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یکـی از دغدغه هـای اساسـی دختـران و پسـران جامعـۀ امـروز مـا، ایـن 
اسـت کـه بداننـد آیا به راسـتی تشـکیل خانـواده می تواند منجـر به تأمین 
آرامش آنان شود یا اینکه ازدواج صرفًا منجر به تحمیل مسئولیت های 
جدیـد می شـود و خوشـی های موجـود زندگـی را نیـز سـلب می کنـد؟ ایـن 
نوع تفکر و نگاه به تشکیل خانواده قطعًا نادرست است؛ زیرا به فرمودۀ 

رهبر معظـم انقالب:
»خانـواده محـل آسـایش انسـان اسـت. هیـچ انسـانی بـدون داشـتن 
یـک خانـوادۀ آسـوده و آرام و راحـت، مـزۀ زندگـی و طعـم واقعـی حیـات 

انسـانی را نخواهـد چشـید.« 
امـا نبایـد به راحتـی نیز از کنار دغدغه هـای جوانان عبور کرد. واقعیت 
ایـن اسـت کـه تـرس آنـان ریشـه در مشـاهدۀ عینـی مشـکالت خانواده ها 
در سـطح جامعـه دارد. بـا نگاهـی بـه آمار رسـمی طـالق در جامعه متوجه 
خواهیم شد در صورت بی توجهی و اصالح نکردن نوع روابط و تعامالت 
همسـران، وضعیـت خانـواده در جامعـۀ مـا بحرانی تـر خواهـد شـد. امـا 

به راسـتی ریشـۀ مشـکالت خانواده در چیسـت؟
خداوند متعال انسان ها را از دو جنس زن و مرد آفریده و برای هریک 
ویژگی هایی در نظر گرفته است تا با تکمیل یکدیگر در زندگی مشترک، 
مسیر کمال را طی کنند و با همراهی هم به آرامش حقیقی دست یابند:
ْفٍس َواِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَیْسُکَن ِإَلْیَها(1  ن ّنَ ِذی َخَلَقُکم ِمّ

َ
)ُهَو اّل

 )او خدایی است که شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس 
او قرار داد تا در کنار او آرام گیرد.(

کنار یکدیگر  در این آیه، خداوند متعال هدف از خلقت از زن و مرد در 
را کسب آرامش معرفی کرده است. راهکارهای دستیابی به این آرامش 
نیـز در تعالیـم قـرآن و اهل بیـت؟مهع؟ معرفـی شـده اسـت. پـس می تـوان 

1. اعراف، 189

درآمد



نتیجه گرفت آرامش نداشـتن امروز ما در خانواده، بر اثر مراجعه نکردن ما به این دسـتورهای 
نورانی است. متأسفانه گاه فکر می کنیم فقط دوست داشتن اهل بیت؟امهع؟ برای خوشبختی 
مـا کافـی اسـت؛ در حالـی که سـعادت حقیقـی در گرو محبت اهل بیت؟امهع؟ و عمـل به آموزه ها 
و دسـتورهای آنـان در زمینه هـای مختلـف از جملـه خانـواده اسـت. امـام مهربانی هـا، عالـم 

آل محمـد، حضـرت امام رضـا؟ع؟ در بیانـی عمیق و تکان دهنـده می فرماید:
کنیـد و مبـادا دوسـتی آل محمـد را  »مبـادا اعمـال نیـک را به اتـکای دوسـتی آل محمـد رهـا 
به اتکای اعمال صالح از دست بدهید؛ زیرا هیچ یک از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.« 
در ایـن کتـاب تـالش شـده اسـت گوشـه های کوچکـی از تعالیـم نورانـی اسـالم بـرای داشـتن 
خانواده ای سـالم و باآرامش مطرح شـود. امیدوار اسـت این تالش کوچک موجب خرسـندی 
قلـب نازنیـن ولی نعمتمان، علی بن موسـی الرضا؟ع؟ شـود و تأثیر مثبتـی بر زندگی دوسـتداران 

حضرتش بگـذارد.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی 
آستان قدس رضوی







  

قبـل از پرداختـن بـه ویژگی هـای مـرد نمونـه در تعامـل بـا همسـر و فرزنـدان، بایـد بـه 
کـه بـدون تعییـن  چرایـی تشـکیل خانـواده نگاهـی ویـژه بینداریـم. حقیقـت ایـن اسـت 
دالیـل و اهـداف ارزشـمند انجـام دادن هـر کار، میـزان تحمـل و پایـداری بـرای موفقیت در 
آن کار، چشمگیر نخواهد بود. در واقع با مشخص شدن چرایی یک کار، توان تحمل هر 
چگونگی در شما ایجاد خواهد شد. پس برای بهبود روابط و توسعۀ ارتباطات در محیط 
خانواده، ابتدا باید ارزشمندی تشکیل خانواده را تبیین و سپس راهکارهای عملی آن را 

ارائـه کنیم.

  افزایش سرعت در مسیر حرکت به سمت کمال
هدف از خلقت انسان رشد و کمال او در سایه سار بندگی خداوند است:

 ِلَیْعُبُدوِن(1
َّ

نَس ِإال ِ
ْ

)َو َما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو ال

)مـن جـن و انـس را نیافریـدم، مگـر برای اینکه عبادتم کننـد ]و از این راه، تکامل یابند 

1. ذاریات، ۵۶، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.



[11]

گر در مسـیر بندگـی، بتوانیـم یـاری همـراه و با هدفی یکسـان و  و بـه مـن نزدیـک شـوند.[(ا
کنار خود داشـته باشـیم، می توانیم با سـرعتی مضاعف به سـمت این  صفاتی مکمل، در 
کنیم. اولین و مهم ترین دلیل تشـکیل خانواده، انتخاب یک همراه برای  هدف حرکت 
حرکـت به سـمت رشـد و کمـال اسـت. حرکـت انفـرادی در مسـیر بندگـی، نمی توانـد ضامن 
موفقیـت در ایـن مسـیر باشـد. بـه یـاد داشـته باشـیم خلقـت انسـان به صـورت زوج و بـا دو 
جنسـیت، از نشـانه های عظمت خداوند یکتاسـت که در صورت قدرشناسی این نعمت، 

منجر به کسـب آرامش و تسـکین می شـود:
َتْسُکُنوا ِإَلْیَها...(1 ْزَواًجا ِلّ

َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلُکم ِمّ

َ
)َو ِمْن آَیاِتِه أ

)و از نشـانه های اوسـت اینکـه همسـرانی از جنـس خودتـان بـرای شـما آفریـد تـا در کنـار 
آنـان آرامـش یابیـد... .(

خلقـت انسـان به صـورت زوج، نعمتی اسـت بـزرگ از نعمت های خداوند کـه در صورت 
شناخت و تعامل صحیح، منجر به موفقیت در مسیر بندگی خواهد شد. به همین جهت 

است که رحمت عالمیان، محمد مصطفی؟ص؟، می فرماید:
»همسر سازگار، کمک مرد در دین اوست.«2

کامـل و بـر اسـاس معیارهـای صحیـح صـورت پذیـرد، انسـان را  گـر بـا شـناخت  ازدواج ا
بـه منزلـگاه قـرب الهـی می رسـاند. صفـات و ویژگی هـای متفـاوت زنـان و مـردان کـه آنـان 
را بـه جنـس مکمـل یکدیگـر تبدیـل کـرده اسـت، می توانـد سـرعت رشـد و بندگـی آدمـی  را 
دوصدچندان کند. این اسـت حکمت این فرمایش آسـمانی رسـول گرامی  اسـالم؟ص؟ که 

فرمود:
»هرکسـی را کـه خداونـد زنـی شایسـته دهـد، در نیمـی  از دینش کمک کرده اسـت. پس 

در نیمـۀ دوم، پـروای الهی پیشـه کند.«3
پـس بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف ارزشـمند، بایـد در انتخـاب همسـر شایسـته نهایت 

دقـت را بکنیـم تـا یـار و یـاور مـا در مسـیر بندگـی باشـد.

  کسب آرامش
کـه گفتیـم، طبـق وعـدۀ الهـی، ازدواِج مبتنـی بـر شـناخت صحیـح و تعامـل  همـان طـور 

1. روم، 21.
2. الفردوس، ج2، ص3۰1، حدیث 33۶۸.

کنز العمال، ج1۶، ص2۷3، حدیث ۴۴۴2۰.  .3
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شایسـته، منجـر بـه کسـب آرامـش خواهـد شـد. بـدون شـک آرامـش بزرگ ترین گمشـدۀ 
امـروز بشـر اسـت کـه تنهـا راه کسـب آن، حضـور در مسـیر بندگـی و حرکِت مطابـق الگوی 

صحیـح اسـالمی  اسـت. آرامـش حقیقـی در جـوار رحمـت الهـی متبلـور می شـود:
ـِه َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوُب(1

َ
 ِبِذْکِر الّل

َ
ال

َ
)أ

و صدالبتـه خداونـد متعـال در کنـار یاد خود، راهکارهای عملیاتی را نیز برای تسـکین 
و آرامـش بیشـتر روح انسـان قـرار داده اسـت کـه یکـی از ایـن راهکارهـا، تعامل صحیح با 

جنـس مکمـل اسـت؛ لـذا خداوند متعـال هـدف ازدواج را آرامش معرفـی می فرماید:
َتْسُکُنوا ِإَلْیَها(2 )ِلّ

  اجتناب از خطا و گناه
کـه در وجـود انسـان قـرار داده اسـت، پاسـخی  بـا هـر نیـازی  خـدای متعـال متناسـب 
مناسـب نیـز در محیـط بیـرون قـرار داده و انسـان ها را بـه پاسـخ گویی شایسـته بـه ایـن 
کـه نیازهـای بـدون  کـرده اسـت. در واقـع حکمـت الهـی اقتضـا می کنـد  نیازهـا، دعـوت 
کـه خداونـد در وجـود  پاسـخ را در وجـود مخلوقـات قـرار ندهـد. یکـی از نیازهـای غریـزی 
آدمی  قرار داده اسـت، نیازهای جنسـی اسـت. خدای حکیم قادر متعال پاسـخ این نیاز 
بشر را در ازدواج قرار داده است. انسان با ازدواج، عالوه بر تأمین نیازهای جنسی خود، 
امنیـت و آرامـش را بـرای خـود و دیگـران بـه ارمغـان مـی آورد. بـدون شـک پاسـخ گویی 
بـدون مـرز و قانـون بـه ایـن نیـاز، منجـر بـه فسـاد اخالقـی و اجتماعی می شـود و آسـایش 
و امنیـت اجتمـاع را بـا مخاطـره مواجـه می کنـد. ایـن یکـی دیگـر از دالیـل ایـن فرمایـش 

کـرم؟ص؟ اسـت: پیامبـر ا
»هرکـس ازدواج کنـد، نصـف ایمـان را به دسـت آورده اسـت؛ پـس در نیمۀ دیگر آن باید 

تقوای الهی پیشـه کند.«3
کـه اعمـال مـرد متأهـل بسـیار ارزشـمندتر از فـرد مجـرد  شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـه ازدواج نکـرده اسـت، بیشـتر در معـرض خطـا و فسـاد قـرار  اسـت. در واقـع مـردی 
می گیـرد و ممکـن اسـت هـر لحظـه هیجانات ناشـی از غرایـزش تأمین نشـود. در نتیجه 
صعـود معنـوی اش را از بیـن می  بـرد و گام هـای رفته تا ملکوت را یک به یک به عقب باز 

1 . رعد، 2۸.

2 . روم، 2۵.
3 . میزان الحکمة، ج۵، ص۸3.
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می گـردد؛ لـذا پیامبـر مهربانی هـا حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟ فرمودنـد:
»متأهل خفته، نزد خداوند بهتر از مجرد روزه دار شب زنده دار است.«1

  تأمین غریزۀ مهرورزی
انسـان موجـودی اسـت مهـرورز، دوسـت دارد دوسـت داشـته شـود و دیگـران را دوسـت 
بـدارد. ازدواج راه تأمیـن و تسـکین ایـن نیـاز فطـری و متعالـی انسـانی اسـت. در ازدواج، 
آنـان  و  می شـود  فراهـم  پسـر  و  دختـر  بـرای  احساسـات  بـروز  و  دوست داشـتن  فرصـت 
کنند؛ لذا خداوند متعال می فرماید: می توانند نیاز به محبت را در فضایی سـالم تأمین 

ًة َو َرْحَمًة(2
َ

َوّد )َو َجَعَل َبْیَنُکم ّمَ

  تربیت فرزندان صالح و گسترش آرمان تولید
بـدون شـک یکـی دیگـر از اهـداف ارزشـمند تشـکیل خانـواده، تربیـت فرزنـدان صالـح و 
ک اسـت؛ فرزندانـی کـه در صـورت تربیـت صحیح، سـالمت و بقای جامعـه را تضمین  پـا
کننـد و آرمـان توحیـد و کلمـۀ »ال الـه  اال  اهلل« را تـداوم بخشـند. قطعـًا تربیـت فرزند صالح 
از ارزشـمندترین اعمالـی اسـت کـه هـر مـرد و زن مسـلمان می توانـد بـه آن همـت گمـارد. 

پیامبـر رحمـت؟ص؟ می فرماینـد:
»چه چیـزی مانـع می شـود کـه انسـان مؤمـن ازدواج کنـد؟ شـاید خداونـد بـه او فرزندانی 

روزی کنـد کـه زمیـن را از ال الـه  اال  اهلل سـنگین کننـد.«3
دالیل ذکرشـده، گوشـه ای از اهداف ارزشـمند تشکیل خانواده است. در واقع به دلیل 
وجود همین اهداف عالی و ارزشمند است که در فرموده های معصومان؟مهع؟به ازدواج 
کیـدی فـراوان شـده اسـت. پیامبـر خـدا محمـد مصطفـی؟ص؟  مـردان و زنـان مجـرد تأ

فرمودند:
کـه  کـه مـرد متأهـل می خوانـد، برتـر از عبـادت مـرد مجـردی اسـت  »دو رکعـت نمـازی 

شـبش را بـه عبـادت می گذارنـد و روزش را بـه روزه داری.«۴

1. مجلسی، بحار االنوار، ج1۰3، ص221، حدیث 2۵.
2. روم، 21.

3. وسائل الشیعة، ج1۴، ص3، حدیث 3.
کافی، ج۵، ص311، حدیث ۶. 4. اصول 
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موانع ازدواج
  نگرانی از تأمین اقتصاد خانواده

با کاوشی مختصر در جامعۀ امروز، با مردان زیادی مواجه خواهیم شد که از ترس مخارج 
ازدواج و همسـرداری، از ایـن وظیفـه و مسـئولیت دینـی و اجتماعـی خود، سـر باز می زنند. 
در واقـع ایـن افـراد، نگـران تنگ دسـتی بـوده، از مشـکالت مالـی پـس از ازدواج هراسـان 
هسـتند. بایـد بـه ایـن مـردان یادآور شـد که خداوند متعـال در کالم خود به انسـان ها برای 

تأمیـن مالی تشـکیل خانـواده، وعدۀ قطعی داده اسـت:
ـُه 

َ
اِلِحیَن ِمْن ِعَباِدُکْم َو ِإَماِئُکْم ِإن َیُکوُنوا ُفَقَراَء ُیْغِنِهُم الّل َیاَمی ِمنُکْم َو الّصَ

َ ْ
نِکُحوا ال

َ
)َو أ

ـُه َواِسٌع َعِلیٌم(1
َ
ِمن َفْضِلِه َو الّل

گـر  ا دهیـد.  همسـر  را  درسـتکارتان  کنیـزان  و  غالمـان  و  بی همسـر  زنـان  و  )مـردان 
کـرد و خداونـد  تنگ دسـت هسـتند، خداونـد آن هـا را به  فضـل خویـش بی نیـاز خواهـد 

داناسـت.( گشایشـگر 
ایـن آیـه وعـدۀ قطعـی خداونـد برای تأمیـن هزینه هـای ضـروری ازدواج اسـت. خداوند 
کیـد می فرمایـد تنگ دسـتان را از فضـل خویـش روزی خواهـد داد و تمکـن الزم بـرای  تأ
ازدواج آنـان را تأمیـن خواهـد کـرد. بـه بخشـش فزون تـر و بیشـتر از حـد »فضـل« می گوینـد 
کـه بـر اسـاس لطـف اسـت و اعطاکننـده، بـدون داشـتن وظیفـه یـا اسـتحقاق قبلـی طـرف 
اسـاس  بـر  خداونـد  ازدواج،  خصـوص  در  نیسـت  قـرار  پـس  می بخشـد.2  او  بـه  مقابـل، 
حسـاب و کتاب های عادی و اسـتحقاق ما بخششـی کند؛ بلکه لطف او بر اسـاس فضل و 

کـرم؟ص؟ در خصـوص ایـن آیـۀ شـریفه می فرمایـد: بـدون حسـاب اسـت. پیامبـر ا

٣    :������ �� 
واقعیت این اسـت که تأمین هزینه های اصلی و اساسـی ازدواج بر عهدۀ خداوند اسـت 
گـر مخـارج غیرضـروری کـه ریشـه در سـنت های غلـط و اسـراف و تقلیـد از دیگـران دارد،  و ا
حـذف شـود، مانعـی بـرای ازدواج وجـود نخواهـد داشـت. پـس شایسـته اسـت بـا مدیریت 

صحیـح بـر مخـارج ازدواج، راه عمـل بـه ایـن توصیۀ دینی را هموارتر سـازیم.

1. نور، 32.
کار مــی رود. هــر عطیــه و  کــه بیشــتر در امــور پســندیده بــه  2. فضــل بــه فزونــی و زیادتــی. مقــدار زائــد از حــد متوســط 

کــه بــر معطــی الزم نباشــد، فضــل می گوینــد )مفــردات، ص3۴3(. احســانی را 
3. کافی، ج۵، ص331، حدیث ۵، از محمدبن جعفر از پدرش امام صادق، از پدرانش.

«���� از ��س ���� ��ن ازدواج ����، �� ��او�� ���ن �� ��ده ا��. ����� ��او�� 
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  فرار از مسئولیت
یکی دیگر از دالیل مهمی  که مانع از ازدواج مردان می شود، فرار از قبول مسئولیت است. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه هیـچ رشـدی در شـخصیت انسـان بدون قبول مسـئولیت محقق 
نمی شـود. بـا قبـول مسـئولیت ها و تحمـل مشـکالت و مدیریـت آن هـا، گوهـر وجـود آدمی  
استخراج می شود و توانایی های بالقوۀ او، در عمل ظاهر و منجر به کسب موفقیت های 
بیشـتر در حوزه هـای مختلـف زندگـی فـردی و اجتماعی می شـود. این، مضمون فرمایش 

زیبای امیرمؤمنان علی؟ع؟ اسـت:
»فی تقلب االحوال علم جواهر الرجال.«1

)در دگرگونی حاالت، گوهرهای مردان شناخته می شود.(
پـس شایسـته اسـت جوانـان به دنبـال کسـب زمینه هـا و آمادگی هـای الزم بـرای ازدواج 
که از حقوق اساسـی فرزندان  کنند  باشـد و بزرگان نیز اسـباب ازدواج فرزندان خود را مهیا 

بـر پـدر، بـه  ازدواج  درآوردن آن هاسـت.2

1. نهج البالغه، حکمت 21۷.
2. از حقــوق فرزنــد بــر پــدرش ایــن ســه چیــز اســت: نــام نیکــو بــر او بپســندد، بــه او ســواد و قــرآن بیامــوزد و هنگامــی 
 کــه بالــغ شــد، او را همســر دهــد. )مــکارم االخــالق، ج1، ص۴۷۴، حدیــث 1۶2۷(. بــرای توضیحــات بیشــتر نــک: 

فصــل ضــرورت و اهمیــت فرزنــدآوری.







پـس از بررسـی ضـرورت تشـکیل خانـواده و نگاهـی بـه اهـداف عالـی ازدواج، الزم اسـت 
نگاهـی دقیـق بـه نقـش مـردان در نهـاد خانـواده بیندازیـم و ابعـاد مختلـف نقـش مـرد 
کـه انسـان را بـا ویژگی هـای  کنیـم. خداونـد متعـال  را در خانـوادۀ سـالم و بهنجـار بررسـی 
منحصر به فرد خلق کرده اسـت، بر اسـاس توانمندی ها و ویژگی های او، وظایفی را نیز بر 
عهده اش قرار داده و او را به انجام دادن شایستۀ این وظایف مکلف کرده است. خداوند 

متعـال مـردان را رهبـر نهـاد خانـواده معرفـی کـرده و فرمـوده اسـت:
َساء...(1 اُموَن َعَلی الِنّ َجاُل َقّوَ )الِرّ

)مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند... .(
کلمۀ  در این آیۀ شریفه، خداوند متعال جایگاه مردان در خانواده را تبیین می فرماید. 
»الرجـال« بـا الـف  و  الم در ایـن آیـه اشـاره بـه جنـس مـردان دارد و نه خود مرد؛ یعنی جنس 
مـرد قـوام زن اسـت. کلمـۀ »قـّوام« ازمـادۀ قیـام و َقـَوَم، بر وزن فّعال و صیغۀ مبالغه اسـت. 
در واقع قوام کسی است که مسئولیتی را قبول کرده است و توانایی این را دارد که بازوی 
فرد دیگری را هم بگیرد و او را هم در کنار خودش بلند کند و ایستاده نگاه دارد.2 خداوند 

1. نساء، 3۴.
کریم، ص133. 2. زن از منظر قرآن 
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متعـال در ایـن آیـه، مسـئولیت اقتصـادی و امنیتـی و اخالقی مـرد و نظام خانـواده را متذکر 
می شـود. از نـگاه قـرآن، مـردان از نظـر تأمیـن نیازهـای اقتصـادی و حفـظ امنیـت اخالقـی 
خانـواده، قـوام هسـتند و بایـد حافـظ و برپانگهدارنـدۀ شـخصیت و حیثیـت همسرشـان 
باشـند. در حقیقـت، مسـئولیت های اجتماعـی در جامعـه بـر اسـاس توانایی هـای افـراد 
تقسـیم شـده اسـت و تفویـض یـک مسـئولیت بـه کسـی، نشـان دهندۀ برتـری او نیسـت؛ 
بلکـه خداونـد حکیـم، بـر اسـاس ویژگی هـای افـراد، وظایفـی را بـه آنـان تفویـض می کنـد. 
نحـوۀ انجـام دادن شایسـتۀ مسـئولیت اسـت که ارزشـمندی فرد را تعییـن می کند. پیامبر 

کـرم؟ص؟ در خصـوص مسـئولیت های موجـود در جامعـه و خانـواده می فرمایـد: ا
کـه به گونـه ای سرپرسـت هسـتید، دربـارۀ زیردسـتانتان بازخواسـت  »هریـک از شـما 
می شوید. مرد، سرپرست خانوادۀ خویش است و دربارۀ آن ها از او بازخواست می شود.«1

پس به خاطر داشته باشید:
تفویض مسئولیت نشان دهندۀ فضیلت افراد نیست؛ بلکه انجام دادن شایستۀ 

وظایف است که ارزشمندی انسان ها را مشخص می کند.

و  فـرد فزون تـر می شـود  از  نیـز  توقعـات  افزایـش مسـئولیت ها،  بـا  اسـالمی   در جامعـۀ 
پاسـخ گویی او بایـد بیشـتر باشـد؛ لـذا مدیریـت مـرد، مسـئولیت سـنگین حفـظ و مراقبـت 
گذاشـته اسـت. بـر همیـن اسـاس، مـردان بایـد بسـیار مراقـب  از خانـواده را بـر عهـدۀ او 
الهـی دچـار نشـوند.  بـه عقوبـت  تـا  انجـام دهنـد  را به درسـتی  کـه وظیفـۀ خـود  باشـند 
امام صادق  ؟ع؟می فرماید: »بخشـایش خدا بر آن بنده  ای اسـت که با همسـرش به نیکی 
کـه خداونـد زمـام او را در دسـت وی نهـاده و او را سرپرسـت آن زن قـرار  رفتـار می کنـد؛ چرا

اسـت.«2 داده 

  اصالح نگرش؛ اصالح زندگی
شـاید بسـیاری از مردان با شـنیدن این آیه و بدون تدّبر عمیق در معنای آن، گمان کنند 
مـردان برتـری ذاتـی بـر زنـان دارنـد؛ لـذا حق دارند به هر شـکل و روشـی با همسـر خود رفتار 
کنند. به دلیل همین تفکر غلط اسـت که متأسـفانه برخی مردان اجازۀ ظلم به همسـران 

را به خـود داده اند.

کودک، ص13۶. 1.  حکمت نامۀ 
2. کتاب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۴۴3، حدیث ۴۵3۷؛ وسائل الشیعة، ج1۴، ص22، حدیث ۵.
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  وظایف مدیریتی مردان
گذاری مسـئولیت حفظ  همان طور که گفتیم، اعطای حق مدیریت به مردان، همراه وا
کیان خانواده است؛ پس مردان برای انجام دادن شایستۀ وظایف خود باید ویژگی های 
خاصـی را در خـود پـرورش دهنـد. مثال هـای فراوانـی بـرای ایـن موضـوع در زندگـی روزمرۀ 
کارخانـه ای، کسـی مدیـر بخـش فنـی انتخـاب  کـه در  کرده ایـم. هنگامـی   خـود مشـاهده 

می شـود، بایـد صفـات و ویژگی هـا و توانمندی هایـی را در خـود ایجـاد یـا تقویت کند.
ابتـدا بایـد بـا الفبـای مدیریـت آشـنا شـود و رمـز و راز مدیـر موفـق را فـرا گیـرد. سـپس باید 
اطالعات کافی از کارخانه به دسـت آورد؛ شـامل نوع و میزان تولیدات، تعداد دسـتگاه ها، 
گـردش، بـازار فـروش و... . همچنیـن بـا خواسـته ها و  کارگـران، میـزان سـرمایۀ در  تعـداد 
نیازهـای مدیـران و صاحبـان کارخانـه آشـنا شـود. بعـد بایـد بتوانـد اعتماد کارفرمـا را جلب 
کنـد و توانمندی هـای خـود را بـرای رهبـری آن بخـش بـه آنـان اثبـات کنـد. در پایـان بایـد 
به دنبـال کسـب نتایـج مثبـت و مـد نظـر باشـد. ایـن فـرد نمی توانـد توقـع داشـته باشـد بـا 
انجام دادن خطاهای مکرر و متعدد و اتخاذ تصمیم های اشتباه، همچنان مسئولیتش 

در کارخانـه حفـظ شـود و تمامـی  عوامـل و کارگـران بـه دسـتورهای او توجـه کنند.
از  حسـاس تری  بسـیار  وضعیـت  خانـواده،  موفـق  مدیریـت  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
مدیریـت فضایـی اقتصـادی دارد. افـراد تحـت مسـئولیت مـا در کارخانه، به سـبب کسـب 
کننـد. در واقـع  درآمـد و تأمیـن زندگـی خـود، راحت تـر می تواننـد خطاهـای مـا را تحمـل 
آن هـا مـا را به خاطـر خودمـان انتخاب نکرده اند؛ بلکه به سـبب قوانین و مقـرارت موجود، 
مجبور به تحمل ما هسـتند! اما به یاد داشـته باشـیم نهاد مقدس خانواده بر اسـاس مهر 
و محبت و عطوفت بنا شـده اسـت و همسـرمان، به واسـطۀ ویژگی های مثبت ما، همراه 
و هم سـفرمان در مسـیر زندگی شـده اسـت. پس باید اواًل روش ها و راهکارهای مدیریت و 
رهبری نهاد خانواده را به خوبی فرا بگیریم. ثانیًا باید با نیازها و خواسته ها و ویژگی های 
اعضـای خانـواده آشـنا شـویم و تـالش خـود را بـرای تأمیـن نیازهـای آنـان بـه  کار بگیریـم. 
همچنیـن نیازهـای روحـی آنـان را به درسـتی شناسـایی کنیـم و رفتار شایسـته ای بـا آن ها 
بکنیـم. در نهایـت بـرای رشـد و تعالـی و پیشـبرد مادی و معنـوی خانوادۀ خود بـا تمام قوا 
تالش کنیم. باید همیشه مراقب باشیم حرمت ها و محبت های موجود در خانواده را در 

هـر موقعیتـی حفـظ کنیـم تـا اصـل و اسـاس خانـوادۀ ما بـا تزلزل مواجه نشـود.
بـا رعایـت تمـام ایـن نـکات می توانیـم اعتمـاد همسـر و فرزنـدان خویـش را جلـب کنیم. 
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گاه و عاقـل و قدرتمنـد اعتمـاد نداشـته باشـند،  تـا زمانـی کـه آنـان بـه مـا به عنـوان مـردی آ
نمی توانند به خوبی با ما تعامل کرده، ما را به عنوان مدیر قبول کنند. پس برای موفقیت 
در مدیریـت خانـواده، بایـد قبـل از هرچیـز، اعتماد اعضای خانـواده را جلب کنیم. اعضای 
خانواده باید ما را فردی معتمد و دلسـوز بشناسـند تا تمکین در برابر خواسـته های ما برای 
آنان لذت بخش باشد. رفتار مرد در خانواده باید به گونه ای باشد که دیگران کوچک ترین 
تردیدی در دلسوزی و لیاقت او برای مدیریت بر سرنوشت خود نداشته باشند. در غیر این 

صـورت، مـرد نمی توانـد همسـر خود را متقاعد کند تا مدیریـت او را قبول کند.
حتـی زنانـی کـه به دلیـل پایبنـدی بـه دسـتورهای دیـن، خـود را بـه همراهـی و اطاعـت 
بـه  هیـچ عنـوان  از وضعیـت خـود  و  ناراحـت هسـتند  از درون  از شـوهر ملـزم می کننـد، 
راضـی نخواهنـد بـود و به نوعـی، نیازهـای روحـی آنـان تأمیـن نخواهـد شـد. بـا نگاهـی 
کـه آن هـا نه تنهـا از مدیریـت مـرد ناراحـت  بـه ویژگی هـای روحـی زنـان متوجـه می شـویم 
نخواهنـد شـد، بلکـه همیشـه به دنبـال حامی  قابل اعتماد و قابل اتکا هسـتند تـا به راحتی 

کننـد و وجـود خـود را ماالمـال از آرامـش سـازند. در بحران هـای زندگـی بـه او تکیـه 
کـه مـا را در مسـیر جلـب  کنیـم  پـس الزم اسـت در ایـن بخـش، راهکارهایـی را معرفـی 

اعتمـاد خانـواده یـاری می کنـد.

راهکارهای اعتمادسازی در خانواده
  صداقت

بـدون شـک اولیـن و مهم تریـن رکـن جلـب اعتمـاد دیگـران صداقت اسـت. بدون داشـتن 
کـرده، بـاور  صداقـت نمی توانیـم انتظـار داشـته باشـیم دیگـران بـه حرف هـای مـا اعتمـاد 
کننـد دلسـوز و خیرخـواه آنـان هسـتیم. نه تنها در خانـواده، بلکه برای موفقیـت در هریک 
از عرصه هـای اجتماعـی، بایـد صداقـت خـود را بـه دیگـران اثبـات کنیـم. در ایـن صـورت 
اسـت کـه آن هـا مـا را عضـوی از اعضـای خـود قبول می کننـد و از همراهی مـا لذت خواهند 
بـرد. رعایـت اصـل صداقـت در زندگـی اجتماعـی و به خصـوص در روابـط خانوادگـی بسـیار 
کید  ضـروری و مهـم اسـت و در تعالیـم نورانـی انـوار مقدس معصومان؟مهع؟بسـیار بـه آن تأ

شـده اسـت. امام باقـر؟ع؟ در کالمی کوتـاه و شـیوا، هشـدار جـدی بـه مؤمنـان داده اسـت:
»به یقین دروغ ویران کنندۀ ایمان است.«1

کافی، ج۴، ص۵۸، حدیث 2۶۷۵(. 1. »اّن الکذب هو خراب االیمان.« )اصول 
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دروغ نه تنهـا روابـط اجتماعـی و خانوادگـی را ویران می سـازد، بلکه رابطۀ انسـان با خدا 
را نیـز مخـدوش می کنـد. برخـی اوقات در سـطح جامعه یا در جریان مشـاوره ها، بـا افرادی 
روبه رو می شـویم که دروغ گفتن را نوعی شـوخی می دانند و احسـاس می کنند با این رفتار 
غلـط می تواننـد نشـاط و سـرزندگی را بـرای خانوادۀ خود به ارمغـان بیاورند؛ غافل از اینکه 
گـر بـرای شـوخی هـم باشـد و سـریعًا به صداقت نداشـتن و شـوخی بودن حرف  دروغ حتـی ا
خـود اعتـراف کنیـم، بـه اعتمـاد دیگـران بـه خـود و صداقتمـان در بیـن مخاطبـان لطمـه 
زده ایـم. مـوالی متقیـان، امیرمؤمنان علـی؟ع؟ در کالمی  قاطع، از آسـیب های دروغ های 

شـوخی و جدی، پرده برداشـته اسـت:
کنـد؛ چـه شـوخی باشـد، چـه  »بنـده طعـم ایمـان را نمی چشـد تـا اینکـه دروغ را تـرک 

جـدی.«1
طبـق ایـن فرمایـش حضـرت، دروغ هـای گاه وبیـگاه شـوخی یـا جـدی، ایمـان را از قلـب 
گـر  و جـان انسـان دور می کنـد؛ گویـی کـه هرگـز حتـی طعـم آن را نیـز نچشـیده اسـت. پـس ا
می خواهیـم همچـون رهبـری مقتـدر، سـکان هدایـت خانـوادۀ خـود را در دسـت بگیریـم و 
کنـد، مراقـب تک تـک  همسـرمان بـا افتخـار و خشـنودی، مدیریـت و رهبـری مـا را قبـول 
واژگان خود باشیم. تا از صداقت کالم خود اطمینان حاصل نکرده ایم، از گفتن آن پرهیز 

کنیم.

   امانت داری
گاه باید آن را در خانوادۀ خود رعایت کند، امانت داری  دومین نکته ای که مرد مؤمن و آ
است. امانت داری یکی دیگر از ارزش های دینی است که رعایت آن در تمام عرصه های 
زندگـی اجتماعـی بـرای تمامـی  انسـان ها ضـروری اسـت. در واقـع بقـای نظـام اجتماعـی 
بدون رعایت اصل امانت داری امکان پذیر نیست. امانت داری یکی از مؤلفه های اصلی 
و اساسـی هرکسـی اسـت کـه می خواهـد در یـک مجموعـه یـا گـروه تأثیرگـذار باشـد و بتواند 
حرکـت مهمـی  در آن جمـع و گـروه ایجـاد کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که امام صـادق؟ع؟ 

فرمود:
»خداونـد عزوجـل هیـچ پیامبـری را جـز بـا راسـت گویی و امانـت داری در برابـر نیکـوکار و 

کافی، ص۶۰، حدیث ۲۶۸۲(. 1. »ال یجد عبٌد طعم االیمان حتی یترک الکذب هزله و جده.« )اصول 
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بـدکار، مبعـوث نکرده اسـت.«1
برای تحکیم خانواده، اعضا و به ویژه رهبر آن، باید دربارۀ امانت های یکدیگر نهایت 
مراقبت را بکنند و هیچ بهانه ای را برای کوتاهی کردن در این زمینه نپذیرند. حساسیت 
ایـن مطلـب تـا جایی اسـت کـه از دیدگاه امام صادق؟ع؟ برای تشـخیص ایمان یک فرد، 
نگاه کـردن بـه انجـام دادن واجبـات ضـروری دین مثـل نمـاز و روزه کفایت نمی کند؛ بلکه 
حتمـًا برای تشـخیص شایسـتگی افـراد باید به میـزان امانـت داری و صداقـت آن ها توجه 

ویژه ای شـود؛ لـذا حضرت فرمود:
کـه انسـان ها بـه نمـاز و روزه شـیفته  »بـه نمـاز و روزۀ مـردم فریـب نخوریـد. چـه بسـیار 
گـر آن کارهـا را ترک کنند، به هراس می افتند. بلکـه از ایمان آن ها  می شـوند تـا جایـی کـه ا

گاه شـوید.«2 بـا راسـت گویی و امانـت داری آ
حـال بایـد مصادیـق امانـت در محیـط خانه را بررسـی کنیـم تا بتوانیـم از فرمایش های 
ذکر شـدۀ معصومان؟مهع؟بهـرۀ بیشـتری ببریـم و بـرای امانـت داری شایسـته، برنامه ریزی 

الزم را انجـام دهیـم.

  همسر
اولیـن و مهم تریـن امانـت در زندگـی مشـترک، همسـر ماسـت. همسـر مـا به عنـوان امانـت 
کمـال را  گذاشـته اسـت تـا بتوانیـم به کمـک یکدیگـر، پله هـای  الهـی پـا بـه زندگی مـان 
یک به یـک طـی کنیـم. بـرای مردان به عنوان قـوام زندگی، مراقبت و محافظت از جسـم 
و جان همسـر، وظیفه ای بسـیار مهم به شـمار می آید. این نگاهی اسـت که در آموزه های 
اصیل اسالمی به زن وجود دارد: او را امانت الهی در نزد شوهر دانسته، رعایت حقوق او را 
کرم؟ص؟ در حدیثی گران سنگ، خبری را از فرشتۀ وحی  بر شوهر واجب می داند. پیامبر ا

جبرئیـل امین نقـل می فرماید کـه می گوید:
»ای محمد، پروای الهی پیشـه کنید و با زنان مهربان باشـید؛ زیرا آنان در اختیار شـما 

هسـتند و آن هـا را از خداونـد به امانت گرفته ایـد... .«3
با همین نگاه زیبا به جایگاه زن در خانواده است که خاطرات بسیاری از محبت های 

کافــی، ج3،  ــر و الفاجــر.« )اصــول  ــی الّب ــة ال ــًا إال بصــدق الحدیــث و أداء المان ــم یبعــث نبی 1. »اّن اهلل عــّز و جــل ل
ص21۰، حدیــث 1۷۶2(.

کافی، ج3، ص21۰، حدیث 1۷۶3. 2. اصول 
3. مستدرک الوسائل، ج12، ص2۵2، حدیث 1۶۶2۷.
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�
امام سـجاد؟ع؟ در رسـالۀ حقـوق خـود در بیـان حقـوق همسـر، او را مایـۀ تسـکین و آرامش 
می شناسـد و از همسـر با عنوان نعمت الهی یاد می کند و به تکریم او و مهربانی و شـفقت 

با او دسـتور می دهد:
»و امـا حـق زنـت ایـن اسـت کـه بدانـی خداونـد متعـال او را مایـۀ آرامش و همدلـی تو قرار 
داده اسـت. پـس بایـد بدانـی کـه ایـن نعمتی اسـت از جانب خدا. پـس او را گرامی بـدار و با 

او نرم خـو بـاش.«1

   فرزندان
از فرزنـدان نیـز می تـوان به عنوان امانت های الهی در دسـت پـدر و مادر یاد کرد. به همین 
سـبب اسـت کـه والدیـن بایـد در رعایـت حقـوق آنـان کوشـا باشـند و سـعی کننـد نـام نیکـو 
بـرای آنـان انتخـاب کننـد، قـرآن بـه آنان تعلیم دهنـد و در زمان مناسـب آنان را بـه ازدواج 
درآورنـد. مـردی می توانـد به عنـوان رهبـر، به راسـتی خانوادۀ خود را به سـمت خوشـبختی 
هدایت کند که با رعایت حقوق همسـر و فرزندان خود و مراقب شایسـته از آنان، از اعتبار 

کافی در نزد ایشـان برخوردار باشـد.

  رازهای خانه
در ارتبـاط زن و مـرد در خانـواده، اتفاق هایـی رخ می دهـد کـه اطالعـات آن، صرفـًا مربـوط 
بـه آن دو اسـت و شایسـته نیسـت دیگـران از آن باخبـر باشـند. حفـظ ایـن اسـرار و رازداری 
گـر امـروز بر سـر  مـرد و زن، ارتبـاط تنگاتنگـی بـا اعتبـار و ارزشـمندی آنـان در خانـواده دارد. ا
مسـئله ای بـا همسـر خـود مشـکل داشـته ایم یـا بـرای خریـد یکـی از لـوازم منزل، با مشـکل 
مالـی مواجـه شـده ایم، آیـا دوسـت داریـم همسـرمان ایـن راز را در خانـه حفظ نکـرده، آن را 
بـه دیگـران منتقـل کنـد؟ بـدون شـک هنگامـی  که ببینیـم از اتفـاق دیـروز منزل مـا، تمام 
گر مسـتقیمًا  بسـتگان همسـرمان باخبر هسـتند، از او ناراحت و دلگیر خواهیم شـد. حتی ا
بـه او تذکـر ندهیـم، از ایـن رفتـار او به سـختی ناراحـت می شـویم و اعتبـارش در نـگاه مـا 
کاهـش خواهـد یافـت. پـس ما هم باید مراقب حفظ اسـرار خانۀ خود باشـیم. ضعف های 
همسـر مـا و اتفاق هـای تلـخ منـزل و... همه اسـراری اسـت کـه بایـد آن را در خانواده حفظ 

1. کتاب من ال یحضره الفقیه، ج2، ص۶21، حدیث 321۴.
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کنیـم. رعایـت همیـن مسـئله تأثیـر زیـادی بـر حفـظ نشـاط و صمیمیـت خانـواده خواهـد 
گذاشت. بارها هنگام مشاوره ها، شاهد زوج های جوانی بوده ایم که پس از گذشت چند 
روز از یـک ناراحتـی و دعـوا، همسـر خـود را بخشـیده اند؛ امـا هنـوز بعـد از گذشـت چندیـن 
سـال، خانـوادۀ همسرشـان به دلیـل همـان اختالف هـا، با آن ها برخـورد سـردی دارند. چه 
گـر اسـرار خانـواده در نـزد زن و شـوهر محفوظ می مانـد و به والدین  بسـیار طالق هایـی کـه ا
و بستگان و دوستان منتقل نشده بود، هرگز اتفاق نمی افتاد. پس به یاد داشته باشیم:

حفظ اسرار خانواده و رازداری، منجر به اعتمادسازی در خانواده می شود و جایگاه ما را 
در خانواده تضمین خواهد کرد.

   وفای به عهد
نکتـۀ بسـیار مهـم دیگری که نقش بسـیار جدی و تعیین کننـده در میزان اعتمـاد دیگران 
دارد، وفای به عهد اسـت. وفای به عهد نه تنها منجر به اعتمادسـازی در فضای جامعه 
و به ویـژه در خانـواده می شـود، بلکـه منجـر بـه تقویـت پایه هـای ایمـان می شـود. ارتبـاط 
کـه خداونـد متعـال خطـاب بـه مؤمنـان  وفـای بـه عهـد بـا ایمـان فـرد به گونـه ای اسـت 

می فرمایـد:
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد...(1

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
)َیا أ

)ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها]ی خود با خدا و مردم[ وفا کنید.(
کـه مؤمنـان بایـد بـه همـۀ پیمان هـای خـود، بـا  از ایـن آیـۀ شـریفه مشـخص می شـود 
کتبـی، پیمان هـای  گروهـی، پایبنـد باشـند؛ اعـم از قراردادهـای لفظـی یـا  هرکـس یـا هـر 
سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی یـا خانوادگـی، با قدرتمند یا ضعیف، با دوسـت یا دشـمن، 
بـا خـدا )نـذر و عهـد( یـا مـردم، بـا فرد یا جامعه، با کوچک یا بزرگ. کلمۀ »العقـود« با الف  و 

 الم اسـت کـه شـامل همـه  نـوع قـرارداد می شـود.2
بـه آن،  کـه وفـای  از همیـن عقـودی اسـت  ازدواج مصـداق یکـی  بـدون شـک عقـد 
ضـرورت حفـظ ایمـان و بندگـی اسـت. بایـد در طـول دوران زندگی مشـترک مراقب باشـیم 
بـه ایـن پیمـان بـا همسـرمان، وفـادار باشـیم و حرمـت خـدا را در ایـن خصـوص حفـظ 

1. مائده، 1.
2. تفسیر نور، ج3، ص1۷.
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کنیـم. جالـب ایـن اسـت کـه در نـگاه اسـالمی، حتـی حفـظ پیمـان با کفـار نیز واجب اسـت 
و معصومان؟مهع؟مـا را از نقـض ایـن تعهـدات نیـز بـاز می دارنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 

پیامبـر رحمـت؟ص؟ می فرمایـد:
»سه صفت است که در هرکس باشد، منافق است؛ هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و 
خود را مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت می کند، کسی که به هنگام سخن گفتن 

دروغ می گوید و کسی که وعده می دهد و خلف وعده می کند.«1
در دیـدگاه معصومـان؟مهع؟، خلـف وعـده و وفانکـردن بـه عهـد، نشـانگر دروغین بـودن 
گاهـی  کـه  ایمـان اسـت و فـرد را از دایـرۀ ایمـان بـه نفـاق می کشـاند. پـس چگونـه اسـت 
برخـی بـه خـود اجـازه می دهند دربارۀ عهد خود به همسرشـان کوتاهی کننـد و آن را ناچیز 
بشـمارند؟! هر رفتار خطایی که منجر به آسیب رسـیدن به عقد و پیمان زناشـویی شـود، 
نه تنها گناه اسـت، بلکه نشـانگر نفاق شـخص اسـت و اعتماد دیگران به او را نیز تخریب 
می کنـد و بنیـان خانـواده را متزلـزل خواهـد کرد. مصادیق وفای به عهد در خانـواده از این 

قرار اسـت:

  وفاداری به اصل ازدواج
اولیـن و مهم تریـن مصـداق وفـای بـه عهـد در خانـواده، پرهیـز از هرگونـه رفتـاری اسـت 
کـه شـائبه هایی از بی وفایـی داشـته باشـد؛ ماننـد خیانـت، ارتباط نامشـروع جنسـی، نگاه 
کـه بـا  کنترل نشـده بـه نامحـرم و... . بـه یـاد داشـته باشـیم همسـر مـا امانـت الهـی اسـت 
کوچک تریـن خیانـت و  اعتمـاد بـه قـول و وعده هـای مـا، وارد زندگی مـان شـده اسـت و 

بدعهـدی می توانـد او را از زندگـی بـا مـا ناامیـد سـازد.

  وفاداری به پیمان های حین عقد و ازدواج
در هنـگام عقـد و گاهـی قبـل از آن و در طـول جلسـه های خواسـتگاری، مطالـب بسـیاری 
مطـرح می شـود و گاه دختـر و پسـر، قول وقرارهایـی باهـم می گذارنـد. برخـی ایـن قرارهـا را 
مکتوب و مشخص و تبدیل به شروط ضمن عقد می کنند و بسیاری هم به عهد کالمی  
و قول همسـر آیندۀ خود اعتماد می کنند. عمل به این وعده های ابتدایی ازدواج، عالوه 
بر حفظ ایمان، اعتبار ما را نیز در نزد همسـر افزایش می دهد و منجر به تقویت پایه های 

1. تفسیر نمونه، ج1، ص13۴؛ بحار االنوار، ج۶۹، ص1۰۸، حدیث ۸.
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گـر انجام دادن کاری برای ما سـخت اسـت  زندگـی مشـترک خواهـد شـد. بـه همین دلیل ا
یـا از توانایـی خـود بـرای انجـام دادن آن اطمینان کافی نداریم، باید از بیـان آن خودداری 
گـر بـه هـر دلیلـی، قولـی بـه همسـر خـود داده ایـم، به هر شـکل و زحمتـی بایـد آن را  کنیـم. ا

عملی سازیم.

  پایبندی به وعده  و قول به همسر و فرزندان
در طول زندگی، مواقع بسـیاری پیش می آید که انسـان به دالیل مختلف و برای ترغیب 
همسـر و فرزندان خود، به آنان قول می دهد. برخی از مردان به اهمیت این قول  وقرارها 
کـه  توجهـی نمی کننـد و بـرای تأمیـن خواسـته های خـود، به راحتـی قول هایـی می دهنـد 
گـر  گاهـی بـه همسرشـان قـول می دهنـد: »ا می داننـد قـدرت انجـام دادن آن هـا را ندارنـد. 
بتوانی برای مهمانی این غذا را تهیه کنی، یک گردن بند زیبا برایت می خرم!« همسر او 
هـم بـه شـوهر خـود اعتمـاد می کنـد و کار مد نظـرش را انجـام می دهد؛ اما متأسـفانه وقتی 
زمـان عمـل بـه ایـن وعده می رسـد، تازه به یـاد می آورد که پول کافی بـرای عمل به وعدۀ 

خـود را ندارد.
کنیـم و بـا توضیـح وضعیـت مالـی  ممکـن اسـت در ایـن زمـان، بـا همسـرتان صحبـت 
گردن بنـد نیسـت؛  کـه االن زمـان مناسـبی بـرای خریـد  کنیـم  و اقتصـادی خـود او را قانـع 
امـا یقیـن بدانیـم پـس از ایـن اتفـاق، اعتبـار مـا در نـزد او کاهـش می یابـد و دیگـر نمی تواند 
بـه مـا به عنـوان مـرد و مدیـر و تکیـه گاه خـود نـگاه کنـد. از این پـس، دیگر اعتمادکـردن به 
صحبت هـا و وعده هـای مـا کار بسـیار سـختی بـرای او خواهـد بـود. باید مراقـب قول های 
گـر توانایـی عمل کـردن بـه وعـدۀ خـود را نداریـم، اصـاًل قول ندهیـم. به یاد  خـود باشـیم و ا

داشـته باشیم:
قول ندادن به ما آسیبی نخواهد رساند؛ اما عمل نکردن به قول 

اعتبار ما را خدشه دار خواهد کرد.

متأسـفانه کوتاهـی در عمل کـردن بـه وعده هایـی کـه والدیـن بـه فرزنـدان می دهند نیز 
بسـیار مشـاهده می شـود. وقتی پدر یا مادر خواسـته ای از فرزند خود دارد و می خواهد او را 
بـه انجـام دادن کاری مثـل خـوردن غـذا یـا جمع کردن اتـاق قانع کند، به راحتی بـه او قول 
می دهـد؛ ولـی پـس از عمـل فرزنـد، از انجـام وعـدۀ خـود سـر بـاز می زنـد. مثاًل بـه فرزند خود 
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گـر اتاقـت را تمیـز کنـی، برایـت شـکالت می خـرم!« امـا پـس از تمیز شـدن  قـول می دهـد: »ا
اتاق به او توضیح می دهد: »االن شـکالت در منزل نداریم و دیروقت اسـت و مغازه ها نیز 

گلودرد تو مناسـب نیسـت!« تعطیل اسـت.« یا: »اصاًل شـکالت برای 
گـر فرزنـد مـا، بـا صحبت هایمـان راضی هم بشـود، باز هـم اعتبار  در ایـن صـورت حتـی ا
مـا آسـیب دیـده اسـت و او دیگـر نمی توانـد بـه مـا به چشـم پـدری مقتـدر نـگاه کنـد و قبـول 
صحبت هـا و اطاعـت از توصیه هایمـان برایـش بسـیار سـخت خواهد شـد. در ایـن حالت، 
بسـیار طبیعی اسـت که با افزایش سـن، عادت به نافرمانی پیدا کند و به ما به عنوان پدر 

کید می کنیم: و مدیـر خانـواده، احتـرام الزم را نگـذارد. پـس بـاز هـم تأ
قبل از قول دادن به همسر و فرزندان خود، به توانایی خود 

برای عمل به آن وعده توجه کنیم.

   انصاف
از دیگـر ضروریـات اخالقـی مـردان به عنـوان رهبـران نهـاد مقـدس خانـواده مفهـوم زیبـا 
کالم و عمـل خـود  کـه نتوانـد انصـاف را در  و ارزشـمند و متعالـی »انصـاف« اسـت. مـردی 
کنـد، از جایـگاه مقبولـی در جامعـه و خانـواده برخـوردار نخواهـد بـود و بـه جلـب  رعایـت 
اعتمـاد دیگـران قـادر نخواهـد شـد. ایـن مفهـوم زیبـا در ادبیـات دینـی مـا جایـگاه ویـژه ای 
دارد و درخشـش خیره کنندۀ آن، بر تارک سـیرۀ عملی معصومان؟مهع؟به چشـم می خورد. 
رحمـت؟ص؟  پیامبـر  از  فرمایشـی  از  انصـاف،  واژۀ  دقیـق  معنـای  مشخص شـدن  بـرای 
کـه پیامبـر قصـد حرکـت به سـمت جنـگ را داشـت، عربـی  اسـتفاده می کنیـم. هنگامـی  
بادیه نشـین دهانـۀ شـتر پیامبـر را گرفـت و عرض کرد: »یارسـول اهلل، به مـن کاری یاد بده 

تـا بـا انجـام دادن آن بـه بهشـت بـروم.« حضـرت فرمـود:
کـن و هرچـه را ناپسـند  کننـد، بـا آنـان رفتـار  »هرطـور دوسـت داری مـردم بـا تـو رفتـار 

کننـد، آن را انجـام نـده.«1 کـه مـردم بـا تـو آن گونـه رفتـار  می دانـی 
واقعیت این اسـت که تمامی ما انسـان ها در هر وضعیت و جایگاهی انصاف را دوسـت 
داریـم و می خواهیـم دیگـران بـا انصـاف بـا ما برخورد کنند؛ اما متأسـفانه هنگامـی که قرار 
کنیـم، اجـرای عدالـت و انصـاف بـرای مـا بسـیار سـخت  اسـت حقـوق دیگـران را رعایـت 
گـر کمـی  فکـر کنیـم و احتمـال دهیـم که شـاید موقعیتی مشـابه همین  می شـود. در واقـع ا

کافی، ج3، ص2۸2، حدیث 1۹۴۸. 1. اصول 
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وضـع بـرای مـا نیـز اتفـاق بیفتـد، عمل بـه انصاف کار سـختی نخواهـد بود.
قبـل از بیـان مصادیـق انصـاف در خانـواده، به بخشـی از توصیه هـای اخالقی و تربیتی 

موالیمـان امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه فرزند خود امام حسـن مجتبی؟ع؟ اشـاره می کنیم:
»پسـرکم، خود را میان خویش و دیگران، میزانی بشـمار؛ پس آنچه برای خود دوسـت 
مـی داری، بـرای دیگـران دوسـت بـدار و آنچـه تـو را خـوش نیایـد، بـرای آنـان نیـز ناخـوش 
بشـمار. سـتم مکن؛ چنان که دوسـت نداری بر تو سـتم شود و نیکی کن؛ چنان که دوست 
مـی داری بـه تـو نیکـی کننـد. آنچـه از جـز خود زشـت مـی داری، برای خود زشـت بـدان و از 

مـردم بـرای خـود، آن را بپسـند کـه از خود می پسـندی در حـق آنان.«1
انصاف در خانواده مصادیقی دارد:

   توجه به توانایی ها و ظرفیت های طرف مقابل
انسـان دوسـت دارد دیگران در برخورد با او به توانایی هایش توجه کنند و بر اسـاس آن از 
او توقع داشـته باشـند؛ اما بسـیاری در مواجهه با دیگران، صرفًا به خواسـته ها و نیازهای 
خـود توجـه می کننـد و هیـچ اهمیتـی بـه ظرفیـت و توانایـی طـرف مقابـل نمی دهنـد. این 
دور از انصـاف اسـت کـه از همسـر خـود توقـع داشـته باشـیم هـر کاری را کـه دوسـت داریـم، 

گر در توانش نباشـد، انجام دهد. همیشـه به خاطر داشـته باشـیم: حتی ا
توانایی افراد مختلف، در وضعیت های مختلف متفاوت است؛ پس منصفانه و بر 

اساس توانمندی آنان توقع داشته باشیم.

  برخوردهای یکسان در وضعیت های مشابه
گاهـی اوقـات وقتـی دیگـران خطایـی می کننـد یـا بـر اثـر بی احتیاطـی آسـیبی بـه خـود یـا 
گر چند روز بعد،  وسـایل منزل وارد می کنند، از کوره در می رویم و عصبانی می شـویم؛ اما ا
مشـابه همیـن اتفـاق بـرای خـود مـا بیفتـد، آن را قضاوقـدر می دانیـم یـا اصـاًل تقصیـر را بـه 
گـردن دیگـران می اندازیـم. وقتـی مهمـان مـورد عالقـۀ مـا ظرفـی را بـه زمیـن می انـدازد، از 
گـر فرزنـد مـا ایـن خطـا را مرتکـب شـود، آن  نظـر مـا شکسـتن ظـرف دفـع بـال می شـود؛ امـا ا
را جنایـت جنگـی می دانیـم! ایـن برخوردهـای دوگانـه انصـاف مـا را خدشـه دار می کنـد و 
اعتمـاد و احتـرام اعضـای خانـواده بـه رهبـر نهـاد خانـواده را از بیـن خواهد برد. پس بسـیار 

1. نهج البالغه، نامۀ 31.
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مراقـب باشـیم در موقعیت  هـای یکسـان، قضاوت هـا و برخوردهـای یکسـانی بکنیـم.

  احترام به خویشان و دوستان و سلیقۀ طرف مقابل
همـان  گونـه کـه دوسـت داریـم دیگـران به نزدیکان و دوسـتان ما احتـرام بگذارند و همان 
 گونـه کـه احتـرام دیگـران بـه سـلیقه و انتخاب هـای مـا برایمـان مهـم اسـت، همسـر ما نیز 
دوسـت دارد بـه نزدیـکان او احتـرام بگذاریـم. او دوسـت دارد بـرای دوسـتانش ارزش قائل 
باشـیم و بـه انتخـاب و سـلیقۀ او احتـرام بگذاریـم. شـاید سـلیقۀ او از نظـر ما جالب نباشـد؛ 
امـا یادمـان باشـد ایـن رنـگ یـا غـذا یـا هرچیـز دیگـر، سـلیقۀ محبـوب ماسـت؛ پـس بـه آن 
کوچـک و سـاده ممکـن اسـت تأثیـر زیـادی  احتـرام بگذاریـم. رعایـت همیـن نکته هـای 
در شـادمانی و شـادکامی  زندگـی مـا بگـذارد. انصـاف یکـی از شـاه کلیدهای موفقیـت در 
ارتباطـات اسـت. بـدون رعایـت انصـاف، قـادر نخواهیـم بـود بـا جامعـه و حتـی نزدیـکان 
خود تعامل شایسته ای بکنیم. واقعیت این است که رعایت انصاف، کاری بسیار دشوار 
اسـت؛ پـس بهتـر اسـت قبـل از قضـاوت و برخـورد بـا دیگـران، فکـر کـرده، بـرای رفتارهـای 
کنیـد. رمـز رعایـت انصـاف ایـن اسـت: قبـل از اینکـه دربـارۀ دیگـران  خـود برنامه ریـزی 
قضـاوت کنیـم، بـرای لحظاتـی خـود را در آن وضعیـت تصـور کنیـم. فقـط در ایـن صـورت 
کـردار خـود نمایـان سـازیم. پـس بـرای رعایـت  گفتـار و  کـه می توانیـم انصـاف را در  اسـت 
کنیـم؛ زیـرا امام صـادق؟ع؟ بـه حسـین بـزاز فرمـود: »آیـا بـه تـو خبـر دهـم  انصـاف تمریـن 
از سـخت ترین سـه چیـزی کـه خداونـد بـر بندگانـش واجـب کـرده اسـت؟« گفتـم: »آری.« 
حضـرت فرمـود: »انصـاف دادن بـه مـردم بیش از خـود، کمک کردن به بـرادرت و یادکردن 

خداونـد در تمامـی حـاالت.«1

    ثبات قدم و پشتکار
همـان طـور کـه در ابتـدای فصـل مطـرح شـد، برای اینکه همسـر و فرزندان با پـدر خانواده 
به عنـوان مدیـر و رهبـر، بتواننـد ارتبـاط خوبی داشـته باشـند و جایـگاه او را قبـول کنند و با 
جـان ودل همـراه و یـاورش باشـند، پـدر باید ویژگی های مختلفـی را در وجود خـود پرورش 
دهـد. یکـی از ایـن ویژگی هـا، ثبـات قـدم و پشـتکار اسـت. تصور اعتماد بـه فردی بـی اراده 
کـه هـر روز تصمیمـی متفـاوت می گیـرد و خـود نیـز بـرای سـلیقه و انتخـاب خـودش احترام 

کافی، ج3، ص2۸۰، حدیث 1۹۴۶. 1. اصول 



[31]

کـه هـر روز تصمیم هـای خـود را  کسـی  کار بسـیار دشـواری اسـت. در واقـع  قائـل نیسـت، 
کافـی بـرای  کاری می زنـد، از اقتـدار  عـوض می کنـد و بـدون عاقبت اندیشـی دسـت بـه 

رهبـری یـک مجموعـه برخوردار نیسـت.
بـه یـاد داشـته باشـیم مـرد خانـواده قـرار اسـت تصمیماتـی بگیـرد کـه عـالوه بـر خـود، بـر 
همسـر و فرزندانـش نیـز تأثیـر خواهد گذاشـت و منجر به موفقیت یا شکسـت آنـان خواهد 
شـد. پـس بـدون شـک ابتـدا بایـد ایـن اراده و قاطعیـت برگرفتـه از فکـر و تدبیـر را در خـود 
کنیم. البته باید  کنیم تا بتوانیم اسـباب سـعادت و آرامش خانوادۀ خود را تأمین  تقویت 
کنیم مراد از ثبات قدم و قاطعیت، پافشاری بر تصمیم های غلط و افکار نادرست  توجه 
نیسـت؛ زیـرا اصـرار بـر تصمیم هـای غلط، آسـیب جدی بـه خانـواده وارد می کند و اقتـدار و 

جایـگاه مـا را در جامعـه و خانـواده خدشـه دار خواهـد کرد.

  راهکار تقویت پشتکار و عزم
در گام نخسـت، بـرای تقویـت اراده و ثبـات قـدم، بایـد در موضـوع مـد نظـر اندیشـۀ کافـی 
کنیـم و از گرفتـن تصمیم هـای عجوالنـه و بـدون فکرکردن بـه عاقبت آن دسـت برداریم. 
کنیـم و از اندیشـۀ دیگـران نیـز بهره منـد شـویم.  همچنیـن در صـورت نیـاز بایـد تحقیـق 
کـه می توانیـم تصمیـم  صحیحـی بگیریـم و بـر آن پایـدار بمانیـم؛  در ایـن صـورت اسـت 
گـر همـراه بـا قاطعیـت باشـد، موجـب شکسـت و خسـارت  زیـرا تصمیم هـای بـدون فکـر، ا
گـر پـس از فهمیـدن خطـای خـود آن را اصـالح کنیـم، شـاید مـا را از شکسـت  خواهـد شـد و ا
بـه فکـر و  بـه اعتبـار و اقتدارمـان آسـیب خواهـد رسـاند. پـس  امـا  بیشـتر نجـات دهـد؛ 
کنیـم. امـام عارفـان، مـوالی مـا  کارهـای خـود توجـه ویـژه ای  تدبیـر و عاقبت اندیشـی در 

امیرمؤمنـان؟ع؟ به زیبایـی بـه ارتبـاط بیـن اندیشـه و اراده اشـاره می فرمایـد:
»میزان عزم به اندازۀ اندیشه بستگی دارد.«1

کـه در  بـدون شـک نتیجـۀ تصمیم هـای بـدون فکـر، آسـیب بـه خـود و خانـواده اسـت 
کالمی دیگـر، حضـرت بـه ایـن نکتـه اشـاره می فرمایـد:

»هرکه تصمیمش بد باشد، تیرش به خودش بر می گردد.«2
بـرای ایجـاد قاطعیـت و اسـتمرار در کارهـا، بایـد بـه عاقبـت و نتایج ارزشـمند کار مد نظر 

1. غرر الحکم، حدیث ۶1۷3.
2. غرر الحکم، حدیث ۸31۵.
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کـه بـه مشـکالت موجـود در مسـیر دسـتیابی بـه هـدف توجـه  کنیـم. هنگامـی  نیـز توجـه 
کاهـش می یابـد؛ امـا  گاه اراده مـان  می کنیـم، حرکـت برایمـان سـخت می شـود و ناخـودآ
هنگامی که به پاداش های شیرین آن که یکی از آن ها اقتدار و محبت در خانواده است، 

توجـه کنیـم، حرکـت و تـالش برایمـان بسـیار آسـان تر خواهد شـد.
دیده ایم برخی با انگیزۀ زیاد، شـغل و حرفه ای را آغاز کرده اند؛ اما پس از مدت اندکی، 
تابلوی »به دلیل تغییر شغل، اجناس به قیمت خرید عرضه می شود«! را نصب می کنند. 
یکـی از علت هـای ایـن کار، توقع داشـتن نتایـج زیـاد در مـدت  انـدک اسـت. در ایـن صورت 
کـه امیـر ملـک والیـت،  کـم خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل اسـت  احتمـال موفقیـت بسـیار 

علـی؟ع؟، می فرمایـد: »ریشـۀ عـزم و قاطعیت، دوراندیشـی و ثمرۀ آن، کامیابی اسـت.«1
توجه به نتایج ارزشمند قاطعیت، ما را در پیمودن راه و تحمل نامالیمات مسیر، یاری 

کرد، ان شاءاهلل. خواهد 

    آزادگی در اندیشه و استقالل در تصمیم گیری
یکـی دیگـر از ضروریـات مدیـر مقتـدر و البتـه محبـوب در خانـواده، داشـتن اسـتقالل در 
اندیشـه و تصمیـم اسـت. حقیقتـًا تبعیـت از کسـی کـه خـود در اندیشـه اش، تابـع دیگـران 
اسـت و هر لحظه، نظر خود را تغییر می دهد و اصطالحًا »گوشـش به دهن مردم اسـت«، 
کار بسیار دشواری است. پس برای تحکیم پایه های خانوادۀ خود، در اندیشه و انتخاب 

و تصمیم گیـری، مسـتقل عمـل کنیـم؛ زیرا امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ می فرماید:
»هرگاه تصمیم و دوراندیشی قرین هم شوند، خوشبختی کامل شود.«2

  جایگاه مشورت و استقالل فکری
کنیـم و از  کـه قـرار نیسـت بـرای داشـتن اسـتقالل، مسـتبدانه عمـل  بایـد متوجـه باشـیم 
نظرهـای سـودمند دیگـران بهـره نبریـم؛ بلکه صرفًا قرار اسـت پس از مشـورت و همفکری 
بـا سـایر افـراد خانـواده و دوسـتان و همـکاران، بهتریـن تصمیـم را بـر اسـاس نیازسـنجی 
خـود بگیریـم. اصـل مشـورت یکـی از ابزارهای ضروری موفقیت اسـت؛ به طـوری که امام  

متقیـان امیرمؤمنـان؟ع؟ در ایـن خصـوص می فرمایـد:

1. غرر الحکم، حدیث 3۰۹۵.
2. غرر الحکم، حدیث ۴۰۶۷؛ میزان الحکمة، ج۵، ص3۰۴، حدیث ۸۷۷1.
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»مشورت کننده در آستانۀ موفقیت است.«1
اندیشـۀ دیگـران، وظیفـۀ  از  کمک گرفتـن  و  بـه مشـاوره  توصیـه  از  پـس  کریـم  قـرآن 
گذاشـته اسـت؛ لـذا در  تصمیم گیـری و سـپس اسـتقامت در مسـیر را به عهـدۀ خـود فـرد 

می فرمایـد: رحمـت  پیامبـر؟ص؟  نازنیـن  وجـود  بـه  توصیـه ای 
ـِه...(2

َ
ْل َعَلی الّل

َ
ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوّک

َ ْ
)... َو َشاِوْرُهْم ِفی ال

)... و در کارها با ایشان مشورت کن؛ اما هنگامی که تصمیم گرفتی، ]قاطع باش و[ بر 
خدا توکل کن... .( الگوی صحیح مدیریت در خانواده این است که پس از تفکر و تأمل 
در کار و مشـورت بـا افـراد متخصـص در موضـوع مـد نظـر و در نهایـت، مشـورت بـا اعضای 
کار تصمیـم  خانـواده و پـس از اطمینـان از صحـت نتایـج به دسـت آمده، بـه انجـام دان 
بگیریم و اقدام کنیم. حال که سخن از مشورت در خانواده مطرح شد، بد نیست به آثار 
و نتایـج ارزشـمند مشـورت در خانـواده نگاهـی مختصـر بیندازیـم تا بیـش از پیش اهمیت 

آن مشـخص شود.

استفاده از عقل و اندیشۀ دیگران
از فکـر دیگـران اسـت. هرکسـی در هـر  اولیـن و مهم تریـن فایـدۀ مشـورت، بهره منـدی 
گـر در آن موضـوع صاحب نظـر باشـد، ممکـن اسـت برخـی ابعـاد آن  ا موضوعـی، حتـی 
کار خـود را  را بررسـی نکـرده باشـد. بـا مشـورت می توانیـم مطمئـن شـویم تمـام جوانـب 
سـنجیده و بهتریـن تصمیـم را گرفته ایم. امام علی؟ع؟ در فرمایشـی کوتـاه، به زیبایی به 

ایـن نکتـه اشـاره فرمـوده  اسـت:
»مشورت کردن اندیشه های درست دیگران را برای تو کسب می کند.«3

کرامت بخشی به شخصیت اعضای خانواده
کنـد بـا مشـورت بـا همسـر و فرزنـدان  پـس از بیـان نکتـۀ اول، ممکـن اسـت فـردی ادعـا 
خـود، هیـچ نتیجـۀ مثبتی کسـب نکرده، هیـچ فکر و ایدۀ جدیدی نصیبش شـده اسـت. 
گـر در مشـورت بـا اعضـای خانـواده، فکـر جدیـدی  در جـواب ایـن فـرد بایـد گفـت: »حتـی ا
بـه دسـت نیـاورده ای، حداقـل فایـده اش ایـن اسـت کـه توانسـته ای محبت آنـان را جلب 

1. غرر الحکم، حدیث 121۷.
2. آل عمران، 1۵۹.

3. غرر الحکم، حدیث 1۵۰۹.
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کنی و شخصیت آنان را کرامت ببخشی.« بسیاری از ناهنجاری های رفتاری در جامعه، 
کودکـی و نوجوانـی دارد. امیـر ملـک  ریشـه در تکریم نشـدن شـخصیت افـراد در سـنین 

والیـت، علـی؟ع؟ می فرمایـد:
»هرکه برای نفس خود احترام قائل باشد، آن را با معصیت خوار نمی گرداند.«1

گر شخصیت انسان محترم باشد، به هیچ عنوان حاضر  طبق سخن زیبای حضرت، ا
به تخریب آن توسط گناهان و خطاها نخواهد بود. پس بسیار مهم است پدر خانواده با 

تکریم بخشی به شخصیت همسر و فرزندان، آنان را در مسیر سعادت یاری کند.

جلوگیری از استبداد و تکبر
بدون شک یکی از آفات بزرگ نفس انسان، تکبر است. این بیماری وحشتناک روحی، 
خود عامل بسیاری دیگر از بیماری های نفسانی انسان است. امیرمؤمنان؟ع؟ در خطبۀ 
قاصعه، عامل سقوط شیطان را پس از سال های طوالنی عبادت، تکبر معرفی می کند.2 
توجه کنیم که مدیریت بر دیگران، یکی از پرتگاه های تکبر است؛ لذا با مشورت خواهی 

از آن ها، مانع از بروز و رشـد این بیماری روحی شـویم.

جلب حمایت اعضای خانواده
هنگامی که برای انجام دادن کاری با دیگران مشورت می کنیم، آن ها خود را در پیروزی 
کـه بـا پیـروزی مـا، از صمیـم قلـب  و شکسـت مـا شـریک می داننـد. در ایـن صـورت اسـت 
خشـنود می شـوند و در صورت شکسـت، یار و غم خوار و حامی  ما خواهند بود. این نکته، 
یکـی از مزایـای بسـیار ارزشـمند مشـورت بـا دیگـران اسـت. مـردی را تصور کنیم کـه قبل از 
ازدواج، بـا خانـوادۀ خـود مشـورت و از نظرهـای آنـان بـرای انتخـاب همسـر اسـتفاده کـرده 
اسـت. در ایـن صـورت بسـیار طبیعـی اسـت که وقتی پدر و مادر، خوشـبختی فرزنـد خود را 
گر به هر دلیلی، فرجـام این ازدواج به تلخ کامی  رسـید، آنان  می بیننـد، لـذت می برنـد؛ امـا ا
خـود را شـریک در مشـکالت او می داننـد و در حمایـت و یاری رسـاندن بـه او سـعی خواهنـد 
کـرد. امـا هنگامـی کـه ازدواج فـرد خودسـرانه باشـد و بـدون مشـورت بـا والدیـن و نزدیـکان 
صـورت پذیـرد، بـا بـروز هـر مشـکلی در زندگـی زناشـویی، دیگـران لب به انتقاد می گشـایند 

1. غرر الحکم، حدیث ۸۷3۰.
2. نک: نهج البالغه، خطبۀ 1۹2.
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کـه مشـکل فـرد  کـرد. در اینجاسـت  گذشـته سـرزنش خواهنـد  و او را بـرای تصمیـم غلـط 
دوچنـدان می شـود و عـالوه بـر ناراحتـی خـود، ناراحتـی ناشـی از سـرزنش دیگـران را نیـز بـه 

دوش خواهـد کشـید. بـه همیـن دلیل اسـت کـه امام کاظـم؟ع؟ می فرماید:
گـر  کارش را درسـت انجـام دهـد، مـردم او را بسـتایند و ا گـر  کنـد، ا کـه مشـورت  »کسـی 
اشـتباه کند، معذورش دارند.«1 پس بر اسـاس نکات ذکرشـده، اصل مشـورت، با اسـتقالل 
در تصمیمـات منافاتـی نـدارد؛ بلکـه منجـر بـه اتخـاذ تصمیم هـای درسـت و شایسـته نیـز 
می شـود. بـا مشـورت بـا دیگـران می توانیـم بهتریـن تصمیم هـا را بگیریم و احتمـال لغزش 
خود را کاهش دهیم. در این صورت است که اعتماد دیگران را بیش از پیش جلب کرده، 

اقتـدار خـود را حفـظ خواهیـم کرد.

   رعایت ادب و احترام
بـدون شـک همـۀ انسـان ها دوسـت دارنـد از احتـرام دیگـران برخـوردار باشـند و از هرگونـه 
بی احترامـی  به شـدت ناخشـنود می شـوند؛ امـا متأسـفانه گاهـی برخـی، رعایت اصـل ادب 
و احتـرام را در ارتبـاط بـا همسـر و فرزنـدان، فرامـوش می کننـد. معمـواًل در ابتـدای ازدواج، 
رعایـت ادب و احتـرام کار راحتـی اسـت؛ امـا بـا گذشـت زمـان و به بهانـۀ صمیمیت، کم کم 
بـه  زندگـی،  نامالیمـات  بـرای شـخص عـادی می شـود و حتـی در  از دایـرۀ ادب  خـروج 
یکدیگـر بی ا حترامـی نیـز می کننـد. اعتمادکردن به مـردی که توانایی کنترل خـود را ندارد 
کنـد، بـرای دیگـران کاری بسـیار مشـکل خواهـد بـود. در  و نمی توانـد دایـرۀ ادب را حفـظ 
خانـواده ای کـه مشـکالت فراوانـی وجـود دارد و افـراد بـا یکدیگر اختالف نظرهـای فراوانی 
گـر فضـای احتـرام متقابـل حفـظ شـده باشـد، به راحتـی و بـا چنـد جلسـه مشـاوره  دارنـد، ا
می تـوان مجـددًا آرامـش را بـه محیـط خانـواده بـاز گردانـد؛ امـا هنگامـی کـه بی حرمتـی در 
محیط خانواده ای به عادت تبدیل شـده باشـد، امکان اصالح آن خانواده بسـیار سـخت 
خواهد بود. پس برای حفظ کیان خانوادۀ خود، در هیچ وضعیتی، رعایت ادب و احترام 

را فرامـوش نکنیم.

1. میزان الحکمه، ج۶، ص۸۸، حدیث 1۰۰22.







پـس از بررسـی ضـرورت تشـکیل خانـواده و جایـگاه مـرد در آن، بایـد بـه ابعـاد وجـودی 
طـرف دیگـر ازدواج نگاهـی بیندازیـم. بـا نگاهـی سـطحی بـه سـاختار جسـمی  زن و مـرد، 
تفاوت هـای متعـدد در وجـود آن هـا بـر مـا نمایـان می شـود. تفاوت هـای جسـمی آنـان، 
بیانگـر تفاوت هـای موجـود در سـاختار روحـی و عاطفـی آنـان اسـت؛ چـرا کـه جسـم َمرکـب 
کـب آن اسـت. تفاوت هـای  روح اسـت. پـس تفـاوت در مرکـب، نشـانگر تفـاوت جایـگاه را
جسمی  و روحی زن و مرد، یکی از زیبایی های خلقت و نماد قدرت و حکمت الهی است. 
ایـن دو جنـس را به گونـه ای آفریده اسـت که نقایص یکدیگر را رفع و پیمـودن راه کمال را 

بـرای یکدیگـر همـوار کنند.
و  ناراحتی هـا  باعـث  را  مـرد  و  زن  تفاوت هـای  کـه  افـراد  از  بسـیاری  تصـور  بـر خـالف 
مشـکل های خانـواده می داننـد و از وجـود ایـن تفاوت هـا گله مندنـد، ایـن تفاوت هـا منجر 
بـه زیبایـی زندگـی می شـود و حیـات و بقـای جامعـه بـر اسـاس همیـن تفاوت هاسـت. 
کامـل بـه آن خواهیـم پرداخـت، تفـاوت  کـه در ایـن فصـل به طـور  یکـی از ایـن تفاوت هـا 
در محبت پذیـری و محبت خواهـی زن و مـرد اسـت. همیـن شـدت عاطفـه در زنـان اسـت 
کانـون خانـواده اسـت و تحمـل مشـکالت را آسـان تر می کنـد و از همـه  گرما بخـش  کـه 
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گـر  مهم تـر، فضـای مناسـب تربیـت فرزنـدان را فراهـم می سـازد. امـا سـؤال ایـن اسـت کـه ا
تفاوت هـای روحـی و فـردی زن و مـرد، منجـر به رشـد و کمال اسـت و این خلقت متفاوت 
از نشـانه ها و آیـات عظیـم الهـی اسـت، چرا گاهی اوقات همیـن تفاوت ها خانـواده را ناآرام 
می کنـد و آن را تـا مـرز جدایـی و طـالق پیـش می بـرد؟ واقعیـت ایـن اسـت که تعریفی غلط 
از مفهومـی بسـیار زیبـا بـه  نـام تفاهـم، وضع زندگـی را برای بسـیاری از مـردم بحرانی کرده 
اسـت. بسـیاری از افراد به اشـتباه فکر می کنند که تفاهم یعنی یکی شـدن و با یک منطق 
فکرکردن و یک چیز خواستن. هنگامی  که تفاهم به تشابه و همانندی تعریف شود، راه 
بـروز اختـالف و ناراحتـی همـوار می شـود. در واقـع هنگامی که شـخص فکر کند همسـرش 
باید همانند خودش فکر کند، از افکار متفاوت او پریشان و از انتخاب های او ناخشنود و 

از عملکـردش دل زده و ناراحـت می شـود.

   معنای تفاهم
همـان طـور کـه گفتـه شـد، تفاوت هـای روحـی زن و مـرد، واقعیتی انکارناشـدنی اسـت که 
ریشـه در وظایـف و نقش هـای متفـاوت آنـان دارد. پـس قـدم اوِل تفاهـم، شـناخت ایـن 
تفاوت هاسـت. ابتـدا تمـام تفاوت هـای زن و مـرد را بایـد در ابعـاد مختلـف بررسـی کـرد و با 
گـر بـاور کنیـم کـه  آن هـا آشـنا شـد. مرحلـۀ دوم تفاهـم، درک متقابـل ایـن تفاوت ها سـت. ا
وجـود تفاوت هـا از زیبایی هـای خلقـت بـوده، عامـل دوام و بقـای خانـواده و حتـی جامعه 
گـر بپذیریـم همسـرمان از نظـر روحـی بـا ما متفاوت اسـت، تحمل ایـن تفاوت ها،  اسـت و ا
کار راحت تـری خواهـد بـود. ایـن نـوع نـگاه بـه واژۀ زیبـای تفاهـم، مانـع از سـوءتفاهم ها و 

رفتارهـای غلـط بعـدی می شـود. پـس همیشـه به خاطر داشـته باشـیم:
تفاهم یعنی شناخت تفاوت ها و درک متقابل تفاوت ها.

 
   چرایی تفاوت های زن و مرد

یکـی از پرسـش های اساسـی بسـیاری از افـراد، ایـن اسـت: چـرا خداونـد متعال وجـود زن و 
گر این تفاوت ها کمی کمتر می بـود، زندگی برای  مـرد را بـا ایـن تفاوت هـا آفریده اسـت؟ آیا ا
آنـان راحت تـر نبـود؟ گاهـی اوقـات برخـی، ایـن تفاوت هـا را آن چنـان عمیـق یافته انـد کـه 
گمـان کرده انـد گویـی زن و مـرد، در دو سـیارۀ متفـاوت بـه وجود آمده انـد و حال مجبور به 
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ادامـۀ حیـات بـر روی سـیارۀ زمیـن هسـتند.1 واقعیـت ایـن اسـت کـه خداوند متعـال، زن و 
کارکردها  کارکردهایی متفاوت آفریده اسـت و بر اسـاس همین  مرد را با رسـالتی یکسـان و 
و روش هـای متفـاوت، ویژگی هـا و ابـزار مـورد نیازشـان را نیـز در وجود آنان قرار داده اسـت. 

ایـن مثـال بـه روشن ترشـدن موضوع کمـک می کند:
انسـان ها بـرای تسـهیل در رفت وآمـد و سرعت بخشـیدن به نقل وانتقـاالت، اتومبیل را 
کاربردهـای خـودرو در زندگـی روزمـره، طراحـی و سـاخت  کردنـد. پـس از گسـترش  اختـراع 
گاهـی انسـان ها می خواسـتند از خـودرو  گرفـت.  خودروهـا شـکل های متفاوتـی بـه خـود 
بـرای حمـل وسـایل سـنگین اسـتفاده کننـد. بـرای این منظور، سـعی کردند تا حـد امکان 
بـر اسـتقامت و قـدرت ایـن نـوع خودروهـا بیفزاینـد. در ایـن حالـت، کارخانه هـای سـازنده 
بـه ظرافت هـا و زیبایی هـای ظاهـری ایـن نـوع خـودرو چنـدان توجـه نکردنـد؛ بلکـه تمـام 
اهتمام آن ها، افزایش قدرت در خودروهای سنگین بود. از طرفی، انسان ها نیاز داشتند 
در محیط هـای شـهری، بـا خانـوادۀ خـود و بـرای رفـع نیازهـای مختلـف، آمد و شـد کننـد. 
بـرای ایـن منظـور، دیگـر قـدرت خودروهـا چنـدان مهـم بـه نظـر نمی آمـد؛ بلکـه راحتـی و 

زیبایـی آن هـا اهمیـت مضاعفـی پیـدا می کرد.
پـس بـر اسـاس همیـن نیازهـای متفـاوت، خودروهایـی بـا ویژگی هـای متفـاوت تولیـد 
شـد؛ اما سـازندگان خودروهای سـبک و سنگین، هیچ گاه فراموش نکردند رسالت تمامی 
خودروها، نقل وانتقال سـریع و آسـان اسـت. پس واقعیت این اسـت که تفکر تفاوت نگر، 
تـا حـدی کـه یکـی را مریخـی و یکـی را ونوسـی می دانـد، تفکـر شایسـته و اسـالمی  نسـیت؛ 
کـرده،  بلکـه زن و مـرد، هـر دو از یـک جنـس آفریـده شـده، از یـک مبـدأ شـروع بـه حرکـت 
به سـوی یک مقصد در حال پیشـروی هسـتند و هر دو می خواهند یک رسـالت مشترک را 
کنند. این اسـت مفهوم این آیۀ شـریفۀ  که رسـیدن به قرب و رضای الهی اسـت، محقق 

قرآن:
ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن(2 ـِه َو ِإّنَ

َ
ا ِلّل )ِإّنَ

همه از خداییم و برای بازگشت مجدد به او، توشه بر می گیریم و مهیا می شویم. فقط 
به دلیل هدف های ثانویه و روش های متفاوت حرکت اسـت که ویژگی های متفاوتی به 
هریک از زن و مرد داده شده است. به همین دلیل است که برتردانستن هریک از این دو 

1. نک: مردان مریخی؛ زنان ونوسی.
2. بقره، 1۵۶.
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گله کردن از نداشـتن برخی ویژگی های جنس مکمل و اعتراض به خلقت الهی  جنس یا 
یا تالش برای شبیه شدن به جنس دیگر، خطای بسیار بزرگی است. به قول سعدی:

جهان چون چشم و خط وخال و ابروست 

که هرچیزی به جای خویش نیکوست

تصـور کنیـم یـک کامیـون سـنگین بـه زبـان می آمـد و از صاحـب خـود شـکایت می کـرد: 
»چـرا بـرای رفتـن بـه عروسـی، از مـن اسـتفاده نمی کنـی؟ چـرا بین مـن و خودروی سـواری 
تیرآهن هـای  »چـرا  می کـرد:  اعتـراض  سـواری  خـودروی  یـا  می شـوی؟!«  قائـل  تفـاوت 
سـاختمان را بـا مـن حمـل نمی کنـی؟ چـرا جایـگاه مـن را نادیـده می گیـری؟« یـا فکـر کنیـم 
کامیون دربیاورند و در جایگاه آن ها  خودروهای سـواری سـعی می کردند خود را به شـکل 
عمل کنند...! جابه جایی نقش های زن و مرد در خانواده، بسیار خنده دارتر از مثال های 
ذکرشـده اسـت. خـدای متعـال کـه خالـق همۀ موجودات اسـت، بر اسـاس شـناخت کامل 
خـود از ویژگی هـای جسـمی  و روحـی هریـک، بـرای تحقـق هـدف اصیل بندگـی، وظایفی 
متفـاوت بـا رسـالتی یکسـان بـر عهـدۀ هریـک از دو جنـس زن و مـرد قـرار داده اسـت. پـس 

هیچ یـک از ایـن نقش هـا نشـانگر برتـری یکـی بـر دیگری نسـیت.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پروفسـور ریـک، روان شـناس آمریکایـی می گویـد: »زن و مرد 
مثـل دو سـتاره روی دو مـدار مختلـف حرکـت می کنند. آن ها می توانند همدیگر را بفهمند 
و مکمل یکدیگر شـوند؛ ولی هیچ گاه یکی نمی شـوند. تفاوت های زن و مرد ممکن اسـت 

زمینه سـاز تکامل آن ها نیز باشـد.«1
سؤال: آیا تالش برای تغییر همسر کار شایسته ای است؟

گـر هـدف مـا از  بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بایـد هـدف از ایجـاد تغییـر را بررسـی کنیـم: ا
ایجاد تغییر، حذف صفات ناپسند اخالقی در همسرمان است و می خواهیم به او کمک 
کنیم در مسـیر کمال و بندگی سـرعت بگیرد و مؤثرتر گام بردارد، قطعًا عمل ما ارزشـمند و 
مثبـت خواهـد بـود. در ایـن صـورت، هدفمان صحیح اسـت؛ اما باید دقت کنیـم روش ما 
گاه کنـد کـه صدمـه ای بـه  هـم شایسـته باشـد و طـرف مقابـل را به گونـه ای از رفتـار بـدش آ
گـر هـدف مـا از تغییـر، تغییـر دادن  شـخصیت او وارد نشـود و پذیـرای سـخن مـا باشـد. امـا ا
سـاختار روحـی همسـر و شـبیه کردن ویژگی هـای روحـی او بـه خودمـان اسـت، قطعـًا ایـن 

1. گلبرگ زندگی، ج3، ص2۰.
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رفتـار غلـط اسـت و بـا اسـاس خلقـت  او منافـات دارد؛ لذا در این صورت به موفقیت دسـت 
نخواهیـم یافـت و فقـط سـرمایۀ ارزشـمند عشـق و محبـت در خانـواده را از دسـت خواهیم 

داد.

   نیاز به محبت؛ اصلی ترین و مهم ترین نیاز بانوان
محبـت کیمیایـی اسـت کـه می توانـد خارهـا را گل کنـد و قلب هـا را تسـکین دهد. محبت 
عبارت است از احساس میل به چیزی که برای انسان لذت بخش است. از منظر اسالم، 
محبـت بیشـترین نقـش را در سـامان دهی جامعـۀ آرمانـی انسـانی دارد. جامعـۀ مطلوب و 
مدینـۀ فاضلـه، جامعـه ای اسـت کـه بر اسـاس محبت مردم به یکدیگر شـکل بگیـرد؛ زیرا 
کارآمدترین ابزار پیشـبرد اهداف  محبت مؤثرترین عنصر پرورش انسـان های شایسـته و 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی اسـت.
اسـالم به عنـوان برنامـۀ جامـع تکامـل بشـر، نـگاه ویـژه ای به محبـت دارد؛ تـا جایی که 
محبـت را یکـی از ارکان اصلـی دیـن معرفـی می کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه شـکافندۀ 

علـوم، امام باقـر؟ع؟، می فرمایـد:
»دین همان محبت است و محبت همان دین.«1

کسـیر ارزشـمند نیازمنـد هسـتند  محبـت نیـاز تمامـی  انسان هاسـت. مـرد و زن بـه ایـن ا
تـا بـه زندگـی خـود نشـاط بخشـند. ایـن محبت اسـت که منشـأ حرکـت و جوشـش آدمیان 
می شـود و انگیزه بخـش انسـان ها در تحمـل دشـواری های مسـیر اسـت. بـه دلیـل همیـن 

توانایـی محبـت اسـت کـه خداونـد متعـال به پیامبـر رحمـت می فرماید:
ِبُعوِنی ُیْحِبْبُکُم الَلـُه...(2 وَن الّلـَه َفاّتَ )ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحّبُ

گـر شـما خداونـد را دوسـت داریـد، از مـن پیـروی کنید تا خداوند شـما  ]بـه مـردم[ بگـو: »ا
را دوسـت بـدارد.«

کمـال آدمـی، بـا محبـت خـدا آغـاز می شـود. ایـن  طبـق آیـۀ شـریفه، زنجیـرۀ بندگـی و 
محبـت و سـوزوگداز، حرکـت و تبعیـت را فراهـم سـاخته و انسـان را الیـق دریافـت محبـت 

کـرده اسـت. الهـی 

1. المحاسن، ج1، ص۴۰۹، حدیث ۹31.
2. آل عمران، 31.
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   محبت؛ عطیۀ الهی به همسران
همـان طـور کـه گفتـه شـد، محبت نیـاز تمـام آدمیان و سلسـله جنبان حرکت های بشـری 
اسـت. تأثیـر محبـت در روابـط اجتماعـی بسـیار عمیـق بـوده و بسـیاری از مناسـبت های 
اجتماعـی، بـه دلیـل بـودن یا نبودن محبت  به وجود آمده اسـت. نهاد خانـواده به عنوان 
کوچک تریـن و صدالبتـه مهم تریـن رکـن جامعـه، بـر اسـاس محبـت شـکل می گیـرد و بـا 
محبـت بقـای خـود را تضمیـن می کنـد و ثمـرات آن یعنـی فرزنـدان، در سـایۀ محبت رشـد 
و تربیـت می یابنـد. خداونـد متعـال به عنـوان پیشـکش، در ابتـدای ازدواج، محبـت را بـه 
عروس و داماد هدیه می دهد و سرمایۀ اولیۀ تشکیل خانواده را برای آنان تأمین می کند:
ًة َو 

َ
ـَوّد َتْسـُکُنوا ِإَلْیَهـا َوَجَعـَل َبْیَنُکـم ّمَ ْزَواًجـا ِلّ

َ
نُفِسـُکْم أ

َ
ـْن أ ْن َخَلـَق َلُکـم ِمّ

َ
)َو ِمـْن آَیاِتـِه أ

ـُروَن(1
َ

َقـْوٍم َیَتَفّک َیـاٍت ِلّ
َ

َرْحَمـًة ِإّنَ ِفـی َذِلـَک ل
و از نشـانه های او همیـن اسـت کـه همسـرانی از جنـس خودتـان بـرای شـما آفریـد تـا در 
کنـار آنـان، آرامـش یابیـد و در میـان شـما، مـودت و رحمـت قـرار داد. در ایـن، نشـانه هایی 

کـه تفکـر می کنند. اسـت بـرای گروهـی 
از ایـن آیـۀ شـریفه مشـخص می شـود کـه محبـت در خانـواده، هدیـه ای اسـت الهـی که 
بـا مـال و مقـام و زیبایـی بـه دسـت نمی آیـد؛ بلکـه ایـن کیمیـای سـعادت، هدیـۀ خداونـد 
بـه عـروس و دامـاد اسـت. مـودت و رحمـت، عوامـل بقا و تـداوم آرامش در زندگی مشـترک 
است. همچنین مشخص می شود برای تأثیرگذاری کامل و شایسته، باید این دو عامل 
همـگام و همـراه شـوند تـا سـودمند باشـند؛ زیـرا مودت بـدون رحمت و خدمت، به سـردی 

کشـیده می شـود و رحمـت بـدون مودت نیـز دوام نـدارد.2
بـا نگاهـی عمیق تـر بـه این آیۀ شـریفه، نکات ارزشـمند دیگـری را نیز می تـوان فهمید و 
بـرای گسـترش خانـواده بـه کار بسـت:خداوند متعـال بـرای بیـان محبـت و عشـق، از واژۀ 
مـودت اسـتفاده کـرده اسـت. مـودت از ریشـه »وّد« به معنـای محبـت و دوسـتی اسـت.3 از 
کاربردهـای ایـن واژه در قـرآن مشـخص می شـود کـه »ود« محبتـی اسـت کـه از عمق جان 
بـر می خیـزد، نـه اینکـه لقلقـۀ زبـان باشـد. همچنین ممکن اسـت کسـی را دوسـت داشـته 
باشیم؛ اما این دوستی و اظهار محبت و ادب برای تأمین و سامان یافتن منافع شخصی 
خودمـان باشـد و هـر زمانـی کـه بـه منافـع خـود دسـت یافتیم، رشـتۀ محبت و دوسـتی نیز 

1. روم، 21.
2. تفسیر نور، ج۹، ص1۸۹.

3. مفردات، ص۸۶۰ .
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گسسـته شـود. چنیـن محبتـی مـودت نیسـت؛ زیـرا ود و مودت، محبتی حقیقـی و عمیق 
است.1

در کاربردهای دیگر این واژه در قرآن مشخص می شود که مودت محبتی است همراه 
کرم؟ص؟ مزد رسـالت خود را مودت  با مسـئولیت و تعهد. به همین دلیل اسـت که پیامبر ا
اهل بیتش؟مهع؟ بیان فرموده است2 تا مردمان، با محبت و مودت به اهل بیت؟مهع؟، به 
دستورهای دینی متعهد شوند و در نتیجه، اعمالی شایسته و مورد رضای پروردگار انجام 
دهند و همیشـه دسـت به دامان این دو ثقل ارزشـمند باشـند. پس می توان مودت را اوج 

محبت و مهرورزی دانسـت که دارای نشـانه های زیر است:
محبتی است به خاطر نفس محبوب؛

محبتی است پایدار که در زبان و عمل ابراز می شود؛
محبتی است مسئولیت آور و تعهد آفرین.

در نگاه قرآنی، این نوع محبت اسـت که منجر به تحکیم روابط خانوادگی می شـود و 
ارتباط زن و مرد را سـامان می بخشـد.

   وظیفۀ ویژۀ مردان در محبت به همسر
کیـد قبلـی مبنی بر نیاز مشـترک تمامی  انسـان ها به محبت، نیاز جنـس زن به  بـا وجـود تأ
کسیر گران بها، بسیار فزون تر از مردان است. نیاز زنان به محبت، واقعیتی پیوسته  این ا
و قطع نشـدنی اسـت. آن ها نیازمند توجهی مسـتمر هسـتند که هیچ گاه نباید قطع شـود؛ 
حتـی زمانـی کـه مشـغول کار یـا انجـام وظیفـه ای هسـتند کـه به ظاهـر ارتباطـی بـا محبت 
نـدارد. زنـان بـه حـس ارزشـمند بودن نیـاز دارنـد و بایـد تعامـالت خانـواده، ایـن احسـاس را 
بـه آن هـا منتقـل کنـد. دریافـت صمیمانۀ محبـت، منجر به تأمیـن این نیاز آنان می شـود 
و آنـان را بـرای قبـول مسـئولیت سـنگین همسـری و تأمیـن آرامـش خانـواده و همچنیـن 
وظیفۀ مادری و تربیت فرزند شایسته آمادۀ می کند. به همین دلیل است که دین مبین 
اسـالم، در زمانـی کـه شـنیدن خبر تولد دختـران، صورت پدران را برافروختـه می کرد و آنان 
کیدهای جدی فرموده اسـت بر مهـرورزی و محبت  را غمگیـن می سـاخت،3 بـه مـردان تأ
بـه زنـان؛ تـا جایـی که امام صـادق؟ع؟ محبت به زنان را درآمیختـه با محبت به خاندان 

1. تفسیر مشکات، ج۴، ص22.
2. شورا، 23.

3. زخرف، 1۷.
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رسـالت دانسته است:
»هرکس ما را بیشتر دوست داشته باشد، به زنان بیشتر محبت می کند.«1

کـه امام صـادق؟ع؟ آن را یکـی از  محبـت بـه زنـان تـا آن حـد جـدی و ارزشـمند اسـت 
کـرده اسـت: ویژگی هـا و صفـات اخالقـی پیامبـران معرفـی 

»از اخالق انبیا، محبت به زنان بوده است.«2
طبـق ایـن فرموده هـای معصومـان؟مهع؟، وظیفـۀ مـردان اسـت کـه بـا اظهـار محبـت به 
گر این نیازهای  همسـران خـود، نیازهـای روحـی و روانی آنـان را تأمین کنند. دقت کنیم ا
روحـی در زنـان تأمیـن نشـود، ممکـن اسـت منجر به آسـیب های جدی به بنیـان خانواده 
شـود و خطرهایـی همچـون افسـردگی، بی رغبتـی بـه رابطـۀ زناشـویی، طـالق و حتـی 
کرامت بخشـی  خیانـت را به دنبـال داشـته باشـد. در سـیرۀ عملـی اهل بیت؟مهع؟احتـرام و 
و مهـرورزی بـه همسـر، شـاخصه های اساسـی در تعامـل آنـان بـا همسرانشـان بوده اسـت. 

پیامبـر رحمـت، محمـد مصطفـی؟ص؟ در کالمـی  گران بهـا فرمـوده اسـت:
»أحسُن الّناس ایمانًا أحسُنُهم ُخلقًا و ألَطفهم باهله و أنا ألَطفهم بأهلی.«3

بهترین مردم از نظر ایمان، خوش اخالق ترین و مهربان ترینشـان با خانواده هسـتند و 
مـن در مهـرورزی بـه خانواده، از همۀ شـما مهربان ترم.

بـدون شـک کالم نبـوی خالـی از هرگونـه تعارف و اغراق اسـت و او هر سـخنی می گوید، 
کیـد و توصیـه بـه مهـرورزی بـه  کـرم؟ص؟ عـالوه بـر تأ از خزانـۀ وحـی الهـی اسـت.۴ پیامبـر ا
خانواده، خود نیز بهترین الگوی تعامل با همسـر اسـت. پس بسـیار شایسـته است مردان 
اهل ایمان، به سـنت نبوی اقتدا کنند و با همسـران خود رفتاری شایسـته داشـته باشند.

   راهکارهای مهروزی در خانواده
به دلیـل همیـن نیـاز روحـی زنـان و به دلیـل مدیریـت مـرد بـر نهـاد خانـواده و مسـئولیت او 
بـرای حفـظ و تقویـت بنیـان خانـواده، مـردان موظـف بـه جلـب محبـت همسـر و فرزندان 
هسـتند و باید محیط مناسـبی در خانواده بر اسـاس احترام و مهرورزی ایجاد کنند. برای 

1. بحار االنوار، ج1۰۰، ص22۷.
2. وسائل الشیعه، ج2۰، ص32.

3. بحــار االنــوار، ج۷1، ص31۷، حدیــث 3۴؛ همچنیــن از امام رضــا؟ع؟ از پدرانشــان در: عیــون اخبــار الرضــا، ج2، 
ص3۸، حدیــث 1۰۹.

4. نجم، 3.
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ایـن منظـور، دو وظیفـۀ اصلـی بر عهدۀ مردان اسـت: اول اثبات محبت در خانـواده و دوم 
اظهـار محبت.

اثبات محبت در خانواده
در ادامـۀ ایـن بخـش، به طـور مفصـل، روش هـای ابـراز محبت را بررسـی خواهیم کـرد؛ اما 
کافی نیسـت. قبل از اینکه محبت خود را به دیگران  باید بدانیم ابراز محبت به تنهایی 
گـر در طـول زندگـی  ابـراز کنیـم، بایـد وجـود ایـن محبـت را بـه طـرف مقابـل اثبـات کنیـم. ا
کند محبتی در قلب ما وجود ندارد، نه تنها از اظهار محبت  مشـترک، همسـر ما احسـاس 
لذتی نخواهد برد، بلکه رفتارهای محبت آمیز ما را فریب کاری و دورویی خواهد دانست 

کـه ایـن موضـوع، ممکن اسـت وضع زندگـی را وخیم تر سـازد.

    اثبات صداقت در محبت
اثبـات صداقـت در محبـت، یکـی از ضروریـات زندگـی مشـترک اسـت. در واقـع بسـیاری از 
سـنت های اسـالمی  در خصـوص ازدواج بـرای اثبـات همین محبت بین همسـران اسـت. 
یـک نمونـۀ بسـیار رایـج از ایـن سـنت ها مهریـه اسـت. خداونـد از مهریـه به عنـوان نشـانۀ 

صداقـت دامـاد در محبـت بـه عـروس یـاد کـرده اسـت:
َساَء َصُدَقاِتِهّنَ ِنْحَلًة( )َو آُتوا الِنّ

)و مهر زنان را ]به طور کامل[ همچون عطیه، به آنان بپردازید.(1
»َصُدقـات« جمـع صـداق بـه معنـای مهـر اسـت. »نحلـه« به معنـای بخشـش و عطیـه 
اسـت؛ بنابرایـن تفسـیر آیـه چنیـن خواهـد شـد: »مهـر را کـه یـک عطیـۀ الهـی اسـت و خـدا 
به خاطر اینکه زن حقوق بیشـتری در اجتماع داشـته باشـد و ضعف نسـبی جسـم او از این 
راه جبـران گـردد، بـه او اعطـا کـرده، به طـور کامـل عطـا کنیـد.«2 طبـق آیـۀ شـریفه، مهریـه 
هدیـۀ مـرد بـه همسـرش و نشـانۀ صداقـت مـرد در عالقه و دوسـتی به همسـر اسـت3 و این 
اثبـات محبـت در نخسـتین مراحـل تشـکیل خانـواده، بـرای همدلـی و صمیمـت بیشـتر 

ضرورتـی انکارناپذیر اسـت.

1. نساء، ۴، ترجمۀ مکارم شیرازی.
2. تفسیر نمونه، ج3، ص33۵.

3. تفسیر نور، ج2، ص2۴2.
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    ترجیح  دادن همسر
امـور اسـت.  بـه سـایر  آنـان  بـه دیگـران، ترجیـح دادن  اثبـات محبـت  ابزارهـای  از  یکـی 
هنگامـی  کـه می خواهیـم عشـق و محبـت خـود را بـه همسـرمان ثابت کنیـم، بایـد او را به 
گاه شـود. همسـر ما باید  سـایر امور زندگی ترجیح دهیم تا او حقیقتًا به عشـق و عالقۀ ما آ
ببینـد و بدانـد کـه او را بـه دوسـتان و تفریـح و اشـتغال خـود ترجیح می دهیم. تـا زمانی که 
همسـرمان ایـن ترجیـح دادن را مشـاهده نکنـد، به هیچ عنـوان راهکارهـای ابراز محبت، 

مفیـد نخواهـد بود.
گـر مشـغول تماشـای فوتبـال یـا اخبـار باشـیم و در همیـن لحظـه همسـر مـا وارد  مثـاًل ا
اتـاق شـود و بـرای مـا چـای و کیـک بیـاورد تـا لحظاتـی را بـا هـم بـه گفت وگـو بپردازیـم، در 
ایـن لحظـات بـرای او بسـیار مهـم اسـت که بداند آیـا او را به ایـن برنامۀ تلویزیونی ترجیح 
می دهیـم یـا خیـر. همسـر مـا از نـوع برخـورد مـا بـا او، بـه میـزان مهـر و عالقـۀ مـا پـی خواهد 
بـرد. یـا گاهـی پیـش آمـده اسـت کـه در حیـن صحبـت بـا مهمـان، فرزندمـان به سـمت مـا 
کـودک مـا می توانـد دقایقـی بعـد  کنیـم.  می آیـد و اصـرار می کنـد نقاشـی های او را بررسـی 
کـه بفهمـد او بـرای مـا  نیـز نقاشـی خـود را بـه مـا نشـان دهـد؛ امـا بـرای او نیـز اهمیـت دارد 
مهم تـر اسـت یـا مهمـان. بـه همیـن سـبب اسـت کـه برخـی والدیـن همیشـه گلـه می کنند 
فرزندان ما در منزل بسیار خوب هستند؛ اما متأسفانه با ورود مهمان به خانه، رفتارهای 
غیرمعمولی از خود نشان می دهند و دائمًا در حال بهانه گیری و دعوا و قهر هستند. یکی 
از علت هـای رفتارهـای این چنینـی کـودکان، جلب توجه و محبت ماسـت. آن ها دوسـت 
ندارنـد احسـاس کننـد مـا دیگـران را بـه آن هـا ترجیـح می دهیم؛ لذا سـعی می کننـد رقابتی 
کـه حتـی جلـب توجه هـای  کننـد. در ایـن حالـت اسـت  بیـن خـود و دیگـر عوامـل ایجـاد 
منفـی مـا نیـز بـرای آن ها لذت بخش اسـت؛ یعنی گاهی کودک حاضر اسـت با رفتـار خود، 

عصبانی مـان کنـد و مـا او را تنبیـه کنیـم تـا از بی توجهـی مـا رهایـی یابـد.
 این هـا فقـط دو مثـال از ترجیح دادن هـا در محیط خانواده بود. پس بسـیار دقت کنیم 
که نزدیکانمان باور داشـته باشـند هیچ چیز در دنیا به اندازۀ آنان  کنیم  و به گونه ای رفتار 

برای ما ارزشـمند نیست.
البتـه برخـی از آقایـان ممکـن اسـت بـا خوانـدن چنـد سـطر اخیـر، نگـران رفت و آمدهـا و 
که  تفریح ها و روابط اجتماعی خود در بیرون خانواده شوند. دلیل این نگرانی این است 
احتمـااًل تصـور می کننـد قرار اسـت برای ترجیح دادن همسـر و فرزنـدان، هیچ گاه به برنامۀ 
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مـد نظـر خـود نـگاه نکننـد و روزنامـه نخواننـد و با دوسـتان خـود صحبت نکنند؛ امـا این، 
برداشـت صحیحـی  از گفته هـای قبلـی نیسـت. قـرار نیسـت تمـام فعالیت هـای جانبی ما 
حـذف شـود؛ بلکـه قـرار اسـت ایـن فعالیت هـا به گونـه ای انجـام پذیـرد کـه حریـم محبـت 

خانـوادۀ مـا حفظ شـود.
گـر مـردی در زمان هـای الزم، بـه خواسـته ها و نیازهـای جسـمی  و روحـی همسـر خـود  ا
پاسـخ دهـد و بـه او توجـه کافـی بکنـد، زن نیـز در زمان هـای الزم و لحظاتـی کـه شـوهرش 
گـر او بدانـد شـوهرش حقیقتـًا  کـرد. ا کار دیگـری بپـردازد، او را درک خواهـد  می خواهـد بـه 
او را بـر شـغل خـود ترجیـح می دهـد، تحمـل چنـد دقیقـه یا حتی چند سـاعت کار شـوهر در 
گر این سرگرمی  و اشتغاالت،  منزل و در زمان استراحت و باهم بودن را خواهد داشت؛ اما ا
کنـد، اوضـاع  بیـش از حـد طبیعـی شـده باشـد و احسـاس بی توجهـی را بـه همسـر منتقـل 

نگران کننـده ای بـر زندگـی حاکـم خواهد شـد.

   حضور و همدلی و همراهی در مشکالت
ابزار دیگر اثبات محبت، حضور و همدلی و همراهی در لحظات سـخت و مشـکل اسـت. 
معمـواًل در خوشـی ها و شـیرینی های زندگـی، دیگـران همـراه و یـاور مـا هسـتند و خـود را 
کسـانی مـا را  در شـادی مـا سـهیم می کننـد؛ امـا در لحظه هـای تلـخ و در سـختی ها، فقـط 
همراهی می کنند که حقیقتًا دوسـتدار و عالقه مند به ما هسـتند و حاضرند برای تسـکین 
ناراحتی هـای مـا، سـختی ها و تلخی هایـی را بـر خود وارد کنند. به همین سـبب اسـت که 

دوسـتان واقعـی را می تـوان در مشـکالت و سـختی ها شـناخت.
ایـن قاعـده در محیـط خانـواده نیـز پابرجاسـت. همسـر مـا دوسـت دارد در مشـکالت و 
کند و در پناه آغوش گرم ما آرامش بگیرد. همراهی ما در سختی ها  سختی ها به ما تکیه 
و مشـکل ها و تـالش بـرای رفـع آن هـا، عـالوه بـر اثبـات محبـت و تقویت نقـش تکیه گاهی 
بـه دنبـال خواهـد داشـت.  را نیـز برایمـان  پـاداش عظیمـی  و مدیریـت مـا در خانـواده، 

می فرمایـد: امام رضـا؟ع؟ 
»هرکـه مؤمنـی را از گرفتـاری نجـات دهد، خداونـد او را در روز قیامت از گرفتاری نجات 

می دهـد.«1
کمـک  کـه به شـدت بـه همراهـی و  گرفتـاری بـرای بانـوان  یکـی از مصادیـق لحظـات 

کافی، ج3، ص3۸2، حدیث 21۶۴. 1. اصول 
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همسـر خود نیاز دارند، زمان عادت ماهیانه اسـت. این، دورانی اسـت که خداوند متعال 
از آن به عنـوان اذیـت و ناراحتـی یـاد می کنـد:
ًذى(1

َ
ُلوَنَک َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو أ

َ
)َو َیْسأ

و از تو دربارۀ حیض می پرسند. بگو آن رنج و ناراحتی است.
درک وضعیت سـخت جسـمی  و روحی زن در این دوران، برای او بسـیار اهمیت دارد و 
در خاطـرش ثبـت می شـود. پـس سـعی کنیـم در ایـن دوران، در امـور خانـه به خصـوص در 

کارهـای سـخت و سـنگین، او را یـاری و از نظـر روحی تقویتش کنیم.
مصـداق دیگـِر لحظـات سـخت، ایـام بـارداری و زایمـان در بانـوان اسـت. ایـن دوران 
بـا وجـود شـیرینی های وصف ناپذیـر، سـختی ها و اذیت هـای فراوانـی را بـرای زن در پـی 
دارد. او که سالمتی و جان خود را برای گسترش خانواده به خطر می اندازد، دوست دارد 
شـوهرش را یـار و حامـی  خـود ببیند. به دلیل سـختی های دوران بـارداری، خداوند از مقام 

مـادر تمجیـد کـرده و بـه فرزنـدان احتـرام بـه مـادر را توصیه فرموده اسـت:
ُه َوْهًنا َعَلی َوْهٍن(2 ّمُ

ُ
نَساَن ِبَواِلَدْیِه َحَمَلْتُه أ ِ

ْ
ْیَنا ال )َو َوّصَ

و ما به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی 
حمل کرد. ]در دوران بارداری، هر روز، رنج و ناراحتی تازه ای را متحمل می شد.[

کننـد، دوران  کـه بایـد آقایـان بـه آن توجـه  یکـی دیگـر از روزهـای سـخت همسـران 
خانه تکانی و نظافت سـاالنه اسـت. بسـیاری از مردان از این دوران گله مند هسـتند و فکر 
می کنند با اشکال واردکردن به ضرورت خانه تکانی، نیاز همسرشان به کمک و همراهی 
برطـرف خواهـد شـد! واقعیـت ایـن اسـت کـه خانه  بعـد از یک سـال زندگـی در آن، نیازمند 
نظافت اساسـی اسـت و زنان، در کمال محبت، مسـئولیت این نظافت دشـوار را بر عهده 
کمک کـردن و قـوت  کـه به جـای  می گیرنـد. حـال در ایـن وضعیـت، دور از انصـاف اسـت 

قلـب دادن بـه همسـر، مانـع کار او شـویم یـا وضـع را بـر او سـخت تر کنیـم.
مسـائل ذکرشـده فقـط نمونه هایـی از لحظـات سـخت بـرای زنان اسـت کـه همراهی با 

آن هـا، محبـت مـا را ثابـت می کنـد و بـه شـیرینی زندگی مشـترک ما خواهـد افزود.

    تمرین و پیشنهاد
نگاهی مختصر به زندگی مشترک خود بیندازیم و لحظات سخت و خطیری را که احساس 

1. بقره، 222.
2. لقمان، 1۴، ترجمۀ مکارم شیرازی.
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می کنیـم همسـرمان از نبـود مـا اذیـت شـده اسـت یـا حضـور مـا را بسـیار گرامـی  داشـته و از آن 
خرسـند شـده اسـت، یادداشـت کنیم. همچنین بر اسـاس سـلیقۀ همسـر خود، راهکارهای 
ویـژۀ جلـب توجـه همسـر خـود را شناسـایی و ثبـت کنـم. حـال سـعی کنیـم تـا حـد ممکـن، 
نکته های ذکرشده در این بخش و نمونه های را که خودمان در طول زندگی مشترک ثبت 
کرده ایم، رعایت کنیم. یادمان باشد که با اثبات محبت خود به همسر، می توانیم قلب او 

را به تسـخیر در آوریم و لذت زندگی مشـترک را دوصدچندان کنیم.

راهکارهای ابراز محبت در خانواده
بـا وجـود اینکـه جایـگاه محبت حقیقی در قلب انسـان ها بوده، چنین محبتـی، از صفات 
دل وجـان آدمـی اسـت، بایـد در رفتارهـای بیرونـی او نیـز جلوه گر شـود و بروز عینـی  یابد. در 
واقـع سـنگ محـک محبـت آدمـی، نـوع رفتـار و تعامـالت او بـا طـرف مقابل اسـت. مودت 
همـان  گونـه کـه در معنـای واژگانـی آن بیـان شـد، نوعـی از محبـت اسـت کـه ظهـور و بـروز 
عینـی و عملـی دارد و خداونـد متعـال، قـراردادن ایـن نـوع محبـت عملـی را از نشـانه های 
ذات بی همتـای خـود بیـان فرمـوده اسـت.1 پـس بـرای ابـراز عملـی آن، بایـد از راهکارهـا و 

روش هـای مختلفـی بهـره گرفت.
ابراز محبت به همسر، به دو شیوۀ مختلف ممکن است: گاه این ابراز محبت در کالم 
جلوه گـر می شـود و بـا واژگان عاشـقانه، گوش هـای معشـوق را نـوازش می دهـد و گاه ابراز و 

اظهار محبت، در اعمال و رفتار تجلی پیدا می کند و عشـق را شـعله ور می سـازد.

   کلید طالیی قلب همسر
کالمـی  اسـت. خانم هـا به شـدت  یکـی از روش هـای تأثیرگـذار اظهـار محبـت، روش هـای 
عالقه مند هسـتند تا محبت همسـر خود را در کالم او نیز مشـاهده کنند. این نیاز عمیق و 
جدی به شنیدن واژگان محبت آمیز، ریشه در ساختار روحی و عاطفی بانوان دارد. برای 
گر در کالم ما این عشق را دریافت نکند،  زن، عشق مهم ترین اولویت زندگی اوست؛ لذا ا

بخـش مهمـی  از وجـود او بی قـرار می شـود و آرامش درونی اش سـلب خواهد شـد.
گاهـی مـردان و زنـان در نظـر  کیـک را نمـاد خودآ گـر دو  به تعبیـر برخـی روان شناسـان، ا
حذف شـده  بـرش  برداریـم،  کیک هـا  از  هرکـدام  از  یک دهـم  به انـدازۀ  برشـی  و  بگیریـم 

1. نک: روم، 21.
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گاهـی مـردان، میـزان تمرکـز او بـر عشـق و روابـط صمیمـی اسـت و بقیـۀ آن  در دایـرۀ خودآ
کار، شـغل، پروژه هـا، عالیـق شـخصی و دیگـر فعالیت هـای اوسـت. در ایـن  مربـوط بـه 
کامـاًل متفـاوت خواهـد  گـر نگاهـی بـه دایـرۀ مربـوط بـه زنـان بیندازیـم، اوضـاع  حالـت، ا
بـود: در ایـن حالـت، بـرش حذف شـده مربـوط بـه کار و شـغل و عالیق شـخصی اسـت و ُنه 
بخش باقی مانده، به عشـق و روابط صمیمانه وابسـته اسـت. پس سـعی کنیم با کلمات 
عاشـقانۀ خود، بخش بزرگ ذهن و فکر همسـر خود را تسـکین دهیم و آرامشـش را تأمین 
کنیم. یادمان باشـد برای تأمین آرامش خانواده، زن خانواده باید در آرامش کامل باشـد.

کـه  کلمـات معصومـان؟مهع؟: در دوران جاهلیـت و در زمانـی  چـه زیبـا و باشـکوه اسـت 
کاال داشـتند، پیامبـر رحمـت و شـفقت، محمـد  مـردان بـه همسـران خـود، نگاهـی چـون 

مصطفـی؟ص؟، فرمـوده اسـت:
»قوُل الّرُجل للمرأِة أّنی أحّبک ال یذَهَب ِمن قلبها ابدًا.«1

این سخن مرد به زن که »دوستت دارم«، هرگز از دل زن بیرون نمی رود.
بسـیار جالـب اسـت بدانیـم در همیـن دوران که مـا در آن زندگی می کنیم، هنـوز مردانی 
کـه گفتـن واژۀ زیبـا و دل نشـین »دوسـتت دارم« برایشـان دشـوار اسـت. بسـیاری  هسـتند 
گاهـی یا غـرور و تکبر و بی توجهی، همسـر  افـراد هسـتند کـه به دالیـل مختلفـی از جملـه ناآ

خـود را در آرزوی شـنیدن ایـن واژگان مقـدس، باقـی می گذارنـد.
پیامبـر عظیم الشـأن اسـالم کـه در اوج بندگـی و ارتبـاط بـا خـدا بـود و بـه مقاماتی دسـت 
یافته  بود که فرشتگان مقرب الهی از رسیدن به آن عاجز هستند،2 به زنان خود محبت 
کلمـات شـیرین و دل نـواز بـا آنـان  کـه بـا  می کـرد و بـه مسـلمانان نیـز توصیـه می فرمـود 
سـخن بگویند. به یاد داشـته باشـیم که معصومان؟مهع؟هنگامی که توصیه ای به مردم 
می فرمودنـد، خـود قبـل از همـه و بیـش از دیگـران بـه آن عمـل می کردنـد. به همین دلیل 

اسـت کـه وجـود مقـدس آن حضـرت می فرمایـد:
»خیرکم خیرکم لهله و انا خیرکم لهلی.«3

   تمرین
کنیم  کنیم هر روز حداقل یک جملۀ عاشقانه به همسر خود بگوییم. خود را ملزم  سعی 

1. مکارم االخالق، ج1، ص۴۶۶، حدیث 1۵۹۰.
کافی، ج۵، ص۵۶۹، حدیث ۵۹. 2. اصول 

3. کتاب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۵۵۵، حدیث ۴۹۰۸.
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روزی یـک بـار بـه او بگوییـم: »دوسـتت دارم.« بـه زودی تأثیـرات ایـن جملـۀ طالیـی را در 
کسـیر عشـق خواهیم شـد.  روابـط خانوادگـی خـود مشـاهده خواهیـم کرد و متوجه قدرت ا
واژۀ »دوستت دارم«، »عشق من« و... کلیدهای قلب همسر است که با آن ها می توانیم 
گنجینۀ محبت همسر خود را تصاحب کنیم و از زندگی آرام و دل نشین با او لذت ببریم.
گـر می خواهیـم همسـرمان بـه پیـری زودرس، سـرد مزاجی، جـذب به مرد بیگانـه و...  ا
دچار نشـود، به او محبت کنیم؛ زیرا بی توجهی ما باعث فشـار روحی و فشـار روحی منجر 
کاهـش هورمون هـای جنسـی و در نتیجـه سـردمزاجی در همسـر می شـود و احتمـال  بـه 
انحرافـات جنسـی را در او ایجـاد می کنـد. پـس سـعی کنیـم بـه ایـن نیاز روحی همسـر خود 
همیشـه و به موقـع پاسـخ دهیـم. یادمـان باشـد زنـان در طـول روز، حداقـل سـه بـار بـه 

شـنیدن واژه هـای محبت آمیـز مـا نیـاز دارنـد.

    اظهار محبت رفتاری
روحـی  نیازهـای  تمـام  کنیـم  تصـور  نبایـد  واژگان محبت آمیـز،  بیـان  اهمیـت  بـا وجـود 
کـه در قسـمت قبـل مفصـاًل  همسـرمان در ایـن عبـارات خالصـه شـده اسـت. همـان طـور 
توضیـح داده شـد، محبـت موجـود در قلـب مـا بایـد وارد کالم مـا شـود و سـپس پا به عرصۀ 
رفتار ما بگذارد. در واقع اظهار محبت کالمی، نیاز زنان به محبت های رفتاری را برطرف 
نخواهد کرد و همچنین اظهار محبت رفتاری، جانشین گفت وگوهای عاشقانه نخواهد 
کاری هـا و زحمـات آنـان در تأمیـن  کـه فدا گمـان اشـتباه برخـی مـردان ایـن اسـت  شـد. 
نیازهـای خانـواده، جانشـین گفتـن »دوسـتت دارم« می شـود و در طـرف مقابـل، برخـی از 
مردان تصور می کنند با گفتن چند عبارت و واژۀ زیبا می توانند برای همیشه همسر خود 
گر حقیقتًا خواهان داشتن زندگی آرام و همسری خشنود هستیم،  را خشنود سازند. پس ا

راهکارهـای زیـر را در زندگـی خـود عملی سـازیم:

   هم نشینی با همسر
کاهـش  یکـی از لـوازم اساسـی اظهـار محبـت، هم نشـینی و با هم بـودن اسـت. معمـواًل بـا 
حضـور فیزیکـی و حـذف هم نشـینی ها محبت هـا نیـز رو بـه کاهـش می گـذارد؛ همـان طور 

کـه در ضرب المثل هـا می خوانیـم:
از دل برود هر آن که از دیده برفت.
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پـس بـرای حضـور در کنـار همسـر و فرزنـدان خـود اهمیت قائل شـویم و بخشـی از وقت 
روزانـۀ خـود را بـرای بـودن بـا آنـان صرف کنیم. دین اسـالم به عنوان کامل تریـن و آخرین 
کیـد خاصی به هم نشـینی  برنامـۀ جامـع خداونـد بـرای زندگـی سـعادتمندانۀ انسـان ها، تأ

مـرد بـا خانـوادۀ خـود دارد. بـه همیـن دلیل اسـت که رسـول خـدا؟ص؟ می فرماید:
»نشسـتن مـرد در کنـار خانـواده اش، نزد خداوند متعال دوست داشـتنی تر از اعتکاف در 

این مسـجد من اسـت.«1
گرامـی اسـالم؟لص؟ بـه هم نشـینی بـا همسـر،  کیدهـای پیامبـر  در واقـع دلیـل ایـن تأ
گاهـی از سـاختار درونـی زن و مـرد اسـت. ایشـان به خوبـی نیـاز زن بـه حضـور و همراهـی  آ
شـوهر را می دانـد و بیـش از هرکـس، از خسـارت های جبران ناپذیـر نبـود شـوهر بـر سـالمت 
گاه اسـت. به دلیـل همیـن شـناخت عمیـق خالـق از مخلوقـات اسـت کـه اسـالم  خانـواده آ
دسـتورهای فراوانی برای تحکیم بنیان خانواده صادر فرموده اسـت؛ زیرا می داند دوام و 
بقای جامعه و پویایی و رشد مثبت جامعه، به سالمت خانواده قرین و وابسته است. به 
همین دلیل است که حضور غیرضروری مردان در بیرون از خانه، از منظر اسالم مطلوب 
نیسـت و توصیه بر این اسـت که پس از اتمام مشـغله های روزانه و تأمین معاش و انجام 
فرایـض دینـی، بـه کانـون ُپر مهـر خانـواده بـاز گردنـد؛ لـذا پیامبـر عشـق و محبـت، محمـد 

مصطفـی؟ص؟، می فرماید:
به سـوی  را  سـفر  بـار  زودتـر  بایـد  آورد،  جـای  بـه  را  خـود  حـج  شـما  از  هریـک  »هـرگاه 

می کنـد.«2 بزرگ تـر  را  او  پـاداش  کار،  ایـن  زیـرا  بربنـدد؛  خانـواده اش 

   غذاخوردن با همسر و فرزندان
یکـی از مصادیـق مهـم هم نشـینی کـه گاه به راحتـی از آن غفلـت می شـود، غذاخـوردن بـا 
همسـر و فرزنـدان در کنـار یـک سـفره و همـراه بـا محبـت و عشـق اسـت. بسـیاری از مردان 
کرده انـد. البتـه  کنـار خانـواده را فرامـوش  کاری، اهمیـت حضـور در  به دلیـل مشـغله های 
گاهـی برخـی افـراد به دلیـل مسـائل شـغلی خـود مجبورنـد ناهـار را در محیـط کار باشـند یـا 
چنـد روزی را در مأموریـت کاری سـپری کننـد، یـا ممکـن اسـت گاهی برای شـرکت در یک 
مهمانـی دوسـتانه، از غذاخـوردن بـا همسـر و فرزنـدان محـروم شـوند؛ امـا بایـد به گونـه ای 

1. تحکیم خانواده در نگاه قرآن و روایات، ص23۰؛ تنبیه الخواطر، ج2، ص122، حدیث 3۴2.
2. تحکیم خانواده در نگاه قرآن و روایات، ص23۰، حدیث 3۴۵.
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برنامه ریـزی کننـد کـه تـا حد امـکان و در وضع عـادی، کنار خانواده و نه در حال تماشـای 
تلویزیـون و اخبـار، غـذا بخورنـد. این کار به صمیمیت و مهربانی اعضای خانواده خواهد 
افـزود و در ایـن محیـط، فرزندانـی سـالم و باشـخصیت و تکریم شـده تربیـت خواهند شـد. 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه از وجود نازنین برگزیـدۀ دوران ها، محمد مصطفی؟ص؟، چنین 

روایت شـده اسـت:
»خداوند مؤمن را دوسـت  دارد و زن و فرزندانش را نیز دوسـت  دارد. محبوب ترین چیز 
نزد خدای متعال این است که ببیند مرد با زن و فرزندانش سر یک سفره غذا می خورند. 
سـپس هـرگاه بـر آن سـفره گـرد  هـم آیند، با نظر رحمت به ایشـان می نگرد و پـس از آنکه از 

کنده شـوند، آنـان را می آمرزد.«1 جای خود پرا

   دست دادن و نگاه محبت آمیز به همسر
کالیفرنیـا3 مشـخص  طبـق تحقیقـات انجام شـده توسـط آلبـرت محرابیـان2 در دانشـگاه 
شـده اسـت در هـر ارتبـاط، ۷درصـد از انتقـال مفاهیـم به عهـدۀ واژگان اسـت و 3۸درصـد 
مفاهیـم را لحـن و آهنـگ کالم مـا منتقـل می کنـد و ۵۵درصـد آن نیـز به عهـدۀ زبـان بـدن 
اسـت. پـس بیشـترین حجـم انتقـال اطالعات و مفاهیم بـر عهدۀ حاالت رفتاری ماسـت. 
ایـن مطلـب اهمیـت زبـان بـدن را در ارتباطـات عاطفـی مشـخص می کند. ایـن مطلب در 
ارتبـاط بـا خانم هـا بسـیار مهم تـر می شـود؛ زیـرا آنان زبـان بدن را بسـیار بهتر از آقایـان درک 
می کنند. به همین دلیل است که در تعالیم زیبا و ارزشمند دین اسالم و درکلمات پیامبر 
کید فراوانی شده است: رحمت و محبت، حضرت محمد مصطفی؟ص؟، به این نکات تأ
»هـرگاه بنـده بـه چهـرۀ همسـرش و همسـرش بـه چهـرۀ او بنگـرد، خداونـد بـه آن دو بـا 
نـگاه مهرآمیـز می نگـرد و هـرگاه دسـت یکدیگـر را بگیرنـد، گناهـان آن دو از بیـن انگشـتان 

آنـان فـرو می ریـزد.«۴

   تقدیم هدیه
تقدیـم هدیـه نیـز یکـی از راهکارهـای جلـب محبـت و افزایـش رضایتمنـدی در زندگـی 

1. تنبیه الغافلین، ص3۴3، حدیث ۴۹۸؛ تحکیم خانواده در نگاه قرآن و روایات، ص23۰.
Albert Mehrabian .2

(University of California, Los Angeles( UCLA .3
4. مسند زید، ص3۰2، از امام سجاد از پدرانش؟مهع؟ .
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گر این هدیه، همراه با سـخنان محبت آمیز شفاهی یا کتبی  مشـترک اسـت؛ به خصوص ا
باشـد. بـرای تأثیرگـذاری بیشـتر هدیـه سـعی کنیم به ویژگی های شـخصیتی همسـر خود 
گـر همسـر مـا بصـری اسـت و بیشـترین توجـه او به تصاویـر زیبا و دل نشـین  توجـه کنیـم: ا
اسـت، سـعی کنیـم ظاهـر هدیـۀ خـود را زیباتـر کنیـم و به بسـته بندی قشـنگ آن اهمیت 
گـر ویژگی هـای سـمعی در همسـر مـا نمـود بیشـتری دارد و تأثیـر واژگان زیبـا و  دهیـم. ا
دل نشـین در او بیشـتر اسـت، حتمـًا سـعی کنیـم در هنـگام تقدیـم هدیـه، جملـه ای زیبـا و 
گـر صفات لمسـی همسـر ما غالب اسـت، هنـگام تقدیم هدیه  دل نشـین را مطـرح کنیـم. ا
سعی کنیم او را در آغوش بگیریم تا خاطرۀ این هدیه  تا ابد در ذهنش باقی بماند. به یاد 
داشته باشیم هدیه نماد محبت و اهمیت داشتن همسر برای ماست. پس کوچک ترین 
هدیه هـا نیـز تأثیـرات بسـیار زیـادی در قلب و جان همسـرمان خواهد گذاشـت؛ زیرا پیامبر 

کـرم؟ص؟ می فرمایـد: ا
ة.«1

َ
»الهدیُة تورُث الَمَوّد

هدیه دادن دوستی به ارمغان می آورد.

   سوغاتی آوردن
یکـی از روش هـای زیبـای هدیه دادن، تقدیم سـوغاتی اسـت. نگران هزینه های ناشـی از 
هدیه یا سوغاتی نباشیم. اصاًل قرار نیست برای تأمین هدیه و سوغاتی، خود را به زحمت 
بیندازیـم؛ بلکـه قـرار اسـت صرفـًا با خرید حتی یک شـاخه گل یا به تعبیر پیامبر، حتی یک 
تکه سـنگ، بـه همسـر و فرزنـدان خـود اعـالم کنیـم کـه آن هـا را دوسـت داریم و در سـفر به 
یادشـان بوده ایـم. در ایـن خصـوص نیـز از رسـول رحمـت، محمـد مصطفـی؟ص؟، چنیـن 
روایت شـده اسـت: »هنگامی  که یکی از شـما به سـفر می رود و بعد به سـوی خانواده اش بر 

گرچه تکه سـنگی باشـد.«2 می گردد، به آنان هدیه ای بدهد و برایشـان سـوغاتی بیاورد؛ ا

   نامه نگاری
یکی از روش های آسـان و کم هزینه و صدالبته بسـیار تأثیرگذار در ابراز محبت به همسـر، 
نوشـتن نامه های عاشـقانه اسـت. همسـر ما دوسـت دارد به روش های متفاوت از محبت 

1. بحار االنوار، ج۷۴، ص1۶۶.
2. بحار االنوار، ج۷3، ص2۸3.
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مـا بهره منـد شـود. دریافـت محبت به صورت کتبی، ماندگاری زیـادی در عاطفـۀ او دارد و 
شیرینی وصف ناپذیری را در وجود او به ارمغان می آورد. حتمًا سعی کنیم در فرصت های 
مختلـف، برگه هایـی پـر از عشـق و صمیمیـت را بـه او تقدیـم کنیم تا آثـار فراوان ایـن کار را 
در زندگـی خـود مشـاهده کنیـم. دقـت کنیـم اینجـا هـم اصـل کار بسـیار مهم تـر از حواشـی 
آن اسـت؛ یعنـی حتـی یـک عبـارت »دوسـتت دارم« بـر روی یـک برگـۀ سـفید کوچـک کـه 
در کنـار وسـایل او قـرار بگیـرد، تأثیـرات شـگرفی خواهد داشـت. واضح اسـت که نامه های 

طوالنی تـر و عاشـقانه تر بـا انتخـاب برگه هـای زیبا آثـار جالب تری خواهد گذاشـت.

    پیامک های عاشقانه
شـکل سـاده تر نامه نگاری، ارسـال پیام های محبت آمیز اسـت. هر چند روز یک بار، یک 
کنیم تا قلب او همیشه ماالمال از عشق  پیام کوچک اما پر مهر را برای همسرمان ارسال 
و محبِت ما باشد. به یاد داشته باشیم عشق و محبت بزرگ ترین سرمایۀ همسر ماست. 
پس با نامه های زیبا و پیام های دل نشین، احساس خوشبختی و رضایت را به او هدیه 

دهیم.

نمونه ای تاریخی از نامه ها و پیام های عاشقانه:
امام خمینـی؟هر؟در سـال 1312 عـازم سـفر حـج شـد و در بیـن راه نامـۀ عاشـقانه ای بـرای 
همسـرش نوشـت کـه نمونـۀ جالبـی از یـک متـن عاشـقانۀ شـخصیتی تأثیرگـذار به همسـر 

خویـش اسـت. بخشـی از متـن نامـه بـه شـرح زیـر اسـت:
»تصدقت شوم. الهی قربانت بروم. در این مدت که مبتالی به جدایی از آن نور چشم 
عزیـز و قـوت قلبـم گردیـدم، متذکـر شـما هسـتم و صـورت زیبایـت در آیینـۀ قلبـم منقوش 
اسـت. عزیـزم، امیـدوارم خداونـد شـما را به سـالمت و خـوش در پنـاه خـودش حفـظ کنـد. 
]حـاِل[ مـن بـا هر شـدتی باشـد، می گـذرد؛ ولی بحمـد اهلل تاکنون هرچه پیـش آمد، خوش 
بـوده و االن در شـهر زیبـای بیـروت هسـتم. حقیقتـًا جـای شـما خالـی اسـت. فقـط بـرای 
تماشـای شـهر و دریـا خیلـی منظـرۀ خـوش دارد. صـد حیـف کـه محبـوب عزیـزم همراهـم 

نیسـت کـه ایـن منظـرۀ عالی بـه دل بچسـبد... .
ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت. روح اهلل.«1

1. صحیفۀ امام، ج1، ص2.
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   کمک به همسر در امور منزل
کمک کـردن مـرد بـه همسـر خـود در امـور منـزل نشـانگر عشـق و عالقـه و اهمیـت دادن بـه 
زندگی است. همسر ما هرچقدر از ما تعهد بیشتری به امور خانه و خانواده مشاهده کند، 
بـه زندگـی دلگرم تـر می شـود و بـا آسـودگی بیشـتر و شـوق مضاعـف بـه زندگـی بـا مـا ادامـه 
خواهـد داد. در صورتـی کـه وظیفـۀ تأمیـن اقتصـاد خانواده صرفًا بر عهدۀ ماسـت و همسـر 
کنیـم تـا بـه ایـن شـکل،  گاه وبیـگاه در امـور منـزل کمک رسـانی  کنیـم  مـا خانـه دار، سـعی 

قدرشناسـی خـود را از زحمـات همسـر خـود نشـان دهیـم.
گـر تأمیـن اقتصـاد خانـه بـر عهـدۀ هـر دو نفـر ماسـت، الزم اسـت کمک هـای مـا در امـور  ا
منزل بیشـتر باشـد و نظم خاصی به خود بگیرد. در این حالت همسـرمان همانند خود ما 
در محیط جامعه مشغول به کار است و با خستگی جسمی به خانه می آید. کمک نکردن 
که میزان توان جسمی  او را درک نکرده ایم. به یاد  ما این پیام را به همسرمان می رساند 
داشـته باشـیم همسـر ما از لحاظ جسـمی، ظرافت های بیشـتری دارد و باید مراقبت های 
ما از او بیشتر باشد. این همان توصیۀ نورانی موالی متقیان، امیرمؤمنان؟ع؟، به مردان 

است:
َة َرْیَحاَنٌة، َلْیَسْت ِبَقْهَرَماَنة.«1

َ
ْمِرَها َما َجاَوَز َنْفَسَها، َفِإّنَ اْلَمْرأ

َ
َة ِمْن أ

َ
ِک اْلَمْرأ »َو اَل ُتَمّلِ

کارگزار  کارهاى خودش را وا مگذار؛ زیرا او همچون شاخه گل است، نه  )به زن بیش از 
و پیشکار.(در توضیح این فرمایش امام، به بیان نکته ای از سخنان رهبر معظم انقالب 

اشاره می کنیم: 
گلـی  کـه زن را ماننـد  در داخـل خانـواده هـم، از نظـر اسـالم مـرد موظـف اسـت 
بـه  مربـوط  ایـن  اسـت.  گل  زن  ریحانـة«؛  »المـرأة  می فرمایـد:  کنـد.  مراقبـت 
میدان هـاى سیاسـی و اجتماعـی و تحصیـل علـم و مبـارزات گوناگـون اجتماعی 
و سیاسـی نیسـت؛ ایـن مربـوط بـه داخـل خانواده اسـت: »المرأة ریحانة و لیسـت 
کـه گمـان می کـرد زن در داخـل خانـه  بقهرمانـة.« ایـن چشـم و دیـد خطابینـی را 
موظـف بـه انجـام خدمـات اسـت، پیغمبـر بـا ایـن بیـان تخطئه کـرده اسـت. زن 
مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. با این چشم باید به این موجود داراى 
لطافت هاى روحی و جسـمی نگاه کرد. این، نظر اسـالم اسـت. هم خصوصیت 
کـه همـۀ احساسـات و خواسـت هاى او بـر اسـاس ایـن خصوصیـت  زنانگـی زن 

1. نهج البالغه، نامۀ 31.
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زنانگی اسـت، حفظ شـده اسـت، بر او تحمیل نشـده اسـت، از او خواسـته نشـده 
کنـد، مثـل  کار  کنـد، مثـل مـرد  کـه زن اسـت، مثـل مـرد فکـر  کـه در حالـی  اسـت 
مـرد بخواهـد؛ یعنـی خصوصیـت زن بـودن که یک خصوصیت طبیعـی و فطرى 
و محـور همـۀ احساسـات و تالش هـاى زنانـه اسـت، در دیـد اسـالمی حفـظ شـده. 
هـم در عیـن  حـال، میـدان علم، میدان معنویت، میدان تقوا، میدان سیاسـی بر 
روى او باز شـده اسـت و او، هم به کسـب علم تشـویق شـده اسـت، هم به حضور 
در میدان هـاى گوناگـون اجتماعی و سیاسـی. آن وقـت در داخل خانواده هم به 
مـرد گفته انـد کـه حق تکلیف، تحمیل، زیـاده روى، اعمـال قدرت هاى جاهالنه 

و غیرقانونـی نـدارد. ایـن، آن نـگاه اسـالمی اسـت.1
پـس همیشـه مراقـب باشـیم کارهـای منـزل را در حـد تـوان همسـر خـود تنظیـم کنیم و 
هنگامـی  کـه کار به گونـه ای سـخت می شـود کـه ممکـن اسـت بـه لطافت هـای جسـمی  و 
کنیم و کمک حال او باشـیم. به همین  روحی او آسـیب رسـاند، نهایت مراقبت و دقت را 
کـه در فرمایشـی گران سـنگ، نبـی مکـرم اسـالم؟ص؟، بـه پاداش هـای بزرگـی  دلیـل اسـت 

بـرای یاری رسـاندن بـه همسـر اشـاره می فرمایـد:
کار تکبـر نـورزد، مؤمـن حقیقـی اسـت: خدمـت بـه خانـواده و نشسـتن  »هرکـس از سـه 
کـه خداونـد در  کارهـا از نشـانۀ مؤمنانـی اسـت  بـا فقـرا و غذاخـوردن بـا خدمتـکارش. ایـن 

کـرده اسـت: اینـان مؤمنـان حقیقـی هسـتند.2«3 کتابـش از آنـان این گونـه یـاد 

    احترام به عالقه و سلیقۀ همسر
کـه قبـاًل  یـک روش اظهـار محبـت، احتـرام بـه سـلیقه و عالقـۀ همسـر اسـت. همـان طـور 
گفتـه شـد، معنـای تفاهـم نبـود تفـاوت نیسـت؛ بلکـه شناسـایی تفاوت هـا و درک متقابل 
کامـاًل  کـه هیـچ دو نفـری سـلیقه های  آن هـا، سـازندۀ تفاهـم اسـت. حقیقـت ایـن اسـت 
مشـابه ندارنـد. ممکـن اسـت مـن رنگ زرد را دوسـت داشـته باشـم و همسـرم رنگ آبـی را؛ 
ممکـن اسـت مـن چلوکبـاب را ترجیـح بدهـم و او قرمه سـبزی را؛ ممکن اسـت من حلیم را 
بـا شـکر میـل کنـم و او بـا نمـک؛ ممکن اسـت دوسـت داشـته باشـم وسـایل تزیینـی منزل 
کوچـک باشـد، امـا او بـه وسـایل بـزرگ بـا رنگ های متنوع عالقه داشـته باشـد. وجود این 

کثیرى از بانوان، 3۰شهریور13۷۹. گروه  1. سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با 
2. انفال، ۴.

کنز العمال، ج1، ص1۵۵، حدیث ۷۷۴؛ تحکیم خانواده در نگاه قرآن و روایات، ص22۰.  .3
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تفاوت هـا در دو نفـر بسـیار طبیعـی اسـت. فقـط مهـم این اسـت که بـاور کنیم هیچ کـدام از 
این سلیقه ها بر دیگری برتری ندارد و هیچ مالکی برای تعیین برتربودن یکی بر دیگری 
وجـود نـدارد. پـس به سـلیقۀ طـرف مقابل خود احترام بگذاریم و از تمسـخر او بپرهیزیم و 

بـه او همان گونـه کـه هسـت، احتـرام بگذاریم.

    ترجیح و تقدم سلیقۀ همسر
بـرای اظهـار محبـت بیشـتر بـه همسـر سـعی کنیـم تـا حـد امـکان، سـلیقۀ همسـر خـود را بر 
سـلیقۀ خـود مقـدم کنیـم. این ترجیح سـلیقه های همسـر، نشـان دهندۀ محبـت قلبی ما 
بـه همسـر خواهـد بـود. البتـه قـرار نیسـت خـود را در زندگـی مشـترک نادیـده بگیریـم؛ بلکه 
تـا حـد امـکان و تـا جایـی کـه ایـن ترجیح آسـیب جـدی برای مـا نـدارد، سـلیقۀ او را ترجیح 
دهیم. فرض کنیم قرار است برای تفریح و رفع خستگی به مسافرت برویم. من دوست 
کنیم؛ اما او دوسـت دارد به قشـم برویم. به یاد داشـته باشـیم  دارم به جزیرۀ کیش سـفر 
هـدف مـا از سـفر، تفریـح و لذت بـردن از زمـان خود بوده اسـت؛ پس حقیقتًا فرقی نمی کند 
بـه کدام یـک از ایـن نقـاط سـفر کنیـم؛ ولـی چـه بهتـر کـه سـلیقۀ همسـر را ترجیـح دهیـم و 

کنیم. خوشـی سـفر را دوچندان 
نگـران نباشـیم! فکـر نکنیـم در ایـن صـورت مجبـور خواهیم بود تـا آخر عمر از خواسـتۀ 
خود چشم پوشی کنیم. بدون شک همسر ما نیز پس از مشاهدۀ چند بار ازخودگذشتگی 
کرد سـلیقۀ ما را به میل خود ترجیح دهد. در این صورت اسـت که طعم  ما سـعی خواهد 

شـیرین زندگی را به معنای واقعی خواهیم چشـید.

   ارتباط با خانوادۀ همسر
برای خانم ها بسـیار مهم اسـت که بین شـوهر و خانوادۀ خود، روابط سـالم و دوسـتانه ای 
مشـاهده کننـد. به طـور کلـی، زنـان رابطه گـرا و مـردان هدف گـرا هسـتند. بـه دلیـل همیـن 
میـل بـه ارتبـاط در خانم هـا آن هـا عالقـه دارنـد بـا ازدواج، تعـداد روابـط خـود را افزایـش 
دهنـد؛ نـه اینکـه روابـط قبلـی را نیـز در خطـر ببیننـد. پـس سـعی کنیـم تـا حـد امـکان و در 
بـا خانـوادۀ همسـر خـود ارتبـاط  از افـراط و تفریـط،  چهارچوب هـای مشـخص و بـه دور 

محترمانـه و شایسـته ای برقـرار کنیـم.
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    تقویم محبت
یکـی از نـکات جالـب توجه برای خانم ها که معمواًل آقایان فراموشـش می کنند، توجه به 
تاریـخ  اتفاقـات مهـم زندگـی مشـترک اسـت. آقایانی که تاریخ تولد همسـر خـود را فراموش 
می کننـد یـا تاریـخ سـالگرد ازدواج خـود را از یـاد می برنـد، نبایـد توقـع زیـادی بـرای داشـتن 
یـک رابطـۀ عاشـقانه بـا همسـر خـود داشـته باشـند. به یادداشـتن ایـن روزهـا و بزرگداشـت 
آن ها با خرید هدیه ای کوچک حتی یک شاخه گل، این پیام را به همسر منتقل می کند 
که آن قدر برای شـوهر ارزشـمند اسـت که تک تک دقایق زندگی با او را در ذهن خود ثبت 
کـرده  اسـت. گاهـی حتـی یـادآوری برخـی اتفاقات به ظاهر کوچک، تأثیر عمیقـی بر رابطۀ 
عاطفـی مـا بـا همسـرمان خواهد گذاشـت. کافی اسـت بـه او بگوییـم: »می دانی امـروز چه 

روزی اسـت؟ امـروز سـالگرد اولیـن روزی اسـت کـه باهـم بـرای قدم زدن به پـارک رفتیم!«
ایـن یادآوری هـا، لـذت و نشـاط خاصـی را در دل وجـان همسـر بـه وجـود خواهـد آورد که 

منجر به شـادمانی و شیرین ترشـدن زندگی خواهد شـد.

    انجام دادن کارهایی مخصوص همسر
یکی از شـاه کلیدهای تسـخیر قلب همسـر، انجام دادن کاری ویژه برای اظهار محبت به 
همسـر اسـت. این تکنیک برای افزایش عشـق و عالقۀ همسـر بسـیار اثرگذار اسـت. سـعی 
کـه مـورد عالقـۀ همسـر ماسـت، فقـط و فقـط به قصـد خشـنودی او  کار ویـژه را  کنیـم یـک 
انجـام دهیـم و بـه همسـر خـود اعـالم کنیم کـه قصدمان صرفًا خشـنودی و خنـدۀ او بوده 
کار الزم نیسـت خیلـی عجیب و غریـب بـوده یـا هزینـۀ زیـادی بـرای مـا در بـر  اسـت. ایـن 

داشـته باشـد. تنهـا نکتـه ایـن اسـت کـه کار، مـورد عالقـۀ او و فقـط برای او باشـد.
گر همسرمان دوست دارد مدل خاصی از لباس را بپوشیم یا مدل مویمان  برای مثال، ا
به شـکلی دیگر باشـد، در یک مناسـبت مشـخص این کار را برایش انجام دهیم؛ به شـرط 
کار را فقـط در  کنـد یـا می توانیـم ایـن  کار شـأن و احتـرام اجتماعـی مـا را حفـظ  اینکـه ایـن 
گر همسـرمان بـه غذای خاصـی عالقـه دارد، او را بـا دعوت به  منـزل انجـام دهیـم یـا مثـاًل ا

رسـتوران و گذاشـتن قرار مالقات شـگفت زده کنیم. 
کار انجام شـده اهمیت ندارد؛ بلکه اصل توجه ویژۀ ما، زیبا و دل نشـین اسـت.  حجم 
ایـن خشـنودی می توانـد بـا قـراردادن یـک شـکالت کوچـک و دلخـواه او در کیفـش نیز به 
دست بیاید. این شادمان ساختن همسر، عالوه بر تقویت ارتباط زناشویی، رضایت الهی 
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را نیـز بـرای مـا بـه دنبـال خواهـد داشـت؛ لـذا پیامبـر رحمـت؟ص؟ در کالمـی  زیبا خطـاب به 
مـردم می فرماید:

»هرکـس خانـواده اش را شـاد سـازد، خداونـد از آن شـادی، مخلوقـی می آفریند کـه تا روز 
قیامـت برایـش طلب آمـرزش کند.«1

    حدود محبت به همسر و فرزندان
در ایـن فصـل از کتـاب، به طـور مفصـل در خصـوص اهمیـت و جایگاه محبت به همسـر و 
فرزنـدان سـخن گفتـه شـد و راهکارهـای عملیاتـی دربـارۀ ابـراز و اثبـات محبـت به ویـژه به 
همسـر را مطـرح شـد؛2 امـا یـک نکتـۀ بسـیار مهـم باقـی مانـده اسـت کـه گاه غفلـت از آن، 
منجر به تولید نتایج مخرب و دورشدن از اهداف اصلی ازدواج می شود و آن اصل رعایت 
گاه افـراط در محبـت منجـر می شـود افـراد از انجـام وظایـف اصلـی  حـدود محبـت اسـت. 
خـود بـاز بماننـد و عاقبـت نافرجامـی را بـرای خـود رقم بزنند؛ لـذا خداوند متعال این نکته 

را بـه انسـان ها متذکـر می شـود:
ُدُکـْم َعـن ِذْکـِر اهلِل َو َمـن َیْفَعـْل َذِلـَک 

َ
ْوال

َ
 أ

َ
ْمَواُلُکـْم َو ال

َ
 ُتْلِهُکـْم أ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ال

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
)َیـا أ

اْلَخاِسـُروَن(3 ُهـُم  وَلــِئَک 
ُ
َفأ

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، مبـادا اموال و فرزندانتان شـما را از یـاد خدا غافل کند و 
کسـانی که چنین کننـد، زیان کارند.

همچنیـن در آیـۀ 11 سـورۀ فتـح نیـز خداونـد، خانـواده و مـال را دو عامـل ایجـاد غفلـت 
گـر بـه معنای آیه دقت کنیم، متوجه خواهیم شـد خداوند متعال  معرفـی فرمـوده اسـت. ا
بـه محبـت بـه خانـواده ایـرادی نمی گیرد؛ بلکه متذکر می شـود که نباید محبت بـه مال و 
همسر و فرزندان، مانع از یاد خدا و انجام وظایف شود. همان طور که در فصل نخستین 
کتـاب مطـرح شـد، هـدف از ازدواج، سـرعت گیری حرکـت به سـمت کمـال و هدایـت الهـی 
اسـت. پـس هـر عملـی کـه مانـع از رشـد و کمـال و تقرب ما به خداوند شـود، اشـتباه خواهد 
بـود. در واقـع محبـت بـه همسـر و فرزنـدان نبایـد مانـع انجـام وظایـف عبـادی و اجتماعی 

افراد شـود.

کنز العمال، ج1۶، ص 3۷۹، حدیث ۴۴۹۹۵؛ تحکیم خانواده در قرآن و روایات، ص22۶.  .1
کار می رود. گفته شده دربارۀ ابراز محبت به همسر، برای محبت به فرزندان نیز به  2. بسیاری از روش های 

3. منافقون، ۹.
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دلیـل و حکمـت برخـی روایـات کـه محبـت افراطـی بـه خانواده را ناپسـند می دانـد، این 
اسـت کـه گاهـی زیـاده روی در محبـت، مـردان را از وظایف اجتماعی خود مانند سـفرهای 
تبلیغـی، مأموریـت بـرای خدمت به کشـور یا کسـب تخصص در یک رشـته، جهـاد و دفاع 
از میهـن یـا انتقـال تجربـه و دانـش به نیازمنداِن آن باز می دارد. اینجاسـت که پیشـوایان 
کـه مانعـی بـرای حرکـت  کنیـد  دینـی تذکـر می دهنـد محبـت خـود را به گونـه ای مدیریـت 
شـما به سـمت کمال نشـود؛ لذا رسـول خدا که جلوۀ رحمت الهی برای عالمیان اسـت، در 

توصیـه ای بـه یکـی از یاران خـود فرمود:
»مبـادا دلسـوزی بـرای خانـواده ات، باعث شـود که طاعت خـدا را وانهی و نافرمانی اش 
را در پیـش گیـری؛ زیـرا خداونـد متعـال می فرمایـد: ای مـردم، از پروردگارتـان پـروا کنیـد و 
بترسـید از روزی کـه هیـچ پـدری بـه کار فرزندش نمی آید و هیچ فرزنـدی نیز به کار پدرش 

نخواهد آمـد.1«2
به عنوان آخرین کالم در این بحث، بیانی از رهبر انقالب ذکر می شود:

وقتی پیغمبر)؟ص؟( از مکه به مدینه هجرت کرد، امیرالمؤمنین )؟ع؟( حدود 
گوناگـون  23 - 2۴ سـال سـن داشـت. از همـان اول هـم مبـارزات و جنگ هـاى 
شـروع شـد. در همـۀ ایـن جنگ هـا هـم ایـن  جوان، یـا پرچـم دار بود یا جلـودار بود 
که زمان  یا قهرمان اصلی بود. خالصه بیشترین بارها را بر دوش داشت. جنگ 
گـرم اسـت، سـرد اسـت، صبـح اسـت، بچـه مریـض اسـت. در   نمی شناسـد: هـوا 
مـدت ده سـال حکومـت پیغمبـر کـه تقریبـًا هفتـاد جنـگ بـزرگ و کوچـک اتفاق 
افتـاد، از جنگـی کـه مثاًل یک ماه طول کشـیده یا بیشـتر تا جنگ هاى چنـدروزه، 
ایـن  بـر  عـالوه  داشـت.  شـرکت  آن هـا  تمـام  در  امیرالمؤمنیـن  مـورد،  یـک   جـز 
جنگ هـا، ایشـان بـه مأموریـت هـم فرسـتاده می شـد؛ مثـل مأموریت بـه  یمن که 
پیغمبـر امیرالمؤمنیـن را بـراى قضـاوت، مدتـی به یمن فرسـتاد. بنابراین فاطمۀ 
زهرا؟اهس؟، دائم مواجه  بود با اینکه شوهرش یا در جنگ است یا با بدن زخمی و 
کنار پیغمبر مشـغول کارهاى  مهم داخل مدینه  خون آلود از جنگ برگشـته یا در 
اسـت و یا در سـفِر مأموریت اسـت. فاطمۀ زهرا؟اهس؟ با این اوضاع و شـرایط دشـوار 
و بـا ایـن شـوهر ُپـرکار و دائمـًا مشـغول، بـا نهایت مهربانـی و ازخودگذشـتگی رفتار 

1. لقمان، 33 .
2. بحار االنوار، ج۷۷، ص1۰۰، حدیث 1؛ مکارم االخالق، ج2، ص3۴۹، حدیث 2۶۶۰.



[63]

کـه یکـی از  کـرد  کـرد و چهـار بچـه را در دامـان تعلیم وتربیـت آسـمانی خـود بـزرگ  
آن ها حسـین بن علی؟امهع؟ اسـت که امروز در همۀ تاریخ بشـر، هیچ پرچم آزادگی 
و افتخارى را برجسـته تر، بلندتر و نمودارتر از او مشـاهده نمی کنید. پس معناى 

ـل« این اسـت.1 »ُحسـن التبّعُ

1. سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با سپاه حفاظت ولی  امر، 1۸مهر13۸1.







کتـاب، در مبحـث »ضـرورت تشـکیل خانـواده« توضیـح داده  کـه در ابتـدای  همـان طـور 
شد، در اسالم هیچ بنایی ارزشمندتر از ازدواج نسیت و هیچ توجیهی برای تشکیل ندادن 
خانـواده بـدون عـذر وجـود نـدارد. پیامبـر رحمـت، محمد مصطفـی؟ص؟، خطـاب به امت 

اسـالمی  فرموده  اسـت:
»نبایـد چیـزی شـخص باایمـان را از تشـکیل خانـواده بـاز دارد. امیـد مـی رود خداونـد 

گران بهـا سـازد.«1 کـه زمیـن را بـا ]گفتـن[ ال الـه  اال  اهلل  کنـد  فرزنـدی روزی او 
گذاشـت  کـه ایشـان آن دو را بـرای مـا بـه امانـت  گران بهـا و دو میـراث پیامبـر  دو ثقـل 
کیـدات فراوانـی بـه مسـئلۀ فرزنـد و  تـا هدایـت مـا تضمیـن شـود، یعنـی قـرآن و عتـرت، تأ
فرزندخواهی کرده و فرزند صالح را مایۀ خیر و برکت و عزت آدمی معرفی کرده اند. در بین 
آیـات شـریفۀ قـرآن، مناجـات پیامبـران بـا خـدای متعال به چشـم می خـورد کـه از خداوند 

فرزنـد صالـح و سـالم طلـب می کنند:
َعاِء(2

ُ
َک َسِمیُع الّد َبًة ِإّنَ ًة َطِیّ ّیَ ُدنَک ُذِرّ

َ
ُه َقاَل َرِبّ َهْب ِلی ِمن ّل ا َرّبَ )ُهَناِلَک َدَعا َزَکِرّیَ

)آنجـا ]بـود کـه[ زکریـا پـروردگارش را خوانـد و گفـت: »پـروردگارا، از جانـب خـود فرزنـدی 

کتاب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص3۸2، حدیث ۴3۴۰.  .1
2. آل عمران، 3۸.
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پـاک و پسـندیده بـه مـن عطـا کـن که تـو شـنوندۀ دعایی.(
هنگامـی کـه حضـرت زکریـا رزق الهـی خداونـد بـه حضـرت مریـم؟س؟ را مشـاهده کـرد، 
کرد. از این  منقلب شد و به محراب عبادت رفت و از خداوند متعال فرزند شایسته طلب 
که درخواسـت فرزند و نسـل پاک، سـنت و روش  دعای حضرت زکریا مشـخص می شـود 
انبیـای الهـی اسـت.1 بـا نگاهـی دقیـق بـه درخواسـت حضـرت زکریـا از خداونـد، مشـخص 
می شـود ارزش فرزند به پاکی و شایسـتگی اوسـت. در روایات معصومان؟مهع؟نیز همیشـه 
کـرم؟ص؟  کنـار بحـث فرزنـد مطـرح می شـود؛ لـذا پیامبـر ا قیـد صالحیـت و صالح بـودن در 

می فرماید:
»از خوشبختی مرد، داشتن فرزند صالح و شایسته است.«2

حال برای ترغیب بیشتر به مسئلۀ مهم فرزندآوری، به نتایج ارزشمند حضور فرزندان 
در خانواده نگاهی بسیار کوتاه خواهیم انداخت.

نتایج ارزشمند فرزند آوری
    خشنودی خداوند و گسترش آرمان توحید 

بـدون شـک اولیـن و مهم تریـن دلیـل بـرای ترغیـب مؤمنـان بـه فرزنـدآوری، خشـنودی 
خداوند متعال از تولد فرزندان شایسـته اسـت. همان طور که در فصل »ضرورت تشـکیل 
کـه آرمـان  خانـواده« توضیـح داده شـد، خداونـد متعـال از تولـد فرزنـدان شایسـته و موحـد 
کننـد، خشـنود  گسـترش دهنـد و زمیـن را از اعمـال شایسـته و َحسـن ماالمـال  توحیـد را 

می شـود.3

    خشنودی و مباهات پیامبر گرامی  اسالم
کـرم را فراهم آورد، بسـیار  بـدون شـک انجـام هـر کاری کـه موجبات خشـنودی قلب نبی ا
ارزشـمند اسـت؛ زیـرا خشـنودی پیامبـر قریـن بـا رضایـت الهـی و موجـب سـعادت انسـان 
است. پیامبر در سخنان متعددی به ازدواج و فراوانی فرزند دستور می دهد و تمایل دارد 

مؤمنـان بـا تربیـت فرزنـدان شایسـته، خوبی هـا را در سراسـر زمین گسـترش دهند:

1. تفسیر نور، ج2، ص۵۵.
2. بحار االنوار، ج1۰۴، ص۹۸، حدیث ۶۷.

3. نک: فصل ضرورت تشکیل خانواده.
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»فرزندانتان را زیاد کنید که من فردا با فراوانی شما به دیگر امت ها مباهات می کنم.«1

    جلب رحمت الهی به پدر و مادر
همـان طـور کـه گفتـه شـد، خداونـد متعال تربیـت فرزنـدان شایسـته را دوسـت دارد و آن را 
ارج می نهـد و بـه پـدر و مـادر، پاداشـی عظیـم بـرای تربیـت صحیـح و تحمـل سـختی ها و 

مشـکل های مسـیر تربیـت اعطـا می کنـد. امام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:
»همانا خداوند به بنده به سبب محبت شدید او به فرزندش رحم می کند.«2

ایـن رحمـت الهـی بـه ایـن دلیل اسـت که تربیت صحیـح فرزندان بـدون وجود محبت 
امکان پذیـر نخواهد بود.

    فرزندان یار و یاور و همدم والدین
بـا گـذر زمـان، روز بـه روز بـر توانایـی و شـادابی فرزنـدان افـزوده شـده، از توانمنـدی والدیـن 
دوران  در  می تواننـد  باشـند،  شـده  تربیـت  به خوبـی  فرزنـدان  گـر  ا لـذا  می شـود؛  کاسـته 
کمک حـال آنـان بـوده، قـوت قلبـی بـرای آنـان باشـند. عمومـًا نیـاز  کهن سـالی والدیـن، 
انسـان ها به محبت و همدلی، با افزایش عمر بیشـتر شـده، به حضور نزدیکان و دریافت 
کـه معمـواًل افـراد در سـنین بـاال  محبـت آنـان وابسـته تر می شـوند. بـه همیـن علـت اسـت 
ع مقـدس اسـالم، فرزنـدان موظف اند  نوه هـای خـود را بسـیار دوسـت می دارنـد. از نظـر شـر
بـه والدیـن خـود محبـت کنند با خدمت کردن به آنان در سـنین پیـری، بخش کوچکی از 

کننـد: زحمت هـای آنـان را جبـران 
َیاِنی َصِغیًرا(3 ِبّ اْرَحْمُهَما َکَما َرّبَ ْحَمِة َو ُقل ّرَ ِلّ ِمَن الّرَ

ُ
)َو اْخِفْض َلُهَما َجَناَح الّذ

)و بال های تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آور و بگو: »پروردگارا، 
همان  گونه که آنان مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.«(

    طلب آمرزش
کارنامۀ اعمال انسـان با مرگ او بسـته می شـود و دیگر امکان کسـب توشـه برای او وجود 
نخواهد داشـت؛ مگر در دو حالت: اعمال شایسـته و ارزشـمندی انجام داده باشـد که آثار 

کافی، ج۶، ص2، حدیث 3. 1. اصول 
کتاب من الیحضره الفقیه، ج3، ص۴۸2، حدیث ۴۶۹۵.  .2

3. اسراء، 2۴.
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آن تا سـال ها پس از مرگش باقی مانده باشـد؛ اعمالی چون بنا نهادن سـنت های حسـنه، 
نوشـتن کتاب های ارزشـمند، بنای مسـجد، کتابخانه، مدرسه یا بیمارسـتان. روش دوم 
بهره منـدِی انسـان پـس از مـرگ، تربیـت فرزنـدان صالح اسـت که با عملکرد مثبـت آنان، 
اسـباب نجـات یـا ترفیـع مقـام او فراهـم شـود. بازبـودن پرونـدۀ نیکی هـای انسـان پـس از 
کـه ارزش سـال ها خون دل خـوردن بـرای تربیـت یـک فرزنـد  مـرگ، آن قـدر اهمیـت دارد 

صالـح و متدیـن را داشـته باشـد. امام صـادق؟ع؟ در ایـن زمینـه می فرماید:
»میراث خدا از بندۀ مؤمن، فرزند صالحی است که برای او آمرزش بطلبد.«1

پـس تربیـت فرزنـد می تواند میزان سـعادت انسـان را در قیامت تغییر دهـد. باید در نظر 
که اعمال شایسـتۀ فرزندان منجر به دریافت پاداش برای پدر  داشـته باشـیم همان طور 
و مادر حتی پس از مرگ آنان می شود، رفتار ناشایست و خطاهای فرزندان نیز بر عاقبت 
کـرد و  کار آنـان تأثیرگـذار اسـت. پـس بـرای موفقیـت در تربیـت، بایـد برنامه ریـزی جـدی 
بیشـترین بهـرۀ ممکـن را از آموزه هـای نورانـی دیـن اسـالم دریافـت کـرد. مـوالی متقیـان، 

امیرمؤمنان علـی؟ع؟، می فرماید:
»فرزند ناشایست، شرافت را از بین می برد و نیاکان را بدنام می سازد.«2

1. مکارم االخالق، ج1، ص۴۷1، حدیث 1۶1۰.
2. غرر الحکم، حدیث 1۰۰۶۵.







همان طور که قباًل اشـاره شـد، خداوند حکیم مدیریت نهاد خانواده و مسـئولیت سـعادت 
و شـقاوت آنـان و وظیفـۀ حفـظ پاکـی و نجـات آنـان از آتـش قهـر الهـی را بـر دوش مـردان 

گذاشـته است:
اُس َو اْلِحَجاَرُة َعَلْیَها...(1 ْهِلیُکْم َناًرا َوُقوُدَها الّنَ

َ
نُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
)َیا أ

کـه هیـزم آن،  کـه ایمـان آورده ایـد، خـود و خانـوادۀ خویـش را از آتشـی  کسـانی  )ای 
). داریـد...  نگـه  سنگ هاسـت،  و  انسـان ها 

بـه همیـن دلیـل، خداونـد وظایـف ویـژه ای را به عهـدۀ والدیـن به ویـژه پدر نهاده اسـت 
تـا فرزنـدان به شـکلی شایسـته تربیـت شـوند و بـه صالحیـت دسـت یابنـد. در ایـن قسـمت 
بـه بخشـی از وظایـف پـدران در موضـوع خطیـر تربیـت شایسـته اشـاره می شـود و سـپس 

راهکارهـای شایسـتۀ ارتبـاط بـا فرزنـدان مطـرح خواهـد شـد.

    انتخاب نام نیکو
کیدهـای جـدی اهل بیـت عصمـت و طهارت؟مهع؟بـه والدیـن دربـارۀ فرزنـدان،  یکـی از تأ

1. تحریم، ۶.
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انتخـاب نـام شایسـته بـرای آنـان اسـت. امام کاظـم؟ع؟ می فرمایـد:
»نخسـتین نیکـی انسـان بـه فرزنـدش این اسـت که نام نیک بـر او نهد؛ پس هرکـدام از 

شـما باید نام نیـک بر فرزندش بگـذارد.«1
کـه نـام انسـان، بیانگـر افـکار و  دلیـل توجـه ائمـه بـه نام گـذاری شایسـته ایـن اسـت 
اعتقـادات و رسـالت انسـان ها در زندگـی اسـت. معمـواًل یکـی از اولیـن ابزارهـای ارتباطـی 
انسـان ها بـا یکدیگـر، اسـتفاده از نـام اسـت. در برخوردهـای ابتدایـی، مـردم دربـارۀ طـرف 
مقابـل بـر اسـاس نـام او قضاوت هایی می کنند؛ لذا مشـاهده می کنیم که برخـی افراد پس 
از تغییـر نگـرش و اعتقـادات بـه آفرینـش، نـام خود را تغییر می دهند و نـام جدید را مطابق 
فکر و سلیقه و اعتقاد جدید خود انتخاب می کنند. نمونه های زیادی از این تغییر نام در 
تاریـخ اسـالم وجـود دارد کـه یـک نمونـۀ برجسـته آن، تغییـر نام مـادر امام زمـان؟جع؟ به 

نرجـس اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه امام باقـر؟ع؟ توصیـه می فرماید:
»درست ترین نام ها آن است که به بندگی خوانده شود )شناخته شود( و برتریِن آن ها 

نام انبیاست.«2

     آموزش
یکـی دیگـر از وظایـف اساسـی پـدر دربـارۀ فرزنـدان، تعلیـم دادن آنـان اسـت. فرزنـد هنـگام 
تولـد، هماننـد لـوح سـفیدی اسـت کـه آمـادۀ ثبـت و نـگارش اسـت. والدیـن هسـتند کـه با 
نحـوۀ تربیـت خـود، روحیـات و اخالقیـات آنـان را شـکل می دهنـد و به نوعـی، سرنوشـت 
و آینـدۀ آنـان را رقـم می زننـد. نـوع تربیـت و سـرفصل های آموزشـی پـدر و مـادر، حتـی در 
بزرگ سالی و زمانی که فرزندان تأثیرپذیری مستقیمی از والدین خود ندارند، مؤثر است. 
برخوردهـای نخسـت والدیـن بـا فرزنـدان، سـلیقه ها و روحیـات آنـان را شـکل می دهـد. 
ایـن سـلیقه ها منجـر بـه انتخـاب عالقه مندی هـا و محیط هـا و دوسـتان آنـان می شـود و 
دوسـتان، نـوع فکـر و نـگاه آنـان را در بزرگ سـالی تعییـن می کننـد. پـس بسـیار مهـم اسـت 
در سـنین کودکـی، چـه آموزش هایـی بـه فرزندان خود بدهیم و چه فضای فکـری را برای 

آنـان مهیا سـازیم.
و  اصلـی  وظایـف  از  طهارت؟مهع؟یکـی  و  عصمـت  اهل بیـت  مختلـف،  سـخنان  در 

کافی، ج۶، ص1۸، حدیث 3. 1. اصول 
2. الکافی، ج۶، ص1۸، حدیث 1؛ تهذیب االحکام، ج۷، ص۴3۸، حدیث 1۷۴۷.
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اساسـی والدیـن را تعلیـم کـودکان معرفـی فرموده انـد و پیامبـر مهربانی ها، حضرت محمد 
می فرمایـد: دراین بـاره  مصطفـی؟ص؟ 

»حقـوق فرزنـد بـر پـدرش سـه چیـز اسـت: برایـش نـام خـوب انتخـاب کنـد و سـواد بـه او 
بیامـوزد و هـرگاه بـه سـن بلـوغ رسـید، او را همسـر دهـد.«1

در برخـی روایـات نیـز بـه موضوعّ هـای تعلیمـی اشـاره می کننـد و آمـوزش مسـائل زندگی 
مادی و معنوی فرزندان را به عنوان وظیفۀ پدر تعیین فرموده اند. از جملۀ این وظیفه ها 
کـرد: وظیفـۀ آمـوزش نوشـتن و سـواد، آمـوزش شـنا و  می تـوان بـه ایـن نمونه هـا اشـاره 
تیرانـدازی، آمـوزش شـغل و حرفـه و از همـه مهم تـر، آمـوزش قـرآن به عنـوان دسـتورالعمل 

زندگی سـعادتمندانه.2

    فراهم سازی اسباب ازدواج
کردن اسـباب ازدواج آنان اسـت.  یکـی از وظایـف اساسـی پـدران در قبـال فرزنـدان، مهیا
کتـاب  دالیـل و ضـرورت ازدواج و تأثیـر آن بـر سـعادت انسـان به طـور مفصـل در ابتـدای 
بررسـی شـد؛ لـذا شایسـته اسـت بـرای ازدواج فرزند خـود برنامه ریزی کنیـم و زمینه های 
اقتصـادی و از آن مهم تـر، وضعیـت روحـی و فکـری و اخالقـی فرزنـد خـود را بـرای ازدواج 
کنیـم. بایـد بـر اسـاس میـزان توانایی هـای خـود، در حـد الزم بـرای مهیا سـاختن  آمـاده 

اسـباب ازدواج آنـان اهتمـام بورزیـم.
کـه بـا وجـود توانایـی مالـی و  گاهـی در جامعـه بـا افـرادی مواجـه می شـویم  متأسـفانه 
اعالم آمادگی فرزندان و فراهم شـدن زمینه های ازدواج در آنان، به بهانه های مختلفی 
از جملـه تأثیرپذیـری از برخـی تفکرهـای غلـط جوامـع غربـی، مانـع از ازدواج فرزنـد خـود 
می شـوند. در ایـن صـورت، خطاهـای فرزنـدان و مشـکالت احتمالی، عالوه بـر فرزندان، 
مهربانـی،  و  رحمـت  پیامبـر  گرفـت.  خواهـد  نیـز  را  پـدران  به خصـوص  والدیـن  دامـن 

کیـد بـر ایـن نکتـۀ مهـم می فرمایـد: حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟، بـا تأ
کـه او را همسـر  »هرکـس فرزنـدش بـه سـن ازدواج برسـد و توانایـی مالـی داشـته باشـد 
گـردن آن کـس  گناهانـش بـه  کار را نکنـد و از آن فرزنـد خطایـی سـر زنـد،  دهـد، امـا ایـن 

اسـت.«3

1. مکارم االخالق، ج1، ص۴۷۴، حدیث 1۶2۷.
کافی، ج۵، ص13۶؛ بحار االنوار، ج۷1، ص۸۵؛ میزان الحکمة، ج13، ص۵۰۴. 2. نک: اصول 

کنز العمال، حدیث ۴۵33۷.  .3
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اصول اساسی تربیت فرزند
در این قسمت به چند اصل اساسی تربیت در دیدگاه اهل بیت؟مهع؟اشاره خواهیم کرد:

    محبت
کـه از بـدو تولـد آشـکار می شـود، نیـاز بـه دریافـت محبـت  یکـی از نیازهـای اساسـی انسـان 
اسـت. نیـاز بـه محبـت از آغازیـن دقایـق خلقـت آدمی شـکل می گیـرد و تـا آخرین لحظات 
بـه دریافـت محبـت در سـنین مختلـف، در  نیـاز  اینکـه  بـا وجـود  ادامـه دارد.  نیـز  عمـر 
جنس هـای مختلـف و در زمان هـا و مکان های مختلف متفاوت اسـت، اصل نیاز انسـان 

هیـچ گاه و در هیـچ وضعیتـی از بیـن نمـی رود.
معمـواًل بـر اسـاس شـدت عواطـف در بانـوان انتظـار داریـم مـادران وظیفـۀ مهـرورزی به 
فرزنـدان را بـر عهـده بگیرنـد و ایـن نیـاز آنـان را مرتفـع سـازند؛ امـا ایـن طـرز فکـر بـا اصـول 
تربیـت اسـالمی چنـدان مطابـق نیسـت. فرزندان بـه دریافت محبـت از پدر ومـادر نیازمند 
هسـتند و بـا دریافـت محبـت فقـط از جانـب یکـی از آن دو، نیـاز آنـان بـه محبـت دیگـری 

گرامـی  اسـالم؟ص؟ می فرمایـد: مرتفـع نمی شـود. بـه همیـن سـبب رسـول 
»کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید.«1

در جامعـۀ امـروز، گاه بـا والدینـی مواجـه می شـویم کـه با وجـود ابراز محبت بـه فرزندان 
در خلـوت و در محیـط خانـواده، از ابراز محبت در محیط های اجتماعی خـودداری کرده، 
گـر  فکـر می کننـد بـا ایـن روش، روابـط و چهارچوب هـای اجتماعـی را حفـظ کرده انـد؛ امـا ا
بـه سـیرۀ پیامبـر به عنـوان خاتـم رسـوالن و هدایتگـر انسـان تـا روز قیامـت نگاهـی کنیـم، 
خواهیـم دیـد ایشـان احتـرام و محبت به فرزندان و حتی فرزندان اصحاب و یـاران خود را 

سـرلوحۀ رفتـار اجتماعی خـود قـرار داده بود.
روزی رسـول خدا؟ص؟ روی منبر مشـغول ایراد خطبه بود که حسـن و حسـین؟امهع؟ وارد 
کنـار خـود نشـاند و فرمـود:  شـدند. رسـول خـدا از منبـر پاییـن آمـد و آن هـا را برداشـت و در 

»همانـا امـوال و اوالد شـما مایـۀ آزمایش شـما هسـتند.«2و3
کـودکان بـه  بـرای محبـت بـه فرزنـدان خـود، هیـچ ترتیـب و آدابـی نجوییـم؛ زیـرا نیـاز 
محبـت همیشـگی اسـت. همچنیـن پـدران بایـد توجـه کننـد کـه نیـاز بـه دریافت محبت 
کـه ایـن نیـاز  در دختـران بیشـتر اسـت؛ لـذا ابـراز محبـت در خانـواده بایـد به گونـه ای باشـد 

کافی، ج۶، ص۴۹، حدیث 3. 1. اصول 
2. تغابن، 1۵.

3. بحار االنوار، ج۴3، ص2۸۴، حدیث ۵۰.
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آنان به شـکلی مناسـب تأمین شـود. امام صادق؟ع؟ جایگاه و اهمیت محبت به فرزند را 
به زیبایـی تبییـن فرمـوده اسـت:

فرمـود:  اسـت؟«  برتـر  تـو  نـزد  عمـل  کـدام  »پـروردگارا،  گفـت:  موسـی بن عمران 
گر آن هـا را بمیرانم، به  »دوست داشـتن کـودکان؛ زیـرا سرشـت آنـان به توحید من اسـت و ا

می بـرم.«1 بهشتشـان  بـه  خـود  رحمـت 

    تکریم و احترام فرزند
یکـی دیگـر از اصـول تربیـت صحیـح اسـالمی، تکریـم شـخصیت و احترام گذاشـتن بـه 
فرزندان اسـت. والدین باید در برخوردهای خود با فرزندان، نهایت ادب را رعایت کرده، 
با آن ها با احترام برخورد کنند. رسـول گرامی  اسـالم؟ص؟ در کالمی کوتاه اما بسـیار راهگشـا 

بـه مـا چنین تعلیـم فرموده اسـت:
»به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را نیکو تربیت کنید.«2

کالم زیبـا، تکریـم و احتـرام را مقـارن تربیـت شایسـته دانسـته و  گرامـی در ایـن  پیامبـر 
مشخص فرموده است که راهکار اصلی تربیت و ادب آموزی به فرزندان، احترام گذاشتن 
بـه شـخصیت آنـان اسـت. همـان طـور کـه قبـاًل هم گفتـه شـد، فرزنـدان فایل های خـام و 
آماده ای هسـتند که بدون هیچ پیش فرضی، منتظر نصب و برنامه ریزی توسـط والدین 
هستند. پس با احترام گذاشتن به آنان، مبانی احترام را به آنان بیاموزیم و الگوی کاملی 
کنیـم عـالوه بـر احتـرام بـه فرزنـدان، رعایـت احتـرام بیـن مـا و  بـرای آنـان باشـیم. دقـت 
همسـرمان و همچنین رعایت احترام آحاد جامعه، تأثیر زیادی بر شـخصیت فرزندان ما 
که فرزند خود را به رعایت ادب توصیه می کنیم، اما در عمل،  خواهد گذاشـت. هنگامی 
او شاهد سخنان و رفتارهایی است که از دایرۀ ادب و احترام خارج است، دچار دوگانگی 
شـخصیت می شـود و نه تنها سـخنان ما اثر تربیتی نخواهد گذاشـت، بلکه دورویی را نیز 
به او آموزش می دهیم. این، مضمون فرمایش زیبای پیامبر است که به احترام متقابل 

توصیه فرموده اسـت:
»همان گونـه کـه فرزنـد نبایـد بـه والدیـن خـود بی احترامی کنـد، والدیـن نیـز نبایـد بـه او 

کننـد.«3 بی احترامـی  

1. بحار االنوار، ج1۰۴، ص1۰۵، حدیث 1۰3.
2. کنز العمال، حدیث ۴۵۴1۰.

3. بحار االنوار، ج1۰۴، ص۹3، حدیث 22.
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کـه بـا احترام گذاشـتن بـه فرزنـد، شـخصیت او تکریـم می شـود و  واقعیـت ایـن اسـت 
کـه هیـچ انسـانی حاضـر بـه آلوده کـردن شـخصیت وارسـتۀ خـود نیسـت  ُپرواضـح اسـت 
گـر بـه اجتمـاع پیرامـون خـود  و عـزت نفسـش اجـازۀ ارتـکاب خطـا را بـه او نخواهـد داد. ا
نگاهی بکنیم، متوجه خواهیم شد افراد محترم و مقبول در جامعه، هیچ گاه به ارتکاب 
کوچک تریـن خطایـی در فضـای عمومـی جامعه حاضر نخواهند شـد. این رعایت حقوق 

و حـدود، ناشـی از شـخصیت اجتماعـی آنـان اسـت.1

    عدالت میان فرزندان
یکی دیگر از نکات اصلی و اساسی در تربیت کودکان، رعایت عدالت بین فرزندان است. 
رعایـت عدالـت عـالوه بـر جنبه هـای حقوقـی، از منظـر اخالقـی و مهـرورزی نیـز بسـیار مورد 
کید الگوی تربیت اسـالمی اسـت. برای شـکل گیری شخصیت سـالم در فرزند، باید او را  تأ
گـر فرزندان،  از آغازیـن روزهـای زندگـی، با مفهوم ارزشـمند و بنیادین عدالت آشـنا کنیم. ا
عدالت محـوری را از والدیـن خـود بیاموزنـد، آنـان نیـز متقابـاًل در رعایـت حقـوق و حفـظ 
حرمت و احترام آنان سعی می کنند و مراقب خواهند بود که در برخورد با آنان از مرزهای 

عدالـت تجاوز نکنند.
از طرفـی، رفتارهـای بـه دور از عدالـت، منجـر بـه ایجـاد اختالل هـای روحـی در فرزنـدان 
می شـود و آتـش غضـب و حسـد را در دل آنـان دربـارۀ دیگـر فرزنـدان شـعله ور می سـازد. بـه 
کیـد فراوانـی کـرده اسـت.  همیـن دلیـل اسـت کـه مکتـب متعالـی اسـالم بـر ایـن مسـئله تأ

پیامبـر رحمـت، حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟ می فرمایـد:
»میـان فرزنـدان خـود بـه عدالـت رفتـار کنید؛ همان گونه که شـما خود نیز دوسـت دارید 

آنـان در احتـرام و محبـت به شـما عدالت به خـرج دهند.«2
طبـق دسـتورهای صریـح معصومـان؟مهع؟، رعایـت عدالـت بیـن فرزنـدان حتـی در امـور 
به ظاهر کوچکی مثل هدیه دادن یا حتی بوسـیدن، بسـیار ضروری اسـت؛ اما دقت کنیم 
عدالـت به معنـای مسـاوات نیسـت. گاه الزم اسـت بـرای یـک فرزنـد به دالیل خاصی مثل 
کنیـم یـا به دلیـل موقعیـت سـنی و تحصیلـی یـک  بیمـاری، هزینه هـای بیشـتری صـرف 
گاهـی ممکـن  فرزنـد، مجبـور بـه تأمیـن هزینه هـای بیشـتری بـرای او شـویم. همچنیـن 
اسـت بـرای تشـویق برخـی صفت هـا و رفتارهـای پسـندیده در یـک فرزنـد، او را تشـویق 

1. نک: بخش آثار و نتایج مشاوره .
2. بحار االنوار، ج1۰۴، ص۹2، حدیث 1۶.
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کنیـم و امتیـاز خاصـی برایـش در نظـر بگیریـم؛ امـا در تمـام این حـاالت باید مراقب باشـیم 
سـایر فرزندان بدانند محبت ما به همۀ آنان یکسـان اسـت و فقط شـکل اظهار آن، بنا به 
دالیلی، متفاوت شده است. برای مثال، برای تشویق کار پسندیدۀ کودک، بسیار مراقب 
باشـیم صرفـًا عملکـرد فرزنـد را تشـویق کنیم، بـدون آنکه بخواهیم دربارۀ شـخصیت او و 
دیگـر فرزنـدان قضاوتـی انجـام دهیم. همچنین در هدیـه دادن یا ابراز توجه بـه فرزندان، 
سـعی کنیـم در ضمـن رعایـت عدالـت بیـن فرزنـدان دختر و پسـر، دختران را مقـدم کنیم و 
ابتـدا بـه آنـان توجـه کنیـم؛ زیرا نیازهای عاطفی در آنان بیشـتر اسـت و بی توجهی به این 

نکتـه، منجـر به آسـیب بـه روح لطیـف آنان می شـود.

    تغافل
نادیده گرفتـن  و  تغافـل  نیازمندیـم،  آن  بـه  صحیـح،  تربیـت  بـرای  کـه  دیگـری  ابـزار 
خطاهاسـت. لطفـًا اشـتباه نشـود؛ قـرار نیسـت پـس از بیان نکات متعـدد در تربیـت فرزند، 
فرزنـدان خـود را رهـا کنیـم و اجـازه دهیـم به خطـای خود ادامه دهند. برعکس قرار اسـت 
بـرای رهایـی آنـان از خطـا، بهتریـن تدبیرها را انتخاب کنیـم؛ اما توجه کنیم هنگامی  که 
متوجـه شـدیم فرزنـد مـا خطایـی را مخفیانه مرتکب می شـود، باید سـعی کنیم خـود را به 
تغافـل بزنیـم تـا او احسـاس کنـد مـا متوجه خطای او نشـده ایم. سـپس سـعی کنیـم برای 
حل مشکل فرزند خود و بازگرداندن او به مسیر صحیح، برنامه ریزی کنیم و راهکارهای 

کـرم؟ص؟ به مـا توصیـه می فرماید: مناسـبی بـرای حـل ایـن مشـکل بیابیـم. پیامبـر ا
»خـدا رحمـت کنـد پـدری را کـه فرزندنـش را بـر نیکی کـردن بـه خود یـاری رسـاند؛ بدین 

گونـه کـه از گنـاه و خطـای او درگـذرد و بـه درگاه خـدا برایـش دعـا کنـد.«1
در نظـر بگیریـم کـه تـالش فرزنـد بـرای مخفی سـاختن خطای خود، نشـانگر این اسـت 
گاه اسـت و از آن مهم تـر، نمی خواهـد حرمـت مـا را بشـکند و  کـه از خطا بـودن فعـل خـود آ
در برابـر مـا مرتکـب خطـا شـود. پـس ما هم با تغافل سـعی کنیم باعث شکسته شـدن این 
حرمـت نشـویم و قابلیـت هدایـت و اصـالح فرزنـد خـود را از بیـن نبریـم. سـپس الزم اسـت 
بـا فکـر و مشـورت، راهـکار مناسـبی بـرای جلوگیـری از تکـرار خطـای فرزنـد خـود بیابیـم. 

امام باقـر؟ع؟ می فرمایـد:
گر دین را همچون پیمانه ای در نظر بگیریم، دو سوم این پیمانه تغافل است.«2 »ا

1. بحار االنوار، ج1۰۴، ص۹۸، حدیث ۷۰.
2. سفینة البحار، ج3، ص۸۰3.
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    رعایت زمان مناسب برای تربیت
کوتـاه بـه آن اشـاره  پنجمیـن و آخریـن نکتـۀ ضـروری تربیـت اسـالمی که در ایـن نوشـتار 
می شود، رعایت زمان مناسب تربیت و تأدیب فرزندان است. پیامبر رحمت؟ص؟ در یکی 
کاربـردی دربـارۀ تربیـت فرزنـد، زمان  هـای مناسـب  از فرمایش هـای بسـیار جامـع و زیبـا و 

تربیـت را تشـریح کرده اسـت:
گر در 21سـالگی  »فرزند هفت سـال آقاسـت و هفت سـال خدمتکار و هفت سـال وزیر. ا
از تربیـت او راضـی بـودی کـه خـوب؛ وگرنـه بـه پهلویش بزن کـه نزد خداوند معـذوری. ]با 
رعایـت ایـن الگـو، وظیفۀ خود را به درسـتی انجام داده ای؛ پس مواخذه نخواهی شـد.[«1
حقیقتـًا کاویـدن ایـن سـخن محتاج کتابی مسـتقل اسـت. یکـی از نـکات مهم تربیتی 
کـه تأثیـر جـدی بر تکریم شـخصیت فرزند می گذارد، توجه به احساسـات کـودک در هفت 
سال نخست زندگی است؛ لذا پیامبر این هفت سال را زمان فرماندهی و سیادت کودک 
و فرمان برداری و اطاعت والدین دانسته است. در این دوران، والدین باید تمام نیازها و 
درخواسـت های کودک خود را تا حدی که برای او زیان بار نبوده، در توان آنان نیز  باشـد، 
کـودک و تبعیـِت والدیـن در هفـت سـال آغازیـن،  کننـد. نتیجـۀ ایـن فرماندهـِی  اجابـت 
فرمان برداری مطلق و البته توأم با محبت و احترام فرزند از والدین است. در واقع کودک 
که هیچ پیش شـرط اولیه در روح و جان خود نداشـته اسـت، اصول اطاعت و محبت را از 

والدیـن فـرا می گیـرد تـا بتواند در هفت سـال دوم، از یافته هـای خود بهره بگیرد.
پـس طبـق ایـن نظریـۀ اسـالمی  و بـر اسـاس سـایر روایـات اهل بیـت؟مهع؟، هفـت سـال 
ابتدایـی، زمـان آمـوزش بـه فرزنـد نیسـت و فرزنـد بـا ورود بـه هفـت سـال دوم و آغـاز دوران 
کافـی  بـرای دریافت هـای جدیـد را بـه دسـت خواهـد آورد. پـس از  فرمان بـرداری، آمادگـی 
گذرانـدن هفـت سـال آمـوزش و تعلیـم و اطاعـت از والدیـن، فرزنـد بـه مرحلـه ای از رشـد و 
بلـوغ رسـیده اسـت کـه می توانـد به عنـوان وزیر، در کنار والدین حضور داشـته باشـد و آنان 
را در تصمیم گیری هـا یـاری کنـد. در پایـان مرحلـۀ سـوم، جـوان به سـن 21سـالگی رسـیده 
اسـت و آمادگـی تشـکیل خانـواده و تربیـت فرزنـد را خواهـد داشـت. پـس بسـیار ضـروری 
کمـک بخواهیـم تـا عـالوه بـر  کنیـم و از او  اسـت در هفـت سـال سـوم عمـر، بـا او مشـورت 
تکریـم شـخصیت، آرام آرام بـا فضـای واقعـی جامعه آشـنا شـود و توانایـی ورود به جامعه و 
تصمیم گیـری را پیـدا کنـد. در صـورت رعایـت ایـن دورۀ زمان بنـدی و رعایـت سـایر اصول 

1. مکارم االخالق، ج1، ص۴۷۸، حدیث 1۶۴۹.
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اساسـی تربیت اسـالمی، در پایان 21 سـال تالش و زحمت، وظیفۀ تربیت از عهدۀ والدین 
برداشـته می شـود و آنـان دیگـر مسـئولیتی در خصـوص رفتارهـای او نخواهنـد داشـت.

مـوالی متقیـان، علـی؟ع؟ در وصیتـی بـه فرزنـد برومنـد خـود، امام مجتبـی؟ع؟ نـکات 
گران سـنگی را متذکـر شـده اسـت کـه بـرای همـۀ مـا راهگشاسـت و به عنـوان حسـن ختـام 

ایـن قسـمت، بـه گوشـه هایی از آن اشـاره می کنیـم:
»بـرای سـفارش کردن بـه تـو پیش دسـتی کـردم و خصلت هایـی را در آن آوردم تـا پیـش 
گیـرد، آنچـه در دل دارم، بـه تـو رسـانده باشـم و قبـل از  از آنکـه اجـل به سـوی مـن شـتاب 
آنکـه همـان  گونـه کـه جسـم مـن ضعیـف شـده اسـت، اندیشـه ام نیـز ضعیف شـود یـا آنکه 
پیـش از مـن، برخـی هوس هـا و فتنه هـای دنیـا بـر تـو چیـره شـوند و در نتیجـه، سـرکش 
کـه هرچـه در آن افکنـده  گریـزان شـوی. همانـا قلـب جـوان هماننـد زمیـن خالـی اسـت  و 
شـود، می پذیـرد؛ از ایـن رو پیـش از آنکـه دلـت سـخت و فکـرت درگیـر شـود، بـه تربیـت تـو 
کـه هـر پـدر دلسـوز می خواهـد،  کـردم... و چـون همانـی را بـرای تـو می خواهـم  مبـادرت 
کـه تـو رو بـه زندگـی داری و  کـه تربیـت تـو در حالـی باشـد  خـوب نگریسـتم و بـر آن شـدم 
چیزی از روزگار نگذرانده ای و نیتی سالم و نهادی پاک داری و ]همچنین بر آن شدم که 
تربیـت را از آمـوزش کتـاب خداونـد و تأویـل آن و قوانیـن اسـالم و احـکام آن و حالل و حرام 

کنـم... .«1 آن آغـاز 

1. نهج البالغه، نامۀ 31.
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همان طور که در فصل »مرد رهبر نهاد خانواده« به طور مفصل توضیح داده شد، خداوند 
متعال مسئولیت مدیریت خانواده را بر عهدۀ ما مردان قرار داده است. به همین سبب، 

مسئولیت تربیت و هدایت همسر و فرزندان را نیز بر عهدۀ ما قرار داده و فرموده است:
اُس َو اْلِحَجاَرُة(1 ْهِلیُکْم َناًرا َوُقوُدَها الّنَ

َ
نُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
)َیا أ

)ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، خـود و خانـوادۀ خود را از آتشـی که سـوخت آن مردم و 
سنگ ها هسـتند، حفظ کنید.(

در  از خانـواده  نگهبانـی  به صراحـت مسـئولیت  متعـال  شـریفه، خداونـد  آیـۀ  ایـن  در 
برابـر عـذاب و قهـر خـود و تربیـت دینـی آنـان را بـر عهـدۀ همـۀ مؤمنـان قـرار داده و از آنـان 
خواسـته اسـت خانـوادۀ خـود را از عـذاب و قهـر الهـی ایمـن دارنـد. در روایـات واردشـده از 

کیـد شـده اسـت: اهل بیـت؟مهع؟در تفسـیر ایـن آیـۀ شـریفه، بـه مـردان تأ
»آنـان را بـه آنچـه خدا دوسـت مـی دارد، بخوانید و از آنچه خدا ناخشـنود می دارد، نهی 

کنید.«2

1. تحریم، ۶.
2. تفسیر در المنثور، ج۸، ص22۵؛ تحکیم خانواده در قرآن و روایات، ص2۵۰، به نقل از رسول خدا؟ص؟.
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امام علی؟ع؟ نیز در خصوص این آیه می فرماید:
»به آنان علم و ادب بیاموزید.«1

کـه تمـام اهتمـام خـود را بـرای  متأسـفانه گاهـی در جامعـه بـا پدرانـی مواجـه می شـویم 
تأمین نیازهای مادی و آسایش اجتماعی فرزندان خود صرف می کنند؛ اما هیچ توجهی 
بـه تربیـت و آمـوزش ادب و علـم مفیـد بـه آنـان ندارنـد. نتیجـۀ این گونـه بی توجهی هـا 
بـه تعلیم وتربیـت، رفتارهـای ناهنجـار فرزنـدان در سـنین باالتـر خواهـد بـود. در جلسـات 
کـه بسـیار نگـران رفتارهـای غلـط  مشـاوره، بـا پـدران و مـادران فراوانـی مواجـه می شـویم 
کـرده و تصمیـم جـدی  فرزنـدان خـود هسـتند؛ امـا متأسـفانه هنگامـی بـه مشـاور مراجعـه 
گذشـته و امـکان تأثیرگـذاری بـر  کار  کار از  کـه  گرفته انـد  بـرای تعلیم وتربیـت فرزنـد خـود 
فرزنـدان بسـیار کاهـش یافتـه اسـت. بـه یـاد داشـته باشـیم کـه بـا افزایـش سـن فرزنـدان، 
شـخصیت آنـان شـکل می گیـرد و امـکان تغییـر در عقایـد و افکار و سـلیقه های آنان بسـیار 
گـر پـدر و مـادر در زمـان مناسـب نتوانند فرزنـدان خـود را به خوبی تربیت  کاهـش می یابـد. ا
کنند، محیط جامعه و دوستان ناباب، آنان را به شکل مطلوب خود تربیت خواهند کرد. 
پـس الزم اسـت از روزهـای آغازیـن تشـکیل خانـواده، برنامـۀ منظمـی  بـرای تربیـت دینـی 

خـود و همسـر و فرزنـدان خودمـان داشـته باشـیم.

    نقش دین در سالمت خانواده
هنگامـی  کـه قصـد سـفر بـه نقطـه ای از کشـور را داریـم و می خواهیـم در  زمانـی مشـخص، 
تمـام آثـار تاریخـی و طبیعـت زیبـای آن شـهر را تماشـا کنیـم، قبـل از حرکـت، نقشـۀ راه هـا 
را بررسـی و بـرای سـفر خـود برنامه ریـزی می کنیـم. همچنیـن به کمـک نقشـه ها، همـۀ 
آثـار تاریخـی و نقـاط مهـم شـهر مـد نظـر خود را مشـخص و بـرای بازدید آن هـا برنامه ریزی 
می کنیم. در این صورت است که می توانیم در کمترین زمان ممکن، بیشترین بهره را از 
سـفر خـود بـرده، تـا حـد امـکان از آن لذت ببریم. زندگی انسـان ها در این دنیا نیز بی هدف 
نیست. انسان بر روی کرۀ خاکی همانند مسافری است که مدت کوتاهی اقامت می کند 

و می خواهـد بیشـترین توشـه را بـرای اقامـت دائمـی  خـود در مقصد ابـدی مهیا کند:
 ُتْرَجُعوَن(2

َ
ُکْم ِإَلْیَنا ال ّنَ

َ
ُکْم َعَبًثا َو أ َما َخَلْقَنا ّنَ

َ
 َفَحِسْبُتْم أ

َ
)أ

)آیا گمان کرده اید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟(

1. کنز العمال، ج2، ص۵3۹، حدیث ۴۶۷۶۰.
2. مؤمنون، 11۵.
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کـه بـرای سـفری تفریحـی چنـدروزه، از قبـل برنامه ریـزی می کنیـم،  پـس همـان طـور 
بـرای موفقیـت در سـفر چندسـالۀ خـود در دنیـا نیـز بایـد برنامه ریـزی دقیقـی بکنیـم تـا 
کارآمـد، حرکتـی مسـتمر و مؤثـر در جهـت دسـتیابی  بتوانیـم بـر اسـاس برنامـه ا ی جامـع و 
بـه هـدف نهایـی خلقـت یعنی کسـب مقام عبودیـت در پیش بگیریم.1 ایـن برنامۀ جامع 
کـه بـرای تمـام ابعـاد فـردی و اجتماعـی زندگـی  کارآمـد همـان دیـن مبیـن اسـالم اسـت  و 
انسـان، راهکارهـای شایسـته ای ارائـه کـرده اسـت. نمونه هایی از دسـتورهای دیـن برای 

تقویـت نهـاد خانـواده در ایـن کتـاب ذکـر شـد.
امام صـادق؟ع؟ در فرمایشـی بسـیار گران سـنگ، کارکـرد دیـن را بـر رشـد و تعالی انسـان 

چنین بررسـی  فرموده اسـت:
شـخص دیـن دار می اندیشـد و در نتیجـه »آرامـش« وجـودش را فـرا می گیرد. خـود را ]در 
برابـر عظمـت خـدا[ کوچـک می شـمارد؛ پـس بـه فروتنـی می گرایـد. قناعـت مـی ورزد؛ پس 
احساس بی نیازی می کند. به آنچه به او داده شده است، خرسند است و گوشۀ تنهایی 
را بـر می گزینـد؛ پـس از دوسـتان بی نیـاز می شـود ]و بـرای جلـب دوسـتان، حاضـر به انجام 
هـر خطایـی نخواهـد بـود.[ خواهش هـا و شـهوت ها را رها می کنـد؛ پس آزاد می شـود. دنیا 
را کنـار می گـذارد؛ پـس از بدی هـا در امـان می ماند ]و دنیا را هدف خود قرار نمی دهد؛ بلکه 
آن را مرکـب خـود قـرار می دهـد.[ حسـادت را دور می افکنـد؛ پـس دوسـتی آشـکار می شـود. 
مـردم را نمی ترسـاند؛ پـس از آنـان نمی ترسـد. بـه آنـان تعدی نمی کند؛ پس از گزند ایشـان 
کمـال فضیلـت دسـت  در امـان اسـت. بـه هیچ چیـز دل نمی بنـدد؛ پـس بـه رسـتگاری و 

می یابـد. عافیـت را می بینـد؛ پس کارش به پشـیمانی نمی کشـد.2
کنیم و سـپس  پس بسـیار ضروری اسـت که ابتدا حضور دین را در زندگی خود پررنگ 

در آموزش دین به همسـر و فرزندان خود سـعی کنیم.

    استقامت و پشتکار، الزمۀ تربیت موفق
بـرای تربیـت صحیـح و موفـق همسـر و فرزنـدان، بـه اولویت هـای تربیتـی بایـد توجـه و در 
مسـیر تربیـت، بسـیار بایـد صبـر و حوصله کنیـم. خداوند متعال خطاب بـه پیامبر خود به 

ایـن دو نکتـۀ ضـروری اشـاره می فرماید:

1. نک: ذاریات، ۵۶.
2. امالی مفید، ص۵3، حدیث 1۴؛ بحار االنوار، ج2، ص۵3، حدیث 23.
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ِة َو اْصَطِبْر َعَلْیَها(1
َ

ال ْهَلَک ِبالّصَ
َ
ُمْر أ

ْ
)َو أ

)خانوادۀ خود را به خواندن نماز فرمان ده و بر انجام دادن آن شکیبا باش.(
در آیـۀ شـریفه، ابتـدا خداونـد مسـئولیت آمـوزش نمـاز در خانـواده را به عهدۀ مـردان قرار 
کامیابی و موفقیت در این تعلیم را صبر معرفی می کند. این صبر دو  می دهد و سـپس راز 
حـوزه دارد: یکـی پافشـاری خـود انسـان اسـت بـر نمازخوانـدن کـه به نقش الگوسـازی پدر 
در خانـواده اشـاره می کنـد و حـوزۀ دوم صبـر، انتظـار بـرای تأثیرگذاشـتن آموزه های تربیتی 

است.
یکی از عللی که بسـیاری از والدین در تربیت فرزندان خود به موفقیت چندانی دسـت 
پیـدا نمی کننـد، ایـن اسـت کـه دوسـت دارند با یک بـار تذکر دادن، یک مشـکل اخالقی در 
فرزندشـان حـل شـود؛ زیـرا پـس از چنـد بـار دعوت فرزنـدان به کاری خـوب، آنان عصبانی 
می شوند و پرخاشگری می کنند. اینجاست که تمام اثرپذیری از سخن پدر یا مادر از بین 
خواهـد رفـت. بـه یـاد داشـته باشـیم گاهـی الزم اسـت بـرای اصـالح یـک صفت بـد اخالقی 
در همسـر یـا فرزنـد خـود، یـک سـال تـالش کنیـم و از روش های مختلف آموزش مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم بهـره ببریـم تـا نهایتـًا اندکـی اصـالح در اخالق آنان بـه وجود آیـد. صفات بد 
گـذر زمـان رشـد می کننـد و  کـه بـا  کوچکـی در قلـب انسـان ها قـرار می گیرنـد  هماننـد دانـۀ 
بـه درخـت تنومنـدی تبدیـل می شـوند؛ لـذا برای ریشـه کن کـردن این مشـکالت باید صبر 

کنیم و برای تربیت برنامه داشـته باشـیم.

    تربیت الگومحور
خداوند متعال در توصیف محبوب خویش، پیامبر خاتم؟ص؟، می فرماید:

ْسَوٌة َحَسَنٌة...(2
ُ
ـِه أ

َ
َقْد َکاَن َلُکْم ِفی َرُسوِل الّل

َ
) ّل

)قطعًا ]زندگی[ رسول خدا برای شما سرمشقی نیکوست.(
خداونـد پـس از مبعوث کـردن پیامبـر و ارسـال مجموعـۀ دسـتورهای اخالقـی، بـا هدف 
اصـالح امـت و تکمیـل مـکارم و زیبایی هـای اخالقـی، بـرای نشـان دادن جلـوه ای از ایـن 
اخـالق سفارش شـده و ترغیـب مـردم بـرای حرکـت به سـمت اجرایی کـردن دسـتورهای 
دیـن، اسـوه و نمونـۀ ظهـور خارجـی تعالیـم دینـی را در وجـود مقـدس پیامبـر بـه نمایـش 

1. طه، 132.
2. احزاب، 21.
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گذاشـت تـا همـگان بـا دیـدن محاسـن اخـالق او، بـه تعالیـم  ایـن دیـن گرایـش پیـدا کننـد 
گـر پیامبر عظیم الشـأن اسـالم؟ص؟ خود بـه برخی  و شـیفتۀ عمـل بـه تعالیـم دیـن شـوند. ا
از تعالیـم تبلیغـی دیـن عمـل نمی کـرد، دیگـر انسـان ها انگیـزه ای بـرای حرکـت و عمـل بـه 
گر می خواهیم همسـر و  تعالیم اسـالم نداشـتند. حقیقت تربیت، چیزی جز این نیسـت: ا
فرزندانمـان بـه توصیه هـا و آموزه هـای اخالقـی ما گـوش فرا دهند، باید خـود قبل از همه، 
عامل به گفته هایمان باشیم. باید خود بیشتر از آنچه به دیگران توصیه می کنیم، عمل 

کنیـم تـا امیـد اصـالح در رفتـار دیگـران بـه وجـود آید.
آری، اصل اساسی تربیت، اصالح رفتار خویش است. نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
فرزنـدان مـا اهـل نمـاز باشـند؛ در حالی که آنان پـدر و مادر خود را دیده اند که اهمیت کمی 
بـه نمـاز می دهنـد و در آخـر وقـت و بـا عجلـه، نماز خـود را می خوانند. در ایـن صورت، تنها 
گر فرزند و همسر خود را به صداقت  مقصر کوتاهی فرزندان در نماز، خود ما خواهیم بود. ا
دعوت می کنیم، خود باید صادق تریِن افراد باشـیم. فرزندان به پدر و مادر خود به چشـم 
گـر در ما نقصان و کوتاهی ببیننـد و دروغ هـای گاه وبیگاهی از ما  الگـو نـگاه می کنـد؛ پـس ا
مشاهده کنند، نباید انتظار راست گویی از آن ها داشته باشیم. جالب است برخی والدین 
از کـودک خـود می خواهنـد به خاطـر آنـان بـه دروغ بـه دیگـران بگویـد: »پـدرم االن در منزل 

کید می کنیم: نیسـت«! بعد توقع دارند کودک آنان راسـت گو باشـد! باز هم تأ
اصل اساسی برای تربیت دیگران، اصالح خویشتن است.

این، همان مضمون فرمایش زیبای امیرمؤمنان؟ع؟ است:
»هرکـس خـود را پیشـوای مـردم قرار دهد، باید پیـش از آموزش دادن مردم، تعلیم خود 

را آغـاز کنـد و بایـد پیـش از تربیت زبانی، بـا رفتارش تربیت کند.«1
پـس بـرای تربیـت شایسـتۀ فرزنـدان، بسـیار بیشـتر از آنکـه نیـاز داشـته باشـیم نـکات و 
روش هـای تربیـت را فـرا بگیریـم، باید در اصالح خویشـتن بکوشـیم. در این صورت اسـت 

کـه پنـد مـا اثربخـش می شـود و در دل وجـان خانـوادۀ مـا اثـر خواهـد گذاشـت.

    تربیت دینی و ضرورت حضور در جلسات فرهنگی و مذهبی
و  غیرمسـتقیم  بیـان  دیگـران،  اصـالح  و  تربیـت  در  مؤثـر  بسـیار  روش هـای  از  یکـی 
کمک گرفتن از دیگران اسـت. هنگامی که همیشـه به همسـر یا فرزند خود رعایت نکات 

1. نهج البالغه، حکمت ۷3؛ بحار االنوار، ج2، ص۵۶، حدیث 33.
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اخالقـی را توصیـه می کنیـم، پـس از مدتـی سـخنان مـا تکـراری می شـود و میـزان تأثیـر آن 
در طـرف مقابـل به شـدت کاهـش می یابـد. در اینجـا حضـور شـخص سـوم بسـیار راهگشـا 
خواهـد شـد. بـرای ادامـۀ تربیـت دیگـران بایـد بتوانیـم از روش های مختلف غیرمسـتقیم 
کتـاب ارزشـمند در  بهـره بگیریـم. گاهـی مسـتقیمًا او را مخاطـب قـرار دهیـم، گاهـی یـک 
زمینـۀ مـد نظـر بـه او هدیـه بدهیـم، گاهـی فیلمکـی در موضوع مـد نظر به او نشـان دهیم 
و گاهی او را در جلسـات مذهبی ببریم تا دیگران نصحیتش کنند. اسـتفاده از روش های 
متنـوع بـرای تربیـت دینـی همسـر و فرزنـدان، مصـداق دسـتور الهـی در خصـوص صبـر بـر 
تربیـت اسـت کـه در قسـمت قبـل بررسـی شـد.1 توصیـه می شـود بـرای موفقیـت در تربیت 
از جلسـه های  بـار در یکـی  خانـوادۀ خودمـان، حضـور مسـتمر و حداقـل هفتـه ای یـک 
مذهبـی را جزئـی از برنامـۀ زندگـی خـود قـرار دهیـم تـا رابطـۀ همسـر و فرزندانمـان بـا علـوم 
الهـی و عالمـان دینـی حفـظ شـود. هیچ یـک از مـا پاسـخ تمـام شـبهات دینـی و سـؤاالت 
موجـود در ذهـن جوانـان را نمی دانیـم؛ لـذا بایـد به کمک همین جلسـات، پیوندی عمیق 
بیـن آنـان و عالمـان دینـی برقـرار کنیـم تـا در زمـان بـروز مشـکل، آنـان بـه عالـم مراجعـه و 
مشـکل ذهنـی خـود را برطـرف کننـد. حضـور در فضای معنوی جلسـۀ دینی، آثـار و برکات 

فراوانـی در زندگـی مـا و خانـوادۀ مـا خواهـد داشـت.

    تربیت و مطالعۀ گروهی
اولیـن وظیفـۀ مـا مسـلمانان در خصـوص تکلیـف شـرعِی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، 
شـناخت معـروف و منکـر اسـت. ابتـدا بایـد خـوب و بـد را به خوبـی بشناسـیم تـا بتوانیـم 
دیگران را به خوبی ها دعوت کنیم و از بدی ها باز داریم. برای کسـب این شـناخت، الزم 
کتاب های ارزشـمند و مفید دینی، اطالعات دینی خود را افزایش دهیم  اسـت با مطالعۀ 
و بـا دیـدگاه دیـن در زمینه هـای مختلـف آشـنا شـویم. باید به عنـوان خانـوادۀ مؤمن، نظر 
اسـالم در خصـوص ازدواج، خانـواده، تربیت فرزند، تفریح، سـفر، دیـدار اقوام، خرید منزل 

و... را بدانیـم تـا بتوانیـم بـه دسـتورهای دینـی به خوبـی عمل کنیم.
کنـار آنـان و  حـال چـه بسـیار شایسـته اسـت ایـن مطالعـۀ مفیـد در جمـع خانـواده و در 
به صـورت گروهـی انجـام شـود. در ایـن صـورت اسـت کـه عالوه بر حضـور در کانـون ُپرمهر 
خانـواده، آنـان را به صـورت عملـی بـه مطالعـه ترغیـب کرده ایـم و در ضمـن، آنـان را بدون 

1. نک: طه، 132.
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تذکـر مسـتقیم، بـا دسـتورهای دین آشـنا سـاخته ایم.
پس حتمًا سـاعتی از شـبانه روز را برای مطالعۀ گروهی با خانوادۀ خود قرار دهیم تا آثار 
ارزشـمندش را در زندگـی خـود مشـاهده کنیـم. می توانیم در ابتـدای این مطالعۀ گروهی، 
آیاتـی از قـرآن قرائـت کنیـم تـا وظیفـۀ تعلیـم  قـرآن بـه فرزنـدان خویـش را نیـز انجـام داده 

کـرم؟ص؟ در توصیـه ای زیبا، سـه نکتـۀ تربیتی را متذکر می شـود: باشـیم؛ زیـرا پیامبـر ا
»فرزندان خود را به سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان، دوست داشتن 

اهل بیت او و خواندن قرآن.«1
پـس بـرای تعلیـم نمـاز و قـرآن و اخـالق نیک و شایسـته به همسـر و فرزندانتان اهمیت 
فراوانی قائل شوید. پیامبر رحمت و مهربانی، محمد مصطفی؟ص؟، در توصیه ای جامع 

بـه این نکته هـا اشـاره می فرماید:
گردیـد. پـس در میانشـان بمانیـد و بـه آنـان علـم بیاموزیـد و  »نـزد خانواده هایتـان بـاز 
فرمانشـان بدهیـد... و همـان  گونـه که من نمـاز می خوانم و شـما دیده اید، نماز بخوانید. 
هنگامـی کـه وقـت نمـاز فـرا رسـید، یکـی از شـما اذان بگویـد و مسـن تریِن شـما پیش نمـاز 

شـود.«2

    دعا و طلب از خداوند و توسل به اهل بیت؟مهع؟
در پایـان الزم اسـت بـه یـاد آوریـم تمـام خوبی هـا و فضلیت هـا، از وجـود بی همتـای 
کتـاب و بهره گیـری  خداونـد آغـاز می شـود؛ لـذا پـس از رعایـت تمـام نـکات مطرح شـده در 
از تعالیـم نورانـی اهل بیـت؟مهع؟، الزم اسـت در پیشـگاه الهـی ابـراز بندگـی کنیـم و صـالح و 

کنیـم: صالحیـت خانـوادۀ خـود را از خداونـد متعـال مسـئلت 
ِقیَن ِإَماًما(3 ْعُیٍن َو اْجَعْلَنا ِلْلُمّتَ

َ
َة أ اِتَنا ُقّرَ ّیَ ْزَواِجَنا َو ُذِرّ

َ
َنا َهْب َلَنا ِمْن أ )... َرّبَ

)... پـروردگارا، از همسـران و فرزندانمـان، مایـۀ روشـنی چشـم مـا قـرار ده و مـا را بـرای 
پرهیـزکاران پیشـوا قـرار ده.(

العمــال، ج۶، ص۴۵۶،  کنــز  المــودة، ج2، ص۴۵۷، حدیــث 2۶۸؛  ینابیــع  المحرقــه، ص1۷2؛  الصواعــق   .1
.۴۵۴۰۹ حدیــث 

2. کنزل العمال، ج۷، ص2۸1، حدیث 1۸۸۷۹.
3. فرقان، ۷۴.
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »پدرانه«

 سؤال ها از متن موجود طرح شده است و افراد باالی دوازده سال می توانند در مسابقه شرکت کنند.

 به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

کافـی اسـت به ترتیـب، نـام  کار،    ارسـال پاسـخ بـه سـامانۀ پیامکـی 3۰۰۰۸۰2222:بـرای ایـن 

مسـابقه، شـمارۀ گزینه های صحیح سـؤال ها به صورت یك عدد پنج رقمی از چپ به راسـت و نام 
و نـام خانوادگـی خـود را بـه سـامانۀ پیامکـی 3۰۰۰۸۰2222 ارسـال کنیـد.

مثال: پدرانه 1۴132 سیدرضا کاظمی 
www.razavi.aqr.ir :مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی  

 پاسخ به سؤال ها در پاسخنامه:پاسخنامۀ تکمیل شده را می توانید به صندوق های مخصوص 
مستقر در کیوسک های راهنمای زائر بیندازید یا به صندوق پستی 3۵1 – ۹1۷3۵ ارسال کنید. 

هزینۀ ارسال پاسخنامه ازطریق »پست جواب قبول« پرداخت شده است
کت و تمبر نیست.  و نیازی به استفاده از پا

  پیامك ها و پاسخنامه های تکراری و ناقص حذف می شود.
   آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یك ماه پس از دریافت کتاب است.

   قرعه کشـی از بیـن پاسـخ های صحیـح و به صـورت روزانـه انجـام می شـود و نتیجـۀ آن ازطریـق 
سـامانۀ پیامکـی گفته شـده به اطـالع برندگان می رسـد.

این متن حاوی آیات قرآن و اسماء متبرکه است. شایسته است در حفظ حرمت آن کوشا باشیم
گانه ای ارسال کنید. تذکر:پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامك جدا

تلفن: 32۰۰2۵۶۹ – ۰۵1
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سوال اول: عوامل ضرورت تشکیل خانواده در کدامیك از  گزینه های زیر بیان شده است؟

1. افزایش سرعت در مسیر حرکت به کمال
2. تأمین غریزه مهرورزی
3. اجتناب از خطا و گناه

4. همه گزینه ها

سـوال دوم: »متأهـل خفتـه نـزد خداونـد بهتـر از مجـرد روزه دار شـب زنده دار اسـت.« این سـخن 
کیست؟ از 

کرم؟ص؟ 1. پیامبر ا
2. امام علی؟ع؟

3. امام صادق؟ع؟

4. امام حسین؟ع؟

سـوال سـوم: طبق متن امام باقر ؟ع؟ در حدیثی ضمن هشـدار به مؤمنان، ویران کننده ایمان 
را چه دانسته اند؟

1. احترام نگذاشتن به والدین
2. دروغ گویی

3. انجام گناهان صغیره

4. شکر نکردن نعمت های الهی
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ْوُفوا ِباْلُعُقوِد« ناظر بر کدامیك از 
َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
سـوال چهارم: طبق متن آیه 1سـوره مائده،»َیا أ

راهکارهای اعتماد سـازی در خانواده است؟
1. صداقت

2. امانت داری
3. وفای به عهد

4. انصاف

سوال پنجم: معنای تفاهم چیست؟ 
1. شناخت تفاوت ها و درک متقابل تفاوت ها

2. تفاهم یعنی یکی شدن و مثل هم شدن
3. با یک منطق فکر کردن و یک چیز خواستن

4. گزینه 2 و 3
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