فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

ویژگیهای خانواده عاشورایی
فریده فاطمی مهر

*

مقدمه

رسالت اولیای الهی برای سراختن جامعره آرمرانی و ایردهآل ،مبتنری برر فردسرازی و
خانوادهسازی است .اساس و زیربنای خودسازی در خانواده شکل میگیرد .خرانواده
مطلوب از منظر اسالم ،خانواده متعرادلی اسرت کره در آن روابر گررم و صرمیمی،
موجب پیوند افراد خانواده به یکدیگر میشود .تعامالت در خانواده متعادل ،زمینهساز
جامعه سالب و رو به رشد و متعالی میگردد .نمونه برارز چنرین خرانوادهای خرانواده
عاشورایی است .ماه محرم میتواند الگوی خوبی در زمینههای مختل از جمله برای
خانوادهها باشد تا با پیروی از امام ح رین و خرانوادهاش ،خرانواده عاشرورایی را
شکل دهند .از آنجا که حق طرفینی است ،تمامی ویبگیهای خرانواده متعرادل همره
اعضای خانواده را در بر میگیرد .در نوشتار حاضرر برخری از ویبگریهرای خرانواده
عاشورایی بررسی میشود.
 .1احترام و تکریم

در آیین شخایتپرور اسالم ،همه مؤمنان محترمند و باید حرمت آنران حفرش شرود.
این امر بهویبه در به وجود آوردن صفا در محی خانه ،نقش مهمری دارد .احتررام در
رواب خانوادگی ،نقش ب یار مهمی در سالمت خانواده دارد .هر چره احتررام بیشرتر
باشد ،زندگی خانوادگی از آرامش و لذت بیشرتری برخروردار خواهرد برود .از ایرن
روست که احترام متقابل میان زن و شوهر در روایات ب یار مورد توجره قررار گرفتره
* دانش آموخته سطح  3تربیت مدرس گرایش تف یر و علوم قرآن.
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است؛ چنانکه امام صادآ درباره احترام زن به شوهر میفرماید« :هر زنری کره بره
شوهرش احترام بگذارد و او را آزار ندهد ،خوشبخت خواهد شد» 1.همچنین دربراره
احترام مرد به زن میفرماید« :مردی که هم ر اختیار کرد ،باید او را گرامری و محتررم
2
بشمارد».
احترام به هم ر ،از عواملی است که تأثیر ب رایی در تربیت فرزندان دارد .مادری کره
در خانه ،عزیز باشد و مورد تکریب شوهرش قرار گیرد ،با روحی سرشار از عاطفره و
آرامش و اح ِ
اس شخایت ،فرزندان را به خوبی تربیت خواهد کررد .در حرالی کره
آزار و اذیت هم ر در خانه و تحقیر او در مقابل فرزنردان ،موجرب از دسرت رفرتن
آرامش او میشود .اضطراب و نگرانی او که حاصل از این رفترار اسرت ،در فرزنردان
تأثیر خواهد گذاشت .در طرف مقابل مرد نیز باید مرورد تکرریب و احتررام هم ررش
قرار گیرد تا جایگاه پدری وی نزد فرزنردان حفرش شرود .رعایرت احتررام و تکرریب
متقابل هم ران ،موجب شکلگیری خانواده متعرادل میشرود .امرام علری دربراره
چگونگی برخورد با حضرت زهرا میفرماید« :به خدا سوگند! هرگز کاری نکرردم
که فاطمه خشمگین شود و او را به هیچ کاری مجبور نکردم ،...او نیرز هرگرز مررا
3
خشمگین نکرد و برخالف میل باطنی من ،قدمی برنداشت».
یکی از خواهشهای طبیعی فرزندان ،احترام و تکریب شخایت آنان است 4.در سریره
معاومان  ،تکریب و احترام کودکان به شیوههای مختل صورت میگرفت؛ مانند
استقبال از فرزندان هنگام ورود آنها به مجلس ،سالم کردن بره کودکران ،برا احتررام
َ َ ُ
َ ْ
صدا کردن کودکان و  5. ...رسولخدا در اینباره فرمروده اسرت« :أ ك ِر ُموا أأ ْْا ََكو ْأأ َْأ
َ
َ
أ ْح ِس ُنا أأ ََ َب ُه أ؛ 6فرزندان خرود را احتررام نماییرد و آنران را نیکرو تربیرت کنیرد» .امرام
حد تکریب را ن بت به هم ر و فرزندان داشت؛ برای مثال فرمود:
ح ین باالترین ّ
 .1محمدباقر مجل ی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۱۰3ص .۲۵3
 .2همان.
 .3علی بن عی ی اربلی؛ کش

النمه فی معرفة اال مه

؛ ج  ،۱ص .363

 .4جمعی از نوی ندگان؛ سیمای خانواده در اسالم؛ ص.3۱4

 .5محمد داوودی و سید علی ح ینیزاده؛ سیره تربیتی پیامبر
 .6فضل بن ح ن طبرسی؛ مکارم االخالآ؛ ص .۲۲3

و اهلبیت

؛ ص .78

«من خانهای را دوست دارم که در آن سکینه دخترم و رباب هم رم ه رتند .آنران را
دوست دارم و عمده اموالب را به آنان میبخشب و به سرزنش ک ی توجه نمیکرنب».
این احترام متقابل ،میان امام خمینری و هم رشران نیرز برقررار برود .خرانب صردیقه
ماطفوی ،دختر امام میگوید« :امام به هم رشان احترام خاصی میگذاشتند .رفتار
ایشان با خانبشان ،ب ریار محترمانره برود .مرا کره اوالدشران برودیب ،کوچر،تررین
2
بیاحترامی یا تندی از امام ندیدیب .کوچ،ترین دستوری به مادرمان نمیدادند».

1

 .2توجه به خواستهها و نیازهای منطقی اعضای خانواده

در سیره امامان معاوم

 ،به خواست ،عالقه و انتخاب آزادانره هم رر و فرزنردان

توجه خاص شده است تا جایی کره گراهی برا انتقرادات اصرحاب و دوسرتان خرود
درباره سیره امام ح ین

روبهرو میشدند .امام باقر

وارد شدند و فرشهرای گررانقیمرت و پشرتیهرای

فاخر و زیبرا را در منرزل آن حضررت مشراهده نمودنرد .عرر

کردنرد :ای فرزنرد

رسولخدا! ما در منزل شما وسایل و چیزهایی مشاهده میکنیب که ناخوشایند ماسرت

ّ َ
(وجود این وسایل را در منزل شما ،مناسب نمیدانریب!  .حضررت فرمرود« :إنو أن ََ َوو ّْ ُ أ
َ َ َ َ
ِّلنس َء َأف ُنعطیه َّن ُأم ُه َ ُ َّ َ َ َ َ
أفیهأشوءءأ؛3ما در ازدواج ،مهریه زنران
ارهنأفیشَرین ِأبه أم ِأشئن،ألیسألن ِ
ِ

را پرداخت میکنیب و آنها هر چه دوست داشتند ،برای خود خریداری میکنند .هیچ
ی ،از وسایلی که مشاهده نمودید ،از ِ
آن ما نی ت».
میتوان نکتههایی را برداشت کرد که عبارتند از:

از این کالم امام ح ین
الف .مهریه ِدینی است که به عهده مرد است .بنابراین مرد بای تی مقداری را به عهده
بگیرد که در حد توان و استطاعت او باشد .زن نیز بایرد مقردار متعرادل و معقرولی را
تعیین کند تا با گرفتن آن بتواند به زندگیشان سر و سامان مناسبی بدهد و در آرامش
و امنیت ،خانواده متعادل تشکیل دهند.
ب .مردان باید مهریهای را قبول کنند کره بتواننرد تمرام و کمرال آن را بپردازنرد .ایرن
 .1عبدالعظیب مهتدی؛ آموزههایی از اخالآ امام ح ین ؛ ترجمه غالمح ین انااری؛ ص .۱47
 .2مؤس ه تنظیب و نشر آثار امام خمینی۱؛ قدس ایران ،بانوی بزرگ انقالب؛ ص .۵9
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،6ص .476
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روزی عدهای بر امام ح ین

فرمود:

9

تاور عرف که «مهریه را کی داده کی گرفته» ،تاور اشتباهی است کره مرردان بابرت
آن ،هزینه سنگینی پرداخته و چه ب ا سالهای طوالنی را از عمرر و جروانی خرود در
زندان گذراندهاند.
ج .زنان باید به حقوآ خود در دریافت مهریه آشنا باشند .آنان باید توان هم ر خرود
را در پرداخت مهریه در نظر بگیرند تا زمینه برای چرالشهرای جردی و اساسری در
زندگیشان فراهب نشود .مهریه سنگین نمیتواند مران جردایی هم رران شرود؛ چره
ب یار زنانی که برای جدایی حاضرند تمام مهریهشان را ببخشند.
د .مهریه برای زمان طالآ و جدایی نی ت .بنابراین نباید دستاویزی بررای تهدیرد بره
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جدایی باشد.
اگر به سیره و روش پیشوایان دین  ،بهویبه درباره تعیرین مهریره در حرد وسر و
توان توجه ،و پس از ازدواج مهریه هم رپرداخت شرود؛ ضرمن اسرتحکام پایرههای
زندگی ،تهیه وسایل ی ،زندگی آبرومندانه نیز برای خانواده هم رر ب ریار راحرتتر
میشود.
از دیگر حقوآ مطرح در خانواده ،حق انتخاب هم ر اسرت .پیرامبر خردا هرگراه
میخواست دختری از خانوادهاش را شوهر دهرد ،از پشرت پررده بره او مریفرمرود:
«دخترم ،فالنی از تو خواستگاری کرده است .اگر دوستش نداری بگو؛ زیرا هیچ کس
نباید از گفتن «نه» شرم کند و اگر هب دوستش داری ،سرکوت ترو (نشرانه موافقرت
1
است».
آن چه از این روایت برداشت می شود آن است که حجب و حیای دختر اقتضرا مری
کند که از او محترمانه خواستگاری شود و دختر نیز آزادانه دارای حق انتخاب باشرد.
همچنین گفتنی است که دختران و پ ران نباید با کنار نهرادن شررم و حیرا و برا بری
احترامی ن بت به والدین که دل وز حقیقی آنان ه تند به انتخراب هرای عجوالنره و
نادرست دست بزنند .بر خرالف ایرن روایرت در جامعره امرروز ،مروارد متعرددی از
انتخاب های نادرست و خیابانی را شاهد ه تیب که گاه به فجای زیانباری منتهی مری
گردد.
 .1محمد محمدی ریشهری؛ تحکیب خانواده از نگاه قرآن و حدیث؛ ص .۱۰3

اجبار دختر و پ ر به ازدواج که اغلب در ساختارهای خاص جوامر سرنتی وجرود
داشت ،گاهی به عنوان امر بهنجار نیز تقویت میشده اسرت 1.امرروزه تنشهرایی کره
میان خانوادهها در این زمینه رخ میدهد ،گویای تمایل ن ل گذشته به حفش باورها و
رسوم پیشین و تمایل ن ل جدید به داشتن هویت م تقل است .اگر دختر یرا پ رری
بر خالف میل و رضایت درونی خود مجبور به ازدواج شرود ،احتمرال ناسرازگاری و
کشمکش میان او و هم رش بیشتر خواهد بود .بنابراین با عنایت به تأکید اسرالم برر
حق پ ر و دختر در انتخاب هم ر ،لزوم توجه و احترام به حق انتخاب آنها یکی از
راهکارهای تحکیب خانواده است 2.دختر شهید بهشتی

میگوید« :پدرم مانند دیگرر

موضوعات زندگی ،از راه بحث و استدالل پیش میرفت و هریچگراه بررای پرذیرش
آرای خود تالش نمیکرد .مرن بره عنروان دخترر خرانواده در همره مروارد از جملره
میکردند و برای پاسخ به سؤاالتمان وقت کافی میگذاشتند».
ّ
 .3محبت و مودت

َ

3

َ

َ

مهر و محبت ،الزمه زندگی خانوادگی استَ « :ج َع َلَ َبَ نْلک ْم ن َبو َلًَّو َبر َبْ نَ َ ل ب» 4.برر ایرن

اساس ،زندگی با نشاط و توأم با آرامش و آسایش ،در پرتو محبت ،رأفت و مهربرانی
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تحایل ،ازدواج و فعالیتهرای اجتمراعی آزاد برودم .پردر همرواره مرا را راهنمرایی

اعضای خانواده و بهویبه هم ران ن بت به همدیگر به وجود میآید؛ چنانکه دربراره
رسررولخدا

َ
ُ َّ
چنررین نقررل شررده اسررت« :ك و َ َأر ُوووالأ ل و ِوهأ أأ ْر َح و َ أ َّلن و ِِ ِأب ِّلنس و ِء َأْأ

ِّ
لص ْبی ِ أ؛5رسولخدا

عبیردال برن
مهربانترین مردم ن بت به زنان و کودکان برود».
ّ

عتبه نیز میگوید« :نزد امام ح ین
سجاد

بودم که فرزندش وارد شد .امام ح ین  ،امام

را صدا زد و او را در آغوش گرفت و به سینه چ بانید و میان دو چشرمش

 .1باقر ساروخانی؛ مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده؛ ص .۱۲۵- ۱۲4
 .2ح ین ب تان؛ جامعهشناسی خانواده با نگاهی به مناب اسالمی؛ ص .۱77
« .3شهید بهشتی در قامت ی ،پدر ،در گفت و شنود شاهد یاران با ملرو سرادات بهشرتی»؛ ماهنامره
شاهد یاران؛ شماره هشتب ،تیر ،۱38۵ص .7۲ - 73
 .4روم.۲۱ :
 .5سعید بن هبة ّال قطبالدین راوندی؛ الخرا ج والجرا ح؛ ج  ،۲ص ..886
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را بوسید .سپس فرمود :پدرم به فدایت باد! چقدر خوشبو و زیبایی».

1

زن و شوهر موفق ،ک انی ه تند که افزون بر رواب زوجیت ،برای یکدیگر دوسرت
دل وز و با محبت باشند .آنها باید با فرزندان خرود نیرز دوسرت باشرند و برا آنهرا
رابطهای گرم و عاطفی همراه با دل وزی و مهربانی برقرار کنند .رفتار پدر و مرادر برا
فرزندان باید به قدری صمیمی باشد که اگر آنها مشکلی داشتند ،ابتدا آن را با والدین
خود مطرح کنند .چنین رفتاری افزون بر ایرنکره موجرب سرالمت محری خرانواده
میشود و معضالت و گرفتاریهای اهل خانه را بر طررف مریکنرد ،ثرواب و ارزش
معنوی فراوانی نیز به دنبال دارد.
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بیااتا ااتایاایگا باای م اباای ی ا

کها تا تگهازا بی م ا مت ی

2

کمبود محبت در خانه ،چه میان هم ران یا میان والدین و فرزندان ،سربب فروپاشری
نظام خانواده میشود .خانواده بیمحبت و عاری از رأفت و مهربانی ،افرراد ناسرالب و
پرخاشگر و افرادی دارای بیماری روحی و روانی به جامعه تحویل میدهد کره قرادر
به پیشرفت و تعالی روحی و معنوی و حتی پیشرفت مرادی نخواهنرد برود .یکری از
مهبترین جلوههای محبت و تکریب در زندگی ،جلوههای زبانی و گفتاری اسرت .بره
زبان آوردن عشق ،دوستی و محبت ،به گفتوگو نش رتن و مشرورت کرردن ،ترأثیر
ب زایی در جلب اعتماد هم ر دارد و سبب برطرف شدن مشکالت زندگی میشرود.
مرد باید محبت خود را به زبان بیاورد؛ چنانکه رسرولخدا
ْ َ

ُ

َ ْ

َْ

َ

َ ُ
فرمروده اسرت« :ق ْوالأ

َّلر ُج ِل ِأل َم ْرأ ِة ِأإ ِّنيأأ ِح ُّب ِكأا َأیذ َه ُب ِأم ْنأأق ِب َه أ َبدأ؛ 3اگر مرد به هم رش بگویرد ترو را دوسرت

دارم ،اثر این کالم محبتآمیز هیچگاه از قلب او بیرون نمیرود».
امام ح ین

به عنروان الگروی تربیتری کامرل ،محبرت بره فرزنردان را از نیازهرای

ضروری آنان میدان ت و در قالبهای گوناگون آن را ابراز میکرد؛ گاه با در آغروش
گرفتن و به سینه چ بانیدن خردساالن ،زمانی با بوسیدن آنان و گاه با به زبران آوردن
 .1محمدباقر مجل ی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،۱9ص .46
 .2جاللالدین محمد مولوی؛ دیوان شمس؛ غزلیات ،غزل شماره .۱۵34
 .3محمد بن ح ن حر عاملی؛ وسا ل الشیعه؛ ج  ،۲۰ص .۲3

ا

کلمات شیرین و محبتآمیز 1.ویبگی بارز در خانواده امرام ح رین  ،ابرراز عالقره
است .این بزرگواران همواره یکدیگر را با تعرابیر عاشرقانه و اح راسبرانگیرز مرورد
خطاب قرار میدادند و در موارد ب یاری از عبارت «بِنف ی انت» اسرتفاده میکردنرد.
این م أله باید به عنوان الگویی در سب ،زندگی ح ینی مورد توجه باشد و اعضرای
خانواده یکدیگر را با عناوین دلنشین و محبرتآمیرز خطراب کننرد 2.فرزنرد عالمره
طباطبایی میگوید« :هنگامی که خواستیب از تبریز به قب عزیمرت کنریب ،بره مرادرم
گفتب :شب عید که وقت م افرت نی ت .در این هوای سرد کجا میخواهیب بررویب!!
مادرم نگاهی به من کرد و در حالی که اش ،چشمانش را پا میکرد ،این شعر زیبرا
را خواند:
ا

اب گ ننا بو

گشتهاب اگ ننا ها زابیامه یا

هم ر شهید مطهری

گشتهاعشقا

3

درباره محبت استاد میگوید:

به آسایش و راحتی من و بچهها اهمیت میدادند و آنقدر صرمیمی و نزدیر ،بودنرد
که نمیتوان تند رنج مرا تحمرل کننرد .همیشره همران مهرر و محبرت روزهرای اول
زندگی بین ما برقرار بود .یادم ه ت ی ،بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته برودم

ا

ویژگیهای خانواده عاشورایی

گشته یاب اگا ن ا کبدایدانت ا ا ا
ا

میکشیاه اجتاکهاختط خو دا ت
ا

ا

و بعد از چند روز با یکی از دوستان به تهران برگشتب .نزدی ،سحر بود که بره خانره
رسیدیب .وقتی وارد شدیب ،دیدم همه بچهها خوابند؛ ولی آقرا بیردار اسرت .چرای را
حاضر کرده ،میوه و شیرینی چیدهاند و منتظر من بودند .دوستب از دیردن ایرن منظرره
متعجب شد و گفت :همه روحانیون اینقدر خوبند!.

4

 .1علی بن محمد خزاز قمی؛ کفایة االثر فی النص علی اال مة االثنی عشر

؛ ص .۲3۵

 .2پایگاه خبری قدسآنالین؛ «سب ،زنردگی ح رینی ،معیرار خوشربختی و سرعادت خرانواده اسرت»؛
.۱39۵/۰8/۰9

http://www.qudsonline.ir/news/469979

 .3سامانه هوشمند ترجمه و نشر معارف اسرالمی و علروم ان رانی؛ «بیروگرافی اندیشرمندان ایرانری –
اسالمی :عالمه سید محمدح ین طباطبایی»؛ .۱398/۰۲/۰4

https://cotp.ir/content/1039

 .4پایگاه اطالعرسانی و فرهنگی تبیان؛ «رفتار استاد شهید مطهری با هم رش»؛ .۱396/۱۲/۰۵
https://article.tebyan.net/413202
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 .4همکاری و همراهی
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اسالم کار بیرون از منزل را به عهده مرد و کار خانه را به عهده زن سپرده است ،ولری
در مواردی نیز به جهت ضرورت و یا عالقه ،زن بیرون از خانه به شرنلهرایی ماننرد
معلمی ،پزشکی ،پرستاری و  ...اشتنال دارد .آنچه مهب اسرت ،مشرارکت و همکراری
زن و شوهر در کارهای منزل است .در تعالیب اسالمی کار زن یا مرد در خانره ،ارزش
معنوی ب یاری دارد و موجب اجر و پاداش در پیشگاه الهی میشود .انجرام کارهرای
خانه مانند پختن غذا ،ش تن لبراس ،تمیرز کرردن منرزل و  ،...از وظرای الزامری زن
نی ت ،اما در فرهن اهلبیت انجام چنین کارهایی از سوی زنران ،دارای پراداش
و اهمیت ب یاری است؛ چنانکه پیامبر درباره اشتنال زنان در خانه فرموده اسرت:
1
«زنانی که در خانه خود اشتنال دارند ،پاداش و ثواب مجاهدان را خواهند یافت».
هم ران متعادل ،ک انی ه تند که بتواننرد در تمرام م را ل زنردگی خرود اح راس
مشررارکت و سررهیب بررودن نماینررد 2.ماررداآ همکرراری مرررد در منررزل را در سرریره
پیامبراکرم به خوبی می توان مشراهده کررد .پیرامبر اکررم پرارگی پیرراهنش را
میدوخت ،کفشاش را وصله میزد و شیر گوسفندان را میدوشید 3.امرام صرادآ
درباره سیره امیرالمؤمنین در خانه میفرماید« :امیرمؤمنان هیرزم و آب مریآورد
و جارو میکرد و فاطمه آرد و خمیر میکرد و نان میپخت» 4.در برخری روایرات
به نمونههایی از کم ،امام علی به حضرت فاطمه در امر نگهداری از فرزنردان
اشاره شده است .الگوی تق یب کرار خرانگی در خرانواده امرام علری و حضررت
فاطمه  ،الگوی مناسبی برای زنان و مردان م لمان است.
هم ر شهید مطهری درباره رفتار محبرتآمیز شرهید در خانره مریگویرد« :بعرد از
چندین سال زندگی ،همان مهر و محبت روزهای اول زندگی ازدواج برین مرا برقررار
بود» 5.دختر ایشان نیز میگوید« :شاید اگر بگویب محترمانهترین رفتاری کره در ذهرنب
 .1ابوالقاسب پاینده؛ نهجالفااحه؛ ج  ،9ص .۲8
 .2ح ین انااریان؛ نظام خانواده در اسالم؛ ص .۲48
 .3ح ن بن ابیالح ن دیلمی؛ ارشاد القلوب الی الاواب؛ ج  ،۱ص .۱۱۵
کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .۱69
 .4محمد بن علی صدوآ؛
ُ

 .5جمعی از نوی ندگان ،هم ران همراه (سیره خانوادگی هم ران علما و بزرگان دین ص .۱۰7

نقش ب ته است ،رفتار متقابل پدر و مادرم بوده است؛ اغرراآ نکرردهام .مرادرم ،زنری
فهیب ،کوشا ،تحایلکرده و نیز اهل علب و معرفرت و شرعر بودنرد .برا تمرام وجرود
ال پردرم نیرز رفتراری ب ریار محبرتآمیرز و
موقعیت پدرم را در میکردند و متقراب ً

صمیمی با ایشان داشتند» 1.فرزند عالمه جعفری

نیز میگوید:

علیرغب اینکه مادرم سواد چندانی نداشت ،ولی از معرفت براالیی برخروردار برود و
این را فهمیده بود که کارهای فکری و خدمات علمری و اجتمراعی عالمره جعفرری
برای مردم مفید است و به عنوان ی ،زن باید ب تر زندگی را چنران فرراهب کنرد کره
دغدغه خاطر نداشته باشد .بنابراین فشار ما بچهها و رتق و فتق امور خانره برر دوش
مادرم بود .وقتی عالمه این فداکاری را میدید ،مجذوب او میشد.

2

برای آنکه همه افراد خانواده و بهویبه فرزندان در کارهای منزل کم ،کننرد ،بایرد از
به صورت تفریح و سرگرمی و بازی درآورد .همراهی برا هم رر در کارهرای خانره،
لبخند زدن به هم ر و تشکر از او بابت همکاری در کارهای خانه ،شاد بودن هنگرام
تمیز کردن خانه و  ...فرزندان را مشتاآ همراهی با والردین در انجرام کارهرای خانره
میکند .با تشویق فرزندان به شریوههرای مختلر  ،برگرزاری جل رات خرانوادگی و
دخالت فرزندان در تامیبگیری در مرورد کارهرا و تق ریب مناسرب کارهرای منرزل،
میتوان فرهن

همکاری را در خانواده و با مشارکت همه اعضای آن فراهب آورد.

نتیجهگیری

خانواده عاشورایی ،خانواده متعادلی است که بر اساس آموزههای اسالمی برگرفتره از
آیات قرآن و سیره معاومان شکل گرفته است .ویبگیهای خانواده عاشورایی ماننرد
احترام و تکریب ،توجره بره حرق انتخراب آزادانره ،محبرت و مرودت و همکراری و
همراهی ،زمینهساز حاکب شدن رواب گرم و صمیمی بر کانون خانواده و اعضرای آن
میشود .الگو و سرمشق خانواده عاشورایی ،معارومین

و برهویربه خرانواده امرام

 .1مهدی محمدی صیفار؛ مشق عشق؛ ص .48
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزه؛ «ناگفتههایی از عالمه محمدتقی جعفری»؛ .۱396/۰7/۱۵
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/46001

ویژگیهای خانواده عاشورایی

ابتدا دیدگاه مثبتی ن بت به کارهای خانه برای بچهها ایجاد کرد و کارهای خانواده را

15

ح ین

است که با تم  ،به سیره آنان میتوان سرعادت و خوشربختی واقعری را

اباعبردال
رقب زد .خانواده عاشورایی برا الگروگیری عملری برهخاروص از خرانواده
ّ
الح ین میتواند منتظر حقیقی باشد و معنای واقعی خانواده مهدوی را به نمرایش
بگذارد.
فهرست منابع
کتب:

 .۱اربلی ،علی بن عی ی؛ کش

النمه فی معرفة اال مه

؛ تاحیح هاشب رسولی محالتی؛

چاپ اول ،تبریز :بنیهاشمی۱38۱ ،آ.
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