


  



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :سرّه( )قدسخمینی امام
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او در ساحت راد و تهذیب وویش، و در ساحت حفظ وانۀ سالم و وانوادۀ متعادل، و در 

یت اجتماع  و جهاد و امر به معروف و نه  از منکر و جهاد اجتماع  را جهان  ساحت وال
 های ببرگ را درهم بشکنند  بست کنند و بن

 پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 
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 سخن پیش
 بیــت محــّرم اســت و شــور حســینی در قلــب و اندژشــه مشــتاقان اهل

تـاب  ای ج ان جوشد و هر  حظه، از اژف آسمان بلند کرامت و فتـّوت، سـتاره می
نماژانـد  زند و راه را به جوژندگان حقیقـت می درخشد و پرده غفلت را کنار می می

تب عاشورا عناژت و اژف همه، ارمغانی است که در اژف ماه بزرگ، به د دادگان مر
هـای اهـل اژمـان  گردد و جوژبـاری از رحمـت و هـداژت را در سـرزمیف دل می

 سازد. جاری می
توشه وژژه خواهران است که بـه همـت شـماری از  آنچه پیش روی دارژد، ره

مختلف دژنی پدژد آمده  حورهاینوژسندگان فاضل و پژوهشگران اندژشمند در م
های عـزاداری، اهمیـت  : باژستهموضوعاتی مانند توان به است که از آن جمله می

پوشش و حجاب، مباحث خانوادگی، مقو ه ازدواج و نقش زن در استحرام نظام 
شده در آن، شامل نرات ارزشمند  خانواده اشاره کرد که در مجموع، مقاالِت ارائه

 باشد. تربیتی و معارف روشنگر اسالمی می
جه داشته باشند که به منظور استفاده خوانندگان محترم و خواهران گرامی تو

توانند  می از مطا ب و موضوعات بیشتر درباره محّرم و عزاداری امام حسیف
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مراجعه نماژند و از مقاالت متنوع و  ،.ق(ه5091) توشه محّرم، وژژه برادران به ره
 مند شوند. مباحث مختلف آن ب ره

ف قرآنی و رواژی و مندان به معار امیدوارژم، کتاب حاضر، برای عالقه
موضوعات اخالقی و کاربردی در حوزه خانواده، مفید واقع شود و به توسعه هر 
چه بیشتر سبک زندگی اسالمی بینجامد و مبّلغان محترم بیش از پیش، در مسیر 

 و تربیت معنوی آحاد جامعه توفیق ژابند. بیت تروژج معارف اهل
سازی، وژراژش و انتشار اژف اثر  آمادهدر پاژان، از تمام کسانی که در امر 

اکبر مؤمنی، رئیس  االسالم وا مسلمیف علی وژژه از زحمات حجت کوشیدند، به
 .نماژم محترم گروه تأمیف منابع تبلیغی، صمیمانه قدردانی می

 
 د روستاآزادیسع

 یغیو تبل یمعاون فرهنگ
ه قمیحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل



 

 عزاداری؛ بایدها و نبایدها

 *محمدحسین فکور

 مقدمه

 ی ت، و نوریانسان یها ف قلهژاست افراشته بر بلندتر یواقعه عاشورا، پرچم
 یدهد. ندا یبخش که روح و جان مؤمنان و دوستدارانش را نوازش م است جان

در برابر  یآموزد که خوار ی، به همگان م«َهل ِمن ناِصٍر َینُصُرنی» ینیحس
را نسزد که جز در برابر  یندارد و آدم ژیشگان، در مرام سروقامتان جایپ ستم

ف ژپاس ا ز بهیمندان به سرور آزادگان ن م فرود آورد. عالقهیش سر تعظژمعبوِد خو
 اند.  بودهخ، از عزاداری برای حضرت غافل نژحماسه در طول تار

 فژط و طبق موازژآن است که به دور از افراط وتفر ،یف روش عزادارژب تر
پرداخته  ام امامیت و قی، ابعاد شخص بژان مصایرد و به بیشرع صورت گ

از آن ا  یش رو به برخیدارد که در نوشتار پ یها یستگژ، بایف نوع عزادارژشود. ا
 . شود یاشاره م

                                                           

  پژوهشگر حوزه علمیه قم. *
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 عزاداری های محتوایی  الف. بایسته

 . عقالنیت1
با تمرکز  یعنژدادن آن است؛  نشان یرعقالنی، غیعزادار یها بیاز جمله آس
 ژیو رفتارها ها م و حرکتژساز یقت ت ی، آن را از حقیعزادار یبر اعمال ظاهر

ندارد، بلره با احساسات  یم همخوانیتن ا با عقل سل م که نهیناپسند انجام ده
آتش،  یرفتف رو زدن، راه همچون: قمه یاعما ز ناسازگار است؛ ین یانسان
ف امر، سبب ژف دست. اژاز ا ژیشرسته و کارها یها شهیش یخوردن رو َغلط

 یجانیو مجنونانه بپندارند. دکتر ت یرمنطقیرا غ یعزادار یکه برخ گردد یم
 سد: ژنو یم

ان آن را یعیکه در گذشته ش ژیرهایفرمود: شمش یگذشته م یاز علما یرژ»
خود، از آن استفاده  یزدن به سرها یکردند، امروز برا یابر ظا مان بلند مدر بر

 یها ان دستهیر، در میشمش یادژها مقدار ز یسیکه انگل ژیکنند؛ تاجا یم
 8«کردند. یم میدر کربال تقس یعزادار

ا قالده به ژزنند و  یعزاداران به سروصورت خود م یها، برخ طبق گزارش
ف ژاست که ا ی ژدهند. بد یل میوانگان تشرژد یئت عزاداریاندازند و ه یگردن م

 ها یف نوع اعمال در عزادارژاست. اگر ا ینژد یها کارها، مخا ف آموزه
د ژبا ینمودند. در مراسم عزادار ید میز بر آن تأکیت داشت، امامان نیمشروع

را ژتوجه شود؛ ز ژیشتر به ِخرد و دانایب یگر باشند و حتژردژشور و شعور مرمل 
ها  فژتر ش از آنره عاشقیاران امام پژ که در کربال ساز است؛ چنان عقل، عشق

عشق  یعنژگذرد؛  یها بودند. راه عشق، از عقل مف انسانژترباشند، عاقل
عشق و عالقه   بر عقل و معرفت است و تا معرفت حاصل نشود، ی، مبتنیقیحق
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خداوند، موجودات را جز مردم!  یا»فرمود:  فیگردد. امام حس یجاد نمژا
د او را عبادت کنند و ژشناخت خودش خلق نررد و چون او را شناختند، با یبرا

 8«ند.ژجو یازین یر او، بیبا عبادت او، از عبادت غ
ها و بدون  قهیها بر اساس احساسات و سل یعزادار یمتأسفانه، امروزه برخ

ر سؤال ژها ز یعزادارررد، سبب شده که ژف روژرد. ایگ یف شرع صورت مژمواز
 یها گاهژبه پا یاست، سر یدا کند. کافینمود پ یرمنطقیرفته و به صورت غ

کنند.  یبر ضّد اسالم استفاده م یزن نند دشمنان چطور از قمهید و ببیبزن ینترنتژا
مخا ف اسالم در سراسر ج ان، با استناد  یها و رسانه یونژزژتلو یها در شبره
ر پاکستان و عراق ی، نظیاسالم یکشورها یه در برخک یزن قمه یها به صحنه

خشف و زشت  یا اند که در آن ا چ ره ه کردهیرا ت  یاریدات بسیمعمول است، تو 
، فتوا یل باشد که مقام معظم رهبریف د ید به همژشده است. شا یاز اسالم معرف
 داده است:  یزن به حرمت قمه

مظاهر حزن و اندوه محسوب  نره از نظر عرفی ازژعالوه بر ا ،زنی قمه»
دی هم ژیهای بعد از آن ندارد و تأ و زمان ای در عصر ائمه شود و سابقه نمی

 ،ده است، در زمان حاضریدر مورد آن نرس ا عام از معصومژبه شرل خاص 
ست یز نژچ حا تی جایدر ه ،فژشود. بنابرا موجب وهف و بدنام شدن مذهب می

 حرام ،ف و مذهب گرددژا باعث وهف دژو هر کاری که برای انسان ضرر داشته و 
 2«د.د از آن اجتناب کننژف بایاست و مؤمن

ان عاطفه و شـور ژش از آنره جریان کربال پژباور دارد که جر یاستاد مط ر
 در کـربال الیشـان ضـمف رّد حضـور اّم  ـژان عقل و منطـق اسـت. اژباشد، جر
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خ بـه آن گـواهی ژک تـارژـکه حتـی  ژیاژف قضاژتر ری از معروفژ..».د: ژگو یم
ال یشان مادری به نام  ـژاکبر است. ا بته ا ال، مادر حضرت علییدهد، قصه   نمی

ال در کربال بوده است؛ اما چقـدر مـا یک مورخ نگفته است که  ژاند؛ و ی  داشته
 اکبر!...  ف علییال به با یم؛ روضه آمدن  ژاکبر خواند ال و علییروضه  

 مژـف صـحرا روژز ای بابا از ایخ
 

 8«مژـال رویمه  ـینک به سوی خ 
 

کنند، اما  یرا مطرح نم یف مطا بیان محترم چنیاگرچه امروزه روحان
 یاند، داماد شده یوارد عرصه مداح یتازگ مداحان که به یمتأسفانه، برخ

 یاست که داماد یحا ف در ژزنند؛ ا یحضرت قاسم را مطرح کرده، به آن دامف م
دارد؛ چگونه امران  ژیخ کربال وجود داشته و نه با عقل همسوژقاسم، نه در تار
ف انسان است، کار ژتر جنگ، امام که عاقل یها ف  حظهژتر دارد در سخت

 خالف عقل را انجام دهد!

 . استفاده از منابع معتبر2

گره خورده  یاسالم یها ساز است که با آموزه خژم و تاریه عظژعاشورا، سرما
د مطا ب ژرو، با فژف حادثه، ارتباط به اسالم دارد. ازاژا یا نادرستژ یاست. درست

ف صورت، ژر ایاّول و معتبر ذکر شده باشد؛ در غ آن مستند و در منابع دست
گردد. در خصوص منابع معتبر درباره  یها م تیف واقعژگزژمسائل دروغ، جا

 مانند: ژیها توان به کتاب ین و سخنرانان، محادثه کربال ج ت مراجعه مداحا
که  گونه ، اشاره کرد. همان طاووس ابف لهوفو   مخنف یاب مقتلد، یخ مفیش ارشاد

ف یخواندند. هم یآن ا روضه م یاز رو یها استفاده کرده، حت ف کتابژان از اینیپش
 دا ش داءیشده وارد روضه س فژا تحرژامر، سبب شده بود مطا ب کذب 
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ف منابع وجود ندارد و ژشود که در ا یگفته م یکه امروزه نرات ینشود؛ درحا 
ز به ین یخ عاشورا گردد. برخژوارد تار یرواقعیف امر، موجب شده مطا ب غیهم

ا ژرمعتبر( آمده است و یمطا ب در فالن کتاب )غ ینره بعضژمثل ا ژیها ب انه
د ژگاه نبا چیهند. ژگو یمخواهد،  یف مطا ب، زبان حال است، هرچه د شان مژا

و  یب انه عزادار م و به یرمعتبر استفاده کنیغ یها ان واقعه عاشورا از کتابیدر ب
م یشان، هرچه خواستژاران اژزبان حال امام و  یگرفتف از مردم، بر مبنا اشک

ان زباِن ی، به حسب شأن اوست. بیهرکس یبرا ژیگو م؛ بلره زباِن حالژیبگو
ره ید درخور منز ت و همسو با سژ، بانبژحضرت زو  فیحال امام حس

 8«اس کرد.یمحمد ق توان با آل یرا نم یکس چیه»فرمود:  ی. امام عل آنان باشد
عاشورا اتفاق افتاده  یها در ماجرا فژتحر ینه برخیف زمژمتأسفانه، در ا

اشاره نموده،  حضرت قاسم یان دامادژبه جر یاست. استاد مط ر
 سد:ژنو یم

م یدان ند: در همان گرماگرم روز عاشورا که میژگو ف باالتر، میژاز ا »...
، امام فرمود: حجله عروسی  مجال نمازخواندن هم نبود و امام نماز خوف خواند

اش  هیم، الاقل شبژری از دخترهاژخواهم عروسی قاسم را با  د؛ مف میژندازیراه ب
سا ه است ـ چرا؟ آخر  زدهیه سک بچژنم. ـ حاال، قاسم ینجا ببژهم شده، در ا

 توانم به گور ببرم!  آرزو دارم. آرزو را که نمی
 ی، به اوژک حرفی است که اگر به زن دهاتی بگوژد! ینیشما را به خدا بب

[ مف آرزو دارم  م کهژشنو ف ]میژیلی سطح پایک افراد خژخورد. گاهی از  برمی
ف مرد عا م، حاجی نوری، ژانم... ینم، عروسی دخترم را ببیعروسی پسرم را بب

ف کاشفی ی[ را در کتابش نوشته است، مالحس هیف ]قضژد: اّول کسی که اژگو می
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ه، دروغ و صددرصد دروغ ی؛ و اصل قضروضة الشهداءبوده؛ در کتابی به نام 
 ا له! گفت: است. سبحان

 وساز بس که ببستند بر او برگ
 

ــو بب  ــر ت ــیگ ــی نشناس ــازین  ش ب
 

ند، اگر در عا م یب ند ـ او در عا م معنا که میید و ببژایب دا ش داءیاگر س
ارانی ذکر ژند ما برای او اصحاب و یب ند؟ مییب ند ـ چه میید ببژایظاهر هم ب

  8«ارانی نداشته است.ژف اصحاب و یک چنژم که او اصاًل ژا کرده
ف مطلب توسط مبّلغان و مداحاِن اهل مطا عه ژاست که امروزه ا یا بته گفتن

گردد که  یعنوان م یسواد و مبتد کم یافراد یشتر از سویشود؛ بلره ب یمطرح نم
نره حضرت ژمداحان به ب انه ا یف، برخیهمچن د جلو آن هم گرفته شود.ژبا
ف امر، سند ژکه ا یزنند؛ درحا  یسر خود را به محمل زده، قمه م نبژز

 را: ژندارد؛ ز یمعتبر
ف مطلب،  در منابع ژف است. ایشدت ضع هف داستان از نظر سند، بژاّواًل، ا

 نیمشهد الحس ین فینور العکتاب ها، مانند کتاب  یامده واز برخیمعتبر ن
در  یخ عباس قمیست. مرحوم شیسنده آن، مشخص نژاست که نو گرفته شده

د است؛ ی، بعنبژنسبت سر شرستف به حضرت ز»سد: ژنو ینه میف زمژا
 «م است.یصاحب مقام رضا و تسلهاشم و  یله بنیشان، عقژچون ا
 یکند که اسرا ی، اثبات میخژمعتبر تار یها سپس، با استناد به کتاب یو

 ج از نشانده بودند و اصاًل محمل در کار نبوده تا یان و بژعر یها کربال را بر ناقه
 2آن حضرت سرش را به آن بروبد.

خصوص است؛ به فیحضرات معصوم یف گونه رفتارها، مورد ن ژًا، ایثان
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کرده بودند. امام  ین  یف اعما یدگان کربال را از چنژد بتیکه مص فیامام حس
َفَنَظَر ِإَلْيَها »د؛ ژطان، صبر از کفت بربای: مبادا ش به خواهرشان فرمود فیحس

 8.« ه ََل َیْذَهَبّن ِحْلَمِك الّّشْيَطانيّ َوَقاَل َلَها َیا ُأَخ  اْلُحَسْيُن 
اقدام به شرستف سِر  نبژچگونه ممرف است حضرت ز ف فرض،ژبا ا

را  یف عملیش، چنژشان برخالف تذکر امام خوژست ایخود کند؟ ممرف ن
 مرترب شده باشد.

 ارزشمند و کاربردی ارائه مطالب  .3

 یغن یها از محتوا یعزادار یر، برخیاخ یها د اذعان نمود که در دههژبا
 یها امیها و پ که آموختف درس یعزادار شده است؛ چراکه فلسفه یت  ژیعاشورا

 یعاشورا از سو یها ان آموزهیرد و گاه، بیگ یعاشوراست، مورد توجه قرار نم
مبدل  یرزنیو زنج یزن نهیس یشدن مردم برا جمع یبرا یا ان، تن ا مقدمهیروحان

ها، صرفًا به  یم بود که عزاداریف مشرل خواهژف اساس، شاهد اژبر ا شده است.
نره ژدر آن نباشد. ا یامیچ پیره کند و هیها را خ د و فقط چشمژدرآ یشژنما یحا ت

بماند، باعث  یافزوده شود و از محتوا خا  یخوان شتر بر رنگ و  عاب روضهیب
ظواهر  یبه سو ینیت انقالب حسیشه در ماهژها از تفرر و اند نگاه شود که یم

مجا س  یر برخیاست که دامنگ ژیها بیف، از آسژآن معطوف گردد و ا یسطح
هاست و  ف فرهنگژتر قیکه فرهنگ عاشورا، عم یشده است؛ درحا  یعزادار

، ینیحس یعزادار یاست و هدف اصل یشژاند ازمند ژرفیبه آن، ن یدسترس
است  یمعارف اسالم یریادگژش و ژف خوژبا وظا ژیام و آشنایق ژیشناخت چرا

فرموده:  ف باره ژدر ا ینیست. امام خمین ی، کافیرزنیو زنج یزن نهیو صرفًا س

                                                           
 .9، ص 31، ج بحار األنوار،  . محمدباقر مجلسی 5



00    9315محرم  ۀتوش ره 

ف است ژد فقط ایال نرنیف اجتماع در مجا س روضه را، خژه و اژف گرژزه ایانگ»
ها دارد؛ نه  هژف گرژاج به ایدا ش داء احتیدا ش داء. نه سیس یم برایه کنژکه ما گر

 8«د.ژآ یاز آن م ینفسه ـ کار یه خودش ـ فژف گرژا
دشمنان از  امروزه ُپرمحتوا و روشمند است که یها یف عزاداریبه ج ت هم

مختلف با آن مخا فت  یها وحشت دارند و در قا ب ژیها ف مراسمیچن
ز یغ نیستند و آن را تبلیمخا ف ن یسیانگل یها یعزادار باند؛ اما آنان ژنما یم
 کنند. یم

 . انتخاب اشعار ُپرمحتوا و اثربخش4

 یمراسم سوگوار یریگ در روند شرل رگذاریار م م و تأثیاز جمله عناصر بس
توسط  یعزادار خوانان هستند. امامان هی، مداحان و مرثفیامام حس

شان شعرای متع د و بنامی چون: ژف تفاوت که اژکردند؛ با ا ید مژیمداحان را تأ
د نموده، به اشعار و ژیرا تأ« ریید ِحم  یس»ا ژو « ِدعبل ُخزاعی»، «ت اسدییکَم »

 دادند. یوسو م آنان سمت یمداح
د: به محضر آن ژگو ، میاران امام صادقژری از ژهارون مرفوف، 

ش خواندم. فرمود: ژبرا« ه بخوان.یم مرثژبرا»اب شدم، فرمود: یحضرت شرف
د، یخوان ه مییمرث که در کنار قبر آن حضرت گونه خواهم؛ آن گونه نمی فژا»

 و مف خواندم:« بخوان.
َلررری َ رررَ ِ  اْلُح  ََ  َسرررْيِن اْمرررُرْع 

  
ُظِمررررهِ  َْ َ

ِْ  الّّزِكّيرررر      َفُقررررْل 
 

 .« های پاک او بگو...  گذر کف و به استخوان فیاز کنار قبر حس»
ادامه« ادامه بده.»ه افتاد. سروت کردم؛ و ی فرمود: ژدم آن حضرت به گرژد
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 دم که:یت رسیف بژخواندم تا به ا« باز هم بخوان.»دادم. فرمود: 
ِِ  َمرْمََلِ    ُقرمِم   َمرْرَیُ   َیا   َفاْنرُ 

  
ُبَ ررا  ِِ َلرری اْلُحَسررْيِن َفَعْدررِبِ ك  ََ  8  َو

 

 فیات بر حس هژز و بر موالی خود ندبه کف و با گریبرخ 2م!ژای مر»
 «رستگاری طلب کف.

ون سر دادند. وقتی آرام شدند، یز شیه کرد و بانوان نژگر دم امام صادقژد
ه بخواند و ده نفر را یمرث فیبر امام حس ای ابوهارون! هرکس»حضرت فرمود: 

 «اند، پاداش او ب شت است.ژبگر
به  فیام ش ادت امام حسژاز ِدعبل ُخزاعی نقل شده است که مف در ا

ف نشسته و یدم حضرت محزون و اندوهگژاب شدم. دیشرف محضر امام رضا
ای دعبل، » د، فرمود: ژاند. هنگامی که مرا د ز گرد آن حضرت نشستهیارانش نژ

سپس، در « کند! اری میژف بر کسی که با دست و زبانش ما را ژخوش آمدی! آفر
ای »ش برای مف جا باز کرد و مرا کنارش نشاند. آنگاه به مف فرمود: ژکنار خو

برخاست و  آنگاه امام رضا« ه بخوانی.یدعبل! دوست دارم امروز برای ما مرث
اش را پشت پرده نشاند. سپس،  خانواده ش زد وژَسرای خو ان ما و حرمیای م پرده

 فیای را در ماتم امام حس هیز مرثیبه دعبل فرمود: اشعار خود را بخوان و وی ن
 ف است:یتش خواند که قسمتی از آن چنیو اهل ب

کام کنار شّط  ف را که تشنهیده حسیوخون غلط رِر به خاکیای فاطمه! اگر پ»
رر، یدر آن هنگام، ای فاطمه! کنار آن پده، به خاطر آوری، یفرات به ش ادت رس

سازی.  ر میژزنی و اشک چشمانت را بر رخسارت سراز می یلیات س به چ ره
ها در آن صحرای  ز! و بر ستارگان آسمانیف مردم، برخژای دختر ب تر ای فاطمه! 
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اد در ژان نباشم، وقتی که به خاطر آورم دختران زژخشک نا ه بزن؛ چرا گر
ده شده است؛ ژم خاندان رسول خدا درژند؛ و ی حرا درامانش ژقصرهای خو

اند، فرزندان رسول خدا در  اد در دژهای محرمی آسودهژز که آل درحا ی
د در عا م یند. آری! تا آن زمان که خورشا صحراهای خشک و سوزان سرگردان

د یکه خورش یکند و ندای مؤّذنی برای نماز بلند است و تا وقت پرتوافشانی می
  8«م.ژگر کند و به هنگام شبانگاهان و صبحگاهان، بر آنان می وع و غروب میطل

 ف، دعبل گفت: یهمچن
 ِترَاَو ٍ   ِمرْن   َخَلرْ    آَیراٍ    َمرَ اِعُ  

  
 2 َوَمْنررِّزُل َوْحرر ٍ ُمْقِ ررُر اْلَبَرَصررا 

 

ات خدا بود که دشمنان نور، ژمدارس آ محمد های شما ای آل خانه»
خاموش کردند و محّل نزول وحی ا  ی بود که اکنون، از  تالوت قرآن را در آن

 .« ز ت ی گشته استیچ  همه
گونـه اشـعار در  فژـا واقعـًا اژـد، آیـکن یطورکه مالحظـه مـ به هر حال، همان

نـب ژ: ز ، گفـتفیا بـه قـول اسـتاد مط ـرژه مؤثر است و ژک عواطف و گرژتحر
 4 مضطّرم، ا وداع، ا وداع؟

و  خوان زمان ائمه هیتوانند با ا گوگرفتف از شاعران مرث یامروزه، مداحان م
 یهـا یعزادار یسـوز، اقـدام بـه برگـزار ، اثربخش و جان انتخاب اشعار ُپرمحتوا

 ،حضـرت ابا فضـل یف چشـم و ابـرویتوصـ یسته کنند؛ مثاًل بـه جـاژشا
 ف اشعار را بخوانند: ژاتوانند  یم

ُ  َیِميِنرررر  ُِ   َوالّلررررِه ِإْن َقَطْبرررر
  

ررْن ِ یِنرر  ََ رر ا   َِ   ِإِنرر  ُأَحرراِم  َأ
 ج

                                                           

 .191، ص 9، ج األئمة األطهاررياض األبرار في مناقب ا له جزائری،  . نعمت5
 .839، ص 9، ج عیون أخبار الرضاشیخ صدوق، . 0
 .938، ص 81 ، ج آثار استاد شهید مطهرى مجموعه . ر.ک: مرتضی مط ری، 9



   05  عزاداری؛ بایدها و نبایدها

رررْن  ََ   اْلَيِقررريِن  َصررراِ ِ   ِإَمررراٍ   َو
  

ِمرررين َ  1 َنْجرررِل الّنِبررر ِ الّطررراِهِر اْْ
 

نم ژوسته از دید، و ی مف پژبه خدا سوگند! اگرچه دست راستم را قطع نمود»
، ف استیامبر پاک و امیف که فرزند پیقیا  م و از امامی صادقژنما ت میژحما
 « کنم. ت میژحما

دهند،  یشعار م یکه برخ یضمف انتقاد از اشعار ید مط ریاستاد ش 
 د:ژگو یم

گـری. ژز دیـزی اسـت، مـا چیگری است. او، چژز دیعظمت اباعبدا له، چ»
نی باشـد. ید، شعارهای حسـیده ها می یژسرا ها و نوحه زنی نهیی که در سژشعارها

دادنـد افـرادی کـه شـاعر  اط ار دستور مـیار خوب است. ائّمه یار بسینوحه، بس
بت برنند. آن ا یند برای آن ا ذکر مصژایسرا بودند، ب خوان بودند، نوحه بودند، نوحه

زنی و  نهیی و ســژســرا کردنـد. نوحه ه مــیژـخواندنـد و ائّمــه اط ــار گر شـعر مــی
نی ینره شعارها شعارهای حسـژن ا موافقم؛ و ی به شرط اژرزنی، مف با همه ایزنج

، شـعار «نوجوان اکبر مف، نوجـوان اکبـر مـف»درآوردی؛  مف یاشد؛ نه شعارهاب
اد ژـپ باشـد؛ فریف تژی است که از اژنی، شعارهایست. شعارهای حسینی نیحس
هِ   ََل ُیْبَمُل   اْلَحَق   َأَن   َأ ََل َتَرْوَن »کند:  می َناَهی  اْلَباِطَل   َوَأّن   ِِ َِ ْنهُ   ََل ُی   اْلُمْؤِمُن   ِلَيْرَغَب   ََ
شود و کسی از  د که به حق عمل نمیینیب ا نمیژمردم![ آ ی]ا 2؛ِلَقاِء الّلِه ُمِحّقا  ِف 

د ژـا امـام ـ باژف یطی، مؤمف ـ نگفت حسژف شرایست؟ در چنیگردان نژباطل رو
َفِإِن  ََل َأَعى اْلَمْمَ  »ا: ژـو « ح بدهد.یای ترج ف زندگییپروردگارش را بر چن ی قا
ََ ِإَّل  َرما  الّظاِلِميَن    َدَباَ    َوََل اْلَحَياَ  َم َِ اش، سزاوار است کـه بـا  ـ هر جمله 4؛ِإَّل 
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ف، بـاز هـم کـم اسـت ـ مـف، ژا پخش گردد و ایآب طال نوشته شود و در همه دن
نم. مـف، زنـدگی بـا سـتمراران را جـز مال ـت و یـب مرگ را جز خوشبختی نمـی

 «دانم. خستگی نمی
 ف زنـدگیژـاز ا دژـمرا عـار آ

 

  8«که ساالر باشم کـنم بنـدگی 
 

 های روشی عزاداری ب. بایسته

 . استفاده از سخنرانان متخصص 1

ف عرصه موفق است ژدر ا یک هنر و تخصص است. کسژغ، ید، تبلژترد یب
غ را بداند؛ اما یداشته و هنر تبل ژیو روش خطابه آشنا یکه با فنون سخنران

ف امر یشه در همژ، ریموجود در مجا س عزادار یها بیاز آس یاریمتأسفانه، بس
، توسط یو احرام شرع یف مجا س، معمواًل معارف اسالمژدر ا یعنژدارد؛ 

ب، احرام را یف ترتژاند و بد شود که فاقد تخصص الزم یان میب یاشخاص
ا مداح ژده شده که سخنران ژار دیف، بسیکنند. همچن یا وارونه مطرح مژنادرست 
ح تلفظ یخواند، صح یرا که م ژیها ارتژا زژات قرآن ژ، آ یعزادارمجلس 

 کند. ینم
کنـد، از  یت مـژرژرا مـد یعـزادار  جلسـه کـه  یف اسـاس، اگـر خـانمژـبر ا

ب ـره باشـد، بـا دادن اطالعـات  یب یف جلسـاتیمرتبط با چن یالت حوزویتحص
را به مردم  ید و مسائلژنما یرا دچار مشرل م یارینادرست، چه بسا مخاطبان بس

جــاد ژگــر، اژدهــد کــه صــحت نــدارد؛ بــه عبــارت د یم میو نســل جــوان تعلــ
کردن  ، مخلوطژیگرا و سست، خرافه یرواقعیبا نقل مطا ب غ یفرر یها تعارض

از  یعیف وسـیـف دست، ممرف است طژاز ا یو مسائل  یع ساختگژق با وقاژحقا
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جاد ژا ینیبدب یشان نوعژبراا ژد و ژد نماژف دچار تردژکنندگان را نسبت به د شرکت
کـه  اسـت یا ف روش، اسـتفاده از خـواهران و بـرادران طلبـهژرو، ب تر فژکند. ازا

 یتوانند با ارتقا یف افراد مژاند. ا ه گذراندهیعلم یها الزم را در حوزه یمدارج علم
 ینـه را بـرای، زم از بـه مخاطبـانیو دادن اطالعات درست و مورد ن ینش مذهبیب

د توجـه ژـگران فراهم سازند. ا بته خواهران و بـردران طلبـه باژخود و د ینژرشد د
جلسـات  یق و مطا عـه، اقـدام بـه برگـزاریـگـاه بـدون تحق چیداشته باشند که ه

ر یف مسـژـنرنند و با مطا عه مستمر و روشمند در ا یا مراسم عزادارژو  یسخنران
 گام بردارند.

 سازی . فرصت2

دهد  یار ارزشمند به دست میبس یفرصت، فیامام حس یمجا س عزادار
بپردازند و عزاداران  یو اعتقاد ی، اخالقیان احرام و مباحث شرعیبان به بیتا خط

که در محرم سال  گونه ف اساس، همانژبر ا آشنا کنند. ینژرا با معارف د ینیحس
آن  یام کرد، مراسم عزاداریف قژد یایاح یبرا فی، امام حسیهجر 15

سته و ژشا یبستر ،یا  ج معارف ژف و تروژد یایاح یبرا دژباز ین حضرت
 مناسب را فراهم سازد. 

 کربالسـت و فیحس از مژدار چه هر
 

ــربال  ــ ک ــیآ رازهیش ــت فژ  ماس
 

 الّلهُ  َفَرِحَ   َأْمَرَنا َفَعْحُيما ُأِحُبَها اْلَمَجاِلَس  ِتْلَك  ِإّن »د: ژفرما یم  امام صادق
دارم. پس، امر )مرتب( ما را زنده  را دوست می مجا سیف یچن 8؛َأْمَرَنا َأْحَيا َمْن 

 « د.ژا نماید. خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را احژنگه دار
 گوژد:  ناپلئون بناپارت می
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ها هزار کارت  ، دهیاسیا سژ یش اجتماعژک هماژ ژیبرپا ید براژما با»
ف گذشته، از ژم. از ایها را به اشخاص برسان آن کارت یم و با چه زحماتیچاپ کن

مسلمانان  یماند؛ و  یشوند و کار ناتمام م یها هزار نفر، تن ا هزار نفر حاضر م ده
 یم برایخواه یند: ما مژگو یک مران، مژاه در یک پرچم سژان، با نصب یعیو ش
ها هزار نفر در ظرف دو ساعت، در مجلس جمع  م. دهیه کنژزمان گرژف عزیحس

خود را در آن مجلس  یو مذهب ی، اجتماعیاسیس مسائل  شوند و همه یم
 8«کنند. یوفصل م حل

 . رعایت آداب و احکام عزاداری 3

ها  است که با سّنت تیب روان مرتب اهلینه پژرژف و رسم دژی، آیعزادار
ف سّنت ژشده ا یل، همواره سعیف د یخته است. به همیو بافت جامعه ما درآم
ن اده و به فرموده امام  یدر جامعه بر جا ژیرویار نیارزشمند که آثار بس

رد و با وزانت یقرار بگ یف شرعژاسالم را زنده نگه داشته، در مدار مواز ینیخم
ب تر  ید در ج ت برگزاریرو، مراجع عظام تقل فژشتر برگزار شود. ازایهرچه ب

اره اند که در ادامه به آن ا اش صادر نموده ژیها و فتواها هی، توصیمراسم عزادار
 م.یکن یم

 ـ رعایت احکام عزاداری: 

دن  باس خاصی که بدن یز است زنان با حفظ حجاب و پوشژا جاژآ سؤال:
 رزنی شرکت کنند؟یزنی و زنج نهیهای س  آنان را بپوشاند، در دسته

 2ست.یسته نژرزنی، شایزنی و زنج نهیهای س  شرکت زنان در دسته جواب:
                                                           

1. http://news.aqr.ir. 
 .8834، س أجوبة اإلستفتائاتای،  ا له خامنه آژت. 0



   01  عزاداری؛ بایدها و نبایدها

عزاداری با علم او به اژنره مردان نامحرم آژا خواندن زن در مجا س  سؤال:
 شوند، جاژز است؟  صدای او را می

  8د از آن اجتناب شود.ژاگر خوف مفسده باشد، با جواب:
 یابان مشغول عزاداریکه در خ یها به مردان ستادن و نگاه خانمژا سؤال:

ف مورد چه ژئت در ایاندرکاران ه ت دستیدارد؟ و مسئو  یهستند، چه حرم
 مقدار است؟

 2ست.یز نژها به بدن مردان نامحرم، جا کردن خانم نگاه جواب:
 دارد؟ یچه حرم یعزادار یها ها در عقب دسته رفتف خانم راه سؤال:

  4ت نباشد، اشرال ندارد.یاگر مستلزم ارتراب معص جواب:
آن ا به  یکنند و صدا یم یو سخنران یدر مجا س زنانه، زنان مداح سؤال:

 ز است؟ژف عمل، جاژا اژرسد. آ یگوش مردان رهگذر م
به و ژشان، اگر در معرض رژا یدن صدای: شنیا له فاضل  نرران تژآ جواب:

  3ست.یا تذاذ نباشد، حرام ن
زنان در  یا مداحژو  یخوان هیموارد، مرث ید که در برخژا دهژحتمًا د سؤال:

آنان با بلندگو به  یاست که صدا یا گونه ها برپا شده، به خانم یکه برا یمجلس
 ز است؟ژف عمل، جاژا اژرسد. آ یگوش مردان رهگذر م

، ینی، امام خمی، نوریا ، امام خامنهیات عظام فاضل، صافژآ جواب:
جییبردن و ت  آنان باعث  ذت ی: اگر صدایستانید، ب جت و سی، وحیزژتبر
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   8ستیز نژش وت نامحرم شود، جا

 عزاداری: ـ رعایت آداب 

ف اسالم از جان، مال و خانواده ژد یایاح یارانش، تن ا براژو  فیامام حس
ت نداده، از انجام یعزاداران به واجبات خود اهم یش گذشتند؛ اما برخژخو

شوند؛ حال آنره  یدار م فژد یا صرفًا در زمان و مران خاصژندارند  ژیگناهان ابا
ت دستورها و ژد خود را ملزم به رعاژباشد، باکه  یدار، در هر زمان و مران فژفرد د

و   ا عزاژ، در جشف  ا پارکژد؛ مثاًل زن مسلمان،  در َحَرم ژنما یا   یرهنمودها
ت حجاب، به ژد اهل حجاب باشد. رعاژجا با ا، در همه ژا کنار درژزاده  امام

زده، رون رفت، چادرش را تا یاز آن مران ب یداخل َحَرم اختصاص ندارد که وقت
 فش پن ان کند. یداخل ک

کنند و از  یم یماه محرم، با تمام وجود عزادار یها در شب یمتأسفانه، برخ
زنند؛ اما نماز صبح آنان  ینه میند و بر سر و سژگر یآن حضرت م یدل و جان برا

بت و ی، زبان به غ اند گفته« فیف حسیحس»که  ینره با زبانژا اژشود  یقضا م
رون از یا در بژزنند و  یاد مژبر سر پدر و مادر خود فرند و ژگشا یت مت م

ف و ژبه نام د یزیچ ژیکنند که گو یرفتار م یا گونه ، بهیعزادار یها ئتیه
شان ژصدا یز به علت شدت عزاداریها ن یآن ا معنا ندارد. بعض  یاعتقادات برا

نترنت، دنبال مطا ب و ژها در ا س شده، اما شبیه خژگرفته و صورت آنان از گر

                                                           
ای،  ا لـه خامنـه ؛ آژت8818، س 9، ج جاامع األککاا ؛ صافی گلپاژگـانی، 9819همان، س . 5

ــوری همــدانی، 8831، س أجوبااة اإلسااتفتائات ــی، 131، س 9، ج اسااتفتائات؛ ن ــام خمین ؛ ام
ت عظـام: ؛ دفتـر آژـا8011، س استفتائات؛ تبرژزی، 81و  11، احرام نظر، س 4، ج استفتائات

)مرـارم شـیرازی، « خیـر، جـاژز نیسـت.»ا له مرـارم شـیرازی: وحید، ب جت و سیستانی؛ آژت
 (111، س 8؛ همان، ج 183، س 9، ج استفتائات
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 یعزادار یها تومان برا ونیلیم یا و مست جف هستند. عده یراخالقیر غژتصاو
همچون خمس  یکه هنوز حقوق واجب یکنند، درحا  ینه مژهز دا ش داءیس
ران و یبه فق یتیاند و اهم ا ناس را ادا نررده اند و حق ا زکات را پرداخت ننمودهژ
 دهند. یش نمژرامون خویازمندان پین

سته است به آن ا توجه ژبا یک عزادار واقعژاست که  یاز آداب ین ا، بخشژا
ره و منش امام یباشد که س یا گونه بهد ژنشان دهد و در واقع، گفتار و کردارش با

 ام عاشورا باشد.ید کند و همسو با هدف قژیآن را تأ فیحس





 

 های اخالقی و سیاسی حضرت زینب ویژگی
 *طاهره موسویسیده 

 اشاره

بود و نقش  فیرگذار در ن ضت امام حسیاز افراد تأث نبژحضرت ز
ام کربال گره یق شان باژکه نام ا یا گونه به ؛آن داشت یساز تیف در مصونژادیبن

از  .ستیدان نیر خون ش یتأث ام،کمتر ازیقف ژا شان درژا یررهبریتأث خورده است.
 یو است که از یاخالق و یاسیات سیخصوص یحضرت دارا، گرژد یسو

 و یاخالق یها یژگژکوشد و یف نوشتار مژا موفق ساخته است. یتیشخص
 .دژنما یبررس را شانژا یاسیس

 های اخالقی  ویژگی .الف

 نیایش  . عبادت و1

عبادت، جوهر و  در آن، افت کهژپرورش  یا در خانه نبژحضرت ز
شرل گرفت.  ینوران یا خانهف یچنت حضرت در یبود و شخص ینت زندگژز
ستاده است و چنان ژبه نماز ا فاطمه ژیستاد که گوژا یگونه به نماز م شان آنژا

                                                           

 پژوهشگر.  *
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 نبژعبادت ز 8د.نمو یها زنده م اد پدر را در خاطرهژکرد که  یمناجات م
  ف   سين نْ َلتَ   ِاهُ ْخ یا اُ »به خواهرش فرمود:  فیبود که امام حس یا گونه به

نشان از آن  مطلب، فژا« مرا در نماز شب فراموش مرف. !خواهرم 2؛ ِل يْ اللّ   َ لَ نافِ 
 شنژافته و به هدف آفرژو پرستش راه  یع بندگیبه قله رف بزرگوار یف بانوژدارد که ا

 روز عاشورا، یها بتیها و مص یل بود که سختیف د یبه هم 4ده بود.ش لژناانسان 
 خود نماز شب زین ازدهمژشب  یحت 3؛باز نداشت یمستحب یها او را از عبادت

ز گهر ،در طول راه شام نبژز»ف باره فرمود: ژدر ا . امام سجادترک نرردرا 
 یآن را انجام داد. شب ،ها و مصائب ینافله نماز شب را ترک نررد و با تمام گرفتار

دم، گفت: نشسته نماز یعلت آن را پرس یوقت .خواند یام نشسته نماز م دم عمهژد
 ؛و ضعف مرا فراگرفته است ام ار گرسنهیبس که چون سه شب است ؛خوانم یم
 1«... .کرد یم میان کودکان تقسیس م خود از طعام و خوراک را م شانژرا اژز

 مان رسول خداژهمچون ا ،نبژمان زژا»د: ژگو یه میمحمدجواد مغن
نره آن حضرت ژب تر از ا یلیچه د  .مژگو یمبا غه نم یف سخف را از روزژبود. ا

 6«نماز شب خود را ترک نررد. ،ازدهم محرمژدر شب 

 . حجاب و عفاف2

، حجـاب وشژخـو مـادر یهـا با ا  ـام از قـرآن و آموزه نبژحضرت ز
                                                           

 .13، ص 4، جرياکین الشريعه ا له محالتی،  ذبیح .5
 .313، ص 88، ج عوالم العلو  و المعارف واألکوال. عبدا له بحرانی اصف انی، 0
مرتـب اسـالم،  ،«زژنـب حضـرت معنـوی کمـاالت از ای شمه» اسماعیل نساجی زواره، .9

 .18ص  ،4شماره 
 حضـرت تربیتـی های روش و عملرردها مبانی،» ،و سمیه خورشیدی فقی ی نقی علی. 0

 .83ص  ،8شماره  تبلیغی، پیش فصلنامه علمی تخصصی تربیت«. زژنب
 .89، ص 4، ج الشريعهرياکین  ا له محالتی، ذبیح .1
 .10، ص پیا  زينب؛ به نقل از: 88، ص مع بطلۀ الکربال ء، عاژشه بنت ا شاطی.1
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از  قـدر آن ،عفـت حجاب و، رو فژازا .دانست یارزشمند م ،عفاف را مانند گوهر
 8کند. یحفظ م ز آن رایندر دوران اسارت  یکه حت ردت دایاهم نبژنگاه ز

گانه بود. از زمان پدر ژ ،نب در حجاب و عفتژز»د: ژگو یم یعالمه مامقان
 2«ده بودند.ژکس از مردان او را ند چیه ،و برادرانش

نه و در ژد: مف در ش ر مدژگو مینه، ژری از اها ی مدژی مازنی، یحژ
نب، ژبود که ز یا خانهبودم و منز م پ لوی  ر مؤمنان، علییگی امژهمسا

گاه کسی قد و قامت چیکرد. به خدا سوگند! ه در آنجا زندگی می دختر علی
ارت جّد بزرگوارش ژبه ز خواست  د. او هرگاه میید و صدای او را هم نشنژاو را ند

و برادرانش   ر مؤمنانیبرود، در دل شب و به همراه پدرش ام امبر خدایپ
،  نبژف گونه تشّرف زژدر مورد ا  رفت. علی می  فیحسف و حس

َک »فرمود:  می  خطاب به امام حسف ِِ َاْخَّشی َاْن َیْنُظَر َاَحٌ  ِاَلی َشْخِص ُاْخ
 «نب نگاه کند.ژم دارم که کسی به اندام خواهرت زیب 4؛ َزْیَنُب 

 . علم و دانش3

 یکران است. او از خاندان ی، مقام دانش بنبژز یاز درجات واال یرژ
ده ژراب گردیو وجودشان از آن س شده ، علم به آن ا چشاندهیاست که از کودک

خطاب  که امام سجاد ؛ چنانبود یعلم عیرف گاهژف جاژا یشان داراژا 3است.
َحْم ِ   َأْنِ   َو »اش فرمود:  به عمه اِلَم ٌ   الّلهِ  ِِ 1؛ُمَ ّهَم  َغْيُر  َفِهَم ٌ  ُمَبّلَم ٍ  َغْيُر  ََ

                                                           

 .809ص  ،89، شماره  ط ورا ،«زژنب حضرت رفتاری ا گوهای»خلجی، حسف  .1

 .13، ص 4، ج تنقیح المقال مامقانی، .0
 .311، ص 0، قسم 55 ، ج عوالم العلو  والمعارف واألکوال. عبدا له بحرانی اصف انی، 9
 و زنـان اسـالمی نامـه پژوهش ،«زژنب حضرت سیره در خردورزی»نوری، اعظم . 0

 .801ص  خانواده، شماره اّول،
 .401، ص9ج  ، اإلکتجاج علی أهل اللجاجطبرسی،  .1
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 .«یهست اموختهین ف م یا دهیف م و دهژند معلم یدانشمند تو بحمدا له،
م یعاقله، خردمند و حر :چون یرا با صفات نبژز ،یحجر عسقالن ابف

مسجد ات قرآن در ژهمراه با استدالل به آ نبژز یها کند. خطبه یف میتوص
ات ژروا ،فیهمچن 8ف مدعاست.ژبر ا یدههرکدام شا ،دژزژاد و در دربار ژز ابف
 خطبه حضرت زهرا ،از آن ا یرژنقل شده است که  نبژاز ز یاریبس

 2خردسال است. یدختر ،شانژاست که ا یحا  در ،فژا. است
علم  یها گر از نشانهژد یرژ ،ر قرآنیدرس تفس یها کالس یبرگزار

ام فرستادند و گفتند: یپ یاست. زنان و دختران مشتاق دانش، به عل نبژز
علوم و  یدارا ،همانند مادرش، زهرا ،نبژم که دختر شما، زژا دهیماشن»

شان ژاز دانش ا ،محضرش حاضر شده در ،دیکماالت است. اگر اجازه ده
ا آموزش اش بانوان کوفه ر اجازه داد تا دختر عا مه زین یعل« م.ژمند شو ب ره

  4د.ژنماآنان را حل  یدهد و مشرالت علم

 . صبر و پایداری 4
، چون رحلت یفراوان یها بتیها و مص دهد که غم ینشان م ،خژتار یگواه

وارد  نبژز حضرت بر و امام حسف ، ش ادت زهراامبر اسالمیپ
برابر مقاومت در  3.دژو استقامت ورز آن ا صبر همه در برابرشان ژو ا شده بود

سته ژشا یها یژگژفه، از ویندادن ضعف در انجام وظ ها و نشان ید و سختژشدا
                                                           

 و زنـان اسـالمی نامـه پژوهش ،«زژنب حضرت سیره در خردورزی»نوری، اعظم . 5
 .801ص  خانواده، شماره اّول،

 .48، ص 9، ج اإلکتجاج علی أهل اللجاج. طبرسی، 0
 مرتـب ،«زژنـب حضـرت معنـوی کمـاالت از ای شمه»زواره،  نساجیاسماعیل  .9

 .11، ص 4، ج رياکین الشريعه ا له محالتی، ذبیح ؛18ص ، 4، شماره 31اسالم، سال 
 .800ص  ،89، شماره  ط ورا ،«زژنب حضرت رفتاری ا گوهای»خلجی، حسف  .0
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برجسته است که در   چنان شان آنژدر ا ،یف توانمندژحضرت است. اآن 
ِجَبْ  »م: یخوان یشان مژنامه ا ارتژز ََ  8؛ َمَاِئَ ُ  الّسَماَواِ    َصْبِرِ    ِمْن   َوَقْ  

 «.از صبر تو به شگفت آمدند ،آسمان فرشتگان
از خدا  ژیدرک باال ینره وژز است: نخست ایچند چ ،یف توانمندژشه اژر

 یرضا یراد. بژد یم یرا در صبور حقت ژد و رضاژورز یداشت و به او عشق م
 یا هژچ گالیآمده، ه شیکرد و از حوادث جانراه پ یها را تحمل م یخدا، سخت

رسا تش جز به صبر و مقاومت سامان دانست  یم اونره ژنداشت. دوم ا
ا هستند. نشانه ضعف است که او و خاندانش از آن مبّر  ،یصبر یب رد.ژپذ ینم

ت خود ژر هدایام و ش ادت و اسارت در راه خدا را مسیره حضرت، قآنسوم 
 یعنژـ  او یصبور یامدهایدانست پ ید و آن را با تمام وجود باور داشت و مژد یم

 2ب است. د چقدر گرانژف شداژدر برابر ا ـ یا  فه یانجام وظ ت مردم وژهدا
را در ژصبر است؛ ز ینما تمام یا گو ،نبژتوان گفت ز یم ،فژبنابرا

 شهیرا پ یخداوند فرو آورد و بردبار یبرا م و رضایسر تسل  حظات، فژتر سخت
 4.ختیهمگان را برانگ یو شگفت ختسا خود

 های سیاسی  ویژگی .ب

 قیامرهبری . 1

 یرهبر فیحسل آن را، امام دو مرحله داشت که مرحله اّو  کربال،ن ضت 
 حضرت دعوت مردم کوفه را اجابت .موفق بود اریز بسین یف رهبرژدر ا نمود و

                                                           
 .  103، ص المزار الکبیرمش دی،  . ابف5
 حضـرت تربیتـی هـای روش و عملرردهـا مبـانی،» ،و سمیه خورشـیدی فقی یعلی  .0

 .81ص ، 8شماره  تبلیغی، پیش فصلنامه علمی تخصصی تربیت ،«زژنب
 .803ص  ،89، شماره  ط ورا ،«زژنب حضرت رفتاری ا گوهای»خلجی، حسف  .9
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به مردم گوشزد  ه رایام یخطرات بن ف،یهمچن .دژام حج از مره خارج گردژو ا کرد
 فژا .ساختهمگان را از اهداف خود آگاه  د وکراتمام حجت  آنانو با  نمود
 ثر بود.ؤم ارین ضت امام بس یساز فرهنگ در امور،

ف ژف وظاژتر است. م م نبژع ده ز رب ،ن ضت یمرحله دوم رهبر
 یامام و پاسدار ِت یب اهل ی، سرپرستیرسان امیپس از عصر عاشورا، پ نبژز

ز در یشان نژان بود. ایج ان یبرا«  َهيها  ِمّنا الِذّل » ِم ایو رساندن پ  از ن ضت
 و ل به فرصت نمودژها را تبد دژرا ت دژز؛ عمل کرد ستهژار شایبس ،ن ضت یرهبر

 ان رساند. ژپاه ت بیرا با موفق رسا ت خود
 نبـود  نـبژمانـد اگـر ز ینوا میدر ن یسّر ن

 

 
 نبـود  نـبژمانـد اگـر ز یکربال در کـربال مـ 

 

 انقـالبل یخ، سـژدر عبور از بسـتر تـار
 

 
 نبـود  نـبژمانـد اگـر ز یها مـ پشت کوه فتنه 

 

ک زن به ع ده ژام را یق یرهبر ارانش،ژف، بعد از ش ادت امام و ژبنابرا
خ ژطول تار در ،ف امرژمرد قرار دارد. ا ،که طرف مقابل او یدرحا  ؛ردیگ یم
ف است که رهبران ژا ،خ اتفاق افتادهژتار آنچه در معموالً  .سابقه است یب

 ن ضت را یرهبر یدر حا  نبژز ،گرژد یسو از. ها مرد بودند ن ضت
 کنند. ینم ی، او را همراهشدهریاس ِت یب جز اهل ید که کسشو یم دار ع ده

را بعد ژز ؛دده یرا شرست م مندد قدرتژزژف زن، ژنره اژاز همه ا تر م م
ر ییتغ یمشام، افرار عمو در امام سجادز خطبه ین در کوفه و نبژازخطبه ز

خود  ،رو فژازا .را مرترب شده است یتژچه جنا دژزژدند که یمردم ف م نمود و
 زده است.  یتژف جنایکرد که چرا دست به چن یمانید اظ ار ندامت و پشژزژ
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 دوبند دشمفیو در ق حال اسارت در ،حضرت یف رهبرژنره اژگر اژمطلب د
 است. نبژف خود، هنر و شاهرار زژو ا ردیگ یصورت م

 سازی سیاسی فرهنگ .2

ج ان اسالم بود. حضرت  یاسیبلوغ س رشد و، نبژز یراهبردهااز  یرژ
ف ژصدد تحر را دشمف درژز ؛کرد یم یساز نهژمردم را ن اد یاسیس شهژاندد ژبا

شان ژا یراهبرد یها استیس اگر ات خود بود.ژجنا ن ادن بر سرپوش عاشورا و
 یهمان دشمن. نمود یمختومه اعالم م شهیهم یبرارا نبود، دشمف پرونده کربال 
 توانست ن ضت یمحجت خدا را کشته بود،  کرده و که جواز قتل امام را صادر

قا ب  را در دف رسا ت خوژتر بزرگ نبژز ،رو فژازا .دژف نماژرا تحر ینیحس
شام را از خواب غفلت  مردم کوفه وگونه،  فژو ا ادامه داد یعزادار دعا، خطبه و

 حضرت؛ ا بته ام امام بودیق یبخش تیف عامل مصونژتر م م ،فژو ا دار نمودیب
  .را نخست از کوفه آغاز نمود ف امرژا نبژز

ان دشمف بعد از ش ادت امام و یسپاه کوفه: در یاسیرشد س یساز  نهینهاد
ران به کوفه یکه کاروان اس یهنگامرا وارد ش ر کوفه کردند.  تیب ارانش، اهلژ

 آنان آمدند. یو کودکان کوفه به تماشا د، زنان، مردانیرس
گونه بر  یعل یبا شجاعت ،رو فژازا .ان را آگاه کندیآن بود تا کوف بر نبژز

ها  نهیها در س ناگ ان نفس .ستادژا و فرمان سروت داد مسند خطابه قرار گرفت و
 فرمود:  ،سپس 8حبس شد.

ْبُ  َیا َأْهَل » َِ لی َاِی ُمَحّمٍ  َوآله الّطيبيَن اََلخياَع، َأّما  ََ َالَحمُ  لله َوالّصلمُ  
ِل َواْلَغْ ِع َواْلَخْذِل َأََل َفَا َعَقَعِ  اْلَبْبَرُ  َوََل َهَ َأِ  الّّزْفَرُ  ِإّنَما  ِْ اْلُ مَفِ  َیا َأْهَل اْلَخ
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ِِ  َنَقضَ  ْبِ  ُقّمٍ  َأْن اثاَمَثُلُ ْ  َكَمَثِل اّل َِ خداست و  ازآِن  ،شژستا 8...؛ْ  َغّْزَلها ِمْن 
گر  لهیمردم کوفه! مردمان ح یا  روکارش.یدرود بر پدرم محمد و خاندان پاک و ن

رد! یتان آرام نگژها د؟ اشک چشمانتان خشک نشود و نا هیکن یه مژانترار! گریو خ
کند. به خدا  یشده خود را پنبه م بافته یها است که رشته یمانند آن زن ،کار شما

آن را تا ابد  یدید که پلژا آ وده ید، دامان خود را به ننگیه کنژد گرژسوگند! با
خاتم  ا،د ننگ حاصل از کشتف فرزند رسول خدیتوان ید شست. چگونه مینتوان

ا ژد؟ آژیرور جوانان اهل ب شت را از دامان خود بزداامبران، معدن رسا ت و َس یپ
د؟ چه زنان و دختران باعفت و ژا دهژاز رسول خدا در ید چه جگریدان یم

از آن حضرت بر  ید؟ چه خونژا وبازار کشانده را از خاندان او به کوچه یباوقار
 «د؟ژا از او شرسته ید؟ و چه حرمتژا ختهژف ریزم

 محورهای خطبه

 کند و با یم« پدر»ر به یتعب امبریخطبه، از پ ی. حضرت در ابتدا5
تا همه بدانند که  ؛امبر روشف ساختیش را با پژخو  نسبت ،ف کلمهژانتخاب ا

 فه است. ژف قافله، از کدام طاژا
 ( آشنا نمود. یشرن مانی)پ انآنمردم را به ضعف  ،. سپس0
و «  چراغ راه امت»، «درمان دردها»همچون:  یان صفاتیب . حضرت با9

گر مردم ژپر داخت تا بار د فیت امام حسیشخص ی، به معرف« پناهگاه جمع»
 و یفرزند عل بلرهست، ین ی ا خارجنتنه  او، نرهژو ا شوند آشنا با امام
 است.  فاطمه
تا به آنان بف ماند که ؛کرد  یمعرف را امبریو خانواده پ فیامام حس آنگاه،. 0
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 اند.  مرترب شده یات هو ناکژ، چه جناتیب اسارت اهل با ش ادت امام و
 ریشدت تحت تأث مردم کوفه به ر داد وییرا تغ یافرار عموم ،حضرتسخنان 

ه بلند شده بود. ژمردم کوفه به گر یتا آنجا که صدا ؛گرفتند قرار نبژزخطبه 
ختند. ژر یخود م یخاک بر سر و رو نموده،خود را افشان  یزنان، موها

د ژزژه یام علیصدد ق سبب شد که مردم کوفه در ،کوفه در نبژز یسخنران
 ف بود. یابام تّو یق ،آن جژانت از جمله برآمدند و

 شجاعت سیاسی . 3

 شان است.ژا یاسیشجاعت س ،نبژز یاسیس یهایژگژاز و یرژ
 غم در ید زانوژظلم نبا برابر نشان داد که در ،ن ضت یاسیس یرهبر حضرت در
 کوفه و کربال، در را «هيها  مّنا الّذل »ش او شعار معروف برادر بغل گرفت.

اد و ژز برابر ابف در ،حضرت یاسیاعت سجش و در واقع، ش گذشتژشام به نما
عملررد آنان را  ونمود ر یرا تحق ف دوژحضرت ا که چنان ؛دید به اوج خود رسژزژ

 د.انبه چا ش کش
 در کوفه یاد مجلس جشنژز بف دا لهیعب اد:یز  بن داللهیعب مجلس در یسخن

دان از یدان را آوردند. سپس، بازماندگان ش یش  یبرقرار کرد و دستور داد سرها
اد وارد ژنب به مجلس پسر زژکه ز یهنگام»ت را وارد کردند. یب جمله اهل

 8 .«بود ف پوشاندهیف  باس را به تف داشت و صورتش را با آستژتر شد، پست یم
از دختران پاسخ  یرژست؟ یف زن کژا»د: یاد به او جلب شد و پرسژز توجه ابف

ْنِ  َعُدمِل الّلهِ »داد:  ِِ ْنُ  َفاِطَمَ   ِِ را  ژیشرر خدا» اد گفت: ژز ابف«   َهِذِه َزْیَنُب 
 «که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود!
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است که ما را به وجود  ژیخدا یش براژستا»در پاسخ فرمود:  نبژز
شود و  یرسوا م ،پاک ساخت. فاسق یدیداشت و ما را از پل یامبرش گرامیپ

« ش، مخصوص خداست.ژر از ماست و ستایغ ،د و اوژگو یدروغ م ،فاجر
 نبژز« ؟یدژرفتار خدا با برادر و خاندان خود را چگونه د»د: یاد پرسژز ابف

آنان مقرر نموده بود  یشدن را برا بودند که خداوند کشته ینان مردمژا»پاسخ داد: 
شان ژان تو و ایخدا م یزود ]بدان که[ به یآرامگاه خود شتافتند؛ و ز به یو آنان ن
 یروزیکند. پس، نگران باش که در آن روز، پ یکند و تو را بازخواست م یجمع م

 8«ست!یک ازآِن 
گفتف  توان سخف و اد را کوچک شمردژز ابف ،در داراإلماره نبژزگونه،  فژا

 اد گرفت. ژرا از پسر ز
سد: زنان و ژنو یطاووس م بف دیس: در شام یاسیرشد س یساز  نهینهاد

د ژزژها بسته شده بودند، به مجلس  سمانژکه به ر یت را درحا یب بازماندگان اهل
 یف برادرش افتاد، با صداینب به سر خونژکه چشم ز ی. هنگام..وارد نمودند

 یا  پسر مره و منا، یا  محبوب رسول خدا، یا ف، یحس یا» اد زد:ژفر یمحزون
 یراو 2!«یپسر دختر مصطف یا  و ،همه زنان ج ان یپسر فاطمه زهرا، بانو

که در مجلس بودند،  یتمام کسان،نبژز یف نداژد: به خدا سوگند که با اژگو
  ستند.ژگر

 فرمود: یا  از جا برخاست و بعد از حمد  نبژ، زسپس
َلْينا َأْقطاَع اََلْعِض    » ََ ا اکنون که ژد! آژزژای  ؛َأَظَنْنَ  یا َیِّزیُ  َحْيُث َأَخْذَ  

ران به هر سو کشاندی، یف و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما را همانند اسیزم
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ف ژز و گرامی؟ و تصور کردی اژم و تو نزد او عزژپنداری ما نزد خدا خوار شد می
و به خود  ینی انداختیرو، باد غرور به ب فژا نزد خداست؟ ازنشانه قدر و منز ت تو 

افته و ُملک و ژا در کمند تو درآمده و امور تو سامان یدی دنژنره دژدی و از ایبا 
ا سخف ژتر! آ ار تو قرار گرفته، شادمان شدی؟ کمی آهستهیخالفت ما در اخت

ش یان پیاه طغآن ا که کافر شدند ]و ر»خداوند را فراموش کردی که فرمود: 
م، به سودشان است. ما به آنان یده گرفتند[، تصور نرنند اگر به آنان م لت می

ای  عذاب خوارکننده ،ند و برای آن اژفزایم تا بر گناهان خود بیده م لت می
 8«است.
َن الُطَلقاِء     أَ » ِْ ف از عدا ت است ژا اژ! آها ؛ ای پسر آزادشده ِمَن اْلَبْ ِل َیا

را  ها بنشانی؛ و ی دختران رسول خدا زان خود را پشت پردهیزنان و کنکه تو 
ده و ژکه پرده حرمت آنان را در ف سو و آن سو برشانی و درحا یژر کرده و به ایاس

ای، آن ا را توسط دشمنان در  د مردم قرار دادهژهای آنان را در معرض د چ ره
نند و افراد یتماشای آنان بنش ش رهای مختلف بگردانی تا مردم هر کوی و برزن به

شان چشم بدوزند؛ با آنره همراه ژها ف، به چ رهژک و پست و شرژدور و نزد
را[ چگونه ژف سخنان؛ زژانشان نبودند؛ ]و ی چه سود از ایمردان و حام ،آنان
د داشت که ]مادرش[ جگر پاکان را به یت و مراقبت آن کس امژتوان به حما می

 «ده!ژیدان رویخون ش  دهان گرفته و گوشتش از
ِقْ  ِمْن ظاِلِمنا،   » َِ َحِقنا، َواْن ِِ ا! حّق ما را بستان و از ژخدا ؛  َألّلُهّ  ُخْذ 

خت و ژف ریکه خون ما را بر زم کس ر و خشمت را بر آنیستمگراِن بر ما، انتقام بگ
ت،[ جز پوست خود ژف جناژان ما را کشت، فرو فرست. به خدا سوگند! ]با ایحام

 .قت، خود را نابود کردییدی و در حقژدی و جز گوشت خود را نبرژا ندرر
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ختف خون فرزندان رسول خدا و هتک حرمت آن ژبا حمل باری که ـ از ر ،فیقژ به
ش ـ بر دوش داری، بر رسول خدا ژها حضرت در ارتباط با خاندان و جگرگوشه

شانی آنان را ژپردر آنجا خداوند آنان را گرد خواهد آورد و  .وارد خواهی شد
که در راه خدا کشته  گمان مبر آنان»خواهد ساخت و داد آن ا را بستاند؛  برطرف

 8«خورند. دند و نزد پروردگارشان روزی میژاند؛ بلره زندگان جاو اند، مرده شده
اش دشمف را به  یر بود، با قدرت سخنوریظاهر اس که به نبژدر شام، ز
همه آنچه ، نبژغ زبان زیکه ت چنان شد؛ آنو ُپرصالبت ظاهر  اسارت گرفت

در  که دژزژان ساخت. ژت را نمایده بود، از هم گسست و چ ره واقعید تنژزژ
خود،  یت پوشا یحفظ موقع یبرا ،درمانده بود تیب اهل یها یبرابر افشاگر

 یفرمان داد؛ و  رو، چند بار به قتل امام سجاد فژا د. ازژجز خشونت ند یراه
 د.ید، از آن چشم پوشژان خود دژکار را به زف ژچون ا

  زینب های خطبه محور

َن الُطَلقاءِ « )فرزند طلقا»د را با عنوان ژزژحضرت، : دیز ی ری.تحق8 ِْ (، َیا
 بر امبر اسالمیف سخف، اشاره به داستان فتح مره دارد که پژخطاب نمود. ا

فرزند »د را ژزژحضرت  ،فیمشرکان مره مّنت گذاشت و آنان را آزاد کرد. همچن
است که هند، در جنگ ُاُحد  یکه اشاره به کار زشت خطاب نمود« زن جگرخواره

 د.یرا به دندان کش حمزه جگر یعنژانجام داد؛  دن حمزهیبعد از به ش ادت رس

ُثَّم » سوره روم: 52ه ژبا تالوت آ نبژز: «سرنوشت ظالمان» یادآور ی. 2
کرد و در واقع، به عاقبت دردناک  ید را ستمرار معرفژزژ، ... «کاَن َعاِقَبَة اَّلِذیَن 

 ستمگران اشاره نمود.
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گفتف  سته سخفژد را شاژزژ نبژز: دیز یدانستن قدرت  ی. پوشال4
 یکوچک است که حت شقدر در چشم آنگونه نشان داد که او  فژا ندانست و

 ز ندارد. یر را نیاقت تحقی 
 قرار یام اسالمیق یرا نقطه اصل، ش ادت ینب کبرژز: . ارزش شهادت3

َواَل »: آل عمران 500ه ژان دانست. او با تالوت آژیعاشورا یروزیداد و آن را رمز پ
، فیخواست بر همگان ثابت کند که در منطق حس ،«...َتْحَسَبَن اَّلِذیَن ُقِتُلوا

 یروزیپ یبه معنا، هر دو یظاهر یروزیشرست راه ندارد. مرگ در راه خدا و پ
 .است
 یا»، فرمود: ینیام حسینده قژبا اشاره به آ ینب کبرژز: امیق یجاودانگ 1

نام ما  یتوان یبه خدا قسم که نم .ما مرر نما یدر راه دشمن یتوان ید! هرچه مژزژ
ف راه، به ژو از ا یما را خاموش ساز یو فروغ وح ژیها محو نما را از خاطره

 ماست.  ازآِن  یروزیپ ،که سر انجام!« یخود برس ژین ا یآرزو
 که د ش زنده شد به عشـق رد آنیهرگز نم

 

 
ــر جر  ــت ب ــت اس ــثب ــا هدژ ــا م، دوام م  ع

 





 

 ها حل و راه عوامل؛ دیرهنگام ازدواج

 *حسنیاالسالم والمسلمین ابوالقاسم  حجت

 اشاره

ــ ــت؛ و  ــده اس ــث ش ــا بح ــان، باره ــوص ازدواج جوان ــژ یدر خص از  یر
ف ژـرا اژباشد؛ زیرهنگام مژشتر دارد، ازدواج دیب یاز به بازخوانیکه ن ژیها موضوع

ف، در ژـده اسـت و اژـگرد یفراوانـ یو اجتماع یامر، موجب بروز مشرالت فرد
ف امـر، ژـرا اژند؛ زژاست که اسالم سفارش نموده جوانان زودتر ازدواج نما یحا 

فرماژـد: یمـ دارد. رسـول خـدا یف را در پژوحفظ د یمدار ، ارزشیپاکدامن
وسـیله  و ط ـارت مالقـات کنـد، به یخواهد خدا را در حال پـاکیزگیهرکس م»

ِفر    َترَّزّوَج   َشاٍب   َما ِمْن »، حضرت فرمود: فیهمچن 8«ازدواج عّفت پیشه سازد.
رِق الّلرَه  ِّ َصَ  َهَذا ِمِن  ُثُلَث ْ ِ یِنِه َفْلَي ََ ّّج َشْيَطاُنُه َیُقمُل َیا َوْیَاْه  ََ َحَ اَثِ  ِدِنِه ِإَّل 

کـه مـأمور  یازدواج کند، شـیطان یهرکس در آغاز جوان 2 ؛اْلَبْبَ  ِف  الُثُلِث اْلَباِق 

                                                           
 پژوهشگر حوزه علمیه قم. *
 .81، ص 90، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 5
 .833، ص 83، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 0



18    9315محرم  ۀتوش ره 

! او دو سوم دژنش را از دسـترس مـف حفـظ کـرد و یوا یزند: ایاوست، فرژاد م
 «تواند با تقوا حفظ کند.یک سوم دژگر را هم مژ

 یبررس را آن یساز آسان یها راه حل و ازدواج موانع کوشد یم نوشتار، فژا
 افته است.ژچند سامان  ژیمحورها در د کهژنما

 مشکالت اقتصادی. 1

از جوانان  یاریتا بس شود یباعث م ،یو تنگدست یترس از مخارج زندگ
 نده،ژدر آ نتوانندکه  را هراس دارندژ؛ زاز آن سر باز زنند ینوع ا بهژازدواج نرنند 

ل ژتما یهر جوان ،است یعیطبف کنند. یتأم را شانخود و همسر و فرزندان یزندگ
،  آورند که مخارج عقد یف عذر را مژا  ااز آن یاریبس یو  دارد؛به ازدواج 

 یف اوقات جوانژب تر ،ها ف ب انهژبا ا. مژرا ندار یزل و  وازم زندگه منی، ت یعروس
که  مژآور یت مژه و رواژل و آید  نآنا یبرند و هرچه برا یرا در حال تجرد به سر م

از ین ین قول داده که به فضل خود آن ا را بمتأهال هدست خداست و او ب یروز
ف فرصت را از ما ژ، ایاقتصادمشرالت ند: ژگو یو م نندک یم، قبول ن8کند یم

، فقط ناظر بر زمان رسول یات اسالمژات و رواژد آژگرفته است؛ افزون بر آن، شا
 باشند! خدا

 راه حل:

ا اهـلژـکـالم خـدا م ژیـ بگـونعوذ با له  ـن است که آ ،ف افرادژالزمه ب انه ا

                                                           
ژامی : »49نور، آژه . 5

َ رُحوا اْل  ِإماِئرم  ِإن  َژروُنوا   َوَأن  رم  َوا َصاِ حیَف ِمف  ِعباِدکم  َو ِنِ ُم ِمن  ُفَقراَء ُژغ 
ِلِه َوا َلُه واِسٌع َعلیٌم  همسر خود را همسر دهید؛ همچنیف، غالمان و  ؛ مردان و زنان بیا َلُه ِمف  َفض 

نیاز  کنیزان صا ح و درسترارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند. خداوند از فضل خود، آنان را بی
گاه است سازد. خداوند، گشاژش می  .« دهنده و آ
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ــب ــرا ، تی ــ یب ــا  یدوران خاص ــت؛ درح ــوده اس ــرآن و  یب ــه ق ــاحادک  ثژ
بودنـد  یهم جوانـان امبریدر زمان پ ست. اتفاقاً عصرها همه ی، برامعصومان

بـه آنـان  رسول خداآوردند و  یپناه م حضرتبه  یکه از شدت فقر و تنگدست
؛ ابنـدژدهد و از فقر نجـات  رزق وسعت  اتا خداوند به آن داد یشن اد ازدواج میپ
ِمُسما الِرْزَ  » َِ الِنَ اِح   إْل ِِ ». 8 

 یمقام معظم رهبر کرد. یپوش چشم یاضاف یها خرج توان از ی، میاز طرف
 ؛میم، بعدش چه کار کنیند: اگر ازدواج کنژگو یجوانان م» د:ژفرما یف باره مژدر ا

 یشه جلویهستند که هم یودیق ،ف مواردژن ا؟ اژشغل و مانند ا یخانه، برا یبرا
ت ژمتعال وعده داده که آن ا را کفا یرد. خدایگ یرا م یو اساس یاصل یکارها

به وجود  یخاص یشت انسان، دشواریخواهد کرد. ازدواج در وضع مع
ف ما ژا ،کند. بله یاز مین یآورد؛ بلره به عرس، خداوند از فضل خود آن ا را ب ینم

و  یزندگ یها م. اضافهیکن یخرج، برج درست م یخودمان به جا یم که برایهست
 2«.دژآ یش میم که ا بته مشرل پژآور یود مکاذب به وج یازهاین

 های ناموفق. ازدواج2

 ،لیـف د یبـه همـ .است فژآفر دغدغه یآدم یبرا شهی، همیشرست در زندگ
ش را ژکـه خـو یکسـانو  دهند تا کمتر تجربه کنند یح میترج ها از انسان یاریبس

 نـد.ژنمار مشـرالت یکمتر خود را درگ کنند یم یپندارند، سع یخورده م شرست
 .انـد داشته را ازدواج تجربه شرست ،انیا اطرافژ خود و یدر زندگ زین افراد یبعض

در  و نمـوده اسـت جـادژبه ازدواج در آن ـا ا نسبت ید منفژهراس و د ،ف امریهم
گـر، آمـارژد یاز سـو رونـد. یاز ازدواج طفـره م ،مختلـف یها به ب انـه جه،ینت

                                                           
 .838، ص مکار  األخالقفضل طبرسی،  بف . حسف5
 . 881، ص مطلع عشقاکبری،  . محمدجواد علی0
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 ش داده است.ژرا افز یف نگرانژوجودآمده، ا به یها طالق

 راه حل:
ف عامل ترس از شرست و ژتر نداشتف اعتماد به نفس در شخص، م م

شود تا در  یسبب م ،ف ضعف اعتماد به نفس و ترسیهم .گران استژسرزنش د
؛ دنکن یبزرگ خوددار یزدن به کارها شه از دستید و همنباشن رژخطرپذ یزندگ
 یدر طول زندگ ،ا زدهژشه دل به دریهم ،اطیعالوه بر احت موفق، یها انساناما 

 ینگتف پست، شبره خبریبه گزارش هاف .اندرفتهژپذ خطرات را با جان و دل خود 
از  حظه  ،ها روزمره انسان یاز زندگ یبخش ،خطرکردن» را:ژف در آمرژآنال

است. اگر در آن روزها اجدادمان قدرت خطرکردن نداشتند، هرگز آن  ترامل
 ژیف تواناژشد. ا یخود ادامه دهند و نسل انسان منقرض م یبقا توانستند به ینم

که انسان  یدوران ؛ابدژدست  یده امروزیچیموجب شده او به جامعه پ ،بشر
ز یعشق، پول و قدرت ن :چون یگرژد یها به موهبت ،اتیعالوه بر تداوم ح

  8«افته است.ژدست 
ترسد و  یگران مژد یها شتر از خود تجربه، از سرزنشی، فرد بیدر هر شرست

؛ کند یدور یرژخطرپذشود تا از  یباعث م ،ها ف ترس از شماتتیهم
 م.ژش برویم ابا پ یراه ب فژا ن است که درآ ،دن به هدفیکه راه رس یدرصورت

ََل  » د:ژفرما یم یحسف مجتبفرزندش، امام به  یدر سفارش یعلامام 
َغی  َأَعاَ ُكْ    َمْن   َیْ ِ ُ ْ    َلْمَمَ  ََلِئٍ    الّلهِ   َتَخاُفما ِف  َِ َلْيُ    َو از  ،در راه خدا 2؛  ََ
از  ا ستم به شما دارد،ژد تا هرکه قصد بد ین راس یا کننده چ سرزنشیسرزنش ه

«شما منصرف شود.
                                                           

 .410383، کد خبر: «8/89/8439تارژخ انتشار: »، تابناک. پاژگاه خبری 5
 .833، ص تحف العقولشعبه حرانی،  . ابف0
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ف ژگران هم در اژد ست کهیآن ن یبه معنا ،ناموفق داشت ک نفر ازدواجژاگر 
فرر  ید به کسانژبا ،ف ترسژاز ا ژیج ت رها. شدخواهند امر دچار شرست 

 دارند. یار موفق و شادابیبس یزندگ ،کنند که انتخاب درست و خوب داشته
ما  یبرا یخوب یتواند ا گو یم که میها ازدواج موفق هست امروزه، شاهد صد

را ژست؛ زیاط نداشتف نیعدم دقت و احت ی. ا بته اقدام به ازدواج، به معنا باشد
رود؛ اما صرف  یک ازدواج موفق به شمار مژ، از جمله  وازم یرنگ ندهژتوجه و آ

 م.ژندازیر بید سبب گردد که ازدواج را به تأخژشرست فالن فرد، نبا

 گریزی مسئولیت. 3

 یبلره برا است؛ دهژافری وده نیک از موجودات را در ج ان بژ چیخداوند ه
سرمنزل مقصود  موده است تا با تالش و کوشش بهنف یرا مع یهمه آن ا مقصد

 و، زمیف و آسمان ما 8؛ الِعِبين َبْيَنُهما َوما َواْْلَْرَض  اّلَسماَء  َخَلْقَنا َوما »؛ برسند
  « نیافرژدژم. بازی روی از آن است، میان در را آنچه

دن به کمال کمـک کنـد، ی، در رسیتواند به هر انسان یکه م یاز جمله عوامل
ف امر، موجب حفـظ ژرا اژ؛ زاست یزندگ یک مناسب براژازدواج و انتخاب شر

از جوانـان، سـبب  یبعضـ یزژـگر تیمسئو  ،متأسفانه گردد؛ اما یف و کمال مژد
ترس از  و یطلب همچون رفاه یاز ازدواج سر باز زنند. عوامل یشرلبه  که شود یم

گردان  یرو رش ازدواجژاز پذ یاریبس که باعث شدهز ین یفرد یمحدودشدن آزاد
، بــرآوردن یت اداره زنــدگیقبــول مســئو  :ماننــد ،تبعــات آن فینــهمچ و باشــند
ده که آنان از گـام ن ـادن ژ، موجب گردفرزند ستهژشا تیهمسر و ترب یها خواسته

 .ر منصرف شوندیف مسژدر ا

                                                           
 .88. انبیاء، آژه 5
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 :راه حل
؛ رقابـل انرـار اسـتیغ یقتـی، حقی حظـه زنـدگ در  حظه ،تیمسئو وجود 

ها و  انسـان زِ یدارد و با سخف از رسـتاخ ات قرآن با صراحت به آن اشارهژآ که چنان
 را آن ــا 8؛َمْســُلُّلون ِإَّنُهــّْم  َوِقُفــوُهّْم  : »دژــفرما یمــافــراد،  ژی حظــات پاســخگو

    «شوند. بازپرسی باژد که نگ دارژد
نشود و با  یم وارد عرصه زندگیانسان به طور مستق است، چنانچه ی ژبد

 ید و به موجودژبه درآ یاز خامتواند  یمشرالت آن دست و پنجه نرم نرند، نم
ها و  یبا دشوار ژیرواژدان عمل در رویف مژخانواده، ب تر ل شود.ژتبد دیمف

 نباشد، انسان یبا مشرالت در زندگ و مبارزه اگر نبرد .است یزندگ یمسائل جد
نرشد و از کار و  یاگر سخت ،که جسم انسانچنان ؛کند یاو رشد نمروح 

 شود. یف میطاقت و ضع رفته کم رفته کند، یریگ ف کنارهیحرکات سنگ

 سنگین های  هریهم  . 4

ده ژـکه مانع ازدواج گرد است یسا  چند ،ینجوم و سنگیف یهاَم رژه تعییف
 فژـا به اژ و گرفته یکس چه و داده یکس چه را هژَم ر که هیتوج فژا با یاست. برخ

 یهـاَم رژـه اسـت، ژیزناشـو ونـدیپ استمرار و حفظ اد، ضامفژز هژَم ر که باور
 اژـف کـار کـه دهـدیمـ نشـان طـالق آمار افزاژش کنند؛ امایسنگیني را معّیف م

 31 ق،یـتحق کژـ اسـاس بـر باشـد. عروس و داماد یضامف خوشبخت تواند ینم
 2.دانندیم ازدواج از زژگر موجب را فیسنگ هژَم ر جوانان، درصد

 :راه حل
قـرار دادن یهـا بـرا کـه خانواده یلـیف د ژتـر م ـمطورکه اشـاره شـد،  همان

                                                           
 .93. صافات، آژه 5
 .800003819038، شماره خبر: جا  جم آنالين. پاژگاه اژنترنتی 0
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ف، موجب دوام و ثبـات یه سنگژ رف است که مَ ژکنند، ا یاد اعالم مژز یها هژ رمَ 
ف ژـا زن را طالق دهنـد. یراحت شود که مردها به یف مژشود و مانع از ا یم یزندگ

؛ سـتین افـراد یزنـدگ دوام ضـامف اد،ژـز هژَم ر راژست؛ زیرش نژقابل پذ ،لید 
د بـه ژـنبا ،شـده استوار ادژز هژَم ر هژپا بر که ژیها یزندگ، بود گونه فژا اگر چراکه

 یمختلفـ یها نمونـه و قژامروزه مصاد که یدرحا ؛ وجه منجر به طالق شود چیه
 م. ژرا شاهد ها طالق نوع فژا از

 و حفـظ یبرا لهیوس فژب تر، طرفه دو محبت صداقت و ت، آن است کهیواقع
 سنگیف َم رژه تعییف هک است کرده ثابت تجربهگر، ژد یاز سو .است یزندگ دوام

 بـر اسـاس. پاشـد یم خـانواده در را یاعتمـاد یب بـذر نخستیف دختران، یسو از
 یها َم رژـه معضـل بـر آمـدن قژفا اررـراه آسـان، تن ـا ازدواج ،یدژن دستورات

 ه،ژـَم ر فژب تر 8؛أیَسُرهُ  الّص اِ   َخيُر : »دژفرمایم خدا رسول. است سنگیف
 َتيسريُر  اْلَمررأ ِ  مرِن یُ  ِمرْن  إّن : »ف، حضرت فرمودیهمچن «.است آن فژترسبک

َها ِِ  شود یخواستگار راحت که است فژا زن، یمبارک از 2؛ِصَ اِقها َوَتيسيُر  ِخطَب
َل ُ رَتَياَدُروا ف  الّصَ ا ؛ إن الّر  : »دژفرمایم ف،یهمچن «.باشد سبک اشهژَم ر و

 آسـان هژـَم ر در 4؛يهرا َحِسريَ  لَ ََ   َنْ ِسره  فر   َك ذِلر  ُیْبَقی  یِّ َح   َ رأَ لُيْبِط  الَم 
 نسـبت د ـش در ف امر،[ژاما ]ا دهد؛یم را زن ف[ی]سنگ فیکاب مرد، راژز د؛ژریبگ
 «.کند یم جادژا یدشمن و نهیک او به

 سوم هزاره در اکنون و کرده رییتغ زمانه که شود گفته است ممرف نجاژا در
 دوران: گفت دژبا پاسخ ندارد. در ربطی ما به دوران، آن رسوم رسم و و میهست

                                                           
 .381، ص نهج الفصاکه. ابوا قاسم پاژنده، 5
 . 434. همان، ص 0
 .398، ص 4، ج الفائق فی غريب الحديثعمر زمخشری،   بف . محمود9
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 جامعه ریگبانژگر نکژا که یریگ وپا دست مشرالت فژا از توان نمی را امبریپ
 مراسم قدرتمندان، و ثروتمندان زین دوران آن در راژز؛ کرد استثنا شده، اسالمی
 نمودند می جژتزو افرادی به را خود دختران کردند و می برپا یفاتژُپرتشر عروسی

 ند؛ژبرآ آن ا انتظارهای ع ده از و باشند برخوردار ما ی امرانات و قدرت از که
 ثروتمند را دختران و کرد مبارزه موهوم رسوم فژا با اسالم گرامی امبریپ و ی

  8نمود. جژتزو بامرنت مردان با را ریفق دختران اژ و بضاعت، بی مردان به
 یف قرار بود که مرگ مشروک زنژماجرا از ا: ادیه ز یهر م   لیدلقتل مادرزن به 

موران در أاز م یمیت ،س محل اعالم شد و در ادامهیک کلبه در تا ش به پلژدر 
سا ه بر اثر اصابت  10زن  که افتندژه دری اّو  یها یحاضر شدند و در بررس محل

 ده است. یبه قتل رس ،یگلو ه اسلحه شرار
که  یبه علت اختالفات شیپ یختر مقتول چندقات مشخص شد، دیتحق در

گانه مظنون موجود ژه داشته، او را به زندان انداخته بود و ژ ربا همسرش بر سر مَ 
قرار  ژیر شد و تحت بازجویدستگ ،ف ج تیبه هم .ف پرونده، همسر او بودژدر ا

همسرم  یت کشف شد و گفت: وقتژف جناژها راز ا ژیگرفت و باالخره در بازجو
نه به دل گرفتم و در یاش ک ه به زندان انداخت، از او و خانوادهژ رمرا به خاطر مَ 

که خانواده همسرم بر مف  ینیه سنگژ رمَ ل ید که در زندان بودم، به  یطول مدت
به خانه پدرم رفتم و  ،یکردم و پس از آزاد یل کردند، فقط به انتقام فرر میتحم

او در خانه تن ا بود؛ با هم  .و به خانه مادرزنم رفتماو را برداشتم  یاسلحه شرار
ک گلو ه او را یکنتر م را از دست دادم و با شل ،ک  حظهژم که در ژر شدیدرگ

 2کشتم.
                                                           

 .13، ص سیماى خانواده در اسال . گروهی از نوژسندگان، 5
 .8883، کد خبر: «83/1/8439انتشار: تارژخ »، کقوق نیوز. پاژگاه خبری تحلیلی حقوقی کشور؛ 0
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 بندوباری بی. 5

و  بردن  ذت ،او یرا پرورانده است که اصل در زندگ یانسان مدرن، یایدن
و  یجنس یبندوبار یب .است یشخص یها خواسته یو ارضا یفرد یمند ب ره

هر  یها یاز ناب نجار یرژ،  مردان و زنان یبرا یجنس یها ژیبودن کامجو فراهم
ها  پژوهش یها را هدف گرفته است. برخ خانواده یاست که نابود یا جامعه
رنگ کرده  از به ازدواج را در جوانان کمیدهند، روابط آزاد دختر و پسر، ن ینشان م

به ارتباط با جنس  ،خود یجنس زژغرا یارضا یجوانان برا یبرخرا ژ؛ زاست
و روابط آزاد دختر  یانحراف یها نهیجه، وجود زمیکنند و در نت یمخا ف بسنده م

 یچراکه ازدواج را نوع 8باشد؛ یم ازدواج ش سّف ژاز عوامل افزا یرژ ،و پسر
، شانتجرد زمان که در یدرحا  ؛دانند یها م ژیو کامجو یان آزادژت و پاژمحدود

ا ژبا هر شخص  ،پرداخته یتواند به هوسران یم یتژچ تع د و محدودیه یب
 د. نژنماند رابطه برقرار نتوا یم ،دنکه بخواه یاشخاص

 : راه حل
متع د  ینسبت به زندگ ،ها را محدود کرده درست است که ازدواج، انسان

است که  یوند نسبینعمت ا فت و پ ، در واقع،تژف محدودژا یو  ،دژنما یم
ف یوارد زم یست وقتیک فوتبا ژنره ژمثل ا؛ ه داده استژخداوند به انسان هد

را  خطانرردن و داور یاخطارهال یاز قب ژیها تژتبع، محدود شود، به یچمف م
 یک بازژست؛ بلره الزمه ین یرمنطقیت غژف امر، محدودژ؛ اما اد تحمل کندژبا

وند یه پژخداوند ازدواج را ما » د:ژفرما یم امبر اکرمیپ است. یسا م و قانون
  2«.وستیارحام را به هم پ ،ف قرار داد و با آنیک ترلژو  ینسب

                                                           
 . 849، ص بررسی مسائل و مشکالت زنان. غالمحسیف سفیدگران، 5
 .843، ص 9، ج فضائل الخمسة. سید مرتضی فیروزآبادی، 0
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م و در یگونه فرر کن فژاست که درباره ازدواج ا یانگار ساده یلی، خیاز طرف
 م.ینیوان را ببی  یخا  قسمتفقط  ،همه مسائل

 وسواس در انتخاب همسر. 6

ده ژمشترک، کار پسند یزندگ یشأن برا همدقت در انتخاب همسر مناسب و 
قرار است  دهد. اگر یانجام م خود یک زندگژشر یاست که انسان برا ژیرویو ن

، یند که از ج ات اخالقژرا برگز یشخص دژ، باکند یزندگ یکسها با  سال
افراد در انتخاب  یریباعث سختگ ،ف امریهم .د باشدژیمورد تأ یو فرهنگ یفرر

 یبه سالمت و سعادت زندگتا آنجا که  ،یریف دقت و سختگژشود. ا یهمسر م
متعادل خارج  د از حّد ژف کار نباژا اماساز است؛  ، سازنده و سرنوشتنجامدیب

ت و یحساس؛ چراکه شود سواس در انتخاب همسرسبب بروز و شود و
  ر در آن خواهد شد.یاز ازدواج و تأخ یزاریموجب ب ش از حد،یب یریسختگ

 :راه حل

 یاریبه هوش ،اراده انسان اوجوداست که ب یرا تصوژفرر  ،در واقع ،سوسوا
 داده،طره خود قرار یرا تحت س یآدم یروان شاکله ،آورد یهجوم م ی)ذهف( و

وسواس در  :به دو گونه است ،وسواس 8.زدیانگ یبرم اورا در  یا اضطراب گسترده
که جوانان در ازدواج  یوسواس .و انتخاب یریگ می، وسواس در تصمو عمل رفتار

که فرد در  یا گونه نده است؛ بهژنسبت به همسر آ یریگ میر آن هستند، تصمیدرگ
باعث اختالل و اشرال  ،ف امریشود و هم ید مژدچار ترد یزندگ یها همه جنبه
 یهمسر ف گونه افراد، فقط به دنبال انتخابژا گردد. یاو م یریگ میدر تصم

شاناریمع ها از حّد  از مالک یرژفقط در  یشخصهستند و اگر  یو آرمان آل دهژا
                                                           

 .831، ص 8، ج شناسی مرضی تحولی روان. پرژرخ دادستان، 5
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وجود ندارد و  ،بیع ینره گل بژگذرند؛ غافل از ا یر آن میکمتر باشد، از خ
پوچ، مانع از درست  یاهاژ. آرزو و رؤ دارد ژیها ینوبه خود کاست به یهرکس

 یعلحضرت شود.  یدر امر ازدواج م یح هر جوانیفررکردن و انتخاب صح
َماِن ُ » د:ژفرما یم َ ْْ ُيمَن   ُتْبِم   ا انسان را کور  ینایچشمان ب ،آرزوها 8؛اْلَبَصاِئر  َُ
ستند و آن قدر یقادر به انتخاب ن ،ادژوسواس ز لید به  ،گونه افراد فژا.« کند یم
 اژ و شه مجرد بماندیشود انسان هم یباعث مکند که  یدا میف وسواس ادامه پژا

 . ست نه اژف گزژبدتر که شود  یمجبور به ازدواج با کس
 یبرا یحیار و مالک صحین است که معآ ،یافراد فیچن یف راه حل براژب تر

از  ف،یهمچن و اشتباه نشوند و یوقت دچار سرگردان چیانتخاب داشته باشند تا ه
را  یانسان میتوان ینم وجه چید؛ چراکه به هنزیش از حد بپرهیب یها یریسختگ

 . دباشکامل  م که از هر  حاظیابیب

 ازدواج تحمیلی. 7

خواهند و هرچه دربـاره فرزنـدان  یر و صالح فرزندانشان را میمادر، خ و پدر
و  یرخـواهیف خیهمـ یدر راسـتارنـد، یگ یکـه م یمیند و هر تصـمژگو یخود م
به  شهی، تیا نادانژ یبا خودخواه فژوا د یمتأسفانه، برخ آن است؛ یشژاند صالح

ــه فرزندانژر ــانش ــا یم ش ــا نظره ــد و ب ــواب یزنن ــا و دخا ت ناص ــایب یه در  ج
ند. از جملـه سـاز یمخود را فراهم  فرزندان یتباه موجبات ، مختلف یها عرصه

ها و  خواسـته یعنـژکند؛  یدا مینمود پانتخاب همسر موضوع ها، در  ف دخا تژا
کننـد و  یل میـتحم اورا به  د خواه خود ازدواج ده گرفته،ژش را نادژنظر فرزند خو

ها و  ، شـرط ها شود، با ب انـه یدا میفرزندشان پ یبرا یکه همسر مناسب یهنگاما ژ

                                                           
 .81، ص غرر الحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 5
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ازدواج باعـث تـرس فرزنـدان از  ،ف امـریشوند و همـ یآن م ، مانع نابجا توقعات
 .انجامد یآنان م در ازدواج ش سّف ژافزا به ،شده

 ؛سا ه درآورد01ازدواج مردی ، پدرم مرا به شیپسه ماه »د: ژگو یم یخانم
م. پدرم به رای به او ندا هیچ نوع عالقه و مهستسا ه  ه مف دختری هجدهرآن حالو

ار اقدام کبپردازد، به اژف  آن را تواند مرد مقروض است و نمی آن بهکه اژف د یل 
ه رنون، پس از ازدواج، عالوه بر اژنک. اه استمرا به او فروخت ،و در واقع هردک

ند و به ک  ر درست و حسابی ندارم، شوهرم نیز با مف بدرفتاری مینم مَ بی می
 8.«زند وفت میکزژادش، دوستانم به مف سر علت سّف 

 :راه حل
شدن  پدر و مادر را سبب عاق یگونه که آزردن و ناراحت همان ،شارع مقدس

نسبت به  فژوا دشدن  سبب عاق زینفرزندان را  کردن حّق  عژفرزندان شمرده، ضا
  ِمَن   اْلَماِلَ ْیِن   َیْلَّزُ  » د:ژفرما یم امبر اکرمیکرده است. پ یفرزندان معرف

ُقمِقِهَما  اْلَمَلَ  َلُهَما ِمْن   ِلَمَلِ ِهَما َما َیْلَّزُ    اْلُبُقمِ   چنانچه فرزند اگر حقوق  2؛َُ
 حق اگر زیپدر و مادر ن ،شود یاورد، عاق پدر و مادر میپدر و مادر را به جا ن

که باعث  یاز جمله موارد «.شوند یت نرنند، عاق فرزند مژفرزندشان را رعا
 ف است که پدر و مادر نظرژشود، ا یکردن حق آنان م عژظلم به فرزندان و ضا

امام  .ل کنندیبه فرزندان تحم ،خصوص ازدواج به ،یخود را در هر موضوع
ُ ْ  َل  » د:ژفرما یخطاب به پدران و مادران م یعل ِِ لی آ ا ََ َتقِسُروا َأوَلَ ُكْ  

آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و  4؛َزماِنُ ْ   َفإّنُهْ  َمخُلمُقمَن ِلَّزماٍن َغيرِ 
                                                           

 .84408امه اطالعات، ش .  روزن5
 .31، ص 8، ج الکافی. کلینی، 0
 .981، ص 90، ج شرح نهج البالغها حدژد،  ابی . ابف9
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ر از زمان شما یغ یزمان ید؛ چراکه آنان برایل نرنیتحم فشار به فرزندان خود
 با خواهم می مف: ردک عرض  صادق امام به عفورژ ابی ابف «اند.ده شدهژآفر

 خود همسری به را گریژد زن دارند عالقه مادرم و پدر و ی نم؛ک ازدواج زنی
 نتژوا د هک را آن و ریبگ را خودت د خواه زن»: فرمود درآورم. حضرت

 8«گوی. کتر خواهند، می

 تجمالت و . تشریفات8

 در حاضر، حال گر، رواج تجمالت در مراسم ازدواج است. درژمانع د
 ژیآرزو به را آسان یهاازدواج که آمده دژپد جوانان یبرا یسخت طژشرا ما جامعه
 اما اند؛ کرده دائم عقد هامدت هاجوان یبرخ. است کرده لژتبد یافتنیندست

 مراسم کژ ژیبرپا یحت که خصوصبه ندارند؛ را یعروس مراسم یبرگزار توان
 ازدواج مراسم ها سال ل،ید  فیهم به دارد. یپ در ینیسنگ نهژز هزین یعروس ساده

 . افتدیم ریبه تأخ افراد فژا

 حل:راه 
 خانـه اطیـح در را فرزندشـان یعروس مراسم ترهابزرگ گذشته، یهاسال در
فرزنـدان خـود  یبـرا یخـوب مراسـم ،قیدق یزژربرنامه کژ با و کردند یم برگزار

 دند؛یتراشـیخرج اضافه نم داماد و عروس یبرا و کردندینم اسراف ده،ژتدارک د
 جشـف و بـرونبلـه ،یخواسـتگار به مربوط یها نهژهز جز به حاضر، حال در اما

  بـاس شامل: که است یعروس مراسم به مربوط ازدواج، نهژهز فژشتریب ،ینامزد
 کردن دژـخر عقـد، سـفره محضـر، شـمعدان، و نـهژآ شـگاه،ژآرا داماد، و عروس
 چسـباندن گـل بـه ،یعروسـ کـارت ،یلمبرداریف و عرس هیآتل داماد، و عروس

 شـود؛یمـ یعروسـ شـام اژـ بـاغ و تـاالر اجـاره عروس، گله دستهیت  و فیماش
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 را یب تـر شـروع توانیم ،یعروس نهژهز و بودجه حیصح تژرژمد با که یدرحا 
 8.آورد ارمغان به مشترک یزندگ یبرا

                                                           
 .13، ص سیماى خانواده در اسال . گروهی از نوژسندگان، 5



 

 خانواده استحکام بر آن ریتأث و کالمی ارتباط

 *مریم اسماعیلی

 اشاره

ف اساس، اسالم بر ژبر ا 8خانواده است. یف بنا نزد خداوند، بناژتر محبوب
گاه محبت ژمقدس، جا یف بناژد کرده است. ایار تأکیل و استحرام آن بسیتشر

لۀ یت انسان است. در اسالم، خانواده وسیف شخصژترو یاصلو موّدت و کانون 
ف ج ت، از یبه هم 2رود. یانسان به شمار م یو روان یترامل، آرامش روح

ف امر، سبب تز زل ژرا اژشده است؛ ز یکه بد اخالق هستند، ن  یازدواج با افراد
 َو  ُخلَقهُ  اذا  اَءُك  َمن َترَضمَن »د: ژفرما یم امبریشود. پ یارکان خانواده م
که  یبا کس 4؛ساٌ  كبيٌر َف  عِض َو ٌ  ِف  اْنَ ِْ فِ  َل َت َبلُما َتُ ْن  إْن   یَنه َفَّزّوُ مُه َو 

د، فتنه و فساد یف نرنید و اگر چنینش مورد پسند باشد، ازدواج کنژاخالق و د
 «ف به وجود خواهد آمد.یدر زم یبزرگ

                                                           
 شناسی. دانشجوی دکتری شیعه  *
: رسول 4ص ، 83، تصحیح و تحقیق: عبدا رحیم ربانی شیرازی، ج الشیعه وسائل . حّر عاملی، 5

 «ما ُبِنَی ِفی االسالِم ِبناٌء َاَحُب ِا ی ا لِه عّزوجّل ِمَف ا َتزوژِج.: »ا له
 .38، ص هاى ازدواج یدانستنم ر،  ا له اژران . حشمت0
 .81، ص 83، ج الشیعه وسائل . حّر عاملی، 9
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 ی، صـفات اخالقـسـت؛ بلرـه ین ژـیرو ک، تن ـا خنـدهیمنظور از اخالق ن
در گفتار است کـه باعـث  ژیباژ، زیخلق خوش یاز نمودها یرژده است. ژپسند

ت فرزنـدان، یـگـردد و در ترب یخانواده م یان اعضایم ربانانه م یها جاد ارتباطژا
از کـوزه »انگر احـوال درون اسـت. یـکند. زبان، ترجمان و ب یفا مژا ینقش مؤثر

ات درون را ژـاسـت کـه محتو یا چهژبان، درز« همان برون تراود که در او است.
 8د.ژنما یظاهر م

ان موضوع یشده، پس از ب یده سه محور سامان یف نوشتار که در طژدر ا
 یها وهیش یدر خانواده و توجه به سالمت روان، به بررس یعاطف یازهایف نیتأم

 م.ژپرداز یدر خانواده م یارتباط کالم

 در خانواده یعاطف یتأمین نیازها

شود.  یبررس یخوب به ینژد یها د گزارهژ، بایعاطف یازهایف نژتعر یبرا
زنان در خانواده  یعاطف یازهایدر اسالم وجود دارد که از ن یف فراوانیمضام
د بر یو تأک 2کند؛ مثاًل سفارش مردان به معاشرت خوب با همسران یت مژحرا

ف ادعا است. ژل بر اید  4سته زن مطّلقه، پس از رجوع شوهر به او،ژشا ینگ دار
را به  یشوهر نسبت به و  توان استحباب رفتار توأم با احترام و محبت یف میهمچن

در کاهش تنش و  یمیر مستقینره عفو و گذشت، تأثژدست آورد. با توجه به ا
نمونۀ آن،  زوم  3ُبرد؛ یف موضوع پژت ایتوان به اهم یدارد، م یعاطف یها بیآس

 1باشد. یهمسر م یعفو و گذشت شوهر، از خطا
                                                           

 .884، ص جوانان و انتخاب همسرمظاهری،  اکبر علی .5
 «عاِشروهَف ِبا َمعروف.َو : »83. نساء، آژه 0
 «ا َطالُق َمَرتان َفِامساٌک ِبَمعروف.: »993. بقره، آژه 9
 .49ـ48، ص هاى جنسیتی اسال  و تفاوتبستان، حسیف . 0
 .881، ص 83، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 1
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امبران به شمار آمده یات، محبت به همسر، جزء اخالق پژروا یدر برخ
ز به شوهران درباره اکرام همسران و بزرگداشت زنان سفارش ین یاتژروا 8است.

شتر یم همسر خود، بژدانسته شده که در ترر یف مردان کسژو ب تر 2اند کرده
د یشوهر تأک یو آراستگ یزگیت پاکیز به اهمیث نژاحاد یبعض 4بروشد.

گر، ژات دژا رواژف بوده است. و یچن  و ائمه امبریره پیس 3اند. نموده
سفارش  یه  وازم خانگیت خواست همسر در خصوص ت ژمردان را به رعا

 یازهایف نی، اهتمام اسالم را درباره تأمینژد یها ا بته با توجه به گزاره 1کنند. یم
 ل نمود.یتوان تحل یم، ب تر 6زن توسط شوهر یعاطف

 توجه به سالمت روان

است که اسالم به آن توجه  یسالمت جسم و روان انسان، از جمله امور
 یاری، اگر مدت بسیو روان یجسمان یازهایف نینموده است. عدم تأم یخاص

 یعنژ، یتن روان یها یماریو ب یرفتار یها جاد اختاللژابد، سبب اژادامه 
به  یخصوص اضطراب و نگران ، بهیکه در اثر عوامل روان یجسم یها یماریب

 د، خواهد شد.ژآ یوجود م
زنان، نداشتف ارتباط  یاز عوامل افسردگ یرژد گفت ژف اساس، باژبر ا

از عدم اطالع از  یف مسئله، گاهژباشد و ا یبا همسرشان م یمناسب کالم
                                                           

 .«ساءِ ُب ا نّ ُح  بیاءِ خالِق االن  أ ِمف  : »: امام صادق3. همان، ص 5
 .3، ح 418، ص 49باب ، 4. همان، ج 0
 .11، ص 33، باب 81. همان، ج 9
 .814، ص 838، باب 83. همان، ج 0
 .181، ص 94، باب 4. همان، ج 1
 .49، ص هاى جنسیتی اسال  و تفاوتبستان،  حسیف .1
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ف یطرف یـ روان یات روحینداشتف از خصوص یان زن و مرد و آگاهیم یها تفاوت
 8رد.یگ ینشأت م

است. توجه به  یت ب داشت روانژرعا یف مران براژتر ف و م میخانواده، اّو 
، قناعت،  مند، توکل بر خدا ح و هدفیصح یزژر ارزش انسان، داشتف برنامه

در کارها،  یرو انهی، م با خانواده ید، م ربانیز از اندوه و کنترل خشم، امیپره
ات ژاست. آ یکننده به ب داشت روان ، در شمار امور کمکیطبع ح و شوخژتفر

اجتناب از روابط  2د به ازدواج،یتوجه کرده است. تأک یز به ب داشت روانیقرآن ن
ح با یو رفتار صح 1فژح با وا دیرفتار صح 3ح با همسر،یروابط صح 4نامشروع،

 ها هستند.  ف سفارشژ، از جمله ا6فرزندان
ف امر، ژتوان گفت: از جمله مسائل مؤثر در ا یمادشده ژبا دقت در نرات 

 است.« چگونه سخف گفتف»و « یارتباط کالم یچگونگ»

  یارتباط کالم یها شیوه

جاد ژر را در ایف تأثژشتریدرست و مناسب، ب یست که ارتباط کالمین یدژترد
است.  یزیانگ نفرت یف عوامل براژمحبت دارد و اگر نادرست باشد، از مؤثرتر

است که عشق  ی، به دست آوردن مطا بیارتباط کالم یف، هدف از بررسژبنابرا
 دهد. یش مژو عالقه را در خانواده افزا

                                                           
خواهی، حا ت بدبینی و ت اجمی، سرسختی و  خواهی و زژاده ها، خود . همچون: فرار از واقعیت5

 طر، افسردگی و اندوهگینی و تغییر حاالت و رفتار. جاجت، تشوژش خا
 .98؛ روم، آژه 813؛ اعراف، آژه 19؛ نحل، آژه 49. نور، آژه 0
 .1؛ مائده، آژه 98؛ نور، آژه 49. اسراء، آژه 9
 .9؛ طالق، آژه 83. نساء، آژه 0
 .94؛ اسراء، آژه 81. احقاف، آژه 1
 .89؛ ممتحنه، آژه 13ـ11آژه ؛ نحل، 81ـ81؛  قمان، آژه 944. بقره، آژه 1
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ل یف د ژز، به ایش آن نژافزا یها صحبت از عشق و محبت در خانواده و راه
کند...  یبسته و م ارشده را آزاد م یروهایدار و نیخفته را ب یعشق، قوا»است که 

ل، و استعدادات یساز است... عشق نفس را ترم  رمانبخش و ق و ا  ام
بخش است و از  ، ا  امیادراک یسازد. از نظر قوا یرا ظاهر م یز باطنیانگ رتیح

 8«کند. یت مژ، اراده و همت را تقویاحساس ینظر قوا
و  یشدن دوران جوان ید دوام داشته باشد و بعد از سپرژف محبت و عشق باژا
ف حا ت، ارتباط ژدر ا 2را باصفا نگه دارد. یآن، کانون زندگف رفتف طراوت یاز ب

ف یب یار مؤثر خواهد بود و بر عرس، اگر ارتباط کالمیدرست، بس یکالم
 اعتقاد هدارد. ب یرا در پ یزشت یامدهایابد، پژخانواده کاهش  یاعضا

 گرژردژ با ساعت 4 تا 9 دژبا روز شبانه در خانواده کژ اعضای ان،کارشناس
 اریبس ،زانیم فژا اکنون هم که یدر حا  ؛باشند داشته وگو گفت و یکالم ارتباط

 یاعضا انیم یکالم ارتباطاتو  گوو گفت کاهش. »است کرده دایپ کاهش
 کژ جژنتا. کند یم دژت د را ها خانواده سالمت و دهیرس هشدار مرز به ،خانواده
 ،شده انجام یرفتار علوم ادیبن در یاجتماع یشناس بیآس گروه در که پژوهش

 قهیدق 33 فقط ،روز در فرزندان با شاغل فژوا د یکالم هم زانیم دهد یم نشان
 اژ وآمد رفت مشرالت ،یشغل یها یگرفتار همچون: یلژدال آن ا به! است
 کنند یم یسپر خود فرزندان با را روز در قهیدق 33 حدود قط، فونژزژتلو یتماشا

ف یب یاز ارتباطات کالم یا وهیاختصار ش جا به فژدر ا 4«.شوند یم کالم هم و
 شود: یخانواده ارائه م یاعضا

                                                           

 .10ـ33ص  ،جاذبه و دافعه علی مط ری،مرتضی . 5
 .881، ص جوانان و انتخاب همسرمظاهری،  اکبر علی .0

1. www.aftabir.com. 
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 . سالم 1
اصول، موجب استحرام  یت برخژاست که رعا یخانواده، اجتماع کوچر

، یاجتماع یکردن در برخوردها گردد؛ به عنوان نمونه، همان طور که سالم یآن م
را فراهم  یموجبات همد ز ین یسبب ا فت و محبت است، در نظام خانوادگ

 ید خاصیکردن تأک ف اساس باشد که در اسالم، به سالمید بر همژآورد. شا یم
 8شده است.

ها،  جاد ُانس و ا فت و زدودن کدورتژا یها از راه یرژز یدر خانواده ن
همچون ورود به  یف رو، الزم است زن و مرد در اوقاتژکردن است. از ا سالم
گر سالم کنند و در ژردژبه  یشدن از خواب، با نشاط و انرژ داریا هنگام بژخانه 

جاد و ژف عمل، عالوه بر اژند. اژده، بر هم سبقت بجوژف عمل پسندژانجام ا
ان فرزندان و یم یمحرم یان زن و شوهر، رابطه عاطفیبه ُانس م یبخش عمق
 مبرایت دارد که پیاهم یا ف موضوع، به گونهژآورد. ا ید مژز پدیف نژوا د

 2کردن بر کودکان را جزء سّنت خود برشمرده است. سالم
د به ژشود، با یشوهر به خانه وارد م ید: وقتژفرما یم امام صادق

اش را  ف بزند و سرفه کند تا خانوادهیتر کفش را به زم شیاش سالم کند، پ خانواده
 4د.ژند که او را ناخوش آیبب یزیاز آمدن خود خبر دهد؛ مبادا چ

کردن  دهد، ب تر است زن و مرد در سالم یرخ م یکه کدورت یف زمانیهمچن
 یکننده سالم است، در مبارزه با هوا که شروع یرند. کسیگر سبقت بگژردژبر 

ج ژصلح و گذشت هموار نموده و به ترو ینفس قدم اّول را برداشته، راه را برا
 ها در خانواده همت گماشته است. ارزش

                                                           
َ ا َأو  ُرُدوَها.: »18. نساء، آژه 5 َسَف ِمن  ُتم ِبَتِحَیٍة َفَحُیوا  ِبَأح  ِإَذا ُحّیی   «َو
 .990، ص 88، ج بحار األنوار، مجلسی . محمدباقر0
 .88، ص 18. همان، ج 9
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 . خداحافظی2
کنـد،  یجـاد مژخـانواده، ُانـس و ا فـت ا یان اعضـایـکـه م یگرژاز امور د

بـه نظـر برسـد، امـا در واقـع،  یف امر مسـئله کـوچرژد اژاست. شا یخداحافظ
ف واژه ژد از آن غافل شد. مرد زمان خروج از منزل، با اژاست که نبا یراهرار م م

دارد و  یمـ زد و دل او را گـرم نگـهیـانگ یز، عواطف زن را برمـیانگ کوتاه و محبت
خانواده اسـت.  یان اعضایم یم رابطه عاطفیو تحر ژیزا ف عمل، محبتژجه اینت

 شود. یخانه م یشتر مشغول کارهایزه بیز با شوق و انگیدر مقابل، زن ن

 زدن . صدا3
شتر دوست دارد. یصدا کند که او ب یرا به نام یگرژد دژک از زن و مرد باژهر 

کند و چون اسالم  یجاد محبت مژطرف مقابل، ا استفاده نام کامل و مورد عالقه
صدا  یا د که زن را با کلمهژنما یدهد، سفارش م یبه زن و شوهر درس محبت م

و خوش آمدن و  ژیباژو ز یف از  حاظ: زشتژها و عناو پسندد. نام یبزند که او م
 گر فرق دارند.ژردژا در ش ر و روستا، با ژبد آمدن، در خلوت و جلوت 

ان یباشد که شنونده احساس افتخار کرده، م یحال، ب تر است طوربه هر 
 8جاد کند.ژا یشتریت بیمیآن ا محبت، صفا و صم

زدن دقت  ، در نوع صدا«ُط اآل اب ِيَن اْحباِب سُق تَ »بر اساس سخف  یبرخ
 یزدن، رفتار غلط است و خوب صدا یف تفرریکه چن یکنند؛ در حا  ینم

 2رود. یک به شمار مین یندگو از آداب و رسوم ز ژیعقال
کـه بـه  یا شان در نامهژنمود. ا یت مژف ادب را رعاژا یخوب به ینیامام خم
ادژــ« قربانــت»و « زمژــعز»چــون  یریشــان را بــا تعــابژســد، اژنو یهمســرش م

                                                           
 .88ـ83. همان، ص 5
 .43، ص آيین همسردارىامینی، ابراهیم . 0
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 8د.ژنما یم

 آمیز سخن گفتن . مؤدبانه و محبت4

خصمانه و ز باشد؛ نه یآم د مؤدبانه و محبتژزن و مرد، با یوگو گفت
رو دهد و یان کرد که شنونده پاسخ نیب یتوان طور یک مطلب را مژز. یانگ نفرت

ا جواب ژا جواب ندهد ژگفت که طرف مقابل  یتوان به صورت یهمان مطلب را م
 داشته باشد. یتند

که از همه  یگر، جمالتژردژف است که هنگام سخف گفتف با ژه اسالم ایتوص
آمرانه  یده شود. گاهیبا شنژز یانتخاب شود تا پاسخ تر است، باتر و مؤّدبانهژز

اش  خته و نه تن ا زن به خواستهیت مرد را برانگیسخف گفتف زن، حساس
 یو تنش هم وجود دارد. گاه یرسد، بلره امران به وجود آمدن برخورد  فظ ینم

د که اثر بد ژبگو یا ا جملهژا شوهر کلمه ژز ممرف است، ضمف صحبت، زن ین
از  یو د سرد یباعث افسردگ یمانده، حت یها در ذهف طرف مقابل باق الآن تا س

 شود. یزندگ
کند که در استفاده از  یف م ارت کنترل خشم، به همسران کمک مژتمر

عالوه بر  ید توجه داشت که گاهژکلمات، دقت الزم را مبذول دارند. ا بته با
شم و ابرو و آهنگ ا نفرت، حرکات دست و چژجاد محبت ژمؤثر در ا یها واژه

در مقابل خواسته « چشم»ر دارد؛ مثاًل گفتف کلمه یف مسئله تأثژز در ایصدا ن
 2است. گر معجزه ف وژآفر ار محبتیهمسر، بس
4؛َأْحِسُنما َلُهّن اْلَمَقاَل َلَبّلُهّن ُیْحِسّن اْلَ َباَل      و»د: ژفرما یم یامام عل

                                                           
 .98، ص 8، ج صحیفه نور امام خمینی، .5
 .33ـ33، ص بهشت خانواده. سید جواد مصطفوی، 0
 .994، ص 800، ج بحار األنوارمجلسی، محمدباقر . 9



   61   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

رورفتار یکردار و ن شان هم خوشژتا اد یروسخف باشیگفتار و ن با زنان خوش
 «شوند.

َتسَمُبما    الِخطاِب أ ِملما فِ »آمده است:  یاز حضرت عل یثژدر حد
 «د.ژبا بشنوژد تا پاسخ زژیبا سخف بگوژز 8؛ماِب َ ميَل الَج 

ِمْ  »د: ژفرما یز حضرت میو ن ذِل الّس ليَن ال َ  ِلساَنَک  ََ َِ اِ ، ُی ِثُر اِ  و 
مَک و  ُل ُمبِغُضمَک ُمِحُبّ کردن عادت بده تا  م و سالمژزبانت را به سخف مال 2؛ُیِقّ
 «اد و دشمنانت کم شوند.ژدوستانت ز
 4شمارند. یزکاران بر میپره یها م را از نشانهژگفتار نرم و مال یامام عل

ت دارد. زن و مرد، یهم اهم« ک گفتفیسخف ن»، «ک سخف گفتفین»عالوه بر 
د دقت نظر داشته ژکالم با یبرند و هم در محتوا یکه به کار م یاتیهم در ادب

 ر توجه شود:ژباشند؛ به نمونه ز
سال داشت، با حا ت خشم وارد دادگاه  91که حدود  ینیخانم موّقر و مت 

 طالق گفت: یشد و دربارۀ تقاضا
است.  یام. مرد خوب حدود دوازده سال است که با همسرم ازدواج کرده

را دارا است؛ اما هرگز  یداشتن ک آدم کامل و دوستژحَسنات از مُ  یاریبس
ال خودش یخواهد بف مد که مف همسر او و مادر دو فرزندش هستم. به خ ینم

د یتوان ید. نمژآرا یاست؛ اما مجا س را با دست انداختف مف م ژیآرا مرد مجلس
مجبورم  خراب شده، دائماً  یام، اعصابم به کل دهید که چه قدر زجر کشیدرک کن

ام  ام، خواهش و ا تماس کرده به پزشک مراجعه کنم، هزار بار با شوهرم حرف زده

                                                           
 .341غرر ا حرم و درر ا رلم، ص  تمیمی آمدی، عبدا واحد .5
 .341. همان، ص 0
 .834، خطبه ی. ن ج ا بالغه، ترجمه: محمد دشت9
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به ژش آشنا و غریست که پیدارم، درست ن یکه مف همسر تو هستم، سف و سا 
گران ژکه د ژیگو ی، متلک میکن یر دوستانه با مف میزننده و غ یصد جور شوخ

کشم و چون از  یهمه خجا ت م بخندند و مثاًل خوش بگذرانند. مف اغلب از
توانم با شوهرم مقابله به مثل کنم.  یچ وقت نمیام، ه گو نبوده طبع و بذ ه اّول شوخ

که  ژیها ندارد، با تمام رنج یا دهژمف فا یف، چون خواهش و تمناهاژبنابرا
چ احترام یکه ه یدانم در انتظار نشسته، خواهم ساخت تا از مرد قدرناشناس یم

 8نداشته، جدا شوم.مرا نگه 

 های دیگران جویی و دخالت . پاسخ منطقی به عیب5

و  ژیجو بیخانواده طرف مقابل، مورد ع یممرف است، مرد و زن از سو
گر را فراهم ژردژبا  یزن و شوهر از زندگ ینۀ د سردیرند که زمیقرار گ ژیبدگو

ـ و نه  مورد یب یها یها و د سوز دخا ت یف معنا که گاهژبه ا 2د؛ژنما یم
ف ژکند؛ گرچه ا یجاد مژمشرل و اختالف ا یو انتقال تجربه ـ در زندگ ژیراهنما

رد، اما چون روشمند یگ یرخواهانه صورت میت خیشتر اوقات با نیها ب دخا ت
ز متأسفانه ین یا بته گاه 4دارد. یرا در پ یندژج ناخوشاژاوقات نتا یست، گاهین

ل توجه ژرد؛ به داستان ذیگ یصورت مگر ژها به منظور اهداف د دخا ت یبرخ
 د:ژینما

ف هفتۀ ازدواج، سوزن خورده بود، پس از عمل یان اّو ژکه در پا یعروس تازه
به نام... ازدواج  یا سا ه 00ک هفته است با مرد ژبه خبرنگار گفت:  یجراح
گر ژکردم که مانند زنان د یرفتم، حس م یکه به خانه شوهر م یام. روز کرده

                                                           
 . 34، ص ىآيین همسردار، یامین ابراهیم .5
 .11ـ  18، ص انتخاب برتر زندگی بهترانصاری، مرتضی . 0
 .33ـ33، ص آل از نظر اسال  زندگی سالم و ايدهخسروی، حسف . 9



   79   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

شوهر و  یهنوز چند روز نگذشته بود که ناسازگار یخواهم شد؛ و بخت  خوش
خواهد بود، به  یم ب شتژکردم برا یکه فرر م یا یخواهرش آغاز شد و زندگ

ت کردند ژقدر مرا اذ ف مدت کم، آن ژل شد. اقوام شوهر در اژسوزان تبد یج نم
 8کردم. یله خوردن سوزن، اقدام به خودکشیر شدم و به وسیس یکه از زندگ

رنـد؛ یگونـه حرکـات قـرار گ فژر اید تحت تأثژف صورت، زن و شوهر نباژدر ا
بـه  یاحترامـ یشـدن خـانواده و ب ریبا، مانع د گژز یاتیو ادب یمنطق یبلره با کالم

بـت و ی، غینیمملـو از بـدب یاسـاس و گـاه یب یگونـه گفتارهـا فژآن ا شده، به ا
َوِإذا خــاَبَبُهُّم »مـّد نظـر قـرار دهنـد:  را یقرآنـ  ف آمـوزهژـان داده و اژـت مـت، پا

 2« اّْلجاِهُلوَن قاُّلوا َسالما  

 . اظهار تشکر 6

ف امر، باعث ژگر است. اژردژاز  یخانواده، تشرر زبان یاز عوامل گرم یرژ
ه اعتماد به نفس در همسران، یت روحژز تقویف و نژانجام وظا یزه برایجاد انگژا

 شود. یدارد، م یشتریخصوص زن که عواطف ب به
را ژاست؛ ز ی، کافیج ت قدردان یاقتصاد یازهایف نید تصور کرد که تأمژنبا

ف تصور ژشود. ا یف آن نمژگزژجا یزیچنان است که چ یتشرر زبان یر روانیتأث
ست؛ یندارد، درست ن یازیفه مرد بوده و به تشرر نیرون منزل، وظیز که کار بین

شتر او یت بیگذاشته، سبب موفق یاز مرد، در روح او اثر مطلوب یبلره تشرر زبان
 د:ژفرما یم گردد. امام صادق یم

َلی َمْن َشَ َرَ  َفِإّنُه ََل َزَواَل » ََ َلْيَك َو َأْنِبْ   ََ ْمَعاِ  اْشُ ْر َمْن َأْنَبَ   ِّ مٌب ِف  ال ُِ َمْ 

                                                           
 .809، ص آيین همسردارىامینی،  ابراهیم .5
 .84. فرقان، آژه 0
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َقاَء َلَهرا  َِ درتوررت ورتو ات وه وا8؛ِإَذا ُكِ رَر ِللّنْبَماِء ِإَذا ُشِ َرْ  َو ََل 

 پا گزتري نتز سي اباترتحسانومردوتحسان نبوا سوي

 اتزتر پا گزتريومرد؛زيرتتگردربرتبرتحسان پا گزتري نوي 

«ش ني دوتموخرتهديافه.تتردوتگروا پا يپايدترمي
 د:یل توجه کنژنک به نمونۀ ذژا

دارم. از  ینشناس سد: شوهر حقژنو یاز ت ران م یا سا ه 03دار  خانه یبانو
خانه از شستف ظروف و  یکشم، تمام کارها یبرم، زحمت م یصبح تا شام رنج م

او و فرزندان  یالزم را برا یها یها و بافتن ف اتاقژیها، از پختف غذا تا تز  باس
انجام نشده  یکار چیکه ه فژرسد، مثل ا یبه خانه م یوقت یدهم، و  یانجام م

زدۀ  واکس یها اتوشده و کفش یها ز ندارد.  باسیچ چیبه ه یاست. اصاًل توج 
د. اگر ژگو یا دستت درد نرند هم نمژک متشررم، ژگذارم،  یش مژاو را که جلو

ف قدر ژکند که خوبه، ا یحرفم را قطع م یف کنم، با تندژش تعرژمف هم برا
ا از قلۀ ژ یا ؟ شاخ غول شرستهیا کار کردهت را به رخ مف نرش، مگر چه ژکارها

مف نبود، حاال هشتش گرِو  یها که اگر زحمت ی؟ در صورتیا دماوند باال رفته
 2ن ش بود.

 دادن در مشکالت . روحیه7

شتر از مشرالت درون خانه بوده و یرون از خانه مرد، بیمعمواًل مشرالت ب
 ژیاروژد در روژان، زن بایف مژباشد. در ا شتر یمرد ب یذهن یریشود درگ یسبب م

ه مرد را در برخورد یمرد با مشرالت و رفع آن، پناه مرد باشد. با سخنانش، روح

                                                           
 .33، ص 9، ج اصول کافیکلینی،  .5
 .13، ص یآيین همسردار، یامین ابراهیم .0



   73   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

سخف گفتف مرد از  ینه را برایگر، زمژت کند و از طرف دژب تر با مشرالت تقو
 8مشرالتش فراهم کند. یبعض

ره ف ب ژو بزرگان د  ائمه اط ار یتوان از زندگان یف خصوص، مژدر ا
دادند؛  یه میشان روحژاز مشرالت، به ا یان انبوهیگرفت. همسران آنان در م

، حزن و اندوه را به چ ره فاطمه زهرا یکردن حضرت عل مثال، نگاه یبرا
زدن با آن  حرف ف،یقژ دارد، به یف اثریکردن چن نگاه یوقت 2برد؛ یاز دل حضرت م

ط یکه زن، مح یداشته است. هنگامنه یف زمژدر ا یشتریر بیمه، تأثژکر یبانو
کنده سازد، حریخانه را با گفتار ن  یم منزل به صورت مأمنژک، از م ر و محبت آ

او افزوده  یمند بخشد و به قدرت ید به او میمرد درآمده، نشاط و ام یبرا
رو، از یبا کالم ن یبخش ف اساس است که هنر آرامشژد بر اژشود. شا یم
 4رود. یبه شمار مسته ژزنان شا یها یژگژو

ژه ژو خانواده، به یستند، اعضایمبتال ن یماریف بژکه به ا ژیها در خانواده
ها  ست حرفیزنند. الزم ن یهمسران، درباره موضوعات گوناگون با هم حرف م

ف که زن و مرد درباره موضوع یباشد. هم یو با اهداف متعا  یشه جدیهم
کنند، نشانه سالمت رابطه آن ا  یا رنگ  باس صحبت مژمثل طعم غذا  یا ساده

رد. یگ یگو در حّد ضرورت صورت مو مار، گفتیب یها در خانواده یاست؛ و 
د ژنبا ازمند است. پسین یزیزند که واقعًا به گفتف چ یحرف م یهر کس وقت

 یدر هر همسر خود از با میکن د تالشژبا و مژبگذر سروت فژا کنار از یسادگ به
 در آنچه اژ ،یونژزژتلو یها برنامه تا گرفته کار طیمح اتفاقات از م؛یبزن حرف

                                                           
 .88، ص ازدواج پیوندى مقدسزاده،  قلی ا له فرض .5
 .414، ص 8، ج کشف الغمة فی معرفة االئمة. اربلی، 0
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خود را به او  یها یها و نگران ید خور م،یکن ید سعژبا. آمده شیپ ابانیخ
 م.ژیبگو

 . شکیبایی در برابر سخن ناخوشایند8

ز یند پرهژو کلمات ناخوشا ژیکند که از هرگونه بدگو یکانون خانواده اقتضا م
همسر  یاز سو یا مرد با کلمات تند و خشنژممرف است، زن  یشود؛ اما گاه

کرد متانت خود را حفظ نمود و  ید سعژف حا ت، باژخود مواجه شود. در ا
م که فرد یر دهییتغ یکه صحنه نزاع را طور ژیمواظب زبان خود بود؛ تا جا

ز ا بدتر اژه یشب یکه با پاسخ فژنتواند به خشونت خود ادامه دهد؛ نه ا یعصبان
 م.ژیفزای، بر آتش معرکه ب دهیآنچه شن

َلی ُخُلِق »فرمود:  نقل شده که رسول ا له از امام صادق ََ َمْن َصَبَر 
َطاُه الّلُه َثَماَب الّّشاِكِرین َْ ْ َر َأ َ ْْ َسَب ِف  َذِلَك ا َِ هر کس  8؛ اْمَرَأٍ  َدِيَئِ  اْلُخُلِق َو اْح

ورزد، همانا پروردگار به او پاداش  ژیبایبر اخالق تند و خشف همسرش شر
 «ت خواهد کرد.ژشاکران عنا

 وگو درباره خواستگاران قبل . عدم گفت9
 یها، از خواستگاران قبل ا جبران حقارتژکردن خود  زژعز یزن برا یگاه

د توجه داشته باشد ژکه با یکشد؛ در حا  یف امور را به رخ شوهر مژسخف گفته، ا
ادآور ژکند؛ بلره موجب کدورت و  یز نمژتن ا او را عزگونه سخنان، نه  فژکه ا

ممرف است  یحت 2گردد؛ یمتوجه زن م یان فراوانژشود و ز یها م خاطره
چنان  در بر داشته باشد؛ مثاًل همسرش تصور کند که آن یندژناخوشا یامدهایپ
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ممرف است موجبات سوء ظف مرد به زن را  یا حتژست ید محبوب زن نژکه با
در ارتباط بوده و او را دوست داشته  یف معنا که همسرش با کسژفراهم کند؛ به ا

ف اصول در ژتر را از م مژد؛ زژنما یر مژپذ بیخانواده را آس یف امر، بناژاست و ا
 گر است.ژردژف نسبت به یک خانواده مستحرم، اعتماد زوجژ

 بت. ابراز کالمی مح11
د شده یمحبت نسبت به همسر تأک یت ابراز کالمیات، بر اهمژروا یدر برخ

داشته، استحرام  یاریبس یگر، اثر روحژردژف به یرا ابراز محبت طرفژاست؛ ز
َقْمُل الّرُ ِل ِلْلَمْرَأِ  ِإِن  »د: ژفرما یم خانواده را به دنبال دارد. رسول خدا یبنا

َِ ا  ُأِحُبِك ََل َیْذَهُب ِمْن  د: مف تو را دوست ژکه به همسرش بگو یمرد 8؛َقْلِبَها َأ
د از وجود مرد، ژوجود زن با« شود. یگاه از قلب او خارج نم چیف کالم هژدارم، ا

اض عواطف خود یرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فیعطوفت و احساسات بگ
ه زن ، احساسات و عواطف مرد نسبت بیات خانوادگیراب کند. رکف حیس

فرزندان، صفا  یزن و هم زندگ یف عواطف است که هم زندگژاست. از ا
 2رد.یگ یم

ف به فرزندان دقت ژوا د ید توجه داشت که اگر در ابراز محبت زبانژا بته با
ف ژدر ا یرو ادهژا زژ یعدا ت یشتر خواهد بود؛ چرا که بینشود، اثر مخرب آن ب

که  یآورد و فرزند یفرزندان به وجود مان ینه را میکار، چه بسا آتش حسادت و ک
ت خود را در هم یده، شخصژند یا محبتژبرخوردار شده  یاز محبت کمتر

 یماریبرند، دچار ب یزند و اگر نتواند کار یم یند، دست به هر کاریب یشرسته م
 4شود. یم یروان

                                                           
 .88ـ3، ص 83، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 5
 .498، ص نظا  کقوق زن در اسال مط ری،  مرتضی .0
 .491ـ490، ص 3، ج تفسیر نمونهمرارم شیرازی،  ناصر . ر.ک:9



76    9315محرم  ۀتوش ره 

 او  همسر در مقابل خانواده ی. بیان خصوصیات نیکو 11

رـو قلمـداد ین یت قابـل قبـول در جامعـه را امـریوقعها، داشتف م همه انسان
گـاه مطلـوب در ژتر، زن و مـرد بـه دنبـال کسـب جا اس کوچکیکنند. در مق یم

گـاه ژف جاژـدن به ایرس یها از راه یرژز خانواده همسر هستند. یخانواده خود و ن
 ه متواضعانه است.یف به شرل احسف و داشتف روحژمطلوب، انجام وظا

ف ژتواند با کمک به همسر خود به ا یف میک از طرفژان، هر یف مژدر ا
در استحرام خانواده خود بردارد؛ از  یده، گامیند سرعت بخشژاحساس خوشا

همسر در مقابل فرزندان و  یرویات نیان خصوصیهمسران، ب یها جمله کمک
ت از همسر و ژ، اعالم رضایباشد که به عبارت یخانواده خود و خانواده همسر م

 ت، موجب استحرام خانواده است.ژت اعتماد به نفس او، و در ن اژقوت

 . بیان مطالب مورد عالقه12

 یشخصـ یها یژگژتوانند و یکه با هم دارند، م ژیوگوها زن و شوهر در گفت
نـه یف اقـدام، زمژـرا اژـان کننـد؛ زیـرا که از همسر خود دارند، ب ژیز انتظارهایو ن

د ژنما یرا فراهم م یشتریا کرده، تفاهم بیب تر م  گر راژردژشناخت آن ا نسبت به 
از عدم شـناخت را کـاهش  یناش یها یها و د خور گر، سوء تفاهمژد یو از سو

ببـرد و بدانـد  یطرف مقابل پـ یها ک از آن ا به عالقهژهر  یدهد؛ چرا که وقت یم
 یشـود، بـرا یناراحـت م ژیزهـایناخرسند و از چـه چ ژیزهایهمسر او از چه چ

نه ید، بلره زمژکند خاطر همسرش را آزرده ننما یم یب محبت او، نه تن ا سعجل
پسـندد، در  یرا کـه خـود نم یسازد. به عالوه، اگر رفتار یاو را فراهم م یخشنود

 یفـرد یهـا یژگژاز و یرژف رفتار ژداند که ا یهمسر مشاهده کرد، چون از قبل م
نرـرده،  یهمسـر تلقـ یاز سـو یارکردن، آن را آز تژاذ یبرا یاو است و نه ابزار

 کند. یآن را تحمل م یآسان به
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 خواهی و عذرپذیری. عذر13
زنـد، غـرور و  یاز او سـر م یاشتباه یکه بر نفس خود تسلط دارد، وقت یکس

ا ژـده گرفتـه ژـکـه حـق او را ناد یکند و از کس یم یتربر را کنار ن اده، عذرخواه
 د. ژنما یم ژیع کرده، د جوژضا

د یـک از زن و مـرد مقژهر  یدارد. وقت یت فراوانیمسئله، در خانواده اهمف ژا
 یبـرا یا نـهیگـر زمژکننـد، د یخواه ، عـذریباشند که بعد از بـروز هـر اشـتباه

منجـر نخواهـد شـد. افـزون بـر آن،  یریگ د و به انتقامژآ یبه وجود نم ژیجو نهیک
از آن ـا سـر زد، بـه دنبـال  ژیاگر خطـا یآموزند در روابط اجتماع یز میفرزندان ن

 است. یاصالح، عذرخواه یها از راه یرژند و ژاصالح آن بر آ
ک ژـندرت محصول اشـتباهات  ، بهید توجه داشت که مشرالت خانوادگژبا

شـود.  ی، از تعامـل نادرسـت سـاخته میطرف است. جنس مشرالت خـانوادگ
دارنـد. هرچنـد کوچـک در بـروز مشـرل  یف، سـ میک از زوجـژف، هر ژبنابرا

دهـد کـه هـر  یجه مینت یحل مشرالت، در صورت یف برایان زوجیم یوگو گفت
 دو طرف، صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کنند.

د طـرف مقابـل ژـکـرد، با یاز زن و شـوهر عـذرخواه یرـژدر ضمف، اگـر 
الُبرذَع َو  ِل َبرَلَیْق  شُر الّناِ  َمْن »فرمود:  یاو را قبول کند. امام عل یعذرخواه

رد و از ژگـران را نپـذژد یخـواه است که عذر یف مردم، کسژبدتر 8؛ِب الّذنْ  ِل بَ َلَیْق 
 «شان نگذرد. یخطا

 بودن . خوب شنونده14
بـر او  یاریبسـ ید که فشـار روحـژآ یش میپ ژیها تیانسان موقع یبرا یگاه

ف اتفـاق ژـا فرزنـدان اژـف یاز زوج یرژ یکه ممرف است، برا کند؛ چنان یوارد م
                                                           

 .881، ص 3ج  ، یدرر ا رلم، ترجمه: خوانسار. غرر ا حرم و 5
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انجام دهد؛ اما اگـر  یانسان کار یچ کس نتواند برایممرف است، ه یفتد؛ حتیب
را فـراهم آورنـد کـه فـرد  یا نـهیفرزندان، زم یف براژگر و وا دژردژ یهمسران برا

خـوب  یا د که شنوندهژدرد دل کند و احساس نما یراحت شده با مشرل، به مواجه
و  یشدن فشـار روحـ ت، عالوه بر کمف صورژش وجود دارد، در اژها حرف یبرا

 یاعضــا یهــا ژیرد کــه از راهنمایــگ یقــرار م یتیدن بــه آرامــش، در مــوقعیرســ
ف کـه ینره مشرل فرد حل هم نشود، اما همـژرد. بر فرض ایگ یاش ب ره م خانواده

انجامد.  یه فرد میت روحژکنند، به تقو یم یگران با او همد ژد دژنما یاحساس م
تر اسـت؛ چـرا کـه در  یاتیفرزندان ح ینه، برایف زمژکه وجود اد توجه داشت ژبا

ت یـثیادان شده، حیدن به آرامش، چه بسا گرفتار دام صیرس یصورت نبود آن، برا
 ز بر باد دهند.یخانواده را ن یو آبرو

 های گذشته . عدم یادآوری دلخوری15

 وجـود ی فظـ یریـو درگ یش آمـدن د خـوری، امران پیهر انسان یدر زندگ
دارند  یمتفاوت یـ روان یروح یازهایها و ن لژها، تما قهیدارد؛ چرا که زن و مرد سل

آن ـا متفـاوت باشـد،  ی، سطح خانوادگیو اقتصاد ی، فرهنگیو اگر از نظر مذهب
 شود. یز افزوده میف امر نژبر شدت ا

ان مـاجرا، ژـپا یف راه بـراژرخ داد، ب تـر یف مسائل در زندگژا یچنانچه زمان
 یباشـد. ب تـر اسـت، بـه جـا یخصـوص زن، م ف، بـهیاز طـرف یرژکوتاه آمدن 

حـل  یف حا ـت بـراژها، به حل مشرالت بپردازند و ا بته ب تر ید خور یادآورژ
اسـت کـه  ی ژمناسـب اسـت. بـد یوگـو در فرصـت مشرل و ارائه راهرار، گفت

سـت و ین ینفـع زنـدگچ وجه به یمختلف، به ه یها ها به ب انه ید خور یادآورژ
 خواهد شد. یدتر بعدژساز اختالفات شد نهیزم یگاه یحت



   71   تأثیر آن بر استحکام خانوادهارتباط کالمی و 

 . اظهار دلتنگی در زمان دوری از یکدیگر16

ان یان احساسات، رشته محبت میاز هم دور باشند، ب یزن و مرد مدت یوقت
ا ژاو ابراز کند و  یخود را از دور یمثال، د تنگ یکند؛ برا یتر م آن ا را محرم

ر آمدن همسر ژر و دیبا، از تأخژو با کلمات ز یش را به صورت تلفنژخو ینگران
و  یگر را دوباره مالقات کردند، خوشحا ژردژکه  یان کند و زمانیخود ب

استفاده کرد که  ید از کلماتژف خصوص نباژاش را به زبان آورد؛ ا بته در ا ید تنگ
د توجه داشت، ژه بانرژگر باشد. ضمف اژردژکردن به  ا نشانه شکژبوده  یخیتوب

، یریامک و پست ا رترونیمانند پ ژیها ق روشژا ارادت از طرژابراز احساسات 
 دن صدا را ندارد.یکردن و شن جه صحبتیر و نتیهرگز تأث





 

 زن در تأمین شادی خانوادهنقش 

 *اکبر بابازاده االسالم والمسلمین علی حجت

 درآمد

 یبا ندگ ج ت و در داده یفراوان تیخانواده، اهم ن اد میتحر به اسالم،
در  اثربخش یها  راه از یرژ. است کرده یرا معرف یاریبس یها راه آن، واستحرام

 رکف دو که مرد و زن. است خانواده در نشاط و یشاد یفضا جادژا ، ج ت فژا
 یو  دارند؛ یا برجسته نقش یزندگ یشادکام در روند، یبه شمار م  خانواده م م
 تیمسئو  نهیزم فژا در کند، یفا مژخانه ا تژرژمد د که دریل نقش کلید  به زن

 یهستند و شاد در ارتباط او با شتریخانواده ب یاعضا را همهژدارد؛ ز یتر فیسنگ
 اجازه دژنبا زن ،ژیفضا فیچن خانواده است. در یهمه اعضا یاو، ضامف شادمان

 فیب از او یزندگ در را یشادکام یها  شهژر دکننده،یا ناامژ یمنف افرار دهد که
  .ببرند
ف یکوشد تا نقش زن را در تأم یافته، مژسامان  یدو محور کل یف نوشتار، طژا
 د.ژف نماییخانواده تب یشاد

                                                           

 محقق و نوژسنده.  *
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 بایستگی شادمانیالف. 

 در یمؤثر نقش که است یانسان، نشاط و شامان یعیطب یازهاین از یرژ
 کسب و آسان را فیسنگ یها برنامه و بزرگ یارهاک و دارد انسان اراده تژتقو

 به انسان آن، دنبال به و سازد یم تحمل  قابل را زحمت و رنج ،یشاداب. ندک یم
 یو برا شود یمار میخسته و ب یروح آدم یگر، گاهژد یاز سو .رسد یم آرامش

 علیامام  دارد.« یشادمان»به نام  ژیارواز به دین ،آن یو افسردگ یماریرفع ب
َ اُن  َتَمُل  َكَما َتَمُل  اْلُقُلمَب  َهِذهِ  ِإّن : »فرمود ِْ َ ْْ ُغما ا َِ ِْ  همانا 8؛اْلِحْ َم  َطَراِئَف  َلَها َفا

سخنان  لهیوس به .شوند ها خسته می بدن هک گونه همان ؛شوند ها خسته می دل
حضرت ا ژو .« دینکرون یخود را از خستگی ب ،ز و مطا ب سودمندیآم مترح

باعث  ،یشاد 2؛الُسُروُع َیْبُسُط الّنْ َس َوُیِثيُر الّنَّشاط» : فرمود گرژد یدر فراز
.«شود یجاد نشاط مژانبساط روح و ا

 ها و عوامل ایجاد شادمانی ب. راه

 اند از: و نشاط، عبارت یبه شادمان یابیها و علل دست ف راهژتر م م

 نگری  . مثبت1

نشان داده، از  یتوجه وافر آن به شناسان روان که است یموضوع ،ینگر مثبت
ف ژاز ا زیات نژروا در 4اند. اد کردهژ «یشژاند مثبت یشناس روان» عنوان آن به

و  مثبت تفرر .ده استژگرد ادژ «یگمان خوش اژ ظف ُحسف» به نام یژگژو
زیو ن یو خانوادگ یفرد یزندگ در نشاط و یبخت خوش رمز معقول، ینیب خوش

                                                           
 .918، ص مشکاة األنوارحسف طبرسی،  بف . علی5
 .884ص  ، غرر الحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 0
 .48، ص 3، ش کديث زندگی. مجله 9



   83   نقش زن در تأمین شادی خانواده

 8.زاست و بحران یمنف عوامل برابر در نشدن میعامل تسل
 هژسا نشاط در و دیام میبدان شود که یم معلوم یوقت یشژاند مثبت ارزش

 َأْفَضِل  ِمْن  الّظِن  ُحْسُن : »دژفرما یم یعل امام. شود یم حاصل ینیب  خوش
 فژُپربارتر و یانسان صفات فژب تر از ،یگمان خوش 2؛اْلَبَطاَیا َوَأْ َّزِل  الّسَجاَیا
 «است. یا   مواهب

نسبت به  ینیب خوش از آن ا، یرژدارد که  ی، اقسام گوناگونینیب خوش
خانواده را  یسته است که زن رفتار و گفتار اعضاژخانواده است؛ مثاًل با یاعضا

قرار دارد که از نظر  ینی، بدب ف صفتژدر مقابل اد. ژنما یو درست یحمل بر راست
ُیَها یا»شود:  یگناه محسوب م ،قرآن

َ
 ِإَن  اّلَّظّن  ِمَن  َکِثيرا   اْجَتِنُبوا آَمُنوا اَّلِذیَن  أ

د که ژزیبپرهها  گمان یارید، از بسژا مان آوردهژکه ا یکسان یا 4؛ ِإْثّم اّلَّظّن  َبْعَض 
  «گناه است. ،از آن ا یبعض

خانواده دور از استرس  یف باشند، فضایب اگر زن وشوهر نسبت به هم خوش
 یف باشند، اعضایف دو نسبت به هم بدبژو اضطراب خواهد بود؛ اما اگر ا

تن ا  ها، نه خانم یباشند. متأسفانه، برخ یو ناراحت م یخانواده افسرده، عصبان
م خانواده ژجا، حریظف ب کنند، بلره با سوء یرا وارد خانواده نم یآرامش و شادمان

خانواده  یاعضا یجه آن، افسردگیکه نت  دهند یقرار م یرا در آستانه فروپاش
 است.
 شوهرت: گفت دوستانم از یرژ: گفت و کرد تژشرا یداور یشورا به یزن

 دارد. قتیحق که دانستم و کردم بیتعق را او. دارد وآمد رفت ک خانمژ خانه به

                                                           
 .88، ترجمه ف میه نظری، ص نگرش مثبت. ا وود همپتف، 5
 .431، ص غررالحکم و دررالکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 0

 .89حجرات، آژه  9.
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 شوهر که خواهم یم شما از اکنون. رفتم پدرم خانه به و شدم ناراحت اریبس
 به دارو دژخر یبرا: گفت زن، سخنان دژیتأ ضمف شوهر .دیکن هیتنب را خطاکارم
 به رخشکیش دژخر یبرا که یزن شدم متوجه دژخر ضمف. رفتم داروخانه
 و وهیب زن دم اویف م که بعداً  و کردم کمک او به. است کم پو ش آمده، داروخانه

 ُحسف متوجه ق،یتحق از پس داوران .دادم ادامه مژها کمک به است، یا چارهیب
  8.دادند یآشت را آنان و شدند شوهر تین

  . اخالق نیکو2
است. کسی که با مردم  یاخالق ، خوشیاز عوامل نشاط و شاداب یرژ

د و در برابر مشرالت بردبار ژخندان سخف بگو ای چ رهکند، با  رفتاری خوش
؛ اما شود نمیروانی مبتال  های مارییبز و محترم است و به ژباشد، همواره عز

ا ژد و ژده با مردم مالقات نمایکش کسی که بداخالق باشد، با صورت درهم
اخالقی،  تندخو و بدزبان باشد، زندگی تلخ و ناگواری خواهد داشت. خوش

 با هم هستند.  شهیهمف دو، ژرا اژژه برای زن و شوهر؛ زژو م است؛ بهبرای همه الز
سعادتمند را  یطعم زندگ شژها بچهخودش، همسر و  خواهد میاگر زن 

شه شاد و ید اخالقش را اصالح کند و همژبچشند و شاداب باشند، با
را به صورت ب شت درآورد.   خانه توان میباشد. با اخالق خوش  برخورد خوش

ل ژط شاداب را با بداخالقی، به ج نمی سوزان تبدیف محژست که ایف نیحا ژآ
 . ردیگ میز در اثر بدرفتاری زن و شوهر صورت ین ها طالقشتر یم! بیکن

رون از یشه ناهار و شام را بیت کرد که شوهرم همژزنی به شورای داوری شرا
ف است که زنم اصاًل با مف ژ. شوهر جواب داد: علت رفتارم اخورد میخانه 

ز برداشت و دریاست. زن ناگ ان خیزن دن فژتر بداخالقسازگاری ندارد و 
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  8حضور اعضای داوری، شوهرش را کتک زد.
 امبریپ که ار نروهش شده است؛ چنانیبس ی، بداخالقینژد یها  در آموزه

 کار چیه خداوند ازارد،یب زبانش با را شوهرش که یزن هر» :دژفرما یم اسالم
 که یوقت تا ردژپذ ینم را رشین کار چیه و ردژپذ ینم او از را یمستحب و واجب

 2.«دژنما عبادت ها شب و ردیبگ روزه روزها کند؛ هرچند یراض را شوهرش

 . تقواگرایی3

را  یابد که حدود ا  ژ یدست م یواقع یبه شاد یدر زندگ یانسان وقت
 یدر خود به وجود آورد. ارضا« زیپره»در ج ت  یا د و ارادهژت نماژرعا
شه در ی، همی ذت و خوش یعنژست؛ یآور ن یالت به هر شرل، شادژتما

افتد  یاوقات اتفاق م یاست. برخ« کردن زیپره»ز در ین یست؛ گاهیدادن ن انجام
به انسان دست  یچ  ذتیبخش باشند، ه د  ذتژکه عادتًا با ژیکه با انجام کارها

داشته باشد؛  یآن کار، عذاب وجدان هم در پ ممرف است یدهد و حت ینم
ار یو خانه بس یذ، رابطه جنسژ ذ یک غذاژست. یبردن ن آماده  ذت ، روحچراکه 

، تلخ و یعیانسان سا م و طب یباشد، برا یبا، اگر حرام و نامشروع و غصبژز
 ناگوار است.

رسد که با  یم یو نشاط یبه شاد« زیپره»اساسًا روح انسان، در پرتو 
 :ژیخ ب ایبه قول ش 4ست.یسه نژگر قابل مقاژد یها یک از شادژ چیه

 3یدگر  ذت نفس،  ذت نخوان  یاگر  ذت ترِک  ذت بدان

                                                           
 .4/88/8410. همان، تارژخ: 5
 .933، ص 804، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 0
 .813، ص سیماى خانواده در اسال . گروهی از نوژسندگان، 9
 ، دفتر پنجم. کشکول. شیخ ب اژی، 0



86    9315محرم  ۀتوش ره 

 . آراستگی4
 یدگیاست و از ژو  یآراستگ یاژباگرا و جوژفطرت، ز یمقتضا انسان، به

 یدهد که همواره نمودها یروانش دستور میل، اسالم به پیف د ینفرت دارد. به هم
 با ظاهر شوند. ژآراسته و ز یرا از خود دور سازند و با ظاهر یزشت

وسته یند، پژت نماژف امر را رعاژژه همسر، اژوخانواده، به یاگر همه اعضا
 یبه آراستگ یاسالم یها  رو، در آموزه فژشاد خواهند داشت. ازا یا خانواده

خواهد خود و  یکه م یزنت داده شده است. یخانواده اهم یاعضا یظاهر
خانواده  یگر اعضاژد شرل ظاهرش آراسته باشد و دژخانواده را شاد نگه دارد، با

 نشاط، جادژف امر، باعث اژت اژرعا راژزت کند؛ ژوسو هدا ف سمتژز به ایرا ن
 در ینقش م م ،ف کارژ. چه بسا زن با اگردد یت شوهر مژروابط عاشقانه و رضا

 یخود برا یآراستگبا  ،ی. از طرفکند فا ژا شوهر یروح و شاداب حفظ سالمت
ف یق مشروع تأمژاو را از طر یها خواسته ،توجه او را جلب نموده همسرش،

و  ورزدیمپوشد و تن ا به او عشق یماز نامحرمان چشم  زین شوهرشو  کند یم
ست که یسزاوار ن»د: ژفرما یم امام باقر گردد. یمرد م یجه، سبب شادابیدر نت

 8«بند. ک گردنژختف ژور بگذارد؛ هرچند با آوژز یر باشد، خود را بیپزن، اگرچه 

 های روشن . پوشیدن لباس5
 رفته شـدهژپذ یانسان، بحث هیروح بر آن ریتأث و ها رنگ ، مقو هیشناس روان در
 روشـف یهـا  باس. دارنـد یمـؤثر نقـش ،ینژآفر نشـاط و آرامـش در راژز است؛

 وهیشـ فیهم به زین را فرزندان و کند یم جادژا خانه در را یشاد از ژیایهمسران، دن
 روشــف، یهــا دن  باسیف ج ـت، اســالم بــه پوشــیبــه همــد. ژــنما یمــ تیـترب
ِالَبُسرما الَبيراَض »فرمود:  امبر خداید، سفارش کرده است. پیخصوص سف به
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ف ژتر ف و پــاکژرــوترید کــه آن، نید بپوشــی بــاس ســف 8؛َفإّنررُه أطَيررُب َوأطَهررُر 
   «هاست. رنگ

ا در ژبه گردش بروند  خواهند میصرفًا وقتی  ها خانم یاما متأسفانه، برخ
ف ژ، ب ترکنند میش ژند، آراژنی و م مانی شرکت نماینش مجلس جشف، شب

شان مقدور است، از منزل ژف وج ی که براژو به ب تر پوشند میخود را  یها  باس
با را از تف ژخوب و ز های  باسبازگشت به خانه،  محض به؛ و ی شوند میخارج 

ا در داخل خانه، نظافت را ژو  پوشند میمعمو ی خود را  های  باسخارج ساخته، 
ده و یش را ترک نموده، با موهای ژو ژنت خوژش و زژکنند، آرا یت نمژرعا

 . گردند میساده در منزل ظاهر  های  باس
ص یتشخگفت: خانم بنده در خانه، با خدمترارمان قابل  یم یشخص

 های  باسف ژری از اژ: ای کاش خانمم، مژگو میبا خود  ها وقتست. برخی ین
و  دیپوش میدوخته، در خانه  اش م مانیط کار و یی را که برای محژباژقشنگ و ز

کم  زم! دستژ. چند بار به او گفتم: عزداشت برمیف بلوزهای ک نه دست ژاز ا
او با  یقشنگ را بپوش؛ و  های  باساز آن  یرژل، یروزهای جمعه و تعط

ک روز ژستم؛ اما اگر ید نی، مقام بچها ژداد: مف در مقابل تو  یپاسخ م یژرو ترش
 2.کشم میهمرارانم خجا ت  یسر و وضعم نامرتب باشد، جلو

 . بوی خوش6
 یخوش، عامل ی، بویخانوادگ یز در زندگیگر و نژردژها با  در روابط انسان

 یه افسردگژدکننده و مایبد، ناام یدر مقابل، بو بخش است. یز و شادیانگ فرح
بوکننده بر سر و صورت خود آن قدر عطر و مواد خوش است. رسول خدا
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شان با مشک و ژشد. ا یده مژسرش د یآن، در موها یجلوه و براق یزد که گاه یم
 ساخت. یبو م عنبر، خود را خوش

َلی الِطيِب َأْكَثَر ِمّما ُیْنِ ُق  َكاَن َعُدمُل الّلهِ »فرمود:  امام صادق ََ ُیْنِ ُق 
َلی الّطَبا  و طعام خرج کند،  یخوراک یش از آنچه برای، بامبر خدایپ 8؛ ََ

 «کرد. ینه مژخود هز ژیبو خوش یبرا

 . محبت 7
گران باشند. ژ، تشنه محبت هستند و دوست دارند که محبوب دها انسانهمه 

و همواره پژمرده  شمارد می کس بیست، خود را ینگران ژکسی که بداند محبوب د
د شوهر ژرو، زن با فژز تشنه محبت است. ازایو افسرده است. مرد خانواده ن

شود؛  مند عالقهز به او یم قلب دوست داشته باشد تا شوهر نیش را از صمژخو
. انجامد میی ژان زناشویبن یه است که به استوارژدوسو یوندیرا محبت، پژز

د آن را به ژست؛ بلره باین ی، کافید توجه داشت که ِصرف محبت قلبژاا بته ب
زم! واقعًا تو را ژد: عزژزن به شوهرش بگو یزبان آورد. چه اشرا ی دارد که گاه

 دوست دارم. 
کند، م ربـانِی اوسـت؛  ر مییآنچه در زن، قلب مرا تسخ: »دژگو میر یشرسپ
خداونـد در  2«تر باشـد. ه م ربانشتر دوست دارم کیش. مف زنی را بژباژنه روی ز
خـدا »ف زن و شوهر وجود دارد، اشاره نموده و فرموده: یکه ب یم به محبتژقرآن کر

ان شـما یـد و مژـرید تا با آنـان انـس بگژبرای شما از جنس خودتان همسرانی آفر
هــا بــرای زن یبعضــ: »دژــفرما می امــام رضــا 4«دوســتی و م ربــانی ن ــاد.
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هستند؛ زنانی که به شوهر خود اظ ار عشق و محبـت  متیف غنژشوهرشان ب تر
   8«کنند. یم

 یبه امام عل نظیر فاطمه یعشق ب

شد و « تژوال»ر وارد خانه ینظ یب یبا عشق و محّبت حضرت زهرا
و  یکرد؛ او در امر شوهردار یرا تداع« جهژخد»مادرش  یها یفداکار

 َما الّلهِ  َفَم »فرمود:  یسته عمل نمود که امام علژ، چنان شایدار خانه
َها ُِ َها َوََل  َأْغَضْب ُِ َلی َأْكَرْه ی َأْمرٍ  ََ ِّ ّزّ  الّلهُ  َقَبَضَها َح ِن  َوََل  َوَ ّل  ََ ِْ  َوََل  َأْغَضَب

َصْ   ْنَ ِّشُف  ِإَلْيَها َأْنُظُر  ُكْنُ   َوَلَقْ   َأْمرا   ِل  ََ َِ ِن  َف ْحَّزان اْلُهُممُ   ََ َ ْْ سوگند  2؛َوا
مجبور نساختم؛ تا  یاوردم و او را به کاریبه خدا! هرگز مف همسرم را به خشم ن

نررد و  یف نساخت، نافرمانیز هرگز مرا خشمگیک گفت. او نیدعوت حق را  ب
م را از د م پاک ژها ها و غصه ک نگاه خود، همه غمژد که با ژورز یچنان عشق م

 «کرد. یم

 . احترام8

پاس  یرین گران به آنان احترام بگذارند و حرمتشان را بهژدها دوست دارند  آدم
 ،احترام زن به شوهراست.  یف امر، ضرورژت اژز رعایبدارند. در عرصه خانواد ن

 ؛ مانند:گرداند یم اش آماده شتریب تر و ب تالش یو برا دهد یم ژیبه او توانا
دادن به  گوش و زدن ستادن، با ادب حرفژابه احترام او ، دادن به شوهر سالم

 . شسخنان
باز کند شژبرا در را به خانه، د هنگام ورود مردژنما یزن سعسته است که ژبا
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ف ید. همژاو را بدرقه نما ،و با  ب خندان به استقبا ش برود و هنگام رفتف از منزل
امام  گذاشت. خواهد یبر جا در روح شوهر یا ستهژر شایتأث ،عمل کوچک

َزْوَ َها َوََل ُتْؤِذیِه َوُتِطيُبُه ِفی   َدِبيَ ٌ  َدِبيَ ٌ  اْمَرَأٌ  ُت ِرُ  : »دژفرما یم صادق
َِ َأْحَماِله به او آزار  ،که شوهرش را بزرگ شمارد یخوشا به سعادت زن 8؛َ ِمي

  .«ع همسرش باشدینرساند و مط
دارم که هرگاه وارد  یآمد و عرض کرد: همسر خدمت رسول خدا یمرد

 .کند یم ام بدرقه ،روم یمرون یو چون از خانه ب دژآ یمبه استقبا م  ،شوم یمخانه 
)مخارج  یرزق و روز ی: اگر برادژگو یم ،ندیب یمف یکه مرا اندوهگ یزمان
 ی، بدان که خداوند آن را به ع ده گرفته است و اگر برایخور یم( غصه یزندگ

شتر به فرر آخرت یب) اد کندژ، خدا اندوهت را زیف هستیمگآخرت خود غ
از کارگزاران  یرژ ،ف زنژو ا است یخدا کارگزاران یبرا»فرمود: غمبر یپ. ( یباش

ّماَل  َوَهِذهِ  ؛د استیاز پاداش ش  یمیبرابر با ن ،خداست که پاداش او َُ   ِإّن ِلّلِه 
ّماِلهِ   ِمْن   2.«، َلَها ِنْصُف َأْ ِر الّّشِهي  َُ

 کالمی . ارتباط9
 یاعضا یعنژاست؛  یکالم  یها ارتباط خانواده، م م یازهاین از یرژ

 امر، در حّل  فژا .باشند داشته گر صحبت و گفتمانژهمد با دژخانواده با
را ژار مؤثر است؛ زیبس خانواده، یاعضا فیو نشاط ب تیمیصم جادژا ، مشرالت

ت ژرعا که عدم ید؛ درحا ژنما یم یجاد شادژگو نمودن، او دور هم بودن و گفت
 خانواده کارشناسان، اعضای اعتقاد به .دارد را به دنبال یمنف یامدهایپ ف امر،ژا

داشته وگو گفت و یکالم ارتباط گرژردژ با ساعت 4 تا 9 دژبا روز شبانه در
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 کرده است.  دایپ ار کاهشیبس زان،یم فژباشند. متأسفانه، امروزه ا
 از که را یجمالت گر،ژردژ با گفتف سخف هنگام که است فژا اسالم هیتوص

آور  ونشاط باژز یپاسخ تا دیکن انتخاب است، آورتر یتر وشاد مؤّدبانه باتر،ژز همه
  ْحِسّن یُ   َلَبّلُهَن   اْلرَمَقاَل   َوَأْحِسُنما َلُهَن : »دژفرما یم یعل امام. دژز بشنوین

 و کردار خوش هم شانژا تا دیباش روسخفیگفتار و ن خوش زنان، با 8 ؛اْلِ َباَل 
َتْسَمُبما   اْلِخَطاِب   أْ ِمُلما ِفی» :فرمود ف، حضرتیهمچن .«شوند رورفتارین

 «د.ژبشنو باژز پاسخ تا د،ژیبگو سخف باژز 2 ؛اْلَجَماب  َ ِميَل 

 دادن به شوهر . روحیه11
شتر از مشرالت درون خانه است و یرون از خانه، بیمعمواًل مشرالت ب

ف ژاست که ا یعیباشد. طب شتر یمرد ب یذهن یریکه درگشود  یف امر، سبب میهم
ف ژدارد که او را از ا یاز به کسید و نژنما یموضوع، شوهر را خسته و ناراحت م

مرد با مشرالت  ژیاروژتواند در رو یف، خانم خانواده مژد؛ بنابراژحال خارج نما
مرد را در  هیشوهر خود باشد و با سخنانش، روح یبرا یو رفع آن، پناهگاه خوب

 ینه را برایگر، زمژت کند و از طرف دژتقو یبرخورد ب تر با مصائب زندگ
 4د.ژگرش فراهم نماژگفتف شوهر از مشرالت د سخف

ف ب ره ژو بزرگان د ائمه اط ار یتوان از زندگان یف خصوص، مژدر ا
ه یشان روحژاز مشرالت، به ا یان انبوهیکه همسران آنان در م گرفت؛ چنان

نگاه  به چ ره فاطمه زهرا یحضرت عل یمثال، وقت یدادند؛ برا یم
دارد، یف اثریاگر نگاه چن 3شد. یشان زدوده مژکرد، حزن و اندوه از دل ا یم

                                                           
 .908، ص األمالی  . شیخ صدوق،5
 .811، ص  . غرر ا حرم و درر ا رلم0
 .88، ص ازدواج پیوندى مقدسزاده،  ا له قلی . فرض9
 .414، ص 8، ج کشف الغمة فی معرفة االئمه. اربلی، 0
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که زن،  یداشته است. هنگام یشتریر بیمه، تأثژکر یزدن با آن بانو ف، حرفیقژ به
م منزل به ژحر ک، سرشار از م ر و محبت سازد،یط خانه را با گفتار نیمح

بخشد و  ید به او میمرد درآمده، نشاط و ام یبخش برا آرامش یگاهژصورت جا
ف اساس است که هنر ژد بر اژشود. شا یز افزوده میاو ن یبه قدرتمند

 8رود. یسته به شمار مژزنان شا یها یژگژرو، از ویبا کالم ن یبخش آرامش

 . تأمین نیاز جنسی 11

است.  زن و شوهر یرابطه جنس ،استحرام خانواده از عوامل نشاط و یرژ
 نرردن تژرعا ،ها خانوادهش طالق در ژافزا لید ف ژشتریکه ب دهد یمآمارها نشان 

خاص،  یها ظرافتد با ژبا ،زن در خلوت خود با همسرشباشد.  یف امر مژا
ل ئزن در مسا یقدم شیدر اسالم پ ،رو فژرا نشان دهد. ازا شژخو یجنس یآمادگ
ادامه  یل، زن و شوهر برایف د یبه هم مستحب شمرده شده است.، یجنس
 یمند تژرا رضاژف کنند؛ زیگر را تأمژهمد یجنس یازهاید نژمشترک، با یزندگ

، نشاط خانواده و سعادت زن و شوهر یدارژاز عوامل پا یرژ، یاز روابط جنس
 است. 

با  یخوب یف روابط جنسی، اگر زوج شناسان از روان یاریبر اساس نظر بس
ل ژبزرگ تبد یرا به بحران یدارند هر موضوع کوچر یهم نداشته باشند، آمادگ

است که از  یف، زن موفق، زنژنجامد. بنابرایو طالق ب ژیکار به جدا یکنند و حت
ه یتشب یم، زنان را به کشتزارژد. قرآن کرژشوهر غفلت ننما یجنس یها خواسته

امبر یپ 2شود. مند ب رهتواند از آن  یم یکه صاحبش در چ ارچوب شرع کند یم
ف ویگانه عفیاست که نسبت به ب یف زنان، زنژب تر: »دژفرما یم اسالم

                                                           
 .13، ص مراکل ازدواج در اسال . مجید رشیدپور، 5
َثرم  : »994. بقره، آژه 0 ُتوا  َحر  ٌث َ رم  َفأ  . ِنَسآُؤکم  َحر  ُتم   «َأَنی ِشئ 
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فه دارد یگر فرمود: زن وظژد یانیحضرت در ب 8«پاکدامف، و شوهردوست باشد.
، کنار شوهر باشد و با یش و آراستگژزه، توأم با آرایکه با بدن و  باس معّطر و پاک

روز به شوهرش  ش را در تمام ساعات مناسب شبانهژخو یآمادگ ظرافت خاص،
 4اد کرده است.ژ یک کار عبادژعنوان  ف موضوع بهژحضرت از ا 2د.ژاعالن نما

ف ژباترژد، زیتان را بزنژف عطرهاژب تر»فرمود:  یف، خطاب به زنان میهمچن
هر صبح و شام، د و ژیارایتان بژورهاژف زژد و خود را به ب تریتان را بپوشژها  باس

 3«د.یشتف را به شوهرتان عرضه کنژخو

ت و پاک12
ّ

 ی. عف

مؤثر در محّبت و آرامش خانواده  یها زن، از جمله مؤ فه یدامنکعفت و پا
گانگان مصون داشته، ی، زن را از خطر و نفوذ بیا یژگژف ویرا داشتف چنژاست؛ ز

 یازهایبه امت ضمف اشاره گردد. رسول خدا یموجب اعتماد و آرامش شوهر م
له، یف وسژشمارد و بد یرا از جمله اوصاف آنان م« یدار فژد»و « ژیباژز»،  زنان

ند که بدون آن، آرامش خانواده به ک یم یمعرف« ژیباژز»را نگ دارنده « عفت»
 1افتد. یخطر م

ها،  گاه ها، تفرج ک، از جمله: پاریت جوامع امروزیوتاه به وضعک ینظر
ها،  ز مجاّلت و روزنامهیها و ن ارگاهکو  یو علم یآموزشز کمرا یمتروها، حت
نظام  یاز سست یبار ر َاسفژاز غم و اندوه مواجه ساخته، تصو یوهکانسان را با 

ف اساس، در عصر ما فساد و فحشا به اوج خودژسازد. بر ا یخانواده را مجّسم م
                                                           

َغِلَمة.  َخیُر ِنَساِئرُم : »993، ص 1، ج الکافی. کلینی، 5 َعِفیَفُة ا    «ا  
 .101. همان، ص 0
 .331. همان، ص 9
 .101. همان، ص 0
 .808، ص 803، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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د. امام ژمان ید مژش ت دیش از پیها را ب آن، خانواده یده و روند صعودیرس
حجاب و  یب ینده )مثل زمان ما(، زنانژآ یدر عصرها»د: ژفرما یم یعل

ف و مذهب ژبه د یبندژه پاکشوند  یآراسته و خودنما ظاهر م یا، با وضعیح یب
 8«اند. یبندوبار یندارند و خواهان فساد و ب

 ،ژیزنان به ب انه تجددگرا یبرخو رنگ شده  کم تژمعنو امروزه، سفانهأمت
، کنند یت نمژرعا یبرخکه م م  یها ارزش یرژ مثالً  ؛رندیگ یده مژعفت را ناد

زنان، تا  یاست که حجاب، واجب است و برخ یف، در حا ژو ا حجاب است
 ند.ژنمایم یجان از آن پاسدار یپا

 ،یستانیس ید علیا له س تژپدر آ ،یستانید باقر مجت د سیا له س تژمرحوم آ
اب یشرف آنره به محضر امام زمان یبزرگ در مش د مقدس برا یاز علما

از مساجد  یهر هفته در مسجد، و ارت عاشورا در چ ل جمعهژشود، ختم ز
آخر، ناگ ان شعاع  ی  ها از جمعه یرژدر »شان فرمودند: ژا .کند یآغاز م را ش ر
به که مف در آن مشغول  یک آن مسجدژنزد هرا مشاهده کردم که از خان ینور

برخاستم و  یاز جا .به مف دست داد یبیحال عج .دیتاب یم ،ارت عاشورا بودمژز
 ،از درون خانه .بود یا رانهیکوچک و فق هبه دنبال آن نور به در آن خانه رفتم. خان

 یدر را باز کردند، مشاهده کردم حضرت و  یوقت .در زدم .دیتاب یم یبینور عج
 یا جنازه ،در آن اتاق .ف داشتندژآن خانه تشر ی  ها از اتاق یرژدر  عصر

زان ژر وارد شدم و اشک یوقت ند.ده بودیآن کش یبه رو یدیسف که پارچهدم ژد
و  یگرد یگونه به دنبال مف م فژچرا ا» سالم کردم، حضرت به مف فرمودند:

ال د )اشاره به آن جنازه کردند( تا مف دنبیف باشژمثل ا ؟یشو یرا متحمل م   ها رنج
)رضاخان یحجاب یب هاست که در دور ژیبانو ،فژا» بعد فرمودند:.« مژایشما ب

                                                           
 .83، ص 83، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 5
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 8.«ندیمبادا نامحرم او را بب ؛امدهیرون نیهفت سال از خانه ب ،(یپ لو

 . معاشرت13

 ،یمنطق و شده حساب صورت به دوستانشان، و اقوام با که یا خانواده
 و ریگ گوشه ها، خانواده گونه فژا. ستندین شاداب معموالً  باشند، نداشته وآمد رفت

 یفراوان هیتوص نشاط، و یشاد هیروح جادژا یبرا اسالم رو، فیهم از. اند افسرده
 قلب ماندن زنده باعث وآمدها را رفتژاست؛ ز کرده دژدوبازدژد و «رحم صله» به
د با اقوام و ژدوبازدژمطا عات نشان داده است د .شد خواهد روح یشاداب و

 گذارد.  یم یر مثبتیشاوندان، بر مغز تأثژخو

                                                           
1. https://rasekhoon.net/article/print. 





 

 رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان

 *طباطبایی ندوشنسیده مریم 

 اشاره 

دو خانواده با  یوستگیبلره پ ؛ستیگر نژردژوند دو فرد با یپ صرفاً  ازدواج،
 یف، برایف، زوجژاست. بنابرا یسبک متفاوت زندگ و یتیترب یها وهی، شگفرهن

ازمندند. ین یر زندگیپرواز در مس یت در ازدواج، به دو بال برایو موفق یبا ندگ
گر است و بال ژردژو سازنده با  یمیارتباط صم یف برایک بال، م ارت زوجژ
کننده بال اّول است،  تژست و چه بسا تقوین یگر که ارزش آن کمتر از اّو ژد
 باشد.  یم« شاوندان هر دو طرفژِت معاشرت با خوژرژمد»

در عصـر  ینیماشـ یختـه، زنـدگیرا برانگ یاریبس یها یمتأسفانه، آنچه نگران
ل ژو کوچـک تبـد یا هسـته یها گسترده را به خانواده یها امروز است که خانواده

ف ارتباطات محدود کرده اسـت. از ژگزژگسترده را جامراتب ارتباطات  نموده و به
ل خـانواده بـه وجـود یاختالفات که ممرف است بعد از تشر یگر، برخژد یسو

ان یـف اسـاس، بژـکند. بر ا یشاوندان دچار مشرل مژف را با خوید، روابط زوجژآ
                                                           

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزه خانواده.  *
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سـبک  یرا به سـو یتواند ارتباطات سطح یشاوندان، مژبا خو یارتباط یها وهیش
ف بـا یسـته زوجـژشا یف نوشـتار، رفتارشناسـژـسوق دهـد. در ا یاسالم یزندگ
 م.یده یقرار م یشاوندان را مورد واکاوژخو

 های ارتباط زوجین با خویشان بایستگی

 ، فلسفه زوجّیت «ما شدن. »1

رد. یگ یف صورت مژوا د یشان غا بًا با همراهژش از ازدواج، ارتباط با خویپ
کنند. انتظار  یدا میپ ینسبت به هم احساس عاطفرو، فرد و بستگانش  فژازا
ار یل استقالل و اختیز روابط فرد با بستگان، به د یرود که بعد از ازدواج ن یم
ابد. در واقع، انتظار آن است که ژز یش نژابد، بلره افزایتن ا کاهش ن شتر، نهیب

ش ژخو یگر را به زندگژد یت جمعژک هوژکنند،  یکه ازدواج م یدختر و پسر
« بودن مف »ف است که از ژت ایاست؛ چراکه فلسفه زوج« ما»اضافه کنند و آن، 

م. ژمستحرم ساز« ما شدن»را با ستوِن  یان زندگیم و بنیبرس« ما شدن»به 
ل تو، مادر مف ـ یل مف ـ فامیمانند: فام یل خانواده، مسائلیف، بعد از تشرژبنابرا

 یها، در زندگ یل خودمحوریقب فژمادر تو، مشرالت مف ـ مشرالت تو و از ا
ک ژنزد« ما»به « مف»د بروشند تا خودشان را از ژف بایمعنا ندارد و زوج ژیزناشو

 ند.ژنما

 . سفارش اسالم درباره خویشان2

است که.  یو اجتماع ی، خانوادگیشمار فرد یب یاژمزا یارتباط با اقوام، دارا
و ضرورت آن در  دهژگرد مطرح« رحم  صله»ده تحت عنوان ژف پدژدر اسالم ا

مورد، وسه  بیست یدر قرآن ط خداوند. است شده یادآورژات ژات و آژروا
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د یل بر  ،یدکتأ زانیم اژف 8است. نموده سفارشا قربی  اقوام و ذوی نسبت به
د: ژفرما یم رمکرسول ا. رحم در پیشگاه حضرت حق است  اهمّیت صله

َِ ٍ  ِالی ذى َمن َمّشی» ّّزَوَ ّل َا َر ِمَعِ   َقرا ََ َن ِسِه َوماِلِه ِلَيِصَل َعِحَمُه َاَطاُه الّلُه  ِِ
خداوند  ند،کوشش کرحم   س با جان و مال خود در راه صلهکهر 2؛َشهي ٍ 

 «دهد. صد ش ید به او میرپاداش ژ بلندمرتبه

 . نکوهش قطع ارتباط با خویشان3

از امام   جعفر صادق امام که چنان مورد نفرت حق است آن ،قطع رحم
که با بستگان  یبا کس یاز معاشرت و دوست»... کند که فرمود: ینقل م  سجاد

 )بقره، کتاب خدا یرا در سه جا یف کسیرا چنژز ؛زیبپره ،خود قطع رحم کرده
 4 «ام. افتهژف ژ( مورد  عف و نفر09 و 00 هژمحمد، آ ؛01ه ژرعد، آ ؛03ه ژآ

ل یدهد، به د  یشود که اسالم به ما اجازه نم یث استفاده مژف حدژف اژاز ا
اند، با آن ا  کرده ید کوتاهید عژاز همسر ما، در بازد یا اقوامژاز ما  یشژآنره خو

 م. یقطع ارتباط کن

 . آثار مثبت ارتباط با خویشان4

ن فته است که  یر و برکتیکند، چنان خ یدر همه  که اسالم به آن سفارش م
آبرهام ازمند است. یها پژوهش ن ف اثر آن، به سالژتر ف م کوچک یگاه انسان، برا

کند که  مطرح می« داشتف از به تعلقین»ازی را با عنوان یشناس غربی، ن روان ،مز و

                                                           
تفصیل بیان نموده است ازجمله: بقره، آژه  ها متعدد به ا قربی را در اژف سوره . خداوند مسئله ذوی5

 . 44، 1؛ نساء، آژه 981و  810، 14
 .88، ص 3، ج الفقیهکتاب من اليحضره . شیخ صدوق، 0
 «.رحم»، ماده 8، ج سفینه البحار. شیخ عباس قمی، 9
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روابط دوستانه  :قژست؛ از طرا ژیپاسخگوهای متعدد قابل  به روش ،ازیف نژا
شه ژر 8ر.اط با همسشاوندی و ارتبژگران، ارتباطات اجتماعی، ارتباط خوژبا د
ک ژبه امروزه شده، عدم تعلق افراد  یها یر زندگیکه دامنگ یاز مشرالت یاریبس

که  یعاطف ک گروهژ بهبا تعلق خانواده،  یک اعضاژراژ است. یگروِه عاطف
را به دست  یارزشمند ی، دستاوردهایاست، از  حاظ روان یشاوندژگروه خو

 و عزت نفس.  یآورند؛ مانند: احساس ارزشمند یم
شتر یافراد ب یگروه یوندهایها و پ هرچه تماس که اند افتهژدر پژوهشگران

ف ژج اژنتا از امام صادق یثژحد 2.تر خواهد شد یعمر آن ا طوالن ،شود
 کند: ید مژیپژوهش را تأ

ه کـتـا آنجـا  ؛ه بر عمـر بیفزاژـدکشناسیم  رحم، چیزی نمی  ما، غیر از صله»
رحـم   ه اهـل صـلهکـ یامـا زمـان ؛سه سال اسـت ،سیکعمر  مانده[ی]باق گاهی

نـد و ک یمـوسـه سـال  افزاژد و آن را سی شود، خداوند سی سال بر عمرش می می
نـد و خداونـد ک وسه سال است و قطع رحم می سی سیکعمر  مانده[ی]باق گاهی

 3 .«دهد یاهش مکاهد و عمرش را به سه سال ک سی سال از عمر او می
مغز  یرو ،شاوندانژد با اقوام و خوژدوبازدژد ،داده استمطا عات نشان 

با  دارژدک گروه از افراد بعد از ژ یق، رویک تحقژدر  گذارد. یم مثبت ریثأت
 دوستانر اقوام، ژو تصاو ها سرع یتماشاگر بعد از ژبر گروه د خانواده و یاعضا

 از شتریبـ  ران،ژنزدد با ژباز دوژافتند که دژدر دادند انجام یم.آر.آها، اِ  بهژغرو 
3.کند یو نشاط مزه یجاد انگژو ا دهد... یر خود قرار میمغز را تحت تأث ـ همه
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 م؛ژیفزایز بید آثار مثبت ارتباط با اقوام بر فرزندان را نژ، بایرات روانیف تأثژبه ا
که در  یقیشوند. تحق یم ی، اجتماعکنند یوآمد م ل رفتیکه با فام ژیها  بچه

سازنده،  یشاوندژخووابط دهد که ر یسطح ش ر اصف ان انجام شده، نشان م
که  یدارد و دختران و پسران «جوانان» یبر سالمت روان یدار ار مثبت و معنیتأث

به  یبندژ، پایکنند، از نظر: هوش اجتماع یرا تجربه م یشتریب یلیروابط فام
م ژاجتناب از مواد مخدر و جرا، یجمع یها تیآداب جامعه، مشارکت در فعا 

 8قرار دارند. یگر، در سطح باالترژد

 اصول ارتباط زوجین با خویشاوندان

 . احترام1
 عروس و دامادشانکه خانواده همسر از  یزید تن ا چژو شابیشترژف 

در مورد پدر و  یت آداب اجتماعژرعا یعنژ. احترام، است «احترام» ،خواهند مي
: فرمود اند. امام علی ما را با جان و دل پرورش دادهها همسر  که سال یمادر

دانشمند را به ج ت علمش، و بزرگسال را  2؛ َواْلَ ِبيُر ِلِسِنه  ِلِبْلِمهِ   اْلَباِلُ    ُیْ َرُ  »
های  ی، ضمف انتقاد از ناهنجارامام علی« د احترام کرد.ژل سّف او، بایبه د 

کژرفتاری مردم، بر ا َوََل   َكِبيَرُهْ    َصِغيُرُهْ    ََل ُیَبِظُ  »د: ژنما مید یف دو مسئله تأ
تر را  تر، بزرگ د که کوچکژبر ای به سر می در زمانه 4؛ َیُبمُل َغِنُيُهْ  َفِقيَرُه 

 «کند. دگی نمییر رسیدارد و ثروتمند، به فق ینم یگرام

 یعنژ؛ احترام، گوش بودن نیست به بودن و غالم حلقه منفعل یبه معنااحترام، 
ا با ژم و ژ، جلوتر از پدر و مادِر همسر، وارد نشویمثاًل هنگام واردشدن به مران

                                                           
 ش.8430، 4، ش 1، دوره تحقیقات نظا  سالمتبرگرفته از: مجله علمی پژوهشی  .5
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م. نرته یه در گفتار استفاده نرنژف زبان با آن ا سخف گفته، از طعنه و کناژترنرم
 یشگید همژدر مورد پدر و مادِر همسر، با یت آداب اجتماعژنره رعاژگر اژد

رنگ  شدن، کم یها از زمان ازدواج و خودمان ه گذشت سالد به ب انژباشد و نبا
 یژه اقوامشان، براژو گران، بهژِف همسر در حضور دژم که احترام به وا دیشود. بدان

که در جمع، با ادب و با  حف  یدارد. عروس یارزشمند ینژریآن ا حالوت و ش
ش و ژت خویبودِن شخص د، مؤدبژگویند با مادرشوهر سخف مژخوشا
 دهد.  یبودن مادرشوهر را به همگان نشان م محترم

ــ ــابیف بن ــرق م ــت آدم و یف ــوان ادب اس  حی
 

 
 ادب اسـت ،زژنت مـردان راحت روح زنان، 

 

 . مدیریت وابستگی به خانواده2

م ژکه حر است وابستهش ژخوقدر به خانواده  ، آنفیاز زوج یرژگاه 
 هنگام حضور در  زن یگاه ؛ مثالً کند یرا فراموش م  مشترک یزندگ یخصوص

و  شود یمبا خانواده خود  مدت یطوالن یکنار همسر، مشغول مرا مات تلفن
ان یاش در م ش را با خانوادهژخو ی حظه زندگ به گزارش روزمره و  حظه

 یضرورمسائل  فراتر از بازگوکردِن  یزیچ ،یها موضوع صحبت گذارد. اگر یم
و همسر  گرددباز  یزندگ یخصوصم ژگران به حرژد یشود پا ی، باعث مباشد

از افرار  ژیپا شه ردّ یهم ،مشترکش یزندگ یها یریگ میدر تصمکه  ز فرر کندین
شتر وجود دارد و باعث یها ب ف اتفاق، در خانمژ. اخانواده همسرش وجود دارد

 یستند و گاهیشه جوانان مقصر نیشود؛ ا بته هم یمرد به خانواده همسر م ینیبدب
به آن ا  یادژز یتعداد بودن فرزندان، وابستگ ل کمیپدرها و مادرها به د  یبرخ

 کنند. یخود مطرح م یرا ب انه ارتباِط افراط یدارند و نگران
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 . مدیریت انتظارات3

 یدارند؛ انتظارات یش از حّد یف، از خانواده همسر انتظارات بیاز زوج یبعض 
د، چرا سوغاِت سفر مادرشوهر کن یمثل: چرا مادرزن از فرزند ما مراقبت نم

ف نوع. ژاز ا یست و مسائلین ما یما ت یبه فرر وضع ز بوده، چرا پدر همسریناچ
نره ژبدون ا ؛خودمان است یازهایما تن ا معطوف به ن  توجه یعنژ ،داشتف توقع

است که هرچه  ی ژ. بدمیبه احساس و خواسته طرف مقابل داشته باش یتوج 
گران ژم و رنجش ما از دژدار یشتریب یکمتر باشد، آرامش روحگران ژتوقع ما از د

، همه ینداشته باش یاگر انتظار و توقع»اند:  م گفتهژابد. از قدژ یز کاهش مین
 «داشت.  یها را دوست خواه آدم

 ها . گذشت از دلخوری4

، یها زندگ گر، پس از سالژردژک تنش در روابطشان با اقوام ژف با یگاه زوج
از فرد  یبرون و سفره عقد را که در آن باعث د خور ند بلهژخوشاخاطرات نا

تازه  یا نهیل به کژک نه، تبد یکشند؛ غافل از آنره د خور یش میخطاکار شده، پ
َالُ نيا » :دژفرما یم امام علیارتباط است.  یز باعث سردینه نیشود و ک یم

حقیرتر و  ،تر کوچک ،دنیا 8؛قاُ  َأصَغُر َوَأحَقُر َوَأنَّزُع ِمن َأن ُتطاَع فيَها الِح 
 «د.ها پیروی شو ینهک ه در آن ازکناچیزتر از آن است 

ها با اقوام همسر که گاه در روابط  ژیجو نهیاز ک یداست که بخشیناگفته پ
ف یزوج یداور شیپاز  یا مادرزِن و داماد مش ود است، ناشژمادرشوهر و عروس 

قبل از ازدواج است که  «عروس و مادرشوهر»ا ژ« داماد و مادرزن» درباره رابطه
خانواده  یدرباره اعضا یت منفیاست که ذهن یآن هم متأثر از خانواده و دوستان
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ت آن ا با خانواده همسر یمی، مانع صمیذهن یها شهیف کلیهمسر دارند و هم
 .شود یم

ه به ک شود؛ درحا ی یگانگان میبا ب یداشتف نسبت به اقوام، باعث دوست نهیک
نند و تن ا ک شتر دوستان هنگام گرفتاری، انسان را رها مییتجربه ثابت شده، ب

شتابند؛ زژرا پیوند خوژشی، پیوندی طبیعی است  اش می همان خوژشان به ژاری
اقوام و خوژشان، اگر »های عامیانه گفته شده:  شود. در مثل آسانی برژده نمی ه بهک

 8«رژزند. نمیگوشت انسان را بخورند، استخوانش را دور 
شود.  نیاز نمی گاه از خوژشانش بی فرماژد: انسان هیچ می امام علی

اگرچه مال و اوالد داشته باشد، به مالطفت و احتراِم آنان احتیاج دارد. آن ا 
نند و به هنگام گرفتاری، زودتر از ک ه با دست و زبان از او حماژت میکهستند 

 2شتابند. اش می دژگران به ژاری

 وآمدها رعایت اعتدال در رفت. 5
ل هر دو طـرف، یو فام ها خانوادهارتباط با در میزان  ،انصافو عدا ت ت ژرعا

لشـان را تافتـه یِف خودخـواه، خـود و فامیاز زوجـ یاسـت. بعضـ یموضوع م م
ارتباط و معاشـرت را دارنـد و  یت و برقراریمیدانند که ارزش صم یم یا جدابافته

ــوام همســر ر ــل، اق ــادر مقاب ــا آن ــا را یب یم یتر فژیا در ســطح پ ــاط ب ــد و ارتب نن
 یهـر روز بـه منـزل پـدرهـا  از خانم یکنند؛ مثاًل بعضـ یم یابژکننده ارز خسته

امـا  ؛زننـد یسر م خودشان یعمو اژ، خا ه، عمه ژیدر طول هفته به داروند و  یم
از  ینـد و حتـژنما یبـه برخـورد مژوآمد با خـانواده همسـر، همچـون غر در رفت

است که همسـران  ی ژورزند. بد یز امتناع میبا خانواده همسر ن یتلفن یاحوا پرس
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 یگذارند و سع یآن ا م یخودخواه یف افراد را به پاژدر رفتار ا یف افراد، دوگانگژا
از  یاریشـه بسـژف عامـل، رژـاز خانواده همسر دارنـد. ا یدر کنش متقابل و دور

 با خانواده همسر است. رنگ ف و ارتباطات کمیاختالفات زوج
ف یاز زوج یرژوآمد با اقواِم  در کار باشد، رفت یز بدون آنره عمدین یگاه

 یب تر اقوام برا یزژر ا برنامهژشتر یب یگرم ل خونید به د ژف شاژشود و ا یشتر میب
نه کاهل هستند، یف زمژکه در ا یلیف، در مورد فامژدور هم بودن باشد. بنابرا

کردن  جمع یرند و برایرا به ع ده بگ یزژر خودشان برنامهد ژف جوان بایزوج
حضور در  یل و دعوت آن ا برایفام یها قدم شوند. تماس با خانواده شیبستگان پ

ف کار ژد است ایست و بعین یسبز با شام ساده خودشان، کار دشوار یک فضاژ
 د.ژاین بر یاندک، از ع ده کس

 خویشاوندن. استفاده از راهنمایی و مشاوره با 6

از است؛ مگر افراد ین یکردن ب د که از مشورتژتواند بگو یکس نم چیه
َن ِسِه َمِن »د: ژفرما یم ی. امام علیمغرور، خودمحور و خودرأ ِِ َق  خاَطَر 

َرأِیه ِِ غنی  َِ را به  شتفژنیاز بداند، خو س خود را از رأی و نظر دژگران بیکره 8؛اد
 «ست.خطر انداخته ا

زنند.  یگدار به آب نم یدانند و ب یبان خود میمشورت را پشتف موفق، یزوج
ش را ژنه خوژ، وقت و هزیشنوند و انرژ یگران را کمتر مژف افراد شماتت دژا

 برند.  یف استفاده را مژگران ب ترژکنند؛ چون از تجربه د یتلف نم
احترام و بزرگداشت آن است و ا بته  یخواستف از اقوام همسر، نوع مشورت

ز هست. یگران نژدادن به حسادت د انژپا یبرا یزژ، تجو خواستف مشورت یگاه
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ه دارند؛ ژش گالژاز اقوام نسبت به خو یرژف از حسادت یاوقات، زوج یگاه
 یف روش براژمند است. ب تر گله یا جارژمثاًل عروس از حسادت خواهرشوهر 

له، یف وسژآن است. بد ژیگران، استفاده از مشورت و راهنماژکاهش حسادت د
را به  یو یروزیاز پ یک دانسته، بخشژت فرد شریفرد حسود، خود را در موفق

 رد. یکارگ شدن او به موفق یش را براژدهد و چه بسا همه تالش خو یخود نسبت م

 های خویشاوندان . چگونگی برخورد با دخالت7

دخا ت ف یزوج یکه در زندگ یو مشورت فرق دارد. کس یبا د سوز ،دخا ت
نظـر  ،یز و درشـتژـر دارد در هر مـوردِ  یسع ،ده گرفتهژرا ناد آن ات ژکند، کفا یم

خواهـد کـرد. را سـرزنش  آن اد، ند و اگر جز به نظر او رفتار کنژنماخود را اعمال 
قـت را مـنعرس یف حقژـران دربـاره طـالق، اژشده در ا انجام یها اکثر پژوهش»

ورشـدن  ف، موجب شعلهژان و وا دژآشناگران، مانند: اقوام، ژاند که دخا ت د کرده
از مـوارد، بـه طـالق منجـر  یشـود کـه در بعضـ یاختالفات زنان و شـوهران م

هـا، بـه علـت دخا ـت  درصـد طالق 12تـا  12»بر اسـاس آمـار،  8«شود. یم
   2«افتد. یها اتفاق م خانواده

تا حال سه مرتبه مادرزنم ما را تا آستانه طالق برده. مثل » د:ژگو یم یشخص
ارهای کند، به کاحترامی  ه به مف بیکدهد  زند، به دخترش ژاد می عقرب نیش می

هفته ژک  آژد، تا جا داشته باشد. هر وقت به خانه ما مییمنزل نرسد و توقعات ب
  4«دارم.ف، چشم دژدنش را نیهم یشود. برا می  منزل ما به ج نم بدل
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مصلحت نیست  رد،ک یاظ ارنظر و دخا ت فیزوجل ئدرباره مسا یسکاگر 
ه شاژسته است زوجیف رنید؛ بلک ه شما دخا ت میکه آشرارا به آن ا گفته شود ک

با حفظ استقالل خود، به رهنمودهای آن ا با نظر مثبت توجه نماژند تا با آرامش 
نماژند. در چنیف مواردی، باژد الزم فرصت انتخاب صحیح را برای خود فراهم 

رد و از مواج ه مستقیم کشده با دخا ت وا دژف برخورد  خیلی سنجیده و حساب
پسندند،  ه زوجیف آن را نمیکبا آن ا، جدًا پرهیز نمود؛ مثاًل اگر پیشن ادی دارند 

سته است که به پیشن اد آن ا خوب ژه بارنند؛ بلکنباژد همان اّول با آن مخا فت 
ند و به وا دژف بگوژند: آژا ژده، بعد از مدتی، آن پیشن اد را اصالح نمارکگوش 

ارآمدتر کنیم، ب تر نیست؟ چه بسا وقتی پیشن اد زوجیف را کگونه عمل  اگر ما اژف
ز ب تر است یتر است. در بعضی موارد ن ه اژف راه، ب تر و صحیحکببینند، بگوژند 

زوجیف تسلیم حرف وا دژف خود شوند و با قصد قربت و به ج ت احترام به آن ا، 
نند؛ چه بسا خداوند به د یل احترام فرزندان به وا دژف کبه پیشن ادشان عمل 

 ار و زندگی آن ا به وجود آورد.کتی در کخود، بر

 . حفظ اسرار خویشاوندان8
که  یدر دل دارد. دختر و پسر است که یهرکس به اندازه اسرار یبزرگ

از  یاریان بسژشوند، در جر یک خانواده مژعنوان عروس و داماد عضو  به
د ژف، باژرند. بنابرایگ یمناسبات، مشرالت و اختالفات درون خانواده قرار م

از  یف و حافظ اسرارشان باشند. متأسفانه، بعضیهمچون فرزندان آن خانواده، َام
ف ژتر کنند و کوچک یعمل م« فیخبرچ»و « نجمستون پ»ف، همچون یزوج

ا اقوام گزارش ژخاص، به خانواده خود  یجانیاتفاق خانواده همسر را با ه
جاد نموده، ژرا ا یاری، مشرالت بسیلیفام یها ف مسئله در ازدواجژدهند. ا یم

در  یاگر راز و سّر خاص یشود. حت یم باعث عدم اعتماد نسبت به فرد خطاکار 
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 یلژگذارند، چه وسا یم ژینره آن ا بر سفره چه غذاژهمسر نباشد، اخانواده 
ا اتحاد دارند، روابط برادران همسر با زنانشان ژاختالف  یخرند، با چه کسان یم
است که  یمثابه راز ن ا بهژا خواهران همسر با شوهرانشان چگونه است، همه اژ

ف یزوج یبرا یچ نفعیساختف آن ا ه دارند و مسلمًا فاش یف از آن آگاهیزوج
 امبریپ خواهد داشت. یرا در پ یو عذاب اخرو یویندارد؛ جز آنره مشرالت دن

اَلماَنِ ، »ف فرمود: یش به ابوذر چنژخو یپندهادر  اکرم ِِ یا َاِاَذُع َاْلمجاِلُس 
ِنْب ذِلَک  َِ امانت است و  ،جلسات خصوصی 8؛َوِاْفّشاُء ِدِر َاخيَک ِخياَنٌ ، َفاْ 

 .«زیاز آن بپره . پس،اشدب یانت میخ ،سّر برادر مؤمف یافشا
به محضر  حضرت فاطمه یکند: روز یت مژشه رواژاز عا  صدوق خیش

درباره مضمون  یوگو کرد. وقت شان گفتژبا ا یآمد و پن ان رسول خدا
ْفِّشَی ِدّر َعُدمِل الّله»دم، فرمود: یامبر از او پرسیش با پژوگو گفت ُ

ِْ  2؛َما ُكْنُ  
 «مف راز رسول خدا را افشا نخواهم کرد.

 م مگر به حضـرت دوسـتژث دوست نگوژحد
 

 
 دارد  کـــــه آشـــــنا ســـــخف آشـــــنا نگـــــه 

 

 . حفظ اسرار خانواده9
ف ژخودش را دارد و برمالشدن ا ید بدانند که هر خانواده، رازهاژف بایزوج

گران ژدخا ت د یبرد و هم راه را برا یر سؤال مژرازها، هم استقالل خانواده را ز
ان گذاشتف آن با ید از در مژف، بایکند؛ مثاًل در صورت اختالف زوج یباز م

ف یحل خواهند شد و زوج یزود ف اختالفات بهژرا اژز شود؛ زیشاوندان پرهژخو
شان ژخانواده و خو ید منفژماند، د یکه م یزیکنند؛ اما چ یآن را فراموش م
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   911   رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان

 یها یپدرها و مادرها نسبت به ناراحت شما و همسرتان است. ینسبت به رفتارها
را که باعث آزار فرزندشان شده،  یاند و کس ار حساسیش بسژفرزندان خو

ک مشاور متخصص، ژبا  ژیان گذاشتف مسائل زناشویبخشند. در م یم یسخت به
ف، رفتار عاقالنه ژاست. بنابرا یخانوادگ یها نه حّل اختالفیف اقدام در زمژب تر

ند تا از مشرالت ژشان را حفظ نما یف، اسرار زندگیاز زوج کژف است که هرژا
 8؛ ِدِره  ُصْنُ وُ    َصْ ُع اْلَباِقِل »فرمود:  یامام علابند؛ ژت یمصون یاحتما 

 « ست. سینه عاقل، صندوق سّر او
د توافق کنند که چه ژف بایز زوجیر مسائل نژ، در سایر از موارد اختالفیبه غ

از مسائل،  یاست، در بعض یند. گفتنژخانواده خودشان بگود به ژرا نبا ژیزهایچ
ف خارج است، یاد و مسائل حاد که حّل آن از ع ده زوجی، اعتیماریر: بینظ

 باشد.  یم یو منطق یعقالن یها کار ساختف خانواده آگاه

 آور رسوم تکلف. کنارگذاشتن تجمالت و 11
است که ما را گرفتار ترلفات  یژها رسم ،یلیف آفات روابط فامژاز بدتر یرژ

گاه دو مرتبه پشت سِر هم به  چیها ه خانواده یکند؛ مثاًل بعض یماد ژو مشقات ز
د ما را ژند و بازدژایند: تا آن ا به منزل ما نژگو یروند و م یاز اقوام نم یرژخانه 

ف صورت، اگر ژاست، در ا ی ژم! بدژرو یپس ندهند، دوباره به منزل آن ا نم
مار باشند و نتوانند صله را جبران یم، گرفتار و بیکه منتظرشان هست یا هخانواد

 همراه خواهد بود. یطوالن یریل با تأخیف فامژدار مجدد اژکنند، د
 ـوده یب یهـا یجـاد توقعـات و د خورژمنجر بـه ا یر، گاهیوپاگ رسوم دست

ت یــدن موقعیکشــ مــادر مــف، اهــل بــه رخ»گفــت:  یم یشــود. خــانم جــوان یم
ک خودم را به منز م ژِل درجه یخواهم فام یل است و هر وقت میفرزندانش به فام

                                                           
 .3، ص 8، ج روضۀ الواعظین. محمد فتال نیشابوری، 5
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م ژپرسد و اگـر بگـو یشام م یرد و از برنامه ما برایگ یدعوت کنم، مادرم تماس م
رون ینرف و کباب و جوجه از ب یزژد: آبرورژگو یکنم، م یآماده م یسبز مثاًل قرمه

 یاد، رغبتژز یها نهژل هزیمسرم به د ف موضوع، باعث شده مف و هیه کف! همیت 
 «  م.یدادن نداشته باش یبه م مان

 گیری نتیجه

ب شوهر یو نرم، در ترغ یزباِن احساس یریکارگ داست که زنان با بهیناگفته پ
ل هر دو طرف، نقش قابل یژه در ُحسِف ارتباط با فامژو ، بهیاوامر ا   یبه اجرا

 8؛َأكَثُر الَخيِر ِفی الِنساءِ » د:ژفرما یم امام صادقکه  دارند؛ چنان یا مالحظه
 .«در زنان است ،تکبیشترژف خیر و بر

امت دارند.د و یمان به قژت و ایهستند که احساس مسئو  یزنان مؤمف، زنان
نند شوهرشان نسبت یش توافق دارند و اگر ببژ، با همسر خویاوامر ا   یدر اجرا

ورزد، او را به  یغ مژنموده و از کمک به آن ا در یبه اقوام هر دو طرف کوتاه
که برخالف خواسته  یکنند؛ اما زنان یب میگران ترغژُحسف ارتباط و کمک به د

خود، مانع ِصله رحم  یجایا و با توقعات بژاند  در حرکت« خود»حق و بر محور 
ُیَها »د: ژفرما یرا دشمف انسان قلمداد کرده، م یف کسانیشوند، خداوند چن یم

َ
یا أ

ْوالِدُکّْم َعُدًوا َّلُکّْم َفاْحَذُروُهّْم َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا 
َ
ْزواِجُکّْم َو أ

َ
اَّلذیَن آَمُنوا ِإَن ِمْن أ

از همسران و  ید! بعضژا مان آوردهژکه ا یکسان یا 2؛َوَتْغِفُروا َفِإَن اّلَلَه َغُفوٌر َرحيٌّم 
د و چشم ید و اگر عفو کنیاز آن ا برحذر باش د.دشمنان شما هستن ،فرزندانتان

چراکه خداوند بخشنده و م ربان  ؛[بخشد یشما را م زین خدا]،  دید و ببخشیبپوش
 «ت.اس
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 نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان

 *االسالم والمسلمین جواد محدثی حجت

 اشاره 

ف غذا و  باس یفرزندان و تأم یجسم یازهایف نیپدر و مادر، عالوه بر تأم
ف ژفه دارند. وا دیز وظیات آن ا نژده و معنویا عقژر و روح رآنان، نسبت به ف یبرا
تفاوت  یا شقاوت آنان بژش و سعادت ژنده فرزندان خوژتوانند نسبت به آ ینم

ف، ژف باره بازخواست خواهند شد. بنابراژآخرت، در ا یباشند؛ چون در سرا
گذارند،  یش به ارث مژفرزندان خو یف براژکه وا د یزیف چژتوان گفت ب تر یم

فرمود:   ر مؤمنانیامکه  ؛ چنانژیایروست؛ نه مال و ثروت دنیت و ادب نیترب
َ ُب   َخْيُر َما َوّعَ  » َ ْْ َناَء ا ِْ َ ْْ اُء ا َِ فرزندان به  یه پدران براک یزیف چژب تر 8؛اآلْ
 «گذارند، ادب است. یراث میم

ا شقاوت ژف در سعادت ژت نقش وا دیدر نوشتار حاضر، ضمف اشاره به اهم
 م.ژشمار یخصوص برمف ژز در ایآنان را ن یتیو ترب یف اخالقژفرزندان، وظا

                                                           

 محقق و نوژسنده.  *
 . 1048، ح غرر الحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 5
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 ضرورت و اهمیت بحث 

جاد ژت فرزندان است؛ چراکه ای، تربیاجتماع یزندگ یها ستهژاز با یرژ
ت یم وتربیرو، تعل فژدارد. ازا یف امر بستگژ، به ایخانواده متعادل و جامعه آرمان

ت فرزندان یامروزه، تربها بوده است.  انسان یها فرزندان، همواره از جمله دغدغه
را دشمنان، فرزندان ما را نشانه رفته و در ژبرخوردار است؛ ز یشتریت بیاهماز 

باشند.  یآنان م ژیزدا تژد و هوژنمودن عقا قا ب جنگ نرم، در صدد سست
ت روشمند فرزندان است. ی، تربیخون فرهنگیمقابله با شب یها از روش یرژ

 یست که فرزندانینپدر و مادر، ارزشمندتر از آن  یبرا یا هژچ سرمایف، هیهمچن
ر یله خیا و وسیآنان در دن یه آبرو و سرافرازژادگار بگذارند که ماژصا ح از خود به 

ف، توسط فرزندان ژک وا دینام ن یپس از مرگشان باشند. گاه یو رحمت برا
ِه  ِذكرى»که فرمود:  ر امام سجادیماند و به تعب یم یصا ح، باق ِِ ، 8«َوأحِی 

  امبر خدای. پ شوند یان مردم میف مژک وا دیو خاطره نماندن نام  موجب زنده
ر: یشود؛ مگر از سه مس یا برود، عملش هم قطع میفرموده: هرگاه مؤمف از دن

که مردم از آن سود ببرند و سوم، فرزند  ی، علمیگرژه، دژ، صدقه جاریرژ
م َلهُ   َأْو َوَلٍ  َصاِلٍح »... او دعا کند؛  یکه برا یصا ح َُ  2«َیْ 

 تأثیرگذاری والدین در سعادت یا شقاوت فرزند 

شود؛ حال  یت فرزند، بعد از تو دش آغاز میه تربکنند ک یتصور م یبرخ
 یبرا ینژد یها رو، در آموزه فژگردد. ازا یش از تو د برمیف امر، به زمان پژآنره ا

ا عدم ژت ژف شده است که رعاژتعر یطژزن، آداب و شرا یقبل و بعد باردار
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دارد. بر اساس آمار، تعداد  یر شگرفینده فرزند تأثژت و آیآن، در شخص تژرعا
ه رشد مغزی، عصبی و کانی کودکا خلقه ج ان و  ان ناقصکودکاز  یاریبس

بوده که مادرانشان در دوران  یه نادرستژل تغذیجسمی ناقصی دارند، به د 
مادر به فرزند در هنگام  یمند قات، عالقهیتحق یطبق برخ 8اند. بارداری داشته

د یات تأکژف ج ت، در روایبه هم 2ت او مؤثر است.یدادن، در ثبات شخص ریش
مسائل ضرورت دارد؛ مثاًل  یت برخژ، رعا یش و پس از بارداریشده که پ

 م. امام صادقیفرزنددارشدن دعا کن یسفارش شده که در هنگام ازدواج، برا
    َقِ ْع ِل  َوَل ا   الّلُهّ  »د: یف دعا کنی، چندیقصد ازدواج داشت ید: وقتژفرما یم

ْبَ  َمَماِت  َِ ف اساس، ما و ژبر ا.«  ... 4؛َطِيبا  َتْجَبُلُه َخَل ا  َصاِلحا  ِف  َحَياِت  َو
م. از بدو ژقرار دار یو بدبخت یبخت خوش یبر سِر دو راه یفرزندانمان، در زندگ

ا ژر و سعادت، یخ یا به سوژر است؛ یمتغ یان عمر، انسان، بساِن فلشژتو د تا پا
الزم  یاز فرزندانمان، امر یرو، مراقبت دائم فژبه طرف شّر و شقاوت قرار داد. ازا

 م؛ نه به فرجام شقاوت.یان سعادت برسژاست، تا آنره به پا

 وظایف اخالقی و تربیتی والدین

شود.  یف عرصه مشخص مژف در اژفه وا دیادشده، وظژبا توجه به مطا ب 
توانند و  یم یف، در سعادتمند ساختف فرزندان خود چه کارژد وا دژد دژاکنون با

 . د انجام دهندژا باژ

                                                           
 .43، ص تربیت. ابراهیم امینی، 5
 .89، ص در تربیت فرزند  بیت و اهل سیره تربیتی پیامبرزاده،  . علی حسینی0
 فرزند او را وای مقدر کف  مف فرزند شاژسته برای! خدژا»؛ 319، ص 4، ج یالکاف. کلینی، 9

 .«ده مرگم قرار ازپس  صا حی در حیاتم و
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 . دعا1
که امام  ار م م است؛ چنانیف در سعادت فرزند، بسژوا د ینقش دعا

از آن ا،  یرژشود؛  یفرمود: سه دعاست که از آستان پروردگار رّد نم  صادق
اُء اْلَماِلِ  ِلَمَلِ هِ »نموده:  یریکه به او ن یفرزند یپدر برا یدعا ََ ّرهُ   ُ  َِ از  8.«ِإَذا 

شود؛ از جمله،  یچ ار نفر رّد نم یت است که دعاژز رواین  حضرت رسول
  2.«َو َواِلٌ  ِلَمَلِ هِ »پدر در حّق فرزند است:  یدعا

تف داش ی، دعانمودن برا«ِعباُد ا َرحمف»از اوصاف  یرژم ژدر قرآن کر
 »...آنان شمرده شده است:   چشم ژیاست که سبب روشنا یهمسران و فرزندان

ْزواِجنا ِمْن  َّلنا َهْب  َرَبنا
َ
َیاِتنا أ ْعُين ُقَرةَ  َوُذّر

َ
 4«. أ

پس از نماز شب و به هنگام  ید: در سحرگاهژگو یم یمجلس یمحمدتق
در آن هنگام  افتم اگرژبه مف دست داد که در یمناجات با پروردگار، حال خوش

م ژنما یدم که چه دعا و درخواستیشژم، اجابت خواهد شد. اندژنما یدرخواست
درنگ گفتم:  یاش بلند شد. ب ه محمدباقر از گ وارهژگر یکه ناگاه صدا

نت، ناشران ژف کودک را از مبّلغان دژ، ا محمد پروردگارا! به حّق محمد و آل»
 یها قیف راه، او را به توفژقرار ده و در ااران امام زمانت ژامبرت و از یاحرام پ

 3ل گردان.ژان ناژپا یب

 . انتخاب همسر شایسته 2
را طبقژت فرزند است؛ زیترب یها نهیف زمژتر سته، از م مژانتخاب همسر شا

                                                           
 .1834، ح میزان الحکمهش ری،  . محمد محمدی ری5
 .1831. همان، ح 0
پروردگارا! از همسران و فرزندانمان، ماژه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای : »13. فرقان، آژه 9

 «پرهیزکاران پیشوا گردان.
 .39، ص زندگی مالمحمدباقر مجلسیعلی محمد رفیعی، . 0
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ف و اجداد به فرزند منتقل ژوا د یطورکه صفات ظاهر قانون وراثت، همان
  ابد. امام صادقژ یبه او انتقال م زیآنان ن یل اخالقژل و فضاژشود، رذا یم
 یدرست د. بهینکاخالق، همسر انتخاب  دامف و خوش کفه پاژاز طا»د: ژفرما یم
ق )ژن( در فرزند اثر مک ، در جنگ یه، فرزند علیمحمد حنف 8«گذارد. یه ِعر 

 یز حمله کرد؛ و یفرمان حمله داد و او ن یبه و یدار بود. امام عل جمل پرچم
باز ماند.  یشرویاو را گرفت. محمد از پ یزه، جلویر و ضربات نیدشمف با ت

 یشرویپ یحضرت فرمود: از حمالت دشمف مترس، حمله کف. محمد، قدر
ک ژخاطر شده، نزد از ضعف فرزندش آزرده یباز متوقف شد. عل یکرد؛ و 

ترس را  فژا 2 ؛َك أِم  ُ  ْر َِ  َك كَ َع أْ  »د و فرمود: یر به دوشش کوبیآمد و با قبضه شمش
 ندارم. یمف که پدر تو هستم، ترس یعنژ؛ .«یا از مادرت به ارث برده

 . لقمه حالل3

و بـدبخت، در همـان شـرم مـادر، بـدبخت  یات آمده است که شقژدر روا
 یث متعـددژـد و رستگار، در همان شرم مادر، رستگار است. احادیاست و سع

  َدِبَ  ِفر   الّسِبيُ  َمْن »فرموده:   امبر خدایف مورد وجود دارد؛ از جمله پژدر ا
ْطِن  ْطِن   ِف   َشِق َ  َمْن   َوالّّشِق ُ  ُأِمهِ   َِ آن اسـت کـه  یف سخف، به معناژا 4.«ُأِمه  َِ

رد. اصـل یـگ یشـرل م یاز دوران بـاردار یسـعادت و شـقاوت، حتـ یها شهژر
خـورد،  یکـه مـادر در دوران حمـل م ژیانعقاد نطفه، غـذاها یازدواج و چگونگ

هـا و  لمی، دوسـتان و معاشـران، فیخانـه، نـوع زنـدگ یاتش، فضـایافرار و روح
                                                           

َق : »831، ص مکار  األخالق،  فضل طبرسی بف . حسف5 ِعر  ِر ا ّصا ح َفِإَن ا   ِحج  َتَزَوُجوا ِفي ا  
 «َدّساٌس.

 .81، ص 81، ج همنهاج البراعة في شرح نهج البالغا له هاشمی خوژی،  . میرزا حبیب0
 .3144، ح میزان الحکمهش ری،  . محمد محمدی ری9
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ــا عرس ــه م ژیه ــداها و حرفیب یک ــد و ص ــا ن ــه م ژیه ــ یک ــنود، همگ در  یش
رو، افراد آگـاه نسـبت بـه  فژت فرزند مؤثر است. ازایه و شخصیروح یریگ شرل

خورند و خانـه  یرا نم ژیاند و هر غذا ار حساسیف دوران، بسژشدن سا م ا یسپر
اد خدا و مشـغول ژشتر به یکنند و ب یشرکت نم یروند و در هر م مان ینم یهرکس

نقـل شـده  ؛افـتژف داستان درژتوان در ا یرا م یرگذاریف تأثژنمونه ا دعا و ذکرند.
غ یـکـه تـ یانـزمـ .قرار گرفت یـت عمل جراحـ، تحیفرانسو یخانم یکه روز

، شروع به خوانـدن یهوش ید، در حا ت بیز او رساز اعصاب مغ یجراح به عصب
شـتر یب یآنـان زمـان یزده شدند و شگفت کرد. گروه جراح شگفت یآ مان یسرود

 !سـتیبلـد ن یاصاًل زبان آ مـان ،ف خانمژدند ایف م یشد که بعد از عمل جراح
به فرانسه  یف خانم نوزاد بوده، سربازان آ مانژا یوقت که روشف شد ،یبعد از بررس

سرود  ،ف نوزاد شده بودند و در آن  حظهژحمله کرده بودند و وارد محل سرونت ا
 8ر ناخودآگاه کودک نقش بسته است.یدر ضم ، در واقع،ف سرودژخواندند و ا یم

ه  قمه ینسبت به ت   تیب و اهل  امبریف موضوع، پژت ایبه ج ت اهم
پس از »آمده است:  خدا که در شرح حال رسول حالل حساس بودند؛ چنان

فرستاد.  افطار رسول خدا یبرا یریبس سوزان، اّم عبدا له ظرف ش یروز
جا کر را از یف شژه: اکغام فرستاد یپ یبازگرداند و به و یحضرت ظرف را به و

ف گوسفند را از ژش. سپس فرمود: اژ؟ اّم عبدا له گفت: از گوسفند خویا آورده
ر را یشان شژام. سپس، ا دهژگفت: از مال خود خر؟ اّم عبدا له یا جا آوردهک

 یرد: اکآمد و عرض    امبر خدایآن روز، اّم عبدا له نزد پ ید. فردایآشام
تان فرستادم؛ اّما ژبرا یریروز، ظرف ش یهوا و دراز یامبر خدا! به ج ت گرمیپ

                                                           
الگوهاى تربیت نیا،  ؛ محمدعلی کرژمی81و  88، ص 8، ج نسیم مهر. ر.ک: حسیف دهنوی، 5

 .38و  30، ص کودکان و نوجوانان
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َذِلَك »فرمود:    امبر خداید! پژبازگرداند یریشما آن را همراه پ ُاِمَرِ  الُرُدُل َاْن ِِ
ه کاند  افتهژامبران فرمان یف، پیبه سبب هم 8؛َوََل َتْبَمَل ِاَّل َصاِلحا    ََل َتعُكَل ِاَّل َطِيبا  

 « انجام ندهند.  ،کیار نکجز حالل نخورند و جز 

 برداری گذاری و کام . نام4

ا تربت ژد، کام او را با آب فرات ژآ یا مینوزاد به دن یمستحب است وقت
فرزندان مؤثر است.  یمدار تژف کار، در والژبردارند؛ چراکه ا دا ش داءیس

ِ  اْلُحَسْيِن   َحِنُ ما َأْوََلَ ُكْ  »فرمود:   امام صادق َِ ْر ُِ
کام  2؛َفِإّنُه َأَمان ِِ

بودن ]از  د که موجب در امانژبردار فیفرزندانتان را با تربت امام حس
 «[ است. تیب دشمنان اهل ش بهژانحراف، شرک وگرا

 یرژات، ژار اثربخش است و در روایت فرزند بسیز بر شخصین« روینام ن»
از  یده شمرده شده است. شخصژف، انتخاب نام پسندژاز حقوق فرزندان بر وا د

 یگذار شما و پدرانتان نام یها د: ما فرزندانمان را با نامیپرس  امام صادق
، به خدا قسم، یآر»ما دارد؟ حضرت فرمود:  یبرا یف کار، نفعژا اژم. آیکن یم

 4«جز محّبت است. یزیف، چژمگر د
مه، اذان و اقامه یقه، و یل: عقیدر مورد توّ د فرزندان، از قب ینژآداب و سنف د

 در سرنوشت و سعادت آنان مؤثر است.  یا در گوش آنان گفتف، هرکدام به گونه

 . تربیت شایسته5

سته آنان از نظرژت شایف نسبت به فرزندان، تربژ دف واژف وظاژتر از م م
                                                           

 .11، ص 8، ج تفسیر روح البیان. اسماعیل حقی بروسوی، 5
 .380، ص 80. همان، ج  0
 .840، ص 808، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی،  9
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است. روح و قلب فرزندان در  ژیت والیو ترب یآموز م، قرآنیانت، تعلژاخالق، د
  اْلَحَ ِ    ِإّنَما َقْلُب : » یر است. به فرموده امام علژپذ ار نقشی، بسیدوران کودک

ْعِض  َ هُ  َش ْاْلَخاِلَيِ  َما ُأْلِقَ  ِفيَها ِمْن   َكاْْ ِْ دِل نوجوان و کودک، همچون  8؛ٍء َقِبَل
  رسول خدا« رد.ژپذ یکه در آن افشانده شود، م یاست؛ هر بذر یف خا یزم

َمَثُل اْلِبْلِ  ِفی اْلِصَغِر َكالّنْقِش »د: ژفرما یذهف و دل کودکان م یرژپذ ز در نقشین
َلی اْلَحَجرِ   «است. ، همچون نقش بر سنگیمثال دانش در کوچر 2؛ََ

ش از یفرزندم! پ»فرمود:   یدر نامه خود به امام مجتب  یحضرت عل
ا یدن یها ها و فتنه ا هوسژا بروم و قبل از آنره قلب تو سخت شود، یآنره مف از دن

ها کردم؛ تا  تیف وصژرد، مف مبادرت به ایات قساوت گ شهژابد و اندژبر تو غلبه 
نده، روشف و بدون اب ام باشد؛ ژهت در آو را یو به کار بند یریبگ یآن ا را جد

َ ِب   َفَباَ ْعُتَك »... َ اْْ ِغَل ُلُبك  َیْقُسَم َقْلُبَك   َأْن   َقْبَل   ِِ َِ  4... .« َو َیّْش
ال باشند و آن را بر ع ده یخ یش بژت فرزندان خوید نسبت به تربژف نباژوا د

« ینژت دیترب»نه یخصوص در زم ها بگذارند؛ به ها، مدارس و رسانه م د کودک
 از خود نشان دهند. یشتریفرزندان، الزم است که اهتمام ب

 . نظارت بر دوستان6

دارند که در اثر رابطه  یرون از خانه و در مدرسه و محّله، دوستانیفرزندان ما ب
 ند.ژآ یآن ا درم یبا آنان، به رنگ و بو
ــا ک ــو ب ــو اّول بگ ــت ــتژان زی  یس

 

 یسـتیم کـه تـو کژپس آنگـه بگـو 
 

                                                           
 .48، نامه نهج البالغه.  5
 .840، ص نامه ککمتش ری،  . محمد محمدی ری 0
 .48، نامه نهج البالغه.  9
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ق دوستان ژاد و گناه آنان، از طریها و مفاسد فرزندان و اعت از انحراف یاریبس
ف مسئله که فرزندانشان با چه ژتوانند نسبت به ا یف نمژد. وا دژآ ید مژاب پدژنا

کنند و دوستانشان  یروند و چه م یرفاقت و حشر و نشر دارند و کجا م یکسان
، یتفاوت یف بژتفاوت باشند. ثمره ا ی، بدارند یاند و چه افرار و اخالق یچه کسان

 یها شژنخواهد داشت و پس از انحراف و گرا یف را در پژجز ندامت وا د
د ژندارد. پس، عالج واقعه، قبل از وقوع با یسود یمانیز، پشینامناسب فرزندان ن

 نمود.
کند: فرزندم! با پنج نفر،  یه می، توص به فرزندش، امام باقر  امام سجاد

ل، ینرف: دروغگو، فاسق گن رار، بخ ینیگو و همنش و مصاحبت، رفاقت و گفت
 8شاوندانش قطع رابطه کرده است.ژکه با خو یاحمق و کس

ف پنج ژبا ا ینیاز همنش یش، ضمف ن ژخو یها هیحضرت در ادامه توص
از  یا ف، نمونهژک را هم متذکر شده است. اژهر  یها انژگروه، مفاسد و ز

 هاست. یف به فرزندان در مورد دوستژدادن وا د و مشورتنظارت و دقت 

 سازی برای تحصیل . زمینه7
ها، در اثر ضعف  م و شقاوتژها و جرا یاز تب رار یاریاز آنجا که بس

نده ژالت خوب، در سعادت و آیز داشتف تحصیاست و ن یسواد یو ب یفرهنگ
فرزندانشان باسواد د کمک کنند تا ژف باژار مؤثر است، وا دیک فرزندان بسین

نده ژآ یداشته باشند و برا یشوند، خوب درس بخوانند، مدرسه و معلم خوب
 2؛ِ  لْ بِ الْ  ِب لَ َط ِِ  ْ  كُ َلَ  روا أْو ُم »فرمود:   ید باشند. امام علیجامعه هم مف

 «د.یفرزندان خود را به آموختف دانش امر کن
                                                           

 . 418، ص 9، ج اصول کافی. کلینی،  5
 .31314، ح 113، ص 88، ج کنز العمال. علی متقی هندی،  0
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 یمباحث اعتقادتواند شامل: آموزش  یل فرزندان، میدانش و تحص یریفراگ
  تیب ز معارف مرتب اهلیو ن یثژو حد ی، علوم قرآنی، احرام شرعینژو د

و شب ات  یدتی، دچار انحراف عقینژباشد تا مبادا به سبب ضعف شناخت د
 .  شوند یفرر

 . جاذبه و محّبت8
اد به مواد مخّدر، فرار ی، اعتیم اجتماعژ، جرایروان یها شه عقدهژمعمواًل ر

گردد.  یبرم« کمبود محبت»ل، به یا ترک تحصژدام منحرفان افتادن و  از خانه، به
کنند و در عمل به آن ا  یش م رورزژف نسبت به فرزندان خوژرو، اگر وا د فژازا

ت قائل شوند، هرگز آنان دچار عقده یشان احترام و شخصژعالقه نشان دهند و برا
 افتند. یگمراهان نمشوند و به دام و دامف  یو کمبود محبت نم ینیب خودکم

رون یب یها ط خانه، گرم و ُپرمحبت باشد، فرزندان به آغوش محبتیاگر مح
ف و افراد ژآورند. اگر آنان احساس کنند که مورد توجه وا د ینم یاز خانه رو

زند و  یدارند، فرر فرار از منزل به سرشان نم یاند و در در دل اهل خانه جا خانه
 یها هیات، توصژشوند. در روا یگران نمژذب د، جیرونیف محبت بژبا کمتر

د، با ادب و احترام با آنان ید، نوازش کنیشده که فرزندان خود را ببوس یفراوان
 یریگ ف رفتارها، در شرلژرا اژد؛ زژیان آن ا به عدا ت رفتار نماید و میبرخورد کن

 امبریدارد. پ یاساس یکند و در سعادت آنان نقش یت فرزندان کمک میشخص
د و به ژها را دوست بدار بچه 8...؛  َو اْعَحُممُه   َأِحُبما الِصْبَياَن »فرمود:   خدا

 «د.ژید، عمل نماژداد یا د و هرگاه به آنان وعدهیآنان ترّحم کن
 ژیها انژو  وس و ُپرتوقع بارآوردن کودکان هم ز یافراط یها ا بته محبت

ف و ژاعتدال فراتر نرفت. رابطه وا دد مراقب بود و از مرز ژرو، با فژدارد. ازا
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خود  یدر دعا  ت باشد. امام سجادیمیصم ید دوستانه و بر مبناژفرزندان، با
َلْيِهَما َشِ يقا  »خواند:  یاز خداوند م ََ ، َو ِهَما َعِفيقا  ِِ ا! مرا ژخدا 8؛َوَصِيْرِن  

«ق و د سوز قرار بده.ینسبت به پدر و مادرم رف
لَ  ُمِحِبيَن   یلِ   َواْ َبْلُهْ  »خواهد:  یندان از خداوند مفرز یا در دعا براژو  ََ   ی، َو

يَن  ِِ ِقيِميَن لِ   ُمْقِبِليَن   َحِ  َِ ا! فرزندانم را نسبت به مف ژخدا 2؛، ُمِطيِبينیُمْس
«ع قرار بده.یمند، درست و مط دوستدار، م ربان، عالقه

د بر اساس ژف، باژوا دان فرزندان و ید که رابطه مژآ یف دو دعا برمژاز ا
 باشد.  ینیو عالقه طرف یورز محبت

 . الگودهی9
ر ا گوها و ی، تحت تأثیو جوان ی، نوجوانیفرزندان ما در مقطع کودک

سته ژشا یدر نظرشان محبوب و ق رمان یرند. اگر کسانیگ یها قرار م ق رمان
از آنان ز ین یسبک زندگ یباشند، در افرار و رفتار،  باس و وضع ظاهر و حت

 کنند. یت میتبع
انـت، ژک و تعّ د و اخـالق و دیف، در صفات نژنره وا دژرو، عالوه بر ا فژازا

سـته را ژشا یفرزندان باشند، الزم است که ا گوهـا یبرا یخوب ید خود ا گوژبا
فرزندان،  یو سنّ  ید به تناسب سطح فررژف کار، باژا یز به آنان نشان دهند. براین

توانـد  یها م بچـه یبـرا ژیگو کرد؛ مـثاًل داسـتان یه آن ا معرفرا ب یمناسب یا گو
ل و ژها و فضا یان خوبیدر نزد آنان باشد. ب یاخالق یها نه بروز سلسله ارزشیزم

 یها اران ائمـه، انسـانژـامبران، امامان، اصحاب، یپ یها یها و فداکار مجاهدت
ــ  ــرداران ش ــه، س ــینمون ــارزان انقالب ــاتید، مب ــه و ب ــان محجب ــان ، زن قوا، عا م
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 یا گـوده یمناسـب بـرا یکوش، مخترعان و دانشمندان برجسته، روشـ سخت
 است.

ز، از جمله یخوب و سازنده ن یاه مثبت و اثرگذار، داستان یها لمیف یتماشا
که در دوران   یامام عل یها ها و شجاعت از قصه یاریهاست. بس ف راهژا

بندد و تا آخر عمر،  یآنان نقش مشود، در ذهف  یها گفته م بچه یبرا یخردسا 
اد و ژ، در یجوانمرد یو ا گو یداشتن دوست یعنوان ق رمان آن حضرت را به

 ش حفظ خواهند کرد.ژخاطر خو

 . تأمین نیازهای کودکی11

ز یوخ و جست ید بازژ، به  حاظ سف و سا شان، بایفرزندان در دوران کودک
گانه از آنان  حرکات بچه یبزرگسا نرنند، در  یباز یداشته باشند و اگر در کودک

کردن با  یکودکان، باز یح و بازژل تفرژه وساینه، ت یف زمژزند. در ا یسر م
ح سا م ژج ت تفر یمناسب، بردن آن ا به اماکن یباز ف و انتخاب همیشان، تأمژا

الزم است؛ وگرنه  یکودکانه، از جمله کارها یها یباز یا آزادگذاشتف آنان براژو 
 خواهد شد. بعد  یها شان در سالژا یبرا یروان یها باعث بروز عقده

د تا ژآمده است که کودک را تا هفت سال آزاد بگذار یث اسالمژدر احاد
َنَك   َ ِع »فرموده است:   که امام صادق کند؛ چنان یباز ِْ ََ   َیْلَبُب   ا  8.« ِدِنين  َدْب

َحُب »ز فرمود: ین  امام کاظم َِ َراَمُ  اْلُغَاِ    ُتْس   َحِليما  ِف   ِلَيُ مَن   ِصَغِرهِ   ِف   ََ
ز داشته باشد، تا یوخ و جست یباز یده است که پسربچه در کودکژپسند 2؛ ِكَبِره

  ف  ّی بِ الّص   ُ راَم ََ » د:ژفرمایم  امبر خدایف، پیهمچن« بردبار باشد. یدر بزرگ
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ََ   ٌ یاَ  زِ   هِ رِ َغ ِص  ه ژ، مایکودک در کوچر یز و بازیوخ جست 8؛هِ رِ بَ ف  كِ  هِ لِ ْق ف  
 «است. یعقل او در بزرگ یفزون

ه یآنان تخل ینرنند و انرژ یباز یمقصود، آن است که اگر فرزندان در کودک
، عبارت یدر کودک یآثار باز یخورند. برخ یبه مشرل برم ینشود، در بزرگسا 

، اعتماد به یآرامش و وقار در بزرگسا ، یدوران کودک یها یه انرژیاست از: تخل
 . یرژپذ تیو مسئو  ی، همد ژیرو شدن کم نفس، برطرف

با کودکان، بر دوش خود سوارکردن آنان و   یباز هم  امبر خدایره پیدر س
ف، آن حضرت فرموده: ینقل شده است. همچن  فیبا حسف و حس یز بازین

ْنَ هُ   َكاَن   َمْن » َص   َصِب ٌ  َِ َِ «شود. یباز دارد، با او هم یا هرکس بچه 2؛َله  اَب َفْلَي

 ازمنکر معروف و نهی . امربه11

ت ژازمنرر و ارشاد و هدا یمعروف و ن  از عوامل اصالح جامعه، امربه یرژ
ف ژدر ا یتفاوت ینره بژاست؛ چه ا یهمگان یا فهیف کار، وظژگران است. اژد

شود. در  یگناهان در جامعه مشدن  ینه، گناه است و موجب گسترش و عادیزم
 ف مسئله وجود دارد.ژز ایخانواده و نسبت به فرزندان ن

کرد و او  یحت میفرزندش را نص م، حضرت  قمانژات قرآن کرژمطابق آ
با دعوت   قمان 4داد. یازمنرر هم دستور م یمعروف و ن  را به نماز و امربه
ها و  یرینمازخواندن، امر به نز از شرک، انجام عمل صا ح، یفرزند خود به پره

ش ژکرد و هم فرزند خو یو ارشاد م یتگرژها، هم عماًل خودش هدا یاز بد  ین 
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را به سعادت و کمال فرزندش ژنمود؛ ز یه میازمنرر توص یمعروف و ن  را به امربه
 مند بود. عالقه

ُیَها یا»د: ژفرما یقرآن م
َ
ّْنُفَسُکّْم  ُقوا آَمُنوا اَّلِذیَن  أ

َ
  أ

َ
 یکسان یا 8؛ّنارا   ْهِليُکّْم َوأ

 «د.یور دوزخ حفظ کن تان را از آتش شعله د، خودتان و خانوادهژا مان آوردهژکه ا
ات آمده است که مقصود از حفظ خانواده )زن و فرزندان( از آتش، ژدر روا

فرمود:   ازمنرر است. امام صادق یمعروف و ن  ر و امربهیدعوت آنان به خ
ه آغاز کرد و گفت: مف از ژاز مؤمنان نشست و گر یرژه نازل شد، ژف آژکه ا یوقت

ف حفظ خانواده هم بر دوش مف آمد! یحفظ خودم از آتش ج نم ناتوانم، ترل
و  ی، فرمان دهیکن یف که آنان را به آنچه خود را امر میفرمود: هم  امبر خدایپ

  2است. ی، کافیکن ی، ن یده یز میآنان را از آنچه خودت را پره

 ازدواج شرایط نمودن . فراهم12
دند، پدر و یانسان است. اگر فرزندان به سّف ازدواج رس یعیاز طبیازدواج، ن

نشان ژو د یط ازدواج آن ا را فراهم کنند، تا عفاف و پاکدامنژفه دارند شرایمادر وظ
ف به شمار آمده و ژاز د یمی، ازدواج، عامل حفظ نیاریات بسژحفظ شود. در روا

 4له تقوا حفظ کرد.یوس د بهژگر را باژم دین
آن و  یریگ گرفتف فرزندان با ازدواج و آسان سامان یرو، کمک در راستا فژازا

ف است. باال رفتف سّف ژف وا دژمختلف، از وظا یها و ب انه یتراش ز از مانعیپره
از روابط مجرمانه و به  یاریساز بس نهیل خانواده، زمیازدواج و مشرالت تشر

کنند، در گناه فرزندان یف مسئله کوتاهژف در اژگناه افتادن جوانان است. اگر وا د
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 اند.  کژخود شر
ام آورد که ینازل شد و پ  امبر خدایل بر پیفرموده: جبرئ  امام رضا

ده بر یرس یها وهید: دختران باکره، همچون مژفرما یرساند و م یخداوند سالم م
د و باد آن ا را خراب یدن ندارند؛ وگرنه خورشیجز چ یاند که درمان درخت

شوهر  زج یا دند، چارهیبه سّف بلوغ و رشد رس یز وقتیکند. دختران باکره ن یم
ام را به یف پژز به منبر رفت و ایامبر نیستند. پیمف نژندارند؛ وگرنه از فتنه و  غزش ا

  8مردم رساند.
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 پوشش در برابر محارماهمیت 
 گروه تأمین منابع

 دیدگاه فقه و اخالق

 برابر پوشش در ،ردیسته است مورد توجه قرار گژکه با یل اخالقئاز مسا یرژ
در برابر افراد نامحرم  دژفقط باکنند که  یگمان م یا عده .حرم استمَ  افراد

د و افراد دار گسترده یا ه، دامنحجاب که مسئله یدرحا  ؛ت کنندژحجاب را رعا
ها  خانواده یف موضوع در برخژا متأسفانه، شود. یز شامل میخانواده و محارم را ن

 شود. یپرداخته م به آن کمتر ندارد و  یت چندانیاهم
 است: یمحارم، از دو ُبعد قابل بررسپوشش دختران در برابر 

 پوشش دختران در برابر محارم، ضرورت ندارد و :یفقه. از نظر حکم ١
ف باره ژد در ایبدن خود را بپوشاند. مراجع تقل یاعضا هست همیواجب ن

گر محرم هستند، اگر قصد  ّذت نداشته ژردژمرد و زنی که با »اند:  فرموده
 8«گر نگاه کنند.ژردژر از عورت، به تمام بدن یتوانند غ یباشند، م

، مقدار پوشش محارم ـ مانند برادر و فقهاساس  بر اگرچه :. از نظر اخالقی٢
 اما است که در مقابل نامحرم هستند، یکمتر از مواقع ،خواهر ـ در منزل

ز به یرا ن یتواند قواعد شرع یان محارم، میم یعرف یارهاینرردن مع تژرعا
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گاه عرف و اخالق در خانواده و ژت جاژتقو یشرع برا رو، فژااز .دناچا ش برش
ا مخا ف، نگاه با قصد  ذت و ژژه خواهر و برادر و جنس موافق ژو محارم، به

 منع کرده است.، گر محارمژان خواهر و برادر و دیز را میانگ مفسده
نره ژا هو به ب ان «یاریاخت ـ یوارژچ ارد» معروفد با شعار ژپدر و مادر، نبا

گرند، هرگونه خواستند، بپوشند و هرچه خواستند، با ژردژخانواده، محرم  ههم
د تابع مقررات ژتک افراد خانواده با ف تکیمعاشرت ب یند. چگونگژهم بگو

کوتاه و تنگ و  یها دن  باسیمادر و دختر خانواده، از پوش و باشد یا ژهژو
تر از  کژنزد یکنند. ممرف است گفته شود چه کس یزننده خوددار یها شژآرا

که از گوشت، پوست و استخوان  یکسان یعنژا برادر؟ برادر و خواهر، ژخواهر 
ث اشاره ژک حدژتوان راحت بود. در پاسخ، به  یدر برابر آن ا م ،پس .گرندژهمد

رسول خدا!  ید: ایپرس امبر خدایاز پ یمرد» :فرمودند یم. امام علیکن یم
د ژنه )نبا»حضرت فرمودند: « گذارد. یخود را در مقابل مف باز م یاهرم موهاخو

ساعد  اژها، موها  ژیباژاز ز یزیچ یترسم وقت یرا مژف کار را انجام دهد(؛ زژا
 8.«یفتیان کند، به گناه بژتو نما یخود را برا

ا هنگام ورود بر مادرم، از او اجازه ژای رسول خدا! آ»گفت:  امام علی
ا ژآ»فرمود: « برای چه؟»عرض کرد:  علی« بله.»فرمود:  امبریپ« رم؟یبگ

 امبریپ« ر.یخ»گفت:  علی« نی؟یان ببژشوی مادرت را عر خوشحال می
 2«ر!یف، اجازه بگژبنابرا»فرمود: 

 پیامدهای نوع پوشش در برابر محارم

نه،ا خواهرم در خاژپوشش مادر  ل نوعید  د بهژگو یم یا پسر خانواده یگاه
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ا خواهر ژمادر  یا گاهژ اند و ک مف شدهژندارم و آنان عامل تحر یذهف آرام
م قصد یکن یکند که احساس م یم یمواقع رفتار ید پسر خانواده، بعضژگو یم

ف ژاز ا یاریدر بس که شود یف رفتارها، مشخص مژا یابژ شهژبا ر ؛دارد یئ سو
دارند و  ینامناسب یها پوششها، مادر و دختر در مقابل پدر و پسر،  خانواده

و شده خته ژآرام قبح پوشش نامتعارف دختر و مادر، در برابر مردان خانواده ر آرام
دگاه آن ا ژا و عفت در دیجه، حید. در نتننیب یزشت نم ف نوع رفتار راژا گرژد

ند، یبیان مژعر مهیشه مادر خود را نیکه هم یکند و نـوجوان یت جلوه میاهم کم
با همان وضع  زین گانه راینره خا ه، دخترخا ه و زن بژکند از ا ینم احساس شرم

 ند.یبب
داشته باشد.  یتواند در بلوغ زودرس فرزندان نقش م میان، میپوشش اطراف

ان ژعر مهی، هر روز با بدن نیاز نوجوان شیپکه  یدر کودک یک جنسژتحر هنیزم
تر عژند، سریبیآنان را م ه بدنبرجست یهامـادر و خواهـر مـواجه است و قسمت

ابان بر افراد یند، ناخودآگاه در کوچه و خیبیادتر است و آنچه را در خانواده مژو ز
 شود زودتر از موعد با غ شود.یکند و باعث میگر منطبق مژد

 ژیهاف صحنهیاگر کودک در خانواده با چن: »که ندپنداریم فیچن یبعض
برخورد کند، با  ژیهاف صحنهیدر مجا س و جوامع با چن یمواجه باشد، وقت

ز یت امر، چیکه واقع ی؛ درحا «کند.ینگاه نم یف افرادیحرص و و ع به چن
را، سربرهنه شدند و کودکان ژزنان و دختران اروپا و آمر که است؛ چنان یگرژد

عه، با عادت دادند؛ اّما باز هم کودکان آن ا به جام یژهاف صحنهیخود را به چن
باالتر  در جامعه آنان یات جنسژآمار جنا همچناننظر ش وت نگاه کردند و 

 .رفت
است  یدیتقل یبر مبنات کودکان و نـوجوانان، یرشد شخص یاساس یهاهژپا

 و پدر رفتار مادر ، گفتار وفژبنابرا .شود یحاصل م یدارژدو  یداریاز راه شنکه 
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د. اگر مادر ژنما یز صدق میپوشش ن هدربارف امر ژبر کودک دارد. ا یر فراوانیتأث
شه با پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد، کودک هم یهم
 او، با ید و در دوران نوجوانژنماد یهمان پوشش را از مادر تقل   کند یم یسع

 .  ندژبرگز یعنوان سبک زندگ را به هویهمان ش   کرده و یهمانندساز

 راهکارهاها و  توصیه

: معّین گرفتن کودکان نامحرم، پس از سّن  . خودداری از بوسیدن و در آغوش١
ها سفارش شده، اما  دن بچهینره در اسالم به محبت و نوازش و بوسژبا وجود ا

 یاحمد کاهل»شود.  یافراد نامحرم منع م یف، از سویمع ف رفتار، پس از سّف ژا
اندازد و  یخود را در آغوش مف م ،ید: دختربچه نامحرمیپرس از امام صادق

پاسخ دادند: اگر  ست؟ امامیبوسم. حرمش چ یکنم و م یمف او را بلند م
 8«خود ننشان. یپا یسا ه شد، او را رو دختر شش

از  یریشگیپ یها وهیاز ش یرژ :. خودداری از عمل جنسی در برابر فرزندان٢
دگان فرزندان ژدر برابر د یف از انجام عمل جنسژوا د ی، خودداریک جنسژتحر

. رسول  شود یو بعد از آن را شامل م یف نوجوانیتا سن یاست که از دوران نوزاد
با همسرش  یکه جانم در دست اوست، اگر مرد قسم به آن»د: ژفرما یم اکرم
ند و صدا و نفسشان را یدار باشد و آن ا را ببیب یآغوش شود و در خانه، کودک هم

 2«شود. یتگار نمگاه رس چیبشنود، ه
 خواسته فژاسالم از وا د :نیورود به اتاق والد یگرفتن فرزندان برا اجازه .3

شدن به استراحتگاه آنان، اجازه  ش از واردیکودک خود آموزش دهند که پ به
 یها شدن کودک با صحنه رو به از رو یریشگیف دستور، پژرد. هدف از ایبگ

                                                           
 .144، ص 1، ج  الکافی. کلینی، 5
 . 844، ص 90، ج وسائل الشیعه. حّر عاملی، 0
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ای »د: ژفرما یف باره مژدر ا مژقرآن کر آن است. یامدهایپدر و مادر و پ یجنس
ف کودکانتان که به حّد بلوغ ید! بردگان شما و همچنژا مان آوردهژکسانی که ا

مروز یش از نماز صبح، و نیرند: پید از شما اجازه بگژاند، در سه وقت با دهینرس
 فژد، و بعد از نماز عشا. اژآور رون مییهای ]معمو ی[ خود را ب هنگامی که  باس

ف سه وقت، گناهی بر شما و بر ژبرای شماست؛ اّما بعد از ا ،سه وقت خصوصی
 8«د.ژگر بگردژردژست ]که بدون اذن وارد شوند[ و بر گرد یآنان ن
 مادران و پدر یمتأسفانه، برخ :شدن در برابر کودکان از لخت یخوددار  .4
 حضور در رو، فژازا. شوند ینم یکنند که کودکان متوجه مسائل جنس یم تصور

 یمنف اثر کودکان یجنس تیترب در امر، فژا نرهژشوند و حال ا یم  خت کودکان
 و برد یف میآن ا را از ب یایشدن در برابر کودکان، ح گذارد. افزون بر آن،  خت یم

 کردن کودکان ف مسئله، در مورد  ختژ. ا شود یکودکان م یک جنسژباعث تحر
 . ز مطرح استیدن عورت آن ا نژو د

، ضرورت یاگرچه از نظر شرع :پوشش مناسب مادر در مقابل فرزند .5
و  یتیبدن خود را از فرزندان بپوشاند، اما از نظر ترب یاعضا هندارد که مادر هم

شه با یکند. اگر مادر همید میمادر را تقل، کودک شرل پوشش یشناخت روان
ند، یب یآنچه را م پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد، کودک

د یتقل شرا از مادرخود پوشش  نوعد تا وشکیم در حافظه خود ضبط کرده،
.دژنما

                                                           
 . 11. نور، آژه 5





 

 علل مخالفت فرزندان با والدین

 *حمیده اسماعیلی

 اشاره

  ه در گذشتهکالت بزرگی است رمش جمله ، ازفژوا دفرزندان با  ناسازگاری
 وجود داشته و دارد. چه بسا روابط خانوادگی ها هان خانوادیدر م بیش و مکو حال، 

 .اختالف بر هم خورده و مصائب سنگینی به بار آمده است فژا بر اثر که
 ند؛ اماژگر را حفظ نماژردژد حرمت ژف و فرزندان باژقت، آن است که وا دیحق

است.  دهژان آن ا شاژع گردیم  شود و اختالف یت نمژف اصل رعاژمتأسفانه، ا
 درصد02 و دخترها درصد13 که دهد یم نشان شده انجام یها یبررس فژآخر»

 8«.کنند ینم یراحت احساس خانواده با پسرها،
ت ی، جز معصیطژف، تا آنجاست که در هر کار و شراژحرمت و احترام وا د

فرموده:  یعلکه امام  داشت؛ چنان یشنو رفآنان اطاعت و حد از ژ، بایا  
َلی» ََ  حّق ؛  ُدْبَحاَنه  َمْبِصَيِ  الّلهِ   َش ٍء ِإَّل ِف   ُكِل   ِف   ُیِطيَبهُ   اْلَمَلِ  َأْن   َفَحُق اْلَماِلِ  

                                                           
 کارشناس ارشد مشاوره. *
 .804118، کد خبر: «98/80/8439تارژخ دسترسی در: »، نیوز سالمت. ر.ک: پاژگاه 5
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 8.«خدا معصیت جز؛ ندک اطاعت چیز همه در او از هک است اژف، فرزند بر پدر
مخا فت  یها نهیعلل و زم یف مقا ه به بررسژف بحث، در اژات ینظر به اهم

 م.ژشو یادآور مژچند را  ژیم و راهرارهاژپرداز یف مژفرزندان با وا د

 های مخالفت علل و زمینه

و  یتی، تربی، اجتماعیف، عوامل متعدد: فردژفرزندان با وا د یدر ناسازگار
هم فرزندان در  یعنژه است؛ ژ، دوسویف ناسازگارژرگذارند. ا بته ایتأث یاخالق

از تفاوت دو  یز ناشیف اختالف نژا یف. علت اصلژف امر نقش دارند و هم وا دژا
. است متفاوت خود، مادران و پدران با جوانان، ظاهر و روحیات نسل است؛

 نسل دو به متعلق ک،ژهر هک بپذژرند را ساده واقعیت اژف باژد فرزندان، و وا دژف
 نظرها و اختالف یبرخ بروز تفاوت، اژف گرفتف نظر در با. اند مختلف
ها، قابل  ف اختالفژا یاست؛ اما گاه و قابل قبول یطبیع میان آن ا، ها یناسازگار

 اساس، فژا بر .نسل را کاهش داد میان دو باژد فاصله رو، فژست. ازایش نژرژپذ
لی َاوَلَ ُك  َلَتقِسروا»د: ژفرما یم یعل ََ ،  ُ ِِ  َغيرِ  ِلَّزماٍن  َمخلمقمَن  َفِاّنُه  آ ا

 زمانی برای آنان که نیدرن تحمیل فرزندانتان به را خود رسوم و آداب 2؛َزماِنُ  
 «اند. شده آفرژده شما زمان از غیر

ــر در ادامــه، م م ــهیل و زمژــف دالژت ــا وا ــد یها ن ــدان ب ف را ژمخا فــت فرزن
 م:ژشمار یبرم

  های دینی . ناآگاهی نسبت به آموزه1
یریادگژ یها نهیکنند و زم یم یزندگ ینژد یا گرچه فرزندان ما در جامعه

                                                           
 .138، ص هنهج البالغ. صبحی صا ح، 5
 .981، ص 90، ج  هشرح نهج البالغا حدژد،  یاب . ابف0
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 ینژد یها از آن ا با آموزه ی، اما برخ باشد یشان فراهم مژبرا یمعارف اسالم
با آنان مخا فت  یراحت رو، به فژدانند. ازا یف را نمژگاه وا دژندارند و جا ژیآشنا

بس سترگ دارد و سعادت فرزند با  یگاهژنره پدر و مادر جاژ؛ غافل از ا کنند یم
  َأْقَ اِ    اْلَجّنُ  َتْحَ  »فرمود:  ف دو، گره خورده است. رسول خداژبه ا یرین

ّمَها  ُ ْْ  « مادران است. یر پاژب شت، ز 8؛ ا
 :فرماژد می قرآن در خداوند نرهژا :پرسید صادق امام از حناط، والد ابی

 یرنی مادر و پدر به توان می چگونه و دارد یژمعنا ، چه2«َوِباّْلواِّلَدْیِن ِإْحساّنا»
 مجبور را آنان، باشی رفتار کنی آنان با هک است اژف احسان،: فرمود امام نمود؟

 و حال از. باشند غنی هرچند نند؛ک درخواست تو از را خود نیازهای هک نیرن
گاه باش روزگارشان َّلْن » :فرماژد نمی خداوند آژا نی.ک کدر را آن ا  الترو مش یآ

 آنچه از مگر رسید، نمی ارانکورنی مقام به 3؛ َتناُّلوا اّْلِبَر َحَتى ُتْنِفُقوا ِمَما ُتِحُبوَن 
  «نید.ک انفاق دارژد، دوست

ْنَ َ  اْلِ َبَر » :ه فرمودژآ یدر ادامه معنا صادق امام سپس، َِ ِإّما َیْبُلَغّن 
 رسیدند، پیری سّف  به آنان ؛ اگرَتُقْل َلُهما ُأٍّف َوَل َتْنَهْرُهماَأَحُ ُهما َأْو ِكاُهما َفا 

 را تو اگر ژعنی ؛«نزن. فرژاد آنان سر بر و مدار روا آنان به را اهانتی مترژفک
و  فرن دادوفرژاد سرشان بر زدند، را تو اگر و ننما اهانت آنان به ردند،ک ناراحت

 و کنی سخف آنان ؛ بهَلُهما َقْمَل  َكِریما   ُقْل »نگو؛ بلره  تند سخنان در برابرشان
 گفتاری تو از اژف،. ببخشد را شما خداوند: بگو آنان به مثالً  ؛«بگو. آمیز محبت

  3.« است...  کنی
                                                           

 .810، ص 81ج  ، الوسائل کمستدر. محدث نوری، 5
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 در و آمدم بیرون صادق امام محضر از روزی: گوژد می م زم بف ابراهیم
 با موضوعی لید  به خانه در رد.ک می زندگی مف با مادرم رفتم. ام خانه به مدژنه
 از بعد روز، آن فردای. گفتم او به یناهنجار و خشف سخف رده،ک مجاد ه مادرم
 بدون ورود، هنگام. شدم مشرف صادق امام نزد به دوباره، صبح نماز ادای

 مادرت با گذشته شب! م زم پسر ای»: فرمود مف به امام، باشم زده حرفی هرآن
 آغوشش و منزل، ها مدت او مرش دانی نمی آژا. ردیک صحبت خشف و تند

 گفتی؟ سخف تندی به او با چرا. است بوده تو غذای ظرف اش سینه و گ واره،
 8«!فرم چنیف دژگر

 درس منبر یباال روز هر که اشرف نجف بزرگوار مراجع از یرژ اند:  گفته
 او از شاگردان درس، از پس. کرد سژتدر و نشست فیزم بر یروز گفت، یم

 رانژا در که پدرم امروز: »داد پاسخ «د؟ینرفت منبر فراز بر امروز چرا: »دندیپرس
 او از باالتر نخواستم مف و بود آمده درسم مجلس به دارد، یکشاورز شهیپ

 2.«نمیبنش

 . خودخواهی فرزندان 2
و  جاجت فرزندان  ی، خودخواه فژاز عوامل مخا فت فرزندان با وا د یرژ

ت ژرا رعا یتیو ترب ی، اخالقیشناس که همه اصول روان ینژاست؛ چه بسا وا د
، فرزند  ف گونه فرزندانژدارند. نمونه ا یند، اما فرزندان با آنان ناسازگارژنما یم

ْهِلَك  ِمْن  َّلْيَس  ِإَّنُه  ُّنوُح  یا قاَل »باشد:  یم نوح
َ
گفت:  4؛صاِّلح َغْيُر  َعَمٌل  ِإَّنُه  أ

 «است. (یا ستهژغیرصا ح )فرد ناشا یعمل او، نیست. تو اهل از او! نوح ای
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 و پدران یها دشمنی و خانوادگی اختالالت،  مواقع بعضی سان در فژبد
 پدر.  است متجاوز نوجوانان رأی استبداد و خودسری از ناشی،  فرزندان با مادران

 بدهند؛ استقالل و آزادی خود فرزند به مصلحت حدود در حاضرند عاقل مادر و
حق و مصلحت اعتنا  به و نیست قانع خوژش حّد  به تندرو، و نادان فرزند و ی

گوش یمانه آنان رنصاژح حبه ند و ک ندارد. او به پدر و مادر خود اهانت مي
ف رهمواره در معرض بدبختی و سقوط قرار دارد و مم ،. چنیف فرزندیسپارد ینم

خانواده الت غیرقابل حلی برای خود و رمش ،های ناپسند خوژش است با روش
 8فراهم آورد.

  ناسازگاری والدین با یگدیگر. 3

رو، پـدر و  فژـگـذارد از ا یوه معاشرت زن و شوهر در افرار فرزندان اثر میش
زو مؤدبانـه کـانون خـانواده را بـه یآم سا م، محبـت یفه دارند با رفتارهایمادر وظ

ز یـنمود، فرزندان ن یاحترام یگر بژک دژاگر زن وشوهر به  2ند.ژل نماژآرامش تبد
ط ید محـژـط خـانواده، باینرـه محـژحـال ا و ، خواهند کرد یاحترام یف بژبه وا د

 یهـا بـا اعضـا  کنـد سرپرسـت خانواده ید میـف ج ت قرآن تأکژآرمش باشد بد
فـه یگر مادران وظژد یاز سو 4رو رفتار کنند؛یخانواده، مخصوصًا با همسرانشان ن

نظام خـانواده را حفـظ کننـد و فرزنـد خـود را از دارند با اطاعت از شوهران شان 
نـد: ژفرما یم ینـد. امـام حسـف عسـگرژنما یریجلـوگ یش به ناسازگارژگرا

َلی» ََ م ِإَلری  ِصرَغِرهِ   ِف   َواِلِ هِ   ُ ْرَأُ  اْلَمَلِ   َُ جـرأت و  3؛ ِكَبرِرهِ   ِفر   اْلُبُقرمِ    َترْ 
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بـه انسـان  یبزرگسـا  شود کـه در یبه پدرش، سبب م یجسارت فرزند در کودک
ف ژاسـت کـه وا ـد یتـیوه تربیث ناظر به شژف حدژعاق و ناصا ح کشانده شود. ا

را حرمـت ژـم پـدر و مـادر را نشـرند، زژها حـر د از اول مواظب باشند، بچـهژبا
ــرن ــودک یش ــوانیزم یدوران ک ــت دوران ج ــه مخا ف ــرهم  ین ــادر را ف ــدر وم باپ

 8د.ژنما یم

 و رفتاری شناختی های روان عدم مهارت. 4
ف ژ. اگر وا د م ارت است ید، شناخت و روش رفتار با فرزندان، نوعژترد یب

توانند با فرزندان  یآشنا باشند، م یو گفتار ی، رفتاریشناخت روان یها با م ارت
مخا فت فرزندان را  یها نهیله، زمیف وسژداشته باشند و بد یرفتار معقول و منطق

 فرزندشان، با سازنده رفتار یبرا ف،ژوا د یکه برخ یکاهش دهند؛ درحا 
 و پدران رو، بعضی فژازا ندارند. را الزم یو رفتارشناس یشناخت روان یها م ارت
گاه مادران  حّق  هکفرزندان  خواهی  طلبی و آزادی استقالل با مختلفی علل به،  ناآ
،  خودسری بر حمل را آنان فطری تماژل و نندک می مخا فت ست، اآن طبیعی

 و گرم زندگی تن ا نه، خود ناپسند گفتار و رفتار با و نماژند یم تندروی و حیاژی بی
 بعضی در هربل، نندک یم تبدژل م ر بی و سرد یمحیط به را خانواده ُپرمحبت

 به را آنان عمالً  و آورند یم فراهم را جوانان عصیان و طغیان موجبات مواقع،
  2دارند. یموا کخطرنا و ناروا ارهایک

آنان  یها گفته شنونده د فقطژبا که فرزندان کنند یم تصور فژوا د از یاریبس
 حضور بدون و اند بچه هم باز باشند، که یسنّ  هر در را فرزندانژز باشند؛

شناسان  از روان یرژبرشند.  رونیب آب از را خود میگل بود نخواهند قادر ف،ژوا د
                                                           

ُروف: »83. نساء، آژه 5 َمع   .«  َوعاِشُروُهَف ِبا  
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 توانند نمی و ی هستند، نیت ُحسف دارای هک مادران و پدران از د: بعضیژگو یم
 برمرت را اشتباهاتی همان غا باً  نند،ک کدر را خود فرزند احتیاجات و روحیه

 ا آن. اند شده برمرت آن ا تربیت در خودشان مادران و پدران هک شوند یم
 دانند نمی و اند ردهک فراموش را شژخو نوجوانی دوران یها گرفتاری و الترمش

 هک است اژف نتیجه در ن،اآن خود اخالقی و روحی نواقص و غلط ررف طرز هک
 علت به متأسفانه اند، داشته نیت ُحسف هک حال عیف در،  مادرانشان و پدران

 از وقت آن. اندروا داشته آن ا به نسبت یمورد بی یها گیری سخت،  بینی وتاهک
  8نند!ک یم فرار ما از ما فرزندان چرا پرسند: یم خود

ف فرزندان یف بژوا د یاست که برخ یو رفتارشناس یشناخت روان ل عدمیبه د 
 و پدر به عالقه کاهش موجب ف امرژکه ا ی؛ درحا  دارند یزیآم ضیخود رفتار تبع

 با بروشند دژبا فژوا د. شود یف خواهران و برادران میب نهیک جادژا اژ و مادر
 شتریب را فرزندان از یرژ ،یعلت به بنا اگر. کنند رفتار عدا ت به خود فرزندان
 مسئله فژا به فرزندان راژز سازند؛ آشرار را خود  عالقه دژنبا دارند، دوست

 انیم فژوا د ها، خانواده یبرخ در. است دشوار شانژبرا آن تحمل و اند  حساس
 نظر از برخوردها، گونه فژا که است ی ژبد. شوند یم قائل ضیتبع پسر و دختر

 یک نظرسنجژ بر اساس» 2.کرد زیپره آن از دژبا و دارد یرانگرژو آثار ،یتیترب
 یا وهیش به خود پسران با هک اند ردهک اقرار مادران، درصد11 ک بهژنزد ،ینترنتژا

 ،ینظرسنج فژدر ا. است زیآم ضیتبع آن ا، رفتار و نندک یم رفتار متفاوت
قرار  انتقادمورد  پسران از شتریب برابر دختران خود را دو مادران، شده که مشخص

 درصد50 ک بهژنزد پسران، از و درصد05 دختران، از انتقاد زانیم دهند. یم

                                                           
 .343 . همان، ص81
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 هک یصورت در اند، ردهک اعتراف درصد(،05  /  1) مادران پنجم کژ از شیب است.
درباره  موضوع فژا اما رند؛یگ یم دهژناد را آن بدهد، خرج به طنتیش آن ا پسر

  8«است. درصد53  /  1 فقط دختران،
ر و احساسات و راگر پدران و مادران و فرزندان آن ا با طرز فف اساس، ژبر ا

شود. در اژف  یاعتماد حقیقی پیدا م نند، بیف آناباشدژگر آشنا رتماژالت ژ
نیز آماده  اناز فرزندان اژراد نخواهند گرفت. فرزند لید ی، پدر ژا مادر، ب صورت

ز و راهنماژی پدر و مادر خود را اندر ،های الزم بوده پذژرفتف بعضی محدوژت
  2.د بستنار خواهک به

 احترامی  . بی5

شاژستگی  ه بهکهای طبیعی نوجوانان وجوانان، اژف است  ی از خواستهرژ
گران قرار گیرند و پدران و مادران در معاشرت و تمام شئون ژرژم درمورد ت

أْكِرُمما »فرمود:  رسول خدا 4، با آنان مانند بزرگساالن برخورد نماژند.یزندگ
ُه  َِ ت یرو تربید و آنان را نژیفرزندان خود را احترام نما 3؛أْوََلَ ُكْ  َوأْحِسُنما أَ 

ََ الَصغيِر َوالَ بيرِ »د: ژفرما یز مین امام رضا« د.یکن  1؛َا ِمل ُمباَشَرَتَک َم
 «با گردان.ژبرخورد و معاشرت خود را با کوچک و بزرگ، ز

م، دچار بحران یاند و اگر به آنان احترام نرن ازمند احترامیف، فرزندان نژبنابرا
ند، احساس یبب یاحترام یب ی. اگر فرزندشوند یم یاخالق یها ت و انحرفژهو

                                                           
 .«98/88/8438دسترسی در: »جام جم،  اژنترنتی . پاژگاه5
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،  وشد تا به هر وسیلهک برد. او می نماژد و از اژف احساس، رنج می حقارت می
ت اظ ار وجود کند و شخصیت خوژش را در محیط خانواده و اجتماع اثبا

ارهای غیرمشروع کار موفق نشود، به ک، به اژف  ه از راه مشروعکنماژد. جاژی 
 گوژد: یزند و با خود م دست می

 ردکـدر دل دوست، به هر حیله رهی باژـد 
 

 
ــد   ــی باژ ــد، گن  ــت نیاژ ــت از دس ــطاع  ردک

 

، نسبت  یل عباسکف کار، قتل متوکل توسط پسرش منتصر است. متوژنمونه ا
« ابوتراب»لمه کرد و حضرت را فقط با ک شدت اظ ار دشمنی می به  به علی

نمود.  ش را به بدی ژاد میک، نام مبار خواند و در مجا س عمومی و خصوصی می
سخت   ل، از رفتار زشت پدرش نسبت به علیک، فرزند متو منتصر عباسی

، در مجلس خود با حضور جمعی از  ، طبق معمول لکناراضی بود. روزی متو
صراحت جسارت نمود. منتصر  رد و بهکزشتی ژاد  را به شور، نام علیکرجال 

ه در مجلس حاضر بود، مانند همیشه از گفتار پدر ناراحت شد و رنگش تغییر ک
ت نماند و در حضور مردم، فرزندش را توبیخ و تحقیر کل ساکرد. اژف بار، متوک
، دشنام  ع دی بود ه دارای مقام والژتکو به وی دشنام داد. برای منتصر رد ک

ل سخت به هیجان آمد و آتش کپدرش غیرقابل تحمل بود. منتصر، از توهیف متو
ند کور شد. تصمیم گرفت که عمل پدر را تالفی  ینه در ضمیرش شعلهکنفرت و 

رو، در  فژ. ازا شتف پدر از خاطرش گذشتک،  و انتقام بگیرد. در همان  حظه
رد ک، نقشه قتل پدر را طرح  لکاو یف فرصت با چند نفر از غالمان مخصوص متو
 و مجرژان نقشه را با وعده مال و مقام آماده نمود. 

 کرد. نزدژک گساری می ل در قصر اختصاصی خود با ندژمان ميکشبی متو
وارد شد و  اخ خالفت بود، به تاالرکه رئیس تشرژفات ک، بغای صغیر  شب نیمه
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اند. همه از قصر خارج  رد وقت استراحت خلیفه است؛ ندژمان مرخصکاعالم 
، در حضور خلیفه  ل داشتکه مقام رفیعی نزد متوکخاقان  بف شدند و تن ا فتح

ل تعییف شده بودند، از که برای قتل متوک، غالمان قوی  ماند. در اژف موقع
ه از مشاهده اژف وضع به وحشت افتاده کخاقان  بف رون آمدند. فتحیها ب گاه مخفی

،  لکشید؟ او برای محافظت از متورخواهید خلیفه را ب شید: مگر میکبود، فرژاد 
ل کدرپی، متو ند؛ و ی غالمان م لت ندادند و با ضربات پیرخود را روی وی اف

  8شب، به قصر مخصوص منتصر رفتند. شتند و در همان نیمهکخاقان را  بف و فتح
 جوان جفت 521 ،«برونر» و «هلی» نام به دانشمند اند که دو گفته ف،یهمچن

 را اژشان غیرمجرم خواهران و برادران نیز و بودند شده بزرگی خالف برمرت هک را
 برادرانشان و خواهران با را مجرم جوانان ژعنی دادند؛ قرار معاژنه مورد دقت با

 و اجتماعی محیط و وراثت به مربوط عوامل بتوانند هک ردندک مقاژسه طوری
 35 تقرژباً  هک رسیدند نتیجه اژف به در آخر،. بگیرند زژر نظر درست را اقتصادی

 روابط حیث از ژعنی برند؛ یم رنج شدژد عاطفی اختالالت از،  مجرم جوان
 و ردندک یم ناامنی احساس هم بودند، گرفته قرار م ری بی مورد هراژن و عاطفی

 حّس  زین و بردند یم رنج خانوادگی انضباط به مربوط عاطفی اختالالت از هم
  2شد. یم دژده آنان در خود برادران با رقابت و حسادت حقارت،

 های مجازی . ماهواره و شبکه6
 آنان یبرا و فرزندان دارند یا ژهژو گاهژجا فژ، وا دینژد یها در خانواده

 متز زل مادر و پدر گاهژجا ،یا در خانواده هستند؛ اما اگر قائل یخاص احترام
ف در ژهستند و ا خانواده رکف آنان راژز گردد؛ یم متز زل زین آن یها انیبن شود،
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، حرمت و قداست یا ماهواره یها الژسر وها  لمیف معمول ه درکاست  یحا 
 یمعرف کارگر عنوان به پدر و آشپز، عنوان به مادر یعنژشود؛  یف شرسته مژوا د

 یحداقل احترام،  کند یم یآشپز مادر و آورد یدرم پول پدر که یزمان تا شود. یم
 متز زل مادر و پدر گاهژجا شد، برآورده ازین فژا که فیهم یو  ؛ دارد وجود

 8.شود یم
 راژز است؛  گذاشته اثر فرزندان یبرخ نگرش در ، ها رسانه غاتیتبل متأسفانه،

 رو، فژازا است. یسّنت یها جامعه به ف، مربوطژوا د به احترام پندارند یم آنان
: ندژگو ی، م شود یم سؤال فژوا د احترام خصوص در جوانان یبرخ از یوقت

 نرهژا از غافل گذاشتند؛ یم احترام فژوا د به فرزندان که زمان آن گذشت گرژد
 یاثر آن در مران و زمان طژشرا و ستین رییمتغ یها گزاره از ف،ژوا د به احترام
 منظر از است. یو فرامران یفرازمان عدا ت، همانند مادر، و پدر به یرین ندارد.

داده  قرار دیتوح کنار در را آنان حقوق خداوند که هستند یکسان فژوا د اسالم،
الَ  َرُبَك  َوَقَضى: »است

َ
 مقرر تو پروردگار و 2؛ِإْحَساّنا   َوِباّْلَواِّلَدْیِن  ِإَیاهُ  ِإالَ  َتْعُبُدواْ  أ

 « نید.ک احسان خود[] مادر و پدر به و مپرستید را او جز هک ردک
َّزّ َوَ َلّ ر الّلهُ  َیْجَبِل  َلْ   َثاٌ  » :فرمـوده ف بارهژدر ا باقر امام ََ  ِفريِهَنّ  َِلََح ٍ  ر 
اْلَبْه ِ  َواْلَمفاءُ  َواْل اِ رِ  اْلَبِرّ  ِاَلی ماَن ِ اْ َا اءُ  :ُعْخَص    ُرّ  َواْل اِ رِ  ِلْلَبِرّ  ِِ ِِ  اْلماِلرَ ْیِن  َو 

ْیِن  َرّ  یکسـ یبـرا خداوند بلندمرتبـه آن ا در که است زیچ سه 4؛فاِ َرْیِن  كانا َاْو  َِ
 روکارین نسبت به یوفادار بدرفتار، و روکارین به امانت یادا :است نداده یرخصت

ــدرفتار، و ــو ن ب ــار خوش زی ــا یرفت ــد ب ــه ف؛ژوا  ــارین دو آن چ ــند روک ــه باش  چ
 «کردار. زشت
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ف خود احترام ژشتِر فرزندان به وا دیفراموش نشود که در جامعه ما با بته 
 یخوب را به یاسالم و یغرب و نگرش فرزندان شهژف امر، تفاوت اندژگذارند. ا یم

 ا له تژآ طرف از که یمحقق مرحوم»: سدژنو یم یمط ر دیش . دهد یم نشان
 از: دژگو یم او. است کرده نقل یداستان بود، رفته آ مان بروجرد به یا عظم
 او. دانشمند و عا م بود یپروفسور شد، مسلمان ما زمان در که یاشخاص جمله

 و دژگرد سرطان دچار ،یمدت از بعد اما م؛یرفت یم هم ما و آمد یم ما شیپ ادژز
. میرفت یم او ادتیع به گرژد مسلمانان همراه به ما. شد یبستر مارستانیب در

 در و شده ضژمرآنره  از بعد مف: گفت گشوده، تژشرا به زبان یروز
 زنم و پسرم دارم، سرطان که اند داده صیتشخ دکترها و دمژگرد یبستر مارستانیب

 یخواه یزود فژا به و دژدار سرطان شما که شد معلوم: گفتند مف به و آمدند
 طژشرا فژا در که نرردند توجه آنان .رفتند و کردند یخداحافظ دو هر. مرد

 دارد! یم ربان و محبت به ازین العالج مارِ یب فژا سخت،
 یروز و میرفت یم او مالقات به مرّرر ما: دژگو یم ادامه در یمحقق مرحوم

 مسلماِن  آن دفِف  و کفف یبرا ما است، مرده شخص فژا داد خبر مارستانیب که
 مراسم تا مژماند منتظر که یکم یو  بود؛ آمده پسرش روز، آن در. میرفت یآ مان
 مارستانیب به شیپ از را جنازه پسرش که مژشد متوجه م،یده انجام را یمذهب

 8«برود! و ردیبگ را پو ش و داده لژتحو را جنازه آمده حاال و است فروخته

 . ازدواج تحمیلی7

 در یعنژ؛  نش همسر استژف، گزژاز علل مخا فت فرزندان با وا د یرژ
 ازدواج دژگر، علل ژا فامیلی تعّصب ماّدی، نفع برای مادر، و پدر موارد، ای پاره
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 ناموافقی، پیوند چنیف هرآن از غافل نند؛ک می تحمیل خود فرزند به را نامتناسبی
 مصائبی و ندک می بروز ناسازگاری و اختالف زود در آن ژا دژر ماند و نمی پاژدار

 8آورد. می بار به 
 ؛سا ه درآورد01، پدرم مرا به ازدواج مردی شیپسه ماه »د: ژگو یم یدختر

ای به او نداشتم. پدرم به  هیچ نوع عالقه و سا ه بودم ه مف دختری هجدهرآن حالو
بپردازد،  ست قرض خود راتوان و نمی بودسا ه مقروض 01مرد  آن بهکه اژف د یل 

نون، پس از ازدواج، عالوه بر کمرا به او فروخت. ا ،رد و در واقعکار اقدام کبه اژف 
ند و ک درست و حسابی ندارم، شوهرم نیز با مف بدرفتاری می  رِ بینم مَ  ه میراژن

 2«زند. وفت میکبه مف سر زین زژادش، دوستانم به علت سّف 
 نم؛ک ازدواج زنی با خواهم می مف: ردک عرض صادق امام به ژعفور ابی ابف

 درآورم. حضرت خود همسری به را دژگری زن دارند عالقه مادرم و پدر و ی
  4«گوی. کتر خواهند، می وا دژنت هک را آن و بگیر را خودت د خواه زن»: فرمود

مسائل  فژتر یاتیو ح ترژف م م ، از انتخاب همسر، برای پسران و دختران
ف است صدها پیروزی ره ممکنقطه عطفی است  ،ی است. پیوند زناشوژیزندگ

 ،شاژستهازدواج خوب و ژک  امی در پی داشته باشد.کست و نارامیابی، ژا شکو 
ازدواج بد ژک  گر،ژد یو از سو تواند ماژه آساژش جسم و آرامش روان گردد می
در ردژف  ،زناشوژی»د. شوترژف نگرانی و ناراحتی  ف است منشأ بزرگرمم

اساس آن را بنا ن اده است. هیچ امری در  ،ه آفرژدگار ج انکهاژی قرار دارد  نظم
 3.«بار بیاورد بختی به ی ژا تیرهتواند به اندازه ازدواج، ب روز زندگی نمی
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 یزندگ یرند و بنایگران ب ره گژد از تجربه و مشورت دژف، جوانان باژبنابرا
ف ژف امر، استفاده از نظر و تجربه وا دژکنند. الزمه ا یش را درست م ندسژخو

ف ج ت، با یخواهند. به هم یش را مژر و صالح فرزندان خویرا آنان خژاست؛ ز
ف موضوع ژجوانان به ا ی. متأسفانه، بعض ندژنما یمخا فت م ها ازدواج یبرخ

ورزند. سرنوشت  یش مخا فت مژف خوژوا د یها کنند و با خواسته یتوجه نم
 آور است. رنج یا زندگژ، طالق و ژیها ف ازدواجیچن

  چندی قبل، جوانی بهد: ژگو یب و سخنور معروف، می، خطیفلسف یآقا
سال  کژ :گفت رسید. او می مضطرب به نظر می و  ناراحت  ه سختکمنز م آمد 

ه ر. با آنه او شدمای آشنا شدم و پس از چند بار مالقات، د باخت پیش با زن بیوه
ر رتر بود و دو پسر جوان از دو شوهر سابق خود داشت، به ف سال از مف بزرگ 01

میان  در ردم، موافقت نمود. مطلب را با مادرمکنم. پیشن اد کافتادم با وی ازدواج 
ردند. کدو، با اژف ازدواج مخا فت  پدرم گفت و هر  گذاردم. او با نگرانی به

وگو بسیار شد. پس از چند روز، مادرم گرژان نزد مف آمد و با ا تماس  گفت
و ی  ؛نمود منعاز اژف ازدواج  مرا ر منصرف شوم. پدرم نیزره از اژف فکخواست 

ردم، ک تصّور می شژادت خوبختی و سع ه اژف وصلت را ماژه خوشکمف 
ار اقدام کاژف به همچنان در عزم خوژش راسخ بودم. سرانجام، پدرم گفت: اگر 

 ؛گفته پدر ناراحت شدم نی. ازکوآمد  نماژی، دژگر مجاز نیستی به منز م رفت
افتاد. اژف موضوع را به اطالع زن  ف، ازدواج ما به تأخیر میرزژرا با نداشتف مس

 روژی مرا به خانه خود دعوت نمود و گفت: در ندم. او با گشادهام رسا مورد عالقه
رد. خیلی خوشحال شدم. به منزل پدر رفتم. کعروسی خواهیم  ،همیف منزل

 ردم.ک ر سنگینی، با او ازدواج منتقل نمودم و با مَ  زنم را به منزِل  لمژو وسا فرش
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 اهش ژافت و از طرفکه عالقه مف نسبت به زن کچند ماهی نگذشت 
می درآمد، سرزنش کرد و مرا به علت ک دژگر، زن از مف پول زژادتری مطا به می

شید. بر اثر کار ما به اختالف کرفته، بنای ناسازگاری گذارد و  نمود. رفته می
درستی  توانستم به شدم و نمی ار خود حاضر نمیک موقع سر تشوژش خاطر، به

بر اثر  و دادند، مفید نیفتاد رکّ نم. او یای مؤسسه، چند بار تذکانجام وظیفه 
ام، مرا  ار شدهره زن متوّجه شد بیکاخراجم نمودند. موقعی  مررر، یها نظمی بی

 ؛فرژاد زدم و رد. مقاومت نمودمکار رردم، انکبه منزل راه نداد. اثاثم را مطا به 
ترژف  در سخت ،نونکا .ردندکزن از منزل خارج شدند و ت دژدم  آن های بچه

ز مف ین زنم .دهد.. به منزل راه نمی مرا برم. پدرم ناراحت است و سر می  شراژط به
 8رده است.کدرخواست طالق  و طرد نموده را

ط ژدر امر ازدواج فرزندان، افراط و تفر یف است که گاهژقت ایف، حقژبنابرا
رند و حّق یگ یده مژف خواست فرزند خود را نادژوا د یعنژرد؛ یگ یصورت م

ف امر، مخا ف عقل و شرع است. ژکه ایکنند؛ درحا  یاو سلب مانتخاب را از 
انگارند.  یده مژف را نادژز خواست و تجربه وا دیفرزندان ن یگر، برخژد یاز سو

ز، مخا ف عرف و عقل است. حق، آن است که هر دو طرف، یف امر نژا
در  یرو ادهژا زژ یت کرده، از کوتاهژرا رعا یخانوادگ یها و سّنت ینژد یها آموزه

 ند.ژز نمایف باره پرهژا

                                                           
 .919ـ  918. همان، ص  5





 

 نقش زن در کاهش طالق

 *معصومه محمدی سیف

 اشاره

ا چند ژک ژهستند که بر  ی، مجموعه حوادثیا مشرالت خانوادگژها  بیآس
دهند.  یر قرار میشوند و همه آن ا را تحت تأث یل میخانواده تحم یتف از اعضا

 یها دهژف پدژزتریانگ ها، طالق است. طالق، در زمره غم بیف آسژاز ا یرژ
زن و  یرا برا یها را برهم زده و آثار شوم انسان یاست که تعادل زندگ یاجتماع

است که در  ف ج تیبه هم 8گذارد. یم یز جامعه بر جایشوهر، فرزندان و ن
 ف حالل به شمار رفته است. امام صادقژتر ف اسالم، طالق ناپسندژنگاه د

َغَض  ٍء ِمّما َأَحّلُه الّلهُ  َما ِمْن َش ْ»فرمود:  یم ِْ ّّز َوَ ّل َأ  2؛ الّطا  ِمَن   ِإَلْيهِ   ََ
ز از آنچه خداوند متعال آن را حالل قرار داده، نزد او منفورتر از طالق یچ چیه
زن و  یجاد استحرام خانواده، براژف اسالم به منظور اژیرو، در آ فژازا« ست.ین

                                                           

 شناسی، نوژسنده و پژوهشگر. کارشناس ارشد جامعه *
1. Solidarity. 

 . 13، ص 8، ج الکافی. کلینی، 0
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سوز  خانمان یف بالژدر نظر گرفته شده تا گرفتار ا ژیها ف و نقشژشوهر وظا
 م.ژپرداز ینقش زن در کاهش طالق م یف نوشتار، صرفًا به بررسژنشوند. در ا

 آفرینی زن در کاهش طالق های نقش راه

 متقابل. درک 1

 یگر توجه دارند. براژردژ یهاسا م، زن و مرد به خواسته یهادر خانواده
پسندد؛  یرا م یدوست دارد و چه رنگ ژیزن، م م است که شوهرش چه غذا

مار، یب یهادر خانواده یت دارد؛ و یاهمز نظر همسرش یمرد ن یکه برا چنان
 یهاقهیمختلف، سل یها زند. زن به ب انه یک از زن و مرد، ساز خود را مژهر

ز با هر یگذارد و مرد نیپاسخ م یاو را ب یهارد و خواستهیگیده مژشوهرش را ناد
همسر  یف، وقتژکند. بنابرا یم یهمسرش شانه خا  یازهای، از برآوردن نیاب انه

 یها ا مرانژشود، دنبال اشخاص یده گرفته مژش نادژها تصور کند که خواسته
 یگروه یها ، شرکت در کالسیاجتماع یها ت در شبرهژعضوگردد.  یگر مژد
ها از آدم یافتف گروهژ یبرا ژیها توانند راه ید، همه مژداکردن دوستان جدیا پژ

 یها ناش طالق یرو، برخ فژازا 8کنند. یشتر از همسرش درک میباشند که او را ب
شوهر دارد که باشد. زن، همان انتظار را از  یاز عدم درک متقابل زن و شوهر م

ف ژدارند. اگر زن و شوهر ا یف متفاوتژک وظاژکه هر یشوهر از او دارد؛ درحا 
زن و شوهر در آغاز »زد. پس، ژریت نرنند، نظام خانواده فرو مژف را رعایقوان

الت ژها و تما گر را خوب بشناسند و با تفرر، اخالق، خواستهژد همدژبا ، یزندگ
 یهال خواستهژان خانواده و تعدیم بنیمنظور تحرگر آشنا شوند؛ تا به ژردژ
گر؛ ژو کشف نقاط ضعف همد ژیجوبیگر گام بردارند؛ نه به قصد عژردژ

                                                           
 .988، برگرفته از مجموعه مقاالت سیمای خانواده در اسالم، ص «طالق عاطفی». جباران، 5
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دند، هرگز به ژگر دژردژاز  یند و اگر ضعفژدرصدد شناخت ب تر از هم برآ یعنژ
اصالح  یخوب کنند وضع موجود را به یآن مبادرت ننموده، سع ژینما بزرگ

 8«ند.ژنما

 صبر و تحمل . 2
ر است؛ اما ژناپذها اجتناب یها و کاست رودار خانواده، وجود ضعفیدر گ»

ز از یل کند، پرهژتبد یروزیها را به فرصت و پ دها و شرستژتواند ت د یآنچه م
ها و یت حق است. در متون اسالم، تحمل سختژد به رضایو ام ژیجوزهیست

د بوده و یست همسر، مورد تأکژناشا یها و تحمل رفتارها یصبر در ناکام
 یداشتف صبر در زندگ 2«هستند. یکنندگان آن، مستوجب پاداش ا   تژرعا

جاد ژاست و موجب ا یگاه آدم هیف ترژتر اد خداوند، بزرگژبه همراه  ژیزناشو
اَل ِبِذْکِر اّلّلِه َتْطَمِئُن »شود؛  یم یش احساس  ذت از زندگژآرامش و افزا

َ
  أ

تواند با صبر در  یرو، زن م فژازا« رد.یگ یها آرامش م اد خدا دلژتن ا با  4؛اّْلُقُلوُب 
ک خود، ی، آرامش را در خانواده حفظ نموده، با رفتار نیمات زندگژمقابل نامال

نده ژآ یز در زندگیاموزد تا آن ا نیش بژرا به فرزندان خو یمنش تحمل و بزرگ
رها ننموده، خانواده را به ، همسر و فرزند را یف مشرلژترش، با کوچکژخو

 چا ش نرشانند. 

 اخالقی  . خوش3

ُرهُ   َحُسَن   َمْن »ند: ژفرمایم  امام صادق َعْهِلهِ   ِِ ُمِرهِ   َزاَ  الّلهُ   ِِ َُ یکس 3؛ِف  
                                                           

 .81، ص همسردارىآيین . ابراهیم امینی، 5
 .18، ص نقش خانواده در پیشگیرى از انحرافات. نحوی، 0
 .91. رعد، آژه 9
 .983، ص 1، ج الکافی. کلینی، 0



950    9315محرم  ۀتوش ره 

از  یرژ« د.ژافزایرفتار باشد، خداوند بر عمرش م اش خوش که با خانواده
 یدر منزل، آرامش الزم را برا ی، آرامش است. اگر مردیبزرگ ا   یها نعمت

ناراحت خواهد داشت.  یافسرده و اعصاب ینداشته باشد، روح یزندگ
 یک بانوژت یش و رفاه را که الزمه شخصژت، آسایز اگر امنیکه زن ن همچنان

فا کند. امام ژا یخوب تواند به یف خود را نمژمسلمان است، نداشته باشد، وظا
ر مؤمنان، ژخانواده و سا یانسان مؤمف، در برخورد با اعضا»فرمود:   یعل

الزم  یها نهیاگر زن و مرد، زم 8«اش را در دل دارد. روست و اندوه و غصه خوش
ها و  از کشمرش یارید، بسژترد یت کنند، بژجسم و روان را رعا در عرصه

د عاقل، حل خواهد شد. مر یروح یو افسردگ یاز خستگ یناش یها اختالف
 برد. یرون از منزل را به داخل خانه نمیب یها یهرگز ناراحت

سازد. اگر زنان به  یل مژرا به ب شت تبد یرو، زندگیرو، داشتف اخالق ن فژازا
را بچشند،  یخواهند طعم سعادت و خوشبختیدنبال جلب نظر همسر بوده و م

شاداب،  یا چ رهاصالح نموده، همواره با  یدرست ب تر است اخالق خود را به
خصوص زبان خود باشند؛ تا مبادا کانون خانواده را اداره کنند و مواظب رفتار و به

امبر یند. پژل نماژسوزان تبد ی، به ج نمیو بدزبان یط امف را با بدخلقیف محژا
ازارد، خداوند یکه شوهرش را با زبان ب یهر زن»د: ژفرمایف باره مژدر ا اکرم

رش را قبول یعمل ن  چیرد و هژپذیرا از او نم یمستحبکار واجب و  چ یه
رد و ید؛ هرچند روزها، روزه بگژنما یکه شوهرش را راض یکند؛ تا وقت ینم

 2«ها به عبادت مشغول شود.  شب

 . توجه به مسائل معنوی و دینی 4
، موجبیاخالق یو رفتارها ینژد یهاشهژد و اندژزن از عقا یبرخوردار
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را  ینره زندگژانت زن، ضمف اژشود. قطعًا دیم یخانوادگ یها کاهش اختالف
ز ین ژیت روابط زناشویمیو صم یکند، باعث گرمیف مژریهمسر ش یبرا
داند و در  یم ش را در گرو سعادت خانوادهژخو یدار، رستگارفژگردد. زن د یم

شوهرش را از  یف، حفظ اموال و آبرویکند. همچن یج ت تحقق آن تالش م
د. توجه زن ژنمایبه شمار آورده، همواره با شوهرش صادقانه برخورد م واجبات

زنان  یبرا یز  باسیمردان و مردان ن یبرا یزنان،  باس»که  یف اصل م م قرآنژبه ا
نمودن همسرش بر حذر خواهد داشت؛  عژدارکردن و ضا، او را از  ره«هستند

  8«دانند. یم یگرژد یبرا یا نهژیک از همسران، خود را آژرا هرژز
 یدر زندگ یدار، ضمف کمک به سعادت و خوشبخت فژاز همسر د یمند ب ره

سازد؛  یز فراهم میاز فرزندان صا ح را ن یبرخوردار یالزم برا  یها نهیمشترک، زم
را  یریدار و ن فژتواند فرزندان د ینباشد، چگونه م یزکاریاهل پره یاما اگر مادر

 یف محترم همواره براژسته است، وا دژشا»رو،  فژم کند. ازاژبه جامعه تقد
ش، ژخانواده و فرزندان خو یاعتقاد یها هژو استحرام پا یت حّس مذهبژتقو

، ینژ، مطا عه کتب سودمند دیتالش کنند و با حضور در مساجد و اماکف مذهب
ف، شرکت در مجا س ژمتد یها با افراد و خانواده یارتباط دوستانه و خانوادگ

ف امر ژ، به ایمانه خانوادگیصم یها و صحبت یف شرعژانجام وظا و یمذهب
ْذُکْرُکّْم َواْشُکُروْا »د: ژفرمایخداوند م 2«ند.ژساز اقدام نما سرنوشت

َ
َفاْذُکُروِّنى أ

د و کفران یاد کنم و شررگزار مف باشژد تا شما را یاد کنژمرا  4؛ِّلى َواَل َتْکُفُروِن 
 ی حظات زندگ یکه در تمام یدارد. انسان یفراوانق ژذکر خدا، مصاد« د.ژنورز

ها، او یخصوص سخت ، بهیمراحل زندگان یز در تمامی، خداوند ن اد خداستژبه 
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 گذارد. یرا تن ا نم

 . عفت و پاکدامنی5
آنان دانسته  یرا ط ارت و پاک یهمسران ب شت یها یژگژاز و یرژخداوند 

ْزواٌج ُمَطَهَرةٌ »است: 
َ
زه یپاک یآن ا در آنجا )ب شت(، همسران یو برا 8؛َوَّلُهّْم فيها أ

ف ژاست، اما انتخاب ا یات، سخف از همسران ب شتژف آژگرچه در ا« است.
  2ت آن باشد.یتواند نشانگر اهم یها، م یژگژر وژان سایاز م یژگژو

خـانواده،  یبنـا یحفـظ و مانـدگار یهـا ف رکفژتـریادیاز بن یرژد، ژترد یب
زنـان  یش و پس از ازدواج است. متأسفانه، امروزه برخـیپ بودن همسران، فیعف

ف موضـوع، باعـث ژـشوند و ا یت عفاف و حجاب در جامعه حاضر مژبدون رعا
ت یـشـود. اهمیمـ زیـشده، چه بسا منجر به طـالق ن یمات در زندگژبروز نامال

ده در ژیـاه رویـاز گ»فرمـوده:  امبر اکـرمیـ، تا آنجاست که پیعفت و پاکدامن
 یاهیــف گیرســول خــدا! مقصــود از چنــ یا»دند: یپرســ« د.یــکن یمزبلــه، دور

د ژشـا 4«ناصا ح رشد کرده است. یا با که در خانوادهژز یزن»فرمود: « ست؟یچ
زبلـه، بـدان ج ـت اسـت کـه آنـان مده در ژیـاهان رویبه گ یف دخترانیل چنیتمث

خته، یگس ه  جامبا خانواد ینیت غلط و همنشیل تربی، به د یظاهر ژیباژباوجود ز
را  یو مادر یهمسر یستگژاند و شارا تجربه کرده یو بد یسرشار از زشت یزندگ

 ندارند.

 . تمکین در مقابل شوهر6
یو جنس یعاطف یازهایف نیزن در مقابل شوهر، تأم یقانون  فهیگر وظژاز د
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 ف، در اسالم سفارشژد. بنابراژایش نیاختالف و فساد پ یبرا یا نهیاوست؛ تا زم
د در برابر ژا دارد، برعرس بایکه زن در برابر نامحرم ح یا شده که به همان اندازه

ف، به یف وضع ظاهر شود. همچنژتر او به آراسته یا را کنار گذاشته و برایشوهر ح
  8مرد سفارش شده که نزد همسرش آراسته باشد.

آمـده از  دسـت ج بـهژز نتایو ن ژیمحاکم قضا یها و آمارها بر اساس گزارش»
هـا،  خانواده ژیف عوامل جداژتراز م م یرژقات پژوهشگران امور خانواده، یتحق

 یو رفتارها ژیاز آن ا به حقوق و ضوابط زناشو یرژا ژف یکامل طرف یبندژعدم پا
ل مشـرالت در یـهـا بـه د  از طالق یاریکارشناسان، بسـ  است. به گفته یجنس

  را پن ـان نگـاه یف علـت اصـلژـاف، یاگر زوجـ یدهد؛ حت یرخ م یروابط جنس
رنـج  ژیروابـط زناشـو یک به چ ل درصد زنان، از اختالالت جنسـژدارند. نزد

و  یفانـه بررسـیعف یصـورت گونـه مباحـث بـه فژـ، ایدر متون اسالم 2«برند. یم
 یمثبـت و رفتـار یف بـا نگـاهیزوج یح شده است و اسالم به روابط جنسژتشر
را  یث، پـاداش روابـط جنسـژـاحاد یبرخـکـه  یطور سته است؛ بهژنگر یمعنو

زش گناهـان ژـمانند ج اد دانسـته، آن را موجـب ر ینژف دیترا  یمعادل با برخ
کند کـه صـاحبش یه میم زنان را به کشتزار تشبژف، قرآن کریهمچن 4اند. برشمرده

ات، ژبر اساس روا 3مند شود.تواند از آن ب رهیم ینوع  به هر یدر چارچوب شرع
 1کننـد. ید عبـادت خـود را طـوالنژـف امـور، نباژسر باز زدن از ا یبراا مرد ژزن 

ْمررَنْبَن   ََل ُتَطررِمْلَن »فرمــود: یخطــاب بــه زنــان مــ رســول خــدا َِ   َصررَاَتُ ّن ِل
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مشـروعش منـع  ژید تا شوهر خود را از کـامرواینمازتان را طول نده 8؛ َأْزَواَ ُ ّن 
 ید توجه داشته باشند که ارضـاژو شوهر باف، در کانون خانواده، زن ژبنابرا« د.یکن

اسـت، زن  ی ژا ندارد. بدیبا عفت و ح یگونه منافات چی، هیجنس یازهایمعقول ن
 ینـژد یهـاهید توصـژم خانواده، باژدر حر یت مسائل اخالقژو شوهر ضمف رعا

 یشـژز، استفاده از عطـر و  ـوازم آرایبا، داشتف بدن تمژدن  باس زیمربوط به پوش
ف موضوع مّد نظـر قـرار دهنـد. ژکامل را در ا یتمندژمناسب، و اقدام توأم با رضا

 یف زنـان شـما، زنـژب تـر 2؛اْلَبِ يَ ُ  اْلَغِلَم   َخْيُر ِنَساِئُ ُ  »د: ژفرمایم امبریپ
آن حضـرت « ف و پاکدامف، و شوهردوست باشـد.یگانه عفیاست که نسبت به ب

زه، تـوأم بـا یه دارد که با بدن و  باس معطر و پاکفیزن، وظ»گر فرموده: ژد یانیدر ب
ش را در تمام ژخو یکنار شوهر باشد و با ظرافت خاص، آمادگ یش و آراستگژآرا

 4«د.ژروز به شوهرش اعالن نما ساعات مناسب شبانه

 . تواضع و فروتنی7

َحٍ    َأَح ا  َأْن   َلْم َأَمْرُ  »فرمود:  امبر اکرمیپ َ
ِْ َمْرُ  َیْسُجَ   َ َتْسُجَ    اْلَمْرَأَ  َأْن   َْ

دادم که بر ینه به زن دستور مژز بود، هرآژر خدا جایاگر سجده بر غ 3؛ِلَّزْوِ َها
ف عوامل اختالف در ژتر ف، از م میطرف یخودخواه« شوهرش سجده کند.

ها، از جمله خانواده، سبب  ، در همه عرصهیهاست. خودخواه خانواده
شود؛ چراکه  یف میزوج ژیموجب جدا یشده، گاه یو بداخالق یناهنجار

ل ژطرف مقابل قا یاحترام الزم را برا یگرژف، در برخورد با دیک از زوجژهر
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ف ژباشد. در ا یف میاز زوج یرژ یز غرور و خودخواهیف امر نژل ایست و د ین
ده گرفته، ژو گذشت، رفتار خودپسندانه شوهر را ناد یتواند با فروتن یان، زن میم

گونه، در پرتو تواضع و حفظ حرمت شوهر، به  فژد و اژنما او را متوجه اشتباهش 
کند؛ چراکه واکنش  شتر آمادهیتالش ب یرا برا یده، ویبخش یو انرژ ژیاو توانا

ف نرته ژز بارها به ایباشد. در اسالم ن یبخش م ی، انرژیمثبت در برابر کنش منف
در   احترام است. امام صادقق تواضع، ژاز مصاد یرژد شده است. یتأک

که به شوهرش  یهر زن»د: ژفرما یگذاشتف زن به شوهر خود م خصوص احترام
امام  8«احترام بگذارد و آزارش نرساند، خوشبخت و سعادتمند خواهد بود.

َبُبل  ِ َهاُ  اْلَمْرَأِ  ُحْسُن »ز فرمود: ین  یعل ِّ  یشوهردارج اد زن، خوب 2؛ال
ر یشود، تأث یشوهرش قائل م یکه زن برا یف احترامژتر کوچک ی؛ حت«است.

 گذارد.یم یدر روح و روان او بر جا یا ستهژشا
گر ژردژز نموده، نسبت به یپره ید از خودخواهژف اساس، زن و شوهر باژبر ا

َلی »د: ژفرمایم  یتواضع داشته باشند. امام عل ََ ِمن أقَبِح الِ بِر ُتَ ِبُر الّرُ ِل 
و تربر، آن است که انسان  یف نوع خودخواهژتر زشت 4؛َعِحِمِه َوَأِناِء ِ نِسهِ ِذى 

، چنان یف آفت اخالقژا« د.ژرانش تربر نماژخانواده و نزد یشان و اعضاژبا خو
ک ژر ژشود با فرد خودخواه زیحاضر نم یکند که هرگز کس یجاد مژنفرت ا

، مثل یاخالق بیچ آسیه»فرمود:   ید. امام علژنما یسقف زندگ
  3«کند. یجاد نمژو تربر، بغض و نفرت ا یخودخواه
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 چشمی وهم . پرهیز از چشم8
ده ژاست. گاه د یچشم وهم ها، چشم خانواده یاز عوامل فروپاش یرژ

شود که  یجاهالنه، موجب م یچشم وهم جا و چشمیب یها شود که رقابت یم
ش را بدون ژخو  یسطح زندگ کنند و سه ژگران مقاژزنان همواره همسر خود را با د

توانند  یرو، نم فژخود بسنجند. ازا یذات یها ژیو توانا یتوجه به قدرت ماد
دست وجود دارد و معمواًل  یداشته باشند؛ چراکه همواره دست باال یآرام یزندگ

 که از او جلوترند، برسند.  یتوانند به کسان ینم یها در مسابقات ماد انسان
و »کرده است:  ین  یچشم وهم ها را از چشم انسانف ج ت، قرآن یبه هم

م، ژااز آنان داده ژیها که به گروه یماد یها هرگز چشمان خود را به نعمت
 یم و روزژیازمایاست تا آنان را در آن بیدن یها و مظاهر زندگ ن ا شروفهژفرف. ایم

به ما مسلمانان  یاسالم یهاآموزه 8«دارتر است.ژپروردگارت، ب تر و پا
، به یشرر نموده، در مسائل ماد یا   ژیها وسته در مقابل نعمتیآموزد که پ یم

ها  یچشم وهم ش را با چشمژم و هرگز افرار خویتر از خود نگاه کن فژیطبقات پا
 ی، همواره به کسانیویدن یدر زندگ»د: ژفرما یم  م. امام صادقژمشّوش نساز

ان ژپا یها و ا طاف ب از تو دارند؛ تا در مقابل نعمت یتر فژیپا  نگاه کف که رتبه
قرار  یا   یها ش نعمتژسته افزاژو خود را شا یگزار باشخداوند، شاکر و سپاس
 2.«یخود جذب کن یرا به سو یداده، جود و بخشش ا  

 مداری . قناعت9
هسـتند کـه  یمحـدود یهـا تیها و ظرف یتوانمنـد یف دارایهرکدام از زوج

 یهـایمنـد و ب ـره یو اقتصـاد یاجتمـاع یهـا هژاند در پرتو همان سرما رفتهژپذ
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کـه در  ژیرو، تقاضـاها فژـکننـد. ازا یک سقف زنـدگژر ژ، در زیو روان یاخالق
ــدگ ــول زن ــو یط ــهر یاز س ــژ ــادر م ــان ص ــود، با یک از آن ــش ــدودهژ  د در مح

، یآنـان فراتـر از تـوان مـا  یهاف باشد و چنانچه درخواستیطرف یهایتوانمند
ت و آزار هـر دو ژطرف مقابل باشد، موجب فشار و اذ یا علمژو  ی، جسمیروح

ل: یـخود از قب یها ار مناسب است که همواره به داشتهیف، بسژبنابرا»خواهد شد. 
 یها شـند و بـر نداشـتهژندیو آرامـش، ب یمنـد، فرزندان، اشتغال، عـزتیسالمت

ــو ــهژخ ــد. توج ــرت نخورن ــانواده ش حس ــه خ ــاب ــا یه ــت در  فژیپ ــت، دق دس
ــا ژــگــران، عــدم ژد یخــانوادگ یهــا هــا و بحرانتیــمحروم ا کــاهش ارتبــاط ب
ف خواهـد یگرا و امثال آن، موجب کاهش توقعات طـرف مرفه و تجمل یهاخانواده

، از یشـماریبـ یها باشند که نعمت ید همواره شاکر خداوندژها باشد. خانواده
ف باورنـد کـه زرق و ژـبـر ا یده اسـت. برخـیآنان بخش ات را بهیجمله نعمت ح

کـه  یآنان اسـت؛ درحـا  یگر، نشان از خوشبختژد یها خانواده یزندگ یها برق
و  ی، روشـنیظـاهر یهـاف زرق و بـرقژـا یجـانان آرزو دارند، به ژاز ا یاریبس

 8«داشتند. یباطف و آرامش خانوادگ یصفا

 . بخشش و عذرپذیری11
و  یاموزد، م ارت عذرخواهیب ید در زندگژکه انسان با یژها از م ارت یرژ

اموزد که ید بژک همسر، هم باژف معنا که ژگران است؛ به اژرش عذر دژز پذین
رد ژطرف مقابل را بپذ یخواه نره چگونه معذرتژکند و هم ا یچگونه عذرخواه

 ، نشانهیو نسبت به همسر خطاکار خود، گذشت داشته باشد. اصواًل عذرخواه
 یدر زندگ ی، هر انسانر از معصومانیت شخص است. در واقع، به غیعقالن

ها و اشتباهات  د از  غزشژف، بایرو، زوج فژشود. ازایدچار  غزش و خطا م
                                                           

 .11، ص نقش خانواده در پیشگیرى از انحرافات. نحوی، 5
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ان، ب تر یف مژرا بر خود دشوار نسازند. در ا یند و زندگژنما یپوش گر چشمژردژ
رش ژخود گذشته، با پذشوهر  یشقدم شوند و از خطاهایف امر پژاست زنان در ا

زن »د: ژفرمایم ها خاتمه دهند. رسول اکرمیشوهر، به ناراحت یعذرخواه
 یاگر اعضا» 8«بخشد. یش را نمژرد و خطاهاژپذیبد، عذر شوهرش را نم

گر را ژردژ یند و خطاهاژنما یریگ گر سختژردژبخواهند نسبت به  خانواده
 2«را تجربه خواهند کرد. یف زندگژبدتر اژپاشد یآن ا از هم م یدنبال کنند، زندگ

اْلُبْذَع َوََل   ََل َیْقَبُل   َمْن   َشُر الّناِ  : » ف خصوص فرمودهژز در این  یامام عل
رد و از ژگران را نپذژد یاست که عذرخواه یف مردم، کسژبدتر 4؛الّذْنب  ُیِقيُل 
 یانسان یاز رفتارها یرژ، یرش عذرخواهژرو، پذ فژازا« آنان نگذرد. یخطا

ف امر م م شده است. ژبه ا یفراوان هیز توصیارزشمند است. در اسالم ن
ق در یعم یها جاد کدورتژاز ا  از همسر بعد از خطا و اشتباه، یعذرخواه

 شود.  یشتر نسبت به همسر میکند و موجب محبت ب یم یریجلوگ یزندگ

 سخن پایانی

 یان خانواده به شمار رفته، چگونگیبنه ید علژف ت دژتر امروزه طالق، م م
، ید. از طرفژآ یم م به شمار م یها تژط خانواده، از او ویمقابله با آن در مح

ک ژاست. نخست،  یانسان  ابعاد جامعه یبه تعداد تمام یجوانب یده داراژف پدژا
سازد؛  یخانواده را دگرگون م یاعضا یاست و تعامل اجتماع یده اجتماعژپد

ران ژتن ا بر نوع روابط دو انسان، بلره فرزندان، بستگان، دوستان و نزد نهچراکه 
آورد. یف افراد به وجود مژف ایرا در تعامل ب ژیهاتژز اثر گذاشته، محدودیآن ا ن

                                                           
 .941، ص 804، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 .98، ص آيین همسردارى. ابراهیم امینی، 0
 .881، ص 3، ج تصنیف غررالحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 9



   969   نقش زن در کاهش طالق

ک ژعنوان  خانواده به یدگیپاش که به از هم یاست اقتصاد یا دهژنره پدژدوم ا
 انجامد. یم یواحد اقتصاد

ت اثر یت جمعیک طرف، بر کّم ژاست که از  یطالق، معضل ف،ژگذشته از ا
خانواده را از هم  یعنژد مثل، یتو  یگذارد؛ چون تن ا واحد مشروع و اساس یم
شود  یت اثر دارد. چراکه موجب میت جمعیفیگر، بر کژد یپاشد و از سو یم

د، اژل جامعه گردند که به احتمال زژخانواده تحو یها محروم از نعمت یفرزندان
 اند.  ک جامعهژ یاحراز مقام ش روند یط الزم براژفاقد شرا

ف و قابل توجه است، بلره از ژآفر مشرل یدگاه فردژتن ا از د پس، طالق، نه
م م و  یز، موضوعین یتیجمع یو حت ی، اقتصادی، فرهنگینظر اجتماع

در حوزه  یک مشرل جدژاز  یباشد. در مجموع، طالق، نماد یاثربخش م
، از سطح یف مشرل ارتباطژف افراد است. ایح بیسا م و صح یها ارتباط

ز گسترش یتر به جامعه ن عیشود و در عرصه وس یخانواده شروع م یعنژکوچک، 
از  یمیعنوان ن رو، زنان به فژد. ازاژنما یرا مختل م یابد و ارتباطات انسانژیم
ف معضل ژاز بروز ا یریدر جلوگ یا ار سازندهیتوانند نقش بسیاجتماع، م  ررهیپ

رند که یش گیرا در پ ژی، راهرارهایت و هوشمندژسوز داشته، با درا خانمان
 یارتباط یهااز م ارت یریگند و با ب رهژغلبه نما یبر مشرالت زندگ یراحت به

دند، با ژاز شوهر خود د ژیشوهر را برآورده سازند و اگر خطا یازهایسا م، تمام ن
 پوشند.  کنند از اشتباهات او چشم یرفته، سعژعذر او را پذ یمنش بزرگ
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 ب. مقاله:
 «.مسـلمان زنان ا گوی زژنب، حضرت»منش، محمدحسف و مرتضی اشرافی.  ا  ی .1

ـ  1ش: 8411زمسـتان، 81شـماره  سـال پـنجم، شیعه، بانوان فصلنامه علمی و تروژجی
81. 
 کوفه در زژنب حضرت خطبه تحلیل»قزوژنی.  اژشانی، طاهره و معصومه نعمتی .2
فصلنامه تخصصی مطا عات قرآن و حـدژث سـفینه، سـال «. گفتار کنش نظرژه اساس بر

 .18ـ  91ش: 8434، زمستان 31دوازدهم، شماره 
مقاالت سیمای خانواده در برگرفته از مجموعه «. طالق عاطفی»جباران، محمدرضا.  .3

 903ش: 8433اسالم، قم: بوستان کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه(، 
 .941ـ  
ب ـار  ، 89، شـماره  ط ـورا«. زژنـب حضرت رفتاری ا گوهای»خلجی، حسف.  .4

 .880ـ  34ش: 8438
 های خطبه تحلیلی بررسی»نژاد، م دی، آذر تاجور و سیاوش پورط ماسبی.  سبحانی .5

فصـلنامه علمـی و «. کشور و تربیت تعلیم نظام به راهرارهاژی ارائه و زژنب حضرت
 .80ـ  41ش: 8411زمستان  ، 81شیعه، شماره  تروژجی بانوان

 ن ضت در نرم جنگ نمونه مدژر ،زژنب حضرت»رضا.  محمد ا دژف، سید عالء .6
زمسـتان  ، 41کـوثر، شـماره  حـدژث و قـرآن فصلنامه مطا عـات علـوم«. عاشورا قرآنی

 .43ـ  91ش: 8413
 حضرت تربیتی های روش و عملرردها مبانی،»نقی و سمیه خورشیدی.  فقی ی، علی .7

ـ  1ش: 8438پـاژیز  ، 8شماره  تبلیغی، پیش فصلنامه علمی تخصصی تربیت«. زژنب
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جـان ژعلل طالق در استان آذربا یبررس»فوالدی، اصغر و نوژده شاه نعمتی گاوگانی.  .8

، سال یو مطا عات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسانیفرهنگ یپژوه جامعه«. زژـ تبر یشرق
 ش. 8433ششم، شماره دوم، تابستان 

 با زژنب حضرت علمی زندگی سبک واکاوی»مروتی، س راب و زهرا منصورزاده.  .9
 سـراج حـدژث و قـرآن فصلنامه تخصصی مطا عات علوم«. حدژث و قرآن به روژرردی

 .831ـ  891ش: 8434، ب ار 83منیر، شماره 
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 .18ـ  31ش: 8413، خرداد 4، شماره 31اسالم، سال 
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