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 خانواده 

نداشتن تفسیر درست از خانواده و نداشتن التزام عملی به وحدانیت خدا و ، یشه فقر عاطفی و معنوی انسانها که امروزه افراد زیادی با آن درگیرندر

 .مؤثر بودن او در زندگی است

دلبستگی به امور دنیوی و مادی  طمع و، حرص، واهیداشتن آرزوهای ، دلهره، این امر بر روابط عاطفی اعضای خانواده تأثیر دارد و موجب اضطراب

 .بی اعتنا شدن نسبت به امور اساسی و زیر پا گذاشتن ارزش های الهی که انسانیت را به مراتب کمال می رساند شده است و

به سالمت کانون خانواده و رشد و  با توجه به اینکه بنیان خانواده نقش مهم و اساسی در انتقال و پیشبرد آموزه های وحیانی و غیر وحیانی دارد

به بالندگی و تحکیم آن بسیار توجه شده است.به ناچار افرادی که در نگرش به این بنیان مقدس دچار خطا و انحراف شده اند جوامع انسانی را 

 .انحطاط کشانده و آدمی را از راه رشد وتعالی و سعادت که از جمله هدفهای آفرینش بوده است بازداشته اند

نواده عنوان مقاله حاضر عبارت از عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآن و عترت می باشد.در این نوشتار به بررسی آیاتی که راجع به تشکیل خا

ه عفو وگذشت و سایر اصول اخالقی بیان شده است.همچنین ب، دلجویی، آرامش، سکون، اطمینان، اعتماد، مهر و محبت، بر پایه ی انس و الفت 

راهکارهای تقویت و تحکیم بنیان خانواده بر اساس آموزه های ، عوامل ثبات و دوام خانواده یا سستی پایه های آن، بیان انواع خانواده در اسالم 

 قرآن کریم و سیره ی ائمه ی اطهار علیهم السالم و بزرگان دین نیز بیان گردیده است

 .باشدسیر تحقیقی در این مقاله روش کتابخانه ای می 

 .انسانها بر اساس سرشت و فطرت خدادادی خویش نیازمند جفت و همدم می باشند تا به سکون و آرامش برسند

در اسالم هیچ بنیانی با  به ویژه مکتب های آسمانی و دین مبین اسالم این میل فطری انسان را تأیید نموده اند.، مکاتب سالم در جوامع بشری

 .از خود نمی شمارد ، ه نشده و کسی را که از این سنت نبوی روی گردان شود ارزش تر از ازدواج بنا نهاد

اساسی ترین مبحثی که در روند رشد شخصیت و تعالی و پیشرفت روز افزون انسان به سوی سعادت و فوز ابدی کارساز است مبحث خانواده می 

 .باشد

پیوند در ارتباط اعضای خانواده بر اصل منافع شخصی و ، باورهای دینی ضعیف می باشنددر غرب ودر میان افرادی که جهان بینی مادی دارند و در 

 . مالک های مادی قرار دارد.از این رو ضربه های تلخ و سختی را نیز متحمل شده اند

منشأ خیرات و برکات ، حراست از کیان خانواده است که اگر بر مبنای اصول الهی تشکیل شود ، از جمله اهداف مهم انبیای الهی و اوصیای دین 

 .جامعه و خانواده خواهد بود، فراوان برای فرد

 .بخشد می از نشانه های قدرت و حکمت الهی مطرح شده و مودت و رحمت است که کانون خانواده را استواری، در اسالم پیوند زناشویی 

دید چه عاملی در موفقیت خانواده مؤثر می باشد؟چرا برخی ازدواج ها موفق و برخی دیگر ناموفق است؟تفاوتش بین افرادی که سالیان  اکنون باید

 در چیست؟، سال در زندگی زناشویی خود کامیاب هستند با کسانی که پیوسته با مشکالت رو به رو می شوند

اما به چه علت گروهی از آن ها ، زندگی زناشویی را آغاز و ادامه می دهند، ماالمال از خوشبختی می دانیم که همه زوج ها با آرزوهای طالیی و 

 .دهند سالها زندگی را با شور و شعف ادامه می، فقط در مدت اندکی شادی و خوشبختی را تجربه می کنند و عده ی دیگر 
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 :تجلي گاه مودت و رحمت از منظر قرآن، خانواده

مسأله ازدواج نیز از مهم ترین ، اهمیت ترین نهادهای اجتماعی و کوچک ترین هسته جامعه است.اساس و پایه خانواده ازدواج استخانواده از با 

شرعی و عرفی برگزار می ، و فرآیندی است از تعامل بین زن و مرد که با شرایط و مراسم قانونی ، مراحل و وقایع زندگی هر انسانی می باشد

 .قوانین و تشکیالت اجتماعی است، د پذیرش شرعشود.این عمل مور

 بر آورده می شود، روانی و اجتماعی، جنسی، با توجه به ارتباط های جسمی، بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد، با ازدواج

در ، بر پایه مودت و انس و الفت بین اعضای آن می باشد و اعضای یک خانواده را انجام حقوق متقابل و پایبندی به وظایف ، ارزش گذاری خانواده 

به کمال انسانی مورد انتظار ، کنار یکدیگر و منسجم نگاه داشته است.اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و به دور از خودخواهی ادامه یابد

 .خواهد انجامید

عفو و  و رکن عاطفي آن را محبتو  فيزیكي خانواده را وجود همسراناست.رکن  معنويو  عاطفي، فيزیكيخانواده دارای سه رکن 

 .می باشند روح و جان خانواده، ارکان عاطفيو  بدنه و اسكلت خانواده را تشكيل مي دهد، ارکان فيزیكي تشکیل می دهد. گذشت

همانند کالبد بدون روح خواهد بود که هیچ خوشبختی و موفقیتی در آن وجود نخواهد ، و گذشت محروم شود اگر خانواده ای از دو نعمت محبت

انسان را از محبت های بی پایه و ، داشت؛زیرا سعادت و خوشبختی در زندگی خانوادگی سالم و موفق یافت می شود؛جایی که محبت و عاطفه 

 .محیطی سرشار از دوستی و احساس مسئولیت فراهم می شود، میدوار و با نشاطسطحی بی نیاز می کند و با تالش دو انسان ا

 معناشناسي خانواده

از آن یاد  تاکنون تعاریف گوناگونی برای خانواده ارائه شده است که عموماً بر اساس دو نکته بیان گردیده؛ یکی ساختارهای موجود خانواده که تاریخ

  .کارکرد خانواده بوده و هستکرده است و دیگری انتظاراتی که از 

خواهر و ، برادر، شوهر، پدر، مادر، خونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر به عنوان زن هم، خانواده متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی»ـ 

 (541: ص5731، قنادان)منصور « کنند. آورند و در واحد خاص زندگی می فرزند در ارتباط متقابل هستند؛ فرهنگ مشترک پدید می

گیرد و نسبت به یکدیگر خویشاوند محسوب  خونی شکل می خانواده همچون گروهی از افراد است که روابط آنان با یکدیگر بر اساس هم»ـ 

 « شوند. می

« ها تولید مثل است. عی اصلی آناند و کارکرد اجتما ازدواج یا فرزندخواندگی به هم پیوند خورده، خانواده گروهی از افراد است که از طریق خون»ـ 

 (571: ص5731، )ساروخانی

ای اطالق  خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفره»کند:  خانواده را چنین تعریف می، ( نیز در آمار جمعیتی خود5994ـ سازمان ملل متحد )

با هم نسبت ، فرزندخواندگی یا ازدواج، دارند و از طریق خونکنند؛ درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی  شود که با هم زندگی می می

 )59: ص5731، )نجاریان« هم خانواده نیستند.، تمام خانوارها، دارند. در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند

این است که خانواده پیوند عمیق و پایدار ، شود استنباط میی دیگر  ها تعریف ارائه شده اولین مفهوم مشترکی که از مجموعه تعاریف ذکر شده و ده

خانواده معنایی ندارد؛ قوام این بنا به میزان پیوند اعضای ، جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای واحد است. یعنی بدون تحقق این پیوند
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تحکیم روابط در خانواده ، یوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. فلذاالزم است بر تحکیم پ، جهت تعالی کارایی خانواده، آن بستگی دارد. بنابراین

  .چنین پویایی و توسعه همه جانبه در جامعه است هم، از جمله مهمترین مسائل در سالمت و رشد فرد

 مفهوم حقوقي خانواده:

ت به وجود آمده ناشی می شود. ولی وجود زن و مرد خانواده یک واحد حقوقی است که الاقل از یک زن و یک مرد که بین آن ها رابطه ی زوجی

ولی شرط بقای آن نیست. مانند خانواده ای که از یک مادر و یک فرزند تشکیل می شود )و پدر خانواده در ، اگرچه در ابتدا شرط حدوث آن است

 .شرط تحقق یک خانواده است، قید حیات نیست.( به هر صورت وجود الاقل دو نفر

 تشكيل خانوادههدف واالي 

تأمین ، تشکیل جامعه ی سالم و تأمین سالمت روانی افراد است.یکی دیگر از اهداف زندگی خانوادگی، بقای نسل، نخستین هدف از تشکیل خانواده

زشمند خواهد نیازهای اعضای خانواده در سایه ی زندگی مشترک است و هر کاری به نسبت مقدار تأثیری که در برآوردن این هدف داشته باشد ار

 :شود به دو نوع اصلی تقسیم می، بود.کارهایی که اعضای خانواده برای تأمین این هدف انجام می دهند

 .الفـ (کارهایی که همه اعضای خانواده با انجام آن ها به طور یکسان می توانند در تأمین این هدف مؤثر باشند

فرد خاصی باید به انجام آن کارها بپردازد و انجام آن از ، بلکه به تناسب ویـژگی جسمی و روانی، بـ (کارهایی که از همه افراد خانواده ساخته نیست

 میان اعضای خانواده شکل می گیرد.توان اعضای دیگر خارج است.بر همین اساس به طور طبیعی نوعی تقسیم کار در 

می تواند باردار شود.فقط ، نیست.زن با توجه به ساختار طبیعی و جسمانی اشدر توان مرد ، برای نمونه ایفای نقشی که زن در محیط خانواده دارد

که این قبیل امور را مرد ، او پس از وضع حمل میتواند کودک خود را با شیر تغذیه کند و با توجه به ویژگی های روانی مادرانه او را پرورش دهد

 .نمی تواند انجام دهد

وظایفی را در مسیر تأمین اهداف خانواده بر عهده دارد که از توان زن ، ژگی های جسمانی و روانی ای که داردمرد نیز با توجه به وی، از سوی دیگر

 .خارج است

 .به تفاوت ویژگی های روحی و جسمی آن ها مرتبط میباشد، پس تفاوتی که بین کارهای مرد و زن در تأمین اهداف خانواده وجود دارد

سات و عواطف قوی تر است و مرد در تدبیر و تعقل.حال در محیط خانواده که هم به تدبیر نیاز دارد و هم به زن از نظر احسا، در نگاهی کلی

این تقسیم کار به شکل طبیعی به وجود می آید که مرد به اداره خانواده و تأمین نیازهای اقتصادی آن بپردازد و زن پرورش ، پرورش و تربیت

 .فرزندان را به عهده بگیرد

 روابط خانواده تحكيم

 الف ـ تبيين مفهومي تحكيم روابط خانواده

، پایداری خانواده، داشتن بنایی هر قدر سست و ناپایدار صرفاً با حفظ نامی از آن است؟ آیا منظور مقصود از تحکیم خانواده چیست؟ آیا منظور نگه

زیر یک ، مقابل است؟ آیا صرف اجتماع چند وابسته خونی یا سببیعدالتی از طرف  به قیمت کوتاه آمدن یک طرف و پذیرش ظلم از سوی او و بی

ای محکم خواهد  خانواده، تازی دیگری با نادیده گرفتن حقوق و شخصیت انسانی یک نفر و زورگویی و یکه، سقف با هرگونه روابطی هر قدر ظالمانه
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استحکامی در پی ، از سر ناچاری و ترس از فروپاشی از سوی دیگریسر پا بودن خانواده با تحکم از سوی یک فرد و بردباری ، بود؟ به طور قطع

  .از درون پوسیده و فرونشسته است، نخواهد داشت و اگر در ظاهر پایدار بماند

ی اعضاست. اگر هدف از برقراری زوجیت و  حاکمیت اخالق و حفظ حقوق همه، فراگیری اصل اعتدال میان همگان، مقصود از تحکیم خانواده

ی رفتارها و تعامالت در راستای تحقق این هدف باشد و منظور  الزم است که همه، «به سکونت رسیدن اعضاست»، به تعبیر قرآن،  خانواده تشکیل

  .سازگار نیست، نامردی و تحقیر حتی یک عضو در خانواده، به کمال رساندن همین سکونت است که با کمترین ظلم، از تحکیم

 در خانوادهب ـ انگيزه تحكيم روابط 

هایی برای حفظ روابط و پیوند میان اعضای آن است. تحلیل  حاکی از انگیزه یا انگیزه، ی جغرافیای ملل پایداری خانواده در طول تاریخ و در پهنه

آدمی را دارای چند ، باشد. برخی روانشناسان معاصر ی محدود می نمایانگر چند انگیزه، های مختلف با ساختارهای گوناگون در خانواده، این پیوند

را نیز به آن دو « ی اجتماعی انگیزه»شمارند. برخی  را برمی« ی جنسی صیانت ذات و غریزه»ی  دانند. برخی دو غریزه انگیزه اصلی و بنیادی می

: 5714، آورند. )سیاسی می ها به حساب را جزء این انگیزه« ی جنسی و میل اجتماعی غریزه، تغذیه، صیانت ذات»ی  افزایند و برخی چهار غریزه می

شکل حقوقی ، اعتقاد دارند که هدف اصلی تشکیل خانواده، دانند ها و تحرکات بشر می گیری را محور تصمیم« میل جنسی»( برخی که 713ص، 5ج

  .و رسمی دادن به ارضای این غریزه است

صلی است؛ اما در روابط و پایداری آن نقش انگیزه را نخواهد داشت و ی مؤثر و ا در پاسخ باید گفت: میل جنسی در تشکیل خانواده )ازدواج( انگیزه

که  تداوم آن تا پایان همزیستی است. در حالی، به تنهایی عاملی کافی نخواهد بود؛ زیرا منظور از تحکیم روابط، اگر عوامل دیگر به کمک آن نیایند

ها در این دوران  نقشی نخواهد داشت؛ ولی روابط در بسیاری از خانواده میل جنسی در طول زندگی شدت و ضعف دارد و در دوران پیری اصوالً

که این میل در خارج از  به لحاظ آن، های جوان که میل جنسی شدیدتری حاکم است تر و پایدارتر است و برعکس در بسیاری از خانواده قوی

  .شود سستی بیشتری مشاهده می، شود خانواده پاسخ داده می

ی  بلکه عامل تقویت کننده است و به طراوت محیط و باال بردن آستانه، نقش انگیزشی نداشته، در تحکیم روابط اعضای خانواده« میل جنسی»پس 

  .توانند از آن برای یک زندگی پایدار کمک بگیرند کند؛ لذا نقش بسیار مهمی در خانواده دارد و همسران می تحمل کمک می

  :رسد چند عامل عمده به نظر می، توان برشمرد اوانی که برای برپایی خانواده و حفظ پیوند میان اعضا میهای متفاوت و فر از میان انگیزه

 فطرت -1

ای که  به خانواده، جمع طلب است و به طور طبیعی از انزوا و تنهایی گریزان است. به همین لحاظ تا قبل از تشکیل خانواده، انسان برحسب فطرت

، چنین ماند. هم دهد و به آن وفادار می خود تشکیل خانواده می، در اولین فرصت مناسب، وابستگی شدید دارد و بعد از آن، در آن متولد شده

اما ، رسد کند؛ گرچه به ظاهر امری اکتسابی به نظر می به طور فطری انسان را پایبند می، ها مأنوس شده تعلقات انسان به محیط و افرادی که با آن

  .رون استای از د جذبه

 اخالق -2

گانه  اصالح و پیراستن قوای سه»( غزالی نیز اخالق را عبارت از 197ص، 1: ج5711، است. )قرشی« طبع و دین، مروت، عبارت از عادت، خلق»

و بدون تأمل و آسانی ، شود انسان با سهولت هیئتی رسوخ یافته در نفس است که باعث می، اخالق، داند. وی معتقد است می« شهوت و غضب، تفکر

 (771: ص5734، ی صدور افعال پسندیده و نیکو و دوری از افعال زشت و ناپسند است. )رک. غزالی زمینه، اندیشه رفتار نماید. این حالت
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؛ زیرا جز در ای کامالً مستقیم و الزامی است رابطه، ی اخالق و خانواده شود که رابطه مشخص می، با رجوع به این دو تعریف و دیگر تعاریف اخالق

انسان که جویای ، باشد. بنابراین کمال و رفع نواقص از نفس و رفتار خود نمی، انسان هرگز قادر به کسب آگاهی، ی خانواده محیط امن و سازنده

، ها ودن خانوادهاستواری و محکم ب، باشد. به طور کلی طالب حضور در خانواده و تحکیم روابط اعضای آن می، کمال و گریزان از ضعف و نقص است

باشند.  هایی که چندان پایبند به احکام الهی نمی خلقی و فساد است؛ حتی در میان خانواده های اخالقی اعضای آن و پرهیز از کج حاصل پایبندی

ظ خانواده بها دادن های حف یکی از راه، جهت عمل به همین اخالقیات است. بنابراین ، های پسندیده میان اقوام مختلف چنین بسیاری از سنت هم

  .هاست به این سنت

 شریعت -3

قابل اعتماد و پایدار بوده است. ، نقشی اساسی، به خصوص در روابط اجتماعی، دهی و هدایت زندگی بشر نقش ادیان و شرایع مختلف در سامان

را مؤدب به آداب درست اجتماعی و خانوادگی کرده و بشر ، عالوه بر تصحیح روابط انسانی، های رفتاری نامه شرایع آسمانی با تعیین ضوابط و آیین

شامل احکام دقیقی برای تنظیم روابط ، ی ادیان الهی بدون استثنا های بزرگ انبیای الهی را ساخته است. همه امت، هویت از انسان غارنشین بی

اند. به  ضامن سالمت و صلح در خانواده، اند طرت وضع گردیدهکه بر اساس ف به دلیل آن، اند. این احکام در شکل اصلیشان و به دور از تحریف خانواده

شریعت همواره به ، بسیار کمتر از اقوام غیرمقید است. بر این اساس، استوارتر بوده و میزان طالق در آن، خانواده در میان اقوام مؤمن، همین دلیل

  .ی یک معلم و مراقب در خانواده نقشی مؤثر را ایفا کرده است منزله

رسیدگی به ، رعایت حقوق یکدیگر، کالمی در خانواده رفتاری و خوش خوش، مدارای همسران با یکدیگر، ورزیدن محبت، ر تمامی شرایع آسمانید

ی اطاعت از حق و جلب رضای  شود و امری مقدس است. مؤمنین به انگیزه عبادت محسوب می، احترام به بزرگان و حمایت از بیماران، کودکان

پسندیده است؛ ، هم از سوی زن و هم از سوی مرد، در کنترل رفتار خویش و صبوری در برابر نامالیمات زندگی دارند. البته این اطاعتسعی ، خدا

ترین انگیزه در تحکیم روابط خانواده بوده  بنای ظلم در خانواده خواهد بود. این انگیزه )شریعت( تاکنون قوی، سویه بودن آن یک، در غیر این صورت

سطح ، ها با کمک مراجع دینی چه دولت با پایداری خانواده نسبتی مستقیم دارد. چنان، است. تعالی معرفت دینی و مؤدب شدن به آداب الهی

برخی از به طور قطع از میزان اختالفات کاسته و بنای خانواده استوارتر خواهد شد. اکنون ، ها را به تقیدات دینی باال ببرند آگاهی و پایبندی خانواده

برای بازسازی خانواده دست به دامان کلیسا و دعوت جوانان به ، اند جوامع غربی که فروپاشی خانواده را بزرگترین معضل اجتماعی اعالم کرده

  .اند مذهب شده

های  در شمار انگیزه توانند نیز می حفظ هویتو ادامه نسل ، کسب حيثيت اجتماعي، تأمين اقتصاديعواملی چون ، ی فوق عالوه بر سه انگیزه

  .شوند تحکیم روابط شمرده شوند؛ ولیکن به طور معمول کارکرد خانواده محسوب می

 عوامل مؤثر بر تحكيم روابط خانواده  

 ـ عوامل برون خانوادگي1

 .شود های ماقبل خالصه می اقتصاد جامعه و خانواده، ی فرهنگ و محیط اجتماعی این عوامل به طور کلی در سه محدوده

 فرهنگ و محيط اجتماعيـ 

که از رفتار  باشد. به طوری از اولین عوامل مؤثر در روابط او می، ی زیست هر فرد های پیرامونی اوست. فرهنگ و نحوه انعکاس آموخته، روابط انسان

، های مختلف در اقوام و ملیتتوان وضعیت فرهنگی و محیط رشد مردم آن را ارزیابی کرد. از این روست که هنجارهای رفتاری  یک جامعه می
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، مدارا، شود. صبوری های غیرمستقیمی است که از اطراف دریافت می متأثر از ادبیات محیط و آموخته، متفاوت است. روابط اعضا در خانواده نیز

ها تا حدود  است که خانواده هایی بندوباری از ویژگی طغیانگری و بی، عدم سازش، پایبندی به خانواده و همسر یا برعکس پرخاشگری، حفظ عفت

داشتن محیطی سالم و هدایتگر است. تأکید اسالم بر ، یکی از عوامل مؤثر در تحکیم روابط خانواده، آموزند. بنابراین زیادی از محیط خود می

ه دلیل تأثیر قهری مفاسد بر همه ب، حفظ حدود الهی در جامعه و صیانت از فرهنگ اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر، طهارت محیط

( به 551، عمران )آل« کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...»ی  ی کریمه ی مهم از آیه فرد و خانواده است. این نکته

از وظایف واجب مسلمین ، اصالح محیطنامد؛ زیرا  بهترین امت می، آید که خداوند امت مسلمان را به شرط امر به معروف و نهی از منکر دست می

 .است

 ـ اقتصاد جامعه

متأثر از اقتصاد ، جا که میزان درآمد خانواده و رفاه نسبی مردم اقتصاد کالن در جامعه است. از آن، از دیگر عوامل پیرامونی مؤثر در روابط خانواده

ی  های فقیر درپی خواهد داشت و روابط در خانواده خانواده، اقتصاد ضعیفتحت تأثیر این جریان خواهد بود. ، ی شئون خانواده همه، عمومی است

تالش پدر به تنهایی جوابگو نیست؛ مادر مجبور به کار در خارج از منزل است و گاه ، هایی نیاز متفاوت است. در چنین خانواده ی بی فقیر با خانواده

اگر همراه با فرهنگ اشتغال جمعی نباشد و مادران و پدران نسبت به تنظیم روابط عاطفی ، شوند. این تالش همگانی فرزندان نیز وارد بازار کار می

در فرهنگ روابط اعضا مؤثر خواهد افتاد و در خانواده ایجاد فاصله و تنهایی ، با یکدیگر و فرزندان توجه نداشته باشند و درصدد جبران برنیایند

ی مادران شاغل در سراسر جهان است؛ زیرا اشتغال مادران و جدایی آنان از کودکان در سنین از مسائل مهم مورد ابتال، خواهد کرد. این نکته

های  سپردن کودکان به سازمان، باشد. از دیدگاه بسیاری مختلف از عواملی است که به انحای مختلف در روان کودک و تعادل رفتاری وی مؤثر می

آورد.  های روانی خاصی را در بزرگسالی فراهم می موجبات بروز نابسامانی، به مادر داردکه کودک بیشترین نیاز را  آن هم در زمانی، خاص

های اخیر است. عدم حضور مادر در  در دهه، شناختی خانواده شناختی و جامعه از موضوعات مهم روان، ( لذا این مسأله531: ص5731، )ساروخانی

هر قدر اقتصاد و زندگی خانوادگی توسط »تأثیرنمی باشد.  زند و در انهدام خانواده بی طمه میی منزل ل به تنظیم روابط و اداره، مدت زمان طوالنی

ها با  در چگونگی روابط عاطفی آن، ها نیز در خانواده بیشتر خواهد شد و اشتغال در کار خارج از خانه قدرت اجتماعی آن، زنان بیشتر اداره شود

 (51: ص5737، )فرجاد« شود. تر می روابط عاطفی ضعیف، کند ام جدید خانواده تغییر شکل پیدا میگذارد و هر قدر نظ اعضای خانواده اثر می

همراه با ، ای دیگر تأثیرگذار است. در ایـن قشر نیـز اگـر داشتن ثروت و امکانات رفاهی فراوان به گونه، های غنی نیز اما اقتصاد در روابط خانواده

، های متنوع و متلون خود در داخل و خارج از منزل سرگرمی افراد به تأمین خواسته، صحیح مصرف توجه نشودسازی نباشد و به فرهنگ  فرهنگ

های عاطفی ـ  کالمی کمتر شده و از وابستگی زیستی و هم هم، آورد؛ زیرا ناخواسته از لحظات همنشینی گسیختگی روابط را فراهم می موجبات ازهم

 .شود روانی نیز کاسته می

پاسخگوی نیازهای خویش ، ها از حیث درآمد چه خانواده در تنظیم و تعدیل روابط خانواده مؤثر است. چنان، که اوضاع اقتصادی جامعه آننتیجه 

فرصت رفع نیازهای روحی ـ عاطفی خود را در خانواده پیدا خواهند کرد که به تحکیم ، باشند و فرهنگ صحیح روابط را آموخته باشند و بکارگیرند

 .ط آنان خواهد انجامیدرواب

 هاي ماقبل ـ خانواده

شود و همیشه یک وابستگی عاطفی و  های ماقبل )والدین زن و مرد( بریده نمی ی جدید از خانواده خانواده، از جمله ایرانی، های شرقی در خانواده

ی  های دلسوزانه گاه با دخالت، جوان ندارند. از این روچندان رضایتی در استقالل کامل زوج ، کند. پدران و مادران هم امدادی با آنان را حفظ می
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، چه به افراط کشیده شود اما چنان، آورند. این ارتباطات گرچه از حیث روانی مطلوب است ی اختالف میان زوج جوان را فراهم می خود زمینه

نیازمند راهنمایی و توجه والدینشان ، ها پس از ازدواج های جوان تا مدت مخرب خواهد بود. تفریط در این روابط هم آسیب زننده است. زیرا زوج

ی والدین جدید با آنان  تأثیر منفی دارد. در تربیت فرزندان و رابطه، باشند و حذف حضور بزرگان به طور مطلق در تحکیم روابط اولیه زوجین می

به نحوی که به نقش والدین اصلی لطمه نزند. ، ضوری معتدلهای ماقبل به عنوان مادربزرگ و پدربزرگ مفید است؛ البته ح حضور خانواده، نیز

از سردی روابط و پراکندگی اعضا ، ی آنان با فرزندان مؤثر است و در بسیاری از مواقع در تحکیم روابط همسران و رابطه، حضور بزرگان در خانواده

های خانوادگی در امان بوده و هستند و میزان طالق در  ی آسیباز بسیار، های گسترده در گذشته و حال کند. به همین سبب خانواده ممانعت می

  .آنان بسیار پایین است

سرپرستی و نگهداری بزرگساالن و ، داند. احترام به والدین ی برکت می های ماقبل تأکید دارد و آن را مایه ی رابطه فرزندان با خانواده اسالم بر ادامه

 .مادربزرگ و پدربزرگ از سفارشات اکید در روایات ائمه )ع( است، مادر ،چنین وجوب نفقه پدر ها و هم تأمین آن

 :کند تکریم والدین را در چندین مورد توصیه می، خداوند در قرآن کریم

 (51، ؛ احقاف 1، )عنکبوت« و وصینا االنسان بوالدیه حسناً.»وصیت خداوند است. ، احسان به پدر و مادر -5

 549، )لقمان« و وصینا االنسان بوالدیه... ان اشکرلی و لوالدیک و الی المصیر.»والدین را شکرگزاری کنید. ، بعد از شکر خداوند -1

اسرائیل التعبدون االّ اهلل و بالوالدین  واذ اخذنا میثاق بنی»سفارش خداوند بعد از سفارش به پرستش خود است. ، احسان به پدر و مادر -7

 )17، ه)بقر« القربی... احساناً و ذی

احترام به هر بزرگتری وظیفه است و اطاعت از هرکس که به انسان ، ای باالتر از احترام و اطاعت است. در مکتب اسالم روشن است که احسان مرتبه

 .نه فقط احترام و اطاعت را، اما والدین جایگاه احسان را دارند، شود از ادب و اخالق شمرده می، خدمتی کرده

اگر والدین بکوشند تا »، (1، )عنکبوت« فال تطعهما، و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم»ن مگر در امر به شرک. اطاعت از والدی -4

 «.ها اطاعت مکن از امر آن، ورزی به من )خداوند( از روی جهل شرک

 ـ عوامل درون خانوادگي2

بسیار ، تفکیک امور حقوقی و اخالقی در خانواده، طور مبسوط خواهد آمدکه به  در تحکیم روابط بسیار متعدد است. چنان، عوامل درون خانوادگی

، ترین فضای اجتماعی است. در این مجموعه ترین و حساس حقوقی، ی رفتارها و برخوردها در روابط اعضا نقش دارد. خانواده مشکل است؛ زیرا همه

توان عوامل مؤثر بر تحکیم  بندی کلی می موجب تضعیف آن شود. در یک دسته هیچ امری نباید، روابط باید پایدار و دائمی باقی بماند. بنابراین

 :روابط در درون خانواده را چنین برشمرد

 توجه به جایگاه خانواده

، آن استاولین گام در تنظیم روابط است. هر یک از افراد باید به هدف اصلی خانواده که سکونت اهل ، درک موقعیت و جایگاه خانواده از سوی اعضا

 .ها و توقعات خود را به سمت آن هدف سوق دهد توجه داشته باشد و در جهت تأمین آن تالش کند و خواسته

بیند و  خانواده را نظامی جامع و در مسیر کمال می، نیست. قرآن، زیستی زیر یک سقف را دارند نگاه به چند نفر که قصد هم، نگاه قرآن به خانواده

کند و جایگاه حقوقی و  ریزی می انگارد که برای به فضیلت رساندن آن برنامه ی متعالی برای تأمین اهدافی مقدس می عهبالقوه آن را یک مجمو

  :آیات ذیل به این ویژگی خانواده مؤمن اشاره دارد .نماید وظایف افراد را با این ویژگی تعیین می
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ــر  ا  » ــا ق ــا و ذریاتن ــن ازواجن ــا م ــا هــب لن ــون ربهن ــذین یقول ــاً وال ــین امام ــا للمتق ــان« عــین و اجعلن ــد کــه مــی و کســانی( »34، )فرق ــد ان ، گوین

 «.ی روشنی چشمان [ما] باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه، پروردگارا

ــان ــد در ســوره فرق ــی ، خداون ــام م ــادالرحمن ن ــرای عب ــی ب ــازدهمین وی دوازده ویژگ ــرد. در ی ــیب ــه خــانواده و  ، ژگ ــؤمنین ب ــه توجــه خــاص م ب

کننـد.   بلکـه بـرای خـانواده خـویش دعـا مـی      ، کننـد  هـا تنهـا بـه ابـراز احساسـات اکتفـا نمـی        آن، ی مبارکـه  نماید. بر طبق آیـه  فرزندان اشاره می

ونیشـان بـه ایـن امـر اسـت      ای بنشـینند و دعـا کننـد؛ بلکـه دعـا دلیـل شـوق و عشـق در         بدیهی است که منظور این نیست که تنهـا در گوشـه  »

ــد و رمــز تــالش و کوشــش. مســلماً چنــین افــرادی آن  ــه اصــول و فــروع  در تربیــت فرزنــدان و همســران و آشــنایی آن، چــه در تــوان دارن هــا ب

 و اجعلنــا»فرمایــد:  ( و در پایــان آیــه کــه مــی533ص، 51: ج5731، )مکــارم شــیرازی« کننــد... فروگــذار نمــی، هــای حــق و عــدالت اســالم و راه

و امامــت و رهبــری امــت را « واجعلنــی للمتقــین امامــاً»فرمایــد:  کنــد و نمــی دعــایی بســیار متعــالی بــرای جمــع خــانواده مــی، «للمتقــین امامــاً

طلبـد. در   ایـن دعـا خودسـازی و آمـادگی آنـان بـرای الگـو شـدن در میـان امـت را مـی           ، خواهـد. بـه طـور مسـلم     برای خود و اهل بیت خود مـی 

ـ   ، حقیقت تـرین مرتبـه از بنـدگی یعنـی جایگـاه       کنـد تـا بـه عـالی     خـود و خـانواده خـود را تربیـت مـی     ، ی دراز مـدت  ا یـک برنامـه  یـک مـؤمن ب

  .عبادالرحمن ـ مؤمنین ممتاز ـ دست یابند

لـ  اربعـین سـنة    حملتـه امـه کرهـاً و وضـعته کرهـاً و حملـه و فصـاله ثالثـون شـهراً حتـی اذا بلـ  اشـدهه و ب            ، و وصینا االنسان بوالدیه احسـاناً »ـ 

قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التـی انعمـت علـیه و علـی والـدیه و ان اعمـل صـالحًا ترضـیه و فصـلح لـی فـی ذریهتـی انّـی تبـت الیـک و انّـی                 

 )51، )احقاف« من المسلمین.

د و بـرای توجـه دادن بـه    کنـ  کنـد. خداونـد انسـان را بـه احسـان والـدین سـفارش مـی         ی سـه نسـل بـا یکـدیگر را بیـان مـی       رابطـه ، ی فـوق  آیه

سـالگی یعنـی بـه سـن      41کـه نسـل دوم بـه سـن      شـود تـا ایـن    مـاه( را یـادآور مـی    زایمان و شیر دادن )سـی ، های حمل رنج مادر در سال، فرزند

خواهـد و بـرای فرزنـدانش ـ نسـل سـوم ـ دعـا          هـای الهـی نسـبت بـه خـود و والـدینش را مـی        رسـد و از خداونـد توفیـق شـکر نعمـت      کمال می

مسـلمان  ، ی مبارکـه  در ایـن آیـه مشـهود اسـت. طبـق آیـه      ، کند کـه صـالح باشـند و مـورد رضـای خـالق قـرار گیرنـد. تربیـت جـامع قرآنـی            می

ی مطلـوب قرآنـی    ریشه خود و نسـل بعـد از خـود را بـه خداونـد وصـل کنـد و از او بـرای اصـالح همگـان کمـک بطلبـد. ایـن جامعـه              ، باید خود

بـه دو نسـل قبـل و    ، ی محبـت و وفـا   شـود و هـرکس بـا رشـته     هـا بـا محوریـت عبودیـت و خـداجویی حفـظ مـی        است که در آن پیوستگی نسل

 .شود بعد خود وابسته می

و اجعـل لـی مـن    ، ربه التـذرنی فـرداً و انـت خیرالـوارثین    »فرمـود:  ، حضرت امام سجاد )ع( در دعـایی کـه بـه یکـی از دوسـتان خـود تعلـیم داد       

اللهـم انـی اسـتغفرک و اتـوب     ، و یسـتغفرلی بعـد مـوتی واجعلـه لـی خلقـًا سـویًا و التجعـل للشـیطان فیـه نصـیبًا            لدنک ولیاً یرثنی فـی حیـاتی  

مــرا تنهــا مگــذار و تــو بهتــرین وارثــانی. بــرای مــن از جانــب ، پروردگــارا»، (144ص،  1: ج 5734، )مجلســی« انــک انــت الغفــور الــرحیم، الیــک

ــرایم طلــب آمــرزش کنــد و او را از نظــر خلقــت ، باشــد و بعــد از مــرگمخــود فرزنــدی قــرار ده کــه در زنــدگی وارث مــن   ســالم و هماهنــگ ، ب

ــرای شــیطان ــو طلــب آمــرزش مــی  در او بهــره، گــردان و ب ــه مــی  ای قــرار مــده. خــدایاو از ت ــه درگاهــت توب ــده و  کــنم و ب ــو آمرزن نمــایم کــه ت

 «.رحیمی

کنــد.  دوری از شــیطان و زیبــایی ظــاهر و بــاطن طلــب مــی، خلقــت نیکــو، مــؤمن بــرای خــود و وارثــانش از خداونــد مغفــرت، در ایــن دعــا نیــز

نـه طلبکـار از آنـان و    ، ضروری است که اهـل خانـه بـه ایـن پیوسـتگی عـاطفی و الهـی توجـه داشـته باشـند و خـود را در خـدمت اعضـا بداننـد              

نـه لطـف و مرحمـت    ، و حـق آنـان دانسـته   ی خـود   دعـا در حـق آنـان و رعایـت اخالقیـات را وظیفـه      ، خـدمت بـه دیگـران   ، که اشـاره شـد   چنان

 .طور مسلّم در تحکیم و تحسین روابط خانواده مؤثر خواهد بود به، ها. حاکمیت این فرهنگ قرآنی نسبت به آن
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 ها ـ تثبيت نقش

، مسـلمان هاسـت. زن و مـرد    در تثبیـت نقـش  ، ی کـوچکی اسـت کـه نیازمنـد مـدیریت اسـت. بهتـرین نمـود مـدیریت خـانواده           جامعـه ، خانواده

هـا بنیانگـذار یـک خـانواده      انـد. آن  انـد و دسـت بیعـت بـر ایجـاد محیطـی سرشـار از تفـاهم و رشـد داده          پیمان وحـدت بسـته  ، ی ازدواج در سایه

موقعیـت هـر فـرد طراحـی و تعیـین      ، آن اسـت کـه در یـک نظـام صـحیح     ، ی دسـتیابی بـه ایـن هـدف مقـدس      و یک نسل انسانی هستند. الزمه

ــه دیگــری حقــوقی دارد و در قبــال آن وظــایفی را متعهــد مــی  شــود و بپــذیرد کــه شــود. مــرد همســر و پــدر خــانواده اســت و حــق   نســبت ب

همســری و پــدری دارد؛ پــس بایــد حقــوق او در جایگــاهش رعایــت شــود و زن نیــز همســر و مــادر خــانواده اســت و بایــد حقــوق او نیــز در هــر  

شـود. فرزنـدان بایـد پـدر را در جایگـاه پـدری        هـا تعـدیل مـی    اد از یکـدیگر برحسـب نقـش   انتظـارات افـر  ، دو جایگاه محفوظ باشد. در این میـان 

کـوش. همسـران نیـز     ای بـا محبـت و سـخت    گزار و بانـک خـانواده و مـادر را نیـز در جایگـاه مـادری بـاور کننـد؛ نـه خدمـه           باور کنند؛ نه خدمت

هـا نیسـت    بـه معنـای تزلـزل یـا جابجـایی نقـش      ، بـه دیگـری در خـانواده    باید موقعیت یکدیگر را در نظر داشته باشـند. البتـه همکـاری و کمـک    

انـد و   مادرسـاالری یـا فرزندسـاالری معنـا نـدارد. همـه تـابع حـق        ، پدرسـاالری ، و اختالف سـلیقه هـم امـری پذیرفتـه اسـت. در خـانواده قرآنـی       

 .عدالت

 ـ حفظ شئون فردي

کننـد. مـادر فقـط مـادر اسـت بـرای فرزنـدان و همسـر          خـود را فرامـوش مـی    رونـد کـه   گاه زوجین به نحوی در نقش خـانوادگی خـود فـرو مـی    

است برای شوهرش و حقوق خویش را از یـاد بـرده اسـت یـا پـدر تنهـا در فکـر ایفـای نقـش پـدری و همسـری اسـت و کـامالً از نیازهـای خـود                

هـا بـه طـور کامـل      هنـد داشـت کـه هویـت شخصـی آن     که هر دو باید بدانند کـه زمـانی یـک کـانون فعـال و پویـا خوا       غافل مانده است؛ در حالی

زن و ، بســیار مــؤثر اســت. بنــابراین، حفــظ شــود. شــناخت حقــوق و وظــایف در رشــد و تعــالی همســران و ایفــای مسئولیتشــان نســبت بــه غیــر

بخـش خـانواده قلمـداد     تعـالی هـا و نیازهـای خـود را نیـز جـزو عوامـل تحکـیم و         تـأمین خواسـت  ، هـای خـویش   مرد باید عالوه بر اهتمام به نقش

، تفــریح، داشــتن روابــط دوســتانه و اجتمــاعی در حــد لــزوم، ســالمتی جســمانی و روانــی، کســب کمــاالت معنــوی و اجتمــاعی، کننــد. عبــادت

شـد.  همـه بایـد در دسـتور کـار زن و مـرد بـه طـور مـنظم و مثمـر ثمـر وجـود داشـته با            ، ارتباط منطقی با خـانواده و نزدیکـان و...  ، سفر، ورزش

بلکـه یـک نـوع کاسـتی در خـانواده اسـت و در       ، نـه تنهـا معقـول نیسـت    ، هـا  ی مخـدوش شـدن مسـئولیت    نادیده گـرفتن ایـن نیازهـا بـه بهانـه     

هـا در سـنین بـاال یـا      کـه در مـوارد زیـادی شـاهد خسـته شـدن زن و رهـا کـردن همـه نقـش           دراز مدت بر روابط خانواده اثـر سـوء دارد. چنـان   

، بیننـد و معمـوالً ناسپاسـی فرزنـدان     ایـم؛ زیـرا خـود را فنـا شـده مـی       بـوده ، که در اواخر عمر بـه گذشـته خـود معترضـند    شاهد مردان پشیمانی 

همسـران بایـد یکـدیگر را از هـر حیـث یـاری دهنـد؛ از جملـه در حفـظ هویـت           ، ها را به دلسردی و ناامیـدی مـی رسـاند . در مسـیر زنـدگی      آن

ی  مسـئولیت همـه  ، نع نکننـد و بداننـد کـه اگـر هـر کـدام مـانع تحصـیل کمـاالت دیگـری شـود           شخصی همسر خـود تـالش کننـد و ایجـاد مـا     

ی مقصـر اسـت؛    بـر عهـده زوج یـا زوجـه    ، شروری که در اثر جهل از فرد مقابل سر بزنـد یـا خیراتـی کـه بایـد در اثـر کمـالش بنـا شـود و نشـود          

اش و بــاز مانــدن از پــاداش اخــروی اســت. زن و مــرد بایــد  قیقــیدور کــردن وی از حیــات ح، زیــرا مخالفــت بــا تــالش و عمــل صــالح هــر فــرد

در اجـر  ، یکدیگر را در رساندن به ایـن حیـات طیبـه یـاری دهنـد و مـانع راه یکـدیگر نباشـند تـا از ایـن طریـق عـالوه بـر انجـام تکـالیف الهـی                

ــزه و شــادابی     ــه انگی ــد و ب ــک کنن ــه هــدف اصــلی آن نزدی ــهاخــروی آن شــریک باشــند و خــانواده را ب ــک خــانواده، اهــل خان ی  در داشــتن ی

 .متکامل و الهی بیفزایند

 ـ آشنایي و پایبندي به تعهدات حقوقي و اخالقي
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مسـکن و مـأمن اهـل آن اسـت و هـیچ عـاملی       ، خانه بـا هـر محـیط دیگـر متفـاوت اسـت و خـانواده متمـایز از هـر جمـع دیگـری اسـت. خانـه             

انـد و هـیچ    مسـئول ایجـاد و حفـظ ایـن امنیـت و آرامـش      ، ی دیگـر  مـرد بـیش از هـر وظیفـه    نباید امنیـت و سـکونت آن را آشـفته سـازد. زن و     

کس جـز آن دو تـوان ایـن مهـم را نـدارد. قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز ایـن تکلیـف را از زن و مـرد بـه طـور یکسـان خواسـته                   

« واده و تربیــت اوالد خــود بــه یکــدیگر معاضــدت نماینــد.زوجــین بایــد در تشــیید مبــانی خــان»، قــانون اساســی 5514اســت. بــه موجــب مــاده 

ــانونی ــن حکــم ق ــک خــانواده ، ای ــرک آن     تکلیــف الهــی ی ــادت حــق اســت و اجــر اخــروی دارد و ت ی مســلمان اســت؛ یعنــی اطاعــت از آن عب

 .مخالفت با حکم الهی است

، مــدرک تحصــیلی، عنــوان اجتمــاعی، مــال، بــاییمهمتــرین نقــش را دارد. زی« اخــالق»، امــا بــرای ایفــای ایــن نقــش مهــم از ســوی زن و مــرد

مـؤثر نخواهـد بـود. حتـی قـوانین حقـوقی کـه تعیـین کننـده          ، ی اخـالق  وجـود فرزنـد و هـیچ عامـل دیگـری خـارج از دایـره       ، مکانت خانوادگی

 در این امر تأثیر معکوس دارد، حد و مرزهای وظایف و حقوق زن و مرد است

هـا نـاتوان اسـت. بـه زور      صـمیمیت و وفـاداری اسـت و حقـوق بـرای حکومـت کـردن بـر آن        ، عشـق ، سـخن از عواطـف انسـانی   ، در این رابطـه »

تـوان بـه حسـن معاشـرت بـا زن واداشـت و نـه زن را بـه اطاعـت از شـوهر و وفـاداری بـه او مجبـور کـرد. بـر ایـن                  نه مرد را مـی ، اجرائیه دادگاه

دسـت نیـاز بـه سـوی اخـالق و عـادات       ، کـه بـه جـای تکیـه بـر قـدرت دولـت       کنـد و حقـوق نـاگزیر اسـت      اتحاد معنوی تنها اخالق حکومت می

ولـی مصـادیق ایـن تکـالیف نیـز نـوعی       ، ای معـین کـرده اسـت    اجتماعی دراز کند. درست است که حقـوق نیـز بـرای زن و شـوهر تکـالیف ویـژه      

 (151ص، 5: ج5711، )کاتوزیان« الزام اخالقی استو

ی واجـب بـر مکلـف واجـب اسـت. پـس اگـر رعایـت حقـوق           بیاموزنـد. مقدمـه  ، ی خـانواده اسـت   کـه ویـژه  زن و مرد باید این ادبیـات رفتـاری را   

نیــز بــه ، ی آن کــه آشــنایی دقیــق وظــایف اســت مقدمــه، از تکــالیف همســران اســت، تربیــت فرزنــد و...، تمکــین زن، حســن معاشــرت، همســر

باشـد. در ایـن جـا الزم     ی ایــن آگـاهی واجــب مـی     هم کـردن زمینـه  باشد. بنابراین بـر جامعـه و حکومـت اسـالمی نیـز فـرا       طور قطع واجب می

 :است به دو بحث اساسی در تعهدات حقوقی و اخالقی خانواده اشاره شود

 ریاست مرد و تمكين زن

ــا نســبت دادن قوامیــت بــه مــردان« الرجــال قوامــون علــی النســاء»ی  خداونــد متعــال در آیــه  فصــل حقــوقی وســیعی را در کــانون خــانواده، ب

ی  دو محـور مـورد بحـث اسـت: یکـی وظـایفی کـه طبـق آیـه         ، کنـد. در تفسـیر ایـن معنـا     گشاید و تکلیف سنگینی بـر دوش مـردان بـار مـی     می

ی  کنـد و محـدوده    جایگـاه و مـوقعیتی کـه مـرد بـر حسـب ایـن وظیفـه در خانـه کسـب مـی           ، شـود و دیگـری   مربوطه بـرای مـردان تعیـین مـی    

 .والیت و اختیارات اوست

جانبـه از   مراقبـت و حمایـت همـه   ، ی خـانواده  محور اول اختالفی وجود نـدارد و همگـان مـرد را موظـف بـه انجـام امـوری چـون تـأمین نفقـه          در 

ــا دو ، ی کریمــه وجــود دارد. آیــه، اســت« قــوام»ی  اختالفــاتی کــه ناشــی از تعبیــر مفســرین از کلمــه ، داننــد؛ امــا در محــور دوم خــانواده مــی ب

کنـد. بـا    تقریبـاً دو دلیـل یـا دو مصـلحت بـرای قوامیـت مـرد ذکـر مـی         ، «بمـا انفقـوا مـن امـوالهم    »و «  بعضهم علـی بعـ   بما فضل اهلل»عبارت 

کنـد کـه ذیـل تفسـیر آیـه در منـابع        ای را فـراهم مـی   ی تعـابیر چندگانـه   زمینـه ، هـای دیگـر از آیـه    تفسیر این دو عبـارت و برداشـت  ، این وجود

در دو امـر اشـتراک   « قوامیـت مـردان در خـانواده   »نظـران در   ت و مباحـث در مجمـوع آن اسـت کـه صـاحب     ذکر شده است. امـا نتیجـه اختالفـا   

 :نظر دارند
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ی حفــظ و تعــالی آن بــر  در حــد فــراهم آوردن زمینــه، منــدی او در خــانواده اســت. یعنــی ریاســت خــانواده در حــد وظیفــه، ـــ قوامیــت مــرد1

حاکمیـت یـا حکومـت و    ، کنـد. در حقیقـت   رگـویی و قلـدری را بـرای او تجـویز نمـی     زو، تحکـم ، حسب مصلحت خـانواده اسـت و بـه هـیچ وجـه     

 .اما تحکم و دیکتاتوری وی را خیر، پذیرد ریاست مرد را می

امـا  ، داننـد  ـ گرچه برخی برتری جسـمی یـا حتـی عقلـی مـردان را مـالک مکلـف شـدن آنـان از جانـب خداونـد در امـر ریاسـت خـانواده مـی               2

 .یعنی افضلیت ذاتی مرد نزد خداوند و فجور بودن بیش از زن را قبول ندارند، به معنای برتری حقیقی هیچ یک این برتری را

تابــد تــا  ایــن مســئولیت تفســیری شخصــی یــا تــاریخی را بــر نمــی، شــود در خــانواده بــه مــرد ســپرده مــی« قوامیــت»، ی قــرآن اگــر طبــق آیــه

ی  بلکـه ایـن ریاسـت صـرفًا سـمتی اسـت کـه وظـایف بسـیار مهمـی را بـر عهـده             ی فـردی صـورت گیـرد؛    طبق سلیقه، حاکمیت مرد بر خانواده

کــه مــردان مســئولیت قوامیــت بــر  برپــایی و رعایــت اصــل معــروف در خــانواده اســت؛ یعنــی قبــل از آن، ی مــرد گــذارد. اولــین وظیفــه مــرد مــی

باشـند و مهـم آن اسـت     ( مـی 74، )نسـاء « مین بالقسـط کونـوا قـوا  »( و 15، )اعـراف « قـل امـر ربـی بالقسـط    »مـأمور بـه فرمـان    ، زنان را بپذیرند

حـداقل وظیفـه آنـان در برقـراری روابـط در خـانواده خواهـد بـود و بایـد آن را تـا حـد متعـالی از             ، که برپـایی قسـط در خـانواده توسـط مـردان     

کـس کـه    نیسـت کـه آن  چنـین   بلکـه یـک کـار اجرایـی اسـت و ایـن      ، فخـر معنـوی نیسـت   ، ایـن مـدیریت  »تعـالی بخشـند.   ، «حسن معاشـرت »

 (733: ص5739، )جوادی آملی« تر باشد؛ آن فقط یک مسئولیت اجرایی است. به خدا نزدیک، رئیس یا مسئول شد و قیم و قوام شد

هـا در جهـان دیگـر؛ زیـرا آن      هاسـت و نـه بـه سـبب امتیـاز آن      نـه بـه دلیـل بـاالتر بـودن شخصـیت انسـانی آن       ، سپردن این وظیفه به مـردان »

هـای مختلفـی    طـور کـه شخصـیت انسـانی یـک معـاون از یـک رئـیس ممکـن اسـت در جنبـه            گی بـه تقـوا و پرهیزگـاری دارد. همـان    صرفاً بست

( 457ص، 7: ج5731، )مکـارم شـیرازی  « تـر اسـت.   از معـاون شایسـته  ، بـاالتر باشـد؛ امـا رئـیس بـرای سرپرسـتی کـاری کـه بـه او محـول شـده           

یـک نـه معیـار فضـیلت      تنهـا بیـان وظیفـه اسـت و هـیچ     ، دهـد  و بـه مـرد اختیـار سرپرسـتی مـی     اگـر اسـالم بـه زن دسـتور تمکـین      ، بنابراین»

، بـرای تسـخیر دو جانبـه و متقابـل اسـت     ، طلبـد و ایـن تفـاوت هـم     نه موجب نقص... نظـام آفـرینش اسـتعدادهای متقابـل و متخـالف مـی      ، است

، )همـان « ت در چیـز دیگـر اسـت کـه آن تقـرب الـی اهلل اسـت.       بلکـه معیـار فضـیل   ، نه تسخیر یک جانبـه و ایـن تسـخیر نشـانه فضـیلت نیسـت      

 (731ص

ایـن نکتـه قابـل ذکـر اسـت کـه در هـر صـورت زنـدگی انسـان بایـد در یـک             ، هـای اجتمـاعی پیرامـون ایـن موضـوع      جا با پرهیز از بحـث  در این

تـرین واحـد    ی خـانواده کـه کوچـک    دهتکـالیف و اختیـارات اداره شـود. در محـدو    ، حـدود ، بـا تعیـین دقیـق وظـایف    ، چارچوب مدون و مشـخص 

بنـدی را در خـانواده بـا واگـذاری      تقسـیم وظـایف شـود. خداونـد ایـن تقسـیم      ، روحیـات و ظرفیـت افـراد   ، باید بـر حسـب اسـتعداد   ، جامعه است

بـا  ، حقـوقی لکـن در یـک نظـام جـامع     ، ریاست آن به مرد و تمکین به زن قائل شـده اسـت کـه گرچـه بـه ظـاهر جانـب مـردان را گرفتـه اسـت          

ی الهــی گــام  عــدالت بــه طــور دقیــق رعایــت شــده اســت؛ بــه شــرط آن کــه مــرد و زن در محــدوده، ی جوانــب و نتیجــه نهــایی مالحظــه همــه

  .بردارند

ی  بـه تجلیگـاه اراده  ، ی اعضـا موظـف بـه وظـایف خـود و متعهـد بـر رعایـت حقـوق دیگـران باشـند            خانواده محفلی است روحـانی کـه اگـر همـه    

ــر ی، حــق ــا زن   مظه ــرد ب ــدیل خواهــد شــد. حســن معاشــرت م ــی تب ــد عمل ــانگی و توحی ــدارای زن، گ ــدان، تمکــین و م ــت فرزن ــت ، تربی اطاع

( را در ایــن فضـای ملکــوتی محقـق خواهــد   13، )ذاریـات « و مـا خلقــت الجـن واالنـس اال لیعبــدون   »همـان هــدف کلـی از خلقــت   ، فرزنـدان و... 

تربیــت فرزنــدان و ، زمینــه تعــالی خــود ، حســن التبعــل(، ی جهــاد اکبــر )جهــاد المــرفه هتوانــد در ســای کــرد. زن در ایــن محــیط اســت کــه مــی

 .های توحیدی را فراهم آورد نسل

 حسن معاشرت
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، ایـم کـه در زنـدگی    خبـر مانـده   ایـم کـه از درک ایـن حقیقـت بـی      هـا چنـان غـرق شـده     هـا و ماشـین   در میـان جنـگ  »گویـد:   ویل دورانـت مـی  

  «.پدر و مادر و فرزندان است، صنعت و سیاست نیست؛ بلکه مناسبات انسانی و همکاری افراد خانه از زن و شوهر ، واقعیت اساسی

داننـد و البتـه تهـذیب اخـالق بـر تـدبیر منـزل نیـز مقـدم اسـت. در حکمـت             تدبیر منزل را بـر سیاسـت مـدن مقـدم مـی    ، در حکمت عملی نیـز

 .ای زنده و سالم بسازند جامعه، های تدبیر یافته و سامان گرفته ای بنا کند و خانواده نوادهسازند تا خا اول فردی را مهذب می، عملی

جـز محبـت دیـدن و محبـت ورزیـدن انتظـار نـدارد؛ چـرا کـه خلقـت           ، تمایـل و نیـاز او بـه معاشـرت اسـت و از معاشـرت      ، های انسـان  از ویژگی

او در هــر گونــه تالشــی اســت. گرچــه انســان عمومــاً در تشــخیص عشــق  ی  انســان بــر اســاس عشــق و محبــت بــوده و همــین بهتــرین انگیــزه 

هــای صــوری و حتــی باطــل هــم ایــن خاصــیت را دارنــد کــه انســان را بــه تکــاپو وا دارنــد و امیــدوار و   امــا عشــق، رود حقیقــی بــه بیراهــه مــی

 .مجذوب کنند

کنــد و از مــرد و زن )مــردان در حــد تکلیــف  رفــی مــیمع« حســن معاشــرت»رفتارهــا و برخوردهــای صــحیح انســانی در خــانواده را بــا ، خداونــد

 .خواهد یعنی رفتاری پسندیده و انسانی می، «معروف»رعایت آن را با میزان ، حقوقی و زنان توصیه اخالقی(

ــه معنــای ، عالمــه طباطبــایی در تفســیر المیــزان  «هــر امــری کــه مــردم در مجتمــع خــود آن را بشناســند و آن را انکــار نکننــد  »معــروف را ب

 (414ص، 4: ج5737، کند. )طباطبایی معرفی می

تعبیــر حســن معاشــرت کــه »شــود.  هــای اخالقــی تعیــین مــی ی مرزهــای حقــوقی و دســتورالعمل در دو محــدوده، حســن معاشــرت در خــانواده

، شـود  اگـر بـه خـوبی بـاز    ، شـود و عامـل تحکـیم زنـدگی خـانوادگی اسـت       به عنوان یک وظیفـه بـرای شـوهر و یـک حـق بـرای زن مطـرح مـی        

هـای جسـمی زن بایـد تـأمین شـود       ی نیازمنـدی  همـه « نفقـه »ی تمام آن اموری اسـت کـه مـرد در برابـر زن بایـد انجـام دهـد. در         نشان دهنده

ــان در 534: ص5733، )بهشــتی« هــای روحــی او. ی نیازمنــدی همــه« حســن معاشــرت»و در  معتقــد « حقــوق مــدنی خــانواده»( دکتــر کاتوزی

ی تمـدن و اخـالق مـذهبی در میـان      تـوان معـین کـرد؛ زیـرا عـادات و رسـوم اجتمـاعی و درجـه         را بـه دقـت نمـی    لوازم حسن معاشـرت »است: 

تمـام امـوری کـه از نظـر اجتمـاعی تـوهین       ، تـوان گفـت   آورد؛ ولـی بـه اجمـال مـی     بـه وجـود مـی   « حسـن معاشـرت  »مفهوم خاصـی از  ، هر قوم

حقیــر یــا امــوری کــه بــا عشــق بــه کــانون خــانواده و اقتضــای محبــت بــین دو ت، مشــاجره، ایــراد ضــرب، ماننــد ناســزاگویی، شــود محســوب مــی

در « سوءمعاشــرت»هــای  از مصــداق، هــای او و اعتیادهــای مضــر اعتنــایی بــه همســر و خواســته بــی، ماننــد: تــرک خــانواده، همســر منافــات دارد

ضـمانت اجـرا نمانـده اسـت؛ زیـرا       حقـوقی نیـز بـی   از نظـر  ، ی اخالقـی دارد  جنبـه ، خانواده است. هرچند که تکلیـف مربـوط بـه حسـن معاشـرت     

 (159ص، 5: ج5711، )کاتوزیان« برد. سوءمعاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می

کنــد کــه همســران بیشــترین دقــت را در رعایــت حســن معاشــرت بــا  اهــداف بلنــد مــدت و مقــدس آن اقتضــا مــی، حساســیت محــیط خــانواده

خانــه فضــایی سرشــار از انــس و مالطفــت بســازند؛ زیــرا خداونــد زن و مــرد را هدفمنــد در کنــار یکــدیگر قــرار داده یکــدیگر داشــته باشــند و از 

ــات     ــن آمیختگــی و تشــکیل خــانواده تعبیــه کــرده اســت. تعبیــر لطیفــی در آی ــن  از ســوره 15و  11اســت و کمــال آن دو را در ای ی روم در ای

کنـد و پراکنـدگی بشـر بـر روی زمـین بـرای        ه بـه حیـات زمـین بعـد از مـرگش اشـاره مـی       کـ  پـس از آن  11خصوص وجود دارد. خداوند در آیه 

فرمایـد:   مـی  15در آیـه  ، «و مـن آیاتـه ان خلـق لکـم مـن تـراب ثـم اذا انـتم تنتشـرون         »شـود   کار و تالش و کسـب روزی و مـال را یـادآور مـی    

ــه ان خلــق لکــم مــن انفســکم ازواجــاً لتســکنوا الیهــا و...  » ــان   نشــانه از»، «و مــن آیات ــرای شــما از جــنس خودت ــد آن اســت کــه ب هــای خداون

بـه  ، مـرد اسـت و مـراد از انتشـار    ، منظـور از انسـان در ایـن آیـه    »فرمایـد:   عالمـه طباطبـایی مـی   « همسرانی آفرید تا با آنـان بـه آرامـش برسـید.    

هـا چیـزی تعبیـه کـرد کـه موجـب        د و در وجـود آن هـا را آفریـ   ی زنـدگی اسـت...؛ ولـی خداونـد زن     دنبال روزی رفتن و انجام اعمالی کـه الزمـه  

 (175ص، 4: ج5737، )طباطبایی« شود. آرامش مردان می
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خــود از بزرگتــرین آیــات رحمــانی اســت و بشــر هرگــاه همگــام بــا ، ترکیــب زوجیــت و تقســیم مســئولیت، ایــن طراحــی خلقــت، آن هدفمنــدی

هـا را از زنـدگی دریافـت کـرده اسـت. امـا هرچـه از ایـن          بهتـرین بهـره  ، این آهنگ خلقت حرکـت کـرده و خـود را بـا لطـایف آن همـراه نمـوده       

هــای نابســامان در سراســر دنیــا  ی آن را در زنــدگی کــه نمونــه دچــار شــده اســت؛ چنــان« ضــنکا»بــه معیشــتی ، مســیر فطــری فاصــله گرفتــه

 .شاهدیم

یـن اسـت کـه خداونـد در مواقـع عـادی در روابـط زن        نکته قابل توجهی در آیات مربـوط بـه حسـن معاشـرت مـردان بـا زنـان وجـود دارد و آن ا        

مثــل ، کنــد و مراقــب حکــم خــدایی اســت کــه کمتــر کســی بــه نیکــی رفتــار مــی ای بــه حســن معاشــرت نــدارد؛ بلکــه در جــایی اشــاره، و مــرد

واتقــواهلل »... کنـد.   بــه تقـوی و نیکـی در برخـورد بـا زنــان سـفارش مـی      ، ی زنـان بـه زور و...   دوران عـده یـا گــرفتن مهریـه   ، ی طـالق زن  مرحلـه 

گـاه همسـران و زنـان خـویش      تقـوای الهـی پیشـه کنیـد و هـیچ     »، ...«ربکم التخرجوهن من بیـوتهن و ال یخـرجن  ال فن یـأتین بفحشـة مبینـة      

 (5، )طالق« که گناه آشکاری مرتکب شده باشند. مگر آن، را در ایام عده از خانه بیرون نکنید

ن ترثـوا النسـاء کرهـا و التعضـلوهن لتـذهبوا بـبع  مـا اتیتمـوهن اال ان یـأتین بفاحشـة مبینـة و عاشـروهن             یا ایهاالـذین امنـوا الیحـل لکـم ا    »

 )59، )نساء« بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل اهلل فیه خیراً کثیراً.

ت. آیـه بیـانگر دو نهـی و یـک امـر بـه مـردان        محـور بحـث و توصـیه بـه مـردان در برخـورد بـا زنـان اسـ         ، در این آیه نیـز معاشـرت بـه معـروف    

آیـه هـم نـدا    »ی آنـان بـه زور و امـر بـه معاشـرت بـه معـروف بـا زنـان اسـت.            است. نهی از به ارث بردن زنان و گرفتن تمام یـا بخشـی از مهریـه   

شـهادت  « آمنـوا »؛ اشـارت اسـت  « الـذین »تنبیـه اسـت؛   « فیهـا »هـم اشـارت اسـت و هـم شـهادت و هـم حکـم یـا نداسـت.          ، است و هـم تنبیـه  

از راه تلبـیس و تـدلیس برایشـان حکـم نکنیـد و قهـر        زنـان را[ حکـم اسـت و بیـان حکـم آن اسـت کـه زنـان را]       « ال یحل لکـم ... کرهـا  »است؛ 

ای بتعلــیم الــدین و ، از ایشــان نخواهیــد؛ بلکــه بــا ایشــان بــه معــروف زنــدگی کنیــد. )و عاشــروهن بــالمعروف ، چــه شــرع نپســندد نرانیــد و آن

 (435ص، 1: ج5713، )میبدی« التأدب االخالق المسلمین(.

 عوامل تقویت و تحكيم مودت و رحمت در خانواده

تربیت انسان و تأمین سعادت او در ابعاد وجودی و در تمام مراحل زندگی است.پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسالم صلّی اهلل ، هدف اساسی اسالم

ویژگی ها و عالیق فطری انسان توجه ، مقدس مبعوث شدند و در این راه کوشیدند و در انجام این کارها به نیازها علیه و آله و سلّم برای این هدف

داشتند.به همین دلیل دستورهای تربیتی و فرهنگ حیات بخش معصومین علیهم السهالم به صورت دقیق در راستای پرورش فطری انسان ها 

 .تدوین شده است

 :شود رفتارهایی را برای تحکیم و تقویت مودت در خانواده بیان نموده که به چند نمونه از آن ها اشاره میاسالم راهکارها و 

  مهر ورزي( 1

توجه به ارتباط کالمی است.زبان مهم ترین عامل ارتباطی انسان و کالم ساده ترین و کاربردی ترین وسیله ، یکی از راه های استحکام بنیان خانواده

بار ارزشی مفهومی ویژه را در ذهن و روان شنونده ایجاد می کند و چه بسا او را به سوی ، هم انسان ها به شمار می رود.کلمه و کالمتبادل و تفا

 تعابیر و تفاسیر درست یا نادرست سوق دهدکه ممکن است نظر گوینده نیز بر آن نبوده است.

گفت و گو جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد.در پژوهش ها ، یرد.در میان گونه های ارتباطشکل می گ، بسیاری از ارتباط های انسانی از طریق گفت وگو

 .است نوشتن و خواندن راه از ٪51 و دادن گوش و زدن حرف طریق از افراد ارتباط ٪11، مشخص شده است که در جامعه ی ما
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اهداف و نیت ها آشکار می شود و به ، باداد و ستد کلمات. انسانها دارندنقش ویژه ای را در نقل و انتقال مفاهیم و احساسات ، پس واژه ها و کلمات

 ()تا سخن نگوید شناخته نمی شود مرد در زیر زبان خود پنهان است «المرء مخبوءٌ تحتِ لسانهِ:»فرموده ی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السالم 

مخاطب را جذب می کند و سبب می شود از گوینده ، شایسته و محبت آمیزاین سخنان عاطفی با بهره گیری از کلمات دلنشین و خطاب های 

 .در دل نسبت به او احساس محبت کند، راضی شده

تامین نیازهای ، برای رسیدن به آرامش و سکون زبانی و رفتاری است.، مهرورزی قلبی، بی تردید مهم ترین وظیفه ی زن و شوهر و به ویژه شوهران

 .ای عاطفی نقشی به مراتب ضعیف تر داردغریزی در برابر نیازه

شهید مطهری  پیوند و دلبستگی ژرف همسران موفق از دوران میان سالی به بعد با وجود فروکش کردن نیازهای غریزی است. ، بهترین شاهد آن

غریزه نیست و انچه پایه ی وحدت منحصراً شهوت و ، آن چیزی که زوجین را به یکدیگر پیوند می دهد»رحمه اهلل در این باره چنین می گوید:

 «زوجین را تشکیل می دهد همان چیزی است که قرآن کریم از آن به مودت و رحمت یاد کرده است

باید این نکته را نیز ، در کنار اهتمام به اصل گزینش همسر بر اساس ارزش ها و زیباییهای معنوی برای حفظ و ماندگاری مهرورزی متقابل همسران

 .فتار و رفتار همسران با برخورد با یکدیگر در تعمیق یا تضعیف مهرورزی بسیار مؤثر استبدانیم که گ

حق همسرت آن است که بدانی خداوند عزوجل او را مایه ی »، امام سجاد علیه السالم درباره ی ضرورت مهرورزی به همسران چنین می فرماید

ند بر توست.پس او را گرامی بدار و با وی نرمی کن و هر چند حق تو بر او واجب تر است سکون و انس تو قرار داده است و بدانی که او نعمت خداو

 «اما حق او بر تو این است که با او مهربانی کنی

 .ضرورت مهرورزی مردان به زنان و گرامی داشتن آنان گویای اهمیت و جایگاه مهرورزی در حفظ بنیاد خانواده است

 نياز هاي عاطفي( 2

 رابطه عاطفی میان زن و مرد آن دو را دلسوز و پشتیبان یکدیگر می کند.خداوند متعال انسان را به گونه ای آفریده که با تأمین نیازها وایجاد 

 .به تدریج رابطه عاطفی میانشان ایجاد شود و رشد کند، مصالح یکدیگر

برانگیختن ، ست.بنابراین بهترین عامل برای استحکام و بقای خانوادهمحبت و عاطفه اعضا به یکدیگر ا، نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده

، ارزش مطلق دارد و هیچ حد و مرزی برای آن وجود ندارد، عواطف متقابل افراد خانواده نسبت به یکدیگر است.البته این گونه نیست که عواطف

نیز تابعی از ارزش ها و مصالح کلی جامعه است.بنابراین عواطف تا بلکه ارزش این عواطف از مصلحت کلی خانواده برمی خیزد و ارزش خانواده 

 .ارزش مثبت دارد، زمانی که در تأمین این مصالح نقش مثبت داشته باشد

 .آن را امضا کند، عواطف و احساسات باید در مهار عقل قرار گیرند و به وسیله آن رهبری شوند.ارزش فعالیت های عاطفی تا زمانی است که عقل

نداشتن ، راط در بروز احساسات سهل انگاری در انجام و ظایف اجتماعی خانواده را به دنبال دارد.تفریط در عواطف خانوادگی نیز بی توجهیاف

 .احساس مسؤلیت و کمبود محبت اعضای خانواده به یکدیگر است که خانواده را متزلزل و استحکام آن را تهدید می کند

بلکه یکی از انگیزه هایی است که ارزش آن با عقل تعیین می ، عاطفه به طور مطلق محور ارزش های اخالقی نیست، در فلسفه اخالق اسالمی

 شود.مصالح و ارزش های باالتر از آن نیز وجود دارد.
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 هدیه دادن به همسر( 3

طرف مقابل است و کسی که هدیه را می گیرد بی احترام به شخصیت افراد عشق و محبت را در وجود آنان زنده می کند.هدیه دادن نیز احترام به 

مهر و محبت هدیه دهنده را در دل خود جای می دهد.این نکته در روابط زناشویی اهمیت ویژه ای دارد ، اختیار و از روی فطرت خدادادی خویش

 .و عامل مهمی در ایجاد انس و الفت و هم گرایی زن و مرد است

هر کس وارد بازار شود و هدیه ای بخرد و آن را برای خانواده خود » علیه و آله و سلّم در این باره می فرمایند:پیامبر اسالم حضرت محمد صلّی اهلل

 «همانند کسی است که برای گرو هی نیازمند صدقه ای برد، ببرد

 راهم نمودن مخارج خانواده( ف4

 .هزینه های مورد نیازاعضای خانواده را بر عهده داردمسؤلیت فراهم کردن وسایل و ، مرد چون مدیر و سرپرست خانواده است

فرش و سایر لوازم و ضروریات ، مسکن، لباس، میوه ی فصلی، چای، قند، گوشت، برنج، از قبیل نان، نفقه عبارت است از نیازمندی های روزمره

و شأن و زمان و مکان واجب النفقه باشد و از حد زندگی ومقدار آن منوط به حال و شأن و شخصیت و موقعیت طرف می باشد و باید مناسب حال 

 کفاف او کمتر نباشد.

مانند مجاهدی است که در راه ، مرد تالشگری که برای تهیه روزی حالل ومشروع برای خانواده اش می کوشد»امام صادق ای علیه السالم فرمودند:

 «خدا جهاد می کند

 همدلي و همراهي( 5

که فقط نظر و ، خانواده قرآنی را مرد ساالر ترسیم می کنند11، استناد به قرآن مبنی بر سرپرستی مردان بر زنانبا ، برخی جاهالنه یا مغرضانه

 .در چنین خانواده ای از همدلی و همراهی خبری نیست، خواسته ی مرد در آن حاکم است و زن چاره ای جز تسلیم و رضا ندارد

 زیرا قرآن با استبداد و تحکم رفی مخالف است.، محوری نیست سرپرستی مردان به معنای استبداد گرایی و خود

 

؛چنان پیامبر گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم گاهی درکارهای شخصی و گاه در امور جاری مسلمانان با همسران خود نیز مشورت می نمود

 که در ماجرای صلح حدیبیه چنین کرد.

این قانون ضرورت . بلکه حکمی اخالقی است وهر دو موظف به رعایت آن هستند، و تعقیب قانونی ندارد البته مشورت نکردن با همسر جرم نیست

به سوی کمال و هدف نهایی رهسپار ، همدلی و همراهی همسران را با یکدیگر می رساند.خانواده مانند قایقی است که با همراهی اعضای آن

 .هماهنگ و در یک جهت پارو بزنند، در زمانی مناسب طی می کند که سرنشیناناست.این قایق هنگامی مسیر خود را به درستی و 

انتخاب نوع غذا است اگر همسران در غذا و خوراک تفاهم داشته ، یکی از زمینه های مهم هماهنگی و همدلی در خانواده و به ویژه زن و شوهر

انسان با »حل میشود.رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم می فرمایند: بسیاری مشکالت و اختالفات، باشند و شرایط همدیگر را مراعات کنند

 «مطابق میل و خواسته ی وی غذا می خورند، ایمان مطابق میل و خواسته ی عیالش غذا می خورد و خانواده انسان منافق

 بدرقه، استقبال، دلجویي( 6
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دوست دارد ، با مشکالت بسیاری در گیر است و با نامالیمات فراوانی برخورد می کندخانواده کانون آسایش و آرامش است.مردی که بیرون از منزل 

هنگامی که دررا می ، مرهم دردهای او باشد، کسی از او دلجویی کند؛حرف دلش را بشنود و با سخنان آرام بخش خود، هنگام برگشت به خانه

با لبخند از او بگیرد.چنین زنی از ، او استقبال نماید و آن چه را که در دست داردلبی خندن و لحنی عاطفی از ، کسی با چهره باز و گشاده، گشاید

 .دوستان خداست و پاداش بزرگی خواهد داشت

یا رسول اهلل من همسری دارم که هر گاه وارد خانه می شوم به استقبالم می »مردی به محضر رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم آمد و گفت:

مرا بدرقه می کند.اگر مرا اندوهگین ببیند می گوید:چه چیزی تو را غمگین کرده؟اگر برای مخارج ، می خواهم از منزل بیرون بیرومآید و چون 

خداوند اندوهت را زیاد ، )گرفتاری های قبر و قیامت(غصه می خوری مطمئن باش که خداوند عهده دار آن است و اگر برای آخرت، زندگی ناراحتی

 .کند

 «برای او نصف پاداش شهید است، خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود:خداوند در روی زمین کارگزارانی دارد و این زن یکی از آنهاسترسول 

 اظهار عالقه و ابراز محبت( 7

وجود خود دانسته است.زوج خداوند متعال اصل محبت و عالقه و عشق نسبت به یکدیگر را در قلب زن و شوهر قرار داده و آن را از نشانه های 

ولی آن چه در اسالم تأکید شده که بنیان خانواده را تقویت می کند و ، عالقه درونی و عشق پاکی دارند، جوانی که پیمان زناشویی می بندند

 .اظهار و ابراز عالقه است، محبت و الفت را میان زن و شوهر افزایش می دهد

عشق و عالقه شما را نسبت به هم افزون تر و ، به او بگو؛زیرا این اظهار دوستی، سی را که دوست می داریک»امام صادق علیه السالم می فرمایند:

 «مستحکم تر می کند

الخلق عیال »محبت داشته باشد.در حدیث قدسی آمده:، به انسان دستور داده شده به همه کسانی که مستحق عشق و عالقه و محبت هستند

 .کسی است که به خانواده نیکی کند، آفریده ها عیال خدا هستند؛محبوب ترین آن ها نزد خداوند« من احسن الی عیالهاهلل؛فاحبه الناس الی اهلل

 عفو و گذشت(٨

زن و شوهر ممکن است گاهی نسبت به یکدیگر مرتکب خطا و اشتباه شوند؛اشتباه و خطایی که از هر دو طرف قابل گذشت است.عفو و گذشت از 

 محبوب خدا است.، به فرموده قرآنموارد احسان و 

کسی که گذشت کند و  «من عفا و اصلح فاجره علی اهلل»اجر عفو کننده را بر خدا می داند:، عفو و گذشت به اندازه ای مهم است که قرآم مجید

 .اجرش بر خداست، اصالح نماید

انسجام خانواده و کم شدن کینه ها و افزایش محبت و  گذشت و چشم پوشی از خطای اوست.گذشت مایه، از مهم ترین نیکی ها در حق همسر

 .آرامش در خانواده است

زشت ترین عیب و عجله در انتقام از ، کم گذشتی«قلّه العفو اقبح العیوب و التسرع الی االنتقام اعظم الذنوب» امیرمؤمنان علیه السالم فرمودند:

 .بزرگترین گناهان است



19 

تحکیم و تعالی خانواده                                                                                                             
 

و کم گذشتی نشان ، موجب نجات از جهنم و همرنگی با اهل بیت علیهم السالم است، از مکارم دنیا و آخرت عفو، بر اساس روایات و آیات قرآن

پس از ، مرد و زن اگر راه عفوو گذشت را در پیش گیرند و تمرین و ممارست اندکی داشته باشند دهنده ی بیماری و شرارت نفس انسان است.

 .گردند اندک زمانی به این صفت ملکوتی آراسته می

 مراتب عفو و گذشت از منظر قرآن

 از آن بگذرد. ، ولی برای رضای خدا یا انسانیت، انسان بدی را ببیند مرتبه اول:

انسان به اندازه ای دارای صفات پسندیده و واال و با ارزش باشد که بدی و خطا و عیب و نقص همسرش را نبیند تا اینکه بخواهد عفو و  مرتبه دوم:

  .می گویند«صفح»کند.به این حالت گذشت 

دارید که خدا  باید عفو و صفح پیشه کنند و از بدیها درگذرند. آیا دوست نمی«.و لیعفوا و لیصفحوا اال تحبون فن یغفر اهلل لکم» قرآن می فرماید:

 هم از شما در گذرد؟

باید این صفت را داشته باشد.خرده ، حساب و کتاب وارد بهشت شودانسانی که عفو و صفح خدا را بخواهد و دوست داشته باشد در روز قیامت بدون 

 .بی گذشتی و به رخ کشیدن خطا باعث ناگواری زندگی می شود، توقع عصمت همه جانبه داشتن، گیری

این کار موجب می شود  خوبی کنند.، نه فقط خطای او را ببخشند بلکه در بر ابر بدی او، مرتبه سوم:زن و شوهر وقتی خطا و اشتباهی از هم دیدند

 .افزون بر اینکه با این اخالق پسندیده مشمول عفو ورحمت الهی گردد موجب اصالح طرف مقابل گردد

  رفتاري جهادي

 .جهاد زن خوب شوهرداری کردن است«جهاد المرفه حسن التبعل»امام علی علیه السالم در عبارتی نغز و کوتاه می فرماید:

نواده های مسلمان نشان می دهد که بیشتر اختالف ها و ناهنجاری های خانوادگی از درک نکردن این جمله نورانی بررسی زندگی بسیاری از خا

 .امیرمؤمنان علیه السالم است

مراد از آن شوهر و جفت زن ، در زبان عربی به معنای رئیس و رب النوع و بت و صنم است. در آیات قرآن هر گاه این واژه به کار رفته«بعل»

وام ست.شوهر و جفت زن را به این دلیل بعل گفته اند که در حقیقت خدایگان زن و پروردگار اوست و گونه ای از مالکیت و سروری دارد. برای اقا

 .مهم بوده است، سیادت و آقایی، بزرگی، احترام، بیان مفاهیمی چون شوهر، کهن

شوهر چنان جایگاه بلندی داشت که در حکم ، در میان برخی از اقوام پرستش بوده است. از این رو از واژگانی بهره گرفته می شد که در حد و اندازه

 .به معنای پروردگار خانه و سرور و ساالر بوده است، بنابراین معنا و مفهوم بعل خدایگان و در حد پرستش بوده است.

زیبا شناختی در ، گوناگون دارد.با وجود این گوناگونی معناییمعانی ، در حوزه های مختلف، که در زبان پارسی به معنی نیکویی است«حسن»واژه

ممکن است نیکو نباشد.حسن خلق که در آیات قرآنی از آن سخن به میان آمده ، تمامی آنها مشترک می باشد.هر چیزی هر چند خیر و خوب باشد

پاکیزه گفتار بودن و با روی گشاده و ، به معنای نرم خویی، شدهتمجید و ستایش «علی خلق عظیم»و پیامبر صلّی اهلل علیه و آله وسلّم نیز با صفت 

 .زیبا با دیگران برخورد کردن است
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علیها ان تطیب باطیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و »پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در بیان ضرورت اعالم آمادگی جنسی زن می فرماید:

بر زن یک وظیفه شرعی است که از خوش بوترین عطرها  «عیشه و اکثر من ذلک حقوقه علیهاعلیه غدوه و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها 

م آمادگی استفاده کند و زیباترین لباس ها را بپوشد و خود را به نیکوترین وجه بیاراید و بامدادان و شامگاهان خود را بر شوهر عرضه کند و اعال

 .و حقوق شوهر بیش از این چیزی است که گفته شدنماید.این از حقوق شوهر می باشد 

نیازی به دیگری پیدا نکند و در دام وسوسه های شیطانی ، خود با توجه به شرایط شوهر و عالقمندی وی باید اعالم آمادگی کند تا شوهر، زن

 .نیفتد

در جامعه ارضا می شود و فساد و تباهی اجتماعی را به اشکال نادرست ، اگر تمایالت جنسی در خانه و به شکل صحیح و محبت آمیز تأمین نشود

 .در پی خواهد داشت

از یک سال که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت ، هر زنی که یک لیوان آب به شوهرش بدهد»امام باقر علیه السالم می فرمایند:

 «برایش بهتر است، سپری کند

 شوهرداري حضرت فاطمه عليهاالسالم

، آن حضرت جواب داد:در نزد من چیزی نیست، در شوهر داری:روزی امیرالمؤمنین علیه السالم از حضرت فاطمه علیهاالسالم طعام خواستایثار 

روز مرا جز آنکه دو روز پیش آن را به تو خوراندم و من آن را برای خود و حسن و حسین نگه داشته بودم.علی علیه السالم فرمودند:چرا در طول دو 

تا برایتان چیزی تهیه می کردم؟فاطمه علیهاالسالم گفت:من از خدایم شرم کردم تو را به کاری بگمارم که قدرت تهیه و خرید آن را ، نکردی مطلع

 و گر نه تحمل، هر چه او آورد استفاده کن، و در عبارتی دیگر اینکه:پدرم به من سفارش کرده که از علی علیه السالم چیزی درخواست نکن نداری

 بنما.

از جمله اینکه فاطمه علیهاالسالم خود و فرزندانش گرسنگی کشیده و غذا را به علی علیه السالم ، از این حدیث درس های زیادی می گیریم

ه هر چند ممکن است نسبت ب، ایثار و عشق و عالقه ی شدید زهرا علیهاالسالم به آن حضرت را می رساند، و این حرکت تعجب آمیز، خورانده است

 .بچه های کوچک نیز غذا و طعامی غیر از آن داده باشد

نسبت به امیرالمؤمنین فوق العاده عالقمند ، عشق و عالقه ی شدید به امیرالمؤمنین:فاطمه علیهاالسالم با الهام از دستورات الهی و پدر بزرگوارش

با دیدار ، ری بود که غم ها و غصه های وارده در بیرون از خانهبود و هرگز برخالف رضای او گام بر نمی داشت و برخورد و زندگیش با موال طو

 .فاطمه علیهاالسالم برطرف می شد

من هرگز زهرا را به خشم نیاوردم و او را به کاری مجبور نساختم تا اینکه مرا ، حضرت علی علیه السالم خود در این باره می فرمایند:سوگند به خدا

غم ها و غصه هایم از ، و هیچ وقت نافرمانی نکرد و هر گاه من با او دیدار می کردم، او نیز مرا خشمگین نساختدر فراقش گرفتار ساخت و متقابال 

 .دلم برطرف می شد

که در طول زندگی آنان نه تنها کوچکترین اختالفی پیش نیامده ، این حدیث از عشق و عالقه ی شدید متقابل دو همسر معصوم حکایت می کند

 .مشکالت خارجی و اجتمایی با دیدار محبت آمیز مرتفع می گرددبلکه ، است
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لیها رضایت فوق العاده ی امام علی علیه السالم از حضرت زهرا علیها السالم:از حث های قبل استفاده شد که علی علیه السالم از فاطمه زهرا ع

، لغزش بود و هرگز کاری برخالف رضای امیرالمؤمنین انجام نمی دادزیرا آن حضرت یک انسان معصوم و بی ، السالم فوق العاده راضی و خشنود بود

در ضمن وصایای خود به آن حضرت خواستند قلب مبارک علی را بار دیگر در مورد خود ، ولی در عین حال فاطمه علیها السالم در هنگام فراق

 .خیانت نکردم و به مخالفت تو برنخاستم، راضی تر نمایند و لذا عرض کرد:ای پسرعموی پیامبرومن هرگز به تو دروغ نگفتم

تقرب و خشیتت از خدا ، تقوا، تو نسبت به امور و احکام الهی داناتری.نیکوکاری، علی علیه السالم چون این سخنان را شنید فرمود:پناه به خدا

 .ره پذیر نیستولی این کار چا، بیشتر است.این را بدان که جدایی و مفارقت تو فوق العاده برای من سنگین است

هر چند کار ، آنقدر به موالی متقیان عظمت قائل است که در مقام کسب رضایت خاطر موال است، این فرازها نشان می دهد که آن بانوی گرانقدر

 .خالف و قصور جزئی نیز از او صادر نشده بود

دست دعا به سوی آسمان برداشت و در حق ، سالم را بر خاک سپردبه این مناسبت بود که امیرالمؤمنین علیه السالم چون پیکر پاک فاطمه علیها ال

خداونداوزهرا ، تو او را آرامش بخش، بارالها وفاطمه علیها السالم نگران و مضطرب بود زهرا چنین دعا کرد:خدایاو من از دختر پیامبرت راضی هستم.

 .فاطمه علیها السالم ظلم کردند تو خود حاکم باشاز دوستان وفرزندان مفارقت کرده تو او را وصل کن.پروردگاراوبه 

 همه این فرازها نشان می دهد که فاطمه زهرا علیها السالم با داشتن مقام عصمت نسبت به حقوق شوهر چقدر ارزش قائل بوده و چه سان نگران

 . ...از همسرش اعالن می نماید بوده است که نسبت به مقام ارجدار شوهرش مسئول باشد و لذا علی علیه السالم رضایت خویش را

 «برای زن هیچ شفاعتی به اندازه رضایت شوهر مفید و ثمربخش نیست»به همین جهت حضرت امام باقر علیه السالم می فرمایند:

ختر حضرت زهرا علیها السالم حتی برای پیشگیری از مشکالت آینده و بعد از وفاتش به همسرش سفارش کرد با دختر خواهرش امامه که د

ازدواج کند تا بدین وسیله هم مشکل نداشتن همسر جبران گردد و هم در اثر عالقه و عاطفه قرابتی تنهایی و یتیمی ، شایسته و مطلوب بود

 .فرزندان زهرا تا حدودی تأمین شود

 هاي قرآني تحكيم خانواده در آموزه

وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. تحصیل معرفت به ، ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن خانواده رکن اساسی جامعه

بهترین ، ترین راهنمای حیات بشر نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش است. قرآن کریم به عنوان عالی، گونه روابط این

های تحکیم روابط زن و شوهر در خانواده  راه، این کتاب عظیمی  با رجوع به رهنمودهای حکیمانه، هدایتگر در این مسیر است. در نوشتار حاضر

، موضوعات ذیل تحلیل گردیده است: انگیزه تحکیم روابط در خانواده، بررسی شده و ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث

 .ساختار خانواده آرمانی و اصول تحکیم خانواده در قرآن، عوامل مؤثر بر تحکیم روابط

رکن بنیادین اجتماع بشری و محمل ، ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدس خانواده، «تحکیم خانواده»اهمیت پرداختن به موضوع 

ای سـالم و  باشد. اولین شـرط داشـتن جـامعه مرهون رشادت و ضاللت خانواده می، ها جا که سعادت و شقاوت امت های گوناگون است تا آن فرهنگ

های سالم و امن پدید آمده است. عالوه بر  ی خانواده ی دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه سـالمت و پـایداری خانـواده اسـت. همه، اپـوی

های  ی تالش بلکه همه، شود نه تنها هویت انسانی بشر نابود می، کارایی و ارزش علم و هنر نیز در صورت برپایی خانواده است و بدون خانواده، این

درصدد ، اند ی فروپاشی خانواده قرار گرفته هایی که در آستانه ملت، ثمر و نافرجام خواهد ماند. از این روست فردی و اجتماعی نیز در حقیقت بی

با  ، ه به اینجنس )زندگی هم جنس بازان( و شبی های هم خانواده، های تک نفره های جایگزین نظیر خانواده حفظ این نهاد مهم برآمده و با خانواده
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طبق »شناختی باید در هر شرایطی سه کارکرد اصلی خود را حفظ کند.  که خانواده از نظر جامعه کنند؛ غافل از آن این بحران جدی مقابله می

دیگر فعالیت  ی عمده دارد: یکی مسائل جنسی است که در خانواده باید حل شود؛ خانواده سه وظیفه، های قدیمی که هنوز هم اعتبار دارند نظریه

 (11: ص5737، )فرجاد« آید. خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی و باالخره پرورش کودکان است که از وظایف مهم خانواده به شمار می

ی اصلی یک  شاخصه، برپایی و پویایی نهاد خانواده، رود. عالوه بر آن تری از خانواده انتظار می کارکردهای متعالی، از نگاه ادیان به خصوص اسالم

عموماً با ، ی نیروی انسانی است. گرچه معیار نیروی انسانی در توسعه توسعه، ترین عوامل توسعه اجتماع زنده و رو به توسعه است. یکی از مهم

که در آن متولد شده و به ای  شود. چه خانواده کارآیی انسان نیز از خانواده تأمین می، اما در یک تحلیل عمیق، ارزیابی بازدهی و کارایی آن است

سهمی ، بسته و وابسته است؛ بنابراین سهم خانواده در باالبردن توسعه دهد و به آن دل ای که تشکیل می رسد و چه خانواده مرحله بازدهی می

  .اساسی و قابل توجه است؛ اما متأسفانه هنوز در شمار پارامترهای سنجش توسعه قرار نگرفته است

مری غریزی و از نیازهای اولیه و اساسی انسان است و نیازی به آموزش و محرک خاص ندارد؛ اما تداوم این پیوند و داشتن روابطی ا، پیوند زناشویی

  .نیازمند آموزش و عنایتی ویژه از سوی متولیان و دلسوزان جامعه است، شود صحیح که به پایداری خانواده منجر می

بخش عظیمی از آیات را به تنظیم و تعدیل ، یابی به حیات طیبه ترین راهنمای بشر برای دست زندگی و عالیی  به عنوان برترین نسخه، قرآن کریم

تواند انسان را جهت دستیابی به  می، حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است. رجوع به این آیات الهی، روابط اعضای خانواده

 .هدایت کندترین راهکارها در تحکیم خانواده  عالی

نهایت سعی خود را بکنند و با ، در تحکیم و پایداری این بنا، کند که بانیان آن یعنی زن و شوهر اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می

یدات اخالقی و بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود. تأک، همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند

بیش از جوانب دیگر حیات بشری ، تحکیم و تعالی خانواده، برای تشکیل، سفارشات حقوقی کتاب مقدس قرآن و روایات گرانقدر ائمه طاهرین )ع(

تطهیر فرد و تمامی احکام و دستورات اسالم به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است. بخشی از آن برای تزکیه و ، است؛ بلکه در یک نگاه کلی

 .بخشی پیرامون اصالح جامعه و حفظ سالمت آن وضع شده است

عوامل تحکیم ، قابل بحث و بررسی است. نوشتار حاضر تعالي خانواده وتحكيم ، تشكيلبه طور کلی در سه محور ، از این رو موضوع خانواده

آن است که صرفاً پیرامون جستجوی عوامل تحکیم بوده و از ورود به  روابط اعضا در خانواده را در آیات قرآن کریم جستجو کرده است. ویژگی بحث

  .ها اشاره کرده است مباحث تخصصی فقهی و حقوقی خودداری کرده است؛ لکن بر حسب اقتضا به عاملیت آن

 خانواده بنيان تحكيم در نماز تاثير

است بزرگترین دغدغه های خانواده ها برای نجات فرزندانشان از این  در جهان مادی امروز که نهاد خانواده در حال اضمحالل توسط فساد و فحشاء

اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصاله »منجالب فساد و فحشاست و قرآن این کتاب زندگی بشر سالها پیش از این راه نجات را بیان کرده است؛

که ، تصنعون؛هر چه را از این کتاب بر تو وحی شده است تالوت کن و نماز بگزار ان الصاله تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اهلل اکبر واهلل یعلم ما

 «.نماز آدمی را از فحشا و منکر باز می دارد و ذکر خدا بزرگ تر است وخدابه کارهایی که می کنید آگاه است

گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفته همانطور که در روایات نیز وارد شده است هنگامی که فرزندی به دنیا می آید مستحب است در 

بر  شود چراکه این عمل باعث می شود انسان از کودکی با نماز آشنا شود و بنابراین از شر شیطان در امان باشد؛کم نیستند اینگونه احادیث که

  را که به گفته مقام معظم رهبری نیاز آدمی و دریچه آموزش نماز به کودکان تاکید دارند؛دراین میان باید دید که چگونه می توان این فریضه الهی
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نه کرد که ای است که هوای پاک آزادی را از عالم معنا به ما می رساند و دل را از آلودگی و بیخبری می رهاند را به گونه ای در خانواده ها نهادی

 .پیوند نماز و خانواده پیوندی نا گسستنی باشد

 وادهنقش نماز در آرامش رواني خان

  ـ عدم احساس گناه و یا کاهش آن1

آنگاه که مست « ال تقربوا الصهال  و انتم سکاری»فرماید  باید هوشیار باشد. چرا که قرآن می، نشیند تا با خدا راز گوید آدمی آنگاه که به سجاده می

 .تی استدور بودن از ناهشیاری و مس، نزدیک نماز نشوید. پس الزمه مقبولیت و پذیرش نماز، هستید

ها در پرتو  غفلت و دیگر گناهان و آلودگی، مستی، شرب خمر« انّ الصهال  تنهی عن الفحشاء و المنکر»دارد.  نماز آدمی را از فحشا و منکرات باز می

آید. نماز  س به دست میشود و در نتیجه آرامش و اعتماد به نف شوند. با حذف گناهان فضای روح و روان انسان پاک و مصفّا می نماز محو و نابود می

شود. چنان که پیامبر فرموده انسانی که  شستشوگر روان از گناه است و قلبی که در آن تاریکی گناه نباشد از آرامش و اطمینان و صفا لبریز می

ت. پس نماز مانع ابتال به آلودگی و ها به در آمده اس مانند آن است که در رودی پنج بار شنا کرده و از آلودگی، آورد نمازهای پنجگانه را به جای می

 گناها

ها و گناهان را  بدی، ها به درستی نیکی« انّ الحسنات یذهبن السهیئات»فرماید:  انجامد. زیرا قرآن می ن است و نیز به سبکی بار گناه آدمی می

  .برند و نماز یکی از برترین حسنات است زدایند و از بین می می

عامل ایجاد اضطراب و نا امنی بدانیم و گناه نکردن و یا انجام عملی را که گناه و احساس گناه را تخفیف بدهد وسیله ایجاد پس اگر احساس گناه را 

دهد و آدمی در اثر  گردد و اگر فردی گناهی را مرتکب شده انجام نماز که یکی از حسنات ممتاز است ـ گناه او را تخفیف می مانع انجام گناه می

 توان نتیجه گرفت که به این می، کند ناه و یا داشتن احساس تخفیف گناه آرامش پیدا میعدم انجام گ

، و یکایک اعضای خانواده نمازگزار باشند، دلیل نماز عامل مهمی در جهت دست یافتن به آرامش روانی است و چون این امر در خانه رخ دهد

 .یابد کنند. زیرا احساس گناه در همه آنان کاهش می و در پناه آن با موفقیت زندگی می آورند همگی با هم آرامش روانی را در خانه به ارمغان می

  ـ وحدت شخصيت و انسجام خانوادگي2

های گوناگون آن با یکدیگر در  ای است که جنبه شود. شخصیت برخوردار از توحید به گونه خواندن نماز موجب دست یافتن به وحدت شخصیت می

خود ، کند کند و چون اینگونه رفتار می در عمل نیز بر اساس باورهای خویش عمل می، فرد آنچه که در اعتقاد بدان باور داردتضاد نیستند. یعنی 

جنبه دیگر شخصیت او را ، ای از شخصیت فرد یابد به نحوی که جنبه یابد و در نهایت به یکپارچگی )خویشتن( دست می نیز در خویشتن تضاد نمی

کند که با فردی هماهنگ و بسامان مواجه شده است. حال باید پرسید نماز چگونه موجبات  نسان به هنگام برخورد با او احساس میکند و ا تأیید می

 آورد؟ تحقق وحدت را در شخصیت آدمی فراهم می

نامد. )آیه قل هو اللّه احد به  عالمیان میکند و رب  او را اللّه خطاب می، آورد انسان مؤمن به هنگام نماز سخن از خدای واحد و یگانه به میان می

پیام آور وحدتی درونی برای آدمی است. آنچه که باعث تشتت و تفرقه ، نحو بارزی حکایت از وحدت باری دارد.( و همین باور داشتن به خدای یگانه

 :فرماید های گوناگون است. قرآن می ایمان داشتن به ربه، شود می
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های متفرق خوب است یا ایمان داشتن به خداوند واحدی که قهار است؟ قرآن وجود خدایی  لّه الواحد القههار آیا داشتن ربارباب متفرقّون خیر ام ال

شد فساد درون آدمی را نیز به علت  و بر فرض محال اگر چنین می« لو کان فیهما الهة االّ اللّه لفسدتاً»فرماید:  کند و می جز خدای یگانه را نفی می

  .از وحدت درونی بی بهره و در شخصیت خود دارای تضاد هستند، به وجود ارباب متفرق قائلند، گرفت و آنان که اکنون ه در بر میتعدد اله

در بیرون نیز با یکدیگر همگونی و هماهنگی ، اعضای خانواده نیز اگر همه با یکدیگر به اقامه نماز بپردازند و همه به وحدت درونی دست یابند

شت و این موجبات آرامش روانی را برای آنان در پی خواهد داشت. زیرا نه با یکدیگر تضادی دارند و نه والدین با فرزندان خویش اختالفی خواهند دا

 .جدی خواهند داشت

ها که با دیگری  ها که در درون خویش تضادی دارند و یا آن دهند. آن سؤال این است که چه کسانی بیشتر فرزندان را در موقعیت مضاعف قرار می

بخشد و دیگر آن که افراد وحدت  دهد. زیرا که به شخصیت فرد وحدت و یکپارچگی می تضادهای درونی فرد را کاهش می، دارای تضاد هستند. نماز

م هم در خانواده ها تفرقه و تضادی جدی و عمیق وجود ندارد و تعارض مه سازد. لذا بین آن یافته در سایه نماز را با یکدیگر منسجم و متحد می

کمتر شاهد بروز اضطراب در محیط خانه خواهیم بود. بدین ترتیب امنیت بیرونی در محیط ، شود. در اثر نبود تعارض و یا از بین رفتن آن دیده نمی

 خانواده حاصل امنیت

امنیت درونی و بیرونی را فراهم آورد و محیط  تواند وحدت و کند. پس نماز می درونی اعضای آن است که در پرتو انوار الهی ظهور و بروز پیدا می

«. و اعتصموا بحبل اللّه جمیعاً و ال تفرقوا»خانواده را متحد و یکپارچه سازد تا همگی به راحتی بتوانند به ریسمان الهی چنگ زنند و متفرق نگردند 

های آن خانواده  دن به محیط بیرونی )که یکی از مصداقاند در وحدت بخشی شود افرادی که به وحدت درونی دست یافته بدین ترتیب مالحظه می

 .است( توفیق بیشتری دارند و وحدت در خانواده یکی از رموز آرامش آن است

  ـ افزایش اعتماد به نفس3

ایهاک نعبد و ایهاک »د. جوی از او استعانت می، گوید آورد. زیرا وقتی آدمی با خدا سخن می نماز خواندن موجبات افزایش اعتماد به نفس را فراهم می

کند که ناشی از اتکای به خدای تعالی است و داشتن چنین نقطه اتکایی باعث افزایش اعتماد به  توان بیشتری را در خود احساس می« نستعین

  .داند که با دریا پیوند خورده است ای می گردد. او در این حال خود را بسان قطره نفس در فرد می

 با دریاست ور نه او قطره و دریا دریاستقطره دریاست اگر 

گیرد و مفهوم خود در نزد او  یابیم که آدمی از خویشتن مفهوم بهتری خواهد داشت و تصور وی از خود در مرتبه باالتری قرار می بدین ترتیب درمی

شود. زیرا  های او در زندگی می باعث افزایش موفقیتگردد. از سویی خواندن نماز  یابد و این همه موجب افزایش اعتماد به نفس در فرد می تعالی می

فرماید: استعینوا بالصهبر و الصهال  از نماز و روزه کمک بجویید. انسان برخوردار از امدادهای ناشی از  نقش مددرسانی دارد چنان که قرآن می، نماز

زایش آن را در پی دارد و نماز گزاران پیوسته امیدوار به امدادهای الهی اعتماد به نفس و اف، های روز افزون تر است و موفقیت فردی موفق، اقامه نماز

 .هستند

ترسد  و آدمی که نه می« اال انّ اولیاء اللّه ال خوف علیهم و ال هم یحزنون»شوند.  ترسند و نه محزون می خوانند نه می اولیای الهی که خوب نماز می

  .از آرایش روانی برخوردار است، و نه محزون است
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فضای آرامی حاکم است و اعتماد به نفس ، دارند و همگی از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند ای که اعضای آن نماز را بر پا می در محیط خانواده

آن را های دیگر جای خالی  ظرف، ها نمایند. آنان همچون ظروف مرتبطی هستند که به هنگام برداشتن آب از یکی از آن ظرف یکدیگر را تقویت می

جای خالی شده آب ظرفی را ، های مرتبط یابد. در حالی که وقتی ظرف اعتماد به نفس خود آنان کاهش نمی، با این تفاوت که در اینجا، کنند پر می

 .شوند از میزان کمتری از آب برخوردار می، کنند پر می

ها که از اعتماد به  گیرند و بدین ترتیب آن گان را به هنگام ایستادن میدانند و دست افتاد ها شکرانه بازوی توانا را به گرفتن دست ناتوان می آن

ها هر چه بیشتر  کنند تا آن زمینه افزایش اعتماد به نفس را در دیگر اعضای خانواده فراهم می، در محیط خانواده، نفس بیشتری برخوردارند

به نحوی که همه ، بود و عبادت دست یابند و به خود شکوفایی برسنداستعدادهای خویش را به کار گیرند و به درجه باالتری از شناخت مع

های خویش برای عبادت خدا را به فعلیت برسانند. نماز در این راه نقش مدد رسانی را بر عهده دارد. انسانی که به خود  استعدادها و توانایی

اند همه توان خویش را در راه عبادت  زیرا توانسته، چنین حالتی هستند شکوفایی رسیده از آرامش بیشتری برخوردار است. اولیای الهی مصداق بارز

 .معبود به کار گیرند

  آثار خانوادگي نماز

 الف( نقش عمومي نماز در خانواده

موفق دارند. در های  ترین واحد اجتماع است که توانایی و بازدهی جامعه به آن بستگی دارد. امروزه جوامعی موفق هستند که خانواده خانواده کوچک

 جامعه چیزی جز بسط خانواده نیست. بسیاری از مشکالت اجتماعی و فرهنگی، واقع

 .کند شود. نماز از سه جهت بنیان خانواده را تقویت می جهان غرب از بحران خانواده ناشی می

 فضاي معنوي

یجاد فضایل اخالقی در افراد خانه است. نماز با ایجاد فضای سالمت و آرامش خانواده منوط به ایجاد روح معنویت و یاد خدا در فضای خانه و ا

شود. در این فضای معنوی است که انجام شعائر  کند و سبب تقویت بنیان روابط آنها می آرامش روانی اعضای خانواده را تأمین می، معنوی در خانه

 .گردد میشود و آینده خانواده تضمین  دینی و تربیت مذهبی فرزندان براحتی انجام می

 محبّت

گیرد.  های اجتماعی محبهت متقابل به این شکل صورت نمی کند و در هیچ یک از گروه بارزترین ویژگی خانواده در محبت بین اعضای آن جلوه می

 .این کانون گرم خانواده است که پناهگاه اهل خانه در برابر نامالیمات زندگی است

تر گفته شد که چگونه نماز سبب  تواضع است و پیش، شود. یکی از عوامل اصلی ایجاد محبت اده مینماز سبب تحکیم محبهت در بین اعضای خانو

کند. در روایت اسالمی نیز  ایمان به خداست که نماز آن را متجلّی می، برد. یکی دیگر از عوامل ایجاد محبهت شود و کبر را از بین می تواضع می

 .یجاد محبهت استتصریح شده که تواضع و ایمان از عوامل ا

 باروري شخصيت
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به اثر نماز بر ثبات ، دارای استحکام در روابط است. در بحث مسائل تربیتی نماز، ای که از افراد با شخصیت و با ثبات تشکیل شده باشد خانواده

قادر به تمرکز ذهن هستند و ، کنند احساس ثبات می، متین و باوقارند، مؤدب، نظیف، شخصیت اشاره شد. گذشته از این اعضای خانواده که منظّم

ای  اش در ایجاد چنین فضایی بسیار مؤثر است. خانواده با توجه به کارکردهای تربیتی، ال را تشکیل دهند. نماز ای ایده خانواده، توانند در آینده می

ای بزرگ خواهد  اجتماع همانند خانواده، بسط یابد مند خواهد بود و اگر این روابط به جامعه بسیار مستحکم و نظام، که چنین اعضایی داشته باشد

 .شد

 هاي جوان ب( نقش نماز در زندگي زوج

ای برای  تواند آغاز مبارک و فرخنده می، بزرگداشت نماز در ابتدای زندگی مشترک، اگر بپذیریم که نحوه آغاز هر راه بر نحوه تداوم آن تأثیر دارد

 .تمامی جریان زندگی باشد

تواند  فرازهای با شکوهی برای روح آدمی وجود دارد که الزمه زیستن افتخارآمیز است و هر فردی به میزان برخورداری از این فرازها می، در زندگی

هرگز ، های جوان چنین پیوندی با خداوند داشته باشند بهترین نقطه عطف زندگی است و هرگاه زوج، به انسانیت خویش مفتخر باشد. اُنس با نماز

 .نشیند مالل و خستگی بر وجودشان نمی غبار

به بررسی نقش نماز ، با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی و با توجه به اینکه شاید ازدواج سبب تقویت دنیاگرایی شود و دینداری را تضعیف نماید

 .پردازیم های جوان می در زندگی زوج

 هاي جوان نسبت به زندگي تغيير بينش زوج

در کنار یکدیگر با وقایع و حوادث مختلف برخورد ، کنند و در مسیر زندگی های مختلف با یکدیگر ازدواج می ها و بینش وجود دیدگاهزن و مرد با 

 های زندگی نقش خاصهی در تداوم و عمق روابط آنها دارد و در ایجاد فضای عاطفی و کنند. چگونگی بینش و رویکرد زن و شوهر در مقابل اتفاق می

در نحوه ارتباط بین آنها و ، داری و تربیت فرزند خانه، ازدواج، همسر، بینش زن و مرد نسبت به زندگی، گذارد. در این میان یز تأثیر میآم محبت

ای موارد از  در پاره، کمبود آگاهی و نوسانات عاطفی و هیجانی، توقعشان نسبت به یکدیگر بسیار مؤثر است. جوانان به دلیل کم تجربگی

کنند. نماز در تصحیح این روند  می ها اشتباه گیری نگری و شتاب در تصمیم به علت سطحی، های عاقالنه و عمیق عاجزند. در نتیجه یریگ تصمیم

، او را در راستای اهداف عالی هدایت کند؛ زیرا نماز، های متعالی و رهایی آدمی از دنیاگرایی تواند نقش خاصی را ایفا کند و با تقویت انگیزه می

های  کشد. اگر زوج دهد و از خاک تا افالک بر می دهد و او را از فرش به عرش سیر می اوج می، های آسمانی های زمینی به جاذبه آدمی را از جاذبه

 .تواند آنها را دچار تزلزل کند فراز و نشیب زندگی نمی، جوان به این فضای متعالی راه یابند

کند و به او عزت و  بخشد. روحش را از حقارت آزاد می سازد و دردمندی او را سمت و سویی دگر می رها میها  نماز انسان را از دردها و روزمرگی

از سطح غرایز فراتر رفته و با ، رسند و برای تداوم زندگی با هم همسران جوان به احساس پوچی نمی، بخشد. در چنین فضایی منزلت و تعالی می

روند زندگی مشترک را یکسره با ، شود و از این رو نقطه اتصال معنوی آنها به یکدیگر می، نماز، به عبارت دیگر کنند. یکدیگر اتّصال وجودی پیدا می

 .یابند ارزش می

 نقش مسجد در تعالي و تحكيم بنيان خانواده 

 منظر قرآن کریممسجد از  -
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 مسجد از منظر رسول اکرم )ص( و حضرات معصومین علیهم السالم -

 آثار و پیامدهای حضور در مسجد ، اهل مسجدخانواده ی  -

 مسجد کانون آرامش بخش -

  مسجد الهام بخش نظم و انظباط -

  مسجد محل تجلی شناخت و معرفت و بصیرت دینی -

 مسجد کانون ایمان و عبودیت علم و دانش و معارف قرآنی -

 مسجد عامل بازدارنده خانواده از انحرافات -

 ...استقامت ومسجد کانون صبر و  -

علم  مسجد عبادتگاه عاشقان و بندگان صالح خداوند و بزرگترین و مهمترین پایگاه اسالم است. در طول تاریخ اسالم مساجد همواره کانون عبودیت

از علما و دانشمندان  و دانش فقه و فقاهت آموزش قرآن و اخالق تبلی  دین و اصول آن و ابالغ احکام شرع و... بوده و هست و خواهد بود. و بسیاری

اد و که به مدارج عالی کمال دست یافتند در پرتو انس با مسجد و تعلیم و تربیت در آن بوده است. مسجد از جهات مختلف در به کمال رساندن افر

 .جامعه نقش دارد

بترسید((. این پایگاه عظیم نقش عمده ای در از خالی ماندن مسجد ها ، سنگرها را حفظ کنید ، و به تعبیر امام خمینی )ره(: )) مسجد سنگر است

ز یکسو تعالی و تحکیم بخشیدن کانون مقدس خانواده دارد. در واقع با انس خانواده با مسجد و بهره گیری از اثرات ارزنده و نورانیت معنوی آن ا

لیگاه ارزشهای الهی گردیده و از سوی سوم زمینه تربیت دینی و بصیرت و معرفت واال در نظام خانواده حاکم می گردد و از دوم سو خانواده تج

را مورد بررسی « نقش مسجد در تعالی و تحکیم بنیان خانواده»سعادتمندی خانواده و اجتماع را به ارمغان می آورد. در این پژوهش در صددیم 

مندان به خاندان عصمت و طهارت و مکتب علوی  قرار دهیم به امید آنکه مورد رضایت قادر متعال و ساحت مقدس امام عصر )عج( و تمامی عالقه

که حضور در مساجد نقش های مهمی در پویائی و سعادتمندی و تکامل فردی و اجتماعی به ارمغان می آورد. یکی از  قرار گیرد. شایان ذکر است

می طلبد مختصری به جایگاه  ، رداخته شودنقش آن در تعالی و تحکیم بنیان خانواده است. بیش از اینکه به این مهم پ ، نقش های مهم مساجد

  .مسجد از منظر قرآن کریم از یکسو و مسجد از منظر حضرت رسول اکرم )ص( و حضرات معصومین) علیهم السالم( از دوم سو اشاره نمائیم

  مسجد از منظر قرآن کریم

» مرکزی است که عبادت کنندگان را به سوی خود جذب نموده است:کعبه اولین خانه ای است که به منظور عبادت توده ی مردم بنا شد و اولین  

( نخستین خانه ای که برای مردم)و نیایش خداوند( قرار داده شده 93)سوره آل عمران آیه « ان اول بیت وضع للناس ببکه مبارکا و هدی للعالمین

  .در سرزمین مکه است که پربرکت و مایه ی هدایت جهانیان است

ه برای همه ی مردم وضع شده و هدایت جهانیان را تامین می کند کعبه است و هیچ اختصاصی به گروه و نژاد خاصی ندارد و مردم اولین خانه ک

دی و فارس اقلیم معینی از افراد اقلیم دیگر اولی به آن نیستند و مرزهای جغرافیایی نیز در این امر همگانی نقش ندارند. ملل گوناگون جهان از هن

 (549ص ، صهبای صفا، ی و یهودی و عرب آن را گرامی می داشتند. )جوادی آملیو کلدان

 اگر کعبه بعنوان قبله ی مسلمانان انتخاب شده است جای تعجب نیست زیرا این نخستین خانه ی توحید است و با سابقه ترین معبدی است که در

خانه ای است که برای مردم و بسوی جامعه بشریت در ، پروردگار نبودههیچ مرکزی بیش از آن مرکز نیایش و پرستش ، روی زمین وجود دارد

هست که بعنوان خانه « بیت اهلل»( نام دیگر خانه کعبه 9ص 7نقطه ای که مرکز اجتماع و محلی پربرکت است ساخته شده است )تفسیر نمونه ج

خدا و برای خداست باید در خدمت مردم و بندگان او باشد و آنچه  و این تعبیر بیان کننده ی این حقیقت است که آنچه بنام، ی مردم معرفی شده

 (51در خدمت مردم و بندگان خدا است برای خدا محسوب می شود.)همان منبع ص 
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آیه ( به فرموده ی این 11)سوره حج آیه « ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل اهلل والمسجد الحرم الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد»

مسجدی که در حریم کعبه بنا نهاده شده و محل نماز و نیایش و طواف است برای همه ی مردم بطور مساوی قرار داده شده و هیچ فرقی ، کریمه

( پس از 511نیست. )جوادی آملی صهبای صفا ص ، بین ساکنان مکه و مسافرانی که از نقاط دیگر جهان به آن سو سفر می کنند، در این جهت

خداوند برای نشان دادن بخشی از ، سختی ها و مرارت هایی که حضرت رسول اکرم )ص( در راه پیشبرد اهداف عالیه اسالم متحمل شدندتحمل 

وی را به معراج برد. ، آیات و عظمت دستگاه خلقت و رموز هستی هدیه ای بزرگ به رسول گرامی اسالم)ص( داد و برای تسکین آرامش آن حضرت

این سفر زمینی و عروج آسمانی زمینه را برای اطمینان کامل ، ه حضرت رسول به مرحله ی بندگی و عبودیت کامل رسیده بودندبا توجه به اینک

  .ایشان به قدرت عظیم الهی فراهم کرد. آغاز و شروع این سفر از مکان مقدس )مسجد الحرام( بود

( 5سوره اسرا آیه «)االقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هوالسمیع البصیرسبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد »

چرا که باالترین مقام برای انسان است  ، نشان می دهد که این افتخار و اکرام به خاطر مقام عبودیت و بندگی رسول اهلل )ص( بود« عبد»کلمه ی 

( مسجد بهترین سکوی پرواز معنوی مومن است )من المسجد( مسجد باید 1ص 57ج ، یزانتفسیر الم، که بنده ی راستین خدا باشد. )طباطبایی

باید از راهها و جایگاه های مقدس باشد. )اسری... من  ، محور کارهای ما باشد )من المسجد الحرام الی المسجد االقصی ( حرکت های مقدس

 «54تفسیر سوره اسراء ص ، قرائتی »  د. )المسجد... بارکنا حوله(المسجد( سرسبزی و برکات باید بر محور مسجد و پیرامون آن باش

سوره توبه آیه ( »انما یعمر مساجد اهلل من ءامن باهلل الیوم االخر و اقام الصلواه و اتو الزکوه و لم یخش اال اهلل فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین)

، خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسدمساجد الهی را تنها کسی آباد می کند که ایمان به « 51

  .پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند 

ه تهنگامی که این مراکز مقدس اسالمی به صورت کانونهای انسان سازی و کالسهای عالی تربیت در می آید که بنیانگزاران و پاسداران شجاع داش

و برنامه ای جز برنامه های الهی در آن پیاده نکنند. ، و تحت تاثیر هیچ مقام و قدرتی قرار نگیرند ، آنها که از هیچ کسی جز خدا نترسند ، باشد

 (753ص 3)تفسیر نمونه ج 

  (مسجد از منظر حضرت رسول اکرم )ص( و معصومين )عليهم السالم

رفت و آمد به آن سخنان ارزنده ای از حضرات معصومین علیهم السالم در منابع حدیثی ذکر شده که در بیان فضیلت اهمیت بنای مساجد و پاداش 

از یکسو ضرورت فرهنگ مسجد سازی به عنوان یک فریضه ارزشمند تلقی گردیده و از دوم سو ارتباط مردم با مساجد عالمل عمده در پویایی و 

سوم سو حضور در مساجد زمینه ی کسب علم و دانش که مورد تاکید قرآن و حضرات  شکوفایی معنوی آنان و تقرب به خداوند است و از

معصومین )علیهم السالم( است را فراهم نموده و زمینه ی رشد و بالندگی جامعه ی اسالمی را مهیا می سازد و از چهارم سو حضور در مساجد 

طفی و سرشار از صمیمیت و مهرورزی و صلح و صفا توام با معنویت در میان نقش عمده ای در تعالی و تحکیم بنیان خانواده و ایجاد روابط عا

 :اکنون به برخی از این سخنان ارزنده می پردازیم  .والدین و فرزندان در کانون خانواده را تحقق می بخشد

خدا در بهشت برای او  ، مرغ در آن تخم نهدهر که مسجدی بسازد گرچه به اندازه جایی باشد که شتر » از وجود پیامبر عزیز نقل شده که فرمود:

خداوند وقتی مرضی را از »از ابواب احکام مساجد( و همچنین فرمود: 1وسائل الشیعه باب ، 453ص  7155حدیث  ، )نهج الفصاحه« خانه بسازد

به آنها که در ظلمات شب به سوی » فرمود: ( و نیز453ص، 7111حدیث  ، )نهج الفصاحه« آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانیان مساجد بگرداند

( و نیز فرمود: )کسی که چراغی در مسجدی برافروزد 7119همان منبع حدیث «) مساجد می روند بشارت بده که روز رستاخیز روشنی کامل دارند.

ص به نقل از کتاب  751ص  3یر نمونه ج)تفس« فرشتگان و حامالن عرش الهی مادام که نور آن چراغ در مسجد می تابد برای او استغفار می کنند

، در نماز جماعت شرکت نکند ، نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی دلیل»( از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود:511ص  5کنز العرفان ج 

 (119ص ، همان منبع«) ارزش ندارد. 
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، از هشت چیز را به دست آورد: برادری که در راه خدا از او بهره مند گردد یکی، هر که به مسجد رفت و آمد کند» امام علی )ع( بارها می فرمود: 

سخنی که بشنود و او را بر راه هدایت رهنمون شود و یا  ، سخنی که او را از تباهی باز دارد، رحمتی مورد انتظار ، نشانه ای استوار، دانشی برگزیده 

 (31ص ، ثواب االعمال و عقاب االعمال، )شیخ صدوق« گناهی را به سبب بیم یا آرزم ترک کند. 

مجموعه نهج ، )دشتی« اهل مسجد زائران خدایند و بر میزبان سزاوار است که به دیدار کننده اش هدیه بدهد» امام حسن)ع( همواره می فرمود:

هر که قرآن گفتارش و مسجد خانه اش »فرمود: ( امام صادق)ع( از پدرانش )علیه السالم( روایت نموده که پیامبر خدا )ص( 111صفحه  1الحیاه ج 

جز  ، هر که پیاده سوی مسجدها می رود پای خویش را بر هیچ خشک و تری ننهد» و نیز فرمود:« باشد خداوند خانه ای برای او در بهشت بنا نهد

( در خصوص 31اب االعمال و عقاب االعمال ص )شیخ صدوق ثو« آنکه این زمین تا زمین هفتم برای او خدا را تسبیح گویند و به پاکی یاد کنند.

نماز جماعت بیست و سه درجه بر نماز فرادی برتری دارد و بیست و پنج نماز به شمار می  ، به راستی»پاداش نماز جماعت امام صادق)ع( فرمود: 

 (99)همان منبع ص « آید

 :نوادهآثار و پيامدهاي حضور در مسجد و نقش آن در تعالي و تحكيم بنيان خا  

 نخستین اقدام وجود مقدس پیامبر)ص( در مدینه احداث مسجد بود. این اقدام آثار و برکات ارزشمندی از قبیل: ایجاد مرکزیت عبادی و تشکیل

وحدت همدلی و انسجام در میان آحاد مختلف جامعه ، آشنایی با مبنای فقهی و احکام دینی، تعلیم و تربیت و علم و دانش، حاکمیت اسالمی

اجرای  ، پایبندی به قوانین دینی ، زدودن انواع و اقسام جاهلیت ها، تحکیم مبانی اعتقادی و فرهنگ سازی دینی در انجام معاشرت با مردم، مسلمین

و نقش آن « مسجدخانواده اهل »اکنون به آثار و برکات ، تحکیم بنیان نظام خانواده و... را به ارمغان آورد. با توجه به آنچه گفته آمد، شریعت الهی

 .در تعالی تحکیم بنیان خانواده می پردازیم

 :مسجد کانون آرامش بخش و بازتاب آن در خانواده ي اهل مسجد  -1

 حضور در بیت اهلل نشان از تعهد اخالقی و پایبندی اهل خانواده به معتقدات و دستورات الهی و شریعت مبین اسالم است. با حضور والدین و 

عزاداری و اعیاد اسالمی که معموالً در مساجد برپا می  ، سخنرانی ، مسجد و اقامه ی نماز یا شرکت در جلسات و مناسبت های دینی فرزندانشان در

روحیه نشاط و آرامش و شادابی در خانواده اهل مسجد مهیا می گردد. زیرا مسجد خانه ی خداست و قرارگاهی است که با نام و یاد خدا ، گردد

 .وب و اهل خانواده حاکم می گرددآرامش بر قل

 :مسجد الهام بخش نظم و انظباط در زندگي خانوادگي -2

انسان را وقت شناس و منظم می نماید.  ، نمازی که به انسان توصیه شده که در اوقاتی معین بویژه همراه با جماعت و حضور در مسجد اقامه گردد 

خدا ضمن ثواب و پاداش فراوان که از ناحیه ی حق تعالی به آنان عنایت می گردد. زمینه نظم پرواضح است حضور خانواده اهل مسجد در خانه ی 

ور و وقت شناسی در زندگی را نیز به آنان می آموزد. شایان ذکر است که یکی از عمده ترین عوامل موفقیت برنامه ریزی و نظم در امور است حض

 .زندگی بر اساس معیار دینی فراهم می نمایدزمینه را برای برنامه ریزی ، خانواده اهل مسجد

 :مهيا ساختن خانواده اهل مسجد در جهت اعتالي شناخت و معرفت نسبت به دین و دستورات دیني -3

یعنی نورانیت دل و دیده است. شناخته و معرفتی که از یک سو به فهم و مقام « معرفت و بصیرت»نخستین گام کسب ، برای رسیدن به تکامل 

ن واالی پروردگار و از دوم سو شناخت دین برگزیده ی آن یعنی اسالم و از سوم سو شناخت نسبت به دستورات ارزنده ی آن بینجامد سرمنشاء ای

الی اهلل است که بخش عمده ای از آن را می توان در مسجد و اقامه ی نماز جماعت یافت. در ارتباط با اهمیت  معرفت رسیدن به کمال یعنی قرب

آیات الهی و کتاب آسمانی که سبب بصیرت شماست البته از طرف خدا آمد پس هر که بصیرت یافت خود » بصیرت و معرفت در قرآن آمده است: 

 (514آیه ، د در زیان افتاد و من نگهبان شما از عذاب نیستم) سوره انعامبه سعادت رسید و هر کس کور بماند خو

 (عوامل تحكيم خانواده از دیدگاه امام علي )ع
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 خانواده خمیرمایه و سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است. حکمت الهی بنابر فطرت و آفرینش انسانها طوری نظام مند آفریده شده است که برای

آرامش و امنیت روانی نیاز به تشکیل خانواده منوط گشته است. در رابطه با زندگی امیر المؤمنین علی )ع( و برترین رشد و شکوفایی و رسیدن به 

خود بانوی عالم حضرت فاطمه )علیهاالسالم( که برترین اسوه و الگو مردمان در همه ی اعصار می باشند خانواده اهمیت و جایگاه ممتازی را به 

 .ین رو ما در این فراز به شمارش و تبیین عوامل تحکیم خانواده می پردازیماختصاص داده است. از ا

 تعاون و همكاري و تقسيم کار  -1

 

 در یک خانواده منسجم، پویا و اعتدال گرا هر یک از اعضاء در کارها و رفع سختی ها و مشکالت با هم دیگر مشارکت و همکاری دارند. ضروری

نسانی، )تقسیم کار( است و در تعیین چگونگی تقسیم کار، بیش از هر چیز می باید به استعدادهای تکوینی مرد ترین عامل در استواری هر کانون ا

رش و زن نظر داشت و چنین دقت نظری بدون بهره گیری از افق برتر وحی امکان پذیر نخواهد بود.از سویی علی بن ابی طالب )ع( در خانه با همس

نه را زهرا به اختیار خودش انتخاب کرده و علی )ع( به او تحمیل نمی کند. در عین حال علی )ع( می خواهد زهرا)س( همکاری می کرد. کار خا

 . فشاری بر همسر عزیزش وارد نیاید )و در کارها به او کمک می کند

 

ده و رضایت خویش را این گونه هنگامی که رسول خدا )ص( پیشنهاد تقسیم کار در منزل امام علی )ع( را می دهند، حضرت فاطمه )س( مسرور ش

دا کسی نمی داند که از این تقسیم کار فَلَا یَعْلَمُ مَا دَاخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ  ِلَّا اللَّهُ بِإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ رِقَابِ الرِّجَال ؛جز خ»ابراز می نمایند: 

هده علی )ع([ تا چه اندازه مسرور و خوشحال شدم ، چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهایی ]کار منزل برعهده زهرا )س( و تدبیر امور بیرون بر ع

 «.که مربوط به مردان است، بازداشت

 

 پراکندن محبّت  -2

 

بر می آورند. اما خانه ای که جوه حاکم بر آن سرشار از محبت، عاطفه، تفاهم، آرامش و احترام باشد، افراد متعادل و با شخصیت رشد یافته ای ، سر 

و  خانه ای که روح فرزندان خود را از کینه توزی، تغذیه می کند که اساس آنها ترس و خشم است. چنین خانواده ای کاروانهایی از افرد منحرف

.. علیهم( در آن جنایتکار به سوی جامعه سرازیر می کند. اگر نیک بنگریم خواهیم دید که آن خانه ی گلی و خشتی که علی و فاطمه )صلوات ا.

الفت و زیسته اند و فرزندانی چون جوانان اهل بهشت ، امام حسن و امام حسین )علیهم السالم( را تربیت نموده اند، در سایه ی محبت الهی و عطر 

نباشد گیاه می خشکد  پاکدامنی بوده که بوی آن هنوز هم انسانها را شیفته ی خود می سازد. پس محبت مانند آبی است که به گیاه می رسد، اگر

 .و اگر بیش از حده شود ریشة گیاه می گندد و خراب می شود و گیاه می خشکد

 

 ِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا؛آنان که ایمان » قرآن کریم محبهت نسبت به یکدیگر را این گونه سفارش می نماید: 

 ند و شایسته ها انجام داده اند خداوند بخشایشگر برایشان دوستی قرار می دهد. و یا در آیه ای دیگر به محبت و عالقه بین همسران تاکیدآورده ا

 لدین رومی؛و به قول موالنا جالل ا«. در میان شما با همسرانتان دوستی قرار داد و مهر افکند»وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ ً وَ رَحْمَة ؛»شده است. 

 

 .از محبت تلخها شیرین شود ازمحبت مِسها زریهن شود

 

 ابراز و اظهار عالقه در خانواده  -3
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صفای زندگی به حاکمیت عشق و عالقه بر محیط زندگی و معاشرت است و اگر دوستی وعالقه نباشد، زندگی جهنمی سوزان و فضایی سرد و بی 

 .خانواده میان زن و مرد و نیز نسبت به فرزندانشان خانه را به بهشت تبدیل می کند در محیط روح خواهد شد. ابراز عشق ومحبهت

شنیدن عزیزم، دلبندم، تو را دوست دارم و... سالها بر دل  چه دوزخ های سوزانی که کمبود محبت و عاطفه فرزندان از جانب والدین است و حسرت

بایستی خود را آماده  شوند.اگر اظهار عالقه در خانواده بنا به هر دلیل و توجیهی ترک شود،کمبود محبهت می  کودکان می ماند و گرفتار عقده

نیش دار، عیب جویی ها و ظن و گمان های ناروا در مورد یکدیگر بازارش گرم  روئیدن علف های هرز در کنار گل زندگی نمود. پس سخنان زشت و

 .خواهد شد

)ع(طبق آنچه از تاریخ و روایات در دست داریم حتی یک مورد هم سراغ نداریم که رفتارها و برخوردها از مدار ما در سیره و رفتار خانواده امام علی

محبت و عالقه و آن چیزی که مرضی خداوند است، خارج شده باشد. وجود حضرت زهرا )س( به قدری برای حضرت علی )ع( مایه آرامش و 

وَ لَقَدْ کُنْتُ فَنْظُرُ  ِلَیْهَا فَتَنْکَشِفُ عَنِّی الْهُمُومُ وَ الْأَحْزَان ؛من که به چهره زهرا نگاه می :» ی فرمایند خشنودی بود که امام علی )ع( در این باره م

 از من بر طرف می نمود کردم، همین نگاه هر گونه غم و اندوه را

 دینداري و پایبندي به تعهدات اخالقي و اعتقادي  -4

 

آرامش رعایت تناسب از نظر ارزش های اخالقی و اعتقادی امری مسلّم است. چنانکه تقریبا اکثر افراد با انتخاب لباس برای یک زندگی سالم و با 

ث هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ فَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن؛در واقع نوع بینش و طرز تفکر خود را بروز و آشکار می سازند و در صورت عدم تناسب باع» خاص با توجه به آیه

عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّهُ »ِ ساس نامطلوب و مشکالت فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. موال علی )ع( در همین زمینه می فرمایند: اح

از این رو عدم تناسب بین فرد « زک شود.مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُه ؛برشما باد پوشیدن لباس های ضخیم، زیرا کسی که جامه اش نازک باشد، دینش نا

ی و همسر او که همچون لباس دائمی است مشکالت روانی و نیز زمینه انحراف فکری و اعتقادی را به دنبال خواهد داشت.بنابراین پیشوایان دین

 .بحث کفویت زن و مرد را مطرح کرده اند

 عدالت در خانواده  -5

در خانواده ، تأکید فراوانی نموده و از هرگونه تبعی  و امتیاز بیجا به برخی یا یکی از فرزندان به شدهت منع دین اسالم بر رعایت مساوات و عدالت 

 نموده است. همچنین از تبعی  بین دو جنس دختر و پسر و محبت بیش از اندازه به پسران که ریشه در عصر جاهلیت داشت، پدر و مادر را تنبه

ابصر رجال له ولدان فقبهل احدهما و ترک االخر. فقال رسول اهلل )ص(: فهلّا و « صلی اهلل علیه و اله»ان النبی» ایند: می دهد. امام علی )ع( می فرم

چرا » اسیت بینهما؛پیامبر )ص( کسی را دید که دو فرزند داشت. یکی را بوسید و دیگری را رها کرد ]در این هنگام[ پیامبر خدا ]به وی[ فرمود: 

با توجه به این حدیث نورانی، عدالت ورزی حتی در محبت و بوسیدن فرزندان بایستی رعایت شود تا مانع از « ن عمل نکردی؟ومیان آنان یکسا

 .حسادت و کینه ورزی آنان نسبت به هم شویم

 گفت و گوي صميمي  -6

نگرش مثبت به مسائل، دادن فرصت اظهار بیان درخانواده ها ی صمیمی و موفق، همواره بستر الزم برای گفت و گوهای شاد و جذاب فراهم است. 

برای تک تک اعضای خانواده و رعایت اصل مهارت گوش دادن بدون قضاوت و پیشداوری و ارزیابی سریع، سبب رشد و احساس هویت و شخصیت 

... ارتباط کالمی خانواده ها به کمترین حده  خانواده را به دنبال دارد. متأسفانه با همه گیر شدن تکنولوژی و فناوری، از جمله اینترنت و ماهواره و

ک خود نزدیک می شود و به عبارتی بهتر خانواده از یک فضای صمیمی ،ارتباط نزدیک ،تبادل افکار و حل مشکالت به سپری کردن اوقات در زیر ی

فضا و محیط خانه و خانواده را معطر  سقف مبدل گشته است.بنابراین صحبت کردن با چهره بشاش موجب می شود تا رایحة دل انگیز دوستی،
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 « فَجْمِلُوا فِی الْخِطَابِ تَسْمَعُوا جَمِیلَ الْجَوَاب ؛ زیبا خطاب کنید ،تا جواب زیبا بشنوید»َ گرداند. و امام متقیان علی )ع( می فرمایند: 

 آموزش و افزایش اطالعات در خانواده  -7

نهج البالغه که  75ای خود و در فرآیند آموزش فرزند جوان خویش به امام حسن مجتبی )ع(در نامه امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( در قالب وصای

تربیتی است، به تبیین و تصویر درستِ رابطة بین پدر که یکی از ارکان مهم تشکیل دهنده  -مشتمل بر سفارش های ناب و ظریف و نکات اخالقی

بو خانواده هستند، می پردازد.بنابراین به موارد کلیدی که از سوی والدین باید به فرزندان منتقل خانواده است با فرزندان که میوه دل و گل خوش

هِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِه ....؛ وَ فَنْ فَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِیلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ فَحْکَامِ» شود را، اجماالً اشاره می کنیم.امام می فرمایند:

از این رو هر معلم و مربی و یا «. ابتدا خواستم )تربیت( تو را به تعلیم کتاب خداوند و بیان آن و مقررات و احکام اسالم و حالل و حرام آن آغاز کنم 

درون ، باید حقایق دین را به فرزند خود بیاموزد وگرنه  هر پدر مهربانی که واقعاً دلسوز فرزند خود باشد، در قدم نخست و قبل از آلوده شدن دل و

 .اگر تعلل نموده و این مهم را به تأخیر بیندازد، دل جوان به عقاید انحرافی آلوده می شود و اصالح کردن وی، زحمتی دو چندان می طلبد

 

 31الف. کليدهاي اساسي آموزش در نامه 

 

را در مورد آموزش فرزند جوان خویش )امام مجتبی( مورد مداقّه قراردهیم، به این نکات کلی زیر اگر محورهای عمده سفارش های امام علی )ع( 

 :می رسیم

 

تسویف، . 7. علت تأخیر اجابت دعاها )لِیَکُونَ ذَلِکَ فَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِل ( 1موانع و آفت دوستی )لَا خَیْرَ فِی مُعِینٍ مَهِینٍ وَ لَا فِی صَدِیقٍ ظَنِین (   -5

. عدم اعتماد به 1. احترام به اقوام و خویشان )وَ فَکْرِمْ عَشِیرَتَک ( 4آفت موفقیت و مغتنم شمردن فرصت ها )بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ فَنْ تَکُونَ غُصَّه ( 

. راه های مقابله با مشکالت )فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ 3)و فتح لک باب المتاب(  . باز بودن باب توبه3آرزوها )َ وَ الِاتِّکَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْکَی ( 

. مسئولیت 51. شرایط تحصیل علم )َ وَ اعْلَمْ فَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَا یَنْفَع ( 9. راه تقویت دل ) احی قلبک بالموعظه و ...(  1الطَّرِیقِ وَ فِرَاقَ الصَّدِیق ( 

 )فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِکَ فَوْقَ طاقتکِبه قدر توان. 

 ب. افراط و تفریط در آموزش فرزندان

فکر می امروزه اکثر خانواده ها در مسئله آموزش و تربیت فرزندان کودک و جوان خویش با سر در گُمی و افراط و تفریط مواجه هستند. خانواده ها 

را بر آورده سازند، فرزندانی شایسته و نیکو خواهند داشت ،اما این خیال آنها مدهت زیادی دوام نمی کنند هرچه امکانات و وسایل رفاه فرزندانشان 

مینه را آورد و با چشم خویش نظاره گر طغیان و انحراف آنها هستند. بنابراین با تأسی به سفارش های نورانی و حکیمانه ی امام متقیان علی )ع( ز

 .اهم سازیمبرای شکوفایی گلهای زندگیمان فر

 توجه به ظرایف روحيات همسر  -٨

این  زن و مرد در کانون گرم خانواده با درک روحیات یکدیگر می توانند مسیر پر پیچ و خم زندگانی را با آرامش و زندگی پشت سر بگذارند و در

فتار و حرکت، در بر دارنده بار عاطفی و روانی مسیر درک و توجه به روحیات ظریف زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین هر کلمه، گ

 خاصی است که تاثیر مثبت و منفی مستقیمی می تواند ایجاد نماید. از این رو همسر خانواده دوست دارد در ارتباط با او صحبت محترمانه با

نت الهی است و فردی مستعد کمال، پیشرفت و عواطف سرشار از محبت و احترام دری  ورزیده نشود.شوهر باید به همسرش از این منظر که او اما

فَوَ اللَّهِ مَا فَغْضَبْتُهَا وَ لَا فَکْرَهْتُهَا » تحول در عرصه زندگی است به او بنگرد. امام علی )ع( در شأن حضرت زهرا )س( و رضایت از او می فرمایند : 

بَتْنِی وَ لَا عَصَتْ لِی فَمْرا؛سوگند به خدا من زهرا را تا هنگامی که خداوند او را به سمت خود برد عَلَى فَمْرٍ حَتَّى قَبَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا فَغْضَ

 «.خشمگین نکردم در هیچ کاری موجب ناخشنودی او نشدم ،او نیز مرا خشمگین نکرد و هیچ گاه مرا نافرمانی نکرد
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 سازگاري -9

از حیث های گوناگون بسازند و با رفاقت و همدلی کمبودهای یکدیگر را برطرف نمایند. پس برای سازگاری عبارت از اینکه زوجین با کم و زیاد هم 

داشتن یک زندگی به دور از تنش و پرخاش باید از موشکافی عیوب و ایرادهای احتمالی همدیگر و به رخ کشیدن آنها جدا اجتناب کنند و عیب 

همچنین زن و مرد بایستی مصلحت زندگی شان را بر منفعت شخصی ترجیح دهند و از آن پوشی و سازگاری را سر لوحه ی زندگی قرار دهند. 

الزَّوْجَةُ » باالتر مصلحت زندگی خودشان را به خاطر دخالت اطرافیان پایمال ننمایند. امام علی )ع( در مورد سازگاری زن و مرد می فرمایند : 

  یکی از دو آسایش استالْمُوَافِقَةُ  ِحْدَى الرَّاحَتَیْن ؛زن سازگار 

  

 پرهيز ازتقاضاهاي نامقدور -11

 

نتیجه امروزه یکی از مشکالت رایج در خانواده ها این است که امکانات زندگی خودشان را با وسایل و امکانات زندگی دیگران مقایسه می کنند در 

اس سرشکستگی و عدم لذّت بردن از زندگانی خود می شود. از انتظار و توقع شان بیشتر از توان مالی همسرشان می شود و این مسئله موجب احس

 این رو زمینه و ریشه بسیاری از درگیریها و نزاع ها در محیط خانواده ناشی از چشم هم چشمی هاست. از جمله ضررهای تقاضاهای نامقدور در

اتوانی در پرداخت آن را به خانواده تحمیل می کند. حضرت کانون خانواده عدم تعادل مالی است که موجبات قرض، ربا، اقساط با مبال  درشت و ن

 «. کَثُْرَ  السُّؤَالِ تُورِثُ الْمَلَال ؛در خواست زیاد ، مالل به بار می آورد» علی )ع( در همین مورد می فرمایند : 

 تشویق و ترغيب  -11

افزایی و تحکیم آن را در پی دارد. گاه چنان فضای تحقیر ، تنبیه و خصلت تشویق و ترغیب در خانواده یکی از مهم ترین رموز رشد ، نشاط،هم 

ورت سرزنش در خانواده پیدا می شود که جرفت اظهار نظر کردن و تکاپو را از اعضای خانواده می گیرد و گاه چنان تشویق های بی مورد و بیجا ص

در خانواده ها بسیار مغتنم است که متاسفانه مورد غفلت و بی توجهی می گیرد که سبب توقعات بیش از حده می شود. از این رو جایگاه تشویق 

لَا » دند : قرار می گیرد. امام علی )ع( در عهد نامه ای که به مالک اشتر نخعی نوشتند، او را به ارزش گذاری و بهاء دادن به نیکان صالح فرمان دا

وَ تَدْرِیبٌ لِأَهْلِ الْإِسَاءَ ِ ؛هرگز نیکو کار و بد کار  -فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیدٌ لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ -ةٍ سَوَاءٍیَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِی ءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَ

کاران برای بدی نزد تو یکسان و در یک جایگاه نباشند ،چرا که در این کار، بی رغبتی نیکوکاران در امر نیکوکاری است ، و ورزیدگی و شوق بد 

 «.است

 هنر گوش دادن  -12

برای یک زندگی موفق، امر حیاتی است که زن و مرد به حرف های هم گوش جان بسپارند. در واقع با گوش دادن به حرف همدیگر، اهمیت و 

فل از این نکته هستند که گوش دادن ضرورت طرف مقابل در زندگی را گوشزد می نماید. متاسفانه غالبا افراد دوست دارند متکلم وحده باشند و غا

عَوِّدْ فُذُنَکَ حُسْنَ الِاسْتِمَاعِ وَ لَا تَصْ ِ  ِلَى مَا لَا :» همراه با سکوت به عنوان یک هنر و مهارت تلقی می شود. موالی متقیان علی )ع ( می فر مایند 

 .« نانی که بر اصالح و پاکی تو چیزی نمی افزاید گوش فرا مدهیَزِیدُ فِی صَلَاحِکَ اسْتِمَاعُهگوش خود را به شنیدن عادت بده و به سخ

 پاسخ مثبت به خواسته هاي جنسي همسر  -13

نت یکی از نکات مهم در تحکیم و ثبات بنیان خانواده بر آورده شدن صحیح نیاز جنسی زن و مرد است. شاید علت پنهان بسیاری از طالق ها، خیا

 ِذَا رَفَى فَحَدُکُمُ امْرَفَ ً تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ » درست به این غریزه است.امام علی )ع( در کالم حکیمانه ای می فرمایند : ها و اختالفات ریشه در عدم پاسخ 

نْهَا هر گاه فردی از شما زنی )زیبا( را دید که او را به شگفتی رَهُ عَفَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ فَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَفَى وَ لَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ  ِلَى قَلْبِهِ سَبِیلًا وَ لْیَصْرِفْ بَصَ

م وا داشت ، به نزد همسر خود برود ؛ چرا که همسر او نیز مثل همین خصوصیات را داراست. پس اجازه نفوذ شیطان را به قلب خویش ندهد تا چش

  .خود را از آن زن بر گرداند
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 رعدم سوءظن و غيرت بي مورد نسبت به همس -14

در معموال چنانچه هر صفت و رفتار درست به اندازه و در جایش مورد استفاده قرار نگیرد؛ به صورت معکوس عمل خواهد کرد. یعنی اصل غیرت که 

 بنهاد مرد از سوی پروردگار متعال به ودیعه گذاشته شده، صفتی برین است اما اگر این صفت دچار نوسان و افراط و تفریط شود؛ می تواند سب

د بحران و اختالف در خانواده شود. از این رو داشتن سوء ظن بیجا نسبت به همسر در رفت و آمدهای فامیلی و فعالیت های اجتماعی باعث خواه

، شد تا کانون گرم خانواده به دریاچه یخ تبدیل گردد. بنابراین آزادی های مشروع زن پایمال شده و محبهت و صمیمیت رخت بربسته و تلخکامی

فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ مِنْهُنَّ  ِلَى السُّقْمِ وَ لَکِنْ  - ِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَ ِ»َ کوه و اعتراض جایگزین خواهد شد. حضرت می فرمایند: ش

 «. پاکدامن را به بدگمانی )و اندیشه گنهکاری( درباره آن محکم کارکنفَحْکِمْ فَمْرَهُنَّ بپرهیز که غیرت نابجا، زن سالم را به بیماری می کشاند و 

 صبر و تحمل یكدیگر  -15

غیر از یکی از بستر ها و لوازم داشتن زندگی توام با آرامش و محبهت، به کار گیری صبر و تحمل رطول زندگی است. بنابراین با فهم این نکته که 

انسانها دچار لغزش و خطا می شویم، زمینه را برای اغماض و چشم پوشی از لغزش های احتمالی فراهم  حضرات معصومین)علیهم السالم( ا کثر ما

می نماید. همچنین زن و مرد با همفکری و سنجیدن تمام جوانب مسائل و مشکالتشان از هر گونه تکروی و خود کامگی و استبداد رای باید 

حبابی در هواست و عامل ورزیدگی و پختگی زن و مرد در اثر رعایت این مسئله است. امام در اجتناب نمایند. زندگی بدون صبر و تحمل همچون 

 الصَّبْرُ فَحْسَنُ خلل ]حُلَلِ [ الْإِیمَانِ وَ فَشْرَفُ خَلَائِقِ الْإِنْسَان؛صبر نیکوترین خصلت ایمان و ارجمندترین خوی انسان» فرمایشی جمیل می فرمایند : 

 «. است

 ي عيوب یكدیگرهم پوشان -16

به انسان ها برای محفوظ ماندن از سردی و گرمی هوا نیاز به لباس دارند. همچنین برای در امان ماندن از آسیب های روحی و جسمی، زن و مرد 

لِمَا تَعْلَمُهُ فِیک ؛گناه و لغزش اسْتُرْ عَوْرَ َ فَخِیکَ » همدیگر به عنوان پوشش و عایق در برابر آسیب ها نیازمند هستند.آن امام همام می فرمایند : 

  برادرت را بپوشان ،چون آن را در خودت نیز سراغ داری

 نتيجه گيري

نیز عدالت در از دیدگاه اسالم بنیان خانواده نه بر مرد ساالری، نه بر زن ساالری و نه بر فرزندساالری استوار است. بلکه بر محور منطق و اعتدال و 

یت و محبهت بنا گردیده است. معیار و مالک خانواده سالم منطبق بودن با ارزشهاست نه مسائل زودگذر دنیایی مثل پول و سایه سار ایثار و صمیم

« علیهم السالم»ثروت و تجمالت. آنچه می تواند روشنی بخش حقیقی زندگی ها در عصر کنونی باشد، پیروی و الگو قرار دادن زندگی اهل بیت 

نایاب برای همة اعصار جهت آرامش و سکینه زندگانی، طیه سلوک معنوی و ساده زیستی همراه با عفّت و عزّت و تبعیت است. نسخه ی بی بدیل و 

 .نمودن از خانواد  امام متقیان علی )ع( است

 
 

 نقش حجاب در تحكيم خانواده

لباس اهل ایمان است. امیرالمؤمنین علی علیه السالم ، از مهم ترین پایه های حجاب به شمار می رود؛ زیرا حجاب، ایمان به خدا و ترس از آخرت 

 «.بر عمل های شایسته رهنمون می گردد، انسان به سبب ایمان» فرموده است: 

از جمله پایه های مستحکم پوشش دینی است. وقتی یک زن به این پرسش درونی ، حقیقت حجاب و فلسفه و آثار آن، شناخت سیمای وجودی زن

به عمل او معنا و ارزش و دوام می ، پایه اعتقادی حجاب دینی در درون او شکل می گیرد و این آگاهی، پوشیده باشم جواب دهدخود که چرا باید 

 بخشد.
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باریدن باران را جز گل شدن زمین و ایجاد مشکالت نمی پندارد که موجب رکود فعالیت ، برای مثال: اگر انسان به فواید باران آگاهی نداشته باشد

رشد و ، حیات جنگل ها، سرسبزی و طراوت زمین، ولی وقتی بداند که نتیجه باران، حدودیت در بیرون رفتن از منزل و مانند آنها می شودم، ها

 به بارش باران مشتاق می شود.، تغذیه موجودات زنده و آثار فراوان دیگری است

، ضامن اجرای احکام خداست و تا این پایه استوار در قلب انسان شکل نگیردیکی دیگر از پایه های حجاب اسالمی است. تقوای آدمی ، پرهیزکاری

 لباس ایمان آراسته نخواهد شد.

 (19للّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیمِ. )انفال: لَکُمْ وَ ایا فَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا  ِنْ تَتَّقُوا اللّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقانًا وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ  در قرآن کریم آمده است:

خدا برای شما تشخیص) حق از باطل و سعادت از شقاوت( را قرار می دهد و گناهان ، ای کسانی که ایمان آورده ایدو اگر خدا ترس و باتقوا باشید

 شما را می زداید و شما را می آمرزد و خداوند دارای فضل و رحمتی بزرگ است.

 مفکن پرده عصمت ز رخ چون قمرت صدف عفت و عصمت گهرت ای که هست از

ازدواج صورت مشروع به خود می گیرد. این گونه ازدواج ها پیوند زن و شوهر را محکم می سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به  ، با رعایت حجاب

به فرو پاشی کانون ، بی حجابی و آزادی بدون قید و بند در حالی که بدحجابی و، کانون خانواده گرم تر می شود، یکدیگر می شود که در نتیجه

، خانواده می انجامد؛ زیرا در این حالت اساس خانواده بر روی غریزه جنسی پایه گذاری می شود و پس از مدتی که این غریزه فروکش می کند

جه به طالق و آوارگی فرزندان منجر می شود و اساسا این مشکالت خانوادگی و... بروز می کند و در نتی، مسائلی دیگر از جمله عدم توافق اخالقی

 نوع زندگی ها و روابط زناشویی دوامی نخواهد داشت.

سبب گریز جوانان از ازدواج ، در حالی که بی حجابی و بی عفتی، سدی در برابر امیال هوس بازان است و در نتیجه مشوق جوانان به ازدواج، حجاب

 ف از زیر بار آن شانه خالی می کنند؛ زیرا مانعی برای رسیدن به خواسته های غیراخالقی خود نمی بینند.می شود که به شیوه های مختل

چرا ، طالق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی به طور مداوم باال رفته است، آمارهای قطعی و مستندی موجوداست که با افزایش برهنگی در جهان

به هر قیمتی که باشد به دنبال آن می رود و به این ، ؛ یعنی هوس های سرکش بخواهد«دل»و هر چه  «هر آنچه دیده بیند دل کند یاد»که 

 هر روز دل به دلبری می بندد و با دیگری وداع می گوید.، ترتیب

زار آزاد ولی در با، احساسات و عشق و عواطف همسران مخصوص یکدیگر است، در محیطی که حجاب و موازین دیگر اسالمی رعایت می شود

، دیگر قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد و خانواده ها، برهنگی که عمالً زنان به صورت کاالی مشترکی برای تماشا درآمده اند

 بی سرپرست می مانند.، همچون تار عنکبوت به سرعت متالشی می شوند و کودکان

آن گاه خداوند با الهام درونی و ، نمایی برای استحکام خانواده در سرشت هر زن تعبیه شده استغریزه خودآرایی و جلوه ، بر اساس نظام تکوین

روش صحیح بهره مندی از این دو غریزه را به او نشان داده و او را آگاه کرده است که مکان ، فرستادن پیامبران و نازل کردن کتب آسمانی

 خارج از خانه و در برابر بیگانگان است.، پوشش واحتجابمحیط داخلی خانواده و محل ، خودنمایی با آرایش
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حفظ اجتماع و استفاده کامل از نیروی فعال ، محدود به محیط خانواده شود که در این صورت، پوشش زن سبب می شود که استفاده های جنسی

کم ایمان را می ربایند و با حرکات و آرایش خود آنان را در پی دارد. در حالی که وجود زنان بی حجاب و بدحجاب که دل مردان سست اراده و 

به رکود فعالیت های اجتماعی و عدم موفقیت در مراحل گوناگون کمک می کند و در نهایت به پاشیدگی ، همه نظرها را متوجه خودشان می سازند

 و تیرگی کانون خانواده می انجامد.

 زاحمن العلوج.نسائکم یخرجن الی األسواق و ی، اما تسحیون و ال تغارون

 زنانتان به بازارها می روند و مزاحم بیماردالن می گردند.، حیا نمی کنید و غیرت نمی ورزید، آیا شما )مردان(

عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار برای حفظ آرامش و صفا و صمیمیت در زندگی خانوادگی است. حجاب برای این است که زندگی ها از هم ، حجاب

 نگاه آلوده نکنند و اساس خانه و خانواده را ویران نسازند.، زنان و دختران پاکدامن و عفیف نگسلد و مردان به

پدر و مادر معین و متعهدی داشته باشد و از تربیت و محبت پدر و مادر خود ، همچنین عاملی است در جهت حفظ پاکی نسل و اینکه فرزند

 د بر تسلط معنوی زن بر مرد.از طرفی حجاب می تواند راهکاری باش، برخوردار باشد

مردان فقط در محیط خانوادگی از همسران قانونی خود کام جویی می کنند؛ زیرا زنان نیز از اینکه مردان را در ، در صورت حفظ ارزش حجاب

 منع شده اند.، خارج از کانون خانواده کام یاب سازند

 را در بر خواهد داشت؛ همچون: به یقین نتایج خوبی، این محدودیت و در واقع مصلحت خداوندی

به طور قطع هیجان ها و التهاب های جنسی افزون می شود و تقاضای ، . تأمین بهداشت روانی: وقتی بین زن و مرد حریمی وجود نداشته باشد5

 شهوی به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی آید.

زن نیز در ، ونه کام جویی نامشروع جنسی چشم بپوشند و مرد چشم به زن دیگری نداشته باشد. گرمی و دوام خانواده: اگر زن و شوهر از هرگ1

 کانون خانواده گرم و پرشکوه خواهد شد.، صدد تحریک و جلب توجه کسی جز شوهر خود نباشد

 زن و شوهر هر یک وظایفی دارند:، برای حفظ امنیت و صفا و پایداری خانواده

امانت و وفاداری و عالقه خود را نسبت به ، بایی خود را از نامحرمان بپوشاند و طنازی و دلبری نکند و به این ترتیبزن وظیفه دارد جمال و زی

 شوهرش اثبات کند.

ه فورا دید، مرد هم وظیفه دارد وفادار باشد و از زنان نامحرم و بیگانه به کلی چشم بپوشد و اگر هم ناخودآگاه و بی اختیار چشمش به زنی افتاد

 بربندد و چشم فرو گیرد؛ زیرا پی گیری نگاه و نگاه های پی در پی آتش هوس و شهوت را برمی افروزد و همین موجب انحراف می شود.

زهرآلود است و چشمه زالل و باصفای زندگی خانوادگی را کدر و مسموم می کند. این نکته را نیز نباید از نظر دور نگه داریم که ، نگاه پی در پی

ت حجاب و متانت اسالمی در برابر خویشاوندان واجب و عدم رعایت آن گناه است و چه بسا موجب ناراحتی زن و شوهر از یکدیگر شود و از رعای

هر » بکاهد. پس چه خوب است که به این سخن از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله توجه کنیم که می فرماید: ، صفا و محبتی که بین آنهاست
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هر ، زیباروی و محبوب است، زن»و چه زیبا در جایی دیگر فرمود: « باعث آمرزش و رحمت حق تعالی خواهد شد.، بدن زن را بپوشاندلباسی که 

 «.باید او را بپوشاند، کس او را گرفت و با او ازدواج کرد

، و هیچ کس برای او نباشد. دنیای استعمار روزولی دیگران می خواهند زن برای همگان باشد ، اسالم می خواهد زن برای شوهر و فرزندانش باشد

دپسند این همه بدبختی را از آنجا برای زن شروع می کند که حجاب را از سر او بردارد و او را از محیط امن بیرون کشد و او را آرایش دوست و م

 سازد و در معرض دیده های پلید قرار دهد.

مجبور می سازند در مکان ، احترام و شخصیت خود را نگاه دارد تا فردی برای خواستگاری خدمتش برسداینان بانویی را که اسالم از او می خواهد 

 خیابان و بازار خود را عرضه کند تا همسری برای خود بیابد.، هایی چون اداره

رحم و معالجه و گرفتن حق خویش و دیگر  یا اگر برای صله، اسالم می فرماید: زن در حالی که جاذبه دارد یا باید از خانه امن خود بیرون نیاید

به گونه ای که لباس و حاالت و کردارش عادی باشد تا رفت و آمدش هیچ نظری ، جذابیت خود را بپوشاند، کارهای ضروری از خانه خارج می شود

 «.بیرون روید، حاجتی دارید انّه قد اذن لکنّ فن تخرجن لحوائجهنّ؛ یعنی همانا او اجازه داده است به شما که اگر»را جلب نکند. 

از خداوند درخواست کرد که به او اجازه دهد ایوب را بیازماید. ، گران آمد، السالم( بر شیطان هنگامى که پارسایى و خلوص ایوب پیامبر )علیه

بال افتاد. ابلیس هم چنان در ادامه  تنش در معرض، سپس خانواده و در آخر، خداوند اجازه داد و از سه سو باران بال بر سر ایوب بارید. نخست مال

کوشید تعداد بسیار کم وفاداران به ایوب را نیز وسوسه کند تا دست از پشتیبانى او ، هاى تحت فرمانش این بار به کمک عفریت، آزار دادن ایوب

 بردارند.

او را به ، داشت اگر خدا ایوب را دوست می»ان که گفت: در برابر این وسوسه شیط، ها همراه و پشتیبان او بود همسر ایوب نیز که در همه این صحنه

القائات ابلیس را به او منتقل کرد. ایوب که از این سخنان ، نتوانست مقاومت کند و به جاى دلدارى دادن به همسر، «ساخت این مصایب مبتال نمی

همسرش را با ضرباتى تأدیب ، کرد که اگر خداوند او را شفا دادقسم یاد ، بیش از آن بالها ناراحت شده بود، هاى شیطان مالل آور و پذیرش وسوسه

 5نماید.

، هاى بى دری  این زن فداکار از همسرش ولى به پاس حمایت، خداوند متعال ایوب را شفا داد و او را به وفا به عهدى که با خدا بسته بود فرا خواند

  1چوب ترکه در دست بگیرد و تنها یک بار به همسرش بزند.اى  دسته، دستور داد تا ایوب به جاى ضربات متعدد تازیانه

ناخشنودى خود را از ترک پشتیبانى مقطعى آن زن از همسرش )که تحت تأثیر القائات شیطانى بود( اعالم ، قرآن کریم با تأیید این عهد، در واقع

 یبانى او از همسرش در مراحل مختلف ابراز نمود.رضایت خود را از پشت، کرد و با تخفیف بسیار زیادى که براى مجازات او قائل شد

 کنیم: نمونه دیگرى از آزردن همسر و برخورد قرآن با این شیوه رفتارى را در اولین آیه سوره تحریم مشاهده می

لب خشنودى )بعضى از( همسرانت چیزى را که خداوند بر اى پیامبرو چرا در ط «یا فیهها النَّبیُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا فَحَلَّ اللّهُ لَکَ تَبتَغِى مَرضاتِ فَزواجِکَ... »

 کنى؟ تحریم می، تو حالل گردانده است

و بعضى از همسرانش  7عملى حالل بوده ، بر این اشاره دارد که آن چه آن حضرت برخود حرام کرده، «خواهى آیا خشنودى همسرانت را می»جمله 

  مضیقه قرار دادند و اذیت کردند تا ناگزیر شد سوگند بخورد که دیگر آن عمل را انجام ندهد.از آن عمل ناراضى بودند و آن قدر آن حضرت را در 
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خداوند به دلیل آن که ، وآله( آن است که در مورد ایوب علیه اهلل السالم( و سوگند رسول خدا)صلی نکته جالب توجه در داستان قَسَم ایوب )علیه

ولى همسرش را مستحق تخفیف مجازات دانست و در داستان رسول اکرم ، وگند او را تأیید نمودس، همسرش تحت تأثیر وسوسه شیطان واقع شد

آن جناب را به شکستن ، وآله( که آن حضرت براى خشنودى برخى از همسرانش و رهایى از آزار آنان چیزى را بر خود حرام کرده بود علیه اهلل )صلی

 ا خوانده است.قسم و پیروى نکردن از خواسته نفسانى آنان فر

ترین اصل در  شود که مهم مشخص می، مبنى بر عمل به عهد در داستان ایوب و شکستن آن در داستان پیامبر، از مقایسه این دو حکم مختلف

باید به سوگندى ایوب ، احترام به همسر و پرهیز از ارتکاب اعمالى است که آزردگى خاطر و ناراحتى او را به دنبال دارد. از این رو، محیط خانواده

الزم نیست به سوگندى ، ولى پیامبر، که درباره مجازات سخن همسرش خورده وفا نموده و حتى آن را به شکلى بسیار خفیف به مرحله اجرا درآورد

 وفادار بماند و امر مباحى را بر خود حرام گرداند.، که در پى آزار و اذیت زنانش یاد کرده

 تواند سنگ صبور می، حتى اگر نتواند در حل مشکالت او را یارى کند، اند محرم اسرار او گردد و در این صورتتو زن با جلب اعتماد همسرش می

ضمن تشدید ، مرهمى بر غم او نهد. همان گونه که اگر رازدار اسرار شوهرش نباشد، مسرش باشد و با شنیدن درد دل او و پوشیده داشتن رازهایش

 شود. نظام خانواده را نیز موجب میتزلزل ، دلسردى و افسردگى وى

همسران نوح و لوط  3قرآن کریم عمل زشت افشاى اسرار رسول خدا را تا آن جا ناپسند دانست که در پایان همین سوره با اشاره به داستان خیانت 

ی  به آنان فهماند که ارتباط با رسول خدا مانع رفتار ناپسند همسران پیامبر را با خیانت آن زنان مقایسه کرد و با تعر، به این بندگان شایسته الهى

  عذاب خدا نخواهد شد.

 نقش زنان در تحكيم بنيان خانواده

 وظيفه اصلي زن در خانواده و جامعه

 وظيفه اصلي زن در خانواده و جامعه

خداوند از آفرینش گیاهان هدف هایی داشته، زندگی هر دسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که با توجه به فلسفه آفرینش آنها تفسیر می گردد. 

ودن متمایز از هدف هایی که برای آفرینش حیوانات رقم زده است. بنابراین مفهوم زنده و با نشاط بودن گیاهان غیر از معنی زنده و با نشاط ب

و روح با سایر موجودات متفاوت و کامل تر از انسان نیز موجود زنده ای است که شاکله آفرینش او از لحاظ ظاهر و باطن و جسم   حیوانات است.

آن ها است. او می تواند دامنه شناخت و معرفت خویش را تا اعماق هستی رسوخ دهد و از ملک تا ملکوت را به تسخیر خویش در آورد و همه 

حیات طیبه نایل گردد و زندگی حقیقی را در هستی را در اختیار خویش بگیرد و از تمامیت آن ابزار و نردبانی بسازد تا به هدف نهایی آفرینش و 

و این است تفسیر زندگی و حیات انسانی. در چنین صورتی انسان وظیفه خویش را انجام   جوار قرب الهی و وصول به کمال مطلق جستجو نماید،

  .داده، توانسته است به مقام انسانیت نایل گردد

تکلیف ما، »د در راستای فلسفه آفرینش و چیستی زندگی اش جستجو کرد. به دیگر بیان: پرسش پس وظایف زن یا مرد در خانواده یا جامعه را بای

و داشتن نشاط و شادمانی، و نیل به جوار قرب ربانی،  "زندگی انسانی"را می توان بدین گونه بیان کرد: برای رسیدن به « در خانه و جامعه چیست

 و چگونه می توان به آن دست یافت؟ چه وظیفه ای در محیط خانواده و اجتماع داریم
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 نقش زن در زندگي 

زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود 

امی اجتماعات نمودهای بسیار شکوهمندی داشته نیازمند این ارزش ها است. یکی از این سرمایه های درونی عاطفه است که در طول تاریخ و در تم

ان را است. این میل درونی اگر چه در همه انسان ها کم و بیش وجود دارد اما بهره زن از این عطیه الهی بیشتر است. این میل مقدس از یک سو زن

از سویی دیگر، زحمات  ;ده را روشن می سازدبرای همه نوع فداکاری، جهت زندگی و همسرش آماده می کند و همچون شمع فروزانی محفل خانوا

سالم نیازمند داشتن خانواده های سالم است و سعادت و سالمت هر جامعه در   طاقت فرسای پرورش نسلی را بر عهده دارد. به بیان دیگر: جامعه

کانون خانواده از انس و صفا و الفت می  خانواده ها پی ریزی می شود و شمع فروزان محفل خانواده زن است. آنان هستند که با آکنده ساختن

توانند فضای فکری، فرهنگی، دینی و گفت وگو های سیاسی و اجتماعی را نورانی کنند و عمال درس مهر و صفا و از خود گذشتگی را از طریق 

  .فرزندان و همسران خویش به آیندگان بیاموزند

یر به سزایی داشته باشد و با تدبیر و برنامه ریزی عاقالنه مرد را در تامین هزینه و مخارج که در تنظیم صحیح اقتصاد خانواده می تواند تاث  چنان

 .زندگی یاری رساند و به این وسیله الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد

 نقش زن در جامعه 

نان آن از رشد فکری واجتماعی محروم باشند اگر زن از ایفای نقش اجتماعی محروم شود، از رشد اجتماعی او کاسته می شود و جامعه ای که ز

ها شکل  مسلما جامعه رشد یافته ای نخواهد بود، زیرا جامعه از آحاد انسان هایی تشکیل می شود که با تربیت ها و فرهنگ های متفاوتی از خانواده

  .می گیرند و وارد اجتماع می گردند

انون های خاصی را به وجود می آورند. که دراثر پیوند با یکدیگر، ماهیت اجتماعی پیدا می اینان در تعامل با هم، آداب و سنت ها و نظام ها و ق

  .کنند

ده بنابراین سعادت و سالمت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملی و فرهنگی و اجتماعی در درجه اول به عه

ن نتیجه گرفت که جامعه سالم نیازمند مادران سالم است و جامعه فرهنگی، دینی و ارزشی، جامعه خانواده ها به خصوص مادر است. پس می توا

 .ای است که مادران آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی، دینی و ارزشی برخوردار باشند

 تداوم مسووليت 

 در بستر اجتماع 

زش و تربیت کودک هماهنگ و متناسب با روح وی تداوم نیابد، رشد روح کودک همانند جسمش به شدت در معرض تغییر و تحول است. اگر آمو

 دینی و فرهنگی و اجتماعی اش دچار اختالل می گردد و زنان بهترین گزینه هستند که می توانند از عهده تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان

رفاه حال بانوان اقتضا می کند که مشاغلی همانند طبابت بیماری  برآیند. چنان که رعایت مصالح اخالقی و اجتماعی و حفظ بنیان اصیل خانواده و

 .های خاص زنان و تعلیم و تدریس آن در دانشگاه ها در اعضای زنان باشد
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اعتقادی و عاطفی جامعه هستند و وظیفه اصلی آنان، فروزان ساختن مشعل پر مهر و صفا و   ، رهبران اولیه هدایت فکری،زنان :یک تذکر مهم 

یت خانواده و حفظ اساسی و بنیان این کانون هدایت است. بنابراین بهانه حضور در عرصه فعالیت های اجتماعی جهت تداوم مسوولیت ها صمیم

از هم گسیختگی نظام خانواده و   نباید باعث انحطاط شان و منزلت انسانی زنان گردد و بی بندوباری و فساد اخالقی را دامن زند و در نتیجه زمینه

 .و پاشی آن را فراهم کندفر

 تالزم حقوق و وظایف 

 زندگی، سازمانی است که ارکان آن زن و مرد هستند. در این سازمان، وظایف و مسئولیت ها در کنار حقوق و چشم داشت ها، قرار می گیرد. به

 .بیان دیگر: هر جا تکلیف و مسئولیتی است، بحث از حقوق هم در کنار آن مطرح است

عنوان یک نهاد فراگیر اجتماعی، هسته اولیه جامعه را سامان می دهد و از ارکان مهم جوامع بشری کانون خانواده است که هسته خانواده به 

مرکزی و شیرازه آن جامعه محسوب می گردد. خانواده، این نهاد مقدس و جاودانه در پیشرفت و توسعه مادی و معنوی جوامع بشری سرنوشت ساز 

 است.

  واحد اجتماعی است که نشانه های آن اقامت مشترک در یک مکان، همکاری اقتصادی و پذیریش مسئولیت در پیدایش و خانواده یک

 تربیت فرزندان می باشد.

  خانواده در مفهوم کلی خود پدیده ای جهانی است. حتی هنگامی که خانواده از دو نفر یعنی مادر و فرزند تشکیل شده باشد؛ شبکه ای

 ار است.از روابط برقر

آرامش زنان در راستای خانواده محور و مدار سامان بخشی به امور خانواده و آرمان های اصیل آن است. زنان مایه سکون، سالمتی، تعادل، تحکیم، 

 و انس نظام خانواده هستند.

قشهای فوق به حد کمال روحی و معنوی از آنجا که زن موجودی الینفک از خلقت، خانواده و جامعه هست، می توان بر این باور بود زنان در ن

و این رسیده باشند و از آنجا که اسالم پایه اجتماع بشری را جامعه خانوادگی می داند و نطفه ی اصلی جامعه را ازدواج تشکیل می دهد از این ر

 زن اساس این اجتماع کوچک محسوب می شود و زنان در این راه وظیفه بسیار مهم و خطیری پیش رو دارد.

ولی متاسفانه دیدگاه های مخرب در مورد این عنصر محوری؛ یعنی زن باعث شده است که زن در طول تاریخ از یک نوع مظلومیت توام با 

محرومیت رنج ببرد که نتیجه آن تاثیر برکارکردهای فطری او شده است. در جاهلیت سنتی و صنعتی نیز با احساسات و عواطف او برخوردهای 

ضانه شده است به طوری که بر وقار و شان او اثر گذاشته و از حیثیت و حریم او سوء استفاده گردیده است که عمده ترین نتایج آن جاهالنه و مغر

 متزلزل شدن کانون گرم خانواده بوده است.

ولوژی و بهره برداری بیشتر از قابل ذکر است که بعد از انقالب صنعتی در جهان و رشد و پیشرفتهای فوق العاده بشر در زمینه های علم و تکن

طبیعت زنان آسیب جدی دیدند و این آسیبها ناشی از تفکر مادی گرایانه سرمایه داران بود که رفته رفته آسیب آن به زندگی زن و شوهری 

 رسید.
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م تا بدان پایه که بر همه انقالب صنعتی در درجه اول موجب شد که زن نیز صنعتی شود، آنه"ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه می گوید : 

 نامعلوم بود و هیج کس خواب آن هم ندیده بود. زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می

 "دادند و..

رای مونس پروری، انس گیری، منفعت طلبی سرمایه داران یکسویه نگر نیست، بلکه از او ب در حقیقت ماهیت زن برای سودآوری اقتصادی و

آرامش جویی، مودت و محبت طلبی در عرصه خانه و کاشانه است در حالی که انجام کارها و اموراتی که متناسب با شان و منزلت او است و 

 سودآوری هم دارد مانعی در سر راه او نیست.

در طی قرون و اعصار زنان خانواده بودند. این زنان هستند که با انتقال زن کانون خانوادگی را به وجود می آورد و انتقال دهندگان اصلی فرهنگها 

 فرهنگ و سنن اجتماعی باعث اعتالی دین و فرهنگ و هنر در جامعه شده اند. در بعضی از دیدگاه ها زن را به عنوان انسانی با خصایص کاهش،

ی نگرد و طبعا در این دیدگاه زن به لحاظ محدودیت های فیزیولوژیکی بلکه به عنوان زن و به عنوان موجودی با کارکردهای خاص این چنینی م

بطور کامل  "مرد تقریبا"که دارد به عنوان جنس دوم تلقی می گردد. دورکیم با دیدی جامعه شناسنامه با مقایسه میان زن و مرد می گوید :

براین نیازهای مرد کامال متفاوت با نیازهای زن است. همچنین . بنا"محصول جامعه است، حال آن که زن به میزانی بیشتر، محصول طبیعت است

گی ویل دورانت می گوید: در اجتماعات ابتدایی، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی، به دست زنان اتفاق افتاده است نه به دست مردان کانوان خانواد

ارد کرد و به او ادب آموخت و به او معاشرت و آداب اجتماعی را که نیز از زن به وجود آمده و به تدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی و

 بنیان روانشناسی و مدیریت است تعلیم کرد.

در نتیجه زنان در سالهای اخیر درباره جایگاه زن در خانواده و جامعه بحث زیادی صورت گرفته است و همچنین برداشت های متفاوت و گاه 

متن ضمن نشان دادن جایگاه واالی زن نمایش او به عنوان عنصر اصلی جامعه و استحکام خانواده در جامعه متضاد هم ارائه شده ولی هدف این 

 گذشته و حاضر به طور مختصر بوده است

 نقش خانواده در توسعه فرهنگ حجاب

شده است. به همین دلیل در اصل لزوم پوشیدگی زن در برابر نامحرم یکی از مسایل مهم اسالمی است و در قرآن کریم در این خصوص تصریح 

بیشتر به علت ، مطلب از جنبه اسالمی نمی توان تردید کرد. ولی این که بعضی از دختران جوان پوشش خود را به طور کامل رعایت نمی کنند

و می پرسند با توجه به  ناآگاهی آنان نسبت به فلسفه حجاب برمی گردد. این گروه غالباً گمان می کنند حجاب موجب سلب آزادی زنان می شود

مسأله »چرا باید فقط زنان حجاب داشته باشند؟ شهید مطهری در پاسخ به این سؤال در کتاب ، اینکه خداوند زن و مرد را آزاد آفریده است

رو شود پوشیده فرق است بین زندانی کردن زن در خانه و موظف داشتن به این که وقتی می خواهد با مرد نامحرم روبه »آورده است: « حجاب

ا باشد. در اسالم محبوس ساختن و اسیر کردن وجود ندارد. حجاب در اسالم وظیفه ای است که بر عهده زن نهاده شده تا در معاشرت و برخورد ب

کرامت او مرد کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن مراعات کند. این وظیفه نه از ناحیه مرد بر زن تحمیل شده و نه چیزی است که با حیثیت و 

 محسوب شود.، منافات داشته باشد و یا تجاوز به حقوق طبیعی او که خداوند برایش تعیین فرموده

متین و باوقار باشد و در طرز لباس پوشیدنش هیچ ، شرافت زن اقتضا می کند هنگامی که از خانه بیرون می رود سنگین»همچنین گفته است: 

 «ه کار نبرد.گونه عمدی که باعث تحریک و تهییج شود ب
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 توسعه فرهنگ حجاب در جامعه

برای »در این مورد می گوید: ، مسأله حجاب را از دیدگاه روان شناختی مورد بررسی قرار داده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، زهرا سیدزاده

قیقت پویایی تربیت دینی در شرایط کنونی توسعه فرهنگ تعالی بخش حجاب و عفاف اهمیت ویژه ای دارد. در ح، دستیابی به اهداف تربیت دینی

نظامهای آموزشی و سیاستهای حاکم بر جامعه مطرح می شود و باید از ، نگرشها و برنامه هایی وابسته است که در سطح خانواده، به پویایی روشها

 «حالت کلیشه ای و تحمیلی خارج شده و با روشهای علمی و صحیح ارایه شود.

اجتماعی  -ی از جلوه های رفتاری زن یا مرد مسلمان که نشانه دینداری و عامل صیانت جامعه از فساد و آسیبهای روانیوی با بیان این که یک

، بلکه سبب تحکیم خانواده، تأکید می کند؛ داشتن پوشش مناسب نه تنها سبب امنیت خود فرد از آسیبهای مختلف است، حجاب است، است

 ش امنیت در جامعه است.آرامش روانی افراد جامعه و افزای

از یک سو باید رغبت و ، برای توسعه فرهنگ حجاب در جامعه و اثربخشی شیوه های تربیتی مربوط به حجاب در دل و جان افراد»وی می افزاید: 

یگر باید روشها و شیوه های نیاز درونی نسبت به این مسأله در آنان ایجاد شود تا انگیزه کافی برای بروز رفتار سالم را داشته باشند و از سوی د

 این روان شناس در ادامه می گوید:« تربیتی فعال و مناسب جانشین شیوه های غلط و منفعل تربیتی گردد.

معه در حال حاضر بعضی از خانواده ها از وضع پوشش ظاهری نوجوانان و جوانان خود رضایت ندارند و ظهور پدیده ها و رفتارهای نامناسبی در جا»

بدحجابی و نداشتن پوشش مناسب زنان و مردان و یا رفتارهایی که به دور از حیا و وقار هستند سبب آزردگی خاطر بسیاری از افراد جامعه مانند 

بنابراین الزم است برای رفع این معضل تمهیداتی اندیشیده شود و از دیدگاههای ، شده و به ثبات و استحکام خانواده ها لطمه وارد کرده است

 «گون و توسط نهادهای مختلف جامعه که عهده دار این امر هستند برنامه ها و طرحهای مؤثری اجرا شود.گونا

از دیدگاه روان شناختی شکل گیری هویت جنسی در کودکان از همان سالهای اولیه کودکی آغاز می شود. به همین » سیدزاده یادآور می شود: 

مناسب جنس خودش را بپوشد. اگر دختر است لباس و ظاهر دخترانه او حفظ شود و اگر پسر است دلیل کودک حتی از دو سالگی باید لباسهای 

 پوشش و ظاهر پسرانه داشته باشد تا دچار اختالل در هویت جنسی نشود. در مورد مسأله حجاب و ایجاد روحیه عفت و حیا نیز از همان سالهای

آموزش داده شود تا در شخصیت کودک نهادینه شود و عادتهای مناسب نسبت به حجاب اولیه کودکی باید این رفتارها با شیوه های مناسب 

در این صورت در نوجوانی و جوانی تابع همان ارزشها عمل می کند و از هنجارها و ارزشهای سالم جامعه ، بتدریج در شخصیت او شکل گیرد

 «منحرف نخواهد شد.

 نقش الگوي خانواده

می افزاید: ، ره به این که در شکل گیری هر عادت و رفتار مناسب نقش الگوی خانوادگی را نباید از نظر دور داشتهمین مشاور خانواده با اشا

تأثیر ، کودکان آینه وار رفتارهای والدین را تقلید می کنند و الگوی عملی که خانواده ارائه می دهد مانند نحوه پوشش و حجاب مادر یا پدر»

و در واقع پدر و مادر با ارائه اعمال و رفتار مناسب و به شکل غیرکالمی ارزشها و هنجارهای سالم را از همان ابتدا در  عمیقی بر رفتار کودک دارد

امام)ره( ما را مقید »به عنوان نمونه فریده مصطفوی فرزند حضرت امام خمینی)ره( در خاطرات خود می گوید: « شخصیت کودک ایجاد می کنند.

م و مؤدب به آداب اسالمی باشیم. بخصوص مقید بودند ما حجاب شرعی را حفظ کنیم و در منزل حق هیچ گونه گناهی از می کردند معصیت نکنی

بی احترامی به بزرگترها و توهین به مسلمانان را نداشتیم. ما عمالً این درسها را از امام)ره( آموخته بودیم با این شیوه و روش ، دروغ، جمله غیبت
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چون وقتی کاری را به ما می گفتند انجام ندهید و ما می ، ای اسالمی را فرا گرفتیم و از نظر تربیتی خود ایشان برای ما الگو بودندبود که ما ارزشه

 «برای خانواده الگوی بسیار خوبی بودند.، دیدیم که خودشان آن کار را انجام نمی دهند

استفاده از شیوه های مناسب ، تربیت دینی کودکان و نوجوانان باید مد نظر قرار گیرداز اصول مهمی که در »سیدزاده در پایان خاطرنشان می کند: 

یازاتی تغییر رفتار است که در تشویق یا تنبیه فرزندان بخصوص در مورد حجاب افراط نشود. زیرا گاهی با یک نگاه یا کاهش مقداری از محبت و امت

زیرا ممکن است مالمت و سرزنش و ، وان را اصالح کرد و به تذکرات و اصرارهای مداوم نیازی نیستمی توان رفتار نوج، که قبالً به آنان داده بودند

 لجبازی فرزندان را تحریک کند و در نتیجه رفتارهای مناسب در آنان شکل نگیرد.، تذکرات افراطی

 نقش مرد در رشد و تعالي خانواده

دو نگاه و رویکرد  با، جامعه و نسل آینده، فرد، ر گذاری آن بر ارتباطات درون و بیرون خانوادهبا توجه به جایگاه و نقش مهم مرد در خانواده و تاثی

نقش مرد را در ، دینی و روانشناسی و با استفاده از آیات و روایاتی به این موضوع پرداخته اند و همچنین نظریه های محققین و روانشناسان خانواده

، عاطفی مادی و معنوی وی می باشد و نقش پدر به عنوان سرپرست، همسر که تامین کننده نیازهای روانیدو کارکرد اصلی آن؛ به عنوان نقش 

 می باشد؛ بررسی می نماید.، مربی و هدایت کننده فرزند به سمت اطاعت از خداوند

فالسفه و ، جامعه شناسان و روانشناسان، علمای تربیتی، ازپدیده های بسیار مهم جامعه انسانی و مورد بحث ادیان و مذاهب، موضوع خانواده

 وجود میانشان « فرزندی –والد » یا  ، «زن و شوهری » (. خانواده به گروهی از افراد که روابط 5717، صاحبان مکاتب و اندیشه هاست. ) قائمی

و یک مرد که فرزندان پدید آمده از آنان ناشى از ازدواج یک زن ، د. و به مفهوم محدود آن عبارت است از یک واحد اجتماعىشو می اطالق دارد

 نقش برررسی، شود می تشکیل گیرند می عهده به که هایی نقش و آن درون افراد از خانواده یک ساختار خانواده را تکمیل مى کند. از آنجایی که

وظیفه ، اعضای خانواده است به عنوان مثال مادره اهمیت می یابد. اما تعریف نقش در خانواده چیست؟ نقش رفتار مورد انتظار از خانواد در افراد

که به کاکرد نقش ها « نظریه نقش»(. طیق 5711، )تبریزی و همکاران "مراقبت از فرزندان و پدر وظبفه تامین مخارج خانواده و... را به عهده دارد.

 می گردد:مفاهیم ذیل از نقش استنباط ، وط استبدر بررسی تجزیه و تحلیل اختالالت خانوادگی مر

 الف( نقش فرد در خانواده شامل تعهداتی است که باید انجام گیرد و انتظاراتی که باید برآورده شود.

 پذیرش یا اجرای نقش ها آشفتگی هایی وجود داشته باشد.، ب( ممکن است در شناسایی

 .ج( ممکن است در خانواده تعارض نقش ها پدید آید

( در قرآن کریم خلقت 5713، پرداختن به جنبه های حقیقی انسان و ایجاد زمینه ی رشد برای آنان است.)سویزی، اما منظور از تعالی خانواده

( از آثار مهم 5795، از آیات الهی بر شمرده شده است و فایده مهم آن حصول سکون و آرامش بیان شده است.)رحمانی، انسان به صورت زوج

خانواده را بیشتر محلی برای تامین نیازهای زیستی و اقتصادی تلقی می ، شوهر است. در گذشتهرشد شخصیت و کمال معنوی زن و ، ازدواج

( با توجه به اینکه مرد یکی از عناصر و 5711، روشن تر شد.)ساالری فر، اما به تدریج نقش خانواده در تامین نیازهای روانی و متعالی انسان، کردند

 خانواده تعالی و رشد در پدر نقش یعنی به عنوان نقش همسر و ، بررسی و نقش آن در دو کارکرد اصلی ،ارکان اصلی خانواده را تشکیل می دهد

 .نماید می ضروری
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 .پرداختن به جنبه هاي حقيقي انسان و ایجاد زمينه ي رشد براي آنان است، منظور از تعالي خانواده

 نقش مرد به عنوان همسر در رشد و تعالي خانواده :  (1

 خلقت کلی اهداف که -انتظار مورد مسیر در را جنس هر که برد پی آنها متوازن و متمایز های نقش به تفاوت در خلقت بین زن و مرد می تواناز 

م است و هر نقشی ارزشمندی خاص خود را دارد. اسال تاکید مورد، ها نقش در تفاوت. سازد می میسر -کند می تامین را نوع و جنس مصالح و

 (5795 ، )رحمانی

 : خانواده سرپرستي و مدیریت  .1-1

 بر نیز زندگی ی هزینه تامین، این بر عالوه و دارد بیشتری توانایی خانواده اداره برای زیرا، دارد عهده بر را خانواده سرپرستی ، مرد به حکم شرع

 این زمینه قرآن کریم می فرماید: در. است شده گذاشته او عهده

به خاطر برتری هایی که خداوند ]از نظر نظام اجتماعی[ برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده ، نگهبان زنان هستندمردان سرپرست و  "

( این سرپرستی بر ضوابط و اصولی مبتنی است که آزادی زن و 74، . )نساء"به خاطر انفاقهایی که از اموالشان ]درمورد زنان[ می کنند، است

تواناییهای خاصی دارند ، ( مرد و زن هر کدام متناسب با جنسیت خود5711، رع و عرف جامعه تامین می کند.)ساالری فرفرزندان را در چارچوب ش

وظایف مرد این گونه ، رشد و تعالی خانوادگی زن و مرد را تامین می کند. از تفسیر آیه فوق، که هماهنگ کردن این تواناییها با مسوولیتهایشان

د وظیفه دارد نیازهای جسمانی و روانی زن را تامین کند و زمینه احساس اطمینان و آرامش وی را فراهم آورد. همچنین برداشت می شود که مر

 مرد در اداره خانه و خانواده باید شرایط همسرش را درک کرده و با مراعات حال او از وی حمایت کند و عادالنه رفتار کند.)همان(

. "از سعادت مرد این است که خود شخصا سرپرست و مدیر زندگانی زن و فرزندان و دیگر نان خور خود باشد"اید: می فرم، علیه السالم، امام صادق

 به نقل از طاهری(.، 7)من الیحضر الفقیه ج

 :همسر عاطفي نيازهاي برآوردن .1-2

(  5791، دوست داشته و در خدمتشان باشند.)مرلیمگر اینکه همسرشان را واقعا ، هرگز خرسندی و موفقیت نهایی را درک نخواهند کرد، مردان

، )به نقل از صدری"دوستی او نسبت به همسرش بیشتر است.، هر قدر ایمان مردی زیادتر باشد"همانطور که امام صادق علیه السالم می فرماید: 

او بتواند در ارتباط با همسرش باقی  ،زیرا چنین چیزی سبب می شود، ( زن دوست دارد که ارتباط صمیمانه ای با همسرش داشته باشد13

کسی که وارد بازار شود تحفه ای برای عیالش  "( در این باره رسول خدا صل اهلل و علیه و آله می فرمایند:5795، دی جرانیمو، بماند.)هالتز من

زنان و ، باید در منزل هنگام تقسیم تحفهثوابش برابر ثواب کسی است که صدقه برای محتاجان و مستمندان برده باشد و ، بخرد و به منزل ببرد

 ، چنان است که بنده ای از فرزندان اسماعیل، زیرا هر کسی زن و دخترش را خوشحال کند، دختران خانواده اش را بر مردان و پسران مقدم بدارد

 (5715، . )به نقل از طاهری"را از بند اسارت آزاد کند، علیه السالم

 ".دوستي او نسبت به همسرش بيشتر است، هر قدر ایمان مردي زیادتر باشد"فرمایند: امام صادق عليه السالم مي 

 

 :همسر به احترام  .1-3
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که بدانی خدا او را مایه آرامش و الفت تو قرار داده و این را از نعمتهای بزرگ خدا ، حق همسر تو آن است"امام سجاد علیه السالم می فرماید:

( وقتی مرد با 5719، به نقل از داوودی و حسینی زاده، . )مستدرک"رفتار خود با او مدارا کنی و احترام او را نگه داریدر ، برشماری و از این رو

مورد تمجید و ، نسبت به آنچه که در مورد همسرش انجام می دهد، در رابطه زناشویی به حقوق او احترام بگذارد، شناخت ویژگیهای همسر خود

، باید تفاوت های او را قبول داشته و محترم شمارد.)گری، قرار می گیرد. برای اینکه مرد بتواند به حقوق همسرش احترام گذاردقدردانی از طرف او 

5731) 

 :همسر به کمک  .1-4

است و مردی  در زمره صدیقان یا شهدا، مگر آنکه، یا علی هیچکس به زن و فرزند خود کمک نمی کند"رسول خدا به علی علیه السالم می فرماید:

قدری غرور خود را کنارگذاشته و کاری را برای ، به نقل از طاهری( اگر مرد، 33. )بحار ج"ایست که خدا برای او خیر دنیا و آخرت را خواسته است

 (5795، دی جرانیمو، هیچگاه ناراحتی او را نخواهند دید.)هالتزمن، خشنودی همسر خود انجام دهد

 ه همسر:توجه و غيرت نسبت ب  .1-5

نسیت به او غیرت و توجه داشته باشد و از شخصیت و کرامت وی ، بلکه می بایست، نباید نسبت به همسرش بی تفاوت و بی اهمیت باشد، مرد

السالم ( امام صادق علیه 5795، بر اثر بی توجهی او از بین برود.)شبدینی وهمکاران، محافظت نماید و اجازه ندهد که احترام و شخصیت همسرش

 به نقل از طاهری(، 54ج ، . )وسائل الشیعه"بداند که قلبی واژگونه دارد، هرگاه مردی غیرت نداشته باشد"می فرمایند: 

از غیرت "غبرت نابجا نامطلوب و منفور می باشد. حضرت علی علیه السالم می فرماید: ، که غیرت به جا و مناسب شایسته است، البته همانگونه

یه نقل از شبدینی ، 54ج ، . )وسائل الشیعه"به آلودگی کشیده شده و راه گناه را بیاموزند، زیرا سبب می شود که زن های پاکدامن هم نابجا بپرهیز؛

 (.5795، و همکاران

 عدم رفتار ناشایست با همسر:  .1-6

.) "است سزاوارتر خوردن کتک به او خود درحالیکه، زند می را همسرش که کسی شگفتم در": فرماید می رسول خدا صل اهلل و علیه و آله 

 ( 5711، فر ساالری از نقل به، 54ج، مستدرک

دور از اخالق و ، پیامبر اکرم صل اهلل و علیه و آله کتک زدن و آسیب رساندن به زنان را به شدت نهی کرده و مردانی را که چنین روشی دارند

خداوند به نگهبان آتش دستور دهد که بر گونه او هفتاد صدمه ، هر مردی که به زنش آسیب وارد کند"دیانت شمرده اند. در این باره می فرماید: 

 )همان(."دست او با میخ های آتشین کوبیده خواهد شد.، در آتش دوزخ وارد سازد. هر مرد مسلمانی که به گیسوی زن مسلمانی چنگ زند

 )همان("در حضور همه انسان ها رسوا سازد.، خداوند او را در قیامت، ر کتک زندهر مردی که زنش را بیش از سه با"همچنین می فرماید

مشکالت را با کمک مشاوران و متخصصان ، برای رعایت عدالت و دوری از ستم نسبت به زنان، بنابراین بهتر است که مردان در شرایط نشوز زن

 (5711، خانواده حل نمایند. )ساالری فر

 :همسر هيجانات و عواطف مدیریت  .1-7
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( که از آن جمله است مراقبت نسبت به عفاف و پاکدامنی همسر و 5711، نقش روابط درون خانوادگی از عوامل مهم استحکام خانواده است.)نوری

را رنگ سیاه رفتم و او موهایش ، ( حسن بن جهم گوید: نزد امام رضا علیه السالم5734، توجه به نیازهای عاطفی و جنسی او. )تاجیک اسماعیلی

در رنگ آمیزی مو پاداش است. رنگ کردن مو و آمادگی با آرستن »فرمودند: ، با رنگ سیاه موهایتان را رنگ کرده اید، زده بود. گفتم فدایت شوم

« ن آماده نکردندظاهری از چیزهایی است که پاکدامنی زنان را افزون می سازد و زنان پاکدامنی را رها کردند چون همسرانشان خود را برای ایشا

 (.5711، )محمدزاده

نظارت آنها در مسائل تربیتی و جلوگیری از انحرافات اخالقی ، بلکه هدایت افراد خانواده، مسوولیت مرد تنها در بعد مادی خانواده محدود نمی شود

یمان آورده اید؛ خود و خانواده ا که کسانی ای":فرماید می کریم قرآن (در این زمینه5795، از وظایف مرد در خانواده می باشد.)شبدینی و همکاران

 (3، )تحریم "خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید.

وعده عذاب الهی داده ، مردانی را که به زنان خود اجازه پوشیدن لباسهای بدن نما و رفتن به مجالس مفسده انگیز می دهند ، پیامبر گرامی اسالم

 (5795، به نقل از شبدینی و همکاران، 7جلد ، البیضااست. )محجه 

نظارت آنها در مسائل تربيتي و ، بلكه هدایت افراد خانواده، مسووليت مرد تنها در بعد مادي خانواده محدود نمي شود

 .جلوگيري از انحرافات اخالقي از وظایف مرد در خانواده مي باشد

 را ناپذیری جبران زیانهای دارند؛ عهده بر مورد خانواده و حفظ آنها از انحرافات و آسیب های اجتماعیبی تفاوتی مردان نسبت به تعهداتی که در 

 دست از را بستگانشان و خویش وجود سرمایه، که آنانند قیامت درروز واقعی زیانکاران ":فرماید می کریم قرآن همچنانکه داشت؛ خواهد پی در

 (51، )زمر".است همین آشکار زیان که باش آگاه، اند داده

 نقش مرد به عنوان پدر در رشد و تعالي خانواده :  (2

. شود می آشنا خانوادگی بلکه فرایندی تدریجی است که طی آن فرد با ضرورتها و لذتهای یک نقش جدید، پدر شدن اتفاقی واحد و یکباره نیست

 این با، گیرد می صورت رو در رو ارتباط از به شکلی مستقیم، دخو فرزندان بر پدران گذاری تاثیر که کنند می فکر افراد بیشتر( 5715، پارک)

 درون در. نیست درست لزوما تصوری چنین اما، گذرانند می ها بچه با را کمتری وقت زیرا است مادران از کمتر پدران تاثیر کنند می فکر تصور

 ن خود نیز تاثیر می گذارند.زادان و کودکانو بر مادر رفتار روی گذاری اثر با مستقیم غیر طور به اغلب پدران خانواده

در این دنیا با تو پیوند ، و رفتار نیک و بدش، حق فرزندت بر تو آن است که بدانی او از توست"امام سجاد علیه السالم خطاب به پدر می فرمایند:

و به جانب پروردگارش رهنمون باشی و به او کمک کنی تا در  دارد و تو به دلیل مسوولیت والیتی که بر او داری موظفی او را خوب تربیت کنی

در ، پاداش آن را خواهی یافت و چنانچه، ارتباط با تو و خودش از خداوند فرمان برد و نیز توجه داشته باشی اگر او را به شایستگی تربیت کنی

 (5791، قل از بی ریا و همکاران.)حرانی به ن"مورد عقوبت خداوند قرار خواهی گرفت، تربیت او سهل انگاری کنی

رابطه بین ، بلکه وقتی هر دو والد به طور مشترک قبول مسوولیت می کنند، نه تنها ناعادالنه نیست، مشارکت پدران در خانواده و تربیت فرزندان

نفع می شوند. مردان وقتی می توانند تاثیر مت، کودک -سالمت و رفاه افزایش می یابد و فرزندان نیز از بهبود کیفیت رابطه والد، آنها بهتر می شود

 (5713، رایس.)کنند شرکت، کودک پرورش که فعاالنه در فعالیتهای مستقیم، مثبتی بر رشد فرزندان خود بگذارند

 .در درون خانواده پدران اغلب به طور غیر مستقیم با اثر گذاری روی رفتار مادر بر نوزادان و کودکان خود نیز تاثیر می گذارند



47 

تحکیم و تعالی خانواده                                                                                                             
 

 . پدر شایسته :2-1

به نقل از ، 51ج ، . )بحاراالنوار"مصونیت اطفال از خطرات و انحرافها در پرتو صالحیت و شایستگی پدران آنهاست "امام باقر علیه السالم می فرماید:

تاثیر ، به اندازه آنها بر فرزندانشان، ( پدران نقش منحصر به فردی را در راه تربیت فرزندان صالح ایفا می کنند. هیچ کس نمی تواند5711، شرفی

بویژه پدرانی که در زندگی فرزندان  -پدرانی که در پرورش فرزندشان حضور فعال دارند، ( شواهد علمی نشان می دهد5791، )مرلی. گذار باشند

 (.5713، نقش به سزایی در سالمت فرزندشان دارند.)گاتمن -خود حضور هیجانی دارند

( خداوند 5715، مریم در قرآن؛ به خوبی بیانگر اهمیت وراثت و تربیت خانوادگی و سرپرست شایسته می باشد.)اسکندریداستان زندگی حضرت 

 کفالت و دادیم پرورش و، رویانیدیم را او وجود نهال شایسته بطور و پروراندیم نیکویی طرز به را[  علیها اهلل سالم] مریم"در قرآن کریم می فرماید: 

در بزرگسالی انسانهایی ، که تحت تربیت صحیح پدر و مادر قرار گرفته اند، ( فرزندانی73، . )آل عمران"سپردیم، السالم علیه، زکریا حضرت به را او

زینت ، مال و فرزند"از آنها به عنوان زینت پدر و مادر در دنیا و از مصادیق باقیات و صالحات در آخرت می شوند. ، که در قرآن، شایسته خواهند شد

 (43، . )کهف"از جهت ثواب و امید بهتر و برتر است، زندگی این عالمند و کارهای شایسته ماندنی در نزد پروردگار تو

، بلکه مایه ننگ و نفرت آنان می باشند، که نه تنها زینت پدر و مادر نیستند، باعث فرزندانی ناصالح می گردد، تربیت ناصحیح و ناشایست، برعکس

، 317ص، 5.)میزان الحکمه جلد "فرزند بد و ناخلف باعث نابودی شرافت خانواده و بد نامی گذشتگان است "می فرماید:، یه السالمعل، حضرت علی

 به نقل از طاهری(

خود دوست و یاور ، پدران و برادران خود را اگر کفر را بر ایمان برگزیدند، ای کسانی که ایمان آورده اید"همچنین قرآن کریم می فرماید: 

 والیت و سرپرستی نمی تواند داشته باشد.، می توان نتیجه گرفت که؛ پدر کافر بر فرزند مسلمان، ( با توجه به آیه مذکور17، .)توبه"مگیرید

 ."مصونیت اطفال از خطرات و انحرافها در پرتو صالحیت و شایستگی پدران آنهاست "امام باقر علیه السالم می فرماید:

 نيازهاي حقيقي فرزندان :. توجه به 2-2

روانی و امور مادی و ، وحیر سالمت به توجه توجه به کودک و نیازهای آنها و، بلکه مهمتر از آن، تنها در آموزش خالصه نمی شود، تربیت فرزندان

را با آداب ، مسءول هستی فرزندانتبه درستی که "معنوی آنان می باشد. همچنانکه امام سجاد علیه السالم در رابطه با مسوولیت پدر می فرماید: 

به ، . )مکارم االخالق"یاری نمایی، راهنمایی کنی و آنها را در اطاعت و بندگی پروردگارشان، آنان را به خداوند بزرگ، و اخالق نیکو پرورش دهی

 نقل از طاهری(

از روش ناپسند پدرانشانو عرض شد: یا رسول ، رزندان آخر الزمانوای به ف"به بعضی از کودکان نظر افکند و فرمود: ، صل اهلل علیه و آله، رسول اکرم

هیچ یک از فرائ  دینی را نمی آموزند و به ناچیزی از امور مادی درباره ی ، که به فرزندان خود، از پدران مسلمان، اهللو از پدران مشرک؟ فرمود: نه

 (5713، به نقل از افشاری، . )مستدرک"من بیزاربری و بیزارم و آنان نیز از ، آنان قانع هستند. من از این مردم

روانی و ، توجه به کودک و نیازهای آنها و توجه به سالمت روحی، بلکه مهمتر از آن، تربیت فرزندان تنها در آموزش خالصه نمی شود

 .امور مادی و معنوی آنان می باشد

 : فرزندان به جنسي نقش آموزش . 2-3
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از ، که تحول وجدان و همانند سازی در نقش جنسی، نقش اساسی در سالهای اولیه زندگی کودک بر عهده داردپدر ، مطابق نظریه روانکاوی

زنانگی را در دختران ، در حالیکه هم محبت مادرانه و هم محبت پدرانه، (. طبق نظریه هترینگتون5731، مهمترین آثار آن است. )آدامز و همکاران

البته رابطه پدر و مادر نیز مهم است. در خانواده هایی ، است که خصوصیات مردانه را در پسران تقویت می کند این محبت پدرانه، افزایش می دهد

 (5715، پدرانشان را به عنوان الگو قرار دهند. )پارک، کمتر احتمال می رود پسران، که فقط مادر تصمیم می گیرد و پدر منفعل است

، نیز بزرگسالی در و بی بند و باری جنسی می شوند دچار، جوانی سن در کمتر، دارند فعال حضور آنها زندگی در پدرشان که دخترانی، همچنین 

 ((5713، گاتمن.)کنند می برقرار سالمت رابطه مردان با بیشتر

 . غيبت پدر در خانواده :2-4

تحول اخالقی ، بر پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی کودک، که حضور پدر در خانواده، بسیاری از محققین درباره نقش پدر به این نتیجه رسیده اند

همراه است. البته باید ، با اختاللی در هر یک از این ابعاد، نقش جنسی و فقدان آسیب های روانی تاثیر مثبت دارد و عدم حضور او، یا وجدان

از  یا مادر طریق از، مستقیم غیر یا و مستقیم تاثیرات، است ممکن پدر که، دارند بعدی چند ماهیت هر دو، دانست که این تحوالت و نقش پدر

به ، پسرانی که پدران آنها در کنارشان حضور ندارند، ( پژوهشی حاکی است که5731، بر کودک داشته باشد.)آدامز و همکاران، طریق نظام خانواده

آنان دشوارتر خودلگامی و به تعویق افتادن لذت را می آموزند. ، توازن برقرار کنند. بنابراین، بین جسارت مردانه و خویشتنداری، سختی می توانند

 (5713، نیز می باشد. )گاتمن، عاملی مهم در موفقیت های شغلی و تحصیلی دختران، حضور مثبت پدر، همچنین

خدمات نظامی یا کار ، چون مرگناشی از عللی ، که هرگاه فقدان پدر، گزارش کرده اند، در بررسی خانواده های محروم از پدر، محققان خانواده

طالق و ترک خانواده امکان ، در حالیکه علل ناخوشایندی مانند؛ جدایی، خانواده با سهولت و قدرت بیشتری به سازگاری با آن می پردازد، باشد

 (5731، سازگاری را ضعیف تر می سازد. )آدامز و همکاران

نقش جنسی و فقدان آسیب های روانی ، تحول اخالقی یا وجدان، ختی کودکبر پیشرفت تحصیلی و رشد شنا، حضور پدر در خانواده

 تاثیر مثبت دارد

  پدري محبت . 2-5

( پژوهشی نشان می دهد؛ تاثیر پدر 5711، به خوبی در خانواده برآورده شود.)ساالری فر، باید از ابتدای کودکی، نیاز به احترام و ارزش مثیت خود

آزمودنی هایی که در کودکی محبت بیشتری از پدرشان دریافت کردند؛ ازدواج های بلند مدت تر و رضایت بخش تر ، دارددر خانواده قدرتی پایدار 

و به ، کودکان خود را دوست بدارید"می فرماید:، ( پیامبر اکرمصل اهلل علیه و آله در مورد محبت و ترحم کودکان5713، را تجربه کردند.)گاتمن

 وسائل تفصیل. )"به خاطر زنان و کودکان خشم می گیرد، آنچنانکه، وفا نمائید. خداوند بر هیچ چیزی خشم نمی گیرد، ده ایدوعده ای که به آنها دا

  ( 5713، افشار از نقل به، الشیعه

باعث دوری از یاد و  بطوریکه جایگزبن محبت خداوند نگردد و، امری الزم است اما در حد اعتدال، اما باید توجه داشت که محبت نسبت به فرزندان

 و کرده تجاوز حد از فرزندان به نسبت محبت و نیکی در که هستند کسانی، پدران بدترین"محبت پروردگار نشود. امام باقرعلیه السالم می فرماید: 

 از طاهری( نقل به، 5 ج، الحکمه میزان) . "بگرایند افراط و روی زیاده به

 : اجتماعي سازگاري و پدري . 2-6
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موجب رشد مهارت های ویژه در زمینه روابط اجتماعی می ، معموال رابطه پدر با فرزند با رابطه مادر با فرزند متفاوت است. ارتباط پدر

 (5713، گردد.)گاتمن

عمل می کنند و  در برخورد با موقعیتهای بیگانه بهتر، مطالعات کوتلچاک و همکارانش نشان داد؛ کودکانی که با پدران خود تماس بیشتری دارند

 کمک کودکان اجتماعی سازگاری به، نظیر بی هایی شیوه به نوباوه -پدر ( همچنین سبک بازی5715، اضطراب کمتری را نشان می دهند.)پارک

با همساالن . مطالعات اخیر نشان داد؛ پدرانی که سطوح عالی از بازی بدنی با کودک را عمل کرده بودند؛ کودکان آن ها در جلسات بازی کند می

 خود سطوح عالی از احساسات را نشان دادند و از بیشترین محبوبیت در نزد همساالن خود برخوردار بودند.)همان(

مهارتهای عاطفی خود را اصالح کنند و عواطفشان را در متن بازی ، از بازی با پدران خود می آموزند که عواطف دیگران را رعایت کنند، بچه ها

نقش ویژه ای را ، مادر بیشتر است -کودک دامنه هیجانات و تحریکات نسبت به بازی کودک -تنظیم کنند. به دلیل اینکه در بازی پدرکودک  -والد

 ن(هما.)کند می  در این زمینه ایفا

تحقیر کننده ، سلطه جو، همچنین محققین نشان دادند؛ کودکانی در نمره های تحصیلی و روابط اجتماعی مشکل داشتند که پدران آنها بی عاطفه

 (5713، و مداخله گر بودند.)گاتمن

مهارتهای عاطفی خود را اصالح کنند و ، کودکان از بازی با پدران خود می آموزند که عواطف دیگران را رعایت کنند

 .کودک تنظیم کنند -عواطفشان را در متن بازی والد

 : پدري و شغل تاثير . 2-7

که تا حد زیادی استقالل ، بر رفتار پدریشان تاثیر دارد. مردانی، کار نشان داده است؛ که نقشهای شغلی پدران -خانوادهمطالعات در زمینه ارتباط 

قصد بچه ها را در نظر می گیرند و استفاده از ، هنگام تصمیم گیری در مورد انضباط، استقالل فرزندان خود را مثبت ارزیایی می کنند، شغلی دارند

 (5715، اهدای جایزه را جایگزین تنبیه بدنی می کنند.)پارکاستدالل و 

 نتيجه

تعالی و شکوفایی ، با مراجعه به آیات و روایات و متون اسالمی و تحقیقات روانشناسی خانواده می توان نتیجه گرفت که نقش مرد جهت رشد

تحت عنوان نقش همسری و نقش پدری بر عهده دارد که هر کدام از اهمیت به سزایی برخوردار است. مرد در خانواده دو کارکرد اصلی ، خانواده

عاطفی و روانی خانواده و در جهت رشد و تعالی آن ، مادی، مطابق تعاریف و انتظاراتی که از این نقشها می توان داشت؛ در رفع نیازهای معنوی

طریق راهکارهای ذیل خانواده اش را در مسیر شکوفایی قرار از ، می تواند با ایفای نقش صحیح همسری، سهیم هستند. هر مردی به عنوان همسر

 دهد:

 خانواده و همسر در آرامش و امنیت حس ایجاد جهت در، خانواده سرپرستی و مدیریت داری عهده  -

 زناشویی صحیح ارتباط استمرار منظور به، همسر عاطفی نیازهای برآوردن  -

 ، او به احترام رعایت با همسر فردی های تفاوت و ها ویژگی پذیرش   -

 ، وی سازی خشنود جهت در همسر به کمک  -
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 ، او به وابستگی و تعلق نیاز ارضاء منظور به همسر به نسبت غیرت و توجه   -

 ، ستمکارانه رفتار از دوری و عدالت رعایت راستای در همسر با ناشایست رفتار عدم  -

 سالم. زناشویی روابط حفظ و خانواده بنیان تحکیم و اخالقی انحرافات از جلوگیری منظور به همسر هیجانات و عواطف مدیریت  -

نقش ها و وظایفی را بر عهده دارند که با ایفای صحیح و به موقع آن ها خانواده شان را در مسیر رشد و ، مردان به عنوان پدر خانواده، همچنین

 اشاره نمود:که از آن جمله به موارد ذیل می توان ، تعالی می نهند

 ، ا تربیت کردنر ای شایسته و صالح فرزندان صالح و شایسته پدری عنوان به  -

 ، خداوند بندگی و اطاعت به نیل جهت در آنان ارضاء و فرزندان حقیقی نیازهای به توجه  -

 ، پدر از جنسی صحیح های نقش فراگیری منظور به ، (پسر فرزندان خصوصا)فرزندان برای سالمی الگوی  -

 ، فرزندان در روانی های آسیب ایجاد از جلوگیری برای خانواده در پدر مفید حضور   -

 ، آینده سالم زندگی و فرزندان عاطفی نیازهای ارضاء جهت در پدری محبت  -

 ، نقش پدر در سازگاری اجتماعی و رشد مهارت های ارتباطی  -

 .آنان با رفتار و فرزندان با ارتباطی های روش در پدر شغل تاثیر  -

 عوامل  تحكيم بنيان خانواده و سرزندگي آن 

مان ه به باشند منطبق استانداردها آن با خانواده دهنده تشکیل ارکان هرقدر . است شده معرفی استانداردهایی ، خانواده تشکیل برای اسالم در

 که است آن ، اسالم نظر از  مستحکم خانواده گفت توان می اجمال طور به، رو این از. بود خواهند برخوردار برتری واستحکام  ، مقدار از شایستگی

آن انسانهایی  خروجی، باشد حاکم آنها بر دینی های آموزه با منطبق روابطی و مناسبات، باشد اسالمی استانداردهای با منطبق و شایسته آن ارکان

مال و ثروت و مانند آن نیست که کسی به آنها ببالد.  ، از نظر اسالم، شایسته وموثر در ساخته شدن جامعه ایده آل اسالمی باشد. واما مالک برتری

 برتری خانواده به انطباق آن با استانداردهای اسالمی و برخورداری از ویژگیهای ارزشی و فضیلت هاست

یَا فَیُّهَا النَّاسُ »چنان که می خوانیم: ، ت گرایی اعضای خانواده: در قرآن توصیه های مکرری به تقوا در تشکیل خانواده شده است. ایمان و فضیل5

 عَلَیْکُمْ کَانَ اللَّهَ  ِنَّۚ   وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِی اللَّهَ وَاتَّقُواۚ  نِسَاءً اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَ

 از و کرد خلق او جنس از را او همسر و، آفرید انسان یک از را شما ی همه که کسی همان، بپرهیزید پروردگارتان مخالفت ازو مردم ای ؛(4) رَقِیبًا

و زنان فراوانی منتشر ساخت و از خدایی بپرهیزید که هنگامی که چیزی از یک دیگر می خواهید نام او را می برید از قطع رابطه با  مردان، دو آن

وَلَا »شرط ازدواج با مشرکان را ایمان آن ها دانسته است: ، همچنین خداوند در سوره ی بقره« زیرا خداوند مراقب شماست.، خویشان خود بپرهیزید

، نکنید ازدواج، اند نیاورده ایمان تا پرست بت و مشرک زنان با و ؛... فَعْجَبَتْکُمْ وَلَوْ مُشْرِکَةٍ مِنْ خَیْرٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَأَمَةٌۚ   یُؤْمِنَّۚ  کِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّىتَنْ

ورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست در آ شگفتی به را شما[ او زیبایی و مال] چند هر، است بهتر پرست بت آزاد زن از باایمان کنیز

. یک غالم باایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر است هر چند ]مال و موقعیت و زیبایی او[ شما را به شگفتی آورد...، نیاورید تا ایمان نیاورده اند
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اما چون زناشویی با آنان باعث لغزش ، برتری ظاهری دارند، نبود زیبا و آزاد دلیل به مشرکان گرچه که است چنین آیه در قرآن استدالل  (1«)

کنیزان و بردگان مسلمان بر آنان ترجیح دارند. این امر برای جوانان که گاه سخت شیفته و شیدای ، های اخالقی و عقیدتی فرد مسلمان می شود

هشدار و ره ، های دینی و معنوی را فدای آن می سازند رزشا و شوند می - مقابل طرف–جمال و زیبایی ظاهری یا موقعیت مادی و اجتماعی 

 .است مشترک فرهنگ و عقیده، ایمان بر تاکید آیه این واقع در  نمون مناسبی است.

ی بسیاری از تالش ها و زحمات طاقت فرسای -مهر و محبت میان اعضای خانواده: انسان تشنه ی دوستی و محبت است. انگیزه، . وجود عشق1

هر گاه کسی را دوست »انسان را به فعالیت و کسب معاش وا می دارد. امام صادق)ع( می فرماید: ، محبت است و وجود آن در خانواده، زندگی

در گرو احترامی است که ، ( حفظ حرمت و شخصیت دیگران1« )زیرا این کار دوستی را در میان شما استوارتر می سازد.، داشتی او را بدان آگاه ساز

دها از انسان ظاهر می گردد. رعایت این مسئله خصوصاً از سوی کسانی که با هم انس و الفتی دارند باعث استحکام دوستی و گرمی روابط در برخور

اخالق نیک به مثابه روغنی است که از سایش و فرسودگی قطعات انسانی در اثر برخورد و ، خواهد شد که بارزترین مصداق آن خانواده است.در واقع

 اک مداوم جلوگیری می کند.اصطک

ای از فساد و گمراهی برسد که راهی برای نجات او نباشد باید آن را از خانواده جدا و دیگر اعضا را از شر او -هر گاه عضوی از خانواده به مرحله

دیگر اعضای بدن نشود.فاتحان از بدن جدا می گردد تا موجب عفونت و تباهی ، محفوظ داشت؛ همچون عضوی که در اثر صدمه یا بیماری ناعالج

نوح)ع( و لوط )ع( هستند که همسر و فرزند خود را به سبب فساد دینی ترک گفتند. آنان حدود عواطف خانوادگی را بر رعایت حدود ، این میدان

 ه شده باشد.تا الگویی برای دیگر انسان ها ارائ، سوره ی هود بیانگر این حقیقت است 15و  43، 41الهی منطبق ساختند. آیات 

در مقابل وظیفه ای نیز ، یعنی هر کس حقی داشته باشد، . آشنایی کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود: حق و وظیفه از هم جدا نیستند7

ت که اعضای دارد و بالعکس. این موضوع در مورد تمام افراد بشر ثابت است و تنها خداست که حقوقی دارد اما وظیفه ای بر او نیست.بدیهی اس

 خانواده نیز نسبت به هم حقوق و وظایفی دارند:

حق مادرت این است »حق پدر و مادر بر فرزندان را این گونه بیان می فرماید: ، الف( حق والدین بر فرزندان: امام سجاد)ع( در رساله ی حقوق خود

شیره ی جانش تو را خورانده آن گونه که کسی دیگری را نخوراند؛ و کس دیگر را حمل نکند؛ و از ، که بدانی او تو را حمل کرده آن گونه که کسی

خشنود و شاد و پیوسته کار بوده ، او با گوش و چشم و دست و پا و مو پوست و تمام اندامش تو را نگه داری کرده و از این نگه داری، به راستی

ت قهر]طبیعت[ را از تو دور سازد؛ و تو را به دنیا آورده و آن گاه خشنود است؛ و هر ناگواری و رنج و سختی و نگرانی را تحمل کرده تا این که دس

، تو را در سایه دارد و خود در آفتاب باشد، تو را بنوشاند و خود تشنه ماند، تو پوشیده باشی و او برهنه ماند، بوده که تو سیر باشی و او گرسنه باشد

تو را شیرینی خواب چشاند؛ و شکمش آوند وجود تو و دامنش پرورش تو و پستانش مشک با شب بیداری ، با تنگنایی خویش به تو نعمت بخشد

دار و  نوشین تو و وجودش پرستار تو بوده. گرم و سرد دنیا را برای تو و به خاطر تو به جان خریده پس به اندازه ی این همه ]تالش مادر[ سپاسش

 ری نباشد.تو را یارای آن سپاس دا، جز به یاری و توفیق خداوند

حق پدرت این است که بدانی به راستی او ریشه ی توست و تو شاخه ی اویی و چون او نبود تو نیز نبودی. پس هرگاه در خویش چیزی دیدی که 

 االۃقوسپاسش دار و ال ، ریشه در پدرت دارد پس خدای را ستایش نما و به اندازه ی آن نکویی، پسندیده آمد پس آگاه باش که این نکویی در تو

 «.باهلل
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وَصَّیْنَا از این جاست که انسان در می یابد چرا خداوند مسئله ی نیکی به پدر و مادر و شکر زحمات آن ها را مقدمه ای بر شکر خود شمرده است: و َ

 فَنْ فَوْزِعْنِی رَبِّ قَالَ سَنَةً فَرْبَعِینَ وَبَلَ َ فَشُدَّهُ بَلَ َ  ِذَاۚ  حَتَّىۚ  لُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اوَفِصَ وَحَمْلُهُۚ   کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا فُمُّهُ حَمَلَتْهُۚ  الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ  ِحْسَانًا 

توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی  انسان به ما ذُرِّیَّتِی؛ فِی لِی وَفَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا فَعْمَلَ وَفَنْ وَالِدَیَّۚ  وَعَلَى عَلَیَّ فَنْعَمْتَ الَّتِی نِعْمَتَکَ فَشْکُرَ

خشنود .. می گوید: پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن . کند

 شی و فرزندان مرا صالح گردان.با

حق فرزند تو این است که بدانی او از توست و در پسند و »اد)ع( در رساله ی حقوق فرمودند: ب( حق فرزندان بر والدین: در این مورد نیز امام سج

دنباله روی توست؛ و به درستی که تو در تربیت نیکو و راهنمایی به سوی پروردگارش و یاری رسانی او در فرمان پذیری از ، ناپسند دنیای زود گذر

خواهی شد. پس ]اگر وظیفه ات را به انجام رسانی[ پاداش گیری و ]چون کم کاری کنی[  خداوند نسبت به خویشتن و حق فرزندت پرسیده

انجام بده و در روابط تو و فرزندت به ، بازخواست شوی. پس کار فرزندت را چونان کسی که کارش را در این سرای زودگذر با نیکو ثمری بیاراید

 .«باهلل االۃعذرت پذیرفته باشد و ال قو، پروردگار سبب نگه داری خوب و ثمر الهی که از او گرفته ای نزد

 روی شود چیره کسی بر تابی بی اگر لذا و ها-تابی بی از ناشی های آسیب هم و ماند می مصیبت از ناشی آسیب هم، تاب بی و قرار بی فرد برای 

رحلت عنه الراحه؛ کسی که بی تابی و تنیدگی بر او چیره  الضجر علیه استولی من»: فرماید-می باره این در( ص)پیامبر. دید نخواهد را آسایش

 «آسودگی از او رخت بربندد.، شود

یَا فَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا فَنْفُسَکُمْ وَفَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا »ج( وظیفه ی هر یک از زن و مرد نسبت به کل خانواده: خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

 عام دستور یک منکر از نهی و معروف به امر دستور  (51الْحِجَارَ ُ عَلَیْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا فَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ؛ )النَّاسُ وَ

، قوق فرزند و مانند آن در منابع اسالمی وارد شدهح ی درباره که روایاتی نیز و آیه این از ولی دارند دیگر یک به نسبت مسلمین ی همه که است

به خوبی استفاده می شود که انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسئولیت سنگین تری دارد و موظف است تا آن جا که می تواند در تعلیم و 

 به تغذیه ی جسم آن ها اکتفا کند.نه این که تنها ، آن ها را از گناه بازدارد و به نیکی ها دعوت نماید، تربیت آن ها بکوشد

، مرد.. . مسئولید، هستید ها آن از نگهبانی مأمور که کسانی برابر در همه و نگهبانید شما ی همه بدانید»: فرمودند نیز( ص)اسالم گرامی پیامبر 

در آیه ی  «ت و در برابر آن ها مسئول است.ن اسفرزندا و شوهر، خانواده نگهبان نیز زن، مسئول ها آن مقابل در و است خویش ی خانواده نگهبان

 «ی خود را به نماز فرمان ده. وَفْمُرْ فَهْلَکَ بِالصَّلَا ِ؛ خانواده»دیگری از قرآن می خوانیم خطاب خدا به پیامبرش را که: 

 که طور همان( 59)دَرَجَه؛ عَلَیْهِنَّ وَلِلرِّجَالِۚ  مَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْ»د( حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یک دیگر: طبق آیه ی: 

 به را دیگر یک حق بایستی بلکه کنند استفاده سوء خود حقوق از نباید طرفین یعنی. داشت خواهد حقوقی مرد بر نیز زن، دارد حقوقی زن بر مرد

 شده است.استفاده « بالمعروف» لفظ از آیه در که چنان کنند؛ ادا شایسته صورت

 شرعي موازین به پایبندي و رعایت 

 در موفقیت  که است ها آن به کردن عمل و الهی دستورات و نهی و امر از کامل اطاعت عبودیت و است ال در عبودیت و بندگی خداوند  زندگی ایده

 به توکل وهمچنین  دینی الگوهای از وپیروی وحرام حالل رعایت ، محرمات وترک واجبات انجام.داشت خواهد پی در را آل ایده زندگی کسب

 . بزرگ و توسل به انبیاء واولیاء الهی سبب تحکیم بنیاد خانواده می شود خدای
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 . اهل بیت پیغمبر اکرم )ص ( را به عنوان نمونه ای کامل از خانواده برتر معرفی و صالحیت الگویی آن را برای جهانیان امضا کرده است ، اسالم

مین خداوند سبحان این خانواده را از هرگونه رجس و پلیدی مبرا دانسته است ولحظه لحظه زندگی این بزرگواران منطبق با احکام الهی بود.به ه

 . جهت زندگی انها الگوی جهانیان است

 قناعت -2

 .است آمده بودن خوشنود و خویش قسمت به کردن بسنده معنای به اصطالح در قناعت 

قناعت است. قناعت ابعاد وسیعی دارد که یکی از ، را در کانون خانواده حاکم کند رضایتمندی احساس تواند می که بارزی خصایص از یکی 

نمودهای آن قناعت مالی و اقتصادی است. قناعت مالی عالوه بر این که آرامش روانی در پی دارد می تواند در تنظیم دخل و خرج زندگی و 

های خود راضی باشد و در راستای شکر  شود تا انسان نسبت به داشته قناعت در زندگی باعث می اقتصادی تاثیر مستقیم داشته باشد.برقراری تعادل 

 برای داشتن آنها اقدام کند.

 که شود می  قویتت انسان در رضایتمندی حس و آرام می کند ، مند نیست قناعت در زندگی انسان را نسبت به مسائلی که در زندگی از آنها بهره

 .است موفقیت ابتدای امر این

ناعت باعث سکون روحی و عدم ایجاد خصلت ها و حاالت مخرب دنیوی و اخروی همچون حرص و ولع و دنیا طلبی و یا حتی به قولی استرس و ق 

اقتصادی معصومین )علیهما السالم( اصل  فشار خون و سکته و هزاران بیماری امروزی که ناشی از فشارهای روحی و روانی اند می باشد. در سیره

قناعت از مکمل های اصلی بحث کار و تالش برای روزی است. کار و تالش در برابر واگذاری امور به خدا قرار می گیرد و بسیار مورد سفارش 

 تی برای کسب روزی نداردمعصومین )علیهما السالم( بوده است. قناعت مربوط به حوزه مصرف می باشد و منافاتی برای تالش و ممانع

 ساده زیستي -3 

وزهد یکی از فضائل اخالقی است که موردتشویق و ترغیب آیات قرآن و روایات اهل بیت)ع( است. چنانچه در معنای زهد وساده  ساده زیستی

فشاندن بر آن و اکتفاء کردن به قدر ّ محبت دنیا و مال را زهد گویند و آن عبارت است از دل برداشتن از دنیا و آستین  زیستی گفته اند : ضد

 . که تجلی عملیِ آن در زندگی ساده زیستی و قناعت خواهد بود ضرورت از برای حفظ بدن

اما از آنجاکه دلبستگی ، ی از نعمتهای پروردگار زندگی بهتری را برای خویش فراهم سازند ی ساده زیست اگرچه خود می توانند با استفاده انسانها

 «وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَهٌ وَ یُؤْثِرُونَ عَلى فَنْفُسِهِمْ»نیوی ندارند دیگران را بر خود مقدم نموده و خود به اندکی از مال دنیا اکتفاء می کنند.به زخارف د

از حالل دنیا ، ن داردپیامبر اسالم )ص( در توصیف زاهدان می فرماید: زاهد دوست دارد آنچه را که خدا دوست دارد و دشمن دارد آنچه را او دشم

 «ند و به حرام آن اعتنائی ندارد.به حداقل اکتفاء می ک، اجتناب کرده

 .4«وَ مَا الْحَیاهُ الدُّنْیا  ِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ»در قرآن کریم نیز بردوری از دنیا و فریفته نشدن از آن تأکید شده است.

 «رَّنَّکُمُ الْحَیاهُ الدُّنْیاتَغُو ال »زندگی دنیا جز کاالیی فریب دهنده چیزی نیست.
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لکن این بدان معنی نیست که مؤمنین از نعمتهای دنیا بهره مند نشوند و رهبانیت در پیش گیرند؛ زیرا درجای «. زندگی دنیا شما را فریب ندهد»

 3«تِی فَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّ»می فرماید: ، دیگر به سختی با این باور غلط مبارزه کرده

پس آنچه از نظر قرآن « چه کسی زینت های خدا را که برای بندگان آفریده حرام کرده و از صرف روزی حالل منع کرده است.، بگو ای پیامبر

 مذموم است دل بستن به دنیا و بهرمند نساختن دیگران از نعمتهای الهی است.

 گذشت و عفو 

چرا که انسان جایزالخطا است و به غیر از چهارده معصوم)علیهم  د دچار خطاها و لغزش هایى مى شوندخو زندگى در طبعا شوهرى و زن هر

 لکم و ولیصفحوا اال تحبون ان یغفراهلل ولیعفوا»توان مصون از اشتباه و لغزش دانست. به همین جهت قرآن کریم مى فرماید:  السالم( کسى را نمى

البته که  از لغزش هاى دیگران چشم بپوشند آیا دوست نمى دارید که خداوند نیز شما را عفو کند اهلل غفور رحیم؛ آنان شایسته است عفو کنند و

ها کم صبرى زن و شوهر نسبت به یکدیگر است این بگومگو یکى از علل مهم اختالفات خانوادگى عدم تحمل و« خدا آمرزنده و مهربان است.

خرج مى دهند تدریجا  و هر قدر که زن و مرد بیشتر همدیگر را مى شناسند و درک مى کنند و عفو و اغماض به معموال در اول زندگى بیشتر است

نزاع ها فروکش کرده و جاى خود را به مهر و صفا و گذشت مى دهد.امام صادق)علیه السالم( فرمود: هر انسان مسلمانى که خشمگین شود و با 

 سرشار از رضایت و خشنودى خود خواهد نمود. خشم خود را فرو برد خداوند در روز قیامت دل او را، شعله غضب و توانائى بر اعمال آن وجود فوران

سبت بویژه زن و شوهر ن تقویت بنیان خانواده توسل به عفو و گذشت و بردبارى در مقابل خطاهاى اعضاى خانواده آرى بهترین و زیباترین روش در

گذشت را از عادات روزمره خود قرار دهید زیرا که عفو موجب عزت و سربلندى هر  به همدیگر است. رسول خدا)صلى اهلل علیه و آله( فرمود: عفو و

عفو مى  تنها از خطاهاى خود نسبت به همدیگر است پس عفو کنید تا خداوند شما را عزیز و بلندمرتبه گرداند. زنان و مردان مسلمان نه بنده اى

شوهرش این است که او  نسبت به همدیگر اجتناب مى ورزند. پیامبر)صلى اهلل علیه و آله( فرمود: حق زن بر کنند بلکه از ترشروئى و نگاه هاى تند

 ترشروئى و چهره اى گرفته برخورد ننماید بدنش را بپوشاند و هرگز با او با بدخلقى و، را گرسنه نگذارد

 وچکنادیده گرفتن مسایل ک

 ، بر مشکالت اصلی تالش می کنند همیشه دو نفر با تمام نیرو برای غلبه ناپذیر تبدیل شوند. مسائل کوچک می توانند در نهایت به اختالفاتی چاره

 .چیزهای بی اهمیتی که فرصت وخیم تر شدن یافته است ولی سرانجام مشکالت کوچک آنان را مغلوب می سازد ؛

 خانوادهتحكيم   آفات 

 توانند می ضعف و قدرت به  متناسب  یک هر که دارد قرار نهاد مقدس خانواده مانند هر نهاد دیگری در معرض تهدیدها و عوامل آسیب زا فراوان 

فروپاشی و  به نهایت در و عاطفی رهایی، فرزندان تربیت عدم، ناسازگاری ها آشفتگی بروز وموجب دهند قرار تهاجم مورد را نهاد این های ستون

طالق شوند پس بایستی در گام اول این عوامل مورد شناسایی و دقت نظر قرار گیرند و تمامی زوجین نسبت به این موارد آگاهی الزم را کسب 

 نمایند تا در موارد ضروری واکنش مناسب را بروز دهند
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 عدم شناخت و آگاهي به اصول زندگي مشترک -1

پیش ، بی انصافی ها ، عدم آگاهی نسبت به اهداف و انگیزه های ازدواج، عدم شناخت زن و شوهر نسبت به یکدیگردر برخی از خانواده ها به علت 

بنیاد خانواده متزلزل می شود.مهمترین عاملی که موجب آسیب  ، عدم احساس مسئولیت و بی توجهی به اصول اخالقی ، فریبکاری ها، داوری ها

 و اند نشناخته را خانواده تشکیل و ازدواج های هدف که شوهری و زن. است  و انحراف از هدف های ازدواج عدم شناخت، پذیری خانواده می شود

 در مشکل این رفع برای ، کنند می انتخاب هدف کدام به نیل برای را وسیله و روش کدام کنند؟ می حرکت مسیر کدام در، اند کرده فراموش یا

 به دانش و مهارت خود بیفزایید و از این طریق تعادل و سالمت خانواده را حفظ کنید. ، آیین همسرداری و نظایر آنمورد

 سست شدن باورهاي مذهبي -2

 شوهر و زن هرگاه. باشد معنویت فقدان و  اصول اخالقی و  سست شدن باورهای مذهبی، شاید مهمترین عاملی که بنیاد خانواده را تهدید می کند

کانون خانواده را به  خود دست با، است غایب خدا که کنند برخورد ای گونه به یکدیگر غیاب و حضور در و کنند فراموش را خدا، خود روابط در

 . سوی تزلزل و نابودی سوق داده اند

 بی، باشد استوار سودطلبی و گرایی ماده، گرایی مصلحت ، طلبی لذت براساس شوهر و زن روابط بر حاکم باورهای و ها نگرش، ها ارزش که زمانی 

 ، خواهند بود و به مح  بروز موقعیتی خاص مانند بی پولی شکننده و سست بسیار روابط نوع این. شوند می تهی معنویت از انسانی روابط شک

 . کهولت و افزایش سن و نظایر آن از درون متالشی می گردد و با هر بهانه ای از هم می گسلد ، بیماری ، تنگدستی

 صداقت و فریبكاريعدم  -3

 و وعده دادن با و نیست  با همسر خود صادق که شوهری یا زن. نهد می بنیاد را اعتماد  صداقت . جوهر روابط سالم میان زن و شوهر صداقت است

با رفتار خود کانون گرم و صمیمی خانواده را دچار تزلزل می کند. زن و شوهری که از واقعیت ها دور هستند و در  ، زندگی کند خواهد می وعیدها

 مخفی)  حقایق کردن پنهان اوقات گاهی ؟ داشت خواهند موفقی  زندگی زناشویی آیا می توان گفت که ، عالم اوهام و تخیالت زندگی می کنند

 .ببیند آسیب شوهر و زن روابط و شود متزلزل خانواده ارکان شود می موجب(  کاری فریب)  دادن فریب و(  کاری

 بي توجهي به نيازهاي همسروفرزندان -4

 و جسمی نیازهای دارد وظیفه شوهرش یا زن هر بنابراین. باشند می خود همسر نیازهای ارضای صدد در که هستند کسانی  زوج های موفق 

آنها برآید.ارضای نیازها به طریق درست و مطلوب به رشد همه جانبه و ایجاد امنیت روانی زوجین  ارضای مقام در و بشناسد را همسرش روحی

دارد. لذا هرگاه « توجه و احترام » ، «محبت»، «امنیت » برای مثال هر انسانی نیاز به  منجر می شود و در نتیجه سالمت خانواده تأمین می گردد.

 .شود می مختل  هداشت روانی خانوادهب فرد احساس ناامنی روانی می کند و ، این گونه نیازها از طرف همسر تأمین نشود

در کنار هم حضور ، نگاه مهربان به یکدیگر ، فقط به نیازهای زناشویی ختم نمی شود. احترام و پذیرش، بدیهی است توجه به نیازهای همسر

 .و نظایر آن نشانه توجه به نیازهای همسر است ، در فعالیت های مشترک شرکت کردن ، داشتن

  اطرافيان  ناروايدخالت هاي  - 5
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والدین زن یا شوهر موجب شعله ورشدن اختالفات زن و شوهر می گردد و در نهایت به طالق و جدایی منجر  ، دخالت دیگران مانند اقوام و آشنایان

می شوند. گاهی اوقات  می شود. زن یا شوهر به ویژه در اوایل زندگی مشترک توسط دیگران به طور ناشیانه راهنمایی و یا در برخی موارد تحریک

 در. آورند می وجود به را هایی  فرزندانشان مزاحمت ها و آسیب در زندگی مشترک ، مادرشوهر یا پدرشوهر و مادرزن یا پدرزن علیرغم عالقه

ثال مخالفت م برای . گذارند می برجا تأخیری یا آنی گوناگون اثرات عوامل از یک هر و دارند دخالت متعدد عوامل ، خانواده بنیاد انحالل و استحکام

ممکن است در درازمدت سالمت خانواده را تهدید کند و تأثیر خود را  ، به عنوان عامل زمینه ساز ، پدر و مادرِ زن یا شوهر با ازدواج به عمل آمده

 می محسوب انسان  وادث زندگیح پیچیده ترین و محرمانه ترین ، به شکل طالق و جدایی ظاهر سازد. جدایی و طالق در زمره ی حساس ترین

 .گیرد قرار بررسی مورد عاملی چند پدیده یک عنوان به باید و شود

 مسائل اقتصادي و مالي -6

و نظایر آن پایه « مال تو» ، «جهیزیه من» ، «مال من»از این رو به کار بردن عبارت هایی از قبیل  . زندگی زناشویی بر پایه اشتراک بنا شده است

» و بصیر روی این عبارت ها خط بطالن می کشند و آنها را به  ، آگاه ، اشتراک را متزلزل و به تفرقه و جدایی تبدیل می کند. زن و شوهر جوان

 تبدیل می کنند.« مشکل ما» و « مسئله ما » ، «مال ما 

پس از مدتی از هم می گسلد و بنیاد خانواده را متالشی می کند. ، ا شوهر پی ریزی شدهپیوند هایی که بر پایه انگیزه های مادی و ثروث زن ی

این جمله بیانگر آن است که نیازهای مادی انسان در حد « اما دلش خوش باشد.، آدم نان خالی بخورد»قدیمی ها جمله زیبایی را می گفتند که : 

 باال مورد توجه قرارگیرد.اما نیازهای روانی باید در حد ، متوسط تأمین شود

اما مسائل مادی نباید همه ی امور را تحت الشعاع قرار دهد. ، انسان ها نیازهای مادی دارند که باید در حد متعادل ارضاء شود

 را خود ترکمش زندگی  مسائل اقتصادی گرایی تجمل عدم و قناعت، جویی صرفه رعایت با باید شوهر و زن و دارد فراز و نشیب  زناشویی زندگی

 به، ندارید سازش یکدیگر با چرا که شود می سؤال شوهر یا زن از که زمانی و هستند بهانه اقتصادی و مالی مسائل اوقات گاهی. کنند اداره و تنظیم

بدیهی است که این ی کنند. م معرفی جدایی و طالق اصلی عامل را «تفاهم عدم» و «توافق عدم» نهایت در و نمایند می اشاره مسائل گونه این

 هدایت کند.، عامل کلی و مبهم ) عدم توافق ( نمی تواند ما را به سوی شناخت عواملی که سالمت خانواده را تهدید می کنند

 بي بندوباري -7

ن احساسات شوهر یا زن به فرما . هوسرانی و ازدواج مجدد زن یا شوهر است ، عامل دیگری که سبب آسیب زایی خانواده می شود تنوع طلبی

در این شرایط عواملی از قبیل زیبایی و یا  . با زن یا مرد دیگری ارتباط نزدیک برقرار می کند و رابطه خود با همسر قبلی را سست می نماید ، خود

شود روابط زن و ثروت طرف مقابل موجب گرایش به روابطی خارج از چهارچوب خانواده یا بر قراری روابط پنهانی می شود. این وضعیت موجب می 

 بنیاد خانواده سست شود و سرنوشت فرزندان به خطر افتد، شوهر مخدوش گردد

 چشمي  چشم و هم -11
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 کم دست افراد بیشتر و دارد وجود گسترده شکل به زنان خصوص به و مردم میان در که است هایی نابهنجاری  پدیده چشم و هم چشمی از جمله

 احساس، رقابت، تظاهر در بایست می را چشمی هم و چشم اساسی های مولفه  نابهنجاری اجتماعی شده اند. فتار اینگر زمانی یا و موردی در

 .دانست آن مانند و ظاهری و مادی اشکال به آن ارضای و بینی خودکم

با ظواهر بیرونی جبران می چشم و هم چشمی به این معناست که فرد به بلوغ فکری کامل نرسیده است. در واقع چنین فردی ضعف درونی خود را 

 اما در نهایت هیچ گاه راضی نمی شود، کند

 کهتری احساس دلیل به ، کند می چشمی هم و چشم که فردی عدم اعتماد به نفس نقش مؤثری در شکل گیری پدیده چشم و هم چشمی دارد 

به همین  ، سعی می کند به نوعی سرپوشی بر این احساس بگذاردباشد و  بهتر دیگران از ای زمینه یا کار انجام در خواهد می ، دارد که حقارتی و

قلمداد می کند. در حالی که انسان باید به دنبال تأمین نیازهای طبیعی خود باشد و در حد  ، خاطر خود را توانمندتر و بهتر از آنچه که هست

 طبیعی هم برای تأمین آنها تالش کند.

 انتقام گيري و بهانه جویي -11 

 ، «دلخوری ها » طرح مکرر  . بهانه گیری و عیب جویی از مهمترین عوامل آسیب زایی خانواده و روابط زن و شوهر به شمار می آیند، گیری انتقام

ساختمان روابط زناشویی را تهدید و تخریب می کند. بنابراین در مواقع اختالف و خطا سعی کنید همسرتان را عفو کنید  ، نقاط ضعف و نارسایی ها

نسازید و با دیده اغماض به رفتار « کوه» ، «کاه»را زنده نکنید و همچنین سعی کنید به قول معروف از « کهنه قباله ها»؛ نقاط مثبت او را ببینید و 

 هند؟کانون خانواده را در چه وضعیتی قرار می د، راستی زن و شوهری که قصد آزار و اذیت یکدیگر را دارند . و گفتار یکدیگر نگاه کنید

 سلطه گري شوهر یا زن -12

 هرکدام و باشد گری سلطه و جویی سلطه ، مشترک زندگی در زن یا شوهر روش هرگاه. است مشورت و  تفاهم ، آزادی ،  کانون محبت ، خانواده 

به یک فضای استبدادی و نامطلوب تبدیل می شود. در چنین فضایی شوهر  خانواده فضای، کنند تحمیل خانواده اعضای به را خود نظرات بخواهند

اعضای خانواده را تهدید می کنند و یا اجازه صحبت ، امر و نهی می کنند و هنگام بروز یک رفتار نامطلوب، یا زن مرتب به دیگران دستور می دهند

 ، سرکشی ، ازد و اعضای خانواده احساس حقارت می کنند. نتیجه این وضعاین وضعیت سالمت خانواده را به خطر می اند. به دیگران نمی دهند

ده و نافرمانی و لجاجت در رفتار اعضای خانواده خواهد بود. در چنین خانواده ای مشارکت و مشاورت معنا ندارد و شوهر یا زن تنها تصمیم گیرن

 خانواده را متزلزل می کند و موجب بروز ستیزه های خانوادگی می شود. بنیان« زن ساالری» یا « مرد ساالری» در هر صورت  . همه کاره است

 تجمل گرایي -57

هاست. وقتی مال  دوستی است.دنیا زدگی سرآغاز همه زشتی های برجسته دنیاپرستی است و تجمل گرایی نماد بارز مال یکی از جلوه، پرستی مال

شود فرد  گرایی سبب می تجمل ددار ها را از راه کمال باز می شود و انسان ها می اری از لغزشعامل بسی، پرستی گرایید رسید و به مال دوستی به اوج 

فی مصرف  جامعه، طلبی گام نهاده است فی که به کج راهه تجمل جامعه، تر در سطح وسیع، مصرف کند. بدین ترتیب، کند بیشتر از آن چه تولید می

چشم و ، رقابت، گذاری قدرت کافی نخواهد داشت.حسادت دیگر در تولید و سرمایه، منابع و امکانات آنزده خواهد بود؛ یعنی با مصرف شدن بیشتر 

 .گرایی است چشمی و نداشتن هدف در زندگی از عوامل موثر در گرایش افرادبه تجمل هم
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