
 

 ؟دم؟های خانواده مطلوب از منظر مقام معظم رهبری نگاهی به ویژگی

*علیرضاانصاریموالمسلمیناالسالحجت

 مقدمه
ها و نخسرتین  خانواده، رکن اساسی هر جامعه و نقطه آغازین زندگی اجتماعی انسان
اندازهای روشدی  کانون تمدن و آرامش بشری است. استحکام این بدای مقدز، چش 

را در اتق پیشرتت اجتمراع ترسری  خواهرد کررد. از نگراه اسرالم، خرانواده یکری از 
جامعره »زیربدایی بدیاد هستی و از سراختارهاى اصرلی جامعره اسرت؛ زیررا  نهادهاى
گیرد. در مدظومره تکرری مقرام معظر   شک  می« خانواده مطلوب»با وجود « مطلوب
، خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا از نظر ایشان خانواده سال  ؟دم؟رهبری

ایجاد کدد؛ چدانکه تساد جامعه  های جامعه سال  تواند زیرساخت و سالمت جامعه می
در قالب پیرام، سرخدرانی  ؟دم؟نیج با تساد خانواده گره خورده است. رهبر ترزانه انقالب

، «محبرت»، «معدویرت»، «صرمیمیت»، «قداسرت»های متعددی ماندد  و نوشتار، ویژگی
را برای خانواده اسالمی بیان کرده است؛ بردین معدری کره اگرر « آرامش»و «دیدداری»
بره شرمار « خرانواده خروب»یا « خانواده مطلوب»ها را داشته باشد،  این مؤلفه  نوادهخا
خانواده خوب یعدی، زن و شوهری که با ه  مهربان باشدد، با وتا و صرمیمی »آید:  می

هرای   در این مقاله به برخری از ویژگی 1«.باشدد و به یکدیگر محبت و عشق بورزند...
 شود. اشاره می ؟دم؟معظ  رهبری مقام هخانواده اسالمی از نگا
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11    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان وشه ت ره( 

 حفظ قداست خانواده
توانرد صردها پیرروزى و  ه میکها، نقطه عطفی است  پیوند زناشویی در زندگی انسان

تواند اساز سرعادت و  ست را به دنبال داشته باشد. ازدواج شایسته میکامیابی یا شک
تررین  دشرس بجرگن است مکبهروزى همسران را بدیان نهد، در حالی که ازدواج بد مم

دد؛ از این روست که جوامع انسانی همرواره نگراه کگذارى  روزى همسران را پایه تیره
ای به خانواده داشته و آداب و رسوم اجتمراعی خرود را برر اسراز آن  خاص و ویژه

پختگری و پویرایی وجرود  یرک »نویسد:  می استاد شهید مطهری 1اند. کرده اعمال می
شود،   شود، در مدرسه پیدا نمی ی  خانواده پیدا نمیکواج و تشه جج در پرتو ازدکدارد 

مرامت را تقرط در کشود. ایرن   شود، در نماز شب پیدا نمی  در جهاد با نفو پیدا نمی
در روایات نیج تشکی  خرانواده بره سراختن  2«.توان به دست آورد  ی  خانواده میکتش

َمقظْ»ترموده اسرت:  خدا سولبدایی تشبیه شده که نجد خدا محبوب است؛ چدانکه ر
نْر يَْْىَْ  ْفر َنظءم َْْْر ََل ر  َ ر

ْْْاْل  َُّ َح
َ
َلىْْأ ْْْإر هر َنْْْاللَّ ي ْْمر ور  َ ق تر از  بدرایی در اسرالم نرجد خردا، محبروب 3؛ البَّ

 «.ازدواج نیست
مهر  خرانواده، شرداخت  های ، یکی از ویژگی؟دم؟ در مدظومه تکری رهبر معظ  انقالب

جامعره »گونه که هر گاه حرمت آن حفظ شرود،  ؛ آنجایگاه و حفظ قداست آن است
 گیرد؛ از همین روست که ایشان ترموده است:  نیج شک  می« خوب

مسئله خانواده، مسئله بسیار مهمی است؛ پایه اصلی در جامعه است، سلول اصرلی در 
کدرد یرا  جامعه است؛ نه ایدکه اگر این سلول سال  شد، سالمت به دیگرها سرایت می

کدد؛ بلکه به این معداست کره اگرر  ال  شد، عدم سالمت به دیگرها سرایت میاگر ناس
ها چیج دیگری نیست ... مسرئله  سال  شد، یعدی بدن سال  است. بدن که غیر از سلول

 4ایدقدر اهمیت دارد... .
 ایشان در جای دیگری ترموده است: 

ها  و بیمراری سرلول ها تشکی  شده که نابودی و تسراد چدانکه بدن انسان از سلول ه 
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طور قهری و طبیعی، معدایش بیماری بدن است و اگر توسعه پیدا کدد، بره جاهرای  به
هایی  طرور جامعره هر  از سرلول شود؛ همین خطرناکی برای ک  بدن انسان مدتهی می

  های پیکرره ای یکری از سرلول اند. هرر خرانواده ها، خانواده تشکی  شده که این سلول
هرا رتترار درسرت  ها سرال  بودنرد، وقتری این تماع است. وقتی ایناج  اجتماع و بدنه
 1جامعه سال  خواهد بود.  جامعه یعدی آن پیکره  داشتدد، بدنه
و طرالق و برگرجاری جشرن رنگ شده خانواده ک  اهمیت و قداستمتسسفانه امروزه 

برود  ها، مذموم برای آن در جامعه شیوع پیدا کرده است؛ در حالی که طالق در گذشته
ها از انجام آن هراز داشتدد. با توجه به اهمیت و بایستگی حفرظ حرمرت  و خانواده

ویژه هدگام خواندن خطبره  در موارد متعدد و به ؟دم؟خانواده است که مقام معظ  رهبری
انرد:   و برر قداسرت آن تسکیرد کرده 2عقد، همواره از خانوده به عدوان نعمت الهی یراد

کوشدد از پیوند مقدز زناشویی پاسداری کددد. ایرن هردف، دختران و پسران باید ب»
ها همواره مشرکلی پدیرد آورد و  ها نیست که بگویی  یکی از آن تدها وظیفه یکی از آن

 3 «.دیگری همیشه تحم  کدد؛ بلکه باید هر دو به ه  کمک کددد...

 دینداری 
ته تا کدون اسرت؛ ترین نیازهای جامعه بشری از گذش ترین و اساسی دین، یکی از مه 

گاه خارج از این پدیده زنردگی نکررده اسرت؛ زیررا دیرن برا  ای که بشر هیی به گونه
رسو  به درون انسان در همه لحظات، در خلوت و آشرکار، در جمرع و تدهرایی، در 

 4آرامش و سختی، اندیشه و عم  وی را تحت تسثیر قرار داده است.
تر باشرد، رعایرت حرد و حردود شررعی  بر این اساز هر اندازه دیدداری آدمی قوی

بددی به اصول خانواده بیشتر خواهد بود و بالعکو هرر چره دیدرداری  تر و پای کام 
توانرد بره اسرتحکام و پایرداری خرانواده آسریب  تر باشد، به همان انردازه می ضعیف
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های دیدری؛ نقرش بدیرادیدی  برساند. از همین روست که اجرا کردن دستورات و آموزه
ها دارد و مؤثرترین عامر  اسرتحکام خرانواده و  بخشی خانواده از آسیب نیتدر مصو

هرای دیدری   آید. این در حالی است که نادیده گرتتن آموزه تربیت ترزندان به شمار می
شرود.  ها، موجب بروز مشکالت جدی در خانواده و تربیرت ترزنردان می در خانواده

هرای  دیدری خانواده دهدده بی ری، نشرانهای دختران ترا حاص  تحقیقی درباره پرونده
دختر  ۳3نظرسدجی از  کنتیجه ی 1آنان و یا التجام به دیدداری در حد صفر بوده است.

هرا در  درصرد آن 94تراری نگهداری شده در بهجیستی تهران نیج گویای آن است که 
ام عملی شان از مذهب و التج ه سط  اعتقاد و آگاهیکاند  ردهک  هایی زندگی می خانواده

   2به دین، در حد بسیار پاییدی است.
های خانواده اسالمی، دیدداری است. اجرای احکام اسالم در خرانواده،  یکی از ویژگی

ترر بررای ترزنردان  امن های وارد شرده بره آن و ایجراد محریط موجب کاهش آسیب
 ترموده است:  ؟دم؟شود؛ چدانکه رهبر معظ  انقالب می

حفظ آن، باید احکام اسرالمی را رعایرت کررد ترا خرانواده،  در تشکی  خانواده و در
های دیددار که زن و شروهر بره ایرن  سال  و در اوج باقی بماند. از این رو در خانواده

کددرد...  های متمادی بدون ناخرسددی با هر  زنردگی می دهدد، سال حدود اهمیت می
هرد شرد؛ چدانکره در تر خوا هرا مسرتحک  های اسالمی رواج یابد، خانواده اگر روش
تر برود، خرانواده، کرانونی  تر و کامر  های ما زمانی که هدوز ایمان مردم سرال  گذشته

های امرن  پایدار و مطمئن بود. زن و شوهر به ه  عالقمددتر بودند. ترزندان در محیط
 3یاتتدد. حام ه  راه همین است. تری پرورش می و سال 

وجرود  یتمددی زن و شروهر، رابطره معدرادارره میان دیدداری خانواده و رضرایاهمو
تر باشد، رضایت آنان از زنردگی  داشته و دارد؛ یعدی هر اندازه نگرش دیدی اتراد قوی

ترر باشرد،   کیابد. به عبارتی هر اندازه اعتقاد به خداوند و دسرتوراتش مح  اتجایش می
  کده حرابات بیشرتری برخروردار و آرامرش بیشرتری در خرانوازندگی زناشویی از ثَ 
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   1خواهد بود.
های مختلرف زنردگی و از جملره رعایرت  هایی دارد کره در عرصره دیدداری نشرانه

گونه که خانواده دیددار بره رعایرت حرالل و حررام  کدد. همان المال، نمود پیدا می بیت
المال دقت  ویژه مسئولین باید در رعایت بیت بسیار پایبدد است؛ آحاد اتراد جامعه و به

همرواره نسربت  ؟دم؟دار اموال مردم هستدد. چدانکه رهبر معظ  انقالب ا امانتکددد؛ زیر
اّله جروادی آملری ضرمن نقر   ای دارنرد. آیرت المال حساسیت و دقرت ویرژه به بیت
 گوید: ای در این باره می خاطره

ه کرروزی مهمان مقام معظ  رهبری بودم. ترزند ایشان آقا مصطفی نیرج نشسرته برود 

رد و ترمود: شما به مدرجل برویرد. کای به وی نگاهی  اّله خامده آیت سفره گسترده شد.

ردم: اجرازه بفرماییرد آقرازاده هر  باشردد. مرن از وی کرمن خدمت ایشران عررض 

المال است، شرما هر   ه با ه  باشی . آقا ترمودند: این غذا از بیتکام  ردهکدرخواست 

ر سر این سفره بدشریددد. ایشران ه بکها جایج نیست  بچه یالمال هستید. برا مهمان بیت

به مدجل بروند و از غذاي خانه می  کددد. من در آن لحظه تهمیردم کره خداونرد چررا 

   2این همه عجت به حضرت آقا عطا ترموده است.

های دیدداری، معدویت اسرت. در حقیقرت معدویرت، حلقره مفقروده  یکی از شاخصه
ک آدمی اسرت. وجرود معدویرت دهدده سلو ها و جهت زندگی انسان در تمامی عرصه

تواند  چدانکه تقدان آن می در زندگی تردی و خانوادگی، آثار تراوانی به دنبال دارد؛ ه 
آثار مخربی در زندگی ترد، خرانواده و جامعره ایجراد کدرد. در واقرع معدویرت تررد، 

مقرام معظر   3کدد. های اخالقی و روحی حفظ می خانواده و جامعه را در برابر بیماری
ای  ما باید برا تسراد مبرارزه»درباره نقش معدویت در خانواده ترموده است:  ؟دم؟بریره

ترین پرورشگاه آدمی  جدی آغاز کدی ؛ باید بدیان خانواده را محک  و نخستین و اصلی
                                                           

؛ «های دیدی در تربیرت واسرتحکام خرانواده نقش التجام به آموزه». علی احمد پداهی؛ معرتت اخالقی؛ 1
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؛ «های اجتماعی از دیردگاه مقرام معظر  رهبرری کارکردهای معدویت در عرصه». محمدجواد رودگر؛ 3
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 1«.را کانون محبت، صفا، عاطفه و معدویت سازی 
رالِة َو اْلرَطِبْر َو ْأُم »ترماید:  تسمین تضای معدوی در خانواده می قرآن درباره ْر َأْهَلرَك ِبالصَّ

برپایی نمراز «. ات را به نماز ترمان ده و خود نیج بر آن شکیبایی ورز و خانواده 2؛َعَلْيها
شود؛ بلکه زمیده استرز و اضرطراب را  نه تدها موجب نشاط درونی ترد نمازگجار می

معدویت و نورانیرت را کدد. نماز و یاد خدا، زمیده   در میان اعضای خانواده محدود می
بخشد. همچدین برا  کدد و به آنان آرامش و اطمیدان می در دل اعضای خانواده ایجاد می

رسرد؛ زیررا  عفتی در خانواده، زمیده بروز بحرران در خرانواده بره حرداق  می مهار بی
های نمرازگجاران   کدد. چدانکه قرآن یکی از ویژگی عفتی، بدیان خانواده را سست می   بی
ذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حراِفُظون»کدد:  پاکدامدی و حفظ عفت معرتی می را نمرازگجاران  3؛َو الَّ

 «.  کددد  کسانی هستدد که دامان خود را محاتظت می
های جتماعی، رابطه معدرادار  بدا بر آمار میان رعایت امور معدوی و جلوگیری از آسیب

در در خانواده به امور معدوی ماندد نمراز و ویژه ما وجود دارد. بدابراین اگر والدین و به
کددد. چدانکه  قرآن خواندن اهمیت دهدد، ترزندان به این امور گرایش بیشتری پیدا می

بردی  والردین  آموزان، گویای نقش مه  و بی نفراز دانش ۳63تحقیق انجام شده روی 
   4در جذب ترزندان خود به تریضه نماز است.

گرایی خرود ترمروده  اره نقش مادر بجرگروارش در معدویرتدرب ؟دم؟مقام معظ  رهبری
 است: 

من دعا و مداجات را از مادرم یاد گرتت   آنچه که آن وقت برراى مرن مطررح برود و 
عمالن وجود داشت، این بود که اه  دعا و ذکر و ...اعمالی که وارد شرده برود، برودم. 

جا آوردم... آن وقت من یرادم  به مثالن یادم است هدوز بالغ نبودم که اعمال روز عرته را
است که با مادرم ر چون مادرم ه  خیلی اه  دعا و توجه و اعمرال مسرتحبّی برود ر 

گوشه حیاط که سایه بود. مدجل ما حیاط کروچکی داشرت. آنجرا تررش   رتتی  یک می
                                                           

 .۳3/36/3۳66. بیانات در مجمع عمومی سازمان مل ؛ 1
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هایی  کردی ؛ چون مستحب است که زیر آسمان باشد. هوا گرم برود؛ آن سرال پهن می
ذهد  مانده، یا تابستان بود یا شاید پاییج بود، روزها نسبتان بلدرد برود. در آن  که اآلن در
دادی . هر  دعرا  هاى متمادى، اعمال روز عرته را انجام مری نشستی  و ساعت سایه می

   1گونه بود. داشت، ه  ذکر و ه  نماز... دوره جوانی و نوجوانی من این
در دوران برارداری ترزنردم، روزی »گویرد:  اّله بهشتی نیج می مادر بجرگوار شهید آیت

داد.  خواندم و این قرائت قرآن احساز آرامش ]خاصی[ به من مری یک ججء قرآن می
دادم و احسراز  نشست  و با وضو به او شیر مری در موقع شیر دادن ه  رو به قبله می

و کررد  کرد، موقع قرآن خواندن آرامش خاصی پیردا می کردم هر وقت ناراحتی می می
من در طرول مردت برارداری »گوید:  می ایشان در ادامه  2«.داد به تالوت من گوش می

بار قرآن را خرت  کرردم. موقرع شریر دادن ترزنردم هر  قررآن  9ترزندم سید محمد، 
 3«.خورد شد، ایشان شیر نمی خواندم و وقتی تالوت من قطع می می

 آرامش 
ترین بستر بررای  بخش ترین و رضایت شداسان محیط خانواده بهدجار، امن از نظر روان

ویژه آرامش روانی است. محبرت، غمخرواری و پرذیرش  ارضای نیازهای روانی و به
ها و ضروریات زندگی اجتماعی است، به بهترین نحرو  ترین مؤلفه یکدیگر که از مه 

و ارضای نیازهای عاطفی و آرامرش حاصر  از آن،  4شود در خانواده بهدجار تسمین می
ای زن و مررد بره دلیر   د حالل بسیاری از مشکالت باشد. در چدرین خرانوادهتوان می

روابط صمیمی و خوب، در زمان غ  و انردوه بره راحتری در کدرار همسرر خرود بره 
رسدد. اگر چه رهبری خانواده بره عهرده مررد اسرت، ولری زن بره سربب  آرامش می

ین آرامرش و ، نقش اصرلی و مرؤثرتری را در ترسمانگیعواطف و احساسات قوی زن

                                                           

ت عرته اسرتفاده کدری ؛ ای؛ از ترص اّله سید علی خامده رسانی دتتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع1
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های  کدرد؛ از همرین روسرت کره در خانره مسرئولیت سالمت روانی خانواده ایفرا می
 در این باره ترموده است:  ؟دم؟مقام معظ  رهبری .1بیشتری به زن داده شده است

های زندگی که ناشی از برخوردهرای نراگجیر اسرت، بره دنبرال یرک  انسان در تالط 
هرا بره یکردیگر  گر یک زوج باشدد، در این تالط گردد تا به آن پداه برد. ا ترصت می

بررد. مررد در  برد و شوهر ه  بره زنرش پدراه می برند؛ زن به شوهرش پداه می پداه می
کشاکش زندگی مردانه خود، احتیاج به یک لحظه آرامشی دارد تا بتوانرد راه را ادامره 

از محبرت  بدهد.آن لحظه آرامش کِی است؟ همان وقتی است که او در محیط سرشار
گیررد. برا همسرر خرودش کره بره او عشرق  و عطوتت خانوادگی خرودش قررار می

کدد. وقتری برا همسرر  ورزد، با اوست، در کدار اوست و با او احساز یگانگی می می
   2شود، این همان لحظه آسایش و آرامش است. خود مواجه می

 انواده ترموده است: سوره روم درباره آرامش در خ 53ایشان همچدین با استداد به آیه 
هرا را،  اسالم در بیان قرآن در چدد جا، این آتریدش زن و مرد و در نهایت زوجیت آن

َو ِمرْن آياِترِه َأْن َخَلرَق َلُكرْم ِمرْن »در قررآن آیره  .برای آرامش زن و مرد شداخته است
ةً  آمده است: خردای متعرال  3«َو َرْحَمةً  َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

زوج آدمی را از جدو او قرار داد. زوج زن را و زوج مرد را از جدو خرود او قررار 
تا ایدکه آدمی بتواند ر چه مرد و چه زن ر در کدار شوهر یا همسرر « یسکن الیها»داده، 

هررای روحرری و  احسرراز آرامررش کدررد. ایررن آرامررش، سررکونت و نجررات از تالط 
   4های زندگی است... . اباضطر

 گوید:  همسر گرامی ایشان می
ترین نقش من، حفظ جو آرامرش خانره برود؛ طروری کره ایشران  کد  بجرگ تکر می

بتواندد با خیال راحت به کارشان ادامه دهدد. من سعی داشت  ترا ایشران را از نگرانری 
                                                           

و حضررت  عوام  آرامش خانواده در سبک زندگی امرام علری». مجید معارف و احمد قماشچی؛ 1

 .339؛ مطالعات راهبردی زنان، ص «زهرا

 .36/36/3۳33. خطبه عقد؛ 2
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ایشران بره  در مورد خود و ترزندان  دور نگهدارم. گاهی اوقرات کره بررای مالقرات
گفت  و در پاسرخ بره  رتت ، از مشکالتی که داشتی ؛ چیجی بره ایشران نمری زندان می

دادم. بررای  سؤامتشان درباره وضعیت خودم و ترزندان صررتان خبرهرای خروب مری
هایی که در دوران تبعیرد  هایی که با ایشان در زندان داشت  یا در نامه مثال طی مالقات
گفت  و  گررج چیررجی در مررورد بیمرراری ترزنرردان نمررینوشررت ، هر برررای ایشرران می

   1نوشت . نمی

 محبت 

روم از  53های مه  خانواده، مودت و محبت اسرت؛ چدانکره در آیره  یکی از ویژگی
ًة َو »محبت بین زن و شوهر با واثه مودت و رحمت یاد شده است:  َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمرَودَّ

همراه با خیرخواهی است. مودت، بره معدراى مدظور از مودت، دوست داشتن «. َرْحَمةً 
شود؛ در نتیجه نسبت مودت به محبرت،  محبتی است که اثر آن در مقام عم  ظاهر می

آن در   نسبت خضوع به خشوع است؛ زیرا خضوع، در حقیقت خشوعی است که اثرر
ای در اعتالی خرانواده  رحمت، عدصر بسیار مؤثر و سازنده2 شود مقام عم  هویدا می

هرا و  گاه ترین جلوه رو یکری از روشرن هربانی میان اعضای خانواده است. از ایرن و م
موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعه کوچک خانواده است؛ زیرا زن و شوهر در 

 3محبت و مودت، مالزم یکدیگرند.
سرمایه مهمی است کره « محبت در خانواده»، ؟دم؟در مدظومه تکری رهبر معظ  انقالب

 دارد:  ریشه الهی
ساحِ  مِهر الهی است. خدای رحماِن رحری   سرمدشس این چشمه جوشان، اقیانوز بی

ای از ایرن شرعله آسرمانی را میران زوِج   و رئوف لطیف، به اراده حکیمانه خود جذبه
ای بادوام، هر یک به تماشرای  ای نجدیک و به مدد اندیشه دهد تا از آیده جوان قرار می

ات جمال و لطف الهی بدشیددد... این محبت، گِرهی اسرت کره ای برجسته از آی نشانه

                                                           

؛ «سرر صربورهم»ای؛  اّله سرید علری حسریدی خامدره دتتر حفظ و نشر آثرار آیرت رسانی . پایگاه اطالع1
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عرشری، یرک  ۀانردازد و مِهریر خداوند به دست لطف خویش بین دو قلب جوان می
هرا را  ای است که اگرر حفرظ شرود... تلخی پیوند ماندگار و با طراوت است. سرمایه

   1کدد. ها را آسان می شیرین و سختی
دختر و پسر، عرروز و دامراد بره هر  محبرت »ت: ایشان در کالم دیگری ترموده اس

کدرد ... محبرت،  ها را برای ه  حفظ می بورزند؛ چون محبت آن مالطی است که این
های بیرون خانره  کدد. اگر در زندگی محبت وجود داشت، سختی خانواده را پایدار می

 2«.های داخ  خانه آسان خواهد شد آسان خواهد شد. برای زن ه  سختی

 نابعفهرست م
 کتب
؛  .3 ؛ چاپ سوم، ق : مؤسسه خانواده متعادل و حقوق آنجوادی آملی، عبداّله

 ش.3۳9۳اسراء، 
ای از رهدمودهای حضرت  مطلع عشق )گجیدهاکبری، محمدجواد؛  علی  حاج .5

؛ چاپ پدج ، تهران: دتتر نشر های جوان  ای به زوج اّله سید علی خامده آیت
 ش.3۳34ترهدگ اسالمی، 

؛ چاپ دوم، بیروت: المیجان تی تفسیر القرآن  حسین؛ محمد طباطبایی، سید .۳
 ق. 3۳93مؤسسة امعلمی للمطبوعات، 

؛ چاپ چهارم، ق : الشریف الرضی، مکارم األخالقطبرسی، حسن بن تض ؛  .4
 ق. 3435 
 ش.3۳۳5تهران: صدرا، چاپ هشت ،  ؛مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .۵
 ، تهرران: دار الکترب امسرالمیه، ؛ چاپ دهتفسیر نمونهناصر؛   مکارم شیرازی، .6

 ش. 3۳۳3
 ها سایتمقاالت و 

، کرد خبررر: 3۳/34/3۳39؛ «سرریره شرهید بهشررتی»رسررانی تبیران؛  پایگراه اطالع .۳

3536۳5. 
                                                           

؛ «برامتر از واقعیرت»ای؛  اّله سید علی حسریدی خامدره رسانی دتتر حفظ و نشر آثار آیت . پایگاه اطالع1
39/33/3۳36 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21433 

 . همان.2



   10  ؟دم؟های خانواده مطلوب از منظر مقام معظم رهبری نگاهی به ویژگی 

 

 ای. اّله سید علی حسیدی خامده رسانی دتتر حفظ و نشر آثار آیت پایگاه اطالع .3

؛ «و اسرتحکام خرانواده های دیدی در تربیت نقش التجام به آموزه»احمد؛  پداهی، علی .9

 .۳۳ – 96، ص 3۳39نشریه معرتت اخالقی؛ سال اول، شماره دوم، بهار 

؛ «زیسرتی مقرام معظر  رهبرری نگاهی بره سرلوک و ساده»خبرگجاری تسدی ؛  .33

 .۳9365۳، کد خبر: 3۳/3۳/3۳9۳

های اجتماعی از دیردگاه   کارکردهای معدویت در عرصه»رودگر، محمدجواد؛  .33

 .۵9 – 36، ص 3۳95، زمستان 33مطالعات معدوی؛  شماره  ؛«مقام معظ  رهبری

آموزان  عقیدتی دانش -های تلسفی بررسی دیدگاه»سواری، کری  و همکاران؛  .35

؛ مجلره علروم تربیتری و «پسر پایه سوم مقطع متوسطه شهر اهواز در مرورد نمراز

و  3های  شداسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ سال هشت ، دوره سوم، شرماره روان

 .3 – 33، ص 3۳33، بهار و تابستان 5

عوام  آرامش خرانواده در سربک زنردگی »معارف، مجید و احمد قماشچی؛  .13

، ۳4؛ مطالعات راهبردی زنان؛ دوره اول، شرماره «و حضرت زهرا امام علی

 .9۳ – 354، ص 3۳9۵زمستان 

بررسری میرجان پایبدردی بره مداسرک و »موسوی، سریده زهررا و همکراران؛  .34

آمروزان مقطرع متوسرطه   ی دیدی و عوام  مؤثر بر آن )مورد مطالعه: دانشرتتارها

شداسی مطالعات جوانران؛ دوره اول، شرماره اول، بهرار  ؛ جامعه«شهرستان زنجان 

 .349 – 3۳۳ص  ،3۳93


