
 

 عوامل تحکیم خانواده در قرآن و روایات

 محسنقرائتیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
هایش،  گرمی کانون خانواده، دغدغه جهان امروز است. دنیای مدرن، با همه پیشررتت

ها با همه تحصیالت عالیه خود، نتوانسرتدد از  است و انسانله خانواده درمانده ئدر مس
کررده کره  مشکالت سردی روابط در زندگی رهایی یایدد؛ چه بسریار اترراد تحصری 

ها، از گرمای زندگی تهی است و چه بسیار اتراد عادی که با کمترین  زندگی مدرن آن
 ترین زندگی را دارند. امکانات مادی، شیرین

فهوم خانواده و روابط خانوادگی، جایگاه اصرلی خرود را از دسرت در دنیای مدرن، م
کددد؛ نره انرو و  داده و زن و مرد، به صورت قراردادی در زیر یک سقف زندگی می

اسالم، محیط خانه را مح  این در حالی است که  نه محبت و صفایی. عشقی دارند و
ی را محردود بره عشق و محبت و ارتباطات عاطفی دانسته و توجه بره غرایرج جدسر

داند. تمام حقوق و وظایفی که در اسالم آمرده اسرت، در حقیقرت  محیط خانواده می
تبیین دقیق حدود و مرزهاست تا در محیط خانواده، زن و مرد با محبت در کدرار هر  

 زندگی شیریدی را تجربه کددد.

سروره  ۳۵روح در دو پیکرند و این مطلب از آیه ک از نگاه قرآن کری ، زن و شوهر ی
؛ و اگر از شکاف میان آن دو )زن و شروهر  بری  َو ِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق َبْيِنِهما»آید:  نساء می
چیج به دو قسمت تقسری  ک رود که ی کار میه در جایی ب« ِشقاَق »زیرا کلمه  ؛«داشتید

گاه همسرری شرکایت کدرد، نبایرد تروران پیشردهاد جردایی داد؛  شود. با این مدطق هر
آنران میران ازدواج کرد و ناسرازگاری  تی زید با زیدب، دخترعمه پیامبرچدانکه وق

ولی هرر  ،آمد بارها نجد پیامبراو آغاز شد، زید تصمی  گرتت زیدب را طالق دهد. 

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان
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 .«همسرت را نگاه دار و طالق نده 1؛َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك »ترمود:  بار آن حضرت به او می
های اسالم عم  شود، زنردگی از اسرتحکام مزم صیهچدانچه در زندگی مشترک به تو

برخوردار خواهد شد. عوامر  پایرداری زنردگی زناشرویی از نگراه قررآن و روایرات 
 عبارتدد از:

 عفت و پاکدامنی .9

روابرط خرارج از خرانواده، میران زن و مررد ترقری ک در لجوم عفت و پاکدامدی و تر
حکام نماز و زکات اشاره نکررده و بیران نیست. با ایدکه خداوند در قرآن به ججئیات ا

ولری در بیران اسرت، نهراده  ها و بسیاری از مسائ  دیگر را به عهده پیامبر اکرم آن
 مسائ  خانوادگی و تربیتی به ریجترین مسائ  پرداخته است. 

 در ترهدگ اسالمی، مردان باید از نگاه آلوده بپرهیجند و زنان نیج نباید از روی شهوت

بلکه باید نگاه خود را کدترل کددد و زیدت و زیبایی خرود را  ؛نامحرم بدگرندبه مردان 
ها که به طور طبیعی ظاهر اسرت و پوشرش  از نامحرم بپوشاندد، جج صورت و دست

 ترماید: شود. خداوند متعال می ها، موجب مشکالتی در انجام امور زندگی می آن

ِهنَّ َو َيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال ُيْبديَن زيَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهرَر ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبصارِ 
... َو ال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم مرا ُيْخفريَن ِمرْن   ِمْنها َو ْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلى ُجُيوِبِهنَّ

َها اْلُم  ِه َجميعًا َأيُّ ُكْم ُتْفِلُحونزيَنِتِهنَّ َو ُتوُبوا ِإَلى اللَّ به زنان با ایمان بگرو: از  2؛ْؤِمُنوَن َلَعلَّ
های خود را حفظ نمایدرد و جرجء آنچره )بره  ها چش  پوشی کددد و دامن برخی نگاه

های خرود را آشرکار نکددرد و روسرری خرود را برر  طور طبیعی  ظاهر است، زیدت
ه باشرد ... و پرای خرود گریبان بیفکددد )تا عالوه بر سر، گردن و سیدۀ آنان نیج پوشید

آشکار شود. ای مؤمدران   ،ای بر زمین نکوبدد که آنچه از زیور مخفی دارند را به گونه
   .«همگی به سوی خدا باز گردید و توبه کدید تا رستگار شوید

گری برخی زنران و اشرتباه  از مسائلی که در سردی روابط همسران، مؤثر است؛ جلوه
جل است تا جایی کره متسسرفانه برخری زنران، وقتری گرتتن محیط جامعه با محیط مد

اتتدد و در محیط مدجل و بررای  خواهدد از مدجل بیرون بروند، تازه به تکر آرایش می می
غریرجه اسرت کره  کله توجهی ندارند. خودآرایی، برای زن یرئهمسر خود به این مس
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اما اگرر بره  ،زندگی را شیرین و پرمحبت خواهد کرد ؛اگر در خانه به کار گرتته شود
و سربب متجلرجل کرردن کدرد  میچرانی را پهن  بیرون از خانه کشیده شد، بساط چش 

بیدرد،  مردی که در خیابان صردها زن آرایرش کررده را میشود.  میهای دیگر  خانواده
دهد؛ زیررا در  گردد، نسبت به همسر خود عالقه چددانی نشان نمی وقتی به خانه برمی

چره عمرر همسرر برام  تر دیده است و هر زیباتر و جذاب مقایسه با همسرش، زنانی
ها در نوع پوشرش و  عفتی بیاین  رود، در مقایسه با زنان جوان جاذبه کمتری دارد. می

کره امرروزه حتری در  شود ای به نام سوءقصد و تجاوز می آرایش، موجب بروز پدیده
 آزادترین کشورهای غربی، آمار بامیی دارد.

شرود. پیرامبر  ن برای شوهر، سبب شیریدی زندگی و ترداوم آن میآراستگی و زیدت ز
خداوند آن دسته از زنان را که روی »ترمودند:  1«ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ »در تفسیر جملۀ  اکرم

سرازند،  کددد و نیازهای شوهر را بررآورده نمی و موی خود را برای شوهر آرایش نمی
 2.«لعدت کرده است

یکی  3شود، گری زنان در جامعه موجب تجلجل بدیان خانواده می لوهبا توجه به ایدکه ج
ُبُيروِتُكنَّ َو ال   َو َقرْرَن فر »از دستوراتی که خدای تعالی در قرآن صادر نموده این است: 

ِة اْْلُولى َج اْلجاِهِليَّ ْجَن َتَبرُّ های خود قرار گیرید و همچون دوران جاهلیرت  در خانه 4؛ َتَبرَّ
   .«ودآرایی، در جامعه ظاهر نشویدنخستین با خ

شرود کره  گری زنان از سوی دیگر موجرب می سو و جلوه کچرانی مردان از ی چش 
مقایسه کدد و ک  کر  نسربت بره  ،بیدد مرد میان همسر خود و زنانی که در خیابان می

 ،ای کره دیرد ماندد کسی که در خیابان هر خوراکی خوشمجه ؛همسر خود دلسرد شود
چرانی پرهیج کددرد و  البته اگر مردان از چش  دیگر در خانه اشتهایی ندارد.خورد و  می

ای برررای خودنمررایی زنرران وجررود نخواهررد داشررت.  برره زنرران نگرراه نکددررد، انگیررجه
آثار سوء تراوانی دارد و ک  شدن عالقه به همسر و سردی روابط، یکری  ،چرانی چش 
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ته تکرر و ذهردش مشر ول آنچره چران، پیوسر چش ترد ه کچدان ؛از آثار سوء آن است
گرتترار تکرر  ،ای خرود را برهانرد ای که از تکر هر مدظره گونه به ؛باشد دیده است، می
ْ»ترماید:  می شود. امیرمؤمدان مدظره دیگر می َلقَ َْْْمن  ط 

َ
ََ ْ ْْأ ِر َْْْنقظ َعق   ََ َْتَبظ َْمقن    ََ قظطر ََ ْ ََ َعق ت 

َ
أ

هْ  ات  ََ َْحَس َْداَم   ه  د را رهرا سرازد، آسرایش خرود را سرلب کررده که دیده خو هر 1؛َلَحَظظت 
ْ»کره ترمودنرد:  است نیج نق  شده از پیامبر بجرگوار .«است قم   م َْمس  قم  م ََ ْ  َ َظق ْْْالنَّ قن  ْْمر
ْ َمظ ر َْْْر قهر بر

يَْقل  ْفر َْحََلَوَته  د  يَمظنًظَْيجر ْإر َطظ  
ع 
َ
ْأ هر َنْاللَّ فًظْمر   ََ َكَمظْ ََ َْت يَسَْفَمن  لر  َ  نگاه به نرامحرم، تیرری 2؛إر
که بره جهرت تررز از خردا، از آن چشر   پو هر ؛است زهرآگین از تیرهای ابلیو

کدد که شیریدی آن را در قلرب خرود احسراز  خداوند ایمانی به او عدایت می ؛بپوشد
   .«کدد

های مختلط و عدم رعایت  نماید، مهمانی چرانی را تراه  می از مواردی که بستر چش 
رم است که اهمیت ندادن به این امر و بررادر و شؤونات دیدی در روابط محرم و نامح

خواهر دانستن آشداها و بستگان، موجب برقراری روابط پدهانی میان دختران و پسران 
در خصوص زنران بره  شود. امیرالمؤمدین جوان و حتی مردان و زنان همسردار می

 ترمودند:  امام مجتبی
چرا که جردی گررتتن  ؛مان  بازدارشان را )از نامحر دهی، چش  با حجابی که قرار می

بهتر از ارتیاب و گرتترار شردن   گیری در این زمیده برای تو و آنان حجاب )و سخت
به شک و در معرض اتهام قرار گرتتن است و خرروج زنران از مدرجل، بردتر از ورود 

ها اطمیدان نداری، نیست و اگر بتوانی که غیر از ترو مرردان دیگرر را  مردانی که به آن
 3داسدد، این کار را بکن.نش

ممدوعیت خلوت مررد برا زن  .حساسیت اسالم به مسائ  محرم و نامحرم بسیار است
نهی از شوخی با نامحرم، نهی از مصاتحه و دست دادن با نرامحرم، حرمرت  4نامحرم،

زیدت زن برای نامحرمان، حرمت نظربه نامحرم، داشتن رتتار غیرمتواضرعانه زنران برا 
های اسرالم در  زنان از نرمی در کالم با نامحرم، بخشری از حساسریتنامحرم، پرهیج 
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پیرامبر در این زمیده تا آنجاست که  اسالمحساسیت است. « محرم و نامحرم»موضوع 
وقتی زنی در جایی بدشیدد و از آنجا بلدد شود، تا زمرانی کره »ترموده است:  اکرم

 1.«جایش سرد نشده، مرد در جایش ندشیدد

 باخالق خو .2
شرود. امروری  ، باعر  شریریدی زنردگی و رشرد خرانواده میخوش و خوب اخالق

زبانی، خیرخواهی، گذشت و ایثرار، بردبراری،  داری، خوش همچون راستگویی، امانت
انسان است که اسالم به  کخویی و... امتیازات ی توقعی، نرم شداسی، نجابت، ک  وظیفه

و  2حسن خلق را نصرف دیرن دانسرته پیامبراکرم چدانکه ؛ها اهمیت داده است آن
ْ»ترمودند:  ن  َقَلَْْشي َْْمظْمر ث 

َ
ٍْْْءْأ ق ر ل   ُ ْال  قنر س  ْح  قن  ْمر ِر ا ََ يق مر

يْال  در میرجان )الهری ، هریی چیرج  3؛فر
نامره  وقتی حسین بن بّشار واسطی به امام هشرت  .«تر از ُحسن خلق نیست سدگین

اخالقرش مشرکلی نوشت که خویشاوندی از دختر من خواستگاری کررده، ولری در 
 4.«اگر بد اخالق است، به او دختر نده »در جواب ترمودند:  دارد، امام رضا

ها، گوارایی زندگی، ایجاد محبت و تثبیت مرودت و  ، سبب زدودن کیده«ُحسن ُخلق»
حسرن »ترمودنرد:  رسول خردا گردد. عشق در زندگی و لطاتت گفتار و سخن می

رویی، کیده را از بین  گشاده»نیج ترمودند: و  .«دنمای خلق، محبت و مودت را تثبیت می
گرذارد و  حسن خلق، محبرت را بره ارم مری»نیج ترمودند:  امیرالمؤمدین 5.«برد می

   6.«نماید مودت )و عشق  را تسکید می
ها را در زنردگی پرر کدرد. رسرول گرامری  اخالق نیکو بسریاری از خههرا و نرداری 

دان  که اموال شما بررای عطرا کرردن  اوند من میای مردم  به خد»ترمودند:  اسالم
   7.«رویی و حسن خلق با آنان مصاحبت نمایید  به مردم وسعت ندارد، پو با گشاده
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 دیدن زحمات یکدیگر و تشکر .3

تواند کانون خانواده را گرم نگه دارد، دیدن زحمات یکدیگر و  از مواردی که مییکی 
هرای خرود را  زنانی که تقط زحمات و تالشهاست. چه بسا مردان و  تشکر از تالش

نهدد؛ اما زن و مررد متردین،  بیددد و توقع تشکر از دیگران دارند و بر آنان مدت می می
کدام به وظیفه خود توجه نموده و زحمرات دیگرری را دیرده و بره جرای مدرت  هر

 شوهری که زحمات همسرش را ببیدرد،کددد.   گذاردن کار خود، از تالش او تشکر می
دهرد، تشرکر  داری و سایر کارهرایی کره زن انجرام می از نظاتت مدجل، تهیه غذا، بچه

کدد. همین تشکر زبرانی، بره همسرر انررثی مثبرت داده و او را بره ترالش بیشرتر  می
ناشکری این در حالی است که کدد.  تر می و کانون زندگی را روز به روز گرم، ترغیب

کارش سست نمایرد و هرر روز از شریریدی  مرد و ندیدن زحمات، چه بسا زن را در
ْ»ترمودند:  امیرالمؤمدین زندگی کاسته شود. ي   َر َك

يَلْْْال  َقلر
ْال   َ ك  انسران بجرگروار، از  1؛َيش 

قن    َْوْ: »ندترمودنیج  امام سجاد .«کدد تالش اندک نیج تشکر می قَ ْمر َر ْ
 ُ ق  ع 

َ
أ نيِّْ ْإر َّ 

م  اللَّ
ْ كر  َ َْْْت َمنر ْلر َر

ك  َطنَْْْالشُّ قَدَنظاص  ن  َفَةْعر َعظرر
بررم... از ایدکره کسری کرار  خداوندا به تو پدراه می 2؛َعْال 

 .«خوبی در حق من انجام دهد و من از او تشکر نکد 

امرا  ؛محور است و کار بایرد بررای خردای تعرالی باشرد وظیفه ،البته زندگی توحیدی
  هر  وظیفره گونه که ترد وظیفه دارد برای خداوند متعال کار کدد، طررف مقابر همان

 دارد زحمات او را ببیدد و از او تشکر نماید.

 نگاه مثبت به مشکالت  .۴
ولیتی است که توجیره شررعی و ئمس کاری و بی برخی مشکالت زندگی، به خاطر ک 

ندارد؛ اما برخی مسائ ، ناشی از کوتاهی زن یرا مررد نیسرت؛ بلکره هرر کردام  یعقل
ها در زندگی وجود  رخی مشکالت و گرتتاریاما با این حال ب ،کددد تالش خود را می

در زندگی دنیوی، چه بسا معدرا نردارد؛ مهر  نروع نگراه مرا بره نداشتن مشک  دارد. 
 ترماید: دهد و می قرآن نگاه درستی به ما می .مشکالت است

وا َشْيئًا َو ُهَو   َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر َلُكْم َو َعسى  َعسى ُه َيْعَلُم َو َأْن ُتِحبُّ َشرٌّ َلُكْم َو اللَّ
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چه بسا چیجی را ناخوش دارید، در حالی که خیر شرما در آن اسرت  1؛َأْنُتْم ال َتْعَلُموَن 
و چه بسا چیجی را دوست داریرد، در حرالی کره ضررر و شرّر شرما در آن اسرت و 

 دانید.  داند و شما نمی خداوند )صالح شما را  می
تری برای مرا پریش آیرد، خرواهی   شکالت بیشتر یا سختاگر بدانی  که ممکن بود م

همیشره خیرر مرا زیررا  ؛های ظاهری نیج در جای خود شیرین است دانست که تلخی
چه بسا چیجی را ناخوشایدد داری ، ولی خداوند خیر زیراد  .مطابق تمایالت ما نیست

کرری   در آن قرار داده باشد؛ زیرا انسان به همۀ مصرال  خرویش آگراه نیسرت. قررآن
ُه فيِه َخْيررًا َكييرراً   َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعسى»ترماید:  می و اگرر از  2؛َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو َيْجَعَل اللَّ

ولری خداونرد خیرر  ؛همسرتان خوشتان نیامد، چه بسا چیجی را خوش نداشته باشید
   .«تراوان در آن قرار داده باشد

 روحیۀ گذشت  .۵
 طالق است، گذشت مالی از سوی زن و مرد، هرر بارهکه در 3بقره 5۳۳ با توجه به آیه

بایرد در صرورت طرالق قبر  از مررد دو پسددیده است؛ یا زن نصف مهریره را کره 
از  .«َيْعُفوَن... َتْعُفوا»ببخشد یا مرد به جای نصف، تمام مهریه را بدهد:  ،عروسی بدهد

َو َأْن »ترند:  کخشش دارند، به تقوا نجدیآید که کسانی که روحیه ب می این آیه شریفه بر
ْقوى این موضوع باید در همه شرایط زندگی حاک  باشد؛ چرا که برای «. َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّ

ترمودنرد:  پیرامبر اکررم دوری از نامالیمات، گذشت و بخشش نقش کلیدی دارد.
محشرور  هرراسه گروه از زنان عذاب قبر ندارند و در قیامت با حضرت تاطمه ز»

زنی که با برداخالقی شروهر،  ؛زنی که با تقر و تدگدستی شوهر خود بسازدشوند:  می
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رُهنَّ َو قَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَریَضًة فَن ْصُف ما فََرْضتُْم إ الَّ أَ ». 3 ْن قَبْل  َأْن تََمسُّ
َأْو یَْعفُوَرا ْن یَْعفُورَن َو إ ْن َطلَّقْتُُمرُهنَّ م 

َ ب ما تَْعَملُرَن بَصیر    الَّذي ب یَد ه  ُعقَْدُة النِّكاح  َو َأْن تَْعفُرا َأقَْرُب ل لتَّقْرى ؛ و اگر زنان َو ال تَنَْسُرا الْفَْضَل بَیْنَكُْم إ نَّ اّلَله

اید  تعیین کرده اید، نصف آنچه را را قب  از آمیجش طالق دهید، در حالی که برای آنها مهریه تعیین کرده

)به آنها بدهید،  مگر ایدکه آنها )حق خود را  ببخشدد و یا کسی که عقد ازدواج به دسرت اوسرت آنررا 

ببخشد، و ایدکه شما گذشت کدید، )و تمام مهر آنان را بپردازید  به پرهیجکاری نجدیکتر است، و گذشت 

بقرره:  .«بیداسرت ،دهیرد ه آنچه انجام میو نیکوکاری در میان خود را تراموش نکدید که همانا خداوند ب

5۳۳. 
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)و بردین  زنی کره مهریره خرود را ببخشردو  صبر و بردباری خود را از دست ندهد
البته معدای ایرن جملره آزاد برودن مررد در  1.«وسیله باری از دوش همسرش بردارد 

دین مردان بداخالقی در به قهر و عذاب الهی تهدیرد زیرا چ ؛رتتار و اخالق بد نیست
 اند. شده

 های گذشتهتلخیفراموشی  .۶

اند که اآلن از آن کار دوری نمروده و  چه بسا زن یا مرد در گذشته کارهایی انجام داده
های تاریرک، سربب زدودن آرامرش  نمایدد؛ یادآوری خاطرات تلخ و گذشته پرهیج می

در های تاریرک را ترامروش کررد.  ، باید گذشرته«گذشت»شود. پو از  در زندگی می
انگیج  های خاطره مقاب  برای شیریدی زندگی و لذت بردن از یکدیگر، یادآوری گذشته

د کره از کدرار هر  ددرای زندگی ک گونه باید بهزن و مرد و خاطرات مثبت مزم است. 
 .ددد، نه آنکه از ه  گریجان باشنبرببودن لذت 

 و محبت مودت .۷

؛ اساز مودت و رحمرت باشرد با توجه به تعالی  قرآن کری ، رابطۀ زن و مرد باید بر
 است. خدای متعال می ترماید:  کعام  بقا و تداوم آرامش در زندگی مشتر زیرا

ًة َو َرْحَمرًة َو ِمْن آياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمرَو  دَّ
ُروَن   ِإنَّ ف  های او آن اسرت کره از جردو خودتران  و از نشانه 2؛ذِلَك َلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

همسرانی برای شما آترید تا در کدار آنران آرامرش یابیرد و میران شرما و همسررانتان 
در ایرن نعمرت الهری، بررای گروهری کره  کعالقة شدید و رحمت قرار داد؛ بی ش

 های قطعی است. یشدد نشانهاند می
طبق این آیۀ شریفه مودت و رحمت، هدیۀ خدا به عروز و دامراد اسرت. هردف از 

آرامش جسمی و روانی  کبلکه رسیدن به ی ؛ازدواج تدها ارضای غریجۀ جدسی نیست
است. همسر باید عام  آرامش باشد، نه مایۀ تشدج و اضطراب و هر کو با هر عملی 

 دار کدد، از مدار الهی خارج و در خط شیطان است.  خدشه که آرامش خانواده را
از آنجرا اسرت. از نکاتی که در شیریدی زندگی نقش دارد، اظهار محبت و عالقه یکی 
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خوانی  هرر کره را دوسرت  ها از دل یکدیگر باخبر نیستدد؛ لذا در روایات می که انسان
 دتر شرود. امرام صرادقبه او بگویید تو را دوست دارم تا این عالقره شردی ،دارید

وقتی کسی را دوست داری، او را از این دوسرتی خبرر برده کره ایرن کرار »ترمودند: 
 1.«کدد دوستی بین شما را تثبیت می

 است ترند، لذا در روایات به مردان سفارش شده تر و با محبت از آنجا که زنان عاطفی
همسررش کره نمرن  سخن مرد به»ترمودند:  خدا که اظهار محبت بدمایدد و رسول

 2.«رود گاه از قلبش بیرون نمی را دوست دارمن هییو ت

ای از ابرراز محبرت قلبری آن الگروی  به همسررش، نمونره نامه عاشقانۀ امام خمیدی
   3است.اش  معاصر به همسر گرامی

، محبرت معتردلی اسرت کره «محبرت»یادآوری این نکته نیج مزم است که مدظرور از 
زیررا عالقرۀ بریش از حرد بره زن و  ؛ی و انجام وظایف نداردمداتات با دستورات دید

رَهواِت »ترماید:  قرآن می شود. ترزند، مایۀ دلبستگی انسان به دنیا می ِِ ُحر ُّ الهَّ را َن ِللنَّ ُزيِّ
ساِء َو اْلَبنيَن  در نظر مردم جلوه یاتته است، عشق و عالقه به زنان و ترزنردان  4...؛ِمَن النِّ

اسرت،  کبه مادیات در نهاد هر انسانی وجود دارد؛ آنچره خطرنرا عالقۀ طبیعی .«و...
لرذا در ایرن  .هاسرت های آن و عدم کدترل دلبستگی ها و جلوه تریب خوردن از زیدت

رَهواِت »آیه، انتقاد از دلبستگی شردید اسرت کره از آن بره   .کدرد تعبیرر مری 5«ُحر ُّ الهَّ
                                                           

ة  » :644، ص 5؛ ج الکاتی محمد بن یعقوب کلیدی؛ .1 َُّه َأثْبَُت ل لَْمَردَّ ُجًًل فََأْخب ْرُه ب َذل َك فَإ ن َِ إ َذا َأْحبَبَْت 
 .«بَیْنَكَُما

بُّك  اَل یَْذَهُب م ْن قَلْب َها َأبَداً »: ۵69، ص ۵ همان، ج. 2 ُجل  ل لَْمْرَأة  إ نِّي ُأح   .«قَْرُل الرَّ
عازم سفر حرج شرد و در برین راه و در بیرروت  3۳۵3القعده  ، ذی3۳35در تروردین  امام خمیدی. 3

برای همسرش خان  خدیجه  ای )برای عجیمت با کشتی به عربستان برای انجام اعمال حج  نامه عاشقانه
تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مردت »ثقفی نوشته است که در بخشی از این نامه آمده است: 

متذکر شما هست  و صورت زیبایت در  ،که مبتالی به جدایی از آن نور چش  عجیج و قوت قلب  گردیدم
مت و خوش در پداه خرودش حفرظ کدرد. عجیجم امیدوارم خداوند شما را بسال .آئیده قلب  مدقوش است

خروش بروده و امن در  ،ولی بحمداّله تا کدون هرچه پیش آمرد ؛گذرد می ،شدنی باشد )حاِل  من با هر
شهر زیبای بیروت هست ؛ حقیقتا جای شما خالی است. صد حیف که محبوب عجیجم همراه نیست کره 

 .این مدظره عالی به دل بچسبد... 
 .34. آل عمران: 4
 همان.. 5



01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان وشه ت ره( 

نه که تراریان از جدرگ، بره خراطر گو آن ؛هایی که مانع از انجام تکلیف باشد دلبستگی
براز زدنرد:  وابستگی به مسائ  اقتصادی و خانوادگی، از انجام ترمان الهی و جهاد سر

هایمران مرا را مشر ول و سررگرم سراخت )و  اموال و خانواده 1؛َشَغَلْتنا َأْمواُلنا َو َأْهُلونا»
که دلبستگی بره زن  است قرآن کری  به ما هشدار داده .«نتوانستی  تو را همراهی کدی 

ذيَن آَمُنوا ال ُتْلِهُكرْم َأْمرواُلُكْم َو ال »و ترزند نباید ما را از یاد خدای تعالی باز دارد:  َها الَّ يا َأيُّ
ِه َو َمْن َيْفَعْل ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم اْلخاِسُروَن  ایرد   ای کسانی که ایمان آورده 2؛َأْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر اللَّ

دتان شما را از یاد خدا غات  نسازد و کسانی که چدین کددرد، آنران همران اموال و اوم
   .«زیانکاراندد

 وجود فرزندان .۸

یکی از عواملی که در شیریدی و استحکام بدای خانواده بسیار مرؤثر اسرت، ترزنرددار 
شدن است؛ همسران باید به این حقیقت قرآنری توجره نمایدرد کره یکری از اهرداف 

ُموا »رزند شایسته است: ازدواج، تربیت ت رى ِشرْئُتْم َو َقردِّ ِنساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّ
ْنُفِسُكْم  گاه که بخواهید، به کشرتجار خرود درآییرد و  زنان کشتجار شمایدد، پو هر 3؛ِْلَ

رمج بقرای نسر   ،زنانگویای آن است که این آیۀ شریفه  .«برای خود از پیش ترستید
باشرد کره  کد و مزم است در آمیجش جدسی، هدف انسان تولید نسر  پرابشر هستد

 ذخیره قیامت است.
توجهی به بح  ترزنددار شدن و اقدام دیرهدگام برخی برای ترزندداری،  متسسفانه بی
   نکددد.شود که بسیاری از اتراد طع  شیرین زندگی را حو  سبب می

 اعتدال و دوری از افراط و تفریط  .9
و « )در سدجش و میجان  تجاوز نکدیرد 4؛َأالَّ َتْطَغْوا»نه اتراط:  ؛ین اعتدال استد ،اسالم

اخالق جدسی در اسالم نیج معتردل  .«و در ترازو ک  نگذارید 5؛َو ال ُتْخِسُروا»نه تفریط: 
خواهدرد:  و دور از اتراط و تفریط است؛ ولی هوسبازان راه اتراطی را بررای شرما می
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َهواِت َأْن َتميُلوا َمْياًل َعظيمراً  ُيريُد َأْن َيُتوَب » ِبُعوَن الهَّ ذيَن َيتَّ و کسرانی کره از  1؛َعَلْيُكْم َو ُيريُد الَّ
 .«خواهدد که شما به انحراتی بجرگ تمای  پیدا کدید کددد، می ها پیروی می هوز

...  ها، مهمانی رتتن و مهمانی دادن، کار کردن و بیکاری و هجیده کردن، در محبتاگر 
در همۀ امور زندگی راه میانره را برروی ، بره صرورت طبیعری زنردگی به طور کلی  و

یک از امور زندگی از  شیرین خواهد بود؛ در حالی که اگر مشی و مدش انسان در هر
 آید. جاده اعتدال بیرون برود، بگومگوها و اختالتات پیش می

 وقت گذاشتن برای گفتگو .ـ۰۱

م  مهمری در تقویرت روابرط همسرران و تحکری  های زندگی که عا یکی از شیریدی
خانواده است، در کدار ه  بودن و انو و گفتگو برا یکردیگر اسرت. توجره مررد بره 

سخن شدن با او، روشی پسددیده برای اسرتحکام بدرای خرانواده اسرت.  همسر و ه 
توجه نمایدد که زنران، عالقمدرد بره ارتبراط کالمری و  مردان باید به این نکته کلیدی 

نوعی توجه و اظهار محبتی اسرت کره سربب  ،تگو با شوهر خود هستدد و این کارگف
 شود. گرمی زندگی می

شران بررای  ترین زندگی، برای همسرانی است که دوستی و محبت ترین و محک  گرم
برر اترجون خدا باشد و یکدیگر را برای خداوند متعرال دوسرت بدارنرد. نگراه دیدری 

کدرد. پیرامبر  و در کدار هر  برودن نیرج سرفارش میسفارش به تالش و کار، به أنو 
در پیشگاه خداوند متعال نشستن مرد نجد همسرش، از اعتکراف »ترمایدد:  می اکرم

ْ»ترمودنرد: نیرج  امام صادق 2.«تر است در مسجد من محبوب  ِ
َ
ْأ وَءأر  َ ق م  اْال  قَوور َر ْ

ق م ل  ْْه 
يَ ْ َْْْيبر ل  ج  ََّ ورْْْال

ْالَّ َر ص  مر
ظل  َر ْ هر لر َر

َْمن  قهْ َعن  ل  ه 
َ
ْأ يهر برای صاحبان مروت و جوانمردی، هالکرت  3؛اْفر

کدد، دور از مدرجلش شرب را بره  اش در آن زندگی می است که در شهری که خانواده
 .«صب  برساند

هرا،  اص  است و برای انسان زندگی در بهترین مکان کتوجه به عواطف در اسالم، ی
 کقرآن آمده است که اترراد صرال  یرولی به دور از خانواده، صفایی ندارد. بارها در 

خانواده، در بهشت نیج در کدار ه  خواهدد بود و از مصاحبت یکدیگر لذت خواهدرد 
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ای است که بین اعضای آن همبسرتگی و صرمیمیت در  برد و خانواده بهشتی، خانواده
ِهْم َو أَ »مسیر حق باشد:  ِْ اُت َعْدٍن َيرْدُخُلوَنها َو َمرْن َلرَلَم ِمرْن آبرا راِتِهْم َو َجنَّ يَّ ْزواِجِهرْم َو ُذرِّ

َكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ باٍب  ِْ های جراودانی کره آنران و هرر  )سرای آخرت  باغ 1؛اْلَمال
شروند و  انرد، بردان داخر  می کو از پدران و همسران و ترزندانشان که صرال  بوده

 .«شوند ترشتگان از هر دری )برای تبریک و تهدیت  بر آنان وارد می
 ترمودند:  امام کاظ 

اوقات خود را چهار قسمت کدید؛ ساعتی برای مداجات با پروردگار و سراعتی بررای 
کار و تالش و تسمین معاش و ساعتی برای معاشرت با برادران با ایمران، کسرانی کره 

شداساندد و در باطن با شرما رو راسرت و صرادق هسرتدد و  هایتان را به شما می عیب
کدید و با همین ساعت برر انجرام سره  های حالل خلوت می در آن با لذتساعتی که 

 2یابید. ساعت دیگر نیرو می
این ساعت چهارم، همان حضور در کدار خانواده و بودن با همسر است؛ سراعتی کره 

هرایی کره  کدد. آن بخش بوده و انسان را بر سایر امور کمک می به تعبیر روایت، انرثی
در  لکددد تا در آیدده به آرامش برسدد؛ همین امن برا کرار معترد یبیش از اندازه کار م
را جستجو کددد که خداونرد، همسرر را سربب سرکیده و « آرامش»کدار خانواده خود 

 آرامش قرار داده است.
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