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 The institution of the family is one of the most important 

elements of human society and is the basis of different cultures 

and the cause of happiness or misery of human beings and 

nations. His way to meet this need and continue to live and 

achieve perfection and happiness is to live in society. 

Therefore, man can achieve his goal only in the shadow of 

social life. If the family is healthy, transcendent and stable, we 

can hope for a healthy, stable and transcendent society. By 

examining and pathology of the family in today's world and 

paying less attention to it, it has inflicted fragile blows on 

human society and non-observance of the correct principles 

and principles of family life has caused crimes and corruption 

in society. When the family is harmed, the presence of family 

members in society, for socializing and social life, it damages 

the peace and development of the society and makes the social 

life of others difficult. The purpose of this study is to 

investigate the factors of strengthening and stabilizing the 

position of the family and its impact on the excellence of 

Islamic society from the perspective of the Qur'an and Nahj al-

Balaghah. In this study, the institution of the family and its 

importance were stated first, and since the present study 

measures the position of the family in the two perspectives of 

the Qur'an and Nahj al-Balaghah, it has measured ways to 

strengthen the family from the perspective of Nahj al-

Balaghah and the Qur'an. 
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 رتأثی و خانواده جایگاه وتثبیت تقویت عوامل بررسی
 و قرآن دیدگاه از سالمیا جامعه تعالی بر آن

 البالغهنهج
 

 1نادری مژگان
 دانشگاه همدان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه ،دکتری دانشجوی

 .ایران همدان، اسالمی، آزاد
 

 *2حسینی سیدحمید
 آزاد دانشگاه همدان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه ، استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران همدان، اسالمی،

 
 3شرعیاتی فاطمه

 ادآز دانشگاه تویسرکان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،
 .ایران تویسرکان، اسالمی،

 
 چکیده

 و آیدمی شمار به انسانی جامعه هایرکن ترینمهم از خانواده نهاد
 بدبختی یا و بختی خوش عامل و متفاوت هایفرهنگ ساززمینه
 را انسان شخصیت نهاد این آید،می شمار به هاملت و هاانسان

 هکازآنجایی است، جامعه پیشرفت و تعالی عامل ترینمهم و سازدمی
 و نیاز این رفع جهت او راه تنها بنابراین است مدنی موجودی انسان
. است اجتماع در زندگی سعادت، و کمال به رسیدن و حیات ادامه

. دبرس خود هدف به تواندمی اجتماعی زندگی سایه در تنها انسان لذا
 ایمعهجا داشتن به توانمی باشد، استوار و متعالی و سالم خانواده اگر

 انوادهخ شناسیآسیب و بررسی با. بود امیدوار متعالی و استوار سالم
 هب ای شکننده ضربات آن به کردن توجه کمتر و امروز دنیای در

 مبانی و اصول نکردن رعایت و است نموده وارد بشری یجامعه
 شده جامعه در فساد و جنایات باعث خانواده در زندگی صحیح
 هجامع در خانواده این افراد حضور ببیند آسیب خانواده وقتی است،
 جامعه پیشرفت و آرامش به اجتماعی زندگی و معاشرت برای

 روروبه مشکل با را دیگران اجتماعی زندگی و کندمی وارد آسیب
 تثبیت و تقویت عوامل بررسی حاضر پژوهش هدف.  کندمی

 نقرآ دیدگاه از اسالمی جامعه تعالی بر آن تأثیر و خانواده جایگاه
 آن اهمیت و خانواده نهاد ابتدا تحقیق این در. هست البالغهنهج و

 دو در را خانواده جایگاه حاضر تحقیق کهازآنجایی و شد بیان
 تحکیم و تقویت های راه سنجدمی البالغهنهج و قران دیدگاه

 ،نتایج طبق که است سنجیده قران و البالغهنهج منظر از را خانواده
 .گرددمی اسالمی جامعه تعالی سبب خانواده

 
 خانواده جایگاه تثبیت خانواده، جایگاه تقویت،: کلیدواژه

 
 24/01/1401تاریخ دریافت: 
 03/03/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولeinihamid2@gmail.comHos 

 

 مقدمه
و  آیدمیانسانی به شمار جامعه های رکن ترینمهماز هاد خانواده ن

بختی و یا بدبختی  و عامل خوش متفاوتهای فرهنگ ساززمینه
رامی  ، این نهاد شخصیت انسانآیدمیبه شمار ها ها و ملتانسان
 حقیقت در .جامعه است تعالی و پیشرفتعامل  ترینمهمو سازد 
خانواده  اگرخانواده است  ملی سالم یا ناساجامعه رسیدن بهکلید 

 درمت جامعه الس .آن جامعه سالم باشدامکان ندارد  سالم نباشد
د و نسالم باش آن جامعه هایخانوادهکه  گرددمیتأمین  صورتی

 روازاینباشد، میمت خانواده البسته به میزان سجامعه مت آن الس
خانواده و جامعه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر  گردد کهمشخص می

ساختن  باعث خانواده سالم، مقتدر و مستحکمطورکلی دارند، به
م البه همین دلیل اس .گرددمیاز انحرافات  دور ی سالم و بهجامعه

ای که هدفش برنامه سعادت و تکامل بشر است، عنایت ویژه
 .ساز دارد، رشد و پویایی این نهاد سرنوشتسالمتبه

وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ  :فرمایدکند و میبه میثاق غلیظ یاد می قرآن کریم از
 (21)نسا،  مِیثَاقًا غَلِیظًا

رین ، بیشتسازانسانعنوان مکتبی م بهالکه پیداست اس گونههمان
رو، این نهاد مقدس را کانون ازاین .خانواده دارد واالییتوجه را به 

نیک بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صالح  .شمردتربیت می
و هدف از تشکیل خانواده را تأمین  داندمیو فساد این بنا وابسته 

-نیازهای عاطفی و معنوی انسان ازجمله دستیابی به آرامش برمی

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ : فرمایدقرآن کریم می .شمارد
 لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنََّ ا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةًأَزْوَاجً

 .(21یَتَفَکََّرُونَ )روم،  لِقَوْمٍ
هاى قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانى و از نشانه

 ."داتا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستى و مهربانى نه .آفرید
قی برگرفته مفاهیم الهای پایبند به اصول اخای که از خانوادهجامعه

ی قالاز هرگونه فساد اخ دور ای سالم و بهقرآنی تشکیل شود، جامعه
قرآن ارتباط سالم و صمیمی زوجین را  .خواهد بود بندوباریبیو 

در چارچوب خانواده از ضروریات نیل به کمال فردی و اجتماعی 
اصلی جامعه را تشکیل  هستهکه  حالدرعینخانواده،  .بیندمی
؛ تأثیر مستقیمی بر تحوالت و رخدادهای جامعه بر جای دهدمی

یک  عنوانبهامام علی )ع(  خانوادهاهمیت معرفی  .خواهد داشت
، ضرورت تأمل و تدبر در این یافتنیدستخانواده الگو، سالم و 

 سازدمیخانواده پر از حکمت و عطوفت را آشکارتر 
انسان موجودی مدنی است بنابراین تنها راه او جهت  کهازآنجایی

رفع این نیاز و ادامه حیات و رسیدن به کمال و سعادت، زندگی در 
تواند به  -لذا انسان تنها در سایه زندگی اجتماعی می .اجتماع است

ای آراسته به فضایل انسانی هدف خود برسد، بنابراین تأسیس جامعه
ای گونههای بشر است، بهونه اذیت یکی از مشغلههرگ دورازبهو 

ای سالم، کامل، فاضله موضوعی است که در بیشتر که تئوری جامعه
نظام  .ها دینی و غیردینی مطرح بوده استمکاتب و ایدئولوژی

واحد اجتماعی است که اساس و زیرساخت  ترینکوچکخانواده 
رادی که در این آید افواحدهای بزرگ اجتماعی بشر به شمار می

ه شوند بشوند و رشد میابند و تربیت میواحد کوچک اجتماعی می
میزان رشد و شکوفایشان سهم در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی 

ی مناسب رابطه .خشت بنای اجتماع است ترینمهمدارد، خانواده 
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  و همکاران     نادری مژگان  44

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

گیرد و در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می
آن  تبعبهباشد خانواده و  ترمناسبهراندازه روابط درون خانواده 

 .(1) جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است
به داشتن  توانمیو اگر خانواده سالم و متعالی و استوار باشد، 

 شناسیآسیببا بررسی و  .ای سالم استوار و متعالی امیدوار بودجامعه
-یای امروز و کمتر توجه کردن به آن ضربات شکنندهخانواده در دن

ی بشری وارد نموده است و رعایت نکردن اصول و ای به جامعه
مبانی صحیح زندگی در خانواده باعث جنایات و فساد در جامعه 
شده است، وقتی خانواده آسیب ببیند حضور افراد این خانواده در 

مش و پیشرفت جامعه برای معاشرت و زندگی اجتماعی به آرا
کند وزندگی اجتماعی دیگران را با مشکل جامعه آسیب وارد می

 .(2) کندرو میروبه
ح باید از درون خانواده آغاز شود الجامعه اص سازیسالمپس برای 

افرادی اندیشمند با گفتار و رفتار  عنوانبهتا اعضای آن بتوانند 
درست و منطقی و دینی در اجتماع حاضر شوند و جامعه را از آلوده 

 یپس بنابراین جامعه .ها و گناهان دورنگه دارندشدن به انواع زشتی
دهند که سالم و مطلوب را افرادی مؤمن و متعهد تشکیل می

ق درستی الو اخ های هستند که از اعتقاداتخانواده ایشدهتربیت
ای انسانی و موردنظر قرآن است؛ بنابراین برخوردارند و این جامعه

نهاد جامعه است و منشأ جامعه سالم  ترینمهمخانواده  ازآنجاکه
ی سالم است وارد شدن هر زوالی و هر افتی به این نهاد و خانواده

 و این تحقیق به .کارکردهای آن از امور مهم و شایسته بررسی است
عواملی که سبب تقویت و تضعیف خانواده می شوند و تاثیری که 

 از دیدگاه قرآن و نهج البالغه این عوامل میتوانند بر جامعه بگذارند
 می پردازد . 

 
 پیشینه تحقیق 

 ندگیز سبک گسترش در خانواده نقش تحقیقی تحت عنوان رسولی 
 (.3)انجام داده است   جامعه در اسالمی

 ،حقوقی رویکردی با قرآنی کتابی تحت عنوان خانواده مرتضوی 
(. فالح و کرنکور 4) نوشته است شناسیجامعه و شناسیروان

 برای استداللی منزله به ازدواج تحقیقی تحت عنوان کارکردهای
ایازی . (5) انجام داده است (قرآنی رویکرد)ازدواج بودن اخالقی

 آموزه اساس بر خانواده نهاد در پذیری تحقیقی تحت عنوان جامعه
 . (6) قرآنی انجام داده است های

 
 مبانی نظری

 تعریف خانواده
سیستم اجتماعی، شامل گروهی از افراد است  کی عنوانبهخانواده 

اعضای  یرابطه .کنندطریق ازدواج با یکدیگر زندگی می که از
مشترك و  یتاریخچهاست که  چندالیهعمیق و  ایرابطهخانواده، 

 براست عمدتاً  بناشدهجهان و اهداف مشترك  یدربارهدرونی شده 
عاطفی  هایبستگیدلتوسط عالیق و  اددر این نظام، افر .اساس

 .(7) نیرومند، دیرپا و متقابل با یکدیگر پیوند دارند
 مالاهمیت نظام خانواده در اس

یکی از نهادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و 
-قی و صاحبالکارکردهای مختلف موردتوجه علمای مذهبی اخ

شناسی و روانشناسی قرارگرفته نهاد نظران تعلیم و تربیت جامعه
آید و نهادی که با ازدواج یک زن و مرد پدید می .خانواده است

خانواده متشکل از افرادی است  .کندوجود فرزندان آن را تکمیل می
نوان عو یا پذیرش با یکدیگر به خونیهمکه از طریق پیوند زناشویی 

اند و فرهنگ مشترك زن و شوهر پدر و مادر در ارتباط متقابل
در حقیقت  .کنندمیاند و در واحد خاصی زندگی پدید آورده

ی را انسان یخانوادهتشکیل خانواده در زندگی بشر تفاوت و امتیاز 
 یخانوادهکه  دسازمیروشن  جهتازاینحیوانی  یخانوادهنسبت به 

زیستی و تولیدمثل و حفظ بقای نوع  یوظیفه دارعهدهانسانی فقط 
خود نیست بلکه وظایف تربیتی و فرهنگی برای انتقال فرهنگ 

ها ایجاد شرایط مناسب برای کمک به رشد و سنت ورسومآداب
ی و جسمانی افراد و وظیفه اخالقی اجتماعی، هوشی و عاطفی،

سطح زندگی اعضا و وظایف دیگری بر عهده  اقتصادی برای بهبود
ی دارد قرآن الاسالمی خانواده قداست بسیار با در فرهنگ .دارد

 .دکنکریم از اهمیت و جایگاه خانواده تحت عناوین مختلفی یاد می
ی از آیات خدا: در این آیه قرآن کریم زن و مرد را از الف: آیه

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ  :فرمایدنشانه آرامش همدیگر خوانده است و می
 نََّإِ بَیْنَکُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةًلَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ 

 .(21)روم، "یَتَفَکََّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی
قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانى  هاینشانهو از 
 .تا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستى و مهربانى نهاد .آفرید

 ب: پیوند کنندمیاست براى مردمى که تفکر  هاییعبرتدر این 
آفرینش زن و مرد از یک خمیرمایه  اسالم محکم: بر اساس دیدگاه

جود دارد که در سایه ازدواج ها پیوند و همبستگی واست و بین آن
وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ  :فرمایدمی چنانکه آیددرمیمیثاق غلیظ  صورتبه

 ./ نسا(21) غَلِیظًا مِیثَاقًا مِنْکُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُکُمْوَقَدْ أَفْضَى 
هر یک از شما  آنکهحالگیرید و و چگونه آن مال را باز پس مى

 .نداشده است وزنان از شما پیمانى استوار گرفته مندبهرهاز دیگرى 
ج: نجات از فقر و برخورداری از فضل خداوند: برخی از ترس فقر 

 کهدرصورتیدهند کنند و تن به تشکیل خانواده نمیازدواج نمی
فرماید ازدواج کنید و تشکیل خانواده خداوند در قرآن کریم می

ند کنیاز میخداوند شمارا از فضل خود بیدهید که اگر فقیر باشید 
 وَإِمَائِکُمْ عِبَادِکُمْ مِنْ وَالصََّالِحِینَ مِنْکُمْوَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى  :فرمایدمیو 
 .(32عَلِیمٌ )نور،  وَاسِعٌ وَاللََّهُ فَضْلِهِ مِنْ اللََّهُ یُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ یَکُونُوا إِنْ

را و غالمان و کنیزان خود را که شایسته باشند همسر  هایتانعزب
 اگر بینوا باشند خدا به کرم خود توانگرشان خواهد ساخت .دهید

 داناست. وکه خدا گشایش دهنده 
د: لباس یکدیگر: خداوند زن و مرد را لباس یکدیگر دانسته است 

 .(187)بقره،  هُنََّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنََّ :فرمایدو می
 و قران البالغهنهجاهمیت نظام خانواده از منظر 

انواده نخستین محیط مؤثر در شخصیت است که به ساماندهى خ
ى، روابط عاطف دلیل بهاین محیط  .پردازدمیشاکله تربیتى انسان 

در آن، پایدارترین تأثیرات عاطفى،  سازیفرهنگالگودهى و 
-و رفتارى را در ساختار شخصیت انسان فراهم مى اخالقیروحى، 

نقش خانواده در شخصیت آدمى در جهات مختلف نقشى اساسى  .کند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1146-fa.html


 45...   تأثیر و خانواده جایگاه وتثبیت تقویت عوامل بررسی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

هاى خانواده، نحوه مدیریت خانه، بهداشت خانواده، آموزش .دارد
ها و رفتارهاى تربیتى، باورها، اعتقادات و ، دیدگاهخانوادگی درون

ویژه آنکه دهد، بهثیر قرار مىفرد را تحت تأ شدتبههمه و همه  ...
هاى در سال خصوصبهنى است و الهاى خانوادگى طودوران ارتباط

وذشان تر و نفاول زندگى فرد که دامنه این تأثیرات بسیار گسترده
ی کودکی، آنچه یونگ معتقد است: در مرحله .بسیار بیشتر است

ممکن است شخصیت کودك خوانده شود چیزی نیست، مگر 
، والدین نفوذ ازآنپسواضح است که  .انعکاس شخصیت والدین او

-ها میآن .کنندگیری شخصیت کودك اعمال میزیادی بر شکل

، به رشد کنندنسبت به کودك رفتار می ای کهشیوه وسیلهبهتوانند 
 .(8)شخصیت او کمک کنند یا مانع آن شوند 

بشرى از رهاورد تأمل و تفکر  جامعه درخانواده و نقش آن  تیاهم
واحد  کیخانواده  .گرددمیآشکار  ،دو بعد وجود کودك نیدر ا

سالمت روانى  نیتأم ،اجتماعى است که هدف از آن در نگاه قرآن
 نیهمچن .پدر و مادر و فرزندان ،زن و شوهر ;براى سه دسته است

 هایپدیدهبا  ىیارویو رو ردآمادگى براى برخو جادیا ،هدف
 قولونی نی: )والذمیسوره فرقان مى خوان 74 هیدر آ .ماعى استاجت

إماماً( و کسانى  نیو اجعلنا للمتق نیربّنا هب لنا من أزواجنا قرَّة أع
نور چشمان ببخش و ما  همسرانمانخداى ما ما را از  گویندمیکه 

خانواده و  تیبر اهم هیآ نیا .گردان زکارانیرا رهبر پره
 هکچنان ،جامعه نمونه انسانى اشاره دارد لیآن در تشک آهنگیپیش

معرفى  زکارانیپره ایدئالسالم و درخشان خانوادگى را  وندهاىیپ
در درون واحد اجتماعى خانواده پدر و مادر از آغاز تولد  .کندمی

 تینقش و معناى اهم ،الگو براى آنان مطرح هستند عنوانبهکودکان 
 .نهفته است تیواقع نیدر هم زیبشر ن تیدر بهسازى وضع نوادهخا

 تالیتما ،هاعادت ،چگونگى زندگى ،باورها ،نید انیشوایدر نگاه پ
 ؛بر کودکان هستند رگذاریعوامل تأث ترینمهماز  نیو اهداف والد

 التیها و تماخواست سازیهماهنگدر  نینوع رفتار والد نیبنابرا
 گریخانوادگى و اجتماعى از سوى د التیو تما سویکخودشان از 

رفاه و سالمتى روانى  نیآنان براى تأم وستهیتالش پ نیو همچن
و اجتماعى از عوامل  نىید فیخانواده و نوع برخوردشان با وظا

 .شوندمیهسته تعاون و همکارى اجتماعى در کودك شمرده  جادیا
اعضاى  نیبمودّت و دوستى  هیبر پا زیاز هر چ شیارزش خانواده پ
 .آن استوار است

به خانواده  (ص) خدا رسول یدربارههاى خود در توصیف (ع) على
حَتََّى أَفْضَتْ کَرَامَةُ اللََّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى  ":اشاره فرموده است

مَغْرِساً لْأَرُومَاتِ مُحَمََّدٍ ص فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَ أَعَزَِّ ا
دَعَ مِنْهَا أَنْبِیَاءَهُ وَ انْتَجَبَ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَیْرُ الْعِتَرِ مِنَ الشَجَرَ ِ الََّتِیَ

 .(93)نهج البالغه خطبه،  "جَرجَرَتُهُ خَیْرُ الشَوَ أُسْرَتُهُ خَیْرُ الْأُسَرِ وَ شَ
 (ص) دمحـمتا آنکه تشریف بزرگوارى از سوى خداى بارى به  "

ز ا .ترین دودمان برکشیدو او را از بهـترین خاندان و گرامى رسید
درختى که پیامبران خود را از آن جدا کرد و امینان خویش را 

، خاندانش فرزندانیدفرزندان او بهترین  .برگزید و بیرون آورد
خانواده عامل انتقال  "نیکوترین خاندان و دودمان او بهترین دودمان

فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و 
برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ، راهی جز آن وجود 

 بهخانواده همچون زمینی است که کودکان، گیاهان آن  .(9) ندارد

الطَیِب یَخرُجُ نَباته  والبَلَدُ ":فرمایدقرآن کریم می .روندمی شمار
سرزمین  و ؛(85)اعراف: "بِاذنِ رَبَِّهِ والَذى خبث ال یَخرج اال نَکدا

و زمین بد، جز اندك  فرمان پروردگارش میروید خوب، گیاه آن به
 .آیدگیاهی از آن پدید نمی

های نسل بعد است، حضرت در ازدواج شالوده تولید شخصیتپیوند 
کُلَُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ َاتاً وَ  نََّ لِکُلَِّ عَمَل :فرمایندیاین باره م

وَ الْمِیَاهُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْیُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَ مَا خَبُثَ 
 .(135)نهج البالغه، خطبه  "سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرََّتْ ثَمَرَتُهُ

آب پاك داشته باشد،  هر نهالی که به پاکی نشانده شده و ریشه در
اما نهالی که به ناپاکی  ؛شودماند و درختی شیرین بار میپاك می

غرس شود و در آب ناپاك ریشه بدواند درختی ناپاك شده و ثمره 
 .(10) .آوردتلخ به بار می
 قرانخانواده در  تثبیتو  عوامل تحکیم

ه ک مؤثرندعوامل فراوانی در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن 
 است: شدهپرداختهها ترین آندر ذیل به مهم

 
 ( حُسن معاشرت، تضمین تحکیم خانواده1

های انسان، تمایل و نیاز او به معاشرت است و از از ویژگی
 چراکهورزیدن انتظار ندارد،  محبتدیدن و  محبتمعاشرت، جز 

او  انگیزهاست و همین بهترین  محبتخلقت انسان بر اساس عشق و 
گرچه انسان عموماً در تشخیص عشق  .تالشی است گونههردر 

های صُوری یا حتَّی باطل هم این رود، امّا عشقحقیقی به بیراهه می
که انسان را به تکاپو وادارند و امیدوار و مجذوب  رادارندخاصیت 

خداوند متعال رفتارها و برخوردهای صحیح انسانی را در  .کنند
فرماید و از مرد و زن، رعایت معرَّفی می« حُسن معاشرت»خانواده با 

: خواهد، یعنی رفتاری پسندیده و انسانی می«معروف»آن را با میزان 
 (ها سخن شایسته بگوییدو با آن ...وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْالً مَّعْرُوفًا: ...)
و با آنان به گونة شایسته  ... :...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴿ ؛(5/النَّساء)

 ﴾...رفتار کنید
در آیات مربوط به حسن معاشرت مردان با زنان  یتوجهقابلنکته 

وجود دارد و آن این است که خداوند در مواقع عادی در روابط زن 
که کمتر  ییدرجابه حسن معاشرت ندارد؛ بلکه  یااشارهو مرد، 

و مراقب حکم خدایی است، مثل  کندیمکسی به نیکی رفتار 
، ...و زوربهی زنان ی طالق زن، دوران عده یا گرفتن مهریهمرحله

 واتقواهلل ...» .کندبه تقوی و نیکی در برخورد با زنان سفارش می
ربکم التخرجوهن من بیوتهن و ال یخرجن إال أن یأتین بفحشة مبینة 

گاه همسران و زنان خویش را در تقوای الهی پیشه کنید و هیچ»، «...
ایام عده از خانه بیرون نکنید، مگر آنکه گناه آشکاری مرتکب 

 (1)طالق، « .شده باشند
یا ایهاالذین امنوا الیحل لکم ان ترثوا النساء کرها و التعضلوهن 

روهن عاشلتذهبوا ببعض ما اتیتموهن اال ان یأتین بفاحشة مبینة و 
بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل اهلل فیه 

 (19)نساء، « .خیراً کثیراً
در این آیه نیز معاشرت به معروف، محور بحث و توصیه به مردان 

آیه بیانگر دو نهی و یک امر به مردان  .در برخورد با زنان است
 یخشی از مهریهنهی از به ارث بردن زنان و گرفتن تمام یا ب .است
آیه هم ندا » .و امر به معاشرت به معروف با زنان است زوربهآنان 
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  و همکاران     نادری مژگان  46

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

است و هم تنبیه، هم اشارت است و هم شهادت و هم حکم یا 
شهادت « آمنوا»اشارت است؛ « الذین»تنبیه است؛ « أیها» .نداست
حکم است و بیان حکم آن است که « کرها ...ال یحل لکم »است؛ 

راه تلبیس و تدلیس برایشان حکم نکنید و قهر نرانید از  ]زنان را[
و آنچه شرع نپسندد، از ایشان نخواهید؛ بلکه با ایشان به معروف 

)و عاشروهن بالمعروف، ای بتعلیم الدین و التأدب  .زندگی کنید
 .«.االخالق المسلمین(

ی خداوند به رعایت معاشرت به معروف در مراحل خاص توصیه
مرد  یاولقیطربهمثل طالق، حاکی از آن است که در مواقع عادی 

معاشرت به معروف، خاص مواضع  .باید مراعات معروف را بنماید
در آیات نیست؛ بلکه همه رفتارها و برخوردهای مرد  ذکرشده

باید در هر معاشرتی یعنی مردان ؛ شودنسبت به همسر را شامل می
با  .که با زنان دارند، مراعات معروف و نیاز روحی آنان را بکنند

ی نگری و دقت اسالم در روابط زن و مرد در محدودهتوجه به جامع
حسن معاشرت( بهترین ضامن اصالح روابط ) یالهخانواده، این حکم 

آنکه آگاهی و عمل آنان را به همراه  شرطبهباشد؛ ها میدر خانواده
 .داشته باشد

 
 ـ حکومت نظم و انضباط در میان اعضای خانواده2

 ،است شده خانواده تشکیل در تقوا به مکرَّری هایتوصیه قرآن در
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن ﴿: خوانیممی کهچنان
 وَاتَّقُواْ وَنِسَاء کَثِیرًا رِجَاالً مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ
اى مردم!  :رَقِیبًا عَلَیْکُمْ کَانَ اللَّهَ إِنَّ وَاألَرْحَامَ بِهِ تَسَاءلُونَ الَّذِی اللَّهَ

از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید! همان کسى که همة شما را از 
همسر او را )نیز( از جنس او خَلق کرد و از آن یک انسان آفرید و 

نیز از  .دو، مردان و زنان فراوانى )در روى زمین( منتشر ساخت
خدایى بپرهیزید که )همگى به عظمت او معترف هستید و( هنگامى 

برید! )و نیز از قطع خواهید، نام او را مىکه چیزى از یکدیگر مى
رابطه با( خویشاوندان خود پرهیز کنید؛ زیرا خداوند مراقب 

 .(1/النَّساء) ﴾شماست
د معتق ومرجهرجخود به  جامعههای از حوزه یکهیچاسالم در 

ابعاد فردی یا  همهنیست، بلکه همواره خواستار نظم و انضباط در 
، اسالم در تشکیالت خود از رهنمودهای درواقع .همگانی است

قومی، اقلیمی و یا  هایمحدودیتگیرد که در آن آسمانی مایه می
وحی  تعالیبارینژادی و امثال آن وجود ندارد؛ زیرا این رهنمودها را 

 .و الهام کرده است
 
 آفرینش ـ توجّه به یکسانی در3

 گونهاینگذاری الهی این است که در اساسی در قانون مشخصاتاز 
، دیگرعبارتبهاست؛  گرفتهنشأتقانون از اصل توحید  گذاریقانون

که در جوامع انسانی  قیدوبندهاییموانع و  همهاز ارتفاعی فراتر از 
هایی گرفتاری همهیابیم که درمی خوبیبهوجود دارد و ما امروز 

 انگریببهدستها که بشر بدان دچار شده است و تا به امروز با آن
های نژادی، پدید آمده است )مانند تعصّب قیدوبندهابوده، از همین 

ها نایم که ایدریافته خوبیبهقومی و اقلیمی و طبقاتی و غیر آن( ما 
که رسیدن او را به سعادت و آدمی  درراههایی است موانع و گردنه

 به قرآن توجّه همهکه  روستازاین .(11نماید )پیشرفت دشوار می

 تنیک از ـ مرد و زن از ـ مردم همه بگوید که است این
 .اندشدهآفریده

 
 همدردی ـ همکاری و4

همکاری و همدردی با خانواده باید در چارچوب آیین خدا باقی 
 .فحشا نگردد اشاعهفساد، رشوه و غصب حقوق و  وسیلهبماند و 

، نخست از تقوای خدایی سخن گفت و آن را مرکز سازمان روازاین
خویشاوندان و  اهمیت، سپس به بیان قراردادو سامان اجتماعی 

نی بدین مع« تَسَاءلُونَ بِهِ»در عبارت  قرآن تعبیر .نزدیکان پرداخت
توان آن را مرکز که میاست که خدا مقیاس نهایی و آخری است 

پس هرگاه یکی از دیگری چیزی بخواهد  .قراردادتعاون اجتماعی 
تواند به اثبات چگونه می نهسازد یا و نداند که آن را برآورده می

در  .گویدرساند که آنچه خواهد گفت درست است یا دروغ می
اینجا راهی نیست، جز آنکه به خدا سوگند خورد و ضمیر و فطرت 

او با خداوند مشورت کند و از خود برای خود نگهبانی قرار  مؤمن
تواند میان فرزندان انسانی که از ایمان بهره یافته، می جامعه .دهد

خود بر اساس عدالت و مساوات، تعاون حقیقی ایجاد کند، ولی اگر 
سازمان و سامان چیزی جز نقشی  هرگونهجامعه ایمان نداشته باشد، 

دست مردم است؛ همانند توپی  بازیچهبود که  بر روی کاغذ نخواهد
گوییم باید از اینجاست که می .(17ك؛ همان: .در دست بازیکنان )ر

 إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ...﴿اسالمی بر بنیان ایمان و تقوی بنا شود:  جامعه
 .﴾شماست مراقب خدا آینه هر ... رَقِیباً:

 
 ـ مشاوره با یکدیگر5

، گرددیکی از عواملی که سبب تفاهم و همکاری اعضای خانواده می
ای مشورت در خانواده است که در عین ایجاد خانواده روحیوجود 

مستحکم و صمیمی، بهترین محافظ در برابر مشکالت و موانع 
وَ الَ ظَهِیرَ کَالمُشَاوِرَةِ: »فرمایند: ع( می) علیمولی  .زندگی نیز هست

در طول  .(54 البالغه/ ح)نهج« چون مشورت نیستهیچ پشتیبانی 
خانوادگی  هایترین کانونتاریخ زندگانی بشر نیز بهترین و مستحکم

اند که در آن، زن و شوهر و فرزندان با همفکری و بوده هاییآن
الگوی آن در زندگی  وبرترینبارز  نمونه .اندهمکاری حرکت نموده

 .خورده چشم میس( ب) زهراع( و حضرت ) علیامام 
 
 میان اعضای خانواده محبتـ وجود عشق، مهر و 6

ها و بسیاری از تالش انگیزه .است محبتدوستی و  تشنهانسان 
است و وجود آن در خانواده،  محبتفرسای زندگی، زحمات طاقت

حفظ حرمت و  .داردانسان را به فعّالیّت و کسب معاش وامی
دیگران، در گروی احترامی است که در برخوردها از  شخصیت

ع( بر کوشش در مهرورزی نسبت ) صادقامام  .گرددانسان ظاهر می
به برادران دینی تأکید نموده است و چه نیکوست که این امر از 

است مسلمانان در یاری بر مهر ورزیدن  شایسته«: خانواده آغاز گردد
 ﴾رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴿فرموده است:  به هم کوشا باشند که خدای عزَّوجلَّ

 و رضایت جلب سبب هم به خانواده اعضای محبت و مهر .(12)
 و پایدار ایخانواده چنین است بدیهی که شودمی خدا رحمت

 به مهرورزی ضرورت مورد در( ع) سجاد امام .است سعادتمند
حقَّ همسرت آن است که بدانی خداوند »نین فرمودند: چ همسران
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تو قرار داده است و باید بدانی  نشینیهمسکون و  مایهجلَّ او را وعزَّ
پس او را گرامی بدار و با او با رفق  .که او نعمت خداوند بر توست

و مدارا برخورد نما و هرچند حقَّ تو بر او بیشتر است، امّا حقَّ او 
 .(13« )او مهربانی کنی بر تو این است که با

س حقَّ شوهر بر زن چنان واالست عالوه بر همدلی و همراهی تقدّ
ه امیر ک، چنانقرارگرفته اهلل سبیلردیف شرکت در جهاد فی که هم
جِهَادُ المَرأَةِ حُسنُ التَّبَعُّلِ: جهاد زن، نیکو »فرماید: ع( می) مؤمنان

 .(136البالغه/ ح )نهج« همسرداری کردن است
 
 ـ آشنایی کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود7

در اینجا یک اصل اساسی است که نظام حقوقی بر آن تأکید دارد و 
ای وجود دارد، در کنار آن حقَّی هم ثابت آن اینکه هر جا وظیفه

از هم جدا نیستند؛ یعنی هر کس حقَّی داشته  وظیفهحقَّ و  .است
این موضوع در مورد  .ای دارد و بالعکسباشد و در مقابل نیز وظیفه

ت است و تنها خداست که حقوقی دارد، امّا تمام افراد بشر ثاب
در اینجا به انواع حقوق اعضای خانواده و  .ای بر او نیستوظیفه

 گردد:اشاره می اختصاربهها در استحکام خانواده تأثیر آن
 الف( حقَّ والدین بر فرزندان

حقوق خود حقَّ پدر و مادر بر فرزندان را  رسالهع( در ) سجادامام 
حقَّ مادرت این است که بدانی او تو را »فرماید: می بیان گونهاین

که کسی کس دیگر را حمل نکند و از شیرة  گونهآنحمل کرده، 
که کسی دیگری را نخورانده است  گونهآنجانش تو را خورانده، 

 اندامشتمام، او با گوش، چشم، دست، پا، مو، پوست و راستیبهو 
داری نیز خشنود و شاد و تو را نگهداری کرده است و از این نگه

تی او راسحقَّ پدرت این است که بدانی به .پیوسته در کار بوده است
 پس .اویی و چون او نبود، تو نیز نبودی شاخهتوست و تو  ریشه

هرگاه در خویش چیزی دیدی که پسندیده آمد، آگاه باش که این 
بنابراین، خدای را ستایش نما و  ؛نکویی در تو ریشه در پدرت دارد

از اینجاست  .(13« )إِالَّ بِاهللِ آن نکویی، سپاسش دار، وَ الَ قُوَّةَ اندازبه 
یابد که چرا خداوند مسألة نیکی به پدر و مادر و که انسان درمی
 .ای بر شکر خود شمرده استرا مقدّمه هاآنشکر زحمات 

پدر و مادر پس از مسألة قرآن، دستور احترام به  در کتاب آسمانی
 .دهندة اهمیّت این حُکم استتوحید بیان گردیده است و این نشان

وَقَضَى رَبُّکَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ ﴿فرماید: خدای متعال می
تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ  إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کاِلَهُمَا فاَلَ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ  * وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْالً کَرِیمًا
 پروردگارت و :صَغِیرًا رَبَّیَانِی کَمَا ارْحَمْهُمَا رَّبِّ وَقُل الرَّحْمَةِ مِنَ

رگاه ه .که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید داده فرمان
ها نزد تو به سنَّ پیرى رسند، کمترین یکى از آن دو یا هر دوى آن

ها فریاد مزن و گفتار لطیف، ها روا مدار و بر آناهانت به آن
هاى تواضع خویش ها بگو * و نیز بالسنجیده و بزرگوارانه به آن

را از محبّت و لطف در برابر آنان فرود آر و بگو: پروردگارا! 
ها مرا در کوچکى تربیت کردند، ایشان را مشمول آن همانگونه که

 .(23 ـ24/ اإلسراء) ﴾رحمت قرار ده
و تحکیم روابط در  امنیتیکی از عوامل صلح و صفا، آرامش و 

میان اعضای خانواده، احترام، تکریم و احسان به مفهوم قرآنی آن 

 خداوند عبادت از بعد قرآن ویژهها دستور این .به پدر و مادر است
 .است یکتا

 ب( حقَّ فرزندان بر والدین
حقَّ فرزند »حقوق فرمودند:  رساله)ع( در  سجادنیز امام  بارهدراین

تو این است که بدانی او از توست و در پسند و ناپسند دنیای زودگذر 
که تو در تربیت نیکو و راهنمایی  درستیبهروی توست و دنباله

از خداوند  پذیریدرمانرسانی او در پروردگارش و یاری سویبه
پس ]اگر  .نسبت به خویشتن و حقَّ فرزندت پرسیده خواهی شد

 ،[کاری کنیپاداش گیری و ]چون کم ،[ات را به انجام رسانیوظیفه
کسی که کارش را در  چنانفرزندت را  کارپس .بازخواست شوی

، انجام بده و در روابط تو این سرای زودگذر با نیکو ثمری بیاراید
ای، و فرزندت به سبب نگهداری خوب و ثمر الهی که از او گرفته

 .«ذیرفته استنزد پروردگار عذرت پ
 هر یک از زن و مرد نسبت به کُلَّ خانواده فهیوظج( 

 بعضی به نسبت سرزنش و اخطار دنبال به قرآن کریم خداوند در
تحریم روی سخن  سورهخداوند در آیات  ،(ص) پیامبر همسران از

تعلیم و تربیت همسر و  دربارهمؤمنان کرده، دستورهایی  همهرا به 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿فرماید: دهد، نخست میمی هاآنفرزندان و خانواده به 

اى  :...الْحِجَارَةُ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
اید! خود و خانوادة خویش را از آتشى که کسانى که ایمان آورده

 .(6/ التَّحریم) ﴾...ها و سنگهاست نگه داریدهیزم آن انسان
نگهداری خویشتن به ترك معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات 

، معروفامربهسرکش است و نگهداری خانواده به تعلیم، تربیت، 
محیط پاك و خالی از هرگونه آلودگی  نهی از منکر و فراهم ساختن

ای است که باید از نخستین این برنامه .در فضای خانه و خانواده است
 هلحظسنگ بنای خانواده، یعنی از مقدّمات ازدواج و آنگاه نخستین 

ریزی صحیح و با تولَّد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه
ر، حقَّ زن و فرزند تنها با نهایت دقَّت تعقیب شود؛ به تعبیر دیگ

تر شود، مهمها حاصل نمیآن تغذیهزندگی، مسکن و  هزینهتأمین 
ها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت روح و جان آن تغذیهاز آن، 

 .صحیح است

 
 توجه به جایگاه خانواده

درك موقعیت و جایگاه خانواده از سوی اعضا، اولین گام در تنظیم 
هر یک از افراد باید به هدف اصلی خانواده که  .روابط است

سکونت اهل آن است، توجه داشته باشد و در جهت تأمین آن تالش 
 .ها و توقعات خود را به سمت آن هدف سوق دهدکند و خواسته

نگاه قرآن به خانواده، نگاه به چند نفر که قصد همزیستی زیر یک 
قرآن، خانواده را نظامی جامع و در مسیر  .، نیسترادارندسقف 

ی متعالی برای تأمین بیند و بالقوه آن را یک مجموعهکمال می
یزی رانگارد که برای به فضیلت رساندن آن برنامهاهدافی مقدس می

-کند و جایگاه حقوقی و وظایف افراد را با این ویژگی تعیین میمی

 .نماید
 :مؤمن اشاره داردآیات ذیل به این ویژگی خانواده 

والذین یقولون ربّنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا »ـ 
گویند، پروردگارا، اند که میو کسانی( »74)فرقان، « للمتقین اماماً
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  و همکاران     نادری مژگان  48

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 {ما}ی روشنی چشمان به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه
 .«باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان

 .بردخداوند در سوره فرقان، دوازده ویژگی برای عبادالرحمن نام می
در یازدهمین ویژگی، به توجه خاص مؤمنین به خانواده و فرزندان 

ها تنها به ابراز احساسات ی مبارکه، آنبر طبق آیه .نمایداشاره می
ی است بدیه» .کنندکنند، بلکه برای خانواده خویش دعا میاکتفا نمی

ه ای بنشینند و دعا کنند؛ بلکور این نیست که تنها در گوشهکه منظ
به این امر است و رمز تالش و  شانیدروندعا دلیل شوق و عشق 

مسلماً چنین افرادی آنچه در توان دارند، در تربیت فرزندان  .کوشش
های حق و ها به اصول و فروع اسالم و راهو همسران و آشنایی آن

و »فرماید: ( و در پایان آیه که می14« )...کنندعدالت، فروگذار نمی
ند ک، دعایی بسیار متعالی برای جمع خانواده می«اجعلنا للمتقین اماماً

و امامت و رهبری امت را « واجعلنی للمتقین اماماً»فرماید: و نمی
مسلم، این دعا  طوربه .خواهدخود می یتباهلبرای خود و 

 .طلبدالگو شدن در میان امت را میخودسازی و آمادگی آنان برای 
، خود و خانواده درازمدتی در حقیقت، یک مؤمن با یک برنامه

 ترین مرتبه از بندگی یعنی جایگاهکند تا به عالیخود را تربیت می
 .عبادالرحمن ـ مؤمنین ممتاز ـ دست یابند

 و وصینا االنسان بوالدیه احساناً، حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً»ـ 
و حمله و فصاله ثالثون شهراً حتی اذا بلغ اشدّه و بلغ اربعین سنة قال 
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیّ و علی والدیّ و ان 
اعمل صالحاً ترضیه و أصلح لی فی ذریّتی انَّی تبت الیک و انَّی من 

 (15)احقاف، « .المسلمین
نسان خداوند ا .کندیی سه نسل با یکدیگر را بیان می فوق، رابطهآیه

کند و برای توجه دادن به فرزند، را به احسان والدین سفارش می
های حمل، زایمان و شیر دادن )سیماه( را یادآور رنج مادر در سال

د رسسالگی یعنی به سن کمال می 40شود تا اینکه نسل دوم به سن می
 ینشهای الهی نسبت به خود و والدو از خداوند توفیق شکر نعمت

کند که صالح خواهد و برای فرزندانش ـ نسل سوم ـ دعا میرا می
تربیت جامع قرآنی، در این  .باشند و مورد رضای خالق قرار گیرند

مبارکه، مسلمان باید خود، ریشه خود  ییهآطبق  .آیه مشهود است
و نسل بعد از خود را به خداوند وصل کند و از او برای اصالح 

ی مطلوب قرآنی است که در آن این جامعه .همگان کمک بطلبد
 شود وها با محوریت عبودیت و خداجویی حفظ میپیوستگی نسل

ی محبت و وفا، به دو نسل قبل و بعد خود وابسته هرکس با رشته
 .شودمی

حضرت امام سجاد )ع( در دعایی که به یکی از دوستان خود تعلیم 
و اجعل لی من  رالوارثینربّ التذرنی فرداً و انت خی»داد، فرمود: 

لدنک ولیاً یرثنی فی حیاتی و یستغفرلی بعد موتی واجعله لی خلقاً 
سویاً و التجعل للشیطان فیه نصیباً، اللهم انی استغفرك و اتوب 

پروردگارا، مرا تنها مگذار »(، 15« )الیک، انک انت الغفور الرحیم
برای من از جانب خود فرزندی قرار ده که در  .و تو بهترین وارثانی

زندگی وارث من باشد و بعد از مرگم، برایم طلب آمرزش کند و 
او را از نظر خلقت، سالم و هماهنگ گردان و برای شیطان، در او 

کنم و به درگاهت خدایا! از تو طلب آمرزش می .ای قرار مدهبهره
 .«نمایم که تو آمرزنده و رحیمیتوبه می

ر این دعا نیز، مؤمن برای خود و وارثانش از خداوند مغفرت، د
 .دکنخلقت نیکو، دوری از شیطان و زیبایی ظاهر و باطن طلب می

ضروری است که اهل خانه به این پیوستگی عاطفی و الهی توجه 
داشته باشند و خود را در خدمت اعضا بدانند، نه طلبکار از آنان و 

دیگران، دعا در حق آنان و رعایت چنانکه اشاره شد، خدمت به 
ی خود و حق آنان دانسته، نه لطف و مرحمت اخالقیات را وظیفه

طور مسلَّم در حاکمیت این فرهنگ قرآنی، به .هانسبت به آن
 .تحکیم و تحسین روابط خانواده مؤثر خواهد بود

کند، که قرآن طراحی می یاخانواده و تعهدات الهی دارییندـ 
 کنندمعبدی است که اعضای آن مدارج بندگی را طی میمکتب و 

افراد در خانواده، عالوه بر تأمین  .یابندیمو به حیات طیبه راه 
حقوق دنیوی خود نظیر امنیت، آرامش، تغذیه، بهداشت مناسب، 

زن و  .کنندحقوق معنوی خود را نیز جستجو می ...تحصیل علوم و
رفع موانع برای دستیابی  ی مقتضی ومرد موظف به ایجاد زمینه

 .باشندیکدیگر به این حقوق می
من عمل صالحاً من ذکر او انثی فلنحییّنه حیوة طیبه ولنجزینهم »

از مرد و زن هر کس »(، 97)نحل، « اجرهم باحسن ما کانوا یعملون
عملی صالح انجام دهد به شرط ایمان به خدا، ما او را در زندگانی 

 .«گردانیمخوش و با سعادت، زنده می
ی فوق شرط رسیدن به حیات طیبه و دخول در خداوند در آیه

فرماید و بهشت و دریافت اجر اعمال را، ایمان و عمل صالح ذکر می
اسالم، زن و  .شوداین دو، تنها در محیطی چون خانواده کسب می

مرد را در کسب حقوق معنوی و کسب خیر و شر به تمام معنی 
 .داندمساوی با یکدیگر می

 (38)مدثر، « کل نفس بما کسبت رهینة»ـ 
 (74)مدثر، « من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها»ـ 
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا »ـ 

 .(74)فرقان، « للمتقین اماماً
-، از واژه قرار است و منظور از قرةاعین، آرامش دیدگان می«قرة»

در  .گیردیمچشم انسان در چیزی که خوشایند اوست، آرام  .باشد
همسران و »کنند که این آیه، عبادالرحمن از خداوند درخواست می

چشم و دل  ازآنجاکهو « فرزندان ما را مایه آرامش چشم ما قرار ده
گیرد، نتیجه آیه آن است: مؤمن جز به رضای حق آرام نمی

ما را در مسیر خود و مورد رضای ی پروردگارا، نسل و اهل خانه»
عالوه بر انجام  -عبادالرحمن -خالصه آنکه مؤمنین « .خود قرار ده

مسئولیت خود در قبال تأمین حقوق معنوی خانواده، برای کمال 
شاید انگیزه  .کنندمعنوی آنان و رسیدن به رضای حق، دعا نیز می

منوا و اتَّبعتهم والَّذین ا»برای این خیرخواهی و دعا، این آیه باشد: 
ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء، کل 

اند و وکسانی که ایمان آورده»(، 21)طور، « ...امرئٍ بما کسب رهینٌ
 {در بهشت}اند، ذریه آنان را ذریه و اهل ایشان از آنان پیروی کرده

هر  .کنیمنمیسازیم و از خودشان هم چیزی کم به ایشان ملحق می
 .«کسی در گرو کسب و عمل خویش است

ی فوق از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است در تفسیر قرطبی، ذیل آیه
خداوند ذریه مؤمن را در بهشت هم درجهی او قرار »که فرمود: 

 .دهد؛ هرچند آن ذریه از حیث عمل و پاداش از او نازلتر باشندمی
 .«ایشان، چشم روشن شود برای آنکه به وجود ایشان و پیوستگی
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در قرآن کریم از خیـرخواهی، نصیحت و دعـای والدین بـرای 
فرزندان، شـواهد دیگری است؛ نظیر نصایح لقمان به فرزندش که 
در طی پنج نصیحت عمده، وی را به توحید و دوری از شرك، حسن 

-و نهی از منکر، صبر و شکیبایی و میانه معروفامربهخلق، نماز، 

کند و از تکبر، خودپسندی، فقر و مباهات به توصیه میروی 
کند و درخواست حضرت نوح برای پسرش که دیگران منع می

و نادی نوح ربه فقال رب »خداوند او را به خویش ملحق گرداند: 
)هود، « .ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین

 شد،از اهل او حساب نمی پسر نوح غیر صالح بود و ازآنجاکه( اما 45
انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فال تسألن ما لیس »پاسخ شنید: 
 (46)هود، « .لک به علم

شود، الگوی والدین معرفی می عنوانبهپدر مورد تأیید قرآن که 
حکیم چون یحیی دارد و  حضرت زکریاست که فرزندی موحد و

ت به والدین و پرهیزکار فرزندی نیکوکار نسب عنوانبهقرآن او را 
راً و ب» .گویدو به او سالم می ستایدیمو دور از ستمگری و عصیان 

-15)مریم، « ...بوالدیه و لم یکن جباراً عصیاً و سالم علیه یوم ولد و
آورد ای که فرزندی چون عیسی به دنیا می( و مریم مادر نمونه14

و اوصانی »میکند: و خداوند فرزندش را به نیکی به مادر توصیه 
« .بالصلوة و الزکوة مادمت حیاً و براً بوالدتی و لم یجعلنی جباراً شقیاً

 (31-32)مریم، 
 

 تحکیم خانواده از منظر نهج البالغه
 کار میو تقس یتعاون و همکار-1

از اعضاء در  کیهر  گرااعتدالو  ایخانواده منسجم، پو کی در
 یمشارکت و همکار گرید باهمو مشکالت  هایسختکارها و رفع 

( ارکیمتقس) ،یهر کانون انسان یعامل در استوار ترینیضرور .دارند
به  بایدیم زیاز هر چ شی، بکاریمتقس یچگونگ نییاست و در تع

ن بدو یدقت نظر نیزن نظر داشت و چن ومرد  ینیتکو یاستعدادها
 یلع ییسو از .نخواهد بود یرپذامکان یاز افق برتر وح یریگبهره
 .کردیم یس( همکارزهرا )ع( در خانه با همسرش ) طالبیاببن 

)ع( به او  یخودش انتخاب کرده و عل اریاخت زهرابهرا  کارخانه
بر همسر  یرفشا خواهدیم)ع(  یعل حالیندرع .کندینم لیتحم
 .کندیمو در کارها به او کمک  دیایوارد ن زشیعز

 یدر منزل امام عل کاریمتقس شنهادیرسول خدا )ص( پ کهیهنگام
 شیخو تی، حضرت فاطمه )س( مسرور شده و رضادهندیم)ع( را 

مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ  یمَا دَاخَلَنِ عْلَمُیَفَلَا : »نمایندیمابراز  گونهینارا 
 داند ینم یخدا کس جز ؛جَالرَسُولُ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ رِقَابِ الرِّ یبِإِکْفَائِ

امور  ریکار ]کار منزل برعهده زهرا )س( و تدب میتقس نیکه از ا
)ع([ تا چه اندازه مسرور و خوشحال شدم، چرا  یبر عهده عل رونیب

که مربوط به مردان است،  ییکه رسول خدا مرا از انجام کارها
 «.بازداشت

 

 پراکندگی محبت-2

که جوّ حاکم بر آن سرشار از محبت، عاطفه، تفاهم،  یاخانه
ر ، ساییافتهرشد  یتباشخصآرامش و احترام باشد، افراد متعادل و 

 ،توزیینهککه روح فرزندان خود را از  یاخانهاما ؛ آورندیبرم
 یاخانواده نیچن .ها ترس و خشم استکه اساس آن کندیم هیتغذ

 ریجامعه سراز یسوبه تکاریو جنا نحرفم افراداز  ییهاکاروان
 یو خشت یگل یخانهکه آن  دید میخواه میبنگر کیاگر ن .کندیم

 یو فرزندان اندیستهز( در آن همعلی …و فاطمه )صلوات ا یکه عل
( را السالمیهمعل) نیچون جوانان اهل بهشت، امام حسن و امام حس

 یدامنپاكو عطر الفت و  یمحبت اله ییهسا، در اندنموده تیترب
پس  .سازدیمخود  ییفتهشها را آن هنوز هم انسان یبوده که بو

 خشکدیم اهی، اگر نباشد گرسدیم اهیاست که به گ یمحبت مانند آب
 اهیو گ شودیمو خراب  گنددیم اهیگ یشهراز حدّ شود  شیو اگر ب

 .خشکدیم

 :نمایدیمسفارش  گونهینارا  گریکدینسبت به  محبت میکر قرآن
که  آنان لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا؛ جْعَلُیَآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَ نَیإِنَّ الَّذ

 شگریها انجام داده اند خداوند بخشا ستهیآورده اند و شا مانیا
گر به محبت و عالقه ید یا هیدر آ ای ؛ ودهد یقرار م یدوست شانیبرا

در » مَوَدَّةً وَ رَحْمَة؛ نَکُمْیْجَعَلَ بَ وَ«  .شده است دیهمسران تاک نیب
به قول  ؛ و«قرار داد و مهر افکند یشما با همسرانتان دوست انیم

 ؛یروم نیموالنا جالل الد

 .شود نیّها زرشود ازمحبت مِس نیریها شمحبت تلخ از
 
 و اظهار عالقه در خانواده ابراز -3

و  یزندگ طیعشق و عالقه بر مح تیبه حاکم یزندگ یصفا
سوزان  یجهنم ینباشد، زندگ و عالقه یمعاشرت است و اگر دوست

 طیدر مح محبت ابراز عشق و .خواهد شد روحیبسرد و  ییو فضا
نسبت به فرزندانشان خانه را به بهشت  زیزن و مرد و ن انیخانواده م

 .کندیم لیتبد

که کمبود محبت و عاطفه فرزندان از جانب  یسوزان یهادوزخ چه
دلبندم، تو را دوست دارم  زم،یعز دنیاست و حسرت شن نیوالد

 محبتو گرفتار عقده کمبود  ماندیم کودکان دل بر هاسال …و
 یهیو توج لیاظهار عالقه در خانواده بنا به هر دل اگر .شوندیم

هرز در کنار گل  یهاعلف دنیروئخود را آماده  یستیترك شود، با
و ظن و  هاجویییبع، داریشنپس سخنان زشت و  .نمود یزندگ
 .بازارش گرم خواهد شد گریکدیناروا در مورد  یهاگمان

و  خیآنچه از تار ( طبقع) یعلو رفتار خانواده امام  رهیدر س ما
که رفتارها  میمورد هم سراغ ندار کی یحت میدر دست دار اتیروا

خداوند  یکه مرض یزیو برخوردها از مدار محبت و عالقه و آن چ
 یبرا یقدربهوجود حضرت زهرا )س(  .باشد شدهخارجاست، 

)ع(  یبود که امام عل یآرامش و خشنود هی)ع( ما یحضرت عل
لْهُمُومُ ا یفَتَنْکَشِفُ عَنِّ هَایْوَ لَقَدْ کُنْتُ أَنْظُرُ إِلَ» :فرمایندیم بارهیندرا

نگاه هر  نیکردم، هم یکه به چهره زهرا نگاه م من وَ الْأَحْزَان؛
 .«نمود یگونه غم و اندوه رااز من بر طرف م

 
 یو اعتقاد یبه تعهدات اخالق یبندیو پا ینداردی -4

 یهاارزش ازنظرتناسب  تیسالم و با آرامش رعا یزندگ کی یبرا
اکثر افراد با  بایچنانکه تقر .مسلَّم است یامر یو اعتقاد یاخالق

 هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن؛ هیانتخاب لباس خاص با توجه به آ
 سازند و یو طرز تفکر خود را بروز و آشکار م نشیواقع نوع ب در
 یصورت عدم تناسب باعث احساس نامطلوب و مشکالت فراوان رد

 یم نهیزم نی)ع( در هم یموال عل .را با خود به همراه خواهد داشت
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  و همکاران     نادری مژگان  50

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 ؛نُهیفَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِ ابِیَمِنَ الثِّ قِیبِالصَّفِ کُمْیْعَلَ: »ِ ندیفرما
 اش نازك مهکه جا یکس رایز م،یضخ یلباس ها دنیباد پوش برشما

فرد و همسر او  نیرو عدم تناسب ب نیاز ا« .نازك شود نشیباشد، د
انحراف  نهیزم زیو ن یاست مشکالت روان یکه همچون لباس دائم

 ینید انیشوایپ ین؛ بنابرارا به دنبال خواهد داشت یو اعتقاد یفکر
 .زن و مرد را مطرح کرده اند تیبحث کفو

 

 عدالت در خانواده-5 

 یفراوان دیمساوات و عدالت در خانواده، تأک تیاسالم بر رعا نید
رزندان از ف یکی ای یبه برخ جایب ازیو امت ضینموده و از هرگونه تبع

دو جنس دختر و  نیب ضیاز تبع نیهمچن .به شدّت منع نموده است
 تیدر عصر جاهل شهیاز اندازه به پسران که ر شیپسر و محبت ب

ان  «:ندیفرما ی)ع( م یامام عل .دهد یتنبه م اداشت، پدر و مادر ر
ابصر رجال له ولدان فقبّل احدهما و « و اله هیاهلل عل یصل» یالنب

ص( ) یامبرپ نهما؛یب تیفقال رسول اهلل )ص(: فهلَّا و اس .ترك االخر
را رها  یگریو د دیرا بوس یکی .که دو فرزند داشت دیرا د یکس

آنان  انیچرا م»[ فرمود: یو بهخدا ] امبریهنگام[ پ نیکرد ]در ا
 یعدالت ورز ،ینوران ثیحد نیتوجه به ابا !« ؟یعمل نکرد کسانی

شود تا مانع از  تیرعا یستیفرزندان با دنیدر محبت و بوس یحت
 .میآنان نسبت به هم شو یورز نهیحسادت و ک

 

 یمیصم یگفت و گو-6

گفت و  یو موفق، همواره بستر الزم برا یمیصم یها  درخانواده
نگرش مثبت به مسائل، دادن  .شاد و جذاب فراهم است یگوها

اصل  تیخانواده و رعا یتک تک اعضا یبرا انیفرصت اظهار ب
ب سب ع،یسر یابیو ارز یشداوریمهارت گوش دادن بدون قضاوت و پ

متأسفانه  .دنبال دارد بهخانواده را  تیو شخص تیرشد و احساس هو
و ماهواره  نترنتیاز جمله ا ،یو فناور یشدن تکنولوژ ریبا همه گ

 یم کیحدّ خود نزد نیخانواده ها به کمتر کالمی ارتباط …و 
 ارتباط ،یمیصم یفضا کیبهتر خانواده از  یشود و به عبارت

 ریکردن اوقات در ز یافکار و حل مشکالت به سپر تبادل ،کینزد
 صحبت کردن با چهره بشاش ین؛ بنابراسقف مبدل گشته است کی

خانه و  طیفضا و مح ،یدوست زیدل انگ حةیشود تا را یموجب م
: »َ ندیفرما ی)ع( م یعل انیامام متق ؛ وخانواده را معطر گرداند

 تا دیخطاب کن بایالْجَوَاب؛ ز لَیالْخِطَابِ تَسْمَعُوا جَمِ یأَجْمِلُوا فِ
 «دیبشنو بایجواب ز

 
 اطالعات در خانواده شیو افزا آموزش -7

 ندیخود و در فرآ یایالسالم( در قالب وصا هی)عل یعل نیرالمؤمنیام
 31نامه  ( در)ع یبه امام حسن مجتب شیآموزش فرزند جوان خو

و نکات  فیناب و ظر ینهج البالغه که مشتمل بر سفارش ها
پدر که  نیدرستِ رابطة ب ریو تصو نییاست، به تب یتیترب -یاخالق

 وهیدهنده خانواده است با فرزندان که م لیاز ارکان مهم تشک یکی
به موارد  ین؛ بنابراپردازد یدل و گل خوشبو خانواده هستند، م

به فرزندان منتقل شود را، اجماالً  دیبا نیوالد یکه از سو یدیکل
للَّهِ عَزَّ کِتَابِ ا مِیوَ أَنْ أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِ» :ندیفرما یم امام .میکن یاشاره م

 .…لِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أَحْکَامِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِه یوَ جَلَّ وَ تَأْوِ

آن و  انیکتاب خداوند و ب می( تو را به تعلتتربی) خواستم ابتدا
رو  نیاز ا .«مقررات و احکام اسالم و حالل و حرام آن آغاز کنم

که واقعاً دلسوز فرزند خود  یهر پدر مهربان ایو  یهر معلم و مرب
 قیحقا دیدر قدم نخست و قبل از آلوده شدن دل و درون، با باشد،

مهم را  نیوگرنه اگر تعلل نموده و ا اموزدیرا به فرزند خود ب نید
 شود و اصالح یآلوده م یانحراف دیدل جوان به عقا ندازد،یب ریبه تأخ

 .طلبد یدو چندان م یزحمت ،یکردن و

 31آموزش در نامه  یاساس یدهایکل .الف

)ع( را در مورد آموزش  یامام عل یعمده سفارش ها یمحورها اگر
 نیبه ا م،ی( مورد مداقَّه قراردهی)امام مجتب شیفرزند جوان خو

 :میرس یم ریز ینکات کل

 (نیظَنِ قٍیصَدِ یوَ لَا فِ نٍیمَهِ نٍیمُعِ یفِ رَیْ)لَا خَ یموانع و آفت دوست .1
 .3 (ذَلِکَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِل کُونَیَاجابت دعاها )لِ ریعلت تأخ .2

و مغتنم شمردن فرصت ها )بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ  تیآفت موفق ف،یتسو
 (رَتَکی)وَ أَکْرِمْ عَشِ شانیاحترام به اقوام و خو .4 (أَنْ تَکُونَ غُصَّه

 (یئِعُ النَّوْکَعدم اعتماد به آرزوها )َ وَ الِاتِّکَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَا .5
مقابله با  یراه ها .7باز بودن باب توبه )و فتح لک باب المتاب(  .6

دل  تیراه تقو .8 (قیلصَّدِوَ فِرَاقَ ا قِیمشکالت )فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّرِ
علم )َ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا  لیتحص طشرای .9( …قلبک بالموعظه و  یاح)

)فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى  .به قدر توان تیمسئول .10 (نْفَعیَعِلْمٍ لَا  یفِ رَیْخَ
 (ظَهْرِكَ فَوْقَ طاقتکِ

 در آموزش فرزندان طیافراط و تفر .ب

فرزندان کودك  تیاکثر خانواده ها در مسئله آموزش و ترب امروزه
 .مواجه هستند طیو افراط و تفر یبا سر در گُم شیو جوان خو

رفاه فرزندانشان  لیکنند هرچه امکانات و وسا یخانواده ها فکر م
 نیا اما خواهند داشت، کویو ن ستهیشا یرا بر آورده سازند، فرزندان

نظاره گر  شیآورد و با چشم خو یدوام نم یادیها مدّت زآن الیخ
 یبه سفارش ها یبا تأس نیبنابرا؛ ها هستندو انحراف آن انیطغ

 ییشکوفا یرا برا نهی)ع( زم یعل انیامام متق ی مانهیو حک ینوران
 .میفراهم ساز مانیزندگ یهاگل
 
 همسر اتیروح فیبه ظرا توجه -8

 یم گریکدی اتیو مرد در کانون گرم خانواده با درك روح زن
سر  پشت یرا با آرامش و زندگ یو خم زندگان چیپر پ ریتوانند مس

زن از  فیظر اتیدرك و توجه به روح ریمس نیبگذارند و در ا
هر کلمه، گفتار و  نیبنابرا؛ برخوردار است یا ژهیو گاهیجا

 ریاست که تاث یخاص ینو روا یحرکت، در بر دارنده بار عاطف
رو همسر  نیاز ا .دینما جادیتواند ا یم یمیمستق یمثبت و منف

خانواده دوست دارد در ارتباط با او صحبت محترمانه با عواطف 
به  دیبا شوهر .نشود دهیورز غیسرشار از محبت و احترام در

مستعد کمال،  یاست و فرد یمنظر که او امانت اله نیهمسرش از ا
ع( ) یامام عل .است به او بنگرد یدر عرصه زندگ حولو ت شرفتیپ

فَوَ اللَّهِ مَا »: ندیفرما یاز او م تیدر شأن حضرت زهرا )س( و رضا
 یقَبَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا أَغْضَبَتْنِأَغْضَبْتُهَا وَ لَا أَکْرَهْتُهَا عَلَى أَمْرٍ حَتَّى 

که  یخدا من زهرا را تا هنگام هب سوگند أَمْرا؛ یوَ لَا عَصَتْ لِ
 یکار چینکردم در ه نیخداوند او را به سمت خود برد خشمگ
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گاه  چینکرد و ه نیمرا خشمگ زین او او نشدم، یموجب ناخشنود
 .«نکرد یمرا نافرمان

 
 سازگاری -9

 یها ثیهم از ح ادیبا کم و ز نیزوج نکهیعبارت از ا یسازگار
را  گریکدی یکمبودها یگوناگون بسازند و با رفاقت و همدل

به دور از تنش و  یزندگ کیداشتن  یپس برا .ندیبرطرف نما
 و به گریهمد یاحتمال یرادهایو ا وبیع یاز موشکاف دیپرخاش با

ر را س یو سازگار یپوش بیکنند و عها جدا اجتناب آن دنیرخ کش
مصلحت  یستیزن و مرد با نیهمچن .قرار دهند یزندگ یلوحه 
دهند و از آن باالتر  حیترج یشان را بر منفعت شخص یزندگ

 مالیپا انیخودشان را به خاطر دخالت اطراف یمصلحت زندگ
 ؛نیْالزَّوْجَةُ الْمُوَافِقَةُ إِحْدَى الرَّاحَتَ «:)ع( در مورد یامام عل .ندیننما
 است شیاز دو آسا یکیسازگار  زن
 

 نامقدور یازتقاضاها زپرهی -10

است که امکانات  نیدر خانواده ها ا جیاز مشکالت را یکی امروزه
 یم سهیمقا گرانید یو امکانات زندگ لیخودشان را با وسا یزندگ

 یان مهمسرش یاز توان مال شتریانتظار و توقع شان ب جهیکنند در نت
و عدم لذَّت بردن از  یمسئله موجب احساس سرشکستگ نیشود و ا
-یریاز درگ یاریبس شهیو ر نهیرو زم نیاز ا .شود یخود م یزندگان

از  .هاست یاز چشم هم چشم یخانواده ناش طیو نزاع ها در مح ها
کانون خانواده عدم تعادل نامقدور در  یتقاضاها یجمله ضررها

 یاست که موجبات قرض، ربا، اقساط با مبالغ درشت و ناتوان یمال
)ع( در  یعلحضرت  .کند یم لیدر پرداخت آن را به خانواده تحم

خواست  در رَة السُّؤَالِ تُورِثُ الْمَلَال؛کَثُ»: ندیفرما یمورد م نیهم
 .«آورد ی، مالل به بار مادیز
 

 بیو ترغ قتشوی -11

رموز رشد،  نیاز مهم تر یکیدر خانواده  بیو ترغ قیتشو خصلت
، ریتحق یگاه چنان فضا .دارد یآن را در پ میو تحک ییافزا هم نشاط،

شود که جرأت اظهار نظر کردن  یم دایو سرزنش در خانواده پ هیتنب
 یب یها قیو گاه چنان تشو ردیگ یخانواده م یو تکاپو را از اعضا

 .ودشیاز حدّ م شیکه سبب توقعات ب ردیگ یصورت م جایمورد و ب
مغتنم است که  اریدر خانواده ها بس قیتشو گاهیرو جا نیاز ا

)ع( در  یامام عل .ردیگیقرار م یتوجه یمتاسفانه مورد غفلت و ب
 ینوشتند، او را به ارزش گذار یکه به مالک اشتر نخع یعهد نامه ا

 یالْمُحْسِنُ وَ الْمُسِ کُونَنَّیَلَا »صالح فرمان دادند:  کانیو بهاء دادن به ن
 یلِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِ دٌیذَلِکَ تَزْهِ یفَإِنَّ فِ -ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ

کار و بد کار نزد تو  کوین هرگز لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ؛ بٌیوَ تَدْرِ -الْإِحْسَانِ
 یرغبت یب کار، نیکه در ا چرا نباشند، گاهیجا کیو در  کسانی
و شوق بد کاران  یدگیو ورز است یکوکاریدر امر ن کوکارانین

 .«است یبد یبرا
 

 گوش دادن هنر -12

است که زن و مرد به حرف  یاتیموفق، امر ح یزندگ کی یبرا
در واقع با گوش دادن به حرف  .هم گوش جان بسپارند یها

 یرا گوشزد م یو ضرورت طرف مقابل در زندگ تیاهم گر،یهمد
متاسفانه غالبا افراد دوست دارند متکلم وحده باشند و غافل  .دینما
 کیسکوت به عنوان  بانکته هستند که گوش دادن همراه  نیاز ا

دْ عَوِّ» :ندیفرما یم ()ع یعل انیمتق یموال .شود یم یهنر و مهارت تلق
 صَلَاحِکَ اسْتِمَاعُه یفِ دُیزِیَأُذُنَکَ حُسْنَ الِاسْتِمَاعِ وَ لَا تَصْغِ إِلَى مَا لَا 

 یکه بر اصالح و پاک یعادت بده و به سخنان دنیگوش خود را به شن
 .«گوش فرا مده دیاافز ینم یزیتو چ

 همسر یجنس یپاسخ مثبت به خواسته ها-13

خانواده بر آورده شدن  انیو ثبات بن میاز نکات مهم در تحک یکی
ق از طال یاریعلت پنهان بس دیشا .زن و مرد است یجنس ازین حیصح

 زهیغر نیدر عدم پاسخ درست به ا شهیها و اختالفات ر انتیها، خ
إِذَا رَأَى »: ندیفرما یم یا مانهی)ع( در کالم حک یعل امام .است

أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَى وَ لَا  أْتِیَتُعْجِبُهُ فَلْ أَةًأَحَدُکُمُ امْرَ
از  یبَصَرَهُ عَنْهَا هر گاه فرد صْرِفْیَوَ لْ لًایإِلَى قَلْبِهِ سَبِ طَانِیْلِلشَّ جْعَلَنَّیَ

وا داشت، به نزد همسر  یکه او را به شگفت دی( را دبای)ز یشما زن
 .را داراست اتیخصوص نیمثل هم زیخود برود؛ چرا که همسر او ن

ندهد تا چشم خود را از  شیرا به قلب خو طانیپس اجازه نفوذ ش
 .«آن زن بر گرداند

 
 مورد نسبت به همسر یب رتیسوءظن و غ عدم -14

مورد  شیچنانچه هر صفت و رفتار درست به اندازه و در جا معموال
صل ا یعنی؛ به صورت معکوس عمل خواهد کرد رد؛یاستفاده قرار نگ

گذاشته  عهیپروردگار متعال به ود یکه در نهاد مرد از سو رتیغ
صفت دچار نوسان و افراط و  نیاست اما اگر ا نیبر یشده، صفت

 از .و اختالف در خانواده شود حرانتواند سبب ب یشود؛ م طیتفر
 ینسبت به همسر در رفت و آمدها جایرو داشتن سوء ظن ب نیا

باعث خواهد شد تا کانون گرم  یاجتماع یها تیو فعال یلیفام
مشروع زن  یها یآزاد نیبنابرا؛ گردد لیتبد خی اچهیخانواده به در

 هوشک ،یرخت بربسته و تلخکام تیمیشده و محبّت و صم مالیپا
وَ  اكَیَّإِ: »َ ندیفرما یحضرت م .خواهد شد نیگزیو اعتراض جا

مِنْهُنَّ إِلَى  حَةَیالصَّحِ دْعُویَفَإِنَّ ذَلِکَ  -رَةِیْمَوْضِعِ الْغَ رِیْغَ یفِ رَیُالتَّغَا
نابجا، زن سالم را به  رتیکه غ زیالسُّقْمِ وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ بپره

 (یگنهکار شهی)و اند یرا به بدگمان پاکدامنکشاند و  یم یماریب
 .«درباره آن محکم کارکن

 

 گریکدیصبر و تحمل -15

توام با آرامش و محبّت، به  یاز بستر ها و لوازم داشتن زندگ یکی
نکته  نیبا فهم ا نیبنابرا؛ است یصبر و تحمل رطول زندگ یریکار گ
ها دچار السالم( ا کثر ما انسان همیعل) ینمعصوماز حضرات  ریکه غ

از لغزش  یاغماض و چشم پوش یرا برا نهیزم م،یشویلغزش و خطا م
و  یزن و مرد با همفکر نیهمچن .دینما یم همفرا یاحتمال یها

 و یتمام جوانب مسائل و مشکالتشان از هر گونه تکرو دنیسنج
بر و بدون ص یزندگ .ندیاجتناب نما دیبا یو استبداد را یخود کامگ

زن و  یو پختگ یدگیدر هواست و عامل ورز یتحمل همچون حباب
 یم لیجم یشیامام در فرما .مسئله است نیا تیمرد در اثر رعا

 وَ أَشْرَفُ خَلَائِقِ الْإِنْسَان؛ مَانِیالصَّبْرُ أَحْسَنُ خلل ]حُلَلِ [ الْإِ»: ندیفرما
 .«انسان است یخو نیو ارجمندتر مانیخصلت ا نیکوترین صبر
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  و همکاران     نادری مژگان  52

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 گریکدی وبیع یپوشان هم -16

به لباس  ازیهوا ن یو گرم یمحفوظ ماندن از سرد یها برا انسان
 ،یو جسم یروح یها بیدر امان ماندن از آس یبرا نیهمچن .دارند

ها  بیدر برابر آس قیبه عنوان پوشش و عا گریزن و مرد به همد
لِمَا  کَیاسْتُرْ عَوْرَةَ أَخِ: ” ندیفرما یامام همام م آن .هستند ازمندین

آن را در خودت  چون و لغزش برادرت را بپوشان، گناه ؛کیتَعْلَمُهُ فِ
 ”یسراغ دار زین

 خانواده در سالمت اجتماعنقش 

اخالق، آداب و سنن خانواده رکن اساسی اجتماع و زیربنای تربیت، 
جامعه و به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی محسوب می شود که 

با نگاهی به آیات  .در اسالم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
ده یناد و احادیث نیک می بینیم که هیچ نکته ای در بحث خانواده

آداب تربیت، پرورش همسر، ازدواج،  انگاشته نشده است، از انتخاب
و  روابطو تعلیم کودکان تا روابط و حقوق زوجین به یکدیگر، 

حقوق پدر و مادر با فرزندان همه و همه در اسالم مورد تاکید 
فراوان قرار گرفته تا هسته اولیه و کانون اصلی جامعه هر چه 

ر، عاطفی تر و موفق تر تشکیل شود، از همین روی مستحکمتسالمتر، 
اسالم، توصیه ها، مقررات و ضوابط روشنی را برای تشکیل خانواده 

بدیهی است جامعه ای که از چنین  .و اداره آن ارائه کرده است
خانواده هایی تشکیل می شود در همه مسائل، پیشرفت کرده و 

عمول در موفقیت چشمگیری به دست می آورد و مشکالت م
 .ها سست است، بوجود نمی آیدجوامعی که نهاد خانواده در آن

موفقیت و استحکام خانواده موجب موفقیت و توسعه جامعه و در 
مقابل ناکامی و تزلزل خانواده موجب معضالت و بحران های 
اجتماعی می شود، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 

از  " ه در اصل دهم چنین آورده است:با تاکید بر اهمیت خانواد
همه قوانین آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، 

باید در جهت آسان کردن و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، 
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی تشکیل خانواده، 

اما متاسفانه امروز عوامل   ".بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد
مختلفی استحکام خانواده ها را در معرض خطر قرار داده است، 
ناآگاهی زوجین نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر و شیوه تعامل 

عدم آگاهی والدین از فنون و تکنیک های تربیت فرزندان،  همبا 
 دناآگاهی فرزندان به ویژه نوجوانان وجوانان نسبت به نحوه برخور

 غیر ضروری "با والدین و تکالیف خود، اشتغال گسترده و بعضا
بسیاری از مادران و در نتیجه کاهش امکان نظارت بر فرزندان و 

تاکید بیش از حد بر آزادی های نوجوانان رسیدگی به تربیت آنها، 
وجوانان و بی توجهی به تکالیف و مسئولیت آنان، عدم دقت الزم 

ری جوانان، ترویج فرهنگ غربی مبنی بر بیکادر انتخاب همسر، 
اصالت فرد و زندگی فردی و غیره همگی عواملی است که بروز و 

  .ظهور آن ها از خانواده نشأت می گیرد

حال آن که اسالم از همان ابتدا ریشه تمامی خوبی ها و بدی ها را 
در خانواده جستجو می کند، تکوین فرزند و رشد و تعالی او را در 

پاك مادر و در سایه تربیت اسالمی پدر قرار می دهد و دامان 
از منظر  .رویکردی سلیم و بی آالیش را در خانواده منحصر می داند

اسالم این کانون خانواده است که با تحکیم خود جامعه ای 
می دانیم خانواده ما نمونه کوچک مستحکم و سالم را می سازد، 

ها و نبایدها از خانواده وارد بایدبود و نبودها، جامعه ما است، 
اگر در خانواده هر یک از والدین و فرزندان  .اجتماع می شوند

خوبی و زشتی را بخوبی شناخته و راهکار مواجهه و مقابله با آن 
ها را آموزش دیده و یاد بگیرند هنگام ورود به صحنه آزمون 

 زاجتماع نه تنها دچار سردرگمی و تعارض نشده بلکه به راحتی ا
ه تنها خود به سالمت از فراز و نشیب های این آزمون گذشته و ن

ما ا؛ گذرند که می توانند برای دیگران نیز ناجی باشندحوادث می
در نقطه مقابل، عدم آموزش و تربیت مناسب در خانواده نتیجه ای 
جز وجود ناهنجاری در اجتماع ندارد، خانواده ای که والدین و 

باط عاطفی با یکدیگر ندارند و کمبودها و فرزندان کوچکترین ارت
نامالیمات درونی خود را در اجتماع جستجو می کنند نتیجه ای جز 

  .(16گذارند )ناهنجاری در جامعه بجای نمی 

 
 جه گیرینتی

 عنوان یکی ازدهد که نهاد خانواده بههای پژوهش نشان مییافته
ای که گونهشود بهی بشری محسوب میارکان جامعه اساسی ترین

نقش بسیار مهمی در تعالی و سعادت جامعه یا نابودی و زوال آن 
ناچار در  انسان به دلیل اینکه موجودی اجتماعی است به .دارد

کند و نظام خانواده که کوچکترین واحد اجتماعی جامعه زندگی می
شود، بنابراین نحوهی است اساس و زیرساخت جامعه محسوب می

یی او با چگونگی زندگی در جامعه و زندگی تربیت فرد و آشنا
پس اگر خانواده  .اجتماعی نقش بسیار مهمی در تعالی جامعه دارد

های ترین بخش جامعه دارای شاخص ایعنوان هستهسالم باشد و به
های دینی و معنوی و تأمّل در زندگی و مثبتی که برگرفته از آموزه

 هایالگوهایی از خانوادهی بزرگوار که رفتار بزرگان دین و ائمه
اند باشد، ازجمله اعضای آن از آزادی عقیده سالم و موفق بوده

برخوردار باشد و در آن روحیه استبدادطلبانه و زورگویانه نباشد 
ها منطق حاکم باشد، باهم دیگر تبادل عاطفی بلکه در روابط آن

 یداشته باشند نسبت به همدیگر خوشبین باشند و اعتماد بر زندگ
ای که باصداقت درستی و راستی با همدیگر گونهها حاکم باشد بهآن

برخورد کنند حقوق همدیگر را رعایت کنند و وظایف خود را 
های همدیگر احترام بگذارند وچرا انجام دهند و به نقش بدون چون

رسنددرواقع انسان از و اینگونه است که با همدیگر به تفاهم می
گیرد تا در های زندگی در جامعه را یاد میشیوهپذیری طریق جامعه

خانواده  .های که جامعه تعیین کرده حرکت کنندجهت آن ارزش
پذیر نهاد در جامعه اساسی ترین پذیری است وعامل اصلی جامعه
شود که فرد هنجارها، پس خانواده باعث می .کردن افراد است

زندگی اجتماعی ها و عقاید و الگوها را برای ها، مهارتارزش
های زندگی در پذیری شیوهدرواقع انسان از طریق جامعه .بیاموزد

های که جامعه تعیین شگیرد تا در جهت آن ارزجامعه را یاد می
اساسی  پذیری است وخانواده عامل اصلی جامعه .کرده حرکت کنند

 .پذیر کردن افراد است نهاد در جامعه ترین
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