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درآمـــــد
یکی از دغدغه های اساسی دختران و پسران جامعۀ امروز ما، این است که بدانند 
اینکه  یا  آنان شود  آرامش  تأمین  به  به راستی تشکیل خانواده می تواند منجر  آیا 
ازدواج صرفًا منجر به تحمیل مسئولیت های جدید می شود و خوشی های موجود 
زندگی را نیز سلب می کند؟ این نوع تفکر و نگاه به تشکیل خانواده قطعًا نادرست 
آسایش  محل  انقالب)مدظله العالی(:»خانواده  معظم  رهبر  به فرمودۀ  زیرا  است؛ 
آرام و راحت، مزۀ  انسان است. هیچ انسانی بدون داشتن یک خانوادۀ آسوده و 

زندگی و طعم واقعی حیات انسانی را نخواهد چشید.«1

اما نباید به راحتی نیز از کنار دغدغه های جوانان عبور کرد. واقعیت این است 
که ترس آنان ریشه در مشاهدۀ عینی مشکالت خانواده ها در سطح جامعه دارد. 
با نگاهی به آمار رسمی طالق در جامعه متوجه خواهیم شد در صورت بی توجهی 
ما  تعامالت همسران، وضعیت خانواده در جامعۀ  و  روابط  نوع  و اصالح نکردن 

بحرانی تر خواهد شد. اما به راستی ریشۀ مشکالت خانواده در چیست؟

هریک  برای  و  آفریده  مرد  و  زن  جنس  دو  از  را  انسان ها  متعال  خداوند 
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:

2ْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلَیْسُكَن ِإَلْیها ن نَّ ِذی َخَلَقُكْم ِمّ ُهَو الَّ

)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.(

1 .  15آذر1368.
2 . اعراف، 189.
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در این آیه، خداوند متعال هدف از خلقت از زن و مرد در کنار یکدیگر را کسب 
آرامش معرفی کرده است. راهکارهای دستیابی به این آرامش نیز در تعالیم قرآن 
و اهل بیت معرفی شده است. پس می توان نتیجه گرفت آرامش نداشتن امروز 
ما در خانواده، بر اثر مراجعه نکردن ما به این دستورهای نورانی است. متأسفانه 
گاه فکر می کنیم فقط دوست داشتن اهل بیت برای خوشبختی ما کافی است؛ در 
حالی که سعادت حقیقی در گرو محبت اهل بیت و عمل به آموزه ها و دستورهای 

آنان در زمینه های مختلف از جمله خانواده است. 

در این کتاب تالش شده است گوشه های کوچکی از تعالیم نورانی اسالم برای 
داشتن خانواده ای سالم و باآرامش مطرح شود. امیدوار است این تالش کوچک 
موجب خرسندی قلب نازنین ولی نعمتمان، علی بن موسی الرضا شود و تأثیر 

مثبتی بر زندگی دوستداران حضرتش بگذارد.



ضـرورت تشـــکیل

خانـــــــــواده

1

لّوالصف

خ

و
آ

آ
ه

ن

د
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پیش از پرداختن به ویژگی های مرد و زن نمونه در تعامل با همسر و فرزندان، باید 
به چرایی تشکیل خانواده نگاهی ویژه بیندازیم. واقعیت این است که امید پیروزی 
در هر حرکت و انتخابی که بدون فکر اولیه و تبیین دقیق اهداف باشد، بسیار 
اندک خواهد بود. موالی متقیان، امیرالمؤمنین علیA در فرمایشی راهگشا و 
گران سنگ خطاب به کمیل فرمودند: »هیچ حرکت و فعالیتی نیست، مگر اینکه 

در انجام  دادن آن به شناخت نیاز داری.«1
بررسی  موفقیت،  کسب  ضروری  شرط های  از  یکی  حضرت،  فرمایش  طبق 
وضعیت موجود و تدبر در فرجام کار، قبل از اقدام و حرکت است. بدون شک، 
ازدواج یکی از تصمیم های بسیار مهم در زندگی افراد است؛ زیرا خوشبختی و 

سعادت انسان، پیوند عمیقی با موفقیت در ازدواج دارد.
درطول  شما  تحمل  میزان  ازدواج،  اهداف  تعیین  با  که  است  این  حقیقت 
زندگی مشترک بسیار بیشتر خواهد شد. هنگامی که برای چرایی اصل ازدواِج 
خود دلیل ارزشمندی داشته باشید، تحمل مسائل و مشکالت کوچک موجود 
محکمی  دلیل  اگر  اما  شد؛  خواهد  آسان تر  بسیار  شما  برای  زندگی  مسیر  در 
 برای تشکیل خانواده نداشته باشید، با کوچک ترین مشکل نیز تحمل خود را 

 ،aْنَت ُمْحتاٌج ِفیها ِإَلی َمْعِرَفٍة« )حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول عن آل الرسول
َ
1 . »یا ُکَمْیُل ما ِمْن َحَرَکٍة ِإاّل َو أ

ص171(.
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از دست خواهید داد و میل به ادامۀ زندگی در شما کاهش خواهد یافت. پس 
بررسی دالیل و ضرورت های ازدواج، حتی برای کسانی که سال ها از ازدواجشان 

می گذرد، بسیار مفید خواهد بود.
برای پی بردن به این ضرورت، در ادامه در پرتو آیات و روایات، آثار مهم ازدواج 

را برمی شماریم و دربارۀ هرکدام اندکی بحث می کنیم.

۱.  افزایش سرعت در مسیر حرکت به سوی کمال
است:  خداوند  بندگی  سایه سار  در  او  کمال  و  رشد  انسان،  خلقت  از   هدف 
ْنَس ِإاّل ِلَیْعُبُدوِنM 1 )من جن و انس را نیافریدم، مگر برای  Nَو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْلِ

اینکه عبادتم کنند ]و از این راه، تکامل یافته و به من نزدیک شوند[.(
صفاتی  و  یکسان  هدفی  دارای  و  همراه  یاری  بتوانید  بندگی  مسیر  در  اگر 
این  به سمت  مضاعف  سرعتی  با  می توانید  باشید،  داشته  خود  کنار  در  مکمل 
انتخاب  و مهم ترین دلیل تشکیل خانواده،  اولین  هدف حرکت کنید. درواقع، 
همراه برای حرکت به سمت رشد و کمال است. حرکت انفرادی در مسیر بندگی، 
باشید خلقت  داشته  به یاد  باشد.  این مسیر  در  موفقیت شما  نمی تواند ضامن 
انسان به صورت زوج و با دو جنسیت، از نشانه های عظمت خداوند یکتاست که 
ْن َخَلَق َلُکْم 

َ
درصورت قدرشناسِی این نعمت، به آرامش می رسید: Nَو ِمْن آیاِتِه أ

َتْسُکُنوا ِإَلْیهاM ۲ )و از نشانه های او این است که همسرانی از  ْزواجًا ِلّ
َ
نُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ِمّ

جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید.(
ازدواج اگر با شناخت کامل و براساس معیارهای صحیح صورت پذیرد، چه بسا 
انسان را به منزلگاه قرب الهی برساند. این است حکمت این فرمایش آسمانی 

1 . ذاریات، 56.
2 . روم، ۲1.
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رسول گرامی اسالمa: »هرکس ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است؛ 
پس در نصف دیگر، تقوای الهی پیشه کند.«1

۲. کسب آرامش
و  بر شناخت صحیح  مبتنی  ازدواِج  الهی،  همان طور که گفته شد، طبق وعدۀ 
تعامل شایسته، به کسب آرامش منجر خواهد شد. بدون شک، آرامش بزرگ ترین 
و  بندگی  به آن، حضور در مسیر  راه دستیابی  تنها  امروز بشر است که  گمشدۀ 
حرکت مطابق الگوی صحیح اسالمی است؛ زیرا آرامش حقیقی در جوار رحمت 
ال  ِبِذْکِر  اللِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب۲M )آگاه باشید که تنها با یاد 

َ
الهی متبلور می شود: Nأ

خدا دل ها آرامش می یابد.(
با  مرد  و  زن  تا  است  فرموده  معرفی  آرامش  را  ازدواج  هدف  متعال،  خداوند 
قرارگرفتن در کنار همدیگر و حرکت گروهی به سمت جایگاه خلیفۀ خدا شدن 
ْفٍس  ْن نَّ ِذی َخَلَقُکْم ِمّ روی زمین، آرامش را برای یکدیگر به ارمغان آورند: Nُهَو الَّ
واِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلَیْسُکَن ِإَلْیها3M )او ]خدایی[ است که ]همۀ[ شما را 
از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او پدید آورد تا در کنار او آرام گیرد.(

۳. گسترش صفات شایسته و رشد اخالق
و  نمی کند  پیدا  نمود  انفرادی  زندگی  در  اخالقی،  ارزشمند  صفات  از  بسیاری 
فرصت رشد و تکامل آن ها نیز به دست نخواهد آمد. صفات ارزشمندی همچون 
گذشت، فداکاری، احسان به دیگران و صبر ازجمله صفات زیبای اخالقی است 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 5، ص3۲8، حدیث ۲؛ محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ال 
یحضره الفقیه، ج3، ص383، حدیث ۴3۴۲.

2 . رعد، ۲8.
3 . اعراف، 189.
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پیامبر رحمت، محمد  به  همین سبب  تقویت می شود.  ازدواج  در سایه سار  که 
به مسلمانان می فرمایند: »زنان بی همسر  مصطفیa، در توصیه ای حکیمانه 
را همسر دهید؛ زیرا ]با این کار[ خداوند متعال، اخالق آنان را نیکو می کند و 

روزی هایشان را گشایش می بخشد و بر موّدت آنان می افزاید.«1

۴. اجتناب از خطا و گناه
خدای متعال متناسب با هر نیازی که در وجود انسان قرار داده است، پاسخی 
مناسب نیز در محیط بیرون قرار داده و انسان ها را به پاسخ گویی شایسته به این 
نیازها دعوت فرموده است. درواقع، حکمت الهی اقتضا می کند که نیازهای بدون 

پاسخ را در وجود مخلوقات قرار ندهد.
یکی از نیازهای غریزی که خداوند در وجود آدمی  قرار داده است، نیازهای جنسی 
است. خدای حکیم قادر متعال پاسخ این نیاز بشر را در ازدواج قرار داده است. 
انسان با ازدواج، عالوه بر تأمین نیازهای جنسی خود، امنیت و آرامش را برای خود 
و دیگران به ارمغان می آورد. بدون شک، پاسخ گویِی بدون مرز و قانون به این نیاز، 
به فساد اخالقی و اجتماعی منجر می شود و آسایش و امنیت اجتماع را با خطر 
مواجه می کند. این یکی دیگر از حکمت های فرمایش پیامبر اکرمa است که 
فرمودند: »هرکس ازدواج کند، نصف ایمان را به دست آورده است؛ پس در نیمۀ 

دیگر آن باید تقوای الهی پیشه کند.«۲
شاید به همین دلیل است که نزد خدا، اعمال فرد متأهل بسیار ارزشمندتر از 
اعمال فرد مجرد است. درواقع، فردی که ازدواج نکرده است، بیشتر در معرض 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج103، ص۲۲۲، حدیث 38.
2 . محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج5، ص83. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 5، ص3۲8، حدیث ۲؛ 

محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص383، حدیث ۴3۴۲.
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از غرائز  خطا و فساد قرار می گیرد و ممکن است هر لحظه هیجان های ناشی 
تأمین نشده، صعود معنوی او را از بین ببرد و گام های رفته تا ملکوتش را یک به یک 

aبه عقب بازگرداند؛ ازاین روست که پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی
می فرمایند: »نزد خداوند، متأهل خفته بهتر از مجرد روزه داِر شب زنده دار است.«1

۵. تأمین غریزۀ مهرورزی
انسان موجودی است مهرورز. دوست دارد دوست داشته شود و دیگران را دوست 
بدارد. ازدواج راه تأمین و تسکین این نیاز فطری و متعالی انسانی است. در ازدواج 
فرصت دوست داشتن و بروز احساسات برای دختر و پسر فراهم می شود تا آنان 
متعال  خداوند  بنابراین  کنند؛  تأمین  سالم  فضایی  در  را  محبت  به  نیاز  بتوانند 
ًة َو َرْحَمًة۲M )و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد.( َودَّ می فرماید: Nَوَجَعَل َبْیَنُکْم مَّ

۶. تربیت فرزندان صالح و گسترش آرمان توحید
بدون شک، یکی دیگر از اهداف ارزشمند تشکیل خانواده، تربیت فرزندان صالح 
و پاک است. چنین فرزندانی، سالمت و بقای جامعه را تضمین می کنند و آرمان 
توحید و کلمۀ »ال إله إاّل الله« را تداوم می بخشند. به طور قطع، تربیت فرزند صالح 
از  اعمال بسیار ارزشمندی است که هر مرد و زن مسلمان بایسته است به آن همت 
گمارد. پیامبر رحمتaمی فرمایند: »چه چیزی مانع می شود که انسان مؤمن 
ازدواج کند؟! شاید خداوند به او فرزندانی روزی کند که زمین را از ’ال إله إاّل الله‘ 

سنگین کنند.«3
درطول  است  الزم  خوشبختی  برای  است.  کار  آغاز  تنها  صحیح،  ازدواج  اما 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج100، ص۲۲1، حدیث ۲5؛  محمدبن محمد شعیری، جامع األخبار، ص101.
2  روم، ۲1.

3 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲0، ص1۴.
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در  سازید.  خود  راه  چراغ  را   bاهل بیت و  قرآن  توصیه های  مشترک،  زندگی 
فصل های بعد، به این نکات اشاره خواهم کرد.
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براساس  و  کرده  خلق  منحصربه فرد  ویژگی هایی  با  را  انسان  متعال  خداوند 
توانمندی ها و ویژگی های او، وظایفی نیز بر عهده اش قرار داده و او را به انجام دادن 
شایستۀ این وظایف مکلف کرده است. خداوند متعال مرد را رهبر نهاد خانواده 
سآِء1M )مردان سرپرست و  جاُل َقّواُموَن َعَلی الِنّ لِرّ

َ
معرفی کرده و فرموده است: Nأ

نگهبان زنان هستند.(
در این آیۀ شریفه، خداوند متعال جایگاه مردان در خانواده را تبیین می فرماید. 
کلمۀ »الرجال« با الف والم در ابتدای آن، به جنس مردان اشاره می کند و نه خود 
صیغۀ  »فّعال«،  وزن  بر  »قّوام«  کلمۀ  است.  قوّام  زن  بر  مرد  جنس  یعنی  مرد؛ 
مبالغه از مادۀ قیام و َقَوَم است. درواقع، قّوام کسی است که مسئولیتی را قبول 
کرده و توانایی این را داشته باشد که بازوی فرد دیگری را هم بگیرد و او را هم در 

کنار خودش بلند کند و ایستاده نگه دارد.2
در این آیه، خداوند متعال مسئولیت اقتصادی و امنیتی و اخالقی مرد در نظام 
خانواده را متذکر می شود. در نگاه قرآنی، مردان ازنظر تأمین نیازهای اقتصادی 
و حفظ امنیت اخالقی خانواده، قّوام هستند و باید حافظ و مراقب شخصیت 

1 . نسا، 3۴.
2 . نک: محمدعلی انصاری، زن از منظر قرآن کریم، ص133.
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و حیثیت همسرانشان باشند. پیامبر اکرمa دربارۀ مسئولیت های موجود در 
جامعه و خانواده می فرمایند: »هریک از شما که ]به گونه ای[ سرپرست است، 
دربارۀ زیردستش بازخواست می شود. مرد، سرپرست خانواده اش 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 ارزشمندِی انسان ها را 

مشخص می کند.

در جامعۀ اسالمی  با افزایش مسئولیت های فرد، توقعات از او نیز فزون تر می شود و 
پاسخ گویی او باید بیشتر باشد؛ بنابراین اسالم با واگذاری مدیریت خانواده به مرد، 
مسئولیت سنگین حفظ خانواده و مراقبت از آن را بر عهدۀ او گذاشته است. رئیس 
مکتب جعفری، امام صادقA می فرمایند: »بخشایش خدا بر آن بنده  ای باد که 
با همسرش به نیکی رفتار می کند؛ چراکه خداوند زمام اختیار زن را در دست وی 

نهاده و او را سرپرست آن زن قرار داده است.«۲
وظایف مدیریتی مردان

همان طور که گفتم، اعطای حق مدیریت به مردان، به معنای واگذاری مسئولیت 
حفظ کیان خانواده به ایشان است. پس مردان برای انجام دادن شایستۀ وظایفشان 
باید ویژگی های خاصی را در خود پرورش دهند. شما مثال های فراوانی برای این 

1 . محمد محمدی ری شهری، حکمت نامۀ کودک، ص136.
2 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۴۴3، حدیث ۴537؛ 

محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲0، ص170، حدیث 5.
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کارخانه ای  در  فردی  که  هنگامی  کرده اید.  مشاهده  روزمره  زندگی  در  موضوع 
را  توانمندی هایی  و  ویژگی ها  باید  می شود،  انتخاب  فنی  بخش  مدیر  به عنوان 
در خود ایجاد یا تقویت کند. او ابتدا باید با الفبای مدیریت آشنا شود و رمز و راز 
مدیر موفق را فرا گیرد. سپس باید از کارخانه اطالعات کافی شامل نوع و میزان 
تولیدات، تعداد دستگاه ها، تعداد کارگران، میزان سرمایۀ در گردش، بازار فروش 
و... را به دست آورد و با خواسته ها و نیازهای مدیران و صاحبان کارخانه نیز آشنا 
شود. در مرحلۀ بعد، باید اعتماد کارفرما را جلب کرده و توانمندی های خود را 
اثبات کند. این فرد نمی تواند توقع داشته باشد با انجام  دادن خطاهای مکرر و 
متعدد و گرفتن تصمیم های اشتباه، همچنان مسئولیتش در کارخانه حفظ شود و 

تمامی  عوامل و کارمندان به دستورهای او توجه کنند.
از  این است که مدیریت موفق خانواده شرط هایی بسیار حساس تر  واقعیت 
مدیریت فضای اقتصادی دارد. افراد تحت مسئولیت شما در کارخانه، به سبب 
تحمل  را  شما  خطاهای  می توانند  راحت تر  خود،  زندگی  تأمین  و  درآمد  کسب 
به سبب  بلکه  نکرده اند؛  انتخاب  خودتان  به خاطر  را  شما  آن ها  درواقع،  کنند. 
قوانین و مقرارت موجود، مجبورند شما را تحمل کنند. اما نهاد مقدس خانواده 
براساس مهر و عطوفت بنا شده و همسر شما به واسطۀ ویژگی های مثبت شما، 
راهکارهای  اواًل  باید  پس  است.  شده  زندگی  مسیر  در  همسفرتان  و  همراه 
مدیریت و رهبری نهاد خانواده را به خوبی فرا بگیرید و ثانیًا با نیازها و خواسته ها 
و وضعیت اعضای خانواده آشنا باشید و نهایت تالش خود را برای تأمین نیازهای 
توانست  خواهید  شما  صورت،  این  در  دهید.  انجام  خانواده  معنوی  و  مادی 
اعتماد همسر و فرزندان خویش را جلب کنید. تا زمانی که آنان به شما به عنوان 
مردی آگاه و عاقل و قدرتمند اعتماد نداشته باشند، نمی توانند به خوبی با شما 

تعامل کنند و شما را در جایگاه مدیر بپذیرند.
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برابر  در  تمکین  تا  بدانند  دلسوز  و  معتمد  فردی  را  شما  باید  خانواده  اعضای 
باید  خانواده  در  مرد  رفتار  باشد.  لذت بخش  آنان  برای  شما  خواسته های 
سرنوشت  بر  مدیریت  برای  او  لیاقت  و  دلسوزی  در  دیگران  که  باشد  به گونه ای 
خود، کوچک ترین تردیدی نداشته باشند. تنها در این صورت است که می توانید 
الهی است.  را تجربه کنید که وعدۀ  آرامشی  پرمهر و صمیمی،  در خانواده ای 

پس سعی کنید با رعایت نکات زیر، اعتماد خانوادۀ خود را به دست بیاورید.

راهکارهای اعتماد سازی در خانواده
1. صداقت

بدون  است.  صداقت  دیگران،  اعتماد  جلب  رکن  مهم ترین  و  اولین  بدون شک، 
داشتن صداقت نمی توانید انتظار داشته باشید دیگران به حرف های شما اعتماد 
کنند. دروغ نه تنها روابط اجتماعی و خانوادگی را ویران کرده، بلکه رابطۀ انسان 
با خدا را نیز مخدوش می کند. امام باقرA به مؤمنان هشدار جدی می دهند: 

»به یقین، دروغ ویران کنندۀ ایمان است.«1
که  می شوم  روبه رو  افرادی  با  مشاوره ها،  در  یا  جامعه  سطح  در  گاهی 
دروغ گفتن را نوعی شوخی می دانند و احساس می کنند با این رفتار نادرست، 
از  غافل  بیاورند؛  به ارمغان  خود  خانوادۀ  برای  را  سرزندگی  و  نشاط  می توانند 
اینکه دروغ حتی اگر برای شوخی هم باشد و شخص به سرعت، به عدم صداقت 
و شوخی بودن حرفش اعتراف کند، به اعتماد دیگران به خود و صداقتش لطمه 

خواهد زد.
آسیب های  از  قاطع،  کالمی   در   Aعلی امیرالمؤمنین  متقیان،  موالی 

یماِن« )محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۴، ص58، حدیث ۲675؛ محمدبن یعقوب  1 . »ِإنَّ اْلَکِذُب ُهَو َخراُب اْلِ
کلینی، الکافی، ج۲، ص339، حدیث ۴(.



26

را  ایمان  »بنده طعم  و می فرمایند:  برداشته اند  پرده  و جدی  دروغ های شوخی 
نمی چشد تا اینکه دروغ را ترک کند؛ چه شوخی باشد، چه جدی.«1 پس تصمیم 
بگیرید از امروز مراقب تک تک واژگانتان باشید و قبل از اطمینان از صحت کالم 

خود، از گفتن آن بپرهیزید.

2. امانت داری
امانت داری یکی دیگر از ارزش های دینی است که رعایت آن در تمام عرصه های 
زندگی اجتماعی ضروری بوده و ضامن بقای نظام اجتماعی است. امانت داری 
گروهی  یا  مجموعه  در  می خواهد  که  است  هرکسی  اصلی  مؤلفه های  از  یکی 
تأثیرگذار باشد و بتواند حرکت مهمی  در آن جمع و گروه ایجاد کند. به همین دلیل 
با  را جز  پیامبری  امام صادقA می فرمایند: »خداوند)عّزوجل( هیچ  است که 

راست گویی و امانت داری در برابر نیکوکار و بدکار، مبعوث نکرده است.«۲
یکدیگر  امانت های  از  مراقبت  در  افراد  همۀ  باید  قرآنی،  خانوادۀ  هر  در 
بهانه ای  این زمینه، هیچ  برای کوتاهی کردن در  و  به خرج دهند  اهتمام جدی 
از  بتوانیم  تا  بررسی کنیم  را  امانت در محیط خانه  باید مصادیق  نیاورند. حال 
شایسته،  امانت داری  برای  و  ببریم  بیشتری  بهرۀ   bمعصومان فرمایش های 

به میزان الزم برنامه ریزی کنیم.

ُه« )محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۴، ص60،  یماِن َحّتی َیْتُرَک اْلَکِذَب َهْزَلُه َو ِجدَّ 1 . »ال َیِجُد َعْبٌد َطْعَم اْلِ
حدیث ۲68۲؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص3۴0، حدیث 11(.

ماَنِة ِإَلی الَبرِّ َو اْلفاِجِر« )محمدبن یعقوب کلینی، اصول 
َ
داِء اْل

َ
2 . »ِإنَّ اللَه َعزَّ َو َجلَّ َلْم َیْبَعْث َنِبّیًا ِإاّل ِبِصْدِق اْلَحِدیِث َو أ

کافی، ج3، ص۲10، حدیث 176۲؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص10۴، حدیث 1(.
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2. 1. مصداق های امانت در خانواده
2. 1. 1. همسر

اولین و مهم ترین امانت در زندگی مشترک، همسر شماست. همسر شما به عنوان 
پله های  یکدیگر  به کمک  بتوانید  تا  پا گذاشته است  زندگی شما  به  الهی  امانت 
کمال را یک به یک طی کنید. محافظت از جسم و جان همسر، وظیفه ای بسیار 

مهم برای مردان، به عنوان قّوام زندگی، به شمار می آید.
این نگاهی است که در آموزه های اصیل اسالمی دربارۀ زن وجود دارد و او 
را امانت الهی در نزد شوهر دانسته و بر شوهر واجب می داند حقوق او رعایت 
امین،  جبرائیل  وحی،  فرشتۀ  از  گران سنگ،  حدیثی  در   aاکرم پیامبر  کند. 
خبری را نقل می فرمایند: »ای محمد، دربارۀ زنان پروای الهی پیشه کنید ]و با 
آن ها مهربان باشید[؛ زیرا در اختیار شما هستند و آن ها را از خداوند به امانت 

گرفته اید... .«1
از  بسیاری  خاطرات  که  است  خانواده  در  زن  جایگاه  به  زیبا  نگاه  همین  با 
صفحات  خـدیجهhدر  حضرت  اسالم  بزرگ  بانوی  به   aپیامبر محبت های 

تاریخ نقش بسته است.
امام سجادA در رسالۀ حقوق خود، در بیان حقوق همسر، او را مایۀ تسکین و 
آرامش می دانند و از همسر به عنوان نعمت الهی یاد می کنند و به تکریم او و مهربانی 
و شفقت با او دستور می دهند: »و اما حق زنت این است که بدانی خداوند متعال 
او را مایۀ آرامش تو و همدلی با تو قرار داده است؛ پس باید بدانی که این نعمتی 
است از جانب خداوند )عّزوجل(؛ پس او را گرامی بدار و با او نرم خوی باش.«۲

1 . حسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۴، ص۲5۲و۲53، حدیث 166۲7.
2 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج۲، ص6۲1، حدیث 3۲1۴.
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2. 1. 2. فرزندان

از فرزندان نیز می توان به عنوان امانت های الهی در دست پدر و مادر یاد کرد. به 
همین سبب است که باید در رعایت حقوق آنان کوشا باشید. اگر شما با رعایت 
نزد  در  کافی  اعتبار  از  آنان،  از  مراقبت شایسته  و  فرزندان خود  و  حقوق همسر 
ایشان برخوردار باشید، آنگاه می توانید در جایگاه رهبر، خانوادۀ خود را به سمت 

خوشبختی هدایت کنید.

3. وفای به عهد
یکی دیگر از نکات مهم در جلب اعتماد دیگران، وفاداری به عهد است. وفای به 
عهد، عالوه بر تقویت اعتماد در فضای جامعه و خانواده، باعث تقویت پایه های 
که  است  به گونه ای  فرد  ایمان  با  عهد  به  وفای  ارتباط  می شود.  نیز  فرد  ایمان 
 1 Mْوُفوا ِباْلُعُقوِد

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
خداوند متعال خطاب به مؤمنان می فرماید: Nیا أ

)ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها ]و قراردادهای خود با خدا و مردم[ وفا 
کنید.( از این آیۀ شریفه مشخص می شود که پایبندی به هر نوع پیمانی، از وظایف 
تخلف ناپذیر مؤمنان است؛ اعم از لفظی یا کتبی، سیاسی یا اقتصادی، اجتماعی 
یا خانوادگی، با دوست یا دشمن، با خدا )فعل نذر و عهد( یا مردم و با فرد یا جامعه. 
الف والِم »العقود« نشانۀ عمومیت آیه بر هر نوع قراردادی است.۲ بدون شک، عقد 
ازدواج مصداق یکی از همین عقودی است که وفای به آن، الزمۀ حفظ ایمان و 
بندگی است. باید درطول زندگی مشترک مراقب باشید به این پیمان با همسرتان 

وفادار باشید و حرمت خدا را دراین باره حفظ کنید.
واجب  نیز  کفار  با  پیمان  حفظ  حتی  اسالمی،  نگاه  در  که  است  این  جالب 
است و معصومانb ما را از نقض این تعهدات نیز بازداشته اند. به همین سبب 

1 . مائده، 1.
2 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج3، ص17.
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صفت  »سه  می فرمایند:   aرحمت پیامبر  قول  از   Aامام صادق که  است 
است که در هرکس باشد، منافق است؛ هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود 
دروغ  سخن   کسی که  و  می کند  خیانت  امانت  در  کسی که  بداند:  مسلمان  را 

می گوید و کسی که وعده می دهد و خلف وعده می کند.«1

3. 1. مصداق های وفای به عهد در خانواده
3. 1. 1. وفاداری به اصل ازدواج

اولین و مهم ترین مصداق وفای به عهد در خانواده، پرهیز از هرگونه رفتاری است 
که شائبه هایی از بی وفایی داشته باشد؛ مانند خیانت، ارتباط نامشروع جنسی، 
نگاه کنترل نشده به  نامحرم و کارهای مشابه آن. به یاد داشته باشید همسر شما 
امانت الهی است که با اعتماد به قول و وعده های شما، وارد زندگی تان شده است 

و کوچک ترین خیانت و بدعهدی ممکن است او را از زندگی با شما ناامید سازد.

3. 1. 2. وفاداری به پیمان های حین عقِد ازدواج

در هنگام عقد و گاهی قبل از آن و درطول جلسات خواستگاری، مطالب بسیاری 
این  برخی  می گذارند.  باهم  قول وقرارهایی  پسر،  و  دختر  گاه  و  می شود  مطرح 
قرارها را مکتوب و مشخص و به شروط ضمن عقد تبدیل می کنند و بسیاری هم 
با اعتماد به همسر آیندۀ خود، به قول و عهد کالمی  او بسنده می کنند. عمل 
به این وعده های ابتدایی ازدواج، عالوه بر حفظ ایمان، اعتبار شما را نیز در نزد 
همسر افزایش می دهد و به تقویت پایه های زندگی مشترکتان منجر خواهد شد. 
به همین علت اگر کاری برای شما سخت است یا از توانایی خود برای انجام دادن 
آن اطمینان کافی ندارید، از بیان آن خودداری کنید و اگر به هر دلیلی، قولی به 

1 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص13۴؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج69، ص108، حدیث 8؛ 
محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲90، حدیث 8.



30

همسر خود داده اید، به هر شکل و زحمتی، آن را عملی سازید.

3. 1. 3. پایبندی به وعده  و قول به همسر و فرزندان

تأمین  برای  و  نمی کنند  توجهی  وعده هایشان  و  قول   اهمیت  به  مردان  برخی 
خواسته های خود، به راحتی قول هایی می دهند که می دانند قدرت انجام دادن 
آن ها را ندارند؛ مثاًل به همسرشان قول می دهند: »اگر بتوانی برای میهمانی، این 
غذا را تهیه کنی، یک گردن بند زیبا برایت می خرم.« همسرش هم با اعتماد به 
شوهر، کار مدنظرش را انجام می دهد؛ اما متأسفانه وقتی زمان عمل به این وعده 

می رسد، شوهر تازه به یاد می آورد که پول کافی برای عمل به وعدۀ خود ندارد.
با  و  کنید  صحبت  همسرتان  با  شما  مثالی،  موقعیِت  این  در  است  ممکن 
توضیح وضعیت مالی و اقتصادی خود، او را قانع کنید که االن زمان مناسبی 
برای خرید گردن بند نیست؛ اما به یقین بدانید که اعتبار شما در نزد او کاهش 
یافته است و دیگر نمی تواند به شما، به چشم مرد و مدیر و تکیه گاه خود نگاه 
کند. از این پس، دیگر اعتماد کردن به صحبت ها و وعده های شما، برای او کار 

بسیار سختی خواهد بود. به یاد داشته باشید:

قول ندادن به شما آسیبی نخواهد رساند؛ اما عمل نکردن به 
قول، اعتبارتان را خدشه دار خواهد کرد.

متأسفانه کوتاهی در عمل کردن به وعده هایی که والدین به فرزندان می دهند نیز 
بسیار مشاهده می شود. گاهی اوقات وقتی پدر یا مادر، خواسته ای از فرزند خود 
دارند و می خواهند او را به انجام دادن کاری مثل خوردن غذا یا جمع کردن اتاق 
قانع کنند، به راحتی به او قول می دهند؛ ولی پس از اطاعت فرزند، از عمل به 
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وعدۀ خود سر باز می زنند؛ مثاًل به فرزند خود قول می دهند: »اگر اتاقت را تمیز 
کنی، برایت شکالت می خرم.« اما پس از تمیز شدن اتاق، به او توضیح می دهند 
که االن شکالت در منزل نداریم و دیروقت است و مغازه ها نیز تعطیل هستند، یا 
اصاًل شکالت برای گلودرد تو مناسب نیست! در این صورت، حتی اگر فرزند شما 
با صحبت هایتان راضی هم بشود، بازهم اعتبار شما به عنوان پدر خانواده آسیب 

خواهد دید.
فرزندان در دوران اولیۀ شکل گیری شخصیت خود، بیش از هرکس، به پدر و 
مادر به عنوان دو قهرمان زندگی خود نگاه می کنند و آنان را الگوی رفتاری خود 
قرار می دهند. هنگامی که شما، پدر یا مادر، به حرفتان عمل نمی کنید و قولتان 
را زیر پا می گذارید، اواًل درس عملی بدقولی را به فرزندان آموزش می دهید و به 
آنان یاد می دهید که هرگاه قدرت کافی داشتید، به وعده هایتان عمل نکنید و 
ثانیًا با این بدقولی، به شدت جایگاه خود را نزد فرزندان از دست خواهید داد. در 
این حالت، بسیار طبیعی است که با افزایش سن، به نافرمانی عادت پیدا کنند 
و به شما پدر و مدیر خانواده احترام الزم را نگذارند. پس بازهم تأکید می کنم:

قبل از قول دادن به همسر و فرزندانتان، به توانایی خود برای 
عمل به آن وعده توجه کنید.

4. انصاف
یکی دیگر از ضروریات اخالقی مردان، مفهوم ارزشمند و متعالی »انصاف« است. 
مردی که نتواند انصاف را در کالم و عمل خود اجرا کند، از جایگاه مقبولی در 
جامعه و خانواده برخوردار نیست و به جلب اعتماد دیگران قادر نخواهد بود. این 
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مفهوم زیبا در ادبیات دینی ما، جایگاه ویژه ای دارد و درخشش خیره کنندۀ آن 
بر تارک سیرۀ عملی معصومانb به چشم می خورد. برای مشخص شدن معنای 
دقیق واژۀ انصاف، از فرمایشی از پیامبر رحمتa بهره می بریم. هنگامی که 
پیامبرa قصد حرکت به سمت جنگ را داشتند، عربی بادیه نشین دهانۀ شتر 
ایشان را گرفت و عرض کرد: »یا رسول الله، به من کاری یاد بده تا با انجام دادن آن 
به بهشت بروم.« حضرت فرمودند: »با مردم چنان رفتار کن که دوست داری مردم 
با تو رفتار کنند و هرچه را ناپسند می دانی که مردم با تو آن گونه رفتار کنند، آن را 

انجام نده.«1
واقعیت این است که تمامی ما انسان ها در هر وضعیت و جایگاهی، انصاف 
اما متأسفانه  رفتار کنند؛  ما  با  انصاف  با  را دوست داریم و می خواهیم دیگران 
هنگامی که قرار است حقوق دیگران را پرداخت کنیم، اجرای عدالت و انصاف 
برای بسیاری از ما سخت و مشکل خواهد شد. درواقع، اگر کمی  فکر کنیم و 
اتفاق بیفتد،  نیز  احتمال دهیم که شاید موقعیتی مشابه همین وضع برای ما 

عمل به انصاف، کار سختی نخواهد بود.
امام حسن  خود،  فرزند  به   Aعلی امیرالمؤمنین،  تربیتی  توصیۀ  به 

مجتبیA دربارۀ انصاف توجه فرمایید:
پسرکم، نْفس خود را میزان میان خویش و دیگران قرار بده. پس آنچه برای 
خود دوست  داری، برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که نمی پسندی، 
تو ستم  به  نداری  نپسند. ستم نکن؛ چنان که دوست  برای دیگران هم 
شود و نیکوکار باش؛ آن گونه  که دوست  داری به تو نیکی کنند. آنچه برای 
دیگران زشت می داری، برای خود نیز زشت ِبشمار و برای مردم به چیزی 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج3، ص۲8۲، حدیث 19۴8؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص1۴6، 
حدیث 10.
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رضایت بده که برای خود می پسندی.1

4. 1. مصداق های انصاف در خانواده
4. 1. 1. توجه به توانایی ها و ظرفیت های طرف مقابل

ما دوست داریم دیگران در مواجهه با ما، به توانایی های ما توجه کنند و براساس 
آن، از ما توقع داشته باشند؛ اما در مواجهه با دیگران، صرفًا به خواسته ها و نیازهای 
خود توجه می کنیم و به ظرفیت و توانایی طرف مقابل هیچ اهمیتی نمی دهیم. این 
دور از انصاف است که از همسر خود توقع داشته باشم هرکاری را که من دوست 
باشید: داشته  به خاطر  همیشه  دهد.  انجام  نیست،  توانش  در  اگر  حتی  دارم، 

توانایی افراد مختلف در موقعیت های مختلف، متفاوت است؛ 
پس منصفانه و براساس توانمندی شان، 

از آنان توقع داشته باشید.

4. 1. 2. برخوردهای یکسان در موقعیت های مشابه

گاهی اوقات وقتی دیگران خطایی می کنند یا بر اثر بی احتیاطی، آسیبی به خود 
یا وسایل منزل وارد می کنند، از کوره درمی رویم و عصبانی می شویم؛ اما اگر چند 
روز بعد، مشابه همین اتفاق برای خود ما بیفتد، آن را قضاوقدر می دانیم یا اصاًل 
تقصیر را بر گردن دیگران می اندازیم. وقتی میهمان محبوب ما ظرفی را به زمین 
می اندازد، ازنظر ما شکستن ظرف، دفع بال می شود؛ اما اگر فرزندمان این خطا 
را مرتکب شود، آن را جنایت جنگی می دانیم! این رفتارهای دوگانه، انصاف ما را 

1 . محمدبن حسین شریف الرضی، نهج البالغه، ترجمۀ محمد دشتی، ص5۲7، نامۀ 31.
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خدشه دار می کند و اعتماد و احترام اعضای خانواده به رهبر نهاد خانواده را از بین 
خواهد برد.

4. 1. 3. احترام به سلیقۀ خویشان و دوستان 

و  دوستان  انتخاب ها،  سالیق،  شما،  به  دیگران  دارید  دوست  که  همان طور 
احترام  او  نزدیکان  به  دارد  دوست  نیز  شما  همسر  بگذارند،  احترام  نزدیکانتان 
بگذارید. او دوست دارد برای دوستانش ارزش قائل باشید و به انتخاب و سلیقۀ 
او احترام بگذارید. شاید سلیقۀ او ازنظر شما جالب نباشد؛ اما یادتان باشد این 
رنگ یا غذا یا هر چیز دیگر سلیقۀ محبوب شماست؛ پس به آن احترام بگذارید..

تأثیر زیادی  به یاد داشته باشید رعایت همین نکات کوچک و ساده، چه بسا 
در شادمانی و شادکامی  زندگی و بهبود روابط اجتماعی شما بگذارد. رمز رعایت 
انصاف این است که قبل از قضاوت دربارۀ دیگران، برای لحظاتی خود را در آن 

وضعیت تصور کنید.

5. ثبات قدم و پشتکار
تصور اعتماد به فردی بی اراده که هر روز تصمیمی متفاوت می گیرد و خود نیز 
برای سلیقه و انتخاب خود احترام قائل نیست، کار بسیار دشواری است. درواقع، 
کسی که هر روز تصمیم هایش را عوض می کند و بدون عاقبت اندیشی، دست به 

اقدام می زند، از شایستگی کافی برای رهبری هیچ مجموعه ای برخوردار نیست.
 یادتان باشد شما مرد خانواده اید و در برابر آینده و سرنوشت خود و همسر و 
و  از فکر  برگرفته  و قاطعیت  اراده  فرزندانتان مسئول هستید؛ پس سعی کنید 
تدبیر را در خود تقویت کنید تا بتوانید اسباب سعادت و آرامش خانوادۀ خود را 

تأمین کنید.
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5. 1. راهکارهای تقویت پشتکار و عزم
در گام نخست، برای تقویت اراده و ثبات قدم، دربارۀ موضوع مدنظر باید خوب 
آن ها  عاقبت  به  فکرکردن  بدون  و  عجوالنه  تصمیم ّهای  گرفتن  از  و  بیندیشید 
خودداری کنید. همچنین درصورت نیاز، باید تحقیق کنید و از اندیشۀ دیگران 
نیز بهره مند شوید. امام عارفان، موال امیرالمؤمنینA، به زیبایی به ارتباط بین 

اندیشه و اراده اشاره می فرمایند: »میزان عزم به اندازۀ اندیشه بستگی دارد.«1
برای ایجاد قاطعیت و استمرار در کارها، باید به عاقبت و نتایج ارزشمند کار 
به  به مشکالت موجود در مسیر دستیابی  توجه کنید. هنگامی که  نیز  مدنظر 
هدف توجه می کنید، حرکت برای شما سخت می شود و ناخودآگاه ارادۀ شما 
کاهش می یابد؛ اما هنگامی که به پاداش های شیرین آن توجه کنید که یکی از 
آن ها اقتدار و محبت در خانواده است، حرکت و تالش برای شما بسیار آسان تر 

خواهد شد.
شاید شما هم افراد بسیاری را دیده باشید که با انگیزۀ زیاد، حرفه ای را آغاز 
کرده اند؛ اما پس از مدت اندکی، تابلوی »به دلیل تغییر شغل، اجناس به قیمت 
توقع کسب  کار،  این  عوامل  از  یکی  را نصب می کنند!  خرید عرضه می شود« 
والیت،  ملک  امیر  که  است  دلیل  همین  به  است.  اندک  زمان  در  عالی  نتایج 
علیA می فرمایند: »ریشۀ عزم و قاطعیت، دوراندیشی و ثمرۀ آن، کامیابی 

است.«۲
توجه به نتایج ارزشمند قاطعیت، شما را در پیمودن راه و تحمل نامالیمات 

مسیر، یاری خواهد کرد. ان شاءالله.

ِیَتُكوُناْلَعِزیَمُة« )عبدالواحدبنمحمدتمیمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم،ص۴۵۱،حدیث۲(.
ْ
أ 1. .»َعَلیَقْدِرالرَّ

َفُر« )عبدالواحدبنمحمدتمیمیآمدی،غرر الحکم و درر الکلم،ص۱۹۹،حدیث۲69(. ْصُلاْلَعْزِماْلَحْزمَُوَثَمَرُتهُالظَّ
َ
2 . »أ
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6. آزادگی در اندیشه و استقالل در تصمیم گیری
یکی دیگر از ضروریات مدیر مقتدر و البته محبوب در خانواده، داشتن استقالل 
در اندیشه و تصمیم است. حقیقتًا پیروی از کسی که خود در اندیشه، تابع دیگران 
است و هر لحظه نظرش را تغییر می دهد و به اصطالح، »گوشش به دهن مردم 
در  خود،  خانوادۀ  پایه های  تحکیم  برای  پس  است.  دشواری  بسیار  کار  است«، 
 Aاندیشه و انتخاب و تصمیم گیری، مستقل عمل کنید؛ زیرا امیرالمؤمنین علی
می فرمایند: »هرگاه تصمیم و دوراندیشی قرین هم شوند، خوشبختی کامل شود.«1

6. 1. جایگاه مشورت و استقالل فکری
باید متوجه باشید قرار نیست برای داشتن استقالل، مستبدانه عمل کنید و از 
و  از مشورت  بایسته است پس  بلکه  نگیرید؛  بهره  دیگران  دیدگاه های سودمند 
همفکری با سایر افراد خانواده یا دوستان یا همکاران، براساس نیازسنجی خود 

بهترین تصمیم را بگیرید.
قرآن کریم پس از توصیه به مشاوره و کمک گرفتن از اندیشۀ دیگران، وظیفۀ 
تصمیم گیری و سپس استقامت در مسیر را به عهدۀ خود فرد گذاشته است و در 
ْمِر 

َ
اْل ِفی  َشاِوْرُهْم  Nَو  پیامبر رحمتa می فرماید:  نازنین  به وجود  توصیه ای 

ْل َعَلی اللِه۲M )و در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامی که  َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ
تصمیم گرفتی، ]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن.(

و  تأمل  و  تفکر  از  پس  فرد  که  است  این  خانواده  در  مدیریت  صحیح  الگوی 
مشورت با افراد متخصص و همچنین مشورت با اعضای خانواده، با اطمینان از 

صحت نتایج، برای انجام دادن کار تصمیم بگیرد و اقدام کند.
َعاَدُة« )عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،  1 . »ِإَذا اْقَتَرَن  اْلَعْزُم  ِباْلَحْزِم  َکُمَلِت السَّ

ص۴7۴، حدیث 10865؛ محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج5، ص30۴، حدیث 8771(.
2 . آل عمران، 159.
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6. 2. نتایج مشورت در خانواده
حال که سخن از مشورت در خانواده مطرح شد، شایسته است به آثار ارزشمند 
مشورت در خانواده نگاهی مختصر بیفکنیم تا بیش ازپیش اهمیت آن مشخص شود.

6. 2. 1. استفاده از عقل و اندیشۀ دیگران

مشورت  با  است.  دیگران  فکر  از  بهره مندی  مشورت،  فایدۀ  مهم ترین  و  اولین 
را  تصمیم  بهترین  و  سنجیده  را  خود  کار  جوانب  تمام  شوید  مطمئن  می توانید 
گرفته اید. امام علیA  در فرمایشی کوتاه، به زیبایی به این نکته اشاره فرموده اند: 

»مشورت کردن، اندیشه های درست دیگران را در اختیار تو می گذارد.«1

6. 2. 2. کرامت بخشی به شخصیت اعضای خانواده

پس از بیان نکتۀ اول، ممکن است فردی ادعا کند که با مشورت با همسر و فرزندان 
خود، هیچ نتیجۀ مثبت و فکر و ایدۀ جدیدی نصیبش نخواهد شد. در پاسخ این 
به دست  با اعضای خانواده، فکر جدیدی  اگر در مشورت  باید گفت: حتی  فرد 
نیاورده اید، حداقل فایده اش این است که توانسته اید محبت آنان را جلب کنید و 

شخصیت آنان را کرامت ببخشید.

6. 2. 3. جلوگیری از استبداد و تکبر

بدون شک، از آفات بسیار بزرگ نفس انسان، تکبر است. این بیماری وحشتناک 
 Aروحی، خود، عامل بسیاری دیگر از بیماری های نفسانی است. امیرالمؤمنین
در »خطبۀ قاصعه«، عامل سقوط شیطان را پس از سال های طوالنی عبادت، تکبر 

ْلَمشوَرُة َتْجِلُب  َلَک  َصواَب  َغْیِرَک « )عبدالواحد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۴1، حدیث 
َ
1 . »أ

.)10060
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معرفی می فرمایند.1 

متوجه باشید که مدیریت بر دیگران، یکی از پرتگاه های تکبر است؛ پس با 
مشورت خواهی از دیگران، مانع از بروز و رشد این بیماری روحی شوید.

6. 2. 4. جلب حمایت اعضای خانواده

و  پیروزی  در  را  آن ها خود  با دیگران مشورت می کنید،  برای کاری  که  هنگامی 
شکست شما شریک می دانند. در این صورت است که با پیروزی شما، از صمیم 
قلب خشنود می شوند و درصورت شکست، یار و غم خوار و حامی  شما خواهند 
بود. این نکته یکی از مزایای بسیار ارزشمند مشورت با دیگران است. به همین 
دلیل است که امام کاظمA می فرمایند: »کسی که مشورت کند، اگر کارش را 

درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر اشتباه کند، معذورش دارند.«۲
منافاتی  تصمیم ّها  در  استقالل  با  مشورت،  اصل  ذکرشده،  نکات  براساس 

ندارد؛ بلکه به گرفتن تصمیم های بهتر و شایسته تر منجر خواهد شد.

ِویَل َو َجْهَدُه اْلَجِهیَد« )محمدبن حسین شریف  ْحَبَط َعَمَلُه الطَّ
َ
1 . نک: »َفاْعَتِبُروا ِبما کاَن ِمْن ِفْعِل اللِه ِبِإْبِلیَس ِإْذ أ

الرضی، نهج البالغه، ترجمۀ محمد دشتی، ص ۲8۲و۲83، خطبۀ 19۲(.
2 . محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج6، ص88، حدیث 100۲۲.
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و  جنسیت ها  سلیقه ها،  نژادها،  رنگ ها،  شکل ها،  با  را  انسان ها  متعال  خداوند 
توانمندی های متفاوت آفریده است؛ به همین علت، هریک از انسان ها در کار 
و حرفه ای توانمند است و به این ترتیب می تواند به صورت گروهی زندگی کند.  
انسان ها با کار گروهی می توانند نیازهای یکدیگر را  برطرف سازند و اجتماعی 

سالم را بنا نهند. 
دراین میان، گاه برخی افراد گمان برده اند این تفاوت ها به برتری افراد بر دیگران 
منجر می شود. درطول تاریخ، برخی انسان ها رنگ پوست و گروهی ملیت و نژاد و 
متأسفانه برخی نیز جنسـیت خود را مالک فضــــــیلت دانسته اند.خداوند متعال 
به صراحت اعالم می کند هیچ یک از این تفاوت های فردی، نشان دهندۀ برتری بر 
دیگران نیست و تنها مالک ارزشمندی انسان ها، رفتار شایستۀ آن هاست. خداوند 
ْنَثی َو َجَعْلناُکْم ُشُعوبًا َو َقبآِئَل 

ُ
ْن َذَکٍر َو أ َها الّناُس ِإّنا َخَلْقناُکْم ِمّ یُّ

َ
می فرماید: Nیآ أ

ْتقاُکْم  ِإنَّ اللَه َعِلیٌم َخِبیٌرM 1 )ای مردم، ما شما را از 
َ
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اللِه أ

َ
ِلَتعاَرُفوا  ِإنَّ أ

یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها ]ی مختلف[ قرار دادیم تا یکدیگر 
را بشناسید. ]این ها مالک برتری نیست[. ]به درستی که[ گرامی ترین شما نزد 

خداوند، باتقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.(
عبارت پایانِی این آیۀ شریفه که مبنی بر علم و آگاهی خداوند است، تأکید 

1 . حجرات، 13.
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که چه  نمی دانند  و  نیستند  باخبر  یکدیگر  درونی  از حقیقت  انسان ها  می کند 
کسی  باتقواتر و بافضیلت تر است. پس همگان باید برای رشد روزافزون صفات 
اجتناب کنند. در مالک  و خودبینی  تفاخر  از هر  و  ورزند  شایستۀ خود تالش 
قرآنی، برتری انسان به تقوا، علم و تالش و کوشش اوست1 و هیچ گونه برتری 
مردان  و  زنان  قرآن ،  نگاه  از  است.  نشده  گرفته  نظر  در  خاصی  جنسیت  برای 
هردو  و  می کنند  حرکت  یکدیگر  دوشادوش  اخالقی،  فضایل  کسب  مسیر  در 
توانایی فتح تمامی قله های رفیع انسانیت را دارند. خداوند متعال در قرآن  کریم 
ْنَثی َو ُهَو 

ُ
ْو أ

َ
خطاب به انسان ها می فرماید: Nَو َمْن َیْعَمْل ِمَن الّصاِلحاِت ِمْن َذَکٍر أ

َة َو ال ُیْظَلُموَن َنِقیرًا۲M )و کسی که چیزی از اعمال  وَلـِئَک َیْدُخُلوَن اْلَجنَّ
ُ
ُمْؤِمٌن َفأ

صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، درحالی که ایمان داشته باشد، چنان 
کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی  به آن ها نخواهد شد.(

خداوند حکیم دو مالک ایمان و عمل صالح را شرط ورود انسان ها به بهشت 
و دستیابی به سعادت مشخص کرده است؛ پس هر انسانی را که با نیتی پاک، 
اعمالی شایسته انجام دهد، پاداش خواهد داد و کوچک ترین ظلمی  نیز نخواهد 

کرد.
این  می کنند  تالش  گسترده ای  تبلیغات  با  اسالم  دشمنان  حاضر،  عصر  در 
کرده  ویژه ای  توجه  مردان  به  اسالم  مکتب  که  دهند  گسترش  را  نادرست  باور 
تفکر در صدر  نوع  این  داده است.  قرار  آنان  را مخصوص  از فضایل  و درجاتی 
اسالم نیز به دلیل بقایای فکری جاهلیت در رفتار گروهی از مردان، برای عده ای 
از زنان ایجاد شد؛ ولی خداوند حکیم با نزول آیۀ 35 سورۀ مبارکۀ احزاب، پاسخ 

این زنان مؤمن را به زیباترین شکل ممکن بیان فرموده است..
ماجرا از آنجا شروع شد که اسماء با همسر بزرگوار خود، جعفربن ابی طالب، 

1 . نک: حجرات، 13؛ زمر، 57و58؛ فاطر، 19؛ انعام، 50؛ نساء، 95.
2 . نساء، 1۲۴.
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از حبشه به خدمت پیامبرa رسیدند. این زن در گفت وگو با همسران پیامبر، 
 aبه سؤالی برخورد که پاسخ آنان او را قانع نکرد؛ ازاین رو خدمت پیامبر اکرم
رسید و عرض کرد: »یا رسول الله، آیا برای زنان، بهره ای در قرآن  وجود دارد؟« در 
این حال، جبرائیل امین حاضر شد و آیۀ 35 سورۀ احزاب را بر پیامبرa نازل 
فرمود.1 در این آیه، ده صفت با ده عنوان، به صورت صیغۀ مذکر و صیغۀ مؤنث 
مطرح شده است تا هر شائبۀ تفاوت بین دو جنسیت، به طور کامل برطرف شود:
Nِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن َو اْلُمْسِلماِت َو اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمناِت َو اْلقاِنِتیَن َو اْلقاِنتاِت 
َو الّصاِدِقیَن َو الّصاِدقاِت َو الّصاِبِریَن َو الّصاِبراِت َو اْلخاِشِعیَن َو اْلخاِشعاِت 
قاِت َو الّصآِئِمیَن َو الّصآِئماِت َو اْلحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم  ِقیَن َو اْلُمَتَصِدّ َو اْلُمَتَصِدّ
ْجرًا 

َ
ْغِفَرًة َو أ َعدَّ اللـُه َلُهْم مَّ

َ
َو اْلحاِفظاِت َو الّذاِکِریَن اللَه َکِثیرًا َو الّذاِکراِت أ

  ۲M َعِظیمًا
به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، 
مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راست گو و زنان 
راست گو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان باخشوع و 
و  روزه دار  مردان  انفاق کننده،  زنان  و  انفاق کننده  مردان  باخشوع،  زنان 
زنان روزه دار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن و مردانی که بسیار به یاد 
خدا هستند و زنانی که بسیار  یاد خدا می کنند، خداوند برای همۀ آنان، 

مغفرت و پاداش عظیمی  فراهم ساخته است.
کمال اول، اسالم آوردن و تسلیم خداوند  بودن است؛ سپس ایمان حقیقی و باور 
باید دوام و ثبات داشته باشد  ایمان  راستین در جان آدمی  شکل می گیرد. این 
معناهای  از  یکی  است.  قنوت  مرحلۀ سوم  بنابراین  برساند؛  اوج  به  را  انسان  تا 

1 . نک: فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص561.
2 . احزاب، 35.
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قنوت استمرار است. نشانۀ دوام و ثبات ایمان، صداقت است. برای ماندگاری این 
صداقت، صبر الزم است و برای حفظ ایمان از تکبر و غرور، خشوع و تواضع نیاز 
است. سپس با صدقه، ایمان در عمل آدمی جلوه می کند و با روزه داری و کنترل 
شهوت ها، ایمان ارتقا می یابد. درنهایت، اوج کمال با ذکر و یاد همیشگی خداوند 
در قلب و جان و زبان انسان شکل می گیرد. در اینجاست که خداوند، مغفرت و 
پاداش عظیم خود را برای مردان و زنانی که در این مراحل ده گانۀ رشد و تعالی و 

تکامل، پا به پای یکدیگر صعود کرده اند، آماده کرده است.1

ویژگی های همسران بهشتی
در این بخش، وظایف زن در قبال خانواده و همچنین ویژگی های زنان و همسران 

شایسته را براساس آیات قرآن  کریم، تشریح خواهم کرد.

1. قبول جایگاه همسر در خانواده
قرار  و زن  بر عهدۀ مرد  برای سرپرستی خانواده، وظایف جدیدی  تعیین مرد  با 
می گیرد. اولین وظیفه بر عهدۀ مرد قرار می گیرد: او وظیفه دارد با تقویت قدرت 
و  کرده  جلب  را  خانواده  اعضای  اعتماد  اندیشه،  در  استقالل  و  تصمیم گیری 
آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمایی کند. زن نیز  با تصمیم های شایسته، 
مسئولیت دارد با قبول مدیریت همسر خود، وزیر و مشاوری دلسوز برای او باشد و 
او را در انجام دادن شایستۀ مسئولیتش یاری کند؛ بنابراین زن برای پیشبرد اهداف 
خانواده، باید در امور خانه و خانواده به دیدگاه های همسرش احترام بگذارد تا 
هردو، حرکت خود به سمت کمال را سرعت بخشند. پس مشخص می شود مقصود 
از واگذاری مسئولیت سرپرستی خانواده به مرد، استبداد یا اجحاف و تعدی به 

1 . نک: محمدعلی انصاری، زن از منظر قرآن، ص69تا71.
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حقوق زنان نیست؛ بلکه منظور، رهبرِی واحد باتوجه به مسئولیت ها و براساس 
مشورت و همفکری برای تحقق اهداف خانواده است.

معرفی  زنان  بر  قّوام  را  مردان  که  شریفه ای  آیۀ  همان  در  متعال  خداوند 
می کند، می فرماید: Nَفالّصاِلحاُت قاِنتاٌت1M )پس زنان صالح، زنانی هستند که 
متواضع اند.( زنان صالح کسانی هستند که به صالحیت می اندیشند و به فکر 
فساد نیستند. آنان که در برابر خداوند، خاشع و قانت هستند، در خانواده نیز 

خاضع و متعهد هستند.
نکتۀ بسیار مهم و درخور اشاره این است که حکم سرپرستی مرد بر خانواده 
به  اشاره ای  مسئولیت،  تفویض  این  و  است  یافته  اختصاص  مردان  جنس  به 
میزان صالحیت مرد ندارد. گاهی برخی بانوان برای توجیه همکاری نکردن با 
همسر در خانواده، از ضعف او در تصمیم گیری و نداشتن استقالل یا مشکالتی 
ازاین دست یاد می کنند. واقعیت این است تا زمانی که خانواده ای وجود دارد و 
نظام آن پابرجاست، مرد مسئولیت حفظ و نگهداری از آن را خواهد داشت. اگر 
همواره شوهر با عقل و اندیشه به طور کامل تصمیم بگیرد و با بهترین شکل و 
کیفیت، کارها را انجام دهد و به  بهترین و بی نقص ترین روش ممکن خانواده را 
مدیریت کند، اطاعت از او کار سختی نیست و نیازی هم نبود که خداوند بارها 
پاداش  و  اجر  او  مدیریت  قبول  برابر  در  و  کند  تأکید  خانواده  مرد  از  پیروی  بر 

تعیین فرماید.
همیشه به  یاد داشته باشید که در هر حرکت گروهی، برای موفقیت، الزم است 
تمام اعضا، از کاپیتان و مسئول تیم  پیروی کنند؛ حتی اگر او دچار نواقصی 
داشت.  نخواهد  وجود  خانواده  مفهومی  به  نام  دیگر  این صورت،  درغیر  باشد. 
غیرمستقیم  به صورت  همسرتان  به  شما  است  شایسته  حالت،  این  در  البته 

1 . نساء، 3۴.
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و  دهید  نشان  را  شایسته  و  صحیح  راه  نبیند،  آسیب  او  اقتدار  که  به گونه ای  و 
به او برای مدیریت کارآمد، یاری برسانید. نکتۀ درخور توجه این است که این 
رفتار شایستۀ شما در برابر همسر، به نوعی آموزش عملی به فرزندان شما برای 

اطاعت و احترام  گذاشتن به والدین و بزرگ ترها نیز هست.

2. محافظت از خود و خانواده
است.  غیاب همسر  و  در حضور  و خانواده  آیۀ شریفه، حفظ خود  در  دوم  نکتۀ 
ْلَغْیِب ِبما َحِفَظ اللُه1M )و در غیاب ]همسر  خداوند متعال می فرماید: Nحاِفظاٌت ِلّ
خود[، اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده است، 
آنان مهم  برای  نظر حفظ می کنند.  از هر  را  زنان صالح، خود  حفظ می کنند.( 
نیست که در حضور همسرشان باشند یا نه. اینان وجود خود را با همان اصول و 
راهکارهای ایمان و تقوایی که خداوند در زندگی مقرر کرده است، حفظ می کنند.۲

2. 1. مصداق های محافظت زنان در خانواده
2. 1. 1. حفاظت از اسرار خانواده

یکی از مصداق های مهم حفاظت در خانواده، حفظ اسرار و رازهای زناشویی و 
خانوادگی است. همان طور که دوست ندارید مسائل خصوصی شما به بیرون از 
خانواده اطالع داده شود، شوهر شما نیز از این کار خشنود نخواهد شد. خانم ها 
در بسیاری از مواقع دوست دارند مشکالت خود را با دیگران مطرح کنند و از این 
طریق، با بهره مندی از ابراز همدردی دیگران، خشنود می شوند و آرامش می یابند؛ 
اما مردان دوست دارند مشکالتشان را به تنهایی حل کنند. آنان ترجیح می دهند 
به تنهایی برای مشکالتشان راه حلی بیابند و عالقه ای به دریافت کمک و اظهار 

1 . نساء، 3۴.
2 . نک: محمدعلی انصاری،  زن از منظر قرآن کریم، ص135.
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تأسف و همدردی دیگران ندارند؛ به همین دلیل هم حفظ اسرار خانواده برای آنان 
بسیار مهم است. پس لطفًا مراقب باشید در هنگام درد دل کردن یا صحبت های 
صمیمانه با دوستان و نزدیکان، فقط دربارۀ مسائلی صحبت کنید که صرفًا دربارۀ 

خود شماست و فاش کردن آن به ناراحتی همسرتان منجر نمی شود.
متعال  خداوند  است.  تحریم  سورۀ   3 آیۀ  مضمون  مسئله،  این  عینِی  نمونۀ 
مالمت  شدیدًا  رازداری،  ترک  به سبب  را  پیامبر  همسران  از  بعضی  آیه  این  در 
است.1  فرموده  رفتار خویش دعوت  و اصالح  توبه  به  را  آنان  و  کرده  و سرزنش 
امام المتقین، امیرالمؤمنین علیA در حدیثی گران سنگ می فرمایند: »تمام 
خیر دنیا و آخرت در دو چیز نهفته است: کتمان سّر و دوستی با نیکان. تمام شر 

نیز در دو چیز نهفته است: افشای سّر و دوستی با اشرار.«۲

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

2. 1. 2. محافظت از اموال و دارایی های خانواده

با خواندن خطبۀ عقد بین دختر و پسر، رابطۀ آنان به پیوندی عاشقانه و محکم 
تبدیل می شود. دیگر »من« از بین می رود و فقط یک »ما« وجود خواهد داشت. 
پس بسیار ضروری است که زن و مرد، امنیت مالی یکدیگر را حفظ کنند و با وجود 
احترام به حق مالکیت هر نفر بر اموال خود، در تقویت مالی یکدیگر بکوشند و 
در این زمینه، با نهایت دلسوزی رفتار کنند. همچنین بسیار پسندیده است که 

1 . برای مطالعه بیشتر نک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲83تا۲97.
ْشراِر« ) عباس 

َ
ذاَعِة َو ُمَؤاخاِة اْل رُّ ِفی اْلِ ْخیاِر َو ُجِمَع الشَّ

َ
رِّ َو ُمصاَدَقِة اْل ْنیا َو اآلِخَرِة ِفی ِکْتَماِن السِّ 2 . »ُجِمَع َخْیُر الدُّ

قمی، سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار، ج7، ص۴36؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲97(.
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به علت قرارگرفتن وظیفۀ تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بر دوش مرد، زن نیز در 
هزینه های منزل با شوهر خود هماهنگ باشد.

3. تأمین نیازهای جنسی همسر
یکی از وظایف قطعی و مسّلم زن و مرد در خانواده، تأمین بی قیدوشرط نیازهای 
جنسی همسر است. خداوند حکیم با قراردادن نیاز جنسی در وجود انسان ها، 
میل به تشکیل خانواده و تولید نسل را در آنان شعله ور ساخته و ارتباط زناشویی 
را عامل تحکیم بنیاد خانواده قرار داده است. تأمین شایستۀ این نیاز در حفظ 
از  بسیاری  ورود  مانع  چه بسا  و  دارد  چشمگیری  تأثیر  خانواده  پاکی  و  سالمت 
آلودگی های جامعه و به خصوص فضای مجازی در محیط خانواده می شود. رهبر 

معظم انقالب)مدظله العالی(، دراین باره می فرمایند:
اسالم همین غریزۀ جنسی را پشتوانۀ بنای خانواده قرار داده است؛ یعنی 
وسیلۀ استحکام خانواده قرار داده است. یعنی چه؟ یعنی وقتی زن و مرد 
درباب  گناه  از  و طبق دستور اسالم،  و خداترس اند  متدین  و  عفیف اند 
غریزۀ جنسی اجتناب می کنند، طبعًا نیاز زن و مرد به یکدیگر در این مورد 
بیشتر خواهد شد. وقتی به هم زیادتر احتیاج داشتند، این بنای خانواده 

که پایۀ اصلی اش زن و مرد است، مستحکم تر خواهد شد.1
اسالم می خواهد این پشتوانه را از خانواده نگیرد. اسالم می خواهد این 
انسان ها بیرون از محیط خانواده این غریزه را اشباع نکنند تا نسبت به خانواده 
بی قید و بی اعتنا و الابالی بشوند؛ لذاست که جلوی راه را سد می کند.۲

3. 1. ضرورت و چرایی تأمین نیازهای همسر
از منظر روان شناسی، عواطف زن شدت دارد و مرد عشق ورز است. به همین دلیل در 

1 . بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( هنگام خواندن خطبۀ عقد، 9اسفند1380.
2 . بیانات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( هنگام خواندن خطبۀ عقد، 18اسفند1376.
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ارتباط زناشویی، اولویت بانوان تأمین نیازهای روحی و روانی و دریافت عشق و محبت 
است و اگر رابطه ای بدون احساسات و عواطف داشته باشند، لذت چندانی نخواهند 
برد؛ اما برای مردان تأمین نیاز جنسی در اولویت است و درصورت تأمین نشدن 
درصورتی که  بنابراین  می شود؛  سخت  بسیار  آنان  برای  اوضاع  تحمل  نیاز،  این 
بنیان خانواده برای شما ارزشمند است و می خواهید همسرتان از زندگی کردن 
نکنید. کوتاهی  او  نیازهای  تأمین  در  و خشنودی کند،  آرامش  با شما احساس 

3. 1. 1. محافظت در برابر آسیب ها

به هیچ وجه برای روابط زناشویی پیش شرط تعیین نکنید!
یکی از اشتباه ها که در مشاوره ها به آن برمی خوریم، این است که گاهی یکی 
از دو طرف برای روابط زناشویی با همسر خود، شرط تعیین کرده و تحقق آن را 
به رسیدن به خواسته های خود مشروط کرده است. این یکی از رفتارهای بسیار 
با همسر، کاهش  از رابطه  اشتباهی است که ممکن است به سردمزاجی، تنفر 
عواطف در خانواده و حتی خیانت منجر شود. پس به یاد داشته باشید این رابطۀ 
مقدس، بخشی از زندگی مشترک است و هیچ پیش شرطی برای آن پذیرفته نیست.

4. لباس یکدیگر باشید
یکی از تشبیه های زیبای قرآنی که نکات بسیار ارزشمندی را در روابط خانواده 
متعال  خداوند  است.  یکدیگر  برای  لباسی  به  همسران  تشبیه  می کند،  مطرح 
1M ) آن ]زن[ ها لباس شما هستند و  ُهنَّ ْنُتْم ِلباٌس لَّ

َ
ُکْم َو أ می فرماید: Nُهنَّ ِلباٌس لَّ

شما لباس آن ها هستید.(
از نگاه قرآن  کریم، زن و مرد باید برای یکدیگر همانند لباس باشند. این تشبیه 
خانوادگی  تعامالت  در  را  اساسی  معیارهایی  اختصار،  و  سادگی  عین  در  زیبا 

1 . بقره، 187.
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برای قبل و بعد از ازدواج تعیین می کند. مهم ترین نکته ای که از این آیه دربارۀ 
وضعیت مناسب دختر و پسر برای ازدواج مشخص می شود، کفوبودن آن هاست؛ 
اندازه و مدل و طرح آن  از خرید لباس،  یعنی دختر و پسر همان طور که قبل 
فردی  سلیقۀ  و  روحی  وضع  با  و  باشد  مناسب  آنان  برای  تا  می کنند  بررسی  را 
به  باید  نیز  انتخاب همسر  باشد، در  و جایگاه اجتماعی شان همخوانی داشته 
و  شایسته  همسری  و  کنند  مقابل دقت  طرف  و  خود  و خانوادۀ  خود  موقعیت 

هم کفو با خود را انتخاب کنند.
نکتۀ درخور توجه این است که مالک های این آیۀ شریفه فقط به شناسایی 
نیز  را  مرد  و  زن  صحیح  رفتاری  الگوی  بلکه  نمی کند؛  اشاره  شایسته  همسر 

درطول زندگی مشترک مشخص می کند.

4. 1. ویژگی های لباس شایسته
آن  از  بتوانید  تا  باشد  داشته  مهم  بسیار  ویژگی  سه  باید  حداقل  مناسب  لباس 

استفاده کنید.
4. 1. 1. محافظت در برابر آسیب ها

اولین ویژگی ضروری هر لباس، محافظت از انسان  در برابر سرما و گرما و تابش 
در  متعال  خداوند  است.  جراحات  واردآمدن  از  جلوگیری  نیز  و  آفتاب  مستقیم 
لباس  نعمت  به  الهی،  بیکران  نعمت های  یادآوری  از  پس  و  نحل  مبارکۀ  سورۀ 
اشاره می کند که انسان را در سرما و گرما و در برابر مشکالت و جراحات حفظ 
َسُکْم1M )و برای شما 

ْ
می کند: Nَو َجَعَل َلُکْم َسراِبیَل َتِقیُکُم اْلَحرَّ َو َسراِبیَل َتِقیُکْم َبأ

پیراهن هایی آفریده است که شما را از گرما ]و سرما[ حفظ می کند و پیراهن هایی 
که در سختی ها شما را حفظ می کند.(

کاماًل  مختلف  صنعت های  و  مشاغل  در  لباس،  حفظ کنندگی  قابلیت  این 
1 . نحل، 81.
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نمایان است. هر شغلی متناسب با خود، لباس مخصوصی دارد تا بتواند فرد را 
در برابر خطرهای احتمالی حفظ کند. لباس مخصوص آشپز با لباس نجار کاماًل 
متفاوت خواهد بود و لباس کارگر معدن قطعًا ضخامت بیشتری خواهد داشت 
لباس بودن  وظیفۀ  متعال  خداوند  شود.  او  بدن  به  جراحات  واردآمدن  مانع  تا 
و  به هردو، مسئولیت حفظ  و  داده  قرار  و شوهر  زن  بر عهدۀ  یکسان  به طور  را 

نگهداری یکدیگر را واگذاشته است.
اگر  کند.  حفظ  خطاها  از  را  همسرش  می تواند  خود  عاطفی  قدرت  با  زن 
محیط خانواده آرام و پرمهر و محبت بوده و فضایی عاشقانه بر خانه حاکم باشد، 
کرد.  خواهد  اجتناب  ناهنجار  رفتارهای  از  و  شد  خواهد  دلگرم  زندگی  به  مرد 
با  را  اعضای خانواده  هستند  قادر  به راحتی  خود  عاطفی  ویژگی های  با  بانوان 
مهر و محبت در کنار یکدیگر قرار دهند و گرمابخش روابط باشند. به سبب همین 
توانمندی ها و ویژگی های زنان است که خداوند متعال زنان را عامل آرامش خانه 

َتْسُکُنوا ِإَلْیها1M ) تا در کنار آن ]زن[ها آرامش یابید.( معرفی می کند: Nِلّ

4. 1. 2. پوشش

دومین ویژگی بسیار مهم لباس، پوشانندگی آن است. تصور کنید بر روی بازوی 
شما یک لکه وجود دارد که از زیبایی بدنتان به شدت می کاهد. در این صورت، 
دید  از  لکه  این  تا  بپوشید  آستین بلند  لباس های  حتمًا  بود  خواهید   مراقب 
انسان ها  به  خطاب  خداوند  که  است  سبب  همین  به  بماند.  پنهان  دیگران 
)ای   ۲Mِریشًا َو  َسْوَءاِتُکْم  ُیواِری  ِلباسًا  َعَلْیُکْم  نَزْلَنا 

َ
أ َقْد  آَدَم  َبِنی  Nیا  می فرماید: 

فرزندان آدم، به راستی لباسی برای شما فرستادیم که اندام ]و زشتی های[ شما را 
می پوشاند و ]نیز[ مایۀ زینت شماست.(

1 . روم، ۲1.
2 . اعراف، ۲6.
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بسیاری از اوقات، در محیط های خانوادگی و اجتماعی مشاهده می شود برخی 
به راحتی از عیب همسر خود سخن می گویند یا برخی اوقات، عیوب فرزندان 
خود را در حضور دیگران مطرح کرده و متأسفانه گاهی به سبب آن عیوب، آنان را 
مسخره نیز می کنند. در این حالت، شخص با آسیب رساندن به شخصیت طرف 
به تکرار خطای خود  را  او  و  برد  از بین خواهد  را  او  مقابل خود، امکان اصالح 

ترغیب خواهد کرد.
گمان  افراد  این  است:  نهفته  اشتباه  باوری  در  نادرست،  رفتار  این  ریشۀ 
می کنند با انتقاد کردن از همسر یا فرزندشان، او را از اشتباه خود آگاه کرده و 
برای اصالح ترغیب کرده اند؛ درحالی که اولین اصل در پذیرش سخن دیگران، 
باید مطمئن  به خیر خواه بودن نصیحت کننده است. طرف مقابل شما  اعتماد 
رشد  و  موفقیت  انتقاد،  از  قصدتان  و  می خواهید  را  او  صالح  و  خیر  شما  شود 
خود اوست، نه کسب منافع برای خودتان. به همین دلیل اگر به جای پوشاندن 
عیوب، آن ها را آشکار سازید، احتمال اصالح کردن را تقریبًا به صفر رسانده اید. 
پس تمام تالش خود را برای پوشاندن عیوب همسر و فرزندان و دوستانتان به کار 

بندید.

4. 1. 3. آراستگی

همۀ ما هنگام خرید لباس، سعی می کنیم زیباترین لباسی را انتخاب کنیم که 
عیوب ما را بپوشاند و ما را از خطرهای احتمالی محیط حفظ کند. آراستگی و 
برای  سنگینی  هزینه های  حاضریم  که  است  مهم  آن قدر  ما  برای  لباس  زیبایی 
زیباتر شدن لباس های خود بپردازیم. خداوند متعال، ویژگی دیگر لباس را »تزیین« 
نَزْلَنا َعَلیکْم ِلَباسًا ُیواِری َسْوَءاِتُکْم َو ِریشًا1M )لباسی برای 

َ
معرفی کرده است: Nَقْد أ

شما فرستادیم که شما را می پوشاند و موجب زینت و آراستگی شما می شود.(

1 . اعراف، ۲6.
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طبق فرمایش قرآن، زن و شوهر باید یکدیگر را زینت بدهند و مایۀ فخر و مباهات 
یکدیگر باشند. آن ها باید تالش کنند موجب آراستگی همسر خود باشند، نه موجب 
سرافکندگی او. در این قسمت، به چند راهکار برای آراستن همسر اشاره می کنم.

4. 1. 3. 1. راهکارهای آراستن همسر

1. کمک به آراستگی ظاهری همسر
همان طور که در بیان تفاوت های فردی زن و مرد مطرح می شود، خانم ها نسبت به 
مردان، قدرت تشخیص رنگ های بیشتری را دارند و باتوجه به شدت عواطف در 
آنان، معمواًل توانایی و حوصلۀ بیشتری برای انتخاب لباس ها و رنگ ها به گونه ای 
چشم نواز و زیبا دارند؛ پس بسیار شایسته است از این قدرت خود برای آراستگی 

همسرشان بهره بگیرند.

2. کمک به آراستگی محیط خانه
ندانید؛  بی اهمیت  و  کوچک  کاری  را  آن  آراسته سازِی  و  خانه  در  نظم  برقراری 
بلکه آن را کاری بدانید که موجبات نگاه پرمهر و سراسر رحمت خداوند را فراهم 
از پیامبر اکرمa می فرمایند: »هر زنی که در  می سازد. امام صادقA به نقل 
خانۀ شوهر خود، به قصد مرتب کردن و اصالح آن، چیزی را جابه جا کند، خداوند 

به او نگاه می کند و خدا به هرکس نگاه کند، عذابش نخواهد کرد.«1

3. کمک به آراستگی معنوی همسر
حرکت  و  رشد  و  تکامل  ازدواج،  از  هدف  گفتم،  کتاب  ابتدای  در  که  همان طور 
سریع تر به سمت کمال و بندگی خداوند است. پس وظیفۀ زن و مرد این است که 
ٍة َرَفَعْت ِمْن َبْیِت َزْوِجها...« )محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، ص۴11، حدیث 

َ
َما ]ما ِمِن[ اْمَرأ یُّ

َ
1 . »أ

7؛ محمدبن حسن طوسی، امالی، ص618، حدیث 1۲73؛ محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج101، ص106، حدیث 1(.
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با یاری رساندن به یکدیگر برای کسب صفات اخالقی شایسته، یکدیگر را تزیین 
کنند. زن و مرد باید باور کنند سرنوشت آنان به یکدیگر گره خورده است و سعادت 
و شقاوت هریک، به طور مستقیم بر دیگری نیز تأثیر خواهد گذاشت. پس باید در 
لغزشگاه ها، مراقب یکدیگر باشید و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به همسر 
خود کمک کنید تا از خطاها دوری کند و سپس اشتیاق حرکت به سمت اعمال 

شایسته را در او ایجاد کنید.
برای  همدلی  و  همراهی  همسر،  معنوی  تزیین  روش های  از  دیگر  یکی 
اوقات  بسیاری  مشترک،  زندگی  جریان  در  است.  شرعی  وظایف  انجام دادن 
و  کنند  او کمک  به  دیگران  است  اعضای خانواده، الزم  از  یکی  پیشرفت  برای 
اینکه کمک  آورند. در چنین جایی، عالوه بر  فراهم  را  برای رشدش  زمینۀ الزم 
شما به رشد خانواده و تعالی همسر منجر می شود، از منظر خداوند متعال نیز 
ارزشمند است و شایستۀ دریافت پاداش های فراوانی است. به همین دلیل است 
که پیامبر رحمتa در بیانی زیبا می فرمایند: »هر زنی که شوهرش را در کار 
حج و جهاد یا علم آموزی کمک کند، خداوند به او از همان پاداشی می دهد که 

به همسر ایوب داده است.«1

5. اظهار محبت و عشق ورزی به همسر
معمواًل در بیان تفاوت های روحی زنان و مردان، همیشه محبت نیاز اصلی بانوان 
معرفی می شود؛ اما باید توجه کنید که این حقیقت به معنای بی نیازی مردان از 
دریافت محبت نیست. همیشه به یاد داشته باشید: تمام انسان ها در هر سن و 
موقعیتی، نیازمند محبت هستند. برای مردان، شنیدن واژه های محبت آمیز، نیاز 
هرروزه نیست؛ اما آنان نیز دوست دارند محبت ببینند. خداوند متعال در توصیف 

 »gوَب یُّ
َ
َة أ

َ
واِب َما ُیْعِطی اْمَرأ ْعطاَها اللُه ِمَن الثَّ

َ
ْو َطَلِب اْلِعْلِم أ

َ
عاَنْت َزْوَجها َعَلی اْلَحجِّ َو اْلِجهاِد أ

َ
ٍة أ

َ
َما اْمَرأ یُّ

َ
1 . نک: »أ

)فضل بن حسن طبرسی، مکارم الخالق، ص201(.
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به  آنان، به صفت شوهردوستی و اظهار محبت  بیان ویژگی های  و  زنان بهشتی 
ْترابًا1M )زنانی که تنها به همسرشان عشق 

َ
همســــــــر اشاره می فرماید: Nُعُربًا أ

می ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن وسال اند.(
او  محبت  از  حالش  و  وضع  که  است  زنی  به معنی  »عروبه«  جمع  »ُعُرب« 
به معنی  »إعراب«  زیرا  می کند؛  حکایت  پاکی اش  و  عفت  مقام  و  همسر  به 
و  می آید  نیز  خوش سخن بودن  و  فصیح  به معنی  واژه  این  است.  آشکارساختن 
»ُعُرب«،  بهشتی،  همسران  پس  باشد.۲  جمع  آیه  در  معنی  هردو  است  ممکن 

یعنی خندان و طناز و عاشق همسر و در برابر او فروتن هستند.3
درواقع، تفاوت نیاز به محبت در زن و مرد، عالوه بر میزان وابستگی آنان به این 
محبت، در شیوۀ دریافت محبت است. معمواًل مرد دوست  دارد این ابزار محبت 
را در قالب تأیید و قدردانی دریافت کند؛ یعنی همان اثری را که عبارت »دوستت 
دارم« بر بانوان می گذارد، عبارت »به داشتن شوهری مثل شما افتخار می کنم« 

بر مردان می گذارد.

6. مروارید در صدف
یکی دیگر از ویژگی های بسیار گران قدر در زنان بهشتی، حیا و پاک دامنی آنان 
است. خداوند متعال زنان را در اوج زیبایی و جذابیت آفریده است و دوست  دارد 
در  تأثیری  مناسب،  پوشش  رعایت  با  و  شود  صرف  خود  جای  در  زیبایی ها  این 
روابط اجتماعی آنان با دیگران نداشته باشد؛ لذا زنان بهشتی را این چنین توصیف 
ْؤُلِؤ اْلَمْکُنوِن۴M )و همسرانی از حورالعین دارند،  ْمثاِل اللُّ

َ
می کند: Nَو ُحوٌر ِعیٌن  َکأ

1 . واقعه، 37.
2 . نک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲3، ص۲3۴.

3 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج11، ص۴۲۴.
4 . واقعه، ۲۲و۲3.
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همچون مروارید در صدف پنهان.(
مکنون« به معنای »پوشیده« است و در اینجا منظور پوشیده بودن در صدف 
آن  به  دستی  هیچ  هنوز  و  دارد  قرار  صدف  در  که  هنگامی  مروارید  زیرا  است؛ 
ممکن  همچنین  است.  خود  حالت  شفاف ترین  و  زیباترین  در  است،  نرسیده 
است این تعبیر به این معنی اشاره کند که آن ها از چشم دیگران کاماًل مستور 

هستند: نه دستی به آنان رسیده و نه چشمی  بر آن ها افتاده است.1
در  که  است  صدف  در  مروارید  بهشتی،  زنان  برای  تعبیر  زیباترین  ازاین رو 
نامحرمان  نگاه  از  و  امان  در  نااهالن  از دسترسی  و درخشندگی،  زیبایی  عین 
به دور هستند.۲ پوشیدگی و حیا و عفت آن قدر ارزش بزرگی برای زنان محسوب 
می شود که خداوند متعال در آیات دیگری نیز پوشیدگی را صفت زنان بهشتی 
ْقُصوراٌت ِفی  و حوریان معرفی کرده است. در سورۀ الرحمن می فرماید: Nُحوٌر مَّ

اْلِخیاِم3M )حوریه  هایی که در خیمه ها ]ی بهشتی[ مستورند.(

7. اخالق شایسته و سیرت زیبا
در جوامع بشری امروز، معمواًل برای ارزش گذاری انسان ها به زیبایی ها و کماالت 
ظاهری و مادی آنان توجه می کنند و نمرۀ قبولی را به زیباترین ها و ثروتمندترین ها 
شکل  غربی،  جوامع  برخی  در  ظاهری،  زیبایی های  به  توجه  این  می دهند. 
تبدیل شده  زنان  برتری  اصیل  به مالک  تاجایی که  گرفته؛  به خود  افراطی تری 
است. به  همین دلیل است که متأسفانه هرسال در جهان شاهد انتخاب زن نمونۀ 
به  توجه  از  پیش  اسالم،  اصیل  مکتب  اما  هستیم؛  زیبایی  براساس  صرفًا  سال 
زیبایی ظاهری، سیرت و باطن زیبا را ارج نهاده و ارزش واقعی انسان ها را براساس 

1 . نک: ناصر مکارم شیرازی،  تفسیر نمونه، ج۲3، ص۲36.
2 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج11، ص۴۲0.

3 . الرحمن، 7۲.
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پاکی و کردار نیک آنان تعیین کرده است. به همین دلیل است که امیر ُملک کالم، 
موال امیرالمؤمنینA  در حکمتی زیبا خاطرنشان کرده اند: »ِقیَمُة ُکلِّ اْمِرٍئ ما 

ُیْحِسُنُه«1 )قیمت هرکس به میزان کارهای نیک اوست.(
بر همین اساس، خداوند متعال واالترین پاداش ها را برای این مؤمنان حقیقی 
با زنان پاک سیرت  که اهل خیر و احسان هستند، تعیین فرموده و هم نشینی 
زنانی  باغ ها،  آن  )در   ۲Mِحساٌن َخیراٌت  Nِفیِهنَّ  است:  فرموده  آنان  روزی  را 

نیکو سیرت و زیبا صورت هستند.(
زنان بهشتی، جمع میان »ُحسن سیرت« و »ُحسن صورت« کرده اند؛ چراکه 
»خیر« غالبًا دربارۀ صفات نیک و جمال معنوی به کار می رود و »ُحسن« غالبًا در 

زیبایی و جمال ظاهر.3
چکیده ای از اوصاف زنان شایسته در یک آیه از قرآن  بدین شرح است:

افشای  داســـــتان  بیان  از  پس  تحریم،  سورۀ  در  متعال  خـــــداوند 
که  می دهد  هشدار  آنان  به  ایشان،  زنان  از  برخی  توسط   aپیامبر راز 
برابر پیامبرa، خداوند  درصورت توبه نکردن و ادامۀ روش نادرست در 
همسرانی بهتر از آنان، با شش ویژگی ممتاز، جایگزینشان خواهد کرد؛ 
لذا این شش ویژگی می تواند عصاره ای از صفات زیبای هر زن شایسته 
 ۴Mْبکارًا

َ
باٍت َو أ ْؤِمناٍت قاِنتاٍت تآِئباٍت عاِبداٍت سآِئحاٍت َثیِّ باشد:Nُمْسِلماٍت مُّ

)همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، هجرت کننده، زنانی 
غیرباکره و باکره.(

اولین ویژگی زن شایسته، اسالم و تسلیم در برابر اراده و خواست الهی 

1 . محمدبن حسین شریف الرضی، نهج البالغه، ترجمۀ محمد دشتی، حکمت 81.
2 . الرحمن، 70.

3 . نک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲3، ص193.
4 . تحریم، 5.
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است. سپس به ایمان، یعنی اعتقادی که در اعماق قلب انسان نفوذ کرده 
باشد، اشاره می فرماید. در مرحلۀ بعد، خداوند به حالت قنوت و تواضع 
و اطاعت از همسر اشاره می فرماید و بعد از آن، توبه را از ویژگی های زن 
شایسته می داند؛ یعنی اگر کار خالفی از او سرزند، بر اشتباه خود اصرار 

نمی کند و درصدد جبران و اصالح خویش خواهد بود.
پس از آن، به عبادت خداوند اشاره شده است؛ زیرا عبادت، روح و جان او 
را زینت می دهد و آن را پاک و پاکیزه می کند. جلوۀ عملی این عبادت، در 
اطاعت از فرمان خدا ظهور پیدا کرده است و به پرهیز از ارتکاب گناهان 
منجر می شود. برخی مفسران، سائحات را جمع »سائح« به معنی روزه دار 
تفسیر کرده اند؛ اما باید دانست سائح را به معنی کسی که در طریق اطاعت 

از خدا سیر می کند نیز تفسیر کرده اند.
نکتۀ درخور توجه این است که قرآن  روی باکره و غیرباکره بودن زن تکیۀ 
خاصی نکرده و برای آن اهمیتی قائل نشده است؛ زیرا در مقابل اوصاف 

معنوی زیبایی که مطرح شد، این مسئله اهمیت چندانی ندارد.1

1 . نک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲8، ص۲93.
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تفاهم و ضرورت توجه به تفاوت های فردی زن و مرد
تفاوت های جسمی  و روحی زن و مرد، یکی از زیبایی های خلقت و نماد قدرت و 
حکمت الهی است؛ زیرا خداوند این دو جنس را به گونه ای آفریده است که نواقص 
یکدیگر را تکمیل کرده و پیمودن راه کمال را برای یکدیگر آسان کنند. برخالف 
مشکالت  و  ناراحتی ها  باعث  را  مرد  و  زن  تفاوت های  که  افراد  از  بسیاری  تصور 
خانواده می دانند و از وجود این تفاوت ها گالیه مند هستند، باید گفت این تفاوت ها 
موجب زیبایی زندگی است و حیات و بقای جامعه براساس همین تفاوت هاست. 
یکی از این تفاوت ها که در این فصل به طور کامل به آن خواهیم پرداخت، تفاوت 
در محبت پذیری و محبت خواهی زن و مرد است. همین شدت عاطفه در زنان 
است که گرما بخش کانون خانواده است و تحمل مشکالت را آسان تر می کند و 
اما پرسش این  از همه مهم تر، زمینۀ مناسب تربیت فرزندان را فراهم می سازد. 
است که اگر تفاوت های روحی و فردی زن و مرد به رشد و کمال منجر می شود و 
این خلقت متفاوت از نشانه های بزرگ الهی است،1پس چرا گاهی اوقات، همین 

تفاوت ها خانواده را ناآرام می کند و زن و شوهر را تا مرز طالق پیش می برد؟
تفاهم،  به  نام  زیبا  بسیار  مفهومی  از  نادرست  تعریفی  که  است  این  واقعیت 

1 . نک: روم، ۲1.
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زندگی را برای بسیاری از مردم بحرانی کرده است. بسیاری از افراد به اشتباه فکر 
می کنند تفاهم یعنی یکی شدن و با یک منطق فکر کردن و یک چیز خواستن. 
و  اختالف  بروز  راه  می کنید،  تعریف  همانندی  و  تشابه  را  تفاهم  که  هنگامی 
باید  ناراحتی را هموار می سازید. درواقع، هنگامی که فکر می کنید همسرتان 
همانند شما فکر کند، از افکار متفاوت او پریشان و از انتخاب های او ناخشنود و 

از عملکرد او دل زده و ناراحت می شوید.

معنای تفاهم
تفاوت های روحی زن و مرد، واقعیتی انکارناشدنی است که ریشه اش در وظایف 
و نقش های متفاوت آنان است. پس قدم اول تفاهم، شناخت این تفاوت هاست. 
ابتدا تمام تفاوت های زن و مرد را در ابعاد مختلف باید بررسی کرد و با آن ها آشنا 
وجود  کنید  باور  اگر  تفاوت ها ست.  این  متقابل  درک  تفاهم،  دوم  مرحلۀ  شد. 
تفاوت ها از زیبایی های خلقت و عامل دوام و بقای خانواده و حتی جامعه است و 
اگر بپذیرید همسرتان ازنظر روحی با شما متفاوت است، تحمل این تفاوت ها کار 
راحت تری خواهد بود. این نوع نگاه به واژۀ زیبای تفاهم، مانع از سوءتفاهم ها و 

رفتارهای نادرست بعدی می شود. پس همیشه به  خاطر داشته باشید:

تفاهمیعنی:شناختتفاوتهاودرکمتقابلتفاوتها.
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چرایی تفاوت های زن و مرد

انسان ها برای پخت وپز ظرف هایی تولید کردند که به کمک آن ها بتوانند غذای خود 
را طبخ کنند؛ اما به تدریج و براساس گسترش نیازها، ظرف های مختلف با شکل ها 
و ویژگی های گوناگون تولید کردند. گاهی اوقات، هدف از ساخت یک ظرف، تهیۀ 
غذای چندصد نفر است. طبیعی است که در این حالت دیگ های بزرگ مسی با 
استحکام فراوان تولید کردند. این دیگ ها شاید زیبایی و لطافت چندانی نداشته 
باشد؛ اما در برابر وزن سنگین غذا و حرارت شدید اجاق  مقاوم هست. اما گاهی 
هدف از ساخت ظرف، قرار دادن غذای میهمان بسیار گران قدری در آن است. 
برای این کار، ظرف های کریستال را با ظرافت و زیبایی بسیار طراحی کردند. این 
ظروف در برابر وزن زیاد یا حرارت شدید مقاوم نیست؛ اما به سبب زیبایی و ظرافت 

خود، در زندگی انسان ها جایگاه ویژه ای یافته است.
هدف  غذاست،  تهیۀ  و  پخت وپز  ظروف،  تمام  تولید  از  هدف  که  همان طور 
خلقت تمام انسان ها، اعم از زن و مرد، یکسان نیست و قرار است همه با بندگی 
وظایف  انجام دادن  برای  دراین میان،  یابند.  دست  کمال  و  رشد  به  خداوند، 
مختلف، ویژگی های انسان ها با کمی  تفاوت شکل گرفت: وقتی قرار بود برای 
قبول مسئولیت های سنگین اجتماعی و تأمین هزینه های خانواده، افرادی در 
نظر گرفته شوند. طبیعی است که در این حالت، از حساسیت ها و ظرافت ها و 
احساسات کاسته و بر توانایی تحمل نامالیمات و توان جسمی  تکیه خواهد شد. 
به همین دلیل، مردان عمدتًا هدف گرا هستند و حساب وکتاب های منطقی را 
بر احساسات ترجیح می دهند. اما هنگامی که قرار است نقش حفظ و تقویت 
خانواده و تربیت فرزندان شایسته بر عهدۀ جنس زن قرار گیرد، باید احساسات 
یابد.  فزونی  او  روحی  جسمی  و  زیبایی های  و  لطافت ها  و  شود  دوچندان  او 
طبیعی است که در این حالت، توان و تحمل جسمی  و قدرت بدنی از اهمیت 
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کمتری برخوردار خواهد بود.
گمان  که  یافته اند  عمیق  آن چنان  را  تفاوت ها  این  برخی،  اوقات  گاهی 
کرده اند زن و مرد در دو سیارۀ متفاوت به وجود آمده اند و حال به ادامۀ حیات 
جنس  یک  از  هردو  مرد  و  زن  هستند؛1درحالی که  مجبور  زمین  سیارۀ  روی  بر 
در  مقصد  یک  به سوی  و  کرده اند  حرکت  به  شروع  مبدأ  یک  از  و  شده   آفریده 
کنند  محقق  را  مشترک  رسالت  یک  می خواهند  هردو  و  هستند  پیشروی  حال 
الهی است. این است مفهوم این آیۀ شریفۀ  که همانا رسیدن به قرب و رضای 
ِه  َو ِإّنآ  ِإَلْیِه راِجُعوَن M.۲ همه از خداییم و برای بازگشت مجدد به سوی  قرآن: Nِإّنا  ِللَّ
او، توشه می گیریم و مهیا می شویم. فقط به دلیل هدف های ثانوی و روش های 
متفاوت حرکت است که ویژگی های متفاوتی به زن و مرد داده شده است؛ لذا 
برتردانستن هریک از این دو جنس یا گالیه کردن از نداشتن برخی ویژگی های 
جنس مکمل و اعتراض به خلقت الهی یا تالش برای شبیه شدن به جنس دیگر، 

خطای بسیار بزرگی است.
ندارد،  منزل شما جایی  در دکور  اینکه  از  بزرگ  تصور کنید یک دیگ مسی 
یا ظرف کریستال  نادیده گرفته شده است!  او  ادعا کند حقوق مسلم  و  گالیه 
زیبایی از اینکه اجازه ندارد بر روی دمای بسیار زیاد قرار بگیرد، ناراحت شود و 

شما را به تبعیض جنسیتی متهم کند! به قول سعدی:

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 
که هر چیزی به جای خویش نیکوست

خدای متعال جنس لطیف زن را برای مسئولیت های سنگینی همچون جهاد 
مناسب ندانسته و او را از این واجب شرعی معاف کرده است تا او بتواند با قلب 

1 . نک: جان کری، مردان مریخی، زنان ونوسی.
2 . بقره، 156.
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فرزندان صالح  تربیت  و  مداوای مجروحان  به  در پشت جبهه ها،  مهربان خود، 
برای آیندۀ مرزوبوم بپردازد.

پیامبر خدا، مردان  پیامبر آمدند و گفتند: » ای  نزد  به  از زنان  روزی گروهی 
ثواب جهاد در راه خدا را از آِن خود کرده اند و دیگر عملی برای ما نمانده است که 
با آن به ]فضیلت[ عمل مجاهدان در راه خدا دست یابیم.« پیامبرa فرمودند: 
»کار و زحمت هریک از شما در خانه اش، با عمل مجاهدان در راه خدا برابری 
می کند.«1 پس باز هم تأکید می کنم همان طور که مربی، هر بازیکن را براساس 
توانمندی های ذاتی اش در پست های مختلف تیم به کار می گیرد، خداوند متعال 
هر جنسیت را براساس توانمندی های همان جنسیت، در نقش های مختلف قرار 

داده است و براساس کیفیت انجام وظایف، به آنان پاداش می دهد.
در پایان بحث و برای جمع بندی نکات مطرح شده، به سخنی از فرمایش های 

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( اشاره می کنم:
اسالم مرد را »قّوام« و زن را »ریحان« می داند. این نه جسارت به زن است نه 
جسارت به مرد، نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد؛ 
بلکه درست دیدن طبیعت آن هاست. ترازوی آن ها هم اتفاقًا برابر است؛ 
یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی 
را در یک کفه می گذاریم و این جنس مدیریت و کارکرد و محل اعتماد 
و اتکا بودن و تکیه گاه بودن برای زن را هم در کفۀ دیگر ترازو می گذاریم، 
این دو کفه باهم برابر می شود؛ نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن.۲

پرسش: آیا تالش برای تغییر همسر کار شایسته ای است؟

1 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، ج16، ص۴09، حدیث ۴51۴6؛ اسماعیل بن عمربن کثیر قرشی، تفسیر 
القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر(، ج6، ص۴05. 

2 . بیانات هنگام خواندن خطبۀ عقد، ۲۲اسفند1378.
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برای پاسخ به این پرسش، باید هدف از ایجاد تغییر را بررسی کنیم. اگر هدف شما 
از ایجاد تغییر، حذف صفات ناپسند اخالقی در همسرتان است و می خواهید به 
او کمک کنید در مسیر کمال و بندگی، سرعت بگیرد و مؤثرتر گام بردارد، قطعًا 
عمل شما ارزشمند و مثبت خواهد بود. در این صورت، هدف شما صحیح است؛ 
اما باید دقت کنید که روش شما هم شایسته باشد و طرف مقابل را به گونه ای از 
رفتار بدش آگاه کنید که صدمه ای به شخصیت او وارد نشود و پذیرای سخن شما 
باشد؛ اما اگر هدف شما از تغییر، تغییر دادن ساختار روحی همسر و شبیه کردن 
ویژگی های روحی او به خودتان است، قطعًا این رفتار نادرست است و با اساس 
خلقت  او منافات دارد؛ بنابراین در این صورت، شما به موفقیت دست نخواهید 

یافت و فقط سرمایۀ ارزشمند عشق و محبت در خانواده را از دست خواهید داد.

نیاز به محبت؛ اصلی ترین و مهم ترین نیاز بانوان
محبت، کیمیایی است که خارها را گل می کند و قلب ها را تسکین می دهد. محبت 
احساس میل به چیزی است که برای انسان لذت بخش است. از منظر اسالم، 
محبت بیشترین نقش را در ساماندهی جامعۀ آرمانی انسانی ایفا می کند. جامعۀ 
مطلوب و مدینۀ فاضله، جامعه ای است که براساس محبت مردم به خالق متعال و 
به یکدیگر شکل بگیرد؛ زیرا محبت، مؤثرترین عنصر پرورش انسان های شایسته و 
کارآمدترین ابزار پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. 
اسالم به عنوان برنامۀ جامع تکامل بشر، نگاه ویژه ای به محبت دارد؛ تاجایی که 
محبت را از ارکان اصلی دین معرفی می کند. به همین دلیل است که شکافندۀ 

علوم، امام باقرA می فرمایند: »دین همان محبت است و محبت همان دین.«1
نیازمند  ارزشمند  اکسیر  این  به  زن  و  مرد  تمامی انسان هاست.  نیاز  محبت، 

1 . احمدبن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص۲6۲و۲63، حدیث 3۲7.
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هستند تا به زندگی خود طراوت بخشند. محبت منشأ حرکت و جوشش آدمیان 
به دلیل  است.  مسیر  دشواری های  تحمل  در  انسان ها  انگیزه بخش  و  می شود 
همین توانایی محبت است که خداوند متعال به پیامبر رحمتa می فرماید: 
ِبُعوِنی ُیْحِبْبُکُم اللُه1M )]به مردم[ بگو: »اگر خداوند  وَن اللَه َفاتَّ Nُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ

را دوست دارید، ]پس[ از من پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد.«(
طبق آیۀ شریفه، زنجیرۀ بندگی و کمال آدمی با محبت خدا آغاز می شود. این 
محبت و سوزوگداز، حرکت و پیروی را فراهم می سازد و انسان را الیق دریافت 

محبت الهی می کند.

محبت؛ عطیۀ الهی به همسران
همان طور که گفتم، محبت نیاز تمام آدمیان و سلسله جنبان حرکت های بشری 
است. تأثیر محبت در روابط اجتماعی بسیار عمیق بوده و بسیاری از مناسبت های 
اجتماعی به دلیل بودن یا نبودن محبت  به وجود آمده اند. نهاد خانواده به عنوان 
کوچک ترین و صدالبته مهم ترین رکن جامعه، براساس محبت شکل می گیرد و با 
محبت، بقایش تضمین می شود و ثمره های آن، یعنی فرزندان، در سایۀ محبت 
رشد و تربیت می یابند. خداوند متعال در ابتدای ازدواج، همچون پیشکش، محبت 
را به عروس و داماد هدیه می دهد و سرمایۀ اولیۀ تشکیل خانواده را برای آنان تأمین 
َتْسُکُنوا ِإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُکْم  ْزواجًا ِلّ

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلُکْم ِمّ

َ
می کند: Nَو ِمْن آیاِتِه أ

ُروَن۲M )و از نشانه های او همین ]است[  َقْوٍم َیَتَفکَّ ًة َو َرْحَمًة ِإنَّ ِفی ذاِلَک آلَیاٍت ِلّ َودَّ مَّ
که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان، آرامش بیابید و در 
میان شما، مودت و رحمت قرار داد. در این، نشانه هایی است برای گروهی که 

تفکر می کنند.(

1 . آل عمران، 31.
۲ . روم، ۲1.
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از این آیۀ شریفه مشخص می شود که محبت در خانواده، هدیه ای است الهی که 
با مال و مقام و زیبایی به دست نمی آید؛ بلکه این کیمیای سعادت، هدیۀ خداوند 
به عروس و داماد است. درواقع، مودت و رحمت، عوامل بقا و تداوم آرامش در 
زندگی مشترک است. نیز مشخص می شود که برای تأثیرگذاری کامل و شایسته، 
و  رحمت  بدون  مودت  زیرا  باشد؛  سودمند  تا  شود  همگام  عامل  دو  این  باید 

خدمت، به سردی کشیده می شود و رحمت بدون مودت نیز دوام ندارد.1
خداوند متعال برای بیان محبت و عشق، از واژۀ مودت استفاده کرده است. 
قرآن  در  واژه  این  کاربردهای  از  است.۲  دوستی  به معنای  »ُوّد«  ریشۀ  از  مودت 
مشخص می شود که »وّد«، محبتی است که از عمق جان برمی خیزد، نه اینکه 
لقلقۀ زبان باشد. همچنین ممکن است انسان کسی را دوست داشته باشد، اما 
این دوستی و اظهار محبت و ادب برای تأمین و سامان یافتن منافع شخصی خود 
او باشد و هر زمانی که به منافع خود دست یافت، رشتۀ محبت او نیز گسسته شود. 

چنین محبتی مودت نیست؛ زیرا وّد و موّدت، محبتی حقیقی و عمیق است.3
واژه در قرآن، مشخص می شود که مودت، محبتی  این  در کاربردهای دیگر 
است همراه با مسئولیت و تعهد. به همین دلیل است که پیامبر اکرمa مزد 
رسالت خود را »مودت اهل بیت خود« بیان فرموده است۴ تا مردمان، با محبت 
و مودت به اهل بیتb، به دستورهای دینی متعهد شوند و درنتیجه، اعمالی 

شایسته و مرِضّی پروردگار انجام دهند.
پس می توان مّودت را اوج محبت و مهرورزی دانست که نشانه های آن بدین قرار 

است:

1 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج9، ص189.
2 . نک: حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ترجمۀ مصطفی رحیمی نیا، ص860.

3 . نک: محمدعلی انصاری، تفسیر مشکات، ج۴، ص۲۲.
4 . شورا، ۲3.
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1. به خاطر نفس محبوب است؛
۲. پایدار است و در زبان و عمل ابراز می شود؛

3. مسئولیت آور و تعهد آفرین است.
پس در نگاه قرآنی، این نوع از محبت است که به تحکیم روابط خانوادگی منجر 

می شود و ارتباط زن و مرد را سامان می بخشد.

وظیفۀ ویژۀ مردان در محبت به همسر
با وجود تأکید قبلی مبنی بر نیاز مشترک تمامی انسان ها به محبت، نیاز جنس 
زن به این اکسیر گران بها، بسیار فزون تر از مرد است. نیاز زن به محبت، واقعیتی 
نباید  نیازمند توجهی مستمر است که هیچ گاه  او  پیوسته و قطع نشدنی است. 
قطع شود؛ حتی زمانی که مشغول کار یا انجام دادن وظیفه ای است که به ظاهر با 

محبت ارتباطی ندارد.
زن به حس ارزشمند بودن نیاز دارد؛ لذا در هر خانوادۀ قرآنی، تعامالت افراد 
باید به گونه ای باشد که این احساس را به زن منتقل کند. زن با دریافت صمیمانۀ 
محبت، این نیازش تأمین می شود و او را برای قبول مسئولیت سنگین همسری 
و تأمین آرامش خانواده و همچنین وظیفۀ مادری و تربیت فرزند شایسته آماده 
می کند. به همین دلیل است در عصری که شنیدن خبر تولد دختران، صورت 
به  اسالم  مبین  را غمگین می ساخت،1 دین  آنان  و  برافروخته می کرد  را  پدران 
مردان تأکیدهای جدی بر مهرورزی و محبت به زنان فرموده است؛ تاجایی که 
امام صادق A محبت به زنان را درآمیخته با محبت به خاندان رسالت دانسته 
محبت  بیشتر  زنان  به  باشد،  داشته  دوست  بیشتر  را  ما  »هرکس  فرموده اند:  و 

1 . نک: زخرف، 17.
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می کند.«1
محبت به زنان تا آن حد جدی و ارزشمند است که امام صادقA آن را یکی از 
ویژگی ها و صفات اخالقی پیامبران معرفی فرموده اند: »از اخالق انبیا، محبت 

به زنان بوده است.«۲
طبق این فرمایش های معصومانb، وظیفۀ مرد است که با اظهار محبت به 
همسر خود، نیازهای روحی و روانی او را تأمین سازد. دقت کنید اگر این نیازهای 
به بنیان خانواده  تأمین نشود، ممکن است به آسیب های جدی  روحی در زن 
منجر شود و خطرهایی همچون افسردگی، بی رغبتی به رابطۀ زناشویی، طالق و 

حتی خیانت را به دنبال داشته باشد.
به همسر،  مهرورزی  و  کرامت بخشی  و  احترام   ،bاهل بیت در سیرۀ عملی 
شاخصه های اساسی در تعامل آنان با همسرانشان بوده است. پیامبر رحمت، 
ِإیمانًا  الّناس  ْحَسُن 

َ
»أ فرمودند:  گران بها  کالمی   در   aمصطفی محمد 

ْهِلی«3 )بهترین مردم ازنظر ایمان، 
َ
ْلَطُفُکْم ِبأ

َ
َنا أ

َ
ْهِلِه َو أ

َ
ْلَطُفُهْم ِبأ

َ
ْحَسُنُهْم ُخُلقًا َو أ

َ
أ

خوش اخالق ترین و مهربان ترین آنان با خانوادۀ خود هستند و من در مهربانی 
به خانواده، از همۀ شما مهربان ترم.(

سخنی  او  و  است  اغراق  و  تعارف  هرگونه  از  خالی  نبوی  کالم  بدون شک، 
توصیه  و  تأکید  عالوه بر   aاکرم پیامبر  الهی.۴  وحی  خزانۀ  از  مگر  نمی گوید 
همسر  با  تعامل  الگوی  بهترین  نیز  خود  خانواده،  به  مهرورزی  و  مهربانی  به 
هستند. پس بسیار شایسته است مردان اهل ایمان به سنت نبوی اقتدا کنند و 

ساِء ُحّبًا َو ِلْلَحْلواِء« )محمدباقر مجلسی، بحار األنوار،  ج100، ص۲۲7(. 1 . »ُکلُّ َمِن اْشَتدَّ َلنا ُحّبًا اْشَتدَّ ِللنِّ
ساِء« )محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲0، ص۲۲، حدیث ۲۴9۲3(. ْنِبیاِء ُحُب  النِّ

َ
ْخالِق اْل

َ
2 . »ِمْن أ

3 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1۲، ص153، حدیث 159۲8؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج68، 
ص387، حدیث 3۴؛ همچنین از امام رضاA از پدرانشان نیز در عیون اخبار الرضاA، ج۲، ص38، حدیث 109.

4 . نک: نجم، 3.
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با همسران خود به طور شایسته رفتار کنند.
راهکارهای مهروزی در خانواده

به دلیل همین نیاز روحی زن و به دلیل مدیریت مرد در نهاد خانواده و مسئولیت او 
برای حفظ و تقویت بنیان خانواده، مرد به جلب محبت همسر و فرزندان مؤظف 
است و باید در خانواده براساس احترام و مهرورزی، محیط مناسبی ایجاد کند. 
برای این منظور دو وظیفۀ اصلی بر عهدۀ مردان خواهد بود: اول، اثبات محبت در 

خانواده و دوم، اظهار محبت.

1. راهکارهای اثبات محبت در خانواده
در ادامۀ این بخش، به طور مفصل روش های ابراز محبت را بررسی خواهم کرد؛ 
اما باید بدانید ابراز محبت به تنهایی کافی نیست. قبل از اینکه محبت خود را به 
دیگران ابراز کنید، باید وجود این محبت را به طرف مقابل اثبات کنید. اگر درطول 
زندگی مشترک، همسر شما احساس کند محبتی در قلبتان وجود ندارد، نه تنها 
از اظهار محبت لذتی نخواهد برد، بلکه رفتارهای محبت آمیز شما را فریب کاری و 

دورویی خواهد دانست. این موضوع چه بسا اوضاع زندگی را وخیم تر کند.

1. 1. اثبات صداقت در محبت

بسیاری  درواقع،  است.  مشترک  زندگی  ضروریات  از  محبت،  در  صداقت  اثبات 
اثبات همین محبت  به منظور  ازدواج،  و سنت های اسالمی درخصوص  آداب  از 
بین همسران است. نمونه ای بسیار رایج از این سنت ها، مهریه است. خداوند از 
ساَء  مهریه، به نشان صداقت داماد در محبت به عروس یاد کرده است: Nَو آُتوا الِنّ
َصُدقاِتِهنَّ ِنْحَلًة1M )و مهر زنان را ]به طور کامل[ به عنوان یک بدهی یا عطیه، به 

آنان بپردازید.(

1 . نساء، ۴.
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« جمع »صداق« به معنی مهر است. »نحله« در لغت به معنی بخشش  »َصُدقاِتِهنَّ
و عطیه آمده است. بنابراین، تفسیر آیه چنین خواهد شد: مهر عطیه ای است 
الهی و خدا به این دلیل به زن این عطیه را داده است که او حقوق بیشتری در 
راه جبران شود. شما هم  این  از  او  نسبی جسم  و ضعف  باشد  داشته  اجتماع 
آن را به طور کامل به زن عطا کنید.1 پس طبق آیۀ شریفه، مهریه هدیۀ مرد به 
همسرش و نشانۀ صداقت مرد در عالقه و دوستی به همسر است۲ و این اثبات 
بیشتر،  و صمیمت  برای همدلی  در نخستین مراحل تشکیل خانواده،  محبت 

ضرورتی انکارناپذیر دارد.

1. 2. ترجیح  دادن همسر

آنان به سایر امور است.  اثبات محبت به دیگران، ترجیح دادن  ابزارهای  از  یکی 
هنگامی که شما می خواهید عشق و محبت خود را به همسرتان ثابت کنید، باید 
آگاه  به عشق و عالقۀ شما  او حقیقتًا  تا  امور زندگی ترجیح دهید  به سایر  را  او 
شود. همسر شما باید ببیند و بداند شما او را بر دوستان و تفریح و شغلتان ترجیح 
می دهید. تا زمانی که این ترجیح دادن را همسرتان نبیند، به هیچ وجه راهکارهای 

ابراز محبت مفید نخواهد بود.
لحظه  همین  در  هستید.  اخبار  یا  فوتبال  تماشای  مشغول  کنید  فرض 
این  در  بزنید.  باهم گپ  تا لحظاتی  و کیک می آورد  برای شما چای  همسرتان 
لحظات، برای همسر شما بسیار مهم است که بداند آیا شما او را به این برنامۀ 
تلویزیونی ترجیح می دهید یا خیر! مطمئن باشید همسر شما از نوع رفتارتان 
برای شما هم پیش  یا گاهی  ُبرد.  به میزان مهر و عالقۀ شما پی خواهد  او،  با 
و  می آید  شما  به سمت  فرزندتان  میهمان،  با  صحبت  حین  در  که  است  آمده 

1 . نک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص335 .
2 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۲.
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اصرار می کند نقاشی هایش را بررسی کنید. کودک شما می توانست دقایقی بعد 
بفهمد  که  دارد  اهمیت  نیز  او  برای  اما  نشان دهد؛  به شما  را  نقاشی خود  نیز 
خودش برای شما مهم تر است یا میهمان. به همین علت، برخی والدین همیشه 
گالیه می کنند که فرزندان ما در منزل بسیار خوب هستند؛ اما متأسفانه با ورود 
میهمان به خانه، رفتارهای غیرمعمولی از خود نشان می دهند و مدام درحال 
بهانه گیری و دعوا و قهر هستند. یکی از عوامل رفتارهای این چنینی کودکان، 
جلب توجه و محبت شماست. آن ها دوست ندارند احساس کنند شما دیگران 
و دیگر عوامل،  بین خود  بنابراین سعی می کنند  ترجیح می دهید؛  آن ها  به  را 
رقابتی ایجاد کنند. در این حالت است که حتی جلب توجه های منفی شما نیز 
برای آن ها لذت بخش است؛ یعنی گاهی کودک شما حاضر است با رفتار خود، 

شما را عصبانی کند تا او را تنبیه کنید؛ ولی از بی توجهی شما رهایی یابد.
این، دو مثال از ترجیح دادن ها در محیط خانواده بود. از این پس بسیار دقت 
کنید تا بتوانید به گونه ای رفتار کنید که نزدیکانتان باور داشته باشند هیچ چیز 

در دنیا به اندازۀ آنان برای شما ارزشمند نیست .

نگران نشوید! 
و  رفت و آمدها  نگران  است  ممکن  اخیر،  سطر  چند  خواندن  با  آقایان  از  برخی 
تفریح ها و روابط اجتماعی خود در بیرون خانواده شوند. سبب این نگرانی این 
است که تصور می کنند قرار است برای ترجیح دادن همسر و فرزندان، هیچ گاه به 
برنامۀ مدنظر خود نگاه نکنند و روزنامه نخوانند و با دوستان خود صحبت نکنند؛ 
اما این برداشت صحیحی  از گفته های قبلی نیست. قرار نیست تمام فعالیت های 
جانبی شما حذف شود؛ بلکه بایسته است این فعالیت ها به گونه ای انجام پذیرد که 

حریم محبت خانوادۀ شما حفظ شود.
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اگر مردی در زمان های الزم، به خواسته ها و نیازهای جسمی  و روحی همسر 
لحظاتی  و  زمان های الزم  در  نیز  زن  کند،  کافی  توجه  او  به  و  پاسخ دهد  خود 
اگر زن  را درک خواهد کرد.  او  بپردازد،  به کار دیگری  که شوهرش می خواهد 
بداند شوهرش حقیقتًا او را به شغل خود ترجیح می دهد، تحمل چند دقیقه یا 
حتی چند ساعت کار شوهر در منزل و در زمان استراحت و باهم بودن را خواهد 
داشت؛ اما اگر این سرگرمی  و اشتغال ها بیش از حد طبیعی باشد و احساس 
شما  زندگی  بر  نگران کننده ای  وضع  کند،  منتقل  شما  همسر  به  را  بی توجهی 

حاکم خواهد شد.

1. 3. حضور و همدلی و همراهی در مشکالت

است.  لحظات سخت  در  و همراهی  و همدلی  اثبات محبت، حضور  دیگر  ابزار 
معمواًل در خوشی ها و شیرینی های زندگی، دیگران همراه و یاور شما هستند و 
خود را در شادی شما سهیم می کنند؛ اما در لحظات تلخ و در سختی ها، فقط 
و  هستند  شما  به  عالقه مند  و  دوستدار  حقیقتًا  که  می کنند  همراهی  کسانی 
حاضرند برای تسکین ناراحتی های شما، سختی ها و تلخی هایی را بر خود هموار 
کنند. به همین سبب است که دوستان واقعی را می توان در سختی ها شناخت. 

این قاعده در محیط خانواده نیز پابرجاست.
همسر شما دوست دارد در سختی ها به شما تکیه کند و در پناه آغوش گرم 
شما، آرامش بگیرد. همراهی شما در مشکالت و تالش برای رفع آن ها، عالوه بر 
پاداش  خانواده،  در  شما  مدیریت  و  تکیه گاهی  نقش  تقویت  و  محبت  اثبات 
 Aامام صادق گهربار  سخن  داشت.  خواهد  به دنبال  شما  برای  نیز  عظیمی 
َس اللُه َعْنُه ُکَرَب اآلِخَرِة...«1   َس  َعْن  ُمْؤِمٍن  ُکْرَبًة َنفَّ دراین باره چنین است: »َمْن  َنفَّ
)هر که مؤمنی را از گرفتاری نجات دهد، خداوند او را در روز قیامت از گرفتاری 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص199و۲00، حدیث 3.
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نجات می دهد.(
یکی از مصداق های لحظه های گرفتاری بانوان، زمان عادت ماهیانه است. در 
این زمان، زن به شدت به همراهی و کمک همسر خود نیاز دارد و دورانی است که 
ُلوَنَک َعِن اْلَمِحیِض ُقْل 

َ
خداوند متعال از آن به اذیت و ناراحتی یاد می کند: Nَویْسأ

ًذیM1  )و از تو دربارۀ حیض می پرسند. بگو آن رنج و ناراحتی است.(
َ
ُهَو أ

درک وضعیت سخت جسمی  و روحی زن در این دوران، برای او بسیار اهمیت 
امور خانه،  در  این دوران  در  ثبت می شود. پس سعی کنید  و در خاطرش  دارد 
به خصوص در کارهای سخت و سنگین، او را یاری کنید و ازنظر روحی، او را تقویت 

کنید.
این  است.  زایمان  و  بارداری  ایام  بانوان،  برای  لحظات سخت  دیگر  مصداق 
برای  فراوانی  اذیت های  و  سختی ها  وصف ناپذیر،  شیرینی های  وجود  با  دوران 
به خطر  خانواده  گسترش  برای  را  خود  جان  و  سالمتی  که  او  دارد.  پی  در  زن 
می اندازد، دوست دارد شوهرش را یار و حامی  خود ببیند. به سبب سختی های 
دوران بارداری، خداوند از مقام مادر تمجید کرده و به فرزندان احترام به مادر را 
 ۲Mَوْهًنا َعَلی َوْهٍن ُه  مُّ

ُ
أ ِبواِلَدْیِه َحَمَلْتُه  نساَن  اْلِ یَنا  Nَو َوصَّ توصیه فرموده است: 

)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[.(
دوران  کند،  توجه  آن  به  شوهر  باید  که  همسر  سخت  روزهای  از  دیگر  یکی 
گالیه مند  دوران  این  از  مردان  از  بسیاری  است.  ساالنه  نظافت  و  خانه تکانی 
نیاز  آن،  در  تردید  ایجاد  یا  خانه تکانی  ضرورت  نفی  با  می کنند  فکر  و  هستند 

1 . بقره، ۲۲۲.
2 . لقمان، 1۴.
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همسرشان به کمک و همراهی برطرف خواهد شد. واقعیت این است که خانۀ 
شما بعد از یک سال زندگی در آن، نیازمند پاک سازی و نظافت اساسی است و 
زن، در کمال محبت، مسئولیت این نظافت دشوار را بر عهده می گیرد. حال در 
از انصاف است که به جای کمک کردن و قّوت قلب  دادن به  این وضعیت، دور 

همسر، مانع کار او شوید یا وضع را بر او سخت تر کنید.
نکات ذکر شده فقط نمونه هایی است از لحظات سخت و سهمگین برای زنان 
که همراهی با آن ها، محبت شما به او را ثابت خواهد کرد و به شیرینی زندگی 

مشترک شما خواهد افزود.
یک تمرین و یک پیشنهاد: به زندگی مشترک خود نگاه کنید و لحظات سخت و 
خطیری را که احساس می کنید همسرتان از نبود شما اذیت شده یا حضور شما را 
بسیار گرامی  داشته و از آن خرسند شده است، یادداشت کنید. همچنین براساس 
سلیقۀ همسر خود، راهکارهای ویژۀ جلب توجه او را شناسایی و ثبت کنید. حال 
سعی کنید تا حد ممکن، نکته های ذکر شده در این بخش و نکته هایی را که خود 
ثبت کرده اید، درطول زندگی مشترک رعایت بفرمایید. به یاد داشته باشید که با 
اثبات محبت خود به همسر، می توانید قلب او را به تسخیر درآورید و لذت زندگی 

مشترک را دوصدچندان کنید.

2. راهکارهای ابراز محبت در خانواده
جایگاه محبت حقیقی در قلب انسان است و محبت از صفات دل و جان آدمی 
است؛ اما باید در رفتارهای بیرونی او نیز جلوه گر شود و بروز عینی  یابد. درواقع، 
سنگ محک محبت آدمی، نوع رفتار و تعامالت او با طرف مقابل است. مودت، 
همان گونه که در معنای واژگان آن بیان شد، نوعی از محبت است که ظهور عینی و 
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عملی داشته باشد و خداوند متعال قرار دادن این نوع محبت عملی را از نشانه های 
ذات بی همتای خود بیان فرموده است.1 پس برای ابراز عملی آن، باید از راهکارها 

و روش های مختلفی بهره گرفت.
ابراز محبت به همسر، به دو شیوۀ مختلف ممکن است: گاه این ابراز محبت در 
کالم جلوه گر می شود و با واژگان عاشقانه، گوش های معشوق را نوازش می  دهد 

و گاه ابراز محبت در اعمال و رفتار تجلی پیدا می کند و عشق را شعله ور می سازد.

2. 1. ورود به قلب همسر با ابراز کالمی محبت

یکی از روش های بسیار خوب و تأثیرگذار در اظهار محبت، روش های کالمی  است. 
خانم ها به شدت عالقه مند هستند تا محبت همسر خود را در کالم او نیز مشاهده 
کنند. ریشۀ این نیاز عمیق و جدی به شنیدن واژگان محبت آمیز، ساختار روحی و 
عاطفی بانوان است. برای هر زن، عشق مهم ترین اولویت زندگی اوست؛ ازاین رو 
اگر در کالم شما، این عشق را دریافت نکند، بخش مهمی  از وجودش بی قرار و 

آرامش درونی اش سلب خواهد شد.
و  مرد  خودآگاهی  نماد  را  کیک  دو  شما  اگر  روان شناسان،  برخی  به تعبیر 
بردارید،  کیک ها  از  کدام  هر  از  یک دهم  به اندازۀ  برشی  و  بگیرید  نظر  در  زن 
برش حذف شده در دایرۀ خودآگاهی مردان، میزان تمرکز او بر عشق و روابط 
صمیمی است و بقیۀ آن مربوط به کار، شغل، پروژه ها، عالیق شخصی و دیگر 
فعالیت های اوست. در این حالت اگر نگاهی به دایرۀ مربوط به زنان بیندازید، 
اوضاع کاماًل متفاوت خواهد بود: در این حالت، برش حذف شده مربوط به کار و 
شغل و عالیق شخصی است و ُنه بخش باقی مانده از آن، عشق و روابط صمیمانه 

1 . نک: روم ، ۲1.
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است.1 پس سعی کنید با کلمات عاشقانۀ خود، بخش بزرگ ذهن و فکر همسر 
خود را تسکین دهید و آرامش او را تأمین کنید. به یاد داشته باشید برای تأمین 

آرامش هر خانواده، زن خانواده باید در آرامش کامل باشد.

چه زیبا و باشکوه است کلمات معصومانb در دوران جاهلیت و در زمانی که 
مردان به همسران خود نگاهی همچون کاال داشتند؛ برای نمونه، پیامبر رحمت 
 aپیامبر رحمت و شفقت، محمد مصطفی از قول   gامام صادق و شفقت، 
َبدًا«۲ )این سخن 

َ
ِک ال َیْذَهُب ِمْن َقْلِبها أ ِحبُّ

ُ
ی أ ِة ِأنِّ

َ
ُجِل ِلْلَمْرأ  فرموده اند: »َقْوُل الرَّ

مرد که به زن بگوید: »دوستت دارم« هرگز از دل زن بیرون نمی رود.(
می کنیم،  زندگی  آن  در  ما  که  دوران  همین  در  بدانید  است  جالب  بسیار 
آنان  برای  زیبا و دل نشین »دوستت دارم«  واژۀ  هنوز مردانی هستند که گفتن 
دشوار است. بسیاری افراد هستند که به  علت های مختلفی، ازجمله ناآگاهی، 
غرور، تکبر یا بی توجهی، همسر خود را در آرزوی شنیدن این واژگان مقدس، 

حسرت به دل می گذارند.
پیامبر عظیم الشأن اسالم که در اوج بندگی و ارتباط با خدا بودند و به مقاماتی 
از رسیدن به آن عاجز هستند، به زنان  یافتند که فرشتگان مقرب الهی  دست 
خود محبت می کردند و به مسلمانان نیز توصیه می فرمودند که با کلمات شیرین 

1 . به سبب تفاوت در ساختار مغز و ارتباط نیمکره های آن در زن و مرد، زنان حتی هنگام کار و فعالیت نیز با عاطفۀ خود 
درگیر هستند. به همین علت است که حتی هنگام مشغول بودن به سخت تریِن کارها نیز می توانند به خوبی از فرزندان 

خود مراقبت کنند. این یکی از زیبایی ها و عظمت های آفرینش خداوندی است.
2 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص569، حدیث 59.

 کار، شغل
پروژه و...

 کار، شغل
پروژه و... عشق

عشق

دایرۀ خودآگاهی زناندایرۀ خودآگاهی مردان
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 ،bمعصومان که  باشید  داشته  به یاد  بگویند.  سخن  همسرانشان  با  دل نواز  و 
آن  به  از دیگران،  بیش  و  از همه  قبل  به مردم می فرمودند، خود،  که  هنگامی 
عمل می کردند. به همین سبب است که وجود مقدس آن حضرت می فرمایند: 
ْهِلی«1 )بهترین شما، نیکورفتارترین شما با 

َ
َنا َخْیُرُکْم ِل

َ
ْهِلِه َو أ

َ
»َخْیُرُکْم َخْیُرُکْم ِل

خانواده اش است و من در ُحسن رفتار با خانواده، بهترین شما هستم.(

تمرین
سعی کنید هر روز حداقل یک جملۀ عاشقانه به همسر خود بگویید. خود را ملزم 
کنید روزی یک بار به او بگویید »دوستت دارم«. به زودی تأثیرات این جملۀ طالیی 
اکسیر عشق  متوجه قدرت  و  روابط خانوادگی خود مشاهده خواهید کرد  بر  را 

خواهید شد.
جمله ها و واژه های »دوستت دارم« و »عشق من« و... کلیدهای قلب همسر 
هستند که با آن ها می توانید گنجینۀ مهر و محبت همسر خود را تصاحب کنید 
او لذت ببرید. پس اگر می خواهید همسرتان به  با  آرام و دل نشین  از زندگی  و 
پیری زودرس، سرد مزاجی، جذب به مرد بیگانه و... دچار نشود، به او محبت 
کنید؛ زیرا بی توجهی شما باعث فشار روحی می شود و فشار روحی به کاهش 
احتمال  و  می انجامد  همسر  در  سردمزاجی  درنتیجه  و  جنسی  هورمون های 
انحرافات جنسی را در او ایجاد می کند؛ پس سعی کنید این نیاز روحی همسر 

خود را همیشه و به موقع پاسخ بگویید.
واژگان  شنیدن  به  بار  سه  حداقل  روز،  درطول  زنان  باشید  داشته  به یاد 

محبت آمیز شما نیاز دارند.

1 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(،  کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص555 ، حدیث ۴908.
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2.2. اظهار محبت رفتاری

با وجود اهمیت بیان جمله ها و واژگان محبت آمیز، نباید تصور کنید تمام نیازهای 
محبت  اظهار  درواقع،  است.  شده  خالصه  عبارت ّها  این  در  همسرتان  روحی 
کالمی، نیاز زنان به محبت های رفتاری را برطرف نخواهد کرد و همچنین اظهار 

محبت رفتاری، جایگزین گفت وگوهای عاشقانه نخواهد شد.
در  آنان  زحمت های  و  فداکاری ها  که  است  این  مردان  برخی  اشتباه  گمان 
طرف  در  و  می شود  دارم«  »دوستت  گفتن  جایگزین  خانواده،  نیازهای  تأمین 
مقابل، برخی مردان تصور می کنند با گفتن چند جمله و واژۀ زیبا، می توانند برای 
همیشه همسر خود را خشنود سازند. پس اگر حقیقتًا خواهان داشتن زندگی 
آرام و همسری خشنود هستید، راهکارهای زیر را در زندگی خود عملی سازید.

2. 2. 1. هم نشینی با همسر

با  معمواًل  است.  باهم بودن  و  هم نشینی  محبت،  اظهار  اساسی  لوازم  از  یکی 
کاهش حضور فیزیکی و حذف هم نشینی ها، محبت ها نیز روبه کاهش می گذارد. 
همان طور که در ضرب المثل ها می خوانیم: »از دل برود، هر آن که از دیده برفت.«
پس برای حضور و  بودن با همسر و فرزندان خود اهمیت قائل شوید و بخشی از 
وقت روزانۀ خود را برای بودن با آنان صرف کنید. دین اسالم به عنوان کامل ترین 
و آخرین برنامۀ جامع خداوند برای زندگی سعادتمندانۀ انسان ها، بر هم نشینی 
مرد با خانوادۀ خود تأکید خاصی می کند. رسول خداa می فرمایند: »نشستن 
مرد در کنار خانواده اش، نزد خداوند متعال، دوست داشتنی تر از اعتکاف در این 

مسجد من است.«1
همسر،  با  هم نشینی  به   aاسالم اکرم  پیامبر  تأکیدهای  این  دلیل  درواقع 

تحکیم  ری شهری،  محمدی  )محمد  َهذا«  َمْسِجِدی   ِفی   اْعِتکاٍف   ِمِن   َتعاَلی  اللِه  ِإَلی  َحبُّ 
َ
أ ِعیاِلِه  ِعْنَد  اْلَمْرِء  »ُجُلوُس   . 1

ص1۲۲(.  ج۲،  النواظر،  نزهة  و  الخواطر  تنبیه  مسعودبن عیسی بن  ورام بن أبی فراس،  ص۲30؛  حدیث،  و  قرآن  نگاه  از  خانواده 
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آگاهی ایشان از ساختار درونی زن و مرد است. ایشان به خوبی نیاز زن به حضور 
جبران ناپذیر  خسارت های  از  هرکس،  از  بیش  و  می دانند  را  شوهر  همراهی  و 
نبودن شوهر، بر سالمت خانواده آگاه هستند. به دلیل همین شناخت عمیق 
خالق از مخلوقات است که اسالم دستورهای فراوانی برای تحکیم بنیان خانواده 
صادر فرموده است؛ زیرا می داند بقا و پویایی جامعه به سالمت خانواده وابسته 
از  از خانه،  است. به همین دلیل است که حضور غیرضروری مردان در بیرون 
پایان مشغله های  از  این است که پس  بر  توصیه  و  نیست  منظر اسالم مطلوب 
روزانه و تأمین معاش و انجام فرایض دینی، به کانون پر مهر خانواده بازگردند؛ 
ازاین روست که پیامبر اکرمa سفارش کرده اند: »هرگاه یکی از شما حج خود 
کار،  این  زیرا  بربندد؛  سفر  بار  خانواده اش  به سوی  زودتر  باید  آورد،  به جای  را 

پاداش او را بزرگ تر می کند.«1

2. 2. 2. غذاخوردن با همسر و فرزندان

می شود،  واقع  مغفول  به راحتی  گاه  که  هم نشینی  مهم  مصداق های  از  یکی 
غذاخوردن با همسر و فرزندان در کنار یک سفره، با محبت و عشق است. بسیاری 
فراموش  را  کنار خانواده  در  اهمیت حضور  کاری،  به علت مشغله های  مردان  از 
هستند  مجبور  خود  شغلی  مسائل  به سبب  افراد  برخی  گاهی  البته  کرده اند. 
یا  ناهار را در محیط کار باشند یا چند روزی را در مأموریت کاری سپری کنند، 
ممکن است گاهی برای شرکت در میهمانی دوستانه ای، از غذاخوردن با همسر 
و فرزندان محروم شوند؛ اما آنان باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا حد ممکن 
و در وضعیت عادی، در کنار خانواده غذا بخورند و نه درحال تماشای تلویزیون و 
اخبار. این کار به صمیمیت و مهربانی بین اعضای خانواده خواهد افزود و در این 

محیط، فرزندانی سالم و با شخصیت تکریم شده تربیت خواهند شد.
1 . محمد محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۲30، حدیث 3۴5.
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 aبه همین دلیل است که از وجود نازنین برگزیدۀ دوران ها، محمد مصطفی
روایت شده است: 

دارد.  دوست  نیز  را  فرزندانش  و  زن  و  دوست  دارد  را  مؤمن  خداوند 
و  زن  با  مرد  ببیند  که  است  آن  متعال،  خدای  نزد  چیز  محبوب ترین 
فرزندانش سر یک سفره غذا می خورند. سپس هرگاه به آن سفره گرد هم 
آیند، با نظر رحمت به ایشان می نگرد و پس از آنکه از جای خود پراکنده 

شوند، آنان را می آمرزد.1

2. 2. 3. دست دادن با همسر و نگاه محبت آمیز به او

طبق تحقیقات آلبرت محرابیان۲ در دانشگاه کالیفرنیا3 مشخص شده است در 
هر ارتباط، 7درصد از انتقال مفاهیم به عهدۀ واژگان و 38درصد مفاهیم را لحن 
پس  است.  بدن  زبان  به عهدۀ  نیز  آن  و 55درصد  می کند  منتقل  کالم  آهنگ  و 
شماست.  رفتاری  حاالت  عهدۀ  بر  مفاهیم  و  اطالعات  انتقال  حجم  بیشترین 
این مطلب، اهمیت زبان بدن را در ارتباطات عاطفی مشخص می کند. معمواًل 
خانم ها زبان بدن را بسیار بهتر از آقایان درک می کنند. به همین دلیل است که 
در تعالیم زیبا و ارزشمند دین اسالم و در کلمات پیامبر رحمت و محبت، حضرت 
محمد مصطفیa، به این نکات تأکید فراوانی شده است: »هرگاه بنده به چهرۀ 
همسرش و همسرش به چهرۀ او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهرآمیز می نگرد 
و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از بین انگشتان آنان فرومی ریزد.«۴

1 .  محمد محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۲30.
2 . Albert Mehrabian
3 . University of California, Los Angeles )UCLA(

.bاز پدرانش A4 . زیدبن علی، مسند زید بن علی، ص30۲، به نقل از امام سجاد
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2. 2. 4. هدیه دادن

هدیه دادن نیز یکی از راهکارهای جلب محبت و افزایش رضایت مندی در زندگی 
مشترک است؛ به خصوص اگر این هدیه همراه با سخنان محبت آمیز شفاهی یا 
کتبی باشد. برای تأثیرگذاری بیشتر هدیه، سعی کنید به ویژگی های شخصیتی 
همسر خود توجه کنید. اگر همسر شما بصری است و بیشترین توجه او به تصاویر 
زیبا و دل نشین است، سعی کنید ظاهر هدیۀ خود را زیباتر کنید و به بسته بندی 

زیبای آن اهمیت دهید.
اگر ویژگی های سمعی در همسر شما نمود بیشتری دارد و تأثیر واژگان زیبا و 
دل نشین در او بیشتر است، حتمًا سعی کنید در هنگام تقدیم هدیه، جمله ای 
زیبا و دل نشین را مطرح کنید. اگر صفات لمسی همسر شما غالب است، هنگام 
تقدیم هدیه، سعی کنید او را در آغوش بگیرید تا خاطرۀ این هدیۀ شما تا ابد 
در ذهن او باقی بماند. به یاد داشته باشید هدیه نماد محبت و اهمیت داشتن 
در  زیادی  بسیار  تأثیرات  نیز  هدیه ها  کوچک ترین  پس  شماست.  برای  همسر 
قلب و جان همسر شما خواهد گذاشت. پیامبر اکرمa فرمودند: »هدیه دادن، 

دوستی و محبت را به ارمغان می آورد.«1

2. 2. 5. سوغات آوردن

یکی از روش های زیبای هدیه دادن، تقدیم سوغات است. نگران هزینه های ناشی 
از هدیه یا سوغاتی نباشید! اصاًل الزم نیست برای تأمین هدیه و سوغاتی، خود را 
به سختی بیندازید؛ بلکه کافی است با خرید حتی یک شاخه گل یا به تعبیر پیامبر، 
حتی یک تکه سنگ، به همسر و فرزندان خود اعالم کنید که آن ها را دوست دارید 
و در سفر به یاد آنان بوده اید. پیامبرa دراین باره می فرمایند: »هنگامی که یکی 
از شما به سفر می رود و بعد به سوی خانواده اش برمی گردد، به آنان هدیه ای بدهد 

َة«  )محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج7۴، ص166(. ُة ُتوِرُث الَمَودَّ 1 . »الَهِدیَّ
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و برایشان سوغاتی بیاورد؛ اگرچه تکه سنگی باشد.«1

2. 2. 6. نامه نگاری

یکی از روش های آسان و کم هزینه و صدالبته بسیار تأثیرگذار در ابراز محبت به 
به  شیوه های  دارد  همسر شما دوست  است.  عاشقانه  نامه های  نوشتن  همسر، 
کتبی،  به صورت  محبت  از  بهره مندی  شود.  بهره مند  شما  محبت  از  متفاوت 
ماندگاری زیادی در عاطفۀ او دارد و شیرینی وصف ناپذیری را در وجود او به ارمغان 
می آورد. حتمًا سعی کنید در فرصت های مختلف، برگه هایی پر از عشق و صمیمیت 

را به او تقدیم کنید تا شاهد آثار فراوان این کار در زندگی خود باشید.
دقت کنید اینجا هم اصل کار بسیار مهم تر از حواشی آن است؛ یعنی حتی 
یک عبارت »دوستت دارم« بر روی یک برگۀ سفید کوچک که در کنار وسایل او 
قرار بگیرد، تأثیرات شگرفی خواهد گذاشت. بدیهی است که نامه های طوالنی تر و 

عاشقانه تر با انتخاب برگه های زیبا آثار جالب تری خواهد گذاشت.

2. 2. 7. پیامک های عاشقانه

شکل ساده تر نامه نگاری، ارسال پیام های محبت آمیز است. هر چند روز یک بار، 
یک پیام کوچک، اما پر مهر را برای همسرتان بفرستید تا قلب او همیشه ماالمال 
از عشق و محبِت شما باشد. به یاد داشته باشید عشق و محبت بزرگ ترین سرمایۀ 
همسر شماست. پس با نامه های زیبا و پیام های دل نشین، احساس خوشبختی و 

رضایت را به او هدیه دهید.

یک نمونۀ تاریخی از نامه ها و پیام های عاشقانه
امام خمینیwدر سال 131۲ عازم سفر حج شدند و در بین راه، نامۀ عاشقانه ای 

ْهِلِه َفْلُیْهِدِهْم َو ْلُیْطِرْفُهْم َو َلْو ِحجاَرًة« )محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، 
َ
َحُدُکْم ِإَلی َسَفٍر ُثمَّ َقِدَم َعَلی أ

َ
1 . »ِإذا َخَرَج أ

ج73، ص۲83(.
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برای همسرشان نوشتند که نمونۀ جالبی از متنی عاشقانه از شخصیتی تأثیرگذار 
به همسر خویش است. بخشی از متن نامه به شرح زیر است:

تصدقت شوم. الهی قربانت بروم. در این مدت که مبتالی به جدایی از آن 
نور چشم عزیز و قّوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در 

آیینۀ قلبم منقوش است.
عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سالمت و خوش در پناه خودش حفظ 
کند. ]حاِل[ من با هر شدتی باشد می گذرد؛ ولی بحمدالله تاکنون هرچه 
پیش آمد، خوش بوده و االن در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتًا جای 
شما خالی است. فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظرۀ خوش دارد. 
صد حیف که محبوب عزیزم همراهم نیست که این منظرۀ عالی به  دل 

بچسبد...! ایام عمر و عزت مستدام.
تصدقت، قربانت، روح الله1

2. 2. 8. کمک به همسر در کارهای خانه

و  عالقه  و  عشق  نشان دهندۀ  خانه  کارهای  در  خود  همسر  به  مرد  کمک کردن 
به  بیشتری  تعهد  از شما  زندگی است. همسر شما هرچقدر  به  او  اهمیت دادن 
مسائل خانه و خانواده مشاهده کند، به زندگی دلگرم تر خواهد شد و با آسودگی 
بیشتر و شوق دوچندان، به زندگی با شما ادامه خواهد داد. درصورتی که وظیفۀ 
تأمین اقتصاد خانواده فقط بر عهدۀ شماست و همسر شما خانه دار است، سعی 
کنید گاه وبیگاه در امور منزل کمک کنید تا به این شکل، قدرشناسی خود را از 

زحمات همسرتان نشان دهید.
اگر تأمین اقتصاد خانه بر عهدۀ هردو نفر شماست، الزم است کمک های شما 

1 . روح الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام، ج1، ص۲.
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در امور منزل بیشتر شود و نظم خاصی به خود بگیرد. در این حالت همسرتان 
همانند شما در محیط جامعه مشغول به  کار است و با خستگی جسمی به خانه 
را  جسمی  او  توان  شما  که  معناست  این  به  او  برای  شما  کمک نکردن  می آید. 
درک نمی کنید. به یاد داشته باشید همسر شما از لحاظ جسمی، ظرافت های 
بیشتری دارد و باید مراقبت های شما از او بیشتر باشد. این همان توصیۀ نورانی 
موالی متقیان، امیرالمؤمنینA خطاب به مردان است. ایشان فرموده اند: »َو 
ِبَقْهَرماَنٍة«1  َلْیَسْت  َرْیحاَنٌة  َة 

َ
اْلَمْرأ َنْفَسها  َفِإنَّ  ما جاَوَز  ْمِرها 

َ
أ ِمْن  َة 

َ
اْلَمْرأ ِک  ُتَملِّ ال 

)به زن، بیش از کارهای خودش را وامگذار؛ زیرا او همچون شاخه گل است، نه 
کارگزار و پیشکار.(

از فرمایش های  به نکته ای  این فرمایش امامA، اشاره می کنم  در توضیح 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(:

در داخل خانواده هم، ازنظر اسالم مرد مؤظف است که زن را مانند گلی 
مربوط  این  است.(  گل  )زن  َرْیحاَنٌة«  َة 

َ
ْلَمْرأ

َ
»أ می فرماید:  کند.  مراقبت 

گوناگون  مبارزات  و  علم  تحصیل  و  اجتماعی  و  سیاسی  میدان های  به 
َة 

َ
ْلَمْرأ

َ
اجتماعی و سیاسی نیست؛ این مربوط به داخل خانواده است. »أ

َرْیحاَنٌة و َلْیَسْت ِبَقْهَرماَنٍة« این چشم و دید خطابینی را که گمان می کرد 
بیان  این  با  پیغمبر  است،  خدمات  انجام  به  موظف  خانه  داخل  در  زن 
با  را مراقبت کرد.  او  باید  نکوهیده کرده است. زن مانند گلی است که 
نگاه  و جسمی  لطافت های روحی  دارای  این موجود  به  باید  این چشم 
کرد. این نظر اسالم است. هم خصوصیت زنانگی زن که همۀ احساسات 
شده  حفظ  است،  زنانگی  خصوصیت  این  براساس  او  خواست های  و 
است: بر او تحمیل نشده است. از او خواسته نشده است که درحالی که 

1 . محمدبن حسین شریف الرضی، نهج البالغه ، ترجمۀ محمد دشتی، ص537، نامۀ 31.
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زن است، مثل مرد فکر کند، مثل مرد کار کند، مثل مرد بخواهد؛ یعنی 
همۀ  محور  و  فطری  و  طبیعی  خصوصیت  یک  که  زن بودن  خصوصیت 
احساسات و تالش های زنانه است، در دید اسالمی حفظ شده ]است[. 
هم درعین حال، میدان علم، میدان معنویت، میدان تقوا، میدان سیاسی 
بر روی او باز شده است و او، هم به کسب علم تشویق شده است، هم 
به حضور در میدان های گوناگون اجتماعی و سیاسی. آن وقت در داخل 
خانواده هم به مرد گفته اند که حق تکلیف، تحمیل، زیاده روی، اعمال 

قدرت های جاهالنه و غیرقانونی ندارد. این، آن نگاه اسالمی است.1
پس همیشه مراقب باشید کارهای منزل را در حد توان همسر خود تنظیم کنید و 
هنگامی که کار به گونه ای سخت می شود که ممکن است به لطافت های جسمی 
 و روحی او آسیب رساند، نهایت مراقبت و دقت را به خرج دهید و کمک حال او 
 ،aباشید. به همین سبب است که در فرمایشی گران سنگ، نبی مکرم اسالم
به پاداش های بزرگی برای یاری رساندن به همسر اشاره می فرمایند: »هرکس از 
سه کار تکبر نورزد، مؤمن حقیقی است: خدمت به خانواده و نشستن با فقرا و 
غذاخوردن با خدمتکارش. این کارها از نشانۀ مؤمنانی است که خداوند در کتابش 

آنان را مؤمنان حقیقی دانسته است۲.«3

2. 2. 9. احترام به عالقه و سلیقۀ همسر

روش دیگر اظهار محبت، احترام به سلیقه و عالقۀ همسر است. همان طور که قباًل 
گفتم، معنای تفاهم، نبود تفاوت نیست؛ بلکه شناسایی تفاوت ها و درک متقابل 
یافت نمی شود  نفری  این است که هیچ دو  تفاهم است. حقیقت  آن ها سازندۀ 

1 . بیانات در دیدار با گروه زیادی از بانوان، 30شهریور1379.
2 . نک:انفال، ۴.

3 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، ج1، ص155، حدیث 77۴؛ محمد محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از 
نگاه قرآن و حدیث، ص۲۲0.
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که سلیقه های کاماًل مشابه داشته باشند. ممکن است شما رنگ زرد را دوست 
داشته باشید و همسر شما آبی را. ممکن است شما چلوکباب را ترجیح بدهید 
با نمک!  او  و  کنید  با شکر میل  را  را. ممکن است شما حلیم  قورمه سبزی  او  و 
ممکن است شما دوست داشته باشید وسایل تزئینی منزل کوچک باشد، اما او به 
وسایل بزرگ با رنگ های متنوع عالقه داشته باشد. وجود این تفاوت ها در دو نفر 
بسیار طبیعی است. فقط مهم این است که باور کنید هیچ کدام از این سلیقه ها 
بر دیگری برتری ندارد و هیچ مالکی برای تعیین برتر بودن یکی بر دیگری وجود 
ندارد. پس به سلیقۀ طرف مقابل خود احترام بگذارید و از تمسخر او بپرهیزید و به 

او همان گونه که هست، احترام بگذارید.

2.2.01. ترجیح و تقدم سلیقۀ همسر

برای اظهار محبت بیشتر به همسرتان، سعی کنید تا حد امکان، سلیقۀ او را بر 
سلیقۀ خود مقدم کنید. این ترجیح سلیقه های همسر، نشان دهندۀ محبت قلبی 
شما به او خواهد بود. البته الزم نیست خود را در زندگی مشترک نادیده بگیرید؛ 
بلکه تا حد امکان و تا جایی که این ترجیح، آسیب جدی برای شما ندارد، سلیقۀ 
او را ترجیح دهید. فرض کنید قرار است برای تفریح و رفع خستگی به مسافرت 
بروید. شما دوست دارید به جزیرۀ کیش سفر کنید؛ اما او دوست دارد به قشم 
برود. به یاد داشته باشید هدف شما از سفر، تفریح و لذت بردن از زمان خود بوده 
است. پس حقیقتًا فرقی نمی کند به کدام یک از این نقاط سفر کنید؛ ولی چه بهتر 

که سلیقۀ او را ترجیح دهید و خوشی سفر را دوچندان کنید.

نگران نباشید! 
فکر نکنید در این صورت مجبور خواهید بود تا آخر عمر از خواستۀ خود چشم پوشی 
کنید. بدون شک همسر شما نیز پس از مشاهدۀ چند بار ازخودگذشتگی شما، 
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سعی خواهد کرد سلیقۀ شما را به میل خود ترجیح دهد. در این صورت است که 
طعم شیرین زندگی را به معنای واقعی خواهید چشید.

2. 2. 11. ارتباط با خانوادۀ همسر
برای خانم ها بسیار مهم است که روابط سالم و دوستانه بین شما و خانوادۀ خود را 
مشاهده کنند. به طورکلی، زنان رابطه گرا و مردان هدف گرا هستند. به دلیل همین 
میل به ارتباط در خانم ها، آن ها عالقه دارند با ازدواج، تعداد روابط خود را افزایش 
دهند؛ نه اینکه روابط قبلی را نیز در خطر ببینند. پس سعی کنید تا حد امکان و 
در چارچوب های مشخص و به دور از افراط و تفریط، با خانوادۀ همسر خود ارتباط 

محترمانه و شایسته ای برقرار کنید.

2. 2. 21. تقویم محبت

یکی از نکات مهم برای خانم ها که معمواًل  آقایان آن را نادیده می گیرند، توجه به 
تاریخ  اتفاقات مهم زندگی مشترک است. آقایانی که تاریخ تولد همسر خود یا تاریخ 
سالگرد ازدواج خود را از یاد می برند، نباید برای داشتن رابطۀ عاشقانه با همسر 
خود توقع زیادی داشته باشند. به یادداشتن این روزها و بزرگداشت آن ها با خرید 
هدیه ای کوچک، حتی یک شاخه  گل، این پیام را به همسر شما می رساند که 
آن قدر برای شما ارزشمند است که تک تک دقایق زندگی با او را در ذهن خود ثبت 
کرده اید. گاهی حتی یادآوری برخی اتفاقات به ظاهر کوچک، بر رابطۀ عاطفی 
شما با همسرتان تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. کافی است به او بگویید: »می دانی 
امروز چه روزی است؟ امروز سالگرد اولین روزی است که باهم برای قدم زدن به 

پارک رفتیم!«
این یادآوری ها، لذت و نشاط خاصی را در دل و جان همسر شما به وجود خواهد 

آورد که به شادمانی و شیرین تر شدن زندگی شما منجر خواهد شد.
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2. 2. 31. انجام دادن کارهایی مخصوص همسر

اظهار  برای  ویژه  کاری  انجام دادن  همسر،  قلب  تسخیر  شاه کلیدهای  از  یکی 
محبت به همسر است. این ترفند برای افزایش عشق و عالقۀ همسر شما، بسیار 
اثرگذار است. سعی کنید کار ویژه ای که دل پسند همسر شماست، فقط و فقط 
به قصد خشنودی او انجام دهید و به او اعالم کنید قصد شما فقط خشنودی و 
خندۀ او بوده است. الزم نیست این کار بسیار عجیب و غریب باشد یا هزینۀ زیادی 
برای شما در پی باشد. تنها نکته این است که آن کار را او دوست داشته باشد و 

فقط برای او باشد.
یا  بپوشید  را  لباس  از  دارد مدل خاصی  اگر همسر شما دوست  مثال،  برای 
مشخص  مناسبتی  در  دهید،  انجام  دیگر  به شکلی  را  خود  ظاهر  و  مو  اصالح 
می توانید این کار را برای او انجام دهید؛ به شرط اینکه این کار شأن و احترام 
اجتماعی شما را حفظ کند، یا می توانید این کار را فقط در منزل انجام دهید. 
صورت  این  در  دارد؛  عالقه  خاصی  غذای  به  شما  همسر  اینکه  دیگر  مثال 
می توانید با دعوت از او به یک رستوران و یک قرار مالقات، او را شگفت زده کنید. 
ویژۀ  توجه  اصل  بلکه  نیست؛  مهم  انجام شده  کار  حجم  می کنم  تأکید  هم  باز 
و  با قرار دادن یک شکالت کوچک  شما، زیبا و دل نشین است. این خشنودی 
دلخواه او در کیفش نیز به دست می آید. شادمان ساختن همسر، عالوه بر تقویت 
ارتباط زناشویی، رضایت الهی را نیز برای شما به دنبال خواهد داشت؛ لذا پیامبر 
رحمتa در کالمی  زیبا خطاب به مردم می فرمایند: »هرکس خانواده اش را 
برایش  قیامت  روز  تا  که  می آفریند  مخلوقی  شادی،  آن  از  خداوند  سازد،  شاد 

طلب آمرزش کند.«1

1 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، ج16، ص379، حدیث ۴۴995؛ محمد محمدی ری شهری، تحکیم خانواده 
از نگاه قرآن و حدیث، ص۲۲6.
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بانوان؛ مایۀ آرامش
عشق این هدیۀ ارزشمند الهی، آتشی است که در جان و دل زن و مرد، شور و 
نشاط به پا می کند و موجب گرمابخشی به زندگی می شود؛ اما اگر این آتش مغفول 
واقع شود، از رونق آن کاسته می شود و روبه  زوال و سردی خواهد گذاشت. درطول 
زندگی مشترک، زن و شوهر باید با رعایت اصول مهرورزی، دم به دم به حرارت این 
آتش بیفزایند و شور و شوق زندگی خود را افزایش دهند. درغیر این صورت، آتش 
عشق روبه سردی می نهد و شیرینی زندگی را از بین خواهد برد. در این بخش به 
شاه کلیدهای خوشبختی اشاره خواهم کرد که بانوان می توانند به کمک آن ها، به 

زندگی خود گرما بخشند.

1. خوش اخالقی
که  باشیم  داشته  ارتباط  کسانی  با  داریم  دوست  ما  همۀ  اجتماعی،  روابط  در 
اخالقی شایسته داشته باشند. هیچ کس از بداخالقی و پرخاشگری و توهین به 
دیگران لذت نبرده است و نمی برد. پس برای جلب محبت هرچه بیشتر در محیط 
خانواده، باید سعی کنید با اخالقی شایسته، در کمال ادب و احترام و مدارا رفتار 
کنید و از بد اخالقی و پرخاشگری بپرهیزید. امام صادقA در پاسخ به پرسشی 
خاَک 

َ
از معنای حسن خلق، فرمودند: »ُتِلیُن َجناَحَک َو ُتِطیُب َکالَمَک َو َتْلَقی أ

ِبِبْشٍر َحَسٍن.«1 )حسن خلق این است که نرم خو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و 
مؤدبانه باشد و با برادرت با خوش رویی برخورد کنی.(

می تواند  خلق  ُحسن  و  محبت  به اندازۀ  چیزی  کمتر  که  است  این  واقعیت 
دلیل  همین  به  دهد.  افزایش  را  دوستی ها  و  کند  عالقه مند  شما  به  را  دیگران 
نیز  به دیگران  و  بود  آراسته  زیباترین مکارم اخالق  به   aپیامبر اکرم است که 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص103، حدیث ۴.
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ة« 1  توصیه فرموده اند اخالق خود را شایسته کنند: » ُحْسُن  اْلُخُلِق  ُیْثِبُت  اْلَمَودَّ
)حسن خلق رشتۀ دوستی را استوار می کند.(

پس برای آباد شدن خانه هایتان و گرمابخشی به زندگی، اخالق خود را نیکو 
یاَر َو َیِزیداِن  ْلِبرُّ َو ُحْسُن اْلُخُلِق َیْعُمراِن  الدِّ

َ
کنید؛ زیرا امام صادقA فرمودند: »أ

ْعماِر« )نیکی کردن و خوش خویی، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.(۲
َ
ِفی اْل

گاهی، برخی خانم ها یا آقایان به گمان خود، از بداخالقی برای اصالح طرف 
مقابل و یادآوری نکات ضروری زندگی استفاده می کنند؛ برای مثال، هنگامی که 
می بینند همسرشان در بازگشت از محیط کار، بی توجه به زحمات آنان، لباس ها 
و وسایل خود را سر راه و روی مبل رها می کنند، از کوره درمی روند و با عصبانیت 
باشید:  باور داشته  باید  را متوجه خطای رفتاری خود کنند.  او  سعی می کنند 
ندارد. وجود  دیگران  در  مثبت  تغییر  ایجاد  امکان  بداخالقی،  و  عصبانیت  با 
در این مواقع بهتر است در زمان مناسب و با اخالقی شایسته، این رفتارهای 
اشتباه را به همسر خود تذکر دهید تا بیشترین تأثیر را بر او بگذارید. امیر ملک 
والیت، موال علیA در کالمی  زیبا، سه عامل جلب محبت را این چنین معرفی 
واُضُع«3  التَّ َو  ْفِق  الرِّ ُحْسُن  َو  اْلُخُلِق  ُحْسُن  َة  اْلَمَحبَّ ُیوِجْبَن  »َثالٌث  می فرمایند: 
)سه خصلت موجب جلب محبت می شود: خوش اخالقی و مالیمت و فروتنی.(

2. احترام
یکی دیگر از اصول اساسی محبت و ارکان اصلی تقویت ارتباطات در اجتماع، 
و  ارتباط سالمی، حفظ احترام است  حفظ احترام متقابل است. خط قرمز هر 
هنگامی که احترام در هر جمع یا گروه یا خانواده از میان برود، بازگشت آرامش 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج7۴، ص1۴8، حدیث 71.
2 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص100، حدیث 8.

3 . عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم،  ص33۲، حدیث ۲7.
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ضعیف  بسیار  نیز  آن  بقای  احتمال  و  بود  خواهد  سخت  بسیار  خانواده  آن  به 
خواهد شد. درواقع، احترام، نیاز تمامی  انسان ها در هر سن و جایگاهی است. 
یا از دریافت احترام و محبت،  هیچ انسانی از بی احترامی  خوش حال نمی شود 
که  انسان هاست  اساسی  نیاز  دو  محبت  و  احترام  درواقع،  نمی شود.  ناخشنود 

همانند نیازهای فیزیولوژیک، مانند آب و هوا، برای آنان ضروری است.
ویژگی  دارد،  اهمیت  اجتماعی  ارتباطات  تقویت  در  احترام  اینکه  عالوه بر 
بی تردید  پس  می شود.  محبت  افزایش  موجب  نیز  خود  که  است  این  دیگرش 
ارکان اساسی خوشبختی و سعادت در خانواده، حفظ احترام متقابل  از  یکی 
را  آن  حفظ  بنای  و  هستید  قائل  ارزش  خود  خانوادۀ  برای  واقعًا  اگر  است. 
اگر  نکنید.  بی احترامی   او  به  و  نشکنید  را  خود  همسر  حرمت  هیچ گاه  دارید، 
به ازدواج هایی که به طالق منجر شده است، نگاهی بیندازید و آن ها را بررسی 
احترام  طالق،  از  قبل  ماه های  و  روزها  در  آن ها  روابط  در  دید  خواهید  کنید، 
جایگاهی نداشته و زن و مرد به راحتی به یکدیگر توهین کرده اند. به همین دلیل 
است که در آموزه های دینی، بر حفظ احترام، به ویژه در زندگی مشترک، تأکید 

بسیار زیادی شده است.
شما با احترام گذاشتن به طرف مقابل، شخصیت او را گرامی  داشته و او را تکریم 
کرده اید و هیچ شخصیت تکریم شده و محترمی  حاضر به انجام دادن رفتارهای 
زشت نخواهد بود. به قطع، خود شما هم تجربه کرده اید در محیط هایی که بیشتر 
از احترام دیگران برخوردار هستید، بر رفتار خود بیشتر مراقب خواهید بود. به 
همین دلیل است که در تعلیمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارتb، تأکید 
به شدت  دیگران  کردن  خفیف   و  خوار  از  و  شده  دیگران  به  احترام  به  فراوانی 
نهی شده است؛ تاجایی که بی حرمتی به انسان ها را در حکم جنگ با خداوند 
دانسته اند. امام صادقA فرمودند: »خداوند عزوجل می فرماید: ’هرکس بندۀ 



93

مؤمن مرا خوار کند، باید به من اعالم جنگ کند.‘«1
پس به یاد داشته باشید به هیچ وجه، برای اصالح همسر و فرزند و حتی برای 
تذکر دادن زشت ترین رفتارها نیز بی احترامی  نکنید و کرامت نفس آنان را حفظ 
کنید؛ زیرا از موالنا امیرالمؤمنین علیA روایت کرده اند: »هر که برای نفس 

خود احترام قائل باشد، آن را با معصیت خوار نمی کند.«۲
از  همسرتان  به  شما  احترام گذاری  که  دهیم  تذکر  ویژه  به طور  است  الزم 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا اواًل به طور معمول، مردان از همسران 
خود سن بیشتری دارند و از آن مهم تر اینکه مردان به علت ساختار روحی خاص 
تا بتوانند از  خود، به شدت نیازمند هستند که احترام و اقتدارشان حفظ شود 
زندگی با شما لذت ببرند. پس همیشه و در هر حالتی، حتی در هنگامی که حق 

با شما و اشتباه از همسرتان است، احترامش را حفظ کنید.
بماند،  پابرجا  شما  خانوادۀ  می خواهید  و  دارید  دوست  را  خود  زندگی  اگر 
این  به احترام گذاری طرف مقابل وابسته نکنید. شاید  را  احترام گذاشتن خود 
پاسِخ  در  هم  شما  اگر  بدانید  اما  باشد؛  یک جانبه  و  سخت  شما  به نظر  سخن 
اصالح  به  امیدی  هیچ  دیگر  کنید،  حرمت شکنی  مقابل،  بی احترامی  طرف 
خانواده و چشیدن طعم خوشبختی وجود نخواهد داشت. پس اگر برای خود 
باشید خدای  به یاد داشته  و  کنید  را حفظ  احترام همسر  قائل هستید،  ارزش 
حکیم و مهربان، شاهد اعمال شماست و پاداش صبر شما را به بهترین شکل 
ممکن خواهد داد. موالی متقیان، علیA خطاب به تمام زنان و مردان عالم 
مرد،  جهاد  است.  کرده  واجب  زنان  و  مردان  بر  را  جهاد  »خداوند  فرمودند: 
بخشیدن مال و جان خویش است تا آنکه در راه خدا کشته شود و جهاد زن، این 

1 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص۲8۴، حدیث 1.

2 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص۲8۴، حدیث 1.
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است که در برابر آزار شوهرش و غیرت او صبر کند.«1
3. فروتنی

یکی دیگر از شاه کلیدهای خوشبختی در زندگی، داشتن روحیۀ فروتنی است. 
به طورکلی انسان ها به ارتباط با افراد متکبر و ازخودراضی، عالقه و محبتی ندارند. 
تکبر در انسان، موجب می شود جایگاه دیگران را نادیده بگیرد و برای آنان ارزشی 
قائل نباشد. در این صورت است که اجازۀ بسیاری از خطاها را به خود می دهد و 
زندگی را بر خود و دیگران تلخ می کند. درواقع، تکبر ریشۀ بسیاری از صفات رذیله 
و اخالقیات ناپسند است که به دوری انسان ها از یکدیگر منجر می شود. ریشۀ 
بسیاری دیگر از خطاهای موجود مثل بی احترامی  به طرف مقابل، صدازدن با 
القاب زشت، تمسخر، حسادت ورزی و در ارتباطات، تکبر درونی انسان است. به 
همین سبب است که پیامبر رحمتa تکبر را عامل دوری انسان ها از یکدیگر 

معرفی فرموده اند: »منفورترین مردمان، شخص متکبر است.«۲
باتوجه به اینکه بنیان خانواده بر محبت و صمیمیت بنا نهاده شده، داشتن 
بسیار  مرد  و  زن  باید  لذا  است؛  ناپسندتر  و  زشت تر  بسیار  آن  در  تکبر  و  غرور 
مراقب باشند از رفتارهایی که شائبۀ غرور و خودبرتربینی دارد، اجتناب کنند. 
بسیار  دارند،  خود  شوهر  از  برتری  اجتماعی  یا  علمی   سطح  که  خانم هایی 
باعث شود  که  از جانب زن  رفتاری  این صورت کوچک ترین  در  باشند.  مراقب 
زناشویی  زندگی  به  دارد، آسیب جدی  را  او  همسرش گمان کند قصد تخریب 
آنان وارد خواهد کرد. حتی اگر در بعضی مواقع متوجه شود همسرش تصمیم 
اشتباهی گرفته است و به مشاوره و راهنمایی او نیاز دارد، نباید سعی کند به طور 
مستقیم او را از خطایش آگاه کند؛ بلکه باید درنهایت ظرافت  و احترام، به آرامی 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص9، حدیث 1؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1۴، ص111، 
حدیث 9؛ محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۴39، حدیث ۴516.

2 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج73، ص۲31، حدیث ۲3.
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 و با روش های غیرمستقیم، او را متوجه خطایش کند. در این صورت است که 
احتمال اثرگذاری سخن زن افزایش خواهد یافت و از همه مهم تر، کانون گرم 

خانواده حفظ خواهد شد.

4. وفاداری
یکی دیگر از مؤلفه های اساسی خوشبختی، وفاداری در خانواده است. برای بقای 
زندگی مشترک، الزم است زن و شوهر، هردو به زندگی خود وفادار باشند. اساسًا 
وفاداری یکی از نشانه های مؤمنان است و خداوند متعال فرمان داده است که به 
ْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد کاَن َمْسُئواًلM3 )و به 

َ
عهدها و قرارهای خود پایبند باشید: Nَو أ

پیمان وفا کنید؛ زیرا که پیمان مورد سؤال قرار می گیرد.(
طبق این آیۀ شریفه همۀ انسان ها در برابر قول و پیمان خود مسئول هستند 
و باید در برابر این پیمان ها در روز قیامت پاسخ گو باشند. حال سؤال این است: 
چه عهدی بااهمیت تر از پیمان زندگی مشترک وجود دارد؟ هنگامی که دختر و 
پسر تصمیم می گیرند ازدواج کنند و زندگی مشترک را آغاز می کنند، با یکدگیر 
یاور  و  یار  در سختی ها  و  بوده  یکدیگر  پایان عمر همراه  تا  که  پیمان می بندند 
هم باشند و تمام تالش خود را برای حفظ خانواده و جلب رضایت طرف مقابل 

به کار گیرند.
پس چه اتفاقی می افتد که با گذشتن مدت زمانی از آغاز زندگی، بی وفایی ها 
به تدریج آغاز می شود و زن و شوهر هرکدام به گونه ای زندگی می کنند که گویی 

هیچ پیمانی باهم نبسته اند؟!
که  کرده ایم  مشاهده  را  مردانی  و  زنان  اخیر،  سال های  درطول  متأسفانه 
و  نکرده اند  حفظ  را  مخالف  جنس  با  خود  روابط  حریم  بی تعهدی،  درنهایت 

3 . اسراء، 3۴.
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به یاد داشته باشید هنگامی که  بی توجه به هنجارهای جامعه، رفتار می کنند. 
عقد ازدواج جاری می شود، شما دیگر از حالت انفرادی خود خارج و با همسر 
بر  فقط  شما  رفتارهای  ازدواج،  از  قبل  یعنی  می شوید؛  مشترک  »ما«ی  خود، 
زندگی شخصی و سرنوشت خود شما تأثیرگذار بود؛ اما از این پس هرگونه رفتار 
مثبت یا منفی شما چه بسا به سعادت و شقاوت طرف مقابل شما نیز منجر شود. 

پس به طور جدی مراقب عملکرد خود باشید.
ازطرفی، در مواجهه با رفتارهای نادرست طرف مقابل، باید بسیار هوشمندانه 
شما  همسر  نادرست  رفتار  تشدید  موجب  شما  حساسیت های  تا  کنید  عمل 
از  کتاب،  این  خوانندگان  تمام  به  جدی  توصیه ای  به عنوان  و  ازطرفی  نشود. 
از طرف مقابل خود  را  ناشایستی  و  ناهنجار  شما می خواهم هنگامی  که رفتار 
رفتارهایی  چه  بپرسید  خود  از  مقابل  طرف  محکوم کردن  از  قبل  می بینید، 
ازطرف من، موجب شده است که او چنین خطایی را مرتکب شود؟ این نگاه 
آسیب شناسانه به خود می تواند سرمنشأ اصالح و رشد شما شود. گاهی ممکن 
درطول  شما  کوچک  بی تعهدی های  از  ناشی  همسر،  بی وفایی  و  خطا  است 
سالیان بوده که او را از دایرۀ غیرت خارج کرده و امروز دست به چنین رفتاری 
زده است. حتمًا سعی کنید این نوع نگاه را در همۀ روابط ازجمله در خانواده 
از وقوع مشکالت بزرگ تر پیشگیری و خود را نیز  تا  و در اجتماع به کار ببندید 
عبادت کنندگان،  زینت  که  است  مهم  جایی  تا  عهد  به  وفاداری  کنید.  اصالح 
چکیدۀ  سه  از  یکی  عادالنه،  داوری  و  حق گویی  کنار  در  را  آن   Aامام سجاد

شرایع دانسته اند.1
خطر: متأسفانه گاهی اوقات برخی افراد، بی وفایی و عهدشکنی طرف مقابل 
را مجوز خطا و اشتباه خود می دانند و بعد از مشاهدۀ کوچک ترین نشانه هایی 

1 . نک: محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ص113، حدیث 90.
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از خطا و عهدشکنی، خود نیز به بهانۀ جبران بدی او، به عهد شکنی و بی وفایی 
روی می آورند. واقعیت این است که اگر تمام دنیا عهدشکنی کنند و هیچ کس 
حتی کالمی  صادقانه نیز به زبان جاری نکند، مجوز آن نمی شود که حتی یک 

خطای کوچک یا حتی یک دروغ شوخی از ما سرزند.
پاسخ گوی  باید  هرکس  خداوند،  عدل  پیشگاه  در  که  باشید  داشته  توجه 
نمی کند  مجازات  دیگری  به جای  را  کسی  خداوند  زیرا  باشد؛  خود  خطاهای 
این،  از  گذشته  نمی داند.  دیگران  خطای  برای  توجیهی  را  هیچ کس  خطای  و 
وفای به عهد نشانۀ بزرگی شخصیت خود شماست. این معنای سخن گران قدر 
از  وعده  »انجام دادن  فرمودند:  که  است   Aعلی بن ابی طالب امام العارفین، 

نشانه های بزرگواری است.«1

5. انصاف
یکی دیگر از عوامل خوشبختی و جلب محبت که طعم شیرین وصف ناپذیری به دنبال 
دارد، رعایت انصاف است. انصاف یکی از مفاهیم زیبا و عمیق اسالمی  است که 
جاری شدن آن در جامعه، ممکن است نویدبخش ترسیم مدینۀ فاضله و آرمان شهر 
»سه  است:  خواندنی  دراین باره   Aامام جواد گهربار  سخن  اسالمی  شود. 
خصلت است که به وسیلۀ آن ها، محبت جلب می شود: رعایت انصاف در معاشرت 
با دیگران و همیاری دیگران در سختی و برخورداری از قلب سلیم و مهربان.«۲
تمامی انسان ها انصاف را زیبا می دانند و دوست دارند با آنان رفتاری منصفانه 
را  انصاف  فرزندان خود  و  با همسر  تعامل  در  باشید همیشه  مراقب  شود. پس 

1 . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲193.
2 . علی بن عیسی اربلی، کشف الغّمة فی معرفة األئمةb، ج3، ص19؛ محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، 

ج۲، ص۴1۴.
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رعایت کنید تا راه ورود خود به بهشت را هموار سازید.1

6. چهرۀ شادمان
احساس  و  محبت  جلب  در  زیادی  تأثیر  خندان،  و  شادمان  چهرۀ  بدون شک 
چهره،  طراوت  شادمانی،  دارد.  جامعه  در  به طورکلی  و  خانواده  در  خوشبختی 
تبسم و لبخند، موجب ایجاد سرور و شادمانی در دیگران می شود و محبت آنان را 
جلب می کند. معمواًل انسان ها از دیدن افراد عبوس و اخمو ناراحت و با دیدن افراد 
خندان و شادمان، خشنود می شوند و غم هایشان را فراموش می کنند. به همین 
ایشان  تبسم همیشگی  به   ،aپیامبر دلیل است که در توصیف وجود مقدس 
اشاره می شود. شکافندۀ علوم، امام باقرA می فرمایند: »چهرۀ شاد و روی باز، 
وسیلۀ جلب محبت و مایۀ تقرب به خداوند است و ترش رویی و گرفتگی چهره، 

سبب جلب دشمنی و مایۀ دوری از ]رحمت[ خداست.«۲
زنان،  روحی  جسمی  و  لطافت های  و  زیبایی ها  باتوجه به  که  است  طبیعی 
مایۀ  بانوان  است.  دوچندان  خانواده  در  آنان  شادمانی  و  خوش رویی  اهمیت 
آرامش و شیرینی زندگی هستند و با نشاط خود، محیط مناسبی برای تسکین 

همسر و تربیت فرزندان سالم فراهم می آورند.

7. نگاه محبت آمیز
که  است  خانواده  تحکیم  عوامل  از  یکی  یکدیگر،  به  همسران  محبت آمیز  نگاه 
موجب می شود پیوند قلبی آنان عمیق تر و زیبایی های زندگی آنان افزون شود. 
پیامبر اکرمa در کالمی  زیبا و راهگشا فرمودند: »هرگاه مردی به چهرۀ همسرش 
و همسرش به او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه محبت آمیز می نگرد و هرگاه دست 

1 . برای توضیحات بیشتر، نک: فصل دوم همین کتاب.
2 . حسن بن شعبۀ حرانی، تحف العقول عن آل الرسولa، ص۲96.
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یکدیگر را بگیرند، گناهان آنان از میان انگشتانشان فرومی ریزد.«1
پس همیشه سعی کنید با نهایت عشق و محبت به همسر خود نگاه کنید تا 
سیگنال های عشق و محبت شما به سوی او فرستاده شود. در این موقعیت است 
که باید منتظر باشید پاسخ های محبت آمیز او نیز به گرمای زندگی مشترک شما، 

بیش ازپیش بیفزاید.

8. استقبال و بدرقه
واقعیت این است که برای خوشبخت شدن و گرمابخشی به زندگی مشترک، به 
انجام کارهای عجیب و غریب یا اقدامات سخت و طاقت فرسا نیاز نیست. کارهای 
بسیار ساده و کوچکی هستند که در درازمدت، شیرینی وصف ناپذیری را به زندگی 
مشترک شما به ارمغان می آورد. استقبال و بدرقه از همسر، یکی از این اقداماتی 
است که با وجود سادگی و راحتی، چه بسا احساس محبت زیادی در همسر شما 

شکل دهد و رضایتمندی و محبت متقابل را افزایش دهد.
مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت: »همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم، 
به استقبالم می آید و هرگاه خارج می شوم، بدرقه ام می کند و هرگاه مرا اندوهگین 
می بیند، می گوید که چرا اندوهگین هستی؟ اگر غم روزی ات را می خوری، غیر 
داری،  را  آخرتت  اگر غم  و  است  کرده  برایت ضمانت  را  آن  ]یعنی خداوند[  تو 
آبادانی آخرت  برای  به تالش بیشتر  بیفزاید. ]همۀ ما  اندوهت  بر  پس خداوند 
خود نیاز داریم.[« پیامبر فرمودند: »خداوند کارگزارانی دارد و این زن، یکی از 

کارگزاران اوست. برای او نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است.«۲
اگر شما هم دوست دارید در قیامت، خداوند متعال نیمی  از پاداش شهید را 

.bاز پدرانشان A1 . نهج الفصاحه، ص۲78؛ زیدبن علی، مسند زیدبن علی، ص30۲، به نقل از امام سجاد
2 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(،  کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص389، حدیث ۴369؛ فضل بن حسن 

طبرسی، مکارم األخالق، ج1، ص۴38، حدیث 15001.
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به شما عنایت کند، حتمًا برای استقبال از همسر خود و بدرقۀ وی برنامه ریزی 
کنید. اگر خانه دار هستید و صبح ها در منزل به سر می برید، حتمًا سعی کنید 
و  همسر  با  صبحانه  صرف  از  پس  و  شوید  بیدار  دقایقی  برای  حداقل  صبح ها 
بدرقۀ او، درصورت خستگی و نیاز به خواب استراحت کنید و درغیر این صورت 
به فعالیت های روزانه خود بپردازید. سعی کنید در زمان های تقریبی بازگشت 
همسر خود به منزل، آمادۀ استقبال از او شوید و ترجیحًا با ظاهری آراسته به 
دیدار همسر خود بشتابید. درصورتی که شما نیز شاغل هستید و فعالیت هایی 
در بیرون از منزل دارید، سعی کنید تا حد امکان، برنامۀ کاری خود را به گونه ای 
از  استقبال  از  و پس  در خانه، حاضر شوید  ورود شوهر  از  قبل  تا  کنید  تنظیم 

همسر، استراحت کنید و همراه او غذا بخورید.

9. هم نشینی و غذاخوردن با همسر و فرزندان
مهربان  قلب  با  می توانند  خانواده،  گرمابخشی  و  محبت  کانون  به عنوان  بانوان 
خود، اعضای خانواده را در کنار یکدیگر جمع کنند و فضای پرمهری را تدارک 
شاغل  خانم های  و  کم توجهی  به سبب  خانه دار  خانم های  اوقات  گاهی  بینند. 
فرزندان  و  با همسر  از صبحانه خوردن  کار،  در محل  برای حضور  به سبب عجله 
غفلت می کنند؛ لذا حتمًا سعی کنید این وعدۀ غذایی را، هرچند کوتاه و مختصر، 

با خانوادۀ خود میل کنید.
اگر ویژگی های شغلی شما و همسرتان اجازه می دهد، حتمًا ناهار را نیز با یکدیگر 
میل کنید و سعی کنید سر سفره، تلویزیون و تلفن همراه را کنار بگذارید و صرفًا با 

یکدیگر همدلی کنید.
در پایان روز و هنگام وعدۀ شام، معمواًل تمام اعضای خانواده در منزل به سر 
می برند. پس قدر این فرصت عالی برای باهم بودن را بدانید. درصورتی که شام 
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بسیار سبک میل کرده یا به خوردن چند میوه اکتفا می کنید، این کار را نیز در 
مجاورت همسر و فرزندان خود انجام دهید.

10. توجه به آراستگی
خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد. او مخلوقات را درنهایت زیبایی و 
به بهترین شکل ممکن خلق کرده است و دوست دارد آنان نیز این زیبایی را پاس 
بدارند. در میان انسان ها، خداوند جنس زن را در زیبایی برتری داده و این زیبایی 
را موجب جذابیت او قرار داده است. ازطرفی مردان، بیشتر با چشم خود عاشق 
می شوند و به دیده های خود بسیار اهمیت می دهند. برای مردان، بلکه برای تمام 
انسان ها، داشتن ظاهر زیبا اهمیت خاصی دارد و موجب خشنودی و رضایتمندی 
فزون تر آنان از زندگی می شود. به دلیل همین ویژگی های شخصیتی جنس مرد 
است که پیامبرa فرموده اند: »اگر زن، خود را برای شوهرش آراسته نمی کرد، 

بی گمان در دل او جا نمی گرفت.«1
حتمًا تالش کنید همیشه در مقابل همسر خود با آراستگی ظاهر حاضر شوید 
و از ژولیدگی بپرهیزید. اشتباه برخی خانم ها در این است که زیبایی و آراستگی 
درحالی که  می دانند؛  بزرگ  محافل  در  حضور  و  میهمانی ها  مخصوص  فقط  را 
هستند.  آنان  زیبایی های  مشاهدۀ  برای  افراد  شایسته ترین  آن ها  همسران 
اختصاص دادن آراستگی به میهمانی ها، عالوه بر اینکه نارضایتی همسر از شما 
را به دنبال دارد، موجب کاهش اعتمادبه نفس می شود و این احساس را در شما 
طبیعی  البته  نیستید.  زیبا  لباس های  از  استفاده  شایستۀ  که  می کند  تقویت 
متفاوت  مختلف،  موقعیت های  و  زمان ها  در  منزل  در  آراستگی  این  که  است 
از  به نقل   Aامام کاظم ورزید.  آن غفلت  اصل  از  نباید  اما درهرصورت  است؛ 

1 . محمد محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص31۲.
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پدرانش، از رسول گرامی  اسالم چنین نقل فرمودند: »هریک از شما باید خود 
را برای همسرش آراسته کند؛ همچنان که همسرش خود را برای او می آراید.«1

به  نیز  فراوانی  بانوان، دستورهای  زیباطلبی  رعایت حس  برای  متقاباًل  البته 
مردان برای نظافت و آراستگی در برابر همسر بیان شده است.

خوانندۀ گرامی، تنها هدف تمامی نکات مطرح شده در این کتاب که برگرفته از 
آیات مقدس قرآن  و فرمایش های نورانی چهارده معصومb است، اصالح روابط 
خانوادگی است تا طبق وعدۀ الهی، تشکیل خانواده به آرامش بینجامد. واقعیت 
این است که درصورت رعایت تمام نکته های قبل، باز هم ممکن است نکاتی در 
زندگی مشترک شما وجود داشته باشد که سبب ناراحتی شما شود. گاهی اوقات 
خطاهایی کوچک از شیرینی زندگی کم می کند. گاه اتفاقات ناگوار و رویدادهای 
تلخ باعث می شود لذت زندگی برایتان کم رنگ شود یا گاه با مقایسۀ زندگی خود با 

دیگران، احساس ناکامی  و سرخوردگی به شما دست می دهد.

یکی از پرسش های پرتکرار افراد پس از مطالعۀ این مطالب، ممکن است این 
بدون  همسرمان  اما  کردیم،  رعایت  را  ذکرشده  نکته های  تمام  ما  »اگر  باشد: 
تغییر بود و همان رفتارهای قبل را تکرار کرد، چه باید بکنیم؟« در پاسخ، چند 

نکته را باید گفت:
1. شک نکنید تغییر در شما، اصالح طرف مقابل شما را نیز به دنبال دارد؛ اما 
نباید توقع تغییر ناگهانی داشته باشید. برای مثال اگر هیچ وقت برای غذاخوردن 
با یکدیگر اهمیت قائل نبودید و این رفتار به عادتی در خانواده تبدیل شده است، 
نباید توقع داشته باشید در اولین روزی که شما برای حضور مشترک بر سر سفره 
برنامه ریزی کردید، همسر شما نیز با نهایت اشتیاق از این موضوع استقبال کند. 

1 . میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج1۴، ص۲96، حدیث 16768.
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و  آباد کردن زمان بر  اما  این قانون طبیعت است: ویران کردن بسیار آسان است؛ 
نیازمند صبر و حوصله است. پس صبر کنید که ان شاء الله به فضل الهی، زندگی 

شما روزبه روز زیباتر و شادمان تر خواهد شد.
با ایجاد  ۲. همۀ ما در زندگی باید به دنبال اصالح خویشتن باشیم. قرار نیست 
کوچک ترین تغییر در خود، از طرف مقابل نیز متوقع شویم و منتظر باشیم او نیز 
خود را متحول کند. در این صورت مطمئن باشید اوضاع شما از حالت قبل نیز 

بدتر خواهد شد.
3. همان طور که گفتم، به دلیل وجود محدودیت های طبیعی، هیچ وقت تمام دنیا 
به کام شما نخواهد بود؛ لذا باید تمرین کنید در همین وضعیت موجود، آرامش 

داشته باشید و از زندگی خود لذت ببرید.
وجود  با  که  است  این  پایدار  آرامش  و  واقعی  موفقیت  راز  باشید  داشته  به یاد 
تالش برای دستیابی به وضعیت مطلوب، از وضع موجود راضی و شاکر نعمت های 
خداوندی باشید. به همین دلیل است که موالنا امیرالمؤمنین علیA فرمودند: 
»گواراترین زندگی، از آِن کسی است که به آنچه خداوند قسمت او کرده است، 

راضی باشد.«1
نتیجۀ این راضی بودن به نعمت های الهی، رسیدن به حیات طیبه است که خداوند 
ْنَثی َو ُهَو 

ُ
ْو أ

َ
ن َذَکٍر أ وعدۀ آن را به مؤمنان داده و فرموده است: Nَمْن َعِمَل صاِلحًا ِمّ

ْحَسِن َما کاُنوا َیْعَمُلوَنM۲ )هرکس 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َبًة َو َلَنْجِزَینَّ ُه َحیاًة َطیِّ ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّ

کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، درحالی که مؤمن است، او را به 
حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آن ها را به  بهترین اعمالی که انجام می دادند، 

خواهیم داد.(

1 . عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، حدیث 8011.
2 . نحل، 97.
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حدود محبت به همسر و فرزندان
در این فصل از کتاب، به طور مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه محبت به همسر 
اثبات محبت،  ابراز و  و فرزندان نکاتی را بیان کردم و راهکارهای اجرایی دربارۀ 
باقی مانده است که  اما یک نکتۀ بسیار مهم  به ویژه به همسر را مطرح کردم؛1 
گاه غفلت از آن، به نتایج مخرب و دور شدن از اهداف اصلی ازدواج می انجامد 
و آن، اصل رعایت حدود محبت است. گاه افراط در محبت سبب می شود افراد 
از انجام دادن وظایف اصلی خود بازبمانند و عاقبت نافرجامی را برای خود رقم 
َها  یُّ

َ
بزنند؛ لذا خداوند متعال این نکته را به انسان ها چنین متذکر می شود: Nیا أ

وَلـِئَک 
ُ
ْوالُدُکْم َعن ِذْکِر اللِه َو َمْن َیْفَعْل ذاِلَک َفأ

َ
ْمواُلُکْم َو ال أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ال ُتْلِهُکْم أ الَّ

ُهُم اْلخاِسُروَن۲M )ای کسانی که ایمان آوردید، مبادا اموال و فرزندانتان شما را از 
یاد خدا غافل بگرداند  و کسانی که چنین کنند، زیانکاران اند.(

همچنین در آیۀ 11 سورۀ فتح نیز خداوند خانواده و مال را دو عامل غفلت زا 
معرفی فرموده است. اگر به معنای آیه دقت کنید، متوجه خواهید شد خداوند 
نباید  که  می شود  متذکر  بلکه  نمی گیرد؛  ایرادی  خانواده  به  محبت  به  متعال 
انجام دادن وظایف شود.  و  یاد خدا  از  به مال و همسر و فرزندان، مانع  محبت 
همان طور که در فصل نخستین کتاب مطرح شد، هدف از ازدواج، سرعت گیری 
و  رشد  از  مانع  که  عملی  هر  پس  است.  الهی  هدایت  و  کمال  به سمت  حرکت 
کمال و تقرب شما به خداوند شود، اشتباه خواهد بود. پس، محبت به همسر و 

فرزندان نباید مانع انجام وظایف عبادی و اجتماعی افراد شود.
ناپسند  را  خانواده  به  افراطی  محبت  که  روایات  برخی  حکمت  درواقع، 
می داند، این است که گاهی زیاده روی در محبت، مردان را از وظایف اجتماعی 

1 . بسیاری از روش های گفته شده دربارۀ ابراز محبت به همسر، برای محبت به فرزندان نیز عملی است.
2 . منافقون، 9.
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خود بازمی دارد؛ مانند سفرهای تبلیغی، مأموریت برای خدمت به کشور، کسب 
تخصص در یک رشته، جهاد و دفاع از میهن و انتقال تجربه و دانش به نیازمندان 
به گونه ای  را  خود  محبت  می دهند  تذکر  دینی  پیشوایان  که  اینجاست  آن. 
 aمدیریت کنید تا مانعی برای حرکت شما به سمت کمال نشود. رسول خدا
از یاران خود  که جلوۀ رحمت الهی برای عالمیان است، در توصیه ای به یکی 

فرمودند:
و  وانهی  را  خدا  طاعت  که  شود  باعث  خانواده ات،  برای  دلسوزی  مبادا 
نافرمانی اش را در پیش گیری! زیرا خداوند متعال می فرماید: »ای مردم، 
از پروردگارتان بپروایید و بترسید از روزی که هیچ پدری به کار فرزندش 

نمی آید و هیچ فرزندی نیز به کار پدرش نخواهد آمد.1«۲
پایان بخش این بحث را بیانی از رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( قرار می دهم تا 

با اهمیت موضوع بیشتر آشنا شوید:
وقتی پیغمبرa از مکه به مدینه هجرت کرد، امیرالمؤمنینA حدود 
بیست وسه چهار سال سن داشت. از همان اول هم مبارزات و جنگ های 
گوناگون شروع شد. در همۀ این جنگ ها هم این  جوان، یا پرچمدار بود 
بر دوش  را  بارها  بیشترین  بود؛ خالصه  یا قهرمان اصلی  بود  یا جلودار 
صبح  است،  سرد  است،  گرم  هوا  زمان  نمی شناسد:  که  جنگ  داشت. 
است، بچه مریض است. در مدت ده سال حکومت پیغمبر که تقریبًا هفتاد 
جنگ بزرگ و کوچک اتفاق افتاد، از جنگی که مثاًل یک ماه طول کشیده 
یا بیشتر، تا جنگ های چندروزه، جز یک مورد، امیرالمؤمنینA در تمام 
آن ها شرکت داشت. عالوه بر این جنگ ها، ایشان به مأموریت هم فرستاده 

1 .نک: لقمان، 33 .
2 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج77، ص100، حدیث 1؛ فضل بن حسن طبرسی، مکارم األخالق، ج۲ ، ص3۴9 

، حدیث ۲660.
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می شد؛ مثل مأموریت به  یمن که پیغمبرa، امیرالمؤمنینA را برای 
قضاوت، مدتی به یمن فرستاد. بنابراین، فاطمۀ زهراB دائم مواجه  بود 
با اینکه شوهرش یا در جنگ است یا با بدن زخمی و خون آلود از جنگ 
برگشته یا در کنار پیغمبر مشغول کارهای  مهم داخل مدینه است یا در 
سفِر مأموریت است. فاطمۀ زهراB با این اوضاع و شرایط دشوار و با 
این شوهر ُپرکار و دائمًا مشغول، با نهایت مهربانی و ازخودگذشتگی رفتار 
کرد و چهار بچه را در دامان تعلیم وتربیت آسمانی خود بزرگ کرد که یکی 
از آن ها حسین بن علیA است که امروز در همۀ تاریخ بشر، هیچ پرچم 
آزادگی و افتخاری را برجسته تر، بلندتر و نمودارتر از او مشاهده نمی کنید. 

ل« این است.1  پس معنای »ُحسُن التبعُّ

1 . بیانات در دیدار با سپاه حفاظت ولّی امر، 18مهر1381.
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یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سالمت خانواده، تأمین نیازهای مالی در چارچوب 
با فعالیت های شایستۀ اقتصادی،  اقتصاد سالم است. خانوادۀ سالم می کوشد 
و  به چرخش درآورد  نیز  را  اقتصادی جامعه  نیازهای خود، چرخ  تأمین  عالوه بر 
تأثیری هرچند کوچک بر پویایی اقتصاد کشور بگذارد. به یاد داشته باشید اساس 
زندگی انسان، اجتماعی است و خوشبختی فرد و خانواده به سعادت اجتماع گره 
خورده است. پس همۀ ما وظیفه داریم در مدیریت خانوادۀ خود، به گونه ای عمل 
کنیم که خود و خانواده و جامعۀ خود را در برابر خطرها و تهدیدها و مشکالت 
اقتصادی ایمن سازیم. بی تردید اقتصاد مقاومتی در مواجهه با زیادی خواهی ها و 
انحصارطلبی های نظریه پردازهای غربی و غرب گرا، راهکارهای کارآمد و مناسبی 

برای توسعۀ روزافزون ایران اسالمی است.

۱. نقش مردان در شکل گیری اقتصاد مقاومتی خانواده
انکارناشدنی  اقتصادی،  نیازهای  تأمین  در  خانواده  مدیر  به عنوان  مردان  نقش 
است. این نقش پررنگ، وظیفۀ خطیری بر عهدۀ مردان قرارداده است تا بتوانند با 
عملکرد صحیح خود، خیر و برکت را برای خانواده و اجتماع خود تأمین کنند. در 
این بخش به چند وظیفۀ مهم مردان در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و تحقق 
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چشم انداز های اقتصاد مقاومتی اشاره خواهم کرد.

1.1. کار و تالش خستگی ناپذیر
یکی از وظایف اساسی مردان در نهاد خانواده، تأمین نیازهای اقتصادی خانواده 
خانوادۀ  نیاز های  تأمین  برای  مرزوبوم  این  مردان  همیشه  تاریخ،  درطول  است. 
خود تالش کرده و به دنبال حفظ استقالل مالی و بی نیازی از دیگران بوده اند. 
اسالم عزیز به این تالش ارزشمند، احترام گذاشته و آن را در کنار اعمال بافضیلتی 
همچون جهاد قرار داده است تا ضمن تشویق مردان بر تالش مضاعف، انگیزۀ 
آنان را نیز دوچندان سازد و با رعایت اصول اخالقی در فعالیت های اقتصادی، به 

سالمت جامعه کمک کنند.
به  انصاری  سعد  بازمی گشتند،  تبوک  جنگ  از   aخدا پیامبر  که  هنگامی 
»چرا  فرمودند:  سپس  دادند.  دست  او  با   aپیامبر و  آمد  ایشان  استقبال 
دستانت پینه بسته است؟« عرض کرد: » ای پیامبر خدا، طناب می کشم و بیل 
می زنم تا خرجی خانواده ام را فراهم آورم.« پیامبرa دستش را بوسید و فرمود: 

»این دستی است که آتش ]دوزخ[ به آن نمی رسد.«1
درواقع رشد و تعالی جامعۀ اسالمی مدیون این نگاه ژرف پیشوایان اسالمی 
به کار و کوشش است. پیامبرa هیچ گاه زهد را در گوشه گیری و عبادت بدون 
ولی نعمت  فرموده اند.  سفارش  تالش  به  را  مسلمانان  پیوسته  و  ندانسته  عمل 
تالش  به  را  اسالم  امت  دیدگاه،  این  بر  تأکید  با   ،Aامام رضا ما،  مهربان 
اقتصادی دعوت فرموده اند: »کسی که برای تأمین زندگی خانواده  اش در طلب 

فضل خداوند برمی آید، اجرش بیشتر از مجاهد در راه خداوند است.«۲

1 . نک:محمد محمدی نیک ری شهری تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۲90.
2 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 5، ص88، حدیث ۲؛ حسن بن شعبه حرانی، تحف  العقول عن آل الرسول، ص۴۴5.
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1. 2. برکت و مال حالل
خداوند متعال، برکت یعنی خیر پایدار را در کارهای حالل قرار داده و همه را به 
کسب حالل و پرهیز از شبهات و مال حرام دعوت فرموده است. سنت الهی بر این 
قرار داده شده است که مال حالل به آرامش و سعادت منجر شود و مال حرام جز 
بر سختی ها نیفزاید. شاید به ظاهر، کسب حرام مانند ربا سبب شود در زمان کم، 
مال فراوانی برای شما فراهم آید؛ اما این مال برکت خانۀ شما را تأمین نمی کند و 

فرزندان پاکی را به ارمغان نمی آورد.
یکی از عوامل پاک دامنی و بی رغبتی به باطل در وجود انسان، لقمۀ حالل 
است. امام صادق A در این خصوص می فرمایند: »آثار درآمد و کسب حرام در 
نسل بعد آشکار می شود.«1 درواقع، کسب حالل یکی از شاه کلیدهای دستیابی 
به اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا مال پاک و حالل، بابرکت است و تأثیر چشمگیری 

در رشد و پویایی فرد و جامعه خواهد گذاشت.

1. 3. میانه روی
یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی که به حفظ سالمت اقتصادی خانواده 
منجر می شود و خانواده را از تنگ دستی رهایی می بخشد، حفظ تعادل است. 
جالب است بدانید واژۀ اقتصاد به معنای اعتدال و میانه روی و دوری از افراط و 
تفریط است.۲ پس سعی کنید در تأمین احتیاج خانوادۀ خود، اعتدال را رعایت 
کنید و از اسراف یا سخت گیری بپرهیزید. پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی
مردم،  با  دوستی  و  معیشت  نصف  خرج کردن،  در  »میانه روی  می فرمایند:   a

نصف ِخرد و خوب پرسیدن، نصف دانش است.«3

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص1۲5؛ سیدحسین طباطبایی بروجردی، جامع احادیث شیعه، ج17، ص1۴۴.
2 . حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ترجمۀ مصطفی رحیمی نیا، ص361.

3 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، ج3، ص۴9، حدیث 5۴3۴.
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1. 4. خرید براساس توان اقتصادی
برای رعایت اقتصاد مقاومتی، باید در هزینه کرد منزل، به توانایی خود توجه کرده 
و به دور از تجمالت و رقابت با دیگران، ضروریات زندگی خود را تأمین کنید. وجود 
نازنین خاتم رسوالن، محمد مصطفیa فرمودند: »همانا مؤمن خوی خداوند 
را می گیرد: هرگاه خداوند به او گشایش می دهد، او نیز گشاده دستی می کند و 

هرگاه از او بازمی گیرد، او هم دست نگه می دارد.«1
میانه روی،  رعایت  با  و  مالی خود هزینه کند  باید طبق ظرفیت  بنابراین هرکس 

ضروریات زندگی را تأمین کند.

۲. بانوان و اقتصاد مقاومتی در خانواده
بانوان، به عنوان یار و همراه مردان در حرکت به سمت کمال، در تمامی صحنه های 
زندگی، ازجمله در اقتصاد خانواده، تأثیر چشمگیری می گذارند. برخی وظایف 

زنان در دستیابی به این هدف مقدس را می توان در نکات زیر جست وجو کرد:

2. 1. درخواست نکردن بیش از توان همسر
و  همسر  نیاز های  تمامی  به  ممکن،  شکل  به بهترین  دارند  دوست  مردان  اغلِب 
فرزندان خود جامۀ عمل بپوشانند؛ اما همیشه اوضاع اقتصادی اجازۀ این کار را به 
آنان نمی دهد و معذوریت هایی در پیش پای آنان قرار می دهد. اینجاست که نقش 
بانوان مهم می شود و آنان می توانند با کنترل هزینه های زندگی، همسر خود را در 

راه تأمین اقتصاد خانواده یاری رسانند.
منتقل  همسرتان  به  را  احساس  این  همسر،  توان  از  خارج  درخواست های 
می کند که شما مشکالت و وضعیت او را درک نمی کنید و صرفًا به دنبال آسایش 
خود هستید. قطعًا این نگرش شعله های عشق را در زندگی شما کم فروغ خواهد 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص1۲، حدیث 1۲.
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کرد و لذت زندگی را کاهش خواهد داد و خشم الهی را به دنبال خواهد داشت. 
نبی مکرم اسالمa می فرمایند: »هر زنی که در فراهم آوردن نفقه به شوهرش 
توبه ای  نه  او  از  او تحمیل کند، خداوند  بر  توانش  از  آورد و چیزی خارج  فشار 
او  از  توان همسرش  و برگردد و در  توبه کند  آنکه  نه فدیه ای؛ ، مگر  و  می پذیرد 

بخواهد.«1
یاری  را  با مدیریت مصرف، همسر خود  ایرانی سبب می شود که  بانوی  هنر 
کند و به فرزندان خود، تحمل و همراهی با پدر را آموزش دهد و آنان را به صبر 

و استقامت دعوت کند.

2. 2. مدیریت مصرف و دوری از اسراف
همۀ اعضای خانواده باید مراقب باشند از اسراف دوری و با زیاده خواهی و مصرف 
بی رویه مقابله کنند. امیرالمؤمنین علیA در کالمی کوتاه و راهگشا فرمودند: 

»اسراف موجب هالکت و ترک آن، مایۀ زیاد شدن ثروت است.«۲

اشتباه نکنید:
دوری از اسراف به معنی فشارآوردن بر خود و تأمین نکردن نیازهای مالی نیست؛ 
نعمت های خداوندی است. درواقع،  از  به موقع  و  استفادۀ صحیح  بلکه منظور، 
اقتصاد مقاومتی به معنی دعوت به سختی و ریاضت اقتصادی نیست؛ بلکه اقتصاد 
مقاومتی به معنای استفادۀ درست از امکانات موجود و تالش برای رشد و پویایی 
جامعه و خانواده است.3 برای تبیین دقیق موضوع، الزم است به فرمایشی عالی 
»آیا مؤمن  ایشان عرض کرد:  به  اسحاق بن عمار  توجه کنید:   Aامام صادق از 
می تواند ده پیراهن داشته باشد؟« حضرت فرمود: »آری.« عرض کرد: »بیست 
پیراهن چطور؟« فرمودند: »آری، این ها اسراف نیست. اسراف این است که لباس 

1 . فضل بن حسن طبرسی، مکارم األخالق، ج1، ص۴۴1، حدیث 1515.
2 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج7۲، ص19۲.

3 . برگرفته از سخنرانی رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(، حرم مطهر رضوی، 1فروردین1393.
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بیرونت را لباس کار و دم دستی قرار دهی.«1

2. 3. دوری از تجمالت
بانوانی که مسئولیت مدیریت داخلی منزل را به عهده دارند، الزم است از تجمالت 
از این عادت زشت برحذر  و چشم وهم چشمی دوری کنند و اعضای خانواده را 
دارند. گاهی اوقات بسیاری از مشکالِت مسیر ازدواج و تشکیل خانواده به سبب 

همین تجمالت شکل می گیرد.
در نگاه اسالم، دوری از تجمالت به معنای کناره گیری از زیبایی های دنیا نیست؛ 
بلکه شایسته است مؤمن در استفاده از زینت ها، اعتدال را رعایت کرده و براساس 
توان خود، نیازهایش را تأمین کند. وجود نازنین امیرالمومنینg می فرمایند: 
»خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد و دوست می دارد که اثر نعمت 

خود را در بنده اش ببیند.«۲

2. 4.استفاده از تولیدات داخلی
افزایش رفاه  و  باکیفیت داخلی به شکوفایی اقتصاد کشور  تولیدات  از  استفاده 
اجتماعی همگان منجر می شود. پس اصرار به خرید تولیدات داخلی وظیفه ای 
توجه  اوقات  از  بسیاری  متأسفانه  است.  جامعه  مردان  و  زنان  تمامی  برای  ملی 
می کنند،  ترویج  را  مصرف گرایی  اغلب،  که  خارجی  برندهای  تبلیغات  به 
استقبال نکردن از کاالی ایرانی را سبب می شود و به تحقق اقتصاد مقاومتی آسیب 

می رساند. رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( دراین باره خاطرنشان کرده اند:
مصرف کنندۀ باانصاف، مصرف کنندۀ باوجدان هم می تواند همین جور 
به تولید کشور کمک کند. دنبال اسم ورسم نروید. دنبال ِبَرند نروید. این 

1 . محمدباقر مجلسی،  بحار األنوار، ج79، ص317.
2 . محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج6، ص۴38، حدیث 1.
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نروید؛  مارک  دنبال  برند«،  »برند،  می کنند  تکرار  مرتب  حاال  که  حرفی 
دنبال مصلحت بروید. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است؛ کمک 

به کارگر ایرانی است.1

1 . بیانات در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور، 9اردیبهشت139۴.
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قرآن و عترت، دو ثقل گران بها و دو میراث پیامبر که ضامن هدایت بشر است، بر 
مسئلۀ فرزند و فرزندخواهی تأکیدهای فراوانی کرده و فرزند صالح را مایۀ خیر و 

برکت و عزت آدمی معرفی می کنند.
به چشم  متعال  خدای  با   bپیامبران مناجات  قرآن،  شریف  آیات  بین  در 
َزَکِرّیا  Nُهناِلَک َدعا  می خورد که از خداوند فرزند صالح و سالم طلب می کنند: 
عاِء1M )آنجا ]بود که[  َک َسِمیُع الدُّ َبًة ِإنَّ ًة َطیِّ یَّ ُدْنَک ُذِرّ ُه قاَل َرِبّ َهْب ِلی ِمن لَّ َربَّ
و  پاک  فرزندی  خود،  جانب  از  »پروردگارا،  گفت:  و  خواند  را  پروردگارش  زکریا 

پسندیده به من عطا کن که تو شنوندۀ دعایی.«(
از این دعای حضرت زکریاA مشخص می شود درخواست فرزند و نسل پاک، 

سنت و روش انبیای الهی است.۲
می شود  مشخص  خداوند،  از  زکریا  حضرت  درخواست  به  دقیق  نگاهی  با 
نیز همیشه   bروایات معصومان و شایستگی اوست. در  پاکی  به  فرزند  ارزش 
 aقید صالحیت و صالح بودن در کنار بحث فرزند مطرح می شود. پیامبر اکرم

1 .آل عمران، 38. هنگامی که حضرت زکریاA، رزق الهی خداوند به حضرت مریم را مشاهده کرد، منقلب شد و به 
محراب عبادت رفت و از خداوند متعال فرزند شایسته طلب کرد.

2 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج۲، ص55.
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فرمودند: »از خوشبختی مرد، داشتن فرزند صالح و شایسته است.«1

۱. نتایج ارزشمند فرزند آوری
حضور  ارزشمند  نتایج  به  فرزندآوری،  مهم  مسئلۀ  به  بیشتر  ترغیب  برای  حال 

فرزندان در خانواده نگاهی بسیار کوتاه خواهیم انداخت.

1.1. خشنودی خداوند و گسترش آرمان توحید
بدون شک، اولین و مهم ترین دلیل برای ترغیب مؤمنان به فرزندآوری، خشنودی 
تولد فرزندان شایسته است. همان طور که در فصل »ضرورت  از  خداوند متعال 
تشکیل خانواده« توضیح دادم، خداوند متعال از تولد فرزندان شایسته و موحد که 
آرمان توحید را گسترش دهند و زمین را از اعمال شایسته و نیکو ماالمال کنند، 

خشنود می شود.۲

a1. 2. خشنودی و مباهات پیامبر گرامی  اسالم
بدون شک، انجام دادن هر کاری که موجبات خشنودی قلب نبی اکرمa را فراهم 
آورد، بسیار گران بهاست؛ زیرا خشنودی پیامبرa قرین با رضایت الهی و موجب 
سعادت انسان است. پیامبرa در سخنان متعددی به انجام ازدواج و فرزندآورِی 
فراوان دستور داده اند و تمایل دارند مؤمنان، با تربیت فرزندان شایسته، خوبی ها 
را در سراسر زمین بگسترانند. ایشان می فرمایند: »فرزندانتان را زیاد کنید که من 

فردا با فراوانی شما، به دیگر امت ها مباهات می کنم.«3

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج10۴، ص98، حدیث 67 .
2 . نک: همین کتاب، فصل ضرورت تشکیل خانواده.

.A3 . محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج6، ص۲، حدیث 3 از محمدبن مسلم از امام صادق
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1. 3. بهره مندی پدر و مادر از رحمت الهی
خداوند متعال تربیت فرزندان شایسته را دوست دارد و به آن ارج می نهد و به پدر 
و مادر، پاداش عظیمی برای تربیت صحیح و تحمل سختی ها و مشکالت مسیر 
تربیت، عطا می کند. امام صادق A می فرمایند: »همانا خداوند به بنده، به سبب 

محبت شدید او به فرزندش، رحم می کند.«1
بدون وجود  فرزندان  تربیت صحیح  که  است  این  به دلیل  الهی،  این رحمت 

محبت، امکان پذیر نخواهد بود.

1. 4. فرزندان؛ یاور و همدم والدین
با گذر زمان، روزبه روز بر توانایی و شادابی فرزندان افزوده و از توانمندی والدین 
دوران  در  می توانند  باشند،  شده  تربیت  به خوبی  فرزندان  اگر  می شود.  کاسته 
نیاز  به طور عموم،  باشند.  آنان  برای  قلبی  قّوت  و  والدین، کمک حال  کهنسالی 
انسان ها به محبت و همدلی، با افزایش عمر بیشتر می شود و به حضور نزدیکان 
و دریافت محبت آنان، وابسته تر می شوند. به همین علت است که معمواًل افراد 
مسّن، نوه های خود را بسیار دوست می دارند. ازنظر شرع مقدس اسالم، فرزندان 
وظیفه دارند به والدین خود محبت کرده و با خدمت کردن به آنان در سنین پیری، 

بخش کوچکی از زحمت های آنان را جبران کنند:
یاِنی  َربَّ َکما  اْرَحْمُهما  ِبّ  رَّ ُقل  َو  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  ِلّ  الذُّ َجناَح  َلُهما  اْخِفْض  Nَو 
َصِغیرًا۲M  )و بال های تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آور 
مشمول  کردند،  تربیت  کوچکی  در  مرا  آنان  که  همان گونه  »پروردگارا،  بگو:  و 

رحمتشان قرار ده.«(

1 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من الیحضره الفقیه، ج3، ص۴8۲، حدیث ۴695.
2 . اسرا، ۲۴.



119

1. 5. طلب آمرزش
کارنامۀ اعمال انسان با مرگ او بسته می شود و دیگر امکان کسب زادوتوشه برای 
او وجود نخواهد داشت؛ مگر در دو حالت: یا اعمال شایسته و ارزشمندی انجام 
داده باشد که آثار آن تا سال ها پس از مرگش باقی مانده باشد؛ همچون بنا نهادن 
سنت های حسنه، نوشتن کتاب های ارزشمند، بنای مسجد، کتابخانه، مدرسه و 
بیمارستان. روش دوم بهره مندی انسان پس از مرگ، تربیت فرزندان صالح است 
فراهم شود.  او  مقام  و  ارتقای درجه  یا  نجات  اسباب  آنان،  مثبت  با عملکرد  که 
از مرگ، آن قدر مهم است که ارزش دارد  انسان پس  باز بودن پروندۀ نیکی های 
برای تربیت یک فرزند صالح و متدین، سال ها خون دل بخورد. امام صادقA در 
این زمینه می فرمایند: »میراث خدا از بندۀ مؤمن، فرزند صالحی است که برای او 

آمرزش بطلبد.«1
پس تربیت فرزند ممکن است میزان سعادت انسان را در قیامت تغییر دهد. 
باید در نظر داشته باشید همان طور که اعمال شایستۀ فرزندان سبب دریافت 
و  ناشایست  رفتار  می شود،  آنان  مرگ  از  پس  حتی  مادر  و  پدر  برای  پاداش 
خطاهای فرزندان نیز بر عاقبت کار پدر و مادر تأثیرگذار است. پس برای موفقیت 
از آموزه های  باید برنامه ریزی جدی کنید و بیشترین بهرۀ ممکن را  در تربیت، 
روایت   Aعلی امیرالمؤمنین  متقیان،  موالی  از  َبرید.  اسالم  دین  نورانی 
کرده اند: »فرزند ناشایست، شرافت را از بین می برد و نیاکان را بدنام می سازد.«۲

۲. جایگاه مادر
خداوند متعال در برابر تکلیف فرزند آوری که بر عهدۀ زن و مرد قرار داده است، 

1 . فضل بن حسن طبرسی، مکارم األخالق، ج1، ص۴71، حدیث 1610 .
2 . عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، حدیث 10065.
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فضیلت های فراوانی نیز برای آنان قرار داده و حقوق فراوانی را برای آنان در نظر 
گرفته است. دراین میان، جایگاه و فضیلت مادر بسیار پررنگ است و هم در آیات 
قرآن  و هم در روایات معصومانb، به این جایگاه رفیع، توجه ویژه ای شده است؛ 
تاجایی که پیامبرa در پاسخ جوانی که از ایشان پرسید به چه کسی نیکی کند، 
فرمودند: »به مادرت.« او برای بار دوم و سوم همین سؤال را پرسید و پیامبر باز هم 
فرمودند: »به مادرت نیکی کن.« پس از پرسش برای مرتبۀ چهارم، حضرت در 

پاسخ فرمودند: »به پدرت نیکی کن.«1
خداوند متعال به سبب سختی هایی که مادران در مسیر تولد و تربیت فرزند تحمل 
 aتاجایی که رسول خدا آنان قرار داده است؛  برای  پاداشی فزون تر  می کنند، 

فرمودند: »بهشت زیر قدم های مادران است.«۲
درحقیقت، بسیار شیرین است که آدمی احساس کند خداوند متعال به عمل 
دارند  دوست  انسان ها  معمواًل  گرامی  می دارد.  را  آن  و  می کند  مثبت  نگاه  او 
توجه  وظایف،  سخت تر شدن  با  متناسب  و  باشند  آنان  خدمات  متوجه  دیگران 
و  و مالک  آنان شود. حال، بسیار دل نشین است که خالق هستی  به  بیشتری 
مربی مخلوقات به زحمت ّهای او چنین نگاهی آمیخته با قدردانی کرده باشد. 
خداوند رحیم انسان ها را به رعایت حقوق والدین توصیه می کند و می فرماید: 
ِن اْشُکْر 

َ
ُه َوْهًنا َعَلی َوْهٍن َو ِفصاُلُه ِفی عاَمْیِن أ مُّ

ُ
نساَن ِبواِلَدْیِه َحَمَلْتُه أ یَنا اْلِ Nَو َوصَّ

ِلی َو ِلواِلَدْیَک ِإَلیَّ اْلَمِصیُر3M )و ما به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش کردیم. 
مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد. ]به هنگام بارداری، هر روز رنج 
پایان  سال  دو  در  او  شیرخوارگی  دوران  و  می شد[  متحمل  تازه ای  ناراحتی  و 
می یابد. ]آری، به او توصیه کردم[ که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۲، ص159.
2 . علی بن حسن طبرسی، مشکاة األنوار، ص۴06.

3 . لقمان، 1۴.



121

که بازگشت ]همۀ شما[ به سوی من است.(
خداوند در این آیه، ابتدا به نیکی به والدین و سپس به دوران بارداری مادر 
اشاره فرموده است تا وجدان اخالقی انسان را تحریک و بیدار کند و به او تذکر 
دهد که زحمت های مادر را فراموش نکند و همواره به یاد داشته باشد: مادر او 
را حمل کرده و از شیرۀ جانش به او خورانده و برای آسایش او، خواب و خوراک 
را بر خود حرام کرده است. درواقع، به سبب حق فزون تر مادر بر فرزند و به سبب 
را  او  جایگاه  و  کرده  یاد  جداگانه  مادر  مقام  از  خداوند  ذکرشده،  زحمت های 

به صورت ویژه گرامی داشته است.1
در  مادران،  عالی  منزلت  و  رفیع  جایگاه  این  به  دستیابی  امکان  بدون شک، 
نخواهد داشت. پس  فرهنگی وجود  و  اقتصادی  و جایگاه علمی  و  هیچ شغل 
تربیت  برای  و  کرده  صرف  واال  مقام  این  پاسداشت  برای  را  خود  تالش  تمام 

فرزندان صالح و شایسته برنامه ریزی کنید.

1 . نک: محسن قرائتی، تفسیر نور، ج9، ص۲۴9.
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در فصل گذشته به نتایج ارزشمند حضور فرزندان در خانواده اشاره کردم؛ اما باید 
دقت کنید که برای تربیت فرزندان صالح، قبل از تولد فرزند و حتی قبل از ازدواج، 
باید والدین مالحظات متعددی را در نظر بگیرند. در این فصل به برخی از وظایف 

بسیار مهم والدین اشاره خواهم کرد.

۱. انتخاب نام نیکو
نام  انتخاب  از تأکیدهای جدی اهل بیت عصمت و طهارتb به والدین،  یکی 
انسان  نیکی  »نخستین  فرمودند:   Aامام کاظم است.  فرزندان  برای  شایسته 
به فرزندش این است که نام نیک بر او نهد. پس هرکدام از شما باید نام نیک بر 

فرزندش بگذارد.«1
بیانگر  انسان  نام  که  است  این  شایسته،  نام گذاری  بر   bائمه توجه  علت 
ابزارهای  از  انسان ها در زندگی است. معمواًل یکی  و رسالت  اعتقادات  و  افکار 
اّولِی ارتباط انسان ها با یکدیگر، استفاده از نام است؛ به همین دلیل افراد در 
اولین برخورد خود با یکدیگر، در درون خود دربارۀ طرف مقابل، قضاوت هایی 
می کنند. از آن طرف می بینیم برخی افراد با تغییر طرز نگرش و اعتقادات خود 

1 . محمدبن یعقوب کلینی،  الکافی، ج6، ص18، حدیث 3.
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دربارۀ آفرینش، نام خود را تغییر می دهند و نام جدید را مطابق فکر و سلیقه و 
اعتقاد جدید خود انتخاب می کنند. نمونه های زیادی از این تغییر نام در تاریخ 
اسالم وجود داشته است که از نمونه های شاخص آن، تغییر نام مادر امام زمان
می فرمایند:  توصیه   Aامام باقر که  است  دلیل  همین  به  است.  نرجس  به   f
»درست تریِن نام ها آن است که به بندگی خوانده شود )شناخته شود( و برترین 

آن ها، نام انبیاست.«1

۲. آموزش و تعلیم
یکی دیگر از وظایف اساسی والدین در برابر فرزندان، تعلیم دادن آنان است. فطرت 
پاک فرزند در هنگام تولد، آمادۀ ثبت و دریافت آموزه های مختلف از محیط و جامعه 
است؛ لذا والدین وظیفه دارند با نحوۀ تربیت صحیح خود، روحیات و اخالقیات 

آنان را شکل دهند و به نوعی، سرنوشت و آیندۀ آنان را رقم  زنند.
نوع تربیت و سرفصل های آموزشی پدر و مادر، حتی در بزرگ سالی و زمانی 
که فرزندان تأثیرپذیری مستقیمی از والدین خود ندارند، مؤثر است. رفتارهای 
این  می دهد.  شکل  را  آنان  روحیات  و  سلیقه ها  فرزندان،  با  والدین  نخست 
می شود  منجر  آنان  دوستان  و  محیط ها  و  عالقه مندی ها  انتخاب  به  سلیقه ها، 
بسیار  پس  می کند.  تعیین  بزرگ سالی  در  را  آنان  نگاه  و  فکر  نوع  و  دوستان  و 
فضای  چه  و  بدهید  خود  فرزندان  به  آموزش هایی  چه  کودکی،  در  است  مهم 
فکری را برای آنان مهیا سازید؛ لذا پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی
a سفارش کرده اند: »حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است: برایش نام خوب 
انتخاب کند و سواد به او بیاموزد و هرگاه به سن بلوغ رسید، او را همسر دهد.«۲

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص18، حدیث 1؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج7، ص۴38، 
حدیث 17۴7.

2 . فضل بن حسن طبرسی، مکارم األخالق، ج1، ص۴7۴، حدیث 16۲7 .
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تعلیمی اشاره کرده اند  به موضوعات  پیشوایان معصوم  نیز  روایات  در برخی 
و آموزش مسائل زندگی مادی و معنوی فرزندان را از وظایف پدر برشمرده  اند. 
ازجملۀ این وظایف، می توان به این نمونه ها اشاره کرد: وظیفۀ آموزش نوشتن 
و سواد، آموزش شنا و تیراندازی، آموزش شغل و حرفه و از همه مهم تر، آموزش 

قرآن، به عنوان دستورالعمل زندگی سعادتمندانه.1

۳. فراهم سازی زمینه های ازدواج
اوست.  ازدواج  اسباب  مهیاکردن  فرزند،  برابر  در  پدران  اساسی  وظایف  از  یکی 
دالیل و ضرورت ازدواج و تأثیر آن بر سعادت انسان را به طور مفصل در ابتدای کتاب 
بررسی کردم. شایسته است شما نیز برای ازدواج فرزند خود برنامه ریزی کنید و 
وضعیت اقتصادی و از آن مهم تر، وضع روحی و فکری و اخالقی فرزند خود را برای 
ازدواج آماده سازید. براساس میزان توانایی های خود، برای مهیا ساختن اسباب و 

زمینه های ازدواج آنان باید اهتمام بورزید.
متأسفانه گاهی در جامعه با افرادی مواجه می شویم که به بهانه های مختلفی، 
توانایی  وجود  با  غربی،  جوامع  نادرست  تفکرات  برخی  از  تأثیرپذیری  ازجمله 
مالی و اعالم آمادگی فرزند و تحقق شروط ازدواج در آنان، مانع از ازدواج فرزند 
دامن  احتمالی  مشکالت  و  فرزندان  خطاهای  صورت  این  در  می شوند.  خود 
والدین، به خصوص پدر را نیز خواهد گرفت. پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت 
محمد مصطفیa با تأکید بر این نکتۀ مهم، می فرمایند: »هرکس فرزندش به 
سن ازدواج برسد و توانایی مالی داشته باشد که او را همسر دهد، اما این کار را 

نکند و از آن فرزند خطایی سرزند، گناهانش به گردن اوست.«۲

1 . نک: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص136؛ محمدباقرمجلسی، بحار األنوار، ج71، ص85؛ محمد محمدی 
ری شهری، میزان الحکمه، ج13، ص50۴.

2 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، حدیث ۴5337.
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۴. نقش ویژۀ مادران در تربیت اسالمی
 جایگاه مهر و محبت و عشق ورزی در تربیت اسالمی، جایگاهی  انکارناپذیر است 
و مالطفت در رفتارها و داشتن اخالق شایسته، از ارکان اصلی تربیت است. در 
بررسی تاریخی دوران ابتدایی اسالم، مشاهده می کنیم بسیاری از کافران پس 
اخالق  با  آنان  مواجهۀ  و   aگرامی  اسالم پیامبر  شفقت  و  رأفت  مشاهدۀ  از 
عظیم نبوی، به اسالم عالقه مند شدند و به موحدان پیوستند. خداوند متعال راز 
موفقیت پیامبرa در تبلیغ دین و سوق دادن مردمان به سوی اسالم را لّین بودن و 
ا  َن اللِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ نرم خویی پیامبر معرفی فرموده است: Nَفِبما َرْحَمٍة ِمّ
وا ِمْن َحْوِلَک1M )به برکت رحمت الهی، در برابر آنان )مردم( نرم  َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

و مهربان گشتی و اگر خشن و سنگ دل بودی، از اطراف تو پراکنده می گشتند.(
فرزندان  تربیت  در  فزون تر،  عاطفۀ  از  بهره مندی  به سبب  مادران  نقش  لذا 
الهی است که احساسات  از جلوه های زیبای حکمت  این  انکارناشدنی است. 
و عواطف را در جنس زن بیشتر کرده و بهرۀ آنان را از محبت بیشتر قرار داده 
است تا بتوانند مسئولیت بسیار ارزشمند تربیت نسل آینده را به بهترین شکل 
بر عهده بگیرند. رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( دربارۀ جایگاه رفیع مادران 

فرمودند:
فرزندآوری یکی از مهم ترین مجاهدت های زنان و وظایف زنان است؛ چون 
تحمل  را  زحمت هایش  که  اوست  است.  زن  هنر  در حقیقت  فرزندآوری 
ابزار  متعال  خدای  که  اوست  می برد.  را  رنج هایش  که  اوست  می کند. 
پرورش فرزند را به او داده است. خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها 
نداده،  در  اختیار بانوان قرار داده: صبرش را به آن ها داده، عاطفه اش را 
به آن ها داده، احساساتش را به آن ها داده، اندام های جسمانی اش را به 

1 . آل عمران، 159.
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آن ها داده.  در واقع این هنر زن هاست. اگر چنانچه ما این ها را  در  جامعه 
به دست فراموشی نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.1

تا  باشند  یکدیگر  همیار  و  همراه  والدین  باید  شایسته،  تربیت  برای  بدون شک، 
بتوانند فرزندانی با شخصیت سالم تربیت کنند؛ زیرا مسئولیت تربیت فرزند بر 
عهدۀ هردو است و آنان موظف هستند برای تربیت شایسته تالش کنند. پیامبر 
خداa فرمودند: »مرد سرپرست خانواده است و دربارۀ آنان بازخواست می شود 
و زن نیز مسئول خانۀ شوهر و فرزندان است و دربارۀ آنان از او سؤال خواهد شد.«۲

۵. اصول اساسی تربیت فرزند
در این قسمت به چند اصل اساسی تربیت در دیدگاه اهل بیتb اشاره خواهم 

کرد:
5. 1. محبت

دریافت  به  نیاز  می شود،  آشکار  تولد  بدو  از  که  انسان  اساسی  نیازهای  از  یکی 
تا  و  آدمی، شکل می گیرد  آغازین دقایق خلقت  از  به محبت  نیاز  محبت است. 
آخرین لحظه های عمر نیز ادامه دارد. با وجود اینکه نیاز به دریافت محبت براساس 
سن و جنسیت و وضعیت زمانی و مکانی مختلف متفاوت است، اصل نیاز انسان 

هیچ گاه و در هیچ وضعی از بین نمی رود.
معمواًل به سبب شدت عواطف در بانوان، انتظار داریم مادران وظیفۀ مهرورزی 
به فرزندان را بر عهده بگیرند و این نیاز آنان را برطرف سازند؛ اما این طرز فکر 
پدر  محبت  نیازمنِد  فرزندان  نیست.  مطابق  چندان  اسالمی  تربیت  اصول  با 
ومادر هستند؛ اما با دریافت محبت از جانب یکی از آن دو، نیازشان به محبت 

1 . بیانات در سالروز میالد حضرت زهراB، 11اردیبهشت139۲.
2 . محمد محمدی ری شهری، حکمت نامۀ کودک، ص136.
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کاماًل برطرف نمی شود. بر همین اساس رسول گرامی  اسالمa می فرمایند: 
»کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید.«1

به  محبت  ابراز  وجود  با  که  می شویم  مواجه  والدینی  با  گاه  امروز،  جامعۀ  در 
فرزندان در خلوت و در محیط خانواده، از ابراز محبت در محیط های اجتماعی 
خودداری کرده و فکر می کنند با این روش، روابط و چارچوب های اجتماعی را 
و  به عنوان خاتم رسوالن   ،aپیامبر و عملکرد  به سیره   اگر  اما  حفظ کرده اند؛ 
هدایتگر انسان ها تا روز قیامت، نگاهی کنید، خواهید دید ایشان احترام و محبت 
به فرزندان و حتی فرزندان اصحاب و یاران خود را سرلوحۀ رفتار اجتماعی خود قرار 

داده بودند. این روایت۲ را نیک بنگرید:
 cروی منبر مشغول ایراد خطبه بود که حسن و حسین aروزی رسول خدا
وارد شدند. رسول خداa از منبر پایین آمدند و آن ها را برداشتند و در کنار خود 
نشاندند و فرمودند: »همانا اموال و اوالد شما مایۀ آزمایش شما هستند.«3
پس برای محبت به فرزندان خود، هیچ ترتیب و آدابی نجویید؛ زیرا نیاز کودکان 
به محبت همیشگی است. به همین سبب است که در تعالیم اسالم بر نوازش 
پیامبر رحمت، محمد مصطفی فراوان شده است.  تأکیدی  فرزندان  بوسیدن  و 
a فرمودند: »مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیۀ خداست. پس خداوند در 

اسالم، به هرکس فرزندی عطا کرد، باید فرزندش را بسیار ببوسد.«۴
فرمودۀ  طبق  که  است  این  فرزندان  به  محبت ورزی  در  تأمل  درخور  نکتۀ 
اثبات  ابراز و  ابزارهای عملی  از  امام صادقA، بوسیدن فرزند، به عنوان یکی 
عذاب  مستوجب  کوتاهی،  درصورت  والدین  که  دارد  اهمیتی  چنان  محبت، 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص۴9، حدیث 3.
2 . نک: محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۴3، ص۲8۴، حدیث 50.

3 . تغابن، 15.
4 . تنبیه الغافلین، ص3۴3، حدیث ۴97.
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را  کودکی  »هرگز  گفت:  و  رسید   aپیامبر خدمت  مردی  شد.  خواهند  الهی 
نبوسیده ام«، پس از رفتن آن مرد از نزد پیامبر خداa، حضرت فرمودند: »این 

مرد در نزد من از دوزخیان است.«1
پس حتمًا محبت خود را به فرزندانتان ابراز کنید و مهرورزی را به آنان تعلیم 
دهید تا در زندگی آیندۀ خود آرامش بیشتری تجربه کنند.۲ همچنین پدران باید 
توجه کنند که نیاز به دریافت محبت، در دختران بیشتر است؛ لذا ابراز محبت 

در خانواده باید به گونه ای باشد که این نیاز آنان به شکلی مناسب تأمین شود.

5. 2. تکریم فرزند و احترام به او
یکی دیگر از اصول تربیت صحیح اسالمی، تکریم شخصیت و احترام گذاشتن به 
فرزندان است. والدین باید در رفتارهای خود با فرزندان، نهایت ادب را رعایت کرده 
و با آن ها با احترام رفتار کنند. رسول گرامی  اسالمa در کالمی  کوتاه، اما بسیار 
راهگشا به ما چنین تعلیم می فرمایند: »به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 

نیکو تربیت کنید.«3
شایسته  تربیت  همراه  و  مقارن  را  احترام  و  تکریم  زیبا،  کالم  این  در  ایشان 
دانسته و مشخص فرموده اند که راهکار اصلی تربیت و ادب آموزی به فرزندان، 

احترام گذاشتن به شخصیت آنان است.
دقت کنید که عالوه بر احترام به فرزندان، رعایت احترام بین شما و همسرتان 
و همچنین رعایت احترام شما به همۀ جامعه، تأثیر بسیاری بر شخصیت فرزندان 
شما خواهد گذاشت. هنگامی که شما فرزند خود را به رعایت ادب توصیه کنید، 

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص50، حدیث 7؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج8، ص113، 
حدیث 391.

2 . علت برخی از بی مهری ها در محیط خانواده بین شوهر و همسر، یادنگرفتن ابراز محبت در محیط خانواده در دوران 
کودکی است.

3 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، حدیث ۴5۴10.
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اما در عمل، او شاهد سخنان و رفتارهای خارج از دایرۀ ادب و احترام شما باشد، 
نخواهد  تربیتی  اثر  شما  سخنان  نه تنها  و  می شود  شخصیت  دوگانگی  دچار 
مضمون  سخن  این  می دهید.  آموزش  آنان  به  نیز  را  دورویی  بلکه  گذاشت، 
فرمایش زیبای پیامبرa است که چنین به احترام متقابل توصیه می فرمایند: 
»همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی  کند، والدین نیز نباید به 

او بی احترامی  کنند.«1
می دانید که رعایت عملی احترام توسط شما باید فراگیر باشد؛ یعنی اگر فرزند 
شما مشاهده کند احترام شما گزینشی است و همیشگی نیست، دچار دوگانگی 
شخصیت می شود و نمی تواند دلیل رفتارهای شما را متوجه شود. در این صورت 
شما به جای یاد دادن احترام، دورویی و فرصت طلبی را به فرزندتان خواهید آموخت.

5. 3. قاطعیت و سازش نکردن
با وجود نکاتی که درخصوص ابراز محبت به فرزندان گفته شد، باید متوجه باشید 
که یکی از اهداف محبت، تربیت شایستۀ فرزندان است؛ پس هرگاه این محبت، به 
خطاکاری خود شما یا فرزندتان منجر شود، نه تنها مطلوب نیست، بلکه از رفتارهای 
بسیار ناپسند است. دوست داشتن خانواده و محبت به آنان قلمرو خاصی دارد؛ 
به گونه ای که نباید به هیچ شکل، سبب ترک اطاعت پروردگار و نافرمانی از خدای 
متعال شود. پیامبرa در توصیه ای به ابن مسعود فرمودند: »مبادا دلسوزی برای 
خانواده ات، باعث شود که اطاعت خدا را وانهی و نافرمانی اش را در پیش گیری.«۲
بنا  نرمش  و  بر محبت  فرزند  و  مادر  رابطۀ  در  اساسی  بدون شک، اصل  البته 
فرزندان  تربیت شایستۀ  از  مانع  این محبت  باشید  مراقب  باید  اما  شده است؛ 
است؛  محبت  با  تقابل  در  قاطعیت  افراد،  از  بسیاری  نظر  در  متأسفانه  نشود. 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج10۴، ص93، حدیث ۲۲.
2 . فضل بن حسن طبرسی، مکارم األخالق، ج۲، ص3۴9، حدیث ۲660.
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درحالی که باید یاد بگیرید در نهایت محبت ورزی، قاطع نیز باشید. برای مثال، 
ندارد«،  شکالت  خوردن  حق  مریضی،  »به علت  گفته اید:  خود  فرزند  به  اگر 
و  اوج محبت  این حالت، در  بیایید. در  از تصمیم خود کوتاه  نباید  به هیچ وجه 
مهربانی و با خنده، به او تذکر بدهید که شکالت برایش خوب نیست و نمی تواند 
پاداش هایی جایگزین  نیاز می توانید  بزند. حتی درصورت  به شکالت ها دست 
را نیز برای او تعیین کنید؛ اما حرف خود را عوض نکنید و به یاد داشته باشید 
برای قاطع بودن، الزم نیست اخم کنید یا به کودک خود بی توجه شوید. متوجه 
لوس،  فرزندانی  شما  تربیت،  در  قاطعیت  اصل  رعایت نکردن  درصورت  باشید 
ضعیف النفس، وابسته و پرتوقع تربیت خواهید کرد. اینان در برابر سختی ها و 
مشکالت، مقاوم و صبور نخواهند بود و در زندگی خانوادگی و اجتماعی آیندۀ 

خود، دچار مشکالت فراوانی خواهند شد.

5. 4. عدالت میان فرزندان
یکی دیگر از نکات اساسی در تربیت کودکان، رعایت عدالت بین فرزندان است. 
عالوه بر اینکه رعایت عدالت جنبۀ حقوقی دارد، از منظر اخالقی و مهرورزی نیز در 
الگوی تربیت اسالمی بسیار بر آن تأکید شده است. برای شکل گیری شخصیت 
سالم در فرزند، باید او را از آغازین روزهای زندگی، با مفهوم ارزشمند و بنیادین 
عدالت آشنا کنید. اگر فرزندان عدالت محوری را از والدین خود بیاموزند، آنان نیز 
متقاباًل در رعایت حقوق و حفظ حرمت و احترام آنان خواهند کوشید و مراقب 

خواهند بود که در رفتار با والدین، از مرزهای عدالت تجاوز نکنند.
فرزندان  در  روحی  اختالالت  ایجاد  عدالت،  از  به دور  رفتارهای  ازطرفی، 
آنان شعله ور  را سبب می شود و آتش غضب و حسد به دیگر فرزندان را در دل 
می سازد. به همین دلیل است که مکتب متعالی اسالم تأکید فراوانی بر رعایت 
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 aاین مسئله کرده است؛ چنان که از پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی
به عدالت رفتار کنید؛ همان گونه که شما  روایت کرده اند: »میان فرزندان خود 

خود نیز دوست دارید آنان در احترام و محبت به شما عدالت به خرج دهند.«1
حتی  فرزندان،  بین  عدالت  رعایت   ،bمعصومان صریح  دستورهای  طبق 
بسیار ضروری  بوسیدن،  یا حتی  مثل هدیه دادن  به ظاهر کوچکی  کارهای  در 
است؛ اما دقت کنید که عدالت به معنای مساوات نیست. گاه الزم است برای 
یکی از فرزندان به دالیل خاصی، مثل بیماری، هزینه های بیشتری صرف کنید 
هزینه های  شوید  مجبور  فرزندان،  از  یکی  تحصیلی  و  سنی  وضع  به سبب  یا 
بیشتری برای او صرف کنید. همچنین گاهی ممکن است برای تشویق برخی 
امتیاز  و  کنید  تشویق  را  او  فرزندان،  از  یکی  در  پسندیده  رفتارهای  و  صفات 
خاصی برای او در نظر بگیرید؛ اما در تمام این حاالت باید مراقب باشید سایر 
فرزندان بدانند محبت شما به همۀ آنان یکسان است و فقط شکل اظهار آن بنا 
به دالیلی، متفاوت شده است. به طور مثال، برای تشویق کار پسندیدۀ کودک، 
بخواهید  آنکه  بدون  کنید،  تشویق  را  فرزند  عملکرد  صرفًا  باشید  مراقب  بسیار 
دادن  در  همچنین  دهید.  انجام  قضاوتی  فرزندان  دیگر  و  او  شخصیت  دربارۀ 
و مساوات  فرزندان، سعی کنید در ضمن رعایت عدالت  به  توجه  ابراز  یا  هدیه 
بین فرزندان دختر و پسر، دختران را مقدم کرده و ابتدا به آنان توجه کنید؛ زیرا 
نیازهای عاطفی در آنان بیشتر است و بی توجهی به این نکته، آسیب دیدن روح 

لطیف آنان را در پی دارد.

5. 5. تغافل
نادیده گرفتن  و  تغافل  نیازمندید،  آن  به  صحیح،  تربیت  برای  که  دیگری  ابزار 
خطاهاست. لطفًا اشتباه نکنید! منظورم این نیست که پس از بیان نکات متعدد 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج10۴، ص9۲، حدیث 16.
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در تربیت فرزند، بگویم فرزندان خود را رها کنید و اجازه دهید به خطای خود ادامه 
دهند. به عکس، برای رهایی آنان از خطا، بهترین تدبیرها را برگزینید؛ اما توجه 
کنید هنگامی که متوجه شدید فرزند شما خطایی را مخفیانه مرتکب می شود، 
سعی کنید خود را به تغافل بزنید تا او احساس کند شما متوجه خطای او نشده اید. 
صحیح،  مسیر  به  او  بازگرداندن  و  خود  فرزند  مشکل  حل  برای  بکوشید  سپس 
برنامه ریزی کنید و راهکارهای مناسبی برای حل این مشکل بیابید. پیامبر اکرم
a به ما چنین توصیه می فرمایند: »خدا رحمت کند پدری را که فرزندش را در 
نیکی کردن به خود یاری رساند؛ بدین گونه که از گناه و خطای او درگذرد و به درگاه 

خدا برایش دعا کند.«1
پدران گرامی  در نظر داشته باشید تالش فرزند شما برای مخفی ساختن خطای 
خود، نشان دهندۀ این است که از خطا بودن فعل خود آگاه است و از آن مهم تر، 
نمی خواهد حرمت شما را بشکند و در برابر شما مرتکب خطا شود. پس شما هم با 
تغافل سعی کنید باعث شکسته شدن این حرمت نشوید و قابلیت هدایت و اصالح 
فرزند خود را از بین نبرید و با فکر و مشورت، راهکار مناسبی برای پیشگیری از 
تکرار خطای فرزند خود بیابید. تأکید امام باقرA دراین باره چنین است: »اگر 

دین را یک پیمانه در نظر بگیریم، دو سوم این پیمانه تغافل است.«۲
الزم است یادآوری کنم اصل تغافل درصورت بروز خطای عمدی است. پس 
است،  داده  انجام  خطایی  ناخواسته،  شما  فرزند  یا  همسر  شدید  متوجه  اگر 

بسیار طبیعی است که اصاًل آن را نادیده بگیرید و پیگیری نکنید.

5. 6. کودکی کردن با کودک و بازی با او
شاید واژۀ بازی برای بزرگ ساالن برابر با وقت گذرانی و غفلت باشد؛ اما بدون شک، 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج10۴، ص98، حدیث 70.
2 .  عباس قمی، سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار، ج3، ص803.
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بازی برای کودکان بستر رشد و تکامل است. باید دقت کنید دوران بازی کودک، 
دوران تعطیلی تکامل نیست؛ بلکه دوران شکوفایی استعدادهای او ازطریق بازی 
با  بازی کردن  به   bو طهارت اهل بیت عصمت  دلیل است که  به همین  است. 
والدین  به  ارزشمند  توصیه ای  در   Aامام صادق فرموده اند.  توصیه  کودکان 
فرمودند: »فرزندت را رها کن تا هفت سال بازی کند و هفت سال ]دوم[ او را تربیت 

کن و هفت سال ]سوم[ او را با خودت همراه کن.«1
این  در  مناسب  بازی های  باشد.  بازی  با  همراه  باید  فرزند،  تربیت  اول  دورۀ 
آموزش پذیری  و  تربیت پذیری  برای  را در کودک شما  آمادگی ذهنی الزم  سن، 
بیشتر در دورۀ دوم تربیت فراهم می  سازد. براساس روایات، اهل بیتb نه تنها 
رفتار  به  را  آنان  بلکه  بدهند،  کودک  به  بازی  اجازۀ  والدین  که  داده اند  دستور 
 aاو توصیه فرموده اند. توصیۀ رسول گرامی با  با فرزند و بازی کردن  کودکانه 

چنین است: »نزد هرکس کودکی هست، باید با او کودکی کند.«۲
درواقع، فرزندی که در دوران کودکی، خود را با بازی کردن اقناع نکرده باشد، 
نتیجه اش این است که در بزرگ سالی از خود رفتارهای کودکانه نشان خواهد داد 
و به خود و خانواده اش آسیب   خواهد زد. ازآنجایی که بازی رکن مهمی در حیات 
کودک است و ازطرفی، والدین و به خصوص مادر، نقش قهرمانان زندگی او را ایفا 
می کنند، حضور و همراهی آنان در بازی برای کودک بسیار مهم است. به علت 
افزایش  و  کودک  تکریم  او،  با  والدین  بازی  کودک،  نزد  والدین  اهمیت داشتن 
کودک،  با  والدین  بازی  عالوه براین،  داشت.  خواهد  به دنبال  را  او  نفس  عزت 
روابط بین آنان را تحکیم می کند و صمیمیت در روابط آنان افزایش می یابد. این 
و  تربیت، بسیار راهگشاست  والدین، در مراحل بعدی  و  بین کودک  صمیمیت 
مانع از گرایش افراطی او به دوستان و فرار از خانواده می شود. در سیرۀ پیامبر 

1 . محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۴9۲، حدیث ۴7۴3.

2 . محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج3، ص۴83، حدیث ۴707.
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نمونه های  کودک،  با  بازی  به  فراوان  توصیه های  بر  عالوه   ،aگرامی  اسالم
 aپیامبر روزی  می کنیم:  مشاهده  کودکان  با  ایشان  بازی  از  بسیاری  عملی 
با گروهی نماز می خواندند و حسینA که خردسال بود، در کنار ایشان بود. 
هرگاه پیامبر خداa به سجده می رفتند، حسینA می آمد و بر دوش ایشان 
وقتی  هی!«  »هی،  می گفت:  و  می داد  تکان  را  پاهایش  سپس  می شد.  سوار 
پیامبر خدا سر برمی داشتند، او را می گرفتند و کنار خود می گذاشتند و همین 
می گفت:  و  برمی گشت  پیامبر  پشت  بر   Aحسین می رفتند،  سجده  به  که 
»هی، هی!« این کار را همچنان ادامه داد تا اینکه پیامبر خداa از نماز فارغ 
شدند. در این هنگام شخصی یهودی گفت: » ای محمد، شما با فرزندان خود 
به گونه ای عمل می کنید که ما نمی کنیم!« پیامبرa فرمود: »بدان اگر به خدا 
و پیامبرش ایمان می آوردید، حتمًا با کودکان مهربان می شدید.« یهودی گفت: 
»من به خدا و پیامبر او ایمان می آورم.« او مسلمان شد؛ زیرا با همۀ عظمت مقام 

پیامبرa، کرامت ایشان را مشاهده کرد.1

5. 7. رعایت زمان مناسب برای تربیت
پنجمین و آخرین نکتۀ ضروری در تربیت اسالمی که در این نوشتار کوتاه به آن 
اثرگذاری  است.  فرزندان  تأدیب  و  تربیت  مناسب  زمان  رعایت  می شود،  اشاره 
تمام راهکارهای تربیتی، به رعایت زمان مناسب برای تربیت وابسته است. پیامبر 
رحمتa در یکی از سخنان بسیار جامع و زیبا و کاربردی خود درخصوص تربیت 
فرزند، که حقیقتًا کاویدن این سخن، خود محتاج کتابی مستقل است، زمان  های 
مناسب برای تربیت را چنین تشریح  فرموده اند: »فرزند، هفت سال آقاست و هفت 
سال خدمتکار و هفت سال وزیر است. اگر در ۲1سالگی از تربیت او راضی بودی 

1 . محمدبن علی ابن شهرآشوب ، مناقب، ج۴، ص71؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۴3، ص۲96، حدیث 57.
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که خوب، وگرنه به پهلویش بزن که نزد خداوند معذوری.«1 یعنی با رعایت این 
الگو، وظیفۀ خود را به درستی انجام داده ای؛ پس بازخواست نخواهی شد.

یکی از نکات مهم تربیتی که تأثیر جدی بر تکریم شخصیت فرزند می گذارد، 
توجه به احساسات کودک در هفت سال نخست زندگی است؛ لذا پیامبر، این 
هفت سال را زمان فرماندهی و سیادت کودک و فرمان برداری او و اطاعتش از 
و درخواست های کودک  نیازها  تمام  والدین  این دوران،  در  دانسته اند.  والدین 
خود را تا حدی که برای او زیان بار نباشد و در توان آنان نیز  باشد، باید اجابت 
کنند. اگر این نکته را با فرمایش امام صادقA که در قسمت قبل مطرح کردم 
مقایسه کنید، متوجه خواهید شد بهترین راهکار تربیتی برای تحقق این هدف، 

بازی است.
نتیجۀ تبعیت و فرماندهی در هفت سال آغازین، فرمان برداری مطلق و البته توأم 
هیچ  که  کودک  درواقع،  است.  دوم  دورۀ  در  والدین  از  فرزند  احترام  و  محبت  با 
پیش شرط اولیه در روح و جان خود نداشته است، اصول اطاعت و محبت را از 

والدین فرامی گیرد تا بتواند در هفت سال دوم، از یافته های خود بهره بگیرد.
پس طبق این نظریۀ اسالمی  و براساس سایر روایات اهل بیتb، هفت سال 
آغاز  و  به هفت سال دوم  با ورود  و فرزند  به فرزند نیست  آموزش  ابتدایی زمان 
به دست  جدید  آموزش  های  دریافت  کافی  برای  آمادگی  فرمان ُبرداری،  دوران 
والدین،  از  اطاعت  و  تعلیم  و  آموزش  از گذراندن هفت سال  آورد. پس  خواهد 
کنار  در  وزیر،  همچون  می تواند  که  می رسد  بلوغ  و  رشد  از  به  مرحله ای  فرزند 

والدین حضور داشته باشد و آنان را در تصمیم گیری ها یاری کند.
در پایان مرحلۀ سوم، جوان به ۲1سالگی می رسد و آمادگی تشکیل خانواده 
و تربیت فرزند را خواهد داشت. پس بسیار ضروری است که در هفت سال سوم 

1 . فضل بن حسن طبرسی، مکارم األخالق، ج1، ص۴78، حدیث 16۴9.
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عمر، والدین با او مشورت کنند و از فکر و توان او کمک بگیرند تا عالوه بر اینکه 
شخصیتش تکریم می شود، آرام آرام با فضای واقعی جامعه آشنا شود و توانایی 

ورود به جامعه و تصمیم گیری را پیدا کند.
درصورت رعایت این زمان بندی و رعایت سایر اصول اساسی تربیت اسالمی، 
در پایان ۲1 سال تالش و زحمت، وظیفۀ تربیت از عهدۀ والدین برداشته می شود 
و آنان دیگر مسئولیتی درخصوص رفتارهای او نخواهند داشت. موالی متقیان، 
 ،Aدر وصیتی به فرزند برومند خود، امام مجتبی Aامیر ملک والیت، علی
به عنوان  و  راهگشاست  ما  همۀ  برای  که  شده اند  متذکر  را  گران سنگی  نکات 

حسن ختام این قسمت، به گوشه هایی از آن اشاره می کنم:
برای سفارش نمودن به تو پیش دستی کردم و خصلت هایی را در آن آوردم تا 
پیش از آنکه اجل به سوی من شتاب گیرد، آنچه را در دل دارم، به تو رسانده 
باشم و قبل از آنکه همان گونه که جسم من ضعیف شده است، اندیشه ام 
نیز ضعیف گردد یا آنکه پیش از من، برخی هوس ها و فتنه های دنیا بر تو 
چیره شوند و درنتیجه، سرکش و گریزان گردی. همانا قلب جوان همانند 
زمین خالی است که هرچه در آن افکنده شود، می پذیرد. ازاین رو، پیش 
از آنکه دل تو سخت و فکر تو درگیر شود، به تربیت تو مبادرت کردم... .
و چون همانی را برای تو می خواهم که یک پدر دلسوز می خواهد، خوب 
نگریستم و بر آن شدم که تربیت تو در حالی باشد که تو رو به زندگی داری 
و چیزی از روزگار نگذرانده ای و دارای نیتی سالم و نهادی پاک هستی و 
]همچنین بر آن شدم که[ تربیت را از آموزش کتاب خداوند و تأویل آن و 

قوانین اسالم و احکام آن و حالل و حرام آن آغاز نمایم... .1

1 . محمدبن الحسین الشریف الرضی، نهج البالغه، نامۀ 31.



8

متشهلصف



140

همان طور که در این کتاب به طور مفصل توضیح دادم، خداوند متعال مسئولیت 
مدیریت خانواده را بر عهدۀ مردان قرار داده و به همین سبب، مسئولیت تربیت 
َها  یُّ

َ
و هدایت همسر و فرزندان را نیز بر عهدۀ آنان قرار داده و فرموده است: Nیا أ

اُس َو اْلِحجاَرُة1M )ای کسانی که  ْهِلیُکْم َنارًا َو ُقوُدَها النَّ
َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ الَّ

ایمان آورده اید، خودتان و خانوادۀ خود را از آتشی که سوخِت آن مردم و سنگ ها 
هستند، حفظ کنید.(

در این آیۀ شریفه، خداوند متعال به صراحت مسئولیت نگهبانی از خانواده در 
برابر عذاب و قهر خود و تربیت دینی آنان را بر عهدۀ همۀ مؤمنان قرار داده و از 
آنان خواسته است خانوادۀ خود را از عذاب و قهر الهی ایمن دارند. در روایاِت 
واردشده از اهل بیتb در تفسیر این آیۀ شریفه، به مردان تأکید شده است: 
»آنان را به آنچه خدا دوست می دارد، بخوانید و از آنچه خدا ناخشنود می دارد، 
نهی کنید.«۲ امام علیA نیز دربارۀ این آیه می فرمایند: »به آنان علم و ادب 

بیاموزید.«3

1 . تحریم، 6.
2 . تفسیر ُدّر المنثور، ج8، ص۲۲5؛ محمد محمدی ری شهریتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۲50، به نقل از 

.aرسول خدا
3 . علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، ج۲، ص539، حدیث ۴6760.
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را  خود  اهتمام  تمام  که  می شویم  مواجه  پدرانی  با  جامعه  در  گاهی  متأسفانه 
فرزندان خود صرف می کنند؛  اجتماعی  آسایش  و  مادی  نیازهای  تأمین  برای 
اما به تربیت و آموزش ادب و علم مفید به آنان بی توجه هستند. نتیجۀ این گونه 
سنین  در  فرزندان  از  ناهنجار  رفتارهای  بروز  تعلیم وتربیت،  به  بی توجهی ها 
مواجه  فراوانی  مادران  و  پدران  با  مشاوره،  جلسات  در  بود.  خواهد  بزرگ سالی 
می شوم که بسیار نگران رفتارهای نادرست فرزندان خود هستند؛ اما متأسفانه 
هنگامی به مشاور مراجعه می کنند که کار از کار گذشته و امکان تأثیرگذاری بر 
فرزندان بسیار کاهش یافته است. به یاد داشته باشید که با افزایش سن فرزندان، 
شخصیت آنان شکل می گیرد و امکان تغییر در عقاید و افکار و سلیقه های آنان 
بسیار کاهش می یابد. اگر پدر و مادر در زمان مناسب نتوانند فرزندان خود را 
به شکل مطلوب  را  آنان  ناباب،  و دوستان  کنند، محیط جامعه  تربیت  به خوبی 
خانواده،  تشکیل  آغازین  روزهای  از  است  الزم  پس  کرد.  خواهند  تربیت  خود 

 برای تربیت دینی خود و همسر و فرزندان خود برنامه ریزی منظمی کنید.

۱. نقش دین در سالمت خانواده
در  می خواهید  و  دارید  را  کشور  از  نقطه ای  به  سفر  قصد  شما  که  هنگامی 
مدت زمانی مشخص، تمام آثار تاریخی و طبیعت زیبای آن منطقه را تماشا کنید، 
قبل از حرکت، نقشۀ راه ها و جاده ها را بررسی کرده و برای سفر خود برنامه ریزی 
خواهید کرد. همچنین به کمک نقشه ها و اطلس ها، همۀ آثار تاریخی و نقاط مهم 
منطقۀ مدنظر خود را مشخص و برای بازدید آن ها، برنامه ریزی می کنید. در این 
صورت است که شما می توانید در کمترین زمان ممکن، بیشترین بهره را از سفر 

خود برده و تا حد ممکن لذت ببرید.
زندگی ما انسان ها در این دنیا نیز بی هدف نیست. حضور ما روی کرۀ خاکی، 
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بیشترین  می خواهد  و  دارد  اقامت  کوتاهی  مدت  که  است  مسافر  یک  همانند 
ما  نَّ

َ
أ َفَحِسْبُتْم 

َ
Nأ کند:  مهیا  ابدی  مقصد  در  دائمی  خود  اقامت  برای  را  توشه 

بیهوده  را  شما  کرده اید  گمان  )آیا   1Mُتْرَجُعوَن ال  ِإَلْینا  ُکْم  نَّ
َ
أ َو  َعَبثًا  َخَلْقناُکْم 

آفریده ایم و به سوی ما بازنمی گردید؟(
پس همان طور که برای سفر تفریحی چندروزه، از قبل برنامه ریزی می کنید، 
برای موفقیت در سفر چندسالۀ خود در دنیا نیز باید برنامه ریزی دقیقی کنید تا 
بتوانید براساس برنامه ای جامع و کارآمد، برای کسب هدف نهایی خلقت، یعنی 
رسیدن به مقام عبودیت،۲ حرکتی مستمر و مؤثر داشته باشید. این برنامۀ جامع 
اجتماعی  و  فردی  ابعاد  تمام  برای  که  است  اسالم  مبین  دین  همان  کارآمد  و 
زندگی انسان، راهکارهای شایسته ای ارائه کرده است. نمونه هایی از دستورهای 

دین به منظور تقویت نهاد خانواده را در این کتاب مطالعه فرمودید.
امام صادقA در فرمایشی بسیار گران سنگ، ضمن بررسی کارکرد دین بر 

رشد و تعالی انسان، می فرمایند:
شخص دین دار می اندیشد و درنتیجه، آرامش وجود او را فرامی گیرد و خود 
فروتنی می گراید.  به  برابر عظمت خدا[ کوچک می شمارد؛ پس  را ]در 
قناعت می ورزد؛ پس احساس بی نیازی می کند. به آنچه به او داده شده 
دوستان  از  پس،  برمی گزیند؛  را  تنهایی  گوشۀ  و  است  خرسند  است، 
بی نیاز می شود ]برای جلب دوستان، حاضر به انجام هر خطایی نخواهد 
را  دنیا  می شود.  آزاد  پس  می کند؛  رها  را  شهوت ها  و  خواهش ها  بود[. 
کنار می گذارد؛ پس، از بدی ها در امان می ماند ]دنیا را هدف خود قرار 
نمی دهد؛ بلکه آن را َمرکب خود قرار می دهد[. حسادت را دور می افکند؛ 
پس دوستی آشکار می شود. مردم را نمی ترساند؛ پس، از آنان نمی ترسد. 

1 . مؤمنون، 115.
2 . نک: ذاریات، 56.
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به هیچ چیز  امان است.  ایشان در  از گزند  آنان تعدی نمی کند؛ پس  به 
دل نمی بندد؛ پس به رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد. عافیت را 

می بیند؛ پس کارش به پشیمانی نمی کشد.1
بنابراین، بسیار ضروری است که ابتدا حضور دین را در زندگی خود پررنگ کنید و 

سپس در آموزش دین به همسر و فرزندان خود بکوشید.

۲. استقامت و پشتکار؛ الزمۀ تربیت موفق
برای تربیت صحیح و موفق همسر و فرزندان، باید به اولویت های تربیتی توجه 
کنید و در مسیر تربیت بسیار صبر و حوصله به خرج دهید. خداوند متعال این دو 
الِة َو اْصَطِبْر  ْهَلَک ِبالصَّ

َ
ُمْر أ

ْ
نکتۀ ضروری را خطاب به پیامبر خود می فرماید: Nَو أ

َعَلْیها۲M )خانوادۀ خود را به خواندن نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش.(
به عهدۀ  را  خانواده  در  نماز  آموزش  مسئولیت  خداوند  ابتدا  شریفه،  آیۀ  در 
و  استقامت  را  تعلیم  این  در  موفقیت  و  کامیابی  راز  سپس  و  می دهد  قرار  مرد 
صبر معرفی می فرماید. این صبر دو گونه است: یکی پافشاری خود انسان بر 
را نشان می دهد.  الگوسازی پدر در خانواده  این کار نقش  نمازخواندن است. 

گونۀ دوم صبر، انتظار برای تأثیرگذاشتن آموزه های تربیتی است.
یکی از عواملی که موجب می شود بسیاری از والدین در تربیت فرزندان خود به 
موفقیت چندانی دست نیابند، این است که دوست دارند با یک بار تذکردادن، 
دعوت  بار  چند  از  پس  بنابراین  شود؛  حل  فرزندشان  در  اخالقی  مشکل  یک 
فرزندان به کاری خوب، آنان اطاعت  نکنند، والدین عصبانی می شوند و پرخاش 
رفت.  بین خواهد  از  مادر  یا  پدر  اثرپذیری سخن  تمام  که  اینجاست  می کنند. 
به یاد داشته باشید گاهی الزم است برای اصالح یک صفت بد اخالقی در همسر 

1 . محمدبن محمد مفید، األمالی، ص53، حدیث 1۴؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۲ ، ص53، حدیث ۲3.
2 . طه، 13۲.
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و  آموزش مستقیم  از روش های مختلف  و  یا فرزند خود، یک سال تالش کنید 
آید.  به وجود  آنان  اخالق  در  اصالح  اندکی  سرانجام  تا  ببرید  بهره  غیرمستقیم 
صفات بد، همانند دانۀ کوچکی، در قلب انسان ها قرار می گیرند که با گذر زمان 
رشد می کنند و به درخت تنومندی تبدیل می شوند؛ لذا برای ریشه کن کردن این 

مشکالت، باید صبر و حوصله و برای تربیت، طرح و برنامه داشته باشید.

۳. تربیت الگو محور
 aمصطفی محمد  خاتم،  پیامبر  خویش،  محبوب  توصیف  در  متعال  خداوند 
ْسَوٌة َحَسَنٌة1M )قطعًا برای شما، در رسول 

ُ
َقْد کاَن َلُکْم ِفی َرُسوِل اللِه أ می فرماید: Nلَّ

خدا سرمشقی نیکوست.(
خداوند پس از مبعوث کردن پیامبر و فرستادن مجموعه دستورهای اخالقی، 
به منظور اصالح امت و تکمیل مکارم و زیبایی های اخالقی و برای نشان دادن 
به سمت  حرکت  برای  مردم  ترغیب  و  سفارش شده  اخالق  این  از  جلوه ای 
را در  تعالیم دینی  نمونۀ ظهور خارجی  و  اجرایی کردن دستورهای دین، اسوه 
وجود مقدس پیامبرa به نمایش گذاشت تا همگان با دیدن محاسن اخالق او، 
به تعالیم  این دین گرایش یابند و شیفتۀ عمل به تعالیم دین شوند. اگر پیامبر 
عظیم الشأن، خود به برخی از تعالیم تبلیغی دین عمل نمی کرد، انسان ها دیگر 

انگیزه ای برای حرکت و عمل به تعالیم اسالم نداشتند.
حقیقت تربیت، چیزی جز این نیست. اگر می خواهید همسر و فرزندان شما 
از همه،  قبل  باید خود  فرادهند،  اخالقی شما گوش  آموزه های  و  توصیه ها  به 
دیگران  به  آنچه  از  بیشتر  باید خود شما  باشید.  گفته های خود  به  عمل کننده 
توصیه می کنید، عمل کنید تا امید اصالح در رفتار دیگران به وجود آید. آری، 

1 . احزاب، ۲1.
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انتظار  نمی توانند  والدین  است.  خویش  رفتار  اصالح  تربیت،  اساسی  اصل 
را  و مادر خود  پدر  آنان  باشند، درحالی که  نماز  باشند فرزندانشان اهل  داشته 
دیده اند که برای نماز اهمیت کمی قائل اند و در آخر وقت و با عجله، نماز خود 
را می خوانند. در این صورت، تنها مقصر کوتاهی فرزند در خواندن نماز، خود 

والدین خواهند بود.
اگر فرزند و همسر خود را به راست گویی دعوت می کنید، خود باید صادق ترین 
فرد باشید. فرزند به پدر و مادر خود به چشم الگو نگاه می کند؛ پس اگر او در شما 
نقصان و کوتاهی ببیند و دروغ های گاه وبیگاهی از شما مشاهده کند، نباید از او 

انتظار صداقت و راست گویی داشته باشید.
جالب اینکه برخی والدین از کودک خود می خواهند به خاطر آنان، به دروغ به 
دیگران بگوید: »پدرم االن خانه نیست«! و بعد توقع دارند کودک آنان راست گو 
همان  این  است.  خویشتن  اصالح  دیگران،  تربیت  برای  اساسی  اصل  باشد! 
مضمون این فرمایش زیبای امیرالمؤمنینA است: »هرکس خود را پیشوای 
مردم قرار دهد، باید پیش از آموزش دادن به مردم، تعلیم به خود را آغاز کند و 

باید پیش از تربیت زبانی، با رفتارش تربیت کند.«1
پس برای تربیت شایستۀ فرزندان، بسیار بیشتر از آنکه فکر می کنید نیاز دارید 
که نکات و روش های تربیت را فرابگیرید. باید در اصالح خویشتن بکوشید. در 

این صورت است که اندرز شما در دل و جان خانواده تان اثر خواهد گذاشت.

۴. تربیت دینی و ضرورت حضور در جلسات فرهنگی و مذهبی
و  غیرمستقیم  بیان  دیگران،  اصالح  و  تربیت  در  مؤثر  بسیار  روش های  از  یکی 
کمک گرفتن از دیگران است. اگر همسر یا فرزند خود را همیشه به رعایت نکات 

1 . محمدبن حسین الشریف الرضی، نهج البالغه، حکمت 73؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج۲، ص56، حدیث 33.
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اخالقی توصیه کنید، پس از مدتی، سخنان شما تکراری می شود و میزان تأثیر 
آن در طرف مقابل به شدت کاهش می یابد. در اینجا حضور شخص سوم بسیار 
راهگشا خواهد شد. برای ادامۀ تربیت دیگران، باید بتوانید از روش های مختلف 
غیرمستقیم بهره بگیرید: گاهی به طور مستقیم او را مخاطب قرار دهید، گاهی 
در  تصویری  کلیپ  گاهی  بدهید،  هدیه  او  به  مدنظر  زمینۀ  در  ارزشمند  کتابی 
موضوع مدنظر به او نشان دهید و گاهی او را به جلسات مذهبی ببرید تا نصحیت 

دیگران را بشنود.
مصداق  فرزندان،  و  همسر  دینی  تربیت  برای  متنوع  روش های  از  استفاده 
دستور الهی درخصوص صبر بر تربیت است که در قسمت قبل بررسی کردم.1 به 
شما عزیزان توصیه می کنم برای موفقیت در تربیت خانوادۀ خود، حضور مستمر 
و حداقل هفته ای یک بار در جلسه ای مذهبی را جزئی از برنامۀ زندگی خود قرار 

دهید تا رابطۀ همسر و فرزندان شما با علوم الهی و عالمان دینی حفظ شود.
پرسش های  و  دینی  شبهات  تمام  پاسخ  ما،  از  هیچ یک  باشید  داشته  به یاد 
موجود در ذهن جوانان را نمی دانیم؛ لذا باید به کمک همین جلسات، پیوندی 
عمیق بین آنان و عالمان دینی برقرار کنید تا در زمان بروز مشکل، آنان به عالم 
مراجعه کرده و مشکل ذهنی خود را برطرف کنند. بدون شک، حضور در فضای 
معنوی جلسۀ دینی، آثار و برکات فراوانی در زندگی شما و خانوادۀ شما خواهد 

گذاشت.

۵. تربیت و مطالعۀ گروهی
اولین وظیفۀ هر مسلمان دربارۀ تکلیف شرعی امربه معروف و نهی ازمنکر، شناخت 
معروف و منکر است. ابتدا باید خوب و بد را به خوبی بشناسید تا بتوانید دیگران را 

1 . نک: طه، 13۲.
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به خوبی ها دعوت کنید و از بدی ها بازدارید. برای کسب این شناخت، الزم است 
با مطالعۀ کتاب های ارزشمند و مفید دینی، اطالعات دینی خود را افزایش دهید 
و با دیدگاه دین در زمینه های مختلف آشنا شوید. باید به عنوان خانواده ای مؤمن، 
نظر اسالم را دربارۀ ازدواج، خانواده، تربیت فرزند، تفریح، سفر، دیدار اقوام، خرید 

منزل و... بدانید تا بتوانید به دستورهای دینی به خوبی عمل کنید.
در  و  خانواده  جمع  در  را  مفید  مطالعۀ  این  است  شایسته  بسیار  چه  حال، 
عالوه بر  که  است  صورت  این  در  دهید.  انجام  گروهی  به صورت  و  آنان  کنار 
مطالعه  به  عملی  به صورت  را  آنان  خانواده،  پرمهر  کانون  در  حضور داشتن 
ترغیب کرده اید و درضمن، آنان را بدون تذکر مستقیم، با دستورهای دین آشنا 

ساخته اید.
خود  خانوادۀ  با  گروهی  مطالعۀ  برای  را  شبانه روز  از  ساعتی  حتمًا  پس 
آثار ارزشمند آن را در زندگی خود مشاهده کنید. پیشنهاد  تا  اختصاص دهید 
دستور  در  گروهی  مطالعۀ  این  ابتدای  در  نیز  را  قرآن  از  آیاتی  قرائت  می کنم 
داده  انجام  نیز  را  فرزندان خویش  به  تعلیم  قرآن  وظیفۀ  تا  قرار دهید  کار خود 
باشید؛ چراکه پیامبر اکرمa در توصیه ای زیبا، سه نکتۀ تربیتی را چنین یادآور 
می شوند: »فرزندان خود را به سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان 

و دوست داشتن اهل بیت او و خواندن قرآن.«1
پس اهمیت فراوانی برای تعلیم نماز و قرآن و اخالق نیک و شایسته به همسر 
در   aمصطفی محمد  مهربانی،  و  رحمت  پیامبر  شوید.  قائل  فرزندانتان  و 
توصیه ای جامع، به این نکات اشاره می فرمایند: »نزد خانواده هایتان بازگردید. 
پس در میانشان بمانید و به آنان علم بیاموزید و فرمانشان بدهید... . همان گونه 
نماز  وقت  که  هنگامی  بخوانید.  نماز  دیده اید،  شما  و  می خوانم  نماز  من  که 

1 . احمدبن حجر هیثمی، الصواعق المحرقة، ص17۲؛ سلیمان بن ابراهیم قندوزی، ینابیع المودة، ج۲، ص۴57، 
حدیث ۲68؛ علی بن حسام متقی هندی، کنز العّمال، ج6، ص۴56، حدیث ۴5۴09.
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فرارسید، یکی از شما اذان بگوید و مسن ترین شما، پیش نماز شود.«1

b۶. دعا و طلب از خداوند و توسل به اهل بیت
آوریم منشأ جوشش همۀ خوبی ها و فضلیت ها، وجود  به یاد  پایان الزم است  در 
و  کتاب  در  مطرح شده  نکات  تمام  رعایت  از  پس  لذا  است؛  خداوند  بی همتای 
بهره گیری از تعالیم نورانی اهل بیتb، الزم است در پیشگاه الهی ابراز بندگی 
نا  کرده و صالح و شایستگی خانوادۀ خود را از خداوند متعال درخواست کنیم: Nَربَّ
ِقیَن ِإمامًا۲M )پروردگارا، از همسران  ْعُیٍن َو اْجَعْلنا ِلْلُمتَّ

َ
َة أ یاِتنا ُقرَّ ْزواِجنا َو ُذِرّ

َ
 َهْب َلنا ِمْن أ

و فرزندانمان، مایۀ روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای پرهیزکاران پیشوا گردان.(
در پایان توصیه می کنم از خواندن دعای نورانی ۲5 صحیفۀ سجادیه غفلت 
نکنید. امام سجادA در این دعای شریف، عالوه بر طلب خیر و عافیت برای 

فرزندان خود، به ویژگی های فرزند شایسته نیز اشاره می فرمایند:
ُهمَّ َو ُمنَّ َعَلیَّ ِبَبقاِء ُوْلِدی َو ِبِإْصالِحِهْم ِلی و ِبِإْمتاِعی ِبِهْم ِإَلِهی اْمُدْد  للَّ

َ
أ

ْعماِرِهْم َو ِزْد ِلی ِفی آجاِلِهْم َو َربِّ ِلی َصِغیَرُهْم َو َقوِّ ِلی َضِعیَفُهْم َو 
َ
ِلی ِفی أ

ْنُفِسِهْم َو ِفی َجواِرِحِهْم 
َ
ْخالَقُهْم َو َعاِفِهْم ِفی أ

َ
ْدیاَنُهْم َو أ

َ
ْبداَنُهْم َو أ

َ
ِصحَّ ِلی أ

َ
أ

ْرزاَقُهْم َو اْجَعْلُهْم 
َ
ْدِرْر ِلی َو َعَلی َیِدی أ

َ
ْمِرِهْم َو أ

َ
َو ِفی کلِّ َما ُعِنیُت ِبِه ِمْن أ

یَن ُمناِصِحیَن َو  ْوِلیاِئَک ُمِحبِّ
َ
ْتِقیاَء ُبَصراَء َساِمِعیَن ُمِطیِعیَن َلَک َو ِل

َ
ْبرارًا أ

َ
أ

ْعداِئک ُمعاِنِدیَن َو ُمْبِغِضیَن. آِمیَن.
َ
ِلَجِمیِع أ

ِبِهْم  ْن  َزیِّ َو  َعَدِدی  ِبِهْم  ْر  َکثِّ َو  َوِدی 
َ
أ ِبِهْم  ِقْم 

َ
أ َو  َعُضِدی  ِبِهْم  اْشُدْد  ُهمَّ  للَّ

َ
أ

َعَلی  ِبِهْم  ی  ِعنِّ
َ
أ َو  َغْیَبِتی  ِفی  ِبِهْم  اْکِفِنی  َو  ِذْکِری  ِبِهْم  ْحِی 

َ
أ َو  َمْحَضِری 

ِلی  ُمْسَتِقیِمیَن  ُمْقِبِلیَن  َحِدِبیَن  َعَلیَّ  َو  یَن  ُمِحبِّ ِلی  اْجَعْلُهْم  َو  حاَجِتی 
ی َعَلی  ِعنِّ

َ
یَن َو ال ُمخاِلِفیَن َو ال خاِطِئیَن َو أ ُمِطیِعیَن َغیَر عاِصیَن َو ال عاقِّ

1 . علی بن حسام متقی هندی،  کنز العّمال، ج7، ص۲81، حدیث 18879.
2 . فرقان، 7۴.
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ِهْم... .1 ِدیِبِهْم َو ِبرِّ
ْ
َتْرِبَیِتِهْم َو َتأ

من  برای  را  آنان  و  کن  نگهداری  را  فرزندانم  و  منت  گذار  من  بر  خدایا، 
به خاطر  من،  معبود  ای  ده.  بهره مندی  ایشان  از  مرا  و  گردان  شایسته 
من، آنان را در زندگی کامیاب ساز و عمرشان را طوالنی کن. فرزندانشان 
را بپروران و ناتوانشان را توانا گردان. جسمشان و دینشان و ُخوِیشان را 
به سالمت دار و جان و تنشان و هر کارشان را که به من مربوط است، از 
هر گزندی در امان دار و روزی آنان را به دست من فراوان و پیوسته گردان.

و آنان را نیکوکاراِن پرهیزکار، صاحبان بینش و پندپذیراِن سربه راِه خود قرار 
ده که دوستدار و نیک خواِه یارانت و دشمن و کینه جوی دشمنانت باشند. 

چنین باید  ای پروردگار هستی .
خدایا، بازوی مرا به وجود فرزندانم توانا کن و ناراستی کار مرا به راستی آور 
و خانداِن مرا فزونی بخش و بزم مرا به وجود ایشان بیارای و نام مرا به آنان 
زنده بدار و در نبوِد من، کارم را به دست فرزندانم سامان ده و یاری ام کن که 
با مدد ایشان به خواسته های خود برسم. چنان کن که آنان با من دوست و 
مهربان باشند و با راستی و درستی، روی دل به سوی من آورند و فرمان من 

برند و از نافرمانان و بدرفتاران و مخالفان و خطاکاران نباشند.

1.امام سجادA، صحیفۀ سجادیه، بخشی از دعای ۲5.
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راستونامونامخانوادگیخودرابهسامانۀپیامكی300080۲۲۲۲ارسالكنید.
مثال: پدرانه-مادرانه 1۴132 سیدرضا کاظمی

۲.مراجعهبهبخشمسابقاتپرتالجامعآستانقدسرضویبهنشانی:
www.razavi.aqr.ir

به میتوانید را تكمیلشده پاسخنامۀ پاسخنامه: در پرسشها به پاسخ 3.
صندوقهایمخصوصمستقردركیوسکهایراهنمایزائربیندازیدیابهصندوق

پستی3۵۱ – ۹۱73۵ارسالكنید.
* هزینۀارسالپاسخنامهازطریق»پستجوابقبول«پرداختشدهاستونیازیبه

استفادهازپاكتوتمبرنیست.
*پیامکهاوپاسخنامههایتكرارییاناقصحذفمیشود.

*آخرینمهلتشركتدرمسابقه،یکماهپسازدریافتكتاباست.
*قرعهكشیازبینپاسخهایصحیحوبهصورتروزانهانجاممیشودونتیجۀآن

ازطریقسامانۀپیامكیگفتهشدهبهاطالعبرندگانمیرسد.
تذکر: پیشنهادهاوانتقادهایخودرادرپیامکجداگانهایارسالكنید.

تلفن: 3۲00۲۵۶۹ – 0۵۱
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پرسش اول:  کدام بزرگوار، متأهل خفته را نزد خداوند بهتر از مجرد روزه دار 
شب زنده دار دانسته اند؟

1. پیامبر اکرم
g2. امام علی

g3. امام صادق
g۴. امام حسین

پرسش دوم: امام باقرgدر حدیثی ضمن هشدار به مؤمنان، ویران کننده ایمان 
را چه دانسته اند؟

1.غفلت از علم آموزی
2.دروغ گویی

3.گناهان صغیره
۴.غفلت از نعمت ها

پرســـش ها
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پرسش سوم: آیۀ 1سورۀ مبارکۀ مائده، ناظر بر کدامیک از راهکارهای  
اعتمادسازی در خانواده است؟

1.صداقت
2.امانت داری

3.وفای به عهد
۴.انصاف

پرسش چهارم: اولین ویژگی زن شایسته در آیۀ 5 سورۀ مبارکۀ تحریم، در کدام 
گزینه آمده است؟

1.اسالم و تسلیم در برابر اراده و خواست الهی
2.تواضع و اطاعت از همسر و تربیت درست فرزند

3.پرهیز از ارتكاب گناهان و اهتمام به عبادت

۴.توبه کردن و اصالح خویش و خانواده

پرسش پنجم: کلمۀ »نحله« در لغت به چه معنایی آمده است؟

1. حقوق زن
2.مهر زیاد
3.صداقت

۴.بخشش و عطیه
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