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 سخن نخست
های وااليی را برای شکوفايی و رشد انسان ارائه  اسالم، آموزهبخش  مکتب روح

در تمام است كه سعادت زن و خانواده را  ینموده كه از آن جمله، رهنمودهاي
پاک و   ای كه بر شالوده خانواده جامعه كند. اساسًا، نیکويی ضمانت می بهابعاد 

های  و مسیر سازندگی در عرصه استامان در ها  سالم بنا شده، از گزند آسیب
نمايد. اين  را فتح میموفقیت  های بلند قله شايستگی طی كرده، مختلف را به

برای جامعه به ارمغان بسیار بزرگی را  ظاهر كوچک، دستاوردهای بنیان به
های ُخرد و كالن هر كشور  ش بسزايی در پیشبرد اهداف و برنامهو نق آورد می

گیری، استمرار و ثمربخشی  ای در شکل دارد. در اين میان، زن، نقش عمده
رستگاری و سالمت اوست؛ به همین  خانواده ايفا نموده، سعادت جامعه در گرو  

 اند:  فرموده امام راحلجهت است كه 
رود. دامن زن، محل تربيت  مى  از دامن زن، مرد به معراج»

 1.« مردان است زنان و بزرگ بزرگ

                                                           
 .225، ص 2، ج صحیفه امام. 4
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توشه ماه مبارک رمضان، ويژه خواهران، ما را بر آن  از ره خوانندگان استقبال
ای را درباره  موضوعات كارآمد و تازهمناسبت ايام تبلیغی ماه محّرم،  به داشت تا

 .نمايیمگرامی تقديم مندان  زن و خانواده تهیه نموده، به خواهران و عالقه
توشه ديگری در ايام ماه  توشه، هرسال ره عالوه بر اين ره شايان توجه است كه

و قیام عاشورا  گردد كه مباحث مربوط به امام حسین الحرام منتشر می محّرم
توانند از آن نیز  شود و خواهران محترم می در آن به طور برجسته مطرح می

 مند شوند. بهره
 اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده،رو، موضوعاتی همچون:  یشدر مجموعه پ

و ارتباط با  یحوزه خانواده، راهکارهای تربیت مربوط به مباحث دينی و اجتماعی
شده كه   نقش سازنده زنان در رشد و بالندگی خانواده، مطرح و نیز فرزندان،

گسترش فرهنگ  قرار گیرد و در عمل، به عزيزامیدواريم مورد استفاده خوانندگان 
 اصیل اسالمی در جامعه بینجامد.

 ،توشه رود كه ضمن استفاده از مطالب اين ره از مبّلغان محترم انتظار می
چنانچه انتقاد يا پیشنهادی دارند، ما را از نظرات سازنده خويش مطلع نمايند تا 

 های بعدی افزوده شود. توشه بر كیفیت و اتقان ره
يسندگان گرامی اين مجموعه، از تمام كسانی كه در پايان، ضمن تشکر از نو

ويژه از زحمات  دهی اين كتاب صادقانه تالش نمودند، به  سازی و سامان در آماده
اكبر مؤمنی، رئیس محترم گروه تأمین منابع  االسالم والمسلمین علی حجت

 نمايم. تبلیغی، سپاسگزاری می
 ید روستاآزادسع                                           

 یو تبلیغ یمعاون فرهنگ                                           
حوزه علمیه قم یدفتر تبلیغات اسالم



 

 قرآن نگاه از و تشكیل خانواده ازدواج

 آصفی محمدمهدی الله آیت

 مقدمه

 كه چنان است؛ كلی و تکوينی قانون کي از برآمده ازدواج، درباره اسالم ديدگاه
 بر مشتمل و هستی تمام در فراگیر ای مسئله عنوان به را زوجیت قانون كريم قرآن
يء   ُكّل  ِمن   و  » كند: می معرفی مخلوقات همه نا ش  ق  ل  ن خ  ي  ج  و   چیزی، هر از و 3؛ز 

 «آفريديم. ـ است ديگری جفت يکی كه ـ گونه دو
 و ازدواج از تـر گسـترده بسـیار ای دايـره كنـد، مـی مطـرح قـرآن كـه زوجیتی

 چارچوب در و شود می شامل را موجودات میان متقابل آثار تمام و دارد زناشويی
 گیرد. می صورت طبیعت فراگیر و عام قوانین

 آن به نوشتار اين در كه است بررسی قابل جهت سه از ،گیر عالم قانون اين
 پردازيم: می

  تکوين؛ .4
  وظیفه؛ .0
 .ارزش .9

                                                           
  .23 آيه :ذاريات .4



96    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 تكوينى جهت از ازدواج الف.

 فطرت در كه است زندگی ضروريات از و اساسی نیازهای از يکی ،اجازدو
 تر دقیق اگر دهد. می دست از را خود آرامش انسان ،آن بدون و دارد ريشه انسانی

 و شناخت را خود انسان كه زمان آن از زناشويی زندگی بنگريم، تاريخ به
 همیشه گوناگون، های تمدن و جوامع در امروز، به تا گشود حیات به را دگانشدي

 و نفسانی خواهشک ي ارضای تنها ،زناشويی و ازدواج ضرورت است. بوده
 انسان در را جديدی نیاز گرايش، اين بلکه نیست؛ بشر در نهفته غريزی گرايش
 انسان، بقای ضمانت نیاز، آن است؛ تر اساسی و تر مهم بسیار كه كند می آبیاری

 نیاز اين گوی پاسخ را تشريع و وينتک خداوند ،رو اين از .است مرگ از پس
ث   ِنساُؤُكم  » است: داده قرار اصلی ر  ُكم   ح    «شمايند. كشتزار زنانتان 3؛ل 
ق   و  » فرموده: يا و ل  ها خ  ها ِمن  ج  و  ّث  ز  ب  ُهما و  ِثـيرا ِرجالا  ِمن  ِنساءا  ك   او جفت و 2؛و 

  «بپراكند. ربسیا زنان و مردان دو آن از و آفريد او [جنس] از [آدم] را

 آرامش و اطمينان

 دهد؛ نمی قرار نظر مد جنسی غريزه محدوده در تنها را زوجیت  مسئله ،قرآن
 معرفی ازدواج اصلی هدف را اطمینان و آرامش نهاده، آن از فراتر قدم بلکه
 غريزه از تر مهم و تر بزرگ بسیار آرامش، و نفس اطمینان به بشر نیاز كند. می

 از گیری كام ،کمشتر زندگی تشکیل از انسان هدف و حتیاجا تمام است. جنسی
 شايد ،خانواده تشکیل و ازدواج از غیر راهی از كه زيرا نیست؛ مخالف جنس

 زندگی از زيبايی نمای ،قرآن .يافت دست لذتی چنین به بتوان تر سريع و بهتر
                                                           

  .002 آيه :بقره .4

  .5 آيه :نساء .0
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ُكم   ِلباس   ُهّن » است: كرده تصوير زناشويی ُتم   ل  ن 
 
أ  پوشش آنان 3؛ُهّن ل   ِلباس   و 

 «آنان. پوشش شما و شمايند
 گزند و آزار از و كند می حفظ سرما و گرما از را انسان لباس، كه گونه همان

 .دارد بازمی ها پرتگاه در لغزش از را انسان نیز ازدواج رهاند، می بالها و ها آفت
 زن ه،نمود بیمه ها سختی مقابل در را خانواده فضای كه است محبت و مهر اين

 حجابی و مرد برای ای قلعه ،ازدواج كند. می حفظ بیمار و حريص های نگاه از را
 و ها لغزش از را مرد زناشويی، زندگی جز به ای گزينه هیچ است. زن برای

  رهاند. نمی طماع و آلوده های نگاه از را زن و زندگی های سختی
 بدان يابد، بازمی را خود رفته دست از آرامش انسان، كه است ازدواج با تنها

 بیند؛ نمی تنها مشکالت در را خود ،زن كند. می پیدا قلب اطمینان و كند می تکیه
 زندگی، فشار تحمل با نیز مرد اوست. خوار غم ها سختی در كه دارد شريکی زيرا

 فرزندانش و همسر خانه، محور بر او تالش زيرا كند؛ نمی بیهودگی احساس
 است.

 قلب اطمینان و آرامش پدری هر به كه است ای پدرانه احساس احساس، اين
 در آری، .است زيباترين و بهترين كه نشاند می شیرينی خنده لبانش بر و دهد می

 اثر بی زندگی فشار و فراموش زندگی های تلخی محبتی، و مهر ُپر فضای چنین
ن   آیاِتِه  ِمن   و  » :شود می

 
ق   أ ل  ُكم   خ  ُفِسُكم   ِمن   ل  ن 

 
ز   أ

 
ُكُنوا واجاا أ س  ها ِلت  ي  ل   و   ِإل  ع  ُكم   ج  ن  ي   ب 

ّّدةا  و  ةا  و   م  م  ح   به تا آفريد خودتان از را هايی زوج كه است اين او های نشانه از و 2؛ر 
  «داد. قرار رحمتی و دوستی شما بین و گیريد آرامش آنها سوی

                                                           
  .512 آيه بقره: .4
  .05 آيه روم: .0
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 پيشين جاهليت

 خويش پیروان و كردند می فرتن ابراز زن از ،هندی و رومانیايی يونانی، های فلسفه
 ،هايی فلسفه چنین ديدگاه از زن كردند. می نهی ازدواج از بود ممکن كه آنجا تا را

 زندگی هم با تا گیرد قرار مرد كنار در تواند نمی حتی و است مرد از تر ناقص
 و ها رنج همه نماد و منشأ زن يونانی، فلسفه در دهند. تشکیل زناشويی
 حتی و شد می فروش و خريد بازار در ارزش بی كااليی چون كه بود ها بدبختی

 زندگی كه بودند عقیده اين بر ،هندی فیلسوفان نداشت. را خويش زندگی اختیار
 كند. می جلوگیری پیشرفت از و است انسان ماندگی عقب باعث خانوادگی

 گويد: می سوستام
 ىشر   و داد تن آن به بايد كه است باليى ،خانوادگى زندگى»

 ،محبوب .است خانواده و خانه كن بنيان است؛ داشتنى دوست
 «است. طال از پوشيده مصيبتى چون و است درنده ولى

 گويد: می ترتولیان
 ورود مدخل و كند مى پليد و زشت را مرد صورت ،ازدواج»

 3«بايستد. خدا مقابل در تا است انسان نفس در شيطان

 آيا كه جاست اين در قديم اهلیتج نظرات و قرآن نظر میان آشکار، تفاوت
 زن، اينکه يا و نیست آن از فراری كه است شّری و بال زناشويی زندگی و زن

 قلب اطمینان و آرامش برای جايگاهی ک،مشتر زندگی و است مرد آينه وک شري
 ؟آنهاست

 مدرن جاهليت
 يمقد جاهلیت از تر ناتوان بسیار انسان جنسی نیازهای درمان در ،جديد جاهلیت

                                                           
  .02 ص ،والقانون الفقه بین المرأة ،یالسباع ی. مصطف4
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 و جنسی مسائل درباره را امروز نسل تا كرد تالش ،جديد جاهلیت است.
 جنسی نیاز انسان و فروبپاشد خانواده كانون تا كند غیرت بی و قید بی ازدواج،

 3كند. ارضا خانواده از غیر راهی از را خود
 جامعه در نیز را زن جايگاه كه همچنان نکرد؛ک در را زن امروز، انسان  

 داد قرار ارزش بی كااليی حد در قديم جاهلیت همانند را زن ارزش و اختنشن
 زيرا نبود؛ جديد هم چندان جديد تمدن ،پس .شود می فروش خريدو بازار در كه
 ظاهر از و كرد استفاده مبتذل تبلیغات برای تجاری كاالیيک  عنوان به تنها زن از

  . دكر استفاده سوء دلربايش لبخند و نشین دل گفتار زيبا،
 و كشاند فروشی برده بازارهای به را زن دروغین، های وعده با جديد جاهلیت

 زن چگونه كه دانند می بیستم قرن فروشان برده گرفت. او از را وی انسانی ارزش  
 از سادگی به و بیدار مردان در را حرص و اشتها چگونه و سازند ذلیل و خوار را

 از مقدار اين به ،«سفید های برده فروشندگان» كنند. رپُ  را خود های كیسه راه اين
 پیشبرد برای مطیع خادمی زن، از تا اند كرده تالش حتی و نشده راضی زن بندگی

 بسازند. جاسوسی های سازمان در سیاسی اهداف
                                                           

 در را خـود اهمیـت بـودن، بـاكره ،گذشـته سـال پانزده در :كرد اقرار «متاي» آمريکايی مجله .4
 نشـان آمـار نـدارد. اهمیتـی آنچنان دختران برای ،بکارت نداشتن و است داده دست از آمريکا

 پیش نامشروع روابط از كه كنند می ازدواج حالی در ،آمريکايی دختران از درصد 15 كه دهد می
 از كمتـر و شـوند مـی دار بچـه نامشـروع جنسی روابط از كه دخترانی آمار اند. حامله ازدواج از

 افزايش م5315 سال به هزار در 51 به م5322 سال به هزار در 1 ـ 2 از ،دارند عمر سال بیست
 در 25 بـه هـزار در 55 از ،ساله پنج و بیست تا بیست دختران در آمار اين ،همچنین است. يافته
 (5221 سال ،22ش ها، خواندنی ه)مجل .است يافته افزايش هزار

 از بـیش م5321 سـال در آمريکـا در ازدواج تعـداد كـه اسـت طلبم اين گويای ديگر، آماری
 و 222/111/5 حـدود در م5311 سـال بـه و هـزار در 512 نسـبت بـا معادل و 222/035/0

 سـبتن سـال، ده مـدت در تنهـا ،آمـار اين به توجه با است. بوده هزار در 31 نسبت با معادل
فـی الفکـر االسـالمی المعاصـر:  ةالمرا شبستری، )محمد .است شده نصف آمريکا در ازدواج

 (.قضايا و اشکالیات
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 مالتوس نظريه

 مالتوس، كه آنجا تا گرفت قرار جديد جاهلیت خدمت در علم آن، از پس
  گويد: می سیانگلی اقتصاددان و دانشمند

 در غذا افزايش نسبت با ،جهانى جمعيت افزايش نسبت»
 به همچنان بشر اگر ،دليل همين به .نيست سازگار طبيعت

 بايد ُمرد. خواهد گرسنگى از زودى به دهد، ادامه خود توليدمثل
 مگر انسان غذا، نداشتن ترس از كنيم. احتياط بسيار ازدواج در
 جوانان جنسى تمايالت و ندك ازدواج نبايد باال سنين در

 وسايل با بايد ،آن از پس و شوند ارضا آلودگى و گناه با بايست مى
 «آيد. عمل به جلوگيرى باردارى از جديد داروهاى و

  :گويد می دربیسدل دكتر
 تا شود انديشيده تدابيرى كه است آن انسان اساسى نياز امروز»

 .باشد كنمم بندى و قيد هيچ بدون داشتن دوست و عالقه
تى ازدواج كم كم طالق، سادگى امروزه،  و برد مى بين از را سن 
 و است نفر دو ميان وآمد رفت و مالقات ارقر  يك تنها امروز ازدواج،

 «است. حاضر قرن در جنسى ارتباط راه تنها ،اين

 كند مى تهديد را آينده نسل خطر،

 فراگیـر تجـاوز و انحـراف راه در را بـارداری منـع پزشکی، نینديشیم، ای چاره اگر
 بـین از امـروز بـود، ابتـذال و تجـاوز برای مانعی تاكنون كه بارداری كرد. خواهد

 تنها ،ضدبارداری داروهای از استفاده قربانیان دهد می نشان آمارها نتیجه رود. می
 .انـد بـوده نفر چهارصدهزار جنین سقط قربانیان و ششصدهزار سالیانه فرانسه در

 در بـه سـالم جـان جنـین، سـقط از و كنـد نمـی اثر او در داروها اين كه كودكی
 از دور و خشـن جـّوی در هـا پرورشگاه در و بود خواهد سرراهی ای بچه ،برد می
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 كمبودهـا ايـن جبـران در پرورشگاهک ي چقدر هر كرد. خواهد رشد مادری مهر
 3. كرد نخواهد جبران را مادر محبت و مهر از كوچکی قسمت حتی بکوشد،

 و عقـده دچـار چشـد، نمـی را پـدر مهربـانی و مادر محبت طعم كه كودكی
 های عقده و كمبودها اين موارد، از بسیاری در . شد خواهد عاطفی تعادل نداشتن

 کهولنا هايی جنايت و وحشیانه اعمالی ارتکاب به را شخص آن، از ناشی روانی
 سـبب و انجامـد یمـ حقـارت عقـده و بینـی خودكم به نیز گاهی سازد؛ می وادار

 در و دهـد انجام خود به ديگران كردن متوجه برای بسیاری تالش شخص شود می
   نکند. فروگذار جنايتی هیچ از اطرافیان نظر جلب راه

 بـه را خـود فرزنـدان انگلیسـی های خانواده از بسیاری دوم، جهانی جنگ در
 ولی نزند؛ صدمه نانآ به یابريتان در جنگ از ناشی های مصیبت تا فرستادند كانادا

 از بسـیاری بازگرداندنـد، انگلیس به دوباره را كودكان ها خانواده كه جنگ از پس
   بودند. شده مبتال عصبی های ناراحتی به خانواده از دوری نتیجه در كودكان آن

 جنـگ در كـه كودكانی و كودكان آن بر ای گسترده تحقیق از پس «فرويد آنا»
 درک موشـ و بمـب جنگ، اثر كه رسید نتیجه اين به ودندب مانده ادهخانو كنار در

 از محرومیـت و خانـه از دوری خطـر از تر كوچك و تر كم بسیار كودكان، روحیه
 است. پدری محبت و مادری مهر

 وظيفه جهت از ازدواج ب.

 در نیـز زن .است بوده زنبه دنبال  خواستگاری غالب در تاريخ، همیشه ،مرد
 حیـا و عفـت از امتناع، كلمه جای به باشد بهتر شايد و است ناز و امتناع جايگاه

                                                           
 در سـرراهی بچه 222/222/52 از بیش كه كرد اعالم ای مقاله در «ويسپر» آمريکايی مجله .4

 حفـظ جمعیـت بـه گزارشـی انگلسـتان، شـهرهای از يکـی در ،همچنین و دارد وجود آمريکا
  اند. سرراهی شهر اين اطفال %12 اينکه بر مبنی شد، ارائه اخالقی های ارزش
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 نـدارد. مـرد بـه رغبتـی و میل زن كه نیست آن استعمال اين معنای كنیم. استفاده
 تکـوين در خداونـد اين، وجود با است؛ بیشتر هم مرد از حتی ،زن میل و رغبت

 زيـرا نیست؛ حکمت بی كه است داده قرار مردان برابر در حیا و شرم به میلی زن،
 دفـع را يکـديگر قطع طور به بودند، همانند يکديگر با رويارويی در زن و مرد اگر
 شد. می منقرض ابتدا همان از بشر نسل ک،ش بی و كردند می

 را خود تالش تمام كند، می احاطه را او خود مهر با گیرد، دربرمی را زن مرد،
 و خواهد می او آنچه و آورد فراهم غذا و لباس همسرش برای تا اردد می مبذول

 كند؛ نمی زيان احساس خود اعمال اين از گاه هیچ البته و دهد انجام ،پسندد می
 زير كه است مند عالقه نیز زن شمارد. می خويش وظايف از را امور اين بلکه
 سعادت و باشد او همیشگی پذيرای خاص، توجهی با و مرد عنايت و سايه

 شود. جويا و ا كنار در را خويش
 های توانايی و ها شايستگی مرد، و زن جنس ازک ي هر آفرينش در خداوند
 ندا عبارت موارد اين كه است داده قرار يکديگر با متفاوت و دو آن به مخصوص

 :از
 كه الیحدر باالست؛ عضالنی نیروی و بدنی قدرت مردبودن اقتضای .4
 هاست. سختی در كشمکش و جويی برتری از عاری ،زن نقش

 خالی اش سلطه كه باشد مردی حمايت تحت كه است آن زن، سعادت .0
 را مهربانی طعم پناهش در و كند زندگی او سايه زير نیست، عطوفت و مهر از

 و كند حمايت و سرپرستی عشق با را زنی كه است آن نیز مرد دتسعا .بچشد
  باشد. داشته همیشگی سیطره او بر

 تصمیمی و سخت ای اراده و عزم داشتن به را مرد مرد، آفرينش اقتضای .9
 برانگیختن وک تحري زنانگی، طبیعت مقابل، نقطه در .سازد می وادار راسخ
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  كارهاست. برخی به او ردنك وادار و مقابل جنس
 پابرجايی، به نیاز است، مرد اصلی   ولیتئمس كه اقتصادی فعالیت و ركا .1
 خانه، در زن اصلی های فعالیت نکهآ حال دارد؛ بااليی اجرايی توانايی و تدبیر
  دارد. مهربانی و محبت دلی، نازك جادو، تأثیر، لطافت، نرمی، به نیاز بیشتر
 مورد را زناشويی زندگی مسائل ترين مهم توانیم می شد، گفته آنچه به توجه با
 :دهیم قرار بحث

 خانواده نگهبانى .1

ّواُمون   جاُل الّر » داند: می خانواده و زن نگهبان را مرد قرآن لى ق  ّّضل   ِبما الّنساِء  ع   ف 
ُهم   الّلهُ  ّض  ع  لى ب  ض   ع  ع   كه روی آن از ؛ندا سرپرستان و كارگزاران زنان بر مردان 3؛ب 

 .«است داده برتری و فزونی (زنان) برخی بر را (مردان) ايشان از برخی خدا
 و ازمانسک ي هستند، جامعه در كه ديگری های گروه همانند نیز خانواده

 و مسائل حل پی در كه دارد مديری به نیاز كه است اجتماعی التتشکی
 ؛ باشد نداشته دورانديش مديريتی خانواده، كه ندارد دلیلی باشد. آن مشکالت

 بگیرد؟ عهده بر خانواده در را مديريت امر بايد كسی چه اما
 خانواده اداره زيرا نیست؛ خانواده اداره خانواده، نگهبانی معنای كه گفت بايد

 ها بچه و شوهر زن مشاركت با بسا چه و زن و مرد جانبه همه مشاركت با تنها
 عهده بر را ها مسؤولیت از قسمتی خانواده، در فرد هر پس است؛ پذير امکان

 همچنین است؛ اسالمی خانواده در اساسی اصلی مشورت، .گیرد می
 اين همه ولی ؛است ممحتر خانواده، اعضای ازک ي هر مشروع های خواسته
 و بزند را آخر حرف كه كند نمی نیاز بی نگهبانی وجود از را خانواده مسائل،

                                                           
  .22 آيه :نساء .4
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 از پس تا است ساخته خانواده مرد از تنها امر، اين كند؛ حل را اختالفات
 كند. اعالم را نتیجه همفکری، و مشورت ماندن نتیجه بی

 زن بودن شاغل .2

 انقالب در اروپايی مرد كه گردد بازمی مانز آن به  ،مسئله اين تاريخی ريشه
 شلوغ و بزرگ های كارگاه بهک كوچ زار كشت از وک تر را اش خانه صنعتی،
 و پرهیاهو فضايی در را خود روستا، ساكت محیط جای به ناگهان كرد. هجرت

 ؛شد غرق مادی زندگی   در سپرد، فراموشی به را همسرش و خانه يافت. جنجالی
 و چیز همه با و خانواده خانه، زار، كشت با را خويش روابط متما كه آنجا تا

 به زمانهک ي تغییر تنها اروپا، در مرحله اين به ورود سپرد. فراموشی به كس همه
ک ي حقیقت در بلکه نبود؛ ديگر تمدنی به تمدنک ي دگرگونی يا و ديگر ای زمانه

 از را مردم و فتگر دربرمی را زندگی مسائل تمام كه بود اجتماعی دگرگونی
 كرد. غرق جديد زندگی های سختی در و دور آرام، زندگی آن از و ها ده و روستاها
 ماشینی زندگی ديد؛ می سرپرست بدون و تنها روستا در را خود اروپايی زن
 به پیوستن از مانع پیريشان كه پیرمردانی جز و كشید می خود در را روستا جوانان
  .نماند باقی تاروس در كسی شد، می جوانان

 و همسر ديگر .خانواده بندهای و قید از رها ديد، می آزاد را خود ابتدا زن،
 زندگی چنین برای كه دريافت زودی به او .كنند محدودش كه نبودند فرزندانش

 جديدش زندگی با اش جسمی و روحی آفرينش و است نشده آفريده پستی
 برد در به سالم جان آن از بتوان كه بود آن از تر قوی ردابگ ولی نیست؛ سازگار

 منجالب، اين در و بازگردد خويش فطری زندگی به دوباره نتوانست هرگز پس
 است. غرب در زن زندگی داستان اين بود. تنها تنهای

ــا ــع در زن ام ــا، جوام ــین م ــی چن ــا را نقش ــی ايف ــد نم ــکالت از و كن و مش
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 را خانـه ما جامعه در مرد .جاندرن می را غربی زن كه بیند نمی آزار هايی ناهنجاری
 در را خـود نیـز زن نیسـت. فرزنـدانش و همسر حال از فلغا و است نگفتهک تر

 اسـت دلیل همین به اند. نکرده کتر را او فرزندانش، و شوهر و بیند نمی تنها خانه
 در اهمـال و مـردان بـا راهمـه خانـه از خـروج برای توجیهی ما جامعه در زن كه

 ندارد. خانواده و انهخ در خود وظايف

 سوم جنس

 زنانگی كه گاه آن ُبْرد؛نَ  دلی سنگ و شقاوت جز نصیبی غربی، زن میان اين در
 نشان خود از مردانه رفتارهای و بسازد مرد خود از تا كرد تالش و فدا را خويش

 شد موجودی خورد. شکست َمردشدن در و كرد نشینی عقب بودن زن از او دهد.
 كار در مرد مانند نه و است سودمند ديگران برای خود زنانگی در زن مانند نه كه

 سومی جنس به تبديل زن كه است گونه اين ،آری است. مفید جامعه برای مردانه
 مرد. نه و است زن نه كه شود می

  :گويد می باره اين در فروبرو، جیروم شناسی، روان بزرگ دانشمند
 و وظايف دار دهعه كه هستند زنان از بسيارى اروپا در»

 زنند. مى باز سر ازدواج از و شوند مى مردانه هاى وليتئمس
 آنها ،ديگر عبارت به ناميد؛ «سوم جنس» را زنانى چنين توان مى

 «زن. نه و مردند نه

  :گويد می سیمون جون
 قلبش بدون زن زيرا ترسيد؛ امروز زنان مردانه هاى قلب از بايد»

 شك بى بدهد، دست از را ها زن اگر نيز جامعه نيست. زن ديگر
 و است دقيق بسيار ،طبيعت است. داده دست از را چيز همه
 داده تغيير را آن و برده دست طبيعت در كه است انسان اين

 بوده كه بازبسازيم گونه همان را طبيعت تا بكوشيم بايد است.

  «است.
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 «سوم جنس» نام با ای مقاله در االهرام روزنامه در یالشاط بنت دكتر خانم
  نويسد: می

 تغييرات كه معتقدند شناسان روان و شناسان جامعه پزشكان،»
 و است آمده وجود به شاغل زنان در نامحسوسى فيزيولوژى

 او نازايى احتمال زن، بودن شاغل كه است آن نشانگر نيز آمارها
 امرى ،شاغل زنان در نازايى امروز كه آنجا تا دهد مى افزايش را

 «است. شايع

 خانواده فروپاشى .3
 گیر گريبان ،اجتماعی مؤسسه هر از پیش و بیش كه بود باليی ،خانه از خارج كار

 در را او ذهن و غافل خانه مشکالت و مسائل به توجه از را زن كار، شد. خانواده
 قسمت تواند نمی حتی كه آنجا تا ؛سازد می مشغول جامعه روزمره غوغای

 مؤسسهک ي ،خانه كند. صرف اش خانواده یبرا را خويش وقت از كوچکی
 كوشش، به نیاز اجتماع در ها مجموعه ديگر مانند كه است اجتماعی

 انجام به قادر زن هرگز كوشش، و بال فراغ اين بدون و دارد بال فراغ و گذاری وقت
 بود. نخواهد خانه در خويش وظايف
 آن از كسی تا ستنی پاافتاده پیش و فرعی نیازک ي هرگز خانواده، به نیاز

 و كند جايگزينش را استوديو و رستوران هتل، بتواند يا و كند نیازی بی احساس
 را آن كند می عوض را لباسش يا و دهد یم تغییر را سکونتش محل كه گونه همان

 كند. عوض يا و دهد تغییر نیز
 پابرجـايی و شـرف .اسـت مـؤثر خانوادگی زندگی در كه نیست زن تنها البته

 سـالمت در بسزايی سهمک هري مادر، و پدر با آنان همراهی و كودكان رشد مرد،
 بـدی بسـیار اجتماعی تايجن خانه، از خارج كارهای به زن اشتغال .دارند خانواده

 از ،فرزنـدان و شـوهران از بسـیاری كـه اسـت شـده باعـث امـر همـین و داشته
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 و شـکايت ايـن اشند.ب ناراضی خانواده مسائل به مادرانشان و همسران توجهی بی
 آنجـا تا ؛است شده همگانی و كرده تجاوز خانه چند ياک ي محدوده از نارضايتی

 جهان در زنان مشکالت و مسائل بررسی و تحقیق به كه مؤسساتی از بسیاری كه
 كنند. می خطر احساس آن از و اند ناراضی شاغل زنان وضعیت از پردازند، می

 مختلف كشورهای در شاغل زنان حاالت هدربار را گسترده تحقیقی يونسکو
 كه سازد می منعکس را مهمی حقايق و نتايج ها، گزارش اين است. كرده آغاز

 اشتغال به هنوز مردان از بسیاری تعداد كه است آن از حاكی آنها از برخی
 نیز اعتراض و شکايت اين دلیل د.نا معترض خانه از خارج در خويش همسران

 كه وقتی و كند می سپری خانه از خارج را خويش وقت بیشتر زن كه است آن
 صرف آنها اصالح و تربیت راه در و باشد فرزندان و خانواده خانه، اختیار در بايد

 3شود. می صرف خانه از بیرون در شود،
 در زن نگاران روزنامه كنگره رمینچها در كه زنان مشکالت ترين مهم از يکی
 خانه زود، صبح آلمان، در زن میلیون ها ده كه ودب اين شد، مطرح آلمان نورنبرگ

 وک كود میلیون ها ده كه اينجاست سؤال كنند. میک تر را خويش فرزندان و
 تربیت چگونه بینند، نمی خويش كنار در روز طول در را مادرانشان كه نوجوانی
 هب را هايشان خانه كلید آلمان در ساله 41 ـ41 كودكان بیشتر اكنون شد؟ خواهند

 در ،آن از پس و بازگردند خانه به ناهار صرف برای تا كنند می آويزان خود گردن
 شايد 1 ساعت از پس تا كنند می شماری لحظه و نشینند می مادرانشان انتظار
  بگیرند. آغوش در را خود مادران

 جوان نسل كمين در خطر .4

 ؛آورد ياد هب را خود اصلی وظیفه و رسالت تا كوشد می ما عصر در غربی زن

                                                           
 .202 ش حواء، مجله .4



 كه كودكی كه فهمید خواهد زودی به او بود. كرده فراموش سال سالیان كه رسالتی
 و روشن ای آينده هرگز ،است محروم مادری مهر از و دور خويش والدين از

 داشت. نخواهد پرفروغ
 :گويد می كارل الکسیس دكتر

 خانواده، جاى  به مدرسه كامل كردن جايگزين با بشرى اجتماع»
 را خود فرزندان مادران داد. انجام بزرگى و نابخشودنى شتباها

 اجتماعى هاى وليتئمس برسند. كارهايشان به تا گويند مى ترك
 مشغول هنرى و ادبى هاى سرگرمى به دهند؛ انجام را خود

 باز ،همه اين با و بروند سينما به حتى و كنند بازى باشند،
 «رانند.گذ مى كسالت و ناراحتى با را اوقاتشان

 و كودكی ايام در ريشه جوانی، دوران های عقده و روانی امراض از بسیاری
 .است مادر ،ترديد یب دارد، عهده رب را دوران اين ولیتئمس كه آن و دارد نوجوانی
 و روانی عادلت نداشتن از آينده در است، نکرده كافی توجه او به مادر كه كودكی
 قتل و تجاوز جنايت، به را او حتی دوران، آن های عقده و برد خواهد رنج عاطفی

 3ساخت. خواهد وادار
 :گويد می سمايلس سامويل انگلیسی، دانشمند

 به را زن مادى، اهداف به دستيابى براى كه حاكميتى و نظام»
 و خانه ويرانى جز اى ثمره كند، مى وادار ها كارخانه در كار

 هاى پايه ،دخو كار اين با آشكارا و داشت نخواهد خانواده
 «برد. مى سؤال زير را اجتماعى روابط كرده، سست را خانواده

 ارزش جهت از ازدواج ج.

  و داشت آفرينش و تکوين نظر از مرد و زن تفاوت به اشاره گذشت، تاكنون آنچه
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 يکديگر با زن و مرد وظیفه تا شود می سبب آفرينش در تفاوت اين كه شد معلوم
 ارزش ،قرآنی و اسالمی شريعت در كه نیست معنا آن به اين اّما باشد؛ متفاوت

 باشد. متفاوت يکديگر با مرد و زن
 گوهر در و ندا انسان دو هر .است مساوی يکديگر با مرد، و زن انسانی ارزش

 ديده جديد و قديم جاهلیت در كه آنچه خالف بر .برابرند يکديگر با انسانیت
 سنجیده آنها ازک ي هر وظايف و شآفرين براساس مرد و زن ارزش كه شود می
 نگاهی زناشويی روابط به كه درست نظريه تنها كه است گونه اين شود. می

 است. اسالمی نظريه ،دارد محور عدالت و گرايانه واقع
 كند، تالش آن برای بايد و دارد را خود به مخصوص وظیفه زن كه گونه همان

 وظیفه اين و شود می كامل زن های فعالیت كنار در كه دارد ديگری نقش نیز مرد
 ديگری از كمتر آنها ازک ي هر ارزش كه شود نمی باعث ،مرد و زن در متفاوت

  باشد.
 و رفتار از انسان اگر ست.ا عقلیک مال اين بر مبتنی اسالم، در زن جايگاه

 را زن برای اسالم رفیع جايگاه هرگز نباشد، مطلع زن با گذشته های تمدن نگرش
 و زن برابری اصل اسالم، فکر، كوته های تمدن اين میان در كرد. اهدنخوک در

 اختالف به اينکه با ؛كرد مطرح اجتماعی جايگاه و انسانی ارزش در را مرد
 3بود. معترف وظیفه و آفرينش در مرد و زن میان اساسی

                                                           
 نقـل «ورنـیج» نام به مجرد انگلیسی دختر يك از :0/5/5225 ،31 شماره ،ابوالهول روزنامه .4

 مسـلمان زن بـرای اسـالم تعلیمـات بگويم، اگر ام نکرده مبالغه مسیحی يك عنوان به» كند: می
 به و مسیحیان برای چه و مسلمانان برای چه است؛ بشری جامعه تمام آسايش و سالمت ضامن

 بـر افزون اسالم تعالیم و است مؤثر زن جان و روح در چیز هر از بیش دينی تعلیمات من نظر
 «است. جامعه در زن حقوق حامی كه دارد زيادی هايدستور اين،

 ،محمد» :گويد می ،است شده منتشر انگلیس در عالم های دين كتاب در كه ای نامه در «لینتز»
 ای دوره در آنکه از پس زن شمرد... بلندمرتبه بسیار تعالیمش در را او و كرد رفیع را زن جايگاه
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 در مرد و زن برابری و مساوات  مسئله به چیز هر از پیش قرآن نظری، حیث از
ُیها یا» فرمايد: می اشاره یتانسان

 
ّبُكُم  اّتـُقوا الّناُس  أ ُكم   اّلِذي ر  ق  ل  س   ِمن   خ  ف   ن 

ة    ـ آدم ـ تنک ي از را شما كه آن ؛كنید پروا پروردگارتان از مردم ای 3؛واِحد 
 «آفريد.

 كه شرط اين به البته دارد؛ دو آن مساوات به اشاره ديگر آياتی در همچنین
 خداوند بکوشند. فضیلت و تقوا در و دهند انجام را ويشخ الهی وظايف

ن   و  » فرمايد: می ِمل   م  ر   ِمن   صاِلحاا  ع 
ك  و   ذ 

 
ن ثى أ

ُ
ِمن   ُهـو   و   أ ّنُه  ُمؤ  ِيـي  ُنح  ل  ياةا  ف  ةا  ح  ّيب   ط 

ّنـُهم   و   ی  ِز ج  ن  ُهم   ل  ر  ج 
 
ِن  أ س  ح 

 
ُلون   كاُنوا ما ِبأ م  ع   وک نی كاری كه زن و مرد از هركس 2؛ی 

 زنده خوشی وک پا زندگانی به را او هرآينه ،باشد مؤمن كه درحالی ،كند شايسته
 «دهیم. پاداش ،كردند می كه كاری نیکوترين پايه بر را مزدشان و بداريم

 اجتماع در زن ارزش

 نادانی مطلق   تاريکی در زن كه زمانی و برد باال را زن اجتماعی جايگاه اسالم
 پیامبر مجالس در اسالم صدر در زنان كرد. تشويق علم كسب به را او بود،

 باره اين در اسالم پیامبر دادند. فرامی گوش ايشان سخنان به و شدند می حاضر
 واجب مسلمانی هر بر جويی علم ؛مسلِ مُ  ّل كُ  لىع   ة  ریّض  ف   لِم الِع  ُب ل  ط  » :فرمود
 و شود می ملشا را مرد و زن جنس دو هر خود خودی به ،«مسلم» لمهك «.است

  نیست. مسلمان مرد آن از مقصود تنها
 حقوقی است، داده قرار زن دوش بر را واجباتی كه گونه همان متعال، خداوند

                                                                                                                  
 و باشـد داشـته خريـدار حـرفش باشـد، کمالـ توانسـت شد، می فروش و خريد كاال همچون
  «بماند. محفوظ حقوقش

  .5 آيه :نساء .4

  .32 آيه :نحل .0
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ُهّن  و  » :است آورده وجود به او برای نیز را ُل  ل  ِهّن  اّلِذي ِمث  ي  ل  ُروِف  ع  ع   برای و 3؛ِبالم 
 «آنهاست. رب [تکالیف از] آنچه مانند ؛است [حقوقی] ،آنان

 خانواده چارچوب در زن به توجه

 و است برده باال بسیار را زن مقام و شده قائل زن برای یبسیار احترام اسالم
 احترام مثالً  دارد؛ مرد به خواهر و دختر همسر، كنیز، درباره فراوانی های سفارش

 مشاهده ديگر جای در هرگز است، قائل مادر مقام برای اسالم كه ارزشی و
 نیز پدر احترام بر حتی مادر احترام كه رود می پیش آنجا تا امر اين و شود ینم

 است. شده مقدم
 به» :پرسید و آمد خدا پیامبر نزد مردی كه است شده نقل صادق امام از

 چه سپس» پرسید: مرد «.مادرت» فرمود: برپیام «كنیم؟ نیکی كسی چه
 آن «كسی؟ چه سپس» پرسید: دوباره «.مادرت» فرمود: ايشان «كسی؟

 فرمود: بزرگوار آن «كسی؟ چه سپس» پرسید: باز «.مادرت» فرمود: حضرت
 «.پدرت»

  :فرمايد می خدا رسول همچنین
 بخرد، اش خانواده براى اى هديه و شود بازار در داخل كه كسى»

 بايست مى و باشد نيازمندان براى صدقه حامل كه است آن مانند
 را دخترش كه كسى همانا پس كند؛ غازآ زنان از ،مردان از پيش

 حضرت نسل از اى بنده كه است آن مانند ،سازد شادمان
 «باشد. كرده آزاد ابراهيم

 مردی من» گفت: و رسید خدا رسول خدمت مردی كه گويد می جابر
 جنگ كه دارم مادری اّما دارم؛ دوست را خدا راه در جهاد و ام سرزنده و جوان

                                                           
  .001 آيه :بقره .4
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 به قسم پس باش؛ مادرت با و بازگرد» فرمود: پیامبر «.دندار خوش را رفتنم
 سالک ي از بهتر ،شبک ي در تو با مادرت همدمی برانگیخت، مرا حق به كه آن

 «خداست. راه در جهاد
 است؛ شده امر بسیار اسالم مقدس شرع در نیز وخواهران دختران به توجه
 پست و خوار را دختران اسالم، طلوع از پیش جاهلی، اعراب كه درحالی

 و دانستند می خانواده برای ننگی را دختردارشدن و دخترداشتن .شمردند می
 والدت از پس را خويش دختر كه آمد می سنگین آنان بر چنان آن امر اين گاهی

  كردند. می پنهانک خا در
  فرمود: و كرد تقبیح را جاهلی پلید رسم اين متعال خداوند

ُدهُ  ُبّّشـر   ِإذا و  » ح 
 
ثى م  أ ـّل  ِباأُلن  ُههُ  ظ  ج  ّّداا  و  و  ِظـيم   ُهو   و   ُمس   * ك 

وارى ت  ِم  ِمن   ی  و  ِسُكهُ  ِبِه  ُبّّشـر   ما ُسوِء  ِمن   الق  ُیم 
 
لى أ م   ُهون   ع 

 
ُدُسـُه  أ  ی 

ل الُتراِب  ِفي
 
ُكُمون   ما ساء   أ ح   دختر به را آنان از يكى چون و 3؛ی 

 دختر چرا كه خود زن بر خشم از ـ گردد سياه رويش دهند مژده
 به آنچه [اندوه] و بدى از خورد. فرومى خود خشم و ـ است؟ زاده

 انديشد مى خود با و] شود مى پنهان مردم از ،اند داده مژده او
 پنهانش خاك در يا دارد نگاهش سرافكندگى و خوارى با آيا [كه

 «كنيد. مى كه داورى آن است بد كه باشيد آگاه ؟كند

 امام .است كرده ترسیم خانواده در دختران برای محترمی اهجايگ اسالم،
 يا و دختر سه سك هر كه كنند می نقل اكرم پیامبر از باره اين در صادق

 دوتا» پرسیدند: است. واجب او بر بهشت كند، سرپرستی را خواهر سه
 «چگونه؟ يکی خدا! رسول ای» پرسیدند: «.هم دوتا» فرمود: «چگونه؟
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   33  ازدواج و تشكيل خانواده از نگاه قرآن

 كه كند می روايت صادق امام ،همچنین «.يکی حتی و» د:فرمو پیامبر
 باحیا، رعنا، لطیف، كه ندا دختران ،فرزندان بهترين» فرمود: اكرم پیامبر

 «.ندا بويان خوش و منيُ  خوش مهربان،
 رنگ كه درحالی داد؛ فرزنددارشدنش از خبر و آمد پیامبر نزد مردی
 «.هیچ» گفت: «است؟ شده چه» :پرسید او از پیامبر .كرد تغییر صورتش

 «.است زايیده دختر همسرم كه شدم باخبر» گفت: «.بگو» فرمود: دوباره ايشان
 است، آسمان سايبانش است، زمین بر اش سنگینی» فرمود: پیامبر
 3«.بويی می را آن تو كه است گلی اما خداست؛ رسانش روزی

                                                           
 اللـه آيت اجتهاد و جهاد زهد، اسوه كنگره آثار پنجم   جلد ،وحی آیینه در كتاب از مقاله، اين .4

 و سـازی خالصـه نیـز انـدكی و شـده گرفتـه فراگیـر( )زوجیت اّول فصل آصفی، محمدمهدی
 است. گرديده ويرايش





  

 جوانان ازدواج کاهش در تجمالت نقش

 *ندوشن طباییطبا مریم سیده

 مقدمه

ــال در ــر، های س ــه اخی ــا نگرانی آنچ ــارۀ را ه ــه «ازدواج» درب ــت برانگخت  ،اس
 تعیـین در ازدواج، از قبـل كـه طـوری اسـت؛ «گرايی تجمـل» با آن درآمیختگی

 گرايی تجمـل ها، مراسـم و رسوم برگزاری در ازدواج، از بعد و ها مالک و معیارها
   است. آشکار

 موانع ساير كنار در ها، خانواده و جوانان از بسیاری ديدگاه در طلبی تجمل
 كه آماری است. كرده شگرف تغییراتی دستخوش را ازدواج متغیرهای ازدواج،
 ديگری هشدار روزها اين داشتند، ازدواج سن رفتن باال از حکايت تاكنون،

 مسئوالن فعالیت هشدار، اين است. ازدواج آمار سابقۀ بی كاهش آن، و دهند می
 تا طلبدمی ازدواج موانع با مبارزه در را دينی مبلغان جمله از فرهنگی، فعاالن و
 دربارۀ بحث لذا شود؛ جلوگیری حل غیرقابل مسئلۀ يک به آن تبديل از
  شود. می بررسی نوشتار اين در و است امروز های بايسته يکی از «گرايی تجمل»

                                                           
 .و كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی پژوهشگر *
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  ازدواج بر آن تأثير و ىگراي تجمل تعريف

 به گرايشی معنا به ،«گرايي تجمل» و استی نیکوي وی زيبايی معنا به ،«َجمال»
 ،«تجمل» واژۀ ذيل ،3معین فارسی فرهنگ در ست.ها یزيباي نمايش وی زيباي

 نامۀ لغت در و است آمده «نداشت بها گران یۀاثاث و اسباب»و «يافتن زينت»
 «خودآرايی» و «ودر می كار به زيبايی يا شکوه بر افزودن برای آنچه» 2عمید،
 است. شده معنی
 شود می باعث و استی فطر وی طبیع امری انسان، نهاد در «دوستی زيبايی»
 گريزان كمبود و انقصنُ  از و بخواهد شکل ترينیافتهكمال در را چیز مهه آدمی
 است. خداوند تجلی انسان كه است آن از ناشی انسان، زيباجويی فطرت باشد.

  ايند:فرم می خدا پیامبر
«ّ ه إن  ّ تعالى ّّالل  ّ ُيِحّبّ و الَجماَلّ ُيِحّبّ ،جميل   على ِنعَمِتهِّ أَثَرّ َيرى أن 

َسّ ُيبِغُضّ و َعبِدهِّ  زيباست، متعال خداوند 1؛الَتباؤَسّ و الُبؤ 
 اش بنده در را خود نعمت اثر دارد دوست و دارد دوست را زيبايى

  !«دارد مى دشمن را فقرنمايى و فقر وا ،ببيند
  فرمايد: می خدا، دوستی زيبايی از مصداقی برای ديگر جايی رد

ه إَنّ» واِنهِّ إلى َخرَجّ إذا َعبِدهِّ ِمن ُيِحّبّ ّّالل  ّ إخ  أَّ أن  َلّ و َلُهم َيَتهي   4؛َيَتَجم 
 خود برادران نزد اش بنده وقتى دارد دوست ،متعال خداوند

 «.برود آراسته و پرداخته هيأتى با ،رود مى

                                                           
 .«گرايی تجمل واژۀ» ذيل ،معین فارسی فرهنگ معین، محمد .4

 .«تجمل» واژۀ ذيل ،عمید فارسی فرهنگ عمید، حسن .0

 .52519 ح ،العّمال كنز الهندی، الدين حسام ابن .9

 .5521 ح ، 11 ص ،5 ج ،خالقاأل  مكارم طبرسی،حسن بن فضل  .1
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 گرايش دارند، اشاره گرايی زيبايی و آراستگی بر كه متعددی ثاحادي براساس
 كند، می كمک زندگی از معقول لذت و آدمی آرامش به كه آنجا تا زيبايی به

 از مندی بهره و آراسته ظاهر از برخورداری است. ضروری و اسالم ممدوح
 غافل هنکت اين از نبايد اما است؛ انسانی هر آيند خوش زيبا، امکانات و وسايل

 باشد «افراطی گرايی تجمل» برای آغازی تواند می «فطری گرايی زيبايی» كه شد
 چندانی نقص كه بدنی و صورت زيباتركردن برای آدمی كه رود پیش آنجا تا و

 قیمت با را نو وسايل ساله، همه يا شود زيبايی جراحی دامان به دست ندارد،
 سازد. منزل وسايل جايگزين و خريداری هنگفت

 شود؛ نمی خالصه گری َاشرافی روحیۀ ايجاد به گرايی، تجمل دربارۀ نگرانی
 از بسیاری پای   جای كه آنجاست تا پديده، اين پنهان و پیدا آمدهای پی

 ابعاد از يکی يد.د توان میدر آن  را اجتماعی و خانوادگی فردی، های ناهنجاری
 عمده مسائلی با را دواجاز كه است بااليی توقعات و خواهی كمال گرايی، تجمل
 پیامبر رفتاری و گفتاری ۀسیر كه است حالی در اين است. ساخته مواجه
ُرّ» فرمايند: می پیامبر و است ازدواج در گیری سانآ دين، یاولیا و اسالم  َخي 
َسُرُهّ الِّنكاِحّ   .«است آن ترين آسان ،ازدواج بهترين 3؛َاي 
 كند؟ می اعمال دواج،زا بر را خود تأثیر چگونه تجمالت اما و

 تعیین در «ازدواج از قبل» خواهی كمال قالب در گرايی تجمل الف(
 ابتدا در جوان، يک كه شود می باعث و كند می نمايی خود «معیارها و ها مالک»

 مقابل طرف در شرايط، احراز صورت در و نبیند ازدواج مناسب را خود شرايط
 در» تحقیق يک براساس كند. وجو جست را تجمالتی های مالک و تجمالت نیز

 قلمداد ازدواج مانع را اقتصادی مشکالت مجرد جوانان از بسیاری كه حالی
                                                           

  .5122 ح الفصاحه،  هجن شیروانی، علی .4
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 با مقايسه در بهتری وضع اجتماعی ـ اقتصادی  پايگاه سطح نظر از ،كنند می
 زندگی مادی ملزومات برآوردن برای خود توانايی در اما ند؛دار متأهل جوانان

 مسکن آنها، ديدگاه در كه شود می ناشی آنجا از ترديد اين 3«دارند. ترديد
 اشتغال، از مرادشان نیست؛ حداقلی اجارۀ و قیمت با ساده سرپناهی مناسب،

 جوانان كه آنجاست ُمشکل است. مرفه زندگی يک برای باال درآمد با شغلی
 کمشتر زندگی سال ها ده از بعد اطرافیانشان را آنچه هر و پسندند نمی را سادگی

 خواهند. می زندگی شروع در اند، آورده دست به
 جوالن «ها مراسم و رسوم» برگزاری در «ازدواج از بعد» گرايی تجمل ب(

 آن به «آبرومند» نام تجمالت واژۀ جای به كه مقابل طرف از انتظاراتی دهد؛ می
 دهد می نشان ،بهشتی شهید دانشگاه پژوهشی گروه های بررسی دهند. می

 32 كاهش باعث ،آن سربار های هزينه و ازدواج های هزينه افزايش تشريفات،»
 مهريۀ مانند رسومی 2.«است شده ايرانی جوانان در ،ازدواج به تمايل درصدی

 در باشکوه مراسم برپايی توقع كمرشکن، جهیزيۀ ،تولد تاريخ مبنای بر سنگین
 در هنگفت مخارج با مأتو كه طوالنی نامزدی ايام و مجلل های سالن

 از و... مذهبی و ملی اعیاد چله، شب تولد، روز مانند مختلف های مناسبت
 انتظارات اين است. ازدواج برای دختران گاه و پسران رغبت عدم داليل جمله

 زيباترين كه ازدواج ابتدای ازدواج، به اقدام صورت در حتی كه شود می موجب
 از و بدهد دست زا را خود شیرينی و حالوت است، زوج يک زندگی دوران
 تا سازد؛ ترديد دچار زندگی، ادامۀ دربارۀ را جوانان از بسیاری راه، نیمۀ همان

                                                           
 اين های مدآ پی و آثار شناخت و ازدواج به نسبت جوانان نگرش سنجش» پور، كاظمی شهال .4

كید با ها ازدواج از نوع  دانشـگاه ترويجـی ــ علمـی ۀنامـ فصـل ،«دانشجويی های ازدواج بر تأ
 .سیزده سال اسالمی،

  www.ofc.ir: مهر خبرگزاری ارشگز به .0
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 «عقد دوران در طالق سونامی» نام به ای واقعه از كشور، آمار مسئوالن كه آنجا
 دهد می رخ عقد دوران در ها طالق درصد 12 بزرگ، شهرهای در» كنند؛ می ياد
 3«است. مادی انتظارات و توقعات نشدن برآورده دلیل به آنها درصد 03 كه

 روی پیش مادی( داليل )به ها زندگی فروپاشی از جامعه كه تصويری مسلماً 
 قرار تأثیر تحت ،ازدواج دربارۀ را او تصمیم و ذهنیت ،گذارد می جوان يک
 .دهد می

  تجمالت به گرايش علل

 جامعه های ارزش تغيير الف(

 اعتبار و اند داده جهت تغییر ما، جامعۀ در ها ارزش اعتقادات، ضعف دلیل به
 از بسیاری شود. می تلقی معنوی های ارزش از بیشتر ،مادی های داشته
 جايگزين دارد، ازدواج موفقیت در تأثیر كمترين كه ای حاشیه و مادی های مالک
 كه است  شده و... متانت نجابت، خانوادگی، اصالت تدين، چون هايی مالک
 دارد: اصلی علت دو ها، ارزش تغییر بود. ها انتخاب باطن یروزگار
 صحیفۀ البالغه، نهج قرآن، :فرهنگی و دينی های ظرفیت از غفلت .4

 سبک ارائۀ برای ارزشمندی های پشتوانه روايی، كتب از بسیاری و سجاديه
 نقش بايد كه آنچنان ما روزمرۀ زندگی در متأسفانه كه هستند اسالمی زندگی
 خالصه اسالمی، فرهنگ   مذهبی پشتوانۀ به تنها غفلت، اين ندارند! اصلی

 و توانسته می كه است فرهنگی نظیر كم های ظرفیت از يکی ما، ادبیات شود. نمی
 جامعه افراد در را عرفانی و ادبی اخالقی، مضامین واالترين و باالترين تواند می

 از پرهیز و مناعت ت،قناع روحیۀ داشتن مضامین، اين از يکی و كند درونی
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 كردۀ تحصیل جوان   كمتر وارداتی، علوم بر تکیه با متأسفانه اما است؛ دنیاطلبی
 آموز   پند های حکايت و خواند می غلط بدون را حافظ از غزلی ما، دانشگاهی

 شک، بدون كه است بزارهایا از غفلت اين شده؛ شنیده كمتر ما ادبیات
 هستند. خردمندی تبلیغ   و بالغا ابزار رينت اثرگذار و رساترين

 فرهنگی، تهاجم ابزارهای ها: رسانه سوی از غربی زندگی سبک تبلیغ .0
 مادی های داشته در را مندی سعادت و تبلیغ را «مادی های لذت» يافتن اصالت

 داده سوق تجمالت، سمت به سادگی سوی از را ها ديدگاه كه كند می دنبال
 است. 

 ارزشی تغییرات از جوانان، و خود ارزشی نظام همقايس با والدين، گاهی
  هستند. مند گاليه جامعه

 علت   جامعه، مسئوالن و والدين به كه است صادق امام از حديثی
 باِدُروا» :كند می زد گوش غربی های ارزش با را خودی های ارزش جايگزينی
داِثُكم ّ َحديِثّ َاح  َلّ ِبال  ّ َقب  ِبَقُكم ّ َان  ِهُمّ َيس  ِجَئةُّ ِاَلي  ُمر   نوجوانان به را اسالمی احاديث 3؛ال 

 شما بر گمراه مخالفان کهآن از پیش نمايید( تسريع امر اين در )و بیاموزيد خود
 .«گیرند پیشی

 فرزندان رب والدين طلبى جملتتأثير  ب(

 دهند، می نشان خانواده از استقالل به جوانان كه گرايشی تمام وجود با
 جوانان تصمیم و ذهنیت گیری شکل در خانواده لقائاتا و ارشادات انتظارات،

 انباشتی و تراكمی ای پديده ازدواج، به جوان يک تجمالتی ديدگاه .است مؤثر
 تربیت های سال طول در والدين همۀ است. گرفته شکل او در آرام آرام كه است
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 و تعريف در والدين معیار اگر كنند. می قضاوت و صحبت ديگران دربارۀ كودک،
 پدرشوهر و ثروتمند پدرزن عروسی، مراسم ماشین، خانه، ديگران از تمجید
 پسرشان و دختر نظر از مطلوب، همسر شرايط كه بدانند مسلم باشد، متمول
 ديگران از تعريف در والدين معیار اگر اما است؛ مادی و ظاهری شرايط
 سطحی ارهایمعی نیز فرزندان باشد، متانت و ديانت داری، مردم اخالقی، خوش

 چینش را خود های مالک و معیارها بیشتری، تعقل و تعمق با و گذارند می كنار را
  كنند. می

  حقارت احساس ج(

 از كمتر ذاتی، ارزش نظر از را خويش برند، می رنج بینی خودكم از كه افرادی
 روی بیرونی تظاهر به درونی، حقارت جبران برای و كنند می ارزيابی ديگران

 مقبولیت و آرامشی برای چیز ،خود درون از چون افراد، اين رند.آو می
 در يیدأت ۀجنب آنچه هر به اختیار یب و ندكن یم طلب بیرون از را آن ،ندياب ینم

 پنهان در سعی ظواهر، به تفاخر با افراد اين .ندكن یم عمل كند، یم پیدا جامعه
 دارند. خود حقارت داشتن

 چشمى هم و  چشم د(

ِبُقوا» فرمايد: می يمكر قرآن ت  اس  رات ف  ي  خ   يکديگر از نیک كارهای در 3؛ال 
 كسب در ديگران، با رقابت انگیزۀ چشمی هم و چشم اما «بگیريد. سبقت

 و «تفکر» جای به كه دارد وامی را افراد پديده اين است. زندگی ظواهر و تجمالت
  بپردازند.  ديگران از «تقلید» به تنها ،«تحقیق»

                                                           
 .521 آيه بقره: .4
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 هدف اموشىفر  هـ(

 از بیش زندگی حواشی به عمدتاً  آورند، می روی گرايی تجمل به كه كسانی
 كند؛ می معرفی آرامش را ازدواج هدف كريم قرآن دهند. می اهمیت اصل و متن
 توجیه شود! می غیرممکن بسا چه و سخت آرامش، به رسیدن طلبی، تجمل با اما

 مراسم ويژه به ازدواج، كه است اين ها خواهی تجمل در جوانان از بسیاری
 زد گوش ما به توجیه، همین دقیقاً  ُافتد. می اتفاق آدمی عمر در «بار يک» عروسی

 به مراسمی برگزاری» پرسید: بايد شد. اسیر تجمالت دام در نبايد كه كند می
 زير پوشالی، و شبه يک برق و زرق برای يا دهد می آرامش ما به مان، توانايی اندازۀ

 آرامش ما به يکديگر، از معقول انتظارات رفتن؟ وام و قرض خرج، عانوا بار
 و عروس تشويشات و مشاجرات ُشدنش برآورده َبهای كه انتظاراتی يا دهد می

 «است؟ هايشان خانواده و داماد

 گرايى تجمل آمدهای پى

  كلى های آمد پى الف(

 آمد پی ترين مهم پروردگار(، )عبادت انسان خلقت هدف از غفلت
 به رسیدن برای ای وسیله را دنیا آنکه جای به انسانی چنین است. طلبی تجمل
 به رسیدن از را خود و تلقی هدف را دنیا ظواهر به رسیدن بداند، انسانی كمال
 گويد: می شیراز سعدی چنانچه كند؛ می دور انسانیت درجۀ

ــ ــ  نت ــريف  یآدم ــتا ش ــه  س ــان  ب ــت  ج  آدمّی
 

 
ـــه  ـــین  ن ـــاس  هم ـــ  لب ـــان  تزيباس ـــت  نش   آدمّی

 

 یبین و  گوش و  دهان و  است  چشم  به  یآدم اگر
 

 
ـــه  ـــان  چ ـــش  می ـــوار  نق ـــان و دي   آدمّیـــت  می
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 ظلمـت و  جهـل و  ستا َشَغب ، شهوت و  خشم و  خواب و خور
 

 
ــــوان  ــــر  َحَی ــــدارد خب ــــان ز ن ــــت  جه   آدمّی

 

 و دزدی افزايش نیازمندان، به توجهی بی ها، سختی تحمل كاهش
 گرايی، مصرف رواج ها، افسردگی و روانی های بیماری افزايش خواری، رشوه

  طلبی تجمل كلی آثار از و... غیرضروی واردات به كشور اقتصاد شدن وابسته
 است.

 ازدواج رد گرايى تجمل آمدهای پى ب(

 ها ناهنجاری افزايش و ازدواج آمار كاهش .1

 هیچ در مسئوالن، گفتۀ به كه یراخ سال سه در ها ازدواج درصدی 0/3 كاهش»
 براساس است. هشداردهنده آماری ،3«است هنبود كاهش حد اين تا ای دوره

 در اساسی نقشی تجمالت آمده، مقاله چهارم و سوم صفحۀ در كه آماری
 دارد. ازدواج به گرايش كاهش

 ُبعد در راآن  شمار بی مزايای بايد ازدواج، كاهش  های آسیب شناسايی برای
 دربارۀ توان می كه ای جمله مختصرترين بشناسیم. اجتماعی و خانوادگی فردی،
 ،جامعه يک در ازدواج «كاهش» كه است اين گفت، ازدواج كاهش های آسیب

 دارد. دنبال به را كاری بزه انواع و اجتماعی ـ اخالقی های ناهنجاری «افزايش»
 كاران بزه بیشتر» دهد می نشان ،آمده عمل به های بررسی كه است حالی در اين
 داشـتن بـه خانواده، تشکیل و ازدواج از پس اثربخش، های آموزش طی از پس
  2.«دارند تمايل قوانین زا سرپیچی و تخلف از دور به و آرام زندگی يک
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 و موالید تحديد جوانانشان، آيندۀ از والدين نگرانی و مجردی زندگی افزايش
 اجتماع فضای ناامنی افزايش روحی، های افسردگی افزايش شیعه، نسل كاهش

 آثار از ديگر، اجتماعی و فردی ناهنجاری هزاران افزايش و كودكان و زنان برای
  است. ازدواج كاهش

  فرمايند: می خدا رسول

 انهمسر  بى ،جهنم اهل بيشترين 3؛زابالُعّ ارالّنّ  هِلّاَّ کثُرّاَّ»
 !«هستند

  فرمايند: می همچنین
َرَزّ الَرُجُلّ َتَزَوَجّ ِإَذا» َفّ َأح  َيَتِقّ ِديِّنهِّ ِنص  ِفّ ِفي الَلهَّ َفل   كه شخصی 2؛اْل َخر الِّنص 

 الزم او بر پس .است كرده حفظ را خود دين نصف حقیقت در ،كند می ازدواج
 .«سازد پیشه الهی تقوای ،آن ۀباقیماند حفظ برای كه است

 ازدواج سن باالرفتن .2

 وجود از رسمی آمارهای است. ازدواج سن باالرفتن تجمالت قربانی ديگر
 حال در كه دهند می خبر ،ازدواج ۀآستان در پسر و دختر میلیون 55 از بیش»

 دلفريبی فرعی مسیر و بیراهه تجمالت، 1.«هستند باروری سن سرگذاشتن پشت
 توجه و اصلی مسیر از را ها خانواده گاه و جوانان كه است ازدواج جادۀ حاشیۀ در
 دلفريب، ظواهر به يابی دست برای كه آنجا تا دارد؛ بازمی ازدواج جدی امور به

 در خودشان هم تا كند می تشويق ازدواج در تأخیر و تعويق به را جوانان
 باشند شخصی شايستۀ هم و باشند داشته بیشتری وقت تجمالت به يابی دست
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 طبیعت همچون ـ اينکه از غافل دارد. كافی بهرۀ ماديات و تجمالت از نیز او كه
 اوست. جوانی انسان، زندگی نشاط و سرسبزی دوران ـ
 :اعتصامی پروين قول به 

 خريـد خـواهی كه از بفروختی چو
 

 
 

ـــاع ـــوانی مت ـــه ج ـــازار ب ـــت ب  نیس
 

 آن، موفقیت برای و الزم مشترک زندگی برای كه دارد هايی ويژگی جوانی
 ديده آدمی در كمتر ها ويژگی آن گذرد، می جوانی وقتی اما است؛ اثرگذار بسیار

 دوران ويژگی مختلف، ُخلقیات با سازگاری و انعطاف مثال برای شود؛ می
 يا شود می تر سخت رانديگ برابر در انعطاف آن، شدن طی با كه است جوانی
 جنس به توجه عاطفه، و عشق شور، داشتن سرزندگی، مانند هايی ويژگی

 كه شود می باعث و... نسل تولید توانايی ديگری، با صمیمیت به نیاز مخالف،
 زندگی، به تجمالتی نگاه اما باشد؛ ازدواج برای سن بهترين جوانی، دوران اوايل

 پذير زوال و فريبنده ماديات قربانی را ازدواج معنوی و روحی فوايد از بسیاری
 كند. می

 ازدواج معيارهای شدن سطحى .3

 وقتی است. ازدواج پیمان پايداركنندۀ و اساسی معیارهای تجمالت، قربانی ديگر
 پیدا را اول طراز نقش «طلبیتجمل» اصالت، و متانت نجابت، ديانت، جای به

 از تجمالتی، های مالک و یارهامع بررسی در ها خانواده وقتی كند، می
 اتومبیل مقابل، طرف خانوادۀ سکونت محل وقتی و گیرند می سبقت جوانانشان

 كه شود می هايی مالک جايگزين ای، حاشیه های مالک از بسیاری و اش خانواده
 و اساسی معیارهای به دادن اهمیت جای به ـ بود ها انتخاب باطن روزگاری

 تزلزل اش نتیجه و نگرانه سطحی  انتخاب ـ مقابل طرف شخصیت دربارۀ تحقیق
  است. طالق و خانواده
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 گرايى تجمل بر غلبه كارهای راه

  بشناسيم را گرايى تجمل معيارهای الف(
 گرايش میزان ارزيابی در را جوانان و ها خانواده تواند می كه دارد وجود یيمعیارها

 دهد. ياری  تجمالت به
  نيت و انگيزه .1

 پسری، است. پسنديده بسیار باشد الهی انگیزۀ با اگر خواهانه، كمال تتصمیما
 بیان متدين دختر يک عالیۀ تحصیالت را، ازدواج برای معیارش ترين اصلی

 های مهارت به مطمئناً  متدين، و كرده تحصیل خانم كه بود اين دلیلش و كرد می
 ؛است فرزندان ربیتت برای بهتری مادر حتماً  و دارد بیشتری آشنايی همسرداری

 رخ به برای فقط را مقابل طرف تحصیالت ها بعضی كه است حالی در اين
 خواهند. می ديگر های انگیزه و دوستان با رقابت كشیدن،
  فرمايند: می علی حضرت

ت هرگاه 3؛الَبلَيةُّ َوَقَعِتّ الِّنَيةُّ َفَسَدِتّ ِإذا»  و بال شود، فاسد ني 
 .«آيد مى پيش گرفتارى

 و ديگران با رقابت چشمی، هم و چشم تجمالت، به گرايش در ها نیت ربیشت
  است. فخرفروشی

 ىشخص ىتواناي رعايت .2

 ابراز و معیارها چینش در «كرد! دراز بايد گلیم اندازۀ به را پا» اند: گفته قديم از
 گرفت. نظر در را مقابل طرف و خود توانايی بايد مقابل، طرف از انتظارات

 مکان عروسی، خريد مسکن، تهیۀ جهیزيه، تهیۀ مهريه، تعیین در زوجین
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 ماشین تزئین و تهیه مثل عروسی، مراسم جزئیات تدارک حتی و عروسی برگزاری
 خانوادۀ )چه مقابل طرف شخصی توان بايد و... شام شیرينی، و میوه عروس،
 تمام ها، مراسم از بسیاری در متأسفانه بگیرند. نظر در را داماد( چه و عروس

 انگیزۀ با كه ای خانواده بینیم! می طرفین مالی توان از خارج را عروسی جزئیات
 جهیزيه تهیۀ صرف را خانواده انداز پس سال چندين حاصل ی،چشم هم و چشم

 گرفتار مسلماً  كند، نمی دريغ هم بانکی وام و گرفتن قرض از حتی و كند می
 دهندۀ نشان ،«كاری بده ها سال و عروسی شب يک» است. شده طلبی تجمل

 است! مالی توانايی رعايت عدم

 جامعه عرف رعايت .3

و  یبسیار ظريف است كه نیاز به موشکاف یا مسئله یگراي عرف جامعه در تجمل
را  یگراي از مصاديق تجمل یدارد؛ چراكه در حال حاضر بسیار یدقت نظر باالي

ها و  ريخت و پاش كنند و به همین بهانه یم یبه منزلۀ عرف جامعه معرف
گیرد كه در حیطۀ عرف جامعه قرار گرفته و مثبت  یصورت م یفراوان یها اسراف

   شوند. یقلمداد م

 اجتماعى اخالق رعايت .4

 دارند، اجتماعی باالی شأن و مالی توان كه افرادی است،اين  اخالقی فضیلت
 آقايی كنند. حفظ اند، ارتباط در آنها با كه افرادی حد در را شان زندگی امکانات

 حد در را پسرش عروسی مراسم و دارد كوچک شهری در بزرگی كارخانۀ كه
 چنین را علت و گرفت كنند، می برگزار شهر آن ساكنان كه متوسطی مراسم

 مجلل، عروسی مراسم يک ديدن با ها خانواده و جوانان خواهم نمی» داد توضیح
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 شاد آن از تر پايین به جوانان ديگر كه كنم ايجاد سطحی و كنند حقارت احساس
 است. اخالقی فضیلت يک ،«نشوند

 روی ميانه .5

 ؛وجود دارد باريکی مرز اسراف، و طلبی تجمل میان و است كبیره گناه اسراف،
 به تمايل در تا بشناسیم را روی( )میانه اقتصاد و اسراف میان مرز بايد بنابراين
 روايات، برخی در نیفتیم. اسراف گناه ۀورط به ها، طلبی كمال و مادی های زيبايی

  .ستا  شده عنوان هربا اين در گويايی های شاخص
  فرمايند: می صادق امام

 َلُهو َليَسّ ما َيلِبُسّ َوّ َلهُّ َليَسّ ما َيشَترى َعالماٍت: َثالُثّ ِللُمسِرِفّ»
 شأنش در آنچه دارد: نشانه سه كننده اسراف 3؛َلُهّ َليَسّ ما َياُکُلّ

 آنچه و پوشد مى نيست شأنش در آنچه ند،ك  مى ارىخريد نيست
 .«خورد مى نيست شأنش در

 لطف از خالی ازدواج، در اسراف از مصاديقی بیان حديث، اين اساس بر
 نیست:

 خواستگاری؛ مراسم در قیمت گران های گل دسته تهیۀ ـ
 ؛است متوسط او درآمد كه دامادی سوی از ،قیمت گران عروس لباس تهیۀ ـ
 گران؛ و كمیاب های گل با عروس ماشین ئینتز ـ
 تواندمی والدين مالی كمک با كه دامادی برای عروسی سالن آرايی گل ـ

 بگیرد؛ عروسی مراسم
  عروسی؛ مراسم از بعد بازی آتش برای هنگفت مبالغی هزينه ـ
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 و هواپیما با گران یمسافرت دادن ترتیب و فراوان مشقت با پول آوری جمع ـ
 عسل(؛ ماه )برای هتل در اقامت
 كارگر؛ پدری سوی از جهیزيه برای قیمت گران مبلمان خريد ـ
 برای لوكس و غیرضروری لوازم خريد و باال اقساط با بانکی  وام گرفتن ـ

  جهیزيه؛
 عروس سوی از قیمت گران چوب سرويس برای هنگفتی مبالغ اختصاص ـ

  .(شیربها قالب )در داماد سوی از يا جهیزيه( یار)ب

  كنيم مقايسه فرودستان با را خود ،مادی امور در ب(

  اند: فرموده اسالم گرامی پیامبر
ُظُروا» ّ ِإَلى ان  َفَلّ َمن  ُكم ّ َأس  ُظُروا َوّ ِمّن  ّ ِإَلى الَتّن  َقُكم ّ ُهَوّ َمن  َدُرّ َفُهَوّ َفو  ّ َأج  َدُروا َأن   الَتز 
َمةَّ  .منگريد خود از باالتر به و كنید هنگا خود از تر پايین به دنیا امور در 3؛الَله ِنع 

 واهیدنخ كوچک ،ورداريدخبر هاآن از كه را خداوند های نعمت صورت اين در
  «شمرد.

 دارند، بیشتری مادی امکانات كه كسانی با خود، قیاس و «صعودی» مقايسۀ
 با خود شرايط قیاس و «نزولی» مقايسۀ اما شود؛ می حرص و حسرت باعث

 كرده عطا ما به خداوند كه شود می هايی نعمت «نمايی رگبز» باعث فرودستان،
  است. نزولی مقايسۀ حاصل زندگی، از رضايت افزايش و

خروی و ویدني های آسيب به ج(
ُ
 كنيم توجه گرايى تجمل ا

 غرور، و تکبر ديگران، شمردن حقیر خدا، از غفلت از: اند عبارت آنها از برخی
 اسراف. و تفاخر
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 كنيم ديريتم را ها معاشرت د(
 سان يک اصالت، و تدين چون اموری بر عالوه ها، خانواده و افراد با معاشرت در

 صعودی مقايسۀ به مسئله اين تا شود گرفته نظر در بايد مالی شرايط بودن
  منجرنشود.

  :فرمايند می باقر امام تأملی، قابل حديث در
«ّ ِّنَياءَّ الُتَجاِلِسّ العبد فإن  َعّ َفِإَنّ األغ  َدّال   ِلَلِهّ َأَنّ َيَرى ُهَوّ َوّ ُيَجاِلُسُهم ّ ب 

هِّ َمةّ  َعَلي  ّ َيَرى َحَتى َيُقوُمّ َفَما ِنع  َسّ َأن  هِّ ِلَلهِّ َلي  َمة َعَلي   با 3؛ِنع 
 ،شود مى نشين هم آنان با بنده زيرا ؛نشويد نشين هم ثروتمندان

 تا خيزد برنمى و داده نعمت او به خدا است معتقد كه حالى در
  !«است نداده او به نعمتى هيچ خدا كه شود مى معتقد

  بينش خود را تغيير دهيم هـ(

 بودن كوچک و فکر كوتاهی است، طلبی تجمل برای بستر ترين مناسب آنچه
 اهل افراد دهد. می فکر وسعت انسان به مطالعه و است افراد ذهنی دنیای  

 كنند! نمی حواشی یقربان را متن و دارند بیشتری تحلیل و تجزيه قدرت مطالعه،
و زندگانی  تحقیق و  بررسی در سیرۀ معصومین و مذهبی كتب مطالعۀ

 تهاجمات مقابل در را آنها و انديش عمیق را جوانان تواند می ،بزرگان دينی
 سازد. واكسینه فرهنگی
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 شوهر موفقیت در زن نقش

 *موسوی طاهره سیده

 مقدمه

 سازنده، سالم، همسر، زندگی لفمخت های عرصه در زن آفرينی نقش چنانچه
 حمايتی های زمینه باشد، اسالمی ـ ايرانی مذهب و فرهنگ با منطبق و اصولی

 های الگوبرداری با زنان اگر اما شد؛ خواهد فراهم مرد پیشرفت و موفقیت برای
 عاملی گیرند، پیش در را و... گرايی مصرف محبتی، بی ناسازگاری، نادرست،

 در مرد، شکست يا موفقیت واقع در شد.  خواهند ندگیز در مرد شکست برای
 خويش شوهران برای محکم پشتیبانی كه زنان بنابراين اوست؛ همسر رفتار گرو

 باشند. داشته خانواده اهداف پیشبرد در سازنده و مثبت نقشی بايد هستند،
  فرمود: دلنشین چه ،علی حضرت

َأِةّ ِجَهاُدّ» َمر  ُنّ ال  َبّعّ ُحس   «.است خوب شوهرداري زن، جهاد 3؛لالَت 

 موجب اش، نمونه و نیکو همسرداری   با مرد، همیشگی همراه اين زن، زيرا
  شد. خواهد همسرش و خود موفقیت

                                                           
 .پژوهشگر *
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 در را اثرگذار عامل چند همسر موفقیت در زن نقش بررسی ضمن مقاله، اين
 كند: می بیان موفقیت به وصول برای مرد، از حمايت

 منطقى انتظارات .1

 در اساسی نقشی كه است عواملی جمله از زن، توقعات و اتانتظار یزانم
 با متناسب و معقول بجا، توقعات اين چنانچه دارد. مرد شکست يا موفقیت
 به رسیدن مسیر خاطر، فراغت با و دغدغه بدون وی ،باشد مرد های توانايی

 :نچو عواملی براساس توقعات، اين اگر اما ؛كرد خواهد طی را موفقیت
 شوهر خانوادگی و فرهنگی اقتصادی، شرايط با حسادت، و چشمی هم  و چشم

  .كند فتح را موفقیت های قله تواند نمی مرد باشد، غیرمنطقی و نامتناسب
 برآورده به را شانشوهر ،پرتوقعی دلیل به كه زنانی دربارۀ اكرم پیامبر

  :است فرموده ،كنند می مجبور توانشان حد از فراتر هايی خواسته كردن
ّ َلم ِاَمرَأٍةّ َأّيما»  ما و َعليهِّ الَيقِدُرّ ما َعلي َحَمَلتهُّ َوّ ِبَزوجها َترِفق 

 3؛َغضباُنّ َعليها ُهو َوّ اللهَّ تلقيَ َوّ َحسّنةّ  ِمّنها اللهُّ َيقَبِلّ َلم الُيطيُقّ
 فوق كه چيزهايى بر را او و نكند مدارا شوهرش با كه زنى هر

 قبول او از اى حسنه و عمل يچه كند، وادار اوست توانايى
 كه كند مى مالقات را خداوند حالى در قيامت روز و شد نخواهد

  «است. خشمگين او بر

 شدن عملی و هااستعداد شکوفاشدن برای رساندن ياری جای به زنان اين زيرا
 ايجاد باعث ،غیرمنطقی های خواسته و ناسازگاری با ،شوهرشان اهداف

 و اختالف بروز نیز و همسر برای روحی و فکری های تنش و اقتصادی مشکالت
  شوند. می خانواده برای عاطفی های بحران
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 و ايرانی زندگی سبک به توجه با ـ تقاضاهايشان بیان در بانوان اگر حال
 نخواهند اختالف دچار كنند، الگوبرداری اطهار ۀائم زندگانی از ـ اسالمی

 وضعیت درک همچون ،خاصی منطق و اصول براساس همواره آنها زيرا ؛دش
 نمونه برای كردند. می بیان را خود های خواسته و... مرد توانايی میزان زندگی،

 نخواست علی حضرت از چیزی گاه هیچ ی،زندگ طول در زهرا حضرت
 بزرگوارش همسر به پیوسته ايشان 3باشد. خارج اش عهده از آن برآوردن كه

ى» :فرمود می يى ان  َتح  ّ اَلَءس  ى ِمن  ّ َرب  ِدُرّ ما ُأَکِلفَكّ َأن   شرم خدا از من 2؛َعَليِهّ الَتق 
 و برآوردن توان كه كنمی تکلیف شما بر و بخواهمی چیز شما از مبادا ،كنم می

  «باشید. نداشته را آن انجام

  خالقيت .2

 تأثیر مردان موفقیت در كه است عواملی ترين مهم از ديگر يکی ،زن خالقیت
 و مسائل ها، چالش با توانند می ،هايشان مهارت با خالق زنان زيرا دارد؛ فراوانی

 ازی يک كنند. حل را آنها جديد، هايی ايده ۀارائ با و شده مواجه موجود مشکالت
 ـ خانه محیطی بسترساز وی ساز زمینه نان،ز در خالقیت بروز در مؤثر عوامل
 زنان كه است یبديه .است نوين های انديشه پرورش برای ـ خودشان توسط
 توانند می ،تغییرات اعمال و ذهنی های توانايی با محیطی، چنین در خالق
 ارتباطی و حمايتی معنوی، عاطفی، اقتصادی، وضعیت بهبود و توسعه ساز سبب

 انجام در را او و مرتفع را همسرشان معضالت ،اقدامات اين با و شوند خانواده
  .نمايند كسب را متعال اوندخد رضايت نیز و دكنن ياری وظايف برخی
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  فرمايند: می باره اين در سجاد امام
 براى كه هستند كسانى وند،خدا نزد شما مندترين رضايت»

 3«كنند. مى ايجاد گشايش و توسعه خود ۀخانواد

 بهبود و داری )خانه داخل اقدامات در توان می را زندگی در زنان خالقیت
 .كرد خالصه رفتار چگونگی و )جامعه( خانه از خارج و امکانات(

  شود: می اشاره آنها از نهمون چند به جااين رد

 نوين هايى ايده و داری خانه الف(

 ی،ساز فرهنگی برای بستر وی بنیاد ،مهمی كارها ازی ا مجموعهی دار خانه
 با خانه، در كار كنار در زنان است. خانواده رشد و امکانات بهبود اصالح،
 شرايط در توانند می سو يک از ی،دوز گل وی باف یقال ،یخیاط چون هنرهايی
 حس فکری، ظرافت با ديگر سوی از و 2رسانندی يار خانواده اقتصاد به بحرانی

 كمبودهای و كرده بهینه ۀاستفاد موجود لوازم و ابزارها از خود، دقت و زيبادوستی
  .كنند برطرف را زندگی

  فرمايند: می باره اين در اكرم پیامبر
اٍمّ َسبَعةَّ َزوَجها َخَدَمت إمَرَأةُّ أّيما»  َوّ الَّناِرّ َابواٍبّ َسبَعةَّ َعّنها أغَلَقّ أي 

 كه زنى 1؛شاَعت أّيها – ِمّنها – َتدُخُلّ الَجَّنةَّ أبواِبّ َثمانَيةَّ َلها َفـَتَحّ
 كار اين از او قصد و كند مى جابجا شوهرش منزل در را چيزى
 او بر را رحمتش نگاه متعال خداى ،است شدن بهتر و اصالح
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 او بر را رحمتش نگاه كه را شخصى ،متعال خداى و افكند مى
  «كند. نمى عذاب ،افكند مى

 كه است خمینی امام همسر ،«ثقفی خديجه» خانم ،زنان اين از ای نمونه
 خود خالقیت ،زندگی وضعیت بهبود برای وظايفش، انجام و داری خانه كنار در
 بار يک از بیش سالی ،امام» د:نگوي می باره اين در ايشان است. گرفته كار به را

 و شد می هنكه آقامصطفی لباس سال وسط اما ؛خريد نمی لباس فرزندان برای
 ،خیاطی هنر با هم من داد. نمی لباس ۀتهی ۀاجاز ايشان ،گفتیم می امام به اگر

 شیک ارشلو و كت دست يک ،آن از و كردم می رو و پشت را امام ۀكهن قبای
 3«دوختم. می آقامصطفی برای

 موجود امکانات به دگرگونه نگاهی و ها ايده بروز بیانگر ،هايی خالقیت چنین
 و مهم مسائل در بیشتر تمركز موجب مرد، فکری بار كردن كم بر عالوه كه است

  شود. می او روی پیش اهداف

 مادی مشكالت حل در خالقيت ب(
 و... بیماری خوب، كار و كسب نداشتن ورشکستگی، مانند معضالتی بروز

 جای به اگر زن شود. می زنان از برخی های نامهربانی و ناراحتی موجب
 جديد، های ايده با و ببندد همت كمر ،گرفته كار به را خود خالقیت ها، نامهربانی

 خود فرزندان و خانواده زندگی به بخشیدن سامان موجب هم كند، ياری را شوهر
  .دش خواهد روسفید خداوند گاهپیش در هم و

  اند: فرموده باره اين در اكرم پیامبر
ّ ،َعياِلها َأو أِلوالِدها ِلَتشَترى َغَزَلت إمَرأٍةّ ُمؤِمن»  َثواَبّ َلها اللهُّ َکَتَبّ إاَل 

 بافندگى كه زنى هر 2؛ُعريان ألَفّ أکسى َوّ جاِئع ألِفّ أطَعم ِمَنّ
                                                           

1. http://tnews.ir/news/EA4C39914179.html 
 .102 ص ،5 ج والمعارف، العلوم عوالم بحرانی، .0
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 خريدارى اش خانواده و فرزندان براى چيزى آن، درآمد با و كند
 عنايت او به را گرسنه هزاران اطعام ثواب متعال خداى ند،ك

 عطا او به را برهنه هزاران پوشاندن ثواب نيز و فرمايد مى
 «فرمايد. مى

 خواهد زندگی ۀادار در خاصی نقش زن ،مالی های بحران در رو اين از
 اوضاع بهترشدن اعثب مادی، های مسئولیت برخی گرفتن برعهده با زيرا داشت؛

 اهدافش پیشبرد و گیری پی برای تدابیری ذهنی، فراغت با تواند می مرد و شده
 ،درنهايت كه شود می متوقف اقتصادی مشکالت در چنان مرد وگرنه كند؛ اتخاذ

 در مادی، مشکالت در زن كمک بارۀدر ماجرايی .ايستد بازمی حركت ۀادام از
 للهعبدا نام به ايشان مخلص ياران از يکی» است: شده نقل اكرم پیامبر زمان

 مضیقه در مالی نظر از و داشت فرزند چند و زينب نام به همسری مسعود، بن
 و وظايف نکهاي ضمن وا .كند كمک را همسرش گرفت تصمیم زينب بود.

 مبالغی ،صنعتی كارهای انجام با ،داد می انجام خوبی به را خود دينی عبادات
 كمک هم مستمندان به ه،خانواد زندگی تأمین بر عالوه و ردآو می دست به پول
  3«كرد. می

 اجتماعى تعامالت ج(

 و ارتباط اجتماع مردم با بايد خود، اهداف گسترش برای بزرگ، و موفق مردان
 مورد موفقیت به تر سريع طريق، اين از مردان واقع در .باشند داشته تعامل

 با ارتباط برقراری در مهمی نقش داری، مهمان هنر با زنان رسند. می نظرشان
 داری خانه هنر و ريزی برنامه طبع، مناعت با زنان ديگر بیان به دارند؛ ديگران

 سطح ارتقای اجتماعی، روابط پیشرفت ،نیکی گسترش باعث توانند می ،خود
                                                           

 .022 و 022 ص ،0 ج دآفرين،مر زنان اشتهاردی، محمدمهدی .4
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 ها زن اين از بسیاری های نمونه تاريخ در شوند. خود همسر تعالی و خانوادگی
 و عامل» است. ايشان از يکی ابراهیم حضرت همسر ساره كه دارد وجود

 حضرت مهمانان ازی پذيراي و خانه كار ساره، كمال و شخصیت ۀنشان
 و  » :كند می ياد چنین سارهی نیکوی ويژگ اين از ،قرآن در خداوند بود. ابراهیم
ُتهُ 

 
أ ر  ة   ام   ازی پذيراي ۀادآم و سرپا همواره ساره، يابیم درمی آيه اين از 3«قاِئم 

 داشت مهارت چنان همسرش مهمانان ازی پذيراي در همچنین وی بود. حضرت
 به كه كشید ینمی طول آمد، می آنان منزل بهی ا ناخوانده مهمانی وقتی حت كه

ما» خوانیم: می قرآن در چنانکه ؛شد میی پذيرايی و از شکل بهترين ِبث   ف  ن   ل 
 
 أ

ل   جاء  
نيذ   ِبِعج   1«آورد. بريان یا گوساله كه نپايیدی دير و 2؛ح 

 محبت .3

 اگـر» رسـاند. مـی آمیز موفقیت اهداف به را مرد كه است عواملی ديگر از محبت
 و كسـب بـه هـم شوهرش ،باشد خرم و شاد و كند محبت شوهر به همیشه ،زن
 مـردی شد. خواهد موفق كارها ۀهم در و شود می مند هعالق و دلگرم زندگی و كار

 از و 4«شـود. می عالقه بی كار و كسب و زندگی به باشد، داشته محبت كمبود هك
 محبـت شـوهرش به بايد همواره زن بنابراين ؛گرداند می روی پیشرفت و موفقیت

 ،حمايـت زيرا ؛كند ياری توان حد تا مطلوبش اهداف به رسیدن برای را او و كند
 هضـم موجـب موفقیـت، قلبـی بـاور القـای بـر عالوه ،عاطفی روابط و محبت

                                                           
 .25 آيه :هود .4
 .13 آيه :هود .0
 انقـالب رهبـران و اسـالم ديـدگاه از زن )منزلـت تربیات معمااران جـوهری، شکیباسادات .9

 .00 ص (،یاسالم
 .52 ص همسرداری، آيین امینی، ابراهیم .1
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 در عینـی ۀنمونـ يک .شود می مرد كوشش افزايش و زندگی مشکالت از بسیاری
ــن ــاره، اي ــرت ب ــه حض ــت؛ خديج ــه اس ــدها،» چنانچ ــا مهربانی لبخن  و ه

 ۀچهـر از را انـدوه غبار ،رسالت ۀدور در كه بود خديجه حضرت های محبت
 سـرش بـر روزگار نجاهال كه را خاكستری و خاک كه بود او زدود. می پیامبر

 بـر عـالوه خديجـه 3«داد. می قلب قوت مبراپی به و كرد می پاک پاشیدند، می
 اسـالم، و پیـامبر متعـالی هـدف راه در امـوالش و مـال صـرف ۀربـادر فداكاری
 اسـت. دهكـر او اهـداف و پیامبر از جانی حمايت جمله از ديگری های فداكاری
 حضـرت آن بـرای مهربـان ینوازشـگر و پیـامبر های غم شريک خديجه

 رانـده طالب ابی شعب به مسلمانان كه شد آشکار بیشتر وقتی او مهربانی 2«بود.
 بخشـید؛ نجـات نیسـتی خطـر از را مسـلمانان كـه بود او دارايی و ثروت شدند.
 انفـاق هزار، چهل خدا رسول برای خديجه» نويسد: می «زهری» چنانکه

   1«.كرد می

  صبر .4

 از یيک كه است مورد ده اخالق مکارم اند، فرموده صادق امام كه گونه همان
 در موفقیت های عرصه ديگر از 4.ستها سختی هنگام در استقامت و صبر آنها

 ،شرايط اين چگونگی .است سخت شرايط تحمل ۀعرص بزرگ، مردان زندگی
 وجود به ،آن تحمل برای مردان و است متفاوت مردان شغل و جايگاه به توجه با

 و رسند می آرامش و قلب قوت به وی، حضور يمن به زيرا دارند؛ نیاز همسرشان
                                                           

 .15 ص ،522 ش ،«خانواده با همکاری و همسرداری» رمضان، مبارک ماه ۀتوش ره .4
 .12 ص مردآفرين، زنان اشتهاردی، محمدمهدی .0
 .252 ص الخواص، تذكرة ،یجوز ابن .9
 .11و 11 ص ،0 ج ،كافی كلینی، .1
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 بنابراين ؛كنند حل را مشکالت ،باال نفس به اعتماد و پشتکار انرژی، با توانند می
  باشند. خود همسر كنار شرايط اين در همواره بايد زنان

  فرمايند: می اكرم پیامبر
 َتصِبَرّ َوّ َوالَّنفِعّ الَضِرّ َعَلى َزوِجها َعَلى َرَّتصِبّ أن الَمرَئةِّ َعَلى َيِجُبّ»

وِبّ وَجتاَزّ َصَبَرت َکما الَرخاِءّ َوّ الِشَدِةّ َعَلى  الزم زن بر 3؛الُمبَتلى أي 
 و ها سختى مقابل در و بوده شوهرش كنار حال هر در كه است

  ...«ايوب حضرت همسر مانند ؛باشد بردبار و صبور تنگناها

 در همراهی داوطلبانه صورت به جانباران همسران ماند زنان، از بسیاری
 زيرا كنند؛ می جهاد واقع در ،خود كار اين با و كنند می انتخاب را سخت شرايط

 جهاد مردان و زنان بر ـ جل و عز ـ خداوند كه راستی به» فرمايند: می باقر امام
 مملکت( و دين حفظ )برای كه است آن مردان جهاد اما ؛است كرده واجب را

 كه است آن انزن جهاد و شوند كشته خدا راه در تا كنند بذل را خود خون و مال
 2«ند.نك صبر همسر زندگی های دشواری مقابل در

 در همواره بايد و دارند سنگینی بس رسالت سخت شرايط در زنان بنابراين
 خانم» زنان، اين از ای نمونه باشند؛ همسرشان شريک ها سختی تمام

 تمام در كه است بهشتی شهید دكتر همسر ،«مطلق مدرس الشريعه عزت»
 فرهنگ ۀاشاع و تبلیغ در ثریؤم نقش و بود او زندگی شريک ،ها غم و ها شادی

  داشت. اسالمی
  فرمايد: می بهشتی شهید

 ،ها سختى با مشترک زندگى سال 92 ،امروز تا ازدواجمان ۀثمر »

                                                           
 .020 ص ،52 ج ل،ئالوسا مستدرک نوری، میرزاحسین .4
 .051 ص ،االخالق مكارم حسن بن فضل طبرسی، .0

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


61    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 چه ،جا همه من همسر چون ؛بود ها شادى و ها تلخى ،ها آسايش
  3«بود. من همراه اينجا، در چه و خارج در

 استقامت و شکیبايی با سخت شرايط تمام در ،نیز امام حضرت همسر
 با را نجف گرمی هوا و آب ،سال پانزده وی كرد. می ياری را نايشا همواره خود،

 شان یپدر ۀخانواد در كهی درحال ؛بود امام همراه جا همه و دكر تحمل مشکالت
 وارد امام ۀخان به كه نبود بیشی ا ساله پانزده دخترخانم و برد می سر به رفاه در

 امام نزد را مسئله اين هرگزی ول ؛نداشت دوست را قم موقع آن در اينکه مثل شد.
 يلدال از يکی است گفتنی است. ايشان صبر ۀدهند نشان ،خود اين و نکرد اظهار
 همیشه خمیني امام بود. صبر همین ،نیز ايشان به امام حضرت بسیار ۀعالق
 كسی هیچ كشیده، خانم اين كه زجری !است نظیر بی خانم» گفتند: می

 همواره اند، داشته كه صبری و ها سختی بر ،نیز ثقفی خانم البته 2«.نکشیده
  1كنند. می افتخار
 سخت لحظات آخرين تا كه است «خان میرزاكوچک» سرهم زنان، ديگر از

 به باره اين در میرزا .ختداپر مبارزه به یو دوشادوش و بود او كنار ،شوهر زندگی
 كوه همچون سخت، شرايط تمام در كه بودی بانويی برايم تو» :است هگفت او

 شکايت هرگز و نشد كم من به تمحبت از ای ذره ،حال عین در !كردی ايستادگی
 خدا از و متشکرم تو از .است همین بودن همسر و زندگی شريک معنی نکردی؛

  4«!آرزومندم را بهترين برايت

                                                           
 .21 ص ،بود ملت یک تنهایی به اوواحد فرهنگی بنیاد شهید،  .4
 .22 ص ،5 ج ،یخمین امام ۀسیر از یهاي برداشت ،یرجاي غالمعلی .0
 .052 ص ،«امام همسر خدمات و زندگی يادمان» مصباحی، .9
 .212 ص جنگل، سردار خرايی،ف ابراهیم .1
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  خانواده مديريت .5

 زيرا دارند؛ خانه مديريت در بیشتری وظايف زنان موفق، و بزرگ مردان زندگی در
 یرونب وظايف مديريت و اداره فکر به خود، های مسئولیت و وظايف بر بنا مردها

 شان اهداف به رسیدن برای تالش و تدبیرانديشی ريزی، برنامه نیز و خانه از
 و درس به توجه خانه، كردن مرتب انضباط، و نظم فرزندان، تربیت هستند.
 عمل ای گونه به بايد آنها و است موفق مردان زنان ۀبرعهد و... فرزندان موفقیت

 و موفقیت مسیر در خاطر ودهآس ذهنی، ۀمشغل و دغدغه یب همسرشان كه كنند
 ربیشت زندگی در مهم ۀمسئل ،است بديهی د.نبردار گام خويش اهداف تعالی
 زنان ربیشت است. خانه خرج و زندگی ۀادار چگونگی ،موفق مردان ويژه به ،مردان

 درآمد اقتصادی، وضعیت به توجه با و دارند خوبی تدابیر مسائل اين برای
 كنند. می ريزی برنامه و بندی اولويت فرزندان، و رشوه های خواسته و خانواده
  :فرمايند می زنان اين ۀدربار صادق امام

ُرّ» ، َخي  َبةُّ ِنساِئُكم  ِي  يُح، الَط  َبةُّ الِر  ِي  ِبيُخ، الَط  تي الَط  ّ إذا ال  َفَقت  ّ َأن  َفَقت   َأن 
ُروٍفّ ّ َوّ ِبَمع  ّ إن  َسَكت  ّ َام  َسَكت  ُروٍفّ أم  َكّ .ِبَمع  ّ َفِتل  ّ عاِمل  اِلّ ِمن  هِّ ُعم   َوّ الَل 

هِّ عاِمُلّ َدُمّ َوّ الَيِخيُبّ الَل   داراى كه است زنى ،زنان بهترين 3؛الَيّن 
 )انفاق( خرج ىوقت باشد. خوب پختى دست و خوش بويى

 از بجا ،كند نمى خرج كه هنگامى و كند خرج بجا كند، مى
 كارگزاران از كارگزارى ،زنى چنين ورزد. خوددارى كردن خرج

 !«پشيمان نه و شود مى نااميد نه خدا كارگزار و خداست
 همسر ،«طباطبايی مهدوی قمرالسادات» خانم ،زنان اين های نمونه از يکی

 فرزندشان كرد. می مديريت و اداره را زندگی خوبی به كه است طباطبايی عالمه

                                                           
 .51 ص ،52 ج ،ةالشیع وسائل حّر عاملی، .4
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  است: گفته مادرش مديريت ۀنحو ۀدربار
 دانستند. مى مادرم ار  آن امور و خانه اختيار صاحب پدرم...»

 و كرد مى رسيدگى آمدهايمان و رفت و ما درس كارهاى به مادرم
 كرد مى عمل هدايت با قدرى به ؛كرد مى كنترل را مسائل ۀهم
  3«پرداختند. مى خود علمى امور به تمام خاطر فراغت با پدرم كه

 همسرشان دست به منزل ۀادار چگونگی ۀربادر طباطبايی عالمه همچنین
  فرمايد: می

 با اشراف نجف در ام. داشته نشيبى و پرفراز زندگى من»
 چگونگى و زندگى حوائج از من شديم. مى مواجه هايى سختى

 در بود. خانم ۀعهدر ب خانه مديريت داشتم. اطالع كمتر آن ۀادار 
 من كه بكند كارى خانم نشد گاه هيچ ما، زندگى مدت طول

 را كارى يا «!كرد نمى را كار اين كاش» بگويم: دلم در حداقل
  2«!بود داده انجام را عمل اين كاش» بگويم: من كه كند ترک

  قناعت .6

 و پوچ مسائل درگیر آنها وقت و ذهن كه رسند می موفقیت به زمانی مردان
 چنین توانند می زندگی، نوع انتخاب با كه هستند زنان اين نشود. سطحی
 برای تالش ذهنی، یها  همشغل اين از یيک .كنند دور مردها از را هايی مشغله

 در مردم از بسیاری ،حاضر قرن در گفت توان می است. كنندگی مصرف
 تأثیر تحت ای گونه به زنان از بعضی و اند شده غرق گرايی مصرف هیپنوتیزم
 ملزومات از را اثاثیه و لوازم ۀهرسال تعويض كه اند گرفته قرار ها رسانه تبلیغات

                                                           
 .12ص ،5215 آبان ،130 ش ،«طباطبايی السادات نجم خانم با مصاحبه» روز، زن ۀمجل .4
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 در بسیاری یها چالش بروز به منجر ،نگرش اين انند.د می خود زندگی
 تشويق جای به زنان زيرا است؛ شده ـ درآمد كم های خانواده ويژه به ـ ها خانواده

 دكنن می ترغیب ثروت كسب به را خود شوهر پیوسته تعالی، و پیشرفت برای مرد
 اش زندگی آتی های برنامه و اهداف از مرد انحراف موجب تنها نه مسئله، اين و

 حالی در سازد. می گرايی مصرف تفکر با پول چاپ ماشین او از کهبل ،شود می
 ،زدگی مصرف برای خود عقلی و مالی ۀسرماي هدردادن جای به مردها كه

 موفقیت به تر سريع و گیرند بهره زندگی مهم های عرصه ديگر در آن از توانند می
  برسند. خود مدنظر

 گرايی مصرف به توجهی گونه هیچ ،رجايی شهید همسر مثل ،زنان از برخی
 شروع یابتدا همان از را معقولی و ساده زندگی سبک گرايی، قناعت با و ندارند
 گويد: می اش نامزدی دوران خريد ۀررباد ايشان ند.كن می انتخاب مشترک زندگی

 اينها گفت، می جواهر و طال ۀربادر و خريد می را ضروری موارد رجايی شهید»
 كه هم من بخريم. يکديگر ۀسلیق با و مناسب وقت و فرصت با برويم بعد اشدب

 چنین كه آمد می  خوشم هم طرفی از و سوخت می او حال به دلم فهمیدم، می
 با آنکه جای به امروز، نوعروسان اما .«دارد طبعی مناعت و نفس عزت
 بهره وی تموفقی برای شوهرشان مالی های سرمايه از دقیق های ريزی برنامه
 های خواسته به رسیدن برای ،باشند قانع ضروری امکانات داشتن به تنها و گیرند

 شهید همسر كنند. می ناچار بدهکاری و قرض به را شوهر ،خود زدگی مصرف
 توجه با و كردند می پیشه را قناعت زندگی در همواره ،شهید خود همچون رجايی

 عاتقه» خانم ،بود ممکن حد در رفاهی وسايل كردن فراهم ،شهید تدبیر اينکه به
 زيست ساده همواره و ردندك مین اعتراض گاه هیچ «رجايی( )پوران صديقی

 توانستند می ،همسرشان موقعیت و مقام به توجه با ايشان آنکه حال د.بودن
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 زندگی رضايت و قناعت با پیوسته اما ؛باشند داشته فراوانی یمصرف توقعات
 زنان بهترين» فرمايد: می پیشه قناعت زن دربارۀ حديثی در صادق امام كردند.

 چیزی از اگر و گويد سپاس و شکر شد، داده او به چیزی اگر كه است زنی ،شما
  3«باشد. قانع و راضی شد، محروم

 آرامش برقراری .7

 ؛است خانه در آرامش حس وجود مرد، موفقیت ساز   سبب عوامل از ديگر يکی
 چنین ۀخان محیط كنند. می پژوهش يا كار خانه در كه مردانی برای ويژه به

 احترام، و خوشرويی تفاهم، و آرامش از سرشار ديگران از بیش بايد ،مردانی
 بتوانند آنها تا باشد و... ناراحتی مشاجره، تنش، از عاری و گذشت و محبت
 انديشه تعالی به ،فکری و جسمی استراحت و بودن خاطر آسوده بر عالوه
 ،كريم قرآن در خداوند زيرا» است؛ زن ۀعهدرب محیط اين كردن فراهم ند.بپرداز

 ۀماي و دانسته اصل روانی امر اين در را او ،داده زن به را آرامش ايجاد در اصالت
  2«.است كرده ياد رحمت و موّدت

  است: آمده مجید قرآن در
ن   آیاِتِه  ِمن   و  »

 
ق   أ ل  ُكم   خ  ُفِسُكم   ِمن   ل  ن 

 
و أ ز 

 
اأ ُكُنوا اجا س  ها ِلت  ي  ل   و   ِإل  ع   ج 

ُكم   ن  ي  ّّدةا  ب  و  ... و   م  ةا م  ح   از كه است اين ،او ىها نشانه از و 1؛ر 
 ميانتان و گيريد آرام آنها با تا آفريد شما براي ىهمسران خودتان

 «نهاد. رحمت و مهر
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 تمام ۀاسو اما ؛است ديده خود به زنان گونه اين از را بسیاری های نمونه تاريخ
 رفتاری ا گونه به ،آرامش برقراری برای ،زهرا ۀفاطم حضرت جهان، زنان
  د:وفرم می علي حضرت كه كرد می

ِشُفّ إليها أنُظر ّنُتّکُّ يهاِإلَّ دَقّلَّ َوّ» ََ َك ي َفَتّن  ؛واألحزان موَمّالُهّ َعِّن 
3 

 اندوهم ۀهم نگريستم، مى فاطمه به و آمدم مى خانه به هرگاه
 «.شد مى برطرف

                                                           
 .122 ص ،1 ج ی،كاف اصول كلینی، .4





 

 خانواده اسرار حفظ و زن

  *تبریزی نیا پاک عبدالکریم والمسلمین االسالم حجت

 مقدمه

 زشت صفات پوشاندن و ها زيبايی كردن آشکار متعال، خداوند زيبای صفات از
  خوانیم: می «العرش كنز حديث» در كه چنان  است؛
ّ َيا» َهَرّ َمن  َجميَلّ َأظ  َقبيَحّ َسَتَرّ َوّ ال  ّ َيا ال  َجِريَرِةّ ِخذّ ُيَؤا َلم ّ َمن  ِتِكّ َلم ّ َوّ ِبال  ر َيه   3؛الِست 

 سرزنش خطاها بر پوشانی، می را بدی كنی، می ظاهر را خوبی كه خداوندی ای
 «دری! نمی را ها پرده و كنی نمی

 بلکه سازد؛ نمی آشکار را ما رفتار های زشتی از بسیاری مهربان پروردگار
 سیرت خوش ديگران نظر در را اش ندهب كه كند می نمايان را ها زيبايی و ها نیکی
 و ساخت می رسوا را خود انسان نبود، خداوند پوشی چشم اگر دهد. نشان

 دوست را رازداران و است رازدار خدا بنابراين، شد. می خاص و عام نمای انگشت
  دارد. می

  فرمايد: می كمیل دعای در امیرالمؤمنین
ّ َّکم ّ َوّ» ُتّ َّجِميٍلّ َثَّناٍءّ ِّمن  ّ َلس  ال  َتهُّ َلهُّ َأه   از چقدر و )خدايا!( ؛َنَشر 

                                                           
 علمیه. حوزه عالی سطح استاد و پژوهشگر *

  .005 ص ، التوحید صدوق، شیخ .4
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 منتشر مردم ميان در نبودم، اليقش من كه زيبايى صفات
 «اى! كرده

اِلُم » است: فرموده خويش رازداری دربارۀ متعال خداوند ِب  ع  ي  غ  ِهُر  ال  ُیظ  َل   ف 
ل ى ِبِه  ع  ي  داا  غ  ح 

 
 بر او، «ند.ك  نمی آگاه خود غیب بر را كسی و است نهان دانای 3؛أ

گاه؛ اتفاقات، تمام از و است مطلع اسرار همۀ  اسرار از كس هیچ حال، اين با اما آ
 برای و پوشاند می را بندگانش رازهای خود، متعال خداوند نیست. آگاه او غیب

 دارد. تأكید رازداری بر همین
 را ديگران مهر سربه رازهای و پنهانی اسرار است، ممکن هم مؤمن انسان

 اسرار خود، اسرار او برد. نمی را كسی آبروی و كند نمی فاش را آن هرگز اما د؛بدان
 رازدار و كند می حفظ را مملکت پنهانی اطالعات حتی و دوستان و خانواده
 سّر، كتمان پس است؛ الهی صفات از آبروداری، و اسرار حفظ چراكه است؛

 انسان و گرفته نشأت یاله صفات از كه است ايمان اهل بارز های ويژگی از يکی
 2است. متخلق الهی اخالق به همواره مؤمن

 كه است كرده تأكید هم كهف اصحاب ماجرای در رازداری اهمیت بر قرآن
ّّطف   و  » كردند: توصیه شهر، از آذوقه خريد برای خود فرستادۀ به آنان ل  ت  ي   و   ل 

ّن  ِعر  داا  ِبُكم    لُیّش  ح 
 
 شما )راز( بر را كس هیچ و كند لعم لطافت با بايد فرستاده 1؛أ

  «نسازد. متوجه
 به ،31 آيۀ توبه: و 440 آيۀ عمران: آل ،42 آيۀ قصص: های سوره در همچنین

                                                           
 .01 هآي :جن .4

 یوكال )مانند هستند مردم اسرار محرم قانون موجب به كه را یافراد ،یاسالم مجازات قانون .0
 و جراحـان شکان،پز و عمومی های رسانه آمار، مركز بهادار، اوراق بورس كارگزاران ،یدادگستر

 داند. می مجازات مستحق اسرار افشای صورت در داروفروشان(،

 .53 هآي :كهف .9
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  است. شده پرداخته آن افشای خطر و رازداری اهمیت
 ازی يک ديگران، و خودی خانوادگ وی شخص اسرار حفظ میان اين در

 ی نشانه انسانی، هر در صفت اين ودوج است. مهم بسیاری اخالقی ها فضیلت
 شخصیت ثبات وی نگر آينده ی،دار امانت  ی،آزادگ عقالنیت، ايمان، كمال

 است.
ُرّ» فرمود: علی حضرت َعاِقِلّ َصد  ُدوُقّ ّال   صندوق عاقل، سینۀ 3؛ ِسِره ُّصّن 

 قرار عموم معرض در را خود اسرار ی گنجینه هرگز عاقل انسان «اوست. سّر 
  دهد. نمی

 خـويش اسـرار حفـظ بـه مؤظف تنها نه مسلمان انسان اسالمی، فرهنگ در
 بـدون را آن هرگـز و دارد می نگـه خـود پیش هم را ديگران اسرار بلکه است،

 حسـد، منشـأ گـاهی آن، افشـای چراكـه كند؛ نمی افشا صاحبانشان رضايت
 سـانان بـر توز كینـه و نظر تنـگ افراد شود، می ناسالم های رقابت و توزی كینه

 شريف قرآن كه چنان افتد؛ می خطر به راز صاحبان مصالح و آورند می هجوم
  فرمود: راز پوشاندن اهمیت دربارۀ يوسف حضرت داستان در

ال  » ا ق  ّى  ی  ُصص   ُبن  ق  ت  اک   ل  ی  ل ى ُرؤ  ِتک   ع  و  ِكيُدوا   ِإخ  ي  ا ل ک   ف  دا ي   ِإّن  ك 
ان   ّط  اِن  الّّشي  ُدّو  ِلإِلنس   من! پسرک ای گفت: ]يعقوب[ 2؛ُمِبين   ع 

 زيرا انديشند؛  می نیرنگی تو برای كه مکن حکايت  برادرانت بر را خوابت
 «.است آشکار دشمنی آدمی برای شیطان

 خانواده بنيان تحكيم و رازداری

اعتالی و اجتماعی جايگاه كه دارد اسراری خويش زندگی در كسی هر مسّلما
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 كه كند می جلوه بیشتر زمانی مهم، ينا است. آن حفظ گرو در وی شخصیت
 اين در باشد. آنان خصوصی زندگی و زوجین روابط به مربوط پنهانی اسرار

  است. دغدغه بی و آرام موفق، زندگی يک لوازم از خانواده اسرار حفظ صورت،
 اعضاست. ديگر و خود اسرار حفظ  الزم، قوانین ازی يک خانواده موفقیت در

 زندگی، شدن پايدارتر آن، ترين مهم كه داردی فراوان ركاتب و آثار خصلت اين
 است. همسران بیشتر اعتماد جلب و آن استحکام
 را شوهر و زن يعنی خانواده، اساسی ركن دو متعال خداوند همین، برای

 با زندگی ابعاد تمام در شديدی پیوستگی بايد كه كند می قلمداد لباسی منزلۀ به
 3باشند. داشته هم

 انسان خصوصی حريم از محافظت و پوشی عیب لباس، های ويژگی زا يکی
 و رازها افشای از مرد و زن اگر كه رساند می را پیام اين شريف قرآن و است

 ترين مهم از يکی بپوشانند، را همديگر های عیب و كنند پرهیز خود اختالفات
 ارتباط نهايت ر،تعبی اين اند. داده انجام زناشويی پیوند تحکیم در را خود وظايف
 زمینه اين در را شان مساوات نیز و يکديگر به را آنها نزديکی و زن و مرد معنوی
 .سازد می روشن
 در فقط شخصی هر اسرار ،صادق جعفر امام ششم، پیشوای منظر از
 ديگران. های رگ نه شود؛ می جاری او رگ در خون مانند و گیرد می قرار او وجود

ّ ِّسّرَكّ» است: فرموده گرامی آن ِرَيَنّ َّدِمَكّ ِّمن  ّ َفاَلَيج  ِرّ ِمن  َداِجَكّ َغي   تو، سّر  2؛َأو 
  «باشد. جاری تو های رگ در بايد فقط كه توست خون همچون
جامعه و خانواده حیاتی شريان در خون مانند شوهر، و زن میان رازهای آری
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 عامل ن،خو كه طور همان است. مرد و زن عهدۀ بر هم، آن از پاسداری است.
 خانواده اسرار كشد، می پر هم جان شود، خارج بدن از اگر و است انسان بقای

 روان و روح شود، افشا شوهر و زن میان پنهانی رازهای اگر است. طور همین هم
 است. سّر  هم معنای به همسر حقیقت در شود؛ می پژمرده و افسرده خانواده آن

 خورد. خواهد لطمه هم ديگری يکی، یافشا با و خورده گره هم به آنان رازهای
 گويد: می سعدی

 خـويش دل ضـمیر كـه بـه خامشی
 

 مگـوی كـه گفـتن و گفـتن كسی با 
 

 ببنـــد سرچشـــمه ز آب ســـلیم! ای
 

 3جـوی بسـتن نتـوان شد، پر چو كه 
 

 ديگران، برای همسر راز بیان صورت به تواند می خصوصی، رازهای افشای
 زندگی از رازهايی بیان يا همسر برای ديگران راز بیان ديگران، برای خود راز بیان

 شوهر و زن روابط بر سوئی آثار كدام هر موارد، اين باشد. ديگران برای مشترک
 شد. خواهد اشاره كه دارد مثبت آثاری هم، استثنايی مواردی در البته دارد؛

  اسرار حفظ در زن نقش

 كريم، قرآن كه است مهم چنان شوهر اسرار حفظ در زن نقش میان، اين در
 فرمايد: می توصیف ويژگی آن با را شايسته بانوان

يِب  حاِفظات   قاِنتات   فالّصاِلحاُت » ِفظ   ِبما ِللغ   همسران 2؛الّلهُ  ح 
 خود، همسر غياب در و اند متواضع كه هستند آنهايى شايسته،

 حفظ داده قرار آنان براى خدا كه حقوقى مقابل در را او اسرار
  «كنند. مى

ــل، در ــران مقاب ــرت همس ــوط حض ــوح و ل ــه را ن ــل ب ــای دلی  راز افش
                                                           

 .صحبت آداب هشتم، باب ،گلستان ،سعدی .4
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   فرمايد: می و كند می نکوهش همسرانشان
ب  » ر  َلا  الّلهُ  ض  ث  ُروا ِلّلذین   م  ف  ت   ك 

 
أ ر  ت   و   ُنوح   ام 

 
أ ر  تا ُلوط   ام  ت   كان  ح   ت 

ِن  ی  د  ب  ِن  ِعباِّدنا ِمن   ع  ي  تاُهما صاِلح  خان   كه كسانی برای خداوند 3؛ف 
 تحت دو آن است. زده مَثل لوط همسر و نوح همسر به اند، شده كافر

 كردند خیانت آنها به كه بودند ما صالح بندگان از بنده دو سرپرستی
 «نمودند(. فاش را )رازشان

 و نوح حضرت زنان» نويسد: می شیعه مقام عالی مفسر طبرسی، عالمه
 زيرا اند؛ نکرده جنسی خیانت قطعاً  اند، شده معرفی خائن آيه اين در كه لوط
 است؛ بوده شوهرانشان راز افشای مراد بلکه اند؛ بوده عفیف پیامبران زنان تمام
 حاكم به آوردند، می ايمان وی به كه را كسانی ،نوح حضرت زن مثال، برای
  «2.داد می گزارش حضرت آن دشمنان و وقت

 فاطمه حضرت رازداری

 روزی كه كند می روايت عايشه از ،«یامال» شريف كتاب در صدوق، شیخ
 ايشان با پنهانی صورت به و آمد خدا رسول محضر به فاطمه حضرت

 فرمود: پرسیدم، او از پیامبر با وگويش گفت مضمون دربارۀ وقتی كرد. وگو گفت
ُتّ َما» ِشيَ ُکّن    «كرد. نخواهم افشا را خدا رسول راز من، 1؛الَله َرُسوِلّ ِسَرّ أِلُف 

 دوسـت حضـرت به مگر نگويم دوست حديث
 

 
ــــه  ــــنا ك ــــخن آش ــــنا س ــــه آش  دارد نگ

 

                                                           
 .52 هآي :تحريم .4
 .223 ص ،52 ج ، القرآن تفسیر في البیان مجمع طبرسی،فضل بن حسن  .0
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 راز افشای آمدهای پى

 بیشتر در كه دارد آيندی ناخوش عواقب زنان، سوی از خانواده اسرار كردن فاش
 از دوری سبب اسرار، افشای شود. می هم كننده فاش فرد خود گیر دامن مواقع،

 شود. می هايش تصمیم راه در فرد شکست حتی و موفقیت
  فرمود: صادق امام

ّ الِسِرّ ِافشاءُّ»  «است. سقوط )مايۀ( راز، كردن برمال 3؛ُسُقوط 

 پردازيم: می راز افشای آزاردهندۀ عواقب از برخی به اينجا در ما

 خدا غضب الف(
 است: فرموده رسا ندای با و ندارد دوست را عیوب و رازها افشای هرگز خداوند

ر   الّلهُ  لُیِحُب » ه  ج  ِل  ِمن   ِبالُسوِء  ال  و  ق   هاى بدى افشاى خداوند، 2؛ال 
 .« ندارد دوست را ديگران

 زشت سخن خداوند فرمود، قرآن اينکه» نويسد: می «المیزان» تفسیر در عالمه
 تشريع كه شريعتی در اينکه از است كنايه دارد، نمی دوست را گفتن جهر به

 1«برسد. حرمت حد به است ممکن و شمرده نکوهیده را عمل اين فرموده،
 قطعاً  كند، فاش نفسانی تمايالت خاطر به و جهت بی را همسرش راز كه زنی

 خسارت كه داده انجام گناهی و شده خارج خدا دوستان و نیکوكار زنان رديف از
 گردد. برمی اش خانواده و خود به آن ناپذير جبران

  فرمود: صادق امام
«ّ ِرهِّ ِّحَجاَبّ َّکَشَفّ َّمن  ّ َغي  َكَشَفت  َراُتّ ان  ِسه َعو  پردۀ كه كسى 4؛ َنف 

                                                           
 .251 ص العقول، تحف حرانی، شعبه ابن .4
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 خواهد برمال نيز خودش اسرار عيوب بردارد، را ديگرى اسرار
  «شد.

  اسرار سريع شيوع ب(

 رفت، بیرون خانواده حريم از خصوصی اسرار اگر كه دانند می شوهری و زن هر
 در كه ما عصر در ويژه به نیست؛ بازگشت قابل هرگز و يابد می گسترش سرعت به

 اسرار نشر با انسان رسد. می همه گوش به مجازی فضای در لحظه، چند عرض
  كند. می فراهم را خودش تحقیر بستر ديگران، نزد خود

  فرمايد: می علی امام
ّ ُّسُروُرَكّ ِّسّرَكّ» َتُهّ ِإن  ّ َکَتم  َتهُّ َفِإن   مايۀ تو سر   3؛ُثُبوُرَكّ َکاَنّ َأَذع 

 افشا اگر كنى. كتمان را آن كه شرطى به ،توست خوشحالى
  «شود. مى تو هالك مايۀ بسا( )اى كنى،

 پنهان را چیزی و باشد رنگ يک كامالً  او با شوهرش كه دارد دوست زن اگر
  برای شوهر، اجازۀ بدون كه باشد بااحتیاط و دار رازنگه قدری به بايد نسازد،

 دوستان و خويشان برای حتی نکند؛ بازگو را چیزی حال هیچ در و كس هیچ
 بعد، و بگويید ديگری به را شوهر راز نیست صحیح رازداری، در اش. صمیمی
 ممکن و دارد، دوستانی حتماً  هم او زيرا نگويد؛ كسی به او كه كنید سفارش

 كسی به كه كند سفارش بعد، و دهد قرار آنان اختیار در را شما اسرار است
  است. شده فاش اسرارش كه شود می متوجه نسانا اندک، مدتی از پس و نگويند

 سـماع از گـردد فـاش لیکن گفت
 

ـــل  ـــر ّ  ك ـــاوز س  ـــین ج ـــاع االثن  2ش
 

 گويد. نمی كس هیچ به را اسرارش عاقل، شخص بنابراين،
                                                           

 .011 ص والمواعظ، الحکم عیون واسطی، لیثی .4
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   72  زن و حفظ اسرار خانواده

  ديگران اعتماد سلب ج(

 شد. خواهد سلب او از ديگران اعتماد قطعاً  باشد، دار نگه راز نتواند بانويی اگر
 دست از شوهر نزد و خانواده در را جايگاهش نباشد، شوهرش زداررا كه زنی

 نکوهش معرض در هم بیت اهل منظر از حتی راز، افشاكننده داد. خواهد
 است.

  فرمايد: یم سجاد امام
ُتّ» ُتّ َأِني َوالَلهِّ َوِدد  َتَدي  ِنّ اف  َلَتي  ِضّ َلَّنا الِشيَعةِّ ِفي َخص  ِمّ ِبَبع   َلح 

َماِنّ ِقَلةَّ َوّ الَّنَزَقّ َساِعِدي ِكت   جبران برای دارم  دوست سوگند! خدا به 3؛ال 
 دهم؛ فديه را بازويم گوشت از مقداري شیعیان، خصلت دو

 «نبودن. رازدار و زدگي شتاب

  امانت در خيانت د(

 قلمداد امین فردی يقین به كند، حفظ را ديگران و خود اسرار بتواند كه كسی
 درجۀ ترين مهم صادق امام است. شايسته تداریامان حقیقت، در او شود. می

 شمرد. - است امانت نوعی به كه - اسرار حفظ را امانتداری
  فرمايد: یم او

َِميُنّ اَلَيُكوُنّ» َتَمَنّ َحَتي َأِميّناّ  األ  ـَواِلّ َعَلي َفُيَؤِدَيَها َثاَلَثةٍّ َعَلي ُيؤ  َم   َوّ األ 
َراِرّ َس  ُفُروِجّ َوّ األ  ّ َوّ ال  ِنّ َحِفَظّ ِإن  َّني  َسّ َواِحَدةّ  َضَيَعّ َوّ اث   2؛ِبـَأِميٍنّ َفَلـي 

 داده امانت چیز سه در اينکه مگر دانست، امین توان ینم رای كس
 از مـورد دو در اگر كه نوامیس و اسرار اموال، كند: ادا را آن و شود

  «بود. نخواهد امین كند، خیانتی يک در و برآيد عهده
                                                           

 .5 ح ،005  ص ،0  ج كافی، كلینی، .4
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 اموال حفظ از مهمتر اسرار، حفظ یتاهم حديث، اين طبق نماند ناگفته
 است. اسرار از آسانتر اموال در امانتداری و است

 همسر اعتماد از مشترک زندگی در بخواهد شوهر يا زن ناكرده، خدای اگر
 و كرده خیانت خانواده آرمان به كند، فاش را همسرش راز و كرده سوءاستفاده

 است داده قرار فروپاشی و دینابو معرض در را فرزندانش و همسر خود، زندگی
 خیانت، عاقبت چراكه برد؛ نخواهد ای بهره هم خود خیانت از سرانجام و

  است. خائن فرد های تالش بودن نتیجه بی و سرگردانی بیچارگی،
  فرمايد: می قرآن

ّن »
 
هِدى الّله   أ د   لی  ي  ائِنين ك    3؛الخ 

 
 را خائنان نيرنگ خداوند، قطعا

 «ند.رسا نمى جايى به

 باشد: داشته بروزی مختلفی ها شکل در تواند یم مرد، به زن خیانت
 در و كند تصرف او اموال در مرد، اذن یب و غیاب در زنی يعن ؛ یمال خیانت

 نگويد. مرد به و كند مصرف ندارد، رضايت كهی جاي
 ديگران نزد را او و فاش را مرد اسرار زنی يعن ؛ )آبرويي(ی عرض خیانت

 2ند.ك آبرو یب
 كفار صفات از فريبکاری( و )نیرنگ خدعه كريم قرآن منظر از آن، از گذشته

  1است. منافقان و
باز كسی پیش را شوهرش راز نبايد زن كنند. حفظ را هم راز بايد شوهر و زن

                                                           
 .10 هآي :يوسف .4
 چرانی چشـم همسـر، آزار بـه تـوان می آنهـا، جملۀ از كه دارد انواعی هم زن به مرد خیانت .0

 يـا و زن حقـوق پرداخت از خودداری يا امشروعن روابط است، چشم با خیانت كه منزل بیرون
 كرد. اشاره او به ناروا های نسبت دادن
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   77  زن و حفظ اسرار خانواده

 آنان كند. فاش را همسرش راز مهمانی، يا دوستان جمع در نبايد هم مرد گويد.
 باشند. داشته مستحکمی و شیرين زندگی تا دارند هنگ پوشیده را هم اسرار بايد

 فرمود: حکیمانه سخنی در علي امام
«ّ َفظ  َرَكّ اح  ّ َوّ َأم  ِكح   را خودت اسرار و امور 3؛ ِسَرك َخاِطباّ  ّالُتّن 

  «نكن. خواستگاري هر عروس را رازت دختر و دار نگه

 نگفـتم كـس بـا و زد شمشیرم به
 

 بـه نهـان دشـمن از دوسـت راز كه 
 

  جامعه در تحقير هـ(

 منتظر بايد كند، رعايت را خانوادگی مهم وظیفۀ اين نتواند مردی يا زن اگر
 باشد. آنک دردنا و بار اسف عواقب

  فرمايد: می علی امام
ّ َضُعَفّ َمن» ِظّ َعن  َوّ َلم ِسِرهِّ ِحف   نتواند كه كسى 2؛َغيرهِّ ِلِسِرّ َيق 

 حفظ نيز را ديگران راراس تواند نمى باشد، خود اسرار رازدار
 «كند.

 رازدار تواند نمی اعتناست، بی آن بر يا ناتوان اسرارش، حفظ در كه زنی
 را او سّر  هم همسرش كه باشد داشته توقع نبايد و باشد همسرش و خانواده
 مردم میان آبرويشان شده، فاش آنان پنهانی اسرار نتیجه، در دارد. نگه پوشیده
 داد. خواهند دست از نیز را خود جتماعیا جايگاه و ريخت خواهد

  خانواده بنيان تزلزل و(

افشای كه چنان است؛ آن بنیان استحکام علل مهمترين از خانواده، اسرار حفظ

                                                           
 .202 ص غررالحکم، تصنیف آمدی، تمیمی .4
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  هاست. خانواده بنیان فروپاشی عامل شوهر، و زن بین خصوصی رازهای
 تزلزل علل از يکی شده، يادآور را مهم امر اين 3تحريم، سورۀ آيات در قرآن

  فرمايد: می و داند می راز افشای را زوجین روابط
ّر  ِإذ   و  » س 

 
ِض   ِإلى      الّنبِى  أ ع  اِجِه  ب  و  ز 

 
ا أ ِدیثا ّما ح  ل  ت   ف 

 
ّبأ هُ  و   ِبِه  ن  ر  ه  ظ 

 
 أ

ِه  الّلهُ  ي  ل  ّرف   ع  هُ  ع  ّض  ع  ض   و   ب  ر  ع 
 
ن أ ض   ع  ع  ّما ب  ل  ا ف  ه 

 
ّبأ ت   ِبِه  ن  ال  ن   ق   م 

نب  
 
ك  أ

 
ا أ ذ  ال   ه  نِى  ق 

 
ّبأ ِليُم    ن  ع  ِبيُر  ال  خ   ، اكرم پیامبر كه هنگامی ؛ال 

 كرد. فاش را آن او نهاد، میان در 2همسرانش از يکی با را رازی
 پرسید او كرد، گوشزد را او خطای همسرش به پیامبر وقتی

 دانا خداوند فرمود ساخت؟ آگاه نهانی راز اين از را تو كسی چه
  «داد! اطالع من به را آن آگاه، و

 شود می يادآور و كرده توبیخ را خطاكار همسر آن متعال خداوند آيه، ادامۀ در
 و شود همسرشان از آنان جدايی موجب است ممکن ناپسند، عمل اين كه

  فرمايد: می
ا ِإن» ُتوب  د   الّلِه  ِإلى   ت  ق  ت   ف  غ  ا ص  ا ِإن و   ُقُلوُبُكم  ر  اه  ظ  ِه  ت  ي  ل  ِإ  ع   الّله   ّن ف 

هُ  ُهو   ل  و  اِلُح  و   یُل ِجبِر  و   م  ِمِنين   ص  ُمؤ  َل و   ال  م  ةُ ئِ ال  د   ك  ع  اِلك   ب  ِهير   ذ   ظ 
سى   * ُبهُ   ع  ُكّن  ِإن ر  ّلق  ن ط 

 
ُه  أ ِدل  اجاا  ُیب  و  ز 

 
اا  أ ير  ات   ّمنُكّن  خ  ِلم   ُمس 

ات   ِمن  ات   ُمؤ  اِنت  ات   ق  ائب  ات   ت  اِبد  ات   ع  ائح  يّ  س  ات  ث  كاراا  و   ب  ب 
 
 اگر ؛أ

 شده منحرف حق از دلهايتان كه شماست نفع به كنيد توبه شما
 همسر عليه خانوادگى اسرار افشاى با طور همين اگر است.

 خداوند زيرا برد؛ نخواهيد پيش از كارى كنيد، اقدام بزرگوارتان
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 فرشتگان و صالح مؤمنان و جبرئيل همچنين و اوست ياور
 پروردگارش دهد، طالق را شما او اگر است اميد اويند. پشتيبان

 همسرانى دهد؛ قرار او براى بهتر همسرانى شما جاى به
 مهاجر، كننده، عبادت كار، توبه متواضع، مؤمن، مسلمان،
  3«باكره. و غيرباكره

  خصوصى حريم در اغيار ورود ز(

 نامحرمان قتحقی در گويند، بازمی خانه از بیرون را خانوادگی رازهای كه زنانی
 اند. نموده مسلط خود بر را آنان و كرده دعوت خود خصوصی حريم به را

 خواهند قادر خانواده، شخصی اخبار و داخلی وضعیت از اطالع با نامحرمان
  كنند. رصد نیز را آنان مسائل ديگر همواره بود

  فرمود: علی امام
َتهُّ َفِإَذا َّأِسيُرَکّ ِسّرَکّ» َشي  َتّ َأف   اگر توست؛ اسير تو راز2؛ِسيَرُهّأَّ ِصر 

 «اى. شده آن اسير تو ساختى، آشكارش

  بد و خوب افشاگری مرز

 زمانی است. متفاوت كامالً  اسرار حفظ با نابجا كاری مخفی كه بدانید هم را اين
 پردازی دروغ با را انکارناپذيری های واقعیت آنان دوستان يا شوهری و زن كه

 اركان تزلزل موجبات بلکه كنند، نمی خانواده به کیكم تنها نه كنند، می مخفی
  سازند. می فراهم درازمدت در را خانواده

                                                           
 شـده نـازل خدا رسول همسران از يکی سوی از خانوادگی، رازی افشای دربارۀ آيات اين .4

  است.

 .011 ص والمواعظ، الحکم عیون واسطی، لیثی .0
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 فرمود: زمینه اين در خدا رسول
َسّ َثاَلَثةّ » َمةّ  َّلُهم ّ َّلي  ى َصاِحُبّ ُحر  َتِدع ّ َهو  َماُمّ َوّ ُمب  ِ

َجاِئُرّ اْل   َوّ ال 
َفاِسُقّ ِلُنّّال  ُمع  ِقّ ال  ِفس   رازشان داشتن نگه در متيحر كس سه براي 3؛ِبال 
 كه فاسقي و ظالم پیشواي هواپرست، و گذار بدعت شخص نیست:
 «كند. مي آشکار را فسقش

 عقیدتی، انحرافات اخالقی، زشت صفات گويی، دروغ اعتیاد، كردن پنهان
 رازداری با كامالً  نابجاست، كاری پنهان كه قبیل اين از مواردی و كشور به خیانت

  است. متفاوت صادقانه

 راز افشای های زمينه و عوامل

 احساسات، هیجان عصبانیت، خودخواهی، عقل، سستی ، ايمان و نفس ضعف
 و روحی های بیماری به ابتال ارتباطات، بودن آسان توزی، كینه شوهر، بر تسلط

 ها خانم در راز افشای های انگیزه از تواند می شوهران، نبودن نقدپذير و اخالقی
 باشد.

 افشای عوامل از صمیمانه های دوستی و حقارت عقدۀ ُپرحرفی، همچنین
 هر از گويی، سخن میل اشباع برای پرحرف، های خانم مثال برای هستند؛ راز

 دهند. می انتقال ديگران به را خويش های يافته و آورند می میان به سخن دری
 شود. می آدمی اسرار از برداشتن پرده سبب كاری چنین

  راز افشای املعو  از عصبانيت

 معموالً  گیرند. می قرار احساسات و عواطف تأثیر تحت مردها از زودتر ها زن
 داری خويشتن شوند، می عصبانی وقتی دارد. غلبه تعقالتشان بر ها آن احساسات

                                                           
 .013 ص ،50  ج الشیعة، وسائل تفصیل عاملی، حّر  .4



   89  زن و حفظ اسرار خانواده

 دارند اختیار در كه اسراری از دارد امکان لحظه آن در است. دشوار شان برای
 محترم، خوانندگان شايد سازند. فراهم را مرد ریگرفتا اسباب و كنند سوءاستفاده

 داستان به را شما توجه نمونه برای ولی باشند! داشته آگاهی حوادث، نوع اين به
 كنیم: می جلب زير

 زندان سال يک به او كه شد باعث شوهرش راز كردن فاش با ... نام به زنی
 ولی داشتم؛ دوست دل و جان از را شوهرم من» گويد: می او شود. محکوم
 بیشتر پس اين از تا كردم را كار اين است. شده محبت كم من به كه ست چندی
 بدارد. دوستم
 او نرفت. بار زير شوهرش ولی بود؛ خواسته قیمت گران بند گردن خانم اين

  3بیفتد. زندان به وی تا كرد فاش را ازدواجشان در تقلب هم

  درمان های راه

 ها، ريشه خشکاندن اخروی، و دنیوی عواقب به توجه رفاقت، و صداقت توسعۀ
 محرم با درددل رازداری، بركات از آگاهی سّر، كتمان تمرين صدر، سعۀ افزايش
 درمان های روش از سکوت، و حرفی كم به عادت و شوهران انتقادپذيری اسرار،

 2هاست. خانم در اخالقی رذيلۀ اين
 درددل حقیقی اسرار محرم با است بهتر كند، پنهان را رازش نتواند بانويی اگر

 با كه نمايد سبک حق حضرت با ارتباط و نجوا با را جانش و روح و كند
 و ستار خالق بندگان، رازدار بهترين البته شود؛ می آرام و دلگرم او پشتیبانی

                                                           
 .512 ص همسرداری، امینی، ابراهیم .4
 رازداری بركـات همچنـین و درمـان هـای راه راز، افشـای عوامـل و ها ريشه شرح برای البته .0

 است. نیاز مستقل ای مقاله
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 نقل چنین متعال خداوند با را فرعون همسر درددل قرآن است. مهربان پوش پرده
 كند: می

ّب  ت  قال   ِإذ  » ِن  ر  ك    لي اب  د  تاا  ِعن  ي  ّنةِ  ِفي ب  ج  ّجني و   ال  ن   ِمن    ن  و  ع   و   ِفر 
ِلِه  م  ّجني و   ع  ِم  ِمن    ن  و  ق   ای خانه پروردگارا! گفت وقتی 3؛الّظاِلمين ال 
 و ده نجات او كار و فرعون از مرا و بساز بهشت در خودت نزد من برای

 «بخش! رهايی ستمگران گروه از مرا

                                                           
 .55 هآي :تحريم .4



 

 

 

 داماد و عروس زندگی در والدین دخالت قلمرو و عوامل

 *محمدخانی مرضیه

 مقدمه

 در بنیان، اين رشد و سالمت و است ای جامعه هر در اساسی ركن ،«خانواده»
 كه است بديهی بینجامد. آن شکوفايی به عمل، در كه است اموری به توجه گرو
 تا شود داشته پاس و ناختهش نیکويی به خانواده اعضای از يک هر جايگاه بايد

  آيد. دست به مقدس نظام اين تشکیل از مطلوب نتايجی
 در والدين دخالت قلمرو بحث حوزه، اين در توجه شايان های عرصه از يکی
 و عوامل بررسی به كوشیم می نوشتار، اين در است. داماد و عروس زندگانی

 نمايیم. ترسیم را آن های نبايد و بايدها و بپردازيم موضوع اين قلمرو

 زناشويى بنياد تحكيم در مادر و پدر نقش

 در ،ندردا مهمی نقش همسر انتخاب اصل در چنانکه داماد، و عروس ۀخانواد
 را آنها كه طوری كنند؛ ايفا مهمی نقش توانند می نیز زناشويی بنیاد تحکیم

 آيین از غالباً  ،زندگی آغاز در داماد و عروس ت.نسدا ازدواج ۀپشتوان توان می

                                                           
 .پژوهشگر *
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 اختالف با غالباً  ،ندا تجربه بی و ناآزموده چون و ندا اطالع بی همسرداری ظريف
 ممکن كه شد خواهند مواجه اجتماعی و اخالقی مشکالت از ای پاره و سلیقه
 به لذا ؛دهد قرار خطر معرض در را آن اساس و كند تیره را خانواده روابط است

 اين توانند می كه افرادی بهترين دارند. یازن خیرانديش و باتجربه ،عاقل یمشاور
 باتدبیر و عاقل آنها اگر هستند. داماد و عروس ۀخانواد ،نندك ايفا را مهم نقش

 حل در و دهند انجام نوپا ۀخانواد اين به را خدمت ترين بزرگ توانند می ،باشند
 اه،خیرخو و فهمیده ۀخانواد وجود همین برای ؛بشتابند شان ياری به ،مشکالت

 آن به بايد ،نیز خواستگاری هنگام به كه است بزرگ نعمتی داماد، و عروس برای
 والدين دخالت جوان، های زوج اختالفات داليل ترين مهم از يکی اما ؛ردك توجه

  3است. آنان زناشويی زندگی در اطرافیان، و
 مکك فرزندانشان ازدواج بنیاد تحکیم به تنها نه والدين، از بعضی متأسفانه

 تر تیره در و زنند می دامن جديد خانوادۀ های نزاع و اختالفات به بلکه كنند، نمی
 .نمايند می جديت شان جدايی و روابط قطع در احیاناً  و آنها روابط ساختن
 كار در غیرمستقیم و مستقیم طور به سلطه و جذب برای داماد، و عروس خانوادۀ

 تشويق جا بی توقعات و جويی انهبه به را فرزندشان .كنند می دخالت آنها
 اين .دهند جلوه تحمل غیرقابل و بزرگ را همسرشان كوچک عیوب تا نمايند می

 حق در را ها خیانت ترين بزرگ خیرخواهی، و سوزی دل قالب در مادران، و پدران
 اعظم بخش شناسان، روان از بسیاری 2.شوند می مرتکب او همسر و فرزندشان
 غیركارشناسانۀ و غیرمنطقی های دخالت كشور، در را خانوادگی اختالفات

 به ها طالق درصد 12 تا 02» كه ای گونه به دانند؛ می داماد و عروس نزديکان

                                                           
 .012 ص همسر، انتخاب و جوان امینی، ابراهیم .4

 .023 ص همسرگزينی، و جوان همو، .0
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 ايران در شده انجام های پژوهش اكثر» 3«افتد. می اتفاق ها خانواده دخالت علت
 قوام،ا مانند ديگران، دخالت كه اند كرده منعکس را حقیقت اين طالق، دربارۀ

 در كه شود می شوهران و زنان اختالفات ورشدن شعله موجب والدين، و آشنايان
 2«شود. منجرمی طالق به موارد، از بعضی

  نويسد: می ... آقای
 عقرب مثل برده، طالق ۀآستان تا را ما مادرزنم مرتبه سه حال تا»

 ،كند احترامى بى من به كه دهد مى ياد دخترش به زند، مى نيش
 به وقت هر .باشد داشته جا بى توقعات و نرسد منزل رهاىكا به

 راىب ؛شود مى بدل جهنم به ما منزل هفته يك تا ،آيد مى ما ۀخان
  1«ندارم. را ديدنش چشم همين

 از او شدن جدا باعث كه را اش ساله پنجاه مادر ... نام به ای ساله سی زن
  گفت: زن زد. كتک ،بود شده همسرش

 به اعتنايى بى به متهم را او و گفت بد شوهرم از مادرم بس از»
 طالق او از شدم حاضر و كردم پيدا اختالف ىو با ،كرد خانواده

 زيرا ؛نداشت سودى پشيمانى اما ؛شدم پشيمان ىفور .بگيرم
 را اش دخترخاله ،من از شدن جدا از پس ساعت شش شوهرم

 4.«زدم كتک را مادرم ناراحتى فرط از من و كرد نامزد

 مرزهای و ها حیطه با والدين است ضروری معضل، اين از جلوگیری رایب
 شوند. آشنا دامادها و ها عروس زندگی در دخالت

                                                           
ـــر ســـخنرانی .4 ـــاجقلی دكت  از نقـــل مشـــاوره، و درمـــانی روان كنگـــرۀ روز ســـومین در ب

 www.aftabir.comسايت:

 .http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=11039 ،ادهشناسی خانو آسیب .0

 .5121 ش هفتگی، اطالعات .9

 .5101 ش همان، .1
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  داماد و عروس زندگى در والدين دخالت های زمينه و عوامل

 خیانت اعتیاد، سمت به افراد بیشتر ذهن آيد، می میان به طالق از صحبت وقتی
 ها خانواده دخالت ما كشور در طالق شايع علل از یيک اما شود؛ می كشیده ...و

 ريشۀ درمانی، خانواده اساتید از بسیاری» .است جوان های زوج زندگی در
 زوجین نزديکان غیرمنطقی های دخالت ايران، در خانوادگی اختالفات بیشتر

  3«است.
 از: اند عبارت آنها ترين مهم كه گیرد می نشأت متعدد عوامل از ها دخالت اين

  عاطفى وابستگى .1
 كه است اش خانواده به شوهر يا زن وابستگی مشترک، زندگی مشکالت از يکی

 از بسیاری .دهد می نشان زندگی در  خانواده های دخالت صورت به را تأثیرش
 از مستقل شخصیتی نوجوانی، دوران از عبور از بعد كنند می فکر بالغ، افراد

 شوند، می دور خانواده از ازدواج مثل داليلی به كه زمانی اما دارند؛ خانواده
 مواردی در» حتی كند؛ می پیدا بروز شان فکری و عاطفی عمیق های وابستگی
 چندانی عالقۀ همسران، از يک هر خانوادۀ اعضای و والدين كه شود می مالحظه

 از يک هر وابستگی شدت و میزان ولی ندارند؛ فرزندشان زندگی در مداخله به
 وارد را آنان ناخواه خواه كه است حدی در نزديکان، ديگر يا والدين به زوجین

  2«كنند. می مشترک زندگی حريم
 تان زناشويی رابطۀ توانید می وقتی» باشند داشته نظر مد را نکته اين همسران

 شده برقرار همسرتان و شما بین عمیقی عاطفی پیوند كه كنید توصیف سالم را

                                                           
 .52 ص همسر، حريم داشت پاس صالحی، محمد علی .4

 .22 ص زناشويی، روابط مديريت يونسی، جالل .0
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 در آشکارا شويد، سهیم ديگری افراد با را عاطفی ارتباط ناي كه زمان هر .باشد
 را ناسالم رابطۀ اين خواهید می اگر .ايد گرفته قرار روابط از بیمارگونه چرخۀ يک

 پدر به شديد های وابستگی از تا كنید كمک همسرتان و خود به بايد ببريد، بین از
 مادر، و پدر اشتند دوست احساس در ای ذره اينکه بدون شويد؛ رها مادر و

  3«.شود وارد خللی

  وجود ابراز مهارت نداشتن .2
 و عروس زندگی در نزديکان و والدين دخالت ساز زمینه و مهم عوامل از يکی

 بیان توانايی» وجود ابراز است. وجود ابراز در كافی مهارت نداشتن داماد،
 ديگران به نهادن ارج ضمن شايسته، و مستقیم روشن، صورت به خود نظرهای

 بدون است؛ خود عقیدۀ و حق از حمايت وجود ابراز ديگر، بیان به 2«است.
 با رابطه قطع معنای به امر، اين البته شود. تجاوز ديگران عقیدۀ و حق به اينکه

  نیست. ديگران نصايح و تجربیات از گیری بهره عدم يا اطرافیان
 صحیح ارتباط برقراری و ديگران های دخالت با مقابله برای زوجین گاهی»

 بروز خود از رفتارهايی بنابراين نیستند؛ برخوردار كافی مهارت از آنان، با
 ابراز مهارت محققان، كنند. می هموار مداخالت اين برای را راه كه دهند می

 1«است. خود حقوق بیان به قادر فرد آن، براساس كه دانند می راهی را وجود
 و خود حق از توانند نمی دارند، کلمش زمینه اين در كه همسرانی

 و بگويند «نه» توانند نمی افراد، اين كنند. دفاع مناسب ای گونه به هايشان، خواسته
                                                           

 .5235 يورشهر، 53 شنبه يک اطالعات، روزنامۀ ،«سالم زناشويی رابطۀ» دوستدار، ريحانه .4

 واقعاا   كاه باشید كسی همان چگونه وجود: ابراز آموزش گراهام، .س رودريک و شان ريس .0
  .23 ص ،هستید؟

  .1 ص همسران، زندگی در آفرينی مشکل و مداخله كاوه، سعید .9
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 صحبت آنها جای به دهند می اجازه ديگران به و هستند «گو بله» ديگران، برابر در
 بگیرند. تصمیم و كرده

  اقتصادی های كمک .3
 باعث كه است ای پسنديده كار فرزندان، به نوالدي رساندن ياری و كردن كمک

 والدين برخی چنانکه شود؛ می داماد و عروس زندگی نوپای نهال تحکیم و قوام
 و شود همراه منت با اقتصادی های كمک اين اگر اما كنند؛ می كاری چنین
 مذموم امری سازد، فراهم داماد و عروس زندگی در را والدين دخالت های زمینه

 كنند؛ می فراهم را فرزندان خانوادۀ نظام فروپاشی زمینۀ كار، اين با ازير است؛
 دخالت برای ای بهانه را فرزندانشان به مالی های كمک ها، خانواده برخی بسا چه
 زمینۀ باشد، داشته وجود وابستگی كه زمانی تا و دهند می قرار آنها زندگی در

 اقتصادی، های كمک بنابراين دارد! وجود هم فرزندان اثرپذيری و آنان دخالت
 انجام داشت چشم بدون و نشود وابسته آنان به فرزند كه باشد بايد ای گونه به بايد

  شود:
ا» ا ی  ُیه 

 
ُنوا   اّلِذین   أ ِّطُلوا   آم  ُتب  اِتُكم ل  ق  د  ّن  ص  م  ى و   ِبال  اّلِذي األذ   ُینِفُق  ك 
هُ  اء مال  ِمُن  و   الّناِس  ِرئ  ِم  ِبالّلِه  ل ُیؤ  و  ي  ال   كه كسانى اى 3؛اآلِخِر  و 

ت با را خود هاى صدقه ايد، آورده ايمان  مكنيد، باطل آزار و من 
 و كند مى انفاق ، مردم به خودنمايى براى را مالش كه كسى مانند

 «.ندارد ايمان بازپسين روز و خدا به

  فرهنگى تفاوت .4
های ارزش 2.هاست طالق در ساز زمینه عوامل ترين مهم از يکی فرهنگی، تفاوت
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 و پوشیدن لباس آداب حتی و سلوک و رفتار رسوم، و آداب اجتماعی، و فردی
 .آورد پديد دو آن بین را بیشتر همدلی های زمینه تواند، می مرد و زن خوردن غذا

 واحد، جامعۀ و فرهنگ يک قالب در كه ما گستردۀ كشور در ويژه به همین، برای
 به توجه است، برخوردار (و... لر عرب، كرد، ترک،) دمتعد های فرهنگ خرده از

 كه طور همان و دارد خاصی اهمیت ازدواج، های مالک مجموعۀ در امر اين
 .هاست اختالف ساز زمینه آنها در تفاوت شد، اشاره

 باشد: زا آسیب تواند یم عرصه دو در همسران، بین یفرهنگ تفاوت

 رانهمس یها خانواده در ىفرهنگ فاوتت الف(

 انواع منبع كهی موضوع است؛ همسرانی ها خانواده فرهنگ در اول، تفاوت
 در نظر اختالف قالب در بیشتر را خود و شود یم ها تفاهم سوء و اختالفات

 پنهان و پیدا قوانین رعايت و همسرانی اجتماع برخورد مشترک، مراسمی برگزار
 پايان تا گاه و بوده ندآي ناخوش همواره موضوع، اين .دهد یم نشانی خانوادگ

 در نیز و ها تفاوت اين كردن رنگ كمی برا تالش صرف همسران همت عمر،
 برای را زمینه شوهر و زن های خانواده وضعیت، اين در شود. یم خودشان رابطۀ

 خود، گذشتۀ و نسب و اصل به تفاخر با موقعیتی هر در و بینند می فراهم دخالت
  .كنند تحقیر يا سرزنش را خويش داماد يا عروس كنند می سعی

  :فرمايد می رفتار اين نکوهش در قرآن
م  » ر   أل  ُكون   اّلذین   إل ى ت  ُهم   ُیز  ُفس  ِل  أن  ّكى الّلُه  ب  ن   ُیز  ّشاُء  م   و   ی 

ُمون   ل  تيَلا  لُیظ   كنند؟ مى خودستايى كه را آنهايى نديدى آيا 3؛ف 
 بخواهد كه را كس هر خدا بلكه (ندارد ارزش ها ىخودستاي اين)

  «.شد نخواهد آنها به ستمى كمترين و ستايد مى
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  :فرمايند می نیز علی امام
َبُحّ» ِقّ َأق  ِسه َعَلى الَرُجِلّ َثَّناءُّ الِصد   درست، سخن ترين زشت 3 ؛َنف 

  «.است خويشتن از انسان ثناى و مدح

 همسران ميان آسيب ب(

 مشکالت درواقع .باشد نهمسرا خود در است ممکن ی،فرهنگ تفاوت دومین
 تر عمیق بسیاری خانوادگی فرهنگ تفاوت سطح در مشکالت از دوم، سطح در

 حقیقت در معتقدند ازدواج مشاوران .پاشد می هم ازی راحت به را خانواده و بوده
 نظر از و داشته عالقه يکديگر به زوج كهی صورت در ها، خانوادهی فرهنگ اختالف

 است؛ همسران خانوادۀ با مواجهه در آنانی آموز رتمها باشند، شبیهی فرهنگ
 موارد بیشتر در موضوع باشد، هم خودشان بینی فرهنگ تفاوت مشکل، اگری ول
ی ديگر از مشکل دارند اعتقاد ها، زوج از كدام هر چراكه ماند؛ خواهد نتیجه یب

 .كند تغییر بايد مقابل فرد و است
 طبقات سطح اختالف در واندت نمی تنهايی به فرهنگ اگرچه گفت بايد
 مختلف، های فرهنگ از افراد كه گفت قاطعیت با توان نمی و باشد اثرگذار

 در مهمی نقش تواند می فرهنگی تشابه ترديد بی كنند، ازدواج هم با توانند نمی
 وجود به را اختالف زمینۀ فرهنگی، تفاوت و باشد داشته ازدواج يک موفقیت

 يا عروس اينکه تصور با داماد، و عروس از يک هر ين  والد است ممکن و آورد می
 و دختر همین، برای كنند؛ دخالت آنها زندگی در نیستند، همديگر شأن در داماد
 فرهنگی، لحاظ از ويژه به لحاظ، همه از هايشان خانواده كه كنند تالش بايد پسر

 و كنند درک را يکديگر بتوانند بهتر تا باشند داشته تناسب و سنخیت هم با
 بگذارد. اثر شوهر و زن روابط در فرهنگی تفاوت نگذارند
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  تجربه انتقال .5

 فرزندانشان و هستند فراوان های تجربه صاحب كه معتقدند والدين از بعضی
 در كه اند قائل را حق اين خود برای رو اين از شوند؛ مند بهره تجارب اين از بايد

 و تجربه به فرزند همیشگی نیاز منکر یكس البته كنند. دخالت فرزندشان زندگی
 گشا راه ديگر شود، خارج تعادل حد از رفتار اين اگر اما نیست؛ والدين راهنمايی

 خود آنان تا بدهند را فرصت اين فرزندان به والدين است شايسته بنابراين نیست؛
 ورود فرزندشان زندگی در اشتباه هر ازای به بخواهند اگر و كنند كسب تجربه

  شوند. می آنان شکوفايی و رشد مانع نند،ك

  والدين دخالت شيوۀ

 اين در باشد؛ داشته تخريبی جنبۀ نبايد داماد، و عروس زندگی در والدين دخالت
 موارد، اين در نیز شناسان روان كرد. جلوگیری والدين دخالت از بايد صورت،

 دخالت رش،همس با فرزند مسائل و مشکالت در والدين كه اند كرده توصیه
 از نهی و معروف به امر ، خیرخواهی نصیحت، روی از ها دخالت اگر اما نکنند؛
 آن از بايد داماد و عروس باشد، داوری و حکمیت يا راهنمايی و مشاوره منکر،

  ببرند. بهره شايسته نحو به ها، راهنمايی و تجربیات اين از و كنند استقبال
 شرح به كنند، ورود داماد و عروس زندگی در توانند می والدين كه هايی شیوه

  است: ذيل

  راهنمايى و مشاوره .1

 زندگی در امور دارترين ريشه و ترين قديمی از يکی افکار، تبادل و مشورت»
 محدود مغز شد متوجه انسان كه موقع آن گفت، توان می و است بوده ها انسان
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 برای ضروری اصلی را تمشور آيد، برنمی زندگانی مسائل درک عهدۀ از نفر يک
 3«كرد. انتخاب خويشتن

  :فرمايد می مؤمنان، اوصاف بیان در خداوند
ُرُهم   و   ...» ُهم    ُشورى أم  ن  ي  ناُهم   ِمّما و   ب  ق  ز  ِفُقون ر   كسانى آنها 2؛ُین 

 «.شود مى انجام مشورت با كارهايشان كه هستند

 علی امام ست.ا صحیح راه يافتن برای ديگر، عقل چند يا يک مشاورۀ
  فرمايد: می

«ّ  ديگران با كه كسى 1؛ُعُقوِلَها ِفي َشاَرَکَها الِرَجاَلّ َشاَوَرّ َمن 
 «شود. مى شريک آنها عقل در كند، مى مشورت

 دهد هوشیاری و ادراک مشورت
 

 4دهد ياری را عقل مر ها عقل 
 

 بهتجر كم علت به كه باشند داشته توجه نکته اين به بايد جوان های زوج
 اين حل برای است بهتر بنابراين هستند؛ اطالع بی زندگی قواعد برخی از بودن،

گاه فردی با مشکالت،  مشکالت افراد است، افتاده اتفاق بسیار كنند. مشورت آ
 اين راحتی به ديگران، مشورت با اما اند؛ دانسته حل غیرقابل خود برای را رو پیش

 خرد صاحبان با كه كسی» رمايد:ف می علی حضرت اند. كرده حل را مشکل
 5«برد. می بهره ديگران خرد نور از كند، مشورت

 رجوع آنها به خود مشکالت حل برای جوان های زوج كه كسانی بهترين
 والدين بر صورت، اين در هستند. والدين خواهند، می ياری آنان از و كنند می
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 حل در را رزندانف خويش، های تجربه و ها آگاهی از استفاده با است الزم
 ايجاد خود در را مشاور و راهنما فرد يک خصوصیات و 3كنند ياری مشکالت

 مطالب خود، فرزندان به مشاوره ارائۀ در والدين است، شايسته بنابراين نمايند؛
 باشند: داشته نظر مد را ذيل

 باشند؛ داشته را الزم پختگی و آگاهی ـ
 فرمايد: می علی امام

ُرّ» ّ َخي  َتَّشّ َّمن  ِمّ َوّ الّّنَهى َذُوو ّاَور  ِعل  ِرَبةِّ َوّ ال  ِمّ َوّ الَتج  َحز   او با كه كسی بهترين 2؛ال 
 «.باشد دورانديشی و ها تجربه علم، عقل، صاحب كه است كسی كنی، مشورت

 باشند؛ فرزندان مشکالت رازدار ـ
  بپرهیزند. رأی استبداد از مشاوره در ـ

 خواهان جوان، های زوج افیاناطر ديگر و والدين كه نیست ترديدی
 هر كه هستند تجاربی دارای يقین به و هستند داماد و عروس آسايش و بختی نیک
 كنند فراموش نبايد را مهم موضوع اين ولی بود؛ خواهد آنان زندگی راهنمای يک
 زندگی شرايط گرفتن نظر در با و كافی تدبیر و عقل با خیرخواهی اين اگر كه

 والدين رود، می انتظار بنابراين بود؛ خواهد آنان زيان به شد،نبا جوان های زوج
 را گیری تصمیم قدرت و نظر استقالل خود، های مشورت و ها ديدگاه ارائۀ ضمن

 از نداشتند؛ را خود فرزندان مشکل حل توانايی والدين اگر نکنند. سلب آنان از
 راهنمايی مشاوره تخصصی مراكز به را آنها يا كرده استفاده متخصصان نظرهای

 باشند. كنارشان در مشکل، پايان تا و كنند
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  داوری .2

 «حکمیت» اصل شده، داده توجه آن به خانواده حوزۀ در كه اصولی از يکی
 به را خود جای تفاهم خانوادگی، روابط در كه است مواردی در داوری .است
 صلح مۀمحک» تشکیل مورد، اين در قرآن توصیه .است داده اختالف و شقاق

 است: «خانوادگی
ُتم    ِإن   و  » ِنِهما  ِشقاق    ِخف  ي  ُثوا ب  ع  اب  ماا  ف  ك  ِلِه   ِمن   ح  ه 

 
ماا  و    أ ك  ِلها  ِمن   ح  ه 

 
 أ

یدا  ِإن   َلحاا  ُیِر  بيم  ( شوهر و )زن  دو آن ميان جدايى از اگر و 3؛ِإص 
 اين خانوادۀ از داورى و  شوهر( ) آن خانوادۀ از داورى داريد،

 دو آن ميان خدا دارند، سازگارى سر   اگر .كنيد تعيين  ن(ز )
  «داد. خواهد سازگارى

 ناسازگاری سر مرد و زن و گرفت شدت اختالف زوجین، بین اگر بنابراين
 َحَکم صورت به آنان، اختالف حل برای بستگان، و والدين است الزم داشتند،
  كنند. رسیدگی آنان مشکالت به )داور(
 دارد: اهمیت علت چند به مرد، و زن بستگان از داور انتخاب»
  ترند؛ آگاه آنها زندگانی شرايط و روانی وضعیت از زوجین، خويشاوندان ـ
 دارند اطمینان زيرا آنهاست؛ دلگرمی مايۀ خويشاوندان، از داورهايی وجود ـ

 خويشاوندی، روابط مالحظات ـ شد؛ خواهد حمايت آنها منافع و حقوق از كه
 شد؛ خواهد زوجین سوی از داوران نظر يرشپذ موجب

 بیشتری سعی و پرداخته دوطرفه حمايت به ديگران، از بیش خويشاوندان ـ
  دارند؛ زوجین بین اصالح و روابط تحکیم در

محبت جلب های راه زوجین، مشکالت حل فنون و روش به خويشاوندان ـ
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 سبب و راز به توانند می بهتر و دارند بیشتری آگاهی اتکايشان مورد نقاط و آنها
 3«ببرند؛ پی طرفین كراهت و نفرت
 از بیشتر خانواده، حرمت و قداست داوری، و حکمیت رعايت صورت در ـ

  شود. می حفظ دادگاه به مراجعه

 شوهر و زن اختالف حل در داوران وظايف و شرايط

 2«باشند. بینا و بصیر خود كار به و عاقل عادل، بالغ، بايد َحَکم دو» ـ
 دارای و بادرايت خردمند، اصالح، و خیر بر افزون داور دو است مناسب» ـ

 به خبرگی و بصیرت با و كنند درک خوبی به را خانوادگی مسائل باشند، همسر
 جديت با اختالف يابی ريشه برای بايد داوران اول، مرحلۀ در بنشینند. قضاوت
 بیان را حقیقت تا هندبخوا يک هر از خلوت، در و كنند طرح را هايی پرسش

 1«بگذارند. میان در را مسائل پرده بی و صراحت با نیز شوهر و زن كنند.
 حکم جدايی به مرد و زن بین توانند نمی نرسیدند، حلی راه به داوران اگر ـ
 راه كشف برای داوران كنند. می گیری تصمیم باره اين در زوجین خود بلکه كنند؛

 به شوهر و زن اصالح برای آنها اگر است بديهی و شوند می برگزيده اختالف حل
 مربوط مرد و زن خود گیری تصمیم به جدايی يا مسئله حل نرسند، حلی راه

 و كنند ملزم مشترک زندگی ادامۀ به را زوجین توانند نمی داوران همچنین است.
 داشته كامل آزادی بايد شوهر و زن زناشويی، پیمان انعقاد در كه گونه همان

 4«باشند. داشته كامل آزادی بايد نیز، اختالف پايان و آشتی در شند،با
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 .521 ص قرآن، در خانواده بهشتی، احمد .1
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  منكر از نهى و معروف به امر .3

 به را الزم و ضروری مطالب توانند می والدين كه هايی روش مؤثرترين از يکی
 با است. منکر از نهی و معروف به امر از استفاده دهند، انتقال جوان های زوج

 نهی و معروف به امر كه يابیم درمی ،معصومان و امبرانپی زندگانی به نگاهی
 است. بوده آنان هدايت های شیوه ترين مهم از يکی منکر، از

 فرمايد: می باقر امام
َرّ ِّإَنّ» َم  ُروِفّ األ  َمع  يَ َوّ ِّبال  َكِرّ َّعِنّ ّالَّنه  ُمّن  ِبَياِءّ َّسِبيُلّ ال  َن  َهاُجّ َوّ األ   ِّمّن 

  3؛ الَصاِلِحين
 
 و پيامبران راه منكر، از نهى و معروف به مرا يقينا

  «است. صالحان روش
 و هدايت در را والدين تواند می منکر، از نهی و معروف به امر فريضۀ

 كارگیری به كند. ياری شايسته و سالم زندگی سوی به جوان های زوج راهنمايی
 واقع،در ولی برسد؛ نظر به ساده روشی شايد منکر، از نهی و معروف به امر

 باعث آن، به توجه عدم كه است آدابی و شرايط رعايت نیازمند روش اين كاربرد
 شد! خواهد جوان های خانواده ساختار رفتن بین از

 ياری منکر از نهی و معروف به امر اجرای در را والدين كه شرايطی ترين مهم
 از: اند عبارت رساند، می

  منکر و معروف امور به آگاهی ـ
 محبت و یخوي نرم ـ

 است؛ محبت و خويی نرم معروف، به امر اثرگذار و مهم های شیوه از يکی
  2است: بوده آن مرهون ،پیامبر موفقیت كه خصلتی

                                                           
 .231 ص ،5 ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حّر  .4

 .513 آيه عمران: آل .0
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ِبما» ة   ف  م  ح  ت   الّلِه  ِمن   ر  ُهم   ِلن  و   و   ل  ت   ل  ًظا ُكن  ِليظ   ف  ِب  غ  ل  ق  ُّضوا ال  ف  ن   ل 
ِلك ِمن   و   چنين آنها با تو كه خداست رحمت سبب به 3 ؛ح 

 از بودى، دل سخت و تندخو اگر هستى. مهربان و خوى خوش
 «شدند. مى پراكنده تو گرد

 است آباد دائم كه محبت بنای جز به
 

 2را بنايی هر ايام كند می خراب 
 

 فرمايند: می آمیز محبت و مهربانانه سخن تأثیر دربارۀ اسالم پیامبر
ِويُحّ» َعاِقِلّ َزَلةِّ َّتل  ّ َّأَمُضّ ّهُّلَّ ّال   با را عاقل انسان لغزش 1؛ ِعَتاِبهِّ ِّمن 

 سرزنش از مؤثرتر او براى دادن، تذكر كنايه و ادب كمال، نهايت
 «است.

  عملی شیوۀ ـ
 و مسجد ساختن خندق، حفر مثل كارها، بیشتر در اكرم پیامبر

 كنند، قتشوي كارها اين به را ديگران اينکه از قبل فرهنگی، و اجتماعی های برنامه
  شدند. می قدم پیش خود
  داماد و عروس شخصیت به احترام ـ

 منکر از نهی و معروف به امر در كارآمد و صحیح های روش از يکی
 در شیوه اين .است شخصیت تکريم و احترام روش كارگیری به جوان، های زوج

 قرآن» .است شخصیت رشد عوامل ترين مهم از و بشر سالمت پشتوانۀ حقیقت،
 آيات در را انسان مقام و برده كار به را شیوه اين ها، انسان تربیت راستای در يمكر

 يا» های صورت به آيات از بسیاری در را او بلکه است؛ ستوده گوناگون
 به توجه با انسان تا ساخته مخاطب «آدم بنی يا» و «ايهااالنسان يا» ،«ايهاالذين

                                                           
 .500 يهآ ،عمران آل .4

 نايینی. عبرت .0
 .011 ص دررالکلم، و غررالحکم ،یآمد تمیمی .9
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 قدر دارد، جهان خداوند برای را بودن مخاطب لیاقت كه خود وجودی شرافت
 نهاده، وديعت به او در كه فراوانی های قابلیت و استعدادها به و دانسته را خويش

 مؤثر قدری به روش، اين كارگیری به .ندهد دست از ارزان را آن و شده واقف
  3«.شود می شیرين كامشان در شفابخش دستورالعمل ترين تلخ كه است
 حضور از دور به و خفا در بايد جوان، های زوج به مواعظ و تذكرات ـ

 امر و شود وارد لطمه آنان شخصیت به است ممکن زيرا پذيرد؛ صورت ديگران
  باشد. داشته معکوس نتیجۀ منکر، از نهی و معروف به

  فرمايد: می عسکری حسن امام
«ّ اّ  َّأَخاُهّ َوَعَظّ َّمن  ّ َوّ َّزاَنهُّ َفَقد ّ ِسر   هر 2؛َشاَنه َفَقد ّ َيةّ َعاَلنِّ َّوَعَظهُّ َّمن 

 اگر و آراسته را او كند، نصيحت پنهانى را خود دينى برادر كس
 «است. كاسته را او ارزش كند، نصيحتش آشكارا

 والدين به توصيه

 و دختر سعادت و خیر طالب اگر كه باشند داشته هتوج بايد عروس ۀخانواد
 او به و بسازد شوهرش با كه دنكن سفارش انشدختر به همواره ،دستنه انشداماد

 و اخالق ،رفتار با دنبگذار و دننکن دخالت آنها زندگی در بگذارد. احترام
 به مشکالت حل و زندگی ۀبرنام تنظیم در تا شوند آشنا يکديگر های خواسته

 او به هرگز و دنبدار گرامی را او شخصیت ،دنبگذار احترام دداما به ند.برس تفاهم
 و بزرگ را او كوچک عیوب و دننکن گیری خرده و جويی عیب د.ننکن توهین

 ،جا بی توقعات به را خويش دختر گاه هیچ د.ننده جلوه تحمل غیرقابل
 د.ننکن تشويق جويی بهانه و بلندپروازی

                                                           
 .12 ص تربیت، های روش كاشمری، موسوی مهدی . 4
 .213 ص العقول، تحف حرانی، شعبه ابن .0
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 به آرزو و امید صدها با اآنه عروس كه دنباش داشته توجه نیز داماد ۀخانواد
 و سعادت باشد. داشته آرامی و مستقل زندگی ،او كنار در تا آمده شوهر ۀخان

 آنان دنده اجازه بايد والدين دارد. بستگی امر همین به نیز داماد بختی خوش
 و اخالق با دنبگذار .دننکن دخالت كارشان در .بدهند تشکیل مستقلی زندگی

 تفاهم به ،مشکالت حل و زندگی ۀبرنام تنظیم در تا شوند آشنا يکديگر رفتار
 درصدد بگذارد. احترام آنها به هم او تا دنبگذار احترام خويش عروس به ند.برس

 كوچک عیوب !نیست عیب بی كس هیچ كه دننباش گیری خرده و جويی عیب
 3د.ننده جلوه تحمل غیرقابل و بزرگ را عروس

                                                           
 .011 و 012 ص همسر، انتخاب و جوان امینی، ابراهیم .4





 

 

 

 والدین با دختران ناسازگاری عوامل

 *نیا سبحانی محمد والمسلمین االسالم حجت

 مقدمه

ی ا پديده آنها، بین ناسازگاری و دختران و والدين میان ه،خانواد در نظر اختالف
 دختران شکايت و شده شايعی ايرانی ها خانواده در پیش، از بیش اكنون كه است

 اينکه از والدين، بیشتر است. شده زياد دختران از والدينی مند گله و والدين از
 بسیاری مقابل، رد دارند. شکايت دهند، نمی گوش آنها های حرف به فرزندانشان

 و كنند نمی درک را آنها والدين، چرا كه مندند گله نیز، دختران ويژه به فرزندان، از
 مانند دختران چرا» پرسند: می همه كنند؟ می نصیحت و دهند می دستور بیشتر

 ادارۀ توسط شده انجام های بررسی آخرين» «ندارند؟ شنوی حرف گذشته
 نشان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت جوانان و نوجوانان سالمت

 راحتی احساس خانواده با پسرها، درصد 12 و دخترها درصد03 كه دهد می
 3«.كنند نمی

بین معموالً  كه جوان دختران و والدين میان نظر اختالف و ناسازگاری البته

                                                           
 .كاشاناستاديار دانشگاه  *

 .522111 :خبر كد ،5230/52/01 :نیوز سالمت .4
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 به متعلق والدين .استی طبیع وی عادی امر است، سالگی هجده تا دوازده
ی ها یويژگ ناگزير ها، نسل تفاوت اين و ديگرندی نسل به متعلق اندختر و نسلی

 و نسلی بین كشمکش حال، اين با .است زده رقم آنانی برای متفاوتی فرد
 عدم صورت در كه كند می ايجاد را نگرانی اين والدين، با دختران ناسازگاری

 در آيد؛ وجود به اش خانواده و جوان میان عمیقی ا فاصله آن، صحیح مديريت
 والدين، كه وضعیتی در يابد. گسترش جامعه در نیز اجتماعی های آسیب نتیجه

 ندارند، قبول را خود والدين رفتار هم نوجوانان و پندارند می ناسازگار را نوجوانان
 آن اساسی پرسش .دارد وجود نوجوان برای ناگوار حوادث از بسیاری وقوع امکان
 چه ها ناسازگاری كاستن و نظرها اختالف رساندن حداقل بهی برا كه است

 نقش ترين مهم دختران، بای نزديک دلیل به مادران كه نیست شکی كرد؟ توان یم
 لذا دارند؛ خانواده كانون در دختران ناسازگاری و تضاد كاهش يا افزايش در

 چنین آمدن وجود به از گیری پیش برای ها، خانواده آگاهی سطح باالبردن
 رسد. می نظر به روریض رفتارهايی،

 دختران ناسازگاری های انگيزه و علل

 اند عبارت آنها ترين مهم كه دارند دخالت دختران ناسازگاری در مختلفی عوامل
 از:

 زيستـــى علل .1

 وضع بدن، مبهم دردهای ذهنی، و جسمی های معلولیت مادرزادی، های نقص
 های ناراحتی و مآس آلرژی، انگل، وجود معدوی، اختالالت غدد، ترشح

 ناسازگاری به تواند می كه است فرد شخصی شرايط به مربوط عوامل از عصبی،
  .منجرشود اطراف محیط با
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  اجتماعــــى علل .2

 الگوهای از بدآموزی طالق، خانواده، اعضای بین درگیری و اختالف نابسامانی،
 بروز در غیره، و نسلی اختالف اقتصادی، مشکالت جامعه، و مدرسه خانه،

 با جامعه در كه آنجا از دارد. بسزايی نقش والدين، با دختران تضاد و ناسازگاری
 از است؛ اهمیت حائز نسلی، اختالف و تفاوت هستیم، رو روبه جوان جمعیت

 كنیم. می مطرح را آن اختصار به رو اين
 از گشتن منفرد و شدن بريده»ی معن بهی نسل شکاف ی،اصطالح نظر از

 است؛ مترادفی نسل شکاف با نیزی نسل فاصلۀ مفهوم 3«است.ی سك يا دوست
 و ها ارزش تجربه، در نسل دو بین مهم اختالفات بهی نسل فاصلۀ كه یطور

 گفته نسل دو بین توجه قابلی فرهنگ شکاف و اختالف بهی كل طور به و هنجارها
 2.شود یم

 يکديگر از هنجاری و ارزش لحاظ به را مختلف های نسل نسلی، فاصلۀ
 ساالن بزرگ از تفکر نحوۀ و سلیقه و ذوق در جوانان كه طوری كند؛ می متفاوت

 لغات موسیقی، غذا، انتخاب در ها نسل ای سلیقه فاصلۀ .گیرند می فاصله خود
 كلماتی ما، جوانان و نوجوانان امروز كند. می پیدا نمود نگرش و پوشش گفتاری،

 نود دهۀ از» كنند. می درک را آنها انیمع سختی به والدين كه برند می كار به
 انقالب شتابندگی اين و شد شتابنده صنعتی انقالب دلیل به تغییرات میالدی،
 سال پنج به امروز نسلی، بین تفاوت .داشت دنبال به جانبه همه دگرگونی صنعتی،

 1«دهد. می رخ جوان نسل تفاوت يک سال، پنج هر كه معنا اين به است؛ رسیده
                                                           

 .535 ص ها، نسل گسست ،یعلیخان اكبر یعل .4
 نامۀ فصـل ،«آن بـر تحصـیالت اثـر و ايران در موجود ینسل شکاف» ،یپناه محمدحسین .0

 .2 ص ،5212 پايیز ،52 ش ،يیطباطبا عالمه دانشگاه ی  اجتماع علوم دانشکدۀ یاجتماع علوم

 .11233 :خبر شناسه ،5230 ارديبهشت، 01 تسنیم، خبرگزاری .9
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 ها نسل فاصلۀ ایه مؤلفه

 كالمی ارتباط كاهش .1
 رفتن بین از حتی يا كاهش ها، نسل شکاف بروز تشخیص های مؤلفه از يکی

 ها خانواده امروز است. جديد نسل با گذشته نسل میان وگو گفت يا كالمی ارتباط
 خانواده، اعضای ازک ي هر و شوند نمی جمع يکديگر دور گذشته مانند ديگر

 با خود فراغت اوقات پركردن يا فعالیت مشغول جوانان، و اننوجوان ويژه به
 كالمی ارتباط خود والدين با كمتر و هستند همراه تلفن و ای رايانه های بازی
 .كنند می برقرار

 همانندسازی فرآیند در اختالل .2
 نسل از جوان و نوجوان نسل الگوپذيری يعنی همانندسازی، فرآيند در اختالل

 دچار گسست حالت در است، نسل دو میان ارتباط ويژگی رينت مهم كه قبلی
 الگوبرداری يکديگر از متواتر نسل دو دورتر، های زمان در شود. یم وقفه
 عمل آنان همانند دادند، می قرار خود الگوی را والدين جوانان، يعنی كردند؛ می
 تران،دخ امروز ولی كردند؛ می استفاده ارزشمندشان تجربیات از و كردند می

 از تر عقب را خود والدين زيرا دهند؛ نمی انجام را كار اين گذشته مانند ديگر
 روند می لذا ندارند؛ قبول را آنان پیشنهادهای و نظرها نقطه و دانند می حال زمان
 شوند. می معرفی ...و ماهواره اينترنت، طريق از كه ديگر های شخصیت سراغ
 تا پذيرند می بیشتری تأثیر مدرسه و رسانه ی،اجتماع های شبکه از فرزندان امروز

 نظر از اما هستند؛ خانواده نزد فیزيکی نظر از جوانان حقیقت، در خانواده! از
  دارند. تعلق بیرون به ارزشی

 خودی فرهنگ به تعهدی بی .3
 موجب جامعه، در جمعی ارتباط وسايل گسترش و نوين های آوری فن پیشرفت
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 فرهنگ بر و رفته فراتر كشورها جغرافیايی مرزهای از ها فرهنگ كه است شده
 جديد نسل يکديگر، از نسل دو شدن دور با بنابراين بگذارند؛ اثر كشورها ديگر
 .دهد نمی نشان خودی فرهنگ به تعهدی گونه هیچ

 یكدیگر از نسل دو متقابل درك نداشتن .4
ک در نداشتن و نشده جهمتو را يکديگر رفتار و گفتار زبان مادر(، و )دختر نسل دو

 اعتنايی مادر های نصیحت و پند به دختر شود می موجب يکديگر، از متقابل
 غیرخانواده با مشورت در را چاره راه و دانسته گذشته تاريخ را آنها نکرده،
 های ناهنجاری بروز برای عاملی تواند می موضوع، اين كند. وجو جست

  .باشد خانه محیط در دختران ناسازگاری و اجتماعی

 والدین نابردباری .5
 كه گذشته نسل اما دارد؛ هايی لغزش و خطا گاه نسلی، هر مانند جديد نسل

 قبول را آن و بداند طبیعی امری را لغزش تواند نمی آورد، نمی ياد به را خود گذشتۀ
 هر و شده دختران های لغزش مقابل در والدين تحمل عدم باعث امر اين .كند

  شود! می بخشش غیرقابل شايد و تحمل غیرقابل آنانی رابک كوچ لغزش

 روانــــى علل .3

 بلوغ سن به آنان رسیدن والدين، با نوجوان دخترانی ناسازگار عوامل ازی يک
 همراه آنان شخصیت و هويت تغییر وی روانی ها بحران ازی برخ با كه است

 خود از ناسازگار رفتاری هويت، بحران و بلوغ سن به رسیدن با نوجوان است.
 رای ا پیچیده موقعیتی عاطف وی روان ی،جسم نظر از دوران اين .دهد می نشان

 از را بزرگساالن يا كودكان،ی رفتارها توان  ینم لذا كند؛  یم ايجاد نوجوانی برا
 وی جسم نظر از هم ی،بسیار تحّوالت و تغییر سنین اين در .داشت انتظار آنان
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 دچار دوران، اين در نوجوانان شود. یم ايجاد نوجوان یبرای روان وی عاطف هم
 نامند. یم «بلوغ بحران» را آن كه گردند یمی فکر وی روان ی،عاطفی ثبات یبی نوع
 دهد یم قرار پیچیده و مبهم وضعیتی در را رسیده بلوغ به تازه دختران بحران، اين
 مشکالت موجب ،خود نقش به اطمینان عدم همین بکنند. بايد چه دانند ینم كه

 البته .سازد یم ثبات یب و دودل زودرنج، را آنان و شود یم برايشانی زياد
 نیز، است بلوغ دوران خصوصیات از كه نوگرايی و طلبی استقالل خواهی، آزادی

  .باشد ناسازگاری اين منشأ تواند یم

 تربيتى علل .4

 و مدرسه خانه، در تربیتی عامالن بین ناهماهنگی محبت، در تفريط و افراط
 به در پسر، و دختر بین گذاشتن فرق و بیجا سرزنش و تحقیر مقايسه، جامعه،

 تصور اشتباه به والدين، از بسیاری است. مؤثر دختران ناسازگاری آمدن وجود
 حتی گاه و باشند آنان های گفته محض های شنونده تنها بايد فرزندان كنند می
 آنها از خودشان آيندۀ و سرنوشت دربارۀ هم را دخالت ترين كوچک حق
 و اند بچه هم باز باشند، كه سنی هر در فرزندان كه استدالل اين با .گیرند می

 از را خود گلیم بود نخواهند قادر والدين، حضور بدون و كنند می رفتار بچگانه
عمال اوقات، بسیاری در .بکشند بیرون آب  و انظباطی خشک مقررات برخی ا 

 را زمینه جامعه، يا و مدرسه يا خانه در دختران كنترل و تنطیم ایبر گیرانه، سخت
 جنسیت از حرف وقتی مادرها، و پدرها از خیلی كند. می فراهم ناسازگاری برای

 چی هر يا كند نمی فرقی» :گويند می رودربايستی و تعارف با شود، می فرزندشان
 دهد. می ترجیح دختر بر را پسر هنوز بسیاری، دل ته اما ؛«بخواهد خدا

 كه اند كرده اقرار مادران، درصد00 بهک نزدي اينترنتی، نظرسنجیک ي براساس»
 در .است آمیز تبعیض آنها رفتار و كنند می رفتار متفاوت ای شیوه به خود پسران با
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 مورد پسران از بیشتر برابر دو را خود دختران مادران، شد مشخص نظرسنجی اين
 بهک نزدي پسران، از و درصد04 دختران، از انتقاد زانمی دهند. می قرار انتقاد

 در اند، كرده اعتراف درصد(،04  /  0) مادران پنجم کي از بیش است. درصد40
 اين اما گیرند؛ می ناديده را آن بدهد، خرج به شیطنت آنها پسر كه صورتی
 3«است. درصد43  /  0 فقط دختران، دربارۀ موضوع
 ارتباطی بتوانند كه است دختران و والدين تمام قلبی خواستۀ اين شک، بی
 و سن هر در فرزندان كه طوری باشند؛ داشته يکديگر با صمیمی و سازنده مؤثر،

 هايی حرف به و دارند نگه را سپیدشان موی احترام گیرند، می قرار كه جايگاهی
 توجه شود، می زده دلسوزی سر از كه هايی نصیحت و خیرخواهی سر از كه

 آنها بشناسند، رسمیت به را دخترشان شخصیت نیز، والدين ديگر سوی از كنند.
 .بنگرند احترام ديدۀ به را آنها احساسات و افکار ها، خواسته نیازها، و كنند درک را

 رفتارهای با سازنده و درست برخورد برای والدين، از برخی متأسفانه
 ضمن ای عده رو، اين از رند؛ندا را الزم مهارت و آمادگی فرزندشان، ناسازگارانۀ

 متوسل تهديد و زور به فرزندشان، های ناسازگاری و خطاها كردن محکوم
 پرچم فرزندانشان، ناسازگارانۀ رفتارهای پنداشتن طبیعی با گروهی شوند! می

 بهتری روش كنند، می تالش خطا، و آزمون با نیز بعضی و برند می باال را تسلیم
 العمل عکس نوجوانان، ناسازگارانۀ رفتار كه آنجا از كنند. اپید آنان كنترل برای را

 تربیت، در صحیح اصول كاربرد است، آنان محیطی نامساعد شرايط و ناكامی
 فرد برای اصالحی اقدامات بايد باره، اين در بود. خواهد مؤثر و مفید بسیار

 گیرد. انجام ناسازگار
هستند. والدينی رفتارها آينۀی دحدو تا فرزندان كه آنجا از اينکه ديگر نکتۀ
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 وجو جست والدين رفتار ماهیت و نوع در بايد را نوجوانی ناسازگاری ها  ريشه
 دری ناسازگار انواع مولد غیرمستقیم، يا مستقیم صورت به والدين رفتار .كرد

 .است شدن یاجتماعی عمل مرحلۀ شروع و بلوغ دوران در ويژه به دختران، رفتار

  دختران ناسازگاری با لهمقاب های راه

 نسلى فاصلۀ كاهش .1

 اما دارد؛ و داشته وجود جوامع، تمام در كه است بديهی امری نسلی، فاصلۀ
 نشود، كنترل و تعديل اگر چراكه است؛ مهم بسیار نسلی فاصلۀ قوت و شدت
 میان شکاف خوشبختانه بینجامد. نسلی گسست و شکاف به است ممکن

 نسلی بین كشمکش همچنان اما است؛ نشده ايجاد ما كشور در هنوز ها، نسل
 ادامه ها كشمکش و ها ناسازگاری نیابد، كاهش نسلی فاصلۀ تا دارد! وجود

 گیرد. می انجام والدين منطقی مديريت با نسلی، فاصلۀ داشت.كاهش خواهد

 نسل دو تفاوت پذيرش .2

 تشکیل جوانان را جمعیت عمدۀ قسمت و است جوانی كشور ما كشور
 متفاوت خود، مادران و پدران با جوانان ظاهر و روحیات انديشه، .دهند یم

 و بودن متفاوت به میل ی،گراي گروه ی،نوگراي به امروز جوان روحیۀ .است
 را ساده واقعیت اين بايد دختران، و والدين .دارد گرايش دوستان، بای همنواي

 نسل دو به متعلق ديگر،ی سو از جوان فرزندان و سو کي از مادر و پدر كه بپذيرند
 میان ناسازگاری و نظر اختالف بروز تفاوت، اين گرفتن نظر در با اند. متفاوت

 از يکی .كرد ايجاد همدلی حاضر، و گذشته نسل میان بايد .استی طبیع آنها
 .است يکديگر از نسل و قشر دو اينک در متقابل، و متفاهم ارتباط اين عوامل

 هری تربیت خاص فرهنگ و ديگری بر حاكم شرايط نسل، دو اين ازک ي هر اگر
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 هم شد، خواهد تر شفاف و تر روشن هم از ديدگاهشان هم كنند، کدر را نسل
 .داشت خواهند يکديگر از عینی و واقعی انتظارات، و توقعات

 فرموده دارد، وجود ها انسان میان مختلف ابعاد در كه تنوعی دربارۀ خداوند
  :است

د   و  » ُكم  خ   ق  ق  اراا  ل  و  ط 
 
 و حاالت به را شما خداوند تحقيق، به و 3؛أ

  «آفريد. مختلفى هاى هيئت

  :فرمايد می علی امام اساس، اين بر
 َغيِرّ ِلَزماٍنّ َمخلوقوَنّ َفِاَنُهم آداِبُكم، َعلى َاوالَدُکم الَتقِسروا»

 كه نكنيد تحميل فرزندانتان به را خود رسوم و آداب 2؛َزماِنُكم
 «.اند شده آفريده شما زمان از غير زمانى براى انآن

 جوان دختر درک .3

 در كهی تغییرات و خود فرزندانی روان وی روح حاالت از والدين صحیح شناخت
 دارد. آنان متقابل برخورد بری بسیار تأثیر شود، یم ايجاد آنان رفتار و شخصیت

 اين كمک به چون ؛است پرخاشگری نوجوانان، عاطفی و روانی حاالت از يکی
 اين از و پنهان را خويش حقارت و ضعف و گذشته تلخ خاطرات او مکانیسم،

 و ها حساسیت طرفی، از .كند می خود بزرگی و قدرت متوجه را اطرافیان طريق
 رابطۀ ها هورمون ترشحات میزان و داخلی غدد تحوالت و تغییرات با ها هیجان
 و دينی تکالیف انجام و تفريح و ورزش بدنی، های فعالیت .دارد مستقیم

 جوان .دارد نوجوانان خشم كنترل و عاطفی تعادل حفظ در فراوانی تأثیر عبادات،
 میزان سنجش و ديگران آزمايش درصدد منشی، بزرگ و مسائل در نظر اظهار با

                                                           
  .52 آيه نوح: .4
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 احساس و بنگرند ترديد ديدۀ با پديده اين به نبايد والدين .آنهاست مقاومت
 آنها مستقل رفتن راه از كودكی ايام در والدين كه طوری مانه .كنند نگرانی

 سالمت نشانۀ كه نیز خود جوانان خواهی استقالل از بايد كردند، می استقبال
 بر و كرده تأكید واقعیت اين قبول بر اسالم .باشند دلشاد است، آنان جان و جسم

  .زدور می اصرار زندگی مسائل در جوانان با مشورت و مساعی تشريک
  :فرمايد می اكرم رسول

َوَلُدّ» َعّ َسِيد ّ ال  ّ َوّ ِسِّنيَنّ َسب  د  َعّ َعب  ّ َوّ ِسِّنيَنّ َسب  َعّ َوِزير   3؛ِسِّنين َسب 
 هفت در است؛ والدين آقاى و سيد اول، سال هفت در فرزند
 سال هفت در و مادر و پدر بردار فرمان و مطيع بندۀ دوم، سال

 «است. آنان وزير سوم،

 و طلبی تشخص طرفی از وزير، كلمۀ بردن كار به با اكرم رسول»
 وزير خانواده كوچک كشور در را او و داده قرار توجه مورد را جوان جويی استقالل

 امروز، جوان با كه فهمانده مادر و پدر به ديگر، طرف از و است شناخته مسئول
 امروز، جوان و بوده شما مطیع و بنده ديروز، بچۀ .نکنید رفتار ديروز بچۀ همانند

 2«.شماست مشاور و وزير

  دختر حرف به دادن گوش .4

 .است ضروری فعال، كردن گوش مهارت از استفاده تفاهم، به رسیدن برای
 بسیاری .هاست سوءتفاهم از بسیاری بردن ازبین برای راه ترين مبنايی دادن، گوش

 كه لیحا در «دهند! نمی گوش حرفشان به والدين» گويند: می دختران از
 حرفشان به دخترشان خواهند می والدين اگر .است دوطرفه خیابانی وگو گفت
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 .هستند او های حرف شنیدن مشتاق كه دهند اطمینان آنها به بايد دهد، گوش
 نظرهايشان و آنها برای كه است آن دهندۀ نشان فرزندان، متفاوت نظرهای شنیدن
  .قائلیم ارزش و احترام

 دختر با زدن حرف .5

 فرزندانشان از را والدين دنیای فاصلۀ روز به روز تواند می كه عواملی جمله زا
 و والدين بین اختالفات و مشکالت بیشتر .است نزدن حرف كند، بیشتر

 دختران و ببرند ياد از را زدن حرف كیمیای كه شود می شروع زمانی از دختران،
 بدانند بايد نگويیم یزیچ ما اگر حتی والدين، كه باشند داشته را انتظار اين

  چیست؟ مشکلمان
 در پدرشان با يا خانه در مادرشان با فرزندان اغلب پیش، سال چندين در
 موانعی اگر و كردند می وگو گفت هم با و گذراندند می روزگار كار محل يا مزرعه

 ها،نیاز به بودند قادر والدين رو اين از داشتند؛ برمی راه سر از را آن آمد، می پیش
 برای كافی وقت فرزندان همچنین .ببرند پی فرزندانشان شخصیت و آرزوها

ی ها یتکنولوژ و وسايل ورود با امروز ولی داشتند؛ والدينشان بیشتر شناختن
ی متمادی ها ساعت فرزندان و والدين ها، خانواده عرصۀ به موبايل مانند جديد،

 متأسفانه .باشند داشته گفتن یبرای حرف آنکه بدون نشینند، یم يکديگر كنار در
 شده موجب گرايی، فرديت و خانواده افراد بین وگو گفت زمان مدت آمدن پايین

 اعضای میان كالمی ارتباطات كاهش شود! نمايان پیش از بیش نسلی فاصلۀ تا
 كند. می تهديد را ها خانواده سالمت و است رسیده هشدار مرز به خانواده،
 در وگو گفت زمان میانگین ايران، مددكاری جمنان رئیس اظهارات براساس
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 توان می چگونه ای، خانواده چنین در 3.است دقیقه پانزده ايرانی، های خانواده
  كنند؟ تجربه را پذيری جامعه و عاطفی احساسات خانواده اعضای بود امیدوار

 در والدين است. مهم بسیار نیز دختر و والدين وگوی گفت كیفیت البته
 تنها نکنند سعی و باشند «برد برد» فکر به بايد دخترشان، با وگو گفت و ارتباط
 در زيرا باشند؛ وگو گفت قاطع برندۀ اصطالحاً  و بنشانند كرسی بر را خود حرف
 احساس ،(والدين) ديروز نسل شود. می ايجاد منفی احساسات مقابل، طرف

 با تطابق اهانخو كه (فرزندان) امروز نسل و كند یمی باتجربگ وی داناي
 منطق پس از چون و دهد یم نشان واكنش آنها برابر در است، روزی ها پیشرفت

ی لجباز به آيد، یبرنم آنها تجربۀ از سرشار و دار ريشهی ها نصیحت و
  آورد.  یم یرو

 دختران جديد دنيای به والدين ورود .6

 كسب اطالعات اينترنت، مانند جديد منابع و تکنولوژی زمینۀ در بايد والدين
 كنند. درک شود، می بزرگ آن در فرزندشان كه را دنیايی بتوانند بهتر تا كنند

 بستری قديم، نسل با صحبتی هم و تاريخی منابع مطالعۀ با توانند می هم دختران
 بیشتری مشترک های زمینه بتوانند تا بشناسند كرده، رشد آن در قديم نسل كه را

  كنند. گیری پیش كشمکش بروز از و بیابند صحبت برای

 فرزند با شدن دوست .7

 و محبت نیازمند را دختر بلوغ، دوران و نوجوان سن مختصی درون هیجانات
 مطرح مستقیم صورت به را نیاز اين است ممکن اگرچه كند؛ یمی عاطف حمايت

  برابر در زور و تحّکم از جانبه همه و مداوم استفادۀ .نسازد آشکار اصالً  و نکند
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 .شود می آنان طغیان باعث رزندان،ف
 :است فرموده علی امام

 ها انسان هاى دل 3؛َعَليه ُأقبَلت َتأَلَفها َفَمن َوحشية الِرجال ُقُلوُبّ»
  «.گيرند انس ها آن با كه آورند مى روى كسى به پس اند؛ وحشى

 و آرام تذكری با تنها را فرزندان جّدی مشکالت توان می متعددی، موارد در
 .برد بین از خشونت از دور به و صمیمانه برخوردی

 زبان با همیشه كه مادری .شکنند نمی ُپتک با را فندق گاه هیچ كه همچنان
 دخترش، های حرف بین همیشه و زند می حرف دخترش با توبیخ و سرزنش

 دوست تواند نمی قطعاً  گردد، می او مالمت و گیری مچ برای چیزی دنبال
  بشود! دخترش

 دختر به احترام .8

 فرزندان بر را خود عاليق و ها رغبت نظرها، مادران و پدران گاهی متأسفانه،
 برای لباس مدل و رنگ آنان، موقعیت و سن به توجه بدون حتی و كنند می تحمیل

 ی،باز لج قبیل از رفتارهايی بروز ی،موقعیت چنین در .نمايند می انتخاب آنها
 نوجوان،ی برا منطق  یب تحکم است. بینی شپی قابل سركشی و منفی مقاومت

 .داشت خواهدی پ در رای وی تهاجم رفتار ديگری جاي در شود، پذيرفته اگری حت
 نگويد مثال، برای باشد؛ داشته خود دختر دربارۀ انحرافی و غلط افکار نبايد مادر

 در مشکالت تمام باعث او يا دربیاورد مرا حرص تا كند می را كار اين فرزندم
 سازد. می فراهم را او ناسازگاری زمینۀ افکاری، چنین .است خانه

                                                           
 .221 ص ،12 حکمت لبالغه،ا  نهج صالح، صبحی .4
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  همدلى .9
 ديگری جای به را خود بتوانند كه شوند نزديک هم به توانند می شرطی به ها نسل
 و بررسی ديگر نسل نگاه از را اجتماعی های آسیب بتوانند يعنی دهند؛ قرار

 شناختن رسمیت به يعنی داشتن، يکديگر به همدالنه نگاه .كنند واكاوی
 ديگر نسل نفع به كه داشت انتظار نسلی از تنها توان نمی ديگر. نسل های ارزش
 بر مبتنی رفتار از بايد دو هر ها، نسل شدن نزديک برای .گیرد پیش همدالنه رفتار

 مشركان با ابراهیم حضرت همدلی جريان رابطه، اين در .بپرهیزند تعصب
 استدالل سريع، گیری جبهه و مخالفت جای به ايشان هك زمانی است؛ تأمل قابل

  آورد:
ّما» ل  ّن  ف  ِه  ج  ي  ل  ُل  ع  أى الّلي  باا   ر  ك  و  ّبى هذا قال   ك  ّما ر  ل  ل   ف  ف 

 
ِحُب  قال   أ

ُ
 لأ

ّما * اآل ِفلين   ل  ى ف 
 
أ ر   ر  م  ق  ّبى هذا قال   باِزغاا  ال  ّما ر  ل  ل   ف  ف 

 
ِئن   قال   أ م   ل   ل 

ِدنى ه  ّبى  ی  ّن  ر  ُكون  ِم  ِمن   أل   و  ق  ّما * الّّضاّلين   ال  ل  ى ف 
 
أ س   ر  ةا  الّّشم   باِزغ 

ّبى هذا قال   ُر  هذا ر  ب  ك 
 
ّما أ ل  ت   ف  ل  ف 

 
ِم  یا قال   أ و  رى ِإّنى ق   ِمّما ء   ب 

ِرُكون    و ديد اى ستاره پوشانيد، را او شب (تاريكى) وقتى 3؛ُتّش 
اا است. من خداى اين كه گفت  كه گفت كرد، غروب وقتى م 

 و طلوع حال در را ماه چون پس !ندارم دوست را كنندگان غروب
 غروب چون و است من پروردگار اين كه گفت ديد، افق شكافندۀ

  كه گفت كرد،
 
ا   نكند، هدايت مرا پروردگارم اگر حق 

 
 گروه از حتما

 و برآمدن حال در را خورشيد چون .بود خواهم گمراهان
 !است بزرگتر اين است؛ من پروردگار اين كه گفت يد،د درخشان

  قوم! اى كه گفت نمود، غروب چون و
 
 شريک آنچه از من قطعا

  «.بيزارم دهيد، مى قرار (خداوند)

                                                           
 .21 و 21 آيات انعام: .4
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 دختر اعتماد جلب .11
 اعتماد او به والدين نکند باور كه زمانی تا دختر است! دوطرفه پلی ،«اعتماد»

 به باال نگاه والدين، است الزم .كرد نخواهد ماداعت خود مادر و پدر به دارند،
 بتوانند تا كنند برقرار دوستانه و صمیمی ای رابطه و نداشته دخترشان به پائین

 كمی فرزندشان، معقول های خواسته به گفتن نه جای به و كنند جلب را او اعتماد
  .آورند فراهم صحیح شرايط با را آن انجام تسهیل های راه و كرده فکر

 مستقيم نصيحت از پرهيز .11
 خود اعمال نوجوانان .هستند گريزان مستقیم اندرز و نصیحت شنیدن از جوانان

 اند: فرموده رضا امام .تابند برنمی را مستقیم اندرز و پند و دانند می نقص بی را
 برای والدين «.است تلخ و آيند ناخوش (مستقیم) نصیحت 3؛َخِشَّنةّ  الَّنِصيَحةُّ»

 ديوار تا بگو، در به» شیوۀ مانند غیرمستیقم، روش از بايد دختران، رفتار اصالح
 هم صورتی در شود. كاسته فرزندشان روانی مقاومت از تا كنند استفاده ،«بشنود

  :بگويند را او اشکاالت مستقیم طور به شوند مجبور كه
 فى راُطّاْلف» :فرمود علی امام چراكه كنند؛ بسنده مقدار كمترين به :اولا 

 ور شعله را لجاجت آتش سرزنش، در روی زياده 2؛الَلجاَجة ناَرّ َيُشّبّ المالمةِّ
  ؛«.سازد می
  ؛بگیرند اجازه او از انتقاد، از پیش :ثانیاا 
  ؛بگويند را مثبتش نقاط ابتدا :ثالثاا 
 ،(نظمی بی تو) «تو» پیام در .كنند استفاده «من» پیام از ،«تو» پیام جای به :رابعاا 

 را هايت لباس بینم می وقتی) «من» پیام در اما كنند؛ می فرزند متوجه را اشکال
                                                           

 .032 ص ،5 ج  ،اخبارالرضا عیون صدوق، شیخ .4

 .002 ص دررالکلم، و غررالحکم آمدی،تمیمی  .0
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 تری افزون تأثیر كه كنند می بیان را خودشان احساس (شوم می ناراحت ريزی، می
  ؛دارد

 نگیرند. انتقاد باد به را «خودش» و كنند انتقاد فرزندشان «رفتار» از :خامساا 

  دختران های  لغزش از گذشت .12

 ای پديده جوانشان، دختر روحی آشفتۀ وضع كه بدانند بايد مادران، و پدران
 از خطاهايی كاری، ندانم و جهالت روی از است ممکن بسا چه و است طبیعی

 گرفته ناديده را فرزندشان اشکاالت درايت، و ظرافت صبر، با بايد آنها سربزند! او
 اشتباهات، حجم با انتقادها، حجم نبايد هرگز كنند. برطرف ای ماهرانه طور به و

 علی امیرالمؤمنین شود. می آفرين مشکل رفتار، نوع اين وگرنه كند؛ برابری
ّ الَشباِبّ جهُلّ» :فرمايد می  و پذيرفته نوجوانان ناآگاهی 3؛َمُحُقور علُمهُّ معذور 

 «.است ناچیز آنان دانش و آگاهی

  جوان دختران با سخنى

 با انسان زيستی هم و همراهی ها،  ارتباط سازترين  سرنوشت و ديرپاترين از يکی
 الزم والدين، با عاطفی ارتباطی برقراری برای جوان دختران .است مادر و پدر

 باشند: داشته توجه زير نکات به همواره است
 اشتباه دچار خود فرزندان با برخورد در اوقات بعضی در والدين هرچند .4

 به آنان اگر حتی بگذاريم؛ احترام آنها به داريم وظیفه ما حال همه در شوند، می
 بلندی بسیار جايگاه از والدين تکريم و احسان اسالم، در كنند. احترامی بی ما

  است. برخوردار

                                                           
 .222 ص همان، .4
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  :فرمايد می كريم قرآن در خداوند
ّضى و  » ، بالوالدین و ایاه الّ  تعبدوا الّ  رّبک ق  ّن  ِاّما احساناا  یبُلغ 

بر عندک  قل و هما لتنهر و   ُاّف  لهما فَلتقل كَلهما او مااحُده الك 
 به و نپرستيد را او جز كه داد فرمان تو پروردگار 3؛كریما قولا  لهما
 به تو نزد دو هر يا ايشان از يكى هرگاه .كنيد نيكى مادر و پدر

ف آنها به رسند، پيرى
ُ
 و بانگ آنان بر و مگو (ناخوش سخن) ا

 «.بگو نيكو ارگفت ايشان با و مزن فرياد

 شیوا، و زيبا واژگان كارگیری به و جامعه هر عرف براساس پسنديده برخورد
 دوری ايشان، برای خیر دعای محبت، و مهربانی آنان، برابر در فروتنی و تواضع

 اصوات ديگر و آخ شدم، خسته اف، واژۀ نبردن كار به حتی يا گويی درشت از
 به احترام و اكرام احسان، های روش ملهج از آيد، ناخوش را ايشان كهی ناجور

 به است ممکن كه بیهوده های بحث و جدل از بايد فرزندان .است مادر و پدر
 ورزند؛ اجتناب گردد، مادر و پدر ناراحتی موجب و شود منجر روابط تیرگی
 اين .بگیرند نظر در را آنها سنی شرايط و شوند قائل حريم مادر و پدر برای يعنی

 با خواه كرد، احترام بايد پدری و مادر هر به يعنی است؛ مطلق نی،قرآ دستور
  :فرمود باقر امام بد! خواه و باشند داشته خوبی رفتار انسان

«ّ َعِلَّّلم ّ َثالث  هُّ َيج  ّ َوّ َعَز ّ ـ الل  ّ اِلََحدٍّ ـ َجَل  َصةّ  ِفيِهَن   ِاَلى االماَنةِّ َاداءُّ ُرخ 
ّ َبِر  فاِجِرّ َوّ ال  َوفاءُّ َوّ ال  دِّبِّ ال  َعه  ّ ال  َبِر  فاِجِرّ َوّ ِلل  ّ َوّ ال  ِنّ ِبُر  واِلَدي  ِنّ ال  ي   کانا َبَر 
ّ ِنّ َاو    و عز   ـ خداوند آنها در كه است چيز سه 2؛فاِجَري 

 
 براى ـ جل

 بدرفتار، و نيكوكار به امانت اداى :است نداده رخصتى كسى

                                                           
 .02 و 02 آيات اسراء: .4
 .510 ص ،0 ج الکافی، كلینی، .0
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 با رفتارى خوش و بدرفتار و نيكوكار به طور( )همين عهد به وفاى
 «فاجر! چه باشند نيكوكار دو آن چه ن،والدي

 ناسزا و دشنام نمودن، اعتراض كردن، اخ و اف كردن، درشتی فريادزدن،
 از تواند می ديگر، امور و درازكشیدن و نشستن در ايشان از گرفتن پیشی دادن،

 از يکی كه اند  گفته .كرد پرهیز آنها از بايد كه باشد آنها به احترامی بی مصاديق
 بر روزی گفت، می درس منبر باالی روز هر كه اشرف نجف بزرگوار مراجع
 امروز چرا» :پرسیدند او از شاگردان درس، از پس .كرد تدريس و نشست زمین

 به دارد، كشاورزی پیشه ايران در كه پدرم امروز» :داد پاسخ «نرفتید؟ منبر فراز بر
 3«.بنشینم او از باالتر نخواستم من و بود آمده درسم مجلس
  :فرمايد یم سجاديه صحیفۀ وچهارم بیستی دعا در ،سجاد امام

 هيبت همانند مادرم و پدر هيبت از كه كن چنان !خداوندا»
 مهربان مادري چونان دو، هر به و باشم هراسان مستبد، سلطان

 به ام ىنيك و آنان از فرمانبرداري و طاعت نظرم در و كنم نيكي
 از ام، سينه عطش براي و تر شيرين خواب، لذت از را، ايشان
 و ميل تا گردان، تر خنك تشنه، شخص كام در گوارا شربت

 و بدارم مقدم خويش خواستۀ و ميل بر را ايشان خواستۀ
 را ايشان نيكي و دهم ترجيح خويش رضاي بر را آنان خشنودي

 حق در خويش نيكي و بينم زياد اندك، هرچند خود، حق در
 2«.شمارم ندكا بسيار، هرچند را ايشان

 خود، مادر و پدر با نزديک وی عاطفی فضا ايجاد با توانند مي دختران .0
 وی عقل ی،فکر بلوغ بتوانید اگر .كنند اصالح و داده تغییر خود به را ها آن نگرش

                                                           
 .05/0/5232 مورخ ،023022 خبر كد آنالين، قدس خبری پايگاه .4

 .551 ص سجاديه، صحیفۀ .0
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 خود دهید، نشان آنها به خود،ی ها واكنش در و عمل صحنۀ در را خودی رفتار
  .داد خواهند تغییر را رفتارشان طرز نیز آنان خود به

 مانع و كنید ميی تلق تان یشخص امور در دخالت را آن شما آنچه .9
 به شديد عالقۀ وی سوز دل مادرتان، و پدر نگاه از دانید، یمی خواه استقالل
ی برخ هرچند مادرند؛ و پدر افراد، سوزترين دل كه باشید مطمئن و شماست

 مادری، يا پدر هیچ هرگز .نباشند یحصح هم واقعاً  يا نپسنديم را رفتارهايشان
 ندارد! خود فرزند از سوءاستفاده قصد
 و ها آزادی نیست الزم كار اين برای شويد. تر نزديک تان والدين به .1 

 بدهید؛ آنها های خواسته به تن فقط و بدهید دست از را خود مشروع استقالل
 نگاه چگونه اقضاي به چیست، آنان های دغدغه كنید درک است كافی بلکه
 آنها با است كافی هم، آن به رسیدن برای .گذرد می چه ذهنشان در و كنند می

 نظرهای نقطه و مطالب دربارۀ گذرانید، یم هم با كه اوقاتی در و كنید گو و گفت
 .گويید سخن آنان با خود





 

 

 

 مدارا و تحّمل پاداش

 *عظیمی ناجی مهدی

 مقدمه

 ای هبرجسـت اهمّیـت از انديشـمندان یبـرا تاريخ طول در كه یموضوعات از یيک
 بـا ها انسـان آمیز مسـالمت یزيسـت هم و تفاهم تعامل، یچگونگ بوده، برخوردار

 روابـط بهبـود فاكتورهـای دنبـال بـه همیشـه سـالم های انسـان سـت.ا يکديگر
 يکـديگر بـا روابـط قطـع و درگیری و نزاع از و بوده سازنده تعامالت و اجتماعی

   .اند بوده برحذر
 كه است سازنده تعامل فاكتورهای همین از يکی كه نیز «مدارا و تحّمل»
 و است جامعه در روانی آرامش ايجاد و اجتماعی روابط بهبود در اثربخش عامل

 كند. می جلوگیری انسانی روابط تخريب و ها دشمنی گسترش از
 اهداف به رسیدن در ما به تواند می ،«تحّمل» ۀواژ مفهومی شناخت

  كند: كمک «مدارا و تحّمل» بردیكار

 تحّمل مفهوم تعريف

با مخالفت در پايداری و استقامت ثبات، معنای به تحّمل غزالی، اعتقاد بر بنا
                                                           

 .اس ارشد مشاوره خانوادهكارشن *
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 توانايی» معنی به ،«روانی فشارهای تحّمل» همچنین 3است. نفس هوای
 «قوی هیجانات و فشارآور های موقعیت دادها، روی برابر در (مقابلهمقاومت)

 2است. شده دهآور
 همین به «حلم» ،«تساهل» ،«مدارا» مانند نیز، تحّمل با مترادف های واژه

 ماليمت،» است: آمده زير یمعان به كه «مدارا» جمله از است. رفته كار به معانی
 1«دادن. نشان یسازگار و شفقت ،یفروتن تحّمل، ،یبردبار مماشات، ،ینرم

 پوشی، چشم گرفتن، آسان معنای هب ،«تساهل» ريشۀ «َسُهَل » لغت همچنین
 معنای به نیز، «حلم» 4است. مخالف عقیدۀ هرگونه تحّمل و صدر سعۀ

 5است. «احساسات و خشم برابر در نفس آرامش» و «داری خودنگه»
 كرد. اشاره راتر نظريۀ در «كنترل منبع» واژۀ به تحّمل، مفهوم برای توان می
 نظريه، اين در مفهوم اين .انجامد می دهادا روی بر تسلط به عمالً  كنترل، مفهوم

 نشان بیرونی آيند ناخوش اتفاقات با مواجهه در خود نقش دربارۀ را افراد باور
 های گفته و رفتارها معتقدند ،«بیرونی كنترل» دارای افراد طرفی از .دهد می

 یافراد مقابل در و است داشته آنها كرد عمل بر زيادی تأثیر ديگران، آيند ناخوش
 كه آيندی ناخوش های محّرک دارند اعتقاد هستند، «درونی كنترل» دارای كه

 6آنهاست؛ خود كنترل تحت اطرافیان(، خشم ابراز )مانند كنند می دريافت
                                                           

 .221محمد غزالی، كیمیای سعادت ص  .4

مقايســۀ تــأثیر آمــوزش صــبر و حــل مســئله بــر كــاهش ». احمــد ايــزدی طامــه و همکــاران، 0
 .510ـ  022، ص 2نامۀ دانش انتظامی، ش  ، فصل«پرخاشگری...

 .«مدارا»نامه، ذيل واژۀ  اكبر دهخدا، لغت . علی9

، مجلۀ مطالعات اسالمی، ش «های سیاسی اسالم اهل و مدارا در انديشهتس»فر،  . حسین فرزانه1
 .511ـ  511، ص 12

، مجلـۀ الهیـات و حقـوق، ش «خاستگاه مدارا و عفو از ديدگاه قرآن و حديث». جواد ايروانی، 0
 .512ـ  511، ص 52

 .212های شخصیت، ص  . دوان شولتز و سیدنی آلن شولتز، نظريه1
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 با كنارآمدن توانايی بر تواند می رفتار، و افکار بر كنترل احساس داشتن بنابراين
  باشد. اثرگذار آن بخش زيان آثار رساندن حداقل به و روانی فشار

 مؤثر گری پرخاش و خشم اختالفات، به واكنش در كه متغیرهايی ديگر از
 در كه افرادی غالباً  است. «اختالفات دهندۀ كاهش و دهنده افزايش» متغیر است،

 و اختالفات و مسائل از بزرگتر را خود دارند، بااليی تحّمل اختالفات بروز برابر
  3دارند. باالتری تحّمل انۀآست و بینند می مشکالت حتی

 مدارا و تحّمل ضرورت و اهمّيت

 زندگی دورانی در زيرا است؛ تر ضروری ديگر زمان هر از مدارا و لتحّم  امروز
 های تفاوت متقابل، وابستگی ارتباطات، اقتصاد، چون مسائلی كه كنیم می

 حمطر و... اجتماعیی رفتارها دگرگونی و مشکالت و ها گرفتاری فرهنگی،
 جدا يکديگر از را جامعه مختلفی ها بخش گونی،اگون و تنوع كه آنجا از .است

 2كند. می تهديد بالقوه طور به را جامعه ،ديگران نکردن مدارا و لتحّم  ،كند می
 به آيه 39 تعداد كريم، قرآن در كه بس همین ،«تحّمل» بحث اهمّیت در

 پذيرش بار،41 لّم تح ۀكلم همچنین 1است. پرداخته تحّمل و صبر موضوع
 لتحّم  بار،00 صبر وی بردبار حلم، ،بار04 آنان بخشش و ديگران اشتباه

 4.است شده تکرار البالغه نهج در بار 0 مدارا و نرمی رفق، بار، 4 عقايدمخالف
 كه جايی تا كنند می توجه تحّمل تاهمیّ  به نیز المللی بینی ها سازمان

                                                           
 .222، ص 5شناسی سالمت، ج  ن ئو، روا. ام. رابین ديمات4

 .5ـ  52 ، ص21معرفت. ش  ، مجلۀ«از منظر دين تسامح و تساهل»، ی. محمد فوالد0

نامۀ تربیـت اسـالمی،  ، فصل«مفهوم صبر در قرآن...». بابک شمشیری و علی شیروانی شیری، 9
 .23ـ  31، ص 52ش 

نامۀ مـديريت اسـالمی،  ، دوفصـل...«بررسی تحمل و مدارا». علی نصر اصفهانی و همکاران، 1
 .552ـ  52، ص 0ش 
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  3كند. می ماعال «مدارا سال» را 4330 سال يونسکو
 كلید را آن حافظ دارد. طوالنی ای سابقه مدارا و تحّمل نیز ما ادبیات در

 :گويد می و شمارد می «گیتی دو آسايش»
 آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است

 

 
 2با دوستان مروت، با دشمنان مدارا 

 

 تحّمل عرصۀ

  فردی عرصۀ. 1

 در دانست. عصر سورۀ تحّمل، دربارۀ را قرآن های بیان بهترين از يکی بتوان شايد
 مگر است؛ نابودی و خسران معرض در انسان كه كند می بیان خداوند سوره، اين

 اصل چهار اين هستند. برخوردار بنیادی و اساسی اصل چهار از كه كسانی
 كه آنچنان تحّمل. و صبر و جويی حقیقت صالح، عمل ايمان، از: اند عبارت
 و وسیع معنی عصر، سورۀ در «تحّمل و صبر» ،ندا گفته مفسران برخی

 در صبر هم و شود می شامل را عبادت و اطاعت بر صبر هم كه دارد ای گسترده
 1ناگوار. حوادث و مصائب برابر در صبر هم و گناه و معصیت های انگیزه برابر

  گناه برابر در تحّمل .1

 گناه مقابل در تحّمل به را انسان خداوند كه دارد وجود متعددی آيات قرآن در

                                                           
 م. 5331. يونسکو، كاهش آستانۀ تحمل، 4
 .33. ديوان حافظ، ص 0
الّصـْبُر »نقـل شـده اسـت:  اساس حديثی است كه از رسول اكرم بر ،بندی . اين نوع تقسیم9

یَبة  َو  : َفَصْبر  َعَلی اْلُمص  َیة  َص  َصْبر  َعَلی الّطاَعة  َو  َثالث  فسیر )محسن قرائتی، ت .« ...ْبر  َعن  اْلَمْعص 
 (111، ص 2، ج نور
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اُلوا  » خواند: میفرا معصیت و ِإّنك   ق 
 
نت   أ ال   ُیوُسُف  أل   ا   ق  ن 

 
ا و   ُیوُسُف  أ ذ  ِخي ه 

 
د   أ ّن  ق   م 

ا الّلهُ  ن  ي  ل  ن ِإّنهُ  ع  ّتِق  م  ِبر  ی   و   ی  ِإّن  ص  ر   لُیِّضيُع  الّله   ف  ج 
 
ِسِنين   أ ُمح   3«.ال 

 معاصی از باشد، متقی كس هر» است: گفته هآي اين تفسیر در رازی ابوالفتح
 رنج ـ تعالی ـ خدای محارم، از كند صبر و آورد بجای را واجبات بپرهیزد،

 2«.بدهد... را ايشان مزد و نکند ضايع را نیکوكاران

 عبادت و اطاعت در تحّمل. 2

 صبر به عبادت های سختی برابر در را مؤمنین و پیامبر متعددی آيات در خداوند
ُب » :كند می وتدع اِت  ر  او  ِض  الّسم  األ  ر  ا و   و  ا م  ُهم  ن  ي  هُ  ب  ُبد  اع  ِبر   ف  ّط  اص  ِتِه  و  اّد  ل   ِلِعب   ه 

ُم  ل  ع  ُه  ت  ِمًيا ل   1«.س 
 كردن صبر» است: آمده چنین آيه اين تفسیر در میبدی، «االسرار كشف» در

 صبر بر منمؤ و است كننده خسته و سخت عبادت آنکه بر است دلیل عبادت، بر
 4«است. آيند ناخوش و سختی به مقرون صبر زيرا شده؛ امر آن بر

 مشكالت و مصائب برابر در تحّمل. 3

 مانند مشکالت، و حوادث برابر در را مسلمانان قرآن آيات بعضی در خداوند
 از را ها قلب كه حوادثی آمدن پیش و دارايی و اموال رفتن دست از عزيزان، مرگ

 پايداری و صبر به آورد، می همراه به فقر و گرسنگی و ندك می لبريز خوف
ّنُكم   و  » :خواند میفرا ُلو  ب  ن  يء   ل  ِف  ِمن   ِبّش  و  خ  ُجوِع  و   ال  ص   و   ال  ق  واِل  ِمن   ن  م   و   األ  

                                                           
 .32. يوسف: آيه 4
 .222، ص 1، ج روح الَجنان و روح الِجنان. ابوالفتوح رازی، 0

 .11. مريم: آيه 9

 . 21، ص 1، ج براراأل ةكشف االسرار و ُعدّ . رشیدالدين میبدی، 1
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ُفِس  ن  راِت  و   األ   ّّشِر  و   الّثم  . ب   اين مقابل در پايداری و استقامت 3«الّصاِبرین 
 به را انسان و گردد می روح نهفتۀ استعدادهای شدن فتهشک موجب دادها، روی
 نام به پسری و بود نشین باديه زنی عقیل ام .دهد می پیوند كمال منبع يا خدا

 وارد اش خانه به میهمان دو روزی .برد می چرا به را شترانشان كه داشت «عقیل»
 و افتاده چاه به پسرت شتران، ازدحام اثر بر كه آوردند خبر حال همان در .شدند
 به برساند، میهمانان اطالع به را موضوع آنکه بدون عقیل ام .است سپرده جان
 درست خويشان و میهمانان برای طعامی و ذبح را گوسفند  اين» :گفت آور پیام
 و شدند باخبر او پسر شدن كشته ماجرای از میهمانان غذا، خوردن از پس «.كن

 آيا» :گفت میهمانان به عقیل ام كردند. تعجب زن اين عالی روحیۀ و صبر از همه
 تسلی مرا آن تالوت با و بداند چیزی خدا كتاب از كه هست كسی شما میان در

ّّشِر  و  » :كرد تالوت را آيه دو اين حاضران از يکی «دهد؟ ین   ب  آ اّلِذین   الّصِبِر  ِإذ 
ُهم ت  صاب 

 
ة   أ اُلوا   ُمِصيب  ِه إل   ِإّنا و   ِلّلِه  ِإّنا ق  ِئك   راِجُعون   ي  ل  و 

ُ
ِهم   أ ي  ل  وات   ع  ل  ّبِهم   ِمن ص   و   ر 

ة   م  ح  ِئك   و   ر  ل  و 
ُ
ُدون   ُهُم  أ ت  ُمه   كه آنان را، صابران ده بشارت (!محمد )ای 2؛ال 

 و ايم آمده او فرمان به و خدا از ما گويند می و شوند می بال و مصیبت دچار وقتی
 هستند پروردگارشان رحمت و دعا مشمول ااينه .كرد خواهیم رجوع او سوی  به
 «اند. گان شده هدايت ايشان و

 :كرد عرض و برداشت دعا به دست آيات، اين شنیدن با ديده مصیبت عقیل   ام
 صبر و شکیبايی از داشتم، مسئولیت و ای فرموده آيه اين در آنچه به من !خدايا»
 «.كن عمل ای، داده وعده صابران به كه را آنچه هم توک اين .كردم عمل قضا به

برای كه است محمد حضرت او ماند، می باقی كسی اگر» :گفت آن از بعد
                                                           

  .151. بقره: آيه 4
  .156 : آيهبقره .4
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 3«.ماند می باقی امّتش
 اشاره آنها از برخی به كه دارد هم آثاری تحمل و صبر كه است گفتنی

 شود: می
 جسمانی و روانی سالمت ـ

 در آن تأثیر و گذشت و تحّمل دربارۀ ای گسترده تحقیقات گذشته، دهۀ در
 مستقیم تأثیر بیانگر گرفته، صورت های پژوهش اغلب و شده انجام روان سالمت

 نشان تحقیقات اين 2است. بوده روان سالمت در اثرگذار ابعاد با گذشت و تحّمل
 و پرخاشگری افسردگی، اضطراب، كاهش در گذشت، و تحّمل كه دهد می

 كه است داده نشان شواهد همچنین است. مؤثر رفتاری ـ عاطفی اختالالت
 دارد. قراری روان فشار تحّمل با افراد مقابلۀ شیوۀ تأثیر تحت بیشتر ی،روان سالمت

 های بیماری برخی تشديد يا بروز كه اند دريافته دانشمندان ديگر، سوی از
 روانی حاالت از و... آسم سرطان، قلب، كرونر، عروق بیماری مانند جسمانی،

 های بیماری از ای پاره تشديد يا بروز عامل خشونت ابراينبن 1است؛ متأثر فرد
 تجويز اسالم سوی از كه است دارويی مدارا، و تحّمل و است جسمانی و روانی

 است. شده
 آسايش و آرامش ـ

 منافع تزاحم از كه است آمیخته هايی نزاع و ناماليمات با اجتماعی زندگی

                                                           
 .23والد، ص األ و ةحباأل فقد عند ادؤالف مسکن ثانی، شهید .4
، 25، مجلۀ حوزه و دانشـگاه، ش «رابطۀ عفو و گذشت با میزان اضطراب...». غباری بناب، 0

 .11ص 
هــای  ، پژوهش«تحلیــل رابطــۀ خصــومت و خشــم بــا...». بهنــام بهــراد و يداللــه رســتگاری، 9

 .3، ص 5شناختی، ش  روان
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 و تحّمل اغماض، غالباً  عی،وض چنین در .شود می ناشی يکديگر با افراد
 است. زندگی در آسايش و آرامش از برخورداری راه تنها سعۀصدر،

 فرموده اشاره واقعیت اين به آمیز حکمت و كوتاه كالمی در امیرالمؤمنین
 3«بود. نخواهی خرسند هرگز وگرنه كن؛ تحّمل را آزار و رنج» است:
 روزی فزونی و بركت ـ

 زيادی و بركت خیر، موجب اخالقی خوش و ارامد اسالمی، های آموزه در
 مدارا، در همانا» :فرمايند می اسالم گرامی رسول است. شده معرفی روزی
 محروم خیر از باشد، محروم مدارا فضیلت از هركس و است بركت و زيادی
 ،اخالقی خوش و نیکی و مدارا همانا» :اند فرموده نیز كاظم امام 2«ماند.

 با مدارا كه است بديهی 1.«دهد می افزايش را روزی و سازد یم آباد را سرزمین
 از اجتماعی، اعتبار و اعتماد كسب نتیجه، در و آنان با معامله حسن و مردم
 ها، بدی تحّمل است ممکن آن، بر افزون است. روزی كسب اسباب ترين مهم

 باشد. نیز روزی افزايش و بركت معنوی و غیبی عوامل از
 پردازيم: می آن ايجاد كارهای راه به صبر، آثار بیان زا پس اينجا، در

 فردی تحّمل ايجاد كارهای راه

 و رنجش از تر عظمت با را خود ذات و بزرگ را خود روح انسان كه آنگاه ـ
 موجب و نکرده دلتنگی و ضعف احساس ديگر ببیند، فرومايگان از دلتنگی

 شايستۀ كه بیند می محرومانی ار آنها بلکه ؛گردد مین جويی انتقام و توزی كینه
 .اند بخشش و ترّحم

                                                           
 .052البالغه، حکمت   صالح، نهج. صبحی 4

 .12ای از اصول كافی، ص  اصغر خسروی شبستری، خالصه . علی0

 .231العقول، ص   شعبه حرانی، تحف . ابن9
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 آفرينش، جهان هدفمندی نیز و الهی پاداشهای و واپسین روز به اعتقاد ـ
 دارد. پی در را غضب و خشم بردن فرو و مخالفان آزار تحّمل سهولت

 و مؤمنان روحی تقويت برای عمران، آل سورۀ 401 آيۀ در كريم قرآن ـ
 دهد می دستور مخالفان، آزاردهندۀ سخنان برابر در آنان لتحّم  میزان باالبردن

 سازند. پیشه تقوا و صبر
 بايد است. مستمر مراقبت و تمرين نیازمند آدمی، در تحّمل قدرت رسوخ ـ
 و كند پرهیز منفی های واكنش و خشونت اعمال از امکان حد در تا بکوشد انسان

 .آيد میدر مثبت عادتی صورت به خشم بر تسلط تدريج به كار، اين تکرار با
  :فرمايد می باره اين در امیرمؤمنان

 است اندک چه وادار؛ بردبارى به را خود نيستى، بردبار اگر»
 3«نشود! آنان جملۀ از و كند گروهى همانند را خود كه كسى

  خانوادگى عرصۀ .2

 آنها انمی را الفت و داده قرار يکديگر آرامش مايۀ را زن و مرد متعال، خداوند
 همسر با مهربانی و خلقی خوش آنها، وظايف ترين مهم از است. ساخته برقرار
  :فرمايد می باره اين در سجاد امام .است

 هرچند كن. نرمى او با و دار گرامى را او كه... است اين زن حق»

 مهربان او با كه است اين تو بر وى حق است، تر واجب او بر تو حق

 2«ببخشى. را او كرد دانىنا اگر و ...و باشى

                                                           
 .531، حکمت البالغه نهج صبحی صالح، . 4

نامه كارشناسی  ، پايان«شناسی ن بررسی خشونت و مدارا از ديدگاه اسالم و روا». زهرا رودباری، 0
 .02، ص ارشد
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 داشته كريمانه و مؤدبانه برخوردی كه است آن زوجین وظیفۀ اساس اين بر
 مقابل در و بکوشند آنها رفع در و گرفته ناديده را يکديگر های لغزش باشند،

 قرار گذشت مورد را يکديگر و داشته تحّمل و صبر ديگری خلق سوء يا بدرفتاری
 .دهند

 بیشترين كه هستند كسانی اولین والدين متعال، خدای از پس همچنین
 و حوصلگی كم اثر در است ممکن فرزندان دارند. انسان گردن بر را حقوق

 در شود. والدين ناراحتی موجب كه دهند بروز خود از ناپسند رفتاری صبری بی
 گیرد صورت نبايد آنها به حرمتی بی كمترين كه دهد می دستور مجید قرآن اينجا

 بنابراين كنند؛ ناراحتی احساس والدين كه كنند رفتار طوری نبايد دانفرزن و
 و مهربانانه گفتاری با بپرهیزند، نامؤدبانه تعابیر ترين كوچک از بايد فرزندان

 .دهند خرج به آنها برابر در را فروتنی نهايت و كنند برخورد والدين با بزرگوارانه
 و تربیت را آنها والدين چگونه كه خود یكودك دوران يادآوردن به با بايد فرزندان

 آنها برای الهی درگاه به و كرده تحّمل را آنان نمايند، رشد تا اند كرده سرپرستی
 .كنند خیر دعای
 سبب اين به درگذرند. خود فرزندان اشتباه و خطا از بايد نیز والدين طرفی، از

 باره اين در سجاد امام دارند. فراوان ناپختگی و اندک تجربۀ آنان كه
  :فرمايد می

 از گذشت آموزش، و پرورش او، به مهرورزى خردسال حق اما»
 خطاهاى پوشى پرده و او به كمک او، با نرمش او، اشتباهات

 او با مداراكردن باعث نيز و است توبه سبب آن زيرا اوست؛ كودكى
 3«است. تر نزديک او رشد به اين كه اوست ننمودن تحريک و

                                                           
 .01. همان، ص 4
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 خانواده در تحّمل آثار

 است. آنان میان در محبوبیت كسب خانواده، با مدارا و تحّمل مثبت آثار از
 در و سازد می ارزش بی و پست آنان نظر در را آدمی خانواده، افراد با درگیری
 صادق امام .بخشد می بزرگی و شخصیت وی به بردباری، مقابل،

 :فرمايند می
 اگر و باش مخونر باشى، محترم و گرامى خواهى مى اگر»

 3«دار. روا خشونت گردى، ذليل و خوار خواهى مى

 امام از روايتی در .گردد می فرد به آنان جذب موجب خانواده با مدارا بنابراين
 آنان جذب را، خانواده با مدارا و تحّمل دلیل ايشان كه است شده نقل صادق

 2«داند. می دين سوی به

  تحّمل ايجاد كارهای راه

 .اسـت زوجـین میـان در تحّمل قدرت افزايشی برا مؤثر اهی ر نواده،خا آموزش
 دارنــد دوســت چنانکــه كننــد؛ لتحّمــ را يکــديگر كــه بیاموزنــد بايــد زوجــین

 دوست كه روشی به ،ديگران با رفتار يعنی تحّمل .كنند لتحّم  را آنان همسرشان،
 خانوادۀ فرهنگ و رسوم و آداب كه فرابگیرند بايد زوجین .شود رفتار شما با داريد

 بايـد بنـابراين است؛ متفاوت خودشان، خانوادۀ فرهنگ و رسوم و آداب با همسر
 را همسـر رفتـار و نشـده سوءتفاهم دچار تا باشند داشتهيکديگر دربارۀ اطالعاتی
 اقــدام، هرگونــه از بــانوان، خصوصــاً  زوجــین بايــد طرفــی از نکننــد. ســوءتعبیر

 جـاری زبـان بـر را كالمـی هر و بپرهیزند خشم حالت در داوری و گیری تصمیم
 نشود. ايجاد شوهرانشان، و خود میان در كشمکش و اختالف مقدمات تا نسازند

                                                           
 .191 ص الکافی، کلینی، .4

 .131 ص ،15 ج ،بحار األنوار جلسی،حمدباقر مم .4
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 رفتــاری انســانی هــر و دارد وجــود انســانها بــین در تفــاوت كــهبــديهی اســت 
 ديگـران بـا را خود زندگی و برد لذت تفاوتها اين وجود از بايد دارد. فرد منحصربه

  نکرد. مقايسه
 و خطاها است ممکن ها انسان همۀ معصوم، از غیر به كه دانیم می
 و ها لغزش بايد كنند، می زندگی هم با كه نفر دو باشند. داشته يیها لغزش

 بخواهند خانواده اعضای اگر نمايند. تحّمل را آن و بخشیده را يکديگر خطاهای
 قطعاً  كنند، دنبال را همديگر های لغزش و كنند گیری سخت يکديگر دربارۀ
  پاشید. خواهد هم از آنها زندگی

 شوند مرتکب را لغزشی يا خطا شما شوهران است ممکن محترم! های خانم
 شما به غصب، و خشم روی از و...، روزانه كار خستگی اثر بر است ممکن يا

 پسند مورد كه بکنند كاری يا و بیايد بیرون دهانشان از ناسزايی يا كنند اهانتی
 را وی رفتار بزند! سر است ممکن مردی هر از هايی لغزش چنین شد؛نبا شما

 هم عذرخواهی اگر ببخشید. را او شد، پشیمان خود كردار از وقتی و كنید تحّمل
 وی وجدان شکنجۀ باعث برخورد، روش اين كه كنید پیشه صبوری ننمود،
 و مشو می كوچک كنم، سکوت من اگر كه كرد فکر طور اين نبايد شد. خواهد
 نیست؛ چنین هرگز .شود می مسلط من بر و كند می پیدا بیشتری جرأت شوهرم

 سالمت حفظ و است شوهرداری لوازم از و عاقالنه كاری عمل، اين بلکه
 احساس و بیند می همسرش در نقصی زنی اگر 3است. مربوط آن به خانواده

 را رفتار نآ و بپذيرد نقص همان با را همسرش نیست، اصالح قابل كه كند می
 تحّمل با شود می و اند اغماض قابل ها عیب بیشتر نمايد. تحّمل و گرفته ناديده
  كرد. زندگی خرم و خوش آنها،

                                                           
 .23. ابراهیم امینی، همسرداری، ص 4
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  اجتماعى ۀعرص .3
 های سلیقه و ها انديشه آن، افراد كه است آن گرو در منسجم جامعۀ ايجاد

 با و درگذرند هكريمان اخالق با سفیهانه، برخوردهای كنار از و تحّمل را مختلف
  سازند. بدل محبت به را ها كینه تحّمل،
  :كنند می نقل خدا رسول از صادق امام

 كسى از گذشت نگويم؟ شما به را آخرت و دنيا اخالق برترين آيا»
 به نيكى و بريده تو از آنكه با پيوند و رواداشته ستم تو بر كه

 محروم را تو كه كسى به بخشش و كرده بدى تو با كه شخصى
 3«است. ساخته

  فرمايد: می كريم قرآن
ُفوا و  ...» ع  ي  ُحوا و   ل  ف  ص  ي    ل 

 
ن   لُتِحُبون   أ

 
ِفر   أ غ  ُكم   الّلهُ  ی  ُفور   الّلهُ  و   ل   غ 

حيم    لغزش و خطا از پس ببخشد؟ را شما خداوند ندارید دوست آیا 2؛ر 

  «درگذرید. دیگران

  :فرمايد می پیامبر به خطاب خداوند
ِبر  » اص  ِم  ف  ّبک   ِلُحك  ُكن   و   ر  صاِحِب  لت  ُحوِت  ك   ُهو   و    ناّدي ِإذ   ال 

ُظوم   ك   حكم خاطر به آزارشان، و انكار بر خدا!( رسول )اى 1؛م 
ل خود، خداى  در خشم از كه مباش يونس مانند و كن تحم 
ت عذاب  ماهى، بطن ظلمت در و پشيمانى از بعد و كرد تعجيل ام 

  «خواند. را خدا دوهان و غم حال به

 فردی، بین تعامالت و اجتماعی زندگی در تحّمل كه كند می بیان كريم قرآن
  دارد. بسیاری اهمّیت

                                                           
 .12ای از اصول كافی، ص  اصغر خسروی شبستری، خالصه . علی4

 .00. نور: آيه 0

 .21. قلم: آيه 9
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  فرمايد: می پیامبر به خداوند
ا» ِبم  ة   ف  م  ح  ُهم   ِلنت   الّلِه  ّمن   ر  و   و   ل  ًظا ُكنت   ل  ِليظ   ف  ِب  غ  ل  ق  ُّضوا   ال  نف   ل 

ِلك   ِمن   و  ُف  ح  اع  ُهم   ف  ن   نرمخو آنان با الهى، )بركت( به پس 3؛...ع 

  بودى، دل سخت و تندخو اگر و شدى پرمهر( )و
 
 اطراف از قطعا

 آمرزش برايشان و درگذر آنان از پس شدند. مى پراكنده تو

ل قدرت پيامبر اگر ديگر، عبارت به «بخواه..  گذشت و تحم 

  نداشت،
 
 دين زمان، آن خشن جامعۀ ميان در توانست مىن قطعا

 دهد. رواج را خدا

  تحّمل آثار

 دوستی و محبت به ها دشمنی و ها كینه تبديل جامعه، در تحّمل آثار از
 روانی و روحی آثار او در قطعاً  ،بیند می خوبی و كرده بدی كه كسی است.
 خواهد پشیمان خود، بد رفتار از را او و كرد خواهد نرم را دلش و گذاشته زيادی

 مسلمانی انسان هر بر آنان با معاشرت كه هايی گروه ترين يکنزد از كرد.
 امام گفتۀ به كه هستند او همسايگان و خويشاوندان بستگان، دارد، ضرورت

 و اضطراب و كنند می حمايت او از كه هستند گروهی ترين بزرگ علی
 .اشندب می مردم ترين پرعاطفه او به ها مصیبت هنگام در و زدايند می را او ناراحتی

 از همسايه كردند گمان بعضی كه فرمود سفارش همسايه دربارۀ آنچنان پیامبر
 .برد می ارث همسايه
  :فرمايند می كاظم امام

 خوددارى همسايه آزار از كه نيست اين به تنها همسايگى خوش»

                                                           
 .513. آل عمران: آيه 4
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  3«ورزى. شكيبايى نيز او آزار بر كه است آن بلكه كنى؛

 حّق  از امور، يافتن سامان سبب به كه را كسی پاداش خداوند همچنین
ن  ...» است؛ گرفته برعهده خود درگذرد، اش شخصی م  فا ف  ح   و   ع  ل  ص 

 
ُرهُ  أ ج 

 
أ ي ف  ل   ع 

 جامعه، انسجام مايۀ كه گذشتی سبب به شده، ضايع او از حقی گرچه 2«...الّلِه 
 فضل از را او پاداش خداوند است، آرامش و محبت افزايش ،ها كینه شدن كم
 خشمش اينکه دلیل به صادق امام فرمودۀ به و است گرفته برعهده پايانش بی
 1.سازد می لبريز خويش خشنودی از را دلش قیامت در خداوند نکرده، اعمال را

 

                                                           
نامۀ كارشناسی  ، پايان«شناسی ررسی خشونت و مدارا از ديدگاه اسالم و روانب». زهرا رودباری، 4

 .22ارشد، ص 

  .22. شوری: آيه 0

 .012. كلینی، اصول كافی، ص 9





 

 

 

 زنان های آرایش شناسی آسیب

 *یفسمعصومه محمدی 

 مقدمه

بسیار  آرايش، امری فطری و طبیعی است. گرايش فطری زن به آرايش، آثار روانی
میلی به آراستگی و آرايش نیز، نشانۀ اختالل  مثبتی برای وی دارد. از طرفی، بی

شخصیتی در فرد بوده و افراط در آن نیز مشکالت فراوانی برای فرد و جامعه 
كند. دربارۀ آرايش زنان، بايد دو مطلب از هم تفکیک شود: اول آرايش  فراهم می

دادن خود به ديگران و  ی آرايش برای نشانزن در محیط خانه و برای همسر، ديگر
حضور در عرصۀ عمومی. دربارۀ مطلب نخست، اسالم با خودآرايی و زينت 
زنان مخالفتی ندارد و در مواردی، آنان را به اين مسئله سفارش كرده است؛ اما 

های عمومی كامأل  گری در مکان دربارۀ مطلب دوم، اسالم با خودآرايی و جلوه
و با آيات و روايات ارزشمندی، زنان را به اين امر مهم متوجه مخالف بوده 

زدن مو،  گیری از مسواک و شانه سازد. بر اين اساس، پوشیدن جامۀ زيبا، بهره می
بو بودن، استفاده از انگشتر و آراستن خويش در محیط خانه و هنگام  خوش

اسالم،  درواقع اصل آرايش و آراستگی در است.عبادت، جزء مستحبات مؤكد 
                                                           

 شناسی. كارشناس ارشد جامعه *
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ای پسنديده و نیکوست و در آن تفاوتی میان زن و مرد نیست. اما پرسش  مسئله
اين است كه آيا زن به حضور در عرصۀ عمومی و محل رفت و آمد محرم و 

 نامحرم مجاز است كه آرايش خود را در معرض ديد همگان قرار دهد؟

 جايگاه زيبايى و آرايش در اسالم

و  1توجـه بـه زيبـايی چهـره 2آراستن ناخن، 3كردن،بو  در روايات متعددی خوش
از يک سو و لزوم آراستگی شوهر بـرای زن از سـوی ديگـر مـورد  4رنگ موی زن

توجه قرار گرفته است كه مجموع اين روايـات، از توجـه اسـالم بـه ايـن نیـاز زن 
همسـر خـود ازاینکهبرااییررازنانهایدینی،حکايت دارد. همچنین در آموزه

كـردن در آيـات و  . دين مبین اسالم، بـه آرايـش و زينـتاندنند، منع شدهزينت ك
روايات فراوانی پرداخته و زنان را تشـويق كـرده كـه در مقابـل همسـر و در بسـتر 

 سازند. های خوش مزين  خانواده، خود را به زيورها و بوی
ونـه قرآن كريم در دو آيه تحت عنوان تبرج، زنان را از حضور در جامعه با هرگ

های  شود و پیام آرايش نامتعارف كه سبب ارتباط گفتاری آنان با مردان نامحرم می
جـا خطـاب بـه زنـان  كند، نهی كرده اسـت. در يـک فاسدی به مردان منتقل می

ّرجاُت »فرموده است:  ب  ُر ِنساِئُكم الُمت  بدترين زنـان شـما كسـانی هسـتند كـه  5؛ش 
در آيۀ ديگر نیـز كـه دربـارۀ پوشـش زنـان « دهند.زيور و زيبايی خود را نشان می

زنان)درباابرانامرامرانببرا6؛ةَغیِر ُمَتَبِرجات ِبزینَ »فاماید:سالمند است، می
                                                           

 .522، ص 52، ج بحار األنوار محمدباقر مجلسی، .4

 .522، ص 0ج  ،ةعیوسائل الش ،یعامل حّر  .0
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در جای ديگر نیز چنین آمده اسـت: « هایشانخودنمایینکنند.هاوآرایشزینت
ُرج  الجاِهلّيه ا» ب  ُرُجّن ت  ب  رن  فى ُبيوِتُكّن و  لت  هایترانبنشررنردوو در خانه 3؛ألولىو  ق 

يکـی از « جاهلیت پیشین، آرايـش و خـودآرايی مکنیـد. آرامبگرایدوماننددورۀ
طور طبیعی  های اين دستور قرآنی و اسالمی، اين است كه چون بانوان به حکمت

اند كـه غالبـأ مظهـر جمـال و زيبـايی و مـردان نیـز مظهـر ای آفريده شده گونه به
هـای بـانوان، زمینـۀ  دلدادگی هستند؛ از اين رو آشـکار كـردن زينـتشیفتگی و 

زنـان عـرب، »گوید:شهید مطهری می کند.تحريک شهوت جنسی را ايجاد می
کادندوباایاینکهبفهمانندخلخالقرمتیدارند،پرایمعموأل خلخال به پا می

فرمـود. از ايـن . آيۀ كريمه از اين كار هـم نهـی کوفتندرا محکم بر زمین می خود
گرادد،ماننردتوانفهمردهاچرزیکهموجبجلبتوجهمرادانمریدستور می
عطرهای تند و همچنین آرايشاستعمال .های جالب نظر در چهره، ممنوع اسـت

طور كلی، زن در معاشرت، نبايد كـاری كنـد كـه موجـب تحريـک، تهیـیج و  به
  2«جلب توجه مردان نامحرم شود.

 شياز لوازم آرا زنان ۀستفادا بر  رمؤث عوامل

دربارۀ آرايش زنان، ذكر دو عامل حائز اهمیت است؛ عوامل خانوادگی و عوامل 
فرهنگ اجتماعی. در ابتدا به عوامل خانوادگی كه شامل مواردی، همچون: 

است، مطرح  اعتماد به نفس كاذبو  خانواده زیرآمینگاه تحق، حاكم بر خانواده
 یتهاجم فرهنگرسی عوامل اجتماعی كه دربرگیرندۀ شده و در بخش دوم، به بر

ی است، بررسی امروز ۀجامع طيشرا ی وچشمچشم و هم يی،گرامصرف ،غرب
 شوند كه توجه به هر يک از اين عوامل، در نوع خود بسیار ارزشمند است.می

                                                           
 .02احزاب: آيه  .4

 .521مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص  .0
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 عوامل خانوادگى

 توجهیوالدین()بى فرهنگ حاكم بر خانواده. 1

عدم كنترل فرزندان، يکی از علل گرايش جوانان به اين  رفتار نادرست والدين و
 ،زیفرهنگ حاكم بر خانواده و جامعه ن ادشده،يل امافزون بر عمعضل است. 

كنند كه مورد  یرشد م یطیافراد در مح یدر نوع رفتار افراد دارد؛ وقت يیبسزا ریثأت
 ینسبخود قرار گرفته و از استقالل  ۀخانواد یاعضا یو توجه كاف تیاهم

 كنند یتالش م انیاطراف دأيیجلب نظر و ت یبرا یتر كم زانیم برخوردار هستند، به
مادر و خواهر  بزرگ  یوقت» كردن، خود را منصۀ حضور بگذارند. كه با آرايش

كنند  یاستفاده م شيكودک هستند، از لوازم آرا یالگوها نيتر یخانواده كه از اصل
 ،دهند ینشان نم ليوسا نيوجوانشان از افرزند ن ۀبه استفاد زین یتیو حساس

كنند و  یفراهم م یراحت به ی،شياز لوازم آرا اجوانان ر اد  يز ۀاستفاد ۀنیدرواقع زم
و پوشش  شيآرا 3.«ندكن یم محروم شياو را از كشف استعدادها ۀشيذهن و اند

 تأثیر سوء فراوانی دارد كه ،جوان بالغ ايخواهر نزد نوجوان  اينامناسب مادر 
میبعدها گريبان خانواده گرا  ،گريکدي یزن و شوهر برا شيهرچند آراشود.

 یا است كه در خانواده نيقابل ذكر ا ۀنکت ،استاسالم  هیالزم و مورد توص یامر
 اي ابديبه حداقل ممکن كاهش  یستيها با آراستن نيبالغ، ا ايبا فرزندان نوجوان 

جوان  یبرا تواند یم ،امور نيا دنيد رايز ؛دور از چشم آنها اعمال گردد
 ايدانسته ـ  مادران یكه گاه دهد ینشان م یعلم یها یباشد. بررس كننده کيتحر

حفظ  یبرا ديبا ،خانم کي 2دارند. ریو انحراف فرزندان تأث  کيدر تحر ـ ندانسته
                                                           

ه افراطـی از لـوازم شناسی اسـتفاد خواهد از همه زيباتر باشم؛ آسیب معصومه محمدی سیف، دلم می .4
 .2، ص5232ماه  ، دی022آرايشی و بهداشتی و تأثیر آن بر خانواده، ماهنامه پیام زن، شماره 

 .35كودكان، ص  یخانواده و مسائل جنس ،یقائم . علی0
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 یزندگ تیاز مسئول یبخش بزرگ رايز ؛اش تالش مضاعف داشته باشد خانواده
قرآن كريم نیز، برای حفظ كرامت زنان و  هاست. انمخ ۀهدعبر يیزناشو

در برابر همسر به انجام کندکهبایدوظایفخودرانشدن آن، توصیه می مخدوش
رساند. آرايش و زيبايی را بايد در محیط خانه و برای همسر انجام داد تا كانون 
خانواده، گرم و پرنشاط بماند و حتی در صورت خودداری زن از وظايف، 

 فرمايد:  توان او را مجبور كرد؛ همچنان كه خداوند نیز چنین می می
ّضاِج » م  ُجُروُهّن ِفي ال  ِعُظوُهّن و  اه  ُهّن ف  خاُفون  ُنُّشوز  ِإن  و  الَّلِتي ت  ِرُبوُهّن ف  ِع و  اض 

ِبيراا  ِلًيا ك  ِبيَلا ِإّن الّله  كان  ع  ِهّن س  ي  ل  ُغوا ع  ب  َلت  ُكم  ف  ن  ع  ط 
 
زن بايد از ابراز  3«.أ

ها دوستیدرهمۀانسانهایجسمیخوددرجمعبپاهرزدواگاچهزیباییجاذبه
فطری و انکارناپذير است، زن از همۀ اين ترفندها، تنها بايد برای جذب همسر 

های خدادادی، در جذب نامحرم و  خود بهره بگیرد و حق ندارد از اين بخشش
امر، در پايان به از میان رفتن كرامت انسانی او و  بیگانه استفاده كند؛ چراكه اين

جامعۀ پیرامونش خواهد انجامید. زن تنها در حضور محارم و در خانه حق 
و میدان  2خودنمايی دارد؛ ولی نه بسان زنان دورۀ جاهلیت در كوچه و بازار

خواندن، مردان را بادندتاباآوازدر عصر جاهلیت، زنان را به جنگ می 1جنگ!
                                                           

در  [بعـد]پندشـان دهیـد و  [نخست]و زنانی را كه از نافرمانی آنان بیم داريد، : » 22 هآي :نساء .4
اگر شما را اطاعت كردنـد،  ،پس .آنان را بزنید ،[اگر تأثیر نکرد]ايشان دوری كنید و  ها از خوابگاه

 «مجويید كه خدا واالی بزرگ است. [برای سرزنش]بر آنها هیچ راهی  [ديگر]
لَ : »ديفرمایم یثيدر حد رسول خدا .0  وميـ ةأهلهـا كمثـل ظلمـ ریـغ یف ةنيالز یف   ةَمَثُل الّراف 

)ر.ک:  .«اسـت امتیروز ق یکيمثل تار ،كرده نتيشوهرش زریغ یكه برا يیازن  خودنم ؛ةامیالق
 (21 ، ص01 ج ،ریالمعجم الكب ،یالطبران

است زن در برابر همسر خـود تبـرج و خودنمـايی كنـد و در روايات متعددی آمده كه شايسته  .9
نـزد رسـول  ،كنـد یمـ جابر بن عبدالله نقلبپوشد. از تن درآورده و همراه او همراه او لباس حیا را 

ّن َخ : »فرمودند شانيكه ا مينشسته بود الله ُکُم اْلَوُلوُد اْلَوُدوُد اْلَعف   َر یْ إ  َسائ  َها  یف   َزةُ ياْلَعز   َفةُ ین  َأْهل 
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شد كه مردان از صحنۀ درگیری  لیه دشمن تحريک كنند و حضور آنان باعث میع
 3فرار نکنند.

  خانواده نگاه تحقيرآميز. 2

شود و دختران،  یم دهيزنان مسن د انیتر م شیب شيآرا گر،يد یدر كشورها»
مسئله اتفاق  نيعکس ا ران،يكنند؛ اما در ا ینم شيخود را آرا انيدانشجو ژهيو به

 يیبايبه ز شيگرا لیدل ،دختران یستگيخانواده به شا یتوجه یاست. بافتاده 
 گريبه د یتوجه یاست. در واقع، عدم توجه مناسب به دختران و ب یافراط

 دنیشود. رس یم یافراط باشدنيتر دختران به ز شیب شيآنها، سبب گرا یستگيشا
 یكه الگوها  است به خانواده یبه چهارده سال، زنگ هشدار شيحداقل سن آرا

كنند. خانواده، عامل ثبات و سازش  نییرا تب شيمصرف لوازم آرا یرفتار
 نیجامعه، مربوط به هم یها یاز هنجارها و ناهنجار یاریاست. بس یاجتماع

خانواده سالم و امن باشد، به همان اندازه در  طیهرچه مح 2.«نهاد مقدس است
ر مطلوب به جامعه منتقل اثآ نيگذارد و ا یآن، اثر مثبت م یافراد و اعضا یۀروح

در گرو خانواده است. از  یاديز دودسعادت جامعه تا ح ن،يشوند؛ بنابرا یم

                                                                                                                  
َها ا  َمَع  َلةُ یالّذل   َها اْلُمَتَبِرَجُة َمَع َزْوج  ه  یْ َعَلی َغ  ْلَحَصاُن َبْعل  َهـا  ُع یُتط   َتْسَمُع َقْوَلُه َو  یاّلت   ر  َذا َخال ب  َأْمَرُه َو إ 

ْنَها َو َلْم َتَبّذْل َكَتَبُذل  الّرُجل   ُد ير  يُ َبَذَلْت َلُه َما   د،يـبچـه بزا اديـست كه زا یزنان شما كس نيبهتر؛ م 
امـا در  ؛خودش محتـرم و بـاعزت باشـد ۀدر خانواد بوده وو پاكدامن  فیعف وگرم  مهربان و خون

خـود را  ،شـوهرریغ برابـرامـا در  ؛باشد. در مقابل شوهر تبرج كنـد ریضع و حقمقابل شوهر متوا
 ،كند یكه با شوهر خلوت م یحفظ كند. حرف شوهر را گوش كند و امرش را اطاعت كند. هنگام

 (202 ص ،1 ج ی،الکافكلینی، ) .«نکند یبذل كند و كوتاه او به خواهد یآنچه را كه شوهر م
نساءدرقراآنکرای ،، حوزۀ معنايی واژۀبی زينب حسینی و بی یقجو هعلیشاهی قلعابوالفضل . 4

 .22، ص 23 شفصلنامهمطالعاتراهباديزنان،
 یافراطـ ۀاسـتفاد یشناس بیباشم؛ آس باترياز همه ز خواهد یدلم م» ف،یس یمحمدمعصومه  .0

 .2ص  ،022 شماهنامه پیام زن، ، «آن بر خانواده ریو تأث یو بهداشت یشياز لوازم آرا
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باشد، به همان داشته نامساعد و ناهنجار  یطیهرگاه خانواده مح گر،يد یسو
و  یريپذ بیگذاشته و موجب آس یخانواده، اثر منف یاعضا یاندازه بر رفتارها

در خانواده،  زیرآمیتحقی رفتاری الگوهااز طرفی  شود. یم یاجتماع یها اختالل
 یبزرگسال دوران تاكه  است يیبايانجام عمل زی برادر افراد  زهیانگ جاديمنشأ ا

 کند.میفرد از بدنش را فراهم  یتينارضاۀ نیو زم داردادامه  زین

 . اعتماد به نفس كاذب 3

زنان و  نيیاعتماد به نفس پا ن،زنادر  شيبار لوازم آرا عوامل مصرف جنون گرياز د
صورت  ینوجوان نیاز همان سن ايران، . دختران و زنان كشوراستدختران جامعه 

 نشـان دهنـد و بـاتريشان را ز هدانند كه بتوانند چهر یم شيلوازم آرا ازمندیخود را ن
خـود  یجا جيتدر شده و به شتریب ،ازیاحساس ن نيا ،رود یهر چه سنشان باالتر م

دهـد.  یپوسـت مـ یساز جوان یبوتاكس برا قيو تزر کیپالست یاه یجراحرا به 
 ینسـب تيگاه از ظاهر خـود رضـا چیه ايرانی،است كه زنان و دختران  نيمسئله ا

 شيـراآدنبال مصرف لـوازم  يی،آل القادهيا ۀبه چهر دنیرس ید و همواره برانندار
 احسـاس نداشـتننفـس پـايین و  داشـتن عـزتبه اعتقاد پژوهشگران، » هستند.

ی هـا یانجام جراحـ در افراد، احتمال گرايش آنها را بهی و جنسی جذابیت فیزيک
 ثرأنفـس فـرد را متـ توانند عـزت یمی عوامل زياد» 3.«دهد یافزايش م کپالستی

 ۀزمینــ ی،و اقتصــادی مثــل ســن، موقعیــت اجتمــاعی از جملــه عــوامل؛ ســازند
كـه متحمـل  یهستند. افراد جملهاز آن  یشناخت و روان 2یتصوير بدنی خانوادگ

نفـس پـايین و فقـدان  دلیـل عـزت اوقات بـهبیشتر  ،شوند یم يیبايز یها یجراح
 تن بـه ايـن كـار ی،يا كسب توجه عمومی بدنی خود، بدريخت تصورات مثبت از

                                                           
، «کپالسـتی یدر متقاضیان جراح یروان یشناس رخ آسیب نیم یبررس»سهرابی و همکاران،  .4

 .010، ص 2ش فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال سیزدهم، 
2.Body Image. 
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 ،شيـكننـد آرا یبه نفس، تصـّور مـ با گسترش حّس عدم اعتمادزنان  3.دهند یم
 یدارا، باشـد بیـعیهـر چنـد بـ، صورت خود را آناننقص آنهاست.  ۀپوشانند

 یرو یشـيبه استفاده از لوازم آرا ،مشکل نيحل ا یبرا و دانند یبزرگ م یها بیع
 شيبـه نفـس، بـه افـزا تواند عالوه بـر كـاهش اعتمـاد یم سئلهم نيا». رندآو یم

 يیدر آنهـا، كـارآ یفکـر ۀدغدغـ جـاديدختران منجر شود و با ا نیاضطراب در ب
، «خــود»آنکــه بــدن، حامــل   لیــبــه دل نیان را محــدود كنــد. همچنــۀشــسازند

 رهـاییاست، تغ یفرد تيّ گاه هو یتجل و یزندگ یها وهیتفاوت در ش ۀدهند شينما
 یتيّ هـو تهـا و مشـکال یتواند نگرانـ یم ،كردن شيآرا یریبه تعب ايدر ظاهر بدن 
كـه  یمنفـ ی  بدن ريت تصودسته افراد، به علّ  نيرسد ا یبه نظر م. انديافراد را بازنما

 یهـا شيو به آرا تهداش ی خويشهاضعف در پوشاندن نقطه یاز خود دارند، سع
   2.«آورند یم یرو یافراط

 عوامل جمعى 

 تهاجم فرهنگى غرب )جنگ نرم( .1

بهاهامروز يکی از راه آن از مسلمانان باایتسلطبا اسالم دشمنان هاییکه
مه هایایدن پايهكر ، سستجویدمی برنمسلمرناست. در تقوا تاینمانو
حجابی و استفاده از لوازم آرايش و  برای نیل به اين مقصود، ترويج بی ابزار

                                                           
1. Maffei G, Fossati A. [I disturbi di personalità: prospettive della ricerca in 

psicologia clinica per laprassi medica generale]. Ricerche di Psicologia 1997; 
1: 317-27.(French). 

 یافراطـ ۀاسـتفاد یشناس بیباشم؛ آس باترياز همه ز خواهد یدلم م» ف،یس یمحمدمعصومه  .0
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اراده،  ايمان و سست اينجاست كه مردان سست 3خودنمايی زنان مسلمان است.
شوند!عنان اختیار از كف داده و تسلیم تمايالت نامعقول و نامشروع جنسی می

 چقدر بیها خودنمایی بندوبار جنسی در و به دنبال آن روابط بیحجابیو
های ايمان و تقوای افراد سست و ضعیف  جامعه افزايش يابد، به همان اندازه، پايه

گری در شود؛ از اين رو، نتیجۀ طبیعی آرايش افراطی، خودنمايی و جلوهمی
 2ط نامشروعجامعه، چیزی جز تحريکات جنسی و به دنبال آن، افزايش رواب

نخواهد بود. آرايش و خودنمايی زنان،  1جنسی و عاطفی و حتی تجاوز به عنف
ساز خیانت همسران به يکديگر و خیانت، ضربۀ مهلکی بر پیوند زناشويی  زمینه

َرَأٍةّ» :نديفرما یمرسول خدااست. در احاديث و روايات چنین آمده كه  َأَيُةّام 
ّ ِّمن  َّخَرَجت  ُّثَم َّّتَطَيَبت  َّمَتىَّرَجَعت  ِتَها ِّإَلىَّبي  ِجَع َعُنَّحَتىَّتر  ُّتل  َّفِهيَ ِتَها  یهر زن 4؛َبي 

به  یاست تا وقت یمشمول لعنت اله ،خود را معّطر كند و از خانه خارج شود
 .«رگرددخانه ب

 با مستقیم صورت به بصری، و سمعی ابزار از يکی عنوان به ها رسانه امروز
 طرز كه ديگری نهادهای كنار در ها هستند. رسانه ارتباط در ها انسان جان و روح
 هستند قدرتی چنان دارای دارند و برعهده مهمی نقش سازند، می را جامعه تفکر

 هنجارهای ارائۀ راه از ها رسانه .آورند پديد انسان تاريخ در تازه نسلی توانند می كه
 اجتماعی مناسب رفتار ه،شد ارائه رفتار كه كنند می القا افراد به اجتماعی، خاص

                                                           
و»حجرابیبی»تاویجاسپانیا را هرگز فراموش نخواهیم كرد كه دشمن تنها باماجرای اندلس ـ  .4

ی،توانسرتبراانردلساسرالمیلرخودنماییدرمرانزنانونرزتاویجاستعمالمشراوباتالک
 مسلطشود.

2 .Liaisons. 

3 .Rape. 

 .153 و 151ص  ،1ج  ،یفروع كافكلینی،  .1



946    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 

ماهواره، » از اين رو زندگی قرار دهند؛رفتارخوددراست كه بايد آن را سرلوحۀ 
هستند كه ی غیررسمی ها از جمله رسانه ی،خارجی ها اينترنت، فیلم و ژورنال

جامعه داشته باشند و چنانچه بستر ی با نظام فرهنگی ممکن است تعارض جد
از افراد ی گروه، از سوی آنهای رفتاری اشد، الگوهافراهم بی مناسبی اجتماع

 از بسیاری كه است شده سبب ای ماهواره تبلیغات 3.«شود یجامعه پذيرفته م
 بسیار نیز غیردائم های ژل از استفاده روی آورند. زيبايی های جراحی به افراد

 و ینچ كردن برطرف و لب حجم افزايش گذاری، گونه برای آنها از و يافته روايج
 و اروپايی كشورهای در ها ژل اين از استفاده. شود استفاده پوست چروک

سنی ـ  هایتمامی گروه ايران، در باال رواج دارد؛ اما سنین با افراد برای آمريکايی،
 . كنند می اقدام كار اين برای سال ـ هیجده زيریهاویژهبرنخان به

 گرایی. مصرف2

ست. معنای اين عبارت آن است كه در فرهنگ مصرفی، فرهنگ مصرف ا»
دنیای جديد، هستۀ اعمال اجتماعی، ارزش ها، آرزوها و  فرهنگی، ايدههای

يابند تا توسط  شوند و جهت می ها، بیشتر در رابطه با مصرف تعريف میهويت
 رشددرواقع،  2«بینی مذهبی! ديگر ابعاد اجتماعی مانند كار، شهروندی و جهان

 كه به همراه توسعه واست  یمسائل نيتر از مهم یکيی، ياگر مصرف روزافزون
 :گفته است هربا نيا در «مورگان نیج»افراد جامعه شده است.  ریگ دامن ی،فراوان

الزم  شيآرا ،ىاقتصاد تيو امن ىابيشوهر ىرقابت برا در»

الزم  زين ىابيو كار ىرقابت اقتصاد ىبرا اوقات ىاست... گاه

                                                           
كتاب زنان، فصلنامۀ شـوراي فرهنگـی ـ ، «ش آرايش مدهويت انسانی زن در چال»جاه،  رفعت .4

 .515، ص 21ش اجتماعی زنان، 
 .512همان، ص  .0
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 انگرينما كه سكس ىدر بازار رقابت كنند... شياست زنان آرا

خود  ىاقتصاد تيامن ىبرا دياست، زنان با ىدار هيسرماۀ جامع

  1«ى.ابيشوهر اي ىابيشكل كار رقابت كنند؛ خواه به

ستارگان  یزندگ شيدارند و با نما یها نقش اساس رسانه ی،مصرف ۀدر جامع
الگو و گروه  ،اند مصرفتالش دارند آنها را كه قهرمانان  ...و ورزشکاران نما،یس

در  .ندماين قيتشو ،شتریجامعه را به مصرف هرچه ب تاكنند   یمعرف مرجع جامعه
 کيشدن مصرف  یو جهان جيدر ترواول را نقش  نترنتيماهواره و ا ،نیز انیم نيا

 ید تا با رواج ُمدهانكوش یم ،غاتیبا كمک تبل ها . اين رسانهكنند یم یكاال باز
 قیو تلف غیبا تبل دكنندگانید. تولنافراد به وجود آور دررا  یديجد الیام د،يجد

در فراهم آوردن  یو تقاضاها، سع ازهاین گاهيجا رییكاذب و با تغ یازهایگونه ن نيا
 نيگزيرا جا ديا طرح نو و ُمد جديلباس  ها،دارند تا فرد براساس آن یطيشرا

  خود كند. یاساس یازهاین

 چشمى. چشم و هم3

های زيبايی ها و جراحی آرايشگذار در رثااز عوامل  یکي ی،چشم هم چشم ودر 
ن ایوگوها ب گفت در و  آن را انجام داده ،فرد کانيو نزد انیاست كه اطراف نيا
اند كه  گفتهای نیز عده .برخوردار باشند یمناسبرۀ دوست دارند از چهكه  دننك یم

 شانكار نياند و ا كرده زيبايی ملع زینبسیاری از دوستانشان  ،قبل و بعد از آنها
دختران  ،بوده است. درواقع رگذارثا گرانيد یو عمل اجتماع گیری تصمیمدر 

ی دارا ،یاجتماع ۀطبق کيو نه  اند تازه یاعمو اجت یفرهنگی روین کي كهجوان 
ها . آنها با اين جراحیها هستند نشانهۀ مصرف متظاهرانی برا یچشم هم و چشم

اين اندیشندکهگونه می دادن خود به ديگران هستند و اين صدد نشانها، در و نشانه
                                                           

 .35 - 31ص از زنان،  یكش مد و بهره ش،يهنسن، آرا .4
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كه دچار  یفرددهد.  شان را باالتر از اطرافیان نشان میها، پايگاه اجتماعی نشانه
 یماد ۀسيكه دارد، به مقا یاحساس حقارت لیدل هب ،است یچشم چشم و هم

 شود یم ینیب خودكم یگرفتار نوع . چنین فردی،پردازد یم گرانيخود با د یزندگ
 ايدر انجام كار  خواهد یم. او شمارد یمردم خوار و پست م انیرا م يشو خو

احساس  نيبر ا یسرپوش یبه نوع كند یم یبهتر باشد و سع گرانياز د یا نهیزم
. در كند یخود را توانمندتر و بهتر از آنچه هست، قلمداد م ،نیهم رایب ؛بگذارد

 یعیدر حد طب ،باشد يشخو یعیطب یازهاین نیمأل تدنبا ديكه انسان با یحال
 نياز نظر ا .ديها بجو ابزارها و روش نيآنها تالش كند و كمال مطلق را در ا یبرا

 زیآنان ن یو روح یاعتبار تیمطلوب شود، وضع یماد تیدسته افراد، اگر وضع
در  ؛نددان یم یویدن اتيكرامت و اهانت را ماد اریو معک مال رايز ؛شود یبهتر م

آن  یو برا كند یاست كه كسب م یكه كرامت انسان در تقوا و كماالت یحال
و  يیتقوا یاز خداوند و ب یدر دور بايدرا  یچنانکه اهانت و خوار ؛ستین یانيپا

خواهان  یزيو غر یعیطور طب زنان از آنجا كه به خود دانست. ینقص وجود
به  ،ندنك می یبه برتر تظاهر گرانيد تيجلب رضا یهستند و برا يیخودنما

قرآن  دهند. یاز مردان نشان م یترشیب ليو تما شيگرا یچشم چشم و هم ۀمسئل
خود و  ر،یگرفتن در امور خ یشیمنان خواسته كه با استباق و پؤاز م ،مسئله نيا در

 ریدر امور خ تنها ،گريبه عبارت د 3.سعادت رهنمون سازند یجامعه را به سو
مثبت  یچشم چشم و هم یریبه تعب اياز هم  یریگ سبقت ۀاست كه قرآن به مسئل

خداوند می كند. یم دیو سازنده تأك  یدر كارها 2؛راتيو الخ  ُق بِ است  ف  »فاماید:
 .« دیمسابقه ده ریخ

                                                           
 .521 يهآ :بقره. 4 
 .21يه آ :مائده و 521يه آ :بقره. 0
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 شرايط جامعۀ امروزی. 4

جوانان در باب داشتن ی از سوی اديزی هاتالش ،ی امروزیمصرفجامعۀ در 
از خود در  خواهند یكه می زيمتما تيتا هو ردیگ یانجام م بايز یظاهر و بدن

داشتن چهره و ی برا جووجست سان نيبد ؛اجتماع نشان دهند، حاصل شود
 رشيپذ با آنان مرتبط باشد، تياز آنکه با طرد هو شیب ،و اندام كامل بايزی ظاهر

های گونه كه در جامعه شاهد هستیم، وقتی خواسته درواقع همان همراه است.
هنجارها، آداب و رسوم و عرف اجتماعی در تضاد باشد، نیل به آن  فرد با

شکل شود. بر خواهد بود؛ بنابراين بايد با هنجارها، هم ها بسیار هزينه خواسته
شکلی، فرآيندی محدودكننده است كه فرد را در جامعه با افراد ديگری كه با هم

مانندی كه رواج سازد. ه اند، همانند می مجموعه شرايط اجتماعی مواجه
نوايی  شود و درصدد هم شکل بدل می كم به اقلیتی هم بیشتری يافت، اقلیت كم

آيند تا به اعتقاد خود، ديگر از قافلۀ  مد عقب نمانند و ناهنجاری با يکديگر برمی
ی ها زهیانگ ،یاجتماع طيدر سطح شرا را به هنجاری بین خود بدل كنند.

را  يیبايز ی، جراحزنان از یت. برخاسی شامل عوامل متعدد ،یرشخصیغ
و هدف از  دانند یمی خود اجتماع تیدادن موقع  باالتر نشای برای نماد ۀمنزل به

چنین افرادی معتقدند  ند.نك می انیب یاجتماع ژیباالبردن پرست ،عمل را نيانجام ا
ه پذيرد. جامعه در قلمرو زيبايی، ب كه جامعۀ امروزی، زيبايی طبیعی زنان را نمی

های جسمی و طبیعی خود، بايد به بیشتر زنان پشت كرده و آنان برای رفع عیب
 ترشیدر سطح كالن، ب»ابزار كمکی مصنوعی متوسل شوند. از طرفی نیز 

عمل،  انجام از ظاهر و بدن خود قبل از یتينارضا انیشوندگان با ب مصاحبه
 3.«دانند یم داشتند كه در ذهن یآل دهيا ريبه تصو دنیرسی برا یرا راه يیبايز

                                                           
بـه  شيزنـان از گـرا ۀزیـانگ یشـناخت جامعـه ۀمطالعـ» و ملیحه امـانی فرد یاعتمادسیدمهدی  .4

 .52ص ، 1ش فصلنامه پژوهشنامه زنان، سال چهارم،  ،«يیبايز یها یجراح
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 كالم آخر

صــدايی بــرای تــرويج  حضــور خودنمايانــۀ زن در عرصــۀ عمــومی، فريــاد بــی
انگیز خود  بندوباری در جامعه است. درحقیقت، زن با حضور فاسد و شهوتبی

بـرد. های اسالمی، مانند عفت و شرم را از بین میبین مردم، حساسیت به ارزش
گويد شـما پردازد و به ديگران می سازی میی فرهنگبندوباری به نوع او دربارۀ بی

گری آنـان،  گونه آرايش كنید و لباس بپوشـید. مقولـۀ آرايـش زنـان و جلـوه نیز اين
بسیار حائز اهمیت است و توجه نکردن به اين موضوع، چه بسا عواقب دشـواری 

 چنین اعضای جامعه در پی خواهد داشـت. بـه ايـن دلیـل، ها و همبرای خانواده
 فياز وظا ش،ياز لوازم آراو افراطی نادرست  ۀاستفاد ی  كردن عوارض منف زدگوش
را  شيـآرا ميحـر شـودیمـ هیتوصـ نياست. به والد فرزنداندر برخورد با  نيوالد

 ،یعـیطـور طب داننـد بـه یم نيمثال، والد یدختران خود مشّخص كنند؛ برا یبرا
عالقـه را از آنهـا  نيا ديرو، نبا  نيا دارد؛ از شدن باتريفرزند نوجوانشان عالقه به ز

مناسـب، ماننـد  یهـا تّیـو موقع طياجـازه دهنـد در شـرا ديكنند؛ بلکه با غيدر
 یعـیخود در حـد طب ازین نيمنزل و... به ا طیمح ،یزنانه و خانوادگ یها یهمانیم

 یو مکـان تّیـهر موقع دررفتار  نيمشّخص سازند كه ا یو یپاسخ دهند؛ اّما برا
 یا زهیـدختربچـه، انگ کيـمثـل الک نـاخن در  یشيآرا ۀمصرف ماد اشد.ب دينبا
كـم مصـرف  مژه و كم و چشم، ابرو شيآرا ،ژلب، رژگونهمصرف ُر  یشود برا یم

دور  نيـشـود. ا یدار بـدل مـ مـارک یشـيساده، به مصـرف مـواد آرا یشيمواد آرا
بـر عـوارض آن،  یآمـدها یو پـ ینیتسلسل، همچنان ادامه خواهد داشت و سنگ

 بـه. گذارد یم یجامعه اثر منف نیشخص و خانواده و همچن یابعاد مختلف زندگ
 یهـا هـا و خواننـده مـدلۀ ايـران، برتر در جامع زن   یكه الگو یتا زمان حال، هر

الزم اسـت بـرای حـل ايـن د و بومنوال خواهد  نیبه هم تیباشد، وضع يیاروپا
ــوازم آرايــش را از اب ــدين مشــکل اجتمــاعی، اســتفاده از ل ــدا در خــانواده و وال ت

 سازی آغاز كرد. فرهنگ



 

 

  

 عاشورا آور پیام ،زینب

 *لنگرودی عاشوری حسنحجت االسالم والمسلمین 

 مقدمه

 نبـود  مانـد اگـر زينـب نی در نینوا می سّر 
 

 
 نبـود  مانـد اگـر زينـب مـی كربال در كـربال 

 

 انقـالب سـیل در عبور از بسـتر تـاريخ،
 

 
 نبـود  مانـد اگـر زينـب ها مـی هكوه فتن پشت 

 

 قدم حسین امام برادرش همراه به هجری 12 سال در زينبحضرت 
 بهترين از تن ها ده یدنتغل خون به ،آن غمبار فاجعه در و گذارد می كربال سفر در

 دشمن اسارت گرفتار عاشورا حادثه از بعد و نشیند می نظاره به را خود عزيزان
 بداللهعابا حضرت جاودانه پیام نظیر، بی قامتیاست و صبر با و شود می

 عاشورا آور پیام حضرت آن به كه جايی تا ؛رساند می جهانیان به را الحسین
 حضرت رسانی پیام مورد در اختصار، صورت به گفتار، اين در اند. داده لقب

 داريم. می بیان را مباحثی عاشورا نهضت در زينب
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 كربال نهضت جريان در زينب

 كنار در ماندن بر را حسین برادرش همراهی ،شتدا همسر اينکه با نبزي
 نهضت در چراكه 3داد؛ رضايت سفر اين به هم شوهرش و داد ترجیح شوهرش

 داشت، عهده رب را الهی بزرگ مسئولیت حسین امام كه گونه همان عاشورا
 جانشین او باشد. حسین امام همراه به بايست می او و بود چنین نیز زينب

 جانشین ،اسارت دوره در را او نیز سجاد امام و بود كربال در حسین امام
  2بود. كرده خود

 ؛دارد بخش دو حسین امام قیام داريم: می بیان سخن، اين توضیح در
  «.پیام تجلی» و «خون عرصه»

 امتداد عاشورا عصر تا حسین امام رهبری با و بود خون بخش اّول، بخش
 .رسید پايان به بخش اين كربال، شهیدان ايثار و شهادت با و داشت

 كه نینواست دشت كفنان گلگون خون از تپاسداش و رسانی پیام ،دوم بخش
 عاشورا عصر از كبری زينب حضرت و العابدين زين امام داریپرچم با

 ،آن هدايت و ادامه كه است ای مبارزه آغاز ،حسین امام قیام شود. می آغاز
  .است زينب حضرت های فداكاری مرهون

 رفتارهای با كبری زينب و دمآ پديد علی بن حسین خون با ،عاشورا
 ،او مهم  وظیفه نمود. بارور و داد پرورش را آن ،اسارت دوره در اش خردمندانه

 پیام رساندن و حسین امام خونین  نهضت از پاسداری عاشورا، عصر از پس
اَّهيهات» حسینی  است. جهانیان برای « ةالِذلّ ِّمّن 
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 خونین نهضت از پاسداری و كربال قافله بازماندگان واقعی رهبری اگرچه
 جهت به اما باشد، می سجاد امام برعهده كربال غلتیده خون به عزيزان

 رسانی پیام و پاسداری مسئولیت زينب حضرت آشکار صورت به مصالحی،
 سید حضرت سرخ شهادت و بانقال پیام و گیرد می دست در را كربال نهضت
 طبل و رساند می عمومی افکار اطالع به آتشین سخنان با را يارانش و الشهداء
 3آورد. می در صدا به را يزيد پلید حکومت رسوايی
 او دارد. پیش در را دشواری و سخت راه زينب حضرت بخش، اين در

 انشانچشم و ناشنوا گوششان گويی كه بگويد سخن جمعیتی بین در بايد
 برند. می سر به كامل نادانی و حماقت در و نابیناست

 خوبی به موقعیتی هر از و بگیرد تصمیم و بینديشد آگاهانه ،پس اين از بايد او
 تا بدهد  آگاهی و كند بیدار  غفلت از را آنان ،قال و حال زبان با و كند استفاده

 آيد. پديد بانقال و شورش ناخواه خواه گاه آن و كنند مسئولیت احساس

 زينب حضرت رسانى پيام های شيوه

 گوناگون های شیوه از ،رسانی پیام سنگین ولیتئمس اين در زينب حضرت
 جمله: از ؛جست بهره

 گريه و استغاثه .1

 حضرت رسیدند، شهادت به باوفايش اصحاب و حسین امام اينکه از پس
 و خوانی نوحه ،استغاثه با تا كوشید می گوناگون های موقعیت در زينب

 آهی با عاشورا، عصر در كبری زينب برانگیزد. را مردم احساسات ،سوگواری
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 با ،درد رپُ  قلبی و اندوهبار صدای با و گريست می حسین برای ،جانکاه
 گفت: می پیامبر به استغاثه

َكَّّصَلىُّمَحَمَداه َّّيا» ُنَّّهَذاّالَسَماِءَّّماَلِئَكةَُّّعَلي  ُحَسي  ُّمَرَمّّال  ِّبالِدَماِءّّل 
َضاِءُّّمَقَطُعّ َع  َتَكىّالَلهِِّّإَلىَّسَباَياَّبَّناُتَكَّّوّّاأل  ُمش  ُّمَحَمٍدِّّإَلىَّوّّال 

َطَفى ُمص  َتَضىَّعِليٍِّإَلىَّوّّال  ُمر  َراِءَّّفاِطَمةَِّّإَلىَّوّّال  َزةَِّّإَلىَّوّّالَزه  َّحم 
َّّهَذاُّمَحَمَداه َّّياّالّشَهَداِءَّّسِيدِّ ن  َعَراِءّبُِّّحَسي  ِفيّال  هَِّّتس  َّقِتيُلّّالَصَباَّعَلي 
اَلِدّ َبَغاَياَّأو  َناه َّّواّال  َباه َّّواُّحز  َمَّّکر  َيو  َّياّالَلِهَّّرُسوُلَّّجِديَّماَتّّال 

َحاَبّ َطَفىُّذِرَيةَُّّهُؤاَلِءُّّمَحَمَداه َّّأص  ُمص  َقُّّيَساُقوَنّّال  ِّفيَّوّّالَسَباَياَّسو 
َتَلةّ ُّذِرَيُتَكَّّوَّّسَباَياَّبَّناُتَكّّاه ُّمَحَمَدَّّياِّرَواَيةٍّ ِفيَّمق  ِهم َّّتس  ّالَصَباِّريُحَّّعَلي 

َّّهَذاَّوّ ن  ُزوُزُّّحَسي  َقَفاِّمَنّّالَرأ ِسَّّمج  ُلوُبّّال  ِعَماَمةَِّّمس   اى 3؛الِرَداِءَّّوّّال 
 اين باد، تو بر آسمان فرشتگان درود !خدا فرستاده اى !محمد

 شده پاره پاره اعضايش است، ور وطهغ خون در كه توست حسين
 به را شكايتم .شوند مى داده حركت اسير، عنوان به دخترانت و

د و خدا سوى  و زهرا فاطمه و مرتضى على و مصطفى محم 
د حمزه  است حسين اين محمد! اى فرياد .برم مى نشهيدا سي 

 بدنش بر را بيابان خاك شمال باد و افتاده خاك روى به كه
 اندوه چه آه! .است شده كشته زادگان ناپاك دست به .پاشد مى

م مرگ ،امروز است. ىسوز جان مصيبت چه و جانكاه  رسول جد 
ه اينها محمد! ياران اى .كنم مى احساس را خدا  و ذري 

  «شوند. مى برده اسارت به كه هستند خدا برگزيده پيامبر فرزندان

  : گفت و داد قرار  مخاطب را پیامبر  اصحاب  گاه آن  زينب
يَّّماتََّّالَيومّ!ُّکرباهّياّ!ُّحزناهّيا» داهَّّاصحابّياّالله،ُّرسولّّجد  ّ!ُّمحم 
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قَُّّيساقونّّالمصطفيّةُذريّ ّهؤالِءّ م امروز 3؛الَسباياََّّسو    رسول  جد 
 خدا  رسول  ذريه  اينان !پيامبر  اصحاب  ىا .رفته دنيا از خدا

 «برند. ىم  راناسي همانند را  آنان  كه هستند

 : وگفت كرد  رو شهیدان سرور جسد  به  فشان خونی چشم با  ،سپس
ِّّّبابي» حيَّمن  ِمّّّفيَّعسَكُرُهّّ،َّاض  ِّّّبابيَّنهبا،ّّااِلثّنينَّيو  طاُطُهَّّمن  ِّفس 

ِّّّبابيّ.ّالُعريُّمقَطُعّ َتجيّغاِئُبّّالَّمن  ِّّّبابيّ.َّفُيداويَّجريُحّّالَّوَّّّفُير  َّمن 
سي ِفداء.َّلُهَّّّنف  ُمومِّّبَابيّال  شانِّّبَابيّ.ّقضيّحتيّّالَمه  يّّالَعط  ّماّّحت 
ِّّّبَابيّ.َّمضي َبُتهَُّّمن  ِّّّبَابيِّباِلدماء.َّتقِطُرّّشي  ِّالِهّّرسوُلَّّجّدُهَّّمن 

ماء. ُطُّّهَوَّّّمنِّّبَابيّالس  دِّّبَابيّ.ّالُهديَّنبيِّسب  ِّّبَابيّ.ّالمصطفيّمحم 
َّسِيدِةّّالَزهراِءّّّفاطمةِّّبَابيّ.ّالمرَتضيّّّعليِّّبَابيّ.الكبريّخديَجةُّ
ِّّّبَابيّالِّنساِءّ َّّمن  يَّوّّالَشمُسَّّلهُُّّرَدت    كه  كس آنى فدا  به 2؛َصل 

  خيامش  ريسمان  كه  آنى فدا  به شد.  غارت  دوشنبه روز  سپاهش
  بازگشتنش اميد تا  است  غايب  نه  كه آنى فدا هب كردند.  قطع را
  كه آنى فدا  به باشد.  بهبوديش اميد  كه  است  مجروح  نه و شدبا

ى لب با و  اندوهناكى دل با  كه  كس  آن ىفدا  به باد. اوى فدا  من  جان
  خون  محاسنش از  كه آنى فدا  به كردند. شهيد را او  تشنه

 پيامبر فرزند او و  خداست  رسول او جد    كه آنى فدا  به چكيد. ىم
 زهرا  هفاطم وى مرتضى عل و ىكبر هخديج وى طفمص محمد

 تا  بازگشت اوى برا خورشيد  كه  كس  آن ىفدا  به . است  زنان  هسيد
  «گزارد. نماز

ّ» ،زينب حضرت استثاغه گويد: راوی َكت   1؛ َصِديقَّوَّّعُدٍوُّّکَلّّالَلهَِّّوَّّفَأب 
 «گرياند. رای ودوست  دشمن هر ، پس
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 است: سروده چنین باره اين در كاشانی محتشم
ــدان ــرا در آن می ــر زه ــم دخت ــاه چش  ناگ

 

 
ــــر  ــــاد امــــام زمــــان شــــريف پیکــــر ب  فت

 

ــی ــره ب ــار نع ــین»  اختی ــذا حس  از او«  ه
 

 
 كــه آتــش ازو در جهــان فتــاد ســر زد چنــان 

 

 الرسعل   بضعة  رگلـه آن پس بـا زبـان پُ 
 

 
ـــه در رو  ـــرد ك ـــه ك ـــا مدين ـــا الّر يّ أ ي ـــوله  س

 

 هامون حسـین توسـتاين كشته فتاده به 
 

 
 حسین توست ،وين صید دست و پا زده در خون 

 

 اين ماهی فتاده به دريای خون كه هسـت
 

 
 حسـین توسـت ،زخم از ستاره بـر تـنش افـزون 

 

 دور از لـب فـرات  لـب فتـاده اين خشک
 

 
 حسـین توسـت ،كز خون او زمین شده جیحـون 

 

 طپان كه چنین مانـده بـر زمـین اين قالب
 

 
ــا  ــدفونش ــده م ــهید ناش ــت ،ه ش ــین توس   حس

 

 پیکر بر و بودم ايستاده  خیمه جلوی» گويد: می حسین امام دختر ،فاطمه
 كردم می نگاه ،پیکرشان بر ها اسب تاختن صحنه و يارانش و پدر شده قطعه قطعه

 متوجه ناگهان كرد! خواهند چه ما با پدر، از بعد اينان  كه انديشیدم می خود با و
 به هم ها آن و راند می را آنان نیزه ته با و برد می يورش زنان سوی به ریسوا شدم

 وا محمداه! وا فرياد و شده گرفته زنان های مقنعه و چادرها و برند می پناه يکديگر
 وجوی جست به وحشت با و ريخت فرو قلبم است. بلند ابتاه وا جداه! وا علیاه!
  پرداختم. ام عمه
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 آنجا از سرعت با .آيد می من سوی به سوار آن ديدم ،هنگام همین در
 خود كتف بر را نیزه ته سنگین ضربه باره يک و آمد من طرف به او ولی ؛گريختم
 از را ام گوشواره و كشید را ام مقنعه او افتادم. زمین به صورت با و كردم احساس

 ،آمدم هوش به وقتی شدم. هوش بی و شد جاری هايم گونه بر خون و كند گوشم
 بر ببینیم برويم شو بلند گويد: می و كند می گريه كه ديدم خود كنار در را ام عمه
 است! آمده چه خواهرانت و برادر سر

تاه!ّيا» گفتم:  آيا جان! عمه ؛؟الَّنظارَّاعُيِنَّّعنَّرأسىَّاسُتُرِبهاِّخرَقةٍِّّمنَّهلَّعم 
ّيا» فرمود: «نم؟بپوشا تماشاچیان های چشم از را سرم آن با كه هست ای پارچه
 هم او ديدم كردم نگاه من و «توست. مثل نیز ات عمه !دخترم ؛ثُلِکِّمَّّعَمُتِکَّّوِّّبّنتاه

 3«است. شده كبود ها ضربه شدت از دستش و است گرفتار مصیبت همین به

 سوگواری و خوانى مرثيه .2

 نیزه یباال بر را شهیدان سرهای زياد ابن الله عبید دستور به كه آنگاه كوفه در
 سرود: را اشعار اين كرد مشاهده را برادر مقدس سر زينب حضرت و دادند قرار

ْ َِ َساااهَّمِ ََ ََ ااا  َ اااَلَّمَِ ْسااهِّم َِيااهَِلا
ِ

ااااَ ّمِغس س َرااااهِ ر 
َ
َِاغ َس َس اااا َِفه  َس َِغهَ اااا

ِ

ااَ ّم ا 
اَدِاس ااؤا

ََ َِيااهِ َس اا َِمااهَِوَّهَْلس 
ِ

ّهَراااااهِ َس َؤاااااْ  َّمَِم   َِ اااااهَذََِلاااااَرّمِمس
ِ

اا فا
َ
َ ِّم ْغاا ِایَِيااهِخ َهااهَاااهما ِاَ َةَِ ِّلس 

ِ

َِيااااارس َرهِ ذ 
َ
َهاااااهِخ َِ اااااهَ َِأَّل س َِاَؤااااا  

ِ

اا فا
َ
َ ااهیَِيااهِخ َِيَّلا  ادس َا ااَ ِّم ْفاا  س

َِأّل 
ِ

اَ هِ َِأَهاایَِ َِلااهَ َِلااّلا
َِأاا   َس َِمااهَِ اا

ِ

فاِ
َ
ا ِایَِيهِخ

 َ َ  َ ّااَهَِ اَ ىِّم َِوَ ىَِيّلا َِ ّه 
ِ

ّهَرااااهِ ِ س س ااااادس جا َِّمِيس  ا
 َ اااا اس َِمااااَلِّم  

ِ

ِ ه ْ اا   ِرا
ِس ااّه َ وس   

َ
ّْلَسااهِخ َِنااهَ ّمَ ِ س ِبا

ِ

ّهَرهِ اااا س ََ وااااَهِ َِ م  ااااااس َِي ا
َغ اااارس ِرا

ِ

اا فا
َ
َِسیَِيااهِخ اا ااَ َِ َِأِ ر  َ ا  ِلا

َس ااْس ِضس
ِ

ّهَرااااااهِ يس َس   ِّم   ِس ااااااَ ّمَ  ِاس  َ ااااااِ  ََ ِ َِ
ِ
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َ اااه ا  ِيس ََ اااا ااااَ ِيا َا َا
ِّم   َْ ََ

َ
َِماااهِخ

ِ

اَ ااااااهِ  ا
ِمس ِس َِ َِّمَِيااااااَ ّم َا ااااااا را

َ
غ را

1ِ
ِ

 ناگهانی هب را او فخسو ،رسید كمال حّد  سر هب كه اكنون ل،اّو  شب ماه ای»
 نمود. ظاهر را او غروب و ربود

 شده نوشته و مقدر بزرگ، مصیبت اين كه كردم ینم گمان من قلبم! پاره ای
 باشد.

 آب قلبش كه استک نزدي زيرا ؛كن تکلم كوچک فاطمه با !من برادر ای
 شود.

 ما به نسبت كه شده چه اكنون ،بود مهربان ما بر كه تو قلب آن برادرم! ای
  است! گرديده سخت
 غم علت هب و شده اسیر كه ديدیی م را حسین بن علی كاش برادر! ای
 ندارد. خودداری طاقت ،يتیمی

 زند یم صدا را تو حالی در ،نمايند یم آزار و اذيت ضربه وسیله هب را وی آنچه
 است. ريزان اشگش و ذلیل كه

 كه را وی قلب و كن کنزدي خود هب و بگیر بر در را حسین بن علی برادرم! ای
 بده. تسکین ،شده ترس دچار

 ولی ؛زند یم صدا را خود پدر كه موقعی آن در ؛است ذلیل چقدر ،يتیم
 «شنود! نمی جواب
 او كه است اين ،آيد می دست به حضرت آن اقدامات گونه اين از چهآن

 و عواطف ،بیداركننده و آگاهانه ولی ،سوز جان های ناله اين با خواهد می
 قیام ،يزيديان و استبداد علیه خود خودبه آنان و نمايد تحريک را مردم اساتاحس

 .كنند شورش و
                                                           

 .551، ص همان .4



   921  آور عاشورا پيام زينب

 

 دار» نام به ای محله در داشت، اقامت شام در حضرت كه مدتی
 كردند می وزاری گريه و سرايی نوحه چنان آن و كرد برپا عزاداری مراسم « الحجارة

 و برند هجوم يزيد خانه به رفتندگ تصمیم داشتند، شركت آنجا در كه مردمی كه
 برسانند. قتل به را او

  دعا .3

 اينکه برای او دعاست. زينب حضرت تبلیغی های شیوه از ديگر يکی
 توقف ،آمد برادر جسد كنار در كه وقتی يازدهم روز در ،كند يوسأم را دشمن

 كرد: عرض و گرديد خدا متوجه ،خاص خلوصی با و كرد
َّتَقبَّّالَلُهَمّ» َباِنَّّهَذاِّمَّناّل  ُقر   ديگر نقل در « .بپذير ما از را قربانی اين !خداوندا3؛ال 
ّّالَلُهَمّ» است: آمده َباِنّّالَقليَلَّّهَذاِّمَّناَّتَقَبل  ُقر   از را كوچک قربانی اين !خداوندا 2؛ال 

  « .بپذير ما
َتِقم َّّوَّّّناِبَحِقُّّخذّ ّالَلُهَمّّ...» كند: می دعا گونه اين يزيد مجلس در او ّّان  َّظاِلِمَّناِّمن 

َّّوّ ُلل  َّّعَلىَّغَضَبَكّّاح   1؛ُسُدوَلَّناَّعَّناَّهَتَكَّّوُّّحَماَتَّناَّقَتَلَّّوِّّذَماَرَناَّنَفَضَّّوِّّدَماَءَناَّسَفَكَّّمن 
 ما حّق  در كه كسانی از و گیر! باز تجاوزكاران از را ما شده پايمال حقوق بارخدايا!
 را خود خشم آتش و بگیر را ما انتقام و بستان را ما داد تند،داش روا بیداد و شقاوت

 و ياران و ريختند را ما ناپذير ظلم و خواه یآزاد مردان های خون كه كسانی بر
 «آور! فرود ،كشیدند خون وک خا به را ما آزادی و حقوق از گران دفاع

 سخنرانى .4

 به را خود رسالت ،آتشین سخنرانی با ی،مناسب موقعیت هر در زينب حضرت

                                                           
 .15ص  ،العقیلة والفواطم ،یشاكر حسین. 4

 .10. همان، ص 0

 .223، ص 0  ، ججاج علی أهل اللجاجاإلحت طبرسی، احمد بن علی. 9



961    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 

 اثربخش های سخنرانی از ای گوشه به ذيل، در .رساند می انجام به وجه بهترين
 كنیم: می اشاره بزرگوار بانوی آن

  كوفیان جمع در
 را بیت اهل بانوان ،يارانش و حسین شهادت از بعد عبیدالله سپاهیان

 و مردان زنان، د،رسی كوفه به اسیران كاروان كه هنگامی كردند. كوفه شهر وارد
 برخی و ناراحت برخی ؛كنند تماشا را سرااُ  تا آمده معابر به همه كوفه كودكان

  ريختند. می اشک ،رثّ أت شدت از نیز گروهی و زده بهت
 تاسوعا روز از شايد او كند. منقلب را كوفیان های دل تا بود مصمم زينب

 وضعیت بودند. ردهب تر پیش را مقدس سرهای بود. نرفته چشمانش به خواب
 شجاعتی با فاطمه، و علی دختر ،كوفه دروازه ابتدای بود. ناگوار و عجیب بسیار

 كه كرد اشاره زينب اند: كرده نقل راويان .ايستاد خطابه مسند بر وار علی و نظیر بی
 صدا از شتران زنگ صدای و شد حبس ها سینه در ها نفس ناگهان .شويد ساكت

  فرمود: 3افتاد.
اّاالَخياَر،ّالَطيبيَنّّآلهَّوُّّمَحَمدٍَّّابىَّعلىَّوالَصلوةُّّللهَّحمُدَّال» ُدَّّأَماَّام  َّبع 
َلَّّيا ُكوَفةَِّّأه  َلَّّياّال  ِلَّّأه  َخت  ِرَّّوّّال  َغد  ِلَّّوّّال  َخذ  َرةَُّّرَقَأِتَّّفاَلَّّأاَلّّال  َعب  ّاَلَّّوّّال 

َرةَُّّهَدَأِتّ ّّياَلتَِّّکَمَثِلَّّمَثُلُكم ِّّإَنَماّالَزف  َلهاَّنَقَضت  َّّغز  ِدِّّمن  ُّقَوٍةَّّبع 
كاثا...  خاندان و محمد پدرم بر درود و خداست آن از ستايش 2؛َأن 

 !خيانتكار و گر حيله مردمان !كوفه مردم اى .نيكوكارش و پاک
 آرام هايتان ناله و نشود خشک چشمانتان اشک كنيد؟ مى گريه
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 را خود شده بافته هاى رشته كه است زنى آن مانند شما كار !نگيرد
 به را خود دامان كنيد، گريه بايد !سوگند خدا به كند. مى پنبه

 چگونه شست. نتوانيد ابد تا را آن پليدى كه ايد آلوده ننگى

 خاتم ،خدا رسول فرزند كشتن از حاصل ننگ توانيد مى

 دامان از را بهشت اهل جوانان سرور و رسالت معدن پيامبران،
 ايد؟ دريده خدا رسول از جگرى چه دانيد ىم آيا بزداييد؟ خود

 وبازار كوچه به او خاندان از را وقارىبا و باعفت دختران و زنان چه
 چه و ايد؟ ريخته زمين بر حضرت آن از خونى چه ايد؟ كشانده

 «ايد؟ شكسته او از حرمتى
 سخنرانی اين در ظريف نکته چند

 كند می «پدر» به یرتعب  پیامبر از ،خطبه ابتدای در زينب حضرت .4
 و كند معرفی را اسیران قافله و خود خواهد می كلمه، اين انتخاب با و

 كدام از ،قافله اين اهل دريابند همگان تا سازد روشن پیامبر با را خويش نسبت
 مردم و بگیرد اختیار در را مردم احساسات و افکار ،راه اين از و اند قبیله و دودمان

 .ننگرند راسی ديده با را آنان
 و عنصری سست يعنی ،كوفیان ضعف نقطه ترين بزرگ به سپس .0
 بر را آنان خواهد می ،جمالت و كلمات اين با و كند می اشاره آنان شکنی پیمان

 سازد. آگاه خصلت اين
 :همچون صفاتی با ،ظريف و دقیق ینگرش با ،خطبه از ديگر فرازی در .9

 امام شخصیت معرفی به ،« جمع ناهگاهپ» و « امت راه چراغ» ،«دردها درمان»
  نماند. باقی عهد سست قوم آن برای ترديدی و شک جای تا پردازد می حسین
 آنان به تا كرد؛ می معرفی پیامبر خانواده و حسین كشنده را آنان او .1

  ند.ا هشد مرتکب هولناكی جنايات چه كه بفهماند
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 گريه به كوفه مردم صدای كه نجاآ تا ؛داد تغییر را صحنه كامالً  ،او سخنان
 خود روی و سر بر خاک و بودند كرده افشان را خود موهای ،زنان بود. شده بلند
 مردم ،روز آن در .داد قرار مردم برابر در را قیامت از ديگری  صحنه ،او ريختند. می

 شده سرگردان و حیران قیامت، در ستمکاران همچون سخنان، اين شنیدن از كوفه
 گزيدند. می دهان به را خود های دست و

 )كوفه( زیاد بن عبیدالله مجلس در سخنرانی
 داد دستور و كرد برقرار جشنی مجلس ،اسرا ورود آستانه در ،زياد بن عبیدالله

 بیت اهل جمله از كربال شهیدان بازماندگان ،سپس .آوردند را یدانشه هایسر
 نويسد: می مفید شیخ كردند. وارد راحسین امام

«ّ َّنُبَّّفَدَخَلت  ُتَّّزي  ِنُّّأخ  ُحَسي  َلِتِهم ِّّفيّال  َهاَّوُّّمَتَّنِكَرةّ ُّجم  َذُلَّّعَلي  ِّّثَياِبَهاَّأر  َّحَتىَّفَمَضت 
ّ ِرِّّمَنَّّناِحَيةّ َّجَلَست  َقص  َّّوّّال   زياد پسر مجلس به زينب كه هنگامی 3؛ِإَماُؤَهاِّبَهاَّحَفت 

 .بود پوشانده آستین با را صورتش و داشت تن به را لباس ترين پست شد، می وارد
 در او .پوشاند می آستین با را صورتش و كرد می مخفی را خود زنان، میان او

 «بودند. زده حلقه اطرافش در نیز دختران و زنان و نشست ای گوشه
 بار .نشنید پاسخی كیست؟ زن اين» پرسید: و شد جلب او به زياد ابن توجه

َّنُبَّّهِذهِّ» داد: پاسخ دختران از يکی ،سوم بار .نشنید یپاسخ و پرسید هم دوم َّزي 
ُتّ ِتَّّفاِطَمةَِّّبّن  ُدّ» گفت: زياد ابن «.ّالَلهَِّّرُسوِلِّّبّن  َحم  َّوَّّقَتَلُكم َّّوَّّفَضَحُكم ّّاَلِذيِّلَلِهّّال 
َذَبّ ُدوَثَتُكم َّّأک   را شما افسانه و كشت و كرد رسوا را شما كه را خدايی شکر ؛ُأح 
 «!نمود دروغ

  فرمود: پاسخ در زينب
ُدّ» َحم  َرَمَّناّاَلِذيِّلَلهِّّال  ِسِّّمَنَّّطَهَرَناَّوُّّمَحَمٍدِّّبَّنِبِيهَِّّأک  ِهيراّ ّالِرج  ِّّإَنَماَّوَّّتط 
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َتِضُحّ َفاِسُقَّّيف  ِذُبَّّوّّال  َفاِجُرَّّيك  ُرَناُّهَوَّّوّّال  ُدَّّوَّّغي  َحم   خدايی برای ستايش ؛ِلَلهِّّال 
 .ساخت پاک پلیدی از را ما و داشت گرامی پیامبرش وجود به را ما كه است
 ،ستايش و ماست از غیر او و گويد می دروغ فاجر و شود می رسوا فاسق

 «خداست. مخصوص
  «ديدی؟ چگونه را خود خاندان و برادر با خدا رفتار» پرسید: زياد ابن

  داد: پاسخ زينب حضرت
ِهُمّّالَلهَُّّکَتَبّ» َلَّّعَلي  َقت  َمُعَّّوَّّمَضاِجِعِهم ِّّإَلىَّرُزواَفبَّّال  َّنَكّّالَلهَُّّسَيج  َّّوَّّبي  َّنُهم  َّبي 

هَِّّفُتَحاّجوَنّ َتِصُموَنَّّوِّّإَلي  َدهَّتخ   را شدن كشته خداوند كه بودند مردمی اينان 3؛ِعّن 
 كه[ ]بدان ولی ؛شتافتند خود آرامگاه به نیز آنان و بود نموده مقرر آنان برای

 ،پس كند. می بازخواست را تو و كند می جمع ايشان و تو میان خدا زودی به
 «كیست! آن از پیروزی ،روز آن در كه باش نگران

 و گفت سخن رخاشگرانهپَ  و نیرومندانه چنان زياد ابن همارداراإل در زينب
 گرفت. زياد پسر از را گفتن سخن توان كه شمرد كوچک و حقیر را عبیدالله

 )شام( یزید مجلس در سخنرانی
 را كسانی و ءالشهدا سید مبارک سر هك نوشت نامه زياد بن عبیدالله به يزيد

 او نزد را او عیال و اهل و شده غارت آنها از آنچه نیز و اند شده كشته او با كه
 سربازان ببندند. زنجیر با را سجاد امام كه داد دستور عبیدالله پس، .بفرستد

 پشت در را اسرا رديگ و او ،سپس و ندكرد زنجیر گردنش به را او های دست نیز
 جهاز بی و عريان شتری بر مرا» فرمود: سجاد امام كردند. روانه شهدا سرهای

 سر پشت را كاروان زنان   بودند. زده ای نیزه بر نیز را مپدر مقدس سر كردند. سوار
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 کیي هرگاه كردند. احاطه را ما دست، به نیزه سربازانی و كردند ها قاطر سوار ،من
 دمشق وارد ،گونه اين كوبیدند. می او سر به نیزه با ها آن گريست، می ما از

  3«شديم.
 همراه به طوالنی یمسیر از گذراندن از پس را اسرا كاروان ترتیب، بدين

 دمشق دروازه نزديک چون آوردند. دمشق طرف به ،پاک و نورانی سرهای
 وارد ای دروازه از را ام» فرمود: و زد صدا را شمر ،زينب حضرت رسیدند،

 ببريد دورتر ها محمل از را سرها و باشند كرده اجتماع كمتر مردم كه كنید دمشق
 ها نیزه باالی را سرها داد فرمان خباثتش، روی از شمر نکنند. نگاه ما به مردم تا

 و دادند عبور تماشاچیان میان از را آنان گاه آن .دادند قرار ها محمل میان در و زدند
 نگه شهر جامع مسجد   های پله كنار در و گذراندند دمشق اصلی دروازه زا

  2داشتند.
  نويسد: می طاووس بن سید

 بسته ها ريسمان به كه درحالى را بيت اهل بازماندگان و زنان

 در حال آن با چون نمودند. وارد يزيد مجلس به ،بودند شده

 چه !ديزي» ود:رمف حسين بن على ايستادند، يزيد مقابل

 يزيد «ببيند؟ حال اين با را ما اگر خدا رسول به برى مى گمان

 حسين سر يزيد، مجلس در بريدند. را ها ريسمان داد دستور

 هك هنگامى دادند. جاى او سر پشت را ها زن و نهادند او مقابل را

 صداى با افتاد، حسين برادرش خونين سر به زينب چشم

 زد: فرياد ،انداخت مى وحشت به را ها دل هك محزونى
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َنّّاللِه!َّرُسوِلَّّحبيَبّّياُّحَسيّناُه!ّيا» َنِّّمّنى،َّوَّّمكةَّّياب  ّفاِطَمةَّّياب 
راِءّ َنّّالِّنساِء،َّسيَدةَّّالَزه  ِتّّياب  َطفىِّبّن  ُمص   اى ،حسين اى 3؛ال 

 ،زهرا فاطمه پسر اى منا، و هكم پسر اى خدا، رسول محبوب

  «!مصطفى دختر پسر اى و جهان زنان همه بانوى

 سانىك تمام ،زينب نداى اين با كه سوگند خدا به گويد: راوى

 گريستند. ،بودند مجلس در هك

 و اسالم ،پیامبر خاندان به خود ديرينه دشمنی ،غرور و كبر سر از يزيد
 مبانی به نسبت او كفر بر ديگری زنده سند كه را اشعار اين و كرد آشکار را قرآن

  خواند: لندب صدای با است، اسالم
َِااااَلِ ااا ا

ّل  سس ه   ِرا
ااا س َا ََِله

 َ َ ااا َِ وا
ِ

ااااِ َِ ااااهَ َِ َِّمَِ ي  َِنااااَ َیَِفَ اااا ا
ِ

 نه و هست خبری نه ؛نمودند بازی  حکومت جهت به هاشم بنی» ترجمه:
 «شده. نازل وحیی

ااااهف  َ
َ
ِخ ََ ااا اااها س ّمیَِ ا 

ََ َ ااا   ِ ِرا
ِ

ِِ ااا   ََ ِّمّم  ااالا
َِ أ   َ ااا ِما ْس  َ ااا  

َْ َاِّم   َِ ااا ا
ِ

 می امروز بودند، شده كشته بدر، جنگ در هك من بزرگان كاش» ترجمه:
 «.گذاشتیم بدر جنگ حساب به را آن و كشتیم را هاشم بنی بزرگان ما كه ديدند

 از بعد و برخاست جا از خشمگین شیری چون زينب ،هنگام اين در
َتّ» فرمود: خدا حمد ُثَّّيِزيُدّّياَّأَظَّنّن  َتَّّحي  ّناَّأَخذ  طاَرَّّعَلي  ِضَّّأق  ّالَسماِء،ّفاَقَّوآّاالَر 

ّنا َبح  ،ّاللهَِّّعَلىِّبّناَّأَنّّاألُسارىّتُساُقَّّکماُّنساُقَّّفَأص  هَِّّوِبَكَّّهوانا  ّذِلَكَّّوَأَنَّّکراَمةّ َّعَلي 
َدُه،َّخَطِرَكِّّلِعَظِمّ َتِّّعّن  ِفَك،َّفَشَمخ  َتِّّبَأن  ِفَكِّّفيَّوَنَظر  الَنِّّعط  ُروراّ َّجذ  َتِّّحيَنَّّمس  َّرَأي 
يا َّّلَكّّالّدن  ِثَقةّ ُمس  ُكّناَّلَكَّّصفاَّوِحيَنُّّمَتِسَقةّ َّوااُلُموَرَّّتو  طاُنّنا،ُّمل  الّ َّوُسل  ،َّفَمه  ال  َّأَنِسيَتَّّمه 
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َلّ َسَبَنّّالََّّوَّّعَزَوَجَل:ّاللِهَّّقو  ِلىَّأَنَماَّکَفُرواّاَلِذيَنَّّيح  َّّلُهم ُّّنم  ر  ُفِسِهم َّّخي  ِليِّإَنَماّاَلن  ُّّنم  َّلُهم 
َداُدوا ماّ إِِّّلَيز  َّّلُهم َّّوّّث  َّّعَذاب   تنگ ما بر را آسمان و زمین كه اكنون آيا يزيد! ای 3؛ُمِهين 

 خوار خدا نزد ما پنداری می كشاندی، سو هر به اسیران همانند را ما و كردی
 نزد تو منزلت و قدر نشانه اين كردی تصور و گرامی؟ و عزيز او نزد تو و شديم

 ديدی اينکه از و بالیدی خود به و یانداخت ینیب به غرور باد رو، اين از خداست؟
 تو اختیار در ما خالفت وک ُمل و يافته سامان تو امور و آمده در تو كمند در دنیا
 كه كردی فراموش را خداوند سخن آيا تر! آهسته كمی ؟شدی شادمان ،گرفته قرار

 آنان به گرا نکنند تصور ،گرفتند[ پیش طغیان راه ]و شدند كافر كه آنها» فرمود:
 خود گناهان بر تا دهیم می مهلت آنان به ما است. سودشان به دهیم، می مهلت

 «.است ای خواركننده عذاب آنها برای و بیفزايند
ِلَّّأِمَنّ» َعد  َنّّال  ِديُرَكّّالّطَلقاِء!َّياب  ُقَكَّّوِّّإماَئَك،َّوَّّحراِئَرَكَّّتخ  ّاللِهَّّرُسوِلَّّبّناِتَّّسو 
هِّّاللهَُّّصَلى َّّسبايا،َّسَلمَّوَّّوآِلهَِّّعَلي  َتَّّقد  َتَّّوُّّسُتوَرُهَن،َّهَتك  َدي  ُدوُّوُجوَهُهَن،َّأب  ِّبِهَنَّّتح 
ّّاالَعداءُّ ِرُفُهَنَّّبلد،ِّالىَّبلدِّمن  َتش  ُلَّّيس  َمّناِهِلَّّأه  َمّناِقِل،َّوّّال  َقِريُبُّّوُجوَهُهَنَّّيَتَصَفُحَّّوّّال  ّال 

َبِعيُد،َّوّ َسِّّريُف،الَشَّّوّّالَدِنيَّّوّّال  َّّمَعُهَنَّّلي  ّّالَّوَّّوِليّ،ِّرجاِلِهَنِّّمن  َّوَّّحِميٌ،ُّحماِتِهَنِّّمن 
َفّ َتجىَّکي  ُّّمراَقَبةُُّّير  باَدُّّفوُهَّّلَفَظَّّمن  ِکياِء،َّأک  ُمُهَّّنَبَتَّّوّّاالَز  َّّلح   ای ؛الّشَهداِءِّّدماِءِّّمن 
 پشت را خود یزانكن و زنان تو كه است عدالت از اين آيا آزادشده! كافر پسر
 سو آن و سو اين به و كرده اسیر را خدا رسول دختران ولی ؛بنشانی ها پرده

 معرض در را آنان های چهره و دريده را آنان حرمت پرده كه درحالی و بکشانی
 تا بگردانی مختلف شهرهای در دشمنان توسط را آنها ای، داده قرار مردم ديد

 و پست وک نزدي و دور افراد و بنشینند نانآ تماشای به برزن و كوی هر مردم
 حامیانشان و مردان آنان همراه آنکه با ؛بدوزند چشم هايشان چهره به ،شريف
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 مراقبت و حمايت به توان می چگونه زيرا[ ؛سخنان اين از سود چه ]ولی نبودند؛
 خون از گوشتش و گرفته دهان به را پاكان جگر ]مادرش[ كه داشت امید كس آن

 «رويیده! نشهیدا
ُهَمّ» َتِقم َّّوِّّبَحِقّنا،ُّخذّ َّألل  ّّان  َّّوّّظاِلِمّنا،ِّمن  ِلل  َّّغَضَبَكَّّأح  َّقَتَلَّّوِّّدماَءنا،َّسَفَكِّّبَمن 

َتّّماَّفَواللهُِّّحماَتّنا، َدَك،ِّإالّ َّفَري  َتَّّوالِّجل  َمَك،ِّإالّ َّحَزز  ِّبماّاللهَِّّرُسوِلَّّعلىَّلَتِرَدَنَّّوَّّلح 
َتّ َّّتَحَمل  ِكِّّمن  َتَّّوُّّذِرَيِتِه،ِّدماِءَّّسف  َتَهك  ّّان  َمِتهِِّّمن  َرِتهِِّّفيُّحر  َمِتِه،َّوَّّعت  ُثُّّلح  َمُعَّّحي  ّاللهَُّّيج 
، َلُهم  ،َّيُلّمَّّوَّّشم  َثُهم  َسَبَنّّالََّّوِّّبَحِقِهم َّّيأ ُخذَُّّوَّّشع  َواتاّ ّاللهَِّّسِبيِلِّّفىُّقِتُلواّاَلِذيَنَّّتح  َّّأم  َّبل 
َياءّ  َزُقوَنَّّرِبِهم َّّدِّعّنّ َّأح   بگیر انتقام ما، بر ستمگران   از و بستان را ما حّق  خدايا! 3؛ُير 

 فرو ،كشت را ما حامیان و ريخت زمین بر را ما خون كه كس آن بر را خشمت و
 جز و ندريدی را خود پوست جز [،جنايت اين ]با !سوگند خدا به فرست.
 باری حمل با يقین به كردی؛ ودناب را خود ،حقیقت در و نبريدی را خود گوشت

 ارتباط در حضرت آن حرمتک هت و خدا رسول فرزندان خون ريختن از ـ كه
 در شد؛ خواهی وارد خدا رسول بر داری، دوش بر ـ هايش جگرگوشه و خاندان با

 و ساخت خواهد برطرف را نآنا پريشانی و آورد خواهد گرد را آنان خداوند آنجا
 بلکه ؛اند مرده اند، شده كشته خدا راه در كه آنان مبر گمان» ؛بستاند را آنها داد

 2«خورند. می روزی پروردگارشان نزد و جاويدند زندگان
 اش سخنوری قدرت با بود، اسیر ظاهر به كه زينب حضرت شام، در
 صالبت رپُ  و قدرتمند شکوه، رپُ  ،اسارت لباس در گرفت. اسارت به را دشمن
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 هم از بود، تنیده يزيد آنچه همه زينب زبان تیغ كه چنان آن شد؛ ظاهر
 اهل های افشاگری برابر در يزيد ساخت. نمايان را واقعیت چهره و گسست

 خود، پوشالی موقعیت حفظ برای كه يافت درمانده را خويش چنان بیت
 ولی ؛داد فرمان سجاد امام قتل به بار چند ،رو اين از .نديد خشونت جز راهی
  پوشید. چشم آن از ،ديد خود زيان به را كار اين چون
 خطابه اين در مهم نکته چند

 حجاب منزلت .3
 در بلکه داشت، اهتمام حجاب به عادی حالت در تنها نه ،زينب حضرت
 از بعد سخن، ابتدای در بنابراين، نبود. غافل آن از زندگی لحظات ترين بحرانی

ِلَّّأِمَنّ» :گويد می و كند می ياد حجاب از خدا، ستايش و حمد َعد  َنّّال  َّياب 
 را خود كنیزان و زنان كه آزادشده پسر ای ،است عدالت از كار اين آيا ...؛!الّطَلقاِءّ

 حاضر نامحرمان میان در را پیامبر دختران ولی ؛دهی جای پرده پشت
 و پست و نزديک و دور و باديه اهل و بگردانی شهرها در را آنها و سازی؟
 و نگذاری باقی را كسی ،آنها مردان   از كه درحالی نند؟ببی را آنان شريف،
 «ندارند. ای كننده حمايت

 «ُطَلقا فرزند» بیان با يزيد تحقیر .2
َنّ) «طلقا فرزند» عنوان با را يزيد حضرت، آن  اين .نمود خطاب (،الّطَلقاِءَّّياب 

 تنّ م مکه مشركان بر اسالم پیامبر كه دارد مکه فتح داستان به اشاره سخن،
 «.الّطَلقاَّفَانُتمِّاذَهُبوا» فرمود: سپس، .كرد آزاد و بخشید را آنان و گذاشت

 بود. آنها جمله از هم يزيد جّد  ابوسفیان،
 «جگرخواره زن فرزند» تحقیر .1

َفَّّوّ» ؛نمود خطاب «جگرخواره زن فرزند» را يزيد َتجىَّکي  ُّّمراَقَبةُُّّير  ُّّفوُهَّّلَفَظَّّمن 
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باَدّ  در ،ابوسفیان زن ،هند كه است زشتی كار به اشاره عبارت، اين «ِکياِءّاالَز َّّأک 
 جگرش ء،الشهدا سید حمزه رسیدن شهادت به از بعد او داد. انجام دُح اُ  جنگ

 كشید. دندان به را
 «ظالمان دردناک سرنوشت» يادآوری .4

ة   كان   ُثّم » آيه تالوت با زينب اِقب  اُءوا اّلِذین   ع  س 
 
ى أ

 
ن   الُسوأ

 
 اللِه  ِبآیاِت  یّذُبوا أ

كاُنوا ا و  ِزُئون ِبه  ه  ت  ّن  ل   و  » آيه و «یس  ب  س  ُروا اّلِذین   یح  ا كف  ّنم 
 
ِلى أ ُهم   ُنم  ير   ل  ُفِسِهم   خ  ن   َ  ّل

ا ِلى ِإّنم  ُهم   ُنم  اُّدوا ل  ّد  ماا  ِليز  ُهم   و   ِإث  اب   ل  ذ   در و كرد معرفی ستمکار را يزيد ،«ُمِهين   ع 
 د.نمو اشاره ستمگران دردناک عاقبت به واقع،

 يزيد قدرت دانستن پوشالی .5
 كف را يزيد قدرت د.بگوي سخن او با كه بیند نمی آن شايسته را يزيد زينب
 كوچک او چشم در قدر آن يزيد كه دهد می نشان همه به و داند می آب روی
 و ناآرام دل از توحش و ترس ندارد. نیز را او توبیخ و تحقیر لیاقت حتی كه است

 طوفان از و تر محکم كوه از ،شد مطمئن و آرام دل وقتی ؛گیرد می نشأت پريشان
 شود. می خدا منزل كه است صورت ناي در و گردد می تر خشمگین

 ها ناپاکی با مبارزه راه در شهادت ارزش .6
 آن و دهد می قرار اسالمی قیام اصلی نقطه را طلبی شهادت روح ،كبری زينب

ّن  ل   و  » آيه تالوت با او داند. می تاريخ طول در عاشورايیان پیروزی رمز ار ب  س  ح   ت 
ِبيِل  ِفى ُقِتُلوا اّلِذین   اتاا  اللِه  س  و  م 

 
ل   أ اء   ب  ي  ح 

 
د   أ ّبِهم   ِعن  ُقون   ر  ز   و مجاهد يک مرگ ،3«ُیر 

 كند ابتث همگان بر تا كوشد می او .نمايد می معرفی روشنايی دريچه را مبارزه
 از دو هر پیروزی، و خدا راه در مرگ ندارد. راه شکست حسین منطق در كه

 بر خواه ؛داند می تکلیف به مأمور را خود او است. يکسان مبارز، مسلمان نظر
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 پاسخ در كبری زينب كشد. آغوش در را او شهادت خواه و آيد قيفا دشمن
 راه در كه آنهايی مکن گمان» :جويد می تمسک زير آيه به يزيد های گويی ياوه به

 «خورند. می روزی پروردگارشان نزد و اند زنده بلکه ؛اند مرده ،اند شده كشته خدا
 ستمکار نقاب .کنارزدن7

 كه است جهت بدان دارد، قدرتی ظاهر به باطل اگر كه كند می ثابت زينب
 پیامبر جانشین و قرآن حامی را خود و است گرفته چهره به را حق نقاب

 و است آغشته ما های خون به ،شما های دست اين» گويد: می او د.پندار می
 «است. باز پیامبر خاندان گوشت خوردن از ،شما های دهان

 مبارزه آثار جاودانگی .8
 ای» فرمايد: می حسینی، قیام درخشان آينده به كامل اطمینان با كبری زينب
 ما نام توانی نمی كه قسم خدا به نما، مکر ما دشمنی راه در توانی می هرچه يزيد!

 به ،راه اين از و سازی خاموش را ما وحی فروغ و نمايی محو ها خاطره از را
 «!برسی خود نهايی آرزوی

 عاشورا قیام یدار  هدف .3
ُدَّّوّ» فرمود: حضرت َحم  عاَلِميَن،َّرِبّّللهِّّال  َّّوِّّبالَسعاَدِةَّّوِلّنااِلََّّخَتَمَّّأَلِذيّال  َمغ  ِّفَرِة،ال 

َمةَِّّوِّّبالَشهاَدِةّّاِلِخِرناَّوّ  و سعادت را ما كار آغاز كه را خدای كنم می حمد ؛الَرح 
 ،بشر خلقت از هدف «رحمت. و شهادت را آن پايان و داد قرار مغفرت

 خدا به ای بنده وقتی .اوست رحمت جوار در آرمیدن و حق معرفت به شدن نايل
 مرگ و شیرينی و تلخی گاه آن نديد، جدا او از را خود شرايطی هیچ در و پیوست

  است. يکسان نظرش در ،رنج و بال و حیات و



 

 

  

 مجالس عزاداری بانوان شناسی آسیب

 *االسالم والمسلمین علیرضا انصاری حجت

 مقدمه

 بـوده دين اولیای تأكید همواره مورد باوفايش، ياران و  حسین امام بر سوگواری
 برای عزاداری از تاريخ، طول در نیز آزادگان سرور به ندانم عالقه و شیعیان. است

 حسـینی عـزاداران جهـان، از ای نقطـه هـر در نیـز اند. امروز نبوده غافل حضرت
، هـا متفـات اسـت ؛ هرچند عزاداری امام به حسب شرايط و قالبشود برگزار می

 .روضـه خـانگی اسـت هـا، يکی از ايـن قالب .اند كدر اصل عزاداری مشتر اما
 انتقـال ماننـد: خوانی در منازل، افـزون بـر بعضـی آثـار، روضه مجالس برگزاری
 از پاسـداری عزتمندی، مکتب ترويج و اجتماعی، فردی عاشورا، تحول فرهنگ

دارد؛ از جملـه: در  نیـز ديگـر شهیدان، كاركردهـای و ياد خاطره حفظ دين و نیز
 دسـت بـه ،شـود می يـاد هـا انسان شود و از بهترين روضه خوانده می كه ای خانه

 آن اهل و گیرد می فرا را آن سراسر معنويت خوش شمیم و دگرد می بیمه فرشتگان
هرورزی يکديگر به بیت اهل به محبت سايه در خانه . خواهند كرد بیشتری م 

 مهمانـان از پـذيرايی و در برگـزاری كـه هـايی نقش بـا كودكان ای، خانه چنین در
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 را شـان زندگی محـیط هـا آن برای كه دانند می خوبانی به تر نزديک را خود دارند،
 .اند آراسته

 آگـاهی سـطح ايجادشـده، و علمی معنوی فضای از الهام از سوی ديگر، با
 اهـل  برگزاری مراسـم روضـه .دياب می ارتقا باشند، كهسّنی  گروه هر در مخاطبان

 و دوستان بسا شد و چه عزادارن خواهد تقويت روحیه باعث منازل، در بیت
 شوند. می آشنا بیشتر يکديگر مشکالت و احوال با مجالسی، در چنین بستگان

گفتنی است، مقاله حاضر ضمن استناد به منابع معتبر حديثی و تاريخی، بـر 
كننده در مجالس عزاداری خـانگی  وگو با شماری از خواهران شركت اساس گفت

 تهیه و تنظیم شده است. 

 اری خانگىو مشروعيت عزاد جايگاه

 شـود كـه آيـا اصـواًل عـزاداری در اينجا اين پرسش مطـرح میمناسب است 
 زمـان بـه حسین امام عزاداری بايد گفت: در جواب مشروعیت دارد؟ خانگی
توانـد  میطبق مـوازين شـرعی ندارد و در هر شرايطی  اختصاصی خاص و مکان

 شـانها كـه در خانهاين گونـه بـوده   معصومان و گفتار برگزار شود؛ زيرا سیره
 بر اين امر سـفارش نیز را و ديگران كردند عزاداری برگزار می  حسین امام برای
 امام برای روز عاشورا در باقر امام كند كه می نقل حضرمی علقمه .نمودند می

 بودنـد، منـزلش در كـه افـرادی بـه و كـرد مـی عـزا اقامـه اش خانه در حسین
 3. ...كنند سوگواری حضرت بر آن: فرمود می

 شدم. ايشان شرفیاب صادق امام محضر به: گويد می مکفوف هارون
 خواهم؛ نمی گونه اين: فرمود گاه آن .خواندم برايش. بخوان مرثیه برايم: »فرمود
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خواندم.  من و ،«بخوان خوانید، می مرثیه  حضرت آن قبر كنار در كه گونه آن
گاه  آن .دادم ادامه بده، ادامه: فرمود ولی كردم، سکوت كرد، گريه حضرت ديدم
 حضرت شدند، آرام وقتی. دادند سر شیون بانوان، و كرد گريه  صادق امام

 بگرياند، را نفر ده و بخواند مرثیه حسین امام بر هركس! ابوهارون ای: فرمود
 3.«است بهشت او پاداش

عبل  ضرمح به حسین امام شهادت اّيام در گويد من یم نیز نقل ُخزاعی د 
 مرا كه هنگامی. اند محزون نشسته يارانش حضرت و ديدم. رسیدم  رضا امام
 را ما زبانش و دست با كه كسی بر آفرين! دعبل ای آمدی خوش: »فرمود ديد

 مرثیه ما برای امروز دارم دوست! دعبل ای: فرمود من به گاه آن !«كند می ياری
 و زد خويش رمسرایح و ما میان ای پرده و برخاست امام بخوانی؛ سپس

  حسین امام جّدشان مصیبت برای نیز آنان تا نشاند، پرده پشت را اش خانواده
 2كنند. گريه

 شناسى آسيب اهميت

 يـاد، تـا است شده سبب خود، كاركرد ترين در مهم حسین امامی برای عزادار
. يابـد انتقال بشريت به آنی ها بماند و آموزه جاويد عاشورا نهضتی ها پیام و نام
ــن از ــق، اي ــان طري ــا،  ها انس ــا آموزه ب ــونی يه ــتیز ستم: همچ ــ ی،س  ی،آزادگ

 سـخن يکـی از بـاره، ايـن دراند.  شده آشنای جوي حقیقت و ايثار ی،طلب شهادت
( عاشورا) روز اين حقیقت ما مورخان اگر: »است توجه جالبی غرب نويسندگان

 پنداشتند؛ ینم مجنونانه رای عزادار اين است،ی روز چه عاشورا كه دانستند یم را
                                                           

 .522. همان، ص 4

 .222، ص 2، ج له األطهارحلیة األبرار في أحوال محّمد وآ،  سید هاشم بحرانی .0



974    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 

 قبول نبايد را استعمار كه دانند یم ،یحسینی عزادار واسطه بهی حسین پیروان چون
 3.«بود ستم و ظلم بار زير به تن ندادن   ها، آنی آقا شعار زيرا كرد؛

 و غیرعقالنی امری صورت به را آن كه است آن عزاداری های آسیب از يکی
 از را آن عزاداری، اعمال ظاهری بر تمركز با م؛ يعنیدهی نشان غیرانسانی حتی يا

 تنها نه كه دهیم انجام ناپسندی رفتارهايی و حركات و سازيم تهی حقیقت و معنا
 است؛ ناسازگار نیز انسانی احساسات با حتی بلکه ندارد، سازگاری عقالنیت با
 های شیشه روی خوردن َغلط آتش، روی رفتن راه زدن، قمه به: توان جمله می از

كه برخی آن  گردد اين امر سبب می .كرد اشاره و كارهايی از اين دست، شکسته
يکی از علمای »نويسد:  را غیرمنطقی و مجنونانه بپندارند. دكتر تیجانی می

فرمود: شمشیرهايی كه در گذشته شیعیان آن را در برابر ظالمان بلند  گذشته می
كه  كنند؛ تاجايی د، از آن استفاده میكردند، امروز برای زدن به سرهای خو می

های عزاداری ـ در كربال ـ تقسیم  ها مقدار زيادی شمشیر، در میان دسته انگلیسی
 2«كردند. می

مصون   زدايی كرد تا از هرگونه ناهنجاری هايی آسیب عزاداری بايد از چنین
در  گرفتن اصل عزاداری نیست؛ بلکه شناسی ناديده بماند؛ البته معنای آسیب

 ، فرشتگان و همه موجودات، گريه كردند. در زمین و آسمان عزای امام حسین
 بر،  امام توّلد از پیش سال صدها الهی، انبیای از برخی خوانیم، می روايات

نیز در سوگ  و امامان ريختند. رسول اعظمک اش حضرت مظلومّیت
ما: » آيه  ذيلی طبرس  مرحوم ايشان خون گريه نمودند. ت  ب   ف  ِهُم  ك  ي  ل   و   الّسماُء  ع 

ُض  ین كاُنوا ما و   األ  ر  ِر ظ  ، حسین  امام  وی يحی نفر، دوی برا : گويد ؛ میُمن 
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 3«كردند.  گريه روز شبانه  چهل  فرشگان و ها آسمان
 نیسـت مـالل جای كه قدس بارگاه در

 

 
  اسـت غـم زانـوی بر همه قدسیان سرهای 

 

 كننـد یمـ نوحـه آدمیان برک مل و جّن 
 

 
ـــا  ـــزای گوي ـــرف ع ـــت آدم اوالد اش   اس

 

 های عزاداری خانگى آسيب

تـوان بـه دو دسـته  های مجالس عزاداری، خاصـه عـزاداری خـانگی را می آسیب
 تقسیم نمود:

 های محتوايى الف( آسيب

 نوظهور های عرفان . طرح1

 و كاذب یها عرفان دهد، نفوذ می رخ خانگی های روضه در برخی امروزه آنچه
دهد كه  است؛ يعنی گاهی در اين مجالس گفتارها يا رفتارهايی رخ می نوظهور

ها و باورهايی دارد كه هیچ اساس اسالمی ندارد و مورد تأيید  ريشه در انديشه
 نوظهور یها عرفان كسانی كه دانسته يا ندانسته به گسترش .قرآن و روايات نیست

 در خانواده، بر زنان ژرف تأثیر به توجه با،  زنند انحرافی دامن می یها فرقه و
اهداف  تا نمايند می تالش دارانی چند طرف جذب با كرده، نفوذ زنانه مجالس

 بخشند و درعمل، به دين و تشیع ضربه بزنند. غیراسالمی را تحقق
 تعداد اعتقاد از ناشی انحرافی، یها فرقه به زنان گرايش محققان معتقدند كه

 قشر اين اطالعی بی از رمالی است؛ ضمن اينکه و ستیپر خرافه به زنان از كمی
 خانگی، یها روضه درون به جريانات اين نفوذ اما كنند؛ می نیز سوء استفاده
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 های معنويت است. مخاطبان جدی شناسی آسیب نیازمند كه است مسئله
 مديريت كه سوادند؛ بانوانی بی و يا كرده تحصیل گوناگون اقشار از زنان نوپديد،

 تواند می كاذب، یها معنويت اين ترويج و دارند عهده بر را خانواده ویمعن
 كند. دور اسالمی زندگی اصیل سبک از را خانواده

 متولیان ورود انحرافات، اين با مقابله برای راهکارها بهترين از يکی شايد
 كه روست ازاين است. رسانه نظیر ابزارهايی به تمسک با عرصه اين به زنان حوزه

 3است. كرده پیدا را مسئله اين به ورود قصد فرهنگی، انقالب رایشو

 آميز ذلت . ارائه مطالب2

بیان شود كه  مصايب آن حضرت بايد در مجلس عزای امام حسین ترديد، بی
 ساحت آمیز كه از ذلت مطالب های عزاداری است؛ اما از طرح اين امر، از بايسته

 ِلّلِه  و  »است، بايد خودداری كرد:  دور هو نگاه متعالی قرآن كريم ب بیت اهل
ِعّزةُ  ُسوِلِه  و   ال  ِمِنين و   ِلر  ُمؤ   حتی است، عزت نماد خودش تنها نه حسینی كه 2«. ِلل 

كند؛ آنجا كه به  یعزت سفارش و تأكید م بر حفظ خويش نیز بازماندگان به
 گريبان من، از پس كه دهم می قسم را تو خواهرم» :فرمايد می حضرت زينب

 امام در مجالس كه است در حالی اين 1.«مزن...  صورت بر سیلی مکن و چاک
شود و  می گفته سخن امید و پیروزی، كمتر ،خواهی ايثار، آزادی ، شجاعت از

َهاَتّ»شعار  ِطيُكم َّّوالَلهِّ» ماندگار امام كه فرمود: و همچنین كالم4«الِذَلةِّمَّناَّهي  ّاَلُأع 

                                                           
1. http://www.shoma- weekly.ir/ 

 .1منافقون: آيه  .0
 .012ـ  013ص  ،رشاداإل شیخ مفید، .9
ذلـت، از مـا دور : »222ص  ،0، ج اللجااج أهال علای اإلحتجااج  علی طبرسـی، بن . احمد1
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طاءَِّّبَيِدي مرگ در »مورد غفلت قرار گرفته است؛ مگر امام نفرمود:  ،3«الَذِليلِّإع 
، افتخار است و مرگ عزتمند، بهتر از زندگی  راه خدا و رهايی از بندگی ستمگران

 ننگین است؛ 
ــُل  ــی اْلَقْت ــْن  َأْوَل ــوب   م  ــار   ُرُك  اْلَع

 

ــْن  َأْوَلــی َواْلَعــاُر   ــار   ُدُخــول   م    2الّن
 

 و ... ستم و ظلم بردن بین از برای... حسین: »گويد می 1اكبر دو موريس
 بیايید پس نرفت. استعمار بار زير اما گذشت؛ فرزند و مال و جان از خدا، برای

 يابیم خالصی استعمارگران دست زير از داده، قرار خود سرمشق را او شیوه نیز ما
 از بهتر عزت، با مرگ زيرا دهیم؛ ترجیح ذلت با زندگی بر را عزت با مرگ و

و  ذلت بر بیشتر ،ها یعزاداری در برخ متأسفانه، 4«است. ذلت با همراه زندگی
كید ايشان و ياران امام مظلومیت  . گردد یم تأ
 : نويسد یمی مطهر شهید

 بماند، زنده هميشه بايد على بن حسين رثاى اند گفته اينكه ...»

 به نيز اطهار ائمه و اند گرفته پيغمبر خود از و است حقيقتى

 اما ؛...بشود فراموش نبايد مصيبت، و رثا اين. اند كرده توصيه آن

ل پس. قهرمان يك رثاى در  شما براى بودنش قهرمان بايد او 

 آدم يك رثاى وگرنه بگرييد؛ قهرمان رثاى در بعد و بشود مشخص

 گريه و ندارد ديگر گريه كه مظلوم وپاى دست بى بيچاره شده نفله

 اينكه براى بگرييد، قهرمان رثاى در. ندارد نامع او، براى ملتى

 قهرمان روح از پرتوى اينكه براى كنيد، پيدا قهرمانى احساسات

                                                           
 .212ص ،  0ج  ،الهدی بأعالم الوری إعالم ، حسن طبرسی بن . فضل4
 .20ص  ،  األحزان مثیر حلی، نما ابن .0
 .morris de cobra مسیحی، بزرگ . دانشمند9
 .222، ص  ها آموخت به انسان درسی كه حسیننژاد،  . عبدالکريم هاشمی1
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 به نسبت اى اندازه تا هم شما و پيدا شود شما روح در

 شما بشويد، عدالتخواه هم شما كنيد، پيدا غيرت وحقيقت حق

 3.«نبرد كنيد...  ظالم و ظلم با هم

و ابعاد گوناگون شخصیت و قیام امام  مصايب بیان ری،عزادا روش بهترين
و  پیامبر خاندان افتخارات ،در شام  سجاد كه امام است؛ همچنان

 علی آل افتخارات به در كوفه نیز زينب حضرت كرد. را بیان امام مصايب
نبايد  در ضمن، 2نمود. صحبت ايشان و ياران امام مصیبت از اشاره و سپس،

بگويیم؛  خواستیم هرچه ايشان، و ياران امام حال زبان اری بر اساسبهانه عزاد به
 امام حال زبان اوست. بیان شأن حسب به برای هركسی، گويی حال زبان بلکه

امام  . باشد و منزلت آنان درخور شأن بايد ،زينب وحضرت حسین
 1«قیاس كرد. توان با آل محمد هیچ كسی را نمی»فرمود:   علی

 رینگ . سطحى3

نگری، جمـود  ها و معارف اسالمی، سـطحی های جدی آموزه يکی از آسیب
هـا نیـز شـاهد ايـن مشـکل  در آنها و تحجرگرايی اسـت و از جملـه در عزاداری

ها را خیـره  ها، صرفًا به حالتی نمايشی درآيد كه فقط چشم هستیم. اينکه عزاداری
خوانی افـزوده  اب روضـهكند و هیچ پیامی در آن نباشد، اينکه هرچه بر رنگ و لع

ها از تفکر و انديشه در ماهیـت  شود و از محتوا خالی بماند، و باالخره اينکه نگاه
هايی  انقالب حسینی به سوی ظـواهر سـطحی آن روی آورد، همگـی از آسـیب

اين در حالی اسـت كـه شود؛  گیر مجالس عزاداری خانگی نیز می است كه دامنه
                                                           

 .20ص  ،52، ج آثار مجموعهمرتضی مطهری،  .4
 .222، ص 0 ، ج اإلحتجاج علی أهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی، 0
 .221، ص  عاشوراپژوهی،  . محمد صحتی سردرودی9
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 هاســت و دسترســی بــه آن، نیازمنــد گفرهن ترين عمیــق عاشــورا، فرهنــگ
بايـد  سخن گفته شـود، عباس شخصیت اگر درباره است؛ مثالً  انديشی ژرف

حضـرت  شخصـیتی ُبعد شود. توجه انسانی ايشان و كرامت ايثار مداری، به دين
 .  ايشان و ابرو يا زور و بازوی تأثیرقرار داده؛ نه چشم تحت را جهان است كه
  ويد:گ می از نويسندگان يکی

« 
 
ــرفا ــيف از ص ــم توص ــرو و چش ــرتى اب ــل حض ــحبت اباالفض  ص

 مـثال   كردن؛ تعريـف بزرگـوار آن ى ابـرو و چشم از كنند بنا شود!  ىم

 مگـر اسـت؟ كـم در دنيـا قشـنگ چشم مگر بشم، چشمت قربون

ــل ارزش ــه اباالفض ــم ب ــنگش ى ها چش ــوده قش ــا... ب ــطح اينه  س

ـــايين را مـــاى دينـــ معـــارف  اوج در ه،شـــيع معـــارف آورد. مـــي پ

 وى فــداكار و جهــاد بــه العبــاس اباالفضــل ارزش ...اعتالســت

ــال  ــت و اخ ــه او معرف ــام ب ــانش ام ــت زم ــه و اس ــوردن آب ب   نخ

 3«اوست.

 پردازی دروغ . 4

رخـان وسـازی برخـی م گـويی و افسانه های مسائل تاريخی، دروغ يکی ازآسیب
ین جهـت، اسـتاد است. تاريخ كربال نیز از اين امر مصون نمانده است. بـه همـ

ــورا می ــات عاش ــاره تحريف ــابی درب ــری كت ــهید مطه ــی  ش ــا از بعض ــد ت نويس
 شـهیدان سـاالر خصـوص در كهی مطالب ها جلوگیری نمايد. بعضی سازی دروغ
 نیـزه  طـول شـود:  یمـ گفتـه آنکـه مثل است؛ بودنش روشن دروغ شود، مي گفته

 . آمده است بهشت از و بوده 2ذراع 12 حضرت،

                                                           
1.http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=15282 

  متر. 22. معادل 0
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 نويسد:  می استاد مطهری
 بزرگ علماى از يكى منزل در تهران، همين در پيش سال چند»

 آنجا من چيزى يك. خواند ليال روضه منبر اهل از يكى شهر، اين
 ليال حضرت كه وقتى گفت. بودم نشنيده عمرم به كه شنيدم

 اگر كه كرد نذر بعد كرد، پريشان را موهايش و خيمه آن در رفت
 از نشود، كشته كربال در و برگرداند او هب سالم را اكبر على خدا

 گفت، را اين.( است راه فرسخ 033! )بكارد ريحان مدينه تا كربال

ّ": آواز زير زد يك مرتبه ر  َّّعَلَىَّّنذ  َّّوّّعادواَّْلن  َرَعَنَّّرَجعواّان  َّطريَقّّأَلَز 
حاناّ ّالَطِفّ  را طف   راه برگردند، اينها اگر كه كردم نذر ؛ منَري 

  ".بكارم ريحان
 كجا از عربى شعر اين كه شد تعجب اسباب من براى بيشتر اين،
ى اين ديديم گشتيم، دنبالش رفتيم بعد شد؟ پيدا  اين در كه طف 

 ليال، كه بوده سرزمينى آن «طف» نيست. كربال آمده، شعر
 سرزمين آن در معروف، عاشق همين عامرى، مجنون[  معشوق]

 اين و ليلى، براى است نونمج از شعر اين و كرده مى سكونت
. خواند مى كربال براى و اكبر على مادر ليالى براى را شعر اين آدم،

 آنجا در المذهب آدم يك يا يهودى يك يا مسيحى يك آخر، اگر
 كرده، از خودش جعل بابا اين را اينها كه فهمد نمى كه او باشد،

ه! دارد مزخرفاتى چه اينها تاريخ گويد: مى
َ
 اينها ،العياذبالل

 ريحان مدينه تا كربال از كنم مى نذر» نداشتند؟ شعور هايشان زن

 3«چه؟ يعنى «بكارم!

 الله ناصر مکارم شیرازی، فرمود:  آيت
ت و كتاب) معتبر مدارك از برگرفته بايد عزيزان اين سخنان» ( سن 

 در كربال، واالمقام شهداى و حسين امام مقام و شأن و باشد

                                                           
 .22، ص 52 ، ج آثار  مجموعه. مرتضی مطهری، 4
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 عظيم قيام اين اهداف و شده حفظ كامل ورط به اشعار محتواى

 3«گردد. تبيين مردم عموم براى

 های َروشى ب( آسيب

 غيرمتخصص سخنرانان از . استفاده1

های موجود در مجالس عزاداری خانگی، ريشه در همین امر  بسیاری از آسیب
ند وارد شوی ا دهند در هر حوزه سواد كه به خود اجازه می دارد. دعوت از افراد كم

و درباره همه چیز سخن بگويند، آفت بسیار بزرگی است. در اين مجالس، 
اند و  شود كه فاقد تخصص الزم یمعمواًل احکام شرعی توسط اشخاصی بیان م

كنند. همچنین، بسیار ديده  یبدين ترتیب، احکام را نادرست يا وارونه مطرح م
هايی را  يا زيارت شده كه سخنران يا مداح مجلس عزاداری خانگی، آيات قرآن

 كند. یخواند، صحیح تلفظ نم كه می
بنابراين،  .است نیازمند تخصص اسالمی، یها آموزه به طور كلی، بیان

گاه استفاده اسالمی، شايسته نیست؛ بلکه به مجلس  معارف به از نیروهای ناآ
 كند. های جدی وارد می خوهران آسیب عزاداری ويژه عزاداری، به

 چنین با مرتبط حوزوی تحصیالت از ای، جلسه خانم  اگر اساس، بر اين
 دچار را بسیاری مخاطبان نادرست، اطالعات دادن با باشد، بهره بی جلساتی

 دهد كه صحت می جوان تعلیم و نسل مردم به را و مسائلی نمايد می مشکل
و  غیرواقعی مطالب نقل با فکری های تعارض ديگر، ايجاد ندارد؛ به عبارت

و مسائلی از اين   ساختگی وقايع با حقايق كردن مخلوط گرايی، هخراف سست،
 دچار دين به نسبت را كنندگان شركت از وسیعی طیف است ممکن دست،

                                                           
 .11، ص ها، رویدادها و پیامدها ها، انگیزه عاشورا؛ ریشهنژاد،  . سعید داوودی و مهدی رستم4
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 استفاده روش، بهترين رو، ازاين .كند ترديد نمايد و يا برايشان نوعی بدبینی ايجاد
 علمیه های وزهدر ح را الزم علمی مدارج كه است ای طلبه برادران و از خواهران

 اطالعات درست و دادن مذهبی و بینش ارتقای با توانند می افراد اين .اند گذرانده
البته  .سازند فراهم و ديگران خود دينی رشد برای را زمینه،  مخاطبان به نیاز مورد

گاه بدون تحقیق و مطالعه اقدام به  خواهران طلبه بايد توجه داشته باشند كه هیچ
روشمند در اين  مطالعه مستمر و سخنرانی و عزاداری نکنند و با برگزاری جلسات

 مسیر گام بردارند.
  گويد: می سبحانی الله آيت

شد  پيشنهاد .بوديم اهل علم نشسته با بزرگان اى در جلسه روزى

 پيشنهاد كردند استاد همه .نمايد سخنرانى از آقايان كه يكى

: من سخنرانى كند؛ اما شهيد مطهرى فرمود سخنرانى مطهرى

كنم؛ زيرا من ابتدا درباره يك موضوع، بيست ساعت مطالعه  نمى

 3كنم. نمايم و بعد سخنرانى مى مى

 جاشدن هدف و وسيله جابه. 2

خود  خودی ، به حسین امام برای نمايند كه گريه و عزاداری می تصوری برخ
اين حرف،  .عزاداری كرد امام ای برای هروسیله با رو، بايد هدف است، ازاين

ای  گويد: برای كسب قدرت، از هر وسیله مانند سخن ماكیاول است كه می
 2توان بهره گرفت. می

كند كه ذكرآن مناسب  می گزارش را در اين باره داستانی مطهری شهید استاد
  : است

                                                           
 .13، ص چگونه خوب سخنرانی كنیم. ر.ک: احمد طهماسبی، 4

  .023، ص  انبصیرت پرچمدار. جمعی از نويسندگان، 0
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 بود، يزد اهل كه نجف علمای از يکی است، نوشته كتابش در نوری حاجی»
 به خراسان كوير راه از و پیاده سفریک ي جوانی، در نم گفت: كرد، نقل من برای
 جايی چون من بود، مسجدی تربت و نیشابور حدود دهات   از يکی در رفتم. می

 نماز هم مردم كرد. نمازی پیش آنجا، آمد مردیک ي. رفتم مسجد به نداشتم،
 تعجب كمال با من وقتک ي. كند صحبت مردم برای منبر، رفت بعد. خواندند

. داد آقا اين تحويل منبر، باالی آورد سنگ دامنک ي مسجد فراش كه ديدم
 ها را چراغ داد دستور. گريز و روضه به رسید تا چیست؟ برای كه كردم حیرت

 پراندن سنگ به كرد شروع ديدم كردند، خاموش كه ها را چراغ. كردند خاموش
 بعد. شد غاغو شد، بلند ام سینه آخ دستم، آخ سرم، آخ فرياد. مستمعین به

 كه حالی در مردم و كرده باد و شده مجروح سرها ديدم. كردند روشن ها را چراغ
 بود كاری چه اين آقا گفتم: و او سراغ رفتم. روند می بیرون ريزد، می اشکشان

 كردی!
 گريه چون. كنند نمی گريه ای روضه هیچ با اينها ام، كرده امتحان من گفت:

 است اين به منحصر راهش ديدم من و دارد زيادی ثواب و اجر  حسین امام بر
 را وسیله هدف چون گريانم؛ می را اينها راه، اين از بزنم، سر اينها به سنگ با كه

 دامنک ي آدم، اينکه ولو است؛ حسین امام بر گريه هدف،. كند می مباح
 3«بزند. مردم سر به سنگ
انجام وظیفه،  صرفاً  بلکه كند؛ نمی توجیه را وسیله هدف، منظر اسالم، از

 برخوردار است، اما خاصی اهمیت از امام برای عزاداری اگرچه .مالک است
 شده گفته قرآن در .گرفت اشک مردم از هر وسیله بايد با كه نیست معنا آن به اين

ن  : »است ةِ  جاء   م  ن  س  ح  هُ  ِبال  ل  ُر  ف  ّش  ثاِلها ع  م 
 
ن   و   أ ةِ  جاء   م  َل ِبالّسّيئ  زى ف   ِإّل   ُیج 

                                                           
 .32، ص 52، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 4
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ها ل   بد كار اگر و بیند می پاداش برابر ده بکند، خوب كار كه كسی يعنی 3؛«ِمث 
 «شود. یم مجازات بد، كار آن به اندازه فقط كرد،

 با گاه داد؛ آن صدقه را ديگری و خورد را يکی دزديد؛ نان روزی درويشی دو
 و است انن دو دادن پس من، مجازات ام، دزديده نان دو چون: كرد حساب خود
 خواهند به من نان ده آن، پاداش به ام، كرده احسان و ام داده صدقه نانک ي چون

 من سود نان، هشت و دهم یم خود دزدی   مجازات به آن را  دانه دو من و داد
 امام را برای قضّیه اين: گويند یم ايم. شده سیر ديگری و خود اينکه با است؛
ُمَتِقيَنِّّمَنّّالَلهَُّّيَتَقَبُلِّّإَنما: »مودفر تتعريف كردند. حضر  صادق جعفر  2؛«ال 
 نبوده تقوا عمل، اصل   در چون و شود یم پذيرفته باتقوا عمل  انسان فقط يعنی

 احسانی انجام نداده واقع، و در نیست پذيرفته است، احسان چنین شخصی نیز
 1باشد. مزد داشته برابر ده تا

 چشمى وهم . چشم3

با اخالص و عاری ی نمايد كه مجالس عزادار اری، اقتضا میفضای معنوی عزاد
از هرگونه ريا برگزار شود. هركدام از عزاداران و صاحبان مجلس، بايد آداب عزای 

را ترک نمايند.  حسینی را رعايت كرده، مسائل دور از شأن اهل بیت
شود. بعضی  های خانگی اين امر رعايت نمی متأسفانه، در برخی عزاداری

شیوه  برگزاری مجلس، شکل بر اموری همچون: را خود همت تمام اداران،عز
 خانه، تجمل و آراستگی خود، و لباس ظاهری پوشش پذيرايی از مهمانان،

                                                           
 .512آيه : انعام. 4
 .02آيه : مائده. 0
 .011، ص 2، ج تفسیر عاملی. ابراهیم عاملی، 9
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 گرايانه مادی قدری به مجالس، گمارند. گاهی برخی می كشیدن اثاث منزل رخ به
 افتند، نمی دين نبزرگا و مصیبت رنج به ياد تنها درآن، نه كنندگان شركت است كه

 فکر خودشان های نداشته به مکان، در آن حضورشان مدت در تمام بلکه
 و انتظار دينی فرهنگ با سنخیتی روشی، هیچ چنین بديهی است كه. كنند می

 باشد. كننده شركت افراد تاثیر در منشأ تواند نمی نداشته، معصومان

 روی در برگزاری عزاداری زياده. 4

 روی در برگزاری اين گونه جلسات زياده مجالس خانگی، یها آسیب از يکی
 به را بسیاری جلسات فراوان، مشکالت وجود با كه هستند هايی خانواده .است

 با روزهايی تعیین با برگزاركننده، های از خانم ای عده .دهند می اختصاص امر اين
 اعضای گردي برای را ماه، چهل روز، عرصهک ي روز، چهارده خاص، مانند: عدد
 پسران و شوهر مکرر، يا طوالنی جلسات دلیل به حتی و كنند می نیز تنگ خانه
 در ها ساعت نوجوان، فرزندان و حتی روند می بیرون خانه از طوالنی مدت برای

گرفتند؛  می قرار اجتماعی های آسیب معرض در و زدند می پرسه خیابان و كوچه
ج سنگینی از اين طريق بر خانواده ضمن اينکه گاهی بدون رضايت شوهر، مخار

 شود كه پیامدهای زيانباری به دنبال خواهد داشت. تحمیل می
 اسباب و شود می شمرده آسیب خود نوع در جلسه نیز زمان شدن طوالنی

 بدون چنانچه روش، اين. كند می فراهم را افراد ديگر و كنندگان شركت ناراحتی
شرعی  ممنوعیت را موجب گردد، انهمسايگ آزار موجب يا باشد همسر رضايت
بلکه مرتکب  شود، نمی برگزاركننده نصیب پاداشی تنها نه يعنی داشت؛ خواهد

 گناه نیز شده است.
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 نامناسب  پوشش و آرايش .5

 عزاداران بهی خاص لذت و آرامش ،حسین امامی عزا در مراسم شركت
 مجالس در كه استی ا ويژهی فضا ازی ناش آرامش، اين در واقع،. دبخش یم

 و حقیقت معنويت، ديانت، از سخن مجالس، اين در. آيد یم وجود بهی حسین
 روزمرهی ها یزندگ از خستهی ها جان و شود یم همراه سوز وک اش با مظلومیت،

 معنويت وی سبکبار ی،پاك احساس عزاداران نتیجه، در. كند یم دگرگون را
 با كه باشدی روح پااليش ازی نوع بیانگر تواند یم خود حاالت، اين كه كنند یم

 شود. حاصل میی حسینی عزا مجالس در شركت
آيد و  ها اين فضای معنويت به وجود نمی متأسفانه، در برخی عزاداری

. يکی از آن  رود گیرد كه عرصه معنوی عزاداری از بین می مسائلی شکل می
عزای مسائل، پوشش غیرمناسب برخی زنان است. بعضی خواهران در مجلس 

نمايند كه گويا در مجلس عروسی شركت  ، از پوششی استفاده میامام حسین
پوشیدن كذايی.  ای است برای لباس اند. در حقیقت، عزاداری بهانه كرده

كنند  می هم نامناسب، آرايش لباس بر پوشیدن عالوه خواهران، برخی همچنین،
 د را آرايشخوی عروس مجالس است، مثل زنانه مجلس اينکه بهانه به و
در مجلس عزاداری از  كه تفاوت اين با كنند؛ دهند؛ مثاًل از الک استفاده می یم

از  بعد .كنند یاستفاده م های روشن و شاد کاز الی الک سیاه، و در عروس
گردند. بديهی  میبر شانها خانه به و آرايش، لباس همان جلسه عزاداری نیز با

زنان كه  شوند؛ درحالی می رو روبه امحرمن با مردان مسیر، اين در طی است كه
های  با لباس ،معرض تماشای ديگران قرار داده خويش را درنبايد آراستگی 

رواج فساد در  و مهری شوهر موجب بی ،گونه حركات اين . ظاهر شوندنامناسب 
: شدت از آن نهی شده است های اسالمی به ؛ روشی كه در آموزهگردد جامعه می
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ِدی» ل ُیب  هاو  ر  ِمن  ه  ُهن ّ ِإل ّ ما ظ  ت  ین  كه  آن مقدار های خود را جز زينت ،زنان 3؛ن  ِز
 خطاب به زنان پیامبرخداوند  و يا« برای ديگران آشکار نکنند. ، آشکار است

ُول ى»فرمايد:  می اِهِلّيِة األ  ج  ُرج  ال  ب  ن  ت  ّرج  ب  ل  ت  همچون جاهلیت پیشین، زينت  2؛و 
 «نسازيد.خود را آشکار 

كند، مسائلی  گذشته از اين، شأن مجلس عزای حسینی اقتضا می
دست، ترک يا كمتر شود و بیشتر به روح و هدف نهضت حسینی توجه  ازاين

گردد و در انديشه زينت معنوی و لباس تقوا بود كه برترين و زيباترين 
 هاست. لباس

 كشور آن در محرم اول دهه عظمت درباره مراكشی، نويسندگان از يکی
 : نويسد می

 مردم، و يابد مى محسوسى تغيير اجتماعى زندگى ماه، اين در»

 به بيشتر و ندارند را هميشگى متعارف زندگى و تفاوتى بى آن

 منقلب مردم،. پردازند مى خود دينى حيات و نفس محاسبه

 فرش و تكانى خانه حتى و آرايش طبيعى، طور به و هستند

  سازوآواز. كنند نمى تجويز را شستن
 
 مردم و شود مى قطع تقريبا

 1.«كنند مى تن بر عزا لباس

 امام مجالس در شركت ضمن محترم، بنابراين، شايسته است كه بانوان
 مناسب كه ای شیوه با و نمايند حفظ را خويش متانت و وقار و ، شأنحسین

 محافل و مجالس در است، حسینی مکتب به مند عالقه و مسلمان زنک ي
 ناپسند، حركات و نادرست پوشش با را دينی مهّم  امر و اين كنند شركت اریعزاد

                                                           
  .52آيه نور: . 4

 .22 آيهاحزاب: . 0
 .23و  22، ص 0، ج تاریخ النیاحة،  . سید صالح شهرستانی9
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 3نسازند. آلوده گناه به

 يافتن دستمزد بيشتر . اهميت6

در اينکه مداحان و روحانیان، بايد از نظر مالی تأمین شوند، جای بحث نیست. 
خ عزای های تأمین، از طريق مجالس عزاداری است. اين امر، در تاري يکی از راه

 در امامانی ها شیوه كه از سابقه دارد؛ چنان و اهل بیت امام حسین
 افراد و شاعران و خطیبان از استفاده ، حسین امام بری عزاداری برگزار
ْد » افراد، اين به. بود صدا خوش بود و ی امروز «مّداح» معادل كه گفتند یم «ُمْنش 
، دعبل خزاعی و سید حمیری  دیبه شاعران متعهد، مانند: كمیت اس  امامان

های مردمی تأ كید  نیز در اين باره بر كمک امام راحل 2دادند. صله می
نمود؛ اما اين نبايد درحدی باشد كه گرفتن پول زياد، تبديل به رقابت گردد و  می

يا مبلغ آن را از پیش تعیین نمايند؛ به طوری كه تا فالن مبلغ به حساب مداح يا 
خوانی نخواهد كرد. امروزه متأسفانه، برخی  نگردد، اقدام به مرثیه سخنران واريز

گیرند و  های فراوانی از اين طريق می برادران و خواهران مداح و سخنران، پول
پذيرند كه پول بیشتری پیشنهاد بدهد. بديهی  گاهی صرفًا دعوت هیئتی را می

محفل عزای  است، وقتی ماديت و گرفتن دستمزد بیشتر مالک قرار گیرد،
 گیرد.  حسینی از هدف اصلی خود فاصله می

 گذاری . بدعت7

گـردد و درحقیقـت، ضـد  بدعت، به افزودن چیزی كه در دين نیست، اطالق می
، سّنت نبـوی از بـین رفـت و  های اسالمی است. در عصر امام حسین ارزش

                                                           
 .12، ص ها، رویدادها و پیامدها ها، انگیزه عاشورا؛ ریشهژاد، ن . ر.ک: سعید داوودی و مهدی رستم4
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خطـاب   رو، امام حسین های اموی در قالب بدعت نمود پیدا كرد. ازاين سّنت
 مـن شـما را بـه كتـاب خـدا و سـّنت پیـامبر»به مـردم بصـره اعـالم نمـود: 

 ». ..3خوانم.فرامی
صورت ی ويژه عزاداری خانگی، كارهاي ها به امروزه، در برخی عزاداری

های خود عزاداران  گیرد كه منشأ دينی ندارد؛ بلکه طبق سلیقه و خواست می
وهران، رسم بر اين است كه وسايل شود؛ مثاًل در برخی عزاداری خ انجام می

 حتمًا خرما، عباس حضرت پذيرايی رنگ خاص داشته باشند و بر سفره
بر ی برخ يا. باشد زرد وجود داشته شله نان و پنیر، ی،سبز آش، پلو، عدس حلوا،

 سبز، تسبیح باشد؛ سبز چیزش بايد همه زهرا حضرت اين باورند كه سفره
 مورد نذر نباشد، سبز ظروف اين ازی يک اگر .سبز و كاسه بشقاب سبز، سفره
 ، هزارگانه اذكار خودساخته، سلوک های برنامه گیرد! دادن خداوند قرار نمی قبول
 بدون مخاطبان در عاطفی هیجان ايجاد غیرواقعی، كرامات و ها خواب نقل

 های سبک ابداع اخالقی، كامل برنامه بدون های نشینی چله منطقی، پشتوانه
  روضه يا مولودی جلسات در دينی های آموزه و مظاهر با منافی حتی و ساسا بی

باشد كه ناشی از نوعی  محافل گونه اين های آسیب از جمله خانگی،
 2گذاری و انحراف در آن است. بدعت

 سوزی فرصت. 8

توان از آن در بیان معارف عاشورايی و  محرم، فرصت مناسبی است كه می
 امام حسین  گونه كه اهل بیت نمود؛ همانهای دينی اسفاده  آموزه

                                                           
، ج تااریخ األمام والملاو ؛ محمد بن جرير طبري، 511، ص 1 ج   ،البدایة والنهایة. ابن كثیر، 4
 . 212، ص 1

2. www.jonbeshnet.ir 
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با وجود اينکه اسیر   . امام سجاد و حضرت زينب سازی نمودند فرصت
بودند، زانوی غم در بغل نگرفتند و در هر جا كه الزم بود، سخنرانی نمودند. 

، مردم كوفه و شام را  در شام در كوفه و خطبه امام سجاد خطبه زينب
آمده  ضت امام مصونیت بخشید؛ ما نیز بايد از فرصت پیشمنقلب نمود و به نه

 .  در ايام محرم خوب استفاده نمايم
  :گويد می بناپارت ناپلئون

 هزار ها ده سياسى، يا اجتماعى همايش يک برپايى براى بايد ما»

 اشخا  به را ها كارت آن زحماتى چه با و كنيم چاپ كارت

 حاضر نفر هزار تنها نفر ارهز  ها ده از گذشته، اين از. برسانيم

 نصب با شيعيان، و مسلمانان ولى ماند؛ مى ناتمام كار و شوند مى

 براى خواهيم مى ما: گويند يک مكان، مى رد سياه پرچم يک

 ساعت، دو ظرف در نفر هزار ها ده. كنيم گريه عزيزمان حسين

 و اجتماعى سياسى، مسائل  همه و شوند مى جمع مجلس در

 3«كنند. مى وفصل حل مجلس در را خود مذهبى

های گوناگون دارند، در  با توجه به ظرفیتی كه مجالس عزای حسینی از جنبه
خواهران، پیش و پس از مراسم، به ی بعض ی،خانگی ها یاز عزاداری برخ

دهند. گويا اينکه مجلس عزا  یسخنان بیهوده يا به غیبت و تهمت اختصاص م
ز اين و آن شکل گرفته است! حال اينکه در كردن و بدگفتن ا  برای درد و دل

، معارف دين بیان گردد و  روايات تأكید شده است كه در مجلس امام حسین
َكِّّإَنّ»فرمايد:  می  مردم با فضايل اخالقی آشنا شوند. امام صادق ّاَلمجاِلَسِّّتل 

ُيواُّأِحّبها، َرنا،َّفَأح  ّّالَلهَُّّفَرِحَمَّّأم  ياَّمن  َرناَّأح  . دارم می دوست را چنین مجالسی 2؛َأم 

                                                           
1. http://news.aqr.ir 
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امر  كه را كسی كند، رحمت خداوند داريد. نگه زنده را ما پس، امر )مکتب(
 .«كند احیا را ما )مکتب(

 . خريد و فروش11

منظور زيارت، آداب و  انجام كارهای مقدس و حضور در مشاهد مشرفه به
شويم، بايد در  رد میرو، هرگاه به حرم امامی معصوم وا شرايط خاصی دارد. ازاين

فالن مکان فالن دعا را بخوانیم. عزای حسینی نیز آداب و شرايطی دارد. يکی از 
 كه در اين مجالس، آنچه درخور شأن امام حسین  اين شرايط، آن است

 است، انجام پذيرد.
و را فرصتی برای عرضه كاال روضۀ خانگی گونه مجالس  متأسفانه، برخی اين

با گسترش اين امر،  برای سودجويی بیشتر. بديهی است .انندد میخريد و فروش 
تأثیر اغراض مادی قرار خواهد گرفت و شركت در مجلس   عزاداری تحت

های خانگی را در  كشی وام خوانی، خالصانه نخواهد بود. برخی نیز قرعه روضه
 گونه توان اين دهند؛ اگرچه اين كار، حرام نیست، اما می اين مجالس انجام می

 امور را به وقتی ديگر وانهاد و شأن و احترام مجلس عزا را حفظ كرد.

 . مباحث سياسى 11

 و امام بینش و بصیرت عاشورا نهضت در عملی و فکری یها ويژگی از يکی
 آنان. نمود برجسته و بزرگ بسیار را آنان عمل و راه موضوع، اين. بود يارانش

 پیروزی احتمال و اند كرده شركت برنابرا جنگ يک در كه دانستند می خوبی به
 معرفت فرهنگی و سیاسی، رشد با امام ياران رو، ازاين ررود. نمی آن در ظاهری

حسین بن  امام و مقتدای خويش، دشمنان، به و نیز شناخت امام از عمیق
ی اسالم ه، به جامعشهادت امام حسین پیوستند. از سوی ديگر، علی
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خراش،  دل هسردرگمی نجات داد. پس از اين حادث رشد سیاسی داد و مردم را از
ت یخواهد جامعه را به جاهل یمستبد است كه می جامعه دريافت كه رژيم

ِقَذّ»خوانیم:  در زيارت اربعین می 3ن برگرداند.ینخست َتّن  ِّلَيس  ِّفيَك َجَتُه ُّمه  َّبَذَل َو
َجَهاَلةِِّّّعَباَدَكّ َرةّال  ن(، خون پاكش را در راه تو نثار كرد یاو )حس 2؛ِمَنّالَضاَلَلِةَّوَّحي 

 «دهد. رت گمراهی نجاتیتا بندگانت را از جهالت و ح
بخشی انديشه و رشد فکر سیاسی  ای برای عمق عزاداری نیز فرصت شايسته

خوانان، بلوغ سیاسی مردم را افزايش  است. بايد مداحان، سخنرانان و روضه
نهادينه كنند؛ البته بايد توجه داشت  ستیزی و استکبارزدايی را دهند و فرهنگ ظلم

بندی سیاسی است. امروزه، در بعضی  سازی سیاسی، غیر از جناح كه انديشه
های سیاسی  از بعضی جناح خواهران خوانی خانگی، برخی مجالس روضه

گونه، عزای حسینی  اينگیرند.  ها موضع می كنند و علیه برخی جناح حمايت می
 كنند. يل میگرايی تبد را به جنگ جناح
، محور وحدت است و همه  تر اينکه عزاداری امام حسین از همه مهم

ها بايد كنار همديگر به احیای اين سّنت قیام نمايند و همگی احیاگر  جناح
  نهضت حسینی باشند.

 د: يفرما ، مینییخم امام
 است، نيمسلم نيب وحدت موجب آنچه كه ميبدان ديبا ما همه»

ه عزادارى مراسم اسى،يس مراسم نيا د ژهيو به ،اطهار ائم   سي 

 است الحسين اباعبدالله حضرت شهيدان سرور و مظلومان

                                                           
 . 011، ص ثورة الحسینالدين،  شمس ی. محمدمهد4
  .001ص   ،كامل الزیارات. ابن قولويه، 0
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ت حافظ كه ه شيعيان ويژه به مسلمين، ملي   عشر اثنى ائم 

 1«باشد. مى

 گويد:  می ماربین آلمانی نیز
 مسلمانان در نتوانست حسينى، عزادارى مانند چيز هيچ»

  2.«كند سياسى ايجاد بيدارى

                                                           

 .222، ص 05، ج صحیفۀ نور، . امام خمینی4
 . 22، ص اها، رویدادها و پیامده ها، انگیزه ، عاشورا؛ ریشهنژاد . سعید داوودی و مهدی رستم0





 

 

 منابع
 الف( کتب

 ، چـاپ دوم، ، بیـروت: دار احیـاء التـراث العربـی نها  البالهاه شارح الحديـد، ابی ابن
 ش.5212

 .ق5011جمعیة المعارف المصرية،  مصر: ،ةأسد الغابة فی معرفة الصحاب اثیر،  ابن
 .ق5222، قم: مؤسسه بعثت، االمالیابن بابويه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، 

 ق.5231، قم: دفتر انتشارات اسالمی، التوحید، ــــــــ 
 ق.5252، قم: مؤسسة النشر االسالمی، خصالالــــــــ ، 
 ش.5221، تهران: نشر كتابچی، أماليــــــــ ، 
 .   ق 5221جهان، چاپ اّول،  نشر ،الرضا اخبار عیون ــــــــ ،

 : مؤسسة النشر االسالمی.اكبر غفاری، قم تحقیق علی ،ال یحضره الفقیه منــــــــ ، 
الکتب  داربیروت:  ،ةالصحاب فی تمییز ةاالصاب ،علی  بن  احمد ی،ابن حجر عسقالن

 ة.العلمی
،  ، قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تحف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 

 ق.5222چاپ دوم، 
 ق.5200 سوة،األ دار تهران: ،اللهوف علی قتلی الطفوفعلی بن موسی،  بن طاووس،ا

: دار  نجـف  تصـحیح عبدالحسـین امینـی،  ،كامل الزیاراتابن قولويه، جعفر بن محمد، 
  ش.5211المرتضوية، چاپ اّول، 

 ق.5222، بیروت: دار الفکر،  البدایة والنهایةكثیر،   ابن
چـاپ سـوم،  ، مهـدی امام مدرسة:  قم ،  األحزان مثیر محمد، بن جعفر حلی، نما ابن

 ق.5221 
 ش.5220، رشت: مؤلف،  نقش دین در خانواده، صادق،  بخش احسان

هاشـمی، چـاپ اّول،  ، تبريـز: بنـی  كشف الغمة فی معرفة األئماةاربلی، علی بن عیسی، 
 ق.5215
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 .ش5221بهار  چاپ دوم،نبوی،  تهران:، زنان مردآفریناشتهاردی، محمدمهدی، 
 .التعارف للمطبوعات اربیروت: د ،ةاعیان الشیع محسن، سیدامین، 
 پنجم. چاپ كتاب، بوستان قم: ،گزینی همسر و جوان ابراهیم، امینی،

 ش.5213ل، ، قم: دفتر نشر معارف، چاپ اّو همسرداریآيین  ،ــــــــ 
 ش.5211وهشتم،  ، قم: انتشارات بوستان كتاب، چاپ بیستهمسرداریــــــــ ، 

 : ، قمار في أحوال محّمد وآله األطهارحلیة األبر،  بحرانی، سید هاشم بن سلیمان
 .ق5255مؤسسة المعارف اإلسالمیة، 

قم:  ، قوالخبار واألیات واألعوالم العلوم والمعارف واالحوال من اآلبحرانی، عبدالله، 
 ش. 5212، االمام المهدي ةمدرس

 .، قم: مؤسسه تحقیقات نشر معارف اهل بیت خانواده در قرآن، احمد،  بهشتی
 ش.5211، قم: دفتر تبلیغات، چاپ اّول،  تصنیف هرر الحكممیمی آمدی، عبدالواحد، ت

 ق.5252، چاپ دوم،  ی، قم: دار الکتاب اإلسالمالكلم درر و الحكم هررــــــــ ، 
 ش.5211،  یاإلسالم االعالم ، مکتبالكلم درر و الحكم هرر، ــــــــ 

حســین بیرجنــدی، قــم: دار الحــديث، ، تحقیــق الكلاام الحكاام و درر هااررــــــــــ ، 
 ش.5221

 .، قم: انتشارات امام عصر هرر الحكم و درر الكلمــــــــ ، 
 ش.5212،  ، تهران: انتشارات اسالمی تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی،  جعفری، محمدتقی

های عقیدتی سیاسی نماينده ولی  ، اداره آموزش بصیرت پرچمدارانجمعی از نويسندگان، 
  ش.5222در سپاه،  فقیه

 ش.5211 چاپ اّول،معروف،  قم:، گلشن ابرارجمعي از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 
معماران تربیت: منزلت زن از دیدگاه اسالم و رهبران انقالب جوهری، شکیباسادات، 

 .ش5212های اسالمی صدا و سیما،  مركز پژوهش قم: ،اسالمی
 ش.5201شهشهانی،  فروشی ، تهران: كتابدیوانحافظ شیرازی، 
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 جا[: خسروشاهی، ]بی عیدی محمد: كوشش به ،احقاق الحق موسی، ی،يحائری اسکو
 .ش5211 ضمیر، روشن نشر

، چـاپ اّول، ، قـم: مؤسسـة آل البیـتوسائل الشایعةحّر عاملی، محمد بن حسن، 
 ق.5223

 ةالطبعـ ،یـةالتـراث العرب اءیـاح دار :روتیب ،ةعیوسائل الش ،بن حسن حمدم ،یعامل حّر 
 ق.5222، ةالخامس

 الكتب من وهیرها  السته الصحاح  من فضائل الخمسة ،رتضیمحسینی فیروزآبادی، 
 ق.5212 االسالمیة، دار الکتب ، نجف:والجماعة السنة اهل عند المعتبرة

، چاپ اّول، ، قم: مؤسسة آل البیتقرب اإلسنادحمیری، عبدالله بن جعفر، 
  ق.5252  

. ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیفه امامالله،  حخمینی، سید رو
 ق.5251 قم: انوار الهدی، ،مقتل الحسینخوارزمی، 
 ش.5211 تهران، دانشگاه ، تهران:الحكم هرر بر شرح الدين، جمال خوانساري،

 ش.5223قم: ناصر،  ،ارشاد القلوب ،بن محمد  حسن، ديلمي
، ترجمه كیانوش هاشمیان و همکاران، تهران: شناسی سالمت نرواديماتئو، رابین.ام، 

 ش.5221انتشارات سمت، 
اكبر غفاری، تهران:  ، تصحیح علیروح الَجنان و روح الِجنانرازی، شیخ ابوالفتوح، 

 ش.5210انتشارات اسالمیه، 
 چـاپ اّول، ، تهـران: عـروج، هایي از سایره اماام خمیناي برداشاتعلي،  رجايي، غالم

 ش.5221
، قم: مدرسه علی بن پیامدها رویدادها و ها، انگیزه ها، ریشه عاشورا؛نژاد، مهدی،  رستمی

 .طالب ابی
اصغر حکمت،  ، به كوشش علیكشف االسرار وُعّدة األبراررشیدالدين میبدی، ابوالفضل، 

 ش.5221تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
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نامه  ، پايانشناسی دگاه اسالم و روانبررسی خشونت و مدارا از دیرودباری، زهرا، 
 ش.5232كارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور اراک، 

آموزش ابراز وجود: چگونه همان كسی باشید كه ،  . گراهام ريس، شان و رودريک س
، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید  ، ترجمه منیژه شهنی يیالق و همکارانواقعا  هستید؟

 ش. 5223،  چمران
 م.5331قاهره: دار االسالم،  ،المرأة بین الفقه والقانونمصطفی،  ،السباعی

مجمع جهاني اهل  قم: زاده،  ، تحقیق حسین تقيالخواص ، تذكرةسبط بن جوزي
 ش.5212، بیت

 ش.5211، تصحیح عزيزالله علیزاده، تهران: فردوس، گلستانسعدی شیرازی، 
، بیروت: دار الفکر، یر النذیرالجامع الصغیر فی احادیث البش سیوطی، عبدالرحمن،

 ق.5225
 تا[. ه، ]بیچاپخانه ستار جا[: ، ]بیالعقیلة والفواطم ،حسین ،شاكري
دار   بیروت:، فی الفكر االسالمی المعاصر: قضایا واشكالیات ةالمرا ،، محمدیشبستر

 م.0221الهادی، 
 وت.، تصحیح دكتر صبحی الصالح، بیرنه  البالههشريف رضی، محمد بن حسین، 

 ق.5252، قم: مؤسسه دار الهجرة،  صبحی صالح تصحیح ،نه  البالههــــــــ ، 
 ، بیروت: نشر دار التعارف.ثورة الحسینالدين، محمدمهدي،  شمس

 .5322، تهران: مطبعة اتحاد، النیاحة تاریخصالح،  سید،  شهرستانی
ی سیدمحمدی، ، ترجمه يحیهای شخصیت نظریهپی و سیدنی آلن شولتز،  شولتز، داون

 ش.5222تهران: انتشارات هما، 
 ق.5252، ، قم: مؤسسة آل البیتاالرشادشیخ مفید، 

 قم: انتشارات دار الفکر. ،ةه  الفصاحن شیروانی، علی،
،  ، قـم: مؤسسـه طريـق معرفـت ثقلـین پاسداشات حاریم همسار،  محمد صالحی، علی

 ش.5232
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، چـاپ اّول، خـادم الرضـاجـا[:  ، ]بـی عاشاوراپژوهی، محمـد،  صحتی سـردرودی
 ش.5212
الطبـع  ،یالتـراث العربـ اءیـإح دار :روتیـب ،ریالمعجم الكب ،بن احمد مانیسل ،یالطبران

 ی.الثان
اّول،  چاپ ، ، مشهد: نشر مرتضیاللجاج أهل علی اإلحتجاج  علی، بن احمد طبرسی،

 ق.5222 
 ق. 5211والنشر،  اعةللطب النعمان دار نجف: ،اللجاج أهل علی اإلحتجاج ــــــــ ،

، تحقیق عالء آل جعفر، قم: مؤسسة النشر مكارم األخالقطبرسی، حسن بن فضل، 
 ق.5252االسالمی، 

 ،البیت آل قم: مؤسسة   ،الهدی بأعالم الوری إعالم ، حسن بن فضل طبرسی،
 ق.5252

 م،چاپ سو خسرو، ناصر انتشارات :تهران ،القرآن تفسیر في البیان مجمع ــــــــ ،
 ش.5220

 ق. 5212،  ، بیروت: دار التراثتاریخ االمم والملو طبري، محمد بن جرير، 
 ، قم: انتشارات تحسین. چگونه خوب سخنرانی كنیمطهماسبی، احمد، 

 ش.5212،  صدوق ، تهران: انتشاراتتفسیر عاملیعاملی، ابراهیم، 
صدا و سیما، های اسالمی  مركز پژوهش قم: ،سیره اخالقی علماعسگری، فاطمه، 

 .ش5211
، زير نظر جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، لغت نامهعلی اكبر دهخدا، 

 ش.5222
 . ش5221 اّول، چاپ  الهادی، نشر قم: دفتر ، السجادیة الصحیفة، علی بن حسین

اجتماعي،  و انساني علوم پژوهشکده نشر تهران: ، ها نسل گسست اكبر، علي علیخاني،
 ش.5210

 ش.5212زاده، تهران: َاشجع،  ، با نظارت فرهاد قربانفرهنگ فارسی عمیدعمید، حسن، 
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به كوشش حسین خديو جم، تهران: انتشارات علمی و  كیمیای سعادت، غزالی، محمد،
 ش.5212فرهنگی،

: انتشارات  ، قمروضة الواعظین وبصیرة المتعظینفتال نیشابوری، محمد بن احمد، 
 .ش5221چاپ اّول،   رضی،

 ق.5221، تحقیق حسین اعلمی، بیروت: مؤسسة االعلمی، روضۀ الواعظینــــــــ ، 
 ش.5215چاپ چهارم،  جاويدان،تهران: ، سردار جنگلفخرايی، ابراهیم، 

 ش.5212،  فرهنگ اسالمی نشردفتر  تهران: ،بزرگسال و جوانمحمدتقی، فلسفی، 
 ق.5251نتشارات صدر، ، تهران: اتفسیر الصافیفیض كاشانی، مالمحسن، 

 یجمهور انیمرب و ای، انتشارات انجمن اولكودكان یخانواده و مسائل جنس ،یعل ،یقائم
 ش.5211 ران،يا یاسالم

 ش.5212،  ، تهران: انجمن اولیا و مربیان نظام حیات خانواده در اسالمــــــــ ، 
 ش.5212، هايی از قرآن ، تهران: مركز فرهنگی درستفسیر نورقرائتی، محسن، 

 ق.5253، مؤسسه نشر اسالمی، منازل اآلخرةقمی، شیخ عباس، 
 ، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران: اسالمیه.نفس المهمومــــــــ ، 

 ش. 5212،  ، تهران: سخن آفرینی در زندگی همسران مداخله و مشكل،  كاوه، سعید
  .ق5252 ، چاپ دوم،ةمیاالسال  الکتب دار تهران: ،كافي  اصولكلیني، محمد بن يعقوب، 

  ق.5225، تحقیق علی اكبر غفاری، بیروت: چهارم، الكافیــــــــ ، 
اصغر خسروی شبستری، تهران:  ، ترجمه علیای از اصول كافی خالصهــــــــ ، 

 ش. 5215انتشارات امیری،
 یة. سالماال : دار الکتبتهران ،یفروع كافــــــــ ، 

، چاپ اّول،  ، قم: دار الحديث یون الحكم والمواعظعلیثی واسطی، علی بن محمد، 
 ش.5221

 .5210 المطبعة المرتضوية، :، نجفتنقیح المقالعبدالله،  مامقانی،
، بیروت: مکتب التراث االسالمی، كنز العّمالالدين،  متقی هندی، علی بن حسام

 ق.5232
 ق.5222ی، التراث العرب احیاء دار ، بیروت:نواراأل بحارمجلسی، محمدباقر، 
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 ق.5222، بیروت: دار الوفاء، األنوارــــــــ ، بحار 
 ش.5212، ةاالسالمی  الکتب دار تهران: ،بحار األنوار، ــــــــ 

 ش.5211، قم: انتشارات زمزم هدايت، چاپ هفتم، های عاشورا پیاممحدثی، جواد، 
 ش. 5222،  مؤسسه دار الحديث قم: ،میزان الحكمةمحمد،  ، شهری ری محمدی

يادمان زندگي و خدمات همسر امام ) قدس ایران، بانوي بزرگ انقالبمصباحی، 
 ش.5211، چاپ اّول، نشر عروج: تهران ،خمیني(
 .، قم: انتشارات صدراحماسه حسینیمرتضی،  مطهری،

 ، قم: انتشارات صدرا.آثار مجموعهــــــــ ، 
 ش.5211، تهران: انتشارات صدرا، مسئله حجابــــــــ ، 

، ويرايش جعفر شهیدی، تهران: امیر كبیر، چاپ فرهنگ فارسی معینمعین، محمد، 
 ش.5211چهارم،  

 ش.5210،  ، تهران: انتشارات دار الکتب االسالمیة ، ناصر، تفسیر نمونه مکارم شیرازی
،  اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات قم:،  تربیت های روش ، كاشمری ، موسوی مهدی
 ش. 5223
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