علل مخالفت فرزندان با والدین
حمیده اسماعیلی

*

اشاره

ناسازگاری فرزندان با وا دژف ،از جمله مشرالت بزرگی است که در گذشته
و حال ،کموبیش در میان خانوادهها وجود داشته و دارد .چه بسا روابط خانوادگی
که بر اثر اژف اختالف بر هم خورده و مصائب سنگینی به بار آمده است.
حقیقت ،آن است که وا دژف و فرزندان باژد حرمت ژردژگر را حفظ نماژند؛ اما
متأسفانه ،اژف اصل رعاژت نمیشود و اختالف میان آن ا شاژع گردژده است.
«آخرژف بررسیهای انجامشده نشان میدهد که 13درصد دخترها و 02درصد
پسرها ،با خانواده احساس راحتی نمیکنند».

8

حرمت و احترام وا دژف ،تا آنجاست که در هر کار و شراژطی ،جز معصیت
ا ی ،باژد از آنان اطاعت و حرفشنوی داشت؛ چنانکه امام علی فرموده:
« َف َح ُق ْال َمال ََ َلی ْال َم َل َأ ْن ُیط َيب ُه ف ُكل َش ء إ َّل ف َم ْبص َي ّالله ُد ْب َح َانه؛ ّ
حق
ِِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ٍِ ِ

ِ ِ

ِ

* کارشناس ارشد مشاوره.
 .5ر.ک :پاژگاه سالمتنیوز« ،تارژخ دسترسی در ،»8439/80/98 :کد خبر.804118 :
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پدر بر فرزند ،اژف است که از او در همه چیز اطاعت کند؛ جز معصیت خدا».

8

نظر به اهمیت اژف بحث ،در اژف مقا ه به بررسی علل و زمینههای مخا فت
فرزندان با وا دژف میپردازژم و راهرارهاژی چند را ژادآور میشو ژم.
علل و زمینههای مخالفت

در ناسازگاری فرزندان با وا دژف ،عوامل متعدد :فردی ،اجتماعی ،تربیتی و
اخالقی تأثیرگذارند .ا بته اژف ناسازگاری ،دوسو ژه است؛ ژعنی هم فرزندان در
اژف امر نقش دارند و هم وا دژف .علت اصلی اژف اختالف نیز ناشی از تفاوت دو
نسل است؛ روحیات و ظاهر جوانان ،با پدران و مادران خود ،متفاوت است.
وا دژف و فرزندان ،باژد اژف واقعیت ساده را بپذژرند که هرژک ،متعلق به دو نسل
مختلفاند .با در نظر گرفتف اژف تفاوت ،بروز برخی اختالفنظرها و
ناسازگاریها میان آن ا ،طبیعی و قابل قبول است؛ اما گاهی اژف اختالفها ،قابل
پذژرژش نیست .ازاژفرو ،باژد فاصله میان دو نسل را کاهش داد .بر اژف اساس،
علی

َ
َ
َ َ
َلتقسروا َاوَل َ ُك ََلی آ اِ ُ َ ،فا ّن ُه َ
مان غير
ّز
ل
خلمقمن
م
میفرماژد« :
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ

َ
مان ُ ؛ 2آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نرنید که آنان برای زمانی
ز ِ

غیر از زمان شما آفرژده شدهاند».

در ادامــه ،م متــرژف دالژ ـل و زمینــههای مخا فــت فرزنــدان بــا وا ــدژف را
برمیشمارژم:
 .1ناآگاهی نسبت به آموزههای دینی

گرچه فرزندان ما در جامعهای دژنی زندگی میکنند و زمینههای ژادگیری
 .5صبحی صا ح ،نهج البالغه ،ص .138
 .0ابفابیا حدژد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،90ص .981
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معارف اسالمی براژشان فراهم میباشد ،اما برخی از آن ا با آموزههای دژنی
آشناژی ندارند و جاژگاه وا دژف را نمیدانند .ازاژفرو ،بهراحتی با آنان مخا فت
میکنند؛ غافل از اژنره پدر و مادر جاژگاهی بس سترگ دارد و سعادت فرزند با
نیری به اژف دو ،گره خورده است .رسول خدا
ُْ
اْ ّم َها ؛ 8ب شت ،زژر پای مادران است».

ْ َ ّ ُ َ ْ َ َْ َ
فرمود« :الجن تح أق ا ِ

پرسید :اژنره خداوند در قرآن میفرماژد:

ابیوالد حناط ،از امام صادق
ْ
« َو ِباّلوا ِّل َد ْی ِن ِإ ْحساّنا» ،2چه معناژی دارد و چگونه میتوان به پدر و مادر نیری
نمود؟ امام فرمود :احسان ،اژف است که با آنان نیکرفتار باشی ،آنان را مجبور
نرنی که نیازهای خود را از تو درخواست کنند؛ هرچند غنی باشند .از حال و
َ
روزگارشان آگاه باشی و مشرالت آن ا را درک کنی .آژا خداوند نمیفرماژدّ« :ل ْن
َتنا ُّلوا ا ّْلب َر َح َتى ُت ْنف ُقوا م َما ُتح ُب َ
ون؛ 3به مقام نیروکاران نمیرسید ،مگر از آنچه
ِ ِ ِ
ِ
دوست دارژد ،انفاق کنید».
َُ ّ ْ َ ْ
« ِإ ّما َی ْبلغن َِن َ ال ِ َب َر

سپس ،امام صادق در ادامه معنای آژه فرمود:
َ ُ َ
ُ
اهما َفا َت ُق ْل َل ُهما ُأ ٍّف َوَل َت ْن َه ْر ُهما؛ اگر آنان به ّ
سف پیری رسیدند،
أ َح ُ هما أ ْو ِك
کمترژف اهانتی را به آنان روا مدار و بر سر آنان فرژاد نزن».؛ ژعنی اگر تو را
ناراحت کردند ،به آنان اهانت ننما و اگر تو را زدند ،بر سرشان دادوفرژاد نرف و
َ
ُ
در برابرشان سخنان تند نگو؛ بلره «ق ْل َل ُهما ق ْمَل َك ِریما؛ به آنان سخف نیک و
ً
محبتآمیز بگو».؛ مثال به آنان بگو :خداوند شما را ببخشد .اژف ،از تو گفتاری
3
نیک است». ...
 .5محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،81ص .810
 .0بقره ،آژه 14؛ نساء ،آژه 48؛ انعام ،آژه 818؛ إسراء ،آژه .94
 .9آلعمران ،آژه .39
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،18ص .30
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ابراهیمبفم زم میگوژد :روزی از محضر امام صادق بیرون آمدم و در
مدژنه به خانهام رفتم .مادرم با مف زندگی میکرد .در خانه به د یل موضوعی با
مادرم مجاد ه کرده ،سخف خشف و ناهنجاری به او گفتم .فردای آن روز ،بعد از
ادای نماز صبح ،دوباره به نزد امام صادق مشرف شدم .هنگام ورود ،بدون
آنره حرفی زده باشم ،امام به مف فرمود« :ای پسر م زم! شب گذشته با مادرت
تند و خشف صحبت کردی .آژا نمیدانی شرم او مدتها منزل ،و آغوشش
گ واره ،و سینهاش ظرف غذای تو بوده است .چرا با او بهتندی سخف گفتی؟
8
دژگر چنیف مرف!»
گفتهاند :ژری از مراجع بزرگوار نجف اشرف که هر روز باالی منبر درس
میگفت ،روزی بر زمیف نشست و تدرژس کرد .پس از درس ،شاگردان از او
پرسیدند« :چرا امروز بر فراز منبر نرفتید؟» پاسخ داد« :امروز پدرم که در اژران
پیشه کشاورزی دارد ،به مجلس درسم آمده بود و مف نخواستم باالتر از او
2
بنشینم».
 .2خودخواهی فرزندان

ژری از عوامل مخا فت فرزندان با وا دژف ،خودخواهی و جاجت فرزندان
است؛ چه بسا وا دژنی که همه اصول روانشناسی ،اخالقی و تربیتی را رعاژت
مینماژند ،اما فرزندان با آنان ناسازگاری دارند .نمونه اژف گونه فرزندان ،فرزند
َ ُ ُ َ َ
ٌ َ
َ َ َ
وح ِإّن ُه ّل ْي َس ِم ْن أ ْﻫ ِلك ِإّن ُه َع َمل غ ْي ُر صا ِّلح؛ 4گفت:
نوح میباشد« :قال یا ّن
ای نوح! او از اهل تو نیست .او ،عملی غیرصا ح (فرد ناشاژستهای) است».
 .5همان ،ص .18
 .0ر.ک :پاژگاه خبری قدسآنالين ،کد خبر.903910 :
 .9هود ،آژه 38؛ ر.ک :ناصر مرارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،3ص .881
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بدژفسان در بعضی مواقع ،اختالالت خانوادگی و دشمنیهای پدران و
مادران با فرزندان ،ناشی از خودسری و استبداد رأی نوجوانان متجاوز است .پدر
و مادر عاقل حاضرند در حدود مصلحت به فرزند خود آزادی و استقالل بدهند؛
ّ
و ی فرزند نادان و تندرو ،به حد خوژش قانع نیست و به حق و مصلحت اعتنا
ندارد .او به پدر و مادر خود اهانت ميکند و به نصاژح حریمانه آنان گوش
نمیسپارد .چنیف فرزندی ،همواره در معرض بدبختی و سقوط قرار دارد و ممرف
است با روشهای ناپسند خوژش ،مشرالت غیرقابل حلی برای خود و خانواده
فراهم آورد.

8

 .3ناسازگاری والدین با یگدیگر

شیوه معاشرت زن و شوهر در افرار فرزندان اثر میگـذارد از اژـفرو ،پـدر و
مادر وظیفه دارند با رفتارهای سا م ،محبـتآمیزو مؤدبانـه کـانون خـانواده را بـه

آرامش تبدژل نماژند 2.اگر زن وشوهر به ژک دژگر بیاحترامی نمود ،فرزندان نیـز
به وا دژف بیاحترامی خواهند کرد ،و حـال اژنرـه محـیط خـانواده ،باژـد محـیط

آرمش باشد بدژف ج ت قرآن تأکیـد میکنـد سرپرسـت خانوادههـا بـا اعضـای
ً
خانواده ،مخصوصا با همسرانشان نیرو رفتار کنند؛ 4از سوی دژگر مادران وظیفـه
دارند با اطاعت از شوهران شان نظام خـانواده را حفـظ کننـد و فرزنـد خـود را از
گراژش به ناسازگاری جلـوگیری نماژنـد .امـام حسـف عسـگری

میفرماژنـد:

ُ
َ
َُ
« ُ ْرأ ْال َم َل ِ ََ َلی َو ِال ِ ِه ِف ِصرغ ِر ِه َتر ْ َُم ِإ َلری ْال ُبقرم ِ ِفر ِك َب ِرر ِه؛ جـرأت و
 .5محمدتقی فلسفی ،جوان از نظر عقل و اکساسات ،ج  ،8ص .343
َ ُ َ
رنوا ِإ ی ا». ...
 .0روم ،آژه  ِ « :98تس
 .9نساء ،آژه .43
 .0ابفشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .313

3
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جسارت فرزند در کودکی به پدرش ،سبب میشود کـه در بزرگسـا ی بـه انسـان
عاق و ناصا ح کشانده شود .اژف حدژث ناظر به شیوه تربیتـی اسـت کـه وا ـدژف
باژد از اول مواظب باشند ،بچـهها حـرژم پـدر و مـادر را نشـرند ،زژـرا حرمـت
شــرنی دوران کــودکی زمینــه مخا فــت دوران جــوانی باپــدر ومــادر را فــرهم
مینماژد.

8

 .4عدم مهارتهای روانشناختی و رفتاری

بیتردژد ،شناخت و روش رفتار با فرزندان ،نوعی م ارت است .اگر وا دژف
با م ارتهای روانشناختی ،رفتاری و گفتاری آشنا باشند ،میتوانند با فرزندان
رفتار معقول و منطقی داشته باشند و بدژف وسیله ،زمینههای مخا فت فرزندان را
کاهش دهند؛ درحا یکه برخی وا دژف ،برای رفتار سازنده با فرزندشان،
م ارتهای روانشناختی و رفتارشناسی الزم را ندارند .ازاژفرو ،بعضی پدران و
مادران ناآگاه ،به علل مختلفی با استقاللطلبی و آزادیخواهی فرزندان که ّ
حق
طبیعی آن است ،مخا فت میکنند و تماژل فطری آنان را حمل بر خودسری،
بیحیاژی و تندروی مینماژند و با رفتار و گفتار ناپسند خود ،نهتن ا زندگی گرم و
ُپرمحبت خانواده را به محیطی سرد و بیم ر تبدژل میکنند ،بلره در بعضی
ً
مواقع ،موجبات طغیان و عصیان جوانان را فراهم میآورند و عمال آنان را به
2
کارهای ناروا و خطرناک وامیدارند.
بسیاری از وا دژف تصور میکنند که فرزندان باژد فقط شنونده گفتههای آنان
باشند؛ زژرا فرزندان در هر ّ
سنی که باشند ،باز هم بچهاند و بدون حضور
وا دژف ،قادر نخواهند بود گلیم خود را از آب بیرون برشند .ژری از روانشناسان
 .5نساء ،آژه َ « :83وعاش ُر ُ
وه َف ِبا َمع ُروف».
ِ

 .88محمدتقی فلسفی ،جوان از نظر عقل و اکساسات ،ص .341
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ُ
میگو ژد :بعضی از پدران و مادران که دارای حسف نیت هستند ،و ی نمیتوانند
ً
روحیه و احتیاجات فرزند خود را درک کنند ،غا با همان اشتباهاتی را مرترب
میشوند که پدران و مادران خودشان در تربیت آن ا مرترب شدهاند .آن ا
مشرالت و گرفتاریهای دوران نوجوانی خو ژش را فراموش کردهاند و نمیدانند
که طرز فرر غلط و نواقص روحی و اخالقی خود آنان ،در نتیجه اژف است که
ُ
پدران و مادرانشان ،در عیف حال که حسف نیت داشتهاند ،متأسفانه به علت
کوتاهبینی ،سختگیریهای بیموردی نسبت به آن ا روا داشتهاند .آن وقت از
8
خود میپرسند :چرا فرزندان ما از ما فرار میکنند!
به د یل عدم روانشناختی و رفتارشناسی است که برخی وا دژف بیف فرزندان
خود رفتار تبعیضآمیزی دارند؛ درحا یکه اژف امر موجب کاهش عالقه به پدر و
مادر و ژا اژجاد کینه بیف خواهران و برادران میشود .وا دژف باژد بروشند با
فرزندان خود به عدا ت رفتار کنند .اگر بنا به علتی ،ژری از فرزندان را بیشتر
دوست دارند ،نباژد عالقه خود را آشرار سازند؛ زژرا فرزندان به اژف مسئله
حساساند و تحمل آن براژشان دشوار است .در برخی خانوادهها ،وا دژف میان
دختر و پسر تبعیض قائل میشوند .بدژ ی است که اژفگونه برخوردها ،از نظر

تربیتی ،آثار و ژرانگری دارد و باژد از آن پرهیز کرد« 2.بر اساس ژک نظرسنجی
اژنترنتی ،نزدژک به 11درصد مادران ،اقرار کردهاند که با پسران خود به شیوهای
متفاوت رفتار میکنند و رفتار آن ا ،تبعیضآمیز است .در اژف نظرسنجی،
مشخص شده که مادران ،دختران خود را دو برابر بیشتر از پسران مورد انتقاد قرار
میدهند .میزان انتقاد از دختران05 ،درصد و از پسران ،نزدژک به 50درصد
 .81همان ،ص .343
 .81محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،808ص .39
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است .بیش از ژکپنجم مادران (05/1درصد) ،اعتراف کردهاند ،در صورتی که
پسر آن ا شیطنت به خرج بدهد ،آن را نادژده میگیرند؛ اما اژف موضوع درباره
دختران ،فقط 53/1درصد است».

8

بر اژف اساس ،اگر پدران و مادران و فرزندان آن ا با طرز فرر و احساسات و
تماژالت ژردژگر آشنا باشند ،بیف آنان اعتماد حقیقی پیدا میشود .در اژف
صورت ،پدر ژا مادر ،بید یل از فرزندان اژراد نخواهند گرفت .فرزندان نیز آماده
پذژرفتف بعضی محدوژتهای الزم بوده ،اندرز و راهنماژی پدر و مادر خود را
بهکار خواهند بست.

2

 .5بیاحترامی

ژری از خواستههای طبیعی نوجوانان وجوانان ،اژف است که بهشاژستگی
مورد تررژم دژگران قرار گیرند و پدران و مادران در معاشرت و تمام شئون
زندگی ،با آنان مانند بزرگساالن برخورد نماژند 4.رسول خدا

ْ
فرمود« :أكر ُمما
ِ

َ
ُ
ْأوَل َ ُك ْ َو ْأح ِسنما أ َ َِ ُه ؛ 3فرزندان خود را احترام نماژید و آنان را نیرو تربیت

کنید ».امام رضا

َ
َ َ
َ َ َ
َ
بير؛
نیز میفرماژد« :ا ِمل ُمباش َرتک َم ََ الصغير وال
ِ
ِ

1

برخورد و معاشرت خود را با کوچک و بزرگ ،زژبا گردان».

بنابراژف ،فرزندان نیازمند احتراماند و اگر به آنان احترام نرنیم ،دچار بحران
هو ژت و انحرفهای اخالقی میشوند .اگر فرزندی بیاحترامی ببیند ،احساس
 .5پاژگاه اژنترنتی جام جم« ،دسترسی در.»8438/88/98 :
 .0محمدتقی فلسفی ،جوان از نظر عقل و اکساسات ،ص .341
 .9همان ،ص .341
 .0حسف طبرسی ،مکار األخالق ،ص .994
 .1محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،1ص .413
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حقارت مینماژد و از اژف احساس ،رنج میبرد .او میکوشد تا به هر وسیله،
اظ ار وجود کند و شخصیت خوژش را در محیط خانواده و اجتماع اثبات
نماژد .جاژی که از راه مشروع ،به اژف کار موفق نشود ،به کارهای غیرمشروع
دست میزند و با خود میگوژد:
در دل دوست ،به هر حیله رهی باژـد کـرد
طاعــت از دســت نیاژــد ،گن ــی باژــد کــرد
نمونه اژف کار ،قتل متوکل توسط پسرش منتصر است .متوکل عباسی ،نسبت
به علی

بهشدت اظ ار دشمنی میکرد و حضرت را فقط با کلمه «ابوتراب»

میخواند و در مجا س عمومی و خصوصی ،نام مبارکش را به بدی ژاد مینمود.
منتصر عباسی ،فرزند متوکل ،از رفتار زشت پدرش نسبت به علی

سخت

ناراضی بود .روزی متوکل ،طبق معمول ،در مجلس خود با حضور جمعی از
رجال کشور ،نام علی

را بهزشتی ژاد کرد و بهصراحت جسارت نمود .منتصر

که در مجلس حاضر بود ،مانند همیشه از گفتار پدر ناراحت شد و رنگش تغییر
کرد .اژف بار ،متوکل ساکت نماند و در حضور مردم ،فرزندش را توبیخ و تحقیر
کرد و به وی دشنام داد .برای منتصر که دارای مقام والژتع دی بود ،دشنام
پدرش غیرقابل تحمل بود .منتصر ،از توهیف متوکل سخت به هیجان آمد و آتش
نفرت و کینه در ضمیرش شعلهور شد .تصمیم گرفت که عمل پدر را تالفی کند
و انتقام بگیرد .در همان حظه ،کشتف پدر از خاطرش گذشت .ازاژفرو ،در
او یف فرصت با چند نفر از غالمان مخصوص متوکل ،نقشه قتل پدر را طرح کرد
و مجرژان نقشه را با وعده مال و مقام آماده نمود.
شبی متوکل در قصر اختصاصی خود با ندژمان ميگساری میکرد .نزدژک
نیمهشب ،بغای صغیر که رئیس تشرژفات کاخ خالفت بود ،به تاالر وارد شد و
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اعالم کرد وقت استراحت خلیفه است؛ ندژمان مرخصاند .همه از قصر خارج
شدند و تن ا فتحبفخاقان که مقام رفیعی نزد متوکل داشت ،در حضور خلیفه
ماند .در اژف موقع ،غالمان قوی که برای قتل متوکل تعییف شده بودند ،از
مخفیگاهها بیرون آمدند .فتحبفخاقان که از مشاهده اژف وضع به وحشت افتاده
بود ،فرژاد کشید :مگر میخواهید خلیفه را برشید؟ او برای محافظت از متوکل،
خود را روی وی افرند؛ و ی غالمان م لت ندادند و با ضربات پیدرپی ،متوکل
8
و فتحبفخاقان را کشتند و در همان نیمهشب ،به قصر مخصوص منتصر رفتند.
همچنیف ،گفتهاند که دو دانشمند به نام «هلی» و «برونر» 521 ،جفت جوان
را که مرترب خالف بزرگی شده بودند و نیز برادران و خواهران غیرمجرم اژشان را
با دقت مورد معاژنه قرار دادند؛ ژعنی جوانان مجرم را با خواهران و برادرانشان
طوری مقاژسه کردند که بتوانند عوامل مربوط به وراثت و محیط اجتماعی و
ً
اقتصادی را درست زژر نظر بگیرند .در آخر ،به اژف نتیجه رسیدند که تقرژبا 35
جوان مجرم ،از اختالالت عاطفی شدژد رنج میبرند؛ ژعنی از حیث روابط
عاطفی و اژنره مورد بیم ری قرار گرفته بودند ،هم احساس ناامنی میکردند و
هم از اختالالت عاطفی مربوط به انضباط خانوادگی رنج میبردند و نیز ّ
حس
2
حقارت ،حسادت و رقابت با برادران خود در آنان دژده میشد.
 .6ماهواره و شبکههای مجازی

در خانوادههای دژنی ،وا دژف جاژگاه و ژژهای دارند و فرزندان برای آنان
احترام خاصی قائل هستند؛ اما اگر در خانوادهای ،جاژگاه پدر و مادر متز زل
شود ،بنیانهای آن نیز متز زل میگردد؛ زژرا آنان رکف خانواده هستند و اژف در
 .5محمدتقی فلسفی ،جوان از نظر عقل و اکساسات ،ص  389ـ .384
2. http://dlia.ir/Paygah.E.F/ghadeer/social/afkar_tam.
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حا ی است که در معمول فیلمها و سرژالهای ماهوارهای ،حرمت و قداست
وا دژف شرسته میشود؛ ژعنی مادر بهعنوان آشپز ،و پدر به عنوان کارگر معرفی
میشود .تا زمانی که پدر پول درمیآورد و مادر آشپزی میکند ،احترام حداقلی
وجود دارد؛ و ی همیف که اژف نیاز برآورده شد ،جاژگاه پدر و مادر متز زل
8
میشود.
متأسفانه ،تبلیغات رسانهها ،در نگرش برخی فرزندان اثر گذاشته است؛ زژرا
آنان میپندارند احترام به وا دژف ،مربوط به جامعههای ّ
سنتی است .ازاژفرو،
وقتی از برخی جوانان در خصوص احترام وا دژف سؤال میشود ،میگو ژند:
دژگر گذشت آن زمان که فرزندان به وا دژف احترام میگذاشتند؛ غافل از اژنره
احترام به وا دژف ،از گزارههای متغییر نیست و شراژط زمان و مران در آن اثری
ندارد .نیری به پدر و مادر ،همانند عدا ت ،فرازمانی و فرامرانی است .از منظر
اسالم ،وا دژف کسانی هستند که خداوند حقوق آنان را در کنار توحید قرار داده
ْ َ
َ َ َ
ْ
َ َ
استَ « :وقضى َر ُبك أال َت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َی ُاه َو ِباّل َوا ِّل َد ْی ِن ِإ ْح َساّنا؛ 2و پروردگار تو مقرر
کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید».
َّ
َ ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ
ريهن
امام باقر در اژف باره فرمـوده« :ثا ل یجب ِل الله ر َّز و ل ر َِلح ٍ ِف ِ
ْ َ َ
ْ
ْ
َ َْ ُ ْ
ْ
َ َ ْ
ْ
فاء ِِال َب ْه ِ ِلل َب ّر َوال ا ِ ر َو ِِ ُّر الم ِالر َ ْی ِن
ُعخص  :ا ُاء اْمان ِ ِالی ال َب ّر َوال ا ِ ر والم
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ َّر ْی ِن كانا َا ْو فا ِ َر ْی ِن؛ 4سه چیز است که در آن ا خداوند بلندمرتبـه بـرای کسـی

رخصتی نداده است :ادای امانت به نیروکار و بدرفتار ،وفاداری نسبت به نیروکار
و بــدرفتار ،و نیــز خوشرفتــاری بــا وا ــدژف؛ چــه آن دو نیروکــار باشــند چــه
زشتکردار».
1. http://ch3.ir.
 .0اسراء ،آژه .94
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،9ص .889
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شتر فرزندان به وا دژف خود احترام
ا بته فراموش نشود که در جامعه ما بی ِ

میگذارند .اژف امر ،تفاوت اندژشه و نگرش فرزندان غربی و اسالمی را بهخوبی
نشان میدهد .ش ید مط ری مینو ژسد« :مرحوم محققی که از طرف آژتا له
ا عظمی بروجرد به آ مان رفته بود ،داستانی نقل کرده است .او میگو ژد :از
جمله اشخاصی که در زمان ما مسلمان شد ،پروفسوری بود عا م و دانشمند .او
زژاد پیش ما میآمد و ما هم میرفتیم؛ اما بعد از مدتی ،دچار سرطان گردژد و

در بیمارستان بستری شد .ما به همراه مسلمانان دژگر به عیادت او میرفتیم.
روزی زبان به شراژت گشوده ،گفت :مف بعد از آنره مرژض شده و در
بیمارستان بستری گردژدم و دکترها تشخیص دادهاند که سرطان دارم ،پسرم و زنم
آمدند و به مف گفتند :معلوم شد که شما سرطان دارژد و به اژف زودی خواهی
مرد .هر دو خداحافظی کردند و رفتند .آنان توجه نرردند که در اژف شراژط
مار العالج نیاز به محبت و م ربانی دارد!
سخت ،اژف بی ِ
مرحوم محققی در ادامه میگو ژد :ما ّ
مررر به مالقات او میرفتیم و روزی
مسلمان
که بیمارستان خبر داد اژف شخص مرده است ،ما برای کفف و دفف آن
ِ
ِ
آ مانی رفتیم .در آن روز ،پسرش آمده بود؛ و ی کمی که منتظر ماندژم تا مراسم
مذهبی را انجام دهیم ،متوجه شدژم که پسرش جنازه را از پیش به بیمارستان
فروخته است و حاال آمده جنازه را تحو ژل داده و پو ش را بگیرد و برود!»

8

 .7ازدواج تحمیلی

ژری از علل مخا فت فرزندان با وا دژف ،گزژنش همسر است؛ ژعنی در
مادیّ ،
پارهای موارد ،پدر و مادر ،برای نفع ّ
تعصب فامیلی ژا علل دژگر ،ازدواج
 .5مرتضی مط ری ،مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  ،94ص ( .913با اندکی تغییر در عبارت)
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نامتناسبی را به فرزند خود تحمیل میکنند؛ غافل از آنره چنیف پیوند ناموافقی،
پاژدار نمیماند و دژر ژا زود در آن اختالف و ناسازگاری بروز میکند و مصائبی
به بار میآورد.

8

دختری میگو ژد« :سه ماه پیش ،پدرم مرا به ازدواج مردی 01سا ه درآورد؛
وحالآنره مف دختری هجدهسا ه بودم و هیچ نوع عالقهای به او نداشتم .پدرم به
اژف د یل که به آن مرد 01سا ه مقروض بود و نمیتوانست قرض خود را بپردازد،
به اژف کار اقدام کرد و در واقع ،مرا به او فروخت .اکنون ،پس از ازدواج ،عالوه بر
اژنره میبینم َم ِر درست و حسابی ندارم ،شوهرم نیز با مف بدرفتاری میکند و
2
به علت ّ
سف زژادش ،دوستانم نیز به مف سرکوفت میزند».
ابفابیژعفور به امام صادق عرض کرد :مف میخواهم با زنی ازدواج کنم؛
و ی پدر و مادرم عالقه دارند زن دژگری را به همسری خود درآورم .حضرت
4
فرمود« :زن د خواه خودت را بگیر و آن را که وا دژنت میخواهند ،ترک گوی».
انتخاب همسر ،برای پسران و دختران ،از م مترژف و حیاتیترژف مسائل
زندگی است .پیوند زناشوژی ،نقطه عطفی است که ممرف است صدها پیروزی
و کامیابی ،ژا شرست و ناکامی در پی داشته باشد .ژک ازدواج خوب و شاژسته،
میتواند ماژه آساژش جسم و آرامش روان گردد و از سوی دژگر ،ژک ازدواج بد
ممرف است منشأ بزرگترژف نگرانی و ناراحتی شود« .زناشوژی ،در ردژف
نظمهاژی قرار دارد که آفرژدگار ج ان ،اساس آن را بنا ن اده است .هیچ امری در
3
زندگی نمیتواند به اندازه ازدواج ،ب روزی ژا تیرهبختی به بار بیاورد».
 .5محمدتقی فلسفی ،بزرگسال و جوان ،ج  ،9ص .948
 .0روزنامه اطالعات ،ش .84408
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .308
 .0محمدتقی فلسفی ،بزرگسال و جوان ،ج  ،9ص  948ـ .949
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بنابراژف ،جوانان باژد از تجربه و مشورت دژگران ب ره گیرند و بنای زندگی
خو ژش را درست م ندسی کنند .الزمه اژف امر ،استفاده از نظر و تجربه وا دژف
است؛ زژرا آنان خیر و صالح فرزندان خو ژش را میخواهند .به همیف ج ت ،با
برخی ازدواجها مخا فت مینماژند .متأسفانه ،بعضی جوانان به اژف موضوع
توجه نمیکنند و با خواستههای وا دژف خو ژش مخا فت میورزند .سرنوشت
چنیف ازدواجهاژی ،طالق و ژا زندگی رنجآور است.
آقای فلسفی ،خطیب و سخنور معروف ،میگو ژد :چندی قبل ،جوانی به
منز م آمد که سخت ناراحت و مضطرب به نظر میرسید .او میگفت :ژک سال
پیش با زن بیوهای آشنا شدم و پس از چند بار مالقات ،د باخته او شدم .با آنره
 01سال از مف بزرگتر بود و دو پسر جوان از دو شوهر سابق خود داشت ،به فرر
افتادم با وی ازدواج کنم .پیشن اد کردم ،موافقت نمود .مطلب را با مادرم در میان
گذاردم .او با نگرانی به پدرم گفت و هر دو ،با اژف ازدواج مخا فت کردند.
گفتوگو بسیار شد .پس از چند روز ،مادرم گرژان نزد مف آمد و با ا تماس
خواست که از اژف فرر منصرف شوم .پدرم نیز مرا از اژف ازدواج منع نمود؛ و ی
مف که اژف وصلت را ماژه خوشبختی و سعادت خو ژش ّ
تصور میکردم،
همچنان در عزم خوژش راسخ بودم .سرانجام ،پدرم گفت :اگر به اژف کار اقدام
نماژی ،دژگر مجاز نیستی به منز م رفتوآمد کنی .از گفته پدر ناراحت شدم؛
زژرا با نداشتف مسرف ،ازدواج ما به تأخیر میافتاد .اژف موضوع را به اطالع زن
مورد عالقهام رساندم .او با گشادهروژی مرا به خانه خود دعوت نمود و گفت :در
همیف منزل ،عروسی خواهیم کرد .خیلی خوشحال شدم .به منزل پدر رفتم.
منزل زنم منتقل نمودم و با َم ر سنگینی ،با او ازدواج کردم.
فرش و وساژلم را به ِ

علل مخالفت فرزندان با والدین
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چند ماهی نگذشت که عالقه مف نسبت به زن کاهش ژافت و از طرف
دژگر ،زن از مف پول زژادتری مطا به میکرد و مرا به علت کمی درآمد ،سرزنش
مینمود .رفتهرفته ،بنای ناسازگاری گذارد و کار ما به اختالف کشید .بر اثر
تشوژش خاطر ،بهموقع سر کار خود حاضر نمیشدم و نمیتوانستم بهدرستی
ّ
انجام وظیفه کنم .او یای مؤسسه ،چند بار تذکر دادند ،مفید نیفتاد و بر اثر
بینظمیهای مررر ،اخراجم نمودند .موقعی که زن ّ
متوجه شد بیرار شدهام ،مرا
به منزل راه نداد .اثاثم را مطا به کردم ،انرار کرد .مقاومت نمودم و فرژاد زدم؛
بچههای آن زن از منزل خارج شدند و ت دژدم کردند .اکنون ،در سختترژف
شراژط به سر میبرم .پدرم ناراحت است و مرا به منزل راه نمیدهد ...زنم نیز مف
را طرد نموده و درخواست طالق کرده است.

8

بنابراژف ،حقیقت اژف است که گاهی در امر ازدواج فرزندان ،افراط و تفرژط
صورت میگیرد؛ ژعنی وا دژف خواست فرزند خود را نادژده میگیرند و ّ
حق
انتخاب را از او سلب میکنند؛ درحا یکه اژف امر ،مخا ف عقل و شرع است.
از سوی دژگر ،برخی فرزندان نیز خواست و تجربه وا دژف را نادژده میانگارند.
اژف امر نیز ،مخا ف عرف و عقل است .حق ،آن است که هر دو طرف،
آموزههای دژنی و ّ
سنتهای خانوادگی را رعاژت کرده ،از کوتاهی ژا زژادهروی در
اژف باره پرهیز نماژند.
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