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ضرورت شناخت روحیات زن و مرد قبل از ازدواج
طیبه نوحی

*

مقدمه

ازدواج ،یکی از چالشبرانگیزترین انتخابها در سراسر زندگیی یدف ددرد اسدز از
همین روسز که ادراد در ازدواج بیش از دیگر انتخابهای خود دقز ،و یاهی از آن
درار میکننگ دقز بیش از حگ از یف سو و سدل انگاری از سدوی دیگدر ،میتواندگ
سبب بروز دشواریهایی در انتخاب شود این امر یکدی از للد تدرخیر در ازدواج و
باال ردتن سن ازدواج شگه اسز در جامعه ما که نه در خانواده ،نه در محیط آمدوز
و نه در رسانه ،به مسرله شناخز رواندی دختدر و رسدر از یکدگیگر در حدگ م لدوب
ررداخته نمیشود ،خأل بزریی در این زمینده احسدام میشدود شدناخز روحیدا
طردین ،میتوانگ یام مؤثری در ریشبرد و رشگ آنان در زنگیی مشترک باشدگ در ایدن
مقاله لزوم شناخز روحیا طردین ریش از ازدواج به لنوان یکدی از لوامد ازدواج
مودق ،مورد بررسی قرار میییرد
بایستگی شناخت تفاوتها

شناخز روحیا زن و مرد ،از آن جلز ملم اسز کده میتدوان آن را لمیدقترین و
قویترین ترثیر و ترثر متقاب دانسز؛ چنانکه اسالم به این واقعیز روانشناختی اشاره
کرده و در روایا به مرد سفار شگه اسز که هنگام ازدواج مراقب باشگ کده چده
کسی را در کنار خود قرار میدهگ ،شریف مالش میکنگ و بر دین و اسدرار م لد
َ
ْ ُ
ْ
ُ َ َ ْ
میکنگْ « :انظ ْر أ ْي َن َتض ُع َنف َس َك َو َم ْن ُتش ِرك ُه ِفي َم ِال َك َو ُتط ِل ُع ُه َعلى ِد ِين َك َو ِس ِّرك»  1بده زندان نیدز
* کارشنام ارشگ ادیان
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 323
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َ
َ
ََ ْ
شگه اسز که به ازدواج مردان ینلکار در نیاینگَ « :م ْن َز َّو َج ك ِر َيم َت ُه ِم ْن ف ِاسق فقدْ

قط َع َر ِح َمه» اینیونه روایا نشان از وابستگی لمیق و متقابد بدین زن و مدرد دارد؛
زیرا زن و مرد در ردتار ،ادکار و نگر ها به شگ تحدز تدرثیر طدرق مقابد قدرار
میییرنگ  2امیرالمؤمنین للی درباره ترثیررذیری نامحسوم و رنلدانی از همنشدین
َ َ َ َ
َ
َ ُ َ َ َُ
تتعلد ؛ 3طبیعدز و روان تدو اواداق و
سرق ِمن ط ِبعه ...و اندَ
درموده اسز« :طبعک ي
احوالی را از طبیعز و روان همنشین میربایگ؛ بهیونهای که متوجه آن نمیشوی»
نق اسز در یونان باسدتان روزی مدرد حکیمدی را بده زندگان ادکنگندگ و در سدلو
انفرادی حبس کردنگ مرد حکیم روزیاری را در آن زنگان یذرانگ و شکایتی نکرد تدا
آنکه روزی برای کاستن رنج و دلجوییا  ،مردی را نزد آوردنگ تا همادحبز او
باشگ و حکیم با وی انس ییرد و از نایواری زنگانی بودنش کاسته شود رس از چندگ
روز ،زنگانبانان حکیم را دیگنگ که به شگ یریه میکدرد وقتدی للدز یریدها را
ررسیگنگ ،یفز« :این درد را از ریش من ببریدگ مدن تنلدایی را بدر همادحبتی بدا او
ترجیح میدهم حضور او روحم را میآزارد»  4حا ایر این همنشین ،همسدر باشدگ
که قرار اسز لمری را در کنار او سپری شود ،اهمیز آن بیشتر خواهگ شگ
1

دیدار یار نامتناسب ،جهنم است

یارا بهشت صحبت یاران همدمست

5

شناخز حساسیزها و روحیا طردین بده تنلدایی بدرای داشدتن زندگیی م لدوب
کفایز نمیکنگ طردین ادزون بدر روحیدا  ،بایدگ یکدگیگر را نیدز درک کنندگ ایدن
شناخز در مراح مختلف برای شخص الزم اسز؛ قب از ازدواج ،دوران ندامزدی و
بعگ از ازدواج در مرحله قب از ازدواج ،این شناخز از اهمیز بدهسدزایی برخدوردار
اسز؛ چرا که االیترین مرحلده بده شدمار میآیدگ ایدر در ایدن مرحلده ،شدناخز
روحیا به درستی انجام ییرد؛ ممکدن اسدز دو نفدر کندار هدم قدرار نگیرندگ ایدن
شناخز از طریق م العه ،یفزویو و همنشینی امکانرذیر اسز
 1حسن بن دض طبرسی؛ مکارم االخالق؛ ص 202
 2محمگرضا ساالریدر؛ درآمگی بر نظام خانواده در اسالم؛ ص 33
 3لبگالحمیگ بن هبة هلال ابن ابیالحگیگ؛ شرح نلجالبالغه؛ ج  ،20ص 2۷2
 4للی اکبر مظاهری؛ درهنگ خانواده؛ ص ۲02
 5سایز ینجور؛ دیوان اشعار سعگی شیرازی؛ غز ۷7
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh/76
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حکمز خگاونگ بزرگ بر این امر قرار یردته اسدز کده در آددرینش ایدن دو جدنس،
تفاو های ضروری و البته حکیمانه قرار دهگ تا قادر به انجام مسدوولیزهای خدود و
مکم و مایه آرامش هم باشنگ زن و مرد افا و حاالتی مختص به خود دارنگ کده
شناخز آنلا کمف شایانی در مگیریز زنگیی و رسیگن بده هدگق م لدوب خواهدگ
داشز در یدف تقسدیمبنگی میتدوان روحیدا و خصوادیا را بده خصوادیا
شخصیتی و خصوایا نوع انسان تقسیم کرد
تفاوت روحیات شخصیتی زنان و مردان

انسانها از نظر ساختار آدرینش ،یوندایون آدریدگه شدگهانگ ایدن یوندایونی ،بیدانگر
خلقز حکیمانه خگاونگ اسز برای رسیگن به زنگیی متعالی ،بایگ ایدن تفاو هدا از
سوی انسانها رذیردته شود برخی از ایدن تفاو هدا لبارتندگ از :التقدادی ،انگیشده،
تربیتی ،حساسیز بر خطمشی سیاسی ،تنگخویی به دلی سدوظنن ،اخالقدی ،داادله
دکری و لملی ،وابستگی ،سل هجویی ،سادهلوحی ،ملربانی ،بخشدنگیی ،لصدبانیز،
خشم ،زیبایی ،رازداری و که در ادراد مختلف متفداو اسدز برخدی روحیدا و
خصوایا نیز بده ندوع جدنس مدرد یدا زن اختصداص دارد کده در ایدن مقالده بده
برترینهای آنلا اشاره خواهگ شگ
خودشناسی

خودشناسی ،یکی از مسائ ملم انسان و شایگ از ملمترین شناخزهاسز انسان قب
از آنکه به شناخز جلان ریرامون خود و نیف و بگ آن بپردازد ،بایگ خود را بشناسدنگ
و ینجینههای د ر و نلاد خود را کشف نمایگ ،آنلدا را بده کمدا برسدانگ و امیدا
نفسانی و شدلوانی خدود را تعدگی کندگ در ایدن ادور اسدز کده میتواندگ بده
بزرگترین سعاد نائ آیگ 1از آنجا که انسان دارای ابعاد جسدمی و روحدی اسدز،
شناخز بُعگ روحی او اهمیز زیادی در ریشبرد اهگاق وی خواهگ داشز
برای داشتن یف ازدواج مودق ،شناخز مقگم بر لشق اسز یف انتخاب احیح ،بدر
مبنای شناخز شک میییرد و بعگ از شناخز طرق مقاب  ،لشق به وجود مدیآیدگ
یکی از ریششرطهای الزم برای رسیگن به شناخز درسز ،رسیگن به خودآیداهی و
 1جعفر سبحانی؛ انگیشه اسالمی؛ ج  ،۲ص ۲۱
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ریمودن مراح خودشناسی اسز آدمی قب از آنکه بخواهگ انتخابی داشته باشگ ،بایگ
ال بشناسگ انتخاب ادحیح زمدانی اتفداق
نقاط ضعف و قو شخصیز خود را کام ً
میادتگ که درد در کنار بلوغ جنسی ،به بلوغ لاطفی ،روانی ،جسمی ،لقالنی ،اخالقی
و اجتمالی رسیگه باشگ شناخز روحیا کمف میکنگ تا آدمدی در انتخداب ،سدراغ
ادرادی برود که تا حگودی شدبیه او هسدتنگ رهوهشهدا نیدز نشدان میدهدگ کده بدا
ثبا ترین ازدواجها ،آنلایی هستنگ که زن و شوهر بیشترین شباهز را به هدم داشدته
باشنگ استفن وایز ،روانشنام بالینی معتقگ اسز« :با توجه به بررسیها ،شباهزهای
1
اخالقی و شخصیتی زن و شوهر ،بر مودقیز ازدواج آنلا نقش تعیینکننگهای دارد»
البته این بگان معنا نیسز که ایر دو نفر در برخی حوزهها با هدم اخدتالق داشدتنگ و
متفاو بودنگ ،ازدواج نارایگار و نامودق خواهنگ داشز؛ چرا که شاهگ این امر هستیم
که برخی تمای دارنگ با ادرادی ازدواج کننگ که از نظر خلقیدا و روحیدا بدا آنلدا
ال متفاو باشنگ
کام ً
تفاوت روحی و شخصیتی زنان و مردان

در لراه تفاو های زن و مرد ،تقسیمبنگیهای متفاوتی وجود دارد؛ مانندگ تفداو
روحی و جسمی و یا روحیا شخصی و که به چنگ مورد از این تفاو ها اشداره
میشود
 .5عاطفهنگری و زیبانگری

دیگیاه زنان نسبز به ازدواج و درد مقاب شان به طور کلی ،بیشتر مربدوط بده مسدائ
ردتاری و اخالقی اوسز زن بیشتر از آنچه به دیزیولوژیف شخص اهمیز دهدگ ،بده
ارتباط و نحوه برخورد درد با مسائ مختلف اهمیز میدهگ لواطف بدرای زندان از
اهمیز باالیی برخوردار اسز؛ چرا که ساختار وجدودی آنلدا اینیونده آدریدگه شدگه
اسز ایر چه نبایگ منکر توجه آنلا به نواهر و جسم شخص مقاب شگ ،اما در اغلب
زنان این مسوله اهمیز بیشتری دارد از همین روسز که بنا بر آمارها ،یف سوم زنان
به دالی مختلف ،ممکن اسز در طو زنگیی به ادسدردیی بدالینی مبدتال شدونگ؛ در
2
حالی که این میزان در مردان ،یف نلم اسز
 1داطمه شعیبی؛ ازدواج مودق؛ ص ۲2
 2زهره خسروی و داطمه شاهی اگرآبادی؛ «درهنگ و آسیبشناسدی رواندی :متریرهدای درهنگدی و
رگیگارشناسی اسکیزودرنیا »؛ کنفرانس بینالمللی درهنگ آسیبشناسی روانی و تربیز؛ ص 7
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زنان هنگام یفزویو ،جر و بحث و بگومگوهای مختلف ،به للز اسدتفاده همزمدان
از دو نیمکره مرز ،مسائ من قی را با لواطف و احساسا خود در هدم میآمیزندگ و
از ردتارهای کالمی و احساسی خود بیشتر و قویتر اسدتفاده میکنندگ آندان از زمدان
کودکی ،نوجوانی و جوانی تحز ترثیر برنامهریزی مرزشان ،شخصیز درونی خود را
ررور میدهنگ و این توانمنگی را کسب میکننگ که احسامها و لواطدف خدود را
بیان کرده و نشان داده و آنلا را مگیریز کننگ زنان ،از هر بلانهای برای حدرق زدن و
1
ایجاد امیمیز ،رداقز و ارتباط بیشتر استفاده میکننگ
نگاه مردها به ازدواج ،دیزیولوژیکی اسز هر چنگ امروزه بسیاری از مردان بده دنبدا
همسری هستنگ که به لحاظ روحی آنلا را درک کرده و همگم و همگ شان باشگ؛ امدا
بنابر شرایط ردتاری و شخصیتیشان ،کفده تدرازوی انتخداب جسمیشدان بیشدتر بدر
لواطف میچربگ البته بیان هر یف از این ویهییها به معنای این نیسز کده شدخص
داقگ بُعگ مقاب باشگ ،اما در اغلب موارد اینیونه مشاهگه شگه اسدز بده طدور کلدی
جذابیز ناهری در دراینگ آشنایی ،برای مردان از اهمیز بیشتری برخوردار اسز بندا
بر یف تحقیق اور یردته در این زمینه ،ایر چه اولویزهای مردان بدرای آشدنایی،
بیشتر جنبههای جذابیز ناهری را در بر میییرد و اولویزهدای زندان ،مخلدوطی از
ویهییهای ناهری و شخصیتی اسز؛ اما هنگامی که ویهییهای ملدم م درح شدگه
توسط مردان و زنان را دستهبنگی کردنگ ،دلرسز آنلا به طور معناداری شبیه هم بود
این دلرسز به ترتیب اولویز لبار بود از« :اگاقز ،وداداری و تعلگ ،حساسدیز،
2
خونگرمی ،ملربانی ،خلقوخو ،مالیمز ،ابر و شکیبایی ،متانز و وقار»
 .5وابستهنگری و استقاللنگری

زن همواره مای اسز به مرد زنگیی خود تکیه کنگ و او را حدامی خدود ببیندگ ایدن
حمایز میتوانگ به طرق مختلف اور ییرد کده شدام حمایدز لداطفی ،مدالی،
اجتمالی و خواهگ بود این کار ترثیر معنداداری در زندگیی و رشدگ زندان خواهدگ
داشز؛ هر چنگ حمایز لاطفی ،اهمیز بیشتری دارد و بر رضایتمنگی زن از زنگیی
و در همگامی او ،نقش وادری خواهگ داشز
 1میرلمادالگین دریور؛ «آقایان هگدمنگ ،و خانمها راب هیرا هسدتنگ»؛ نشدریه روانشناسدی شدادکامی و
مودقیز؛ شماره  ،1۲ص 5
 2ملگی میرمحمگاادقی؛ آموز ریش از ازدواج؛ ص۲2
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

همانیونه که زنان دوسز دارنگ متکی باشنگ و حامی داشته باشنگ ،مردان نیز مسدتق
بودن را دوسز دارنگ رذیر مسوولیز خانواده و نقش همسدری و ردگری کده هدر
کگام مسوولیزهایی را برای آنان به ارمران میآورد ،ناشی از همین حس مستق بودن
اسز؛ چنانکه اسالم نیز یکی از ونایف ویهه مدرد نسدبز بده زن را تدرمین مخدارج
اقتصادی همسر و درزنگان دانسته و طبق آیا قرآن و کلمدا معصدومین و نیدز
قددانون مددگنی ،ریاسددز خددانواده از خصددایص شددوهر اسددز  1منظددور از ریاسددز،
تصمیمییری در امور خانواده اسز که بر اسام مرالا مصالح آن میباشگ این امدر
با تقویز اقتگار مرد ،سبب میشود در زنگیی مشترک ،نقش ملمی را ایفا کندگ البتده
مرد نسبز به مسائ لاطفی نیز بایگ حامی خانواده خود باشگ
 .5رابطهگرا و هدفگرا بودن

زنان در روابط اجتمالی با دیگران ،نوعدوستی ،امیمیز ،توجه به دیگران و حمایز
از سایرین ریشگام ،و به طور طبیعی به احساسا ل یف و لواطف مالیدم و نریدف
مجلزنگ البته این بگان معنا نیسز که مردان داقگ چنین افاتی هستنگ؛ بلکده ل اددز،
یرمی و جاذبه زنان بیشتر اسز؛ چنانکه ریامبر اسالم درباره ل ادز زنان درمدوده
َ ِّ
َ
ْ َ َْ َُ َْ َ ُ ْ َ
ات ُمل ِطفات ُم َج ِّه َزات ُمو ِن َسات ُم َب َاركات ُمفل َيات؛ 2دختران چده درزندگان
اسزِ « :نع الولْ البن
خوبی هستنگ ،با ل ادز ،آماده به خگمز ،مونس ،با برکز و اه نظاددز و رداکیزیی
هستنگ»
البته این ل ادز سبب نمیشود که زنان نتواننگ رنجها را تحم کننگ زنان بر خدالق
تصور لامه نسبز به رنجهای بگنی ،از تحم باالیی برخوردار هستنگ؛ اما نسدبز بده
رنجهای روحی تحم کمتری دارندگ در بسدیاری از روایدا نیدز خگاوندگ ردادا
لظیمی برای مادران در زمان زایمان و نگلدگاری درزندگ در شدکم و بیدرون از آن را
3
ولگه داده اسز
برخی روانشناسان ،ویهیی هگقیرا بودن مردان را در مقاب راب هیرا بودن زنان ذکر
 1ر ک :بقره233 :؛ طالق۷ :؛ محمگ بن یعقوب کلیندی؛ الکدادی؛ ج  ،5ص 5۲۲؛ محمدگباقر مجلسدی؛
بحاراالنوار؛ ج  ،۲00ص 252؛ محمگرضا ساالریدر؛ درآمگی بر نظام خانواده در اسالم؛ ص 7۲
 2محمگ بن حسن حر لاملی؛ وسائ الشیعه؛ ج  ،5ص ۲00
 3ابوالقاسم راینگه؛ نلجالفصاحه؛ ص 25۱
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میکننگ ایر چه با توجه به خصوایا ذکر شگه ،مرد میتوانگ اددزون بدر راب دهیرا
بودن ،هگقیرا نیز باشگ ایر مردهدا را هدگقیرا بدگانیم ،در واقد هریونده ارتبداط
کالمی آنلا با همسر و دیگران تحزترثیر اهگاقشان قرار دارد؛ چرا که وقتی مردها به
هگقهای خود میرسنگ ،احسام توانمنگی و شایستگی میکنندگ ،بسدیار خوشدحا
میشونگ و التماد به نفسشان باال میرود در واق یفز و شدنود بدرای آنلدا ،بیشدتر
وسیله ارتباط و تباد اطاللا به حساب میآیگ مردها در مسدائ مربدوط بده کدار،
حرده ،هگق و موضوعهای مورد لالقهشان میتواننگ دهها سالز وقدز بگذارندگ و
حرق بزننگ؛ زیرا کار ،ملمترین بخش زنگیی آندان اسدز بده طدور کلدی مدردان در
برقراری ارتباط کالمی و بروز احساسا نسبز به همسر ،خویشتنگار بوده و ضعیف
لم میکننگ و کمتر وقز مییذارنگ و ترجیح میدهنگ که بده جدای حدرق ،لمد
1
کننگ
 .5جزئینگری و کلینگری

جزئینگری در مسائ  ،از ویهییهای مربوط به تفکر انتزالی زنان اسدز  2زندان بده
سبب این ویهیی ،بیشتر به شر هایی با نرادز رو میآورنگ ،در بحثهدا بده مسدائ
جزئیتر نگاه میکننگ و اولین ترییرا به وجود آمگه در محیط یا شخص را مشداهگه
میکننگ این در حالی اسز که اغلب مردها ،کلینگر هستنگ برای مثا مدرد در سدفر
به کلیز جنگ دقز دارد ،اما زن به ندوع چیدنش و کاشدز درختدان و حتدی مدگ
برگها نیز دقز دارد یا در ملمانیها ،زن به تمام ریزهکاری رذیرایی دقز میکندگ؛ در
حالی که ایر از مرد در این باره ررسش شدود ،در حدگ یفدتن «خدوب بدود» کفایدز
میکنگ
 .5درونگرایی و برونگرایی

یکی از موارد شرط همتایی« ،هماهنگی روحدی و رواندی» اسدز از نظدر للمدی در
روانشناسی شخصیز ،طبقهبنگیهای متعگدی نسدبز بده شخصدیز اددراد ادور
یردته اسز که یکی از معروقترین آنلا ،تقسیمبنگی درونیرا و برونگراسز
 1میرلمادالگین دریور؛ «آقایان هگدمنگنگ و خانمها راب هیرا»؛ ماهنامه روانشناسی شادکامی و مودقیز؛
ص5
 2مسلم داودینهاد؛ رازهای تسخیر قلب همسر؛ ص5۲-22
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

هرچنگ برونگرایی و درونگرایی دو ویهیی نسبی اسز ،اما به طور کد زندان بیشدتر
درونگرا هستنگ؛ زیرا بیشتر لالیق آنلا برای امورخانهداری و همسرداری و بچدهداری
در محیط خانه ارق میشود این ویهیی از کودکی در جنس زن وجدود دارد ایدر
چه برخی معتقگنگ بعضی از مردها نیز درونگرا هستنگ؛ از این رو بیشتر دوسز دارنگ
با خود خلو کننگ ،تمایلی به زیاد احبز کردن نگارنگ و تدرجیح مدیدهندگ بیشدتر
مستم باشنگ ارق وقز زیاد در جم  ،برای آنان دشوار اسدز و هنگدام برقدراری
ارتباط با درد مقاب  ،زمدان بیشدتری را بدرای شدناخز و جزئیدا اخالقدی شدریف
اجتمالی خود ارق میکننگ؛ از این رو از للدگه رهبدری یدف مجمولده از جملده
خانواده به خوبی بر میآینگ.
برونگرا بودن مردها ،سبب میشود که آنلا از بچگی بده ردرور شخصدیز بیروندی
خود بیشتر توجه داشته باشنگ آنان به منظور کسب قگر بیشتر و نشان دادن اقتدگار
خود ،در بازیهای ورزشی و مسابقا درسی و غیر درسی شرکز و یدا بدا دیگدران
رقابز میکننگ در بسیاری مواق برای کسدب مودقیدز بیشدتر ،احساسدا خدود را
سرکوب میکننگ تا ریروزیهای به دسز بیاورنگ  1ددردی کده رشدگ لداطفی خدوبی
بیناندهای دارد ،بدا توجده بده

دارد ،در قبا همسر و درزنگ و اطرادیان دیدگیاهای واق
مفلوم زنگیی ،میتوانگ مفلوم و دلسفه زنگیی را متوجه شود
نتیجهگیری

شناخز روحیا و خصوایا هر یف از جنس زن و مرد ،به ادراد کمف میکنگ تا
انتخاب درستی داشته باشنگ در حقیقز شناخز درسز از روحیا و افا و نیدز
تفاو ها و شباهزهای میان زن و مرد کمف میکنگ تا قب از ازدواج با دیگ بدازتر و
آیاهانهتر تصمیمییری شود در تصمیمییری قب از ازدواج ،بایگ به تفاو هدا و بعدگ
از ازدواج بیشتر به شباهزها اهمیز داده شود؛ زیرا توجده بده تفاو هدا و شدناخز
روحیا طردین ،به انتخاب لاقالنه کمف میکنگ و اهمیز دادن به شباهزها بعدگ از
ازدواج ،موجب محکم شگن ارتباط و امیمیز زن و مرد خواهگ شگ

 1میرلمادالگین دریور؛ «آقایان هگدمنگنگ و خانملا راب ه یرا»؛ ماهنامه روانشناسی شادکامی و مودقیز؛
ص5
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

 2سایز ینجور ،دیوان اشعار سعگی شیرازی
 .3دریددور ،میرلمادالددگین؛ «آقایددان هگدمنگنددگ و خددانمهددا راب ددهیددرا هسددتنگ»؛ نشددریه
روانشناسی شادکامی و مودقیز؛ سا هفتم ،شماره  ،1۲آبان  ،۲31۱ص  2و

.5

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

روشهای حل اختالف فرزندان با والدین
اعظم نوری

*

مقدمه

یکی از مشکال خانوادههای امدروزی ،وجدود تضداد و اخدتالق میدان والدگین بدا
درزنگان اسز که ممکن اسز منجر به ایجداد داادله میدان آنلدا و ایجداد مشدکال
بزرگتر و کمرنگ شگن راب ه لاطفی آنلا شود اا ایجاد دااله نیز ممکدن اسدز
بالث رریشانی و آزار روحی والگین و دوری درزنگان از دضای خانواده و یرایش بده
یروه دوستان یا همساالن به اور نام لوب ،بهویهه در دوران نوجدوانی یدردد در
بسیاری از موارد نیز ممکن اسز نوجوانان به سمز آسیبهای اجتمالی سدوق ریدگا
کننگ که لوارض جبراننارذیری به دنبا خواهگ داشز بهنظر میرسدگ ااد وجدود
اختالق ،امری طبیعی میان نس هاسز که میتوان با مدگیریز ادحیح و اسدتفاده از
راهکارهددای مناسددب ایددن اختالدددا را بدده حددگاق رسددانگ و بددرای بسددیاری از
تفاو نظرها ،راهح های متناسب با دضای خانواده و شدرایط سدنی و روحدی اددراد
ارائه نمود در واق آنچه در درون خانواده اتفاق میادتگ و چگونگی تعامد دو طردده
والگین و درزنگان ،میتوانگ یدف لامد کلیدگی در ایجداد انع اقردذیری و کداهش
خ را یسسز نسلی و آسیبهای اجتمالی باشگ بنابراین بایدگ قبد از هدر چیدز،
لواملی که موجب تضاد در روابط والگین و درزنگان اسز ،مورد بررسی قرار ییرندگ
شایگ بتوان یفز به تعگاد تمام خانوادهها و درزنگانشان ،مسائلی وجود دارد که روابط
میان آنلا را به چالش میکشنگ ،اما با ریشهیابی آنلا برخی امور م رح میشونگ که بدا
* کارشنام ارشگ رشته تفسیر ،رهوهشگر م العا

زنان و خانواده جامعةالزهرا
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

شناخز و بررسی آنلا میتوان دضای خانواده را به سوی کاهش تدنشهدا سدوق داد
در این مقاله رو های ح اختالق درزنگان با والگین ،تبیین میشود
الف .راهکارهای والدین در کاهش تنشها و حل اختالفات
 .5تالش برای تربیت صحیح فرزندان

تربیز و جامعهرذیری کودکدان در خدانواده ،آیاهانده یدا ناخودآیداه توسدط والدگین
اور میییرد طی این دراینگ کودک ناتوان بده تدگریج ،بده شخصدی آیداه ،داندا و
ورزیگه در شیوههای درهنگی که در آن متولگ شگه اسز ،تبگی میشود  1ایر هر درد
از ابتگای تولگ به شک م لوب و احیح جامعهرذیر شود ،نقاط مشدترک زیدادی بدا
والگین خود خواهگ داشز و کمتر دچار تعارض و کشدمکش خواهدگ شدگ در ایدن
میان شناخز ویهییهای هر دوره سنی توسط والگین ،میتوانگ در ردتار مناسب آنلدا
و آموز مسائ مربوط به آن رده سنی در کاهش اختالدا مثمر ثمدر باشدگ بدرای
مثا در سنین کودکی ،معموالً استفاده از تشویق یا تنبیههای کوچدف بدرای درزندگان
ممکن اسز در ریشگیری از اشتباها راهگشا باشگ؛ اما در سنین نوجوانی بدا توجده
به روحیه خاص آنلا بایگ از راههای ارتباطی مناسب بدا شخصدیز نوجدوان اسدتفاده
کرد به همین دلی در روایا معصومین  ،دوران کدودکی تدا بزریسدالی بده سده
قسمز تقسیم شگه و نوع تعام با درزنگ در این سنین بیان شگه اسزُ « :ي ْر َخدى َّ
الص ِدبيُ
ً
ً
ْ
َس ْبعا َو ُي َؤ َّد ُب َس ْبعا َو ُي ْس َتخ َْ ُم َس ْبعا؛ 2کودک تا هفز سا آزاد یدذارده ،و در هفدز سدا
دوم ادب آموخته ،و در هفز سا سوم به خگمز یردته میشود»
 .5احترام و محبت به فرزندان

یکی از نکا ملمی که در سیره اه بیز در راب ه با درزندگرروری مدورد توجده
ویهه قرار یردته اسز ،محبز و ملربانی به کودکان اسدز رسدو اکدرم درمدوده
ِّ
َ ُ
ُ
اسزَ « :وق ُروا ِك َب َارك ْ َو ْار َح ُموا ِصغ َارك ْ ؛ 3به بزریسداالن خدود احتدرام کنیدگ و نسدبز بده
کودکان خود ترحم و ل ودز داشته باشیگ» این روایز ،این راب ه را به ادور دو
 1آنتونی ییگنز؛ جامعهشناسی؛ ترجمه منوچلر ابوری؛ ص 7۷
 2لباسی قمی؛ سفینه البحار؛ ج  ،2ص 223
 3محمگ بن حسن حر لاملی؛ وسائ الشیعه؛ ج  ،۲0ص 3۲3
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طرده بیان کرده اسز ،اما روایاتی بگین مضمون دراوان اسز که مردم را به ملربانی و
محبز به درزنگان سفار کرده و یاه ابزار تشویقی نیز برای این ردتار در نظر یردتده
َ
ُ
َ ََ ُ
َ
لدْ ؛ 1خگاوندگ
شگه اسز امام اادق درموده اسز« :إن الله ليرح العبدْ ِلشدْح حب ِده ِلو ِ
بنگها را به خاطر شگ محبز و دوستی نسبز به درزنگ مدورد رحمدز خدود
قرار میدهگ» مرحوم کلینی در کتاب ااو کادی ،روایاتی از این دسز که به محبدز
نسبز به درزنگان سفار میکنگ ،در بابی به نام باب « لبر االوالد» جمد آوری نمدوده
اسز
والگین میتواننگ نقش رر رنگی در ایجاد دضای لاطفی در خانواده داشته باشدنگ و در
زمینه محبز کالمی و ردتاری ،الگوی خوبی برای درزنگانشان باشنگ
 .5پذیرش تفاوتهای نسلی

ریشه بسیاری از مشکال  ،تفاو نسلی میان والگین و درزنگان اسز؛ نس هایی کده
بسیار بیشتر از یذشته ،به دلی ترییرا اجتمالی و رشدگ تکنولوژیهدای شدگرق از
یکگیگر دااله یردتهانگ این تفاو ارز ها میان درزنگان و والدگین ،موجدب شدگه
خانوادهها در معرض چالشهای جگی قرار ییرنگ برخدی والدگین همدواره زندگیی
یذشته خود را با امرو ِز درزنگان خویش مقایسه مینماینگ و انتظار دارنگ درزنگان آنلدا
هم ماننگ خودشان زنگیی کننگ در روایا معصدومین  ،تفداو نسد ها و ترییدر
شرایط اجتمالی در خانواده ،میدان والدگین و درزندگان امدری رذیردتده شدگه اسدز؛
َ
َ
تتقسروا أوتدك على ُ َ ُ َ
یيدر
ِ
چنانکه امام للی درموده اسزِ « :
آدابک فإنه مخلوقون ِلزمدان ِ
ِ
ُ
َزمدا ِنک ؛ 2درزنگانتان را به انجام آداب و رسوم خودتان وادار نکنیدگ؛ زیدرا آندان بدرای
زمانی ،غیر از زمان شما آدریگه شگهانگ»
البته این سخن امام به معنای لگم رایبنگی به اادو و تخ دی از حدال و حدرام
نیسز؛ بلکه رذیر ترییرا اجتمالی تنلا در چارچوب رلایز ااو و ارز هدای
دینی اسز امام خمینی نیز در این باره میدرمایگ:
در روایا هسز که بچههایتان را به غیر آنطوری که خودتان هستیگ و بدرای زمدان
آینگه تربیز کنیگ؛ چرا که اینلا در زمان آینگه ،بایگ دسز بده کدار مملکدز و کشدور
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،7ص 5
هبةال ابن ابیالحگیگ؛ شرح نلجالبالغه؛ ج  ،20ص 27۷
 2لبگالحمیگ به
هل
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

شونگ دور نگه داشتن بچهها از سیاسز ،موجب این میشدود کده وقتدی در آیندگه،
درزنگ وارد اجتماع میشود ،مث یف آدم کوری وارد اجتماع شدود کسدانی کشدور
بایگ در دسز آنلا باشگ ،بایگ از قب آیاه باشنگ ،بایگ از قب به دسز شما و بده تعلدیم
شما به آنلا یفته بشود و برای آینگه آنلا را تربیز کنیگ

1

در این زمینه والگین میتواننگ با آشنایی با مسائ روز و مورد لالقه درزنگان ،بدهویهه
در سنین نوجوانی با آنلا همراه باشنگ؛ برای مثدا محدروم کدردن درزندگان از دضدای
مجازی به دلی وجود برخی آسیبهای احتمالی با توجه بده نیازمندگیهای درزندگان
امکانرذیر نیسز ،اما میتوان با دادن ملار ها و اطاللا الزم همچنین نظدار بدر
آنلا ،درزنگان را در مسیر درستی در این زمینه قرار داد
 .5پرهیز از استبداد و تحمیل خواستهها

با ورود درزنگان به دوران نوجوانی ،آزادیخواهی و استقال طلبی نیدز در آنلدا قدو
میییرد در این سن آنلا دوسز دارنگ به سوی لالیق خدود بروندگ و یداه بده دلید
تجربه کم و اطاللا ناکادی ،ممکن اسز مسیر درستی نیدز نگاشدته باشدنگ در ایدن
میان تال والگین برای تحمی خواستههای خود به آنلا ،موجب برخورد میدان آندان
میشود  2در حالی که بعگ از دوران کودکی ،آنلا دنیای جگیدگی بدرای خدود ترسدیم
میکننگ که خود نقش االی را در آن بازی میکننگ و خود را ااحب لقیگه و نظدر و
3
قگر میدانگ
در این تفاو نگر  ،میان دیگیاه درسز و نادرسز نیز بایگ درق قائ شدویم یداه
والگین خواسته من قی و متناسب با استعگادهای درزنگشان دارنگ که بایدگ از راههدای
احیح با درزنگان خود به تعام برسنگ ،اما یاه اتفاق میادتگ که خواسته آنلا با لالیق
و حتی استعگادهای درزنگانشان مرایر اسز در این اور دامنده اخدتالق و تضداد
نیز بیشتر خواهگ بود بلترین راهکار در این زمینه ،توجه به تواناییها و اسدتعگادهای
درزنگان اسز امام اادق به یکی از ااحاب خود درمود« :شیعیان ما را وادار (بده
 1مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؛ تعلیم و تربیز از دیگیاه امام خمینی ؛ ددتر هجدگهم ،ص
 2۷5و 2۷7
 2محمگرضا ضمیری و دیگران؛ خانواده در اسالم؛ ص2۱2
 3للینقی دقیلی؛ «ویهییهای زیربنایی روانشدناختی د دری انسدانی بدرای تربیدز م لدوب در دوره
نوجوانی با ترکیگ بر دیگیاه اسالمی»؛ رهوهشنامه زنان و خانواده؛ ص۱5
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اموری که خود انجام میدهیگ) نسازیگ و با ایشان مگارا کنیگ؛ زیرا همه مردم تحم و
1
نردیز شما را نگارنگ»
مترسفانه برخی والگین ،درزنگان خود را در انجام مستحبا دینی یا برخی ردتارهدای
اجتمالی تحز دشار قدرار میدهندگ کده جرقدههای مخالفدز و اخدتالق را روشدن
میکنگ یکی از درییریهای والگین با نوجواندان هدم تفداو دیدگیاه آنلدا بده ندوع
روشش و برخی ردتارهای اجتمالی اسز و تا زمدانی کده مرتکدب حدرام نشدگهانگ،
نمیتوان با آنلا تنگی کرد یا انتظار داشز که ماننگ نس های ریشین ردتدار کنندگ ایدر
اجبار در انجام مستحبا رسنگیگه بود ،خگاونگ متعا به این رو سزاوارتر بدود؛ در
ّ َ َ
ّ
َ َ
ُ َ
ّ ّ
بات ِم َن ّالرزق؛ 2بگدو
حالی که درموده اسز« :قل من حرم زینة الله التی أخرج ِل ِ
عباد ِه و الطی ِ
چه کسی زینزهای خگا را که برای بنگیان خود آدریگه ،حرام کرده و از رزق حدال
و راکیزه من کرده اسز؟»
 .5همراهی در فعالیتهای پرشور و نشاط

یاهی والگین با یذر از دوران جوانی و ورود به میانسالی ،ردتارهدای شدادیآدرین را
از درزنگان خود نمیرسنگنگ و به زلم خود آنلا را به وقار و آرامدش ددرا میخوانندگ
البته همراهی والگین با آنلا به معنای ردتن به سوی ردتارهدای ررخ در نیسدز؛ بلکده
انجام یف دعالیز ورزشی با درزنگان ،حضور در دضاهای تفریحدی مانندگ ردارک یدا
سینما ،شرکز در ملمانیهای خانوادیی و همراهی درزندگان ،بالدث نزدیدف شدگن
دیگیاهها و ارز هاسز؛ همان ور که ریشوایان دینی نیدز بده مدردم توادیه میکنندگ
دراتی از شبانهروز را به تفریح اختصاص دهنگ ریامبر درمدوده اسدز« :تفدریح و
بازی کنیگ؛ زیرا دوسز نگارم که در دین شما خشکی (ادسردهدلی) دیدگه شدود»  3در
این مسرله ،همراهی با درزنگان موجب تقویز راب ههاسز ریامبر اکرم با درزنگان
داطمه بازی میکرد و آنلا بر رشز حضر سوار میشگنگ و حضر خ اب بده
4
آنلا میدرمود« :شتر شما ،چه شتر خوبی اسز»
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،1ص 332
 2الراق32 :
 3ابوالقاسم راینگه؛ نلجالفصاحه؛ ص 1۷
 4للی بن لیسی اربلی؛ کشف الرمه؛ ج  ،2ص ۲50
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

لوام دیگری نیز در بروز اختالق میدان والدگین و درزندگان ترثیریذارندگ؛ از جملده
مقایسه کردن درزنگان با یکگیگر یا با دیگدران»« ،تبعدی بدین درزندگان»« ،تنبیدههای
دیزیکی و کالمی که موجب تحقیر شخصیز میشدود» و «لدگم توجده بده اسدتقال
درزنگان» که والگین میتواننگ با ررهیز از آنلا ،موارد اختالدی را کمتر کننگ
ب .راهکارهای فرزندان در کاهش تنشها و حل اختالفات

در کنار اقگاما والگین در ایجاد ارتباط مناسب با درزنگان و ح اختالدا  ،درزنگان
نیز از زمانی که به سن تشخیص و تکلیف میرسنگ ونایفی در این زمینه دارنگ که بدا
بهکارییری رو های زیر میتوانندگ تدنشهدا را کداهش داده و روابدط حسدنهای بدا
والگین خود داشته باشنگ:
 .5احترام و محبت

در متون دینی ملمترین ونیفه انسان بعدگ از اطالدز از خگاوندگ ،نیکدی بده والدگین
اسز  1رلایز این امر لالوه بر اثرا دنیوی و اخروی دراوان در زنگیی ،یام ملمی
در ایجاد روابط حسنه و ررهیز از اختالق و ح مسدائ طردیندی اسدز بدا رلایدز
توایههای دینی در برخورد با والگین از سوی درزنگان ماننگ احترام و رلایز ادب و
بلنگ نکردن اگا ،در مسائ اختالدی هم مجالی برای تنش و ردتارهدای ررخاشدگرانه
باقی نمیمانگ از سوی دیگر اطالز از والگین نیز از حقوق آنلا شمرده شدگه اسدز،
مگر اینکه امر به معصیز و خالق شرع کننگ  2با در نظدر یدردتن ایدن موضدوع کده
والگین همواره به االح و مودقیز درزنگان میانگیشدنگ ،ایدن ردتدار امدری من قدی
اسز؛ اما ایر درزنگان در برخی امور به دالی شرلی نمیتواننگ م ید والدگین خدود
باشنگ ،بایگ در نلایز احترام و محبز با آنلا ردتار کننگ و نبایگ با ردتار و یفتدار خدود
آنلا را بیازارنگ
مترسفانه امروزه درزنگان ما ملار الزم بدرای تعامد بدا والدگین خدود را نگارندگ و
ینجانگن م الب آموزشی ویهه درزنگان در مقاط تحصیلی ،بهویهه در سن نوجدوانی
برای داشتن درک احیح از اختالدا در خانواده و ایجاد ملدار الزم در تعامد و
ردتارهای آنلا ،ماننگ کنتر خشم و ردتار مناسب با والگین ،یکی از راهکارهدای ملدم
 1لنکبو 1 :
 2حسن بن للی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقو ؛ ص322
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در رد اختالدا اسز به لنوان یف حقیقز تلخ بایگ رذیردز که جای بسدیاری از
ملار ها و آموز ها در کالمهای درم خالی اسز ملار هایی همچون احتدرام
به والگین و رلایز ادب ،کنتر خشم ،آموز اخالق ،قگر و هنر تعام با دیگران
و که بسیار کاربردیتر از درمو هدای ریچیدگه ریاضدیا در زندگیی درزندگانمان
اسز
 .5پرهیز از بحث و جدل

این نکته نیز امری طردینی میان والگین و درزنگان اسز و هر کگام بایگ از مشداجره و
جرو بحث بپرهیزنگ ،اما با توجه به تکلیف درزنگان در رلایدز ادب و احتدرام ویدهه
برای والگین ،ترکیگ بیشتر برای درزنگان اسدز وقتدی مشداجره در یدف خدانواده بده
اور یف ردتار لادی تلقی شود ،به زودی به آزار و اذیز طردینی کشیگه میشدود
در حالی که ردتار مقاب آن ،یو سدپردن و درک متقابد و همدگلی میدان الضدای
خانواده اسز درزنگان بر اسام تعالیم دینی مونفنگ حرمز ردگر و مدادر را رلایدز
کننگ ،این امر تنلا به معنای سکو کردن و لگم ابراز مخالفز نیسز؛ بلکه به معندای
رلایز احترام و لفز کالم و ررهیز از تنگی و خشونز در بیان نظدرا اسدز ایدن
ردتار ،ملار ویههای اسز که درزنگان میتواننگ با آرامش و بگون ناراحتی در مدورد
نظرا و خواستههای خود به والگینشان به یفتگو و همفکری بپردازنگ
یذشز و محبز به والگین در زنگیی ،بهویهه در مواق اختالق آثار وضعی خدود را
خواهگ داشز؛ چنانکه ائمه همواره با ذکر رادا های دنیوی و اخدروی ،همگدان
را به این امر سفار کردهانگ امام سجاد درموده اسز:
مردی خگمز رسو خگا

رسیگ و یفز« :من هیچ کدار زشدتی نماندگه کده انجدام

نگاده باشم آیا میتوانم توبه کنم؟» حضدر درمدود« :آیدا والدگینز در قیدگ حیدا
هستنگ؟» یفز« :بله ،رگرم در قیگ حیا اسز» ریامبر
نیکی کن تا آمرزیگه شوی» وقتی آن مرد ردز ،ریامبر
زنگه بود» یعنی ایر مادر

درمود« :برو و بده ردگر
درمود« :ای کدا

مدادر

زنگه بود و به او نیکی میکرد ،زودتر آمرزیگه میشگ

1

 .5خدمت به والدین و درک شرایط کهنسالی

همان ور که والگین بایگ در برخورد با درزنگان شرایط سنی آنلدا را در نظدر بگیرندگ،
 1محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۷۲ص 12
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

یکی از ونایف درزنگان نیز رلایز شرایط سنی و جسمی والگین اسز نوزاد انسان،
ناتوانترین موجود برای ادامده زندگیی بده طدور مسدتق اسدز ردگر و مدادر بدرای
نگلگاری درزنگشان از بگو تولگ تا بزریسدالی متحمد زحمدا دراواندی میشدونگ
بنابراین خگاونگ در مقاب زحما آنلا ،حقدوق ویدههای قدرار داده اسدز؛ هدر چندگ
ممکن اسز در برخورد با درزنگانشان دچار اشتباه شونگ ایدر چده همده انسدانها از
جمله والگین در نوع تعام با درزنگانشدان در برابدر خگاوندگ راسدخگو هسدتنگ ،امدا
درزنگان همواره مونفنگ به آنلا نیکی کننگ؛ هر چنگ از جانب آنلا دچدار آزار و اذیدز
شونگ امام باقر درمدوده اسدز« :خگاوندگ در چندگ چیدز رخصدز و تدرک را روا
1
نگانسته اسز ،از جمله نیکی به رگر و مادر ،چه آنلا خوب باشنگ چه بگ»
قرآن کریم در آیه  23سوره اسراظ ،هنگامی که آدمی را به نیکدی بده والدگین سدفار
َ
َ
َ ُ ُ
ّ َ َ ّ
أحدهما أو کالهماا َاال
الکبر
میکنگ ،از شرایط کلنسالی آنلا نام میبرد« :إما یبلغن ِعندک ِ
ُ
َتقل َلهما أف؛ هر یاه یکی از آنلا یا دو نفرشان به ریری رسدنگ ،بدر آندان اق مگدوی»
والگین سالخورده ،یاه غرغرو ،بگیمان ،حسام یا تنگخو میشونگ که یداه ناشدی از
کلنسالی یا بیماری اسز درزنگان در این هنگام نیز بایگ با سعه اگر و درک شرایط،
با آنلا مگارا کننگ هر چنگ یاه ممکن اسز از جانب آنلا ناراحز یا ناراضی باشنگ ،اما
تکلیف آنلا محبز و احترام اسز و رلایز نکا ذی این مسیر را بر درزنگان آسدان
میکنگ:
2
د نگاه محبزآمیز و در نظر یردتن رادا های معنوی؛
د در نظر یردتن نیکیها و زحما آنلا از طفولیز تا کنون؛
د توجه به شرایط سنی و جسمی آنلا؛
د ررهیز از م رح کردن مسائ اختالدی؛
د یادآوری و ذکر دضای اخالقی و جنبههای مثبز در والگین
د مگارا با آنلا؛ چنانکه رسو خگا درموده اسز« :مگارا کدن کده مدگارا در چیدزی
3
نباشگ ،مگر آن را زینز دهگ و در هر چه نباشگ ،آن را خوار کنگ»
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،2ص ۲2۱
 2حسین بن محمگتقی نوری؛ مستگرک الوسائ ؛ ج  ،۲5ص 202
 3ابوالقاسم راینگه؛ نلجالفصاحه؛ ح 2۱02

روش های حل اختالف فرزندان با والدین
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نتیجهگیری

ل ودز و رحمز ویهه والگین نسدبز بده درزندگان ،در تمدام روابدط بشدری امدری
بینظیر اسز برای درزنگان نیز محی ی امنتر و آرامشبخشتر از خدانواده نمیتدوان
یادز ،چه بسا راب ه میان آنلا که میتوانگ منجر به آرامش والگین و رشگ و نیکبختدی
درزنگان شود ،اما به دلی ناآیاهی و نبود تال الزم بده تیریدی و اخدتالق کشدانگه
میشود دادن آیاهیهای الزم و تال مثمرثمر در این زمینه ،روشی از بنگیی اسدز
که هر دو طرق میتواننگ با نیز سعاد خود در دنیا و آخر  ،به آن ملتدزم شدونگ
نقش والگین در این زمینه ،بسیار رررنگتر و ملمتدر اسدز؛ زیدرا آندان از بدگو تولدگ
میتواننگ این راب ه را به زیبایی شک دهنگ یا اینکه با اشتباها خدود ،میدان خدود و
درزنگانشان دااله انگازنگ البته در سا های رشگ و جوانی درزنگان ،نقش آنلدا را نیدز
نمیتوان نادیگه انگاشز دین اسالم با رهنمودهدا و قدرار دادن رادا هدای اخدروی
برای هر دو نس  ،کوشیگه اسز تا میان آنلدا اتحداد و یگدانگی بدر مبندای محبدز و
لقالنیز ایجاد کنگ
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مقاالت

 .1دقیلی ،للینقی؛ «ویهییهای زیربنایی روانشناختی د ری انسانی برای تربیز م لدوب در
دوره نوجوانی با ترکیگ بر دیگیاه اسالمی»؛ رهوهشنامه زنان و خانواده؛ شدماره  ،۲۷زمسدتان
 ،۲31۱ص ۷5 – ۲00

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
فاطمه حیدری

*

مقدمه

از ابتگای شیوع بیماری کرونا تا کندون ،اددزایش اختالددا خدانوادیی و چگدونگی
وقزیذرانی خانوادهها در این ایام ،به لنوان یکی از مباحدث اادلی در کندار اخبدار
دیگر بود تشگیگ اختالال روانی ماننگ بگبینی ،ایراد یدردتن ،نبدود اوقدا دراغدز،
مگیریز نکردن سالیق مختلف الضای خانواده و شیوههای سنتی در اداره خدانواده و
مشکال بلگاشتی ناشی از کرونا ،از لمگه موضولاتی بود که خانوادههدا را از درون
درییر کرد این موضوع در برخی خانوادهها که البته آمار کمتری نسبز بده دسدته او
دارد ،بر لکس بود و کرونا و ایام قرن ینه خانگی بالث ارتباط بلتر ،درک بیشتر و در
نلایز نزدیکی بیشتر زوجین به همگیگر در این خانوادهها شگ ادزایش  30درادگی
تمامها با خط  ۲23اورژانس اجتمالی 1درباره تعارضا زناشویی ،همسدرآزاری یدا
مشاجرا لفظی میان همسران ،حاکی از آن بود که زوجهای آسدیبرذیر کده از نظدر
ملار های ارتباطی ضعیف بودنگ یا در خانواده آنلدا ،زمیندههای ناسدازیاری وجدود
داشز؛ شیوع بیماری کرونا بالث تشگیگ این لام در بین آنلدا شدگ و در ایدن ایدام،
میزان اختالدا نسبز به قب به مراتب ادزایش ریدگا کدرد ضدعف یفدزویو میدان
الضای خانواده ،بیتوجلی بده غنیسدازی اوقدا دراغدز و بیبرندامگی زمانهدای
بیکاری روزانه ،کمبود امیمیزهای خانوادیی و دقدگان خالقیدز و ندوآوری بدرای
* مگرم و مشاور حوزه ،دانشآموخته حوزه و دانشگاه.
 1خبریزاری ایسنا؛ «ادزایش  30دراگی تمامها با  ۲23در خراسان شمالی در زمدان شدیوع کروندا»؛
 ،۲3۱۱/0۲/27کگ خبر۱۱0۲27۲5037 :
https://www.isna.ir/news/99012615036

16



رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

تفریح و شادابی ،از جمله چالشهای روانشناختی و اجتمدالی خانوادههدا در شدرایط
کرونایی اسز در این نوشتار راهکارهای ایجاد امیمز در خانواده در ایام کروندا را
بررسی میکنیم
مفهومشناسی صمیمت و چالشهای بر هم زننده

روانشناسددان در تعریددف اددمیمیز مییوینددگ« :اددمیمیز ،تبدداد احسددامها و
خواستههای اای درد اسز؛ بگون اینکه قصگ رنلان کاری یدا سوظاسدتفاده از طدرق
مقاب را داشته باشگ»  1امیمیز ،یف نیاز واقعی اسز که ریشههای تحولی خاادی
دارد و از نیازی بنیادین به نام دلبستگی نشر میییرد  2آشدنا نبدودن بدا ملار هدای
یفزویو و ح مسرله ،ترییر سبف زنگیی ،شکاق نس ها ،قضاو های لجوالنده و
تصددمیمییریهای بددگون ترمد و دکددر ،در نظددر نگددردتن همدده جوانددب مشددکال ،
خودخواهی و قرار نگادن خود در جایگاه طرق مقاب و نگاه به زنگیی دقط از زاویه
خود ،میتواننگ در محو شگن امیمیزها در خانواده موثر باشنگ
عوامل ایجاد و افزایش صمیمیت در خانواده
 .5ارتباط مؤثر و گفتوگوی محبتآمیز

ارتباط مؤثر ،راب های اسز که در آن طرق مقاب  ،ریام شما را با حگاکثر دقز ممکدن
درک و دریادز کنگ برای برقراری ارتباط مؤثر با خانواده ،بایگ خود را به طور کامد
شناخز و بتوان احساسا و لواطف خود را به درستی موقعیزهای مختلدف ملدار
کرد ارتباط کالمی با کلما ملرآمیز ،روابط میان زن و شوهر را تقویز میکندگ و در
برآورده شگن خواستههای طردین ،ادزایش امیمز نقش بهسزایی دارد
خگاونگ متعا در سوره قصص با نق قصه یف بانوی وارسته به یفزویوی دلنشدین
و مؤثر او با همسر ررداخته اسز:

َ َْ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ
قالت ْام َر َأ ُت َ ْر َع ْو َن ُق َّر ُت َع ْین لي َو َل َك ال َت ْق ُت ُل ُ
وه َعسی أ ْن َینف َعناا أ ْو َت ِِاه ُه َولادا َو ها ْ ال
ِ
و ِ
ٍ
َی ْش ُع ُر َ
ون؛ 3همسر درلون (چون دیگ آنلا قصگ کشتن کدودک را دارندگ) یفدز« :ندور

 1دنیس بایاروزی؛ تکنیفهای ادزایش امیمیز در زوجدرمدانی؛ ترجمده حسدن حمیدگرور و زهدرا
انگوز؛ ص۲2
 2همان؛ ص ۲7
 3قصص3۱ :

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
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چشم من و توسز! او را نکشیگ ،شایگ براى ما مفیگ باشگ یا او را به لنوان رسر خدود
بریددزینیم» و آنلددا نمیدلمیگنددگ (کدده دشددمن ااددلی خددود را در آغددو

خددویش

میرروراننگ)

قرآن کریم ترثیر یفزویو و نحوه استفاده از کلما را در این آیه به خوبی نشان داده
اسز آسیه با یفزویوی دلنشین و استگال متین خود ،خانوادها را از یف بحدران
نجا داد و همسر را از قت یف کودک بییناه باز داشز
 .5گوش دادن فعال

یو دادن دعا  ،ریگا کردن معندای یفتدار دیگدران در ذهدن خدویش اسدز و ایدن
موضوع ترثیر بسیار زیادی در همگلی ،جلب احترام و ایجاد ارتباط دارد این ملدار
نیازمنگ ابوری ،درخواسز برای شفاقسازی ،دادن بازخورد درباره آنچه یفته شدگه
و خالاه کردن سخنان یوینگه اسز یو دادن دعا  ،موجب ایجاد حس مثبدز و
لز نفس و رذیر در الضای خدانواده میشدود ایدن موضدوع بده خصدوص در
ارتباط مؤثر والگین و درزنگان ،نقش ملمی ایفا میکنگ در سیره ریامبر اکرم اسز:
َ َّ َ
َ
ْ َ
« َم ْن َتکل َ أ ْن َص ُتوا ل ُه َح َّتى َيف ُرغ؛ 1کسی که سخن مییفز ،به او یو میداد تدا سدخنش
به رایان برسگ»
خواجه نصیرالگین طوسی نیز در اهمیز شنیگن چنین مییویگ:
کم یوی و به جز مصلحز خویش مگوی چدیزی که نپرسنگ تو از ریش مدددگوی
دادنـد دو گــوش و یـــک زبـان از آغـــاز
یعنــک ــ دو بشــنو و ی ــک بــ

م ــو

2

 .5درک متقابل از عقاید یکدیگر

درک به معنای باور قلبی و یقین اسز درک ،زمانی اتفاق میادتگ که رشز آن ،امدا و
ایر وجود نگاشته باشگ دردی که میدانگ سیگار برای سالمتی مضر اسز ،اما باز هدم
سیگار میکشگ؛ یعنی اهمیز این مسرله را درک نکرده اسز و به آن بداور ندگارد در
برخورداری از درک متقاب « ،تالدی» یا «مقابله بده مثد » بزرگتدرین مدان بده شدمار
 1دض بن حسن طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ص ۲5
 2محمگ بن محمگ نصیرالگین طوسی؛ اخالق نااری؛ ص25
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میآیگ وقتی دکر میکنیم ایر طرق مقاب ما به ونایف خود لم نکرد ،ما هدم مثد
او ردتار خواهیم کرد ،هیچیاه نمیتوانیم یکگیگر را درک کنیم و به این ترتیب شداهگ
خانوادههایی ساکن در جزایر تف نفره هستیم برای درک متقاب  ،تال بیشدتر بدرای
شناخز نیازهای خود و طرق مقاب در درجه نخسدز قدرار دارد مدا یداهی حتدی
نمیدانیم از وارد شگن در یف راب ه چه میخواهیم ،برای بدرآورده شدگن آنلدا بایدگ
چگونه لم کنیم و چه انتظاراتی از طرق مقاب داریدم نمدیدانیم بدرای آشدنایی بدا
روحیا و خواستههای درد مقاب  ،چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم توجه به سدن،
الگوهای مختلف اجتمالی ،شرای ی که ادراد در آن رشگ کردهانگ و دوران و برهدهای
که بر آنلا مییذرد ،شرایط سیاسی -اجتمالی و شرلی طرق مقاب  ،میتواندگ بده مدا
کمف کنگ تا متوجه شویم چگونه میتوانیم نسبز به طرق مقاب خود شناخز ریدگا
کنیم ،چگونه نیازهایش را برطرق کنیم و نیز چ ور نیازهای خودمان بر طرق شدود
شناخز دیگران ،به ما یادآور میشود که لزوماً نظر و خواسدته مدا بدا آنلدا یکسدان و
هماهنگ نیسز و ایر ما به دنبا به دسزآوردن چیزهایی که دوسز داریم ،هسدتیم؛
بایگ به دکر برآوردن خواستههای دیگران نیز باشیم
توجه به خواستهها و روحیا و نیازهای طرق مقابد  ،نخسدتین یدام بدرای داشدتن
ارتباط مؤثر اسز این موضوع در سیره للما به وضوح قاب مشداهگه اسدز همسدر
شلیگ م لری مییویگ:
ایشان آنقگر با من امیمی و نزدیف بودندگ کده نمیتوانسدتنگ رندج و نداراحتی مدرا
تحم کننگ یف بار برای دیگن دخترم به اافلان ردته بودم بعگ از چنگ روز کده بده
تلران آمگم ،نزدیفهای سحر به خانه رسیگم وقتدی وارد خانده شدگم ،بچدهها همده
خواب بودنگ ،ولی آقا بیگار بود چای و میوه و شیرینی آماده بود و منتظر بودنگ بعدگ
از احوا ررسی ،با ترثر به من یفتنگ :میترسم یف وقز نباشم ،شدما از سدفر بیاییدگ و
کسی نباشگ که به استقبا تان بیایگ بیشتر ابحها چدای درسدز میکردندگ در تمدام
طو زنگیی به یاد نگارم که به من یفته باشنگ یف لیوان آب به ایشان بگهم

1

 .5نقد به شیوه حکمت ،موعظه حسنه و جدال احسن

خگاونگ در قرآن خ اب به ریامبر
 1مؤسسه نشر و تحقیقا

میدرمایگ:

ذکر؛ سریذشزهای ویهه از زنگیی استاد شلیگ م لری؛ ج  ،2ص ۲01
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ْاد ُع إلی َسبیل َر ِّب َك ب ْالح ْک َمة َو ْال َم ْوع َظة ْال َح َس َنة َو جاد ْل ُه ْ ب َّالتي هيَ َأ ْح َس ُن إ َّن َر َّب َك ُه َ
او
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ََُْ ْ ُ ْ َ
َ 1
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ
َ
بیل ِه و هو أعل ِبالمهتادین؛ بدا حکمدز و اندگرز نیکدو ،بده راه
أعل ِبمن ضل عن س ِ

رروردیار دلو نما و با آنلا به روشی که نیکوتر اسدز ،اسدتگال و مندانره کدن

رروردیار از هر کسی بلتر میدانگ چه کسی از راه او یمدراه شدگه اسدز؛ و او بده
هگایزیادتگان داناتر اسز

خلی بن احمگ مییویگ« :ولظ ،تذکر و یادآورى سخنی اسز که بدا خیدر و خدوبی
همراه باشگ که قلب و د را ل یف و روشن سازد»  2بنابراین توجده بده شدیوه نقدگ و
دانستن ااو نقگ کردن و نقگرذیر بودن ،میتوانگ نویدگبخش ادمیمز در خدانواده
َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
دستور دادَ« :قوال ل ُه ق ْوال ل ِّینا ل َعل ُه َیتاهک ُر
باشگ خگاونگ به حضر موسی و هارون
َ
أ ْو َی ِْشی؛ 3به نرمی با او (درلون) سخن بگوییگ؛ شایگ متذکر شود یا (از خگا) بترسگ»
راهکارهای ساده ،کمهزینه و کاربردی
 .5لذتبخش کردن لحظات

نشستن کنار یکگیگر بر سر سفره غذا ،کمف کردن به امور درسی کودکان ،بازیهدای
خالقانه ،برقراری ارتباطهای چشمی و لداطفی در سدالا بدا هدم بدودن ،از جملده
دعالیزهایی اسز دااله بین نس ها را کدم میکندگ همسدر امدام خمیندی دربداره
امیمز امام مییویگ« :همیشه جای خوب را به من تعدارق میکردندگ و همیشده
تا من سر سفره نمیآمگم ،شروع به خوردن غذا نمیکردنگ به بچدهها هدم مییفتندگ:
ابر کنیگ تا خانم بیایگ»  4در سیره شلیگ بلشتی نیز آمگه اسز:
یف روز جمعه به خگمز آقای بلشدتی رسدیگیم یکدی از دوسدتان یفدز :یکدی از
مقاما

خارجی به تلران آمگه و از شما تقاضای مالقا دارد آقدای بلشدتی یفدز:

من برای روزهای جمعه برنامه دارم بایگ به امورا خانواده بپردازم به بچهها دیکتده
بگویم و به آنلا در درمهایشان کمف کنم در کارهای منز هم ،کنار همسرم باشدم
البته ایر امام دستور بگهنگ ،قضیه درق میکنگ
1
2
3
4
5

نح ۲25 :
خلی بن احمگ دراهیگی؛ کتاب العین؛ ج  ،2ص 221
طه22 :
امیر رضا ستوده؛ را به رای آدتاب؛ ج  ،۲ص  ۱2و ۱۷
غالمعلی رجایی؛ سیره شلیگ بلشتی؛ ص۷0

5
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 .5استفاده از کلمات جادویی

استفاده از کلماتی ماننگ «ل فاً»« ،متشکرم»« ،خواهش میکنم»« ،دوستز دارم»« ،بدرایم
ملم هستی» و کلماتی هستنگ که روح را نواز میدهنگ در واق مؤدبانده حدرق
زدن ،امیمیز را میان الضای خدانواده اددزایش میدهدگ و لدز نفدس و کرامدز
انسانی آنان را تقویز میکنگ درزنگ لالمه محمگتقی جعفدری مییویدگ« :بده یداد
دارم روزی در منز سوظتفاهم جزیی بین استاد و والگهام ردیش آمدگ و لبداراتی بدین
آنان ردوبگ شگ رس از یذشز مگ زمانی ،وقتی استاد لازم ردتن به بیدرون مندز
1
بود؛ با نلایز دروتنی جلو آمگ و دسز مادرم را بوسیگ و لذرخواهی کرد»
 .5تمرکز بر نقاط مثبت

تحقیقا نشان میدهگ که تمرکز و توجه به ردتارهای م لوب ادراد و ترییگ و تشویق
این موارد ،بلتدرین رو بدرای اددزایش و تقویدز ردتارهدای م لدوب و کداهش و
تضعیف ردتارهای نام لوب اسدز در مدورد کودکدان ،اسدتفاده از توجده و تشدویق
ِ
تربیتی بسیار بداالیی دارد
ردتارهای م لوب و بیتوجلی به ردتارهای نام لوب ،ترثیر
ِ
لوب ادراد خانواده ،بده مدرور ذهنیدز مثبدزتری
با تمرکز بر ردتار و خصلزهای م
ِ
دوسدتی بیشدتر
نسبز به آنلا ریگا میکنیم که در راب ه ما با آنلا بهشدک ِ ادمیمیز و
ُ ُ ُ َ
ُ
سسدن؛ 2بدا ردادا
نمود ریگا میکنگ امام للی درموده اسز« :ازج ِر المسيئ ِبثدواب الم ِ
دادن و تشویق نیکوکار ،شخص بگکار و داسگ را از بگی و دساد باز داریگ»
درزنددگ بددزرگ لالمدده طباطبددایی مییویددگ« :وقتددی همسددر ایشددان و یددا یکددی از
درزنگانشان وارد اطاق میشگنگ ،ایشان در جلوی رای آنلا تمام قامز بر میخاسدز
3
بارها انلار میداشتنگ که بیشترین لام مودقیزشان ،همسرشان بوده اسز»
 1ررتا درهنگی راسخون؛ «سیره ردتاری لالمه محمگتقی جعفری در برابدر همسدر»؛ ،۲31۷/05/0۲
کگ خبر۲۲2۷۷3 :
https://rasekhoon.net/article/show/114773

 2محمگ بن حسین شریف الرضی؛ نلجالبالغه؛ حکمز ۲۷۷
 3خبریزاری قگم؛ «زن خوب لدالم را یلسدتان میکندگ و ایدر بدگ باشدگ ،لدالم را جلدنم میکندگ»؛
 ،۲3۱2/03/02کگ خبر213512 :
http://www.qudsonline.ir/news/283584

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
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 .5تحسین

هر انگازه که س ح توق والگین از درزنگان متعاد باشگ ،بیشف نتایج بلتری حاا
خواهگ شگ به جای انتقاد و کشف اِشکا  ،رذیر درزنگان همانیونه کده هسدتنگ و
استفاده از هر دراتی برای تحسین و تمجیگ با استفاده از جمدال مناسدب و دقیدق،
میتوانگ امیمیز میان والگین و درزندگان را اددزایش دهدگ لبداراتی کده بایدگ هدم
امیمز را ادزایش دهگ و هم شیوه درسز تحسین را اجرا نمایگ برای مثا لبدار
«آدرین که اسباببازیهایز را با برادر سلیم شگی» میتوانگ اینیونده بیدان شدود:
«ببین چقگر برادر خوشحا اسز که میتوانگ با اسباببازی تدو بدازی کندگ» ایدن
جمله به جای دستهبنگی کردن کارها به خوب و بگ ،به درزنگ کمف میکنگ تا میدزان
قگرتش در جلان را ببینگ این کار به او این دراز را میدهگ که درک کندگ کارهدا و
اقگاماتش ملم هستنگ و بر دنیای اطرادش اثر مییذارنگ
وقتی سخن از ارز هایی اسز که برای والگین ملم اسز ،به جای یفدتن جملدهای
ماننگ «آدرین تو خوبی» ،به نتیجهای که کار مثبز او دارد ،اشاره کنیگ بدا ایدن کدار او
تصمیم میییرد که ددعه بعگ نیز این ردتار خوب را تکرار کنگ تا به یف حس خدوب
از درون برسگ ،نه اینکه دقط از بیرون تحسین شود بنابراین به جای یفدتن جملدهای
ماننگ «چه نقاشی دوقالعادهای» ،بگوییگ« :من دیگم که چقگر سدخز روی آن نقاشدی
کار میکردی میتوانی درباره آن کمی برایم توضیح دهدی؟»؛ زیدرا انتظدار مدا ،خدود
نقاشی و تجربههایی اسز که از این کار به دسز میآورد همچندین هنگدام تحسدین
کردن به جای لبار «تو امروز خیلی بلتر بازی کردی؛ تقریبداً یدف ید را بده ثمدر
رسانگی» ،بگوییگ« :من دوسز دارم بازیهایز را تماشا کنم» جمله او این حس را
به او منتق میکنگ که بازی او هیچ ارزشی نگارد ،مگر اینکه او ی بزنگ ما نمیتوانیم
از یف سو مگاوم به درزنگانمان بگوییم کده ورز  ،یدف سدریرمی و کدار یروهدی
اسز و از دیگر سو از آنلا توق داشته باشیم که ی بزننگ نقش رگر و یدا مدادر ایدن
اسز که از بازی درزنگ خود لذ ببرنگ تا او نیز بتوانگ لذ ببرد.
درزنگانی همواره به آنلا یفته میشود که باهو هستنگ ،دکر میکننگ ایر برای انجدام
کاری وقز بگذارنگ ،به این معنی اسز که به انگازه کادی باهو نیستنگ شما بایگ به
او کمف کنیگ تا درک کنگ که مرز ما ماننگ ماهیچهای اسز کده میتواندگ رشدگ کندگ
هنگامی که متوجه شود که ایر برای انجام کاری وقدز بگدذارد ،میتواندگ بده نتیجده
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بلتری برسگ؛ این التماد به نفس را ریگا میکنگ که هدر چیدزی را یداد بگیدرد و در آن
تبحر ریگا کنگ بنابراین بایگ به او بگوییگ« :تو بارها تال  ،و باالخره جدوابش را ریدگا
کردی تو بایگ به خود ادتخار کندی»؛ چدرا کده ایدر قدرار باشدگ کده او بده خداطر
دستاوردهایش به خود ادتخار کنگ ،خود نیز بایگ قاضی و منب به وجدود آمدگن
آن ادتخار باشگ تا لز نفسا به دیگران وابسدته نباشدگ او بایدگ بگاندگ کده شدما
متوجه شگیگ که کار خوبی را انجام داده اسز و ایر شگفززده شگهایگ ،حتمداً بده او
بگوییگ شما در اا هیجانا او را منعکس میکنیگ ،ولی به او نمییوییدگ کده چده
حسی داشته باشگ قضاو خوب بودنش را به للدگه خدود بگذاریدگ شدادمانی
شما بایگ برای داشتن درزنگتان باشگ؛ توجه بیقیگ و شدرط بده او ،اذلدان و ترییدگ
دقط به خاطر کسی که هسز این امر هیچ ارتباطی به کارهدایی کده انجدام میدهندگ،
نگارد؛ بلکه به احساسی برمییردد که شدما بده آنلدا داریدگ و آنلدا بدرای بده وجدود
1
آوردنش ،به انجام هیچ کاری نیاز نگارنگ

 1رایگاه خبری بلگاشز و سالمز کشور؛ «ردتار خوب درزنگان را با چده جمالتدی تحسدین کندیم؟»؛
 ،۲3۱۷/۲۲/21کگ خبر۲02۱۲2 :
https://behdasht.news/fa/news-details/104912

راهکارهای ایجاد صمیمیت در خانواده در ایام کرونا
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پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان
حجتاالسالم والمسلمین عیسی عیسیزاده

*

مقدمه

روشش ،از مسائ ملم در زنگیی انسانهاسز ایدن موضدوع را میتدوان از زوایدا و
رویکردهای یونایون تاریخی ،جامعهشدناختی ،روانشدناختی ،هندری و دیندی مدورد
م العه قرار داد؛ اما مقصود از روشش در این مقاله بررسی حگود و شدرایط آن بدرای
زن بر اسام مبانی اسالم اسز همواره در طو تاریخ اسالم ،با این واقعیدز مواجده
بودهایم که برخی ،واجبا را سبف شمرده و آنلا را ضای کردهانگ برخدی نیدز ردا از
حگود و احکام اللی دراتر نلادهانگ ،رخصدزها و مباحهدا را ممندوع کردهاندگ و بده
اا الح «کاتولیفتر از راپ» شگهانگ ایدن در حدالی اسدز کده قدرآن بده ادراحز
1
مییویگ« :ای کسانی که ایمان آوردهایگ ،از خگا و ریامبر جلو نیفتیگ»
اهمیت پوشش

تاریخ نیاز انسان به روشش ،به قگمز آدرینش وی بر کره زمین باز مییردد انسدانها
از آغاز زنگیی تا کنون ،همیشه از هر نوع برهنگی یریزان بودهانگ؛ نه تنلا آدمیدان کده
بسیاری از حیوانا نیز به طور طبیعی و غریزی ،نولی روشش و استتار دارنگ وجود
سرما و یرما ،سوز آدتاب و باد و بوران در تنوع و تفاو انواع لبدام در زندگیی
انسان ترثیر دراوان داشته اسز ،اما احسام نیاز انسان به روشیگیی ،تنلا معلدو یرمدا
و سرما نیسز؛ بلکه د ر انسان بهیونهای اسز که از برهنگی ررهیز دارد و روشش
را حصددار امددن و زیبددایی بددرای خددویش میدانددگ انسددان خددود را بددگون روشددش،
* لضو هیوز للمی رهوهشگاه للوم و درهنگ اسالمی
 1حجرا ۲ :
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

آسیبرذیرتر و در تیررم دشمن احسام میکنگ
قرآن روشیگیی را یکی از نعمزهای بلشتی میشمارد و بگبختی و شقاو انسدانها
را نتیجه رذیر وسوسههای شی ان و محصو سادهانگیشی و طم ورزی و تبلیرا
دروغین او میدانگ و تصریح میکنگ که نخسدتین یدام در هبدوط آدم ،خدوردن میدوه
ََ َ ْ َ
ممنوله و ریگایش برهنگی اسزَ« :أ َکال ِمن َها َ َب َد ْت َل ُه َما َس ْو ُآت ُه َما؛ 1سدرانجام هدر دو از
آن خوردنگ و لورتشان آشکار شگ»
قرآن روشش را در جای دیگر نعمتی آسمانی میشمارد و میدرمایگَ « :یاا َبنای َآد َم َقادْ
ِ

ّ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
اللاه َل َع َّل ُها ْ
َ ََْ ََْ ُ ْ َ َ َُ
اات ِ
أَزلنا علیک ِلباسا یو ِاری سوء ِاتک و ِریشا و ِلباس التقوی ذ ِلک خیر ذ ِلک ِمن آی ِ
َی َّه َّک ُر َ
ون؛ 2هان ای آدمیان! روششی که زشتیهایتان را بپوشانگ ،بر شما درود آوردیدم و

اسباب آراستگی برای شما قرار دادیم و جامۀ رارسایی بلتر اسدز؛ ایدن از نشدانههای
خگاسز؛ باشگ که متذکر شونگ»
امام اادق نیز در ارز یذاری این نعمز اللی درموده اسز:
و اما لبام ناهری ،رس آن نعمتی اسز که لور های بنیآدم به آن روشیگه میشدود
و آن ،کرامتی اسز که خگاونگ درزنگان آدم را بده آن یرامدی داشدته و بده جدز آندان،
موجودا دیگر مشمو این کرامز نیستنگ و آن برای مؤمندان ،وسدیلهای بدرای ادای
درای

و انجام تکالیف اللی اسز و بلترین لبام تو ،آن لباسدی اسدز کده تدو را از

یاد خگا و از انجام ونایف الزم مدان نشدود؛ بلکده تدو را بده یداد و سپاسدگزاری و
اطالز رروردیار متعا نزدیف کنگ و تدو را بده خدودبینی ،خودنمدایی ،زیندز دادن
خود ،ادتخار کردن و خودستایی وا ندگارد؛ زیدرا اینلدا همده از آددا دیدن و سدبب
قساو

و تیره بودن قلب اسز

3

پوشش زنان

رلایز روشش به سبف اسالمی و بر اسام توایههای قرآن و اه بیز از سدوی
زنان ،محادظ و نگلبانی اسز که سدبب امنیدز و آرامدش آندان خواهدگ بدود؛ 4زیدرا
روشش با معیارهای اسالمی ،مان تحریف شلوا و نگاههای آلوده و دسدادانگیز بده
1
2
3
4

طه۲2۲ :
الراق27 :
منسوب به امام اادق ؛ مصباح الشریعة؛ ترجمه حسن مص فوی؛ ص30
احزاب5۱ :

پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان



17

حریم راک زنان میشود و جامعه را از هر یونه بیبنگوباری بیمه میکندگ بدر همدین
اسام در آموزههای دینی برای روشش زنان هنگام رویارویی با نامحرمدان و ورود در
لراههای اجتمالی ،شرایط و حگودی تعیین شگه که در ادامه به آن اشاره میشود
شرایط پوشش زنان
 .5خوشبو نبودن لباس

روشش با لبامهای خوشبو از سوی زنان در خارج از منز  ،یکی از لوام تحریدف
شلو مردان اسز که این امر میتوانگ زمینۀ به یناه ادتادن ادراد را ددراهم کندگ امدام
َ
َ
َ
ْ َ َ ُ
اادق در ررهیز زنان از چنین روششی میدرمایگ« :ت َي ْن َب ِغى ِلل َم ْدرأ ِح أ ْن ت َج ِّم َدر ث ْو َب َهدا ِإذا
َ
خ َر َج َْ ِم ْن َب ْي ِت َها؛ 1سزاوار نیسز که زن با لبام خوشبو از خانه خارج شود»
 .5نازک و بدننما نبودن

روشش زنان با لبامهای نازک و بگننما ،یکی از نمادهای درهنگ برهنگی بیگانگدان
اسز که دشمنان اسالم تال دراوانی میکننگ تدا بدا تدرویج آن در جوامد اسدالمی،
باورهای دینی را تضعیف و زمینه به انحراق کشیگن مردان بهویهه جواندان را ددراهم
َ
کننگ رسو خگا چنین روششی را به شگ نلی کرده و درموده اسزَ « :هَل ُک ِن َس ِاء
ْ َ ْ َ َ ْ َّ
َ
ُأ َّ
الذ َهب َو ِّالث َ
اب ِّالرقاق؛ 2نابود شگن زنان امدز مدن در دو چیدز اسدز:
ي
ن
ي
ر
م
ح
اْل
ى
ف
ى
ت
م
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
یکی طال و دیگری لبامها» آن حضر در سرزنش مردانی که به زنان خدود اجداز
روشیگن لبام نازک در برابر نامحرمان را دهنگ ،درمود« :هرکسی از زنش اطالز کنگ،
خگاونگ او را با اور وارد آتش خواهگ کرد» لرض شدگ یدا رسدو ه لال منظدور از
َْ ُ
ِّ َ َ َ َ
اب ِّالرقاق؛ 3اینکه زندش از او بخواهدگ تدا در
اطالز چیسز؟ درمود« :تطل ُب ِم ْن ُه  ...الثي
حضور نامحرم لبام نازک بپوشگ و او نیز اجازه دهگ»
 .5شبیه نبودن به پوشش مردان

یکی دیگر از ویهییهای روشش زنان که در آموزههای اسالم به آن توجه شگه اسز،
شبیه نبودن آن با روشش مدردان اسدز امدام ادادق
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 5۲۱
 2ابن ابیدرام ،مسعود بن لیسی؛ مجموله ورام؛ ج  ،۲ص 2
 3محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 5۲۷

َ َ َ ُ ُ
درمدوده اسدز« :كدان رسدو
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َّ
ْ ََ َ َ
الله َ ...و َي ْن َهى ال َم ْرأح أ ْن َت َتش َّب َه ِب ِّالر َجا ِ ِفى ِل َب ِاس َدها؛ 1رسو خگا
َ
ُ َّ
از اینکه هماننگ مردان لبام بپوشنگ» امام للی نیز درموده اسز« :ل َع َن َر ُسو الل ِده

زنان را نلدی میکدرد

ْ َ

َ ُ َ ِّ َ
ات ِم َن ِّالن َس ِاء ِب ِّالر َجا ِ ؛ 2رسو خگا
 ...والمتشبه ِ
شک مردان در میآورنگ»

لعن کرده اسز زنانی که خدود را بده

 .5لباس شهرت و انگشتنما نبودن

یکی دیگر از خصوایا روشش زنان ،مشلور و انگشزنما نبدودن آن اسدز؛ زیدرا
این لبام سبب جذب نگاه نامحرمدان بده زندان میشدود و دیدگهها را بده سدوی او
میکشانگ؛ در نتیجه زمینۀ انحدراق بییندگیان را ددراهم میکندگ امیرمؤمندان للدی

َ َ ً ْ ً َ َ َّ
َن َهى َأ ْن َت ْل َب َس ْال َم ْر َأ ُح إ َذا َخ َر َج َْ ْ
من بيتهاث ْوبا َمش ُهورا أ ْو ت َت َسلدى
ِ

َ
درموده اسزِ « :ا َّن رسو الله
َ
ِب َمدا ل ُده َص ْدوت ُي ْس َدم ُع؛ 3رسدو خگا

زن را از روشدیگن لباسدی کده او را مشدلور و

انگشزنما کنگ و از زینز کردن به زیورهایی که اگا ایجاد میکندگ و سدبب جلدب

توجه نامحرم میشود ،نلی کرده اسز»
 .5زینتی نبودن

یکی از مسائ مورد توجه در روشش زنان که میتوانگ زمینهساز چشدمچرانی مدردان
باشگ ،روششهای زینز داده شگه اسز بر همین اسام در روایتی از امام ادادق

ْ َ َ
َ
درباره شرایط روشش زن در خارج از خانه نق شگه کده درمدود« :ت َي ْن َب ِغدى ِلل َم ْدرأ ِح أ ْن
َ
َ َ
ُت َج ِّم َر ث ْو َب َها ِإذا خ َر َج َْ ِم ْن َب ْي ِت َهدا؛ 4برای زن شایسته نیسز هنگامی که از خاندها خدارج

میشود لبامهای خود را زینز دهگ»
حد پوشش زنان

حگ روشش زنان در برابر ادراد محرم و نامحرم متفاو اسز که در این بخش بده آن
اشاره میشود
 1دض بن حسن طبرسی؛ مکارم االخالق؛ ص ۲۲1
 2محمگ بن للی اگوق؛ لل الشرائ ؛ ج  ،2ص 702
 3لالظالگین للی بن حسام متقی هنگی؛ کنز العما ؛ ج  ،۲7ص 31۲
 4محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 5۲۱

پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان
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 .5در برابر نامحرم

لزوم روشانگن تمام بگن زن به غیر از یردی اور و دستان تا مچ در برابر ندامحرم،
در دین اسالم امری مسلم و ق عی اسز بر همین اسام حرمز آشکار کدردن بدگن
زن در برابر نامحرم به جز یردی اور و دستان تا مچ ،مورد اجمداع همده دقلدای
اسالم اسز  1دلی این حکم ،آیه  3۲سوره نور اسز کده خگاوندگ در آن خ داب بده
ریامبر اکرم درموده اسز:

َ
َ َ َ َّ ّ
ُ
ُ ْ
َ َ ُ ُ َ َّ
َّ
ْ ُ َ
وج ُهن و ال یبدین زینت ُهن اال ما ظ َه َر منها
و قل ِللمؤمنات یغضن ِمن ابصارهن و یحفظن َر
َ ُ ُ َّ
ُ ُ
وب ِه َّن؛ 2به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را ددرو ییرندگ و
و ِلیضربن یجمرهن علی جی ِ

دامان خویش را حفظ کننگ و زینز خود را جز آن مقگار کده نمایدان اسدز؛ آشدکار
نکننگ و اطراق روسریهای خود را بر سینه خدود ادکنندگ [تدا یدردن و سدینه بدا آن
روشانگه شود]

« ُخ ُمر» در این آیه ،جم « ِخمار» جامهای اسز که زن سر خود را بدا آن میریچدگ 3و
اضادی آن را به سینها آویزان میکنگ و « ُجیوب» جم «جیب» به معنای سینههاسز
و معنای آیه ،این اسز که به زنان دستور بگه تا اطراق مقنعهها را به سدینههای خدود
4
بینگازنگ و آن را بپوشاننگ
یکی دیگر از آیا قرآن بر روشش کام زنان در برابدر ندامحرم ترکیدگ دارد ،آیده 5۱
سوره احزاب اسز خگاونگ در این آیه به ریامبر درمود:

ّ ُ َ
َ
َّ َ َ
َ َ َ
َ ُ َ َ َ َّ
ُ
البیبهن ذلک ادَی ان
یهن ِمن َج
ال
ناتک و َِ ِ
یا ایها النبی قل ِ
زواجک و ب ِ
ِ
ساء المؤمنین یدَین عل ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ َ ُ َ َ
ین و َ
کان غفورا رحیما؛ 5به همسدران و دختراندز و زندان مؤمندان بگدو
یعرَن َال یؤذ

جلبابهای [روسریهای بلنگ] خود را بر خویش درو ادکننگ ایدن کدار بدرای اینکده
شناخته شونگ و مورد آزار قرار نگیرنگ ،بلتر اسز و خگاونگ همواره آمرزنگه و رحدیم
اسز
 1محمگ بن حسن طوسی؛ المبسوط؛ ج  ،۲ص 1۷؛ یحیی بن شرق النووی؛ المجموع شرح الملدذب؛
ج  ،3ص ۲7۷
 2نور3۲ :
 3محمگ بن حسن طوسی؛ التبیان دی تفسیر القرآن؛ ج  ،۷ص 230
 4سیگ محمگحسین طباطبایی؛ المیزان دی تفسیر القرآن؛ ج  ،۲5ص ۲۲2
 5احزاب5۱ :
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« َجالبیب» ،جم « ِجلباب» اسز و آن ،جامهای سرتاسری اسدز کده تمدامی بدگن را
میروشانگ 1یا روسری مخصوای اسز که اور و سر را روشش میدهگ و منظور
از جمله «مقگاری از جلباب خود را ریش بکشدنگ» ،ایدن اسدز کده آن را بهیوندهای
َ
بپوشنگ که زیر یلو و سینههایشان در دیگ حاضران ریگا نباشگ و مراد از جملده «ذلاک
َ َُْ َ َ ْ َ
َ
َن َال ُیؤذ َین» ،این اسز که روشانگن همه بگن به شدناخته شدگن بده اینکده
ادَی ان یعر
اه لفز و حجاب و االح و سوادنگ ،نزدیفتر اسز؛ در نتیجه وقتی به این لنوان
شناخته شگنگ ،دیگدر اذیدز نمیشدونگ؛ یعندی اهد دسدق و دجدور متعدرض آندان
2
نمیشونگ
 .5در برابر محرم

در قرآن آشکار کردن زینز زنان در برابر محارم از جمله شدوهر ،ردگر ،ردگر شدوهر،
َ
رسر ،رسر شوهر ،برادر ،رسر برادر ،رسر خواهر و زنان جایز شمرده شدگه اسدزَ « :و ال

ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ َ َّ
او ِاَ ِهن
ائهن أو أبنا ِء بعاول ِت ِهن أو ِإخ
ائهن أو ءاب ِ
اء بعول ِت ِهن أو أبن ِ
یب ِدین ِزینتهن ِإال ِلبعول ِت ِهن أو ءاب ِ
َأ ْو َبنی إ ْخ َواَه َّن َأ ْو َبنی َأ َخ َواته َّن َأ ْو َ َ
ائه َّن»  3البته حگ آشکار کردن زینزها برای شدوهر
س
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ

و محارم دیگر درق میکنگ ریامبر اسدالم در متفداو بدودن حدگ روشدش زن در
َ
َ َ
واتخ ما َف ْو َق َ
سَ َ
الدْرع؛
الْرع ولَلبن
برابر شوهر و محارم دیگر درموده اسزِ « :ل َّلزوج ما ت
ِ
ِ
ِ
قسمزهایی از بگن زن که در رشز ریراهن اسز ،تنلا شوهر میتوانگ نگاه کندگ و
غیر از محگوده یف ریراهن (که یفتهانگ درازای آن بایگ تدا زانوهدای ردا را بپوشدانگ)،
رسران و برادران او میتواننگ ببیننگ»

4

پوشاندن زینت از نامحرم

یکی از مسائ زمینهساز انحرادا جنسی در جامعه ،به نمدایش یذاشدتن زینزهدای
زنان در برابر نامحرمان اسز بر همین اسام در آموزههای قدرآن بده زندان سدفار
 1محمگ بن محمگ زبیگی؛ تاج العروم؛ ج  ،۲ص  3۷3و 3۷2
 2سیگ محمگحسین طباطبایی؛ المیزان دی تفسیر القرآن؛ ج  ،۲7ص  33۱و 320
 3نور3۲ :

 4احمگ بن محمگ اردبیلی؛ زبگة البیان؛ ص 552؛ دض بن حسن طبرسدی؛ مجمد البیدان ددی تفسدیر
القرآن؛ ج  ،۷ص 2۷۲

پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان
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شگه اسز که زینتیهای خود را در رویارویی با نامحرمدان آشدکار نکنندگ و آن را از
دیگ آنان روشیگه دارنگ  1رسو خگا خ اب به َحوالظ درمود:

ُ
َ ْ َ ُ ََ َ
َ
ُ
نک َّن ُت ُ
يدر زوجهدا وت تبدْ
غ
يا َحوتء َمن كانَ ِم
ؤمن بالله واليوم ِ
ِ
اتخ ِدر ت تجمد زينتهدا ِل ِ
َ
َ َ ً
فس َدْت َ
َ
وم َ
مارها َ
ذلدک َلغيدر َزوجهدا َف َقدْ َا َ
ِخ َ
دينهدا و
عصمها وا ُّيما إمدرأح َج َعلدَ یدي ا ِم ْدن
َ ََ
اسخطَ َر َّبها عليها؛ 2ای َحوالظ! 3هر زنی که به خگا و قیامز ایمان داشته باشگ ،نبایدگ
زینز خویش را برای غیر شوهر قرار دهگ و نبایدگ در برابدر نامحرمدان مقنعده یدا
روسری خود را از سر

بردارد و هر زنی چنین کنگ؛ همانا دینش را داسدگ کدرده و

خشم و غضب خگاونگ را برای خود دراهم نموده اسز
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ َّ
َ َ
ظه َدر ُ ات
در سخنی دیگر از آن حضر آمگه اسز« :اما انه ليس ِمنکن إمدرأح تسلدى ذهبدا ت ِ
ِّ
ُعذ َبَ به؛ 4همانا هر زنی که خود را به وسیلۀ طال زینز کنگ و آنلا را بدرای نامحرمدان

آشکار سازد ،به سبب آن لذاب خواهگ شگ»
پوشاندن مو

درباره ریامگ اخروی بیتوجلی زنان به روشانگن مو از نامحرم ،نق اسز امام للی
درموده اسز:

ُ َ َ ً َُ ْ ُ َ ُ َ َ َ
َّ
َ
َ َ ْ ُ ََ َ َ ُ
َ ُ
اک أ ِبدى
َعلى َر ُسو ِ الل ِه ف َو َج ْْت ُه َي ْب ِکى بک ًاء ی ِْيْا فقلَ لده ِفدْ
اط َمة
د ُخلَ أنا و ف ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ِّ َ ُ َ
َ
َّ
َ
َّ َ ْ ُ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
دَ ن َس ً
داء ِم ْدن
ُوأمى يا َرسو الل ِه ما ال ِذ أبکاک؟ فقا يا ع ِل ُّى ليل َة أس ِر ِبى ِإلى السم ِاء َرأي ِ
َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ
ُ
ََْ َ َ َْ َ َ ُ
أ َّم ِتى ِفى َعذاب ی ِْيْ فأنک ْر ُت یأن ُه َّن ف َبک ْيَ ِل َما َرأ ْيَ ِم ْن ِی َّْ ِح َعذ ِاب ِه َّن ث َّ ذك َر َحدال ُه َّن ِإلدى
ُ
َ
َ َ َ َ ْ َّ َ ُ
َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ
َْ
ُ َ
َح ِب ِيبى َوق َّرح َع ْي ِندى أخ ِب ْر ِندى َمدا كد َان َع َمل ُه َّدن؟ فقدا أ َّمدا ال ُم َعلقدة
اط َمة
أن قا فقالَ ف ِ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ ِّ َ
ِبش ْدع ِر َها ف ِإن َهدا كاندَ ت تغطددى ی ْدع َر َها ِم َدن ِّالر َجددا ِ ؛ روزی مدن و داطمدده بده خاندده
ریامبر وارد شگیم و مشاهگه کردیم کده آن حضدر بده شدگ اشدف میریدزد
لرض کردم« :رگر و مادرم به ددگایز ای رسدو خگا! سدبب یریده شدما چیسدز؟»
درمود« :یا للی! شب معراج که مرا به سوی آسمان باال بردنگ ،زنانی از امدتم را دیدگم
که دچار لذاب شگیگی هستنگ از دیگن احوا آنان یریده مدیکنم» و سدپس لدذاب

 1نور 3۲ :و 70؛ احزاب33 :
 2حسین بن محمگتقی نوری؛ مستگرک الوسائ ؛ ج  ،۲2ص 223
 3زنی ل ردرو که نام االی او زینب الع اره بود
 4لالظالگین للی بن حسام متقی هنگی؛ کَنز العما ؛ ج  ،۲7ص 311
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ررسیگ« :ای حبیب مدن و ای ندور

هر کگام از آنان را توایف کرد تا اینکه داطمه

چشم من! آنان در دنیا چه کاری کرده بودنگ کده بده آن لدذابها یردتدار شدگهانگ؟»
درمود« :آن زنانی که به موهای سر خود آویزان شگه بودنگ ،کسانی بودنگ کده در دنیدا
موهای سرشان را از مردم نامحرم نمیروشانگنگ»

 1محمگ بن للی اگوق؛ لیون اخبار الرضا ؛ ج  ،2ص ۲۲

1

پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان
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فهرست منابع
 ۲ابن ابیدرام؛ مسعود بن لیسی؛ مجمولۀ ورام؛ قم :انتشارا

مکتبة الفقیه[ ،بیتا]

 2ابنمنظور ،محمگ بن مکرم؛ لسان العرب؛ قم :ادب الحوزه۲205 ،ق
 3اردبیلی ،احمگ بن محمگ؛ زبگة البیان دی براهین القرآن؛ به کوشدش رضدا اسدتادی و
للیاکبر زبانینهاد؛ چ ،2قم :انتشارا

مؤمنین۲3۷1 ،

 2دهخگا ،للیاکبر و دیگران؛ لرزنامه؛ تلدران :مؤسسدۀ لرزنامده و دانشدگاه تلدران،
۲3۷3
 5زبیگی الحنفی ،محمگ بن محمگ؛ تاج العروم؛ به کوشش للدی شدیری؛ چداپ او ،
بیرو  :دار الفکر۲2۲2 ،ق
 7اگوق ،محمگ بن للی؛ لل الشرای ؛ چاپ او  ،قم :کتابدروشی داوری۲315 ،ق

 ۷ددددددددددددددددددددددد؛ لیون اخبار الرضدا

؛ بده کوشدش و ترجمدۀ حمیگرضدا

مستفیگ و للیاکبر غفاری؛ چاپ او  ،تلران :نشر اگوق۲3۷2 ،ق
 1طباطبایی ،سیگ محمگحسین؛ المیزان دی تفسیر القرآن؛ چداپ سدوم ،قدم :انتشدارا
اسالمی۲3۱3 ،ق
 ۱طبرسی ،حسن بن دض ؛ مکارم االخالق؛ ترجمه سیگ ابراهیم میرباقری؛ چداپ دوم،
تلران :دراهانی۲375 ،
 ۲0طوسی ،محمگ بن حسن؛ التبیان دی تفسیر القرآن؛ به کوشش احمگ حبیدب العداملی؛
بیرو  :احیاظ التراث العربی[ ،بیتا]
 ۲۲دددددددددددددددددددددددد؛ المبسوط دی دقه االمامیه؛ تصحیح سیگمحمگتقی کشدفی؛
چاپ سوم ،تلران :المکتبة المرتضویة الحیاظ اآلثار الجعفریه۲31۷ ،ق
 ۲2لمیگ ،حسن؛ درهنگ لمیگ؛ تلران :انتشارا

امیرکبیر۲373 ،

 ۲3قلعهجی ،محمگ؛ معجم لرة الفقلاظ؛ بیرو  :دار النفائس۲201 ،ق
 ۲2کلینی ،محمگ بن یعقوب؛ الکادی؛ تصحیح للیاکبر غفاری و محمگ آخونگی؛ تلران:
دار الکتب االسالمیه۲20۷ ،ق
 ۲5متقی هنگی ،لالظالگین للی بن حسام؛ کنز العمدا ددی سدنن االقدوا واالدعدا ؛ بده
کوشش افوة النسا؛ بیرو  :مؤسسة الرسالة۲2۲3 ،ق
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 ۲7منسوب به امام اادق

؛ مصباح الشدریعه؛ ترجمده حسدن مصد فوی؛ چداپ او ،

تلران :انجمن اسالمی حکمز و دلسفه ایران۲370 ،
 ۲۷نوری ،حسین بن محمگتقی؛ المستگرک الوسائ ومستنبط المسدائ ؛ تصدحیح یدروه
رهوهشی آ البیز

؛ چاپ او  ،،بیرو  :مؤسسۀ آ البیز

۲201 ،ق

 ۲1النووی ،یحیی بن شرق؛ المجموع شرح الملذل ب؛ بیرو  :دار الفکر[ ،بیتا]

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

روشهای تبلیغی غربیان در تضعیف نظام خانواده اسالمی
زهرا رضائیان

*

مقدمه

درهنگ یف جامعه ،تمامیدز باورهدا و ارز هدای آن جامعده و نیدز آداب و رسدوم
برآمگه از آن باورهدا و ارز هاسدز آنچده سدبب تثبیدز و انسدجام ایدن باورهدا و
ارز ها در جامعه میشود ،خانواده اسز که در واق سرمایه اسدتراتهیف درهنگدی و
هویتی هر جامعه به شمار میآیگ هر کشوری که بتوانگ درهنگ ،هویز ،ایمان و بداور
آحاد خانواده را حفظ کنگ ،آینگه و آرمان خود را حفظ کرده اسدز اسدتعماریران بدا
درک و شناخز دقیق این موضوع ،به خوبی دریادتهانگ که یکی از لوام ملم رشگ و
ریشردز جملوری اسالمی ایران ،انسجام خانواده به لنوان مرکز ثق درهنگ اسالمی
اسز از اینرو با در اختیار یردتن غو های رسانهای ،بده دنبدا ندابودی ارز هدا و
باورهای درهنگی جامعه اسالمی اسز و بدرای رسدیگن بده ایدن امدر ،بدا اسدتفاده از
شبکههای ماهوارهای و اینترنتی در ابعاد مختلدف ،کدانون خدانواده را آمداج حمدال
خود قرار داده اسز و با شناسایی دقیق کارکردها و نقش خانواده در ریشبرد درهندگ
اسالمی ،در تخریب این کارکردها به شیوههای مختلف میکوشگ در این مقاله ضدمن
بیان اهمیز خانواده ،دو رو ملم و کاربردی دشمن بررسی میشود
اهمیت خانواده

خانواده در تمامی جوام محور تمام روابط لاطفی ،دکری ،روانی ،الگودهی ،حمایتی
و تربیتی اسز و یکی از بزرگترین دالی آرامش دردی و اجتمالی و نیز تنظیمکننگه
زوایای حضور درد در جامعده و تعیدین جایگداه ،التبدار ،نقشآدریندی و تبیینکنندگه
* کارشنام ارشگ للوم قرآن و حگیث
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

داالهها و ریونگها در روابط اجتمالی به شمار میآیگ قرآن نیز خانواده را چوندان دژ
مستحکمی معردی کرده اسز که هدر یونده روابدط نامشدروع در آن ممندوع شدگه و
دحشا ،نولی تجاوز به حقوق ادراد جامعه به شمار میرود  1در واقد نلداد خدانواده،
نخستین مرکز آموزشی اسز که دیگیاهها درباره خدگا ،هسدتی و انسدان و نیدز طدرز
دکرها ،لادا  ،آداب و رسوم ،آرمانها ،لقایگ ،دلسفه حیا  ،برداشدزهای ذهندی از
نیف و بگ و از آن سرچشمه میییرد  2از همین روسز کده دشدمن خنثدی کدردن
3
نقش ددالی و آیاهیبخشی آن را از جمله راهبردهای االی خود قدرار داده اسدز
بررسی سیاسزهای دشمنان یویای آن اسز که آنلا در جنگ نرم للیده خدانواده بده
دنبا این اهگاق هستنگ:
د متزلز کردن کانون خانواده (خانوادهزدایی)؛
د مخگو کردن لفز و راکگامنی زنان و مردان جامعه (اخالقزدایی)؛
د بگبین کردن نسبز به نظام سیاسی موجود (التمادزدایی)؛
د مخگو کردن لقایگ دینی خانوادهها (باورزدایی)؛
د ترییر مفلوم خانواده م لوب اسالمی و مخگو ساختن هویدز الضدای خدانواده
4
(هویززدایی)
سازوکارهای غرب در تضعیف نهاد خانواده

دشمنان برای ایجاد ترییر و تحو در نظام خانواده ،از شیوهها و سازوکارهای مختلفی
بلره میییرنگ که به برخی از آنلا اشاره میشود
 .5تضعیف ارزش و باورهای دینی

برای تخریب الیههای رویین درهنگ یدف جامعده ،بایدگ الیدههای زیدرین آن ،یعندی
جلانبینی و نظام ارزشیا تخریب یا تضعیف شود دیریونی و ترییر جلدانبینی و
نظام ارزشی یف جامعه ،موجب دیریدون شدگن آداب و رسدوم اجتمدالی و شدیوه
 1نور 2 :و 3
 2اسمالی چراغی کوتیانی؛ خانواده ،اسالم و دمینیسم :تبیین رویکرد اسالم و دمینیسم به کارکردهای
خانواده؛ ص ۲۱
 3ر ک :سیگ محمگرضا خوشرو؛ جنگ نرم و رسانه :راهکارهای ارتقای س ح سواد رسانهای مخاطب؛
ص ۲35
 4محمگ لبگالللی؛ خانواده در قرن  :2۲واکاوی ترثیرا جنگ نرم بر خانوادهها؛ ص ۲2

روشهای تبلیغی غربیان در تضعیف نظام خانواده اسالمی
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زنگیی آن جامعه میشود از همین رو یکی از شگردهای جنگ نرم ،از میان برداشتن
هویز و درهنگ و معردی آن به لنوان لام لقبماندگیی اسدز  1هدگق اادلی و
چشمانگاز دشمن در جنگ نرم للیه خانواده ،دروراشی و انحراق روابدط خدانوادیی
اسز دشمنان درهنگی میکوشنگ از راههای یونایون ،بنیان خانواده را متزلدز کنندگ؛
زیرا ررور و تربیز دینی ادراد در خدانواده شدک میییدرد اسدام تربیدز دیندی،
خانواده اسز؛ از همین روسز که دشمن میکوشگ مفلوم خانواده را ویران کنگ؛ زیرا
تضعیف لنصر خانواده در ادراد و جامعه ،سبب تضعیف هویز و شخصدیز اددراد و
سریرم شگن آنان به امور کماهمیز و مبتذ شگه و این امر ،نفوذ و رخنه درهنگدی و
در نلایز لملیا ترییر را ممکن میسازد و این مسدرله ،دقیقداً نق ده مقابد جایگداه
م لوب خانواده در جامعه اسالمی اسز
«ترویج اباحهیری و بیمعنی ساختن مسائ حال و حرام مدرتبط بدا خدانواده مانندگ
ازدواج و دوستیهای نامشروع»« ،یستر دساد در جامعه ،آزادی جنسدی زن و مدرد
و برطرق کردن این نیاز غریزی در غیر خانواده»« ،شبلهادکنی درباره احکام و لقایدگ
اسالم ماننگ خانواده ،ازدواج ،ازدواج موقز ،طالق و »« ،معرددی اسدالم بده لندوان
لام لقبمانگیی ،اولویز دادن به مسائ ناهری و یستر ردداهطلبی»« ،چشدم و
همچشمی و مصرقیرایی بیرویه که نتیجه آن بر هم خوردن آرامش رواندی و لدگم
درک متقاب میان الضای خانواده اسز» و بخشی از راهبردهای دشمن در رسدیگن
2
به دروراشی و انحراق روابط خانوادیی اسز
3
«رقص و موسیقیدرمانی»« ،یویا»« ،ترویج لردان سرخروستی و آمریکایی ،هنگی» و
ابزارهایی هستنگ که دشمن جلز اجرایی کدردن راهبردهدای خدود از آندان بلدره
میبرد این ابزارها ،بیشترین آسیب روحی و روانی را بده اددراد وارد میکندگ اغلدب
ادرادی که به ایدن یروههدا جدذب میشدونگ یدا بدا برخدورد سدلبی خدانواده دچدار
 1احمگ حسین شریفی؛ جنگ نرم؛ ص ۲27
 2ر ک :سیگ محمگللی شریعززاده؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»؛
سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ ۲3۱5/0۷/22
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items-6045305931/5

 3ر ک :مریم بسنگه؛ «بررسی راهکارهای مقابله با یرایش به لردانهای نونلور و یستر آنها در
ایران»؛ دصلنامه للمی رهوهشی رهوهشهای حفانتی د امنیتی دانشگاه جام امام حسین ؛ ص – ۲07
15
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کمبودهای روحی و روانی شگهانگ ،یا به سبب کوتداهی خدانواده ذهندی ردر از سدؤا
دارنگ و به دنبا یادتن حقیقز دین به اشتباه وارد این یروهها شگه و یدا بدالعکس بده
سبب سخزییری ادراطی والگین ،از دضای خانه دراریانگ و بده دنبدا مدرمنی بدرای
آرامش روحی خدود مییردندگ زندی کده بدا انگیدزه خگاشناسدی وارد یکدی از ایدن
یروههای لردانی کاذب شگه بود ،مییویگ:
حگود  5-7سا قب بود که از طریدق یکدی از اددراد دامید کده خدود

در حلقده

شرکز میکرد ،با این کالمهدا آشدنا شدگم آنلدا بدرای ارتبداطییری مییفتندگ کده
چشمها را ببنگیگ؛ این ارتباط از سمز خگاسدز مییفتندگ بدا ایدن بسدتن چشدم و
ارتباط یردتن حالتان بلتر میشود رس از مدگتی مدن بده طدوری از ایدن ارتباطدا
ال نمیتوانسدتم بخدوابم چلدار سدا دچدار
آسیب دیگم کده بعدگ از آن شدبها ااد ً
ادسردیی شگیگ شگم هر بار که در ارتبداط مینشسدتم ،احسدام میکدردم حدالم از
ددعههای قبلی بگتر میشود بعضی مواق در این ارتباطدا تکانهدای شدگیگ شدبیه
حالز تشنج و ارع به من دسز میداد درسم را هم رها کدرده بدودم؛ چدون حدا
روحی من بگ بود و نمیتوانستم در کالم حاضر شوم از ابح تا شدب دقدط یریده
میکردم و کنتر یریه دسز خودم نبود دچار حالز تلوع بدودم مییفتندگ جدن و
ارواح سریردان در حا خروج از بگن تو هسدتنگ بیشدتر اوقدا قدرص آرامبخدش
مصرق میکردم ،نه غذا میخدوردم و نده میخوابیدگم دقدط یریده میکدردم و دلدم
میخواسز خودم را بکشم

1

«ترویج و اشاله دساد ،دحشا ،بیبنگوباری ،التیاد به مواد مخگر ،داروهای روانیدردان
و الک »؛ «جلدوییری از سدازنگیی ددردی و اجتمدالی»؛ «حساسدیززدایی از دسداد،
دحشا و هتف حرمز به اسالم»؛ »ترویج روچیرایی»؛ «ادزایش جدرایم سدازمانیادته و
به خ ر انگاختن امنیز اجتمالی» و «رواج بیماریهای روحی ،روانی و جسمی ماننگ
ایگز و ادسردیی و کاهش نیروهای جوان و آینگهساز جامعه» ،برخی از اهگادی اسدز
که دشمن از طریق این درقهها دنبا میکنگ تا بتوانگ بده هدگق اادلی خدود ،یعندی
 1خبریزاری تسنیم؛ « زنی که با انگیزه خگاشناسی وارد حلقه لردان شگ ،اما به شی ان رسیگ»؛
 ،۲3۱2/02/۲2کگ خبر۷۱022۱ :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/790449
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1

دروراشی نظام خانواده دسز یابگ
دشمنان درهنگی برای تضعیف و سپس ترییر باورها و ارز های دینی ،به کودکدان و
نوجوانان توجه ویههای داشتهانگ؛ زیرا نوجدوان و جواندان ،بیشدترین اثرردذیری را از
الگوهای ارائه شگه دارنگ از این روسز که دشمن میکوشگ با ایجاد مسرله «تعدارض
نظام ارز ها» با لرضه معیارها و هنجارهایی متفاو از جامعه اسالمی و سردریمی
ناشی از این مسرله ،آنلا را به سوی اهگاق مگ نظر خود سوق دهگ برای رسدیگن بده
این اهگاق نیز میکوشگ خانوادهیریزی را در میان آنان ترویج دهگ و دضای بیرون از
خانه را محلی برای رسیگن به آرزوهایی معردی کندگ کده خدانواده مدان رسدیگن بده
آنلاسز «لادی نشان دادن روابط نزدیف دختر و رسر ،بگون دخالز ادکار و مسدائ
جنسی در ناهر و برچسبزنی به ادراد مقیگ به حفظ حریم محرم و نامحرم به لنوان
ادرادی که توان کنتر خود را نگارنگ»« ،بیاهمیدز جلدوه دادن احتدرام بده والدگین و
ترویج بیاحترامی و لگم اطالز از آنلا»« ،تحریف حس کنجکاوی و ایجاد تمایال
غریددزی بددرای ورود زودهنگددام بدده مسددائ جنسددی»« ،لادیسددازی هومبددازی،
شرابخواری ،رقص و ردارتی»« ،توجیده و تدرویج همجنسیرایدی»« ،قبحزدایدی از
بارداری نامشروع و سقط جنین ،لادی جلوه دادن سقط جنین بدرای دختدران قبد از
ازدواج به لنوان راهحلی طبیعی برای رد دللرههای احتمالی در روابط جنسی دختدر
و رسر» 2و از دیگر راهبردهای دشمن در تضدعیف و ترییدر ارز هدا و باورهدای
دینی در میان نوجوانان و جوانان به لنوان سرمایههای جامعه اسالمی و والگین آیندگه
اسز
 .5تغییر سبک زندگی

غرب سا هاسز که ناقوم جنگ ندرم را در کشدورهای مسدلمان بده ادگا درآورده
اسز ترییر سبف زنگیی ،ایجاد انحرادا شگیگ اخالقی و یسستگی خانوادهها ،می
 1ر ک :امیرهوشنگ طلماسبی؛ ابزارهای جنگ نرم للیه جملوری اسالمی ایران؛ ص  53و 52؛ محمگ

لبگالللی؛ خانواده در قرن  :2۲واکاوی ترثیرا

جنگ نرم بر خانوادهها؛ ص  2۷و 21

 2ر ک :سیگ محمگللی شریعززاده؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»؛
سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ ۲3۱5/0۷/22
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items
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نوجوانان و جوانان به لذ جویی و یرایش به مواد مخگر و الک و نشدانههایی از
این جنگ اسز
رواج بیبنگ و باری جنسی در قالب داستان ،تصویر ،مجسمهسازی ،بدازی و در دو
دهه اخیر بر اسام طرز تفکر آزادیهای جنسی ،انتقدا درهندگ خشدونز از طریدق
دیلمها و سریا های مختلف تلویزیونی ،شبکههای ماهوارهای و شدبکههای اجتمدالی
مختلف ،دضایی را به وجود آورده که امنیز دکری و روانی اددراد و بدهویهه زندان و
دختران را به مخاطره انگاخته اسز در این دضا ،زن ابزاری زیبا ،نریف و اثریذار در
راستای ارضای غرایز مرد اسز  1در حقیقدز غدرب بدا ردردهدری حرمدز حدریم و
حرمها و آشکار ساختن جزئیدا زندگیی زن و مدرد و مسدائ ریدگا و نلدان جلدان
بزرگساالن ،ضربهای هولناک بر ریکره درهنگ اجتماع وارد کرده و مرز بین اخالق و
غیراخالق را تا حگود زیادی از بین برده اسدز بدرای مثدا در دیلمهدا و سدریا ها،
حگود و چگونگی راب ه بازیگران زن و مرد ،نوع یفتار ،شیوه لبدام روشدیگن ،ندوع
ردتار و تعامال و نیز نوع نگاه کردن آنلا به یکدگیگر بده مدگد شدگردهای ریشدردته
رسانهای و با تکیه بر دنونی همچون اگایذاری ،تصویررردازی ،نور و رنگ ،دضدایی
را ریش چشمان مخاطب خلق میکنگ تا بدا ایجداد جدذابیز بدرای او ،اندگک اندگک
دیگیاهها و درهنگ بومی او را ترییر داده و بدا ارز هدا ،هنجارهدا و درهندگ خدود
2
همسو کنگ
در جنگ نرم ،سبفهای زنگیی زناشویی مورد نظر غرب بدا اسدتفاده از سدریا های
تلویزیونی و اینترنز و با تمرکز بر برقراری ارتباط آزاد دختر و رسدر و قبحشدکنی از
ازدواجهای ممنوله در جوام مسلمان تدرویج میشدونگ؛ چنانکده زندگیی ددردی و
مجردی با اللام از دیلمها و سریا ها و به دالیلی همچون تحصدی  ،کدار ،لدذ طلبی،
درار از خانه و در کشور ما رو به ادزایش اسز  3بیتوجلی برخی مسووالن نسدبز
به ازدواج جوانان ،هزینههای سرسامآور و سنگین ازدواج ،لدگم تواندایی جواندان در
 1سیگ للیرضا ادشانی و احمگ زارلان؛ «نقش رسانهها در یستر و تعمیق درهنگ لفاق و حجاب و
ترثیر آن بر امنیز دردی و اجتمالی»؛ دصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی؛ ص 2۲ – 72
 2محمگرضا بنیانی؛ «راهبردهای و شیوههای رسانهای غرب برای دروراشی خانواده»؛ دصلنامه للمی
تخصصی راسخ به شبلا ؛ ص ۲3۲ – ۲5۱
 3ر ک :محمگ لبگالللی؛ خانواده در قرن  :2۲واکاوی ترثیرا جنگ نرم بر خانوادهها؛ ص  ۲۱و 20؛
شبکه اطالعرسانی راهدانا؛ «لشکرکشی خامو غرب برای نابودی درهنگ و خانواده ایرانی»؛
 ،۲3۱5/01/2۲کگ خبرhttps://www.dana.ir/news/945856.html/ ۱25157 :
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یادتن شر مناسب و بیکاری دراییر ،انتظارهای طدوالنی جواندان بدرای دریاددز وام
ازدواج و نیز شرایط سخز دریادز این نوع از وام و از جملده دالیلدی اسدز کده
سبب ررهیز یا به لبارتی درار جوانان از ازدواج و تمای بیشتر آنان به زنگیی مجردی
شگه اسز
ایر چه اینترنز و یستر آن ،موجب ریشردزهای بسیار خدوب و سدلولز انجدام
کار در زنگیی بشر شگه ،اما الگوی ارتباطی خدانواده را نیدز دسدتخو ترییدر کدرده
اسز با نفوذ بیشتر اینترندز ،خدانواده کده ریشدتر الضدای آن تعدامال بیشدتری بدا
یکگیگر در همه زمینهها داشتنگ ،اکنون از یکگیگر دااله یردته و هر کدس در حی ده
روابددط شخصددی خددود بدده تعام د میرددردازد و یفددزویو بددا غریبددهها ،جددایگزین
یفزویوهای خانوادیی میشود در چنین شرای ی الضدای خدانواده یداه سدالزها
بگون هیچ التنایی به یکگیگر ،زمان خود را ارق ارتباطا مجازی میکننگ بنابراین
تعام های سنتی ،لینی و محسوم تحز ترثیر اینترنز به تعام های مجازی و ذهندی
ترییر شک میدهگ از هم یسیختگی روابط زناشویی و روابط والدگین بدا درزندگان،
ترییر شیوههای همسریزینی ،انزواطلبی الضای خانواده و ادزایش ارتباطا مجدازی،
کاهش اهمیز نقش مادری د همسری ،کاهش موالیگ و درزنگرروری ،باال رددتن سدن
ازدواج ،بیهویز کردن انسانها و حذق ملیز و انتساب دینی و به لبدارتی تمرکدز
زدایی از خانواده ،از ابتدگاییترین تلگیدگا رنلدان در دضدای مجدازی اسدز رواج
آموزههای دمینیستی نیز در دضای مجازی با جایگزینی نام خانه بده جدای خدانواده و
ترکیگ بر مردساالری به لنوان لام انقیاد زنان در طدو تداریخ و بده تبد آن کداهش
1
اهمیز نقش رگر و همسر ،مللفترین ضربهها را به کیان خانواده وارد میکننگ
در یزار کمیسیون لمومی آمریکا در سا  ،20۲5بودجه یف میلیارد و  133میلیون
دالری برای «دیپلماسی لمومی» یا همان «جنگ نرم» للیه ایدران و دیگدر کشدورهای
جلان در نظر یردته شگه و بخشی از آن برای ترییر ارز ها و سبف زنگیی در ایران
اختصاص یادته اسز که این امر با اتکا بر رخدش رادیدویی ،تلویزیدونی ،مداهوارهای،
 1ر ک :محمگرضا بنیانی؛ «راهبردها و شیوههای رسانهای غدرب بدرای دروراشدی خدانواده»؛ دصدلنامه

للمی تخصصی راسخ به شدبلا ؛ ص ۲3۲ – ۲5۱؛ محمدگ لبدگالللی؛ خدانواده در قدرن  :2۲واکداوی
ترثیرا جنگ نرم بر خانوادهها؛  ۱7و 7۷
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وبسددایزها ،وبالگهددا و رسددانههای اجتمددالی انجددام میشددود در بخددش ایددران،
آمریکاییها برای ترییر ارز ها و سبف زنگیی مردم کشورمان ،از سه شبکه رادیویی
د تلویزیونی بلره میبرنگ که لبارتنگ از« :بخش دارسی اگای آمریکا» با بودجه مدالی
 ۲5میلیون و  ۲33هزار دالر« ،رادیو دردا» با بودجه مالی  7میلیون و  ۱7۷هدزار دالر و
«بخش آذریزبان اگای آمریکا» با بودجه ساالنه  727هزار دالر رسانههای جمعدی،
ملمترین ابزار دشمن در این جنگ نرم للیه خانواده هستنگ که در این میان شبکههای
ماهوارهای ،دیلمها و سریا ها نقش برجسدتهای دارندگ مترسدفانه مخداطبین بده دلید
ضعف درهنگی ،دینی ،التقادی ،اخالقی و سواد انگک رسانهای با قرار یردتن دائمدی
در معرض سریا هایی که مضمون االی آنلا خیانز و روابط غیراخالقی و نامشدروع
اسز ،به تگریج در این خصوص موضعا و مضامین دچدار ترییدر نگدر شدگه و
نولی حساسیززدایی در این زمینه اور میییرد و در درازمگ به کمرنگ شدگن
اخالق و ارز های مذهبی ،یسدتر دسداد ،ترییدر سدبف زندگیی و در نلایدز از
1
همراشیگیی خانوادهها میانجامگ
نتیجهگیری

خانواده به لنوان بنیادیترین و ملمترین نلاد اجتمدالی و انسدانی ،در شدک ییری و
تکمی هویز ادراد و جامعه نقش بهسزایی دارد؛ از این رو غرب و بدهویهه آمریکدا و
الیونیسم همه تال خود را ریرامون استحاله خانواده ایراندی متمرکدز کدرده اسدز
دشمن با تضعیف نلاد خانواده و به تبد آن ،تضدعیف هویدز و شخصدیز الضدای
خانواده ،به دنبا سسز کردن ایدن سدگ درهنگدی لظدیم و نفوذردذیری درهنگدی آن
اسز؛ زیرا تضعیف خانواده در س ح اجتمالی موجب کداهش سدرمایه اجتمدالی و
رشتوانه مردمی نظام میشود و این ،همان چیزی اسز که دشمن همواره بده دنبدا آن
بوده اسز

 1ر ک :سیگ محمگللی شریعززاده؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»؛
سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ ۲3۱5/0۷/22
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items-
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کتب

 ۲چراغی کوتیانی ،اسمالی ؛ خانواده ،اسالم و دمینیسم :تبیین رویکرد اسالم و دمینیسدم بده
کارکردهای خانواده؛ قم :انتشارا

مؤسسة آموزشی و رهوهشی امام خمینی۲31۱ ،

 2خوشرو ،سیگ محمگرضا؛ جنگ نرم و رسانه :راهکارهای ارتقدای سد ح سدواد رسدانهای
مخاطب؛ چاپ او  ،قم :اداره ک رهوهشهای اسالمی رسانه۲3۱5 ،
 3حاجحسینی ،معصومه؛ «زن و خانواده ،برآورد استراتهیف جایگاه زن و خانواده در جندگ
نرم»؛ کتاب انگیشههای راهبردی؛ تلران :ریام لگالز۲3۱۲ ،
 2شریفی ،احمگ حسین؛ جنگ نرم؛ چاپ چلارم ،قدم :مؤسسده آموزشدی و رهوهشدی امدام
خمینی۲31۱ ،
 5طلماسبی ،امیرهوشنگ؛ ابزارهای جنگ نرم للیه جملوری اسدالمی ایدران؛ چداپ سدوم:
تلران :نشر ساقی۲3۱۲ ،
 7لبگالللی ،محمگ؛ خانواده در قرن  :2۲واکاوی ترثیرا جندگ ندرم بدر خانوادههدا؛ چداپ
او  ،تلران :نشر ستوم۲3۱۲ ،
مقاالت و سایتها

 ۲ادشانی ،سیگ للیرضا و احمگ زارلان؛ «نقش رسانهها در یستر

و تعمیق درهنگ لفداق

و حجاب و ترثیر آن بر امنیز دردی و اجتمالی»؛ دصلنامه دانش انتظدامی خراسدان شدمالی؛
سا او  ،شماره سوم ،راییز  ،۲3۱3ص 2۲ – 72
 2بسنگه ،مریم؛ «بررسی راهکارهای مقابله با یرایش به لردانهای نونلور و یسدتر

آنهدا

در ایران»؛ دصلنامه للمی رهوهشدی رهوهشهدای حفدانتی د امنیتدی دانشدگاه جدام امدام
حسین ؛ سا سوم ،شماره  ،۲2تابستان  ،۲3۱2ص 15 – ۲07
 3بنیانی ،محمگرضا؛ «راهبردها و شیوههای رسانهای غدرب بدرای دروراشدی خدانواده»؛
دصلنامه للمی تخصصی راسخ به شبلا ؛ سا او  ،شماره او  ،بلدار  ،۲3۱5ص  ۲5۱د
۲3۲
 2خبریزاری تسنیم؛ «زنی که با انگیزه خگاشناسی وارد حلقده لرددان شدگ ،امدا بده شدی ان
رسیگ»؛  ،۲3۱2/02/۲2کگ خبر۷۱022۱ :
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

 5شبکه اطالعرسانی راهدانا؛ «لشکرکشی خامو

غرب بدرای ندابودی درهندگ و خدانواده

ایرانی»؛  ،۲3۱5/01/2۲کگ خبر۱25157 :
 7شریعززاده ،سیگ محمگللی؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جندگ ندرم للیده
خانواده»؛ سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ ۲3۱5/0۷/22

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

روشهای درمان وسواس بانوان
حجتاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

مقدمه

وسوام نشانهای از بیماری روحی و روانی و سرچشمه آن وسوسه شی ان و تردیدگ
ُْ ُ َ ً
يدب أ َبدْا
اسز و بایگ هرچه سریعتر درمان شود حضر للی درموده اسدز« :الم ِر
َع ِلي ؛ 1کسی که همه چیز و همه کس را به چشم تردیگ و شف نگاه میکنگ ،همدواره
بیمار اسز» روانرزشکان وسوام را یف نوع بیماری میداننگ که نیاز به درمان دارد
بسیاری دکر میکننگ وسوام تنلا یف بیماری دکری اسز که روی روح اثر دارد ،در
حالیکه این بیماری جسم را هم از بین میبرد این بیماری چنان لذابآور اسز کده
حضر موسی وقتی سامری را نفرین کرد به مرض وسوام دچدار شدگ لالمده
َ َُ َ
َ َّ َ َ
ْ َ
یااَ أ ْن تقاو ال
طباطبائی در ذی آیه شریفة  ۱۷در سوره مبارکه طده «َ ِاِن لاك َِاي الح ِ
َ
م َ
ساس َو ِإ َّن َل َك َم ْو ِع َدا َل ْن ُت ِْ َلف ُه» مینویسگ :سامرى بر اثر نفرین حضر موسدی بده
ِ
مرض وسوام یردتار شگ و با نزدیف شگن ادراد به خود احسام وحشز میکرد و
مییفز« :ت مساس؛ به من نزدیف نشدویگ» آری او مبدتال بده مدرض وسدوام شدگ،
بهطورى کده از مدردم وحشدز مدیکدرد و مدییریخدز و دریداد مدیزد« :تمسداس
2
تمساس»
بررسیها نشان میدهگ با وجود اینکه اختالال روانی در زن و مرد مسداوی اسدز،
اما وسوام در بین خانمها شیوع بیشتری دارد  3وسوام در راکی و نظادز ،وسوام
* استاد س ح لالی حوزه للمیه قم ،از مبلران نخبه ددتر تبلیرا اسالمی
 1للی بن محمگ لیثی واس ی؛ لیون الحکم و الموالظ؛ ص ،20ح ۱20
 2سیگ محمگحسین طباطبایی؛ المیزان دي تفسیر القرآن؛ ج ،۲2ص ۲۱۷
 3وسوام بیماری مردانه یا زنانهای نیسز ،اما اینکه احسام میشود در میان زنان شای تر اسز ،شایگ
به این للز باشگ که طبق یفته برخی محققین ،مردان ،تا جدائی کده بتوانندگ وسدوام خدود را آشدکار
نمیکننگ ولی زنان آن را ابراز میدارنگ
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

در مورد خ اها ،وسوام در مورد روابط خدانوادیی ،وسدوام در مدورد حساسدیز
نسبز آینگه درزنگان و وسدوام در مدورد نگراندیهدای مختلدف زندگیی از جملده
مصادیق مختلف وسوام در بانوان اسز با توجه به اهمیز موضدوع وسدوام ایدن
نوشتار در اگد ارائه رو های درمان این مشک روانی در محگوده این مجا اسز
البته از آنجا که درمان وسوام اختصاص به زن و مرد نگارد ،رو هدای ارائده شدگه
لمومیز دارد و مختص زنان نیسز
مفهوم وسواس

وسوام که خاطره و خواطر شی انی نیز نام دارد ،در لرز به معندای ادگایی آرام و
رنلانی اسز  1در مفردا راغب آمگه:
وسوام در اا اگای آهستهای اسز که از بههم خوردن زینز آال برمیخیدزد
سپس به هر اگای آهسته یفته شگه اسز و در اا الح به خ ورا و ادکدار بدگ و
نام لوبی که در د و جان انسان ریگا میشود و شبیه اگای آهسدتهای اسدز کده در
یو

درو میخواننگ ،اطالق یردیگه اسز

2

وسواسی به کسی مییوینگ که این خ ورا بهطور مستمر برای او رگیگ میآیدگ و او
نیز به آن ترتیب اثر میدهگ
روشهای درمان وسواس

برای درمان بیماری روحی و جسمی وسوام راههدای مختلفدی وجدود دارد کده بده
برخی از آنان میرردازیم:
 .5پذیرفتن بیماری وسواس

در مرحله او شخص بایگ بپذیرد که بیمار اسز ایر درد مبتال به وسوام نپذیرد کده
بیمار اسز درمان رذیر نیسز او بایگ به نشانههای وسوام توجه کنگ که آیا ردتدار و
ادکار او مث وسواسیها هسز یا نه؟ ایر خود را بیمار نگانگ هریدز بده دکدر لدالج
نخواهگ ادتاد او ایر متوجه بیمداری نیسدز رهنمدود دادن بده او هدیچ اثدری ندگارد
اینیونه اشخاص همانهائی هستنگ که حضر لیسی هم با دم مسدیحائی خدود،
 1محمگ بن مکرم ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج ،7ص255

 2حسین بن محمگ راغب اافلانی؛ مفردا

الفاظ قرآن؛ ص 17۱

روش های درمان وسواس زنان

وی را نمیتوانگ درمان کنگ
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1

 .5امدادهای معنوی

لباد به معنای یاری جستن از قگر بینلایز خگاونگ اسز انسان با یاد خگاونگ،
آرامش مییابگ .بهیقین دلا ،نماز ،روزه 2و توس در آرامش روانی و کاهش اض راب
3
وسواسیها اثر بهسزایی دارد امام رضا درمود« :إ َذا َح َز َندک َأ ْمدر َیدْيْ َف َصد ِّ َر َ
كع َتدين؛
ِ
ِ
زمانی که یردتداری شدگیگی تدو را غمگدین سدازد ،دو رکعدز نمداز بخدوان» امدام
َ
ْ
ْ
ْ َّ
َّ َّ َ
َّ َ َ َ
اادق درمود« :ت َي َت َمک ُن الش ْيط ُان ِبال َو ْس َو َس ِة ِم َن ال َع ْب ِْ ِإت َو ق ْْ أ ْع َرض َع ْن ِذك ِر الل ِه َو ْاس َدت َه َان
َ َ
ِّ َ
َ
َو َسک َن ِإلى َن ْه ِي ِه َو َن ِسيَ اطَل َع ُه َعلى ِس ِّر ؛ 4شی ان مودلق بده وسوسدهي بندگهاي نميشدود
مگر آنیاه که از یاد خگا روي بگردانگ و آن را سبك بشدمارد و در جایگداه نادرمداني
خگا قرار ییرد و درامو کنگ که خگا بر رنلان او آیاه اسز»
 .5تقویت باورهای دینی

برای درمان وسوام الزم اسز باورهای دینی تقویز شود چون از ملمترین لوامد
وسوام دوری از آموزههای دینی اسز بیتردیگ ردتار ادراد وسواسدی بدرای جلدب
رضایز خگا نیسز درد دارای وسدوام مدییویدگ بده دلدم نمدیچسدبگ لمد آدم
وسواسی رب ی به تقوا و تگین نگارد
حضر امام خمینی در کتاب ارزشمنگ شرح چل حگیث مینویسگ:
بگانکه وسوسه و شف و تزلز و شرک و اشباه آنلا از خ درا شدی انیه و القائدا
ابلیسیه اسز که در قلوب مردم میانگازد؛ ایر از کما تقوا و احتیاط در دین اسدز،
چه شگه اسز که بسیارى از این وسواسیهاى بیجا و جاه هاى متنسف راجد بده
امورى که احتیاط الزم یا راجح اسز احتیاط نمیکننگ؟ تا کنون کدی را سدراغ داریدگ
که در شبلا راج به اموا  ،وسواسی باشگ؟ تداکنون کدگام وسواسدی لدوض یدف
مرتبه زکا یا خمس چنگ مرتبه داده باشگ؟ و به جاى یف مرتبده حدج چندگ مرتبده
5
ردته باشگ؟ و از غذاى شبلهناک ررهیز کرده باشگ؟
1
2
3
4
5

محمگ بن محمگ (شیخ مفیگ)؛ اإلختصاص؛ ص 22۲
محمگ بن للی بن بابویه (شیخ اگوق)؛ الخصا ؛ ج ،2ص 7۲2
رضیالگین حسن بن دض  ،طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ص 327
سیگهاشم بحرانی؛ البرهان دي تفسیر القرآن؛ج ،2ص55۷
سیگ روح هلال خمینی؛ شرح چل حگیث امام خمینی ؛ (حگیث  25د وسوام) ،ص 22۲تا 227
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

 . 5تفکر دربارۀ سرمایههای تلفشده

ایر یف وسواسی به سرمایههای از دسزردته از لحاظ مدادی و معندوی توجده کندگ
یقیناً در ردتار خود تجگیگنظر خواهگ کرد لمر ما بلترین سرمایه اسز که شدی ان از
ما میییرد بگن از بلترین سرمایههای انسان اسز که در اثر وسوام درسوده میشود
و مشکال روستی ،زانو درد ،آرتروز ،دردهای مفصلی ،دیسف کمر ،سائیگیی زانوها
بخشی از درسایش جسم وسواسیهاسز همچنین خسدتگی و ادسدردیی روحدی از
دیگر موارد اسراق در سرمایههاسز این در حالی اسز که امام باقر درمودَ « :ك َ
دان
َّ ُ
ْ ُ
ُ َّ
َر ُسو الل ِه َي َت َوضأ ِب ُم ٍّْ َو َيغ َت ِس ِب َصاع؛ 1رسو ه لال با یف ُم لگ آب ( ۷50یدرم) وضدو
مییردتنگ و با یف ااع آب ( 3لیتر) غس میکردنگ»
اساسا ترک وسوام امر آسانی نیسدز ولدی در ادور رادشداری در تدرک ،آسدان
َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ
دادع
خ
خواهگ شگ امیرالمؤمنین میدرمایگِ « :إذا ِخفَ صعوبة أمدر فاصدعب لده يدذ لدك و
ِِ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
دك؛ 2هریاه از سختی و دشواری کاری ترسدیگی ،در برابدر آن،
الزمان عن أحْا ِث ِه تهن علي
سرسختی نشان بگه ،که رامز میشود و در برابر حوادث روزیار ،چاره انگیشی کدن،
که بر تو آسان میشود»
 . 5الگوگیری از بزرگان دینی

الگوییری از رهنمودها و ردتار بزریان از ملمترین رو های درمان وسوسده اسدز،
همانطوری که قبال به وضوی ریامبر اشاره شگ دیگر بزریان ما نیز چندین بودندگ
ماجرای برخورد دقیه بزرگ ااحب جواهر با یف شدخص وسواسدی در ایدن مدورد
آموزنگه اسز 3شیخ محمگ حسن نجفی ،دقیه بزرگ شیعه ااحب جواهر دیدگه بدود
که :شخصی از خزینه حمام 4بیرون میآیگ ،چنگ قگمی میرود ،بعدگ بریشدته ،داخد
خزینه میشود ااحب جواهر دلمیگ که او به وسوسه مبتال اسز ررسیگ :چرا چندین
میکنی؟ یفز :چون زمین حمام راک نیسز و بخاری که از آن جدا بلندگ مدیشدود،
 1محمگ بن حسن شیخ حر لاملی؛ وسائ الشیعة؛ ج ،۲ص 21۲
 2لبگالواحگ بن محمگ تمیمی آمگى؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ح 2۲01
 3للی محمگ حیگری نراقی؛ وسوام ،شناخز و راه های درمان؛ ص ۲32
 4خزینه در حمامهای قگیمی حوضچهای بود که هماننگ جکوزیهای امروزی با کف و بگنه آهکی یا
سیمانی ساخته میشگ و آب یرم در آن قرار مییردز ،ادراد بیرون از محیط حوضچه خزینده اسدتحمام
میکردنگ و قب از خروج برای شستشوی بگن وارد حوضچه خزینه میشگنگ

روش های درمان وسواس زنان
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نجس اسز و وقتی که بخار به بگن من میخورد ،نجس میشود بده همدین خداطر،
برای شستن بگنم برمییردم آن شخصیز بزرگ ،خواسز ذهن او را با حردی کده از
سنخ همان خیا او اسز ،منصرق کنگ درمود :آری ،درسز مدییدویی ،لکدن چدون
بخار از آن طرق به آب خزینه اتصا دارد ،نجاسز به آن سرایز نمیکنگ او متقالدگ
شگه ،بیرون ردز رس از آن ،دیگر آن کار را تکرار نکرد 1توجه بده سدیر بزریدان و
همچنین مرور خاطرا وسواسیهای رها شگه از چنگا وسوام هم مفیگ اسز
 .5توجه به فتوای فقها

کسی که وسوام دارد بایگ در مورد مسائ احکام بهمقگار متعارق اکتفا کنگ و ذرهای
بیشتر از دیگران در موضدولا دیندی تکدرار ننمایدگ در ایدن مدورد دقلدا ضدمانز
نمودهانگ که تکلیف شرلی آدم وسواسی همان مقگار متعارق اسز که دیگران انجدام
میدهنگ الم از آنکه به یقین برسگ یا نرسگ حضر آیز ه لال خامنهای در راسخ سدؤا
یف خانم وسواسی برای درمان وسوام چنین رهنمود دادهانگ:
ادراد وسواسی که دارای حساسیز نفسانی شگیگی در مدورد نجاسدز هسدتنگ ،الزم
اسز برای رهایی خود از بیماری وسوام به توایههای زیر لم کننگ:
الف .از نظر شرع مقگم ،در طلار و نجاسز ،اا بر طلار اشدیا اسدز یعندی
در هر موردی که کمترین تردیگی در نجس شگن آن برایشان حااد شدگ ،واجدب
اسز حکم به لگم نجاسز کننگ
ب .ایر یاهی یقین به نجاسز هم ریگا کردنگ بایگ حکم به لگم نجاسز کنندگ ،مگدر
در مواردی که نجس شگن یف شیظ را با چشمان خود ببیننگ به طوری که ایدر ددرد
دیگری هم آن را ببینگ یقین به سرایز نجاسز ریگا کندگ ،دقدط در ایدن مدوارد بایدگ
حکم به نجاسز کننگ استمرار اجرای این حکم در مورد ادراد مزبور تا زمدانی اسدز
که این حساسیز به طور کلی از بین برود
ج  .هر شیظ یا لضوی که نجس مدیشدود بدرای ت لیدر آن یفبدار شسدتن بدا آب
لولهکشی بعگ از زوا لین نجاسز کادی اسز تکرار در شستن یا ددرو بدردن آن در
آب الزم نیسز ،و ایر شیظ نجس از قبی رارچه و ماننگ آن باشگ بنابر احتیداط بایدگ
به مقگار متعارق دشار و یا تکان داده شود تا آب از آن خارج یردد
 1محمود اریانی بلبلانی؛ شناخز و درمان وسوسه و وسوام در اسالم؛ ص 71
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د .دین اسالم دارای احکام سل و آسان و من بق با د ر بشری اسز ،لذا آن را بدر
خود مشک نکننگ و با این کار بالث وارد شگن ضرر و اذیز به جسدم و روحشدان
نگردنگ حالز دللره و اض راب در این موارد ،زنگیی را بر ایشدان تلدخ مدیکندگ و
خگاونگ راضی به رنج و لذاب ایشان و کسدانی کده بدا آنلدا ارتبداط دارندگ نیسدز
شکریزار نعمز دین آسان باشنگ و شدکر ایدن نعمدز ،لمد بدر اسدام تعلیمدا
خگاونگ تبارک و تعالی اسز
هـ  .این حالز ،یف وضعیز یذرا و قاب لالجی اسدز رهدایی از آن ،احتیداج بده
رؤیا و معجزه نگارد ،بلکه بایگ ذوق و سلیقۀ شخصی خود را کنار یذاشته و متعبدگ و
مؤمن به دستورا شرع مقگم باشنگ اددراد بسدیاری بعدگ از ابدتال بده آن بدا رو
مذکور از آن نجا یادتهانگ به خگاونگ توک کنیگ و نفس خدود را بدا همدز و اراده
1
آرامش بخشیگ انشاظ هلال مودق باشیگ.

آیز ه لال مکارم شیرازی نیز در راسخ به سؤا یف خانم که به وسدوام شدگیگ مبدتال
بوده اسز ،چنین مییویگ« :شما بایگ تسلیم حکم خگا باشیگ حکم خدگا ایدن اسدز
که به مقگار متعارق بشوییگ ،بقی له براى شما «راک» اسز ،هر چنگ حالز وسدوام بده
شما مییویگ نجس اسز ،این روشنترین راه اسز و بسیارى از ایدن طریدق درمدان
2
شگهانگ»
 .7توجه به عوامل وسواس

ال شناخز لدواملی مانندگ:
برای درمان وسوام ،شناخز ریشهها ترثیر دراوان دارد مث ً
ضعف روحی ،جسمی و سوظ تربیز از ریشههدای آن اسدز در ایدن ادور الزم
اسز روح و جسم تقویز شگه و تربیز هم اادالح شدود ،چدرا کده ممکدن اسدز
والگین در تربیز درزنگان دچار ادراط و یا تفدریط شدگه باشدنگ امدام محمدگباقر
ْ َ ْ
اآلباء َم ْن َدعا ُ ال ِب ُّر ِالى اتفر ِاط »3بگترین رگران کسی اسز که نیکی [بده
درموده اسز« :یر ِ
درزنگ] را به حگ ادراط برسانگ » در اینجا یکی از دو حالز متصور اسز:
اول :سل انگارى بیش از حگ مادران در ردتار با کودک ،بهیونهاى که این طدرز دکدر
1. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27339

 2ناار مکارم شیرازی؛ رساله احکام بانوان جگیگ؛ ص  ،32سوا 31
 3احمگ بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ج  ،2ص 320
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در کودک ایجاد یردد که هیچکس در مسائ نجاسز و راکی و ردتارهاى کودکانها
او را تحزنظر و کنتر نگاشته و در نتیجده خدود بایدگ از خدود موانبدز کدرده و
ردتارهایش را کنتر کنگ و چون کودک قگر تشخیص کادی نگارد ،دچار وسدوام
و حساسیز بیش از حگ مییردد
دوم :سخزییرى بدیش از اندگازه مدادران در طلدار و نجاسدز کدودک ،موجدب
حسدام شدگن و دقدز
وسوام او در آینگه میشود و زمینة اذیدز و آزار کدودک و ل
کردن بیش از انگازه او را دراهم میآورد
 .8بیاعتنایی به وسوسهها

از اساسیترین راهکارها برای درمان وسوام لملی و وسوام دکری ،بی التنایی بده
وسوسههاسز ادراد وسواسی نبایگ به وسوسهها التنا کننگ برای مبارزه با وسوسههدا
بلتر اسز للگ و ریمان ببنگنگ ،یا نذر کننگ ،خدود را جریمده کنندگ و بدا ایدن رو
طلسم التنا به وسوسهها و به دنبا آن طلسم تکرار را بشکننگ درمان االی و اساسی
وسوام دکری و لملی بیتوجلی و بیالتنایی و بیخیالی اسز مدثال کسدی کده در
الما لبادی وسوام دارد ،با خود للگ کنگ که من یف بار مدیشدویم ،یدف بدار
وضو میییرم و یف بار غس میکدنم قرائدز را یدف بدار مدیخدوانم و اادال بده
َّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
داع ف ِدإذا
وسوسههای شی ان توجه نمیکنم امام اادق درمودِ « :إنما ي ِر يْ الخ ِبيث أن يط
َ
َ َ ُ
ُع ِصديَ ل د ْ َي ُعد ْدْ ِإلددى أ َحد ِدْك ْ ؛ 1شددی ان رلیددگ مددیخواهددگ از او اطالددز شددود ،ایددر بدده
وسوسههایش التنا نشود بده سدراغ کسدی از شدما نمدیآیدگ» البتده ایدر انسدان بده
2
وسوسههای شی انی یردتار نبود ،ملکو آسمانها را بده چشدم مشداهگه مدیکدرد
شالر مییویگ :
در راه عشق وسوس اهرمن بسى است

هشدار و گوش دل ب پ ام سروش ن

3

 .9شناخت پیامدهای وسواس

تصور کنیگ دردی که چنگین سالز در حمام به شستشوی خود مشرو اسدز چده
وقز و انرژی مفیگی را از دسز میدهگ یا دردی به این دلی که حتدی ایدر از یدف
 1محمگ بن یعقوب ،کلینی؛ الکادي؛ ج ،3ص  ،351ح 2
 2مال محسن دی

کاشانی؛ المح لجة البیضاظ؛ ج  2ص ۲25

 3شمسالگین محمگ حادظ شیرازی؛ دیوان حادظ؛ غز 3۱1
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متری س آشرا رد شود ،احسام میکنگ که ممکن اسز نجدس یدا کثیدف شدود،
هیچوقز منز را ترک نکنگ و یا خانم خانهداری رس از یف ملمدانی همده لدوازم را
بایگ بشویگ و موارد اینچنینی بسدیار چده ادگماتی را بده خدود و اطرادیدانش وارد
میکنگ بنابراین ریامگ وسوام و ادکار مزاحم به معنی تخریدب زندگیی خدود ددرد و
اختال و سلب آسایش و آرامش برای دیگران اسز و ریامگهای بسیار مخرب دیگدر
که شرایط بیماری را وخیمتر و بگتر میکنگ  1ایر خانمها به برخی از آثار وسوام در
زنگیی خانواده خود دقز کننگ و آثار شوم آن را در تزلز خانواده ببیننگ ،بیتردیگ در
ردتار خود تجگیگنظر میکننگ به لنوان مثا مردی مییویگ:
از زنم خیلی راضی هستم همهجور هنری بلگ اسز از کگبانویری و آشپزی بگیریدگ
تا هر کاری که دکدر

را کنیدگ ادگاقز و ملربدانی در وجدود

مدوج مدیزندگ

خالاه از هر نظر نمره زنم  22اسز ،برای همدین کارهدایش اسدز کده بدیاندگازه
دوستش دارم و لاشقش هستم اما مشک بزریی دارم و چیزی نمانگه رواندی شدوم
آن هم وسوام بیش از انگازه اسز که آبرو برایم نگذاشته و با کارهایی کده مدیکندگ
جرأ

نمیکنم به ملمانی بروم یا ملمانی را به خانهام دلو کنم مدگام مدییویدگ

ال هم وسوام نگارم با ایدن کده او را خیلدی
بقیه کثیف هستنگ و دقط من تمیزم اا ً
دوسز دارم ،اما با این شرایط چیزی به روانی شگن خودم هم نمانگه اسز هر جدور
هم با او احبز میکنم ،دلی و من ق میآورم ،اهمیز نمیدهدگ چدون هدزارویدف
دلی بیربط برای کارهایش میآورد دیگر نمیدانم چکدار کدنم و از ایدن وضدعیز
خسته شگهام

2

 .51مراجعه به روانپزشک

در برخی از موارد برای بلبدود روندگ درمدان ،بلتدر اسدز بده روانشدنام بدالینی و
روانرزشف مراجعه شود
سایر توصیه های کاربردی

ضبط کردن ردتار ،نوشتن ادکار ،تلقین شی انی بودن وسوام ،ترییر شرایط آبوهدوا
1. http://drmandanashaban.com/Article/More/16

 2یروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان:

https://www.yjc.ir/fa/news/5817475
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و شرایط زنگیی ،دوری از ادکار رویایی ،استعاذه و مگاومز به ذکر اللی 1،ردر کدردن
اوقددا دراغددز ،یسددتر زنددگیی جمعددی ،مسددادر های دسددتهجمعی و دوری از
بیکاری و تنلایی ،داالهیردتن از ادراد وسواسی 2 ،تقویز ادکار مثبز برای مقابله بدا
ادکار منفی ،کسب معردز بیشتر با م العه مناب مربوطه ،تعق در موضوع خودآزاری
و دیگرآزاری ،یاری خانواده وسواسی ،رد رذائ اخالقی همچدون تکبدر و غدرور و
زیادهخواهی و خود را باالتر از انبیاظ و اولیاظ دانستن ،دوری از تحقیر دیگران ،ورز
کردن و باالخره خوانگن مرتب نمازهای یومیه در موق معین و انجام لبدادا مقدرر
آرامبخش اسز
فهرست منابع
کتب

قرآن کریم
 ۲ابن بابوبه ،محمگ بن للی (شیخ اگوق)؛ الخصا ؛ قم :مؤسسة النشر االسالمی۲372،
 2ابن منظور ،محمگ بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیرو  :دار اادر ،بیتا
 3اریانی بلبلانی ،محمود؛ شناخز و درمان وسوسه و وسوام در اسالم؛ قم :نشدر مجمد
ذخایر اسالمی۲3۷۷ ،
 2بحرانی ،سیگهاشم؛ البرهان دي تفسیر القرآن ،تلران :بنیاد بعثز۲2۲7 ،ق
 5تمیمی آمگى ،لبگالواحگ بن محمگ؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ قدم :دارالکتداب اإلسدالمي،
۲2۲0ق
 7حادظ ،شمس الگین محمگ؛ دیوان حادظ؛ تلران :دخر رازی۲3۷2 ،
 ۷خمینی ،سیگ روح هلال؛ شدرح چلد حدگیث؛ تلدران :مؤسسده تنظدیم و نشدر آثدار امدام
خمینی [ ،بیتا]

 1راغب اافلانی ،حسین بن محمگ؛ مفردا

الفاظ قرآن؛ بیرو  :دارالعلم۲2۲2 ،ق

 ۱شیخ مفیگ ،محمگ بن محمگ؛ اإلختصاص؛ نشر کنگره شیخ مفیگ قم۲2۲3،ق
 ۲0شیخ حر لاملی ،محمگ بن حسن؛ وسائ الشیعة؛ قم :مؤسسة آ البیز
 1زخرق37 :
 2ریشین؛ الکادي؛ ج ،5ص 321

۲20۱ ،ق
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 ۲۲طباطبائی ،سیگ محمگحسین؛ المیزان دي تفسیر القرآن؛ قم :نشراسمالیلیان۲3۱2 ،ق
 ۲2طبرسی ،رضیالگین حسن بن دض ؛ مکارم األخالق ،قم :منشورا

الرضی۲2۲2 ،ق

 ۲3للی محمگ ،حیگری نراقی؛ وسوام ،شناخز و راه هدای درمدان؛ قدم :انتشدارا میدثم
تمار ۲311
 ۲2دی

کاشانی ،محمگمحسن؛ المحجة البیضاظ؛ قم :مؤسسة النشر االسالمی۲313 ،ق

 ۲5کلینی ،محمگ بن یعقوب؛ الکادي؛ تلران :دارالکتب االسالمیة۲311 ،ق
 ۲7لیثی واس ی ،للی بن محمگ؛ لیون الحکم و الموالظ؛ قم :دارالحگیث۲3۷7 ،
 ۲۷مکارم شیرازی ،ناار؛ رساله احکام بانوان جگیدگ؛ احکدام وسدوام ،قدم :نشدر مگرسده
االمام للی بن ابی طالب ۲317 ،
 ۲1یعقوبی ،احمگ؛ تاریخ یعقوبی؛ بیرو  :دارالکتب العلمیه۲2۲۱ ،ق
سایتها
1. http://drmandanashaban.com/Article/More/16
2. https://www.yjc.ir/fa/news/5817475
3. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27339

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

راهکارهای پیشگیری از طالق
نرگس زرینجویی

*

مقدمه

دین مجمولهای از تعالیم و دستورهایی اسز که خگاونگ حکیم بدرای سدعاد بشدر
درستاده اسز و برای همۀ جنبههای زنگیی بشر برنامه دارد با بررسدی ادیدان اللدی،
درمییابیم که اا طالق درآنها وجود دارد ،اما اسالم د ضمن ترییدگ طدالق د آن را
جزظ مبردوضتدرین حال هدا برشدمرده اسدز ،و بدرای مقابلده بدا سدونامی طدالق
راهکارهایی همچون ترجیح مصدالح خدانواده بدر مصدالح ددردی ،مدگارا و سداز ،
بخشش و یذشز ،ایجاد ملر و محبز در خانواده توایه مینمایگ که ایر ایدن امدور
محقق شود ،از طالق ریشگیری میشود و آسیبهای این امر به حگاق میرسگ
 .5ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی

اسالم بیشترین لنایز را به تشکی  ،تحکیم ،تکریم و تعالی خانواده دارد؛ ایدن نلداد
مقگم را کانون مو لد و رحمز میشمرد؛ سعاد و شدقاو انسدان را مندوط بده
بنای خانواده میدانگ و هگق از تشکی آن را ترمین نیازهای ما لدی ،لاطفی و معندوی
انسان ،از جمله سکون و آرامش برمیشمرد  1تعبیراتی که در قدرآن کدریم و روایدا
مگلا را روشن مینمایگ خگای سدبحان در قدرآن،
اه بیز به کار ردته اسز ،این ل
3
ریونگ ازدواج را «میثاق غلیظ» 2و در آیهای دیگر «نعمز اللدی» مدینامدگ همچندین
* کارشنام ارشگ دلسفه اخالق
لبگال جوادی آملی؛ زن در
 1حسین حقانی زنجانی؛ طالق یا داجعه انحال خانواده؛ ص 2۲ – 23؛
هل
آیینۀ جما و جال ؛ ص ۲۷7
 2نساظ2۲ :
 3نح ۷2 :
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رسو خگا میدرمایگ« :هیچچیز در ریشگاه خدگا ،محبدوبتدر از خاندهای کده بده
ازدواج ،آباد شگه باشگ نیسز و هیچچیز در ریشگاه خگا ،منفدورتر از خاندهای کده در
1
اسالم به طالق ویران شود ،نیسز!»
با تقگسی که اسالم به خانواده بخشیگه اسز ،برای تقویز این ریونگ و ریشییدری از
دروراشی آن ،زمینهسازی کرده و هگق اسالم از این همه ترکیگ بدر تشدکی و تدگوام
خانواده ،رسیگن به آرامش روانی اسز «زنگیی با آرامش ،اهمیلدز بسدیاری دارد تدا
آنجا که خگاونگ متعا وقتی میخواهگ یکی از ملمترین نشانههای خود را بیان کندگ،
ُُ
َ َ
ْ ُْ ُ ْ
ََ َ َ ُ
َ ْ
آیات ِه ْأن خلق لک ْ ِمن أَف ِسک ْ أزواجاا ِلت ْساکنوا
به ازدواج اشاره میکنگ و میدرمایگ« :و ِمن ِ
َإل ْیها َو َج َع َل َب ْی َن ُک ْ َم َو َّد ََ َو َر ْح َم َة َّإن َي ذل َک َلَیات ل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
ون؛ 2و از نشانههای او اینکه
ِ
ٍ ِ ٍ
از (نوع) خودتان ،همسرانی برای شما آدریگ تا بگانها آرام ییریگ و میانتان دوستی و
رحمز نلاد آری در این (نعمز) برای مردمی کده مدیانگیشدنگ ،ق عداً نشدانههدایی
اسز »
اهگاق خانواده ،ایجاب میکنگ که زن و شوهر ،در تحکیم و رایگاری این بندا نلایدز
سعی خود را به کار برنگ و بر دوامش نیز اارار نماینگ؛ بنابراین ایر زن و مردی ردس
از ریونگ ازدواج ،به لللی زوج خویش را م ابق با معیارهای خویش نیادتنگ و بهخاطر
مصالح خانواده و ارز یذاری به ااو این ریونگ ،بدا وجدود مید بداطنی خدویش،
کراهز و بیمیلدی بده زوج خدود ،نشدان نگادندگ و در حفدظ ایدن بندا و مصدالح آن
کوشیگنگ ،خگاونگ کریم دریچهای از خیرا و برکا را به سدوی آندان مدییشدایگ؛
ُ
عاش ُاروهن
چنانچه در سور نساظ ،بعگ از ترکیگ بر خو ردتاری با همسران و امر به « ِ
َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ
َ ْ َ
َ ْ َ َ َ َْ َ
َ ْ ُ
ال ُ
َیاه خیارا
اللاه
ِن کرهت ُموهن َ َعسي ْأن تک َرهاوا شایًا و یجع
الم ْع ُروف» ،میدرمایگَ« :
ِ
ِب ِ
ِ
رس ایر از آنان خو تان نیامگ ،چه بسا چیزی را خدو نمدیداریدگ و خدگا در آن،
مصلحز دراوان قرار میدهگ »
حاکمیز این درهنگ قرآنی در ایجاد همراهدی و هدمدلدی زوجدین و هموارسداختن
مسیر زنگیی ،اثر مستقیم دارد و آنان را یاری میکنگ تا در بروز اختالدا و رخگادها
لجوالنه ،تصمیم نگیرنگ؛ بلکه از آن جلز که رضایز حق را در استمرار و استحکام
 1محمگ بن حسن حر لاملی؛ وسائ الشیعه؛ ج  ،22ص ۷
 2روم2۲ :
 3نساظ۲۱ :
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این ریونگ میبیننگ ،در برقراری الح و آشتی تال نموده ،مقاوم و استوار مشدکال
را از ریش روی برمیدارنگ و به ایجاد تفاهم ،اتحاد ،همدلی و یفسویی دکر میکننگ
 .5مدارا و سازش

یکی از ضروریا تشکی جامعۀ سالم ،تشکی خدانواد سدالم اسدز ایدر خدانواده
ااالح شود ،جامعه نیز ااالح خواهگ شگ و هرچه بنیان آن مستحکمتر باشدگ ،بنیدان
جامعه نیز مستحکمتر خواهگ بود .یکی از ویهییهایی که در تحقق سدازیاری نقدش
بهسزایی دارد ،ردق و مگاراسز و میتوان یفز کمتر لاملی یادز میشود که در این
حگ بتوانگ در ایجاد و تثبیز سازیاری نقش ایفا کنگ رمز مودقیز مرد بدرای زندگیی
بلتر ،مگارا و ساز با مشکال خانوادیی اسز و داشتن چندین ویهیدیای ،نشدانۀ
ایمان اوسز در قرآن و روایدا هدم ،بدگین م الدب اشداره شدگه اسدز خگاوندگ
میدرمایگ:

َ َ
َ
ْ َ
ُ ُ َ
َ َ
ٌ َ ْ ْ
َ
إن ْام َرأَ خاَت ِمن َب ْع ِلها َشوزا ْأو ْإعراضا َال ُجناح َعل ْی ِهما ْأن ُی ْص ِلحا َب ْین ُهماا ُُالحا َو
«و ِ
ْ ُ ُ ُّ
َْ َُ َ َ
ُّ ْ ُ َ
ُ
َ 1
الله َ
الش َّح َو ْإن ُت ْحس ُنوا َو َت َّت ُقوا ََ َّ
ِن َ
ون خبیارا؛
کان ِبما تعمل
الصلح خ ْی ٌر َو ا ْح ِض َر ِت األَفس
ِ

و ایر زنی از شوهر خویش بیم ناسازیاری یدا روییرداندی داشدته باشدگ ،بدر آن دو
یناهی نیسز که از راه الح با هم به آشتی یراینگ کده سداز

بلتدر اسدز (ولدی)

بخد (و لددگم یذشددز) در نفددوم ،حضددور (و غلبدده) دارد و ایددر نیکددی کنیددگ و
ررهیزیاری ریشه نماییگ ،ق عاً خگا به آنچه انجام میدهیگ ،آیاه اسز »
ْ
دُ اتيمدان َو ِّالرف ُدق بهد ْ ن ْص ُ
در حگیثی از ریامبر اکرم آمگ اسدزُ « :م َدْ َار ُاح َّالنداس ن ْص ُ
دُ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ال َع ْي ِش؛ 2مگارا با مردم ،نیمی از ایمان و نرمخویی با آنان ،نیمی از زنگیی اسز »

اساساً بگون ردق و مگارا ،نمیتوان از زنگیانی بلره برد و زنگیی بگون بلرهمندگی از
این امر  ،داقگ روح و معناسز ،از این در روایا به مگارا دربرابر همسر ترکیدگ شدگه
اسز یکی از ااحاب امیرالمؤمنین  ،از همسرخود شکایتی را ریش حضر بیدان
کرد حضر رس از رذیر نقصهایی که میان آنان وجود داشدز ،بده او سدفار
َ َ
َ ُ َّ َ َ ُ ِّ
حسنوا؛ 3با زنان در همه حا مگارا کنیگ ،خدو زبدان
درمودنگ« :فْاروهن على ك حا و ا ِ
 1نساظ۲21 :
 2محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،2ص ۲۲۷
 3محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۲00ص 253
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ونرمخو باشیگ و در تمام امور نیکی نماییگ »
 .5بخشش و گذشت

وقتی اختالق بین زوجین به وجود میآیگ و آن دو در آستانۀ طالق قدرار مدیییرندگ،
بیشترین سفار اسالم یذشز هریف از زن و شوهر در لرز ها ،کدجخلقیهدا و
اشتباها دیگری اسز؛ زیرا زن و شوهر ،روحیدا و طدرز تفکدر متفداوتی دارندگ
آنهایی که مگلیانگ ما در همۀ موارد یف طرز تفکر داریم و در همۀ مسائ مواددق و
هماهنگ هستیم ،شایگ هندوز زمینده و موقعیدز بدرایشدان ردیش نیامدگه اسدز کده
خصلزهای واقعی همدیگر را بشناسنگ؛ ضمن اینکه ایر زن و شدوهری بدا روحیدۀ
مشترک ریگا شونگ ،باز هم هیچکگام از خ ا و لصبانیز مصونیز نگارنگ اینجاسدز
که اهمیز یذشز و ترثیر آن درتگاوم روابط سالم آشکار میشود  1ازآنجا انسدانهدا
دچار لرز میشونگ ،بلترینشان کسانی هسدتنگ کده از اشدتباههدای دیگدران چشدم
بپوشنگ و لیبهای اطرادیان را بزرگ جلوه نگهنگ که این خود ،به خوشیها و زیبایی
زنگیی میادزایگ این افز نیکو ،در زنگیی زناشویی اهمیز ویههای مییابدگ؛ زیدرا
زن و شوهر کنار هم زنگیی میکننگ و در اور چشمنپوشیگن از لرز های طرق
مقاب  ،وجودشان برای همدیگر تحم نارذیر خواهگ شگ زن و شوهر بایگ رضایز هم
را جلب کننگ و از انجام کارهایی که کگور و ناراحتی به دنبا دارد ،بپرهیزنگ ،زیدرا
چنانچه در این باره سخزییری کننگ و از اشتباه هم چشم نپوشنگ ،زنگیی یا بده کدام
آنان تلخ میشود یا آن را از دسز میدهندگ کسدی کده خ اهدای دیگدران را نادیدگه
بگیرد ،خگای متعا نیز از یناهانش مییذرد و او را مشمو رحمز و آمدرز قدرار
ْ ْ َ
ْ ُ
ُ
أالتح ُّب َ
اون ْأن
میدهگ خگاونگ در قرآن کریم سفار میکندگَ « :و ل َی ْعفاوا َو ل َیصاف ُحوا
ِ
َْ َ ُ َ ُْ َ ُ َ ُ
الله غف ٌور َرحی ٌ ؛ 2و بایگ لفو کنندگ و یذشدز نمایندگ مگدر دوسدز
یغ ِفر الله لک و
نگاریگ که خگا بر شما ببخشایگ؟ و خگا آمرزنگ ملربان اسز » بنا بر این آیه و دیگدر
آیا  ،درونشانگن خشم در برابر بگیها و خ اهای دیگدران ،بدهویدهه نزدیکدانی کده
همهروزه سالزهای زیادی را کنار آنها سپری میکنیم ،آمرز حضر حدق را بده
دنبا دارد خوب اسز که مردان به سیر لملی معصدومین دربدار لردز هدای
 1احمگ حسیننیا ،بلگاشز روانی ازدواج و همسرداری ،ص 20۲
 2نور2۲ :
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همسر خود ،لم کننگ؛ زیرا یذشز ،لشق و محبز را ادزایش میدهگ و اخدتالق و
مشاجره را رایان میبخشگ «اسحاق بن لمار» مییویگ که به امدام ادادق لدرض
کردم« :حق زن بر مرد چیسز که با انجام آن ،انسان نیکوکار محسدوب شدود؟» امدام
درمود« :خوراک و روشداک او را ددراهم نمایدگ و ایدر خ دایی از وی سدر زد ،از او
بگذرد » سپس درمود« :رگرم امام باقر  ،همسری داشز کده بده او آزار میرسدانگ و
رگرم او را مورد لفو و بخشش قرار میداد » 1از سوی دیگر زن هم بایگ لردز هدای
شوهر را ببخشگ؛ زیرا در این اور  ،شوهر در شکنجۀ وجگان قرار میییرد و یقینداً
از کردار خویش رشیمان خواهگ شدگ؛ آنیداه همسدر را زندی بایذشدز ،دلمیدگه،
دگاکار و لاق میدانگ ،میدلمگ که به زنگیی ،خانواده و شوهر لالقهمنگ اسدز و
قگر او را میدانگ؛ رس محبتش به او چنگبرابر خواهگ شگ رسو خگا میدرمایندگ:
2
«زن بگ ،لذر شوهر را نمیرذیرد و خ اهایش را نمیبخشگ »
زنی دربار لل لز درخواسز طالقش ،به رئدیس دادیداه حمایدز از خدانواده یفدز:
«شوهرم ریش از ازدواج به من نگفدز کده خدگمز سدربازی را انجدام ندگاده و ایدن
موضوع را از من مخفی کرده بود چنگ روز ریش متوجه شگم که به همین زودی بایگ
3
به خگمز سربازی برود و من نمیتوانم با مردی که به من دروغ یفته ،زنگیی کنم »
از سوی دیگر ایدر کسدی بدگیهدای الضدای خدانواده را بدا بدگی راسدخ یویدگ و
انتقامجویی کنگ ،کینه و دشمنی آنها را برمیانگیزد؛ ولی ایر بگی را با نیکی و نرمدی
راسخ یویگ ،درد خ اکار را شرمسار کرده ،آیاهانه با خود همراه مدیسدازد و کینده و
َُ
ْ
َ َ
دشمنی او را به دوستی بگ میکنگ خگاونگ در قرآن میدرمایگَ « :و الت ْست ِوي ال َح َسانة َو
َ َّ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َّ
َ ْ ُ َ َ َّ
َّ
داوَ َکأَ ُه َو ِلای َحمای ٌ ؛ 4و نیکدی بدا
أح َسن َِذا الهي بینک و بینه ع
الس ِّیًة ْادَ ْع ِبالتي ِهی
ال
بگی یفسان نیسز (بگی را) با آنچه بلتر اسز دد کن؛ آنیاه کسی که میان تدو و
او دشمنی اسز ،یویی دوستی یفد مییردد »
 .5صبر و خویشتنداری

یکی از مباحث اخالقی که بسیار حائز اهمیلز اسز ودر آیا و روایا بگان تاکیدگه
1
2
3
4

محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،7ص 5۲0
محمگباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج  ،۲03ص 235
ابراهیم امینی؛ آیین همسرداری؛ ص 30
دصلز32 :
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تحمد در
شگه  ،دضیلز ابر اسز زن و شوهر در زنگیی مشترک نیاز بده ادبر و ل
برابر مشدکال دارندگ لدگم بردبداری در برابدر نامالیمدا  ،محدیط خانده را دچدار
نابسامانی میکنگ ایر زن و شوهر ادبوری نکنندگ ،دیگدر ریوندگ محکدم و رایدگاری
نخواهنگ داشز؛ لاما ایر چنگین سا از زنگیی مشترک آن دو بگذرد و بدا یدفدیگدر
انس بگیرنگ ،خیلی از مشکال خانوادیی رد میشود امام باقر میدرمایگ:

َ َْ َ ُْ َ َ
َ َ ِّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
ََ َ ُ ْ َ َ َ
َ
كتب الله ال ِجهاد على ِّالرجا ِ و النس ِاء ،ف ِجهاد َّالرج ِ بذ ِ
مال ِه و نف ِس ِه حتى يقت ِفدي س ِدبي ِ
ْ
َ
َ
َ
الله َو ِج َه ُاد ال َم ْر ِأح ْأن ت ْص ِب َر َعلى ما تر ِم ْن أذ َز ْو ِج َها َو ی ْي َر ِت ِده؛ 1بهراستی کده خگاوندگ د
ِ
لزوج ل د بر زنان و مردان جلاد را واجب کدرده اسدز جلداد مدردان آن اسدز کده
ل
(برای حفظ دین و مملکز) ما و خون خود را بذ کننگ تا در راه خگا کشته شدونگ
و جلاد زن آن اسز که در مقاب دشواریهای زنگیی همسر

ابر کنگ

در تاریخ نیز نمونههای بسیاری از الگوها واسدوههدای ادبر داریدم؛ ادبر حضدر
زینب  ،ابر آسیه همسر درلون ،ابر حضر ایوب  ،ابر حضدر ندوح ،
ابر حضر یعقوب  ،ابر حضر یوسف در جامعۀ امروزی نیز ،نمونههدای
بسیاری از ابر زنان و مردان را مشاهگه میکنیم که بایگ از آندان درم یرددز ادبر
جانبازان لزیز سا های دداع مقگم که با وجود بیماریهاو ق لضوها ،همچنان بار
این مشکال را بر دو میکشنگ و نهتنلدا ادبر مدیکنندگ ،بلکده شداکر هسدتنگ و
اطرادیان را نیز به ابردلو میکننگ؛ همچندین ادبر مدادران ،همسدران و درزندگان
جانبازان ،آزادیان و شلگا که جوانان  ،میتواننگ از این اسوههدا بدرای الگدوی سدبف
زنگیی ایرانی د اسالمی بلره ییرنگ با ابر و بردباری ،میتوان بده لنایدا خگاوندگ
رسیگ؛ زیرا قرآن کریم به اابران ولگ بشار  2،محبز 3،نصر  4،بلشز 5و رادا
بیحساب 6،داده اسز همچنین میدرمایگ:
 1حسین بن محمگتقی نوری؛ مستگرکالوسائ ؛ ج  ،۲2ص 222
ین)
 2بقره( ۲55 :بَشِّ رِ َّ
الصابِرِ َ

 3آ لمران( ۲27 :و ه ِ
ین)
ال یُح ُّ
ب َّ
الصابِرِ َ
َ لُ

ین)
ال َم َع َّ
الصابِرِ َ
 4بقره( ۲53 :إ َّن ه ل َ

ِ
ک یُ ْج َز ْونَ الْغ ُْرفَ َة ب ِ َما َصبَ ُروا)
 5درقان( ۷5 :اولئ َ
أج َر ُه ْم بِغَیْرِ ِح َساب)
 6زمر( ۲0 :إنَّما یُ َوفَّى َّ
الصاب ِ ُرونَ ْ
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َ

َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ َ َ ََ َ
ور؛ 1و کسانی که شکیبایی و لفدو کنندگ ،ایدن از
«و ِلمن ُبر و غفر إن ذ ِلک ل ِمن عز ِم االم ِ
کارهاى ررارز اسز »
ْ
2
« َو ْ
الی ُ
اُ ْبر ََ َّ
ِن َ
الله ُ
ضیع ْأج َر ال ُم ْح ِس ِنین؛ شکیبایی کن که خگاونگ ،رادا نیکوکداران را
ضای نخواهگ کرد »
هچنین ریامبر اکرم میدرماینگ:

« َم ْن َص َب َر َعلى ُس ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
اْلجر مدا ْأعطدا ُ ُ
داو َد
ِ
وء خل ِق امر ِأت ِه اعطا الله ِمن ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
3
َص َب َر ْت َعلى ُسوء ُخلدق ز ْوجهدا أعطاهدا مثد ثدواب آس َدية بن ُ
دزاح ؛ مدردى کده بدر
ِ
دَ م ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
بگاخالقی زنش بردبارى کنگ ،خگاونگ راداشی را که به داود بهخاطر تحم بدال و
َعلدى َبَل ِئ ِده َو َم ْدن

سختی ل ا کرد ،به او میدهگ و زنی که بر بگاخالقی شدوهر
دهگ ،خگاونگ هماننگ رادا

شدکیبایی بده خدرج

آسیه دختر مزاحم را به او خواهگ داد »

 .5به یاد آوردن خوبیهای یکدیگر و نعمتهای زندگی

وجود اختالقهای جزئی در زنگیی زناشویی تا حدگودی طبیعدی اسدز دو انسدان
معموالً اگدراگ همدکر ،همد و همسلیقه نیستنگ بین زن و شدوهر تفداو دکدر،
رو و سلیقه وجود دارد ملم این اسز که زن و شوهر اخدتالقهدا را بده حدگاق
کاهش داده و از ایجاد تنش و اض راب در زنگیی جلوییری کنندگ ایدر خدوبیهدا،
خوشیها و نعمزهای زنگیی مشترک ،هنگام رویارویی با اختالدا مگ نظر باشدنگ،
همسران را در ح مشکال یاری خواهنگ داد و افا و امیمیز را جایگزین تدنش
و درییری خواهنگ نمود ایر در زنگیی بدرای رضدای خدگا و کسدب خدو بختدی
آخر حساب باز شگ ،بسیاری از سختیها را میتوان به امیگ آیندگ روشدن و بدرای
جلب رضایز حق تعالی تحم کرد و بسیاری از مسدوولیزهدا را بدر دو یرددز.
َ ْ ُ ُ ْ َ َ
اللاه َع َل ْای ُک ْ ؛ 4و
قرآن دستور میدهگ که به یاد نعمزهاى اللی باشیگ« :و اذکاروا َِعمات ِ
نعمز خگا را بر خود یاد کنیگ »
مترسفانه ادرادی که به اخالق آراسته نیستنگ و بده جدای ایدنکده چشدم خ دارو و
 1شورا23 :
 2هود۲۲5 :
 3محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۲03ص 22۷
 4بقره 2۷ :و ۲۱1؛ مائگه ۲۲ :و 20؛ ابراهیم7 :؛ آ لمران۲03 :؛ داطر 3 :و احزاب۱ :
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زیبایینگر داشته باشنگ ،نگاشتهها و خ اها را خوب میبیننگ بیشتدر زن و شدوهرها
هنگام اختالق ،تمام خوبیهای طرق مقاب را درامو مدیکنندگ و بدگیهدای او را
مگنظر قرار میدهنگ؛ لاما ایر انصاق و مرو به خرج دهنگ ،در وجود همدان همسدر،
زیباییها ،نعمزها و خوبیهدایی وجدود دارد کده مدیتدوان آنهدا را بده یداد آورد و
ررور داد ایر همسران دیگیاه مثبتی دربار یفدیگر داشته باشنگ ،هرچه مثبزتر و
متعالیتر باشگ ،به همان میزان در ح اختالق مؤثر اسز در زنگیی انسان زیباییهدا
و زشتیها و خوبیها و بگیهای دراوانی وجود دارد؛ چنانچه بر زشتیها و بدگیهدا
تمرکز کنیم ،زنگیی رنجآور و نفر آمیز خواهگ بود؛ بنابراین ضروری اسز زشدتی و
زیبایی را با هم ببینیم
در درهنگ قرآن ،ناسپاسی موجب لذاب و سدپامیدزاری ،دزوندی نعمدزهدا را بده
زیاد ََّ ُک ْ َو َلاً ْن َک َف ْار ُت ْ َّإن َعاهابي َل َش ٌ
ارمران میآوردَ « :و ْإذ َت َّأذ َن َر ُّب ُک ْ َلً ْن َش َک ْر ُت ْ َأل َ
ادید؛ 1و
ِ
ِ
آنیاه که رروردیارتان الالم کرد ،ایر واقعاً سپامیزاری کنیگ ،نعمز شدما را اددزون
خواهم کرد و ایر ناسپاسی نماییگ ،ق عاً لذاب من سخز خواهگ بود »
 .5تقوامداری و اخالقگرایی

از ملمترین ااو مودقیز زن و مرد در زنگیی مشترک ،توجده بده مسدائ لداطفی
یفدیگر اسز این امر نیز حاا نمیشود ،مگر با خدو اخالقدی و ملدرورزی بده
همسر و درزنگان؛ اما ایر هر دو نفر (زن و مرد) یدا یکدی از آندان ،بدگاخالق باشدنگ،
زنگیی رنگ جگایی به خود میییرد توجه به این امر ،بسیار ملم اسدز کده اخدالق
بایگ رس از ایمان ،از ملمترین ویهییهای ادراد برای ازدواج باشگ زن و مدرد ایدر از
این مزیلز بلره نگاشته باشنگ ،نمیتواننگ با تفاهم و همکدارى متقابد  ،بدر مشدکال
زنگیی چیره شود امروزه سسزشگن باورهدای مدذهبی و اادو اخالقدی ،یکدی از
لواملی اسز که بنیاد خانواده را تلگیگ میکنگ طبق آمارهای موجود «کمرندگشدگن
التقادا مذهبی و لگم رایبنگی بایستههای اخالقی ،لام ملمی طالق اسدز ،امدا
دینداری ،سبب می شود که طالق کاهش یابگ » 2از سوی دیگر ،رایبنگی به مدوازین
دینی و اخالقی ،بالث انسجام خانواده می شود همسران دیندار در اور برخورد
 1ابراهیم۷ :
 2خبریزاری رسمی حوزه 1 ،دی  ،۱3کگ خبر32۲73۷ :
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با مشکالتی ماننگ دقر و ناسازیاریهای خانوادیی ،دچار یرم نمدیشدونگ؛ بلکده د
به ولگههای اللی خو میدارنگ و با حالو ایمان و یاد خگا ،تلخیهای زنگیی را
به شیرینی بدگ مدیسدازنگ همچندین آراسدتگی زوجدین بده ویهیدیهدای اخالقدی
ارزشمنگی ماننگ ادگاقز ،ودداداری ،احتدرام ،ملربدانی ،دلسدوزی ،دروتندی ،ادبر،
مبرابددودن آنددان از خودخددواهی،
یذشددز ،نددرمخددویی ،خیرخددواهی ،انصدداق و ل
برتریجویی ،موجب میشود بسیاری از بگردتاریها و اختالدا از ساحز خدانواده
1
رخز بربنگد
 .7عذرخواهی و عذرپذیری

لذرخواهی هنگام اشتباه ،یکی از شیوههای ملم تربیتی اسالم اسدز کده در آیدا و
َ ُ َ
روایا بگان ترکیگ شگه اسز امام للی درمودنگْ « :إق َب ْ ُع ْذ َر أخ َ
يک َو ْإن لد ْ َيک ْدن ل ُده
ِ
َ ْ ً
ْ َ ْ
ُعذر فال َت ِم ْس ل ُه ُعذرا؛ 2لذر برادر دینی خود را بپذیر و ایر لذری نگارد ،برایش لدذری
بترا »
یاهی در زنگیی مشترک بر اثر نگانمکاریها ،بیحوادلگیهدا و موجدب اذیدز و
آزار همسر میشویم که این اشتباهها میتواندگ چلدر زندگیی زناشدویی را زشدز و
نفر انگیز کنگ آنچه میتوانگ کگور ها را از میان بردارد  ،لذرخواهی هنگام خ دا
و اشتباه اسز لذرخواهی موجب محبز و امیمیز بیشتر میشود که در زندگیی
روزمدر مدا زیدداد مدورد توجدده قدرار نمددیییدرد کناریذاشددتن غدرور و لجاجددز و
لذرخواهی اادقانه در برابر خ اها و اشتباها  ،موجب ازبینبدردن زمیندۀ تشدنج و
درییری در کانون خانواده میشود کسانی که به للز غرور یا لجبازی ،همیشه خدود
را حق به جانب میداننگ لذرخواهی نمیکنندگ ،زندگیی ررتنشدی را تجربده خواهندگ
کرد چه بسا بسیاری از درییریها و مشکال حاد خانوادیی از یف اشتباه کوچدف
شروع میشونگ که ایر بعگ از همان اشدتباه کوچدف یدف لدذرخواهی سداده انجدام
مییردز ،کار به اینجاها نمیکشیگ هریاه اختالدی میان همسران رگیگ آیگ ،شایسدته
اسز هر کگام چنگ لحظه با خود خلو کننگ و از خویش بپرسنگ« :آیا اشدتباه از مدن
نبود؟» و وقتی به جواب مثبز رسیگنگ ،با کما شلامز از همسر خدود لدذرخواهی
 1حسین بستان؛ جامعهشناسی خانواده؛ ص ۲1
 2محمگباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۷2ص ۲75
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کننگ و بگاننگ با این کار ،هریز کوچف نخواهنگ شدگ؛ چدون بده دسدتور خدگا لمد
میکننگ طرق مقاب نیز بگون منزیذاشتن ،رذیرای روز او باشگ تا بدا ایدن لمد ،
افا و امیمیز بر خانه حکمدرما و نشاط و شادابی آن حفظ شود در حگیثی ریامبر
اکددرم مددیدرماینددگ« :زن بددگ ،لددذر شددوهر را نمددیرددذیرد و خ اهددایش را
زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده ،درخواسز طدالق داد و دربدار للدز آن بده
قاضی یفز« :شوهرم حتی ایر مقصر اگدرادگ هدم باشدگ ،حاضدر نیسدز از مدن
معذر بخواهگ بارها مرا بهشگ ناراحز کرده و دلم را شکسته اسز؛ ولدی حتدی
یفبار هم معذر نخواسته و کاری نکرده که دلم را بده دسدز بیداورد » زن جدوان
ادامه داد« :همیشه این من بودم که یذشز کردم و از خ اهای او چشمروشدی کدردم؛
ولی من یف زن هسدتم و دوسدز دارم شدوهرم یداهی مدرا بدا چندین حدرقهدایی
خو حا کنگ و ایر از او ناراحز میشوم ،مث بقیۀ مردها بیایدگ و از مدن معدذر
بخواهگ دیگر تحم زنگیی کندار چندین مدردی را ندگارم و مدیخدواهم از او جدگا
2
شوم »
 .8حل مشکالت ،درون خانه

یکی از ملار های ملم در آغاز زنگیی ،ح مسائ توسط زوجدین ،درخانده اسدز
مشکالتی که بین همسران ریش میآیگ د هر چنگ کوچف د نبایدگ بیدرون از خدانواده
تسری ریگا کنگ سعی کنیگ همهچیز را در چاردیواری خانهتان باقی بگذاریگ بده قدو
قگیمیترها ،همۀ مشکال را زیر در رنلان کنیگ تا به بیرون از خانه درز نکنگ؛ زیرا
زن و شوهر بلتر از هر کسی ،به موضوع آیاهی دارندگ و اکثدر مسدائ  ،بدیشتدر بده
تفاو سالیق و لرقهای زوجین اسز از سویی اطرادیان ممکدن اسدز از نگداه و
ال از سر محبز به درزندگ ،ریشدنلادی ارائده دهندگ کده مناسدب
تجربۀ خودشان یا مث ً
نیسز یاهی تا د مان میییرد ،دنبا بلانۀ کوچکی مییردیم تا با اطرادیانمان دردد
کنیم و با حرقزدن ،کمی از بار روانی مشکال مان را کم کنیم؛ اما همین دردد های
ساده و خودمانی یا یله و شکایاتی که در میان حرقهدایمدان ،بدگون هدیچ غدرض
خااددی بیددان مددیکنیم ،موجددب بدده هددم خددوردن آرامددش و ایجدداد دلخوریهددا و
 1همان؛ ج  ،۲03ص 235
 2جام نیوز 5 ،شلریور  ،۱2کگ خبر552۱1 :
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ال دکر را نکرده بدودیم بسدیار دیدگه و شدنیگهایم کده
ناراحتیهایی میشود که اا ً
بهللز همین دردد ها ،چه زنگییهای مشدترکی تدا مدرز طدالق ردیش ردتده و چده
اختالدا لمیق خانوادیی و دامیلی ریش آمگه که کگور و کینههای چنگساله ،یداه
حتی آنان را به خون هم تشنه کرده اسز با یفتن همین چنگ لبار « :بدین خودمدان
بمانگ»« ،شما که غریبه نیستیگ»« ،از خدگا رنلدان نیسدز ،از بندگها چده رنلدان» و
احسام میکنیم اجازه داریم دربار هر کس و هر چیزی که میخدواهیم و ادحبتش
ریش میآیگ ،حرق بزنیم در همین راستا ،یاهی ممکن اسز رازهدایی از دیگدران را
دا کنیم که بالث مشکال دراوانی میشود و تبعا آن هریز قاب بخشش نیسز
و نمیتوان نتیجۀ ادشای راز دیگری را جبران کرد؛ برای مثدا هدیچ یدف از زوجدین
نبایگ شکایز همسر را نزد خانواده ببرد؛ چهبسا محبز ادراطی اما از سر دلسدوزی
خانوادهها ،ممکن اسز مشکال جگیگی را به وجود آورد وقتی حرددی از داسدتان
زنگیی ،بیرون از خانده تسدری ریدگا کندگ ،مصدگاق همدان ضدربالمث یدف کدالغ
چل کالغ میشود که بالث مییردد مرد به زن یا زن به مرد بگبین شدگه ،ردتدار او را
حم بر خبرچینی کنگ و از او سلب التماد نمایگ بلتدر اسدز در ابتدگا ،سدعی کنیدگ
مشکال به وجود آمگه را میان خود و همسرتان ح کنیگ
 .9پرهیز از خودخواهی و تکبر

در متون اسالمی ،نکوهشهای دراوانی دربار تکبر و خودمحوری وارد شدگه اسدز
اولین و بگترین افز رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقز مشاهگه میشدود ،تکبدر
ُ َ
اسز که آن را «ا لم الفساد» و «اسام الکفر» یاد میکننگ در قرآن آمگه اسزَ « :و التص ِّع ْر
َ َّ َ َّ
َ ُ
َ َ َ َّ َ ُ ُّ ُ َّ ُ ْ
َ َ
الت ْمش َي ْ
ور؛ 1با بیالتنایی از مردم
ِ
َ
تا
ِ
م
ل
ک
ب
ح
الی
الله
إن
حا
ر
م
ض
األر
و
اس
لن
خدک ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
روی مگردان و مررورانه بر زمین راه مرو که خگاونگ هیچ متکبلر مرروری را دوسدز
نگارد »
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ ََ َ َ َ
ْ ُ ِّ َ
ْ َّ
لديه ْ َو
همچنین رسو یرامی درمودنگ« :خير الرجا ِ ِمن امتي ال ِدذين تيتطداولون علدى أه ِ
َي ِس ُّنون؛ 2بلترین مردان امز من کسانیانگ که دربار خدانواد خدود خشدونز و تکبدر
نمیورزنگ و بر آنان رحمز و نواز دارنگ و آزار و ستم روا نمیدارنگ »
 1لقمان۲1 :
 2حسن طبرسی؛ مکارماالخالق؛ ص 2۲7
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خودبینی و خودخواهی ،از جمله ملمترین لوام اختالدا خانوادیی اسز کسدانی
که به این بیماری مبتال باشنگ ،خوبیهای خدود را مدیبینندگ و بدزرگ مدیشدمارنگ و
بگیهای خویش را نمیبیننگ یاهی مرد در محیط خانواده با تکیه بر برتدری جسدمی
و موقعیز خود ،ردتاری غرورآمیز در ریش میییرد و با انتظارا و توق های بیجدا،
زنگیی را دچار آشوب میکنگ یاهی زن نیز با توجه به تحصیال  ،ثرو  ،شدر یدا
موقعیز خانوادیی برتر خود ،بر شوهر غرور میورزد و ردتاری خودرسدنگانه و از
روی تکبر با او در ریش میییرد ریشۀ این ردتار هم ،همان نفدوذ شدی ان بدا ادفز
غرور در روح اوسز در هر اور روابط زناشویی سالم و اسالمی ،به هدیچ وجده
در دضای حاکمیز شی ان ممکن نخواهگ بود خودخواهی میتواندگ زمیندۀ شکسدز
1
راب ۀ مشترک باشگ و بالث تزلز رایههای زنگیی شود
زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده ،درخواسز طدالق داد و دربدار للدز آن بده
قاضی یفز:

ِ
حدرق او
شوهرم مرد خودخواهی اسز و دوسز دارد در زندگیی همیشده حدرق،
باشگ هیچوقز حاضر نمیشود به حرق من یو کنگ و اهمیتدی بده نظریدا مدن
بگهگ همیشه در زنگیی مشترک ،احسام اضادهبودن داشتم و هریز شوهرم جدوری
ردتار نکرد که من بگانم حقی در این زنگیی دارم او همیشه بالث ناراحتی من شدگه
2
اسز

مرد جوانی هم با مراجعه به دادیاه خانواده درخواسز طالق داد و به قاضی یفز:
همسرم تنلا زمانی که به من احتیداج دارد ،محبدز مدیکندگ و ردتدار خدوبی دارد او
آنقگر بگردتاری میکنگ که مدن از دسدتش خسدته مدیشدوم او همیشده بدگاخالقی
میکنگ؛ لاما وقتی بخواهگ من کاری برایش انجام دهم یا چیزی احتیداج داشدته باشدگ،
بلترین کارها را برایم انجام میدهگ؛ غذای مورد لالقهام را میرزد و هرچه مییدویم
لم میکنگ دیگر از این ردتارهایش خسته شدگهام و حتدی وقتدی بده مدن محبدز
میکنگ ،از او دلزده میشوم هربار که میبیدنم ردتدار همسدرم بدا مدن خدوب شدگه،
میدلمم که حتماً کاری با من دارد هرچه سعی کردم بدا ایدن اخالقدش کندار بیدایم،
3
نتوانستم تحم کنم و برای همین ،تصمیم به جگایی از این زن خودخواه یردتم
 1جواد مص فوی؛ بلشز خانواده؛ ص 51
 2باشگاه خبرنگاران جوان 23 ،ملر  ،۲3۱2کگ خبر53515۱0 :
 3جام جم 23 ،ملر  ،۲3۱2کگ خبر2۲3۲۷۲۲701۲۱2۷22232 :

راهکارهای پیشگیری از طالق
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