
 
  های خانواده در جامعه معاصر جابجایی ارزش

  *تبریزی نیا پاکعبدالکریم  والمسلمین االسالم حجت

 اشاره

ی منفـی در ها سـنتی بـه بزرگـان بصـره در مـورد رواج ا نامهدر  امام حسی 
ی الهـی خواسـتار ها ارزشا برای حاکم شدن و حمایت آنان ر جامعه هشدار داد

ُعوُکمأ  َاَنا»شد و چنی  فرمود:  ِه  َو  الّلِه  ِکتاِب  ِالی َادأ ِه َفِاَنّ  ُسَنّ هَ  َنِبِیّ  َو  ُامیَتـتأ  َقـدأ  الُسـَنّ
َعهَ  ِاَنّ  ِبدأ ِیَیتأ  َقدأ  الأ خـوانم   یفرامم  شما را به کتـاب خـدا و سـنت پیـامبرش  ُاحأ

 9 .«رفته و بدعت زنده شده است انیازمی  تدر بهسّنت  چراکه
و  هـا ارزشاساساه برای حفظ اصول یک مکت  آسمانی باید با جابجـا کننـدگان 

ی هـا ارزشمبـارزه نمـود و یـک مسـلمان در پاسـداری از  ها بدعتگذاران  یانبن
ـاِس َمـنأ َسـن  »فرموده اسـت:  اسالمی هرگز نباید خسته شود. علی َلـُم الن  اظأ

َجوأ  ِل ُسَنَن الأ َعدأ ی ظالمانـه ها سنتی  افراد، کسی است که تر ظالم  ِر َوَمحاُسَنَن الأ
 2.«دالنه را از میان برداردی عاها سنترا در جامعه رواج دهد و 

قبـ   ورسوم آدابی دینی و بازگشت به ها ارزشقرآن کریم همواره درباره استحاله 
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ی اسـالمی هـا ارزشی جا بـهی بیگانگـان هـا ارزشاز اسالم و جایگزی  شـدن 
ی  آفـت تـر مهمداده است. آخری  کتاب آسمانی، پیروی از بیگانگـان را  هشدار

َهها»شـمارد:  یمی واالی دینـی ها ارزشبرای ماندگاری  یَن  َیها َأی  ِِ ه
 ِإن َءاَمُنهواأ  الَّ

یَن  ُتِطیُعواأ  ِِ
وکمأ  کَفُرواأ  الَّ َقاِبکمأ  َعلی یُرد   اگـر! ایمان اه  ای  َخاسِریَن  َفَتنَقِلُبواأ  َأعأ

 گذشــتگانتانکافرانــه[  یهــا روش و عقایــد] بــه را شــما بریــد، فرمــان کــافران از
 9.«شد خواهید زیانکار یجهنت در گردانند، یبازم

ی مسـلمان را تهدیـد هـا خانوادهی اسالمی امـروزه نیـز ها ارزشیی جابجاخطر 
بـه  وهـر سـی مسلمان را هد  گرفته، از ها خانوادهی  آسی ، اعضای ا کند. یم

 آورده است. های آنان هجوم  یشهاندکانون افکار و 

 ها ارزششهادت برای احیای 

در فرازی از سخنان خود به انتقـاد شـدید از نقـو قـوانی  الهـی  امام حسی 
ی خـویش را اعـالم و بـه نگرانی الهی ها ارزشیی جابجااز  شدت بهپردازد و  می

َن ُعُهوَد َو َقدأ تَ : »نماید اعترا  می عالمان جامعه، ـِه َروأ َضـُبوَن  الل  ُقوَضـة  َفـل َتغأ َمنأ
ـِة َرُسـوِل  َرُعـوَن و ِذم  کمأ َتقأ ِِ ِض ِذَمِم آبـا ُتمأ ِلَنقأ ُقـوَرة َوانأ  کـه بینیـد یم   شـماَمحأ

 بـرای کـه یدرحال شـوید، ینم نگران هیچ ولی شود، یم شکسته الهی های یمانپ
 و دهید یم سر ناله یتان(ها لکمس هم )و پدرانتان های یمانپ بعضی شدن شکسته

 2.«شوید یخاطر م آشفته
ی الهـی هـا ارزشهد  از قیام عاشـورا را بازگشـت بـه  یدالشهداسحضرت 

 َّل » داند: یم
َ
َن أ َحِق ی ِإلَ  َتَروأ َ ـِب  الأ ـُه ِلیرأ ـِل َّل یَتَنـاَهی َعنأ ِِ َبا َمـُل ِبـِه َو ِإَلـی الأ َّل یعأ

ِه ُمِح  ِمُن ِفی ِلَقاِء َربِّ ُمؤأ ـاِلِمیَن ِإّل  الأ َحیـاَة َمـَع الظ  َت ِإّل  َسَعاَدة  َو الأ َموأ َری الأ
َ
ی َّل أ ّقا  َفِننِّ
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و  شـود و از باطـ  ینمعمـ  )ی الهـی هـا ارزشبینید که به حـق و  ینم  آیا َبَرما  
 مـؤم گردد در چنی  وضعی شایسته اسـت انسـان  ینمهای غیر الهی نهی  یوهش

حـتم مـ   طور بـهو در راه خدا تقدیم کنـد( )اده جان خود را در طبق اخالص نه
ی الهـی( ها ارزشکنندگان  ی تبدشهادت را جز سعادت و زندگی با ستمکاران )و 

 9.«بینم ینمرا جز درماندگی 
شـناخت و  آن را، باید اصول ارزشـمند ها خانوادهبرای حفظ فرهن  اسالمی در 

 درصـددانـد و  هجوم آوردهدر ای  فضای بحرانی جامعه که بیگانگان از هر طر  
 ها خانوادهنابودی آن هستند، تالش کنیم. باید امتیازات فرهن  مترقی اسالم را به 

ی تمدن اسالمی را بـا تشـخیص ارزش از ضـد ارزش و ها و شاخصه بشناسانیم
ضــم  معرفــی  ییم. همچنــی  بــه تبعیــت از قــرآننمــاهنجــار از ناهنجــار بیــان 

 ،مــریم حضــرت ،ابــراهیم حضــرت ادهخــانو ماننــدی برتــر، هــا خانواده
 یــتب اه و  یحیــی حضــرت و شــعی  حضــرت ،موســی حضــرت

شناسـاند،  یم مـدار ارزشی هـا خانوادهالگـوی  عنوان بـهکه خداونـد  یامبرپ
بـه مـواردی مهـم، از جـایگزینی  بیان کنـیم. در ایـ  فرصـت آنان را های یژگیو

 زیم.پردا یمی اسالمی ها ارزشی جا بهکاذب  یها ارزش

 جای چند فرزندی ی بهفرزند تک

ی جابجـا شـده در هـا ارزشفرزنـدی، از  چنـد یجـا هبـی فرزند تکجایگزینی 
که در فرهن  اسالمی به ازدیاد نسـ   یدرحالی معاصر است  ها خانوادهفرهن  

ید فراوانی شده و آثار و برکـات آن در زنـدگی دنیـوی و اخـروی تمکو فرزندآوری 
ی مسلمان به تبعیت از قرآن و سنت در تکثیـر ها خانوادهد بیان شده است. جا دار

 نس  و توسعه نیروی انسانی مسلمان، نهایت تالش خود را به عم  آورند.
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 وسـیله و الهـی امـداد را نشـانه فرزنـدان خداوند متعال در قـرآن کـریم، داشـت 
نها ُثمَّ : »کند معرفی می اقتدار و قدرتمندی کهرَّ َ  َلکهُم  َرَددأ ناکمأ  َو  ِهمأ َعَلهی الأ هَددأ  َأمأ

وال   نههاکمأ  َو  َبنههیَن  َو  ِبههَممأ  شــما بــه را آنــان بــر پیــروزی ســپس  َنفیههرا   َأکَثههَر  َجَعلأ
[ ی]رزم نفرات و کنیم یم تقویت فرزندان و اموال یلهوس به را شما و گردانیم یبازم
 9.«گردانیم یم بیشتر را شما

ی الهـی هـا نعمتیشـتر، از طبق ای  آیه کثرت فرزندان و داشت  نیروی انسـانی  ب
است که باید ضم  سپاسگزاری، آنان را در مسیر صحیح هدایت و تربیـت کـرد. 

مشـکالت   بهانـهبه تبعیت از بیگانگان و بـه  ها خانوادهمتمسفانه در عصر حاضر، 
به ایـ   عماله و  اند آوردهی روی فرزند تکی و اجتماعی، به کاهش نس  و اقتصاد

 ده است.توجهی ش یبوعده قرآن، 
ُحوا َتَنـاکَ » :فرمایـد یمتشویق امت به فراوانی فرزنـدان  با اسالم گرامی رسول

ی  َباهِ َتَناَسُلوا َتکُثُروا َفِننِّ
ُ
ط ِبکُم ی أ قأ ِقیاَمِة َو َلوأ ِبالسِّ َم الأ َمَم یوأ ُ  ایجـاد کنید،   ازدواجاْلأ

 روز در  مـ یراست به پس شود  می زیاد یتتانجمع صورت ای  در که ییدنما نس 
 کنم، مـی مباهـات هـا اّمت سـایر به اسالم، اّمت شما یتجمع کثرت به قیامت،

ِفیِر : »نیز فرمود رضا امام 2 .«شما ۀسقط شد فرزندان به حّتی َوَلـِد  َتوأ ـِب  الأ ِِ ِلَنَوا
ِر  هأ ُُمورِ  َحَواِدِث  َو  الد   و روزگـار های ی( سـختبـا رویـارویی) بـرای فرزند تکثیر  اْلأ

شـود در  یممشـاهده  همچنـان کـه 3.«است( ازدواج برکات از)زمانه  پیامدهای
شـود   یمفرهن  اسالمی تعّدد فرزندان و زیادی نفرات، یـک ارزش محسـوب 

 شده است. رن  کمفراموش یا  ها در خانوادهولی امروزه ای  مسهله 
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 ی مسکن اسالمیجا بهمسکن غربی 

یگزینی معمـاری غربـی بـا ، جـاهـا خانوادهشـده در  جابجـای ها ارزشاز دیگر 
معماری اسالمی اسـت. در معمـاری اسـالمی کـه گذشـتگان مـا بـه آن توجـه 

یـک مسـلمان، بسـتری مناسـ  بـرای رشـد فضـای   کردند، خانه مسکونی یم
داری و  اخالقی و کمـاالت انسـانی ماننـد: عفـا  و حجـاب اسـالمی، مهمـان

ون حیا و آرامش بـود و و مکانی برای برگزاری مجالس مذهبی و نیز کان رحم صله
 بودند. آنان به کـالم پیشـوای ششـم شـیعیان تر راحتاز هر لحا   ها خانواده

َرَتـُه َو ُسـوَء َحاِلـِه »توجه داشتند که:  ِمِن ِفیِهن  َراَحة  َدار  َواِسَعة  ُتـَواِری َعوأ ُمؤأ َثَلَثة  ِللأ
اِس  ها و نـاموس  یدنیادنب وسیعی که خان  آسایش مؤم  در سه چیز است: ِمَن الن 

 9.«نوادگی او را از مردم پنهان دارداو را بپوشاند و اسرار خا
خـاطر اسـت   از سکون و سکینه به معنای مح  آرامـش و امنیت« مسک »وا ۀ 

اش باشـد.  یزنـدگلذا مسک  هر انسانی بایـد یکـی از عوامـ  مهـم آرامـش در 
ورها و فرهنـ  اصـی  خـویش ی که انسان نتواند در آن با آرامش کام  از باا خانه

نماید، اسالمی نیسـت.  رحم صلهی از میهمانش پذیرایی و راحت بهپاسداری کند، 
ی منازل به همدیگر اشرا  دارنـد و بـا ها پنجرهی بلند که ها برجآیا امروزه در ای  
هـا  توان جلوگیری کرد و ساکنان آن یمآلود دیگران  ی هوسها نگاهزحمت زیاد از 

کنند، آرامـش خـاطر و  یم وآمد رفتخلوت و آسانسورهای مشترک از راهروهای 
در  ی اســالمیهــا ارزشاصــول و رعایــت امنیــت اخالقــی وجــود دارد؟! 

و  ها اتاق بودن قبله روبه. در گذشته موضوعی بسیار اساسی است یساز ساختمان
دسـت، موجـ  حفـظ  ی ازای و مسـائلی بهداشـتهای  نبودن سـرویس قبله روبه

 .شد یمسالمی ی اها ارزش
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سـاختاری بسـیاری  یهـا ، حجاببرگرفته از فرهن  اسـالمی در معماری سّنتی  
سّنتی ایران، دو بخش درونی و بیرونی بود.  یها وجود داشت. در بسیاری از خانه

و قسـمت  گشـت یفـراهم م ها یبـهقسمت بیرونی برای آمدوشـد میهمانـان و غر
غربـی و فرهنـ   هجوماما پس از   درونی، سرای آسایش محارم و اه  خانه بود

ها  یانـدرونی کاذب بر فرهن  اسالمی، گذشته از اینکه وضـعیت ها ارزشغلبب 
یباسـازی، زهـم بـه بهانـه  ها سـاختماننمـای بیرونـی  متمسفانهتجمالتی شده، 

ی تجمالتـی زیـادی دیـده ها خانـهکنندۀ فرهن  بیگانه شده است و امروزه  یغتبل
هـای  یژگیویکـی از دیگـر  گری از تجمـ  و اشـرافیکه دوری  یدرحال شود، یم

 منازل اسالمی است.
 داران پولو جامعه وجود دارد اشرا  برخال  افکاری که در حال حاضر در میان 

های  خانـه دربـاره بیگانه هستند، قرآن الگوهای تروی  یا تقلید درصدد گرا تجم 
کننـد،  ی بنـا میفخرفروشـو آن را بـرای  اشرافی که صاحبانشان به آن نیاز ندارنـد

ُنوَن » فرموده است: َبُثوَن ی    رِ  ِبُکِل   َأَتبأ  بنـا خانه عبث برای کوه های دامنه در یاآ  َتعأ
 9.«کنید می

اسـالم، مایـه فخـر و آیـی  تنها در  ، نـهو اشـرافی بلنـد یها ها و برج ساخت  کاخ
برخاسـته و آن را بـا آن بـه مقابلـه  شدیداه ، بلکه اسالم، آید یحساب نم مباهات به

 ادامه آیـه فـوقها دانسته است  خداوند متعال در  انسان خواریمایه دنیاپرستی و 
وَن  َو »: فرماید یم ُِ ِخ کمأ  َمَصاِنَ   َتتَّ  استوار یها کاخ وها  قلعه شما   آیاُلُدوَن َتخ َلَعلَّ
 2«بمانید؟ جاودانه شاید که گیرید یبرم مجل  و

پذیر جامعـه  ی آسـاز روی ضـرورت بـرای اقشـار  ی امروزی کهها آپارتمانالبته 
                                                                                       

 .۹18، آیه شعراء. 9
 .۹1۱ - ۹18اء، آیات شعر. 2



   19  های خانواده در جامعه معاصر جابجایی ارزش

ی فخرفروشـیی و گرا تجمـ شود، از ای  قاعده مستثناست  زیرا بـرای  یمساخته 
 ینی در آننشـ آپارتمانساخته نشده اسـت  گرچـه بایـد آداب اسـالمی و قـوانی  

 رعایت شود.

 شرعی های یمحر ییجابجا

 در مـرد و زن بـی  شـرعی روابـط نکردن رعایت و اسالمی فرهن  به توجهی یب
اگرچـه   هاست ارزشاز دیگر موارد دگرگونی  آزاد، ارتباط جایگزینی وها  خانواده
 یها خانـه و انبـوه مسـکونی یهـا مجتمع در ناگزیرنـدهـا  خانوادهاغلـ   امروزه

 شـود  خانه در های شرعی یمحر رعایت مانع نباید امر ای  کنند، زندگی کوچک
 پیامـدهای پاافتـاده، یشپ و سـادهظاهر  بـه نکـات همـی  نکـردن رعایتبسا  چه

 حـریم فیزیکی، های یمحر یت. رعاباشد داشته مشترک زندگی در یریناپذ جبران
 کـه اسـت مهمی موضوعات از یکدیگر با فرزندان حریم و فرزندان و والدی  بی 
 .است شده بسیاری یدتمک آن بر دینی یها آموزه در
سـخت،  حسابرسـی در دنیـا و رزق، قطع ن خانواده،تزلزل بنیا آبرو، رفت  بی  از

 نکـردن اخروی رعایـت شوم آثار ازجمله جهّنم، آتش و الهی قهر به شدن گرفتار
 های شرعی در فضای خانواده است. یمحر

همراه بـا اخـتالط  راحتداشت  ارتباطات آزاد و و  حریم توجهی به رعایت یب آیا 
سو، مراعات  ری و پیشرفت است و از آنمحرم و نامحرم، دلی  بر تمدن، روشنفک

 دلی سـیاه و بـدبینی های شرعی و حفظ مرز میان محـرم و نـامحرم، دلیـ  یمحر
ها برای پیشـگیری از انحرافـات احتمـالی اسـت  هماننـد  خیر، تمام ای  است؟

ایمنـی بـرای راننـده و سرنشـینان خـودرو کـه بـرای  کمربنـداجباری بودن بست  
طبـق فرمـان  خـداای  جهت رسول  به مالی است.جلوگیری از خطرات احت

جـاِل »الهی فرمان داد:  فـاِس الرِّ ساِء َو انأ فاِس النِّ    میـان زنـان و مـردانِباِعُدوا َبیَن انأ
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 9 «فاصله ایجاد کنید! نامحرم

 یط خواستگاریو شرا یی آدابجابجا

ت. اسـ آنیارهـای مع، خواستگاری و ها ارزشو ضد  ها ارزشیی جابجااز موارد 
هـای مـادی، جـای  یارهای خواستگاری دگرگون شده و مالکمع متمسفانهامروزه 

 شود. یمیارهای اخالقی را گرفته است. در ادامه به چند نمونه اشاره مع

 یارهای اخالقی به مادیمعتبدیل  اول(

ها میدان مبارزه جهت محک مالی طـرفی  شـده اسـت و  ای  روزها خواستگاری
یافتـه و  ی تربیتها انسـانپسر و دختر تـا چنـد انـدازه  نکهیارهای اخالقی و ایمع

: اسـتفرمـوده  خـدا گیرد. رسول ینمقرار  موردتوجه ای هستند، خودساخته
َجَهـا ِلَماِلَهـا َّل » ُجَها ِإّل  ِلَجَماِلَها َلمأ یَر ِفیَها َمـا یِحـب  َو َمـنأ َتَزو  ة  َّل یَتَزو 

َ
َرأ َج امأ  َمنأ َتَزو 

ُجَه  اِت یَتَزو  ََ ُه ِإَلیِه َفَعَلـیکمأ ِبـ  بـرای فقـط را زنـی کـس هـر  ینالـدِّ ا ِإّل  َلُه َوکَلُه الل 
 بـرای را زنـی کـه کسـی و! نخواهد رسـید اش خواستهبه  کند انتخاب اش زیبایی
 انتخـاب بـر بـاد شـما بر کند  واگذار ثروت آن به را وی خداوند برگزیند، مالش

ها  یسـتگیشا سـایر بـا مادی امکانات و ثروت یبایی،ز البته اگر 2.«یانتد با زنان
 شود. یمدر فرهن  اسالمی ارزش محسوب  قطعاه باشد،  همراه

 های شرعی و قانونی یمحردوم( شکسته شدن 

 کـاماله خواستگاری شرعی و قانونی آدابی دارد که اگر رعایت شود، یـک زنـدگی 
گاری بایـد در فضـایی اینکه خواسـت ازجملهموفق در انتظار زوجی  خواهد بود. 

کریم به آغاز رابطه  قرآن که چنانهای معّی  انجام شود   یمحرشرعی حفظ  کاماله 

                                                                                       
 .17۱، ص ۹ج ، کشف الخفاء، عجلونی. 9
 .۴۱۱، ص 7، ج حکامتهذیب األ طوسی، . شیخ 2
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 های یتدارای صـالحکـه هـر دو  پیـامبردختر شـعی  و  حضرت موسی
و  سـتاید یم آنـان راکند و رفتار ارزشی  بودند، اشاره میاخالقی و معنوی فراوانی 

َداُهَما فَجاَءتأ ُ »فرماید:  یم نجابت و حیای دختر جوان در مورد شهی ِإحأ  َعلهی َتمأ
یاء   ِتحأ ُعوک َأبی ِإنَّ  َقاَلتأ  اسأ ِزیک یدأ َر  ِلیجأ  دو آن از یکـی   پـسَلَنها َسهَقیَت  َما َأجأ

: گفـت[ و] آمـد او نـزد داشـت، یبرم گام حیا و شرمباحالت  که ی]دختر[ درحال
 9 .«بدهد تو به دادی آب را ما[ یها ]دام اینکه پاداش تا طلبد یم را تو پدرم

کنـد و آداب شـرعی آن را  یمیک جوان مسلمان مراحلی را در خواستگاری طـی 
ــت  ــد  اول: یمرعای ــری نمای ــرای را دخت ــد. دو:  یم خواســتگاری انتخــاب ب کن
 و بـرای گفتگـو را خود نزدیکان از دهد. سوم: یکی یم قرار بررسی و یقموردتحق

چهارم: دربارۀ پـذیرش یـا  فرستد. یم نواده دخترخا شرایط و ها اطالع از خواسته
بینـد  یمشناخت اولیه و پـذیرش، او را  گیرد. پنجم: پس از یم رد وصلت تصمیم

 همسر آینده ششم: آداب دیدن 2یابد. یمباطنی وی اطالع  و ظاهری اوصا  و از
مکرر بـه همسـر  جواز نگاهازدواج، دیدن وجه و کّفی ،  بر صادقانه و یجد )عزم

و گفتگوهای ضروری قب  از  ها خانوادهنامزد با نظارت  گفتگو با و ینده، صحبتآ
 کند. عقد( را مراعات می

 ها یخواستگارسوم( افراط و تفریط در 

کننـد.  یمرا جابجـا  هـا ارزشای  گونه  ی افراطی یا تفریطی بهها خانوادههر یک از 
 به نیستند،  پایبند سالمیا دستورات و آداب کنند و به یمکه تفریطی عم   یا عده

                                                                                       
از روابط ارزشمند آن دو جوان که تبدی  به  . در آیات بعدی خداوند متعال15 ، آیهقصص. 9

ْحَد »گوید:  شود سخ  می ازدواج رسمی می ی اقاَلْت إ  نَّ َخیْر َم   اْسَتَجْرَت اْلَقو  ْرُه إ  ُهَما یَمَبت  اْسَتج 
م  

َ
یُد َأْن ُأنکَحک إ   یُ  اأْل نی ُأر  ا َقاَل إ  ْن َأْتَمْمَت َعْشره َجٍ  َفإ  ْحَدی اْبَنتی َهَتیْ  َعلی َأن َتْمُجَرنی َثَمنی ح 

ح   ل  َ  الصَّ ُه م  ن َشاَء اللَّ ُدنی إ  یُد َأْن َأُشقَّ َعَلیک َسَتج  ک َو َما ُأر  ند  ْ  ع   «.یَ  َفم 
هـر دو  ی دینی، اطالع از اوصا  ظـاهری و بـاطنی، بـرایها آموزه بر اساسذکر است  یانشا.  2

 طر  مجاز است.
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 نـامزدش بـه تفـریح و گـردش بـا همراهی َمحرم، بدون دهند می اجازه دخترشان
 رسـول سـّنت انـد بـدون توجـه بـه یافراطبپردازد. گروهی دیگر کـه متعّصـ  و 

 اجازه دخترشان خواستگار به ازدواج از قب تنها  نه مورد خواستگاری، در داخ
 اجـازه زفـا ، شـ  تا داماد که دارند می اعالن لکهب دهند، نمی را نامزدش دیدن

 بـه منجـر اوقات، بسیاری از در ی نامشروع،رفتارها گونه ی ا .دیدن دختر را ندارد
 هـا خانواده اگر. داشت خواهد ناگواری و بد پیامدهای که شود می اخالقی فجایع

باشـد   پایبند الهی حدود به هستند خود ارزش و کرامت حفظ و جوانان خواهان
ک» :که یراز َتهُدوها َفها اللَّ ِ  ُحُدوُد  ِتلأ ه ِ  ُحهُدوَد  یَتَعهدَّ  َمهنأ  َو  َتعأ  ُههُم  َفُمولِئهک اللَّ

اِلُموَن   حدود از کس هرو  نکنید تجاوز ها آن از است، الهی حدود هااین   پسالظَّ
 9 .«ستمگرند کسانی چنی  ای  گمان بی کند، تجاوز الهی مرزهای و

 ی تکریماج به تحقیر بزرگان

 کـهاسـت « در خـانواده بزرگـان تکریم» ارزشمند و پسندیده، یها سنت از یکی
امروزه در اثر هجوم فرهن  بیگانه، مورد غفلـت واقـع شـده اسـت. بـر  متمسفانه

 محـدود بـه تکـریم، شایسـتگی و بزرگـی ،اسـالم مکـرم نبـی سـیره اساس
از قبی  مادر، پدر، معلم،  احترام قاب  افراد   مصادیق متعددی از و سالمندان نیست

بـه ایـ  . گیرنـد یم قـرار یرهدا ای  در و رهبران دینی شهدا، خانواده شهداعالمان، 
عوامـ  محرومیـت و فقـر  ازجملهیی ارزشی را جابجاای   جهت پیامبر اکرم

قدیُم »کند:  معرفی می  ر،فقـ عوامـ  از  اَم اسـِمِه بِ  الواِلـَدیِن  َدعَوهُ  َو  الَمشایِخ  َعَلی َالت 
 2.«اسـت نامشـان بـا مـادر و پـدر کـردن صدا و بزرگان جلوی در کردنحرکت 

                                                                                       
 .11۱ ، آیهبقره. 9
آن را   علاز و بعضی است  ایام و شرایط سختی را در آخرالزمان خبر داده  پیامبر اسالم. 2

ُ  َصغیُرُکم َکبیَرُکم َو »فرماید:  چنی  می ج    ال یَبجَّ جهت است که  ها ازآن   ای  سختیاهُ بَ أ َس   الرِّ
 .«دهند ان بر پدر خویش دشنام میشوند و فرزند بزرگان تکریم نمی
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را بایـد در تحقیـر  هـا خانوادههـای  یگرفتارها و  یتمحرومبرخی از  جهت بدی 
 ها جستجو کرد. ی تکریم آنجا به بزرگان

 حکایت

 در آن حضور داشـت، وارد شـد. هـر جـای پیامبر که شد مجلسی به پیرمرد
 بـاز جـایی او بـرای هم کسی و نیافت نشست  برای جایی کرد، اهرا که نگ مجلس

، بـاز کـرد پیرمـرد برای جا و از جا برخاست و شد ناراحت بسیار. حضرت نکرد
ا لَ : »فرمود آنگاه َحمأ َصِغیَرَنا َو َلمأ یُ یَ  َلمأ  َمنأ یَس ِمن  رأ کَ رأ  کـه کسی نیستما   از ِبیَرَناَوقِّ

 9 .«ننماید تکریم را سالمندان و نکند مهرورزی خردساالن بر
 کـه داشته مقرر تو پروردگار و»فرماید:  یمتکریم بزرگان خانواده خداوند راجع به 

 کنـار در دو هر یا دو آن از یکی اگر. کنید احسان مادر و پدر با و نپرستید را او جز
 سخ  نهکریماها  آن با و مزن بان ها  آن بر و! مگو «ُا »ها  آن به رسند پیری به تو

 راهـا  : پروردگـارا! آنبگـو و بگسـتر آنـان بـر فروتنی بال مهربانی، سر از و بگوی
 2.«ببخشای پروردند، کودکی در مراپاس آنان که  به

 را قـم»دانـد:  یمراز توفیقاتش را در همی  نکتـه  العالی( )مدظلهرهبری معظم مقام
پـدر  خـدمت و انـدمم کردم، رها را تدریس و تحصی  دوران بهتری  و نمودم رها

 داشـتم، تـوفیقی خـود زنـدگی در بنـده اگـر. کردند یم دعا مداوم مرا پدرمکردم. 
 انجـام مـادرم و پـدر بـه کـه است نیکی و بّر  همان از ناشی که است ای  اعتقادم

 3«ام. داده
 و دانشـمندان، شـهدا جامعـه، رهبـر و در جامعه، امـام مؤثرالحقوق، افراد  ذوی 

                                                                                       
 .۴۳، ص ۹، ج اممجموعة ورّ ، ب  ابی فراس اموّر . 9
 .1۳و  1۴ ، آیاتاسراء. 2
 .دفتر مقام معظم رهبری یرسان پایگاه اطالع. 3
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 3قـرآن، حـامالن 2، بزرگ قوم و فامیـ ،9مربی استاد، ، معلم،قدم ثابت مجاهدان
 مؤثر جامعه در و دارد حّقی فرد یا جامعه گردن به کههرآن کس و  جامعه خادمان

 . احتـرامتکریم قرار گیرد شایسته از بزرگان جامعه بزرگی عنوان بهباید  است، بوده
 دیگـر و الهـی یـایلاو وران پیشکسـوت، یشـهپ و کشـاورزان او، خـانواده شهید و
روند. کسـ  توفیقـات در  یماز مصادیق احترام به بزرگان جامعه به شمار  بزرگان

قیامت،  در آسایش خداوند و نهایتاه  متقاب ، عّزت در پیش زندگی، دریافت احترام
 .استاز برکات تعظیم بزرگان در خانواده و جامعه 

صـالح، پیـروی  نس  یتی تربجا بهتحوی  نس  ناصالح و دارای بیماری روحی 
جای تممی  نیازهـای خـانواده،  خیال بودن به یبی حفظ اعتقادات، جا بهاز دشم  
ی جا بـهو معنویـت، نـادانی  تقـوا ی جا بهبندوباری  یبی محبت، جا بهخشونت 

بیگانگـان و الگوهـای  از یدتقلی خداپرستی، جا بهدانش و عقالنیت، هواپرستی 
 جای لبـاس پسـند بـه ی بیگانههـا لباساسالمی، ی الگوهای اصی  و جا بهغربی 

زیســتی برخــی دیگــر از مــوارد  ی سادهجا بــهیی گرا تجمــ محلــی و اســالمی، 
ی مسـلمان جریـان هـا خانوادهی اسالمی است که امـروزه در ها ارزشیی جابجا

                                                                                       
ْمَت  َمْ  : »قال النبی. 9 ْنهُ  َتَعَلّ ْرَت  َحْرفاه  م  که چیزی آموختی، بنده او  ی  از کسَعْبداه  َلهُ  ص 

 .(1۱1، ص ۹، ج عوالی اللئالیجمهور احسائی،    ابیاب) .«گشتی
اصـحاب داخـ  اتـاق پیـامبر  .حضرت درب را باز کردند .به صدا درآمد درب خانه پیامبر. 2

بـرای نشسـت   ییعبدالله بجلی که رئیس قبیله بود، آمد و دید که جـا ب  اتاق پر شد. جریر ،شدند
 الله مکان مناس  رئیس قبیله نبـود. آقـا رسـول اما ای  ،ها بنشیند در مح  کفش بایدنیست و 

داده و فرمودند: جریر عبا را بگیر و په  ک  و روی آن بنشی . جریـر عبـا را « جریر»عبایشان را به 
نیستم که روی عبـای شـما  ادب یقدر ب م  آن الله رسول یاگرفت و به چشمانش مالید و گفت: 

ذا جـاَئُکم َکـریُم َقـوٍم »را گرامی بدارد. حضرت فرمودند: اّما مرا اکرام کردی خداوند تو  ،بنشینم ا 
ُموه  زمانی که بزرگ قومی وارد شد او را احترام کنید  .(1۳، ص مکارم األخالقطبرسی، ) .«َفَاکر 

اول »خواسـتند شـهدا را دفـ  کننـد فرمودنـد:  وقتـی می ،از جن  احد پس پیامبر اسالم. 3
 .«ن بودندآرا دف  کنید که قاری قر ییها آن



   11  های خانواده در جامعه معاصر جابجایی ارزش

دوبـاره  ی،خودبـاختگینـده از انحـرا  و آدارد. الزم است که برای نجات نسـ  
هـا  ینگرانتا  به مسیر صحیح فرهن  اصی  اسالمی برگردانیم را ها خانوادهمحور 

 .یمان رفع شودها دغدغهو 
  




