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 الفباي زندگي

 

 ( آشنایى با اصول و عوامل تحكیم خانواده )

 

    جواد محدثي: نویسنده 

 

 

 پیشگفتار

 

 یم بسم هللا الرحمن الرح

 كیست كھ نخواھد زندگى سعادتمندانھ داشتھ باشد؟

كامیابى و سعادت ، گمشده و مطلوب ھمگان است ، لیكن اینكھ كامیابى بھ چیست و سعادت در چیست و چگونھ بھ 

 . دست مى آید، سؤ الى است كھ ذھن بسیارى را بھ خود مشغول ساختھ است

ترام ، قدر شناسى و ھمكارى ، حق شناسى و مراعات حقوق اگر زندگى ، برخوردار از صلح و صفا، محبت و اح

اما اگر زندگیھا از روح تفاھم و . و ادب و آداب شایستھ باشد، براى افراد، بھشتى دوست داشتنى پدید مى آورد

معرفت و وفا تھى باشد و نزاع و كشمكش و كینھ و كدورت و خود خواھى و خود محورى بر آن سایھ افكند، 



 ! خواھد بود، فرساینده روح و شكنجھ گر وجدانجھنمى بیش ن

تا مى توان زندگى را بھ بھشتى مطلوب تبدیل كرد، چرا زیستن در جھنمى سوزان ؟ و تا مى توان با ھمدلى و صفا 

 و معنویت ، زندگى مشترك را آراست ، چرا اختالف و درگیرى و جدایى ؟

روح . ى آیند، بزرگ مى شوند و آداب اجتماعى مى آموزنددر سایھ زندگى مشترك زن و شوھر، فرزندان بھ دنیا م

تربیت فرزندان شایستھ و با شخصیت و مفید بھ حال . و جان و فكر كودكان ھم در ھمین كانون شكل مى گیرد

بر عكس ، بى توجھى بھ تربیت فرزند، نسلى فاسد، بى . زندگى است   جامعھ ، آبرو بخش والدین و زینت بخش 

. زار پدید مى آورد كھ مایھ رنج روحى و بى آبرویى پدر و مادر و عامل انحطاط جامعھ مى شودھویت و مردم آ

 .باز خواست خداوند در قیامت نسبت بھ این سھل انگارى در تادیب ھم بھ جاى خود

ین و كانون خانواده ، ھم مى تواند مھد انسان سازى باشد، ھم مى تواند كانون بحران گردد؛ تا رفتار و منش والد

اھتمامشان بھ مسائل مھم و حیاتى زندگى چقدر باشد و با بزرگ و كوچك و افراد خانواده و فامیل چگونھ برخوردى 

 .داشتھ باشند

 درسھاى زندگى را چھ زمان باید آموخت ؟

بسیارى پس از سپرى شدن عمر و در سن پیرى ، با تجربھ ھاى تلخ و شیرین یك عمر، در مى یابند، كھ چگونھ 

د زیست و چگونھ باید معاشرت كرد و چگونھ باید فرزند تربیت كرد و تدبیر امور زندگى را بر چھ پایھ اى باید بای

 . دیگر فرصت زیستن و مجال بھ كار بستن تجربھ ھا نیست... استوار ساخت ، ولى 

 . داشتاگر تجربھ ھا را در آغاز زندگى داشتھ باشیم ، حیاتى پربارتر و سعادتمندانھ تر خواھیم 

اصول اولیھ زندگى برین چیست و الفباى حیات برتر و زندگى مشترك و معاشرت شایستھ كدام است ؟ و روش 

 مردم دوستانھ و خدا پسندانھ چیست ؟

بھ یقین در متون و منابع و  .آنچھ در این مختصر مى خوانید، چیزى جز الفباى اولیھ زندگى سعادتمندانھ نیست 

ى فراوانى با الھام از مكتب وحى و تعالیم قرآن و عترت آمده است كھ مى سزد آنھا را كتب مفصل تر، رھنمودھا

 . بیاموزیم و بھ كار بندیم

طى ده شماره در مجلھ پیام زن منتشر شد، راھگشاى كامیاب زیستن  79امید است الفباى زندگى كھ نخست در سال 

و فراز و نشیبھاى زندگى در پیش است و آشنایى با  براى ھمگان ، بویژه زوجھاى جوان باشد كھ در آغاز راھند

 .آیین بھزیستى و مردم جوشى و سالمت خانواده ، ضرورى تر

 80جواد محدثى فروردین  -قم 

 

 نھاد خانواده و سازندگي ھاى ازدواج: بخش اول 

 

 نھاد خانواده



موعھ پدید مى آورد و آنان را بھ انسانھا، گر چھ واحدھاى جدا از ھم اند، اما عوامل مختلفى از این آحاد، مج

 .شكلھاى مختلفى با ھم و مرتبط با یكدیگر مى سازد

 .خانواده ، یكى از این گونھ مجموعھ ھاست و از مقدس ترین نھادھاى اجتماعى و پیوند دھنده افراد بھ شمار مى آید

واقع ، زیر ساخت پدید آمدن این آنچھ افراد را وادار مى سازد كھ با ھم زندگى مشترك و جمعى داشتھ باشند و در 

گونھ نھادھا نیاز متقابل آنان است ، چھ در مسایل فكرى و حل مشكالت اجتماعى خود، چھ در مسایل و زمینھ ھاى 

 . اقتصادى و اشتغال و معیشت ، و چھ از نظر روحى و عاطفى و غریزى

سانھاست ، ھم روحیھ تعاون و ایثار را زنده و بنیان نھادن نھاد خانواده ھم تامین كننده نیازھاى روحى و عاطفى ان

رمز و راز تاكید شدید اسالم بر ازدواج نیز در . تقویت مى كند و زمینھ ساز بروز استعدادھاى انسان مى گردد

در بیان نورانى . ھمین نكتھ نھفتھ است ، زیرا با این برنامھ ، انسانھا حیاتى فطرى تر و رو بھ كمال ترى مى یابند

 : ازدواج بھ عنوان محبوب ترین بنیاد نزد خداوند بھ شمار آمده است ( صلى هللا علیھ و آلھ(سول حضرت ر

 .(1(ما بنى بناء فى االسالم احب الى هللا عزوجل من التزویج 

در حدیث دیگرى از آن حضرت ، ازدواج بھ عنوان آبادى یك خانواده ، و در مقابل آن ، طالق بھ عنوان ویران 

ضمن تاكید و تشویق بر ) صلى هللا علیھ و آلھ (در این حدیث ، رسول خدا . ھ با جدایى بیان گشتھ است شدن یك خان

در اسالم ، ھیچ چیز نزد خداوند محبوب تر از خانھ : ازدواج و عھده دارى زندگى و مخارج یك زن ، مى فرماید

وردگار، نكوھیده تر از آن نیست كھ خانھ اى در مقابل ، ھیچ چیز نزد پر. اى كھ با ازدواج ، آباد مى شود، نیست 

 :در اسالم ، بھ وسیلھ ، ویران گردد

ما من شى ء احب الى هللا عزوجل من بیت یعمر فى االسالم بالنكاح ، و ما من شى ء ابغض الى هللا عزوجل من 

 .(2(بیت یخرب فى االسالم بالفرقة یعنى الطالق 

انواده ، انگیزه اى است كھ دو انسان را در سایھ ازدواج ، بھ ھم پیوند مى البتھ مھمتر از اصل این نھاد و تشكیل خ

نھاد خانواده با آنكھ مقدس و معنى بخش زندگى و آرامش بخش روح و سالم . دھد و زندگى مشترك آغاز مى شود

ناسالم و غیر كننده اخالق و نگھدارنده دین و تامین كننده خال روحى است ، اما اگر غفلت شود، یا انگیزه ھاى 

متعالى در آغاز كار وجود داشتھ باشد، یا توان مدیریت نسبت بھ این نھاد، ضعیف باشد، یا بنابر تفاھم و ھمدلى دو 

روح و دو فرد و گذشتن از برخى خودخواھیھا نباشد، ممكن است این كانون یا از ھم بپاشد و این بنا دچار زلزلھ 

 .یوستھ بحرانى و رنج آفرین باشداختالفات و تنشھاى ویرانگر شود، یا پ

 از كشش ، تا تنش

 

این جذب . از مظاھر رحمت و حكمت الھى ، بھ ودیعت نھادن میل و جذبھ در زن و مرد، نسبت بھ یكدیگر است 

در . كردن و جذب شدن ، شیرازه این نھاد را مستحكم مى سازد و افراد پراكنده را بھ صورت مجموعھ در مى آورد

شكل خاصى از این جذب و انجذاب میان دو جنس مخالف وجود دارد كھ در نتیجھ آن ، وقتى رابطھ ازدواج نیز، 

 .زناشویى و ازدواج پدید مى آید، آن دو روح تشنھ و مضطرب و ناآرام ، بھ ثبات و سكون و آرامش مى رسند

اید و رشد است ، در قرآن زوجیت عمومى كھ در ھمھ پدیده ھا وجود دارد و عامل حركت ، نشو و نما و بقا و تز



 : كریم نیز مورد اشاره است

در جاى دیگر بھ نكتھ آرامش و سكون و مودت میان دو . ما شما را جفت جفت آفریدیم ) 3(،)و خلقناكم ازواجا)

 : ھمسر اشاره شده است كھ از نشانھ ھاى قدرت و حكمت پروردگار است

 ؛)4(ا الیھا و جعل بینكم مودة و رحمة و من آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنو

از نشانھ ھاى خداست اینكھ براى شما از خودتان جفتھا و ھمسرانى آفرید، تا در كنار آنھا آرامش یابید و میان شما 

 .دوستى و رحمت قرار داد

آورد،  ھستھ اولیھ این كانون مودت ، انس و رحمت و آرامش ، زن و مرد است و آنچھ این آثار را بھ بار مى

دختر و پسرى كھ تصمیم مى گیرند براى پى نھادن یك زندگى مشترك ، دست در . انگیزه و ھدف از ازدواج است 

دست ھم و دل در گرو عشق یكدیگر بگذارند، باید خرد ورزى ، آینده نگرى ، حیات عقالنى ، مسؤ ولیت پذیرى ، 

 . استحكام بناى خانواده استتعاون و ھمدلى را از یاد نبرند، كھ اینھا عوامل قوام و 

گر چھ بھ لطف خدا، پس از ازدواج و تحقق علقھ ھمسرى ، میان زوجین مودت و رحمت ایجاد مى شود و دو 

انسان غریبھ و ناآشنا، چنان بھ یكدیگر دلبستھ و وابستھ مى شوند كھ گویا سالیان دراز، با ھم بوده و زیستھ اند، ولى 

ین ھم بسیار است و شیطان و اخالق شیطانى انسان ، گاھى آتش افروزى مى كند و عوامل تفرقھ آور و جدائى آفر

 آرامش را از خانھ و خانواده مى گیرد

 .و آن كشش اولیھ ، بھ تنش و رویارویى و تخاصم و تفرقھ مى انجامد

پایگاه نزاع و  اگر ھشیارى ، متانت و تدبیر نباشد، ھمین كانون محبت و گرمى ، بھ كانون بحران و مركز فتنھ و

كشمكش تبدیل مى شود و آفات و پیامدھاى آن ، چھ بر تداوم زندگى مشترك ، چھ بر انسانى بودن رابطھ زوجین و 

چھ بر اخالق و روح فرزندان خانواده ، آثار تلخ و سوء بسیارى بر جاى مى گذارد كھ بھ این آسانى ھم زدوده نمى 

این كانون رافت و ھمدلى باز كرد، زوجین بھ جاى آنكھ مكمل وجود  وقتى شیطان ، جاى پایى براى خود در. شود

بر اساس ھمین حساسیت و بھ لحاظ . ھم و سایھ امن و آرام یكدیگر و پناه ھم باشند، از ھم تنافر و گریز پیدا مى كنند

ا بر پایھ ھاى زمینھ ھاى بحران در این كانون ، باید بھ نھاد خانواده بھ چشمى دیگر نگریست و زندگى مشترك ر

عقل و شرع بنا نھاد، تا این نھاد، دیرپا و مستحكم شكل بگیرد و دوام یابد و شادابى و نشاط و امید، رنگ زیباى این 

 .نھاد مقدس گردد

 . زندگى ، تالشى براى رویاندن بذر وجود و شكوفاندن غنچھ فطرت در مزرعھ حیات است

 . داجویى استآرامش روح ، در زندگى آمیختھ بھ معنویت و خ

زندگى ھشیاران ، اندیشھ درباره سرمایھ و سود ماندگار و نتیجھ اخروى است ، سرمایھ شان امید و ایمان و 

 . سودشان آرامش روح و روان است

 ! نیمھ اول بھ امید نیمھ دوم ، نیمھ دوم بھ حسرت نیمھ اول: زندگى غافالن بھ دو بخش تقسیم مى شود

 گذرد، بى آنكھ بھ بلوغ انسانى برسیم ؟آیا حیف نیست كھ زندگى ب

كیستم ؟ كجایم ؟ از كجا آمده ام ؟ بھ كجا مى روم ؟ سرانجامم چھ خواھد شد؟ : كسى كھ بھ سؤ الھاى مھمى ھمچون 

 !نیندیشد و پاسخى روشن براى آن نیابد، نابالغ است ، ھر چند ھفتاد سال عمر كرده باشد... و 



 ؟ چھ قدر از عمرمان پایگاه خداست

 ... و چھ قدر از آن چراگاه شیطان ؟

 سازندگیھاى ازدواج

 

وقتى نھادى مانند خانواده قداست یافت ، كمك بھ پى ریزى آن نیز مقدس خواھد بود، چھ از سوى خود دختر و پسر 

ز باشد، كھ حاضر شوند دوش خود را زیر بار مسؤ ولیت خانواده قرار دھند، چھ از سوى پدر و مادر باشد، و چھ ا

سوى بستگان ، آشنایان و نیكوكارانى كھ بھ ھر نحوى در شكل گیرى یك زندگى مشترك و بر پایى این خیمھ عفاف 

 :تاءثیرات مثبت ازدواج را مى توان این گونھ برشمرد. و ایجاد تسھیالت آن بكوشند و ھمكارى كنند

عتماد بھ نفس مى شود و او را از ازدواج ، مایھ آرامش فكرى و روحى جوان و احساس شخصیت و ا: آرامش  -1

بى عارى و بیكارى و بى برنامگى و ناامیدى مى رھاند و جلوى برخى گناھان را مى گیرد و موجب صیانت 

 : نیز فرموده است) صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر اكرم . روحى و اخالقى جوان مى شود

 ؛)5(من تزوج فقد احرز نصف دینھ فلیتق هللا فى النصف الباقى 

ھر كس ازدواج كند، نیمى از دین خود را نگھ داشتھ است ، پس در نیمھ باقى مانده ، از خداوند پروا كند و تقوا 

 .بورزد

وقتى اصل ازدواج تا این حد مھم ، كارساز، گناه سوز، مصلحت آفرین و مفسده زداست ، كمك بھ آن نیز اھمیت 

فراھم كردن مقدمات و زمینھ آن ، یك تكلیف محسوب مى شود و  مى یابد و براى پدر و مادر، تالش در این راه و

زدودن موانع و برطرف كردن دشواریھاى ازدواج ، و ترویج آسان سازى ازدواج و آسان گیرى در این زمینھ بھ 

 .عنوان یك فرھنگ عمومى ، وظیفھ بھ شمار مى آید

در نتیجھ ، . حس مى كند و مسؤ ول نمى شناسدكسى كھ ازدواج نكرده است ، خود را آزاد : احساس مسؤ ولیت  -2

این تعھد . اما با ازدواج ، بار اداره زندگى را بر دوش مى كشد. استعدادھا و خالقیتھاى انسانى او ھم بروز نمى كند

كال ھر نوع مسؤ ولیت پذیرى ، انسان را بھ تالش و آشكار ساختن استعداد و . و احساس مسؤ ولیت ، سازنده است 

 .ى خویش وا مى داردتوانای

از سوى دیگر، حسابگرى ، نظم ، برنامھ ریزى و بھ تعبیر روایات ، تقدیر معیشت الزمھ بھ : برنامھ ریزى  -3

 . دوش كشیدن تعھد اداره یك زندگى مشترك و تاءمین ھمسر و فرزندان و تربیت شایستھ اوالد است

ق ، براى خود انسان نیز مایھ آبرو و حیثیت اجتماعى است ، از آنجا كھ تربیت نسلى با ایمان ، مؤ دب ، سالم و موف

 .این رسالت سنگین نیز بھ نوع دیگرى تواناییھاى شخص را بھ مرحلھ ظھور و بروز مى رساند

. این نوعى سازنده است  .ازدواج ، سبب مى شود كھ حقوق متقابل میان دو انسان پدید آید: حق شناسى  -4

ندھاى فامیلى ، دامنھ این حقوق و وظایف اخالقى و اجتماعى را گسترده تر مى سازد و ارتباطھاى خانوادگى و پیو

 .سامان بخش روابط انسانى مى گردد

ایجاد بستر مناسب و انگیزه قوى تر براى تاءمین معاش و در آمد، از آثار مثبت دیگر ازدواج : تالش معاش  -5

دواج زد و الزم است كھ شرایط اقتصادى و تواناییھاى گرچھ نباید بى حساب و بدون سنجش دست بھ از. است 



مالى ھم لحاظ شود، ولى وعده خداوند نیز نباید فراموش كرد كھ قول داده است تنگدستى را بھ غنا تبدیل كند و 

پس ایجاد روحیھ توكل و اعتماد بھ لطف الھى ، بعد مثبت دیگرى از تشكیل . جایى براى بیم از فقر باقى نگذارد

خداوند متعال ، ضمن دستور بھ ازدواج با دختران و جوانان شایستھ و صالح و كنیزھاى مناسب . ده است خانوا

 :ھمسرى مى فرماید

 ؛)6(ان یكونوا فقراء یغنھم هللا من فضلھ و هللا واسع علیم 

سعت بخش و چنانچھ تنگدست و فقیر باشند، خداوند آنان را از فضل خویش بى نیاز و توانگر مى سازد، خداوند و

 . داناست

 :روایت است كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (از پیامبر اسالم 

ان یكونوا فقراء یغنھم هللا من : فقد ساء ظنھ باr عزوجل ان هللا عزوجل یقول ) الفقر(من ترك التزویج مخافھ العیلة 

 ؛)7(فضلھ 

اگر فقیر باشند، خدا از : شده است ، خدایى كھ فرماید كسى كھ از بیم فقر و تنگدستى ازدواج نكند، بھ خداوند بدگمان

 .آنان را بى نیاز و غنى مى سازد  فضل خویش 

اینكھ ازدواج ، مایھ رونق وضع اقتصادى زندگى مى شود، ھم لطف و نظر الھى را مى سازند كھ رزاق است و بھ 

صادى و معیشتى ، رزق را ھم افزایش تناسب نیاز معیشتى ، رزق را ھم افزایش مى دھد، ھم تالش تولیدى و اقت

مى دھد، ھم تالش تولیدى و اقتصادى و معیشتى انسان مى افزاید، چون بھ ھر حال براى تاءمین زندگى باید بیشتر 

توصیھ شده كھ ازدواج كنید، زیرا كھ براى شما ) صلى هللا علیھ و آلھ (از این رو در حدیث رسول خدا . كار كند

 :. روزى آورتر است

 (8.(تخذوا االھل فانھ ارزق لكم ا

كمك بھ ازدواج جوانان و تشكیل خانواده ، كمك بھ ساختن شدن انسانھاى مسؤ ولیت پذیر، مدیر و صالح است و 

 . یكى از راه ھاى عمده و موفق مبارزه با گناه در جامعھ ، تسھیل ازدواج است

سازد، ھم روشنگر راھى براى آنانى است كھ در  این ، ھم تكلیف والدین و افراد خیر و توانمند را سنگین مى

با تقویت و . اندیشھ صالح و سالمت قشر جوان جامعھ اند، ھم وظیفھ خود جوانان را در این زمینھ روشن مى كند

ترویج و تسھیل این سنت نبوى ، بھتر مى توان با منكرات مقابلھ كرد و سدى در برابر ھجوم فساد فرھنگى بیگانھ 

 .پدید آورد

 

 سالمت خانواده: بخش دوم 

 

 

از نھاد خانواده و مقدس بودن تشكیل آن و كمك بھ برپایى این خیمھ عفاف گفتیم ، و از اینكھ قانون زوجیت عمومى 

ازدواج ، . و كشش متقابل ، بھ برپایى این خیمھ كمك مى كند و اگر تدبیر نباشد، این كشش بھ تنش مى انجامد



وح تعاون و احساس مسؤ ولیت را بر مى انگیزد و وعده الھى ھم بھ توسعھ رزق سازنده و رشد دھنده است و ر

 . براى اقدام كنندگان بھ ازدواج ، این سنت نبوى است

 معیار گرایى

 

چنین ھم نیست كھ ھر كس ھمسرى برگزیند، مى تواند او را . چنین نیست كھ ھر كس ازدواج كرد، سعادتمند شود

دلیل آن ھم وجود آتشھاى اختالف و زبانھ ھاى كینھ و كدورت در خانواده ھاى  .بھ سعادت و خوشبختى برساند

 .كشیده مى شود... بسیارى است كھ گاھى ھم پایشان بھ شكایت و دادگاه و پرونده و 

مھمتر از تشكیل خانواده ، داشتن خانواده اى سالم ، استوار، پاك و عاطفى و داشتن ھمسرى ھمدل و ھمزبان و 

خانواده ھایى كھ پس از تشكیل ، خیلى زود از ھم مى پاشد و طوفان اختالف ، ریشھ آن را . درد است ھمراه و ھم

لرزانده و سقف آن را فرو مى ریزد، یا از ھمان آغاز، میان زن و شوھر و اقوام و بستگان دو طرف ، مسالھ بوده 

نادیده گرفتن خطاھاى كوچك و ضعفھاى  است ، یا در اثر لجاجتھا، خودخواھیھا، نبودن روحیھ گذشت و ایثار و

اگر از . ناچیز، مسایلى بروز مى كند و رفتھ رفتھ بزرگ مى شود و مشكالت ، عرصھ را بر زندگى تنگ مى سازد

 .آغاز، بناى ازدواج ، سالم نھاده شده باشد، این گونھ بحرانھا یا ھرگز یا دیر بھ سراغ خانھ مى آید

مطلوب ، از ھمان آغاز ازدواج ، از ھنگام خواستگارى و وصلت با خانواده دیگر ھستھ اولیھ یك خانواده سالم و 

 . شكل مى گیرد و ریشھ آن ، شناختن و داشتن معیارھاى مكتبى در انتخاب ھمسر است

ھمسر ایده آل كیست ؟ خصوصیات یك زن یا شوھر خوب كدام است و با كدام معیار باید سراغ انتخاب شریك رفت 

است یك خواستگار براى ازدواج ، آرى گفت ؟ و این آرى گفتن ، كھ گاھى بلكھ اغلب ، یك زندگى ، یا بھ درخو

 مادام العمر را بر دوش انسان مى گذارد، باید با در نظر گرفتھ چھ ویژگیھایى باشد؟

 نجابت و دیانت

 

. رى در ھمسر گزینى است تدین و تقوا، مالك دیگ. وصلت با خانواده ھایى كھ نجیب و شریفند، پسندیده تر است 

پس مالك قرار دادن دیندارى در ازدواج ، نشانھ . ارزش و اعتبار یك مسلمان در دیدگاه مكتب ، بھ دین اوست 

 . اصول گرایى و مكتبى اندیشیدن و مكتبى عمل كردن است

اند كھ مسلمانى و اگر كسى مسلمان و مومن است و در ازدواج ، دنبال ھمتا، ھم شان و كفو مى گردد، البد مى د

ایمان ، رمز و نشانھ آن ھمتایى است و مومن ، كفو مومن است و زنان پاك و عفیف ، الیق مردان با تقوا و پاكند و 

. و در آیات قرآن ، ازدواج با مشرك و كافر نھى شده است ، چرا كھ ھمتاى مومن نیست ) 9(الطیبات للطیبین 

)10) 

 :فرمود) علیھ السالم (امام صادق 

 (11(الكفو ان یكون عفیفا و عنده یسار 

 .(تا بتواند خرج زندگى را تامین كند(كفو و ھمتا در ھمسرى آن است كھ پاكدامن و توانگر باشد 



پس معیار در آرى گفتن بھ ھمسر آینده یا خواستگارى كردن از یك دختر، آن است كھ ھم عفاف داشتھ باشد، ھم 

و امانت مطرح شده است ، در روایتى دین و اخالق معیار قرار گرفتھ است  در برخى احادیث ، دین. قدرت مالى 

 . و بى اعتنایى بھ این معیارھا فساد آفرین دانستھ شده است

 :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا 

 ؛)12(اذا جاء كم من ترضون خلقھ و دینھ فزوجوه و ان ال تفعلوه تكن فتنة فى االرض و فساد كبیر

ه كسى سراغ شما آمد كھ اخالق و دیانت او را مى پسندید، پس با او ازدواج كنید و گرنھ در زمین فتنھ خواھد ھر گا

 .شد و فساد بزرگ پدید خواھد آمد

گر چھ زیبایى و جمال را بھ عنوان یك معیار و ارزش مى توان حساب كرد، اما در صورتى كھ با تقوا، عفاف و 

كسى كھ در ازدواج ، تنھا بھ زیبایى ، یا ثروت یا شھرت توجھ كند و از اصالت  .قرار نگیرد  پاكى در تعارض 

خانوادگى و تربیت و اخالق پدر و مادر و عفاف دختر غافل شود، چھ تضمینى وجود دارد كھ خانواده ھاى محكم ، 

 !استوار و پا برجا پدید آید و این كانون ، پایگاه صفا و محبت شود؟

فرھنگ خودى ما بھ اصول خوبى آمیختھ و بر آنھا استوار است ، اگر . ا نباید نادیده گرفت سنتھاى دینى و ملى ر

در یك خانواده ، ھر چھ نجابت و اصالت . آن را در مقابل فرھنگ بیگانھ ، بھ دیده حقارت ننگریم و كنار نگذاریم 

و تاثیر گذار باشد، نظام و انسجام  و حیا و عفت بیشتر باشد و ھر چھ معیارھاى مكتبى بیشتر حاكم و سرنوشت ساز

 .و قوام آن خانواده نیز، مستحكم تر و بادوام تر خواھد بود

سستى بنیان خانواده ھا را بیشتر در میان كسانى مى توان دید كھ بھ اصول مكتبى و ارزشھاى فرھنگ خودى بى 

 .اعتنا و از آنھا بیگانھ یا گریزان اند

 ھمسر نمونھ

 

ال است كھ ھمسر نمونھ كیست ؟ زن یا شوھر ایده آل و مطلوب ، چھ ویژگیھایى باید داشتھ  براى خیلیھا این سؤ

نھ تنھا در گام نخست و آغاز كار، حتى در مورد كسانى ھم كھ  .باشد؟ از سؤ االت اساسى در گزینش ھمسر است 

احب فرزند نیز شده اند، آشنایى ازدواج كرده اند و مدتى از پى نھادن این بنا و بر پا ساختن این خیمھ گذشتھ و ص

با این شاخص ھا و معیارھا، مناسب و مفید است ، زیرا با عینیت بخشیدن بھ آنھا در زندگى مشترك ، مى توانند بھ 

 .سالمت و استحكام بنیان خانواده خویش ، كمك كنند

و نكوھیده ھمسر  پیش از آنكھ بھ خصوصیات مثبت و ارزشى ھمسر اشاره شود، بد نیست كھ با چھره منفى

در این زمینھ روایات بسیار است و در این احادیث ، . ناشایست ھم آشنا شویم و خانواده ھاى مسالھ دار را بشناسیم 

از ازدواج با فاسق ، بد اخالق ، شراب خوار، عقیم ، احمق و سفیھ ، مجنون ، و دخترى كھ در خانواده بد رشد و 

از : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (جملھ این حدیث مشھور است كھ رسول خدا  نمو یافتھ است ، نھى شده است ، از

چیست ) سبز روییده در مزبلھ (یا رسول هللا ، مقصود از خضراء دمن : پرسیدند. ازدواج با خضراء دمن بپرھیزید

فرومایھ ، بھ بار آمده یعنى زن زیبا رویى كھ در خانواده اى پست و ) 13. (المراة الحسناء فى منبت السوء: ؟ فرمود

 .باشد



ھمچنین از زنان نازا، آلوده ، لجباز، نافرمان ، حقیر و پست در نظر فامیل خود، سركش در برابر شوھر، رام و 

در روایات ... تسلیم در مقابل دیگران ، ناموافق با شوھر، كینھ توز، فخر فروش ، بى پروا از كار زشت ، و 

 . بھ عنوان شرار النساء یاد شده است نكوھش شده و از این گونھ زنان

در مقابل ، بھ ازدواج با دوشیزگان ، زیبا رویان ، فرزند آوران ، عفیفان و نجیبان ، صاحبان اخالق نیكو، دیندار و 

 . تشویق و ستایش شده است... امین ، فرمانبرداران از شوھر و حافظان مال و آبروى ھمسر و 

از جملھ عواملى كھ موجب صالح و اصالح مرد مسلمان مى : روایت است ) ھ و آلھ صلى هللا علی(از پیامبر اكرم 

شوند آن است كھ ھمسرى داشتھ باشد كھ ھر گاه بھ او بنگرد، خوشحال و مسرور شود و اگر از زنش غایب باشد، 

 (14. (حافظ و نگھبان آبرو و حرمت شوھر باشد و اگر بھ او دستورى داد، اطاعت كند

ھیچ مرد مسلمانى پس از اسالم ، بھره اى بیشتر از این نبرده است كھ ھمسرى : دیگر چنین است  و در روایت

مسلمان داشتھ باشد كھ اگر بھ او بنگرد، شادمان شود و اگر فرمانش دھد اطاعت كند و ھر گاه از ھمسرش غایب 

 (15. (باشد، وى نسبت بھ خودش و مال شوھرش ، نگھبان و امین باشد

 (16(من سعادة المرء الزوجة الصالحة ؛ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (ا و رسول خد

 . ھمسر صالح و شایستھ ، از جملھ عوامل خوشبختى مرد است

رھنمود این احادیث ، عبارت از این است كھ از معیارھاى ھمسر خوب ، حفظ عفاف ، مراعات حقوق ھمسر و 

اعات این نكات ، از سوى دیگر بھ قوام و استحكام بنیاد خانواده ھمین عوامل و مر. صیانت از مال و آبرو است 

روابط مناسب عاطفى زن و شوھر با یكدیگر و آن دو با فرزندان و بستگان و حفظ حقوق آنان و . كمك مى كند

 . مراعات وظایف متقابل ، عامل دیگرى براى سالمت خانواده است

 آتش اختالف

 

انس و الفت خانواده مى انجامد و بى توجھى بھ آنھا عامل بروز تشنج و اختالف  بھ كار بستن معیارھاى مكتب ، بھ

و چھ مصیبتى سخت ) 17. (قدر عافیت كسى داند كھ بھ مصیبتى گرفتار آید: سعدى گفتھ است . در خانواده است 

 تر از بروز اختالف در یك خانھ و خانواده ؟ تر و تلخ 

ورداران از آن باید پیوستھ شكر گذار آن باشند و قدر و قیمت خانھ بى صفاى زندگى ، نعمت بزرگى است كھ برخ

چنین محیطھاى گرمى ، بھشتى دنیوى براى فرزندان نیز خواھد بود و طعم شیرین . اختالف و نزاع را بدانند

 .زندگى را بھ آنان خواھد چشاند

ھ طرف مقابل الزم است ، تا دو ھمسر كھ البتھ گاھى برخى بگو مگوھا در حد بیان دیدگاھھا و انتقال سلیقھ ھا ب

شریك زندگى یكدیگرند، از نظرات ، خواستھ ھا، توقعات و كاستیھا و حتى انتقادھا و عیوب خویش آگاه شوند و 

اما تا حدى كھ صمیمیت زندگى . عقده اى در دل نماند و انتقاد حضورى بھ غیبت و بدگویى پشت سر نیانجامد

را بر ھم نزند و براى خود زوجین ، كینھ نیافریند و كودكان را ھم كھ شاھد این گونھ  مشترك و آرامش كانون خانھ

 .مشاجرات یا بحثھاى درون خانگى مى شوند، بھ نگرانى و اضطراب و آشفتگى فكرى و روحى نكشاند

اى ھم اگر زوجین ، اھل منطق باشند و حرفھاى خود را مستدل و در فضایى دور از تعصب و لجاجت و پرخاش بر



بگویند و موضوعاتى را كھ سبب بروز ناسازگارى شده و بحران آفریده است ، ریز و مشخص كنند و براى حل آن 

 .ھمفكرى جدى داشتھ باشند، مطمئنا ھیچ خطرى خانواده را تھدید نمى كند

فانھ مى تواند گفتگوى منص. بسیارى از اختالفھا، ریشھ در سوء تفاھم و بد فھمى از حرف و عمل طرف مقابل دارد

نحوه برخورد با یك مشاجره خانوادگى ، ھم مى تواند آمیختھ بھ صحبتى منطقى و معقول باشد و آن . آشتى آور باشد

اینكھ . مسایل را روشن سازد و گره ھا را بگشاید، ھم مى تواند آن را بھ یك بحران و مشكلھ الینحل تبدیل سازد

د، با دندان باز نمى كنند اشاره بھ ھمین گونھ راه حلھاى صحیح و منطقى گرھى را كھ با دست باز مى شو: گفتھ اند

 .براى معضالت خانوادگى و رفتارى و ارتباطى ھم مى تواند باشد

نباید گذاشت این وضعیت ادامھ  .گفتگوھا و نزاعھاى لطفى ، آسمان خانھ و خانواده را ابرى و بغض آلود مى كند

سر و پیش این و آن ، اوضاع را بحرانى تر مى سازد و پرنده آشتى را از بام و  حرفھاى پشت. یابد و ریشھ بدواند

تا مى توان در خانھ بھ درمان پرداخت ، چرا باید بھ بیرون كشیده شود؟ و تا مى توان . در آن خانھ دورتر مى كند

 خود بھ خاموش كردن شعلھ اقدام كرد، چرا باید دامنھ شعلھ را گسترده تر ساخت ؟

رویاروى و بى واسطھ ، خیلى كارسازتر از آن است كھ پاى بیگانگان و حتى اقوام نزدیك كھ اغلب ، صحبت 

زیرا خطر رسوایى و بى آبرویى و عمیق تر . كارى ھم از آنان در رفع اختالف ساختھ نیست ، بھ میان كشیده شود

 .شدن اختالف ، بیشتر مى شود

، )18) (قوا اءنفسكم و اءھلیكم نارا) :نواده خود را از آتش حفظ كنیداگر قرآن كریم ، فرمان مى دھد كھ خود و خا

ھم حفاظت از آتش دوزخ بھ وسیلھ پرھیز از مفاسد و گناھان است ، ھم اگر بروز اختالف در یك خانواده را شعلھ 

ین آتش نیز باید با رفتار سنجیده و صحیح ، خود و خانواده را از سوختن در ا -كھ ھست  -اى ھستى سوز بدانیم 

 . نگھ داشت

نعمت خانواده بى اختالف را قدر بدانیم و اگر این شعلھ در بساط و كانون زندگى ما در افتاده است ، ھر چھ 

سریعتر آن را با تدبیر و حكمت ، با تصحیح رفتار، با گفتگوى منطقى ، با ریشھ یابى و درمان فورى ، خاموش 

 .ا خاكستر نشین كندكنیم ، پیش از آنكھ ما و فرزندانمان ر

راستى كھ ھمسر صالح ، نجیب ، با تقوا و عفاف ، ھدیھ اى از سوى خداوند است و خوشا آنان كھ از این موھبت 

 .برخوردارند

 حفظ آبرو

 

 .ھیچ چیز ھمچون تھمت ، شكننده نیست و گوھر آبرو را نمى شكند

 ! چھ تھمتى كھ از بیگانھ زده شود، یا از سوى خودى

نسبتھاى تھمت آمیز، بھ غرض ورزى و دشمنى بر مى گردد، گاھى بھ سوء تفاھم یا بد گمانى ، یا خبر گاھى ریشھ 

 . چینى

 !البتھ رفتار یك انسان ھم گاھى زمینھ ساز یك نسبت ناروا مى گردد و سبب مى شود كھ تھمت بھ یك فرد بچسبد

نسبت بھ او پیش آید، ھم انسان بد گمان مسؤ  كسى كھ از موارد تھمت پرھیز نمى كند، اگر در ذھنیت كسى گمان بد



 .ول است ، ھم كسى كھ از مواضع تھمت اجتناب نمى كند

 :است كھ فرمود) علیھ السالم (در روایتى از امام صادق 

 ؛)19(اتقوا مواضع الریب و ال یقفن اءحدكم مع امھ فى الطریق ، فانھ لیس كل احد یعرفھا

ھمت زا بر حذر باشید، كسى از شما با مادرش در گذرگاھى نایستد، چرا كھ از موارد و مواضع شبھھ انگیز و ت

 . ھمھ او را نمى شناسند و نمى دانند كھ او مادر شماست

 .پیام این حدیث ، پرھیز از جاھاى شبھھ ناكى است كھ مى تواند بستر مناسبى براى یك سوء ظن و تھمت زدن گردد

یز موظف اند كھ بھ این راحتى آنچھ را كھ بر ذھنشان خطور مى كند، از سوى دیگر، دیگران ن. این از یك سوء

 .یقینى نپندارند و گمانھاى بى دلیل را مبناى قضاوت و نسبت درباره دیگران قرار ندھند

این افزون بر آثار و عواقب اخروى این گونھ . نسبت ناروا بھ ھمسر، گاھى بنیان خانواده اى را متالشى مى سازد

 . نسبتھاست

بھ زنان خود نسبت ناروا و آلوده (20)ال تقذفوا نساءكم ، فان فى قذفھن ندامة طویلة و عقوبة شدیدة :در حدیث است 

 . دامنى ندھید، چرا كھ پیامد این گونھ نسبتھا و تھمتھا ندامت طوالنى و عقوبت شدید است

 وقتى بیگناھى طرف ، روشن شد، چھ بر جاى مى ماند جز ندامت ؟

ھ معلوم شد نسبت داده شده ، یك تھمت بوده و واقعیتى نداشتھ است ، چھ فرجامى در انتظار تھمت زننده و آن گاه ك

 است ، جز كیفر دنیوى و عقوبت اخروى ؟

 . تھمت و قذف ، از بزرگترین گناھان است

 .براحتى نمى توان این و آن را متھم ساخت و با آبروى این و آن بازى كرد

 . ناھان زبان استتھمت ، از بزرگترین گ

 ...!و آبرو ھم وقتى كھ ریخت ، باز نمى گردد

 

 داور خانوادگى: بخش سوم 

 

 

از خانواده بھ عنوان نھادى مقدس یاد كردیم و از سازندگیھاى آن گفتیم و معیار گرایى را در انتخاب ھمسر، بھ 

از . در ازدواج ، یك ارزش شمردیم  عنوان عامل ثبات و سالمت خانواده دانستیم و لحاظ كردن دیانت و نجابت را

منطقى بودن ھم بھ عنوان عامل جلوگیرى از اختالفھا و حل اختالفھا دانستھ . ویژگیھاى ھمسر نمونھ ھم بحث شد

 : اینك بھ روشھاى شایستھ حل اختالفھاى خانوادگى مى پردازیم. شد

 شعلھ اختالف

 

اختالف ، جرقھ اى . را بھ آتش مى كشد و نابود مى سازد خیلى اوقات یك جرقھ ، خانھ اى ، خرمنى و كارخانھ اى



 .است كھ گاھى در كانون یك خانواده مى افتد و آن را تا مرز سوختن و خاكستر شدن پیش مى برد

باید از پیدایش این جرقھ ، كھ بھ شعلھ خانمانسوز تبدیل مى شود، جلوگیرى كرد و ریشھ آن را در رفتار ھر یك از 

اگر ھم این آتش برافروختھ شد، پیش از گسترش دامنھ آن ، باید در اولین . شناخت و خشكانددو شریك زندگى 

 .فرصت آن را فرو نشاند و از در افتادن آن در ھمھ اركان زندگى جلوگیرى كرد

مثل آتش نشانى كھ ھنگام  . اگر از دست خود زوجین كارى ساختھ نیست ، ضرورتا باید از بیرون كمك گرفت

ك خانھ و ناتوانى افراد خانھ براى فرو نشاندن آتش ، بھ امداد خانواده مى آید و نجات مى دھد و شعلھ ھا را اشتغال ی

 .خاموش مى كند

طرفین اختالف ، اغلب ھر كدام مى كوشند تا حق را بھ جانب خود بدانند و مشكل و علت اختالف را بھ گردن 

ھ دست نمى آید و و نفسانیات و خودخواھیھاى انسان مانع از از این رو تفاھم و صلح و سازش ب. دیگرى بیندازد

 .اعتراف بھ حق بھ سود طرف مقابل مى شود

 نیاز بھ داور

 

در صورت عدم تفاھم ، براى حل اختالفھا گاھى نیاز بھ داور است ، داورى بى طرف ، دلسوز، عاقل ، باتجربھ و 

باشند و حرف و صالحدید او را بپذیرند و بھ داورى او  داورى كھ ھر دو طرف ، براى او احترام قایل. بى غرض 

 . قاضى تحكیم: داورى كھ مورد رضایت طرفین باشد و بھ تعبیر فقھى . رضایت دھند

اصل این كار، بسیار پسندیده است و اگر كسى بتواند نقش داور مصلح را ایفا كند، بزرگترین پاداش الھى را نصیب 

تعالیم اسالمى یكى از با ثوابترین و شایستھ ترین كارھاى خداپسند، اصالح و  ساختھ است ، چون كھ در  خویش 

آشتى دادن میان افرادى است كھ دچار فتنھ و كدورت و قھر و دشمنى شده اند اصالح ذات البین در آیات قرآنى ھم 

) علیھ السالم (صادق  امام) 21. (آمده است و خداوند، مكرر بھ ایجاد آشتى و اصالح میان مردم فرمان داده است 

 ؛)22(فرمود؛صدقھ یحبھا هللا ، اصالح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینھم اذا تباعدوا

صدقھ اى كھ خداوند دوست مى دارد، آشتى دادن میان مردم است ، آنگاه كھ گرفتار تباھى شوند و نزدیك ساختن 

 .آنان بھ یكدیگر، آنگاه كھ از ھم دور شوند

از این رو، آنكھ . حت آمیز براى حل اختالف و ایجاد تفاھم و دوستى ، مجاز شمرده شده است حتى دروغ مصل

 . مسؤ ولیت اصالح را مى پذیرد و بھ عنوان داور بین دو طرف حضور مى یابد، یك نیكوكار راستین است

مشكل بپردازند و صلح و گاھى ھم بھ دو قاضى و داور نیاز است ، دو نماینده عاقل و فھمیده و مجرب ، تا بھ حل 

 .صفا را دوباره برقرار كنند و ریشھ كدورت و نزاع را بخشكانند

. تالش از سوى این دو قاضى خانوادگى و اصالح از سوى خدا. قرآن كریم نیز بھ چنین حكمیتى راءى داده است 

. كدیگر و ایجاد مودت بر مى داردیعنى یك گام را اینان بر مى دارند، گام دیگر را خداوند با نزدیك ساختن دلھا بھ ی

گر چھ دو طرف ، راضى بھ حكمیت و داورى مى شوند و گر چھ دو داور، براى آشتى دادن تالش مى كنند، اما 

 .دلھا در قبضھ قدرت خداست و او الفت آفرین است و این تالش را سبب حصول توافق و ھماھنگى مى سازد

 : در قرآن كریم مى خوانیم



 (23...(ق بینھما فابعثوا حكما من اءھلھ و حكما من اھلھا ان یریدا اصالحا یوفق هللا بینھماو ان خفتم شقا

بیم داشتید كھ بھ جدایى بیانجامد، پس یك داور و حكم از سوى ) ھمسران (اگر از نزاع و اختالف میان آن دو 

دو در پى اصالح و آشتى بودند،  خانواده مرد و داورى ھم از سوى خانواده زن انتخاب كنید و بفرستید، اگر آن

 .خداوند نیز میان آنان آشتى و توافق پدید مى آورد

 مزایاى داور خانوادگى

 

 :در این آیھ چند نكتھ زیبا بھ چشم مى خورد

اینكھ داور، از خانواده باشد نھ از بیرون و بیگانھ ، تا اختالفات و اسرار خانوادگى بھ خارج درز نكند و آبرو : اول 

بعالوه ، اقوام نسبت بھ مسایل فیما بین آنھا، آشناتر و بھ راه حل . نشود و نزاع داخلى آنان بر سر زبانھا نیفتدریزى 

 .نیز وارد ترند

آنكھ واقعا دو طرف ، در صدد اصالح و رفع مشكل باشند، نھ در حالت لجاجت و تعصب و یكدندگى و خود : دوم 

اثبات كند كھ حق با اوست و طرف مقابل اشتباه كرده یا گنھكار است محورى و خود خواھى ، كھ ھر كدام بخواھد 

 .در این صورت ھرگز تالش مصلحان و داوران بھ نتیجھ نخواھد رسید . و تقصیر اوست

آنكھ اراده اصالح ، جدى باشد و طرفین بھ یك توافق و وحدت نظر برسند، یعنى بزرگترھا و ریش سفیدھا و : سوم 

صادق و امین ، حرفھاى آنان را بشنوند و دیدگاھھاى موكل خود را بھ طرف مقابل برسانند و داوران خیر خواه و 

نتیجھ این صحبتھا آن باشد كھ خود زوجین ، مشكل را حل شده ببینند و اختالف ریشھ كن شده باشد، نھ آنكھ با سالم 

مسالھ بھ ظاھر حل شود، ولى  و صلوات و رو در بایستى قرار دادن آنھا و ماخوذ بھ حیا شدن و شرم حضور،

 .ریشھ اختالف و غده كدورت ھمچنان باقى مانده باشد

 .تا ریشھ بھ جاست ، درد درمان نشود

آشتى و صلح دلخواه و ارادى ، پایدار است ، و گرنھ آشتى تحمیلى ، سرپوش گذاشتن بر شعلھ خالف و اختالف 

 .مى شود است ، كھ روزى از زیر خاكستر سر مى كشد و بر افروختھ

چنین داورى ، نباید مانند یك مداواى سطحى باشد و اصل غده باقى بماند و بھ تدریج رشد كند و یك بار دیگر بھ 

 .بھانھ دیگر سرباز كند و صفاى خانھ را بر ھم بریزد

است علت اینكھ قرآن ، توصیھ بھ گزینش و داورى دو قاضى مى كند، براى اطمینان ھر چھ بیشتر بھ این : چھارم 

وقتى دو طرف ، از خود سلب . كھ ھیچ ستم و اجحاف و حق كشى یا یك سویھ نگرى در قضیھ پیش نخواھد آمد

اختیار كردند و كار را بھ دو داور مطمئن و منصف سپردند، روشن است كھ آنان بھ توافقى دست خواھند یافت و 

 (24) .راه حلى ارائھ خواھند كرد كھ بھ سود و صالح ھر دو جانب باشد

داوران خانوادگى ، ھم مسؤ ولیت دارند، ھم اختیار و قدرت تصمیم گیرى و ھم راءى و داورى آنان براى دو 

 . طرف اختالف خانوادگى الزام آور و الزم االتباع است

وظیفھ عموم مؤ منین ، فامیلھا و  . تعیین چنین داورانى ، براى جلوگیرى از تفرق و از ھم پاشیدن خانواده ھاست



بستگان و حتى دستگاه قضایى و دادگسترى آن است كھ تا مى توانند با چاره اندیشى و تدبیر، مانع تفرقھ ، جدایى وا

 .و طالق شوند و ایجاد آشتى و وفاق را سرلوحھ كار خویش قرار دھند

 !طالق ھرگز

 

پیچیدگى بافت . ل نیست بر خالف آنچھ در ابتداى بروز اختالف و ناسازگارى بھ نظر مى رسد، طالق ، تنھا راه ح

روابط خانوادگى و تاثیر و تاثرھایى كھ ھر یك از پیوستن ھا و گسستن ھا بر افراد مى گذارد و جدایى ، آثار سوء 

اخالقى و اجتماعى و تربیتى و معاشرتى بر ھر دو طرف و وابستگان و فرزندان مى گذارد، سبب مى شود كھ در 

 . ه حل بدانیمبروز اختالفات ، طالق را بدترین را

طالق ، شاید آسانترین راه باشد، ولى ھرگز بھترین و عاقالنھ ترین راه حل براى ناسازگاریھا نیست ، بخصوص 

 .اگر در شرایط عصبانیت و خشم بھ آن اقدام شود

 . از این رو، طالق ، از منفورترین حالل ھاى الھى بھ شمار آمده است

 . استھر چند جایز است ، ولى بسیار ناپسند 

ھیچ چیز، از آنچھ خداوند متعال آنھا را حالل قرار داده است ، نزد او از طالق ، : فرمود) علیھ السالم (امام صادق 

 :. منفورتر و ناپسندیده تر نیست

 (25...(ما من شى مما احلھ هللا عزوجل ابغض الیھ من الطالق 

تر و نكوھیده تر از خانھ اى نیست كھ در اسالم ، ھیچ چیز نزد خداوند، مبغوض : و در سخنى دیگر فرموده است 

 (26.(خراب شود) و طالق (با جدایى 

كودكانى كھ بى سرپرست ، یا محروم از محبت پدرى یا مادرى مى مانند، از نظر تربیتى مشكل پیدا مى كنند و از 

 .نظر عاطفى دچار كمبود مى شوند

در را در كودكان بى پناھى كھ سایھ شوم طالق بر سرشان افتاده اغلب نیز نا مادرى نمى تواند خال عاطفى فقدان ما

 .است ، پر كند

خود زن و شوھرى ھم كھ از ھم جدا مى شوند، اغلب گرفتار بحرانھا و مشكالت عجیب و فراوانى مى شوند كھ 

 .قبال ھرگز فكر آن را ھم نمى كردند

 .مصداق پیدا مى كند) است كھ در حدیث آمده (اینجاست كھ خراب شدن خانھ در اثر جدایى 

خانھ خرابى . طالق ، نوعى آوار است كھ بر سر افراد خانواده فرو مى ریزد و بنیان خانواده را ویران مى سازد

 ! در سایھ طالق ، یعنى این

طالق بھ خاطر ناسازگارى اخالقى و عدم تفاھم ، یك مسالھ است ، طالق از سر ھوس و تمایالت نفسانى و تجربھ 

 . زنھاى مختلف ، مسالھ اى دیگر كھ زشت تر و ضد اخالقى تر استكردن 

 زنت را چھ كردى ؟: بھ مردى گذر كرد و از او پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا 

 . طالق دادم! یا رسول هللا : گفت 

 بى آنكھ بدى و بد رفتارى داشتھ باشد؟: فرمود



 . آرى ، بدون بد رفتارى و بدى: گفت 

 :پرسید. او را دید) صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر اكرم . مرد، زن دیگرى گرفت  سپس آن

 . ازدواج كردم: چھ كردى ؟ گفت 

 . طالقش دادم: با زنت چھ كردى ؟ گفت : سپس ، بعد از مدتى او را دید و پرسید

 بى آنكھ بدى و اشكالى داشتھ باشد؟: حضرت پرسید

 . آرى: گفت 

رسول خدا . او را دید و او از ازدواجى دیگر و طالقى دیگر خبر داد) ى هللا علیھ و آلھ صل(بار دیگر رسول خدا 

 :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (

او (ھر زن یا مردى را كھ ذواق و چشنده باشندان هللا عزوجل یبغض ) یا لعنت مى كند(خداوند، دشمن مى دارد 

 .(27(كل ذواق من الرجال و كل ذواقة من النساء) یلعن 

یعنى ازدواج نھ بر اساس بنیان نھادن یك قانون مستحكم و بى خلل ، و طالق نھ از سر ناسازگارى و عدم امكان 

ادامھ زندگى مشترك و بھ عنوان آخرین راه حل ، بلكھ بر اساس ھوسرانى و تجربھ كردن زنھاى مختلف و 

 .شوھرھاى متعدد

 . دگى استاین گونھ نگاه بھ زندگى ، بھ بازیچھ گرفتن زن

تر و شكننده تر پس از طالق ، عبرت خوبى براى كسانى است كھ با بروز كوچكترین ناھماھنگى در  زندگیھاى تلخ 

 .زندگى ، پاى طالق را بھ میان مى كشند

اختالفات را ریشھ یابى و ریشھ  - تا مى توان ، با حسن نیت و بھ كمك داور بى طرف و داوران خانوادگى -باید 

 چرا سخن از طالق و جدایى ؟كن كرد، 

 ابتداى آتش فساد، یا طالق یك جرقھ است

 این جرقھ ، رفتھ رفتھ شعلھ مى شود

 زین سبب ، باید از بروز این جرقھ بیم داشت

 ورنھ ، شعلھ ساقھ ھاى خشك را

 مى كشد بھ كام خویش

 مى دھد بھ دست باد

 ھرگز این چنین مباد،... مى رود ھر آنچھ بوده 

 !نین مبادھرگز این چ

 مى توان ، باز در كمین صبح روشنى نشست

 مى توان ستاره وار

 روشناى شب شد و رھى بھ خانھ ھا گشود

 مى توان

 ظلمت طالق را از چھره حیات خویشتن زدود



 مى توان ،

 .خوب بود و خوب بود

 

 موازنھ دخل و خرج: بخش چھارم 

 

 

و امید و آرزو بر پا مى شود، باید سر پا نگاه داشت و از خیمھ عفافى كھ بھ نام كانون خانواده ، با ھزار رنج 

وزیدن تند بادھایى كھ این خیمھ را بر ھم مى زند جلوگیرى كرد و اگر ھم طوفانى وزیدن آغاز كرد، باید چنان با 

 .تدبیر و دور اندیشى و متانت عمل كرد كھ این خیمھ از ھم نگسلد و این كانون از ھم نپاشد

دى و آنچھ بھ درآمد و مصرف و ھزینھ و حقوق بر مى گردد، مى تواند یكى از موارد بحران زا و مسایل مالى و ما

 .طوفان خیز باشد، كھ اندكى درباره آن بحث مى شود

 مداخل و مخارج

 

برنامھ ریزى اقتصادى و بھ تعبیر روایات اسالمى تقدیر المعیشھ یكى از اركان ثبات و پایدارى بنیان خانواده است 

 .دون آن ، جاى پایى براى بروز اختالف پیش خواھد آمدو ب

  باید موازنھ اى معقول و منطقى بین دخل و خرج ایجاد كنند و با پذیرش ) و بھ تبع ، فرزندان خانھ (زن و شوھر 

 .واقعیتھا، مانع مسالھ ساز شدن توقعات فردى شوند

رج غیر ضرورى ، این موازنھ بر ھم بخورد، یا اگر بر اساس توسعھ طلبیھاى برخى ھمسران یا مھار نكردن مخا

اصال در امر در آمد و مخارج ، حسابگرى و انطباق و ھمسویى در كار نباشد، ناھنجاریھاى رفتارى در خانواده 

 .پیش مى آید

 : سعدى گوید

 بر احوال آن كس بباید گریست

 كھ دخلش بود نوزده ، خرج بیست

 

و این نوع عدم موازنھ در دخل و خرج است و براى جلب ... ى مى دھندبعضى ھا با حقوق كارمندى ، پز مھندس

 . توجھ دیگران یا خودنمایى ، بیش از توان مالى خرج مى كنند و نتیجھ اش پیدایش بحران در معیشت خانواده است

تجمالتى  زنان خانھ دار، مدیریت امور خانھ را اگر بر محور قناعت و پرھیز از خرجھاى غیر الزم و تشریفاتى و

تنظیم نكنند و از شوھران خود، توقعات غیر منصفانھ و بى جا و خارج از توان مالى و میزان در آمد او داشتھ 

باشند، یا ھزینھ ھاى غیر ضرورى را بر آنان تحمیل كنند، باید منتظر بروز تنش باشند، چون یا ھمسرشان بھ 



حالل (تیجھ اش بروز حرفھا و مجادالت است ، یا از راھى خواستھ ھاى افزون طلبانھ آنان وقعى نمى گذارد، كھ ن

سعى در تامین خواستھ ھاى زن مى كند، كھ نتیجھ اش آلوده ساختن زندگى بھ ...) و حرام و رشوه و سوء استفاده و 

 . حرام است

انھ با اگر ھر یك از زن و شوھر، طلبكارانھ یا تحمیل گر. اساس خانواده و زندگى مشترك ، بر ھمكارى است 

 .طرف مقابل برخورد كنند، آن تفاھم پدید نخواھد آمد

سست شدن پایھ ھاى نھاد خانواده ، گاھى در اثر ھمین مسایل مادى و اقتصادى است و آغاز آن ھم چھ بسا از امور 

 .جزئى و بى اھمیت است و سر از بحران در مى آورد

 بر اساس خرد یا ھوس ؟

 

اه معیشتى و آرامش روحى و سكون خاطر است و نباید گذاشت بھ مایھ تشنج و ثروت و امكانات ، براى تامین رف

 .ماده اختالف تبدیل شود

بھ كار گیرى عقل و تدبیر در تنظیم اقتصادى خانواده ، ایجاب مى كند كھ از چشم و ھم چشمى و رقابتھاى كمر 

ى عقل بنشیند و صفاى زندگى را از میان شكن یا حسادتھاى خانمان برانداز، پرھیز كنند و اجازه ندھند ھوس بھ جا

 .بردارد

القناعة ): علیھ السالم )بھ تعبیر حضرت على . قناعت یكى از شیوه ھاى خردمندانھ در مصرف و خرج است ))

نقطھ مقابل قناعت و میانھ روى و اعتدال اقتصادى ،  .قناعت ، ثروتى پایان ناپذیر است ) 28(مال ال ینفد؛ 

ست كھ ھم ناسپاسى بھ نعمتھاى خداست ، ھم زمینھ ساز بروز فقر و تنگدستى است و ھم ھدر ولخرجى و اسراف ا

خرجھاى اسرافكارانھ ھرگز ستوده نیست و كسى كھ خردمند باشد، كس . دادن امكانات است كھ نابخردانھ است 

بذیر و ریخت و پاش بھ دیگر را بر ولخرجى نمى ستاید، بلكھ مالمت ھم مى كند و اگر ھم كسى در اثر اسراف و ت

این . فقر و افالس كشیده شد،دل كسى بر او نمى سوزد و جاى ترحم نیست ، چرا كھ ھر چھ كرده خود كرده است 

اسرافكار را واگذار كھ نھ بخشش او ستایش  :است كھ فرموده است ) علیھ السالم (مضمون كالم امیر المومنین 

 (29(. انگیز است ، نھ تنگدستى اش ترحم انگیز

آنكھ مى خواھد داشتھ ھایش را بھ رخ دیگران بكشد و در مقابل اقوام و دوستان و ھمكاران و ھمسایگان بھ ثروت و 

مكنت خویش بنازد و ببالد و وسایل خانھ و امكانات مالى خود را بھ عنوان نشانھ ھاى تشخص جلوه دھد، ھم غمى 

ھاى پایان ناپذیر را در زندگى خود و دیگران سرعت مى بر دل دیگران وارد مى سازد، ھم دور این گونھ رقابت

 .بخشد و ھیزم كش شعلھ ھاى حرص و آز و افزون خواھى مى گردد

تجمل گرایى ، بیش از آنكھ راحتى بیاورد، ناراحتى مى آفریند و بھ جاى آرامش ، زندگیھا را دستخوش آشفتگیھا و 

رھاى بھ ظاھر شاد و شنگول طبقات مرفھ و تشریفاتى ، در وراى بسیارى از چھ. زلزلھ ھاى ویرانگر مى سازد

 . غمى سنگین و اضطرابى دایمى نھفتھ است

كیست كھ نداند درون این گونھ خانواده ھا كھ با ھم بھ رقابت و چشم و ھم چشمى پرداختھ اند، چھ مصیبتھا و 

 ...!رز مى كنندمشكالت و كدورتھا و بعضیھایى پنھانند كھ گاھى ھم سرباز كرده و بھ بیرون د



 نھ اسراف ، نھ بخل

 

مدیریت اقتصادى خانھ ، نیازمند ایجاد توازن در دخل و خرج و بھ كار گیرى عقل و مصلحت بھ جاى ھوس و 

در این مساءلھ ، زن و مرد سھیم و شریكند، و باید براى رسیدن بھ سطح متعدل در معیشت . اسراف و تبذیر است 

د، نگذارند مسایل مالى در زندگى مشترك ، عواطف انسانى و مھر و صفا را تحت ، ھمكارى داشتھ باشند و بكوشن

 .الشعاع قرار دھند

مواظبت بر اینكھ نھ گرفتار بخل و امساك شود و نھ در دامن اسراف و . حركت در مرز تعادل دشوار است 

حسابگر بود، بر خانواده خود  برخى بھ عنوان اینكھ باید قناعت كرد و. ولخرجى بیفتد، ھوشیارى و منطق مى طلبد

برخى ھم بھ عنوان اینكھ باید دست و دل باز و بخشنده و . سخت مى گیرند و گاھى حق آنان را ھم تضییع مى كنند

 .كریم بود، مال خود را ھدر مى دھند و ولخرجى مى كنند

و برنامھ ریزى تا حدى  بخشندگى و سخاوت ، تا آنجا ارزشمند است كھ بھ اسراف و تبذیر كشیده نشود و قناعت

حضرت ! پسندیده است كھ سر از بخل و آزمندى در نیاورد و شناخت مرز این دو، ھم دشوار است ، ھم ضرورى 

در سخن حكیمانھ اى بھ رعایت مرزى معتدل میان این افراط و آن تفریط دستور مى دھد و مى ) علیھ السالم (امیر 

 :فرماید

 ؛)30(مقدرا و ال تكن مقتراكن سمحا و ال تكن مبذرا، و كن 

 . بخشنده باش ، ولى نھ ولخرج و اسرافكار، و اندازه گیر باش ، ولى نھ سختگیر و بخیل

آنان كھ در زیر خیمھ مشترك خانواده زندگى مى كنند، اگر عاقالنھ و با تفاھم در این موضوعات بھ وحدت نظر و 

 . د شد و این خیمھ فرو خواھد ریختھماھنگى نرسند، پیوستھ مسایل مالى ، مسالھ ساز خواھ

آنچھ در آغاز زندگى و تشكیل خانواده و در ھنگامھ خواستگارى و عقد و عروسى بھ نظر نا چیز و غیر مھم جلوه 

در گرما گرم اول ازدواج ، شاید ھر دو طرف . مى كند، گاھى در آینده سبب بروز مشاجرات و اختالف مى شود

ن وانمود كنند كھ با ھر شرطى موافقند و در ھر شرایطى سازگارند و ھر مھریھ براى پا گرفتن یك وصلت ، چنی

ولى در بستر زمان ، وقتى بھ نتوانستن برخورد كنند، ناسازگارى چھره زشت و ناھنجار خود را . اى را مى پذیرند

 .نشان مى دھد، مگر آنكھ زوجین بتوانند صفاى زندگى را بر این گونھ ناھنجاریھا غلبھ دھند

 : در ایجاد تفاھم اقتصادى در زندگى مشترك ، دو جانب مؤ ثر است

 .یك طرف قضیھ بھ بانو مربوط مى شود، طرف دیگر بھ آقا

 .یكى باید قناعت بھ خرج دھد، یكى ھم باید بر تالش بیفزاید

 .اردیكى باید كم توقع و صبور باشد، دیگرى ھم باید از بخل و سختگیرى بى مورد و بیش از حد دست برد

 

 

 



 

 

 ھزینھ ھاى الزم

 

گر چھ تامین مخارج زندگى بر عھده مرد خانھ است ، ولى زن نیز نباید خارج از وسع و توان مادى شوھر، توقع 

 .داشتھ باشد

گر چھ زن ، باید صبورى و تحمل و قناعت پیشھ كند، ولى مرد ھم باید در حد توان و وسع خویش ، بر زن و 

این ھمكارى ، بھ استحكام . دھد و از آنچھ خداوند روزى كرده است ، خرج كند فرزندان خود وسعت و گشایش

 .بنیان خانواده كمك مى كند

 : فرموده است) علیھ السالم (در حدیثى امام كاظم 

 ؛)31(ینبغى للرجل ان یوسع على عیالھ كى ال یتمنوا موتھ 

 .خانھ آرزوى مرگ او را نداشتھ باشند سزاوار است كھ مرد، بر خانواده خود گشایش و وسعت دھد، تا اھل

خرج كردن براى . نمونھ ھاى واقعى آن را در جامعھ خودمان فراوان مى توان یافت . و این سخن ، شوخى نیست 

 :است كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (خانواده و رفع نیازھاى آنان ، تاكید و سفارش پیامبر اكرم 

 . اده و افراد تحت تكفل خود آغاز كناز خانو) 32... (ابدا بمن تعول 

اگر مرد، در حدى كھ وظیفھ اوست و در توان او مى گنجد، بھ تامین نیازھاى ھمسر و فرزندانش نپردازد، ھم از 

چشمھا مى افتد، ھم آنان عقده اى مى شوند، ھم حقشان زیر پا گذاشتھ مى شود، ھم در پى فسحت و گشایش و 

بھ آینده مى دوزند و از روزنھ مرگ پدر یا ھمسر، بھ آن آینده دلپذیر و راحت و پر وسعت در دوره پس از او چشم 

 .نعمت مى نگرند

 .اگر مرد آنچھ را كھ حق خانواده است ، تھیھ كرد، منت ھم نباید بگذارد

بین منت نھادن بر خرج كردنھا، ھم شیرینى آن خرج و ھزینھ را بھ زھر تبدیل مى كند، ھم اجر و ثواب آن را از 

اگر زن و ) 33. (صدقات خودتان را با منت نھادن و آزار دادن ، باطل نكنید: قرآن كریم دستور مى دھد. مى برد

 .مرد، وظیفھ خود را بشناسد و بھ آن عمل كنند، زمینھ اى براى بسیارى از مشكالت خانوادگى پیدا نخواھد شد

شھاى غیر ضرورى در مخارج و مصارف پرھیز كرد، پس ھم باید بھ تعادل اقتصادى اندیشید، ھم از ریخت و پا

ھم سختگیرى ھاى بى جا و آزار دھنده را كنار گذاشت ، ھم با تفاھم و تبادل نظر بھ برنامھ ریزى درست و قوام 

بخش زندگى پرداخت ، ھم معیار خرد و منطق را بھ كار گرفت نھ ھوسھا و تجمل گراییھاى مشكل آفرین و چشم و 

دانھ را، ھم نیازھاى واقعى را از نیازھاى كاذب باز شناخت ، ھم بر سختیھا و ناداریھا و ھم چشمیھاى حسو

كمبودھا تحمل داشت ، ھم صفاى خانھ و خانواده را با مطرح ساختن نزاعھاى مالى و پولى بر ھم نزد، ھم سطح 

اى گرفتار تشریفات كھ بسیار زندگى را بر مبناى سطح در آمد تنظیم كرد و استوار ساخت ، ھم از درون خانواده ھ

تلخ و رنج آور است عبرت گرفت ، ھم خواستھ ھاى خود را بر طرف مقابل تحمیل نكرد، ھم قناعت را بھ عنوان 



 . چو دخلت نیست ، خرج آھستھ تر كن: یك سرمایھ معنوى پاس داشت ، كھ گفتھ اند

 . اینھاست پایھ ھاى قوام و استحكام خیمھ عفاف و بنیان خانواده

 

 حقوق و وظایف دو جانبھ: بخش پنجم 

 

 

سالمت خانواده از آتش اختالف و  .از جایگاه واالى نھاد خانواده و اھمیت ازدواج و پذیرفتن مسؤ ولیت سخن گفتیم 

. نزاع ، محور دیگر بحث بود كھ بھ آن پرداختیم و براى حل اختالفات خانوادگى از داور خانوادگى بھره گرفتیم 

لى و اقتصادى خانواده مى توانست مایھ بروز تشنج در رفتار زوجین شود، در بحث موازنھ دخل و چون مسایل ما

اینك ماییم و شناخت وظایف دو جانبھ و حقوق طرفین و . خرج بھ برنامھ ریزى درست در این مقولھ اشاره كردیم 

 .تقسیم كار، كھ مى تواند تعادلى در نظام خانواده پدید آورد

 شناخت حقوق

 

ر بسیارى مواقع ، نشناختن حق و وظیفھ ، ریشھ عدم انجام وظیفھ است و این تقصیر بھ آن جھل باز مى گردد و د

 .اگر آگاھى از وظیفھ وجود داشتھ باشد، تا حدى جلوى كوتاھیھا و تخلفات گرفتھ مى شود

گام نخست آن است  -ارند، كھ از آحاد تشكیل مى شود و ھر كدام از افراد، وظایفى بر دوش د -پس در یك مجموعھ 

بروز اختالل در امور، گاھى ریشھ در مشخص نبودن حد و حریم  .كھ وظیفھ را بشناسند، سپس بھ آن عمل كنند

تكالیف و وظایف اشخاص و ھر كس كار را بھ دیگرى محول مى كند، یا انتظار انجام كارھایى را از دیگران دارد 

اگر در جامعھ اى ھم بخواھد حق . توقع اینان نابجا و غیر منطقى است  كھ شرعا و قانونا بر عھده آنان نیست و

عمل و اجرا شود و تیغ عدالت ، تخطى كنندگان از آن را ادب كند، الزم است اشخاص ، ھم حق را بشناسند و ھم 

 . محدوده وظایف خویش را در قبال آن

 وظایف دو جانبھ

 

وقتى زن و شوھر، ھمچنین اولیا و  .ند، حقوق متقابل نیز دارنددر یك خانواده ، دو طرفى كھ زندگى مشترك دار

فرزندان ھر كدام وظیفھ اى نسبت بھ طرف مقابل دارند، اگر آن را بشناسند و بھ آن عمل كنند، على القاعده نباید در 

 .خانھ مشكل و اختالفى پدید آید

 :رددر سامان یافتن مسالھ حقوق و وظایف در خانواده سھ مرحلھ وجود دا

 شناخت این حقوق و وظایف: اول 

 عمل بھ آن وظیفھ و تكلیف: دوم 



 مراعات دو جانبھ این حقوق

اگر این سھ با ھم در رفتار و معاشرت خانوادگى وجود داشتھ باشد، كار بھ بروز مشاجره و دعوا و شكایت و 

 .كشیده نمى شود و محلى براى نزاع نخواھد بود... دادگاه و زندان و جدایى و

باید ھم زن در برابر شوھرش مطیع ، صبور، متحمل ، قدردان و وفادار باشد، ھم شوھر نسبت بھ ھمسرش 

 .بردبار، نیكوكار، قدر شناس ، احترام گذار و تامین كننده نیازھاى معیشتى و آسایش باشد

و باشد، نھ آنكھ اگر صبورى و قناعت و پرھیز از پرخاش و بددھنى و بى احترامى خوب است ، باید از ھر دو س

یكى بھ خود حق بدھد ھر چھ خواست بگوید و ھر چھ خواست انجام دھد، ولى از طرف مقابل انتظار داشتھ باشد 

كھ جز تسلیم و سكوت و تحمل و ادب ، برخوردى نداشتھ باشد و در مقابل ھتاكیھا و بى حرمتیھاى او حتى پاسخى 

این حقوق ، در . ن حقوق و مراعات آنھا از دو طرف است نكتھ مھم ، پذیرش در سویھ ای! معمولى ھم ندھد

زن از شوھر خویش ، : در احادیث آمده است كھ . كتابھاى تربیتى و اخالقى و حدیثى فراوان و متعدد است 

فرمانبردارى داشتھ باشد، بى رضایت او كارى نكند و جایى نرود، نسبت بھ او حالت تمكین داشتھ باشد، شوھر را 

او را اندوھگین نسازد، در خانھ خدمت كند، شوھر دارى نماید، رضایت او را از ھر جھت جلب كند، نیازارد، 

چراغ روشن كند، غذا بپزد، خانھ را مرتب كند، وقتى شوھر مى آید از او استقبال كند و آنگاه كھ از خانھ بیرون 

ایت او در اموالش دخل و تصرف مى رود بدرقھ اش كند، خود را براى غیر شوھرش نیاراید، بى اجازه و رض

از سوى دیگر بر عھده مرد است كھ لوازم زندگى و خوراك و پوشاك و مسكن را تھیھ كند، در حد ) 34... (نكند و

توان بر خانواده اش وسعت و گشایش دھد، احترام زن را نگھ دارد و از آزار و ضرب و شتم او بپرھیزد، خود را 

د، بخشى از وقت خود را صرف رسیدگى بھ كارھاى خانھ و انس با خانواده براى ھمسرش آراستھ و مرتب ساز

طبیعى است كھ اگر زن و شوھر، ھر دو بھ این وظایف عمل كنند، ... كند، با مدارا و خوش زبانى برخورد كند و

اخالقى و تعالى فرھنگى خود و خانھ و خانواده اى خواھند داشت با صفا، آرام ، گرم و با محبت كھ زمینھ رشد 

 .فرزندانشان نیز فراھم خواھد بود

؛ بھترین شما كسى است كھ )35(خیركم ، خیركم الھلھ و انا خیركم الھلى :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا 

 . نسبت بھ خانواده اش بھتر باشد و من بھترین شمایم نسبت بھ خانواده ام

؛ زن ھرگز )36(ال تودى المراة حق هللا عزوجل حتى تودى حق زوجھا:ده است از سوى دیگر آن حضرت فرمو

یعنى حقگزارى نسبت بھ خداوند نیز وابستھ بھ . حق خدا را ادا نمى كند مگر آنكھ حق ھمسرش را ادا كرده باشد

چندان  رعایت حقوق شوھر است و اگر در این زمینھ قصور و خالف باشد، نمازھا و عبادتھا و حقوق الھى ھم

 .ارزش و اعتبارى ندارد

زن ، محبت خویش را نسبت بھ شوھر ابراز كند و خویش را براى او بیاراید و سخنان : اگر در روایات است كھ 

دلپسند بگوید تا در چشم و دل شوھرش جاى بگیرد، این را ھم گفتھ اند كھ شوھر، در بیرون از خانھ حریم نگاھھا 

دیگران چشم ندوزد و چون از سفر باز مى گردد براى ھمسرش سوغاتى   بھ نوامیس و ارتباطھایش را نگھ دارد و 

 ...بیاورد و ھدیھ بدھد و نیازھاى عاطفى و جنسى او را بر آورد و

بھ سفارش قرآن كریم ، بھ زندگى با قناعت و زاھدانھ آن حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ (اگر ھمسران پیامبر خدا 



ز در كارھاى خانھ كمك مى كرد، از ھر چھ مى خوردند مى خورد و ھرگز از ھیچ مى ساختند، آن حضرت نی

مراعات دو جانبھ نسبت بھ . این است مفھوم عدل و انصاف در زندگى مشترك و خانوادگى  . غذایى بد نمى گفت

 . است حقوق متقابل زن و شوھر، رمز دوام و استحكام بنیان خانواده و تقویت انس و الفت در میان ھمسران

 تقسیم كار

 

 . از نمونھ ھاى بارز مراعات حقوق طرفین ، تقسیم كارھاى خانھ و زندگى میان زن و شوھر است

وقتى بار سنگین خانواده بر دوش دو انسانى است كھ با ھم زندگى مشترك دارند، چاره اى جز تقسیم این بار و كار 

 .كى سنگینى كندنیست ، تانھ كارى بر زمین بماند و نھ بارھا بر دوش ی

اساس حرمت گزارى بھ حقوق انسان ، شناخت و مراعات حقوق و وظایف است ، نھ صرفا شعار بھ سود حقوق 

قرار داده است ، نشانھ حرمت ... ھمین كھ اسالم براى زن ، حق مالكیت و استقالل اقتصادى و انتخاب و! بشر

 . ھداتى دارد، نشانھ دیگرى از این حق و احترام استاینكھ شوھر در مقابل ھمسرش وظایف و تع. نھادن بھ اوست 

خانواده اى كھ بر شالوده محبت استوار شده باشد، ھر یك از زن و شوھر، بیش از آنچھ كھ وظیفھ شان است ، كار 

 . و تالش مى كنند، آن ھم عاشقانھ و از روى مھر و احساس رضایت و خرسندى

نقل شده است كھ آن حضرت حتى در كارھاى خانھ ، بھ ) ھ و آلھ صلى هللا علی(در حاالت و سیره رسول خدا 

 . كھ این باالتر از تقسیم كار است) 37(و یخدم فى مھنة اھلھ : ھمسرانش كمك مى كرد

، كارھاى بیرون خانھ و درون خانھ ، در زندگى مشترك )صلى هللا علیھ و آلھ (وقتى بھ داورى حضرت رسول 

صلى هللا علیھ و (و فاطمھ زھرا علیھا السالم ، تقسیم شد، دختر بزرگوار پیامبر )  علیھ السالم(میان حضرت على 

بخصوص كھ مى دید با تخصیص كارھاى داخل خانھ بھ وى ، از . از این تقسیم كار بسیار خردسند گردید) آلھ 

ن براى حیا و عفاف برخورد با مردان و نامحرمان در بیرون از خانھ و ھم صحبت شدن با آنان دور مى ماند و ای

 (38. (زن مناسب تر است 

آنچھ مانع بروز تشنج و تنش در رفتار ھمسران است ، وجود حد و حریم براى كارھا و وظایف ھر یك و انتظار و 

 . توقع از یكدیگر در محدوده ھمان حد و حریم و مراعات آن حدود و حقوق است

نگین و خستگى آور و گوناگون خانھ ، اگر بھ دوش یكى بیفتد و كارھاى س. بار كارھا را باید ھر دو بھ دوش بكشند

دیگرى بى خیال و راحت طلبانھ و آسوده خاطر بھ خواب و تفریح و استراحت و مسافرتھاى خود برسد و غم خانھ 

البتھ در این گونھ موارد، . و فكر مشكالت را نداشتھ باشد، ظلمى در حق دیگرى است ، چھ زن باشد، چھ شوھر

 .زنان ھستند كھ مظلوم خانواده مى شوند و حقشان تباه مى گردد این

اگر جلوه ھاى . كھ من بھترین شما نسبت بھ ھمسران خودم ھستم ) صلى هللا علیھ و آلھ (این سخن زیباى پیامبر 

متعددى داشتھ باشد، یكى ھم رافت و عطوفت و كمك و تفقد و حق گزارى و قدرشناسى نسبت بھ زنان است كھ 

ھم عمال چنان بوده ، ھم بھ چنین رفتار متعالى و بزرگوارانھ اى سفارش ) صلى هللا علیھ و آلھ (رت رسول حض

 .مى فرمود و از ستم و اجحاف در حق زنان نھى مى كرد

 (39(ملعون ملعون من ضیع من یعول ؛ : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا 



 .تكفل خویش را تباه سازد ملعون است ، ملعون است كسى كھ فرد مورد

تباه ساختن حق افراد زیر دست و تحت تكفل ، كھ ھمسرم ھم یكى از آنان است ، موجب استحقاق لعنت الھى مى 

 .شود

تقسیم كار و مسؤ ولیتھا نیز باید با مراعات توان جسمى و ظرفیت وجودى و طاقت فردى باشد و از تحمیل تكلیفى 

 .رھیز شودفوق طاعت بر ھر یك از آن دو پ

قرار مى ) علیھ السالم (و سخنى از امام صادق ) صلى هللا علیھ و آلھ (پایان این بخش را حدیثى از پیامبر اكرم 

 . دھیم

من زنى دارم : آمد و در ستایش از اخالق ھمسر خود چنین گفت ) صلى هللا علیھ و آلھ (مردى خدمت پیامبر خدا 

قبال مى كند و بھ پیشوازم مى آید و ھرگاه كھ از خانھ بیرون مى روم ، مرا كھ ھرگاه وارد خانھ مى شوم از من است

پیامبر اكرم . ھر گاه مرا اندوھگین و ناراحت مى بیند، از علت غم و اندوھم مى پرسد. بدرقھ و مشایعت مى كند

ركنان و كارگزاران این زن را بھ بھشت بشارت بده و بھ او بگو كھ تو یكى از كا: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (

 (40. (خدا ھستى و براى ھر روز تو، اجر و پاداش ھفتاد شھید است 

 : فرموده است) علیھ السالم (در سخنى ارزشمند، امام صادق 

 : مرد در زندگى با ھمسر خود، بى نیاز از سھ چیز نیست

 .ا جلب كندھمراھى و ھماھنگى با او، تا بھ این وسیلھ ، موافقت و محبت و دوستى او ر -1

 .رفتار نیك و حسن خلق با ھمسر و بھ دست آوردن دل او و با آراستگى و حسن ظاھر و جلوه زیبا در چشم او -2

 . توسعھ و گشایش در مسایل معیشتى -3

 :زن نیز در زندگى با شوھرش بى نیاز از سھ چیز نیست ، تا توافق كامل با او پدید آید

گى و ناپاكى ، تا بدترین وسیلھ دل شوھر بھ او اطمینان پیدا كند و در حاالت نگھداشتن خود از ھر گونھ آلود -1

 .خوشایند و ناپسند و خوب و بد، اطمینانش محفوظ بماند

نگھدارى شایستھ از شوھر و مراقبت از او، تا عواطف او را نسبت بھ خویش جلب كند و ھنگام لغزش از سوى  -2

 .خود، آن عاطفھ او را كمك كند

ار عشق و محبت بھ شوھر و خویش را آراستن و بھ ھیاءتى زیبا در آمدن تا در چشم شوھر، زیبا جلوه كند اظھ -3

 (41. (و محبت افزون گردد

رعایت این نكات ، از نظر عاطفى و تحوالت روحى در خانواده ، شرایط مناسب ترى را براى برپایى خیمھ عفاف 

 . ه در سایھ تعالیم مكتبى استپدید مى آورد و ضامن استحكام بنیان خانواد

 

 شوراى خانوادگى: بخش ششم 

 

 تاثیر مشورت



 

در مسایل خانوادگى نیز . خودراءیى ، استبداد بھ راءى ، تك روى و خود محورى ، پایھ بسیارى از ناھنجاریھاست 

 . تصمیم گیریھاى یكطرفھ و بدون مشورت با سایر افراد خانھ ، اغلب مسالھ ساز است

گذاشتن بھ ھمسر و فرزندان ایجاب مى كند كھ درباره موضوعاتى كھ بھ امور خانواده مربوط مى شود،  ھم احترام

 . با آنان مشورت شود، ھم ثمره آن ، بھره گیرى از افكار آنان است

چھ خوب است كھ خانھ ھا، مجلس شوراى خانوادگى باشند و اعضاى خانواده ، ھمھ حق نظر دادن داشتھ باشند و 

 .و مشكالت خانواده را با سر انگشت مشورت و تبادل نظر حل كنندمسایل 

بكار گیرى اصل مشورت در خانھ ، این عناصر مورد . الزمھ یك زندگى جمعى ، تفاھم ، حسن ظن و اعتماد است 

 .نیاز را در پدید آمدن محیط و جمعى صمیمى و متعادل فراھم مى سازد

مسرش یك مھمانى بدھد، یا زن بدون ھماھنگى و مشورت بھ دیدن اقوام مثال اگر مرد، بخواھد بدون ھمفكرى با ھ

خود، یا فرزند بدون طرح مسالھ با والدین ، بھ یك اردو و مسافرت برود، یا بدون نظر خواھى از ھم ، تصمیم 

دید آورند، این بگیرند خانھ را بفروشند یا خانھ اى بخرند یا تغییر شغل دھند، یا تغییراتى در ساختمان و بناى خانھ پ

 .گونھ تك رویھا اغلب مسالھ ساز و بحران آفرین و حداقل زمینھ ساز گلھ و شكایت مى شود

گاھى عالقھ بھ یك چیز و كار،  .ھمھ چیز را ھمگان دانند از یك حكمت ریشھ دار خبر مى دھد: این ضرب المثل 

و رایزنى با دیگران ، براى درستى یك  مشورت. انسان را از دیدن ضعفھا و درك معایب آن كر و كور مى سازد

اشخاصى ھم كھ در خانھ مورد مشورت قرار مى گیرند و بھ نظر . تصمیم و عمل ، بستر مناسبترى فراھم مى آورد

و راءى آنھا توجھ مى شود، احساس شخصیت مى كنند و در كارھاى خانھ ، بیشتر احساس مسؤ ولیت و نقش و 

 .جایگاه مى كنند

 جوان ؟مشاور پیر یا 

 

آنچھ رایزنیھا را اعتبار مى بخشد و مشورت را ارزشمند و قابل . البتھ در مشورت ، سن و سال چندان مھم نیست 

مشاوره با خردمندان مجرب و مؤ منان صادق ، مانع . اعتماد مى سازد، عقل ، تجربھ و ایمان و صداقت است 

ن كارآزموده و سالمندان جھان دیده ، با تجربھ ترند و آسیب در تصمیم و عمل مى شود و چون على القاعده ، پیرا

در خانھ ، دیدگاه بزرگ خانواده و . تجربھ باالتر از علم است ، توصیھ شده كھ با سالمندان مجرب مشورت كنند

افضل من شاورت : مى فرماید) علیھ السالم (حضرت امیر . خاندان مى تواند طرف مشورت خوبى بھ شمار آید

 (42(؛  ذوى التجارب

 .برترین كسى كھ با آنان مشورت مى كنى ، صاحبان تجربھ ھایند

استرشدوا :مى فرماید. مساءلھ عقل مالك قرار گرفتھ است ) صلى هللا علیھ و آلھ (در سخنى از حضرت رسول 

 .(43(العاقل و ال تعصوه فتندموا

 .كھ پشیمان مى شویدبا خردمند مشورت كنید و راه رشد را جویا شوید و نافرمانى او نكنید 

ھرچند تصمیم نھایى در خانواده ، با بزرگ خانھ است ، ولى چرا باید خود را از اندیشھ و فكرى بقیھ افراد، محروم 



ساخت ؟ اگر در خانھ ، بزرگترى باشد كھ دانش و تجربھ افزونترى دارد، چھ بھتر كھ از نظرات پختھ او ھم 

و با استعداد و آگاه ھم باشند، مشورت با آنان بھ خاطر تیزھوشى و فراست و   و اگر جوانان تیز ھوش . استفاده شود

 .جوالن ذھنى و سرعت انتقالى كھ دارند، مى تواند بسیار كارساز باشد

 : در سخنى حكیمانھ فرموده است) علیھ السالم (حضرت امیر 

ار، چرا كھ ذھن و فكر آنان تیزتر است ھرگاه در كارى نیازمند مشورت بودى ، آن را ابتدا با جوانان در میان بگذ

سپس آن را با سالمندان با تجربھ ھم در میان بگذار و بر آنان عرضھ كن ، تا نیك و بد و . و سرعت انتقالشان بیشتر

 (44.(قوت و ضعف آن را پى جویى كنند و بھترین را انتخاب كنند، چون تجربھ آنان بیشتر است 

و فكر تیز معیار بھ شمار آمده است ، ھم تجربھ كھ اغلب در پیران جھان دیده  در این كالم علوى ، ھم ذھن باز

ھر كس بھ خاطر برخوردارى از مواھبى مى تواند طرف مشورت قرار گیرد و ما را در تصمیم گیرى . است 

از پدر . بودند) علیھ السالم (در روایت است كھ جمعى از اصحاب نزد امام رضا  .درست تر، یارى كند

عقل و خرد او قابل مقایسھ با عقل دیگران : حضرت فرمود. یاد شد) علیھ السالم (رگوارش امام موسى بن جعفر بز

آیا با چنین شخصى مشورت مى : وقتى مى گفتند. نبود، ولى در حال گاھى با غالمان سیاه خود مشورت مى كرد

 (45!(شخص قرار داده است خداى متعال چھ بسا فتح و گشایش را بر زبان این  :كنى ؟ مى فرمود

 حرمت بزرگان

 

بخصوص اگر بھ سن باالیى رسیده باشند، محور وحدت و رمز . پدر و مادر، بھ معناى واقعى كلمھ چراغ خانھ اند

ھم احترامشان الزمتر است ، ھم حقوقى اخالقى و معاشرتى شان  .ھمبستگى و كانون الفت در افراد خانواده اند

 . بیشتر است

توصیھ حضرت امیر . دینى و آداب تربیتى ما، بزرگداشت و حرمت نھادن بھ بزرگ ، یك وظیفھ است در فرھنگ 

این است كھ دانشمند را بھ خاطر عملش و بزرگسال را بھ خاطر سن و سالش باید احترام كردیكرم ) علیھ السالم (

 .(46(العالم لعلمھ و الكبیر لسنھ 

ھا و حرمت نھادنھا بھ بزرگان است ، تا از اراده و تدبیر و كار آرایى كانون خانواده ، بشدت محتاج این تكریم

وقتى بزرگ خانواده . بزرگان در حل مشكالت و ایجاد صفا و صمیمیت و رفع منازعات بھترین بھره گرفتھ شود

واال  مى تواند بھ عنوان مشاور عالى نظر بدھد و نظرش حرف آخر و فیصلھ دھنده برخى كشمكشھا باشد كھ جایگاه

 .و ممتاز و مورد اعتماد و حرمت را داشتھ باشد

. ھر كس كھ بھ بزرگ ما احترام نگذارد و بھ كوچك ما ترحم نكند، از ما نیست : فرمود) علیھ السالم (امام صادق 

)47) 

اده اگر ما امروز، زیر بال و پدر و مادر سالخورده خود را نگیریم و اگر بھ بزرگترھا و صاحبان تجربھ در خانو

احترام نگذاریم ، از كجا كھ فردا، فرزندان ما ھنگام نیازمان ، بھ كمك بشتابند، یا ھنگام نیازشان از اندیشھ و تجربھ 

و رھنمود ما بھره گیرند؟ وقتى ما بھ آنان با رفتار خودمان شیوه محبت و احترام بھ بزرگترھا را نیاموزیم ، در 

ھ با بزرگان و سالخوردگان و اھل خرد و تجربھ ، برخوردى انسانى ، كدام مكتب و از رفتار چھ كس بیاموزند ك



 احترام آمیز، حق شناسانھ و تجربھ آموزانھ داشتھ باشند؟

 (48. (البركة مع اءكابركم : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا 

مشورتى ، بركت نیست ؟ یك آیا بھره مندى از اندیشھ و تجربھ و نظر . بركت و خیر ماندگار، با بزرگان شماست 

صلى هللا علیھ و (این كالم حضرت رسول . پیرمرد در میان خاندانش ، ھمچون پیامبرى است در میان امت خویش 

یعنى ھمان بركت و ھدایت و روشنگرى و حمایت و محوریت براى وحدت و عاملیت در انسجام و . است ) آلھ 

 .یرمرد با ایمان و تجربھ ھم ھمان جایگاه و نقش را در خاندانش داردھمبستگى كھ یك پیامبر در میان مردم دارد، پ

چھ بسیار اختالفھاى خانوادگى كھ پس از فوت بزرگ خاندان بھ وجود مى آید و افراد از ھم جدا مى شوند و رابطھ 

دانشان بھتر این از نشانھ ھاى ھمان بركت وجودى آنان است كھ اثر آن را در فق. ھا و رفت و آمدھا كمتر مى شود

پس تا وقتى ھستند، چرا قدرشان ندانیم و بر صدرشان ننشانیم و از آنچھ كھ آنان در خشت خام . مى توان دریافت 

 مى بینند و جوانان در آینھ كم كمتر مى بینند، فیض و بھره نبریم ؟

ا و ھدایتھاى آنان كھ حرمت نھادن ھم در ظاھر و گفتار و برخورد است ، ھم در ارج نھادن بھ افكار و رھنمودھ

 . برخاستھ از ایمان و نشاءت گرفتھ از تجاربشان است

پدر و مادر وقتى مى توانند محور حدیث در یك خانواده باشند كھ افراد خانواده و اعضاى فامیل ، شاءن آنان را 

تر و رابطھ ھا این گونھ زندگیھا گرم. بشناسند و مطابق آن شاءن و جایگاه ، احترام و اطاعت و تواضع كنند

خطاھا و مشكالتى ھم كھ اغلب نتیجھ خامى و بى تجربگى است ، كمتر پیش . صمیمى تر و مستحكم تر است 

 .خواھد آمد

 صداقت در نظریھ مشورتى

 

وقتى طرف مشورت قرار مى گیرند، باید صادقانھ بھ . گاھى كسانى در موردى خاص ، تجربھ یا دانش كافى ندارند

 .عى خویش اعتراف كنند، تا از این رھگذر، دیگران بھ خطا دچار نشوندناتوانى یا كم اطال

 .باید صداقت و امانت داشتھ باشد و در محدوده دانایى و آگاھى خود نظر بدھد) چھ در خانھ چھ بیرون (مشاور 

 : چنین آمده است) علیھ السالم (در رسالة الحقوق امام سجاد 

گر در مورد مشورت ، راءى و فكرى دارى ، در خیر خواھى نھایت تالش حق مشورت كننده با تو، این است كھ ا

را بكنى و آنچھ را مى دانى بھ او برسانى ، بھ نحوى كھ اگر تو بھ جاى او بودى ھمان كارى را مى كردى كھ بھ او 

كسى را مى و اگر در آن مورد، راءیى نداشتى ولى . این را ھم ھمراه با نرمش و مالطفت انجام بده . مى گویى 

شناسى كھ مورد اطمینان توست و بھ راءى او راضى ھستى و مطمئن و او را بھ عنوان مشاور خودت مى پسندى 

، پس او را نزد او راھنمایى كن ، تا نھ خیرى را از او مضایقھ كرده باشى و نھ خیر خواھى را از او باز داشتھ 

 (49) .باشى 

 :وددر این كالم ، چند محور مھم دیده مى ش

اینكھ انسان خود را براى اظھار نظر درباره ھر چیزى صالح و شایستھ نداند و در حیطھ علم و كارشناسى : اول 

 .خود، نظر مشورتى بدھد



اینكھ انسان بھ درستى و صدق و استحكام نظر مشورتى خود اطمینان داشتھ باشد، در حدى كھ خودش ھم : دوم 

 .بتواند بھ آن عمل كند

 .صالح طرف را مراعات كند، نھ موقعیت شخصى خویش رااینكھ : سوم 

اینكھ اگر خود، نظر و تجربھ خاصى ندارد، او را بھ مراكز و اشخاص صالح و خبره راھنمایى كند و نقش : چھارم 

 .وساطت در خیر رسانى ایفا كند

 ؛)50( عزوجل راءیھ من استشار اءخاه فلم ینصحھ محض الراءى سلبھ هللا:مى فرماید) علیھ السالم (امام صادق 

خیانت در نظریھ (ھر كس با برادر دینى اش مشورت كند و او راءى خالص و بى شائبھ اى بھ او ارائھ ندھد 

 .خداوند عقل و تدبیرش را مى گیرد) مشورتى 

 . این سخن ، در مشورتھاى خانوادگى نیز صادق است

صالح جمع و مصلحت عمومى را مورد نظر قرار دھند،  وقتى افراد خانواده بھ مشاوره در امرى مى نشینند، باید

نھ آنكھ ھر كس از زاویھ نفع شخصى بھ مساءلھ بنگرد و نظرى ھم كھ مى دھد، با در نظر گرفتن منافع خودش 

 !باشد

امید است كھ با تشكیل گھگاه شوراى خانوادگى ، از معضالت خانھ كاستھ شود و كانون خانواده ، با استحكام 

 .پاى بماند و پناھگاھى مطمئن براى افراد خانواده باشد بیشترى بر

 

 حرمت و حریم بزرگترھا: بخش ھفتم 

 

 حفظ جایگاه

 

ھر كس دوست دارد مورد توجھ و عنایت قرار گیرد و بھ جایگاه او در . عالقھ بھ محبوبیت در وجود ھمھ ھست 

 ...سھ ، یا اداره و جامعھ ومجموعھ ھایى كھ بھ سر مى برد، احترام شود، چھ در خانھ ، یا مدر

بخصوص كسانى كھ نسبت بھ دیگران خوبى كرده و زحمت كشیده اند، انتظار دارند زحماتشان مورد توجھ و تقدیر 

قرار گیرد و اگر كسانى بر سر سفره آنان نشستھ اند و نمك خورده اند، نمكدان نشكنند و بى مھرى و بى اعتنایى بھ 

 .صاحب حق و صاحب نعمت نكنند

پدران و مادران و بزرگان فامیل و سالخوردگان یك خانھ و خانواده ، از ھمین رو توقع دارند كھ كوچكترھا، 

 .فرزندان و نوه ھا قدر آنان را بشناسند و در مراعات و اداى حقشان كوتاھى نكنند

 . حرمت نھادن بھ سالمندان ، نشانھ قدرشناسى است

میل بھ سن كھولت و پیرى مى رسند، ھم مراقبت بیشترى الزم دارند، ھم وقتى پدر و مادر، یا یكى از افراد فا

 .متوقعند كھ در آن سنین از احترام بیشترى برخوردار باشند و جایگاه آنان در خانواده محفوظ بماند

بھ ھمان اندازه كھ یك كودك ، وقتى احساس كند در یك خانواده مورد بى مھرى است و جاى خوبى ندارد و بھ او 



عتنایى نمى شود، گرفتار عقده حقارت مى شود، سالمندانى ھم كھ احساس كنند اھل خانھ ، وجود آنان را براى خود ا

 .مایھ زحمت مى دانند و او را اضافى مى شمارند، دچار افسردگى و اندوه زندگانى تلخ و ماءیوسانھ مى سازد

در این سن و سال ، باید بیشتر بھ آنان محبت . پیران گاھى حساسیتھاى بیش از حد و زود رنجى ھاى سریع دارند

 .نشان داد، تا احساس زیادى بودن یا سربار بودن نكنند

 حیات عاطفى

 

ارج نھادن بھ والدین و بزرگترھا، نشانھ حیات عاطفى و رشد عقلى و وظیفھ شناسى در قبال یك عمر، زحمت و 

 . جانفشانى و رنج كشیدنھاى بى توقع و بدون چشمداشت است

عقوق و دل آزرده كردن . بى مھرى و بى اعتنایى ، آنان را دل شكستھ مى سازد و آدمى را عاق والدین مى سازد

از . پدر و مادر، آثار منفى و جبران ناپذیر براى فرزندان دارد و موجب سلب توفیق و نیك فرجامى آنان مى شود

ان و اندوھگین و رنجیده ساختن آنان است و این سوى دیگر نیز شكستن پر و بال عواطف و احساس شادابى سالمند

 . از انصاف و اخالق انسانى دور است

 :فرمود) علیھ السالم (امام على 

 (51(من احزن والدیھ فقد عقھما؛ 

 . ھر كس پدر و مادر خویش را اندوھگین و آزرده سازد، نسبت بھ آنان عاق شده است

نگاھھاى مھرآمیز، ھمھ را از جملھ بزرگساالن را خوشحال . طفھ باشدحتى نگاه بھ آنان ، باید ھمراه با مھر و عا

در ) علیھ السالم (امام صادق . مى كند و از زندگى در كنار این گونھ فرزندان احساس لذت و خوشبختى مى كنند

 :مورد نوع رفتار با والدین مى فرماید

وتك فوق اصواتھما، و ال یدك فوق ایدیھما، و ال تتقدم ال تمالء عینك من النظر الیھا اال برحمة و رقة ، و ال ترفع ص

 ؛)52(قدامھما

بھ پدر و مادرتان نگاه پر مھر داشتھ باشید و صدایتان را بر سرشان بلند نكنید و بر سرشان داد نزنید، دست روى 

 .آنان بلند نكنید و در راه رفتن از آنان جلو نیفتید

 .بر سر پا و چراغ خانواده را روشن نگھ مى دارد اینھا تعلیمات مكتب است كھ خیمھ عفاف را

 : نیز فرموده است) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا 

 (53(النظر الى الوالدین براءفة و رحمة عبادة 

 . نگاه فرزند بھ چھره پدر و مادر از روى محبت و شفقت نسبت بھ آنان ، عبادت است

ود، تا با چھ انگیزه و براى چھ ھدفى باشد و چھ دلھایى را شاد نگاه ھم گاھى عبادت خدا مى ش! آرى ، عبادت 

شیوه زندگى غربى ، ترك پدر و مادر سالخورده و رھا كردن سالمندان . سازد و آثار خوبى در پى داشتھ باشد

ن ناتوان و سپردن آنان بھ مراكز ویژه نگھدارى سالمندان است ، تا چیزى مانع و مزاحم رفاه و لذت و آزادى آنا

 .نشود، ھر چند در این راه ، عواطف بشرى و ارزشھاى انسانى قربانى شود

اما آیین محمدى ، بھ نگھدارى ، احترام ، محبت ، مراقبت ، خدمت ، پرستارى ، بر و احسان نسبت بھ والدین و 



 .سالمندان دستور مى دھد

 . انھ را بدانیمجایگاه سالمندان را در خانواده ھا از یاد نبریم و قدر این چراغھاى خ

 حق بزرگترھا

 

تنھا كودكان و جوانان نیستند كھ نسبت بھ والدین خویش ، وظیفھ دارند، بلكھ خود آنان كھ پدر و مادر شده اند و 

 سنى ھم از آنان گذشتھ است ، نسبت بھ پدر و مادر خودشان وظیفھ مندند، چھ در حال حیاتشان ، چھ پس از فوتشان

. 

و مردى خودشان صاحب فرزند شدند و بھ مقام مادرى و پدرى رسیدند، دیگر تكلیفى نسبت  چنان نیست كھ اگر زن

 .بھ والدین خود ندارند

سر كشى كردن بھ پدر و مادر، جویا شدن از حالشان ، رفع نیازھایشان ، ھمكارى در كارھا، ھمدردى در مشكالت 

ست كھ تا واپسین لحظات حیاتشان بر دوش انسان ، كمك بھ معیشت و درمان و پرستارى ، ھمھ و ھمھ از وظایفى ا

و این ھرگز نمى تواند اداى حق بزرگ آنان باشد كھ عمرى بھ پاى فرزندانشان چون شمع سوختھ اند و این . است 

 .نھالھا را برومند و رشید ساختھ اند

احادیث متعددى . ندسزا نیست كھ در برابر عمرى سوختن و ساختن ، بى مھرى و جفا ببینند و سخن درشت بشنو

آمده است كھ اگر خداوند چیزى ) و ال تقل لھما اف : (در ذیل آیھ اى كھ مى فرماید بھ پدر و مادر خود اف نگویید

كمتر و ناچیزتر از اف ھم مى دانست ، از آن نھى مى كرد و این كمترین مرتبھ عقوق است و از جملھ رفتار 

 ر و مادر خویش بنگرد و نگاھش را تندى و بد زبانى و ھتاكى كجا؟مربوط بھ عاق شدن ، آن است كھ كسى بھ پد

 : سعدى مى گوید

مگر خردى فراموش : روزى بھ غرور جوانى بانگ بر مادر زدم ، دل آزرده بھ كنجى نشست و گریان ھمى گفت 

 كردى كھ درشتى مى كنى ؟

 چھ خوش گفت زالى بھ فرزند خویش

 چو دیدش پلنگ افكن و پیل تن

 ھد خردیت یاد آمدىگر از ع

 كھ بیچاره بودى در آغوش من

 نكردى در این روز بر من جفا

 (54(كھ تو شیر مردى و من پیرزن 

 

 . پس نباید فراموش كنیم كھ چھ بودیم و چھ ھستیم

اگر جوان و رشید و توانمندیم ، روزى ھم پدر و مادرمان ھمچون ما بوده اند كھ امروز پیر و ضعف و ناتوان شده 

اگر طالب آنیم كھ در دوران كھولت و عجز و از كار افتادگى ،  . ھمین ضعف و پیرى در انتظار ما نیز ھست. اند



با این عمل . فرزندانمان عصاى دستمان و بازوى پر توانمان باشند، باید خود ما نسبت بھ والدین خویش چنین باشیم 

كسى كھ حق بزرگترھا را نشناسد و مراعات . یاموزیم ، شیوه انسانى و اسالمى رفتار با پدر و مادر را بھ آنان ب

 !بدارند؟  نكند، چگونھ انتظار دارد كھ دیگران حق شناس او باشند و حرمتشان را پاس 

 : سعدى چھ خوب سروده است

 سالھا بر تو بگذرد كھ گذار

 نكنى سوى تربت پدرت

 تو بھ جاى پدر چھ كردى خیر

 (55(تا ھمان چشم دارى از پسرت ؟ 

 

 ق شناسى و حق گزارىح

 

امام زین . آنچھ انسان را در مقام این شناخت حق و اداى وظیفھ مى نشاند، توجھ بھ خدمات و زحمات اولیاست 

در رسالھ رسالة الحقوق ، آنجا كھ حق پدر و مادر و وظیفھ فرزندان را نسبت بھ آنان بیان ) علیھ السالم (العابدین 

 :نسبت بھ مادر مى فرماید. بخشى و معرفت آموزى تاءكید مى فرمایدمى كند، از جملھ بر ھمین آگاھى 

و اما حق مادرت آن است كھ بدانى او تو را در جایى حمل كرده كھ ھیچ كس ، دیگرى را آنجا و آن گونھ حمل نمى 

وى خود تو را با گوش و چشم و دست و پا و پوست و م. كند، از میوه جانش تو را غذا داده كھ كسى چنین نمى كند

نگھدارى و محافظت كرده است و آنچھ در این راه ، رنج و نامالیمات دیده ، ھمھ را با   و با ھمھ اعضا و اندامش 

راضى شده كھ خود، گرسنھ بماند و . روى خوش و آغوش باز پذیرفتھ و غم و سنگینى آن را بر دوش كشیده است 

تشنھ باشد و تو سیراب باشى ، خود در آفتاب بماند و تو   دش تو سیر شوى ، خود عریان بماند و تو را بپوشاند، خو

سایھ نشین باشى ، با زحمت و رنجى كھ مى كشد، تو را بھ نعمت و برخوردارى برساند، در راه تو سرما و گرماى 

بتھ جز حق او بر تو آن است كھ اینھا را بدانى و بر این ھمھ رنج ، سپاسگزارش باشى ، كھ ال. دنیا را بھ جان بخرد

 (56. (با توفیق و یارى خدا، نخواھى توانست حقش را ادا كنى 

 تو تا یك مختصر جانى بگیرى

 كند جان مختصر، بیچاره مادر

 بھ مكتب چون روى تا باز گردى

 بود چشمش بھ در، بیچاره مادر

 نبیند ھیچ كس زحمت بھ دنیا

 ز مادر بیشتر، بیچاره مادر

 تمام حاصلش از زحمت این است

 ارد یك پسر، بیچاره مادركھ د



 

 .نیكى بھ پدر و مادر، آثار و نتایج ارزنده اى در دنیا و آخرت دارد

 :آمده است كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (در حدیثى از پیامبر اكرم 

 من سره اءن یمد لھ فى عمره ، و یبسط لھ فى رزقھ ، فلیصل اءبویھ ؛ فان صلتھما طاعة هللا ؛

و خرسند مى گردد كھ عمرش طوالنى و رزق و روزى اش فراوان گردد، پس بھ پدر و مادر  ھر كس دوست دارد

 . خویش نیكى كند، چرا كھ نیكى و پیوند بھ آن دو، طاعت از خداوند است

 زمینھ كسب بھشت

 

ن ، وقتى بھشت ، زیر پاى مادران است ، وقتى نگاه محبت آمیز بھ والدین ، عبادت خداست ، وقتى احسان بھ آنا

 عمر و روزى را زیاد مى كند، پس چرا از این زمینھ ھاى كسب بھشت غافل شویم ؟

) صلى هللا علیھ و آلھ (ھمراه رسول : نقل مى كند) صلى هللا علیھ و آلھ (یكى از یاران پیامبر اكرم (سعید بن مسیب 

آنجا نگاھم بھ جوانى افتاد كھ بھ . از آنجا دره اى در چشم انداز ما قرار داشت . بر فراز كوھى رفتیم . بودیم 

یا : گفتم ) صلى هللا علیھ و آلھ )بھ پیامبر . از جوانى اش خوشم آمد. چراندن گوسفندان و بھ شبانى مشغول بود

: فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول خدا. كاش جوانى این فرد، در راه خدا صرف مى شد! رسول هللا ، چھ جوانى 

 ر راه خدا صرف مى كند و تو نمى دانى ؟چھ مى دانى ؟ شاید د

 :آن جوان را صدا كرد و از وى پرسید) صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر 

 آیا كسى را دارى كھ بھ او رسیدگى كنى و خرجش را بدھى و تحت تكفل تو باشد؟! اى جوان 

 . مادرم: او كیست ؟ گفت : حضرت پرسید. آرى : گفت 

 (57. (برو مواظب او باش ، كھ بھشت زیر پاى مادر است . خوب است : فرمود) آلھ صلى هللا علیھ و (رسول خدا 

عبادت دانستن این خدمت ، منت نگذاشتن ، آن را وظیفھ دانستن ، سبب مى شود كھ چنین عملى انسان را بھ خدا و 

 .بھشت برساند

خرید، چرا روى آوردن بھ بى تا مى توان راه بھشت در پیش گرفت و با جلب رضاى والدین ، رضایت خدا را 

مھرى نسبت بھ آنان و رنجاندنشان ، كھ عذاب خدا و سلب توفیق را در پى دارد و دلھا را مى میراند، یاس مى 

 .آفریند و حرمت بزرگان و حریم سالمندان شكستھ مى شود و كانون خانھ ، تیره و بى فروغ مى شود

 

 فرزندان و حق تربیت: بخش ھشتم 

 

 

رى است نفیس كھ در صدف خانواده رشد مى كند و در سایھ تربیت و تاءدیب پدر و مادر، قیمتى مى فرزند، گوھ

 .شود



والدین ، ھر چھ بیشتر در تربیت فرزند بكوشند و سرمایھ گذارى مادى و معنوى كنند و بیش از پول ، وقت صرف 

شیرین این بوستان بھره مند مى  كنند و حوصلھ بھ خرج دھند، ثمره آن بھ خودشان بر مى گردد و از محصول

 .شوند

 وظیفھ اى بھ نام تربیت

 

نیازھاى روحى و عاطفى از یك سو، نیاز بھ ادب و تربیت از سوى دیگر، والدین را در قبال كودكان مسؤ ول مى 

طبعا اداى این حق ، واجب است و كوتاھى در آن ، مستوجب  .سازد و حقى و تكلیفى بر دوش آنان مى گذارد

 . ت از سوى خدا و مالمت از سوى مردم استعقوب

در روایات متعددى از وظایف والدین نسبت بھ فرزندان ، حسن االدب بھ شمار آمده است ، یعنى تربیت نیكو و ادب 

از جملھ این وظایف را، تعیین نام نیكو و تربیت نیكو دانستھ است ان  ( صلى هللا علیھ و آلھ(رسول خدا . شایستھ 

 . و یحسن ادبھیحسن اسمھ 

بھ تعبیر . میراث ادب و تربیت ، گرانمایھ ترین چیزى است كھ اولیا، براى فرزندان خود بر جاى مى گذارند

 :( علیھ السالم(حضرت على 

 ؛)58(ما نحل والد ولدا نحال افضل من ادب حسن 

 . ھیچ پدرى بھ فرزند خویش ، عطا و بخششى برتر از ادب نیكو، نبخشیده است

البتھ این وقتى است كھ پدر و . ال میراث كاالدب : جاودانھ مى درخشد كھ ) علیھ السالم (الم حضرت امیر و این ك

گاھى مادر . مادر نسبت بھ ارزشھاى دینى و اخالقى و تربیتى حساسیت داشتھ باشند و در نظرشان مھم جلوه كند

مى كشد، یا ظرفى را مى شكند، یا لباسھاى  وقتى مى بیند فرزندش میوه اى نشستھ را مى خورد، یا دیوار را خط

تازه اش را خراب و كثیف مى كند، ناراحت مى شود و نسبت بھ این ناھنجارى رفتارى از خود واكنش نشان مى 

 .دھد

وقتى مى بیند فرزندش دروغ مى گوید، یا دورویى نشان مى دھد، یا نسبت بھ امور اخالقى و معنوى بى ... ولى 

یا از وسایل ھمكالسى خود برداشتھ بھ خانھ مى آورد، یا نسبت بھ كودكان دیگر حسادت و دشمنى اعتنایى مى كند، 

 مى ورزد، آیا اینجا ھم عكس العمل نشان مى دھد؟

اگر پدر و مادر، نسبت بھ ناھنجاریھاى اخالقى و معنوى ھم واكنش نشان دھد و از بروز گناه ، حسد، نیرنگ ، 

درست ، ولخرجیھاى زشت ، در زندگى فرزندانشان نگران بشوند، نشانھ درك صحیح دزدى ، ترك نماز، ارتباط نا

 . مسایل و خوبیھا و بدیھاى زندگى است

بعضیھا بھ زحمت حاضرند كھ بپذیرند تربیت ھم یكى از وظایف آنان در مقابل فرزندان است و اگر كوتاھى و سھل 

 .انگارى و اشتباه كنند، مسؤ ولند

 ! دینواریز بھ حساب وال



 

از جملھ عواملى كھ احساس وظیفھ در قبال تربیت فرزندان را مى افزاید، توجھ بھ این نكتھ است كھ مردم ، خوب و 

در حسابرسى آخرت ھم . بد و تربیت و بى تربیتى فرزندان را بھ حساب والدین مى گذارند و از چشم آنان مى بینند

 .پدر و مادر از این مسالھ بازخواست مى شوند

 . بھ روشنى بر این نكتھ تاءكید شده است) علیھ السالم (رسالھ حقوق امام سجاد  در

 :حضرت مى فرماید

و اما حق ولدك ، فتعلم انھ منك ، و مضاف الیك فى عاجل الدنیا بخیره و شره ، و انك مسؤ ول عما ولیتھ من حسن 

، فمثاب على ذلك و معاقب ، فاعمل فى اءمره االدب ، و الداللة على ربھ ، و المعونة على طاعتھ فیك و فى نفسھ 

 ؛)59(عمل المتزین بحسن اءثره علیھ فى عاجل الدنیا، المعذر الى ربھ فیما بینك و بینھ بحسن القیام ، و االخذ لھ منھ 

و اما حق فرزندت آن است كھ بدانى او از توست و خیر و شر او در ھمین دنیا بھ تو نسبت داده مى شود و تو 

ھ تربیت شایستھ او و راھنمایى اش بھ سمت و سوى خدا و كمك بھ خدا پرستى اش ، مسؤ ولى و در این نسبت ب

پس در كار تربیت فرزند، چنان رفتار كن كھ اگر در این دنیا آثار خوب . مورد، پاداش یا كیفر داده خواھى شد

ھ او داشتھ اى ، نزد پروردگارت عذر و داشت ، مایھ آراستگى و زینت تو باشد و با رسیدگى شایستھ اى كھ نسبت ب

 ! حجت داشتھ باشى

دامنھ این تربیت ، باورھاى دینى و اعتقادات و اخالقیات را ھم شامل مى شود و صرفا در آداب اجتماعى خالصھ 

 .نمى شود

دامن و تربیت مكتبى فرزندان ، رسالت سنگین والدین است و در سایھ چنین تربیتى ، نسلى خداشناس ، متعھد، پاك

در حدیث یاد شده ، آثار چنان تربیت را خدایى زیستن ، اھل اطاعت . مؤ دب بھ جامعھ اسالمى تحویل مى شود

آنچھ این آثار را . بودن ، مایھ آراستگى و آبروى والدین بودن و در پیشگاه خداوند عذر داشتن بھ شمار آورده است 

اصول و روشھاى چنین تربیتى . دھاى اھل بیت پیامبر است فراھم مى سازد، تربیت بر اساس مبانى دین و رھنمو

 .باید از فرھنگ اسالم و باورھاى دینى گرفتھ شود، تا این حق بھ شایستگى ادا گردد

در . در احادیث متعددى بر نام نیك ، آموزش سواد و نوشتن و فراھم ساختن زمینھ ازدواج تاءكید فراوان شده است 

ھم از نظر شخصیت اجتماعى تاءمین مى شوند، ھم از نظر دانش و معلومات ، ھم از سایھ این حقوق ، فرزندان 

 .نظر نیازھاى عاطفى ، غریزى و جنسى تا بھ حرام و گناه نیفتند

. از این گونھ رھنمودھا بر مى آید كھ دامنھ تربیت فرزندان و اداى حقوق آنان بھ سالھاى كودكى منحصر نمى شود

و نیاز بھ ھمسر گزینى داشتند، والدین باید بسترى مناسب براى تاءمین این نیاز فراھم  وقتى بھ سن بلوغ رسیدند

 .سازند و عفاف فرزندان خویش را تضمین كنند

 . تعبیر و اءن یعف فرجھ اذا اءدرك كھ در بعضى احادیث است ، ناظر بھ ھمین مساءلھ است

 تربیت دینى

 

 .ى مسلمان آن است كھ فرزندان را مسلمان و مؤ من بار آورنددر یك جامعھ اسالمى ، انتظار از خانواده ھا



در مساءلھ چھ باید كرد؟ ھر چھ بیشتر سراغ مصداقھاى . البتھ كلى گویى در تربیت كودكان دردى را دوا نمى كند

م را تقید والدین بھ مراعات مسایل مذھبى مى تواند برنامھ ھاى اسال . عینى و نمونھ ھاى جزیى برویم ، موفقتریم

در چشم انداز فرزندان زیبا و جذاب جلوه دھد، و عملكرد نسنجیده و رفتار سوء آنان ، ارزشھاى مكتبى را از 

 .رونق و اعتبار مى اندازد

یاد دادن قرآن یا زمینھ سازى . مثال آموزش نماز یكى از این برنامھ ھاست كھ اولیاى دین بھ آن سفارش كرده اند

وقتى مادرى پز مى دھد كھ كودكش . مانى ، وظیفھ و حق دیگرى بھ شمار آمده است براى فراگیرى این كتاب آس

كامپیوتر مى رود، اگر بھ قرآن آموزى و نماز خوانى او ھم افتخار كند،   انگلیسى یاد گرفتھ است ، یا بھ كالس 

این ... الت بكشد چھ ؟ولى اگر خج. گرایش بھ معنویات را در جان فرزند و در نھاد خانواده ریشھ دارتر مى كند

 است كھ مى گوییم كیفیت عملى و برخورد والدین با مقولھ ھاى تربیت مكتبى ، در جذب یا دفع فرزندان مؤ ثر است

. 

 :مى فرماید) علیھ السالم (در حدیثى ، امام صادق 

روز یا كمتر و  ما كودكانمان را از ھفت سالگى بھ روزه گرفتن دستور مى دھیم ، در حدى كھ بتوانند، تا نصف

این كار را براى این انجام مى دھیم كھ بھ روزه عادت . ھر گاه تشنھ و گرسنھ شدند، مى گوییم تا افطار كنند. بیشتر

شما فرزندانتان را وقتى بھ نھ سالگى رسیدند، در حد ظرفیت و توانشان بھ روزه تشویق كنید . كنند و طاقت بیاورند

 (60... (و چون تشنھ شوند، بخورند

این ھمان شیوه بستر سازى و آماده سازى براى مسلمان زیستن است كھ با تمھیدات و برخوردھاى تربیتى والدین 

انجام مى گیرد، یعنى ایجاد شوق براى برنامھ ھاى دینى و كسب آمادگى براى انجام تكالیف واجب در زمان و 

چھ كسى بھتر از پدر و مادر مى تواند این این گامى در جھت رشد معنوى فرزندان است و . شرایط خاص خودش 

 (61(نقش را ایفا كند؟

 یاوران معروف

 

این وظیفھ در روایات . بازو و پشتیبان و پشتوانھ فرزندانشان در كارھاى نیك باشند) و باید(والدین مى توانند 

ن سازى كارھاى شایستھ و آسا. مكررى با عباراتى از این قبیل رحم هللا من اءعان ولده على اكبر بیان شده است 

 . پرھیز از سختگیریھاى نابجا و جلوگیرى از زمینھ ھاى بروز عقوق و نافرمانى از این باب است

خداوند رحمت كند كسى را كھ فرزندش را در مسیر نیكى اش یارى : فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر اسالم 

كارھاى آسان و شدنى را از او بپذیرد، و از كارھاى سخت : ودچگونھ در نیكى یارى اش كند؟ فرم: پرسیدند. رساند

و دشوار او در گذرد و با او بھ تندى و خشونت رفتار نكند، چرا كھ میان فرزندان و وارد شدنشان بھ قلمرو كفر، 

 (62....(چیزى جز این فاصلھ نیست كھ عاق شوند یا دچار قطع گردند

و محبت و دوستى با آنان ، بھ خوب شدن و خوبى كردن آنان كمك مى  انس و الفت داشتن با فرزندان ، صمیمیت

چنین روایت ) صلى هللا علیھ و آلھ (از رسول خدا . كند و رابطھ عاطفى سبب جذب بھ خواستھ ھاى تربیتى مى شود

 : شده است



 ؛)63(رحم هللا عبدا اءعان ولده على بره باالحسان الیھ ، و التالف لھ ، و تعلیمھ ، و تاءدیبھ 

خداوند رحمت كند بنده اى را كھ بھ فرزندش كمك كند تا او نیكوكار شود، بھ وسیلھ نیكى كردن بھ او، الفت داشتن و 

 .گرم گرفتن با وى و با آموزش و تربیت او

اگر كسى فرزندانش را دوست بدارد و محبت خود را ابراز كند و در ابراز محبت ھم مراعات مساوات و عدالت 

این گونھ . وجب رضاى الھى است ، ھم رشد دھنده معنوى فرزندان و تاءمین نیازھاى عاطفى آنان است كند، ھم م

بوسیدن فرزندان از روى محبت نیز عبادت است و حسنھ . نگاه محبت آمیز، عبادت نیز بھ شمار آمده است 

 .محسوب مى شود

و نیز از كلمات نورانى آن ). 64(ه حبا لھ عبادة نظر الوالد الى ولد:فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر اكرم 

 (65. (من قبل ولده كتب هللا لھ حسنة : حضرت است كھ 

شاید نگاه محبت آمیز یا بوسیدن فرزند، در ابتداى نظر از مقولھ ھاى تربیت فرزند بھ شمار نیاید، ولى آیا مگر نھ 

شد دادن بھ ابعاد روحى و فكرى و اخالقى مھم است ؟ و اینكھ در تربیت ، توجھ بھ نیازھا و تاءمین خواستھ ھا و ر

مگر نھ اینكھ بسیارى از كودكان از كمبود محبت رنج مى برند و در سایھ بى مھرى والدین و سردى محیط خانھ و 

 روابط والدین با آنان ، گرفتار عقده مى شوند و گاھى دست بھ خودكشى و فرار از خانھ مى زنند؟

بر مسایلى ھمچون دست كشیدن بر سر كودكان از روى محبت ، نكوھش از نبوسیدن اوالد، در تعالیم اسالم ، 

مساوات در محبت و بوسھ ، عدالت در توجھ بھ فرزندان ، بازى كردن با كودكان ، لزوم وفا بھ وعده اى كھ بھ آنان 

ى از رھنمودھاى تربیت مكتبى اینھا جلوه ھای. تاءكید شده است ... مى دھیم ، توجھ بھ نظافت و تمیزى بچھ ھا و

 . است

خانواده مكتبى ، لزوما باید شیوه تربیت فرزند را نیز از تعالیم مكتب فرا گیرد، تا فرزندانش آبرو بخش خانواده و 

فرزندان ، شیوه صحیح اخالق و ادب را در . و آبروى خانواده و روشناى كانون خانھ شوند  مكتب و مایھ آسایش 

 ید بیاموزند و در كدام مكتب ؟ جز در مكتب والدین ؟معاشرت از كجا با

 برخى از رھنمودھاى تربیتى اسالم نسبت بھ شیوه رفتار مؤ دبانھ فرزندان نسبت بھ بزرگترھا و والدین چنین است

: 

 .در راه رفتن ، بر پدر یا استاد، نباید مقدم شد

 . بھ احترام آنان باید از جاى برخاست

 . اش نباید سخن گفتبا آنان بھ تندى و پرخ

 .در كارھا باید كمكشان كرد و بازوى آنان شد

 .از نافرمانى ، تخلف ، تمرد، و بى اعتنایى نسبت بھ آنان باید پرھیز كرد

باید از طریق والدین بھ كوچكترھا آموزش داده . این گونھ آداب را فرزندان بھ صورت غریزى و فطرى نمى دانند

لمانشان ، با خدمتگزارانشان ، حتى با خواھر و برادر و دوست بزرگتر از خودشان این شود، تا با بزرگترھا، با مع

 .گونھ رفتار كنند

 



 آشتى میان دو نسل: بخش نھم 

 

 ضرورت الگو

 

بھ چھ كسى باید بنگرند كھ رفتارش قابل الگو گیرى . مدل رفتار ضرورى ترین نیاز فرزندان ما در تربیت است 

 را قبول دارند، تا او را نمونھ انتخاب كنند و از رفتارش الگو گیرى كنند؟باشد؟ و اساسا چھ كسى 

باید میان قشر سالمند و . مشكلى كھ در این میان است ، دو گونگى و دوگانگى تربیت نسل امروز و دیروز است 

یر پذیرى از سوى قشر جوان و نوجوان ، تفاھم و پیوند بھ وجود آید، تا در سایھ آن تاثیر گذارى از یك سو و تاث

این ھمزبانى و ارتباط، ھم سالمندان را از انزوا و احساس تنھایى در مى آورد، ھم جوانان را از . دیگر عملى شود

 .تجربھ ھاى برتر بزرگترھا برخوردار مى سازد

واسطھ  اما كیست كھ پیشقدم در این امر خیر شود و فاصلھ ھا را بردارد؟ پدران و مادران مى توانند بخوبى نقش

احترام بھ بزرگترھا و مراعات ادب و حرف شنوى وقتى از سوى والدین انجام گیرد، فرزندانشان ھم از . ایفا كنند

گر چھ گاھى نحوه رفتار سالخوردگان ، براى كودكان و نوجوانان از جاذبھ الزم برخوردار . آنان یاد مى گیرند

 . مشق عملى براى كوچكترھاستنیست ، ولى نحوه رفتار بزرگترھا الگوى رفتار و سر

در روایات متعددى بھ اكرام و احترام بھ والدین دستور داده شده ، تا والدین ھم از احترام كودكان و فرزندان خود 

بزرگان خود ) 66(وقروا كباركم ، یوقركم صغاركم ؛ : چنین است ) علیھ السالم (برخوردار شوند؛ سخن امام على 

 .كترھا ھم احترام شما را نگھ دارندرا احترام كنید، تا كوچ

دقیقا نحوه رفتار ما با والدین ، سرمشق فرزندانمان در چگونگى برخورد با ما دارد و این شیوه رفتارى بھ توارث 

 ( صلى هللا علیھ و آلھ(دو نفر خدمت پیامبر خدا : فرموده است ) علیھ السالم (امام صادق . بھ نسل بعدى مى رسد

الكبیر، : پیامبر دوباره فرمود . آنكھ جوان بود، زودتر از پیر سخن گفت. ر بود و دیگرى جوان یكى پی. رسیدند

 . یعنى بزرگ ، بزرگ) 67(الكبیر 

 .این ھشدارى بود تا جوان ، ادب را مراعات كند و قبل از پیر سبقت بھ سخن گفتن نجوید

 

 

 

   

 والدین و نقش واسطھ

 

دادن بھ جوانان براى حرف زدن ، اظھار نظر كردن ، راءى دادن ، انتخاب و از شیوه ھاى خوب تربیتى ، میدان 



اما در كنار آن باید این . است و این شیوه بھ آنان اعتماد بھ نفس و احساس شخصیت مى دھد... قضاوت كردن و

نظر كنند،  نكتھ را ھم بھ آنان آموخت كھ در جلسھ اى تا بزرگان و سالمندان حضور دارند، جوانان فورى اظھار

تصمیم نگیرند، میدان دار نشوند، بلكھ با مراعات ادب و حرمت پیران ، بھ جایگاه اجتماعى و خانوادگى آنان 

 .احترام بگذارند

این امر، سبب مى شود پیران بھ جوانان عالقھ و عنایت داشتھ باشند و با آنان برخوردى مالطفت آمیزتر داشتھ 

 .باشند

ولى نباید آنان را مطلق و بى قید ساخت . وستھ ، كودكان و نوجوانان را فرارى مى دھدامر و نھى ھاى مكرر و پی

ھم حالت تحكم و فرمان ، گریزاننده است ، ھم آزادى مطلق و نداشتن . و از تجارب بزرگان محرومشان ساخت 

ى میانھ میان این دو راھ. نظارت و ارشاد و ھدایت ، آنان را جسور و گاھى بى اعتنا بھ بزرگترھا بار مى آورد

شیوه باید پیمود و رسالت آن بر عھده اولیاست كھ بتوانند نقش واسطھ در انتقال آن فرھنگ و تربیت بھ این نسل 

 .جدید و كم تجربھ ایفا كنند

تربیت فرزند، با فرھنگ احترام بھ بزرگترھا و رعایت ادب و متانت در برخورد، سرمایھ ارزشمندى است كھ از 

 . پس براى نسل جدید، میراث شایستھ بر جاى نھیم .صورت میراث بھ فرزندان منتقل مى شوداولیا بھ 

 انتقال تجارب

 

 .جوانان دوست دارند از گذشتھ ، چیزھایى بدانند

شیفتگى نوجوانان بھ خاطرات گذشتھ پدران و مادران ، فرصت خوبى براى انتقال تجربھ و آموزش فرھنگ است و 

 پدربزرگھا یا مادربزرگھا یا سالخوردگان داراى تجربھ ؟ چھ كسى شایستھ تر از

والدین كھ مى خواھند نقش واسطھ در انتقال تربیت و فرھنگ داشتھ باشند، از یك سو بھ نوجوانان توصیھ و تشویق 

و  كنند تا شنیدنیھاى بابابزرگ را بشنوند، از سوى دیگر بھ سالمندان یاد آور شوند كھ كوچكترھا را با آغوش باز

چھره گشاده و جاذبھ رفتارى و گفتارى بھ طرف خود متمایل سازند و برایشان قصھ و خاطره و پندھاى شیرین 

 .بگویند

گر چھ اغلب ، چھ در تجمعھاى خانوادگى و مسافرتھاى گروھى ، جوانان دوست دارند آزادتر باشند و وجود پیران 

گاھى ھم در اثر حسن خلق و رفتار زیبا، مایھ صفا و  را مخل آسایش و تفریح و آزادى خویش مى پندارند، ولى

 .گرمى این گونھ حضورھا و سفرھا مى شوند

پیرانى كھ بتوانند با معجزه رفتار و گفتار شیرین و جذاب ، در حلقھ جوانان نفوذ كنند و دل آنان را مسخر حسن 

 .و الگو گیرى اندسازند، ھنرمندان موفقى بھ شمار مى روند كھ شایستھ تحسین   سلوك خویش 

خانواده اى را مى شناسم كھ ھر گاه صحبت از رفتن بھ یك مھمانى و دیدار، یا مسافرت تفریحى یا زیارتى پیش مى 

آیا پدر و مادر ھم ھستند یا نھ ؟ و آمدن خود را مشروط بھ این مى كنند كھ : آید، عروسھا یا دامادھایشان مى پرسند

این از عجایب و از معجزات رفتار و ... و. مسافرت یا ضیافت و مھمانى اندآنھا ھم باشند، چون صفابخش این 

 . اخالق است



  اگر بتوانیم میان نسل نو و نسل كھن الفت و انس و رابطھ صمیمى پدید آوریم ، بسیارى از مشكالت ، یا اصال پیش 

 . نمى آید، یا بھ راحتى قابل رفع است

 تحول پذیرى

 

ایط و نیازھاى جامعھ و عصر حاضر، یك اصل ضرورى است ، اما نھ بھ قیمت تربیت فرزند، بر اساس شر

 . فراموش كردن سنن مذھبى و ملى ، یا پذیرش القاآت فرھنگى بیگانھ

 (68(ال تقسروا اوالدكم على آدابكم ؛ فانھم مخلوقون لزمان غیر زمانكم 

آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده شده  فرزندانتان را بر اساس آداب و تربیت خودتان وادار نكنید، چرا كھ

 .اند

. ولى شناخت شرایط روز بسیار مھم و حساس است . این یك حكمت ناب و بلند در تربیت اجتماعى فرزندان است 

 .و این دو نباید با ھم خلط شوند. این یك مسالھ است و گم نكردن راه اصیل و فرھنگ خودى مسالھ اى دیگر

روز را در نظر داشت ، ھم مسایل تربیت مكتبى را نباید تحت الشعاع مد روز یا فرھنگ وارداتى و ھم باید شرایط 

 . تحمیلى غرب قرار داد و بھ بھانھ تربیت امروزین ، فرھنگ بیگانھ را پذیرفت

، درك این  یكى از عوامل این ارتباط متفاھم و متقابل. گفتیم كھ میان نسل كھن و نو باید ھمدلى و رابطھ ایجاد كرد

اگر ھر یك از این دو نسل ، شرایط حاكم بر دیگرى و فرھنگ خاص تربیت شدن . دو قشر و نسل از یكدیگر است 

او را در آن فضا درك كنند، ھم دیدگاھشان نسبت بھ ھم روشنتر و شفافتر خواھد بود، ھم توقعات و انتظارات ، 

 . واقعى و عینى خواھد گشت

در شرایط و دوران متفاوتى با ) چھ پدر و مادر خودشان باشند یا دیگران (یران و سالمندان اگر جوانان دریابند كھ پ

خودشان رشد كرده و تربیت شده اند، توقع نخواھند داشت كھ مثل خودشان بیندیشند یا عمل كنند، آن ھم صد در صد 

 ! و بى كم و كاست

و شرایط و نیازھا و ارتباطات ، بسیارى از سلیقھ ھا و  سالمندان و نسل كھن نیز اگر توجھ كنند كھ با تغییر زمان

رفتارھا و روحیات ھم عوض مى شود و ذھنیات و معلومات نسل نو مثل گذشتھ نیست ، باز ھم توقعشان از 

 .نوجوانان و جوانان كمتر و عینى تر خواھد شد

ھ آنان ، خود و ھنرشان و خالقیت ھایشان بزرگترھا باید بھ جوانان میدان عمل و فعالیت و ابتكار بدھند و بگذارند ك

 .را عرضھ كنند و توانایى ھایشان را در عمل نشان دھند

البتھ در ھمھ این میدان دادن ھا و عقیده بھ تغییرھا و تحول پذیرى ھا باید یك نكتھ مھم و حیاتى از یاد نرود و آن ھم 

 . حفظ اصول و مبانى ارزشى است

بھ تربیت فرزندان بر اساس شرایط روز، ھمان پذیرش واقعیات زمانى است و ) م علیھ السال(توصیھ حضرت امیر 

اعتراف بھ تحول در زمان و عصر و نیازھا، اما نھ بھ قیمت تبدیل شدن ارزشھا بھ ضد ارزشھا و كمرنگ شدن 

 ! اصول عقالنى و مكتبى

بر اساس معیارھاى صحیح ، كھ كارى باز ھم مى رسیم بھ ضرورت پیوند و تفاھم ذھنى و فكرى نسل قدیم و جدید، 



 . در این میدان ، رسالت والدین و مربیان نیز سنگین است! است ھم دشوار، ھم الزم 

حفظ ثابتھا در عین پذیرش تغییرھا و متغیرھا، گامى در جھت تعمیق باورھاى مكتبى و اصول متكى بھ وحى و 

 . شرع ، در تربیت فرزندان است

 با جوانان

 

. لوح ضمیر و دلشان پاكتر از بزرگان و سالخوردگان است . خورد مناسب با جوانان را آموخت باید ھنر بر

 .آمادگى پذیرش و تغییر ھم بیشتر دارند

بر خالف آنان كھ شاكلھ شخصیت شان شكل گرفتھ و سجایا و خصلتھا در وجودشان نقش بستھ است ، جوانان ھم 

 . ر توقعتر و این از ویژگیھاى این مقطع از سن و سال استحساسترند و دل نازكتر، ھم زود رنجترند و پ

در خانھ ھم دوست دارند احساس شخصیت و جایگاه كنند و . جوانان دوست دارند مورد توجھ دیگران قرار گیرند

وقتى ھم تشویق شوند، شكوفاتر مى شوند و خوبیھاشان . این حداقل خواستھ و توقعشان است . مورد عنایت باشند

 .ایندمى افز

اگر براى آنان شخصیت قایل شویم و احترامشان كنیم و در كارھا از فكر و وجود و توانایى آنان استفاده كنیم و 

ارزش كارھاى مثبت آنان را در نظر بگیریم ، ھم بھتر جذب مى شوند، ھم خالصانھ تر تالش و تحرك خود را در 

 .خدمت اھداف و ایده ھاى پاك و متعالى قرار مى دھند

احترام گذاشتن ، شخصیت دادن و جذب كردن جوانان بود و چنین سفارش ) صلى هللا علیھ و آلھ (یره پیامبر اكرم س

 :مى فرمود

 (69(و اوصیكم بالشبان خیرا؛ فانھم ارق افئده ، ان هللا بعثنى بشیرا و نذیرا، فوافقنى الشبان و خالفنى الشیوخ 

خداوند مرا بھ عنوان بشیر و . رى مى كنم ، چرا كھ آنان دل نازكترندشما را در باره جوانان توصیھ بھ نیك رفتا

 .جوانان با من ھم پیمان شدند، اما پیران بھ ستیز و مخالفت با من برخاستند. نذیر فرستاده است 

ھم پیمانى جوانان با رسول خدا و مخالفت پیران با دعوت اسالم ، شاھدى بر ھمان فطرت حق پذیر و طبیعت آماده 

 . ر جوانان براى شنیدن حق و پذیرفتن ایمان و فداكارى در راه عقیده استت

 . مھم ، پیوند فكرى و قلبى با جوانان است

بزرگترھا، اگر جوانان را زیر بال و چتر حمایت و رحمت خویش بگیرند، این نیروھاى مستعد در خدمت خوبیھا 

 . است)  علیھ و آلھ صلى هللا)این درسى از سیره پیامبر اكرم . قرار مى گیرند

پس بھ سوى آشتى میان دو نسل و ایجاد تفاھم میان دو قسر پیر و جوان گام برداریم ، تا راه تربیت ھموارتر و 

 .دستیابى بھ توفیق ، بیشتر باشد

 

 خانواده و حقوق فرھنگى: بخش دھم 

 



 نیازھاى برتر

 

ساده نگرى است بھ دلیل پیچیدگى  . شتى منحصر كنیماگر تاءمین نیاز و اداى حق خانواده را صرفا بھ مسایل معی

 . وجود انسان ، نیازھاى او ھم پیچیده و متنوع و فراتر از جنبھ ھاى ظاھرى و مادى و جنسى است

ھمچنان كھ در تربیت فرزند، تنھا تاءمین نیازھاى مادى و رفاھى كافى نیست ، در مسایل خانوادگى ھم تنھا فراھم 

لباس و خوراك ، اداى حق بھ شمار نمى آید، چرا كھ نیازھا فراتر از ماءكوالت و ملبوسات  كردن معاش و مسكن و

 . است و وظیفھ ھم تنھا بھ تاءمین اینھا منحصر نیست

در یك خانواده اسالمى ، مسایل اعتقادى ، فكرى ، احكام و آشنایى با حالل و حرام و سنن دینى و مراسم مذھبى 

نھاد خانواده كھ مرد است ، در برابر این نیاز ھم تكلیف دارد و در صورت قصور،  مسؤ ول. جایگاه خاص دارد

ھم مستحق ماللت است ، ھم درخور تنبیھ و كیفر الھى ، چرا كھ از این رھگذر، اخالق و فرھنگ خانواده و در 

 .نتیجھ جامعھ است كھ وضعیت مطلوب مى یابد، یا بھ نابسامانى كشیده مى شود

 نور چشم

 

نور و سوى دیدگان ، سبب بینایى و در نتیجھ زیبایى و سربلندى است ، ولى گاھى ھم برخى عوامل معنوى  گرچھ

داشتن فرزند صالح و ھمسر شایستھ و خانواده . موجب فروغ دیدگان و روشناى چشم و اعتدال اجتماعى است 

 . عین بر عھده مرد خانھ استخوب و مطلوب ، مایھ چشم روشنى و فروغ بصر است و فراھم ساختن این قره ال

 : در قرآن كریم ، از دعاھاى بلندى كھ در زمره خواستھ ھاى عباد الرحمان آمده ، یكى ھم این است

 (70...(والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریا تنا قره اعین 

 . پرودگارا، از ھمسران و ذریھ و نسل ما براى ما مایھ نور چشم قرار بده

انسان از طریق افراد خانواده ، سربلند باشد و آنان نور چشم وى بھ شمار آیند، در صورتى فراھم مى شود كھ اینكھ 

رسیدن . با تربیت شایستھ و اخالق خوب و رسیدگى و تربیت ، آنان را مھذب ، پاك و با دین و ایمان بار آورده باشد

نگى و اخالقى خانواده و فرزندان اھتمام ورزند و وقت بھ این مھم ، از كسانى بر مى آید كھ نسبت بھ مسایل فرھ

 .بگزارند و بھ عنوان مساءلھ مھم در نظرشان ، شاءن و جایگاھى داشتھ باشد

اگر ھمسر و فرزندان ، مطلوب و متدین و متعھد نباشند، انسان از داشتن چنین خانواده اى احساس شرم و حقارت 

 .، روزگارش بھ تلخى مى گذرد مى كند و دنیا در نظرش تیره و تار گشتھ

 حق فرھنگى

 

. از حقوق است كھ خانواده بر عھده سرپرست خویش دارد...ھدایت ، مراقبت ، رسیدگى ، رشد دھندگى ، آموزش و

غفلت و كم كارى و بى اعتنایى بھ این امور، بھ ھر دلیل و بھانھ اى كھ باشد، پذیرفتنى نیست و شخص مقصر را 

 .دیگران بى دفاع و محكوم مى سازد  ن و نكوھش در برابر مالمت وجدا



یكى از وظایف مرد در خانھ ، تعلیم و ارتقاى فرھنگ افراد و مواظبت بر سالمت روحى و اخالقى و ارشاد در 

البتھ تامین نیازھاى عاطفى و تربیتى ھم كھ شامل . زمینھ مسایل فكرى و فرھنگى و حتى سیاسى اجتماعى است 

 . ى شود، تكلیفى دیگر استھمھ و ھمھ مراحل م

متاءسفانھ حتى در میان انسانھاى فرھیختھ و فرھنگى ، مربیان و مبلغان نیز كسانى یافت مى شوند كھ با ھمھ 

فعالیتھاى برون خانھ اى و اشتغاالت تربیتى و فرھنگى در جامعھ و در سطحى گسترده ، نسبت بھ وضع داخل خانھ 

اگر ارشاد و ھدایت جامعھ و دیگران . د، یا بى خیال ، یا گاھى ھم ناتوان و ھمسر و فرزندان خویش یا بى خبرن

الزم و مفید است ، روشنگرى و راھنمایى در درون خانواده و نسبت بھ افراد داخل ، ضرورى تر و سودمندتر 

 . چراغى كھ بھ رواست ، بر امامزاده حرام است: از دیرباز گفتھ اند. است 

باید ریشھ ھاى . و فرزندان كسى ، معلول غفلتھاى خود او از اوضاع داخل و نزدیك است  گاھى بھ گناه افتادن زن

رسالت حفظ و صیانت خانواده از آتش گناه و فساد، بر عھده قیم خانواده و سرپرست آن . آن را شناخت و خشكاند

 . است

 :خداوند در قرآن كریم ، بھ مؤ منان چنین توصیھ مى فرماید

 (71... (منوا قوا اءنفسكم و اءھلیكم نارا و قودھا الناس و الحجارة یا ایھا الذین آ

خود و خانواده خویش را از آتشى كھ ھیزم و آتشگیره آن مردم و سنگ است ، حفظ ! اى كسانى كھ ایمان آورده اید

 .كنید

ان و ملتھب مقدمات آن دوزخ فروز. پس ، حفظ خانواده بھ موازات حفظ خویش از آتش دوزخ ، یك تكلیف است 

 .نیز در ھمین دنیا و با عملكردھاى خالف ، فراھم مى شود

اگر امر بھ معروف و نھى از منكر، در درجات و مراتبى كھ دارد، بھ عنوان یك كار فرھنگى تلقى شود، باید آن را 

این گونھ آنان را  بھ درون خانواده ھم نسبت بھ آحادى كھ با آنان در ارتباط و تاءثیر گذارى ھستیم ، سرایت دھیم و

اگر صد در صد ھم نتوانیم تاءثیر گذار و اصالح گر باشیم ، در حد . از فرو افتادن در شعلھ دوزخ ، نگاه داریم 

 .حتى اگر اثرى ھم نبخشد، ما بھ تكلیف خویش عمل كرده ایم و مؤ اخذه نخواھیم شد. میسور و توان 

اوند فرموده است خود و خانواده خود را از دوزخ حفظ كنید، اینكھ خد: پرسیدند) علیھ السالم (از امام صادق 

كنایھ از نظارت (تامرو نھن تنھو نھن ، آنان را امر و نھى كنید : چگونھ آنان را از آتش نگھداریم ؟ حضرت فرمود

اذا اءمر :دفرمو. ما آنان را امر و نھى مى كنیم ، ولى پذیرا نیستند: پرسیدند). بر كارھا و ھدایت نسبت بھ رفتارھا

؛ ھر گاه آنان را امر و نھى كردید، تكلیفى را كھ بر عھده داشتید، (72)تموھن و نھیتمو ھن فقد قضیتم ما علیكم 

 .انجام داده اید

انجام تكلیف امر بھ معروف و نھى از منكر در قلمرو خانھ و خانواده و نسبت بھ بستگان و نزدیكان ، موجب 

بى تفاوتى و بى تعھدى ! قاوت ابدى مى گردد و بدون آن ، جاى مؤ اخذه باقى است دوزخ و ش  حفاظت آنان از آتش 

در این مسالھ مھم ، اگر بھ فساد اخالقى و گناه و انحراف خانواده كشیده شود، در این سر انجام و سرنوشت شوم و 

شھاى فرھنگى و اخالقى ھر چند امروز، كسى را بھ دلیل قصور در تعلیم و تربیت و آموز. تلخ ، مقصر و شریكند



فرزندان و ھمسرانشان مورد پیگیرى قرار نمى دھند و جرم تلقى نمى شود، ولى تقصیر و قصور از دین و خدا، 

 ! عاقل تعقیب و مسؤ ولیت جدى است

 بیانى از عالمھ مجلسى

 

ھ مسایل فكرى ، مرامى و در روایات متعددى آمده است و قلمرو آن حتى ب) قوا انفسكم و اھلیكم نارا(استشھاد بھ آیھ 

خانواده اى : عرض كردم ) علیھ السالم (بھ حضرت صادق : سلیمان بن خالد مى گوید. سیاسى ھم كشیده مى شود

اشاره بھ فراخوانى بھ اھل بیت و دعوت بھ (دارم كھ از من حرف شنوى دارند، آیا آنان را بھ این امر دعوت كنم ؟ 

 .آنگاه آیھ شریفھ را تالوت فرموده و بھ آن استدالل كردند. آرى  :فرمودند امام در پاسخ) مرام تشیع و والیت 

حفظ خویشتن از آنان را بھ  . عالمھ مجلسى در ذیل این حدیث ، تحت عنوان بیان توضیحى دارد كھ سودمند است

ھوات و تمنیات این مى داند كھ انسان با صبر و شكیبایى در راه اطاعت خدا، ترك معصیت و با پرھیز از پیروى ش

 :نفسانى ، خود را عذاب نگھ دارد و خانواده را نیز با چھار برنامھ ، مصونیت از آتش ببخشد

 .دعوت آنان بھ اطاعت پروردگار: اول 

 . آموختن فرایض و واجبات دینى بھ آنان: دوم 

 . نھى و باز داشتن آنان از زشتیھا و قبایح: سوم 

آیھ داللت مى كند كھ امر بھ معروف و نھى : سپس مى افزاید. كارھاى خوب  تشویق و واداشتن ایشان بھ: چھارم 

از منكر نسبت بھ نزدیكان ، مثل ھمسر و خدمتكاران و پدر و مادر و فرزندان و سایر بستگان بر انسان واجب 

 (73.(است و اینان در این مساءلھ ، مقدم بر دیگرانند

درباره تربیت مكتبى خانواده و فضا سازى براى رشد باورھاى دینى مجموعھ این توصیھ ھا، تكلیف یك مسلمان را 

و بھره گیرى از شیوه ھاى جاذبھ دار و مشوق و خوشبین كننده در دعوت بھ امور دینى و پرھیز از آنچھ مایھ 

 .گریز، نفرت و بدبینى است ، روشن مى سازد

پدر یك خانھ ، نباید . ثرتر و كارسازتر است  قطعا شیوه تشویقى و ترغیبى ، نسبت بھ روش تنبیھى و توبیخى مؤ

زمینھ سازى . نسبت بھ ناھنجاریھاى اخالقى و رواج گناه و فساد در اعضاى خانواده ، بى توجھ و بى تعھد باشد

یا خودش بھ ھمسر و فرزندان بیاموزد، یا كسى را بھ خانھ آورد تا . براى فراگیرى دین نیز رسالتى دیگر است 

احكام الھى را بھ آنان بیاموزد، یا بھ مجالس و كالسھا و دوره ھایى بفرستد كھ در آنجا آموزش  حالل و حرام و

 .ببیند

 نظارت بر آموختھ ھا

 

پس بھ عنوان . آنچھ انسان مى شنود یا مى خواند یا فرا مى گیرد، در شكل دھى بھ اندیشھ و روان مؤ ثر است 

ى فكرى و فرھنگى كھ مورد استفاده ھمسر و فرزندان قرار مى غذاى روح و فكر باید بھ مسایل و فراورده ھا

بدآموز و ... ھمھ خواندنیھا و ھمھ دیدنیھا خوب و سالم نیستند، گاھى كتابھا، مجالت و فیلمھا. گیرد، حساس بود



 . محرك شھوات و فساد آورند و نظارت الزم است

بودن طلب علم دارد، در برخى روایات مى خوانیم كھ با آن ھمھ تاءكید كھ اسالم و قرآن بر علم و دانش و فریضھ 

بھ ھمسرانتان سوره یوسف نیاموزید و بر آنان نخوانید، چون كھ در آن فتنھ ھاست و سوره نور بھ آنان یاد بدھید، 

 (74.(چرا كھ در آن پندھاست 

ون شرح فتنھ گریھا و با ھمھ فضیلتى كھ خواندن و آموختن قرآن دارد، چرا نسبت بھ آن سوره حساسیت است ؟ چ

شیدایى زلیخا بھ یوسف و مكر و حیلھ او در بھ دام انداختن یوسف مطرح است ، كھ ممكن است براى برخى 

دختران و زنان ، وسوسھ انگیز و فتنھ خیز باشد، اما سوره نور، دعوت بھ حجاب و تحفظ و متانت و خویشتن 

است و براى این قشر، كاربردى تر و عبرت آموز و پند  دارى و پرھیز از خود نمایى و بد حجابى و عشوه گرى

آنچھ سالمت روحى و فكرى زنان را تاءمین مى كند، ھمان صداقت و سادگى و پاكدلى است و گاھى . دھنده است 

برخى آثار و رمانھا و فیلمھا و آموزشھا، ذھن آنان را در پیمودن راه گناه و فتنھ انگیزى بر مى انگیزند و برایشان 

 .یانبار مى باشندز

مرحوم استاد دكتر سید جواد مصطفوى در بھشت خانواده بحثى در این زمینھ دارد و با اشاره بھ روایتى كھ از 

آموختن كتابت بھ زنان نھى مى كند، تحلیلى از این موضوع ارائھ مى دھد و برخى سوء استفاده ھایى را كھ بانوان 

ایى با بعضى فتنھ ھا و شگردھا داشتھ و دارند، یاد مى كند و در مقابل در اثر سواد و آموختن برخى عملھا و آشن

این گونھ تحصیلكرده ھاى نیرنگ باز، از بانوان پاكدل و با صفایى كھ صداقت و ساده دلى آنان ، محفوظشان مى 

 :دارد و زندگیھاى آرامتر و سالمترى دارند یاد مى كند و در پایان مى افزاید

ى متمدن ، باید چند روزى مھمان چنان خانواده ھا باشیم و گلزار بى خار و بھشت برین زندگى ما دانشگاه دیده ھا

خانوادگى آنان را ببینیم ، تا نا خود آگاه ، آھى سرد از دل پر درد بر آوریم و باور كنیم كھ بدون معلومات جھان 

ال زندگى تواءم با بیمارى و جنگ بینى و جامعھ شناسى ھم مى توان زندگى با صفایى داشت و بھ جاى بیست س

اعصاب ، مى توان شصت سال زندگى با نشاط و محبت و كامرانى داشت و باور كنیم كھ بیسوادان پاكدلى كھ 

را پذیرفتند و حتى لغت ھمزیستى مسالمت آمیز را نمى توانستند ادا كنند،  (علیھ السالم (فرھنگ ساده امام صادق 

روى گردان ) علیھ السالم (شگاھھا و البراتوارھا ساختند، ولى از مكتب امام صادق بھتر از كسانى زیستند كھ دان

چقدر باصفا و لذت بخش است زمانى كھ پانصد میلیون بانوى مسلمان ، ھم باسواد باشند و ھم پاكدامن و با . شدند

ت است و احیانا رذیلت ، بسیارى از معلومات عصر ما براى زن نھ الزم است و نھ فضیلت ، بلكھ اتالف وق ...صفا

 (75. (در صورتى كھ پاكدلى و پاكدامنى براى ھمیشھ و در حد اعالیش فضیلت است و كمال 

پس چھ باید كرد كھ ھمسران با فضیلت شوند و خانواده ھا برخوردار از صفا و كمال ؟ جز با كار فرھنگى و 

 تربیتى با افراد این كانون ؟

 :فرمود)  صلى هللا علیھ و آلھ(رسول خدا 

 (76.(ملعون است ، ملعون است كسى كھ افراد تحت تكفل خویش را تباه سازد

و این ضایع و تباه ساختن چیست ؟ فقط رسیدگى نكردن بھ مسایل معیشتى و رفاھى و حقوق مادى است ؟ یا حقوق 

 فرھنگى و تربیتى خانواده را نیز در بر مى گیرد؟



پس باید حقوق فرھنگى خانواده را ! ر از نادیده گرفتن حقوق مادى نیست تباه سازى فرھنگى در خانواده ھا، كمت

در این صورت است كھ این خیمھ عفاف پابرجا و استوار مى ماند و طوفان حادثھ ھاى . ھم شناخت و آن را ادا كرد

 .سھمگین زندگى آن را از جاى نمى كند

ار مى دھیم ، كھ خطاب بھ فرزندش محمد حنفیھ در قر) علیھ السالم (پایان این نوشتھ را حدیثى از حضرت على 

 :مورد رسیدگى بھ زن و شیوه معاشرت خوب با ھمسر توصیھ مى فرماید

 (77.(فدارھا على كل حال و اءحسن الصحبة لھا لیصفو عیشك 

 .در ھمھ حال با ھمسرت مدارا كن و با او معاشرت و ھمنشینى شایستھ داشتھ باش ، تا زندگى ات با صفا شود

صفایى كھ ھمھ در جستجوى آنند و اگر بر خانھ ھا و خانواده ھا بال بگسترد و سایھ افكند، زندگیھا بھشتى فرح زا 

مى شود و اگر ھماى صفا از خانھ ھا و آشیانھ ھا پر بكشد و بكوچد، خانھ و زندگى ، دوزخى   و مسرت بخش 

 .تحمل ناپذیر مى گردد
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