
 

 

 حقوق والدین در صحیفه سجادیه

*احمددادوند والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
ات و روایات بسیاری بر آن تأکید یه آکن است یت حقوق والدیاز دستورات اسالم، رعا یکی

اماام  چنانکاهن ذکرشده است؛ ید، احترام به والدی، بعد از توحدر چند مورد از قرآن 1کرده است.
صحیفه سجادیه در یک فاراز از دعاا در ماورد شاناخت مقاام والادین،  2۴در دعای  سجاد

 د:دارمیعرضه شان چنین  ها و بیان جایگاه درخواست پیمودن راه آن

ِ ِتک  م  ح  ِر  ِو  اِتک  و  ل  ِلِص  ض  ف 
 
ِِبأ ُهم  ُصص  ِاخ  ِو  ُهمَّ ِِاللَّ ُهامَّ ِاللَّ ِِ ُصا

ِاخ  ِو  ِمک  َل  ِس  ِو  اِتک  ک  ر  ِب  و 
ِ اِحِمين  ِالرَّ م  ح  ر 

 
اِأ ،ِی  ک  ِةِِمن  َل  ِالصَّ ،ِو  ی ک  د  ِةِل  ام  ر  ك  ِِبال  یَّ اِلد  بار خدایا! رحمت کان بار  2؛و 

هاا، و  اناد از آلیش محمد، که بنده تو و فرستاده تو هست، و بر اهل بیات او، کاه پاک
 برکات خاود وترین صلوات خود و رحمت خود و  را به فاضلمخصوص  ردان ایشان 

سالم خود و مخصوص  ردان بار خدایا! پدر و مادر مرا به نیکویی و کرامت نزد خاود، 
 ترین بخشایند ان.و به رحمت از جانب تو، برتری بخش، ای بخشنده

ین از خداوند در این دعا، بلندترین توفیقات را در احسان به والد حضرت سید الساجدین
زز بودن آن و مسئلت کرده، می م و ُمعًّ  3ها نزد تو.ید: ممتاز کن خدایا! پدر و مادر مرا به ُمکرَّ

ِنایِ: »کندمیعرض در فرازی از این دعا  امام سجاد ِهم  ل 
 
ِأ ِآِلاِه،ِو  اٍدِو  مَّ یُِمح  ل  ِع  لِّ ِص  ُهمَّ اللَّ

اماِ  ه  ِِإل  یَّ ل  اِع  ُهم  ِجُبِل  اِی  ِم  م  دربااره  آنچاهار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست، و دانساتن ب 4؛ِعل 
                                                            

 حوزه علمیه قم. 3آموخته سطح  دانش  *
اهُ َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانا    َو َقضی) 23. اسرا: 1 الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّ

َ
َك أ بُّ  ... (.َر

 .159، ص ح صحیفه السجادیهترجمه و شرنقی فیض السالم،  . علی2
 .223، ص 13، ج ترجمه و شرح )سلسله شروح( صحیفه کامله سجادیه  . دانشمندان قرن یازده،3
 .159، ص ترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی4

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

خدایا! حقوقی را که پدر و مادرم بر من  .ایشان بر من واجب است، به من الهام نما و در دلم انداز
 «. دارند، به من الهام فرما

ز  یرد، بلکه از وحای یاا اعلم به حالل و حرام خداوند از درون و اوهام آدمی سرچشمه نمی
از خداوناد  اماام ساجادکاه آید؛ به همین دلیل است وحی آن را امضا و تأیید نموده می آنچه

خواهد که وی را به حقوق پدر و مادرش راهنمایی کند، تا با طاعت آن دو در همه اماور، جاز  می
 1شرک به خداوند و معصیت او، ادای حقوق کند.

خواهند؛ مگر شرک پدر و مادر می نچهآ"علم مایجب" عبارت است از اطاعت نمودن از هر 
 2به خدا، ترک واجبات و فعل محرمات.

 روش شناسی حقوق والدین

 . دعا در حق والدین1

شود، چون فرزند صاالح فرزندان ا ر در حو پدر و مادر خود دعا کنند، دعایشان برآورده می
ر زمان حیاات بارای طور که آنان د پس از فوت انسان است؛ یعنی همان 3یکی از صدقات جاریه
در فارازی  ها نیز ادامه دارد. امام سجاد کنند، این  واب پس از فوت آنوالدین  واب جمع می

اِبی»ید:  واز دعا می ِهم  اِِبِبِرِّ ُهم  ِل  ِفر  ِاغ  ا،ِو  ُهم  اِئیِل  ِِلیِِبُدع  ِفر  ِاغ  مااِ ِو  ت  ِح  ة  ِفر  غ  خداوندا! بیامرز مرا  4؛م 
؛ «شان به من بیاامرز، آمارزش پاا برجاا ، و ایشان را به سبب مهربانیبه وسیله دعایی برای ایشان

 5کنم، مرا مورد بخشش خود قرار بده.در اجر این عمل که برای والدین دعا می اینکهیعنی 
 با والدین رفتاری . خوش2

مکتب حیات بخاش اساالم بار احتارام، نیاک رفتااری و احساان تأکیاد فاروان دارد؛ زیارا 
 یابند.د به تکامل فردی و اجتماعی دست میوسیله افرا بدین

ها، نیک رفتاری با پدر و مادر اهمیت دوچندان دارد. در قرآن نیز بارها، انساان در میان نیکی
به رفتار نیکو با پدر و مادر امر شده است. بهترین راه برای ابراز محبت به پدر و مادر، نرم  ویی و 

 ها است.  با آن  یخوش رفتار
                                                            

 .239، ص فی ظالل الصحیفه السجادیه. محمدجواد مغنیه، 1
 .3۷5 ، صشرح صحیفه سجادیه. مدرسی چهاردهی، 2
 .1۷1، ص19، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 .166، صترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی4
 .230، صترجمه و شرح )سلسله شروح( صحیفه کامله سجادیه  . دانشمندان قرن یازده،5
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ُءوف: »کند عرض مییه ددر صحیفه سجا دامام سجا ِالرَّ ُمِّ ِاْل  اِِبرَّ ُهم  رُّ ب 
 
ِأ ِو  ُهمَّ بار خدایا!  1؛ اللَّ

 «.رفتاری مادری مهربان چون خوش م، همیرفتاری نما شان خوشیبا ا
مندتر و برتر از نیکی و مهربانی فرزند در حو آن دو نیست. نیکی  نزد پدر و مادر چیزی ارزش

در ومادر، ادای دین و حقی است که بر  ردن فرزند است. با ایان وجاود، پادر و فرزند در حو پ
های درختان خود  سان که باغبان از میوهشوند؛ آنمادر از نیکی فرزند بسیار شادمان و خرسند می

کند و از  ردد. فرزند نیکوکار و مهربان از خشنودی پدر و مادر احساس ادای دین میخشنود می
ُهمَِّ»در فرازی دیگر آمده است:  2شود. دو خوشحال میشادمانی آن  ِ اللَّ ِبا ،ِو  ل   َ ااِ ِهم  ي  ل  ِع  ِطف  ِاع  و 

ِفيقا اِش  ِهم  ي  ل  ِع  ،ِو  ِفيقا  اِر  ِن ِِبِهم  ر  يِّ ها مهربان کن، و مرا با ایشان ساز ار و  بار خدایا! دلم را بر آن 3؛ص 
 «.برآنان مهربان  ردان

 . احترام به والدین3

ند، پادر و ماادر، بهشات و کن یاش را تضم یخوشبخت یر زند یتواند با تعیین مس انسان می
ا و یاه در دنکانند کعمل  یا ها به  ونه توانند در برخورد با آن یفرزندان م یعنیاند؛  جهنم فرزندان
ن اصل را هر ز فراموش یچاره و بدبخت کنند. ا ا برعکس، خود را بییبخت باشند  آخرت، خوش

طی احترام والدین خاود یو بایستی آن را سرلوحه زند ی قرارداد. فرزندان باید در هر شرانباید کرد 
والدین در بعضی اوقات در رفتار با فرزنادان خاود  را نگه دارند و با احترام برخورد کنند، هر چند

ِنی: »داردمیعرضه در این فراز از دعا  دچار اشتباه شوند. امام سجاد ل  ع  ِاج  ُهمَّ ِِاللَّ اة  ب  ي  اِه  اُبُهم  ه 
 
أ

ُساوِفِ ع  اِنِال  ط  ل  بار خدایا! مرا چنان  ردان که از پدر ومادرم بترسم، مانند ترسیدن از پادشااه 4؛السُّ
 «. کار ستم

از شدت »فرماید: می یابند؛ حضرت زهرا شکوه و عظمت پدر و مادر را تنها عارفان درمی
 5.«یمتوانم با آن حضرت سخن  وعظمت و هیبت پدرم نمی

شود که احترام به والدین ارزشمند است و جایگااه حضرت در این کالم زیبایشان متذکر می
ای و به  داری که  ویی در حضور سلطانی خودکامه ای باید احترام آنان را نگه  ونه ای دارد؛ به ویژه

                                                            

 .161، ص ترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی1
 .2۴2، صفی ظالل الصحیفه السجادیهدجواد مغنیه، . محم2
 .161، ص ترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی3
 . همان.4
 .2۴1، ص فی ظالل الصحیفه السجادیه. محمدجواد مغنیه، 5
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حضاور کنی و مراقب اعمالت هساتی، در همان شیوه که نزد سلطان مؤدب و با احترام رفتار می
  1والدین نیز بایستی چنین باشی.

 ذاشاتند و بادان توصایه  بر این اساس بود که برز ان دیان هماوارده باه والادین احتارام می
حتی در راه رفاتن.  به والدین خویش کمال احترام را داشتند، الله خوئی آیت چنانکهکردند؛  می

آمدند، با وجود مقامی که داشاتند وقتی که ایشان برای دیدن طالب از نجف به مدرسه فیضیه قم 
 2جلوی در ایستادند تا ابتدا پدرشان که یک روحانی ساده بود، داخل شود.

الله فیض کاشانی دستورالعمل سلوک عرفانی خواست. ایشاان هام  نقل شده جوانی از آیت 
ای به دست  هنشینی را به او آموزش داد و این برنامه چند بار تکرار شد؛ اما جوان، نتیج برنامه چله

رفتاارت باا پادر و ماادر »الله فیض که از این اتفاق متعجب بود، از جوان پرسید:  آورد. آیت نمی
هاا  آلود باه آن شوم و نگاه خشم  اهی از رفتارهایشان ناراحت می»او پاس  داد: « چگونه است؟

آلودت  ماین دانشمند بزرگ شیعه از شنیدن این سخن ناراحت شد و  فت: نگااه خشا«. کنم می
به پدر و مادرت، توفیو طاعت را از تو  رفته است؛ زیرا یکی از حقوق والدین بر فرزند، خشوع و 

دارند. در نتیجاه، خضاوع و فروتنای  ها به تو ظلمی روا می ها در زمانی است که آن خضوع به آن
که مسیر طاعت را شود، بل احترامی به والدین می تنها مانع از بی کار درمانی دیگری است که نه راه

 3کند. نیز هموار می
 . اطاعت از والدین4

باشاند،  ترین افراد در زند ی هار انساانی می سوزترین و خیرخواه جا که پدر و مادر، دل از آن
کنند. بنابراین فرزند بایستی قاعدتا او را به سمت خیر و صالح، پیشرفت و سربلندی راهنمایی می

بردارشاان باشاد، تاا اساباب  نظر رفتن رضای خدا، مطیاع و فرمان با تفکر در اوامر والدین و در
 خشنودی آنان و خدای متعال را فراهم کند.

هر فرزندی است و عدم فرماانبرداری  اطاعت از والدین در جهت جلب رضای خدا، وظیفه
ِ: »دارد عرضه میدر این باره  از ایشان موجب خشم و غضب الهی است.  امام سجاد ال  ع  اج  و 

اناِنِط س  و  ِةِال  د   َ ِر  نیِِمن  ي  ِلع  رَّ  َ یِِبِهماِا  ِِبرِّ ِو  یَّ تیِِلواِلد  ام را در حاو آناان،  اطاعت و نیکوکااری 4؛اع 
                                                            

 .161، ص ترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی1
2. https://article.tebyan.net/240171 
3. https://www.tasnimnews.com/fa/news/2369118 

 .161، صترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی4
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 «.تر کن آلوده شیرین برایم از خواب در چشم خواب

شاید پرسیده شود که جلب رضایت والدین، تا چه حد و تا کجا لزم است. ممکان  اینجادر 
ه باید به طور نامحدود در جهت تأمین رضایت والدین عمل کرد، اّما این امر است به نظر برسد ک

 تا جایی جایز است که اطاعت از والدین، تضاّدی با اطاعت خداوند نداشته باشد. 
 . خدمت به والدین5

شود؛ اما نوع خدمت، بسیار اهمیت دارد. خدمت به خلو خدا از خدمت به والدین آغاز می
 شود. ها پرداخته می به آن اینجاعمل باارزش، مشروط به شروطی است که در انجام دادن این 

 شرایط خدمت به والدین

تارین  . خدمت به والدین باید با رغبت و حداکثر تواضع صورت  یرد؛ چارا کاه وجاود کم1
شود، به طوری کاه خاود را  اکراه و نارضایتی در چهره یا عمل فرزند، سبب آزرده شدن ایشان می

پندارند. به این ترتیاب، یاا از خادمات او شارمنده و سار و باعث رنج و مشقت فرزند می سربار
خواهند و ایان، خادمتی شوند، یا آزرده خاطر  شته، دیگر از او خدمت و کمکی نمیافکنده می

 نیست که خداوند به آن امر نموده است.

: دارد مایعرضاه . شرط دیگر خدمت به والدین، کوچاک شامردن ایان خادمات اسات. 2
ْستَ »
َ
ُهَما بِ کْ أ ْسَتِقلَّ ِبر   ،َو ِاْن َقلَّ  یِثَر ِبرَّ

َ
خدایا! چنان کن که نیکای آن دو را  1؛ِبِهَما َو ِاْن َکُثَر  یَو أ

ها انادک ببیانم، ا ار چاه  در حو خود بسیار ببینم، ا ر چه اندک باشد و نیکی خود را در حو آن
 2«.بسیار باشد

های فرزندان  پدر و مادر ا ر چه کم باشد و کم شمردن نیکی های غرض از زیاد شمردن نیکی
های پدر و مادر است تا رغبت فرزند باه محبات و به آن دو  رچه زیاد باشد، بزرگ شمردن نیکی

جا آوردن حقوقشان کوتاهی نکناد، تاالش  اطاعت از آن دو فزون شود، در شکر زاری آن دو و به
 اه که آن را کم بشمرد و اکتفا نکند به کمی محبت و طاعت  نکند در زیاد نمودن نیکی به آن دو، آ

 3و نیکی،  رچه فی النفسه زیاد باشد.
ْستَ »
َ
ُهَما بِ کْ أ ْسَتِقلَّ ِبر   یِثَر ِبرَّ

َ
؛ یعنی نیکی فرزند در حو پادر و ِبِهَما َو ِاْن َکُثَر  یَو ِاْن َقلَّ َو أ

                                                            

 . همان.1
 .393، ص 2، ج شهود و شناختحسن ممدوحی کرمانشاهی، . 2
 . 61، ص ۴، ج ریاض السالکینخان مدنی،  . علی3
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باشد و نیکی پدر و مادر در حو فرزناد  مادر، در چشم و دل، کم و اندک جلوه کند هر چند فزون
در چشم و دل فرزند، ارجمند، بزرگ و فزون آید، هر چند ناچیز باشد و این سخنان از سر فروتنی 

    1نیست بلکه از روی ایمان و عزت و عظمت نفس و شعور پویا به مسئولیت تکلیف است.
 پردازیم: می ها، شهید سلیمانی به ذکر یک خاطره از سردار دل اینجادر 

برد حمام، بعدش خودش  رسید، حاج حسن، پدرش را می هر اه شهید سلیمانی از راه که می
کارد و  اش را نوازش می های چروکیده نشست کنار بابا دستش شست. می های پدرش را می لباس

 ذاشات کاف  هایش را می آورد و موقع پوشاندن جوراب لب رفت جورابش را می بوسید. می می
معطلای خاودش را رسااند  مادرش در بیمارستان بستری بود. از سوریه کاه آماد بی .رشپای پد

بیمارستان. همین که آمد توی اتاق، از همه خواست بیرون بروند حتی برادر و خواهرهایش. وقتی 
کشید روی پاهای خسته مادر. حال که صاورتش  با مادرش تنها شد، پتو را کنار زد. دستش را می

 2داد. های چشمش پای مادر را شستشو می د کف پای مادر، اشکرا  ذاشته بو

   گزاری از والدین . سپاس6

آن تأکید دارناد. در  نعمت، مبتنی بر فطرت و عقالنیت است که خردورزان بر یسپاس از ول 
 یر و قادردانکر پرورد ار، تشاکدارد و بعد از ش ییگاه والین، جایاز والد ی زار قرآن نیز سپاس

 رفته است: قرار  
لی ِع  نا  ه  ُهِو  مُّ

ُ
ُهِأ ت  ل  م  ِهِح  ی  ِِبواِلد  سان  ن  ِ

اِاْل  ن  ي  صَّ ِو  ِِفصاُلُهِف ِِو  ٍنِو  ه  ِلا ِِو  ُكر  ِنِاش 
 
ِنِأ ي  ِِِعام  و 

صير م  ِِإل  َِّال  ك  ی  م، ماادرش باه او یردکاو انسان را درباره پدر و مادرش سفارش  3؛ِلواِلد 
اش  داد  و بااز  ارفتن سستی ]به او دست مای   سستی به روی هکحامله شد ]در حالی 

 زاری  ه برای من و پدر و مادرت سپاسک   میردکر  در دو سال است ]و سفارش ی]از ش
 .  نک

 د: وی جا که می کند؛ آن برای والدین طلب خیر وبرکت می بر همین اساس، امام سجاد

«ِ اِع  ُهم  ِثب 
 
ِأ ِت ،ِو  ِبي  ر  اِت  ُهم  ِل  ُكر  ِاش  ُهمَّ ِرياللَّ اُهِِمنِّ ِِف ِِصغ  ِفظ  اِح  اِم  ُهم  ِل  ظ  ف  ِاح  ِت ،ِو  ِرم  ك  یِت  باار 4؛ل 

ی از مان کودکادر  آنچاهام پااداش ده، و  ا! آنان را به پرورش من جزا ده، و در  رامی داشاتنیخدا
                                                            

 .2۴2، صفی ظالل الصحیفه السجادیه. محمدجواد مغنیه، 1
 http://www.boreshha.ir. احترام عاشقانه به پدر و مادر در سیره شهید قاسم سلیمانی:  2
 .1۴. لقمان: 3
 .161، صترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی4
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 «.دار ها نگاه اند، برای آن داری نموده نگه
نیست، جازا باده تاو آناان را در  کند که مرا قدرت جزا دادن ایشان بیان می اینجاحضرت در 

یکای  2دهد کمی طاعت را به زیادی  واب.خداوند را شاکر است که جزا می 1عوض تربیت من.
از اسمای خداوند تبارک و تعالی، شکور است که اعمال کام بناد ان نازد او زیااد اسات؛ پاس 

 ها جزا را.  کند برای آنمضاعف می
ماارد م ومم اات ورو واتاسااتماا ا



تجارتاساتما ام  توقو  تتن،قو 


د دلانديشااتتااوناان ن اارتاسااتماا ا


يکنگرهتوبتازه دوج رتاستما ا


فر غمبرتوزه خوبوبدامپرکس شت


استخدابرغب شاتهزي پرمتون رد


اا دو همااتاراار وجااودمزوجااودتااوب 


3بتخدابودمانازپ تاوباودتاوباود


 مودبانه سخن گفتن با والدین. 7

یکی از نمودهای  فتاری احسان به والدین، رعایت ادب در صحبت کاردن باا آناان اسات. 
 4...؛َفال َتُقْل َلُهما ُأفٍّ َو ال َتْنَهْرُهما َو ُقْل َلُهما َقْواًل َكريما»... فرماید:  خداوند متعال در قرآن می

بر این اساس؛ اماام «. ها بگو... ده و بزر وارانه به آنیسنج ف ویاد مزن! و  فتار لطیها فر ... بر آن
کناد کاه ادب صحیفه سجادیه از خداوند متعال درخواست می2۴در فرازی از دعای  سجاد

ااِ» فتار با والدین را نصیب او کند:  ُهم  ِل  ِلان 
 
ِأ ِما ،ِو  َل  ااِک  ُهم  ِل  ِطاب 

 
ِأ ِت ،ِو  او  ااِص  ُهم  ِل  ض  فِّ ِخ  ُهمَّ اللَّ

ِتِ ِریك   «.ند، و خویم را نرم نمایشان آهسته، و سخنم را خوشایم را در برابر ایا! صدایبار خدا 5؛ ع 
خدایا! مرا توفیو بده به رعایت ادب با آن دو )پدر و مادر(، تا آن زمان که آنان را مورد خطاب 

اسات، طور که این آیین  فتگو با افراد بازرگ و باا جاالل  دهم صدایم پایین باشد، همانقرار می
هیبت پدر و بزر ی مقام و مقدار آن را حفظ کنم که همانا بالبردن صدا هنگاام  فتگاو از قاانون 

باشاد، مخصوصاا در حاو ادب خارج است و نشان دهنده کاوچکی و حقاارت مخاطاب مای
 6والدین.

                                                            

 .3۷6، ص شرح صحیفه. مدرسی چهاردهی، 1
 .63، ص ریاض السالکینخان مدنی،  . علی2

3. https://btid.org/fa/book/94320 
 .23. اسرا: 4
 .161، صترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی5
 .61، ص ریاض السالکینخان مدنی،  . علی6
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 . گذشت از خطای والدین8

ِ»د:  ویمی امام سجاد ِفيِهِِمن  یَّ ل  فاِع  ر  س  ِماِا  ِو  ُهمَّ للَّ ٍل،ِا  ُهمااِِفع  ُتاُهِل  ب  ه  ِو  د  ق  ا! یباار خادا 1؛ف 
 «.دمیاند، من آن را به آنان بخش ردهکجا رفتار  ی)پدر و مادر( درباره من ب آنچه

سؤال آن است که ا ر والدین خطایی در مقابل فرندانشاان مرتکاب شادند واکانش  اینجادر 
 فرزند چگونه باید باشد ؟

انند انجام بدهند آن است که فرزناد خاود را از راه توحیاد توترین خطایی که والدین می بزرگ
خارج و به کفر دعوت کنند. فرزند ا ر معتقد به یگانگی خداوند متعال باشاد، بار سار دوراهای 

و  سختی قرار  رفته است؛ از یک سمت، پایبندی به اعتقادات خودش و از طار  دیگار، عالقاه
انادازد. از  او را به رنج و زحمات میوا و نزاع درونی، ها. این دع محبت به والدین و اطاعت از آن

خواهد رسم بند ی و عبادت را به جا بیاورد که به طور قطاع ایان کاار موجاب آزار و  یک سو می
شود و از طر  دیگر، عالقه او به والدین خود ممکان اسات نگاذارد او خادا را اذیت والدین می

 یرد، خداوند متعال مسیر را برای وی باز راهی  قرار میعبادت کند. فرزند وقتی که بر سر این دو 
ِإْن ُتْبُدوا َخْيرًا َأْو ُتْخُفوُه َأْو َتْعُفوا َعْن ُسوٍء »فرماید: جا که می دهد؛ آنکند و دستورالعملی میمی

ا َقديرا َه كاَن َعُفوًّ د، ییانما ها  ذشات ید، و از بادیا مخفی سازیار کها را آشیکیا ر ن 2؛َفِإنَّ اللَّ
قادر بر انتقام است، عفاو و  ذشات  اینکهخداوند متعال با وجود «. خداوند بخشنده و تواناست

 «.ندک می
ناد و در مقاام ک ر میکشود، تش ه وقتی به او احسان میکسی است کانسان صالح و وارسته، 

شاد و از بخ ا ستم روا بادارد، مییند کسی به او بدی کد و ا ر ی و ر زاری، سخنان خوب میکش
 3کند. آشکار و بلند  فتن سخنان زشت به وی صر  نظر می

ها موضع  کنند، آنان نباید مثل والدین خود در مقابل آنوقتی والدین به فرزندان خود ظلم می
 بگیرند و زور بگویند و ظلم کنند.

ِ: »در نیایش آن حضرت آمده است چنانکه یَّ ل  یاِع  دَّ ع  ِماِت  ِو  ُهمَّ للَّ ِ ا  ِفيِهِِفيِهِِمن  یَّ ل  فاِع  ر  س  ِا  و  ٍلِا  و   َ

ٍلِ ِِفع  ا یاند(  اند )سخنان ناروایی  فته پدر و مادر در  فتار با من تعّدی نموده آنچها! یبار خدا 4؛ِمن 
 «.اند من آنان را بخشیدم ردهکجا رفتار  یردار درباره من بکدر 

                                                            

 .162، ص ترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی1
 .1۴9. نساء: 2
 .12۴، ص 5، ج المیزان فی التفسیر القرآن. محمدحسین طباطبائی، 3
 .162، ص ترجمه و شرح صحیفه السجادیهنقی فیض السالم،  . علی4
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هایشاان  رخی کوتاهیها خاضعانه از ب بدیل آن های بیپس واجب است که در مقابل احسان
های احتمالی کاه در سان ا ر نتوانستم حقوق بسیار آنان را تدارک کنم، از تقصیر در  ذرم و بدین

 1حو من روا داشته اند، از خداوند برایشان طلب عفو کنم.

 نتیجه گیری
قام و ای برای والدین قرار داده است و آنان با توجه به این مخداوند تبارک و تعالی جایگاه ویژه

ترین حو را بر  ردن فرزندان دارند. برای اجرای این حو و حقاوق، در مرحلاه اول  منزلت، بزرگ
ها را انجام دهایم. وقتای باه حقاوق  باید به شناخت حقوق والدین اقدام کرده، به طور شایسته آن

ل کنایم کاه ای عما ها را در رفتارمان به کار بگیاریم و باه  وناه والدین آ اهی پیدا کردیم باید آن
چناین در مقابال  رسانی آشکار شود. هم خویی در تعامالت روزمره و خدمت رفتاری و نرم خوش

ها به طرز شایسته قرار بگیریم که نه تنها در حوزه  فتار، بلکه در عمل و رفتار، احتارام والادین  آن
هیم. باا های رفتاری آنهاا، هنجاار خاصای انجاام نادها و واکنشحفظ شود و و در مقابل کنش

هاا نباشاد و موجاب  احترامای متوجاه آن ترین بی والدین خود طوری صحبت کنیم که کوچاک
 .عاق والدین نشویمخاطرشان نشود تا   یآزرد

 فهرست منابع 
 قرآن کریم

 ش.13۷9چاپ اول، تهران: نشر مرتضوی،  ،شرح صحیفه سجادیه ،چهاردهی، مدرسی .1
، قام: اول، مصاحح: مؤسساه آل البیاتچااپ  ،وسائل الشییعه ،حر عاملی، محمدبن حسن .2

 ق.1۴09، مؤسسه آل البیت

جا: چاپ  چاپ اول، بی ،ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه)سلسله شروح( ،دانشمندان قرن یازده .3
 ش.1388دانشکده باقر العلوم، 

چاپ پانجم، قام: نشار جامعاه مدرساین حاوزه  ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،طباطبایی، محمدحسین .۴
 ق.1۴1۷علمیه، 

: نشار فایض الساالم، تهارانچاپ دوم،  ،ترجمه و شرح صحیفه سجادیه ،نقی فیض السالم، علی .5
 ش.13۷6

 ق.1۴09جا: نشر دفتر اسالمی،  چاپ اول، بی ،ریاض السالکین ،خان مدنی، علی .6

 ق. 1۴23قم: ناشر دارالکتاب السالمی،  ،فی ظالل الصحیفة السجادیه ،مغنیه، محمدجواد .۷

 .ش1383چاپ چهارم، قم: بوستان کتاب،  ،شهود و شناخت ،نشاهی، حسنممدوحی کرما .8
                                                            

 .۴0۴، صشهود و شناخت. حسن ممدوحی کرمانشاهی، 1





 

 

شناسی فرماندهان شهید  روش
  دفاع مقدس در تربیت فرزند

 *االسالموالمسلمین ضرابیر حجت

 مقدمه

ها حاکم کرده  اند که خداوند متعال ما را بر سرنوشت آن و امانتی هترین هدی فرزندان ارزشمند
به سر منزل مقصود برسانیم.   ترین روش فه داریم این بار مسئولیت را با مطلوباست و ما نیز وظی

آناان، از وظاایف  یازهاایمختلف ن هایبه فرزندان در حوزه ید یو رس تیرو توجه به ترب نیاز ا
اناد. اماام  د کردهکیانی همواره به آن تأیان دیشوایه خداوند متعال در قرآن و پکن است یمهم والد

 د: یفرمارده  میکان یبا عنوان "حو الولد" ب رساله حقوقی را در فصل سجاد
ِف ِعاِجِلِ يك  ِإل  ِوُِمضاف  ُهِِمنك  ِأنَّ م  عل  أنِت  ِف  ِدك  ل  ِو  قُّ اِح  ِ...وِأمِّ اك  نَّ

 
ِهِوأ رِّ ش  يِرِهِو  نياِِبخ  الدُّ

ِ اِهِع  بِّ لایِر  اِةِع  ِل  الدِّ ِو  َِ
اُهِِمانُِحساِنِاْل د  ليت  ااِو  مِّ ِع  سؤول  ِزَِّم  او  ِج  لایِِلَّ اِةِع  عون  الم  و 

ِتِه... ه بدانی او از توست و با خوب و بدش در کن است ی...و اّما حّو فرزندت ا 1؛طاع 
ردن کت یخوب ترب: ات استبر عهده آنچه مان، تو درباره ا، منتسب به توست و بییدن

 بارداری از او ]خداوناد ردن و به فرماانکی یاو و او را به سوی خداوند عزوجل راهنما
 .  ...یمسئول هست ،ردنکاری ی

تی یم تربیز به موضوع فرزندان اشاره فرموده و مفاهیهای خود نشیایآن حضرت در دعاها و ن
 است:   ردهکن منتقل یمورد نظر اسالم را به والد

ِهای .ِِإل  ااِعیِِبِهام  ت  م  ِِ ِِلایِوِِب ِحِهم 
اَل  ص  ِِ ِِب اِدیِو 

اِءُِول  ق  ِِبب  یِّ ل  ِع  ُِمن ِّ ِو  ُهم ِّ ِِلایِِفایِاُِِالل ِّ اُدد  م 
ِ ُهم  ان  د  ب 

 
ِِلیِأ ِصح ِّ

 
ِأ ،ِو  ُهم  ِعيف  ِِلیِض  ِوِّ  َ ِ ،ِو  ُهم  ِغير  ِِلیِص  َِِّ ِر  ،ِو  اِلِهم  ِِلیِِفیِآج 

ِِزد  ،ِو  اِرِهم  م  ع 
 
أ

                                                            

 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی. پژوهشگر سبک زند ی شهیدان.*
 .622، صمن الیحضره الفقیهمحمد بن علی ابن بابویه،  .1

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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ااُِعِنياُ ِِباِهِ ِم  ِِفیِکِلِّ ِو  اِرِحِهم  و  ِِفیِج  ِو  ُفِسِهم  ن 
 
ِِفیِأ اِفِهم  ِع  ،ِو  ُهم   َ َل  خ 

 
ِأ ِو  ُهم  یان  د 

 
ِأ ِو  ِمان 

ِ ُِمِطيِعاين  اِمِعين  ِس  اء  ر  ُِبص  ِقياء  ت 
 
ِأ ارا  ر  ب 

 
ِأ ُهم  ل  ع  ِاج  .ِو  ُهم   َ ا ز  ر 

 
یِیِدیِأ ل  ِع  ِِلیِو  ِرر  د 

 
ِأ ،ِو  ِرِهم  م 

 
ِأ

ِ ِغِضااين  ُِمب  ِو  اِنااِدین  اِئکُِمع  ااد  ع 
 
ِميااِعِأ ِِلج  ،ِو  اِصااِحين  ُِمن  ااين  ِلياِئااکُِمِحِبِّ ِِْل و  ااک،ِو   1؛ل 

نمودن ایشاان بارای مان و باه  به بقای فرزندانم و به شایساتهخداوندا! بر من منت  ذار 
برخورداری مان از آنان.خداونادا! عمار آناان را بارای مان طاولنی  اردان و بار ایاام 

شان را برایم نیارو شان را برایم تربیت کن، و ناتوان شان برای من بیفزا، و خردسال زند ی
ه سالمت دار، و آنان را در جان و اعضا و شان را برایم بشان و اخالقها و دین ده، و بدن

هر کارشان که به آن اهتمام دارم عافیت بخش، و برای من و به دست من، روزی آنان را 
وسعت ده و آنان را نیکوکارانی باتقوا و صاحبان بصیرت و شانوای حاو و مطیاع خاود 

توز  کیناه  ردان و نسبت به اولیای خود عاشو و خیرخواه و نسبت به دشمنانت دشمن و
 قرار ده.

 اهمیت و ضرورت تربیت فرزند
فی دارناد، از یالکان در برابر فرزندان خود تیات به آن اشاره شده، والدیاساس آنچه در روا بر

باه نسابت ند، یو انتخاب نمایکشان نام نینند، براکها به عدالت رفتار  د در مورد آنیه باک جمله آن
ت یاهاا را ترب ح آنیهاای درسات وصاحشته باشند، به روشها اهتمام دا نی و اخالقی آنیامور د

اندوزی قرار دهند و  ر دانشیاموزند، فرزند را در مسینموده آداب اجتماعی و معاشرت با مردم را ب
های مختلف ماورد اهتماام نهیت فرزندان در زمیو کنند. توجه به مسئله تربین مهم تشویاو را به ا

م باه کایداوناد متعاال در قارآن در قالاب پنادهای لقماان حن اسالم است؛ از این روخیویژه د
 َی  َيا ُبنَ »ری در برابر فرزندان، جلب کرده است: یپذتیها را به مفهوم مسئولفرزندش، توجه انسان

اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن َأِقِم  ُمورِ َعْزِم  اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلی َما َأَصاَبَك ِإَن  َذِلَك ِمْن الَص  پسرم!  2؛اْْلُ
رساد، شاکیبا  نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که باه تاو میو  نماز را برپادار و امر به معرو 

 «. باش که این از کارهای مهّم است
ره عملای یهاا و سا هیم، توصایرکاهاای قارآن دادن آماوزه قارار اریاقادر باا مع دان  رانیشه
ه کا 3ایال مطهرنیاد خلیاناد. شاهزندان توجه جدی داشاتهت و حقوق فری، به تربنیمعصوم

                                                            

 ،ترجمه حسین انصاریان.25، دعایجادیهصحیفه س ،. علی بن الحسین امام چهارم1
 .1۷ لقمان: . 2
 .المهدی33. فرمانده طرح و عملیات لشکر3
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رد، وقتای فاصاله کدان نبرد و مشغله جنگ و جهاد، ارتباط او را با فرزندانش قطع نیحضور در م
ناد تاا ضامن کتی خود را ارسال مایینگاری توقعات تربشود، با نامهاد مییمالقات با فرزندش ز

 د:ی و شان خطاب به فرزند خود مییز ادا کند. ایرا ن حو او ت فرزند،ینشان دادن اهتمام به ترب
 ه با تمام وجودم دوستت دارم و تو را انساانی آزاده و بازرگکزم، سجاد جان، یفرزند عز

ه کانادیش ید  شتی، با خاود بیاری دچار شک و تردکنم. فرزندم، هر اه در انجام یب می
ن صاورت یه در اکر؟ یا خیرد ی یا شرم تو را فرا میارا انجام دهی، ترس کن را آشیا ر ا

ه مسلمًا عادم انجاام آن ضاروری و کد نباشد یر و مفیک عمل خین امر ین است اکمم
ا یامقاام  یاکن اسات باعاث حاذ  تاو از کار ولو ممکن یدی ایلزم است. اما ا ر د

شابرد اماور انقاالب ضاروری یه انجاام آن را بارای پکااری است کت شود، اما یمسئول
ر پا مگاذار و باه یات را زیرت و جوانمردین و غرور خودت و غکن اقدام ، به آیدان یم

   1گران مشو.یای فانی تابع هوا و هوس دیخاطر دن
ن جامعاه اماروز را در یر والادیت فرزندان، مسایدان در تربیشه کره و سلویری از سیالگو   

ت فرزنادان، یار تربناد. شاهدا دکیت هموار میدن به سعادت و موفقیبه فرزندان برای رس کمک
ک باودن زماان یگر، نزدیاند. از سوی د های مورد نظر اسالم را مورد توجه قرار داده اصول و روش

 ند. ک تر می شیر آن را بیری و تأ یهای الگو  نهیهای امروزی، زم زند ی آنان به زند ی

 های تربیت فرزند راه
 کنیم:  ن اشاره میهای تعلیم و تربیت فرزندا در این جا به مواردی از راه

 الف( انتخاب نام نیکو

امبر یو برای آنان است. پیک ذاری و انتخاب نام ن ن در برابر فرزندان، نامیی از وظایف والدیک
ُهِ» د:یفرما می اسالم ب  ِأد  ن  سِّ ُهِوُِیح  ِاسم  ن  سِّ یِالواِلِدِأنُِیح  ِدِعل  ل  ِالو  قُّ از حقوق فرزناد بار  2؛ح 

 د:یفرما ز میین یامام عل«. نندکو ادب یکو بر او بگذارند و او را نیکن ه نامکن است ینش ایوالد
«ِ ُهِالقرآن  م  لِّ ُهِوُِیع  ب  ِأد  ن  سِّ ُهِوُِیح  ِاسم  ن  سِّ یِالواِلِدِأنُِیح  ِدِعل  ل  ِالو  قُّ ن اسات یاحّو فرزند بر پدر ا 3؛ح 
 «. ند و بدو قرآن آموزدکت یو تربیکو بر او  ذارد، او را نیکه نام نک

                                                            

 .63ص ،دوقلوهای جنگرضا آبیار،  .1
 .۴1۷، ص16ج ،کنزالعمال فی سنن األقوال واألفعالالدین متقی هندی،  . علی بن حسام2
 .5۴6)للصبحی صالح(، ص نهج البالغه . محمد بن حسین شریف الرضی،3
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نای و اساالمی از آداب زناد ی ین دی ذاری فرزندان بر اسااس ماوازان توجه به نامین میا در
هاسات، از  ه هم نام آنکو توجه به آ ار وجود فرزندی  تیدان بوده است. توسل به اهل بیشه
در مورد  1همسر شهید عبدالمهدی مغفوریدان است. یارهای انتخاب فرزند، در زند ی شهیمع

  وید: می ویژه حضرت زهرا و به بیت به اهل ارادت این شهید
کارد. یاک روز باا حااجی و  هایش را  ام می بردیم، کفش هر وقت دخترم را بیرون می

هاای دخترماان  رفتیم که در میان راه متوجه شادم کاه کفش ها به مسجد جامع می بچه
برهناه باه بابا! ا ر باا پاای »نیست و از پایش افتاده است. دخترم به حاج مهدی  فت: 

وقتی حاجی دخترمان را بغل کارد، باه او  فاتم: «. شود مسجد بیایم، پاهایم خونی می
هایش مواظبات کناد. هار وقات  یه کم این بچه را دعوا کن. بهش بگو بیشتر از کفش»

توانم دعوایش کانم؛ چاون  من نمی» فت: «. کند هایش را  م می آییم، کفش بیرون می
 2«.است اسمش، نام مبارک حضرت فاطمه

الرضا" عالقه خاصی داشته و نام پسر خود را رضا  عیاسریف"یر شرکبه ذ 3د محمد آرمانیشه
د به دلیل ید و شهیآ ا میینی به دنیام عاشورای حسیدر ا 5نیالد نید مهدی زیدختر شه 4 ذارد. می

السات" باه روی دختارش یه لکابار، ناام ماادر آن حضارت را کعالقه فراوان به "حضرت علی ا
 6 ذارد. یم

 یب( محبت و مهرورز 

ت فرزنادان صاالح، مهرباانی باا فرزنادان اسات. یام و تربیهای مؤ ر در تعلاگر روشیاز د
د و باا آناان مهرباان یاان و فرزندان خود را دوسات بدارکودک» د:یفرما یباره منیدر ا امبریپ

 د:یافرمایگاری در ماورد مهرباانی و محبات باه فرزنادان مایت دیآن حضرت در روا 7«.دیباش
س فرزنادش را شااد کساد و هارینو واب می کیس فرزند خود را ببوسد، خداوند برای او کهر»
امات یاموزد، در روز قیاس باه او قارآن بکناد و هارکیامات او را شااد مایند، خداوند در روز قک

                                                            

 . ارالله ۴1. فرمانده  ردان لشکر 1
 .28؛ ص ها کوچه پروانه. اصغر فکوری؛ 2
  ارالله.۴1. فرمانده  ردان مهندسی لشکر3
 .2۴۷، صهمسفر شقایق. مرتضی سرهنگی،4
 .طالب لی بن ابی 1۷. فرمانده لشکر 5
 .3، صتو که آن باال نشستی. احمد جبل عاملی، 6
 .۷080، ص1۴،جسائل الشیعهو. محمد بن حسن حر عاملی، 7
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ان یه از درخشاش آن صاورت بهشاتکاشاود یشود و دو جاماه بار آن پوشاانده ما می فراخوانده
 د:ی ویدر مورد  محبت  به فرزندانش م 2الهدوزکوسف ید یهمسر شه 1.«درخشد یم

آمد، اماا یمتر به خانه مکارها، کس بودن سپاه و حجم یوسف بخاطر تازه تأسیه کنیبا ا
نشست  یم ،آمدید ی و توجه به من و فرزندانم هم غافل نبود.هر وقت به خانه میاز رس

روز نشست برای حاماد  یکدوست داشت.  لیین خیحامد ماش رد.کیبا حامد بازی م
و یاهای دقارتش را با اندازه ن باربرییل ماشکک مقوا شیروی  رد.کن درست یماش یک

هاا را باه هام چساپاند. چهاار تاا از هکارد و تکاچای یرد. بعد هم دورش را قکنقاشی 
شد و  می ش  ذاشت.  اهی هم دولیهاهای اسباب بازی حامد را هم جای چرخ چرخ
ا سرسره پاارک. ین سرسره من بهتره ین، ببکا پشت من سرسره بازی ی فت ب امد میبه ح

حاماد  اینکاهنشسات و بارای  هاا هام ماید. بعضی وقاتیخندیحامد هم حسابی م
رد. او مؤسس و فرمانده سپاه پاسداران بود؛ اما کیارتون تماشا مکخوشحال بشود، با او 

 3. ذاشت و غافل نبود یها وقت مح بچهیت و تفریشه برای تربیهم
 د:ی ویشان مشان با فرزندانیدر مورد رفتار ا 4ثمیید حجت السالم عبدالله میهمسر شه

ه کادی به پدرش داشت، باه طاوری ین عالقه و وابستگی شدیفرزند دوم ما محمدحس
د یشد. اماا شاهردن و آرام نمیکهیرد به  رکخواست از او جدا شود شروع می هر اه می

ار داشات، بچاه را بغال کرش هم شده بود و معمول ید اینکهلی از افراد با ی  خخالبه
ش یبارد، بارا رون مییاای او را بقهیرفت.  اهی چند دق رفت، نمییرد و تا آرام نمکمی

رت شاده و معطال شادی؛ یک روز به او  فتم: شما دی شت. د و بر مییخرزی مییچ
گار یال نادارد، خداوناد جاای دکن  فت: اشنم. در جواب مکن را آرام مییخودم حس

  5ند.کیجبران م

 های تربیتیج( مطالعه کتاب

تای اسات. یهاای تربتابکت فرزندان، مطالعه یدان درباره تربیتی شهیهای تربگر جلوهیاز د
ت اسات. یادان باه تربیتی خود نشان دهنده توجاه شاهیهای تربوهیافت شیتاب و درکاهتمام به 

                                                            

 .۷082. همان، ص1
 . قائم مقام کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.2
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 د:ی ویمی مید احمد رحیس ترکد دیهمسر شه
تای پرداخات. قبال از تولاد بچاه هام یهاای تربتابکم به مطالعه یدار شداز وقتی بچه

های متناسب باا تابکرد. وقتی هم بچه متولد شد، کیخواند و دعا میها نماز مساعت
  1نم.که مطالعه کرد کیه میخواند و به من هم توصیسن و سال بچه را م

 تربیت و متعلی د( نظارت بر

آماوزی و هاا باه علام دان، نظاارت و توجاه آنیتی شاهیهای تربوهین شیتر گر از مهمیی دیک
هاای ناهین مسائله، زمیان باه ایتوجهی و عدم نظارت والداندوزی فرزندان بوده است. بی دانش

ی نین الگوهای عیآورد. پدر و مادر اولیسب علم و دانش را فراهم مکسستی و تنبلی فرزندان در 
رد که ا ر عملکار است یک  الگوی اجتماعی تمام عیند. پدر برای فرزند یآیفرزندان به حساب م

زان اهتماام یاد بساازد. میاامل و مفکت یک شخصیتواند از فرزند یخوبی از خود نشان دهد، م
زند نده روشنی را برای فرزند رقم مییل علم و توجه به برنامه درسی، آیژه پدر به تحصیو ن بهیوالد

دربااره  رم اساالمکاناد. رساول مکح و استوار آماده ماییهای صحو او را برای برداشتن  ام
اِسِ» د:یفرماید ی به اعضای خانواده میضرورت توجه و رس لنَّ یِا  ل  ُهِع  لَّ یِک  ق  ل 

 
ِأ ن  ِم  ُعون  ل  ِم  ُعون  ل  م 

ُعوُلِ ِی  ن  ِم  ع  يَّ ِض  ن  ِم  ُعون  ل  ِم  ُعون  ل  ه امور زناد ی خاود را بار کسی کاست  ملعون است، ملعون 2؛م 
«. نادکوتاهی که درباره افراد خانواده خود کسی کند! ملعون است، ملعون است کفیدوش مردم ب

ت فرزندان خود حساس بود. فرزند یه داشت، درباره تربکای با همه مشغله  3یرازیاد شید صیشه
 د:ی ویشان میا

ها مشورت  ط بودند و در مورد مسائل ما با آنتی در ارتبایارشناسان تربکپدرم همواره با 
ت کان بودند و در جلسات هم شریا و مربیشان از اعضای  ابت انجمن اولیردند. اک می

هاا شاب اینکهتی هم در برنامه مطالعاتی پدرم بود. با یهای تربتابکردند. مطالعه کیم
د ی یت درسی ما رسی شتند، اما با همان حال خستگی به وضعر وقت به خانه بر میید

  4ردندکمی
                                                            

 .1۴8، صافالکیان. خدیجه ابول اول، 1
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   25   فرماندهان شهید دفاع مقدس در تربیت فرزند یشناس روش

 

 د:ی وفرزند این شهید در جایی دیگر می
 رفتند و در مورد اوضاع یر مدرسه تماس میاتی  اهی با مدیپدرم از همان مناطو عمل

 رفتناد، از مان  پرسی تمااس میردند. هر اه به خانه برای احوالکیدرسی من سؤال م
ها و اشتباهات شان بخوانم و  اهی هم غلطیااضی را برینات ریخواستند تا مثاًل تمر می

 1 رفتند. مرا می
آماد،  ه هر وقت به مرخصی میکآمده است  2ین برونسید عبدالحسیره خانواد ی شهیدر س

کارد و هام ساراد مدرساه   یاری می پرسید؛ هام از خودشاان پی ت درسی فرزندان مییاز وضع
 د:ی وید میرفت. فرزند شه می

آموزان را های دانشته  فته بود و داشت ورقهیکه بودم. معلم دالس نشستکروز سر  کی
الس زده شد. بعد از تعار  معلم، درب باز شاد. قلابم کرد. نا هان درب ک ح مییصح

تاه یکزد. پدرم بود. حال من هم خوشحال بودم و هم بابت دیرون میام بنهیداشت از س
ند.پادرم کامروز را با پدرم مطارح ند آقای معلم موضوع نمره که نکدم یترس فم مییضع

ت درسای مان و یای به وضعرد. معلم هم اشارهکپرسی الس شد و با همه احوالکوارد 
ادی داشت فراماوش یهای زه درسکرد. نگاه پرجذبه پدرم را کته یکف دیالبته نمره ضع

 3«.ها بابت حضور پدرم در مدرسه سرم را بال  رفتمنم. آن روز جلوی بچهک نمی

 منابعهرست ف
 قرآن کریم

 ش.1399، چاپ دوم، قم: مطا  عشو، دو قلوهای جنگآبیار، رضا،  .1

، چااپ دوم، قام: یبرغفاارکو علای ایا،تحقهیحضره الفقیالمن ، یه، محمد بن علیابن بابو .2
 ش.1363ه قم، ین حوزه علمیجامعه مدرس

 ش.1381، مشهد: کنگره شهدای استان خراسان، افالکیانابولول، خدیجه،  .3
 ش.138۷، تهران: نشر شاهد،امیردالورانبارداران، امیرحسین،  .۴

 ش.1383ت فتح، ی،چاپ اول، تهران: رواه آن باال نشستیکتو جبل عاملی، احمد،  .5

 ق.1۴1۴، تیالب، چاپ دوم، قم:مؤسسه آلعهیوسائل الش، محمد بن حسن، یحر عامل .6
                                                            

 .11(، ص10)شافالکیان زمین. محمدحسین عباس ولدی، 1
 .. فرمانده تیپ امام سجاد2
 .69، صهای نرم کوشکخاک. سعید عاکف، 3
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 ش.1383، چاپ دوم، تهران: شاهد، د بهشتییره شهیس، ی، غالمعلییرجا .۷
 ش.13۷8 ار الله،  ۴1، کرمان: لشکر همسفر شقایقسرهنگی، مرتضی،  .8

، تصحیح صابحی صاالح، قام: انتشاارات نهج البالغهشریف الرضی، محمد بن الحسین،  .9
 ق. 1۴1۴، چاپ اّول،  هجرت

 ش.138۴ت فتح، ی(، چاپ دوم، تهران: روا8)مه پنهان ماهین، زهره، یعتیشر .10
 ش.1390، مشهد: ملک اعظم،کخاکهای نرم کوش عاکف، سعید، .11

 ش.138۴(، چاپ اول، تهران: شاهد، 10)نیان زمکیافالن، یعباس ولدی، محمدحس .12
: دفتار نشار الهاادی،  ، چاپ اول، قمةیفة السجادیالصح،  ن، امام چهارمیعلی بن الحس .13

  ش. 13۷6
 ش.138۷ ار الله، ۴1، کرمان: انتشارات لشکر ها کوچه پروانهفکوری،اصغر، .1۴
، بیاروت: دارالکتباه کنزالعمال فی سنن االقوال واالفعالی، علی بن حسام الدین، هندمتقی .15

 ق.1۴19العلمیه،

، اصافهان: کنگاره بزر داشات چهیل روز دیگیرمعرک نژاد، مهرالسادات و غفاری، شابنم،  .16
 ش.1382سرداران استان اصفهان،



 

 

 وظایف والدین در تربیت معنوی فرزند

*انصر معلی ضر والمسلمین االسالمحجت

**اعظمنو م

 مقدمه
های زند ی اجتماعی، تربیت فرزندان است؛ زیرا ایجاد خانواده متعادل، به این  یکی از بایسته

است. پیش های والدین بوده امر بستگی دارد. از این رو، تعلیم وتربیت فرزندان، همواره از دغدغه
ین آرزویی که در دل داری، چیسات؟ تر که سقراط را محاکمه کنند، از وی پرسیدند: بزرگ  از آن

است که به بالترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند ترین آرزوی من، این گ بزر»پاس  داد: 
های زند ی خود را  ای دوستان! چرا با این حرص و ولع، بهترین و عزیزترین سال به مردم بگویم:

 ونه که بایاد و شااید، در تعلایم و  ه آن ذرانید؛ در حالی ک آوری  روت و سیم و طال می به جمع
هاا بااقی بگذاریاد، همات  تان کاه مجباور خواهیاد شاد  اروت خاود را بارای آن تربیت اطفال

  1«. مارید؟ نمی
ای دارد، زیارا زمیناه قارب الهای و تکامال  در این میان تربیت معنوی فرزندان اهمیت ویاژه

  2اند.های بهشتو  لی از  لکند؛ فرزندانی که عطیه الهی  فرزندان را فراهم می
  درباره تربیت فرزند چنین فرموده است: امام سجاد

ه بادانی او از توسات و در نیاک و باد زناد ی و خیار و کحّو فرزندت بر تو این است 
ه در حوزه سرپرستی وی، مسئول ادب و تربیت کشرش، وابسته به تو است و آ اه باشی 

نای و در اطاعات از کرا به پرورد اارش راهنماایی ه او کسالم او هستی و وظیفه داری 
                                                            

 نویسنده و پژوهشگر. *
 .کارشناس ارشد رشته تفسیر، پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده جامع الزهرا**
 .303-302، ص سیمای خانواده در اسالم. جمعی از نویسند ان، 1
اِلُح : »۴، ص 6 ، جالکافیمحمد بن یقوب کلینی،  . 2 ْیَحاَنٌة ِمْن   اْلَوَلُد الصَّ َیاِحیِن   َر ِة   َر  «.اْلَجنَّ

 )ویژه خانواده( تخصصی مبلغانفصلنامه علمی ـ 

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 1.اش نمایی های الهی یاری فرمان

 های تربیت فرزندان راه 
 شود:ها اشاره میهای متعدد وجود دارد که در اینجا به برخی از آنبرای تربیت فرزندان راه

 . انتخاب همسر شایسته 1

ند آمده، توجه به همسار زینی اسات؛ های مهمی که در اسالم درباره تربیت فرزیکی از نکته
فردی که در آستانه ازدواج قرار دارد، به این نکته بیندیشد همسرش مادر یا پدر فرزندی است کاه 

ها پرورش یاباد و خصوصایات اخالقای و اعتقاادات او نقاش مهمای در  قرار است در دامان آن
توجه به امور دنیاوی مانناد  فرزندان آینده خواهد داشت. امروزه یکی از مشکالت جامعه تربیت

ایمان در انتخاب همسار اسات؛  توجهی به اخالق و  زیبایی، تحصیالت و شرایط اقتصادی و بی
باه فرزنادان ا  چه مثبت و چاه منفایا  ها و روحیات و اخالقیات پدر و مادر در حالی که ارزش

سزایی در تربیت کاودک شود. از این رو طهارت والدین حتی قبل از تولد فرزند نقش به منتقل می
عوامال مهام پارورش تربیات حضارت، طهاارت  از حسایندارد؛ چنانکه در زیاارت اماام

 است: خانواد ی بیان شده
ِِف  ُِنورا  ُِکن    ك  نَّ

 
ُدِأ ه  ش 

 
ِأ َِ

َل  ام ِِِاْل  ص  ِةِل  ار  هَّ ُمط  اِمِال  ح  ِاْل  ر  ِةِو  اِمخ  اُةِِالشَّ اِهِليَّ ج  ِال  اك  س  جِّ ُتن 
ِ اِو  اِسه  ج  ن 

 
اِِبأ اِبه  اِتِِثي  ِهمَّ ل  ُِمد  ِِمن  ك  ِبس  ل  ِت  م  دهم که تاو ناوری باودی در   واهی می 2؛ل 

ات نکارد  هایش، آلوده های پاکیزه، جاهلیت با ناپاکی های با رفعت و رحم صلب
 های تیره و تارش به تو نپوشاند.  و از جامه

ُنِ»فرماید:  می یامام عل ِقُِِِحس  َل  اُنِِِاْل  خ  ه  ِمُِِِبر  ر  اِقِِِک  ر   یکل پاای، دلیاخالق یایسجا 3؛اْل  ع 
 «.شه خانواد ی استیلت ریورا ت و فض

 . انتخاب نام نیکو 2

ای  یاباد و وسایله نام کودک از اولین نکاتی است که در فهم لطیف و حسااس کاودک راه می
هاای نیکاو  برای توجه به شخصیت طفل خواهدبود. در روایات وارد شده کاه بارای فرزنادان نام

اخالقای ها آن است که نشانه بند ی پرورد ار و یادآور فضایل و مکارم انتخاب کنید و بهترین نام

                                                            

 .263، صتحف العقولبه حرانی، . حسن بن علی ابن شع1
 .230، صکامل الزیارات. جعفر بن محمد ابن قولویه، 2
 .3۴6، ص غرر الحکم و درر الکلم،  . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی3
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ن»فرمود:  باشد. امام کاظم س  ٍمِح  ُهِِباس  ي  مِّ ُِیس  ن 
 
ُهِأ د  ل  ُجُلِو  ِالرَّ رُّ ب  اِی  ُلِم  وَّ

 
ی انسان یکن نینخست 1؛ أ

  .«دینکو انتخاب یکای فرزندانتان نام ننهد. بر ه به او میکی است یویکبا و نیبه فرزندش نام ز
  وید:   ذاری فرزندشان میهمسر شهید مصطفی طالبی در خصوص نام

ماان را  چند روزی بود برای معالجه او را به آلمان فرساتاده بودناد. آن زماان فرزناد دوم
ه کاهایی  سی به غیر از مصطفی اطالعی نداشت. در نامهکماهگی باردار بودم. تا هفت

ها از مان  ی از ناماهکاپرساید. در یفرستاد، دائمًا احوال من و فرزندمان را مای یم میبرا
ه ا ر فرزندمان پسر شد، نام او را علای و ا ار دختار شاد ناام او را محیاا کبود خواسته

حياِمحمٍدِوِ» لمه محیا را از این فراز زیارت عاشورا کهکبگذارم.  ِم  حيای  لِم  ِاجع  اللُهم 
ِمحمٍدِوِآِلِمحمدآِلِمحمٍدِوِم ِ مات  در آن  اینکاهباودیم. ردهکابا هم انتخاب « ماتیِم 

  2آیند بود.رد، برایم خوشک میقدر احساس مسئولیتشرایط جسمی و از آن فاصله، این

 اسالمیهای  . اجرای سنت3

اسالم برای فرزند آوری توجه جدی شود، مانند توجه باه های  عالوه بر ورا ت، باید به توصیه
ها ممکن است تاأ یر  ان و مکان انعقاد نطفه و تأ یر لقمه حالل در سرنوشت فرزند. این توصیهزم

 نا وار جسمی یا روحی بر فرزند به جا بگذارد:
علااموحتمااتزاياادازللمااتحااالل



3عشااوو قااتاياادازللمااتحااالل


تواناد بار  کاه میهای مادر در دوران بارداری نیز از جمله امور مادی و معنوی اسات  مراقبت
ودک و  ارایش باه معنویات و کاساازی  فرزند تأ یر بگذارد. از جمله اقدامات تربیتی برای آماده

 ودک در حال داشتن وضو است:کعبادات، به ویژه نماز، شیر دادن به 
ه تطهیار کاشاود، بل ها می وضو به عنوان مقدمه نماز، نه تنها موجب تطهیر جسم از آلود ی

اسات: از ماادرش الله شی  جعفر شوشتری نقال شاده  یرد. درباره آیت یروح را نیز دربرم
خوشی؟  فت: نه!  فتناد: چارا؟  فات: در مادت دو پرسیدند به داشتن چنین فرزندی دل

بار هم او را بدون وضو و طهارت شیر ندادم و در آغوش نگرفتم. آرزویام  سال من برای یک
  4.شد جعفر شوشتری شود، ولی چون جعفر صادق ه او همکاین بود 

                                                            

 .18، ص 6 ، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .9، صاینک شوکران. مرجان فولدوند، 2
 . 16۴۴، دفتر اول، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل3
هاای  ناماه اساالم و پژوهش، دوفصالتربیت عبادی کودکیان. مهدی شکراللهی، عباسعلی شاملی و حسن ملکی، 4

 . 105تربیتی، ص 
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 شود:اسالمی اشاره میهای جا به دو نمونه از سنتدر این

 الف( عقیقه 

اسالمی عقیقه در هنگام ولدت فرزند است کاه عاالوه بار ایجااد فضاای های یکی از سنت
ها باعث ساالمتی، معنویات و  شوند و دعای خیر آن معنوی، فقرا نیز در شادی خانواده سهیم می

ُِِِکُلِ»فرمود:   ردد. امام صادق لهی میانزول رحمت ن  ه  ت  ُلوٍدُِمر  و  ِتِهِِِم  ِقيق  هار ناوزادی در  1؛ِبع 
های الهای جاای خاود را باه  اماا متأسافانه  ااهی ایان سانت«. اش نهاده شده است  رو عقیقه

چشامی و رقابات و اسارا  باین  دهاد کاه فضاایی بارای چشام و هم های تجمالتی می جشن
تنها افاراد مساتمند جامعاه ساهمی از آن ندارناد، بلکاه  ااهی باا صار   هاست که نه خانواده

 شود.  هایی هم ایجاد می های بسیار و فشار اقتصادی، ناراحتی هزینه

 ب( گفتن اذان و اقامه در گوش کودک

فرزندان،  فتن اذان و اقامه در  وش کودک  ولدت اسالمی در هنگام های دیگر از سنت یکی
روح کودک به منزله صفحه . با آوای توحید و نبوت در لحظات اولیه تولد استبرای آشنایی نوزاد 

ساازد.  تر می بنادد و او را در مسایر هادایت آمااده پاکی است که ایان جماالت در آن نقاش می
چاه در پاذیرتر اسات و آن اند روح انسان در کودکی بسیار  یراتار و نقش شناسان  ابت کرده روان

رساول  چنانکاهشاود؛  سالی به سختی از ذهن پااک میآن در دوره بزرگبندد آ ار  ذهن نقش می
ِ»فرمود:  اعظم ن  م ِِِم  لَّ ع  ِةِِِِف ِِت  ِزل  ن  ِِبم  ان  اِبِهِک  ب  ارش  ج  ح  ِمِِف ِال  س  های دوران جاوانی  آموختاه 2؛الرَّ

هنگاامی کاه »فرماود:  صاادقاماام«. باشادمانند نقشی است که بر سانگ حّجااری شاده
، آن نوزاد مبارک را در آغاوش  رفات و در  اوش راساتش خدایا آمد، رسولبه دن حسین

  3«.نواز اقامه آشنا نموداش را با نغمه دلنوای توحیدی اذان را زمزمه کرد و  وش چپ

 گوید:  جوزی می قیم ابن

رساد،  ه به  وش انساان میکه اولین آهنگی کسّر اذان و اقامه در  وش نوزاد این است 
بریایی خدا و شهادتین است و انسان به هنگاام که دربردارنده عظمت و کد لماتی باشک

لماه توحیاد، دنیاا را وداع کشود و به هنگام مرگ با زمزمه  تولد، با شعار اسالم آشنا می
                                                            

 .25، ص6 ، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .18، صالنوادرراوندی کاشانی،   . فضل الله بن علی2
 .239، ص۴3ج ، بحاراالنوار. محمد باقر مجلسی، 3
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ناد، بار دل و جاان ا ار ک چه زباان زمزماه مایشنود و آن چه  وش میند. قطعًا آنک می
شاود.  هنگ اذان  ریزان است و از ناوزاد دور می ذارد. وانگهی، شیطان از شنیدن آ می

ناد تاا در ک به عالوه، اذان و اقامه در  وش نوزاد ا ر تربیتی دارد و طفل آماد ی پیدا مای
چه در  وش طفل ند. آنکجادة توحید  ام بزند و از انحرا  به چپ و راست خودداری 

اش باا آن  تمام هساتیشود، مطابو فطرت توحیدی و الهی او است و طفل با  زمزمه می
  1آهنگ است.هم

ه آن العااد ت فوقیات و اهمیم و تربیب مشهور، درباره تعلیاد« آندره مالرو» یاند: روز نوشته
افت، یان ینطو او پا یه سخت مورد توجه قرار  رفت. وقتکرد کراد یمفصلی ا یمردم سخنران یبرا

ت یام و تربیتوانم تعل یم یاز چه زمانش رفت و  فت: جناب مالرو! بنده یت پیان جمعیزنی از م
 نم؟کفرزندم را شروع 

 شود، خانم؟ی متوّلد میکد: بچه شما یمالرو، مؤدبانه پرس

 !ودک من الن چهار سال دارد، آقاکشود؟ عجب، متوّلد می کیزن با شگفتی جواب داد: 

نون کا ز، شما همیزاد زد: چهار سال؟! ای داد و هزار افسوس! بانوی عین هنگام مالرو فریدر ا
 2د!یا چاره را هدر دادههای عمر آن طفل بی ن سالیبهتر

 . مهر ورزی به کودکان4

هاای اساسای کاودک محبات اسات. کاودک همیشاه باه دنباال کاانون  ارم و  یکی از نیاز
جویی خود را ارضا کند. عدم توجه والدین به این نیاز باعث  بخشی است تا حس محبت اطمینان

شناساان  ها و مشکالت روانی و حتای نقاص جسامانی خواهدشاد. یکای از روان ایجاد کمبود
های زند ی خود از محبت محروم بماند، هسته اصالی  چه کودک در اولین سالنویسد: چنان می

ساالی منشاأ ها در بازرگ یاباد و بعاد های روانی در وی تکاوین می و اساسی عصبیت و بیماری
در روایات نیز بر این امر تأکید  3شود. راب عمیو در او میهای عاطفی و اضط بسیاری از در یری

ِ» فرمود: خدااست. رسولشده ان  ي  ب  واِالصِّ ِحبُّ
 
...ِِأ ُموُهم  ح  ِار  د و باه یکودکان را دوست بدار4؛و 

                                                            

 .265، صسیمای خانواده دراسالم. جمعی از نویسند ان، 1
هاای  ناماه اساالم و پژوهش، دوفصالتربیت عبادی کودکیان. مهدی شکراللهی، عباسعلی شاملی و حسن ملکی، 2

 .105تربیتی، ص 
 .۷8، صمراحل رشد و تحول انسان. محمدرضا شرفی، 3
 .۴9، ص 6 ، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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ِ» فرمود: امام صادق«. د...یها مهربانی کنآن ه ِِِِإن  ُمِِِاللَّ ح  ر  ي  اِهِِِل  ِةُِحبِّ ِِلِشادَّ اد  ب  ع  ِِِال  اِدهِلو  بادون  1؛ ل 
 «.ندک د، خدا بر بنده خود به دلیل شّدت محّبت به فرزندش، رحم مییترد

سالی ریشه درخأل عاطفی های افراد در بزرگ کاریهای اجتماعی و بزه بسیاری از نابهنجاری
تواند از نظر روانی میل کودک باه محبات را تاأمین  در دوران کودکی دارد و بیشترین امری که می

وش  رم مادر است. بر این اساس مادران بیشترین تأ یر را در  بات و سالمت شخصایت کند، آغ
 ال ها را دساته بچاه امبریاباه سافارش پ زهاراکودکان برعهده دارند، از این رو حضرت

ِ» دانست: می اي  ت  ان  ح  ی  ِر  ِو  ة  ان  ح  ی  ُدِر  ل  و  ُنِِِال  س  ح  ُنِِِال  ي  ُحس  ِال  د ی و یرسا حضارت زهارا 2«.و 
را  فاطماه ید: روزیا وداشت. سلمان میمقدم می یگریبت به فرزندانش را بر هر کار دمح

تااب باود. کارد و بایه مایی ر نین هنگام، فرزندش حسیاب بود، در ایدم که مشغول آسید
شان فرمود: من باه آرام کاردن یم؟ ایا بچه را آرام نمایاب کنم یکمک به شما آس یعرض کردم برا

 3د.یاب را بچرخانیتم، شما آسفرزندم اولی هس
، فرزندانش را نامگذاری بیت نیز با معیار قرار دادن دوستی و محبت اهل 4شهید علی بینا

  وید:  کرده بود. همسر ایشان در این باره می
کرد. وقتای  لحظاتی قبل از به دنیا آمدن فرزندمان، علی داشت سوره مریم را تالوت می

زینب خانم! قدمت مباارک »و اقامه خواند. بعد هم  فت:  به دنیا آمد، در  وشش اذان
اسم زیناب را بارایش انتخااب نکنیاد؛ چاون غصاه بارادرش را »مادرم  فت: «. باشد

مادر جان! زینب یعنی صبر، مقاومت و »؛ اما علی  فت: «بیند می خورد و مصیبت  می
ی کاه بتواناد بایاد طاوری تاربیتش کنا»بعد هم به من  فت: «. ایثار. همین اسم باشد

 5رسالت زینب کربال را به دوش بکشد.

 ( پرورش روحیه عبادي در کودکان5

های اساسی در تربیت فرزند، توجه باه ادای تکاالیف الهای و عباادی اسات.  یکی از محور
اِه الَّ ای»اساس خداپرستی است:  فطرت کودک بر اَرَ  اللَّ ْْ يِن َحنيفاًا ِف اَر   َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ َْ َف

                                                            

 .50. همان، ص 1
 .26۴، ص۴3 ، جبحاراالنوار. محمد باقر مجلسی، 2
 .280. همان، ص3
  ارالله. ۴1. فرمانده  ردان لشکر4
 .21 - 22؛ ص همسران زمینی، سرداران آسمانی. رضا آبیار؛ 5



   33   وظایف والدین در تربیت معنوی فرزند

 

اَس َعَلْی ال هِ  نَّ است. پرورش  خداوند صفت خداپرستی را در کودک قرار داده«. ها ال َتْبديَل ِلَخْلِق اللَّ
شاان را ها در این امر مسامحه نمایند سرشت پاک فرزندان این امر بر عهده والدین است و ا ر آن

وع در برابر خداوند کنند. اما به طور یقین فردی که در کودکی با خضوع و خش آلوده و منحر  می
شود؛ از ایان  آشنا شود و حالوت و شیرینی عبادت را بچشد، در جوانی جذب دیگر مکاتب نمی

ِبْر َعَلْيها» فرماید: رو خداوند متعال در قرآن می َْ الِة َو اْص خانواده خود را باه  1؛َو ْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
ه ناازل شاد، ین آیکه ا یخوانیم: وقت تی مییدر روا«. باش بایده و بر انجام دادن آن شکنماز فرمان 

 نیحساحسان و اماامزهرا و اماامرمؤمنان و فاطمهیهر روز وقت نماز دِر خانه ام امبریپ
ُمُكُمِ»فرمود: ستاد و پس از سالم مییا می ح  ر  ِی  ة  َل  ِالصَّ ة  َل  ُهِِِالصَّ تا زماانی کاه در  پیامبر 2«.اللَّ

 دادند. ا انجام میقید حیات بودند، این عمل ر
 . بازی و ایجاد تحرک در کودک6

 ذرانی است در حقیقت نوعی تمرین و آموزش  هد  و وقت های کودکانه که به نظر بی بازی
شدن و همانندسازی کودک با محیط، نقش مهمای دارد و زند ی است. بازی کردن در اجتماعی

چنین بازی باعث ها را به کار  یرد. هم آنهای اجتماعی را بیاموزد و  کند تا مهارت به او کمک می
ِ»فرماید:  می شود.پیامبراکرمپرورش نیروی خالقیت و ابتکار کودک می ن  ِِِم  ان  هُِِِک  د  ِب  ِِِعن  ِِص 

ِ  َ ا ص  ت  ي  ل  ُهِِِف  د(. باازی شاوسی که نزد او کودکی است باید به حالت کودک در آید )با او هامک 3؛ ل 
سازد تا والدین عالوه بر  همیت بازی با کودکان را خاطرنشان میبا این کالم ارزش و ا پیامبر
 های کودکان خود ناراحت و ناامید نشوند بلکه با آنان همراهی کنند: ها و شیطنت از بازی اینکه

چوتکتبارکاودکسا وکار مف ارد


4پااززباارتکودکاارتبرياادنشاارد


شود  ها و تلطیف احساسات او می بازی با کودکان باعث نشاط و شادی کودک، رشد استعداد
توانند در ضمن بازی با کاودک نکاات اخالقای و اماور معناوی را باه او بیاموزناد.  و والدین می

 خاداروزی رسول»شد. در روایت آمده است:  بازی میهم با فرزندان فاطمه پیامبر
رت باه بر پشت آن حضرت ساوار بودناد و حضا رفت و حسن و حسین با دست و پا راه می

                                                            

 .132. طه: 1
 . 20۷، ص 35، ج بحاراالنوار.محمدباقر مجلسی، 2
 .  ۴86، ص21، جشیعهوسائل ال. محمدبن حسن حر عاملی، 3
 .25۷۷، دفتر چهارم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل4
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  1.«فرمود: بهترین مرکب، مرکب شماست و شما بهترین سوار هستید آنان می
تاا کناادب اا ل اا نااوپااد تاا 



2نی اا کناادن چااتعللاادهندساات


هاای  ها با شرایط زمانی افراد شاید تغییر کند؛ اما اصل و پایه بر اساس آموزش البته نوع بازی
ای  هاای رایاناه ر غفلت والدین امروز باه ساراد بازیصحیح باید باشد. بسیاری از کودکان در ا 

غربی و رواج افکاری مانند خشونت و  اه های ها به دست کشور روند که طراحی و ساخت آن می 
های بومی و اسالمی است. ا ر امروزه برخای نوجواناان تماایلی باه حضاور در  تمسخر فرهنگ

ان کودکی و غفلات والادین اسات. فرزناد ، ریشه آن در دورمراسم مذهبی و امور معنوی ندارند
  وید:  شهید ابراهیم شجیعی می

ه از مدرسه به منزل بر شتم، دیدم بابا تازه از راه رسیده. با همان حال خستگی کآن روز 
یفم را انداختم  وشه اتااق و شاروع کدوند. من هم  دنبال او میهایم به دود و خواهر می

باباا تربچاه را از دسات  اینکاهباباا را  ارفتیم؛ مثال  ردم. بعد از چند دقیقهکبه دویدن 
 اینکاهدویدند. به محض  ها هم به دنبال  رفتن آن دنبال پدر می ها قاپیده بود و آن دختر

به طر  دست پدر حمله ور شدیم، تربچه را انداخت داخل دهانش و خاورد. خناده و 
هایمان را جباران  تنگیش همه دلهای ارکداد و هیاهو همه خانه را  رفته بود. بابا، با این 

 3رد.ک می

 بندی والدین به امور معنوی . پای7

بندی والدین باه عباادات و معنویات اسات؛ های مهم تربیت معنوی فرزندان پای یکی از راه
شاان نیاز چناین  ویژه والدین در اجرای عبادات تقید داشته باشند، فرزندان یعنی هرچه خانواده به

 :نویسند تربیتی میمتخصصان علوم  خواهند بود. برخی
توجه والدین به عبادات، نقش ویژه و مؤ ری در تربیت دینی فرزنادان دارد.  تحقیقاات 

سالن کاه نسابت باه عباادات، از خاود سساتی  نشاان دهد بسیاری از بزرگ نشان می
 تاوجهی و یاا عادم الیف دینی نیستند؛ اما به جهات بیکاعتقاد به دین و ت دهند، بی می

الیف دینی و عبادی است. از سوی دیگر کموقع ت تقید والدین نسبت به انجام}دادن{ به
ر کاپذیرند؛ زیرا تجربه، تف های عبادت والدین از آن تأ یر می فرزندان با مشاهده صحنه

                                                            

 .265، ص۴3، جبحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .3315، دفتر دوم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل2
 .9۷، صوقت قنوت. طیبه دلقندی، 3
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  1دهد. ه به انسان قدرت تشخیص میکو تعلیم  وسایلی هستند 
 در جایی دیگر آمده است:

ودک انجام  یرد، ا ر تربیتی و کقامه نماز در معرض دید و مشاهده ویژه ا ا ر عبادت، به
دنبال دارد. افزون بر تاأ یر روحای و روانای، موجاب تشاویو و ترغیاب ای را به سازنده

ان اولاین و کاودکودک به یاد یری و انجام}دادن{ آن عمل عباادی نیاز خواهاد شاد. ک
محایط خاناه از طریاو مشااهده  داری و ارتباط معنوی باا خادا را در بهترین درس دین

  2.برند رد والدین به ارث میکعمل

 منابعفهرست 
 قرآن کریم.

همسران زمینی، سرداران آسمانی )رفتارشناسی فرماندهان شهید دفاع مقید  در آبیار، رضا،  .1
 ش. 1۴00، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، خانواده(

نی، چاپ اول، نجف ین امیالحس ، تصحیح عبداراتیامل الزکه، جعفر بن محمد، یابن قولو .2
  ش. 1356 ، ی: دار المرتضو اشر 

 ش.1385، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ت در اسالمیهای ترباصول و روشاحمدی، احمد،  .3
د مهدی رجائی، ی، تصحیح سلمکم و درر الکغرر الحمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، یتم .۴

   ق. 1۴10  ،یتاب اإلسالمکچاپ دوم، قم: دار ال

 ش.1395قم: بوستان کتاب،  ،، چاپ دومسیمای خانواده در اسالمجمعی از نویسند ان،  .5
:  ، قام بر غفاری، چااپ دومک، تصحیح علی اتحف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  .6

 . ق 1363/  1۴0۴،  نیجامعه مدرس

 .ش1382تهران: نشرآفتاب،  چاپ اول، ،وقت قنوت به،ی،طیدلقند .۷
وزارت فرهناگ و ارشااد انتشاارات ، تهاران: راحل رشد و تحول انسیانم، محمدرضا، یشرف .8

  ش.13۷5 ،اسالمی
ناماه ، دوفصالتربیت عبیادی کودکیانی، کراللهی، مهدی، عباسعلی شاملی و حسن ملکش .9

 .105، ص 90، بهار و تابستان 5تی، ش یهای ترب اسالم و پژوهش
                                                            

 .81ص ، های تربیت در اسالماصول و روش. احمد احمدی، 1
هاای  ناماه اساالم و پژوهش، دوفصالتربیت عبادی کودکیان. مهدی شکراللهی، عباسعلی شاملی و حسن ملکی، 2

 . 11۷تربیتی، ص 
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چااپ اول، د صادقی اردستانی، ، تصحیح احمالنوادرراوندی،   اشانی، فضل الله بن علیک .10
  .تا بی] تاب،کقم: دار ال

بار غفااری و محماد آخونادی، چااپ ک، تصحیح علی اافیکال ،کلینی، محمد بن یعقوب .11
 . ق1۴0۷ ، یتب اإلسالمک: دار ال ، تهرانچهارم

اء ی: دار إح روتیب ، ، چاپ دوم ، تصحیح جمعی از محققانبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .12
 . ق1۴03،  یعربالتراث ال

رزمناد ان اساالم،  یهنار ی، اصافهان: موسساه فرهنگاهییفرهنگ فاطمپور، مهدی، لیین .13
 .ش13۷۷

 



 

 

 خداباوری و استحکام خانواده

*صديلتمدمل 

 مقدمه
ترین آماوزه دینای اسات. باا توجاه باه ارتبااط مساتقیم و  اعتقاد به خدا و یگانگی او، بنیادی
به خدای یگانه تأ یر مستقیمی بر نحوه زیست انسان دارد.  پیوستگی دو ساحت نظر و عمل، باور

داند و  رفتار خاود  انسان خداباور، خدا را منحصرًا خالو، مالک، رب و حاکم همه مخلوقات می
های زیست اجتماعی انسان، خانواده اسات  دهد. یکی از قالب را بر اساس این اعتقاد سامان می

فردی در تربیت  به آید و کارکردهای منحصر اعی به شمار میترین کانون اجتم که در اسالم، اصلی
 کنناده اساتحکام آن انسان دارد؛ از رو خداباوری، موجب ساز اری میان اعضای خانواده و تأمین

که در تشکیل خانواده، اساتحکام و دوام آن  1است. یکی از مبانی نظری اسالم، خداباوری است
تربیت اعتقادی و تحقو اخاالق خادامحور در خاانواده، بار نقش بسزایی دارد. اهتمام اسالم به 

 اساس نقش باورها در رشد انسان و نیز توجه به کارکردهای خاص خانواده است. 

 شناسی   . مفهوم1
 الف( خانواده 

در لغت، باه معناای خانادان، دودماان و تباار اسات. اندیشامندان در اصاطالح « خانواده»
ترین و  ترین، سااده اند خانواده کوچک اند، از جمله  فته ان کردهتعاریف متعددی برای خانواده بی

 یرد و باا  ترین واحد اجتماعی است که بر اساس ازدواج رسمی میان زن و مرد شکل می عمومی
 2یابد. تولد فرزندان توسعه می

                                                            

 حکمت متعالیه. ۴پژوه سطح  دانش*
 .۴10و  ۴09، ص مبانی نظام اجتماعی اسالم. ر.ک: حسن خیری، 1
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 ب( باور و ایمان

شاخصاه مهام  هایی همچون ایمان، عقیده و اعتقااد اسات. از نظر لغوی معادل واژه« باور»
باور، درست و حو دانستن آن است که ناشی از نوعی پذیرش و قبول شخص باورمند اسات کاه 

زی است کاه آن را قباول یرش نفس نسبت به چیمان نیز نوعی پذیا 1در نهاد او استوار شده است.
شاود. چناین  م نفاس در برابار ادراک آن امار و آ اار آن مییه موجب تسلکرشی یرده است؛ پذک

 2نام دارد.« ایمان به خدا»یمی در برابر خدا، تسل

 رابطه متقابل باور و عمل

اعمال انسان مبتنی بر ادراکات اوست؛ ادراکاتی که در قالب بااور و ایماان در وجاود انساان 
کننده هستند. خداوند در قرآن کریم به رابطه میان ایمان  اند و علومی محکم و هدایت شکل  رفته
ا»ید کرده است:  ونه تأک و عمل این ْحمُن ُودًّ اِلحاِ  َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّ ذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ  3؛ِإنَّ الَّ

اند، خداوند رحمان محّبتی برای آناان  سته انجام دادهیارهای شاکمان آورده و یه اکسانی کمسّلمًا 
َو ُهاَو ُماْمِمن    َذَكاٍر َأْو ُأْنىای َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن »دهد، همچنین  قرآن فرمود:  در دلها قرار می

ُهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما كاُنوا َيْعَمُلوَن  َبًة َو َلَنْجِزَينَّ ُه َحياًة َطيِّ ای  ساتهیار شاکاس کاهر   4؛َفَلُنْحِيَينَّ
م؛ و یدار اتی پاک زنده مییه مؤمن است، او را به حکا زن، در حالی یانجام دهد، خواه مرد باشد 

 م دادیدادند، خواه ه انجام میکن اعمالی یآنها را به بهتر پاداش

 ج( خداباوری

هاای دیان اساالم اسات. چناین  ترین مبنا در آموزه اعتقاد به وجود خدا و یگانگی او، بنیادی
ویژه در ساحت اجتمااعی و خاصاه در زناد ی خاانواد ی  مبنایی در تمام شئون زند ی انسان به

ر از خدای سبحان یچ مؤ ر مستقلی در عالم غیاین اندیشه و باور، هنقش بسزایی دارد. بر اساس 
ت و...، منحصاارًا از آِن یاات، رازقیاات، ربوبکیاانش، مالیت هسااتی، آفااریااومیوجااود ناادارد و ق

چ یراناد و در هایم  بخشد، می ات مییند، روزی و حیآفر او با قدرت خود، خلو را می 5خداست.
                                                            

 .62، ص فرهنگ ایران باستان. ابراهیم پورداوود، 1
پژوهشانامه مطالعاات اساالمی زناان و خاانواده،  ،«های خیانواده کارآمیدشاخصه»ر.ک: محمدمهدی پاریزی،  .2

 .31ص
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نظاماات و سانن و علال و معلاولت، فعال   هان باا هماهج 1اری به یاری کسی احتیاج ندارد.ک 
و خداوند  2اوست. موجودات عالم در ذات استقالل ندارند و همه قائم به او و وابسته به او هستند

بخشد و افزون بر تاأمین نیازهاای  حافظ همه خالیو است. چنین باور به زند ی انسان جهت می
شود. در حقیقات  انسان در جهان آخرت نیز می معنوی و مادی در عالم ماده، موجب رستگاری

 ویژه خداباوری و شناخت صفات الهی، تأ یر مستقیمی بر اعمال انسان دارد.  باورهای دینی و به
  وید: درباره اعتقادات این شهید بزر وار می 3همسر  شهید سید علی حسینی

ه و پاایینش را وقتی برای خواستگاری آمد، همه اصول و شرایطش را روی کاغاذ نوشات 
امضا کرده بود. تمام جلسه خصوصی صحبت ما درباره ازدواج به همان مطالبی که در 
آن کاغذ نوشته بود، ختم شد. روی بر ه بسیار مختصار و مفیاد ده ماورد از نظاراتش را 

مقلد امام بودن و پیروی »، «ایمان به خدا و خداجویی»تعالی؛  چنین نوشته بود: باسمه
مکاان »، «مشاکالت آیناده جناگ»، «شاغل مان پاسادار اسات»، «ناز رساله ایشاا

هایش کوتاه بود، اما هار  ا ر چه عبارت«. رسیدن به کمال»، «انگیزه ازدواج»، «زند ی
  4کدام یک دنیا حر  داشت.

 . چگونگی و چرایی نقش خداباوری در استحکام خانواده 2
شاود. بارای مثاال  می شناخت جامع از خداوند، موجاب تحاولی عظایم در حیاات انساان

شناخت صفات خداوند مانند علم و قدرت او موجب ایجاد روحیه صبر، رضاا، تسالیم و... در 
شناساد کاه  شود. انسان خداباور، خداوند را با وصف جامع و فرا یر رحمت می وجود آدمی می

ْحَمةَ »رحمت و فیاضیت را بر خود واجب دانسته است:  بار اسااس ایان  5«.َكَ َب َعَلی َنْفِسِه الَر 
باشد و هر موجودی و مخلوقی مظهر رحمت اوسات.  نگرش، رحمت اقتضای ذات خداوند می

کوشد در راستای تحقو این مظهریت، در  داند و می انسان خداباور خود را مظهر رحمت خدا می
ظهر بالترین سطح ممکن  ام بردارد و رفتار کند و دیگر مخلوقات و هر یک از افراد خانواده را م

کننده تعالی و تکامل افراد در نهاد خانواده  تواند تضمین داند. این نگرش می تعالی می رحمت حو

                                                            

 .8۴، ص کلم الطیب در تقریر عقاید اسالم. سید عبدالحسین طیب، 1
 . 89، ص بینی اسالمی ای بر جهان مقدمه؛ مرتضی مطهری؛ 101، ص 2، ج آثار  مجموعه. مرتضی مطهری، 2
 د.در ماووت عراق به شهادت رسی 1366األنبیا بود که در سال  . معاونت اطالعات عملیات قرار اه خاتم3
 .۷8، ص ساکنان ملک اعظم. سعید عاکف، 4
 .12. انعام: 5
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باشد؛ زیرا نخستین شرط در تحقو خانواده متعالی، وجود فضای مناسب بارای رشاد و تکامال 
افراد است که نیازمند محیطی سرشار از مهر و عطوفت افراد نسابت باه یکادیگر اسات. انساان 

داند بیشترین صفات خداوند مانند خالو، صانع، رازق، نافع، واساع، دافاع و...، باه  اور میخداب
 ردد. از این رو در ظاهر ساختن این صفات نسبت به صفت رحمت رحمانیه و رحیمه او باز می

داناد و  انسان خداباور در همه شرایط، رحمت خدا را جاری و ساری می 1کند. دیگران تالش می
 کند.  خاطر زند ی می  ری، اطمینان و آرامشبا امیدوا

 . آثار خداباوری در استحکام خانواده 3
اعتقاد به وجود خدا، به صورت فطری در وجود انسان نهادینه شده است و انسان بار اسااس 

ای، باه  ای کاه از ابتادای ادراک چناین جاذباه وناه فطرت خویش، به سوی خدا کشش دارد؛ به
نهایات اسات، در مسایر  د. انسان با باور به خادایی کاه دارای کماال بیپرداز جستجوی خدا می

کند. در جامعاه تاراز ایماانی، انساان  صحیح رشد و تعالی برای رسیدن به این کمال حرکت می
داند و سبک زند ی خود را بار مبناای وجاود چناین  خداباور حقایو هستی را نیازمند به خدا می

ها در دو بعد فردی  ترین راه حفظ و ارتقای سالمت انسان و بادوام ذارد. مؤ رترین  حقیقتی بنا می
و اجتماعی، ارتباط با خالو هستی است؛ زیرا او منشأ و مبدأ سالمت و دهنده آن است. در نتیجه 

شاود کاه دارای  رابطه سازنده و مستمر با خداوند، کیفیتی پایدار و مثبت و همیشاگی ایجااد می
َمِئُن  اْلُقُلوُب » 2اطمینان، نشاط و امید است:هایی همچون آرامش،  شاخصه ْْ  3«.َأال ِبِذْكِر اللِه َت

 وناه  نقش بسزایی در تحکیم خانواده دارد؛ همان  بنابراین باورهای دینی و اعتقادی همسران،
کناد.  هاا باه باورهاا و اعتقاادات، اساتحکام خاانواده را متزلازل می توجهی آن که بیگانگی و بی

ویژه اعتقاد به خداوند، چارچوبی جامع برای تفسیر و تدبیر زند ی باه انساان  و به اعتقادات دینی
سااز  هاای انساان و زمینه دهد و موجب معنابخشی به زند ی افاراد خاانواده، کااهش نگرانی می

شود. تدبیر مذکور ناشی از باور و اعتقااد باه حضاور  مدیریت و کنترل شرایط از سوی انسان می
شاود آفارینش و باز شات هماه  هی است؛ زیرا باور آدمی باه خادا موجاب میقدرت ماورایی ال

ا ِإَلْيِه راِجُعوَن »موجودات را خدا بداند:  ِه َو ِإَن  ا ِلَل  چنین انساانی در تماام اعماال و رفتاارش  4«. ِإَن 
                                                            

 .246 – 260مبانی تربیت از دیدگاه قرآن، ص . ر.ک: محمد بهشتی، 1
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ِكينَ » یارد:  دارای آرامش است و این آرامش را از ایمان به خدا می ِذی َأْنَزَل السَّ َة ِفی ُقُلاوِب ُهَو الَّ
رد کاهای مؤمنان ناازل  ه آرامش را در دلکسی است کاو  1؛اْلُمْمِمِنيَن ِلَيْزداُدوا ِإيمانًا َمَع ِإيماِنِهْم 

 «.ندیفزایمانشان بیتا بر ا

دهاد: اش را به سوی کسب رضای خداوند سوق مای چنین انسانی زند ی فردی و خانواد ی
ِه َرِب  اْلَعاَلِميَن  ُقْل ِإَن  َصاَلِتي َو ُنُسِكي َو » او که معتقد است خداوند ناظر  2«.َمْحَياَي َو َمَماِتي ِلَل 

داناد  کوشد رضایت خدا را به دست آورد؛ زیارا می در برخورد با خانواده نیز می 3و همراه اوست،
اَس َشْيئاً »کند:  خدا نه تنها به کسی ظلم نمی کای دیگاران، اجار بلکه به نی 4؛«ِإنَّ اللَه ال َيْظِلُم النَّ

ةٍ   ِإنَّ اللهَ »بخشد:  مضاعف می َو ِإْن َتُك َحَسَنًة ُيضاِعْفها َو ُيْمِ  ِمْن َلُدْنُه َأْجارًا  ال َيْظِلُم ِمْىقاَل َذرَّ
ی باشاد، آن را دو یکاار نکاند و ا ر ک ای ستم نمی نی ذرهیخداوند )حتی( به اندازه سنگ 5؛َعظيماً 

 «.دهد می )در برابر آن( مییاداش عظسازد و از نزد خود، پ چندان می
  وید:  می 6همسر شهید مهدی باکری

بعد از خواستگاری قرار شد در خانه یکی از دوستان با آقا مهدی با هم صحبت کنایم. 
در آن جلسه بین من و آقا مهدی مسائلی مطرح شد. در آن جلسه نه من ایشاان را نگااه 

وز عقد نیز فرصت دیگاری پایش نیاماد. وقتای کردم و نه ایشان به من نگاه کردند. تا ر
خواهی باا دختاری ازدواج  خواهرهای آقا مهدی به او اعتراض کرده بودند که چطور می

کنی که اصاًل او را ندیدی؟ حتی به او  فته بودناد چارا قباول کاردی؟ شااید اشاکال و 
خااطر  ازدواج من به خاطر خداسات، باه»ایرادی داشته باشد؛ او در جواب  فته بود: 

ام و مطمئن هستم کاه ایشاان  خواستم، در ایشان دیده اسالم است. معیارهایی را که می
 7«.عقیده من در زند ی است همراه و هم

ازپِ اتن تحاوخاود ابصای 
 

ددياِدوم و  اتها دمناري کتب 
 

ازپِ اتن تحاوخاود اسامی 
  

تااربدناادملااتزن  اار شاانی 


                                                            

 .۴. فتح: 1
 .162. انعام: 2
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 تحاوخاود اعلایمازپِ اتن
 

1تاارنینديشاا فسااردمتااوزباایم
 

 الف( افزایش رضایتمندی

باشد، ایجاد رضایت  های شناختی و نیز عاطفی می از آ ار دیگر ایمان به خدا که مبتنی بر پایه
پذیرد که همه حوادث  و تسلیم نسبت به مقدرات الهی در افراد خانواده است. انسان خداباور می

ةَ  ال الَحوَل َو »به اذن و اراده الهی است: عالم خلقت  و خداوناد باه مصاالح او و  2«ِباللاه ِإال   ُقَو 
هاا مساائل تر اسات و در راساتای رشاد انساان طلب تر و ساعادت تر، خیرخواه اش آ اه خانواده

رسد که همه حوادث زناد ی  دهد؛ بنابراین به این اطمینان می ها قرار می روی آن مختلفی را پیش
ای، افاراد در مقابال  اش در جهت خیار و صاالح اوسات. در چناین خاانواده ردی و خانواد یف

دانند و زمینه ساز اری و مدیریت ناوع  بخش می حوادث مختلف تسلیم هستند، مسائل را تکامل
شود اختالفاتی که ممکن  کنند. این رضایت و تسلیم موجب می برخورد با این مسائل را ایجاد می

ه ایجاد چنین مشکالتی در خاانواده باروز نمایاد، کمتار شاود و افاراد حاوادث را است در نتیج
ویژه خاداباوری،  تر حل کنند. بر همین اساس برخی معتقدند دین و باورهاای دینای و باه راحت

 3آید.  ها به شمار می ترین عامل  بات و پایداری خانواده مهم
  وید: می 4سازیان همسر شهید علی چیت

رفتیم. از مان خواسات تاا بارای  مای به مجلاس روضاه اماام حساینروزی با هم 
شهادتش دعا کنم. با اخم به او نگااه کاردم، سارم را پاایین اناداختم و چیازی نگفاتم. 

ها را جدی نگیرم؛ هر چند هر وقت از شهادت  طبیعی بود که در آن لحظات این حر 
فرشاته »ار عجیب  فت: آقا با حالتی خاص و بسی لرزید. علی کرد، دلم می  صحبت می

خانم! یادت هست  فتی راضی به رضای خدا باشم؟ من راضی شدم. تو برایم دعا کان 
که خدا هم از من راضی باشد. ا ر خدا از زحمات ما راضی نباشد و جهاد ماا را قباول 

شویم یا نه، اما دیگر از ایان  دانم پیش خدا رو سفید می نکند، ضرر بزر ی کردیم. نمی
بارایم بخاواه مانناد  ام. امشب از امام حساین انند قفس است؛ خسته شدهدنیا که م

                                                            

 .215 – 21۷، دفتر چهارم؛ ابیات وی معنویمثنالدین محمد مولوی،  . جالل1
 .39. کهف: 2
باورهیای میبهبی و اثیرات آنهیا در »؛ باقر غباری بنااب، 218 – 225ص  سبک زندگی،. ر.ک: علی احمدپناهی، 3

 .51، ص ، اندیشه و رفتار«بهداشت روان
 به شهادت رسید. ۴ی انصارالحسین همدان بود که در عملیات کربال 32. فرمانده اطالعات عملیات لشکر 4
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تمام شهدا که قفس دنیا را شکستند و رفتند، من هم این قفس را بشکنم... مان امشاب 
 ونه زند ی کانم. باه  لبیک بگویم و تا آخر عمرم حسین آمدم تا دوباره به اباعبدالله

 1«.به رضای اوام  اش با خداست. راضی قول تو دیگر بقیه

 سالمت روانی و آرامش ب( 

نی آدمی است. باور به خدای قادر و غنی، باه انساان امیاد ین باور دیتر مان به خدا، اساسییا
دهد تا بتواند در برابر تمام مشکالت و مصائب با قوت و امید ایستاد ی کند؛ زیرا مقاومت در  می

فراد بستگی دارد. در نتیجه باور به خداوند، ارتباط باا برابر نامالیمات به میزان باورها و اعتقادات ا
ظن به خدا، بند ی و تبعیت از دستورات الهی انسان را خدای متعال، توسل، توکل، داشتن حسن

دهد؛ در حالی که عدم باور به خداوند انساان را باه  مراهای  در مسیر سعادت و هدایت قرار می
هاای  منشأ و مبدأ همه کمالت و خیرات، و یکی از جلوه باور به اینکه خدای متعال، 2کشاند.می

 رایی  هاست، انسان را از پوچ ها به نیکویی کاری حضور خداوند جبران اشتباهات و تبدیل زشت
َئاِتِهْم »دهد:  و ناامیدی نجات می اُه َساِي  ُل الَل   ِإاَل  َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا َفُأوَلِئاَك ُيَباِد 

حیات حقیقی بنا بر سبک زند ی قرآنی، حیات ُاخروی است و زند ی دنیا، مقدماه  3«.َحَسَناٍ  
اَر اةِخاَرَة َلِهايَ »حیات جاوید اسات:   و زمینه ْنَيا ِإاَل  َلْهاو  َوَلِعاب  َوِإَن  الاَد  َوَما َهِذِه اْلَحَيااُة الاُد 

ست و زند ی واقعی سرای آخرت است، یزی جز سر رمی و بازی نیا چین زند ی دنیا 4؛اْلَحَيَواُن 
 «. دانستند ا ر می

 ایجاد شادی ج( 

یکی از دلیل  بات خانواده، وجود شادی پایدار در محیط خانواده است. شاادی باه معناای 
فرح و سالمتی، از نیازهای ضروری انسان و عامل رشد اوست. تأمین این نیاز در خانواده منجار 

را افراد شاد قدردان خوبی دیگران هستند، به دیگران محبت و عفاو و شود؛ زی به بقای خانواده می
اند. هار یکای از   ذشت دارند، از زند ی احساس رضایت دارند و  همواره از نظر ظاهری آراسته

ای در  بات و استحکام خانواده دارند. از عوامل شادی،  کننده ها به تنهایی، نقش تعیین این ویژ ی
ت به جهان خلقت و حاوادث آن اسات. شاناخت ناپایاداری جهاان، داشتن بینش صحیح نسب

                                                            

 .22۷، ص گلستان یازدهمزاده،  . بهناز ضرابی1
 .118و  11۷، ص در صحیفه سجادیه سبک زندگی از منظر امام سجاد . علی رضایی بیرجندی،2
 .۷0. فرقان: 3
 .6۴. عنکبوت: 4



44       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 ر هر خوشی و ناخوشی است و  ها و نامالیمات و ایمان به خدایی که مدبر امور و نظاره ناخوشی
تواند ناخوشای را از باین ببارد و نیاز اعتقااد باه اینکاه او خادای رحایم  با قدرت و علم خود می

آفرین   تاوان از او یااری خواسات، شاادی ها می ناخوشی دهنده است که برای برطر  کردن یاری
انساان خاداباور مشاتاق  1شاود. است؛ زیرا امید به خدا باعث خشنودی انسان در ناخوشای می

کند  جلب رضای الهی است و این اشتیاق زمینه  ذشت و بخشیدن خطاهای دیگران را فراهم می
ُه َلُكْم َوْلَيْعُفوا َوْلَيْص »شاود:  ساز شادی می و زمینه وَن َأْن َيْغِفَر الَل  د عفاو یاهاا با آن 2؛َفُحوا َأاَل ُتِحُب 

 «. د خداوند شما را ببخشدیدار ا دوست نمیینند و چشم بپوشند؛ آک

 افزایش استقامت در برابر موانعد( 

از دیگر کارکردهای اعتقاد به خدا و قدرت او، استقامت و پایداری در مسایر زناد ی اسات. 
شود که بردباری در برابر ایان  رسیدن به اهدا  خویش، همواره با موانعی مواجه می انسان در راه

کند. چنین فردی در برابار مشاکالت خاانواد ی نیاز   موانع، او را در رسیدن به اهدافش موفو می
 3«.َک َواْصِبْر َعَلی َما َأَصابَ »کند:  صبوری می

 مدیریت رفتار اعضای خانواده( ھ

برای مهار و مدیریت رفتار اعضای خانواده است. بر اساس میازان  د قویخداباوری، از عقای
قّوتی که این باور در درون افراد دارد، مشکالت خانواد ی و فردی کمتر خواهد شد و دیگر نیازی 
به ناظر بیرونی برای داوری و حل مسائل و مشکالت نیست. شناخت صفات خداوناد همچاون 

آ ار مثبات فراوانای در  6و کفایت او برای امور انسان، 5مطلوقدرت  4وسعت بیکران رحمت او،
زند ی خانواد ی دارد؛ زیرا در پرتو این رحمت واسعه، عطوفت اعضای خانواده به یکدیگر بیشتر 

تکیاه بار قادرت خادا  7ورزی در پیشگیری و حل مسائل نقش عماده دارد. شود و این عاطفه می
ای که هراسی از مشکالت ندارد. سساتی،   ونه شود؛ به ها می موجب توکل انسان به او در سختی

شود کاه فارد روش مناساب  آمده، باعث می های پیش ترس، اضطراب و عدم اشرا  بر موقعیت
                                                            

 .129 – 138، ص در صحیفه سجادیه سبک زندگی از منظر امام سجاد. ر.ک: علی رضایی بیرجندی، 1
  .22. نور: 2
 .1۷. لقمان: 3
ُکْم ُذو َرْحَمٍة واِسَعةٍ : »1۴۷. انعام: 4 ُب   «.َر
ِه َجِمیعا  : »165. بقره: 5 َة ِلَل  َن  اْلُقَو 

َ
 «.أ

ِه َحِسیبا    َکفی: »6. نساء: 6  «.ِبالَل 
 .110، ص شناسیخانواده در نگرش اسالم و روانفر،  ی . ر.ک: محمدرضا سالر7
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شاود و از تاأ یر  حل مشکل را به کار نگیرد و حال آنکه توکل بر خداوند، موجب تقویت اراده می
در این صورت انسان برای رسیدن به تعادل و  1.کند عوامل روانی کاهنده توان آدمی جلو یری می

ساز اری تواناتر است. اعضای خانواده با توکل، در برخورد با مشاکالتی مانناد فقار و بیکااری، 
هاا  تری باه حال آن معلولیت و بیماری یاا باداخالقی یکای از اعضاای خاانواده، باا اراده قاوی

  2پردازند. می

 فهرست منابع

 کتب

 قرآن کریم

 ش.1386، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مبانی تربیت از دیدگاه قرآنحمد، بهشتی، م .1

 ش.1393، ، قم: مؤسسه امام خمینیسبک زندگیاحمد، پناهی، علی .2

 ش.1386، چاپ دوم، تهران: اساطیر، فرهنگ ایران باستان پورداودپورداوود، ابراهیم،  .3

 ش.138۷، قم: اسراء، د در قرآنیتوحجوادی آملی، عبدالله،  .۴

، تهاران: پژوهشاگاه علاوم و فرهناگ اساالمی، مبانی نظام اجتمیاعی اسیالمخیری، حسن،  .5
 ش.1393

، ترجمه محمد کاویاانی و همکااران، تهاران: سامت، روانشناسی سالمتدیماپتو، ام رابین،  .6
 ش.1398

، تهاران: در صیحیفه سیجادیه سبک زندگی از منظر امام سیجادرضایی بیرجندی، علی،  .۷
  ش. 1392چهار درخت، 

، تهاران: بهداشیت روانیی بیا نگیرش بیه منیابع اسیالمیفر، محمدرضا و همکاران، سالری .8
 ش.1389پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 ش.139۷، تهران: سمت، خانواده در نگرش اسالم و روانشناسیفر، محمدرضا، سالری .9

 ش.1386، شجاعی، محمد، توکل به خدا، قم: مؤسسه امام خمینی .10

 ش.1396، تهران: سوره مهر، گلستان یازدهم، بهناز، زاده ضرابی .11

یلم الطکن، ید عبدالحسیس  ب،یط .12 اساالم،   تابخاناهکجاا:  ، بی د اسیالمییر عقاییب در تقری 
 ش.1362

                                                            

 .۷5۷، ص 2، ترجمه محمد کاویانی و دیگران، ج شناسی سالمتروانبین دیمائتو، ر.ک: ام. را .1
 .225، ص توکل به خدا. ر. ک: محمد صادق شجاعی، 2
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 ش.138۴، مشهد: ملک اعظم، ساکنان ملک اعظمعاکف، سعید،  .13

 ش.138۴، تهران: شاهد، 7افالکیان زمین عباسی ولدی، محمدحسین،  .1۴

، ، قم: مؤسساه اماام خمینایشناسی آنتقویت نظام خانواده و آسیبققان،  روهی از مح .15
 ش.1386

 ش.138۷، قم: صدرا، آثار  مجموعه مطهری، مرتضی، .16

 ش.  1383، قم: صدرا، نی اسالمییب ای بر جهان  مقدمهمطهری، مرتضی،  .1۷

رات الدین خرمشاهی، تهران: انتشا، تصحیح قواممثنوی معنویالدین محمد،  مولوی، جالل .18
 ش.13۷8دوستان، 

 نشریات

فصالنامه علمای  ،«هیا در بهداشیت روان ن باورهیای میبهبی و اثیرات آ» ،غباری بناب، باقر .1
 .۴8 – 5۴، ص 13۷۴، زمستان ۴، شماره 2پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره 

دوفصلنامه علمی پژوهشی  ،«های خانواده کارآمد شاخصه» ،صفورایی پاریزی، محمدمهدی .2
  .29 - 58، ص 1392پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده، دوره اول، شماره اول، پاییز و زمستان 



 

 

 های تقویت وفاداری در خانواده از منظر آیات و روایات راه

*سرجدهسرداتموسوم

 مقدمه

ارد. اساالم دیان اصل وفاداری بین زن و مرد از اموری است که با طبیعت بشری ساز اری د
ترین حالت تأکید کرده است. درواقع تولیاد نسال از مقاصاد  فطرت است و به این امر  با روشن

در ایان  1طبیعت است که خداوند آن را در قالب ازدواج ریخته و  همراه با تعهد قرار داده اسات.
باه سامت و  صورت ا ر زوجین متعهدانه و مسئولنه در عرصه زند ی ظاهر شوند، قطعًا زند ی

قای  َمْن َأْوفی  َبلی»فرمایاد:  سوی شیرینی و وفاداری خواهد رفت. خداوند متعال می   ِبَعْهِدِه َو اتَّ
قيَن  َه ُيِحبُّ اْلُم َّ آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیز اری پیشه نماید، )خادا  2...؛َفِإنَّ اللَّ

ازدواج عهاد و پیماانی مقادس « را دوسات دارد.دارد؛ زیرا( خداوند پرهیز اران  او را دوست می
ذيَن آَمُناوا َأْوُفاوا »است که وفای به آن نشان از تقوای فرد دارد. در آیه دیگر آمده است:  َها الَّ يا َأيُّ

  4شود. عقود در این آیه به مطلو عقود اشاره دارد و شامل هر عقدی از بیع و نکاح می 3«.ِباْلُعُقودِ 
ََ » پایبناد باود: یاد شده که به تعهدات آن بایاد« غلیظ» به عنوان میثاقدر قرآن از ازدواج  َو َكْيا

چگوناه آن را بااز پاس  5؛َبْعٍض َو َأَخْذَن ِمْنُكْم ميىاقًا َغليظااً   َبْعُضُكْم ِإلی  َتْأُخُذوَنُه َو َقْد َأْفضی
هاا  ن  ذشته  آنیا د؟ و ]ازیا امل داشتهکزش یگر تماس و آمید کیه شما با کد، در حالی یری  می

 «.اند می  رفتهکمان محی]هنگام ازدواج  از شما پ

                                                            

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.*
 .285، ص ۴ ، جترجمه تفسیر المیزان. محمدحسین طباطبایی،1
 ۷6عمران:  . آل2
 «.ها ]و قراردادها  وفا کنید اید! به پیمان های کسانی که ایمان آورد» 1. مائده:3
 .258، ص 5 ، جترجمه تفسیر المیزان. محمدحسین طباطبایی، 4
 .21. نساء: 5

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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آورد و ایان  اسالم به عنوان دین کامل وفاداری را امری تکامل بخش و ضروری به حساب می
  وید:  شود. دختر عالمه طباطبائی می تعهد تنها در لحظات سختی به بوته آزمون  ذاشته می

کرد و ما در پشت پرده  در طرفی، پدرم برای طالب تدریس می در اتاقی که کرایه کرده بودیم،
کردیم؛ ولی با تمام این مشکالت، زند ی بسیار شادی داشتیم. مادرم مشاکالت را از  زند ی می

کرد و معتقد بود حتی یک ساعت اشتغال ذهن پدرم به مسائل زند ی، برای ماادر  پدرم پنهان می
کردند تا ایشان باا خیاال  ت زند ی را از پدر پنهان می ناه محسوب خواهد شد و تمامی مشکال

.آسوده به تحصیل و تدریس بپردازند
1  

همسران به این مرحله از وفاداری برسند باید در زند ی نکاتی را مد نظر قرار دهند  اینکهبرای 
 شود:   که در این جا به مواردی اشاره می

 ایمان و تقوا . 1
نیاازی  یابد. آرامش حقیقای در بی  یرد و ادامه می شکل می زند ی برمحور آرامش زن و مرد

شود. روح و شاکله ذهنی انسان باید آرام باشد تا هر یک  مادی و لذت بردن جسمی خالصه نمی
از زوجین بتواند دیگری را به آرامش برساند و این آراماش از مسایر معرفات و شاناخت معناوی 

خدایی باشد اعضای خانواده در مشکالت تنها به خود و  ذرد؛ یعنی ا ر مبنا و محور خانواده  می
کنند و مراقب مناافع کال خاانواده خواهناد باود و از آسایب آن جلاو یری  منافع خود توجه نمی

 کنند.  می
در عین توجه به رشد و تکامل معنوی، به دنبال دنیا ریزی و رهبانّیت نبودند و  ائمه اطهار

ج نه تنها با معنوّیت تعارضی ندارد، بلکه در رشد آن بسیار مؤّ ر کردند که ازدوا به مردم تأکید می
 است: 

ِهِ ِدِاللَّ ب  ِب ِع 
 
یِأ ل  ِع  ة 

 
أ ر  ِ ِام  ل  خ  ااِِد  ِم  ِو  اال  ق  ِف  اة  ل  تِّ ب  ُِمت  ة 

 
أ ار  ا ِام  اُهِِإنِّ ِاللَّ ك  ح  ل  ص 

 
ِأ ال    ق  ف 

ِكِ د  ُلِِعن  تُّ ب  ُجِِ؟التَّ وَّ ز  ت 
 
ِأ  ِ ِ ال    ِِلم ِِ.َ  ِو  ال  اِ؟َ   َِ ل  ض  ف  ِال  ِلك  ِمُسِِبذ  ت  ل 

 
ِأ ِِ.ل    او  ل  ِرِف ِف  ص  ِان  ال  ق  ف 

ِ ان  ِلِكِِِک  ِِِذ  ان    ك  ِل  َل  ض  ةُِِِف  اِطم  كِف  ِِبِهِِمن  قَّ ح 
 
آماد و  زنی خدمت اماام صاادق 2؛أ

 فت: من رها هستم. حضرت فرماود: رهاایی نازد تاو چیسات؟ عارض کارد: ازدواج 
فضل و برتری هستم. حضرت  آن در پی   واسطه کنم! امام فرمود: چرا؟ زن  فت: به نمی

                                                            

 سادات طباطبائی، به نقل از: پایگاه اینترنتی بالد، نشانی:  . خانم نجمه1
http://www.balagh.ir/content/3829 
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فرمود: منصر  شو؛ زیرا ا ر در ترک ازدواج، فضل و برتاری وجاود داشات، حضارت 
در فضایلت،  که احدی بر حضرت زهارا به آن از تو سزاوارتر بود ]در حالی زهرا

 . یرد  سبقت نمی
ت داشت، شخصاّیتی مانناد درحقیقت ا ر رهبانّیت و دوری از ازدواج در معنوّیت تأ یر مثب 

 1در این جهت پیش  ام بود. حضرت فاطمه
کند؛ زیرا بسیاری از نیازهای او در محیط خاانواده  ازدواج روح انسان را در برابر  ناه قوی می

ِ»فرماید:  در این مورد می شود. پیامبر اکرم پاس  داده می ن  ِِِم  ب  ح 
 
ِِِأ ن 

 
یِِأ ق  ل  ه ِِِی  یِِاللَّ اال  ع  ااِهرِِت  ِط  ا 

اهُِ ق  ل  ي  ل  ِف  را  هَّ ِتهُِِمط  ج  و  کس دوست دارد که خدا را پاک و طاهر مالقات کند؛ پس با به همراه  هر 2؛ ِبز 
ازدواجی که از مسیر رضایت الهای بگاذرد سابب دوری از «. داشتن همسری او را مالقات کند

داوناد و رضاای او  شود. وقتی خانواده با هد  اطاعت از اوامر الهی شکل بگیرد و به خ  ناه می
در همه لحظات زند ی  توجه شود، قطعًا هم به نیااز جسامی خاود پاسا  داده و هام در طاول 

داناد و ایان ارتبااط باعاث ایجااد محبات و  سو با رضایت الهی می زند ی رضایت همسر را هم
 عاملی برای وفاداری در زند ی خواهد بود. 

 .  نیاز جنسی 2
رساند.  مای دیگر باه آراماش خلو زوجی است که درکنار یکهای قدرت الهی  یکی از نشانه

درواقع نوع خلقت آنان به صورتی است که به هم محتاج هستند تا به کمال و رشد مطلوب دست 
ذي َخَلَقُكْم ِمْن » 3یابند: ی اسات یاو خادا 4؛واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلَيْسُكَن ِإَلْيها  َنْفٍس   ُهَو الَّ

 «.دیاساینار او بکز از جنس او قرار داد، تا در ید و همسرش را نیک فرد آفریشما را از ه ]همه  ک
 :   وید می ویمول

چااوتپاا يسااتنالی اار اف يااد
  

کااااا توانااادادمازحاااااوابااااا يد 
 

 سااا مزالا باااودوزحمااا هباااید
  

خاااويدهساااتد ف مااارتاسااای زال
 

اادم اتکااتعاارلممسااتن  اار  ب 
  

5ماااین ياارحاااامی امااااای دمال کَـ
 

                                                            

، دوره «قرآن و سّنت پیشوایان معصاوم سبک زند ی خانواد ی در »مقاله . عنایت الله شریفی و مهرعلی لطفی، 1
   .1392پاییز  1۴، شماره ۴
 .89، صالجعفریات )األشعثیات(. ابن اشعث محمد بن محمد، 2
 .۴18ص  2، ج  ترجمه تفسیر المیزان. محمدحسین طباطبائی، 3
  .189اعرا : . 4
 .2۴28 - 2۴26، دفتر اول،  بیت مثنوی معنویجالل الدین محمد بلخی،  .5
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ترین عواملی اسات کاه موجاب تقویات وفااداری  ترین و اساسی روابط زناشویی جزء مهم
همسران است. از این رو باید با دقت از این مسئله مراقبت کنند؛ حتما همسرانی که توافو جنسی 

به شاکل حااد درآیاد  ها اختال  بین آن اینکهدیگر مخالف باشند بدون  دارند ا ر با نظرهای یک
ولی در مقابال ا ار باه هار  1شان دوام بیشتری دارد. دارند و زند ی برای حل مشکالت قدم برمی

توجهی به نیاز طر  مقابل  دلیلی مانند عدم توانایی ابراز نیاز جنسی از سوی زوجین یا مسئله کم
نانه و... نیازهاا باه های ز  ری رنگ شدن عشوه و  اهی هم عواملی چون عدم توجه به ظاهر،  کم

رنگ شده و برخی اوقات  اختالفات سااده نیاز قابال حال  طور صحیح مرتفع نشود وفاداری کم
شدن نیست. براین اساس به نقش روابط جنسی در وفاداری همسران باید نگاه ویژه داشات و در 

دانستن صورت نیاز، آموزش چگونگی ابراز نیازهای جنسی و عاطفی با توجه به اخالق همسر و 
ها و سالیو او ضروری است. به طور خالصه زوجین باید به مواردی توجه کنناد کاه باه  خواسته

 کنیم:   ها اشاره می برخی از آن
نشاط و سرزند ی زوجین بارای داشاتن رواباط  الف( اهتمام داشتن به سالمت جسمی:

ی جنسی مطلوب ضروری است. ا ر شاخص ساالمت جسامی خاوبی نداشاته باشاد، تواناای
شود برای کام رناگ شادن  همراهی کردن همسر را در همبستری و... ندارد و این امر عاملی می

دهد. پس باید خانواده به تغذیه و سالمت جسمی  حس زند ی و به تدریج وفاداری را کاهش می
 خود اهمیت دهد و برنامه غذایی و ورزشی مناسب را در طول روز داشته باشند. 

زوجین باید شرایط محیطی خود را در راستای خواسته خاود  :ب( شرایط محیطی مناسب
آماده و از لحاظ ظاهری محیط را زیبا سازند تا انگیزه ارتباطی، آرامش بخاش را در خاود ایجااد 

ر در تحریک انگیزه جنسی و تقویات وفااداری  ّ ؤکنند؛ مرتب بودن اتاق خواب یکی از عوامل م
 2است.

حیا و عفت برای زنان پسندیده است ولی ناه در  بستری: ج( کنارگذاشتن حیا در زمان هم
ااِئُكُمِ»کناد:   ونه معرفی می بهترین زنان را این بستری. امام صادق زمان هم اُرِِنس  ي  ِتا ِِخ  اِِِالَّ ِإذ 

ِ ل    ِِِخ  ع  ِِِم  ع    ل  اِخ  ِجه  و  ااِءِِِز  ي  ح  ِال  ع  ُهِِدر  ع  ِم  ِبس    ِل  ِبس    اِل  ِِإذ  اِءِو  ي  ح  ِال  ع  ُهِِدر  برتارین زناان باانویی 3؛ل 
است که چون با شوهر خلوت کند، لباس حیا را از خود دور کند و چون لباس بپوشد لباس حیاا 

                                                            

 .8۷و 86، ص معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی. سید مسعود راد، 1
 . 98. همان، ص 2
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دلیل تأکید حضرت بر این مطلب بر نداشتن حیا به دلیل نیاز همسر بار همراهای «. را هم بپوشد
 شود.  ب میبستری است که  رما بخش زند ی و از عوامل تقویت وفاداری محسو صحیح در هم

ایجاد تنوع جنسی همانند تغییر در لباس، رنگ یا ناور اتااق و عطار ماورد  د( تنوع جنسی:
ر باشد. باید اشاره کرد کاه  ّ ؤتواند در تقویت انگیزه جنسی و نیز لذت بردن از آن م استفاده... می

بای ماردان ای به تناوع طل در کالم حکیمانه امام علی 1مردان بیش از زنان تنوع طلب هستند؛
ِ» فرمایاد: کند؛ آن جا که می کاری برای جلو یری از  ناه ارائه می اشاره و راه ة 

 
أ ار  اُدُکُمِام  ح 

 
یِأ

 
أ اِر  ِإذ 
ِبي ِبِهِس  ل   َ یِ اِنِِإل  ط  ي  ِِللشَّ نَّ ل  ع  ج  ِی   ِ ِ یِو 

 
أ اِر  ِم  ل  ِلِهِِمث  ه 

 
ِأ د  ِِعن  نَّ ِِ

ُهِف  ل  ه 
 
ِتِأ

 
أ ي  ل  ِجُبُهِف  ُِتع  ِرف  ص  ي  ِل  ِو  ُهَِِل  ار  ص  ب 

ا ه  ن  هر اه فردی از شما زنی ]زیبا  را دید که او را به شگفتی واداشت، به نزد همسر خود برود؛  2؛ع 
چرا که همسر او نیز مثل همین خصوصیات را داراست؛ پس اجازه نفوذ شیطان را به قلب خویش 

 «.ندهد تا چشم خود را از آن زن بر رداند

 . تقویت روابط عاطفی  3
با آقایان متفاوت ها  ابل عواطف برای تقویت وفاداری ضروری است. عواطف خانمدرک متق

ها نیاز باه شانیده شادن و شانیدن  است و باید با آ اهی از این شناخت زند ی را آغاز کرد. خانم
کند؛ حتی ا ر بیاان احساساات باا خریادن  هایی دارند که بوی محبت را برایشان زنده می حر 

یان نیاز به دیده شدن و دیدن نیازهایشان را دارند؛ حتی ا ر با یک تشکر ساده شاخه  لی باشد. آقا
هاا دارد تشاکر و  از باب قدردانی باشد. درواقع همان ا ری کاه شااخه  ال روی عواطاف خانم

قدردانی روی عواطف آقایان خواهد داشت. پس باید این اتفاق همیشاه وجاود داشاته باشاد تاا 
ند. نشان دادن وفاداری زمانی عملی و از باب تربیتی و  ااه زباانی زند ی طراوت خود را حفظ ک

شاد و در  طرفداری از مادر بلناد می همیشه ایشان به » وید:  می بهجت الله است. فرزند آیت
کرد تا احترام مادر همیشاه در خاناه  آمد همیشه از مادر خانواده حمایت می مسائلی که پیش می
 3«. فت که رئیس ایشان )مادر( است یشوخی هم م حفظ شود و حتی به

فرماود :  کند  که رسول خدا به نقل از جد بزر وارشان روایتی را نقل می امام صادق 
ُلِ» و  ُجِلَِِِ  ا ِِالرَّ ِةِِإنِّ

 
أ ار  م  اِكِِِِلل  ِحبُّ

ُ
ُبِِِأ ه  اذ  ِی   ِِِِ اداِ ِِِمان  ب 

 
ااِأ ِبه  ل  تر و باا  جاا کاه زناان عااطفی از آن 4«.َ 

                                                            

 .10۴، صمعماری عشق پایدار در زندگی زناشویی. سید مسعود راد، 1
 .63۷، ص 2 ، جالخصالابن بابویه،   ن علی. محمد ب2

3. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/27/2011263 
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فرماید:  می خدا ت به مردان سفارش شده که اظهار محبت کنند. رسولترند، در روایا محبت
این جملاه «. رود  اه از قلبش بیرون نمی سخن مرد به همسرش که "من تو را دوست دارم" هیچ»

 ای برای عمو بخشدن به وفاداری همسران است. ترین جمله از لحاظ علمی دقیو

 .احترام متقابل4
کردن غاذای  باه خریادن اشایای  اران قیمات یاا درساتبرای جلب محبت همسر، نیازی 

نهایت خوشمزه یا رسید ی به ظاهر نیست. نگه داشتن احترام همسر در خانه و بیرون خانه از  بی
ترین شرایط را برای انساان  آمیز، سخت چسب و محبت ترین وظایف همسران است. بیان دل مهم

 ه از بین رفتن احترام همسرمان نشود. کند. دقت کنیم صمیمیت زیادی منجر ب قابل تحمل می
است.  و حضرت زهرا بهترین الگو در رعایت چنین خصوصیتی زند ی حضرت امیر

 فرماید : می امیرالمومنین
ِ  ِ ِ اِهِو  ي  ِِإل  الَّ ِج  ِو  ازَّ اُهِع  اِاللَّ اه  ض  ب   َ ایِ تَّ اٍرِح  م 

 
ایِأ ل  ااِع  ُته  ه  ر  ک 

 
ِأ  ِ ِ اِو  ُته  اب  ض  غ 

 
اِأ ِهِم  ِاللَّ و  ف 

ِ غ 
 
ِأ ُهُماوُمِو  ا ِال  نِّ ِشاُفِع  ك  ن  ت  ااِف  ه  ي  ُظاُرِِإل  ن 

 
اُ ِأ ُِکن  اد  ق  ِل  ِو  ارا  م 

 
ِِلا ِأ ا   ص  ِع   ِ ِ ِن ِو  ت  ب  ض 

ان ز  به خدا سو ند که هر از بار فاطماه غضاب نکاردم و او را باه کااری مجباور 1؛اْل  ح 
ت نساختم تا آن که خداوند عزوجل او را به نزد خویش برد و او نیز مرا خشمگین نساخ

ها و  کاردم، غصاه و هر ز برخال  خواست من عمل نکرد و من هر ااه باه او نگااه می
 شد. اندوهم برطر  می

هایی است که باید یاد  رفت و تمرین کرد. غضاب  این فرهنگ در نهایت ساد ی پر از حر 
نکردن، مجبور نکردن و در مقابل، کاری برخال  میل همسر انجام نادادن زماانی کاه عشاو و 

ها نباشد، هرکدام مراقب دیگری خواهد باود و باه تباع  م معیار رفتار و  فتار و منیتی درقلباحترا
َلِئااِلِهم ِ» فرماید: یم رسد. امام باقر زند ی به تعادل می راماِِلح  ِِاک  ُکم  دُّ ش  ِهِا  اللِّ د  ِِعن  ُكم  م  ر  ک  ِا   2؛ِانَّ

   «.احترام بگذارد شتر به همسر خودیه بکسی است کن شما نزد خداوند، یتر  رامی

کند؛ باید عالقه را بیان کرد و  احترام  ذاشتن به تنهایی زند ی را بانشاط و عشو را تمدید نمی
فرماید:  در این باره می آن زمان است که نسیم محبت در زند ی حس خواهد شد. امام صادق

«ِ ب    ب  ح 
 
اِأ هُِِِِإذ  ِبر  خ 

 
أ ِف  ُجَل  ِِِر  ِلك  ُهِِِِبذ  نَّ ِِ

ب ِِِف  ث 
 
اُِِ ِأ ُكم  ن  ي  ِةِب  دَّ و  م  وقتی کسی را دوست داری، او را از ایان 3؛ِلل 
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 «.کند دوستی خبر بده که این کار دوستی بین شما را تثبیت می

 .عفو و گذشت 5

یابد که هر یک  ها معصوم از  ناه و اشتباه نیستند و  ذشت  زمانی معنا می هیچ یک از انسان
 اذرد، ماا هام  طور که خداوند از خطاهای ما می . هماناز همسران مرتکب اشتباهی شده باشد
اُه »بایستی از خطاهای یکدیگر بگذریم:  ُه َلُكاْم َو اللَّ وَن َأْن َيْغِفَر اللَّ َو ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا َأ ال ُتِحبُّ

 1«. َغُفور  َرحيم
ران دادن دیگر و به هم فرصت جب های یک پشتیبانی کردن در روزهای سخت،  ذشتن از بدی

ْقوی  َتْعُفوا َأْقَرُب   َو َأْن »به معنای وفاداری است:  َه ِبما َتْعَمُلاوَن   ِلل َّ َو ال َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ اللَّ
ان یااری را در مکاویکتر اسات، و  ذشات و ن کیاری نزدکزیردن شما به پرهکو  ذشت  2؛َبصير  

در زمانی که همه کارها بروفو «. ناستید، بیده انجام می آنچهه خداوند به کد ینکخود فراموش ن
 توانند خوب باشند. مراد است، همه می

 .رعایت حجاب 6

هریک از مسلمانان وظایفی را در مقابل دیگران به عهده دارند تا جامعاه ساالم بماناد؛ البتاه 
ای جاذاب ه تر باشد. در فضای امروز که اناواع وسوساه ها شاید از جهاتی سخت وظایف خانم

برای زیباتر شدن وجود دارد، انتخاب راه درست برای اصالح جامعه بسیار مهم اسات. حجااب 
رود.   ری در عرصه اجتماعی، عاملی برای وفاداری مرد به زن به شامار مای نمادی از عدم جلوه

 اسالم مشکلی با فعالیت زنان در عرصه اجتماعی ندارد بلکه برای ورود زنان در عرصه اجتماعی
قوانینی را وضع کرده است که در عین حفظ جایگاه اجتماعی زنان از طریو حجااب عواطاف و 

هماین مسائله در باین  3کند. تمایالت جنسی مردها را معطو  و منحصر به روابط زناشویی می
کند؛ زیرا منحصر بودن همسر بدون مقایساه، انگیازه و  زوجین عشو و محبت بیشتری ایجاد می

 4دهد. به همسر افزایش می تمایالت جنسی را
                                                            

 .22. نور: 1
 .23۷. بقره: 2
)به نقل از: قاسم ابراهیمی   23، مجله حوراء، شماره «چیستی، چرایی و پاس  شبهات پیرامون حجاب».سوزنچی، 3

 (.10۷ص  راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی،پور، 
 .9۷، ص ی عشق پایدار در زندگی زناشوییمعمار. سید مسعود راد، 4
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 نتیجه گیری 
با توجه به مطالب  فته شده، برای رسیدن به تحکیم بنیان خانواده و وفاداری، همساران بایاد 
سبک زند ی خود را اصالح کنند، خدا را شااهد و نااظر اعمالشاان بدانناد، باا شاناخت و اراده 

ا بیاموزناد،  قادردان زحماات های همسر خود توجه کنند، بخشاش و صابر ر متقابل به خواسته
همسر خود باشند،  در برابر هر سختی مقاومت لزم را داشاته باشاند و مناافع  خاانواد ی را باه 

ها منجر به روابط  رم و وفادارانه در زند ی خواهد شاد و   مسائل شخصی ترجیح دهند. همه این
 مایه آرامش هر دو طر  در دنیا و آخرت خواهد بود. 

 منابع فهرست 
 قرآن کریم 

، قام: انتشاارات موسساه راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینیابراهیمی پور، قاسم،  .1
 ش. 1395، امام خمینی

ثا ، یناوی الحدیتبا  النک، تهاران: مات(یات) األشیعثیالجعفرابن اشعث، محمد بن محمد،  .2
 تا . ]بی

  ن،ی:جامعاه مدرسا ، قامبار، غفااریکعلای ا الخصیال، تحقییق،  ه، محمد بن علییابن بابو .3
 . ش1362

، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه هیحضره الفقیمن ال ،  اااااااااااااااااااااااااااا .۴
 . ق1۴13، ه قمین حوزه علمیمدرس

تحقیاو ساید هاشام،   ؛ میة(یالقد -معرفة األئمة) ط یشف الغمة فکسی،یاربلی، علی بن ع .5
 . ق1381ت بنی هاشمی، ز: انتشارایرسولی محالتی، تبر

رجاائی،   د مهادیی، تحقیو س لمکم و درر الکغرر الحمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، یتم .6
 . ق1۴10   ،یتاب اإلسالمکقم: دار ال

 ش.1389، تهران: نشر تهران، معماری عشق پایدار در زندگی زناشوییراد، سید مسعود،  .۷
: دفتار  تارجم محماد بااقر موساوی، قام، م زانییر المیترجمه تفسی  ن،یطباطبائی، محمدحس .8

  ش.13۷۴ ،  ه قمین حوزه علمیانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس
؛ تصحیح علی اکبار، غفااری  و محماد، ة(یاإلسالم -) طیافکالعقوب، ینی، محمد بن یلک .9

  ق.1۴0۷  ،یتب اإلسالمکآخوندی، تهران: دارال

حسانی   نی، تحقیاو حسا(یثییواعظ) للم و المیکون الحیعثی واسطی، علی بن محمد، یل .10
 . ش13۷6   ث،یرجندی، چاپ اول، قم: دار الحدیب
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 . ق1۴2۴ ،  یتاب اإلسالمکقم: دار ال  ،اشفکر الیالتفسه، محمدجواد، یمغن .11
 ش.1382، اصفهان: انتشارات فرهنگی شهید مدرس،فرهنگ فاطمیهنیلی پور،مهدی،  .12

 مجالت

 .23یرامون حجاب، مجله حوراء، شماره سوزنچی، چیستی، چرایی و پاس  شبهات: پ .13
قارآن و ساّنت  سابک زناد ی خاانواد ی در »عنایت الله شریفی و مهرعلی لطفای، مقالاه  .1۴

 .1392پاییز  1۴، شماره ۴، دوره «پیشوایان معصوم
 سایت

https://www.tasnimnews.com 
http://www.balagh.ir  
 





 

 

 کرامت سالمندان از منظر آیات و روایات

*سالموالمسلمینمممدامینصردق ا زنرن االحجت

 مقدمه
سالمند در خانواده، موهبتی الهی و  وهری  رانبهاا در صاد  زناد ی و صاندوقچه اسارار 

درخشد و قلبش جز محبت و یاد خدا چیزی در خود  تاری  است که از نگاه نافذش، بصیرت می
کنند و وجودشان برکت اسات؛ چنانکاه  ندارد؛ از این رو سالمندان زمینه فیض الهی را فراهم می

ِ»فرموده است:  رسول اعظم ع  ُةِم  ک  ر  ب  اِبِرُکم ِِِال  ک 
 
وجود پیران ساالخورده باین شاما، باعاث  1؛ أ

ها کساب کارده و  کهنسالن، عمری تجربه«. های الهی است افزایش فیض ربوبی و بسط نعمت
ه از جهت جسمانی ناتوان شده و قدرت ها ا ر چ اند. آن هایی را فرا  رفته در مدرسه زند ی درس

ها را  ای دارند، نیاک و باد اند، ولی از نظر معنوی تجاربی ارزنده فعالیت و تحرک را از دست داده
  توانند مانند رهبران روحانی، هاادی ها می کنند. آن فهمند و مسائل را بهتر تجزیه و تحلیل می می

 ونه که اماام  شان راهنمایی نمایند؛ همان یر و سعادتدیگران باشند و جوانان و میانسالن را به خ
ُخِ»فرموده است:  صادق ي  ِلِهِِِِف ِِالشَّ ه 

 
ِب ِِِأ النَّ ِتاِهِِِِف ِِک  مَّ

ُ
اش  وجود پیر سالخورده در خانواده 2؛ أ

از منظار آیاات و روایاات، ساالمندان دارای کرامات «. همانند پیغمبر الهی است در بین اماتش
شود؛ بیشتر پرداخته شاود تاا جامعاه  واملی که موجب توجه به این کرامت میهستند و باید به ع

 نسبت به این قشر ارزشمند و دلسوز التفات و عنایت بیشتری داشته باشد.  

 شناخت حقوق سالمندان 
های جدی جامعه، عدم شناخت جایگاه و حقوق سالمندان است؛ زیرا برخی  یکی از آسیب

                                                            

 نویسنده و پژوهشگر.*
  .13۷، ص ۷2 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .۴۷6، ص 2 ، ج روضة الواعظین و بصیرة المتعظین. محمد بن احمد فتال نیشابوری، 2

 )ویژه خانواده( انفصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغ

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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نع زند ی خانواده و سربار جامعه هستند؛ چنانکه در زناد ی ماشاینی ها موا کنند که آن تصور می
اند. این ناوع زناد ی بارای ساالمندان،  امروزه خانه سالمندان را برای نگهداری پیران تشکیل داده

 چیزی جز مرگ تدریجی نیست.
هاا  متأسفانه امروزه در جامعه ما نیز جایگاه سالمندان در مقایسه با  ذشته تضعیف شده و آن

را با مشکالتی مواجه ساخته است. در جوامع سنتی سالمندان موقعیات اجتمااعی را در اختیاار 
های  های کلیدی در خانواده و جامعه داشتند، اما تحاولت ایجااد شاده در عرصاه داشته و نقش

عادم  هاا و نسل، جابجاا شادن ارزش  سست دو ،یشنین آپارتمان ،یکنولوژت مختلف،  سترش
سالمندان سبب کم شدن موقعیات ساالمندان در مقایساه باا جواماع  یروندشناخت حقوق شه

ای  هاای دینای ساالمندان از جایگااه ویاژه  ذشته شده است. این در حاالی اسات کاه در  زاره
برخوردار هستند. اسالم برای سالمندان حقوق خاصی قائل شده است؛ همان حقی کاه اماروزه 

ِهِ»فرموده است:  امام باقرجوانان و میانسالن بدان توجه ندارند.  ُسوُلِاللَّ ِر  ُِِسِئل  ن  ُمِِِم  ظ  ع 
 
ِِأ

ی ل  ِع  ا  قِّ ُجِلِِِح  ِِِالرَّ ال  اهَُِِ  اِلد  تارین حاو را باه آدمای  سؤال شد چه کسی بزرگ از رسول اکرم 1؛و 
ِ»نیز فرموده است:  امام سجاد«. دارد؟ فرمود: پدر و مادر ِحقاُهِتاوَير  اِحاُقِالكبيارِفاِنَّ وِامِّ

 «. تر بر تو، آن است که او را به خاطر سنش احترام نمایی اما حو بزرگ 2؛..ِسنه.
با توجه به اهمیت و جایگاه والدین است که خشنودی و خشم والدین، با خشنودی و خشام  

ی»فرموده است:  خداوند  ره خورده است؛ چنانکه رسول اعظم ِهِِِِرض  یِِِف ِِاللَّ ِنِِِِرض  ی  اِلاد  و  ال 
ُطُهِ خ  ِس  اِو  ِطِهم  خ  خشنودی پدر و مادر، رضای خداوند است و خشم الهی در غضب پدر  3؛ِف ِس 

ای»همچنین آن حضرت فرموده است: «. و مادر است اِلِدِِإل  و  ُرِال  ظ  ةِ ِِن  ااد  اُهِِعب  ِل  اا  اِدِهُِحبِّ ل  نگااه  4؛و 
ان امروز، بر این اساس دختران و پسران جو«. آمیز فرزند به روی پدر و مادر، عبادت است محبت

مادران و پدران فردای اجتماع هستند. ا ر جوانان امروز وظیفه تکریم و احترام را نسبت به والدین 
خود مراعات نمایند و این سنت الهی را در جامعه نگهداری کنند، فاردا خودشاان ماورد تکاریم 

 شوند.  بخش برخوردار می  یرند و از این نعمت سعادت فرزندان خویش قرار می

 ام تکلیف شرعیانج
 های قرآنی است:  تکریم سالمندان و احترام آنان، از آموزه

                                                            

 .65، ص ۷9 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .2۷6، ص تحف العقولشعبه حرانی،  . حسن بن علی ابن2
 .88۷، ص 26 ، ج جامع أحادیث الشیعة )للبروجردی(. آقاحسین بروجردی، 3
 .1۷0، ص 15، ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. حسین بن محمدتقی نوری، 4
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ُهَماا ُأفٍّ َو  ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقال لَّ اَل َو ِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ
ُهَما َقْواًل َكِريًما َواْخِفْض لَ  بِّ َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ ْحَماِة َوُقال رَّ لِّ ِماَن الرَّ ََ الاذُّ ُهَما َجَناا

َياِني َصِغيراً  و به پدر و مادر ]خود  احسان کنید. ا ر یکای از آن دو  1؛اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ
ها ]حتی  او  مگو و به آنان پرخاش  یا هر دو در کنار تو به سالخورد ی رسیدند، به آن

ی و از سر مهربانی، باال فروتنای بار آناان بگساتر و ها سخنی شایسته بگو مکن و با آن
 بگو: پرورد ارا! آن دو را رحمت کن، چنانکه مرا در خردی پروردند.

در این آیه شریفه به چند نکته درباره تکریم پدر و مادر اشاره  ردیده اسات. نیکای باه پادر و 
ماادر همانناد عبودیات  مادر در کنار عبادت پرورد ار ذکر شده و احسان و نیکوکاری باه پادر و

الهی، به عنوان تکلیف شرعی بر فرزندان واجاب اسات. اشااره باه زماان ساالمندی و کهولات 
ها فرزند وظیفه دارد به پدر و مادرش نیکی کند،  والدین،  ویای آن است که  ر چه در همه زمان

ندارد حتای باه شود. فرزند حو  ولی در زمان سالمندی آنان این تکلیف بیشتر متوجه فرزندان می
بگوید و باید با تکریم و احترام، با آنان به مالطفت و مهرباانی « ُا »ای همچون  والدینش کلمه

 سخن بگوید و با آنان، با تواضع و فروتنی رفتار کنند.
بنابراین یکی از علل تکاریم ساالمندان در خاانواده، تکلیاف شارعی انساان اسات. عالماه 

شود مسئله احساان باه پادر و ماادر بعاد از  معلوم می»ته است: طباطبایی در تفسیر این آیه نوش
ترین واجبات است؛ هم چنانکه مسئله عقوق )نفرین( بعد از شرک ورزیدن  مسئله توحید، واجب

ترین  ناهان کبیره است؛ به همین جهت این مسائله را بعاد از توحیاد و قبال از  به خدا، از بزرگ
 2«.سایر احکام اسم برده است

 وظیفه انسانی انجام 
حفظ کرامت انسانی افزون بر تکلیف الهی، وظیفه انسانی است؛ زیرا حفظ کرمات والادین 

 فرموده است:  امر عقالنی و فطری است؛ چنانکه مام سجاد
یِِفی اُهِِمِنِّ ِفظ  اِح  اِم  ُهم  ِل  ظ  ف  ِاح  ِتیِو  كِرم  یِت  ل  اِع  ُهم  ِثب 

 
ِأ ِبيِتیِو  ر  اِت  ُهم  ِل  كر  ِاش  ُهم ِّ ِریِِالل ِّ ِصاغ 

ِ و 
 
ٍلِأ اد  اِِبع  اُهم  اص ِّ  َ

ُ
ِأ ن 

 
ِأ یِِمان  اد  ِل  اة  ُمِِمن ِّ ظ  ع 

 
ِأ یِو  ِِإل  انا  س  ُمِِإح  د   َ

 
ِأ یِو  ل  ِع  ا  قِّ ُبِح  ج  و 

 
اِأ ُهم  ف 

ِِإذاِ  ین 
 
ٍل،ِأ یِِمث  ل  اِع  یُهم  اِز ج 

ُ
خدایا! آنان را به پاس پرورش من پاداش بخاش و در برابار  3؛أ

                                                            

 .2۴و  23. اسراء: 1
 .135، ص 13، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 2
 . 2۴، دعای صحیفه سجادیه ،دینالعاب . امام زین3
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ام نسبت به من منظاور داشاتند، در  هر چه را در کودکی رامیداشت من جزا عنایت فرما و 
شاان باه مان  تر و احسان حو آنان منظور دار. حو آنان بر من از حو من بر آناان، واجاب

تر از این است کاه بار اسااس عادالت  شان نسبت به من، عظیم تر و نعمت پیشتر و دیرین
 ار کردند، رفتار کنم.کارشان را تالفی کنم یا با آنان مانند آنچه را با من رفت

های اخالقی و انسانی تکریم سالمندان اشاره شده است. بر اساس اقتضای  در این فراز، نکته
ها نیکی و احسان کند؛ باید در مقابال  حکم اخالقی، ا ر کسی به انسان در هنگامه نیاز و ناتوانی

نیکای نماوده، جباران کناد.  ای کاه او کم به اندازه نیکی و احسان او را به صورتی بهتر و یا دست
بدیهی است چنانکه در این فراز اشاره شده است، هیچ کسی مثل پدر و مادر باه انساان نیکای و 

کند؛ بنابراین ا ر کسی به حکم وظیفه شرعی در حال ساالمندی باه پادر و ماادرش  احسان نمی
محبت خویش قرار ها را مورد مهر و  کمک ننماید، بر اساس حکم عقلی و اخالق انسانی باید آن

کم هماه محبات و  هاا نیکای و احساان کناد تاا دسات دهد و در سن کهولت و پیری آنان، با آن
شان در زمان کودکی و نیاز انسان جبران شود. ا رچه خوبی و محبات آناان قابال جباران  خوبی

ع ها در خانه و جم نیست، ولی در حد توان باید تالش شود که با تکریم و پذیرش نگاهداشت آن
  1هایشان را کمی جبران کند. خانواده، به یاری و توفیو الهی کمی خدمت

پ و دناااااار اموجااااااودتجلااااااوه


خی د فصاااا ب اااار اباااا باااار ات


شاای تااوجاارتمريااتجاارتمااناساات


همدوا،همابوهامنارتماناسات


هسااا  مااانوامااادا هساااتتوسااات


نره ف ندستماند دساتتوسات


ی شمرساااتغنچاااتمااانشاااردازشااا


باا ووباار ملتااِیتاادبی شمرساات


امشاااا دم اااا تبر هاااارنوشاااایده


امخااارکپرياااتتوتیااارمدياااده


م ااا مااارد جلاااوهم ااا خداسااات


2حدوحصا ومن  رساتزينسدتب 


 رسالت جوانان 
کشاد کاه آناان باه میانساالی   اذرد و طاولی نمی جوانان باید بدانند که عمر به سارعت می 

شوند. بنابراین بنا بر آیات قرآن باید به والدین کهنسال خویش نیکی  یانسالن پیر میرسند و م می
شان نیز به  کنند و حقوق انسانی پدران و مادران پیر خود را مراعات نمایند تا هنگام پیری، فرزندان

                                                            

 .1۷5، ص 15، ج وسائل الشیعه . محمد بن حسن حر عاملی،1
 .236دیوان شعر باغچار نامه، ص محمدامین صادقی ارز انی، . 2
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شان را رعایت نمایند. باید ایان سانت مقادس اساالمی را در کاانون  ها احسان کنند و حقوق آن
انواده محافظت کرد و از هر نسلی به نسل دیگر منتقل نمود تا اطفال و نوجوان، احترام والادین خ

ارُواِ»فرموده است:  امام علی 1ها اعمال کنند. ها درس بگیرند و فردا درباره پیری آن را از آن َِّ و 
ِِصغاُرُکم ُکم  ر  َِّ ،ُِیو  ُکم  اماام «. هم به شما احترام کنندترها  تان احترام کنید تا کوچك به بزر ان 2؛کبار 

ُکم ِ»نیز فرموده است:  صادق اء  واِآب  رُّ اُؤُکم ِِِب  ن  ب 
 
ِأ ُکم  رَّ ب  تان هم  تان نیکی کنید تا فرزندان به پدران 3؛ی 

 «. به شما نیکی کنند
نسبت به این مسئله اهمیت  یکی از مصادیو نیکی، احترام به سالمندان است. امام خمینی

 ؛ چنانکه نقل شده است: بسیاری قائل بود
رسیدیم. یکای از مسائولین مملکتای بارای  روزی در جماران به محضر امام خمینی

اش همراهش بود. وقتای  رسید و پدر سالخورده انجام کارهای جاری به خدمت امام
برسد، خودش جلوتر از پدر حرکت کرد. پس از تشار   خواست حضور امام که می

نگاهی باه آن مسائول نماود و فرماود:  معرفی کرد. امام، پدرش را به خدمت امام
پس چرا جلاو »فرمود:  امام«. آری»آن فرد عرض کرد: «. این آقا پدر شما هستند؟»

  4«.وی راه افتادی و وارد شدی؟
 ویناد بهشات زیار   فتند: اینکه می بارها به من می امام» وید:  خانم زهرا مصطفوی می

د اینقدر جلوی پای مادر صورت به خاك بمالی تاا خداوناد تاو را باه پای مادران است؛ یعنی بای
ایستاده بودم  یك روز من در خدمت امام» وید:  خانم صدیقه مصطفوی نیز می«. بهشت ببرد

ها  فتند: بلند شوید و بروید. اصاًل وقتی مادر  و دخترهایم نشسته بودند. ایشان با ناراحتی به بچه
 5«.اید؟ بلند شوید از جایتان شما نشستهجلوی شما ایستاده، چرا 

 دیدار با سالمندان و احوالپرسی از آنان
سالمندان دوست دارند در کنار دیگر اعضای خانواده و از محبت آنان برخوردار باشاند، اماا 

                                                            

 .60، ص 1، ج بزرکساالن و جوانان از نظر افکار و تمایالت. ر.ک: محمدتقی فلسفی، 1
 . 9۴، ص األمالی . محمد بن علی صدوق،2
 .555۴، ص 5 ، ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی، . 3
 .511۴8، کد خبر: 09/12/1396، «امام خمینی و احترام پدر»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع4

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/51148 
 .3، ص 1،  ج هایی از سیره امام خمینی برداشت. غالمعلی رجایی، 5
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ها رفت؛ زیرا سالمندان در چنین  ا ر به دلیلی در مراکز سالمندان حضور دارند، باید به دیدار آن
کنند و به محبات و دلجاویی نیااز دارناد.  بیشتر از هر زمان دیگری احساس تنهایی میشرایطی 

هایی کاه در خاناه  روزی از تلویزیون دیدم یکی از همین پیرمرد» وید:  ها می یکی از شخصیت
خواهید بیایید به من سر بزنیاد؛ فقاط   فت: دخترم، پسرم ا ر نمی کنند، می سالمندان زند ی می

آور است که البته شامل حاال  دتان به من خبری بدهید. این وضعیت خیلی تأسفاز سالمتی خو
  1«.شود همه نمی

مفساران ایان عباارت را دو وناه معناا  2«.َو ال َتْنَهْرُهماا»قرآن درباره والدین فرموده اسات: 
اند.  اند. برخی آن را به معنای پرخاش نکردن، بلناد صاحبت نکاردن و فریااد نازدن دانساته کرده

اند. ایان معناا در لغات نیاز مطارح  عضی نیز آن را به معنای طرد نکردن والدین از خود دانساتهب
 .، یعنی پدر و مادر را از خود دور و طردشان مکن«َوال َتنَهرُهما»است؛ بنابراین 

کند که مبادا هنگام پیری پدر یا مادر، در نگهداری  این آیه و آیات دیگر به فرزندان سفارش می
هاا را از زناد ی  ا کوتاهی کنید یا این مسئولیت را به عهده دیگری بگذارید و بخواهیاد آنه از آن

خود بیرون کنید؛ زیرا وجود پدر و مادر در زند ی فرزند، برکت است. ا رچه سپردن والادین باه 
ها  خانه سالمندان، کاری بسیار ناپسند و به دور از انصا  و عدالت است، اما ا ر بنا به دلیلی آن

 ها سر بزنید. را به خانه سالمندان سپردید، باید به آن

 قدردانی از سالمندان 
تارین نقاش را در  هاا مهم افزایی، قدردانی از سالمندان است؛ زیارا آن های تکریم یکی از راه

شود سالمندان احساس  اند. سپاسگزاری موجب می تربیت فرزندان و رشد و پویایی جامعه داشته
دانناد. سپاساگزاری از والادین،  هاا را می ر جامعه نیستند و ماردم قادر و ارزش آنکنند که سر با

های بعد است؛ از این رو قرآن در سوره لقمان بالفاصله  سازی تکریم سالمندان برای نسل نهادینه
دهنده جایگااه  دهد که این مسئله نشاان دستور به شکر زاری می 3پس از یادآوری زحمات مادر،

؛ هم شکر مرا به جا بیاورید و هم شکر پدر و مادر َأِن اشُكر لی َوِلواِلَديَک » ادر است: ویژه پدر و م
شکر خدا را باید به جا آورد؛ چون خالو ماست. شکر پدر و مادر را نیز باید به جا آورد؛ زیرا «. را

                                                            

 .258592، کد خبر: 16/02/1393، «کریم سالخورد انحکایت ت». همشهری آنالین، 1
https://www.hamshahrionline.ir/news/258592 

 .2۴. اسراء: 2
ُه َوْهنا  َعلی: »1۴. لقمان: 3 مُّ

ُ
ْنساَن ِبواِلَدْیِه َحَمَلْتُه أ ْیَنا اْْلِ ِن اْشُکْر لي  َوْهٍن َو ِفصاُلُه في  َو َوصَّ

َ
 «.َلیَّ اْلَمصیُر َو ِلواِلَدْیَك إِ   عاَمْیِن أ
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اند و خداوناد  ها وسیله فیض الهی درباره ما بوده ها بوده است. آن ورود ما به زند ی دنیا توسط آن
برای کسی که وسیله فیض است، حرمت بسیاری قائل است. شکر پدر و مادر به ایان معناسات 

َو ِبالواِلاَديِن »دستور احساان باه آناان داده شاده اسات:   ها احسان کنید؛ چنانکه در آیه که به آن
در و مادر، سپاس از خداوند، بند ی خدا و سپاسگزاری نسبت به خدمات و جایگاه پ 1«.ِإحساًنا

هاست. در روایت آمده است مردی مشغول طوا  خانه خدا بود، مادرش را نیاز بار  احسان به آن
آیاا باا »را دید و از آن حضرت پرسید:  داد. در همان حال پیامبر دوش  رفته بود و طوا  می

از  خیر. تو باا ایان کاارت حتای یکای»آن حضرت فرمود: «. ام؟این کار، حو مادرم را ادا کرده
   2«.ایهای او را هم )به هنگام وضع حمل( جبران نکردهناله

 شناخت آثار و برکات وجود سالمندان 
های تکریم سالمندان، بیان آ ار و برکات وجود آنان در خانواده و جامعه است؛ زیرا  یکی از راه

های مشوق  کتورافزایی از فا  ونه که امروزه برای جمعیت هاست؛ همان یکی از عوامل تأ یر مشوق
کنند. ا ر امروزه عوامل تشویو درباره تکریم سالمندان اجرایی  مانند دادن وام مسکن استفاده می

های  پردازند. در آموزه و عملیاتی شوند، مطمئنًا جوانان و میانسالن بیشتر به تکریم سألمندان می
فرماوده  انکه پیاامبردینی به آ ار دینوی و اخروی خدمت به سالمندان اشاره شده است؛ چن

ِهِ»است:  ی  و  ب 
 
ِأ ِصل  ي  ل  ِهِف  َِ ِِف ِِرز  ط  س  ُِیب  ُهِِف ُِعُمِرِهِو  ِل  دَّ ُِیم  ن 

 
ُهِأ رَّ ِس  ن  کسی که طولنی شدن عمر  3؛م 

عبااس، از  در روایتای از ابن«. و توسعه رزق را دوسات دارد، باه پادر و ماادر خاود نیکای کناد
کاری که از روی مهربانی به پدر و مادر نگاه کناد، در هر فرزند نیکو»آمده است:  خدا رسول

از آن حضارت ساؤال کردناد: «. شاود مقابل هر نگاه  واب یک حج کامل مقباول باه او داده می
تر  تر و پاک آری؛ خداوند بزرگ»حضرت فرمود: «. ها نگاه کند؟ حتی ا ر روزی صد مرتبه به آن»

ِ»نیز فرموده است:  امام صادق 4«.است ن  ِِِم  ب  ح 
 
ِِِأ ن 

 
ِِِأ ف  فِّ ُهُِِِیخ  ِِِاللَّ ل  ِج  ِو  زَّ ُهِِِع  ن  اِتِِِع  ر  ك  تِِس  و  م  ِِال 

اِ  ارِّ ِهِب  ی  اِلد  ِِبو  ُكن  ي  ل  کسی که دوست دارد موقع قبض روح جان او راحت  رفته شود، پس باه  5؛...ِف 
 خوردند کااش شاید بر همین اساس است که اولیای خدا غطبه می«. پدر و مادر خود نیکی کند

باا  توانستند به والادین خادمت کنناد. در روایتای آماده اسات: وقتای حضارت موسای می
                                                            

  . همان.1
 .۷9، ص 12، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 2
 .85،  ص ۷1 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .۷3، ص ۷۴. همان، ج 4
 .389، ص األمالی. محمد بن علی صدوق، 5
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باه مقاام و  کند. حضارت موسای کرد، مردی را دید که مناجات می پرورد ارش مناجات می
ندا «. ات را به این مقام رساندی؟ پرورد ارا! به چه وسیله بنده»درجه او غبطه خورد و عرض کرد: 

  1«.کرد ین مرد به پدر و مادر خود نیکی میای موسی! ا »آمد: 
اندیشم، احساس   اهی که به اسرار وجودی خود و کارهایم می  اه» وید:  شهید مطهری می

ام شده و همواره عنایت و لطف الهای را  کنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زند ی می
ویژه در دوران  که به والادین خاود باه شامل حال من کرده است، احترام و نیکی فراوان بوده است

من مکرر شاهد تواضع » وید:  یکی از فرزندان شهید مطهری می«. ام پیری و هنگام بیماری کرده
رفتیم، پدرم  و احترام خاص پدر و معلم عزیزم نسبت به پدر بزر وارش بودم. هر  اه به فریمان می

رو شادن باا پادر و ماادر،  د. در موقع روباهتأکید داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان برون
  2«.کردند ایشان را ببوسیم بوسیدند و به ما نیز توصیه می دست آنان را می

 های اجتماعی سازی سنت نهادینه

شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را  1982سازمان ملل در سال 
این شورا اول اکتبار را  1990ئه داد تا اینکه در سال برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارا

جمهوی اسالمی نیز روز نهم مهرماه را، به عنوان روز جهاانی  3.روز جهانی سالمندان تعیین کرد
اماا واقعیات ایان  ،برخی اقدامات نیز این روز صاورت  رفات و  4.و ملی سالمندان اعالم نمود

های تکریم سالمندان  سترش احیاا فرهناگ  راه ی از، از این رو یککافی نیست است که این امر
حالی  این در ها آشنا شوند، و جامعه است تا جوانان بیشتر با این برنامه دینی در های ملی و سنت

هاا، در ایان روز  یتعطیل کرد و ژاپن را ها، مانند ژاپن روز ملی سالمندان برخی کشور است که در
از افراد  و دارند را به افراد مسن در خانواده و جامعه را ابراز میمندی خود  احترام، مهربانی و عالقه

هاا  آید و با اهدای هدایایی از آن مسن در جریان مراسم مختلف در این کشور دعوت به عمل می
های ورزشای باا محوریات ساالمندی در ساطح  های فرهنگی و رقابت شود، و برنامه تجلیل می

آموزان، بارای  در برخی مدارس ابتدایی دانش شود. عه بر زار میجامعه برای این قشر از افراد جام
                                                            

 .8۷، ص ۷1 ، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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کنناد و باه  کشند و یا آن که صنایع دستی را تهیه می های خود نقاشی می گها و مادربزر گپدر بزر
  1.دهند کنند، هدیه می های سالمندان زند ی می ها و افراد مسن دیگری که در آسایشگاه آن

اجتمااعی، بر ازاری  هاای تکریم سالمندان احیا فرهنگ سنتهای  بر این اساس یکی از راه
 های الهی و شن... برای سالمندان است. تا احیای سنتجبر زاری  فیلم و همایش، تهیه سریال و

 عنوان ارزش اجتماعی مطرح شود، چنانچه اماام علای به و سازی هجامعه نهادین اجتماعی در
یِ»ای اجتماعی را حفاظ نمایاد: ه سنت سنت الهی و دهد که ارزش و دستور می او  ق  ُهِِبت  ار  م 

 
...ِأ

اِعِ ب  ِتِه،ِواتِّ اع  اِرِط  ث  ه،ِوِإی  ِبهِِاللَّ ر  م 
 
اِبِهِِِِفیِِماِأ ِنِهِِِکت  اِئِضِهِوُسان  ر  او را باه تقاوای الهای فرماان  2؛،ِِمنِف 

به آن امر  دهد و به ایثار و مقّدم داشتن اطاعت خدا و پیروی از آنچه در کتاب او )قرآن مجید( می
 «.دهد فرموده اعم از فرایض و سنن( دستور می

 دعا برای سالمندان
ا ر چه تصور بر این است که والدین باید برای فرزندان خویش دعا کنند تاا زناد ی موفاو و 

های دنیی تأکید شده است که فرزندان نیز برای والدین دعا ٬فرجام نیک داشته باشند، اما در  زاره
در آیات و روایات سفارش شده است قبل از آنکه انسان برای خود دعاا کناد، بارای نمایند؛ زیرا 

تردید یکی از مصادیو دیگران، والدین هستند. انسان در پیری نیاز بیشاتری  دیگران دعا نماید. بی
ياني»به دعا دارد؛ از این رو در قرآن آمده است:  گو خدایا به ب 3؛َصغيراً   َو ُقْل َربِّ اْرَحْمُهما َكما َربَّ

هاا باا لطاف مارا   ونه که من کاودک باودم و آن ها لطف بفرما، همان ها رحم کن و در حو آن آن
یِِفیِ»در این باره چنین دعا کرده است:  امام سجاد«. پرورش دادند اُهِِمِنِّ ِفظ  اِح  اِم  ُهم  ِل  ظ  ف  ِاح  و 

ی ل  ِع  ا  قِّ ُبِح  ج  و 
 
اِأ ُهم  ِریِف  س پارورش مان، پااداش بخاش و در برابار خدایا! آناان را باه پاا 4؛ِصغ 

 «. رامیداشت من، جزا عنایت فرما

                                                            

1. https://www.irna.ir/news/8166234 
 .53نهج البالغه ، نامه . 2
 .2۴. اسراء: 3
 .2۴، دعای صحیفه سجادیه ،العابدین . امام زین4
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 الگوسازی زنان در قرآن

*م  ف يدهفرلم 

 مقدمه

یمودن مدارج رشد و کماال تاری ، نمایشگر زنانی است که در عرصه ایمان، عمل صالح و پ
آفرینان تاری   بت شده است.  ها و نقش اند و نامشان در زمره اسوه  وی سبقت را از دیگران ربوده

اند. برخی دیگر نیز به عنوان الگوی  قرآن از زنانی نام برده است که در زمان خود الگوی مردم بوده
اند. نوشاتار حاضار  الگاو معرفای شاده هاا باه عناوان فرا زمانی و فرا مکانی، برای تمامی دوران

و  ، حضارت خدیجاه، حضرت ماریمهای چهار بانوی قرآنی ا حضرت آسیه ویژ ی
و برتارین زناان بهشات معرفای  1به کمال رسیدند که به فرمایش پیامبر - حضرت زهرا

 ویژه زنان مسلمان قرار دهد. پردازد تا الگوی مناسبی را در اختیار همگان به می 2شدند،

 مفهوم اسوه و الگو

آمده است. الگو  3«پیشرو»و « پیشوا»، «سرمشو»، «الگو»، «مقتدا»اسوه در لغت به معنای 
در معنای اصطالحی نیز  به طرح و نمونه یا مدلی از شکل یاا اشایا یاا ماوردی از رفتاار اطاالق 

 شود. می
ی خصوصیات، شود که به دلیل دارا بودن برخ الگوی انسانی نیز به شخصیتی  فته می4

هایی از زناد ی هساتند کاه از  شایسته تقلید و پیروی است. در علوم اجتماعی نیز الگوها، شیوه
 یرند و افراد به هنگام عمل به طور طبیعی با ایان الگوهاا سار و کاار دارناد و  فرهنگ نشأت می

                                                            

 تفسیر و علوم قرآن. 3آموخته ،سطح  دانش *
 .۴80، ص 10، ج لبیانمجمع ا، حسن طبرسی بن  فضل. 1
 .53، ص ۴3، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .196، ص 3، ج فرهنگ فارسی عمید. حسن عمید، 3
 .632، ص ها: تعاریف و اصطالحات تعلیم و تربیت فرهنگ واژهاصغر اقدم،  نسب و علی . سید داود حسینی4

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-277014/پدیدآورنده-فضل-بن-حسن-طبرسی/
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.یابد ها با این الگوها تطابو می اعمال آن
1
  

.شود تعبیر می« دوهقُ »و « ُاسوه»از الگو در عربی به 
داند که انسان  راغب، اسوه را حالتی می 2

.کند به هنگام پیروی از غیر پیدا می
.قرآن کریم واژه اسوه را در ساه ماورد باه کاار بارده اسات 3

4 
ِه ُأْسَوة  َحَسَنة  »مفسران در تفسیر آیه  اسوه یعنی قادوه کاه »اند:   فته« َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَل 

؛ یعنی پیروی و تبعیت کاردن خدا ارت است از اقتدا و پیروی کردن و اسوه در مورد رسولعب
 5«.از او هم در  فتار و هم در رفتارش به او تأسی کنید

اادِباادو شاای  ابچاات،هماا مرن 
  

6مارن بگاوتوبتپیغمد بتچات
 

 الگوی زنان در قرآن
قارآن  7میان زن و مرد قائل نشده اسات. ها، فرقی قرآن در معرفی الگو و تجلیل از شخصیت

هاا را  ای را برای الگوسازی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم معرفی، و سر ذشات آن زنان نمونه
نقل کرده است؛ زنانی که قابلیت الگو شدن برای دیگران، اعام از مارد و زن را دارناد. مطالعاه و 

خاص در وجودشان است کاه آناان را باه تأمل در سر ذشت این بانوان،  ویای یک یا دو ویژ ی 
 الگوی ماند ار در تاری  تبدیل کرده است. 

 ستیزی پذیری و ظلم ، الگوی حقحضرت آسیه. 1

آوری است که در دفاع از دین خدا و پیامبر الهای و مباارزه باا ظلام و ساتم  ، زن نامآسیه
لم و ستم فرعون، با خوی با اعالم انزجار از ظ المثل شده است. آسیه فرعون در تاری  ضرب

کناد. ایان باانوی  رامای دارای  فرعونی و طاغوتی مخالفت و مبارزه و نسبت به آن ابراز تنفر می
کرد تا سرانجام  ها به طور مخفیانه یکتاپرستی  او سال 8بینی و از خود ذشتگی بود. درایت، روشن

                                                            

 .260 ، ترجمه باقر ساروخانی، صفرهنگ علوم اجتماعی. آلن بیرو، 1
، 1، ج لسیان العیر  منظاور، ؛ محمد بن مکارم ابن105، ص 1، ج معجم مقاییس اللغهاحمد بن فارس قزوینی، . 2

 .1۴۷ص 
 .۷6، ص 1، ج المفردات فی غریب القرآن. حسین بن محمد راغب اصفهانی، 3
 .6و  ۴؛ ممتحنه: 21. احزاب: 4
 .288، ص 16رجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج ، تالمیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 5
 .2202، دفتر دوم، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل6
 .139، ص 12، ج تفسیر نور. محسن قرائتی، 7
 .۴۴، ص هایی از زندگانی زنان نامدار در قرآن و حدیث و تاریخ در . احمد  بهشتی، 8
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، بیانگر ایان شهادت آسیه 2د.در راه حو به شهادت رسی 1عدالتی در راه مبارزه علیه ظلم و بی
   3توان پاک بود. پیام است که در محیط فاسد و در جامعه ستمکار نیز می

  ونه نقل شده است:  این داستان دفاع از حو و ایستاد ی مقابل ظلم حضرت آسیه
کارد.  در دستگاه فرعونیان، همسر ِحزبیل نجار به عنوان آرایشگر دختر فرعون رفت و آمد می

های ِانیسا، دختر فرعون بود که شانه از دساتش افتااد و هنگاام  وی مشغول شانه زدن زلفروزی 
آیا منظورت از  فتن الله، پدرم فرعون »الله  فت. دختر فرعون با تعجب  فت:  برداشتن آن، بسم

نه، منظورم خدای موسی و هارون است که زمین و زمان و پدرت، »زن آرایشگر  فت: «. است؟
 «. فریده استفرعون را آ

دختر فرعون ماجرا را برای پدرش باز و کارد و فرعاون، آرایشاگر و فرزنادانش را باه حضاور 
خدای من و تو، الله است کاه پرورد اار »زن  فت: «. پرورد ارت کیست؟»فراخواند و پرسید: 

فرعون با شنیدن این سخن دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند، روشان «. جهانیان است
کنند و تمام فرزندان آن زن را یک به یک میان آن تنور سوزاند تا نوبت به فرزند شیرخواره آرایشگر 
رسید. در این مرحله صبر و قرار زن تمام شد و شاروع باه اعتاراض و  ریاه کارد، ولای آن بچاه 

 ای مادر! صبر کن کاه ایان بالهاا در راه حاو»شیرخواره به امداد غیبی به سخن در آمد و  فت: 
در پایان کار نیز زن را به آتش انداختند و سوزاندند. این زن مؤمن و شجاع تا زناده باود، «. است

 4تسلیم جور و ستم نشد و در برابر این همه مصائب تل  ایستاد ی کرد.
وای »این جنایات را دید، صبرش لبریز شد و به شدت به فرعون اعتراض کرد:  وقتی آسیه

جنایت خاواهی کارد؟ چقادر باه خادایت و خادای عاَلمیاان جارأت و بر تو ای فرعون! تا ِکی 
«. ای؟ این زن و فرزندان او چه  ناهی داشتند که آناان را باه آتاش افکنادی!؟ جسارت پیدا کرده

اش، تعجاب  آمیز از ملکه دربار و همسر زیبا و مورد عالقاه فرعون با شنیدن این سخنان اعتراض
دیوانه نشادم، » فت:  آسیه«.  ویی؟  ونه سخن می این ای که مگر دیوانه شده»کرد و  فت: 

کارد  فرعون کاه هر از فکار نمی«. ام لیکن به خدای موسی که خدای عالمیان است، ایمان آورده
دارای چنین پایگاه قوی و نیرومندی در دربارش باشد که آسیه را به آیاین خاود جاذب  موسی

تا از او کماک بگیارد. ماادر آسایه و فرعاون، کند، احساس خطر کرد و به سراد مادر آسیه رفت 
                                                            

 .5۷، ص تاریخ زنان مردآفرین. محمدمهدی اشتهاردی، 1
 .۴5، ص زن در قرآن . علی دوانی،2
 . 125 – 129، ص شخصیت زن از دیدگاه قرآن محمدی، . هادی دوست3
 .59، ص بهشت جواناننیا،  . اسدالله محمدی4
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را به زعم خود نصیحت کردند تا دست از این آیین بردارد، و رنه همچون همسر حزبیل  آسیه
 به مجازات خواهد رسید. 

دست از ایماان  های خصوصی مادر تأ یری نبخشید و آسیه تهدیدهای فرعون و نصیحت
ی قرار  رفته بود که ایمان همسرش را تحمل کند که و عقیده خود بر نداشت. فرعون میان دو راه

و آیینش  رویده بودناد، بیشاتر  اسرائیل که به موسی در این صورت جرئت مؤمنان و نفوذ بنی
را نیز مثل دیگر مؤمنان به شهادت برساند. او راه دوم را  رحمی، آسیه شد یا با خشونت و بی می

اش بردارد. از این رو دساتور  رساند تا دست از عقیدهترا ب بر زید و تالش کرد با شکنجه آسیه
هاای بازرگ بار زماین  ها و پاهایش را با می  و هر یک از دست را بر زمین بخوابانند داد آسیه

ایان صاحنه را دیاد.  اش بگذارند. حضرت موسای بکوبند. سپس سنگ بزر ی را روی سینه
آسیه را دعا کارد و در ا ار  نمود. موسی از او استمداد کرد و از جنایات فرعون ِشکوه آسیه

ر نشاد و درد و عاذاب را احسااس  ّ ؤها در جسم و روح آسیه ما دعای آن حضرت، همه شکنجه
 1نکرد.

  ونه نقل کرده است:  با خداوند هنگام شهادت و درخواستش را این قرآن مناجات آسیه
ِذيَن آَمُنوا اْمَرَأَ  فِ   ِة َو َضَرَب اللُه َمَىاًل ِللَّ ْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْي ًا ِفي اْلَجنَّ

اِلِميَن  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظ  ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنجِّ و خداوند برای مؤمنان، به  2؛َو َنجِّ
کاه  فات: پرورد اارا! نازد خاود بارای مان   است؛ در آن هنگام  همسر فرعون مثل زده

در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از  روه ستمگران رهایی  ای خانه
 بخش.

 ، الگوی عفت و پاکدامنیحضرت مریم. 2

های قرآنی  ترین داستان انگیزترین و جالب در قرآن، یکی از شگفت داستان حضرت مریم
آیاه باه  3۴و  ساوره قارآن مجیاد 12تنها زنی است که نام مباارکش در  است. حضرت مریم

عمران و مریم بیان شده اسات.  صراحت ذکر شده است، اما شرح احوال او بیشتر در دو سوره آل
آن حضرت، نمونه انسان کامل و متجسم فضایل معنوی است. او توانست در مسیر تعالی و رشد 
شخصیت خدایی خود، الگوی سالکان اعم از زن و مرد باشد. او که مظهار عفاا  و پاکادامنی 

باه عناوان پیاامبر اولاوالعزم  ای رسید که توانست به عنوان مادر حضرت عیسی بود، به درجه
                                                            

 .112و  111، ص سیمای زنان در قرآن اکبر بابازاده، . علی1
 .11. تحریم: 2
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 .بر زیده شود
 نویسد:  استاد مطهری می

 محراب در که بود شده کشیده آنجا به او کار:  وید می عیسی، مادر مریم، باره در قرآن
 او بارای غیاب از د،کردنا می وشنود  فت و  فتند می سخن او با مالئکه همواره عبادت
 زمانش پیغمبر که بود  رفته بال آنقدر معنوی مقامات لحاظ از کارش رسید، می روزی

 مبهاوت و مات مریم مقابل در زکریا بود،  ذاشته سر پشت را او برده، فرو حیرت در را
  1.بود مانده

اهَ  ِإنَّ  َماْرَيُم  ايا اْلَمالِئَكاةُ  قاَلِت  ِإذْ  َو «  خوانیم: در قرآن می در خصوص حضرت مریم  اللَّ
فاِك  َْ َرِك  َو  اْص فاِك  َو  َطهَّ َْ  فرشاتگان کاه را هنگاامی( آورید یاد به) و 2؛اْلعاَلميَن  ِنساءِ   َعلی اْص

 در «اسات. داده برتاری جهان، زنان تمام بر و ساخته کپا و بر زیده را تو خدا! مریم ای: » فتند
 سخن هم فرشتگان با انسانی که برتر این از تخاریاف چه» تفسر نمونه در ذیل این آیه آمده است:

 زناان تماام بار او برتاری و طهاارت و خدا سوی از او بر زید ی بشارت که سخنی هم آن شود،
تاا  شد بر زیده او آری او، عبادت و ایمان و پرهیز اری و تقوا سایه در جز نبود این و باشد، جهان

 ِعْماراَن  اْبَنَت  َمْرَيَم  َو »آمده است:  آیه دیگر نیز در  3«.آورد دنیا به مسیح عیسای همچون پیامبری
َقْت  َو  ُروِحناا ِمْن  فيهِ  َفَنَفْخنا َفْرَجها َأْحَصَنْت   الَّ ي هاا ِبَكِلمااِ   َصادَّ  ِماَن  كاَناْت  َو  ُكُ ِباهِ  َو  َربِّ

 در خود وحر از ما و داشت، نگه کپا را خود دامان که عمران دختر مریم به همچنین و 4؛اْلقاِن يَن 
در این  «!بود خدا فرمان مطیعان از و کرد تصدیو را هایش کتاب و پرورد ار کلمات او دمیدیم آن
از « پاکادامنی عفات و»بیان شاده اسات، اماا  های متعدد برای حضرت مریم آیه ویژ ی دو

ا»... : آیه اول خطاب باه ماریم آماده اسات مهم حضرت مریم است، چنانچه در ویژ ی َه ِإنَّ اللَّ
َرِك  فاِك َو َطهَّ َْ :  ویاد فخر رازی ضمن چند احتمال درباره طهارت حضرت ماریم، می...« اْص

 5«وِطهركِمنِاْلفعالِالذميمة،ِوِالعاداتِالقبيحة»... 
ِ ی»آیه دوم نیزآمده اسات:  در  از «َأْحَصاَنْت »« ُروِحناا ِماْن  ِفياهِ  َفَنَفْخنا َفْرَجها َأْحَصَنْت  الَّ

است. فخر رازی درذیال ایان آیاه  پاکدامنی و عفت رمز زنان، مورد در لعه،ق معنای به «حصن»
                                                            

 .13۴، ص 19 ج ،مجموعه آثار،. مرتضی مطهری1
 .۴2آل عمران : .2
 .5۴2، ص 2 ، جتفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی،  .3
 .12تحریم:  .4
 .218، ص8 ج، مفاتیح الغیبأبوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی،  .5
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ِ» نویسد: می ن    ص  ح 
 
 باه را ماریم آیاه از قسامت ایان در 1«العفيفةِالمحصنةِعفتهاِوِف ِتكلف ِأ

 جنااب آن باه نسبت یهودیان که باشد ناپسندی رفتار خاطر به این شاید ستاید. می عفتش خاطر
 َو » :فرمایاد مای آن حکایات در کاریم قارآن و زدناد، وی به ایشان که اشدب تهمتی و داشته، روا

 مریم بر که بزر ی تهمت و کفرشان، بخاطر( نیز) و2؛َعظيماً  ُبْه اناً  َمْرَيَم   َعلی َقْوِلِهْم  َو  ِبُكْفِرِهْم 
نماید، عفت وپاکادامی اسات. حفاظ  درمجموع آنچه که حضرت مریم را ممتاز می، اما «زدند
حتی محل عبادت خاود را جاایی انتخااب  نی به قدری مهم است که حضرت مریمدام پاک
کند که در معرض دید و نگاه مردان قرار نگیرد؛ یعنی  وشه شرقی مسجدالقصی که کمتر در  می

کند تا مردان هنگام حضور در مسجد پشت  ای آویزان می همچنین پرده 3؛معرض دید مردان بود
 حجاابی آنان و خود میان و 4؛ُروَحنا ِإَلْيها َفَأْرَسْلنا ِحجاباً  ُدوِنِهْم  ِمْن  َخَذْ  َفاتَّ » پرده قرار  یرند: 

 بسوی را خود روح ما هنگام، این در «(.باشد آماده عبادت برای نظر هر از خلوتگاهش تا) افکند
 این ممقا در اینکه به نظر» شد: ظاهر مریم بر نقص، و عیب بی انسانی شکل در او و فرستادیم او

 کاه دیگران که کرد اتخاذ خود بر حجابی کی باشد عبادت مشغول المقدس بیت در دائما که بود
بار  5«شاود وارد او بر نتواند احدی که باشد محجوب و نکنند نظر را اوآیند  می المقدس بیت در

ای  وهر عفت و پاکدامنی را پاس داشت که افزون بر انحارا   آن حضرت در جامعه این اساس
های زشت و فحشاا رواج داشات و منکارات، معارو  و معارو ، منکار شامرده  قیدتی، کارع

متأسفانه امروزه عفت و حیا کمرنگ شده است و برخای زناان، حجااب را کاه یکای از . شد می
کنند و این آسیبی جدی است که حیات و سالمت جامعه  مصادیو مهم عفت است، رعایت نمی

هاای  خصاوص در افاراد و خانواده حجابی، به اسان معتقدند بادکند، چنانچه کارشن را تهدید می
برانگیز است. بناا بار بعضای  کند که اختال  بینی را در میان همسران ایجاد می مذهبی، نوعی بد

برخای کارشناساان  های خانواد ی در ردیف نخست علل طالق قرار دارد. مطالعات، نابسامانی
الساالم مرتضای آقااتهرانی  حجات 6اند. دانستهها  قدرصد طال 15تا  10علت نیز بدحجابی را 

                                                            

المییزان فی  ک: محمدحسین طباطباایی،.ر 5۷5، ص 30 ، جمفاتیح الغیبفخر رازی، أبوعبدالله محمد بن عمر  .1
 .188، ص 3 ، جتفسیر القرآن

 .3۴5، ص19 ، جالمیزان ف  تفسیر القرآنمحمدحسین طباطبایی،  .2
 .۴28، ص 8 ، جأطیب البیان ف  تفسیر القرآن، طیب سید عبدالحسین .3
 .1۷مریم: .4
 .۴28، ص 8 ، جأطیب البیان ف  تفسیر القرآن، طیب سید عبدالحسین. 5
 .1389مرداد  29؛ «زند بدحجابی به طالق دامن می». خبر زاری جوان آنالین؛ 6

https://www.javanonline.ir/fa/news/407202 
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وقتی در مؤسسه اسالمی نیویورک مشغول فعالیت بودم، روزی دختار جاوانی آماد کاه   وید می
خواست مسلمان شود.  فتم: برای پذیرش اسالم، ابتدا باید خوب تحقیو کنید و بعد ا ر باه  می

وانید مسلمان شوید. او رفات و شاروع باه ت این نتیجه رسیدید که دین اسالم دین حو است، می
ا ار »مطالعه کرد. در این بین، چندین بار دیگر به من مراجعه کرد و در نهایت، با ناراحتی  فت: 

 فاتم: «  ویم: من مسالمانم! زنم و می روم و در وسط سالن فریاد می مرا مسلمان نکنید، من می
روز  .تا در طی مراسمی تشر  شما انجام شوداید، بیایید  حال که در پذیرفتن اسالم مصمم شده
خواهد امروز به دین مبین اساالم مشار  شاود. یکای از  بعد، در بین مراسم  فتم: این خانم می

لبد این دختر عاشو یک پسر مسلمان شده و چاون دیان ماا اجاازه ازدواج او را »حضار  فت: 
صراحت لهجه شما متشاکرم؛  فتم: از .« خواهد به صورت صوری مسلمان شود دهد، می نمی

ای داشته است  طورکه شما  فتید، نیست؛ زیرا او در مورد حقانیت اسالم مطالعه  سترده ولی این
کادام از شاما  دانم هیچ هسات کاه مای« باداء»و به عنوان مثال، در عقاید اسالمی چیزی به نام 

آن مراسم، مشر  به اساالم  هرحال، او در داند. به دانید؛ ولی این دخترخانم می چیزی از آن نمی
وی، مسیحی بودند و با دیدن حجاب او، شاروع باه آزار و اذیاتش کردناد. ایان آزار   شد خانواده

الله مظاهری تماس  رفته، جریاان  که مجبور شدم با آیت حدی شد؛ به روز بیشتر می واذیت روزبه
خطر هم   فتم: بی« وجود دارد؟آیا احتمال خطر جانی »را با ایشان در میان  ذارم. ایشان فرمود: 

پس، شما به ایشان بگویید روسری خود را بردارد. مااجرا را باه آن خاانم اباالد : »نیست. فرمود
آیا این حکام اّولیاه اسات یاا حکام »توانید روسری خود را بردارید. او پرسید:  کردم و  فتم: می

است و به دلیل تقیه صادر شاده  فتم: نه؛ حکم  انویه «  انویه و به جهت تقیه صادر شده است؟
ا ر روسری خود را برنادارم و بارای حفاظ حجاابم کشاته شاوم، آیاا مان شاهید »است.  فت: 
دارم؛ هرچناد در راه حفاظ  والله، روسری خود را برنمای: » فتم: بله.  فت« شوم؟ محسوب می

اهده رفتاار بسایار البته بعد از این ماجرا، خانواده او نیز باا مشا« حجابم جانم را از دست بدهم!
 1.نظر کردند مؤدبانه دخترشان، از این خواسته صر 

 ، الگوی انفاق و بخشش حضرت خدیجه. 3

های ماند ار ُخلو پسندیده بخشش است. این باانوی  رامای  ، از چهرهحضرت خدیجه 
اش  هاای ماالی در بذل جان و مال و آبرو به نهایت درجه از خود ذشتگی رسید تا آنجا که کمک

                                                            

1. https://www.balagh.ir/content/16876 
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هیچ ماالی باه مان ساود »فرموده است:  شد؛ چنانکه رسول خدا موجب غنای پیامبر
   1«.به من سود بخشید  ونه که  روت خدیجه نبخشید، آن

توانست با  روتی که دارد، بهترین زند ی را بارای خاود  در حالی که می حضرت خدیجه
ترین وضاعیت  در سخت و  سترش دین اسالم ریخت و تشکیل دهد؛ همه را به پای پیامبر

 .از او راضی باشد زیست تا دین خدا زنده بماند و پیامبر خدا

ايثاار تااوعصاار هايثاار هاا اتاا 
  

بودهاستجرتومرلشمرنار مصات  
 

دينبرج ردمرلِ توبیمتنش تاست
  

2توحاومارد مباتهماتکا دهامادا
 

و تاو را نیازمناد  3؛َو َوَجَدَك َعااِئاًل َفاَأْغَنی»فرماید:  خداوند در قرآن خطاب به پیامبرش می
، آن زن مخلِص باوفا را به توجه خدیجه»اند:  مفسران در تفسیر آیه  فته«. نیاز نمودیافت و بی

سوی تو جلب نمود تا  روت سرشارش را در اختیار تو و اهدا  بزر ت قرار دهد و بعد از ظهاور 
نیاز   ونه که برای رسیدن به اهدا  بزر ت بی یب تو کرد؛ آنها نص اسالم، غنایم فراوانی در جنگ

   4«.شدی
را به عناوان نموناه عاالی نقاش ماؤ ر زناان در پیشابرد  شهید مطهری، حضرت خدیجه

کنیم کاه در آن   هنگام مبعث، چهره بانویی را مشاهده می»معنویت و تمدن اسالم دانسته است: 
بوده و در نهایت صمیمیت، تمام هساتی خاود را نثاار   خاطر پیامبر سخت مایه تسلی وقت،  

  5«.است اسالم کرده است. این بانو، خدیجه

 ، الگوی ایثار حضرت زهرا. 4

ایثار، بالترین درجه سخاوت و به معنای برتری دادن دیگران بر خود است که به مراتب بالتر 
ها  وی بزرگ اسالم در همه زمینه، باناز انفاق است. به شهادت آیات قرآن و سیره حضرت زهرا

همچون ایمان، انجام اعمال نیک، دفاع از ولیت، پرورش و تربیت فرزناد و ... الگاو و سارآمد 
 است. 

                                                            

 .63، ص 19، ج نواربحاراال . محمدباقر مجلسی،1
 .1003۴2، کد خبر: 28/0۴/1392، «ایثار تو عصاره ایثار هل اتی». خبر زاری تسنیم، 2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/100342/28/04/1392 
 .8. ضحی: 3
 .105، ص 2۷، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 4
 .۴0۴، ص 1۷، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 5
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های قرآنی که در آیات ابتدایی سوره انسان اسات، ایثاار و انفااق  یکی از مشهورترین داستان
َعااَم َعَلای »ت:  به ِمسکین و یتیم و اسیر اس و حضرت زهرا امیرالمؤمنین  َْ ِعُموَن ال ْْ َو ُي
ِه ِمْسِكيناً  و غذای خود را با عالقه )و نیاز( به آن و از روی محبت خدا، باه  1؛َو َأِسيراً  َو َيِ يماً  ُحِب 

 «. کنند فقیر و یتیم و اسیر انفاق می
بزکتان رقمرلوجارتکا دم

  
ايااتاماادبااتشااهنتامزهاا ا

 

هاا ي اایمواساای ومسااتین 
  

2منااادازعترياااتامزهااا اب  ه
 

ای بارای تماام بشاریت اسات، باا  الگاوی جاوداناه با توجه باه اینکاه حضارت فاطماه
کار یری آن در جوامع در هار زماان و مکاان از جملاه  آموزی از انفاق و ایثار حضرت و به درس

اتی و تااوان عاادالت اجتماااعی و اقتصااادی را بااه دور از فاصااله طبقاا جامعااه امااروزی مااا، می
 های  ونا ون شاهد بود. تبعیض

 فهرست منابع 
 کتب

 قرآن کریم

بیاروت: دارالفکار للطباعاه و النشار و التوزیاع،  ،لسان العیر  منظور، محمد بن مکرم، ابن .1
 ق.1۴1۴

 ش.13۷6، تهران: نبوی، زنان مردآفرین تاریخاشتهاردی، محمدمهدی،  .2

 ش.1381سپهر، ، تهران: سیمای زنان در قرآناکبر،  بابازاده، علی .3

 ش.139۷، تهران: انتشارات اطالعات، 25، چاپ مثنوی معنویالدین محمد،  بلخی، جالل .۴

، تهران: ساازمان هایی از زندگانی زنان نامدار در قرآن و حدیث و تاریخ در بهشتی، احمد،  .5
 ش.1368تبلیغات اسالمی، 

 ش.1380هان،، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیفرهنگ علوم اجتماعیبیرو، آلن،  .6

ها: تعیاریف و اصیطالحات تعلییم و  فرهنگ واژهاصغر اقدم،  نسب، سید داود و علی حسینی .۷
 ش.13۷6، تهران: حرار، تربیت

                                                            

 .8. انسان: 1
 .08/11/1398، «هوا زمین نخورد خدا کند که کسی بی». سایت خبری تحلیل عصر امروز، 2

https://asremrooz.ir/vdcjhme8tuqeaiz.fsfu.html 
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 ش.13۷8، تهران: دفتر انتشارات اسالمی، زن در قرآندوانی، علی،  .8

، تهاران: مرکاز چااپ و نشار ساازمان شخصیت زن از دیدگاه قرآن محمدی، هادی،٬دوست .9
 ش.13۷3اسالمی، تبلیغات 

 -دمشاو: دار القلام  -، بیروت المفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .10
 ق.1۴12الدار الشامیه، 

، ترجماه ساید محمادباقر موساوی المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .11
 ش.13۷9همدانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

، تهاران: اتشاارات ناصار خسارو، لبیان فی تفسیر القیرآنا مجمع حسن، بن  طبرسی، فضل  .12
 ش.138۴

 اسالم، انتشارات: تهرانچاپ دوم،  ،القرآن تفسیر ف  البیان أطیب عبدالحسین، سید ،طیب .13
 .ش13۷8

 ش.1390، تهران: انتشارات امیرکبیر، فرهنگ فارسی عمید عمید، حسن، .1۴

 التاراث احیاء دار: روتیبپ سوم، چا ،الغیب مفاتیح ،عمر بن محمد أبوعبدالله رازی، فخر .15
 .ق 1۴20  العربی،

 ش.1385هایی از قرآن،  ، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نورقرائتی، محسن،   .16

، بیاروت: مکتاب العاالم الساالمی، معجیم مقیاییس اللغیه قزوینی، احمد بان فاارس، .1۷
 ق.1۴0۴

 ق.1۴0۴، بیروت: مؤسسه الوفا، بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر،  .18

 ش.13۷9، تهران: سبط اکبر، بهشت جواناننیا، اسدالله،  دیمحم .19

 ش.13۷8، قم: صدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی،  .20

 ش. 13۷8، ، قم: مدرسه امیرالمؤمنینتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .21

 ها سایت

 .1003۴2، کد خبر: 28/0۴/1392، «ایثار تو عصاره ایثار هل اتی»خبر زاری تسنیم،  .1

 .1389مرداد  29؛ «زند بدحجابی به طالق دامن می»جوان آنالین؛ خبر زاری  .2
 .08/11/1398، «هوا زمین نخورد خدا کند که کسی بی»سایت خبری تحلیل عصر امروز،  .3

 


