
 

 علل مخالفت فرزندان با والدین

 *حمیده اسماعیلی

 اشاره

  ه در گذشتهکالت بزرگی است رمش جمله ، ازفژوا دفرزندان با  ناسازگاری
 وجود داشته و دارد. چه بسا روابط خانوادگی ها هان خانوادیدر م بیش و مکو حال، 

 .اختالف بر هم خورده و مصائب سنگینی به بار آمده است فژا بر اثر که
 ند؛ اماژگر را حفظ نماژردژد حرمت ژف و فرزندان باژقت، آن است که وا دیحق

است.  دهژان آن ا شاژع گردیم  شود و اختالف یت نمژف اصل رعاژمتأسفانه، ا
 درصد02 و دخترها درصد13 که دهد یم نشان شده انجام یها یبررس فژآخر»

 8«.کنند ینم یراحت احساس خانواده با پسرها،
ت ی، جز معصیطژف، تا آنجاست که در هر کار و شراژحرمت و احترام وا د

فرموده:  یعلکه امام  داشت؛ چنان یشنو رفآنان اطاعت و حد از ژ، بایا  
َلی» ََ  حّق ؛  ُدْبَحاَنه  َمْبِصَيِ  الّلهِ   َش ٍء ِإَّل ِف   ُكِل   ِف   ُیِطيَبهُ   اْلَمَلِ  َأْن   َفَحُق اْلَماِلِ  

                                                           
 کارشناس ارشد مشاوره. *
 .804118، کد خبر: «98/80/8439تارژخ دسترسی در: »، نیوز سالمت. ر.ک: پاژگاه 5



931    9315محرم  ۀتوش ره 

 8.«خدا معصیت جز؛ ندک اطاعت چیز همه در او از هک است اژف، فرزند بر پدر
مخا فت  یها نهیعلل و زم یف مقا ه به بررسژف بحث، در اژات ینظر به اهم

 م.ژشو یادآور مژچند را  ژیم و راهرارهاژپرداز یف مژفرزندان با وا د

 های مخالفت علل و زمینه

و  یتی، تربی، اجتماعیف، عوامل متعدد: فردژفرزندان با وا د یدر ناسازگار
هم فرزندان در  یعنژه است؛ ژ، دوسویف ناسازگارژرگذارند. ا بته ایتأث یاخالق

از تفاوت دو  یز ناشیف اختالف نژا یف. علت اصلژف امر نقش دارند و هم وا دژا
. است متفاوت خود، مادران و پدران با جوانان، ظاهر و روحیات نسل است؛

 نسل دو به متعلق ک،ژهر هک بپذژرند را ساده واقعیت اژف باژد فرزندان، و وا دژف
 نظرها و اختالف یبرخ بروز تفاوت، اژف گرفتف نظر در با. اند مختلف
ها، قابل  ف اختالفژا یاست؛ اما گاه و قابل قبول یطبیع میان آن ا، ها یناسازگار

 اساس، فژا بر .نسل را کاهش داد میان دو باژد فاصله رو، فژست. ازایش نژرژپذ
لی َاوَلَ ُك  َلَتقِسروا»د: ژفرما یم یعل ََ ،  ُ ِِ  َغيرِ  ِلَّزماٍن  َمخلمقمَن  َفِاّنُه  آ ا

 زمانی برای آنان که نیدرن تحمیل فرزندانتان به را خود رسوم و آداب 2؛َزماِنُ  
 «اند. شده آفرژده شما زمان از غیر

ــر در ادامــه، م م ــهیل و زمژــف دالژت ــا وا ــد یها ن ــدان ب ف را ژمخا فــت فرزن
 م:ژشمار یبرم

  های دینی . ناآگاهی نسبت به آموزه1
یریادگژ یها نهیکنند و زم یم یزندگ ینژد یا گرچه فرزندان ما در جامعه
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 ینژد یها از آن ا با آموزه ی، اما برخ باشد یشان فراهم مژبرا یمعارف اسالم
با آنان مخا فت  یراحت رو، به فژدانند. ازا یف را نمژگاه وا دژندارند و جا ژیآشنا

بس سترگ دارد و سعادت فرزند با  یگاهژنره پدر و مادر جاژ؛ غافل از ا کنند یم
  َأْقَ اِ    اْلَجّنُ  َتْحَ  »فرمود:  ف دو، گره خورده است. رسول خداژبه ا یرین

ّمَها  ُ ْْ  « مادران است. یر پاژب شت، ز 8؛ ا
 :فرماژد می قرآن در خداوند نرهژا :پرسید صادق امام از حناط، والد ابی

 یرنی مادر و پدر به توان می چگونه و دارد یژمعنا ، چه2«َوِباّْلواِّلَدْیِن ِإْحساّنا»
 مجبور را آنان، باشی رفتار کنی آنان با هک است اژف احسان،: فرمود امام نمود؟

 و حال از. باشند غنی هرچند نند؛ک درخواست تو از را خود نیازهای هک نیرن
گاه باش روزگارشان َّلْن » :فرماژد نمی خداوند آژا نی.ک کدر را آن ا  الترو مش یآ

 آنچه از مگر رسید، نمی ارانکورنی مقام به 3؛ َتناُّلوا اّْلِبَر َحَتى ُتْنِفُقوا ِمَما ُتِحُبوَن 
  «نید.ک انفاق دارژد، دوست

ْنَ َ  اْلِ َبَر » :ه فرمودژآ یدر ادامه معنا صادق امام سپس، َِ ِإّما َیْبُلَغّن 
 رسیدند، پیری سّف  به آنان ؛ اگرَتُقْل َلُهما ُأٍّف َوَل َتْنَهْرُهماَأَحُ ُهما َأْو ِكاُهما َفا 

 را تو اگر ژعنی ؛«نزن. فرژاد آنان سر بر و مدار روا آنان به را اهانتی مترژفک
و  فرن دادوفرژاد سرشان بر زدند، را تو اگر و ننما اهانت آنان به ردند،ک ناراحت

 و کنی سخف آنان ؛ بهَلُهما َقْمَل  َكِریما   ُقْل »نگو؛ بلره  تند سخنان در برابرشان
 گفتاری تو از اژف،. ببخشد را شما خداوند: بگو آنان به مثالً  ؛«بگو. آمیز محبت

  3.« است...  کنی
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 در و آمدم بیرون صادق امام محضر از روزی: گوژد می م زم بف ابراهیم
 با موضوعی لید  به خانه در رد.ک می زندگی مف با مادرم رفتم. ام خانه به مدژنه
 از بعد روز، آن فردای. گفتم او به یناهنجار و خشف سخف رده،ک مجاد ه مادرم
 بدون ورود، هنگام. شدم مشرف صادق امام نزد به دوباره، صبح نماز ادای

 مادرت با گذشته شب! م زم پسر ای»: فرمود مف به امام، باشم زده حرفی هرآن
 آغوشش و منزل، ها مدت او مرش دانی نمی آژا. ردیک صحبت خشف و تند

 گفتی؟ سخف تندی به او با چرا. است بوده تو غذای ظرف اش سینه و گ واره،
 8«!فرم چنیف دژگر

 درس منبر یباال روز هر که اشرف نجف بزرگوار مراجع از یرژ اند:  گفته
 او از شاگردان درس، از پس. کرد سژتدر و نشست فیزم بر یروز گفت، یم

 رانژا در که پدرم امروز: »داد پاسخ «د؟ینرفت منبر فراز بر امروز چرا: »دندیپرس
 او از باالتر نخواستم مف و بود آمده درسم مجلس به دارد، یکشاورز شهیپ

 2.«نمیبنش

 . خودخواهی فرزندان 2
و  جاجت فرزندان  ی، خودخواه فژاز عوامل مخا فت فرزندان با وا د یرژ

ت ژرا رعا یتیو ترب ی، اخالقیشناس که همه اصول روان ینژاست؛ چه بسا وا د
، فرزند  ف گونه فرزندانژدارند. نمونه ا یند، اما فرزندان با آنان ناسازگارژنما یم

ْهِلَك  ِمْن  َّلْيَس  ِإَّنُه  ُّنوُح  یا قاَل »باشد:  یم نوح
َ
گفت:  4؛صاِّلح َغْيُر  َعَمٌل  ِإَّنُه  أ

 «است. (یا ستهژغیرصا ح )فرد ناشا یعمل او، نیست. تو اهل از او! نوح ای
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   937   علل مخالفت فرزندان با والدین

 و پدران یها دشمنی و خانوادگی اختالالت،  مواقع بعضی سان در فژبد
 پدر.  است متجاوز نوجوانان رأی استبداد و خودسری از ناشی،  فرزندان با مادران

 بدهند؛ استقالل و آزادی خود فرزند به مصلحت حدود در حاضرند عاقل مادر و
حق و مصلحت اعتنا  به و نیست قانع خوژش حّد  به تندرو، و نادان فرزند و ی

گوش یمانه آنان رنصاژح حبه ند و ک ندارد. او به پدر و مادر خود اهانت مي
ف رهمواره در معرض بدبختی و سقوط قرار دارد و مم ،. چنیف فرزندیسپارد ینم

خانواده الت غیرقابل حلی برای خود و رمش ،های ناپسند خوژش است با روش
 8فراهم آورد.

  ناسازگاری والدین با یگدیگر. 3

رو، پـدر و  فژـگـذارد از ا یوه معاشرت زن و شوهر در افرار فرزندان اثر میش
زو مؤدبانـه کـانون خـانواده را بـه یآم سا م، محبـت یفه دارند با رفتارهایمادر وظ

ز یـنمود، فرزندان ن یاحترام یگر بژک دژاگر زن وشوهر به  2ند.ژل نماژآرامش تبد
ط ید محـژـط خـانواده، باینرـه محـژحـال ا و ، خواهند کرد یاحترام یف بژبه وا د

 یهـا بـا اعضـا  کنـد سرپرسـت خانواده ید میـف ج ت قرآن تأکژآرمش باشد بد
فـه یگر مادران وظژد یاز سو 4رو رفتار کنند؛یخانواده، مخصوصًا با همسرانشان ن

نظام خـانواده را حفـظ کننـد و فرزنـد خـود را از دارند با اطاعت از شوهران شان 
نـد: ژفرما یم ینـد. امـام حسـف عسـگرژنما یریجلـوگ یش به ناسازگارژگرا

َلی» ََ م ِإَلری  ِصرَغِرهِ   ِف   َواِلِ هِ   ُ ْرَأُ  اْلَمَلِ   َُ جـرأت و  3؛ ِكَبرِرهِ   ِفر   اْلُبُقرمِ    َترْ 
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بـه انسـان  یبزرگسـا  شود کـه در یبه پدرش، سبب م یجسارت فرزند در کودک
ف ژاسـت کـه وا ـد یتـیوه تربیث ناظر به شژف حدژعاق و ناصا ح کشانده شود. ا

را حرمـت ژـم پـدر و مـادر را نشـرند، زژها حـر د از اول مواظب باشند، بچـهژبا
ــرن ــودک یش ــوانیزم یدوران ک ــت دوران ج ــه مخا ف ــرهم  ین ــادر را ف ــدر وم باپ

 8د.ژنما یم

 و رفتاری شناختی های روان عدم مهارت. 4
ف ژ. اگر وا د م ارت است ید، شناخت و روش رفتار با فرزندان، نوعژترد یب

توانند با فرزندان  یآشنا باشند، م یو گفتار ی، رفتاریشناخت روان یها با م ارت
مخا فت فرزندان را  یها نهیله، زمیف وسژداشته باشند و بد یرفتار معقول و منطق

 فرزندشان، با سازنده رفتار یبرا ف،ژوا د یکه برخ یکاهش دهند؛ درحا 
 و پدران رو، بعضی فژازا ندارند. را الزم یو رفتارشناس یشناخت روان یها م ارت
گاه مادران  حّق  هکفرزندان  خواهی  طلبی و آزادی استقالل با مختلفی علل به،  ناآ
،  خودسری بر حمل را آنان فطری تماژل و نندک می مخا فت ست، اآن طبیعی

 و گرم زندگی تن ا نه، خود ناپسند گفتار و رفتار با و نماژند یم تندروی و حیاژی بی
 بعضی در هربل، نندک یم تبدژل م ر بی و سرد یمحیط به را خانواده ُپرمحبت

 به را آنان عمالً  و آورند یم فراهم را جوانان عصیان و طغیان موجبات مواقع،
  2دارند. یموا کخطرنا و ناروا ارهایک

آنان  یها گفته شنونده د فقطژبا که فرزندان کنند یم تصور فژوا د از یاریبس
 حضور بدون و اند بچه هم باز باشند، که یسنّ  هر در را فرزندانژز باشند؛

شناسان  از روان یرژبرشند.  رونیب آب از را خود میگل بود نخواهند قادر ف،ژوا د
                                                           

ُروف: »83. نساء، آژه 5 َمع   .«  َوعاِشُروُهَف ِبا  
 .341، ص جوان از نظر عقل و اکساسات. محمدتقی فلسفی، 88



   931   علل مخالفت فرزندان با والدین

 توانند نمی و ی هستند، نیت ُحسف دارای هک مادران و پدران از د: بعضیژگو یم
 برمرت را اشتباهاتی همان غا باً  نند،ک کدر را خود فرزند احتیاجات و روحیه

 ا آن. اند شده برمرت آن ا تربیت در خودشان مادران و پدران هک شوند یم
 دانند نمی و اند ردهک فراموش را شژخو نوجوانی دوران یها گرفتاری و الترمش

 هک است اژف نتیجه در ن،اآن خود اخالقی و روحی نواقص و غلط ررف طرز هک
 علت به متأسفانه اند، داشته نیت ُحسف هک حال عیف در،  مادرانشان و پدران

 از وقت آن. اندروا داشته آن ا به نسبت یمورد بی یها گیری سخت،  بینی وتاهک
  8نند!ک یم فرار ما از ما فرزندان چرا پرسند: یم خود

ف فرزندان یف بژوا د یاست که برخ یو رفتارشناس یشناخت روان ل عدمیبه د 
 و پدر به عالقه کاهش موجب ف امرژکه ا ی؛ درحا  دارند یزیآم ضیخود رفتار تبع

 با بروشند دژبا فژوا د. شود یف خواهران و برادران میب نهیک جادژا اژ و مادر
 شتریب را فرزندان از یرژ ،یعلت به بنا اگر. کنند رفتار عدا ت به خود فرزندان
 مسئله فژا به فرزندان راژز سازند؛ آشرار را خود  عالقه دژنبا دارند، دوست

 انیم فژوا د ها، خانواده یبرخ در. است دشوار شانژبرا آن تحمل و اند  حساس
 نظر از برخوردها، گونه فژا که است ی ژبد. شوند یم قائل ضیتبع پسر و دختر

 یک نظرسنجژ بر اساس» 2.کرد زیپره آن از دژبا و دارد یرانگرژو آثار ،یتیترب
 یا وهیش به خود پسران با هک اند ردهک اقرار مادران، درصد11 ک بهژنزد ،ینترنتژا

 ،ینظرسنج فژدر ا. است زیآم ضیتبع آن ا، رفتار و نندک یم رفتار متفاوت
قرار  انتقادمورد  پسران از شتریب برابر دختران خود را دو مادران، شده که مشخص

 درصد50 ک بهژنزد پسران، از و درصد05 دختران، از انتقاد زانیم دهند. یم
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 هک یصورت در اند، ردهک اعتراف درصد(،05  /  1) مادران پنجم کژ از شیب است.
درباره  موضوع فژا اما رند؛یگ یم دهژناد را آن بدهد، خرج به طنتیش آن ا پسر

  8«است. درصد53  /  1 فقط دختران،
ر و احساسات و راگر پدران و مادران و فرزندان آن ا با طرز فف اساس، ژبر ا

شود. در اژف  یاعتماد حقیقی پیدا م نند، بیف آناباشدژگر آشنا رتماژالت ژ
نیز آماده  اناز فرزندان اژراد نخواهند گرفت. فرزند لید ی، پدر ژا مادر، ب صورت

ز و راهنماژی پدر و مادر خود را اندر ،های الزم بوده پذژرفتف بعضی محدوژت
  2.د بستنار خواهک به

 احترامی  . بی5

شاژستگی  ه بهکهای طبیعی نوجوانان وجوانان، اژف است  ی از خواستهرژ
گران قرار گیرند و پدران و مادران در معاشرت و تمام شئون ژرژم درمورد ت

أْكِرُمما »فرمود:  رسول خدا 4، با آنان مانند بزرگساالن برخورد نماژند.یزندگ
ُه  َِ ت یرو تربید و آنان را نژیفرزندان خود را احترام نما 3؛أْوََلَ ُكْ  َوأْحِسُنما أَ 

ََ الَصغيِر َوالَ بيرِ »د: ژفرما یز مین امام رضا« د.یکن  1؛َا ِمل ُمباَشَرَتَک َم
 «با گردان.ژبرخورد و معاشرت خود را با کوچک و بزرگ، ز

م، دچار بحران یاند و اگر به آنان احترام نرن ازمند احترامیف، فرزندان نژبنابرا
ند، احساس یبب یاحترام یب ی. اگر فرزندشوند یم یاخالق یها ت و انحرفژهو
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،  وشد تا به هر وسیلهک برد. او می نماژد و از اژف احساس، رنج می حقارت می
ت اظ ار وجود کند و شخصیت خوژش را در محیط خانواده و اجتماع اثبا

ارهای غیرمشروع کار موفق نشود، به ک، به اژف  ه از راه مشروعکنماژد. جاژی 
 گوژد: یزند و با خود م دست می

 ردکـدر دل دوست، به هر حیله رهی باژـد 
 

 
ــد   ــی باژ ــد، گن  ــت نیاژ ــت از دس ــطاع  ردک

 

، نسبت  یل عباسکف کار، قتل متوکل توسط پسرش منتصر است. متوژنمونه ا
« ابوتراب»لمه کرد و حضرت را فقط با ک شدت اظ ار دشمنی می به  به علی

نمود.  ش را به بدی ژاد میک، نام مبار خواند و در مجا س عمومی و خصوصی می
سخت   ل، از رفتار زشت پدرش نسبت به علیک، فرزند متو منتصر عباسی

، در مجلس خود با حضور جمعی از  ، طبق معمول لکناراضی بود. روزی متو
صراحت جسارت نمود. منتصر  رد و بهکزشتی ژاد  را به شور، نام علیکرجال 

ه در مجلس حاضر بود، مانند همیشه از گفتار پدر ناراحت شد و رنگش تغییر ک
ت نماند و در حضور مردم، فرزندش را توبیخ و تحقیر کل ساکرد. اژف بار، متوک
، دشنام  ع دی بود ه دارای مقام والژتکو به وی دشنام داد. برای منتصر رد ک

ل سخت به هیجان آمد و آتش کپدرش غیرقابل تحمل بود. منتصر، از توهیف متو
ند کور شد. تصمیم گرفت که عمل پدر را تالفی  ینه در ضمیرش شعلهکنفرت و 

رو، در  فژ. ازا شتف پدر از خاطرش گذشتک،  و انتقام بگیرد. در همان  حظه
رد ک، نقشه قتل پدر را طرح  لکاو یف فرصت با چند نفر از غالمان مخصوص متو
 و مجرژان نقشه را با وعده مال و مقام آماده نمود. 

 کرد. نزدژک گساری می ل در قصر اختصاصی خود با ندژمان ميکشبی متو
وارد شد و  اخ خالفت بود، به تاالرکه رئیس تشرژفات ک، بغای صغیر  شب نیمه
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اند. همه از قصر خارج  رد وقت استراحت خلیفه است؛ ندژمان مرخصکاعالم 
، در حضور خلیفه  ل داشتکه مقام رفیعی نزد متوکخاقان  بف شدند و تن ا فتح

ل تعییف شده بودند، از که برای قتل متوک، غالمان قوی  ماند. در اژف موقع
ه از مشاهده اژف وضع به وحشت افتاده کخاقان  بف رون آمدند. فتحیها ب گاه مخفی

،  لکشید؟ او برای محافظت از متورخواهید خلیفه را ب شید: مگر میکبود، فرژاد 
ل کدرپی، متو ند؛ و ی غالمان م لت ندادند و با ضربات پیرخود را روی وی اف

  8شب، به قصر مخصوص منتصر رفتند. شتند و در همان نیمهکخاقان را  بف و فتح
 جوان جفت 521 ،«برونر» و «هلی» نام به دانشمند اند که دو گفته ف،یهمچن

 را اژشان غیرمجرم خواهران و برادران نیز و بودند شده بزرگی خالف برمرت هک را
 برادرانشان و خواهران با را مجرم جوانان ژعنی دادند؛ قرار معاژنه مورد دقت با

 و اجتماعی محیط و وراثت به مربوط عوامل بتوانند هک ردندک مقاژسه طوری
 35 تقرژباً  هک رسیدند نتیجه اژف به در آخر،. بگیرند زژر نظر درست را اقتصادی

 روابط حیث از ژعنی برند؛ یم رنج شدژد عاطفی اختالالت از،  مجرم جوان
 و ردندک یم ناامنی احساس هم بودند، گرفته قرار م ری بی مورد هراژن و عاطفی

 حّس  زین و بردند یم رنج خانوادگی انضباط به مربوط عاطفی اختالالت از هم
  2شد. یم دژده آنان در خود برادران با رقابت و حسادت حقارت،

 های مجازی . ماهواره و شبکه6
 آنان یبرا و فرزندان دارند یا ژهژو گاهژجا فژ، وا دینژد یها در خانواده

 متز زل مادر و پدر گاهژجا ،یا در خانواده هستند؛ اما اگر قائل یخاص احترام
ف در ژهستند و ا خانواده رکف آنان راژز گردد؛ یم متز زل زین آن یها انیبن شود،
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، حرمت و قداست یا ماهواره یها الژسر وها  لمیف معمول ه درکاست  یحا 
 یمعرف کارگر عنوان به پدر و آشپز، عنوان به مادر یعنژشود؛  یف شرسته مژوا د

 یحداقل احترام،  کند یم یآشپز مادر و آورد یدرم پول پدر که یزمان تا شود. یم
 متز زل مادر و پدر گاهژجا شد، برآورده ازین فژا که فیهم یو  ؛ دارد وجود

 8.شود یم
 راژز است؛  گذاشته اثر فرزندان یبرخ نگرش در ، ها رسانه غاتیتبل متأسفانه،

 رو، فژازا است. یسّنت یها جامعه به ف، مربوطژوا د به احترام پندارند یم آنان
: ندژگو ی، م شود یم سؤال فژوا د احترام خصوص در جوانان یبرخ از یوقت

 نرهژا از غافل گذاشتند؛ یم احترام فژوا د به فرزندان که زمان آن گذشت گرژد
 یاثر آن در مران و زمان طژشرا و ستین رییمتغ یها گزاره از ف،ژوا د به احترام
 منظر از است. یو فرامران یفرازمان عدا ت، همانند مادر، و پدر به یرین ندارد.

داده  قرار دیتوح کنار در را آنان حقوق خداوند که هستند یکسان فژوا د اسالم،
الَ  َرُبَك  َوَقَضى: »است

َ
 مقرر تو پروردگار و 2؛ِإْحَساّنا   َوِباّْلَواِّلَدْیِن  ِإَیاهُ  ِإالَ  َتْعُبُدواْ  أ

 « نید.ک احسان خود[] مادر و پدر به و مپرستید را او جز هک ردک
َّزّ َوَ َلّ ر الّلهُ  َیْجَبِل  َلْ   َثاٌ  » :فرمـوده ف بارهژدر ا باقر امام ََ  ِفريِهَنّ  َِلََح ٍ  ر 
اْلَبْه ِ  َواْلَمفاءُ  َواْل اِ رِ  اْلَبِرّ  ِاَلی ماَن ِ اْ َا اءُ  :ُعْخَص    ُرّ  َواْل اِ رِ  ِلْلَبِرّ  ِِ ِِ  اْلماِلرَ ْیِن  َو 

ْیِن  َرّ  یکسـ یبـرا خداوند بلندمرتبـه آن ا در که است زیچ سه 4؛فاِ َرْیِن  كانا َاْو  َِ
 روکارین نسبت به یوفادار بدرفتار، و روکارین به امانت یادا :است نداده یرخصت

ــدرفتار، و ــو ن ب ــار خوش زی ــا یرفت ــد ب ــه ف؛ژوا  ــارین دو آن چ ــند روک ــه باش  چ
 «کردار. زشت
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ف خود احترام ژشتِر فرزندان به وا دیفراموش نشود که در جامعه ما با بته 
 یخوب را به یاسالم و یغرب و نگرش فرزندان شهژف امر، تفاوت اندژگذارند. ا یم

 ا له تژآ طرف از که یمحقق مرحوم»: سدژنو یم یمط ر دیش . دهد یم نشان
 از: دژگو یم او. است کرده نقل یداستان بود، رفته آ مان بروجرد به یا عظم
 او. دانشمند و عا م بود یپروفسور شد، مسلمان ما زمان در که یاشخاص جمله

 و دژگرد سرطان دچار ،یمدت از بعد اما م؛یرفت یم هم ما و آمد یم ما شیپ ادژز
. میرفت یم او ادتیع به گرژد مسلمانان همراه به ما. شد یبستر مارستانیب در

 در و شده ضژمرآنره  از بعد مف: گفت گشوده، تژشرا به زبان یروز
 زنم و پسرم دارم، سرطان که اند داده صیتشخ دکترها و دمژگرد یبستر مارستانیب

 یخواه یزود فژا به و دژدار سرطان شما که شد معلوم: گفتند مف به و آمدند
 طژشرا فژا در که نرردند توجه آنان .رفتند و کردند یخداحافظ دو هر. مرد

 دارد! یم ربان و محبت به ازین العالج مارِ یب فژا سخت،
 یروز و میرفت یم او مالقات به مرّرر ما: دژگو یم ادامه در یمحقق مرحوم

 مسلماِن  آن دفِف  و کفف یبرا ما است، مرده شخص فژا داد خبر مارستانیب که
 مراسم تا مژماند منتظر که یکم یو  بود؛ آمده پسرش روز، آن در. میرفت یآ مان
 مارستانیب به شیپ از را جنازه پسرش که مژشد متوجه م،یده انجام را یمذهب

 8«برود! و ردیبگ را پو ش و داده لژتحو را جنازه آمده حاال و است فروخته

 . ازدواج تحمیلی7

 در یعنژ؛  نش همسر استژف، گزژاز علل مخا فت فرزندان با وا د یرژ
 ازدواج دژگر، علل ژا فامیلی تعّصب ماّدی، نفع برای مادر، و پدر موارد، ای پاره
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 ناموافقی، پیوند چنیف هرآن از غافل نند؛ک می تحمیل خود فرزند به را نامتناسبی
 مصائبی و ندک می بروز ناسازگاری و اختالف زود در آن ژا دژر ماند و نمی پاژدار

 8آورد. می بار به 
 ؛سا ه درآورد01، پدرم مرا به ازدواج مردی شیپسه ماه »د: ژگو یم یدختر

ای به او نداشتم. پدرم به  هیچ نوع عالقه و سا ه بودم ه مف دختری هجدهرآن حالو
بپردازد،  ست قرض خود راتوان و نمی بودسا ه مقروض 01مرد  آن بهکه اژف د یل 

نون، پس از ازدواج، عالوه بر کمرا به او فروخت. ا ،رد و در واقعکار اقدام کبه اژف 
ند و ک درست و حسابی ندارم، شوهرم نیز با مف بدرفتاری می  رِ بینم مَ  ه میراژن

 2«زند. وفت میکبه مف سر زین زژادش، دوستانم به علت سّف 
 نم؛ک ازدواج زنی با خواهم می مف: ردک عرض صادق امام به ژعفور ابی ابف

 درآورم. حضرت خود همسری به را دژگری زن دارند عالقه مادرم و پدر و ی
  4«گوی. کتر خواهند، می وا دژنت هک را آن و بگیر را خودت د خواه زن»: فرمود

مسائل  فژتر یاتیو ح ترژف م م ، از انتخاب همسر، برای پسران و دختران
ف است صدها پیروزی ره ممکنقطه عطفی است  ،ی است. پیوند زناشوژیزندگ

 ،شاژستهازدواج خوب و ژک  امی در پی داشته باشد.کست و نارامیابی، ژا شکو 
ازدواج بد ژک  گر،ژد یو از سو تواند ماژه آساژش جسم و آرامش روان گردد می
در ردژف  ،زناشوژی»د. شوترژف نگرانی و ناراحتی  ف است منشأ بزرگرمم

اساس آن را بنا ن اده است. هیچ امری در  ،ه آفرژدگار ج انکهاژی قرار دارد  نظم
 3.«بار بیاورد بختی به ی ژا تیرهتواند به اندازه ازدواج، ب روز زندگی نمی
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 یزندگ یرند و بنایگران ب ره گژد از تجربه و مشورت دژف، جوانان باژبنابرا
ف ژف امر، استفاده از نظر و تجربه وا دژکنند. الزمه ا یش را درست م ندسژخو

ف ج ت، با یخواهند. به هم یش را مژر و صالح فرزندان خویرا آنان خژاست؛ ز
ف موضوع ژجوانان به ا ی. متأسفانه، بعض ندژنما یمخا فت م ها ازدواج یبرخ

ورزند. سرنوشت  یش مخا فت مژف خوژوا د یها کنند و با خواسته یتوجه نم
 آور است. رنج یا زندگژ، طالق و ژیها ف ازدواجیچن

  چندی قبل، جوانی بهد: ژگو یب و سخنور معروف، می، خطیفلسف یآقا
سال  کژ :گفت رسید. او می مضطرب به نظر می و  ناراحت  ه سختکمنز م آمد 

ه ر. با آنه او شدمای آشنا شدم و پس از چند بار مالقات، د باخت پیش با زن بیوه
ر رتر بود و دو پسر جوان از دو شوهر سابق خود داشت، به ف سال از مف بزرگ 01

میان  در ردم، موافقت نمود. مطلب را با مادرمکنم. پیشن اد کافتادم با وی ازدواج 
ردند. کدو، با اژف ازدواج مخا فت  پدرم گفت و هر  گذاردم. او با نگرانی به

وگو بسیار شد. پس از چند روز، مادرم گرژان نزد مف آمد و با ا تماس  گفت
و ی  ؛نمود منعاز اژف ازدواج  مرا ر منصرف شوم. پدرم نیزره از اژف فکخواست 

ردم، ک تصّور می شژادت خوبختی و سع ه اژف وصلت را ماژه خوشکمف 
ار اقدام کاژف به همچنان در عزم خوژش راسخ بودم. سرانجام، پدرم گفت: اگر 

 ؛گفته پدر ناراحت شدم نی. ازکوآمد  نماژی، دژگر مجاز نیستی به منز م رفت
افتاد. اژف موضوع را به اطالع زن  ف، ازدواج ما به تأخیر میرزژرا با نداشتف مس

 روژی مرا به خانه خود دعوت نمود و گفت: در ندم. او با گشادهام رسا مورد عالقه
رد. خیلی خوشحال شدم. به منزل پدر رفتم. کعروسی خواهیم  ،همیف منزل

 ردم.ک ر سنگینی، با او ازدواج منتقل نمودم و با مَ  زنم را به منزِل  لمژو وسا فرش
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 اهش ژافت و از طرفکه عالقه مف نسبت به زن کچند ماهی نگذشت 
می درآمد، سرزنش کرد و مرا به علت ک دژگر، زن از مف پول زژادتری مطا به می

شید. بر اثر کار ما به اختالف کرفته، بنای ناسازگاری گذارد و  نمود. رفته می
درستی  توانستم به شدم و نمی ار خود حاضر نمیک موقع سر تشوژش خاطر، به

بر اثر  و دادند، مفید نیفتاد رکّ نم. او یای مؤسسه، چند بار تذکانجام وظیفه 
ام، مرا  ار شدهره زن متوّجه شد بیکاخراجم نمودند. موقعی  مررر، یها نظمی بی

 ؛فرژاد زدم و رد. مقاومت نمودمکار رردم، انکبه منزل راه نداد. اثاثم را مطا به 
ترژف  در سخت ،نونکا .ردندکزن از منزل خارج شدند و ت دژدم  آن های بچه

ز مف ین زنم .دهد.. به منزل راه نمی مرا برم. پدرم ناراحت است و سر می  شراژط به
 8رده است.کدرخواست طالق  و طرد نموده را

ط ژدر امر ازدواج فرزندان، افراط و تفر یف است که گاهژقت ایف، حقژبنابرا
رند و حّق یگ یده مژف خواست فرزند خود را نادژوا د یعنژرد؛ یگ یصورت م

ف امر، مخا ف عقل و شرع است. ژکه ایکنند؛ درحا  یاو سلب مانتخاب را از 
انگارند.  یده مژف را نادژز خواست و تجربه وا دیفرزندان ن یگر، برخژد یاز سو

ز، مخا ف عرف و عقل است. حق، آن است که هر دو طرف، یف امر نژا
در  یرو ادهژا زژ یت کرده، از کوتاهژرا رعا یخانوادگ یها و سّنت ینژد یها آموزه

 ند.ژز نمایف باره پرهژا
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