فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

راههای تقویت وفاداری در خانواده از منظر آیات و روایات
*

سرجدهسرداتموسوم 

مقدمه

اصل وفاداری بین زن و مرد از اموری است که با طبیعت بشری ساز اری دارد .اساالم دیان
فطرت است و به این امر با روشنترین حالت تأکید کرده است .درواقع تولیاد نسال از مقاصاد
طبیعت است که خداوند آن را در قالب ازدواج ریخته و همراه با تعهد قرار داده اسات 1.در ایان
ً
صورت ا ر زوجین متعهدانه و مسئولنه در عرصه زند ی ظاهر شوند ،قطعا زند ی باه سامت و

ْ َ
َّ
سوی شیرینی و وفاداری خواهد رفت .خداوند متعال میفرمایادَ « :بلی َمن أ ْوفی ِب َع ْه ِد ِه َو اتقای
َ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ َّ َ
قين...؛ 2آری ،کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیز اری پیشه نماید( ،خادا
ف ِإن الله ي ِحب الم

او را دوست میدارد؛ زیرا) خداوند پرهیز اران را دوسات دارد ».ازدواج عهاد و پیماانی مقادس

َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ
آمناوا أ ْوفاوا
است که وفای به آن نشان از تقوای فرد دارد .در آیه دیگر آمده است« :يا أيها الذين
ُ
4
ِب ْال ُعق ِود» 3.عقود در این آیه به مطلو عقود اشاره دارد و شامل هر عقدی از بیع و نکاح میشود.
َ َ
در قرآن از ازدواج به عنوان میثاق «غلیظ» یاد شده که به تعهدات آن بایاد پایبناد باودَ «:و ك ْياَ
َ َْ
َ َ ْ
ً َ
َْ ُ ُ َ
ْ
ً
َْ ُ
ض ُك ْم ِإلی َب ْع ٍض َو أخذ َن ِمن ُك ْم ميىاقا غليظاا؛ 5چگوناه آن را بااز پاس
تأخذون ُه َو ق ْد أفضی بع

می یرید ،در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشتهاید؟ و [از این ذشته آنهاا

[هنگام ازدواج از شما پیمان محکمی رفتهاند».
*کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.
 .1محمدحسین طباطبایی،ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،۴ص .285
 .2آلعمران۷6 :
 .3مائده« 1:ای کسانی که ایمان آوردهاید! به پیمانها [و قراردادها وفا کنید».
 .4محمدحسین طباطبایی ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،5ص .258
 .5نساء.21 :
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اسالم به عنوان دین کامل وفاداری را امری تکامل بخش و ضروری به حساب میآورد و ایان
تعهد تنها در لحظات سختی به بوته آزمون ذاشته میشود .دختر عالمه طباطبائی می وید:
در اتاقی که کرایه کرده بودیم ،در طرفی ،پدرم برای طالب تدریس میکرد و ما در پشت پرده
زند ی میکردیم؛ ولی با تمام این مشکالت ،زند ی بسیار شادی داشتیم .مادرم مشاکالت را از
پدرم پنهان میکرد و معتقد بود حتی یک ساعت اشتغال ذهن پدرم به مسائل زند ی ،برای ماادر
ناه محسوب خواهد شد و تمامی مشکالت زند ی را از پدر پنهان میکردند تا ایشان باا خیاال
1
آسوده به تحصیل و تدریس بپردازند.
برای اینکه همسران به این مرحله از وفاداری برسند باید در زند ی نکاتی را مد نظر قرار دهند
که در این جا به مواردی اشاره میشود:
 .1ایمان و تقوا

زند ی برمحور آرامش زن و مرد شکل می یرد و ادامه مییابد .آرامش حقیقای در بینیاازی
مادی و لذت بردن جسمی خالصه نمیشود .روح و شاکله ذهنی انسان باید آرام باشد تا هر یک
از زوجین بتواند دیگری را به آرامش برساند و این آراماش از مسایر معرفات و شاناخت معناوی
می ذرد؛ یعنی ا ر مبنا و محور خانواده خدایی باشد اعضای خانواده در مشکالت تنها به خود و
منافع خود توجه نمیکنند و مراقب مناافع کال خاانواده خواهناد باود و از آسایب آن جلاو یری
میکنند.
ّ
ائمه اطهار در عین توجه به رشد و تکامل معنوی ،به دنبال دنیا ریزی و رهبانیت نبودند و
ّ
ّ
معنویت تعارضی ندارد ،بلکه در رشد آن بسیار مؤ ر
به مردم تأکید میکردند که ازدواج نه تنها با
است:

َّ
َّ ِّ
دخل ِ ِامرأةِعلیِأ ِب ِعب ِدِالل ِِه ِفقال ِأصلحكِالل ُاه ِِإنا ِامارأة ُِمتب ِّتلاةِفقاالِوِمااِ
ُ
جَِ.الِو ِِلمِ؟َِال ِألت ِم ُس ِِبذ ِلكِالفضلِِ.فقالِانص ِر ِف ِفلاوِ
ك؟َِال ِِِأتز َّو ُ ِ
َّالتب ُّتل ِِعند ِ ِ
ُ
اطم ِة ِأح َّق ِِب ِه ِِمنك؛ 2زنی خدمت اماام صاادق آماد و
کانِِذ ِل ِكِِفضَلِلكان ِِف ِ
فت :من رها هستم .حضرت فرماود :رهاایی نازد تاو چیسات؟ عارض کارد :ازدواج
نمیکنم! امام فرمود :چرا؟ زن فت :بهواسطه آن در پی فضل و برتری هستم .حضرت

 .1خانم نجمهسادات طباطبائی ،به نقل از :پایگاه اینترنتی بالد ،نشانی:
 .2محمد بن یعقوب ،کلینی ،الکافی،ج ،5ص .509

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
زهرا

به آن از تو سزاوارتر بود [در حالیکه احدی بر حضرت زهارا

در فضایلت،

سبقت نمی یرد .

ّ
ّ
درحقیقت ا ر ّ
شخصایتی مانناد
معنویت تأ یر مثبت داشت،
رهبانیت و دوری از ازدواج در
1
حضرت فاطمه در این جهت پیش ام بود.
ازدواج روح انسان را در برابر ناه قوی میکند؛ زیرا بسیاری از نیازهای او در محیط خاانواده
َّ
ااهراِ
پاس داده میشود .پیامبر اکرم
در این مورد میفرماید« :منِِأحبِِأنِِیلقیِِاللهِِتعاالیِِط ِ
ُمط َّهراِفليلق ُاهِِ ِبزوج ِته؛ 2هر کس دوست دارد که خدا را پاک و طاهر مالقات کند؛ پس با به همراه
داشتن همسری او را مالقات کند» .ازدواجی که از مسیر رضایت الهای بگاذرد سابب دوری از
ناه میشود .وقتی خانواده با هد اطاعت از اوامر الهی شکل بگیرد و به خداوناد و رضاای او
ً
در همه لحظات زند ی توجه شود ،قطعا هم به نیااز جسامی خاود پاسا داده و هام در طاول
زند ی رضایت همسر را همسو با رضایت الهی میداناد و ایان ارتبااط باعاث ایجااد محبات و
عاملی برای وفاداری در زند ی خواهد بود.
 .2نیاز جنسی

یکی از نشانههای قدرت الهی خلو زوجی است که درکنار یکدیگر باه آراماش مایرساند.
درواقع نوع خلقت آنان به صورتی است که به هم محتاج هستند تا به کمال و رشد مطلوب دست
َََ ُْ ْ َْ
ْ
َّ َ ُ 3
واح َد ٍة َو َج َع َل ِمنها َز ْو َجها ِل َي ْس ُك َن ِإ َل ْيها؛ 4او خادایی اسات
یابند« :هو الذي خلقكم ِمن نف ٍس ِ
که [همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد ،تا در کنار او بیاساید».
مولوی می وید:
چااوتپاا يسااتنالی اار اف يااد 

کااااا توانااادادمازحاااااوابااااا يد 

سااا مزالا باااودوزحمااا هباااید 

هساااتد ف مااارتاسااای زالخاااويد 

باادم 

کَـالماااین ياارحاااامی امااااای دم 5

اتکااتعاارلممسااتن اار

 .1عنایت الله شریفی و مهرعلی لطفی ،مقاله «سبک زند ی خانواد ی در قرآن و ّ
سنت پیشوایان معصاوم
 ،۴شماره  1۴پاییز .1392
 .2ابن اشعث محمد بن محمد ،الجعفریات (األشعثیات) ،ص.89
 .3محمدحسین طباطبائی ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج  2ص .۴18
 .4اعرا .189 :
 .5جالل الدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .2۴28 - 2۴26
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روابط زناشویی جزء مهمترین و اساسیترین عواملی اسات کاه موجاب تقویات وفااداری
همسران است .از این رو باید با دقت از این مسئله مراقبت کنند؛ حتما همسرانی که توافو جنسی
دارند ا ر با نظرهای یکدیگر مخالف باشند بدون اینکه اختال بین آنها به شاکل حااد درآیاد
برای حل مشکالت قدم برمیدارند و زند یشان دوام بیشتری دارد 1.ولی در مقابال ا ار باه هار
دلیلی مانند عدم توانایی ابراز نیاز جنسی از سوی زوجین یا مسئله کمتوجهی به نیاز طر مقابل
و اهی هم عواملی چون عدم توجه به ظاهر ،کمرنگ شدن عشوه ریهای زنانه و ...نیازهاا باه
طور صحیح مرتفع نشود وفاداری کمرنگ شده و برخی اوقات اختالفات سااده نیاز قابال حال
شدن نیست .براین اساس به نقش روابط جنسی در وفاداری همسران باید نگاه ویژه داشات و در
صورت نیاز ،آموزش چگونگی ابراز نیازهای جنسی و عاطفی با توجه به اخالق همسر و دانستن
خواستهها و سالیو او ضروری است .به طور خالصه زوجین باید به مواردی توجه کنناد کاه باه
برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف) اهتمام داشتن به سالمت جسمی :نشاط و سرزند ی زوجین بارای داشاتن رواباط
جنسی مطلوب ضروری است .ا ر شاخص ساالمت جسامی خاوبی نداشاته باشاد ،تواناایی
همراهی کردن همسر را در همبستری و ...ندارد و این امر عاملی میشود برای کام رناگ شادن
حس زند ی و به تدریج وفاداری را کاهش میدهد .پس باید خانواده به تغذیه و سالمت جسمی
خود اهمیت دهد و برنامه غذایی و ورزشی مناسب را در طول روز داشته باشند.
ب) شرایط محیطی مناسب :زوجین باید شرایط محیطی خود را در راستای خواسته خاود
آماده و از لحاظ ظاهری محیط را زیبا سازند تا انگیزه ارتباطی ،آرامش بخاش را در خاود ایجااد
ّ
کنند؛ مرتب بودن اتاق خواب یکی از عوامل مؤ ر در تحریک انگیزه جنسی و تقویات وفااداری
2
است.
ج) کنارگذاشتن حیا در زمان همبستری :حیا و عفت برای زنان پسندیده است ولی ناه در
ُ َّ
زمان همبستری .امام صادق بهترین زنان را این ونه معرفی میکناد« :خي ُارِ ِنساا ِئك ُمِِال ِتا ِِ ِإذاِ
ااء؛3برتارین زناان باانویی
خل ِِمعِِزو ِجهاِخلع ِِل ُه ِِدرعِالحي ِاءِو ِِإذاِل ِبس ِل ِبس ِمع ُه ِِدرعِالحي ِ ِ
است که چون با شوهر خلوت کند ،لباس حیا را از خود دور کند و چون لباس بپوشد لباس حیاا
 .1سید مسعود راد ،معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی ،ص 86و .8۷
 .2همان ،ص .98
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.32۴
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را هم بپوشد» .دلیل تأکید حضرت بر این مطلب بر نداشتن حیا به دلیل نیاز همسر بار همراهای
صحیح در همبستری است که رما بخش زند ی و از عوامل تقویت وفاداری محسوب میشود.
د) تنوع جنسی :ایجاد تنوع جنسی همانند تغییر در لباس ،رنگ یا ناور اتااق و عطار ماورد
ّ
استفاده ...میتواند در تقویت انگیزه جنسی و نیز لذت بردن از آن مؤ ر باشد .باید اشاره کرد کاه
مردان بیش از زنان تنوع طلب هستند؛ 1امام علی در کالم حکیمانهای به تناوع طلبای ماردان
ُ
اشاره و راهکاری برای جلو یری از ناه ارائه میکند؛ آن جا که میفرمایادِ « :إذاِرأیِأح ُادک ُمِامارأةِ
َّ
ُ
تع ِج ُب ُهِفليأ ِتِأهل ُهِف ِِ َّن ِِعندِأه ِل ِه ِِمثلِماِرأیِوِِِیجعل َّن ِِللشيط ِان ِِإلیَِل ِب ِهِس ِبيَلِوِليص ِرفِِبصار ُهِ

عنها؛ 2هر اه فردی از شما زنی [زیبا را دید که او را به شگفتی واداشت ،به نزد همسر خود برود؛
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».
 .3تقویت روابط عاطفی

درک متقابل عواطف برای تقویت وفاداری ضروری است .عواطف خانمها با آقایان متفاوت
است و باید با آ اهی از این شناخت زند ی را آغاز کرد .خانمها نیاز باه شانیده شادن و شانیدن
حر هایی دارند که بوی محبت را برایشان زنده میکند؛ حتی ا ر بیاان احساساات باا خریادن
شاخه لی باشد .آقایان نیاز به دیده شدن و دیدن نیازهایشان را دارند؛ حتی ا ر با یک تشکر ساده
از باب قدردانی باشد .درواقع همان ا ری کاه شااخه ال روی عواطاف خانمهاا دارد تشاکر و
قدردانی روی عواطف آقایان خواهد داشت .پس باید این اتفاق همیشاه وجاود داشاته باشاد تاا
زند ی طراوت خود را حفظ کند .نشان دادن وفاداری زمانی عملی و از باب تربیتی و ااه زباانی
است .فرزند آیتالله بهجت می وید« :همیشه ایشان به طرفداری از مادر بلناد میشاد و در
مسائلی که پیش میآمد همیشه از مادر خانواده حمایت میکرد تا احترام مادر همیشاه در خاناه
3
حفظ شود و حتی بهشوخی هم می فت که رئیس ایشان (مادر) است».
امام صادق به نقل از جد بزر وارشان روایتی را نقل میکند که رسول خدا فرماود :
ِّ ُ
ُ ُ
ُّ
اكِِِِیاذه ُبِِ ِمانَِِل ِبهااِأباداِ 4».از آنجاا کاه زناان عااطفیتر و باا
«َولِِ َّالرج ِلِِ ِللمارأ ِة ِِإنا ِِأ ِحب ِ
 .1سید مسعود راد ،معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی ،ص.10۴
 .2محمد بن علی ابن بابویه ،الخصال ،ج ،2ص .63۷
3. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/27/2011263
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.569

  52رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

محبتترند ،در روایات به مردان سفارش شده که اظهار محبت کنند .رسولخدا میفرماید:
«سخن مرد به همسرش که "من تو را دوست دارم" هیچ اه از قلبش بیرون نمیرود» .این جملاه
از لحاظ علمی دقیوترین جملهای برای عمو بخشدن به وفاداری همسران است.
.4احترام متقابل

برای جلب محبت همسر ،نیازی باه خریادن اشایای اران قیمات یاا درساتکردن غاذای
بینهایت خوشمزه یا رسید ی به ظاهر نیست .نگه داشتن احترام همسر در خانه و بیرون خانه از
مهمترین وظایف همسران است .بیان دلچسب و محبتآمیز ،سختترین شرایط را برای انساان
قابل تحمل میکند .دقت کنیم صمیمیت زیادی منجر به از بین رفتن احترام همسرمان نشود.
بهترین الگو در رعایت چنین خصوصیتی زند ی حضرت امیر و حضرت زهرا است.
امیرالمومنین میفرماید :

َّ
َّ
َّ
فوِالل ِهِماِأغضاب ُتهاِوِِِأ کره ُتهااِعلایِأم ٍارِح َّتایَِبضاهاِالل ُاهِع َّازِوِجال ِِإلي ِاهِوِِِ
أغِضبتن ِوِِِعصا ِلا ِأماراِوِلقاد ُِکنا ُ ِأن ُظ ُارِإليهااِفتنكش ُ
افِع ِّنا ِال ُه ُم ُ
اومِوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1
اْلحزان؛ به خدا سو ند که هر از بار فاطماه غضاب نکاردم و او را باه کااری مجباور
نساختم تا آن که خداوند عزوجل او را به نزد خویش برد و او نیز مرا خشمگین نساخت
و هر ز برخال خواست من عمل نکرد و من هر ااه باه او نگااه میکاردم ،غصاهها و
اندوهم برطر میشد.

این فرهنگ در نهایت ساد ی پر از حر هایی است که باید یاد رفت و تمرین کرد .غضاب
نکردن ،مجبور نکردن و در مقابل ،کاری برخال میل همسر انجام نادادن زماانی کاه عشاو و
احترام معیار رفتار و فتار و منیتی درقلبها نباشد ،هرکدام مراقب دیگری خواهد باود و باه تباع
ِّ ُّ ُ
ُ
2
َّ
اال ِهمِ؛
زند ی به تعادل میرسد .امام باقر میفرمایدِ « :انِاکرمكم ِِعندالل ِهِاشدکم ِِاک ِ
راماِلحَل ِئ ِ
رامیترین شما نزد خداوند ،کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد».
احترام ذاشتن به تنهایی زند ی را بانشاط و عشو را تمدید نمیکند؛ باید عالقه را بیان کرد و
آن زمان است که نسیم محبت در زند ی حس خواهد شد .امام صادق در این باره میفرماید:
ُ
« ِإذاِأحبب ِِر ُجَلِفأخ ِبر ُهِِ ِبذ ِلكِِف ِِ َّن ُهِِأثبِ ُ ِِ ِللمو َّد ِةِبينكما؛3وقتی کسی را دوست داری ،او را از ایان
 .1علی بن عیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،1ص.363 :
 .2محمد بن علی ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.506 :
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص .6۴۴
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دوستی خبر بده که این کار دوستی بین شما را تثبیت میکند».
.5عفو و گذشت

هیچ یک از انسانها معصوم از ناه و اشتباه نیستند و ذشت زمانی معنا مییابد که هر یک
از همسران مرتکب اشتباهی شده باشد .همانطور که خداوند از خطاهای ما می اذرد ،ماا هام

َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َّ
الل ُ
اه
بایستی از خطاهای یکدیگر بگذریم« :و ليعفوا و ليصفحوا أ ال ت ِحبون أن يغ ِفر الله لكام و
َ ُ
1
غفور َرحيم».

پشتیبانی کردن در روزهای سخت ،ذشتن از بدیهای یکدیگر و به هم فرصت جبران دادن

َ َ ُ َْ
َّ ْ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ
الل َه بما َت ْع َم ُل َ
اون
به معنای وفاداری استَ « :و أ ْن ت ْعفوا أق َر ُب ِلل قوی و ال تنسوا الفضل بينكم ِإن
ِ
َبصير؛ 2و ذشت کردن شما به پرهیزکاری نزدیکتر اسات ،و ذشات و نیکوکااری را در میاان

خود فراموش نکنید که خداوند به آنچه انجام میدهید ،بیناست» .در زمانی که همه کارها بروفو
مراد است ،همه میتوانند خوب باشند.
.6رعایت حجاب

هریک از مسلمانان وظایفی را در مقابل دیگران به عهده دارند تا جامعاه ساالم بماناد؛ البتاه
وظایف خانمها شاید از جهاتی سختتر باشد .در فضای امروز که اناواع وسوساههای جاذاب
برای زیباتر شدن وجود دارد ،انتخاب راه درست برای اصالح جامعه بسیار مهم اسات .حجااب
نمادی از عدم جلوه ری در عرصه اجتماعی ،عاملی برای وفاداری مرد به زن به شامار مایرود.
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
تمایالت جنسی مردها را معطو و منحصر به روابط زناشویی میکند 3.هماین مسائله در باین
زوجین عشو و محبت بیشتری ایجاد میکند؛ زیرا منحصر بودن همسر بدون مقایساه ،انگیازه و
تمایالت جنسی را به همسر افزایش میدهد.

4

 .1نور.22 :
 .2بقره.23۷ :
.3سوزنچی« ،چیستی ،چرایی و پاس شبهات پیرامون حجاب» ،مجله حوراء ،شماره ( 23به نقل از :قاسم ابراهیمی
پور ،راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی ،ص .)10۷
 .4سید مسعود راد ،معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی ،ص .9۷
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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
متقابل به خواستههای همسر خود توجه کنند ،بخشاش و صابر را بیاموزناد ،قادردان زحماات
همسر خود باشند ،در برابر هر سختی مقاومت لزم را داشاته باشاند و مناافع خاانواد ی را باه
مسائل شخصی ترجیح دهند .همه اینها منجر به روابط رم و وفادارانه در زند ی خواهد شاد و
مایه آرامش هر دو طر در دنیا و آخرت خواهد بود.
فهرست منابع

قرآن کریم
 .1ابراهیمی پور ،قاسم ،راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی ،قام :انتشاارات موسساه
امام خمینی 1395 ،ش.
 .2ابن اشعث ،محمد بن محمد ،الجعفریات( األشیعثیات) ،تهاران :مکتبا النیناوی الحدیثا ،
[بیتا .
 .3ابن بابو یه ،محمد بن علی ،الخصیال ،تحقییق علای اکبار ،غفااری ،قام:جامعاه مدرساین،
1362ش.
 .۴اااااااااااااااااااااااااااا ،من ال یحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1۴13،ق.
 .5اربلی ،علی بن عیسی،کشف الغمة فی معرفة األئمة( ط -القدیمیة)؛ تحقیاو ساید هاشام،
رسولی محالتی ،تبریز :انتشارات بنی هاشمی1381 ،ق.
 .6تمیمی آمدی ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحکم و درر الکلم ،تحقیو سید مهادی رجاائی،
قم :دار الکتاب اإلسالمی1۴10 ،ق.
 .۷راد ،سید مسعود ،معماری عشق پایدار در زندگی زناشویی ،تهران :نشر تهران1389 ،ش.
 .8طباطبائی ،محمدحسین ،ترجمه تفسییر المییزان ،متارجم محماد بااقر موساوی ،قام :دفتار
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم13۷۴ ،ش.
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی( ط -اإلسالمیة)؛ تصحیح علی اکبار ،غفااری و محماد،
آخوندی ،تهران :دارالکتب اإلسالمی 1۴0۷ ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحکم و المیواعظ( للیثیی) ،تحقیاو حساین حسانی
بیرجندی ،چاپ اول ،قم :دار الحدیث13۷6 ،ش.
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 .11مغنیه ،محمدجواد ،التفسیر الکاشف ،قم :دار الکتاب اإلسالمی1۴2۴ ،ق.
 .12نیلی پور،مهدی ،فرهنگ فاطمیه ،اصفهان :انتشارات فرهنگی شهید مدرس1382،ش.
مجالت

 .13سوزنچی ،چیستی ،چرایی و پاس شبهات :پیرامون حجاب ،مجله حوراء ،شماره .23
 .1۴عنایت الله شریفی و مهرعلی لطفای ،مقالاه «سابک زناد ی خاانواد ی در قارآن و ّ
سانت
پیشوایان معصوم » ،دوره  ،۴شماره  1۴پاییز .1392
سایت
https://www.tasnimnews.com
http://www.balagh.ir

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

کرامت سالمندان از منظر آیات و روایات
حجتاالسالموالمسلمینمممدامینصردق ا زنرن


*

مقدمه

سالمند در خانواده ،موهبتی الهی و وهری رانبهاا در صاد زناد ی و صاندوقچه اسارار
تاری است که از نگاه نافذش ،بصیرت میدرخشد و قلبش جز محبت و یاد خدا چیزی در خود
ندارد؛ از این رو سالمندان زمینه فیض الهی را فراهم میکنند و وجودشان برکت اسات؛ چنانکاه
ُ
ُ
رسول اعظم فرموده است« :البرکةِمعِِأ ک ِاب ِرکمِ؛ 1وجود پیران ساالخورده باین شاما ،باعاث
افزایش فیض ربوبی و بسط نعمتهای الهی است» .کهنسالن ،عمری تجربهها کساب کارده و
در مدرسه زند ی درسهایی را فرا رفتهاند .آنها ا ر چه از جهت جسمانی ناتوان شده و قدرت
فعالیت و تحرک را از دست دادهاند ،ولی از نظر معنوی تجاربی ارزندهای دارند ،نیاک و بادها را
میفهمند و مسائل را بهتر تجزیه و تحلیل میکنند .آنها میتوانند مانند رهبران روحانی ،هاادی
دیگران باشند و جوانان و میانسالن را به خیر و سعادتشان راهنمایی نمایند؛ همان ونه که اماام
ُ
َّ
الشي ُخِِف ِِأهلهِِک َّ
اه؛ 2وجود پیر سالخورده در خانوادهاش
الن ِب ِِِ ِف ِِأ َّم ِت ِِ
صادق فرموده است« :
ِ
ِِ
همانند پیغمبر الهی است در بین اماتش» .از منظار آیاات و روایاات ،ساالمندان دارای کرامات
هستند و باید به عواملی که موجب توجه به این کرامت میشود؛ بیشتر پرداخته شاود تاا جامعاه
نسبت به این قشر ارزشمند و دلسوز التفات و عنایت بیشتری داشته باشد.
شناخت حقوق سالمندان

یکی از آسیبهای جدی جامعه ،عدم شناخت جایگاه و حقوق سالمندان است؛ زیرا برخی
*نویسنده و پژوهشگر.
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،۷2ص .13۷
 .2محمد بن احمد فتال نیشابوری ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج  ،2ص .۴۷6
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تصور میکنند که آنها موانع زند ی خانواده و سربار جامعه هستند؛ چنانکه در زناد ی ماشاینی
امروزه خانه سالمندان را برای نگهداری پیران تشکیل دادهاند .این ناوع زناد ی بارای ساالمندان،
چیزی جز مرگ تدریجی نیست.
متأسفانه امروزه در جامعه ما نیز جایگاه سالمندان در مقایسه با ذشته تضعیف شده و آنهاا
را با مشکالتی مواجه ساخته است .در جوامع سنتی سالمندان موقعیات اجتمااعی را در اختیاار
داشته و نقشهای کلیدی در خانواده و جامعه داشتند ،اما تحاولت ایجااد شاده در عرصاههای
مختلف ،سترش تکنولوژی ،آپارتماننیشنی ،سست دو نسل ،جابجاا شادن ارزشهاا و عادم
شناخت حقوق شهروندی سالمندان سبب کم شدن موقعیات ساالمندان در مقایساه باا جواماع
ذشته شده است .این در حاالی اسات کاه در زارههاای دینای ساالمندان از جایگااه ویاژهای
برخوردار هستند .اسالم برای سالمندان حقوق خاصی قائل شده است؛ همان حقی کاه اماروزه
ُ َّ
جوانان و میانسالن بدان توجه ندارند .امام باقر فرموده استُ « :س ِئلِر ُسولِالل ِِه ِمنِِأعظ ُمِِ
ِّ
حقاِعلیِِ َّالر ُج ِلَِِالِِو ِالد ُِاه؛ 1از رسول اکرم سؤال شد چه کسی بزرگتارین حاو را باه آدمای
وِام ُ
ِالكبيارِفاِن ُ
َّ
دارد؟ فرمود :پدر و مادر» .امام سجاد نیز فرموده استِّ « :
ِحقاهِتاوَيرِ
اِحاق
ِسنه...؛ 2اما حو بزرگتر بر تو ،آن است که او را به خاطر سنش احترام نمایی».
با توجه به اهمیت و جایگاه والدین است که خشنودی و خشم والدین ،با خشنودی و خشام
َّ
فرموده استِ « :رضیِِالل ِهِِ ِف ِِ ِرضیِِالو ِالادی ِنِ
خداوند ره خورده است؛ چنانکه رسول اعظم
ُ
وِسخط ُِهِ ِف ِسخ ِط ِهما؛ 3خشنودی پدر و مادر ،رضای خداوند است و خشم الهی در غضب پدر
و مادر است» .همچنین آن حضرت فرموده است« :نظ ُرِالو ِال ِد ِِإلایِِول ِاد ِه ُِح ِّبااِل ُاه ِِعباادةِ؛ 4نگااه
محبتآمیز فرزند به روی پدر و مادر ،عبادت است» .بر این اساس دختران و پسران جوان امروز،
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
فرزندان خویش قرار می یرند و از این نعمت سعادتبخش برخوردار میشوند.
انجام تکلیف شرعی

تکریم سالمندان و احترام آنان ،از آموزههای قرآنی است:
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،۷9ص .65
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .2۷6
 .3آقاحسین بروجردی ،جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی) ،ج  ،26ص .88۷
 .4حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج  ،15ص .1۷0
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َو ِبال َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َسانا ِإ َّما َي ْبلغن ِع َندك ال ِك َب َر أ َح ُده َما أ ْو ِكاله َما فال تقال ل ُه َماا أف َوال
ُ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ ً َ ً َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ ِّ
َ َّ ْ َ
اة َوقال َّر ِّب
تنهرهما وقل لهما قوال ك ِريما واخ ِفض لهما جنااَ الاذل ِمان الرحم ِ
ً
ْار َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َي ِاني َص ِغيرا؛ 1و به پدر و مادر [خود احسان کنید .ا ر یکای از آن دو

یا هر دو در کنار تو به سالخورد ی رسیدند ،به آنها [حتی او مگو و به آنان پرخاش

مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی و از سر مهربانی ،باال فروتنای بار آناان بگساتر و
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
مادر در کنار عبادت پرورد ار ذکر شده و احسان و نیکوکاری باه پادر و ماادر همانناد عبودیات
الهی ،به عنوان تکلیف شرعی بر فرزندان واجاب اسات .اشااره باه زماان ساالمندی و کهولات
والدین ،ویای آن است که ر چه در همه زمانها فرزند وظیفه دارد به پدر و مادرش نیکی کند،
ولی در زمان سالمندی آنان این تکلیف بیشتر متوجه فرزندان میشود .فرزند حو ندارد حتای باه
ُ
والدینش کلمهای همچون «ا » بگوید و باید با تکریم و احترام ،با آنان به مالطفت و مهرباانی
سخن بگوید و با آنان ،با تواضع و فروتنی رفتار کنند.
بنابراین یکی از علل تکاریم ساالمندان در خاانواده ،تکلیاف شارعی انساان اسات .عالماه
طباطبایی در تفسیر این آیه نوشته است« :معلوم میشود مسئله احساان باه پادر و ماادر بعاد از
مسئله توحید ،واجبترین واجبات است؛ هم چنانکه مسئله عقوق (نفرین) بعد از شرک ورزیدن
به خدا ،از بزرگترین ناهان کبیره است؛ به همین جهت این مسائله را بعاد از توحیاد و قبال از
2
سایر احکام اسم برده است».
انجام وظیفه انسانی

حفظ کرامت انسانی افزون بر تکلیف الهی ،وظیفه انسانی است؛ زیرا حفظ کرمات والادین
امر عقالنی و فطری است؛ چنانکه مام سجاد فرموده است:

ُ ِّ
ُ
ُ
ُ
ِّ ُ ِّ
یِفیِ ِصاغ ِریِ
كرم ِتیِوِاحفظِلهماِماِح ِفظ ُاه ِِم ِن ِ
اللهمِاشكرِلهماِتر ِب ِيتیِوِأ ِثبهماِعلیِت ِ
ف ُهماِأوج ُبِح ِّقاِعلیِوِأَد ُمِإحساناِإلیِوِأعظ ُمِم ِّناةِلادیِمانِأنِأَ ِّ
اص ُاهم ِاِبعاد ٍلِأوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
3
ُ
یِمث ٍلِ،أین ِِإذاِ؛ خدایا! آنان را به پاس پرورش من پاداش بخاش و در برابار
أج ِاز یهماِعل ِ

 .1اسراء 23 :و .2۴
 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،13ص .135
 .3امام زینالعابدین  ،صحیفه سجادیه ،دعای .2۴
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رامیداشت من جزا عنایت فرما و هر چه را در کودکیام نسبت به من منظاور داشاتند ،در
حو آنان منظور دار .حو آنان بر من از حو من بر آناان ،واجابتر و احسانشاان باه مان
پیشتر و دیرینتر و نعمتشان نسبت به من ،عظیمتر از این است کاه بار اسااس عادالت
کارشان را تالفی کنم یا با آنان مانند آنچه را با من رفتار کردند ،رفتار کنم.

در این فراز ،نکتههای اخالقی و انسانی تکریم سالمندان اشاره شده است .بر اساس اقتضای
حکم اخالقی ،ا ر کسی به انسان در هنگامه نیاز و ناتوانیها نیکی و احسان کند؛ باید در مقابال
نیکی و احسان او را به صورتی بهتر و یا دستکم به اندازهای کاه او نیکای نماوده ،جباران کناد.
بدیهی است چنانکه در این فراز اشاره شده است ،هیچ کسی مثل پدر و مادر باه انساان نیکای و
احسان نمیکند؛ بنابراین ا ر کسی به حکم وظیفه شرعی در حال ساالمندی باه پادر و ماادرش
کمک ننماید ،بر اساس حکم عقلی و اخالق انسانی باید آنها را مورد مهر و محبت خویش قرار
دهد و در سن کهولت و پیری آنان ،با آنهاا نیکای و احساان کناد تاا دساتکم هماه محبات و
خوبیشان در زمان کودکی و نیاز انسان جبران شود .ا رچه خوبی و محبات آناان قابال جباران
نیست ،ولی در حد توان باید تالش شود که با تکریم و پذیرش نگاهداشت آنها در خانه و جمع
1
خانواده ،به یاری و توفیو الهی کمی خدمتهایشان را کمی جبران کند.
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شاای تااوجاارتمريااتجاارتمااناساات   همدوا،همابوهامنارتماناسات 
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ایتاادبی شمرساات 
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م ااا مااارد جلاااوهم ااا خداسااات   زينسدتب حدوحصا ومن رسات 2




رسالت جوانان

جوانان باید بدانند که عمر به سارعت می اذرد و طاولی نمیکشاد کاه آناان باه میانساالی
میرسند و میانسالن پیر میشوند .بنابراین بنا بر آیات قرآن باید به والدین کهنسال خویش نیکی
کنند و حقوق انسانی پدران و مادران پیر خود را مراعات نمایند تا هنگام پیری ،فرزندانشان نیز به
 .1محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،15ص .1۷5
 .2محمدامین صادقی ارز انی ،دیوان شعر باغچار نامه ،ص .236
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آنها احسان کنند و حقوقشان را رعایت نمایند .باید ایان سانت مقادس اساالمی را در کاانون
خانواده محافظت کرد و از هر نسلی به نسل دیگر منتقل نمود تا اطفال و نوجوان ،احترام والادین
را از آنها درس بگیرند و فردا درباره پیری آنها اعمال کنند 1.امام علی فرموده است« :و َِّ ُ
ارواِ
ُ ُ
ُ ُ ِّ ُ
غارکم؛ 2به بزر انتان احترام کنید تا کوچكترها هم به شما احترام کنند» .اماام
ِص
کبارکمِ،یوَرکم ِ
ُ ُ
ُ
ُ
صادق نیز فرموده است« :ب ُّرواِآباءکمِِیب َّرکمِأبناؤکمِ؛ 3به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان هم
به شما نیکی کنند».
یکی از مصادیو نیکی ،احترام به سالمندان است .امام خمینی نسبت به این مسئله اهمیت
بسیاری قائل بود؛ چنانکه نقل شده است:
روزی در جماران به محضر امام خمینی رسیدیم .یکای از مسائولین مملکتای بارای
انجام کارهای جاری به خدمت امام رسید و پدر سالخوردهاش همراهش بود .وقتای
که میخواست حضور امام برسد ،خودش جلوتر از پدر حرکت کرد .پس از تشار
به خدمت امام  ،پدرش را معرفی کرد .امام نگاهی باه آن مسائول نماود و فرماود:
«این آقا پدر شما هستند؟» .آن فرد عرض کرد« :آری» .امام فرمود« :پس چرا جلاو
وی راه افتادی و وارد شدی؟».

4

خانم زهرا مصطفوی می وید« :امام بارها به من می فتند :اینکه می ویناد بهشات زیار
پای مادران است؛ یعنی باید اینقدر جلوی پای مادر صورت به خاك بمالی تاا خداوناد تاو را باه
بهشت ببرد» .خانم صدیقه مصطفوی نیز می وید« :یك روز من در خدمت امام ایستاده بودم
ً
و دخترهایم نشسته بودند .ایشان با ناراحتی به بچهها فتند :بلند شوید و بروید .اصال وقتی مادر
5
جلوی شما ایستاده ،چرا شما نشستهاید؟ بلند شوید از جایتان».
دیدار با سالمندان و احوالپرسی از آنان

سالمندان دوست دارند در کنار دیگر اعضای خانواده و از محبت آنان برخوردار باشاند ،اماا
 .1ر.ک :محمدتقی فلسفی ،بزرکساالن و جوانان از نظر افکار و تمایالت ،ج  ،1ص .60
 .2محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .9۴
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .555۴
 .4پایگاه اطالعرسانی حوزه« ،امام خمینی و احترام پدر» ،1396/12/09 ،کد خبر.511۴8 :
https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/51148

 .5غالمعلی رجایی ،برداشتهایی از سیره امام خمینی  ،ج  ،1ص .3
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ا ر به دلیلی در مراکز سالمندان حضور دارند ،باید به دیدار آنها رفت؛ زیرا سالمندان در چنین
شرایطی بیشتر از هر زمان دیگری احساس تنهایی میکنند و به محبات و دلجاویی نیااز دارناد.
یکی از شخصیتها می وید« :روزی از تلویزیون دیدم یکی از همین پیرمردهایی کاه در خاناه
سالمندان زند ی میکنند ،می فت :دخترم ،پسرم ا ر نمیخواهید بیایید به من سر بزنیاد؛ فقاط
از سالمتی خودتان به من خبری بدهید .این وضعیت خیلی تأسفآور است که البته شامل حاال
1
همه نمیشود».
2
َ ََْ ْ ُ
قرآن درباره والدین فرموده اسات« :و ال تنهرهماا» .مفساران ایان عباارت را دو وناه معناا
کردهاند .برخی آن را به معنای پرخاش نکردن ،بلناد صاحبت نکاردن و فریااد نازدن دانساتهاند.
بعضی نیز آن را به معنای طرد نکردن والدین از خود دانساتهاند .ایان معناا در لغات نیاز مطارح
َ َ ُ
است؛ بنابراین « َوال تنهرهما» ،یعنی پدر و مادر را از خود دور و طردشان مکن.
این آیه و آیات دیگر به فرزندان سفارش میکند که مبادا هنگام پیری پدر یا مادر ،در نگهداری
از آنها کوتاهی کنید یا این مسئولیت را به عهده دیگری بگذارید و بخواهیاد آنهاا را از زناد ی
خود بیرون کنید؛ زیرا وجود پدر و مادر در زند ی فرزند ،برکت است .ا رچه سپردن والادین باه
خانه سالمندان ،کاری بسیار ناپسند و به دور از انصا و عدالت است ،اما ا ر بنا به دلیلی آنها
را به خانه سالمندان سپردید ،باید به آنها سر بزنید.
قدردانی از سالمندان

یکی از راههای تکریمافزایی ،قدردانی از سالمندان است؛ زیارا آنهاا مهمتارین نقاش را در
تربیت فرزندان و رشد و پویایی جامعه داشتهاند .سپاسگزاری موجب میشود سالمندان احساس
کنند که سر بار جامعه نیستند و ماردم قادر و ارزش آنهاا را میدانناد .سپاساگزاری از والادین،
نهادینهسازی تکریم سالمندان برای نسلهای بعد است؛ از این رو قرآن در سوره لقمان بالفاصله
پس از یادآوری زحمات مادر 3،دستور به شکر زاری میدهد که این مسئله نشااندهنده جایگااه
َ
ُ
َ َ َ
يک؛ هم شکر مرا به جا بیاورید و هم شکر پدر و مادر
ویژه پدر و مادر است« :أ ِن اشكر لی و ِلو ِالد
را» .شکر خدا را باید به جا آورد؛ چون خالو ماست .شکر پدر و مادر را نیز باید به جا آورد؛ زیرا
 .1همشهری آنالین« ،حکایت تکریم سالخورد ان» ،1393/02/16 ،کد خبر.258592 :
 .2اسراء.2۴ :

https://www.hamshahrionline.ir/news/258592

َ َ
َ ُ
ُ
َ
َ َ َّ ْ َ ْ ْ َ
ْ َ
ْ
عام ْین أن ْاش ُک ْر لي َو لوال َد ْی َك إ َل َّی ْال َم ُ
صیر».
والد ْی ِه َح َمل ْت ُه أ ُّم ُه َوهنا علی َوه ٍن َو ِفصال ُه في
ِ ِ
 .3لقمان« :1۴ :و وصینا ِاْلنسان ِب ِ
ِ
ِ ِ
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ورود ما به زند ی دنیا توسط آنها بوده است .آنها وسیله فیض الهی درباره ما بودهاند و خداوناد
برای کسی که وسیله فیض است ،حرمت بسیاری قائل است .شکر پدر و مادر به ایان معناسات
َ
َ
ين
که به آنها احسان کنید؛ چنانکه در آیه دستور احساان باه آناان داده شاده اسات« :و ِبالو ِالاد ِ
ً
ِإحسانا» 1.سپاس از خداوند ،بند ی خدا و سپاسگزاری نسبت به خدمات و جایگاه پدر و مادر،
احسان به آنهاست .در روایت آمده است مردی مشغول طوا خانه خدا بود ،مادرش را نیاز بار
دوش رفته بود و طوا میداد .در همان حال پیامبر را دید و از آن حضرت پرسید« :آیاا باا
این کار ،حو مادرم را ادا کردهام؟» .آن حضرت فرمود« :خیر .تو باا ایان کاارت حتای یکای از
2
نالههای او را هم (به هنگام وضع حمل) جبران نکردهای».

شناخت آثار و برکات وجود سالمندان

یکی از راههای تکریم سالمندان ،بیان آ ار و برکات وجود آنان در خانواده و جامعه است؛ زیرا
یکی از عوامل تأ یر مشوقهاست؛ همان ونه که امروزه برای جمعیتافزایی از فاکتورهای مشوق
مانند دادن وام مسکن استفاده میکنند .ا ر امروزه عوامل تشویو درباره تکریم سالمندان اجرایی
ً
و عملیاتی شوند ،مطمئنا جوانان و میانسالن بیشتر به تکریم سألمندان میپردازند .در آموزههای
دینی به آ ار دینوی و اخروی خدمت به سالمندان اشاره شده است؛ چنانکه پیاامبر فرماوده
است« :منِس َّر ُهِأن ُِیم َّدِل ُه ِِف ُِع ُم ِر ِهِو ُِیبسط ِِف ِِرز َِ ِهِفلي ِصلِأبو ی ِِه؛ 3کسی که طولنی شدن عمر
و توسعه رزق را دوسات دارد ،باه پادر و ماادر خاود نیکای کناد» .در روایتای از ابنعبااس ،از
رسولخدا آمده است« :هر فرزند نیکوکاری که از روی مهربانی به پدر و مادر نگاه کناد ،در
مقابل هر نگاه واب یک حج کامل مقباول باه او داده میشاود» .از آن حضارت ساؤال کردناد:
«حتی ا ر روزی صد مرتبه به آنها نگاه کند؟» .حضرت فرمود« :آری؛ خداوند بزرگتر و پاکتر
ُ ِّ
4
ُ
َّ ُ َّ
اتِِالموتِِ
است» .امام صادق نیز فرموده است« :منِِأحبِِأنِِیخففِِاللهِِعزِوِجلِِعنهِِسكر ِ
ُ
ِ...فليكن ِِبو ِالدی ِهِب ِّاراِ؛ 5کسی که دوست دارد موقع قبض روح جان او راحت رفته شود ،پس باه
پدر و مادر خود نیکی کند» .شاید بر همین اساس است که اولیای خدا غطبه میخوردند کااش
میتوانستند به والادین خادمت کنناد .در روایتای آماده اسات :وقتای حضارت موسای باا
 .1همان.
 .2ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،12ص .۷9
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،۷1ص .85
 .4همان ،ج  ،۷۴ص .۷3
 .5محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .389
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پرورد ارش مناجات میکرد ،مردی را دید که مناجات میکند .حضارت موسای باه مقاام و
درجه او غبطه خورد و عرض کرد« :پرورد ارا! به چه وسیله بندهات را به این مقام رساندی؟» .ندا
1
آمد« :ای موسی! این مرد به پدر و مادر خود نیکی میکرد».
شهید مطهری می وید « :اه اهی که به اسرار وجودی خود و کارهایم میاندیشم ،احساس
میکنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زند یام شده و همواره عنایت و لطف الهای را
شامل حال من کرده است ،احترام و نیکی فراوان بوده است که به والادین خاود باهویژه در دوران
پیری و هنگام بیماری کردهام» .یکی از فرزندان شهید مطهری می وید« :من مکرر شاهد تواضع
و احترام خاص پدر و معلم عزیزم نسبت به پدر بزر وارش بودم .هر اه به فریمان میرفتیم ،پدرم
تأکید داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند .در موقع روباهرو شادن باا پادر و ماادر،
2
دست آنان را میبوسیدند و به ما نیز توصیه میکردند ایشان را ببوسیم».
نهادینهسازی سنتهای اجتماعی

سازمان ملل در سال  1982شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را
برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال  1990این شورا اول اکتبار را
روز جهانی سالمندان تعیین کرد 3.جمهوی اسالمی نیز روز نهم مهرماه را ،به عنوان روز جهاانی

و ملی سالمندان اعالم نمود 4.و برخی اقدامات نیز این روز صاورت رفات ،اماا واقعیات ایان
است که این امر کافی نیست ،از این رو یکی از راههای تکریم سالمندان سترش احیاا فرهناگ
سنتهای ملی و دینی در جامعه است تا جوانان بیشتر با این برنامهها آشنا شوند ،و این در حالی
است که در برخی کشورها ،مانند ژاپن روز ملی سالمندان را تعطیل کرد و ژاپنیهاا ،در ایان روز
احترام ،مهربانی و عالقهمندی خود را به افراد مسن در خانواده و جامعه را ابراز میدارند و از افراد
مسن در جریان مراسم مختلف در این کشور دعوت به عمل میآید و با اهدای هدایایی از آنهاا
تجلیل میشود ،و برنامههای فرهنگی و رقابتهای ورزشای باا محوریات ساالمندی در ساطح
جامعه برای این قشر از افراد جامعه بر زار میشود .در برخی مدارس ابتدایی دانشآموزان ،بارای
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۷1ص .8۷
 .2پرتال فرهنگی راسخون« ،آیتالله مطهری و احترام به والدین» ،1390/09/02 ،کد مطلب.202۷۷8 :

https://rasekhoon.net/article/show/202778
3. https://web.ssu.ac.ir/page-salamatvasalmandi/fa/180
4. https://www.irna.ir/news/84489595
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پدر بزرگها و مادربزرگهای خود نقاشی میکشند و یا آن که صنایع دستی را تهیه میکنناد و باه
1

آنها و افراد مسن دیگری که در آسایشگاههای سالمندان زند ی میکنند ،هدیه میدهند.
بر این اساس یکی از راههای تکریم سالمندان احیا فرهنگ سنتهاای اجتمااعی ،بر ازاری
همایش ،تهیه سریال و فیلم و بر زاری جشن ...برای سالمندان است .تا احیای سنتهای الهی و
اجتماعی در جامعه نهادینهسازی و بهعنوان ارزش اجتماعی مطرح شود ،چنانچه اماام علای
دستور میدهد که ارزش و سنت الهی و سنتهای اجتماعی را حفاظ نمایادِ...« :أمار ُه ِِبتقاویِ
َّ
ِّ
ِ،واتباعِِماِأمرِبهِِفیِِکتابهِِ،منِفرائضه ُ
ِوسان ِن ِِه؛ 2او را باه تقاوای الهای فرماان
هِ،وإیث ِارِطاع ِت ِه
الل
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ّ ِ
میدهد و به ایثار و مقدم داشتن اطاعت خدا و پیروی از آنچه در کتاب او (قرآن مجید) به آن امر
فرموده اعم از فرایض و سنن) دستور میدهد».
دعا برای سالمندان

ا ر چه تصور بر این است که والدین باید برای فرزندان خویش دعا کنند تاا زناد ی موفاو و
فرجام نیک داشته باشند ،اما در زاره٬های دنیی تأکید شده است که فرزندان نیز برای والدین دعا
نمایند؛ زیرا در آیات و روایات سفارش شده است قبل از آنکه انسان برای خود دعاا کناد ،بارای
دیگران دعا نماید .بیتردید یکی از مصادیو دیگران ،والدین هستند .انسان در پیری نیاز بیشاتری
َ ً
ُ ْ
َ
غيرا؛ 3بگو خدایا به
به دعا دارد؛ از این رو در قرآن آمده استَ « :و قل َر ِّب ْار َح ْم ُهما كما َر َّبياني ص
آنها رحم کن و در حو آنها لطف بفرما ،همان ونه که من کاودک باودم و آنهاا باا لطاف مارا
ُ ِّ
ُ
یِفیِ
پرورش دادند» .امام سجاد در این باره چنین دعا کرده است« :وِاحفظِلهماِماِح ِفظاه ِِم ِن ِ
ِّ
ِصغ ِریِف ُهماِأوج ُبِحقاِعلی؛ 4خدایا! آناان را باه پااس پارورش مان ،پااداش بخاش و در برابار
رامیداشت من ،جزا عنایت فرما».

 .2نهج البالغه  ،نامه .53
 .3اسراء.2۴ :
 .4امام زینالعابدین  ،صحیفه سجادیه ،دعای .2۴

1. https://www.irna.ir/news/8166234
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الگوسازی زنان در قرآن
ف يدهفرلم م

*

مقدمه

تاری  ،نمایشگر زنانی است که در عرصه ایمان ،عمل صالح و پیمودن مدارج رشد و کماال
وی سبقت را از دیگران ربودهاند و نامشان در زمره اسوهها و نقشآفرینان تاری بت شده است.
قرآن از زنانی نام برده است که در زمان خود الگوی مردم بودهاند .برخی دیگر نیز به عنوان الگوی
فرا زمانی و فرا مکانی ،برای تمامی دورانهاا باه عناوان الگاو معرفای شادهاند .نوشاتار حاضار
ویژ یهای چهار بانوی قرآنی ا حضرت آسیه  ،حضرت ماریم  ،حضارت خدیجاه
حضرت زهرا

 -که به فرمایش پیامبر

و

به کمال رسیدند 1و برتارین زناان بهشات معرفای

شدند 2،میپردازد تا الگوی مناسبی را در اختیار همگان بهویژه زنان مسلمان قرار دهد.
مفهوم اسوه و الگو

اسوه در لغت به معنای «مقتدا»« ،الگو»« ،سرمشو»« ،پیشوا» و «پیشرو» 3آمده است .الگو
در معنای اصطالحی نیز به طرح و نمونه یا مدلی از شکل یاا اشایا یاا ماوردی از رفتاار اطاالق
میشود4 .الگوی انسانی نیز به شخصیتی فته میشود که به دلیل دارا بودن برخی خصوصیات،
شایسته تقلید و پیروی است .در علوم اجتماعی نیز الگوها ،شیوههایی از زناد ی هساتند کاه از
فرهنگ نشأت می یرند و افراد به هنگام عمل به طور طبیعی با ایان الگوهاا سار و کاار دارناد و
* دانشآموخته ،سطح  3تفسیر و علوم قرآن.
 .1فضل بنحسن طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،10ص .۴80
 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۴3ص .53
 .3حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،ج  ،3ص .196
 .4سید داود حسینینسب و علیاصغر اقدم ،فرهنگ واژهها :تعاریف و اصطالحات تعلیم و تربیت ،ص .632
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اعمال آنها با این الگوها تطابو مییابد.

1

ُ
ُ
از الگو در عربی به «اسوه» و «قدوه» تعبیر میشود 2.راغب ،اسوه را حالتی میداند که انسان
4
3
به هنگام پیروی از غیر پیدا میکند .قرآن کریم واژه اسوه را در ساه ماورد باه کاار بارده اسات.
ُ
َ
َ ُ
ََ ْ َ َ َ ُْ
ول َالل ِه أ ْس َوة َح َسنة» فتهاند« :اسوه یعنی قادوه کاه
مفسران در تفسیر آیه «لقد كان لكم ِفي رس ِ
عبارت است از اقتدا و پیروی کردن و اسوه در مورد رسولخدا ؛ یعنی پیروی و تبعیت کاردن
5
از او هم در فتار و هم در رفتارش به او تأسی کنید».
ادباادو 
شاای  ابچاات،هم ا مرنا ِ

توبتپیغمد بتچاتمارن بگاو 6

الگوی زنان در قرآن

قرآن در معرفی الگو و تجلیل از شخصیتها ،فرقی میان زن و مرد قائل نشده اسات 7.قارآن
زنان نمونهای را برای الگوسازی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم معرفی ،و سر ذشات آنهاا را
نقل کرده است؛ زنانی که قابلیت الگو شدن برای دیگران ،اعام از مارد و زن را دارناد .مطالعاه و
تأمل در سر ذشت این بانوان ،ویای یک یا دو ویژ ی خاص در وجودشان است کاه آناان را باه
الگوی ماند ار در تاری تبدیل کرده است.
 .1حضرت آسیه

 ،الگوی حقپذیری و ظلمستیزی

آسیه  ،زن نامآوری است که در دفاع از دین خدا و پیامبر الهای و مباارزه باا ظلام و ساتم
فرعون در تاری ضربالمثل شده است .آسیه با اعالم انزجار از ظلم و ستم فرعون ،با خوی
فرعونی و طاغوتی مخالفت و مبارزه و نسبت به آن ابراز تنفر میکناد .ایان باانوی رامای دارای
درایت ،روشنبینی و از خود ذشتگی بود 8.او سالها به طور مخفیانه یکتاپرستی کرد تا سرانجام
 .1آلن بیرو ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر ساروخانی ،ص .260
 .2احمد بن فارس قزوینی ،معجم مقاییس اللغه ،ج  ،1ص 105؛ محمد بن مکارم ابنمنظاور ،لسیان العیر  ،ج ،1
ص .1۴۷
 .3حسین بن محمد راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .۷6
 .4احزاب21 :؛ ممتحنه ۴ :و .6
 .5سید محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی ،ج  ،16ص .288
 .6جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .2202
 .7محسن قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،12ص .139
 .8احمد بهشتی ،در هایی از زندگانی زنان نامدار در قرآن و حدیث و تاریخ ،ص .۴۴

الگوسازی زنان در قرآن 69 

در راه مبارزه علیه ظلم و بیعدالتی 1در راه حو به شهادت رسید 2.شهادت آسیه  ،بیانگر ایان
3
پیام است که در محیط فاسد و در جامعه ستمکار نیز میتوان پاک بود.
داستان دفاع از حو و ایستاد ی مقابل ظلم حضرت آسیه این ونه نقل شده است:
در دستگاه فرعونیان ،همسر ِحزبیل نجار به عنوان آرایشگر دختر فرعون رفت و آمد میکارد.
روزی وی مشغول شانه زدن زلفهای ِانیسا ،دختر فرعون بود که شانه از دساتش افتااد و هنگاام
برداشتن آن ،بسمالله فت .دختر فرعون با تعجب فت« :آیا منظورت از فتن الله ،پدرم فرعون
است؟» .زن آرایشگر فت« :نه ،منظورم خدای موسی و هارون است که زمین و زمان و پدرت،
فرعون را آفریده است».
دختر فرعون ماجرا را برای پدرش باز و کارد و فرعاون ،آرایشاگر و فرزنادانش را باه حضاور
فراخواند و پرسید« :پرورد ارت کیست؟» .زن فت« :خدای من و تو ،الله است کاه پرورد اار
جهانیان است» .فرعون با شنیدن این سخن دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند ،روشان
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
شیرخواره به امداد غیبی به سخن در آمد و فت« :ای مادر! صبر کن کاه ایان بالهاا در راه حاو
است» .در پایان کار نیز زن را به آتش انداختند و سوزاندند .این زن مؤمن و شجاع تا زناده باود،
4
تسلیم جور و ستم نشد و در برابر این همه مصائب تل ایستاد ی کرد.
وقتی آسیه این جنایات را دید ،صبرش لبریز شد و به شدت به فرعون اعتراض کرد« :وای
َ
بر تو ای فرعون! تا ِکی جنایت خاواهی کارد؟ چقادر باه خادایت و خادای عالمیاان جارأت و
جسارت پیدا کردهای؟ این زن و فرزندان او چه ناهی داشتند که آناان را باه آتاش افکنادی!؟».
فرعون با شنیدن این سخنان اعتراضآمیز از ملکه دربار و همسر زیبا و مورد عالقاهاش ،تعجاب
کرد و فت« :مگر دیوانه شدهای که این ونه سخن می ویی؟» .آسیه فت« :دیوانه نشادم،
لیکن به خدای موسی که خدای عالمیان است ،ایمان آوردهام» .فرعون کاه هر از فکار نمیکارد
موسی دارای چنین پایگاه قوی و نیرومندی در دربارش باشد که آسیه را به آیاین خاود جاذب
کند ،احساس خطر کرد و به سراد مادر آسیه رفت تا از او کماک بگیارد .ماادر آسایه و فرعاون،
 .1محمدمهدی اشتهاردی ،زنان مردآفرین تاریخ ،ص .5۷
 .2علی دوانی ،زن در قرآن ،ص .۴5
 .3هادی دوستمحمدی ،شخصیت زن از دیدگاه قرآن ،ص .125 – 129
 .4اسدالله محمدینیا ،بهشت جوانان ،ص .59
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آسیه را به زعم خود نصیحت کردند تا دست از این آیین بردارد ،و رنه همچون همسر حزبیل
به مجازات خواهد رسید.
تهدیدهای فرعون و نصیحتهای خصوصی مادر تأ یری نبخشید و آسیه دست از ایماان
و عقیده خود بر نداشت .فرعون میان دو راهی قرار رفته بود که ایمان همسرش را تحمل کند که
در این صورت جرئت مؤمنان و نفوذ بنیاسرائیل که به موسی و آیینش رویده بودناد ،بیشاتر
میشد یا با خشونت و بیرحمی ،آسیه را نیز مثل دیگر مؤمنان به شهادت برساند .او راه دوم را
بر زید و تالش کرد با شکنجه آسیه را بترساند تا دست از عقیدهاش بردارد .از این رو دساتور
داد آسیه را بر زمین بخوابانند و هر یک از دستها و پاهایش را با می هاای بازرگ بار زماین
بکوبند .سپس سنگ بزر ی را روی سینهاش بگذارند .حضرت موسای ایان صاحنه را دیاد.
آسیه از او استمداد کرد و از جنایات فرعون ِشکوه نمود .موسی آسیه را دعا کارد و در ا ار
ّ
دعای آن حضرت ،همه شکنجهها در جسم و روح آسیه ماؤ ر نشاد و درد و عاذاب را احسااس
1
نکرد.
قرآن مناجات آسیه با خداوند هنگام شهادت و درخواستش را این ونه نقل کرده است:

ْ َّ
َ َ َ َ ُ َ َ ً َّ َ َ ُ
ً
َ َ
ْ َ ْ
ْ َ
آمنوا ْام َرأ ِف ْر َع ْو َن ِإذ قالت َر ِّب ْاب ِن ِلي ِعن َدك َب ْي ا ِفي ال َجن ِة
و ضرب الله مىال ِلل ِذين
َ ْ َْ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِّ
َ
َ 2
َو ن ِّج ِني ِمن ِفرعون و عم ِل ِه و نج ِني ِمن القو ِم الظ ِال ِمين؛ و خداوند برای مؤمنان ،به

همسر فرعون مثل زده است؛ در آن هنگام کاه فات :پرورد اارا! نازد خاود بارای مان

خانهای در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از روه ستمگران رهایی
بخش.
 .2حضرت مریم

 ،الگوی عفت و پاکدامنی

داستان حضرت مریم در قرآن ،یکی از شگفتانگیزترین و جالبترین داستانهای قرآنی
است .حضرت مریم تنها زنی است که نام مباارکش در  12ساوره قارآن مجیاد و  3۴آیاه باه
صراحت ذکر شده است ،اما شرح احوال او بیشتر در دو سوره آلعمران و مریم بیان شده اسات.
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
بود ،به درجهای رسید که توانست به عنوان مادر حضرت عیسی باه عناوان پیاامبر اولاوالعزم
 .1علیاکبر بابازاده ،سیمای زنان در قرآن ،ص  111و .112
 .2تحریم.11 :
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بر زیده شود.
استاد مطهری مینویسد:
قرآن در باره مریم ،مادر عیسی ،می وید :کار او به آنجا کشیده شده بود که در محراب
عبادت همواره مالئکه با او سخن می فتند و فتوشنود میکردناد ،از غیاب بارای او
روزی میرسید ،کارش از لحاظ مقامات معنوی آنقدر بال رفته بود که پیغمبر زمانش
را در حیرت فرو برده ،او را پشت سر ذاشته بود ،زکریا در مقابل مریم مات و مبهاوت
مانده بود.

1

َ ْ َ ْ َ َ ُ
َ ْ َ ُ َّ َّ
الل َ
اه
الئكاة ياا ماريم ِإن
در خصوص حضرت مریم در قرآن میخوانیم» :و ِإذ قال ِت الم ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ َ
ْ َ َ
َ
مين؛ 2و (به یاد آورید) هنگاامی را کاه فرشاتگان
ساء العال
فاك علی ِن ِ
فاك و طهر ِك و اصْ ِ
اصْ ِ

فتند« :ای مریم! خدا تو را بر زیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان ،برتاری داده اسات ».در
تفسر نمونه در ذیل این آیه آمده است« :چه افتخاری از این برتر که انسانی با فرشتگان هم سخن
شود ،آن هم سخنی که بشارت بر زید ی او از سوی خدا و طهاارت و برتاری او بار تماام زناان
جهان باشد ،و این نبود جز در سایه تقوا و پرهیز اری و ایمان و عبادت او ،آری او بر زیده شد تاا
پیامبری همچون عیسای مسیح به دنیا آورد 3».در آیه دیگر نیز آمده استَ « :و َم ْر َي َم ْاب َن َت ع ْم َ
اران
ِ
َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ ُُ
َ َ َّ َ ْ َ
َ ْ
َ
َ ِّ
ْ ُ
اه َو كانات ِمان
وحناا و صادقت ِبك ِلماا ِ ربهاا و ك ِب ِ
ال ي أحصنت فرجها فنفخنا ِ
فيه ِمن ر ِ
ْ
قان َين؛ 4و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت ،و ما از روح خود در
ال ِ

آن دمیدیم او کلمات پرورد ار و کتابهایش را تصدیو کرد و از مطیعان فرمان خدا بود!» در این
دو آیه ویژ یهای متعدد برای حضرت مریم بیان شاده اسات ،اماا «عفات و پاکادامنی» از
َّ
ویژ یمهم حضرت مریم است ،چنانچه در آیه اول خطاب باه ماریم آماده اساتِ ...« :إ َّن اللا َه
ْ َ
فاك َو َط َّه َر ِك »...فخر رازی ضمن چند احتمال درباره طهارت حضرت ماریم ،می ویاد:
اصْ ِ
5
« ...وِطهركِمنِاْلفعالِالذميمةِ،وِالعاداتِالقبيحة»
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ َ ْ
ْ
َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ُ
وحناا» «أحصانت» از
در آیه دوم نیزآمده اسات« :ال ِ ی أحصنت فرجها فنفخنا ِف ِ
ياه ِمان ر ِ
«حصن» به معنای قلعه ،در مورد زنان ،رمز عفت و پاکدامنی است .فخر رازی درذیال ایان آیاه
 .1مرتضی مطهری،مجموعه آثار ،ج ،19ص .13۴
 .2آل عمران .۴2:
 .3ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،2ص .5۴2
 .4تحریم.12 :
 .5أبوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،8ص.218
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مینویسد« :أحصن ِِتكلف ِف ِعفتهاِوِالمحصنةِالعفيفة» 1در ایان قسامت از آیاه ماریم را باه
خاطر عفتش میستاید .شاید این به خاطر رفتار ناپسندی باشد که یهودیان نسبت باه آن جنااب
روا داشته ،و تهمتی باشد که ایشان به وی زدناد ،و قارآن کاریم در حکایات آن مایفرمایادَ « :و
ْ
َ
ً
ً
ِب ُكف ِر ِه ْم َو ق ْو ِل ِه ْم َعلی َم ْر َي َم ُب ْه انا َعظيما؛2و (نیز) بخاطر کفرشان ،و تهمت بزر ی که بر مریم
زدند» ،اما درمجموع آنچه که حضرت مریم را ممتاز مینماید ،عفت وپاکادامی اسات .حفاظ
پاکدامنی به قدری مهم است که حضرت مریم حتی محل عبادت خاود را جاایی انتخااب
میکند که در معرض دید و نگاه مردان قرار نگیرد؛ یعنی وشه شرقی مسجدالقصی که کمتر در
معرض دید مردان بود؛ 3همچنین پردهای آویزان میکند تا مردان هنگام حضور در مسجد پشت
ً
جابا َف َأ ْر َس ْلنا إ َل ْيها ُر َ
َ َّ َ َ ْ ْ ُ
وحنا؛ 4و میان خود و آنان حجاابی
ون ِه ْم ِح
پرده قرار یرند « :فاتخذ ِمن د ِ
ِ
افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد) ».در این هنگام ،ما روح خود را بسوی
او فرستادیم و او در شکل انسانی بیعیب و نقص ،بر مریم ظاهر شد« :نظر به اینکه در مقام این
بود که دائما در بیت المقدس مشغول عبادت باشد یک حجابی بر خود اتخاذ کرد که دیگران کاه
در بیت المقدس میآیند او را نظر نکنند و محجوب باشد که احدی نتواند بر او وارد شاود» 5بار
این اساس آن حضرت در جامعهای وهر عفت و پاکدامنی را پاس داشت که افزون بر انحارا
عقیدتی ،کارهای زشت و فحشاا رواج داشات و منکارات ،معارو و معارو  ،منکار شامرده
میشد .متأسفانه امروزه عفت و حیا کمرنگ شده است و برخای زناان ،حجااب را کاه یکای از
مصادیو مهم عفت است ،رعایت نمیکنند و این آسیبی جدی است که حیات و سالمت جامعه
را تهدید میکند ،چنانچه کارشناسان معتقدند بادحجابی ،بهخصاوص در افاراد و خانوادههاای
مذهبی ،نوعی بدبینی را در میان همسران ایجاد میکند که اختال برانگیز است .بناا بار بعضای
مطالعات ،نابسامانیهای خانواد ی در ردیف نخست علل طالق قرار دارد .برخای کارشناساان
نیز بدحجابی را علت  10تا  15درصد طالقها دانستهاند 6.حجاتالساالم مرتضای آقااتهرانی
 .1أبوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،30ص  5۷5ر.ک :محمدحسین طباطباایی،المییزان فی
تفسیر القرآن ،ج ،3ص .188
 .2محمدحسین طباطبایی ،المیزان ف تفسیر القرآن ،ج ،19ص.3۴5
 .3سید عبدالحسین طیب ،أطیب البیان ف تفسیر القرآن ،ج ،8ص .۴28
 .4مریم.1۷:
 .5سید عبدالحسین طیب ،أطیب البیان ف تفسیر القرآن ،ج ،8ص .۴28
 .6خبر زاری جوان آنالین؛ «بدحجابی به طالق دامن میزند»؛  29مرداد .1389

https://www.javanonline.ir/fa/news/407202
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می وید وقتی در مؤسسه اسالمی نیویورک مشغول فعالیت بودم ،روزی دختار جاوانی آماد کاه
میخواست مسلمان شود .فتم :برای پذیرش اسالم ،ابتدا باید خوب تحقیو کنید و بعد ا ر باه
این نتیجه رسیدید که دین اسالم دین حو است ،میتوانید مسلمان شوید .او رفات و شاروع باه
مطالعه کرد .در این بین ،چندین بار دیگر به من مراجعه کرد و در نهایت ،با ناراحتی فت« :ا ار
مرا مسلمان نکنید ،من میروم و در وسط سالن فریاد میزنم و می ویم :من مسالمانم!» فاتم:
حال که در پذیرفتن اسالم مصمم شدهاید ،بیایید تا در طی مراسمی تشر شما انجام شود .روز
بعد ،در بین مراسم فتم :این خانم میخواهد امروز به دین مبین اساالم مشار شاود .یکای از
حضار فت« :لبد این دختر عاشو یک پسر مسلمان شده و چاون دیان ماا اجاازه ازدواج او را
نمیدهد ،میخواهد به صورت صوری مسلمان شود ».فتم :از صراحت لهجه شما متشاکرم؛
ولی اینطورکه شما فتید ،نیست؛ زیرا او در مورد حقانیت اسالم مطالعه ستردهای داشته است
و به عنوان مثال ،در عقاید اسالمی چیزی به نام «باداء» هسات کاه مایدانم هیچکادام از شاما
چیزی از آن نمیدانید؛ ولی این دخترخانم میداند .بههرحال ،او در آن مراسم ،مشر به اساالم
شد خانواده وی ،مسیحی بودند و با دیدن حجاب او ،شاروع باه آزار و اذیاتش کردناد .ایان آزار
واذیت روزبهروز بیشتر میشد؛ بهحدیکه مجبور شدم با آیتالله مظاهری تماس رفته ،جریاان
را با ایشان در میان ذارم .ایشان فرمود« :آیا احتمال خطر جانی وجود دارد؟» فتم :بیخطر هم
نیست .فرمود« :پس ،شما به ایشان بگویید روسری خود را بردارد .مااجرا را باه آن خاانم اباالد
کردم و فتم :میتوانید روسری خود را بردارید .او پرسید« :آیا این حکام ّاولیاه اسات یاا حکام
انویه و به جهت تقیه صادر شده است؟» فتم :نه؛ حکم انویه است و به دلیل تقیه صادر شاده
است .فت« :ا ر روسری خود را برنادارم و بارای حفاظ حجاابم کشاته شاوم ،آیاا مان شاهید
محسوب میشوم؟» فتم :بله .فت« :والله ،روسری خود را برنمایدارم؛ هرچناد در راه حفاظ
حجابم جانم را از دست بدهم!» البته بعد از این ماجرا ،خانواده او نیز باا مشااهده رفتاار بسایار
1
مؤدبانه دخترشان ،از این خواسته صر نظر کردند.
 .3حضرت خدیجه

حضرت خدیجه

 ،الگوی انفاق و بخشش

ُ
 ،از چهرههای ماند ار خلو پسندیده بخشش است .این باانوی رامای

در بذل جان و مال و آبرو به نهایت درجه از خود ذشتگی رسید تا آنجا که کمکهاای ماالیاش
1. https://www.balagh.ir/content/16876
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موجب غنای پیامبر

شد؛ چنانکه رسول خدا

فرموده است« :هیچ ماالی باه مان ساود

نبخشید ،آن ونه که روت خدیجه به من سود بخشید».
حضرت خدیجه در حالی که میتوانست با روتی که دارد ،بهترین زند ی را بارای خاود
تشکیل دهد؛ همه را به پای پیامبر و سترش دین اسالم ریخت و در سختترین وضاعیت
از او راضی باشد.
زیست تا دین خدا زنده بماند و پیامبر خدا
1

ايثاار تااوعصاار هايثاار ه ا ات ا

بودهاستجرتومرلشمرنار مصات



توحاومارد مباتهماتکا دهامادا 2

دينبرج ردمرل ِ توبیمتنش تاست 

ً َ ََْ

َ َ َ َ َ َ
اائال فاأغنی؛ 3و تاو را نیازمناد
خداوند در قرآن خطاب به پیامبرش میفرماید« :و وجدك ع ِ

مخلص باوفا را به
یافت و بینیاز نمود» .مفسران در تفسیر آیه فتهاند« :توجه خدیجه  ،آن زن
ِ

سوی تو جلب نمود تا روت سرشارش را در اختیار تو و اهدا بزر ت قرار دهد و بعد از ظهاور
اسالم ،غنایم فراوانی در جنگها نصیب تو کرد؛ آن ونه که برای رسیدن به اهدا بزر ت بینیاز
شدی».

4

شهید مطهری ،حضرت خدیجه

را به عناوان نموناه عاالی نقاش ماؤ ر زناان در پیشابرد

معنویت و تمدن اسالم دانسته است« :هنگام مبعث ،چهره بانویی را مشاهده میکنیم کاه در آن
وقت ،سخت مایه تسلیخاطر پیامبر
اسالم کرده است .این بانو ،خدیجه
 .4حضرت زهرا



بوده و در نهایت صمیمیت ،تمام هساتی خاود را نثاار
است».

5

 ،الگوی ایثار

ایثار ،بالترین درجه سخاوت و به معنای برتری دادن دیگران بر خود است که به مراتب بالتر
از انفاق است .به شهادت آیات قرآن و سیره حضرت زهرا  ،بانوی بزرگ اسالم در همه زمینهها
همچون ایمان ،انجام اعمال نیک ،دفاع از ولیت ،پرورش و تربیت فرزناد و  ...الگاو و سارآمد
است.
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،19ص .63
 .2خبر زاری تسنیم« ،ایثار تو عصاره ایثار هل اتی» ،1392/0۴/28 ،کد خبر.1003۴2 :

https://www.tasnimnews.com/fa/news/100342/28/04/1392

 .3ضحی.8 :
 .4ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،2۷ص .105
 .5مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،1۷ص .۴0۴

الگوسازی زنان در قرآن 75 

یکی از مشهورترین داستانهای قرآنی که در آیات ابتدایی سوره انسان اسات ،ایثاار و انفااق
َ ُْ ُ َ َ َ َ َ
اام َعلای
امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به ِمسکین و یتیم و اسیر است« :و يْ ِعمون الْع
ً َ َ ً َ َ ً
يرا؛ 1و غذای خود را با عالقه (و نیاز) به آن و از روی محبت خدا ،باه
ُح ِب ِه ِم ْس ِكينا و ي ِ يما و أ ِس
فقیر و یتیم و اسیر انفاق میکنند».
بزکتان رقمرلوجارتکا دم 

ايااتاماادبااتشااهنتامزهاا ا 



ب همنااادازعترياااتامزهااا ا 2

هاا ي اایمواساای ومسااتین

با توجه باه اینکاه حضارت فاطماه الگاوی جاوداناهای بارای تماام بشاریت اسات ،باا
درسآموزی از انفاق و ایثار حضرت و بهکار یری آن در جوامع در هار زماان و مکاان از جملاه
جامعااه امااروزی مااا ،میتااوان عاادالت اجتماااعی و اقتصااادی را بااه دور از فاصااله طبق ااتی و
تبعیضهای ونا ون شاهد بود.
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