بـه میزانـی باشـد کـه زن و فکه این توجهقابل هنکت
مردان با اسـتناد بـه واجـب حقوقشان ضایع نشود. برخی از م یقه قرار نگیرند و

بری از پدر و مادر، همواره در خدمت والـدین هسـتند و بـه وظـایف بودن فرمان
خـود  هکننـد و از نیازهـای خـانوادتـوجهی میخود در قبال همسر و فرزندان، بی

ایز نیست؛ بلکه کمک به والـدین و ج ،این امر که ورزند. بدیهی استغفلت می
 باشند. توانند مکمل یکدیگر، مییشتأمین مخارج زندگِی خو

 استغفار دعا و .7

اسـت،  اگرچه دعای والدین برای فرزندان، مورد تشویق و ترغیب اولیای دین
بِّ  ُقذْل  وا » روایات بر دعای فرزندان برای والدین نیز تأکید شده است: در قرآن و  را

ْم  ا ْرحا ا ُهما ما ياِنی كا بَّ ِغير ً  را  کـوچکی در مرا هاآن که گونههمان! بگو پروردگارا 3:صا
  .«ده قرار رحمت مشمول ایشان را ،کردند تربیت

  گوید:می عالمه طباطبایی
 در مـرا ایشـان کـهآنچنان ؛کن رحم را ایشان پروردگارا بگو و" :فرمودکه این در

 و آوردمـی یادش به را فرزند ناتوانی و چکیکو دوران ،"کردند تربیت امکوچکی
                                                           

 .۱۳۵، ص  ۵؛ جالکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد1
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 یـاد به تو ]اند[،شده ناتوان مادر و پدر که دوره این در، سازدمی خاطرنشان او به
 ؛کنـد رحـم را ایشـان سـبحان خدای که بخواه خدا از و باش خود ناتوانی دوره

 1.کردند تربیت اتکوچکی در و نموده رحم را تو ایشان کهآنچنان
ممکن است این سؤال مطرح شود آیا دعا بـرای والـدین بعـد از مـرگ  جااین در 

تـوان چنـین برخی آیـات می ایشان ارزش دارد؟ در پاسخ باید گفت از روایات و
عالمـه  هـا دعـا کـرد.تـوان بـرای آناستفاده کرد که بعد از مرِگ والـدین نیـز می

 و پـدر بـرای نـدفرز دعـایکه این بر دارد داللت ،آیه این»نویسد: می طبرسی
 2.«است مسموع اند،رفته دنیا از که مادرش

بیانگر تأثیر دعای فرزندان برای پدران و مـادراِن از دنیـا رفتـه اسـت.  ،منابع دینی
ا  ْغِفْر لِ » فرماید:خداوند در قرآن کریم می نا بَّ ْوما يُقذوُم وا ِلْلُمْؤِمنينا يا   َّ ی وا ِلو ِلدا را

پدر، مادرم و همـه مؤمنـان را، در آن روز کـه حسـاب  ،نم !پروردگارا 3:اُب  ْلِحسا 
ْهـِد »فرمود:  مرتبتح رت ختمی .«، بیامرزشودمیبرپا 

 
ـ َْ َمـا أ ِت ِإَلـی اْلَمیِّ

ْفَضل  ِمَن اَِلْسِتْغَفارِ ٌة َو ََل َهِدی  
َ
ْحَفٌة أ ْتِحَف ت 

 
ت، ای بـرای مّیـهیچ هدیـه و تحفـه 4: أ

 .«از طلب آمرزش نیست برتر
نیـز ضـرورت هـا آنبعد از مرگ والدین،  دعا و استغفار فرزندان در حّق  ،بنابراین

دوچنـدان به نیکی فرزندان آخرت، نیازشان را  هها از تهیه توش؛ زیرا ناتوانی آندارد
 فرمود:  اکرم . پیامبرکندمی

روی هو روبـ آینـدفـرود میهـر جمعـه بـه آسـمان دنیـا  ،مؤمنان هایروح
 ،التمـاس و در حال گریـه ،حزین ییک با آواید و هرایستنیم هایشانخانه

                                                           
 .8۱1، ص ۱۳؛ ج فی تفسیر القرآن المیزانسید محمدحسین طباطبایی؛ . 1
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ْهلِ َیا : گویندمی
َ
ْلـِد ی َو َیا أ ِبـْ َو َیـا و 

َ
ـی َو َیـا أ مِّ

 
ْقِرَبـائِ ی َو أ

َ
ـوا َعَلیَنـا أ ی اْعِطف 

م   ک  ــْرَحم  ــه  َی ــاِن  1:الل  ــن ای کس ــدانم  !م ــدرم و ایای فرزن ــادرمو ای  پ  و م
 .یامرزدبه ما محبت کنید. خدا شما را ب ،نزدیکانم

آن ای بـر مکاشـفه .از مسـیری بـه قبـری رسـید گذردر حال  عیسیح رت 
ه، بدون توجـ مشاهده نمود.در حال عذاب را صاحب قبر و  ح رت عارض شد

، بـا ن قبر افتـادآح رت به آن گذر بار دیگر، . سال بعد که شتآن قبر گذکنار از 
 و شادمانی نظاره کرد. رحمتدر ، این بار روح آن مرد را مکاشفه رخ دادن حالت

فرزنـدی  ،ایـن مـرد»: چنین بیـان کـردایندو حالت را این تفاوت  سبب جبرییل
 ،آفریـدگار مهربـان .و یتیمی را پنـاه داد کرد بازسازیرا  ایجادهداشت که امسال 

 2.«کارهای نیک فرزندش وی را آمرزید پاسبه

 الناسحق و بدهی پرداخت .8

 النـاس اسـت.حق و بـدهی احسان به والدین، پرداختمهّم موارد  یکی دیگر از
د، نـالله بر عهده دارالناس و حقو یا حق هستند اگر پدر و مادر به دیگران بدهکار

  فرمود: محمدباقرامام . ها را ادا نمایدین آنفرزند وظیفه دارد بدهی و د  
َما الد   یَفِإَذا َماَتا َقَض  َه  یَن َعْنم  ه  َتَبـاَرک َو َتَعـاَلی َبـاّرا   َو اْسَتْغَفَر الل  ه  الل  ب  َما َفیکت   3:َلم 

و بـرای  پـردازدمیهـا را آن هایبـدهی ]فرزند شایسته[ ،درگذشتند دو آنوقتی 
 حســاببه نیکوکــاران هزمــر در او راخداونــد  پــس، طلبــد.میایشــان آمــرزش 

  .آوردمی
امانتی به عهـده دارنـد، یا  بوده خمس یا زکات بدهکارپدر یا مادر اگر همچنین، 

                                                           
 .۱۶۹؛ ص جامع األخبارشعیری؛  محمدبن. محمد1
 .۵88؛ ص قصص األنبیاءالله جزایری؛ . نعمت2
 .۹۹؛ ص الزهد. حسین کوفی اهوازی؛ 3



   225  احسان به والدین

 

 گرامـی اسـالمرسـول  .نمایـدپرداخت می انها را از اموالشبدهی آنفرزند، 
مـا َمْغَرمـا  »: اندهفرمود ،اثر این اعمال نیک هدربار َمْن َحج  َعْن َواِلَدْیِه َاْو َقَضـی َعْنم 

ْبـرار و مادرش حج انجام دهد یا  کسی که به نیت پدر 1:َبَعَثَه الله  َیْوَم اْلِقیاَمِة َمَع اَْلَ
 .«کندمی نشینهمبا ابرار  ،خداوند او را در روز قیامت ،ها را بپردازدبدهکاری آن

 شـده مرتکـب خطـایی یـا شده مشکلیدچار  حیاتشان، زمان در مادر یا پدر اگر
. نماید یاری را والدینش ارواح الزم است کند، حلآن را  تواندمی فرزند که باشند
مـی آشکار بیشتر را مطلب این اهمیت که کندمی نقل را داستانی نیامی عالمه
 :سازد

تهـران داشـت و مهـّم منـاطق  زر، قطعـه زمینـی در یکـی اّیـخ تاجرهاییکی از 
 هـایمغازه ،بـرای مسـجد و در اطـرافش نـدمسجدی بنا کجا آن در خواستمی

بـه وی گفـت:  و تجاری بسازد. یکی از رفقای دنیادوست وی، او را وسوسه کـرد
تجـاری درسـت کـن و  هـایمغازهی بساز و در اطراف آن یتو در این محل سینما

و وسوسـه شـیطانی از  طرفازیـکمال  حّب  درآمد آن را در خیرات مصرف نما.
 .از دنیا رفـتتاجر گذشت و  هاسالطرف دیگر او را به ساختن سینما وادار کرد. 

 .دمان جایبهاز او  ،همان سینما ازجمله اموال زیادی
 هیکی از رفقای قدیمی این مرد تاجر، بازمانـدگان او را بـه خانـ ،در یکی از روزها

بـه  دانیدمیت گفت: آیا آن میّ  هخود دعوت کرد. بعد از صرف غذا، میزبان به ورث
 هـایمهربانی جهتجواب دادند: تو به  ؟امکردهدعوت جا این شما را به دلیلچه 

شـما  میزبان دوبـاره پرسـید؟ آیـا پـدرتان در حـّق  .کنییمی یاز ما پذیرا ،پدر ما
و  کنیممـیما دایمًا ایشان را بـه خیـر و نیکـی یـاد ! گفتند: نه کوتاهی کرده است؟

والدین بر فرزنـد را  از حقوقای شمهمرد میزبان  ،سپس .فرستیممیرحمت بر او 
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وفات پدرتان نیاز او بـه  شد بعد از یادآوربه آنان که آن ویژهبه ؛برای ورثه بازگو کرد
 شما چندین برابر شده است. 

چند روز قبل پـدر شـما را در شـدیدترین عـذاب، خـواب  در ادامه چنین گفت:
: هـر وقـت کـه فـیلم گفـتمیسینما بـود. او  ساختن دلیلبه  ،دیدم. این عذاب

گنــاه و انحــراف  ســویبهرا  ایعــّدهو  دهنــدمینشــان جــا آن دررا  یفســادانگیز
ــه کننــدمیعــذاب  ،آن ســبب ، مالیکــه مــرا بــهشــانندکمی . او از شــما عاجزان
 که این ساختمان را ویران کرده و او را از عذاب نجات دهید. خواستمی

با تعجب و نـاراحتی  ند.سکوت کرد ،پدر هبازماندگان تاجر بعد از شنیدن خواست
و گذشـت  هاهفتـهبگیرند.  یبه همدیگر نگاه کردند و مهلت خواستند تا تصمیم

ی، از نتیجـه یخبری نشد! ایـن مـرد دوبـاره از آنـان دعـوت کـرد و بعـد از پـذیرا
ورثه پاسخ داد: آیـا پـدر مـا ایـن سـینما را احـداث  سؤال کرد. بزرِگ  تصمیمشان

 جهـت ؛ ولی اآلن شدیدًا پشیمان است و بـهآری؟ میزبان پاسخ داد: است نکرده
 ویرا از عـذاب الهـی نجـات دهیـد.  او خواهدمیو از شما  کشدمیعذاب  ،آن

او غلط کرده و باید جزای خطای خود را خودش متحمـل شـود!  ،پسپاسخ داد: 
 این ساختمان را ویران کنیم. توانیمنمیما 

به بـدبختی و  .مرد میزبان از جواب آنان تعجب کرد و در بهت و حیرت فرو رفت
 ،یری کـه انجـام دادهخ کارهایبعد از  گونهتأسف خورد که چ دوستشبیچارگی 

1را به هالکت دچار نموده اسـت. ششرع، فرزندان و خود کار خالِف ارتکاب با 
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  های طالقعوامل و زمینه
ليْ» ميٌع عا ِإنَّ  للَّ ا سا َا ُمو   لطَّ قا  زا  1«وا ِإْن عا

 اشاره

هایی است که در زنـدگی هـر ترین اتفاقانگیزترین و مهمیکی از خاطره ،ازدواج
ترین دهــد. آغـاز ایــن زنـدگی مشــترک، بـا شــادترین و شــیرینروی می انسـانی

اما متأسفانه گـاهی ایـن زنـدگی مشـترک کـه بایـد  ؛لحظات زندگی همراه است
بـه  ،سرشار از لذت، شادی و همدلی باشد، بـه سـردی گراییـده و گـاه در پایـان

خـی علل و عواملی دارد کـه بر ،انجامد. طالقطالق شرعی یا طالق عاطفی می
خدای سبحان تذکر داده است که اگـر رو، ازاین .خداوند نیست هپسندید ،هااز آن

ُمذو  » :تصمیم بر طالق گرفتید، بدانید چیزی بر خداوند پوشـیده نیسـت زا وا ِإْن عا
ليْ ميٌع عا ِإنَّ  للَّ ا سا َا و اگر تصمیم به جدایی گرفتنـد، خداونـد شـنوا و  2: لطَّ قا 

 .«داناست

 تفسیر

ُمو   لطَّ قا » فـراز ازته مهم نک چند زا کـه این : نخسـتآیـدبـه دسـت می« وا ِإْن عا
؛ هاستترین حاللمبغوض ،برخی روایات حالل است؛ هرچند بر طبق ،طالق
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ْبَغَض ِإَلیـِه  ٍء َشیَما ِمْن »فرماید: می امام صادق کهچنان
َ
َوَجل  أ ه  َعز  ه  الل  َحل 

َ
ا أ ِمم 

ََلقِمَن  تر از آنچه خداوند حالل کرده است، چیزی نزد خداوند مبغـوضاز 1:الط 
ُمـواآیه بـه مـردان اسـت ) چون خطابکه این دوم .«طالق نیست ز  تـوان (، میع 

 در طالق، قصد جّدی الزم اسـتکه این سوم گفت طالق به دست مردان است.
ُموا) ز   2.(ع 

ليْ»مهمی که از  هنکت ميٌع عا ِإنَّ  للَّ ا سا این است کـه خـدای  ،شودمی استفاده« َا
خصـوص مـردان کـه طـالق بـه دسـت دهد زنان و مردان و بهمتعال هشدار می

شنوا و داناست و چیزی از او پوشـیده نیسـت؛  ،هاست، آگاه باشند که خداوندآن
همسـرش روا دارد و او را  ناحق طالق دهد، یا ستمی در حـّق اگر مرد به ،روازاین

کـه این یـا و مـتهم سـازد ،ای کـه در او نیسـتویژگـییـا بـه به کاری که نکـرده 
مانـد و بـر خداونـد پوشـیده نمیایـن امـور درستی ادا نکند، وحقوق او را بهحق

ذ ا ُيذ» ؛خداوند مدافع حقوق مؤمنان است ُنذو ِإنَّ  للَّ ذَينا آما ذِن  لَّ ُع عا َِ قطعـًا  3:د 
 .«کنددفاع می ،اندخداوند از کسانی که ایمان آورده

 امحوره

 گسترش طالق .1

 ؛رو بـه افـزایش اسـت ، همچنـاننـرخ طـالق که دهدهای آماری نشان میداده
 در آمـار ایـن و انجامـدمی طـالق بـه مورد یک ،ازدواج چهار هر از کهایگونهبه

 4.رسدمی ازدواج سه یا دو هر از طالق یک به ،تهران شمال مانند مناطقی
                                                           

 .۵۴، ص ۶؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد1
 .۳۵۹، ص ۱؛ ج تفسیر نور. محسن قرایتی؛ 2
 .۳8. حج: 3

4. http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/353016 
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 هازمینه عوامل و .2

 گونـاگونی هایزمینـه و هاریشـه اجتمـاعی، هایناهنجاری گردی همانند ،طالق
 دقتبـه آن عوامـل و هاریشـه است بایسته ،طالق کاهش و پیشگیری برای. دارد

گـردد، هایی را که باعـث بـروز طـالق میدر ادامه، عوامل و زمینه شود. شناخته
 کنیم.بررسی می

 اخالق ی از معنویت ودور الف.

بـا وجـود آن، نظـام خـانواده  ن فقـرات خـانواده اسـت وستو ،اخالق معنویت و
اسـالم بـرای  ،روازایـن .مانـدمـی در امـان از آفت فروریزی و شودمیستحکم م

 ؛ زیـراایمان و اخالق :ددهقرار میتأکید  مهم را مورد جلوگیری از طالق، دو امر
مـذهبی شدن باورهـای کند، سستترین عاملی که بنیاد خانواده را تهدید میمهم

 فقدان معنویت است.  به عبارت دیگر، و اصول اخالقی و
اعتقـاد و  و نـوع توان گفت که در دنیای امـروز، وضـعیت زنـدگیبا قاطعیت می

گسـیختگی پیونـدهای خـانوادگی را فزونـی بخشـیده هماز ،اخالق انسان مدرن
و  منـدی فـردیاست. دنیای مدرن، انسـان را طـوری بـار آورده کـه بـرای او بهره

 نویسد: نیوزویک می ههای شخصی، اصالت دارد. مجلارضای خواسته
ناسـازگاری نیسـت؛ بلکـه  ،سـالههـای ده یـا بیستعلت طالق در ازدواج

و  بیشـترهای دیرین و هوس برای درک لـذت میلی به تحمل ناسازگاریبی
حـاملگی، انقـالب  هـای ضـّد های دیگر است. در عصر قرصجوییکام

ی مفهوم زن، این عقیده میان بسیاری از زنـان قـوت گرفتـه جنسی و دگرگون
داری کـانون خـانوادگی اسـت. که خوشی و لذت، مقدم بر استواری و نگه

جوتر از زن دیروزی اسـت و در برابـر نامالیمـات زن آمریکایی امروز، کام
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 1.تر از مادربزرگ خویش استتحملاجتماعی و معیشتی، کم

 مسردر انتخاب ه نگریسطحی ب.

 امـامهـای طـالق اسـت. نگری در انتخاب همسر یکی دیگـر از زمینـهسطحی
َمــا»فرمایــد: می صــادق ة   ِإن 

َ
ْر  ِقــََلَدةٌ  اْلَمــْرأ ــد     َمــا ِإَلــی َفــاْنظ   هماننــد ،زن 2:َتَقل 

 گردن بر را چیزی چه که باش مراقب ،پس .افکنندمی گردن بر که است گلوبندی
  فرمود: ارزش زن چنیندرباره  آن ح رتن، یهمچن .«افکنیمی

َهـا  َطر  ََ ن  َفَلـیَس  م  ـا َصـاِلَحت  م 
َ
َطٌر ََل ِلَصاِلَحِتِمن  َوََل ِلَطاِلَحِتِمن  أ ََ ِة 

َ
َلیَس ِلْلَمْرأ

َة َبْل ِهی َهََّ َواْلِفض   َ ـَراب   ال ن  َفَلـیَس التُّ م  ا َطاِلَحت  م 
َ
ِة َوأ َهَِّ َواْلِفض   َ یٌر ِمَن ال ََ

َطَرهَ  یٌر ِمْنَماََ ََ َراب    ؛توان تعیین کـردبرای زن، ارزش و بهایی نمی 3:ا َبِل التُّ
و نه برای بدشان؛ زیرا زن خوب، ارزشش با طال و نقـره ها آن نه برای خوب
بلکه از طال و نقره هـم ارزشـمندتر و بهتـر اسـت و زن  ؛شودسنجیده نمی

 ندتر است.از او ارزشم نیزبلکه خاک  ؛بد، ارزشش خاک هم نیست
یکی از معیارهای گزینش همسر  ،«کفوبودن» شودهای دینی استفاده میآموزه از

 داری ودیـن :سطحی زوجـین در عناصـری همچـونیعنی هم ،است. کفوبودن
شناسان بـر معیارهـایی ماننـد: فرهنـگ، سـن و تحصـیل در . امروزه رواناخالق

 نمایند.ازدواج تأکید می
 یسد: نواش میدر نامه یخانم

با جوانی ازدواج کردم که قباًل با او آشنایی نداشـتم.  ،نزدیک یک سال پیش
آیـا  که ببینمخوب او را ولی من آن رو را نداشتم  آمد؛ خانه ما بهدو نوبت او 

                                                           
 .۳22و  2۳۱؛ ص شناسیجامعه. آنتونی گیدنز؛ 1
 .۳۳2، ص ۵؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد2
 .همان. 3
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گفتم وقتـی صـیغه دارم یا نه. با خـود مـی شدوست ،امبه عنوان همسر آینده
بعـد از عقـد کـه بـه  ،نهولی متأسـفا ؛محبت خواهد آمد ،عقد خوانده شد

ام ای به او ندارم. بعدًا موضوع را بـا خـانوادهدیدم اصاًل عالقه ،منزل ما آمد
رو شـدم و گفتنـد: بعـدًا هروبـها آن با مخالفت شدید اما ؛در میان گذاشتم

گـذرد، نـه تنهـا اکنون که یـک سـال از ازدواج مـا می .شویمند میعالقه
دانـد کـه ندارم. شوهرم نیز می نیز دیدن او را بلکه تحمل ،اممند نشدهعالقه

دیگر الزم نیسـت  ؛گوید: من تو را دوست دارمولی می ؛او را دوست ندارم
که تو مـرا دوسـت بـداری و تـو را طـالق نخـواهم داد. واقعـًا دارم از بـین 

ولـی از خـدا ترسـیدم.  ؛روم. چند دفعه خواستم خـودم را از بـین ببـرممی
 1.دانم چه کنمسازم و نمیسوزم و میماند. میم میمثل جهن ،زندگی من

بلکـه مسـایل  ؛یکسـان نیسـتند ،میزان تأثیرگذاری این امـور که ذکر است شایان
اعتقادی، اخالقی و اصالت خانوادگی، اهمیت بیشتری دارند. همگـونی در ایـن 

هـا نیـز زمینـه طـالق را فـراهم امور، موجب استحکام خانواده شده و فقـدان آن
 کند: خواهد کرد. قرآن کریم به کفویت همسران اشاره می

ایمان بیاورنـد و قطعـًا کنیـزی کـه که این تا ؛و زنان مشرک را به همسری نگیرید
شـما  اشزیبـایی هرچند ؛بهتر از زِن آزادی است که مشرک باشد ،است باایمان

د و زنان  کـه این تـا ؛را به همسـری مشـرکان درنیاوریـد باایمانرا به شگفت آور 
که مؤمن است، بهتـر از مـرِد آزادی اسـت کـه  ایبرده، تردیدبیایمان بیاورند. 

  2.مال و ثروتش شما را به شگفت آورد اهرچند ب ؛مشرک باشد

                                                           
  .۹۵؛ ص انتخاب همسر. ابراهیم امینی؛ 1
 .22۱. بقره: 2
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 فرماید: ای دیگر نیز چنین میدر آیه
بيثاُت  بيثينا   ْلضا بيُثونا  وا  ِلْلضا بيثذاِت   ْلضا يِّ  وا  ِلْلضا يِّ  بذاُت  لطَّ يِّ  وا  بذينا ِللطَّ  ُبذونا  لطَّ

يِّ  و زنـان  نـدازآِن زنان پلید ،ازآِن مردان پلیدند و مردان پلید ،زنان پلید 1:باِت ِللطَّ
 .انداز آِن زنان پاک ،و مردان پاک اندپاکازآِن مردان  ،پاک

 گذشت عفو و نبودِ ج.

اگر ایـن امـر رعایـت  باشد و مشکالت موجود حّل  و وگوگفتخانواده باید مرکز 
که میـان زوجـین اخـتالف بـه حتی هنگامی. شودزمینه جدایی فراهم نمی ،دگرد

گیرند، سفارش اسالم این اسـت کـه بـاز طالق قرار می آید و در آستانهوجود می
کننـد و بـا  برطـرفهمسران در مرحله نخست بکوشند خودشان اختالف را هم 

کامـل ضـایت رآن را حل نمایند. اگر به جهاتی از همسر خـود گذشت و سازش 
ممکن گذشت را پیشـه خـود  به جدایی نگیرند و تا حّد تصمیم عجوالنه  ،رندندا

باشـد و شـده اشـتباه دچـار در تشـخی  خـود انسـان زیرا ممکن است  سازند؛
  .قرار داده باشد ی پنهانخداوند در آن خیرناپسند اوست،  را بسا آنچهچه

در اوج  سـازش بـا همسـر گذشـت و دربـاره های دینیهای فراوان آموزهسفارش
 : له استئ، گویای اهمیت و ضرورت مساختالف

ن  ذا أا ْيِهما لا ذْا ا عا ذ ا ُجنا َا ْو ِإْعرا ًضذا  ا ُنُشذوًز  أا ْعِلها ْ  ِمن با َا ا ٌط خا أا ِإِن  ْمرا وا
ْيٌر  ْلُح خا ا ُصْلًحا وا لص  ُهما ْينا ا با و اگـر زنـی، از طغیـان یـا اعـراض  2:ُيْصِلحا

 بـرایو زن یا مرد ]، مانعی ندارد با هم صل  کنند شوهرش بیم داشته باشد
و صل ، بهتـر  [نماید نظرصرفاز حقوق خود،  ایپارهصل ، از رسیدن به 

  .است
                                                           

 .2۶. نور: 1
 .۱28. نساء: 2
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  فرماید:ای دیگر میخداوند متعال در آیه
ذيًاا  ُهذوْ  شا كرا ن تا ذی أا سا عا َا ذِإن كِرْهُتُمذوُهنَّ  َا ْعُروِف  اِشُروُهنَّ ِباْلما عا وا

لا  لل  ُ  يْجعا يًر  كِثيًر  وا يِ  خا شایسته رفتار کنیـد و اگـر از  طوربهو با آنان،  1:َِ
 بسـاچه [فورًا تصمیم به جدایی نگیرید!]کراهت داشتید،  جهتی[ ]به ،هاآن

 .دهدمیچیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار 
ح رت پس از همسرش نزد ح رت شکایت کرد.  نایکی از یاران امیرمؤمن

هــایی کــه در میــان آنــان وجــود دارد، بــه او ســفارش فرمــود: از پــذیرش نق 
ْحِسُنو » ال  وا أا ی كلِّ حا لا دا ُروُهنَّ عا زبـان با زنان در همه حال مدارا کنید، خوش 2:َا
مدارا، بیشترین تأثیر را در اصالح یا  .«خو باشید و در تمام امور نیکی نماییدنرم و

 ازگاری همسران دارد.کم کاستن ناسدست
   ساُ  دو گیتی تف یر اُن دو حرف است

 

ت بووا دشوومناپد موو ا ا  3بووا دوسووتاپد موورود
 

زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در خصوص علـت 
 به قاضی گفت: ،آن

تاکنون یک بار هـم عـذرخواهی .خواهی نمی کنداز من معذرت شوهرم اصالً 
باز هـم حاضـر نیسـت از  ،تی اگر مقصر صد در صد هم باشدحنکرده است. 

 ؛شدت ناراحت کرده و دلـم را شکسـته اسـتمن معذرت بخواهد. بارها مرا به
 ...دست بیـاوردهولی حتی یکبار هم معذرت نخواسته و کاری نکرده که دلم را ب

 ؛همیشه این خودم بودم که گذشت کـردم واز خطاهـایش چشـم پوشـی کـردم
                                                           

 .۱۹. نساء: 1
 .2۰۳؛ ص مکارم األخالق؛ طبرسی ف لبنحسن. 2
 .۵، غزل ۴غزلیات، ص ؛ دیوان حافظالدین محمد حافظ؛ . شمس3
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زن هستم و دوست دارم شوهرم گاهی اوقـات مـرا بـا ایـن حـرف ولی من یک
شوم، مثل بقیه مردها بیاید و از مـن هایش خوشحال کند و اگر از او ناراحت می

معذرت بخواهد. دیگر تحمـل زنـدگی در کنـار چنـین مـردی را نـدارم و مـی
 1.خواهم از او جدا شوم

 وظایفانجام کوتاهی در  د.

از زوجـین  هریـکیی حـدودی تعیـین نمـوده و بـرای اسالم برای زندگی زناشو
ْعُروِف »است: وظایف و حقوق مشخ  کرده  يِهنَّ ِباْلما لا َ  عا ُهنَّ ِمْثُل  لَّ بـرای  2:لا

 قرار داده شـدهنیز  ایشایسته، حقوق هاستآنهمانند وظایفی که بر دوش  ،زنان
کـه در  هایی اسـتبدیهی است یکی از علل و اسباب طالق، نارضـایتی .«است

 ؛آیـدنکردن حقوق و وظایف طرف مقابل، برای زن یا شوهر پدیـد میاثر رعایت
ها در اثر نارضـایتی زن و شـوهرها از مسـئله جنسـی برای مثال، بخشی از طالق

 سازد. کند یا مرد او را بالتکلیف رها میاست؛ یا زن تمکین نمی
از زن و  هریـکحقـوق مخالف است و برای احقـاق  ،رفتار هاسالم با هر دو گون

شـود، نفقـه بـه او راهکار ارایه کرده است؛ اگر زن تمکین نکند، ناشزه می ،شوهر
آمیز های مسـالمتاز راه ،وجودآمدهبه گیرد و در صورتی که ناسازگارِی تعلق نمی

کند و زن را بـه تمکـین بـرای شـوهر وادار برطرف نشود، حاکم شرع دخالت می
ذذ»پــذیرد: التکلیــف رهــاکردن زن را نمیاســالم بهمچنــین، کنــد. می ِإْمسا  اٌک َا

ْسريٌح ِبِإْحسان   ْو تا ْعُروف  أا داری شایسـته همسـر خـود را نگـاه طوربهباید یا  3:ِبما
از ایـن دو  یکهیچمرد  هرگاه .«]و از او جدا شود[یا با نیکی او را رها سازد  و کند

                                                           
 .۵2؛ ص طالق بایدها و نبایدها. نرگس زرین جویی؛ 1
 .228. بقره: 2
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و نه زن را با طـالق بازگردد ی نه به زندگی سالم زناشوی ، یعنیراه را انتخاب نکند
یکی از دو راه را  تا گیردمیبر او سخت  و کندمیپیدا ورود رها سازد، حاکم شرع 

 درآورد.انتخاب کند و زن را از حال بالتکلیفی 
ورزی به یکدیگر و اظهـار ترین وظایف زن و شوهر، عشقیکی از مهمهمچنین، 

ده و کنن، زنــدگی را خســتهبســیار مهــم همحبــت اســت. کوتــاهی در ایــن وظیفــ
کـم کـه کمجـا آن تـا ؛شودحالی را سبب میبی کند و افسردگی وآور میکسالت

 د.آور  می پدیدها میل به جدایی را در آن
 زیـاد و کارهـایبـه مـرد اشـتغال  به همسـر،شوهر  هایاعتناییبی عاطفی،نیاز 

شـده  یبسـیار یهـاسبب جـدایی ،روحی زنو نیازهای غفلت از حال  درنتیجه
 کـه از یکـدیگر جـدا شـدند، زن و مردی 10372از میان  1348است. در سال 

، از زنـدگی و احسـاس پـوچی زدگـیدلعلت جدایی را خسـتگی و  ،زن 1203
 1اند.دانستهشوهر به مسایل عاطفی  توجهیبیو  بیهودگی

 خیانت .ه

 کـاری. پنهاناندمرامهمهمدل و ، رنگهم ر،زن و شوهدر یک خانواده مسلمان، 
درس  ،آنـان رفتـاردیگر اعتماد دارنـد و یکدر روابط آنان راه ندارد و به  ،و خیانت

از زن یا شـوهر بخواهنـد  هریکناکرده اگر خدای .است زندگی برای فرزندانشان
د، قطعًا زنـدگی خـود و ند و خیانت نمایناز اعتماد همسر خویش سوءاستفاده کن

د داد؛ چراکــه عاقبــت نــض نــابودی قــرار خواههمســر و فرزندانشــان را در معــر
نَّ »کار اسـت: خیانتخیانت، بیچارگِی  ذ ا  أا ذِد  الا   للَّ  همانـا 2: لْضذائِنين كيذدا  يها

 .«رساندنمی جاییبه را پیشگانخیانت نیرنگ خداوند
                                                           

 .۱۳7؛ ص آیین همسرداری. ابراهیم امینی؛ 1
 .۵2. یوسف: 2
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 خواهیزیاده و.

ی است که گاهی زن و شوهرها بسیاریکی دیگر از علل و عوامل طالق، توقعات 
بـار پـرده، خواهد هرسال یا هرچند وقت یکبرای مثال، زن می ؛دیگر دارنداز یک

را عوض کند و مرتب لباس، کیـف و کفـش نـو بخـرد و  ون منزلمبل و دکوراسی
کـه اقتصـاد درحالی ؛انتظارش این است که شوهرش او را زیاد به مسـافرت ببـرد

گوی دی مـرد پاسـخد و تـوان اقتصـادهرا نمی هاخواهیخانواده کفاف این زیاده
 و در شـده ها سر گرفته و سبب ناسـازگاریاختالف ،روازاین .توقعات زن نیست

 انجامد. به طالق می ، زندگینهایت
شوهرش به درخواسـت وی که این زنی جوان با مراجعه به دادگاه خانواده، به دلیل

تسـلیم دادخواست نفقه خود را بـه قاضـی  ،پد، سر باز زدهمبنی بر خرید یک آی
 وی در مقابل قاضی پرونده در این خصوص گفت:  .کرد

وگرنـه از  ؛از قبل به شوهرم گفته بودم که باید وسایل مورد نیازم را تهیه کنـد
شود ماهانه مبلغی را به مـن طریق دادگاه دادخواست نفقه داده و مجبور می

 کنم.ولی او نپذیرفت و تصور کرد که شوخی می ؛پرداخت کند
سـال از زنـدگی مشـترکمان  پـنجدارای یک فرزند هستیم و که این اره بهوی با اش

 گذرد، افزود: می
ولی او قبول نکرد  ؛پد بخردبار از شوهرم خواستم که برایم آیبرای نخستین
همـین امـر  ،ای که باعث شد من دادخواست نفقه بـدهملهئو بیشترین مس

هـای مـرا فـراهم سـتهخوا ،سال پنجوقتی حاضر نیست بعد از  زیرا است؛
 باید زور باالی سرش باشد. ،کند

عاشـق زنـدگی و کـه این بـا بیـان ،شوهر وی نیز کـه در دادگـاه ح ـور داشـت
 ، افزود: است شهمسر

های مشـکالت دیگـر و حتـی شود که زمینهباعث می ،این درخواست همسرم
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 مـن ،لاش بگـذرد و در مقابـخواهم از خواستهمی ،بنابراین .طالق فراهم شود
 1 .دهم که بهترین تبلت را برایش خریداری کنمقول می نیز

را « قناعـت»پـس از آن، اهمیـت  هوجودآمدها و اتفاقاِت بهگونه توقعتوجه به این
روزی بـه کردنبسـندهخـود و  حـّق  بودن بـهکند. قناعت به معنای قانعآشکار می

فرمایــد: یم امـام صــادق انــدک باشــد.هرچنـد  اســت؛ حـالل و خــدادادی
 فرمود: همواره می امیرمؤمنان
ْنـَت  یا ْیَسَر َما ِفیَمـا َیْکِفیـَك َو ِإْن ک 

َ
ْنَیا َما َیْکِفیَك َفِإن  أ ِرید  ِمَن الدُّ ْنَت ت  اْبَن آَدَم ِإْن ک 

ِرید  َما ََل َیْکِفیَك  َما ت  ـل  َمـا ِفیَمـا ََل َیْکِفیـَك  ِإن  یـا ای پسـر آدم! اگـر از دن 2:َفـِإن  ک 
 ؛کافی اسـتتو بخواهی، کمترین چیز دنیا برای  ،مقداری که برای تو بس است

اندازه کافی بسـنده نکنـی و راضـی نباشـی، بـدان کـه همـه آنچـه در اما اگر به
 .کندکفایتت نمی ،دنیاست

 شدن حجاب و عفافرنگکم ز.

یکـی دیگـر از  ،های تحصیلی، اداری و تجـاریاختالط زنان و مردان در محیط
پـس از پیـروزی انقـالب  ،های افزایش طـالق اسـت. متأسـفانهترین علتمهم

اما پیامـدها و تـالی  ؛اسالمی، بر ح ور پررنگ زنان در جامعه تأکید زیادی شد
سـازی فاسدهای آن سنجیده نشد و برای پیشگیری از این پیامدهای سوء، فرهنگ

ها، ادارات، دانشـگاه الزم نیز صورت نگرفت. نتیجه این شد که زنان و مـردان در
به صـورت مخـتلط مشـغول کـار و تحصـیل  های اجتماعی،دیگر عرصه بازار و

، در درون ترین غرایـز نهـاده شـدهغریزه جنسی که از فعال ،شدند. طبیعی است
وجودآمـده، زمینـهالی ف اهای شغلی و علمِی بـهبیکار ننشسته و در البه انسان

د. زنان و مردان بـا افـراد زیبـاتر و ثروتمنـدتر گردمیساز افزایش روابط نامشروع 
                                                           

 .2۵، ص 2۱/۹/۹2، تاریخ ۳۰87؛ ش دنیای اقتصاد. روزنامه 1
 .۱۳8، ص 2؛ ج الکافی یعقوب کلینی؛بن. محمد2
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مـیند و راه طالق را در پـیش وشمیزده آشنا شده و نسبت به همسر خودشان دل
 رند.یگ

پیرو تهاجم فرهنگی غرب که بعد از پایان جنگ شتاب گرفت، خورشید حجاب 
و عفاف زنان به سوی افول سرعت گرفت و در دو دهه اخیر به اوج خـود رسـید. 

شـوند سو زنان، بدون حجاب یا با حجاب بد در جامعه آشکار میتی که ازیکوق
، در دیگرازسـویگذارنـد و های خود را برای مردان نامحرم به نمایش میو زینت

های کاری و تحصیلی اختالط مرد و زن نیز وجود دارد، بدیهی است تمام محیط
شـوند و زن خود دچـار می که مردان جذب زنان زیبا شده و به سردی در رابطه با

احساسـی بـین زن و شـوهر،  ـ شدن روابط عـاطفیها و کماین سردی هدر ادام
 کنند.طالق را انتخاب می

های خـال معشـوقهوهای کاذِب زودگـذر و فریفتگـی در خطبر اساس این عشق
هـا و هـای صـحی  دینـی و اخالقـی، فرهنگرنگ و بدون توجـه بـه مالکرنگ

هـای الزم، بـه ها و کفویتانوادگی و نیز بـا غفلـت از همسـانیو رسوم خآداب 
 هپس از فروکش عشق کاذب، عماًل ادامـ ،ها روی بیاورند و متأسفانهازدواج با آن

هـا و دادگـاهزندگی با عشق دیروز و زن امروزشان را ناممکن دیـده و در محکمـه
 های خانواده به دنبال طالق باشند.

 ماهواره و اینترنت ح.

یکی از ابزارهای مخربی اسـت کـه سـبب ت ـعیف باورهـا و تخریـب  ،اهوارهم
های مسـتهجن، نشـر باورهـای فاسـد، القـای اخالق مردم است. با نمایش فیلم

شـود کـه قداسـت شبهات فراوان، ارایه الگوهـای کـاذب و شـیطانی، سـبب می
دختـران  شود روابط نامشروعخانواده در نگاه بینندگان کاهش یابد و نیز سبب می

طلبی شـکند و تنـوعغیرت مردان را می ،و پسران عادی و نیکو جلوه کند. ماهواره
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از عوامـل و اسـباب افـزایش  ،هااین همهکه بدیهی است  1 کند.جنسی را القا می
 طالق در جامعه است.

 :کم سه تکلیف متوجـه مسـئوالن کشـور و مبلغـان دینـی اسـتباره دستدراین
سازی برای استفاده صـحی  و اره و اینترنت؛ دوم، فرهنگنخست، مهارکردن ماهو

خطـرات و عواقـب شـوم  در خصوصسوم، یادآوری و تذکر  ؛منطقی از این ابزار
 نکردن تقوا در استفاده از این ابزار. مراعات

روشن است که تقوا، تنها در کنترل نگاه و شهوت در ف ـای کوچـه و بـازار و در 
هـا کـه از هـا و تنهاییبلکـه تقـوِا در خلوت ؛شـودمنظر نگاه مردم خالصه نمـی

 یاستفاده نابجا از اینترنت و مـاهواره اسـت، بسـ ،ترین مصادیق امروزی آنبزرگ
ِلـْن ِلـی َقْلَبـُ َو »فرمود:  تر است. خداوند به ح رت عیسیمهم

َ
یا ِعیَسی أ

کِثْر ِذکِرْ ِفی اْلَخَلَواِت 
َ
هـا و در خلوتقلبت را بـرای مـن نـرم کـن  !ای عیسی 2:أ

 .«بسیار به یاد من باش
 هاینشـانه :فرمودشنیدم که می العابدینزیناز امام  :گویدمی یمانیطاووس

کـدام  ،آن پـنج نشـانه خـدا!رسـول  : ای پسرعرض کردم .استچیز پنج  ،مؤمن
  :است؟ فرمود

ـْبر  ِع  ـِة َو الص  َدَقة  ِفی اْلِقل  ِصـیَبِة َو اْلِحْلـم  ِعْنـَد اْلَوَرع  ِفی اْلَخْلَوِة َو الص  ْنـَد اْلم 
ـْدق  ِعْنـَد  دادن در صـدقه ،پرهیزکـاری در خلـوت 3:اْلَخـْوفاْلَغَضَِّ َو الصِّ

بردباری در حـال خشـم و راسـت ،در ناگواری صبر و شکیبایی ،تنگدستی
 .نگام ترسهگفتن 

                                                           
سیمای خانواده . برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه، به مقاله محمدرضا بهروز در کتاب 1

 مایید.نانتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم مراجعه  ،در اسالم
 .۵۰2، ص 2؛ ج الکافییعقوب کلینی؛ بن. محمد2
 .2۶۹، ص ۱؛ ج الخصال ؛. شیخ صدوق3
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 های اجتماعیتلفن همراه و شبکه ط.

، سینماها، وجود ابزاری مانند تلفـن همـراه و هاها، پارکامروزه عالوه بر دانشگاه
سبب شده اسـت ارتبـاط دختـران و پسـران  ،های اجتماعی همچون تلگرامشبکه

های کاذبی شـکل گیـرد. دختـران و پسـران در بسیار آسان صورت بپذیرد و عشق
هـا های مجـازی آنشوند، عشقمرتکب کار حرام میکه این این روابط، عالوه بر

اشویی ایشان نیز تأثیر گذاشته و اسـباب سسـتی و سـردی زنـدگی را در زندگی زن
 انجامد.آورد و گاه به طالق میفراهم می

سازی، ارتقای روحیه تقوا این مشکالت، عالوه بر ضرورت فرهنگ هراه چاره هم
اسالم بیش از هر چیـزی بـر تقـوا تأکیـد کـرده و  ،روازاین .و خود مراقبتی است

ْقو وا ِلباُس »ها معرفی نموده اسـت: ن لباسلباس تقوا را بهتری يذٌر   لتَّ  1.«ذِلک خا
ْْ وا »زن و شوهر را لباس یکدیگر معرفی کرده است:  ،دیگرازسوی كذ ُهنَّ ِلباٌس لا

ُهنَّ  ْْ ِلباٌس لا ْنُت اگـر  ،بنابراین« .هایتان هستیدو شما لباس زن ،شماها لباس زن 2:أا
کنند که حقـوق یکـدیگر را ند، جریت نمیزن و شوهر تقوا داشته و خداترس باش

دهنـد، بـه آنچـه ضایع کنند، گذشت و بخشش را سرلوحه زندگی خود قـرار می
دوزنـد، بـه شـوند، بـه نامحرمـان چشـم نمیقـانع می ،شان کردهخداوند روزی

کنند، حجاب و عفاف خـود را ها نگاه نمیهای مخرب و مستهجن ماهوارهبرنامه
 ،آید و جـز در مواقـع ضـرورینتیجه، آمار طالق پایین می کنند و درمراعات می

کنند. البته تحقـق ایـن امـر، نیـاز بـه کـار فرهنگـی جـدی و اقدام به طالق نمی
ازپـیش احسـاس بیش ،غان دینـیای دارد و مسئولیت ما طالب و مبلّ شدهحساب

 شود.می
                                                           

 .2۶راف: عا. 1
 .۱87. بقره: 2
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 های نابجابهانه ی.

 ؛هی ندارنـدیتوجقابلدرست و  منشأ ،شوندمیکه بین ما واقع  هاییطالق بیشتر»
یعنـی  گیرنـد؛میکودکانه و در اثر لجبازی زن یا شـوهر انجـام  هایبهانهبلکه با 

را ندارنـد کـه  آن ارزش و شوندمیباعث طالق  ،اهمیتبیموضوعات کوچک و 
لـیکن نـادانی و خودخـواهی  ؛کانون مقدس زناشویی از هم بپاشد هاآن سبببه 

 غیـرممکنکه سـازش را  دهدمی مر جزیی را چنان مهم جلوهیک ا ،زن یا شوهر
 مایید:نزیر توجه  هاینمونهبه  .گرداندمی

 دهد.می او را طالق فرزند 5 ، باوجودزنش دخترزاستکه این ی به علتمردـ 
 نـدارد،زندگیشوهرش نیمچـه عـارف اسـت و شـوقی بـه که این زنی به علتـ 

 کند.میتقاضای طالق 
طـالق  تقاضای کند،با یک زن ثروتمند ازدواج  خواهدمیکه این لتمردی به عـ 

 کند.می
 ، تقاضـایهایش را در آستر کتش پنهـان کـردهشوهرش پولکه این زنی به علت ـ

 کند.میجدایی 
اگـر زن و  کـه اسـتاهمیت  غیرقابلقبیل امور جزیی و ایناز غالباً  هاطالق منشأ

زن و مـردی  بدهنـد. ترتیب اثر هابداننباید  ،باشند اندیشعاقبتشوهر با فکر و 
عواقـب امـر و آینـده  نباید عجله کننـد. بهتـر اسـت قـبالً  ،که قصد جدایی دارند

 1.«تصمیم بگیرند ،سپس و بسنجند خوبیبهخویش را 
 عدم پذیرش مدیریت ک.

 همکاری ،هم میان افراد آن اگرچهبه مدیری الیق نیاز دارد و  ،هر نهاد یا سازمانی
 ،کارها اداره نخواهد شـد. خـانواده خوبی وجود داشته باشد، بدون مدیر شایسته

                                                           
 ، به همراه اندکی تصرف در عبارت.۱۳7؛ ص آیین همسرداری. ابراهیم امینی؛ 1
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آن، از اداره دیگـر نهادهـا  هترین نهادهـای جامعـه اسـت کـه اداریکی از بنیـادی
 به مدیریت واحد نیاز دارد؛ زیـرا از هر چیزی، تر است و بیشتردشوارتر و باارزش

 قـرآن .نـدارد ، جایگـاه و مفهـومیدر درون خانه و خانواده جمعیدسته مدیریت
 فرماید: می خانه را بر عهده مرد گذاشته و مدیریت کریم

جاُل  وَّ ُمونا   لرِّ ی قا لا ساءِ  عا لا  ِبما  لنِّ ضَّ ْْ   للَّ ُ  َا ذُه ْعضا لذی با ٍ   عا ْعذ  ِبمذا وا  با
ُقو  ْنفا ْمو ِلِهْ ِمْن  أا کـه  اند؛ بدان سـببزنانامور زندگی  دارعهده ،مردان 1:أا
ی دیگر به خردمنـدی و توانمنـدی بیشـتر ع ند برخی از مردم را بر بخداو

زنـدگی زنـان را  هکه مردان از اموال خود هزینـ روستازآنبرتری داده و نیز 
  .پردازندمی

هایی است که خدای متعال در آفـرینش مـرد به جهت ویژگی ،این حکم اسالمی
 نیروی احساسات و داشتن و عاطفه نیروی بر تفکر قدرت قرار داده است. ترجی 

نقشـه  بـرای خانـه، بتوانـد دهـد تـابه او این توانمنـدی را می ،مرد بیشتر جسمی
 نیکویی مراقبـت وبـه یشخـو خـانواده حریم از و کند طراحی مدیریتی مطلوبی

 .نماید دفاع
 

                                                           
 .۳۴. نساء: 1
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