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ّ
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سخن نخست
قرآن کریم ،چشمه همیشه جاری است که دلهای مشتاق و نیازمند کمال را از معاار زلل
خویش سیراب میسازد و جامعه انسانی را به زیاور عشاو و ایماان و لهاای معطار اخاالق و

ُ
ُ ُ
يعِِالقر ِآنِِشه ُرِ
معنویت مزین مینماید .ماه مبارک رمضان بهار قرآن استِ « :لك ِلِِشِیِ ٍءِر ِبيعِِوِر ِب

رمضانِ؛1برای هر چیز ،بهاری است و بهار قرآن ،ماه رمضان است».

اینک که به توفیو الهی سعادت یافتیم تا ماه رمضان دیگری را درک کنیم  ،بایسته است خاود
را شایسته رحمت و مغفرت الهی و دریافت عنایاات و الطاا بیکاران رحماانی اردانیم .مااه
رمضان فرصت مناسبی است تا آدمی ،خویشتن را شایسته حضور در ضیافت الهی کند و صفحه
دل را به فضایل الهی و معنوی زینت دهد .چه نیکوست که مهمانان این ضیافت بزرگ ،بااطن را
به تجلیات دوست آراسته ،زبان را از سخنان بیهوده و ظلمانی پاک ساخته و جاان را باه کلماات
آسمانی و نورانی مزین کنند و در خلوت سحری با خالو ،به نیایش خالصانه بنشینند و در جلوت
با مخلوق ،در خدمت صادقانه خلو بکوشند.
به یاری خداوند متعال معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغاات حاوزه علمیاه قام ،رهتوشا
دیگری از محتوای تبلیغی برای ماه مبارک رمضان فراهم نموده است که امیدواریم بارای مبلغاان
رامی و مخاطبان محترمشان مفید و رضایتبخش باشد .فصلنامه رهتوشه رمضان در سه قالب
رهتوشه اصلی برای عموم مبلغان ،رهتوشه ویژه خانواده و رهتوشه ویژه مناطو مشاترک باه همات
روه تولید محتوا و جمعی از نویسند ان و مبلغان فرهیخته به رشاته تحریار درآمادهاسات .ایان
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .630
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نشریه با طرح مباحث و موضوعات مهم و متنوع معرفتی ،اخالقی ،سیاسی و اجتماعی کوشایده
است نجینهای از مباحث اسالمی و قرآنی را برای مبلغان عزیز تبیاین نمایاد؛ چارا کاه «تبیاین
مفاهیم عالی اسالمی» را بهترین و مؤ رترین سالح در جنگ نارم مایدانیم« :در زمیناه مساائل
معرفتی ،سبک زند ی اسالمی و بیان آیینهای حکمرانی اسالمی همچون مردمی بودن ،دینای و
َ
اعتقادی بودن ،اشرافی و ُمسر نبودن ،و ظالم نبودن و مورد ظلم واقع نشدن ،حر های نا فته،
ّ
جذاب و شیرینی برای دنیا وجود دارد که باید به خوبی تبیین شود 1».البته ،مسائل و موضاوعات
مطرحشده در این فصلنامه ،با توجه به نیاز و سطح علمی و ّ
سنی مخاطبان ،نیازمند بسط بیشتر و
تحلیلهای جزئیتر توسط مبلغان محترم است.
از وظایف مهم روحانیون ومبلغان رامی در ایام ماه مبارک رمضان جهاد تبیین و روشانگری
است .جهادی که ریشه در کالم امیرالمؤمنین دارد« :امیرالمؤمنین در آن ّ
وصیت معرو
َ
ُ
اابی»؛ یعنای
خودشان به حسنین
ا که خطاب به آنها است ،منتها میفرمایند «وِمِنِبلغه ِِکت ِ
بنده و شما هم مخاطب این ّ
وصیت هستیم ا از جمل چیزهایی که میفرمایند [ایان اسات « :وِ
ُ

ُ

ُ

ُ

يلِالله»؛ 2جهاد باا السان  3».جهااد باا
یِالجه ِاد ِِبامو ِالكمِوِانف ِسكمِوِا ِلسن ِتك ِ
اللهِالله ِِف ِ
مِفیِس ِب ِ

زبانها مسئله اصلی اهل منبر در ایام تبلیغی است.

راز اهمیت جهاد تبیین مقابله با تحرکات دشمنان اسالم در جنگ نرم اسات .روشان اسات
لزمه موفقیت در جهاد تبیین «بهروزرسانی ابزارهاا در جناگ نارم» اسات« :همچنانکاه دیگار
نمیتوان در جنگهای سخت از ابزارهای قدیمی استفاده کرد ،در جنگ نرم نیاز بایاد ابزارهاای
خود را بهروز کنیم البته بعضی شیوههای قدیمی مانند منبر و ماداحی همچناان ا ر اذار و بادون
جایگزین هستند».

4

فتنی است مجموع پیش رو ،پیراسته از کاستیها و نواقص نیست و انتظار میرود مبلغاان
عزیز ،ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خود بهرهمند سازند تاا باه توفیاو الهای،
شاهد کیفیت و کارآمدی بیشتری در آ ار بعدی باشیم.
1 . https://www.leader.ir/fa/content/25572

 .2نهجالبالغه ،نام .۴۷
3 . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49769
4. https://www.leader.ir/fa/content/25572
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در پایان ،ضمن قدردانی از نویسند ان محترم ،از هم کسانی کاه در امار آمادهساازی و
انتشار این فصلنامه تالش کردند ،به ویژه حجتالسالم و المسلمین دکتر مصطفی آزادیاان
رئیس روه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغای و همکااران محتارم ایشاان صامیمانه تشاکر و
سپاسگزاری میکنم.
سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

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

حقوق والدین در صحیفه سجادیه
*

حجتاالسالم والمسلمین احمددادوند 


مقدمه

یکی از دستورات اسالم ،رعایت حقوق والدین است که آیات و روایات بسیاری بر آن تأکید
کرده است 1.در چند مورد از قرآن ،بعد از توحید ،احترام به والدین ذکرشده است؛ چنانکاه اماام
سجاد در دعای  2۴صحیفه سجادیه در یک فاراز از دعاا در ماورد شاناخت مقاام والادین،
درخواست پیمودن راه آنها و بیان جایگاهشان چنین عرضه میدارد:

َّ
ُ ُ
ُ
َّ ُ َّ
اِِالل ُه َّامِ
اللهمِوِاخصصهم ِِبأفض ِلِصلو ِاتکِوِرحم ِتکِِوِبرک ِاتکِوِسَل ِمکِوِاخص ِ
والد َّیِبالكرامةِلدیکِ،و َّ
ِالصَل ِة ِِمنکِ،یاِأرحم َّ
ِالر ِاح ِمينِ؛ 2بار خدایا! رحمت کان بار
ِ
ِ ِ
محمد ،که بنده تو و فرستاده تو هست ،و بر اهل بیات او ،کاه پاکاناد از آلیشهاا ،و
مخصوص ردان ایشان را به فاضلترین صلوات خود و رحمت خود و برکات خاود و
سالم خود و مخصوص ردان بار خدایا! پدر و مادر مرا به نیکویی و کرامت نزد خاود،
و به رحمت از جانب تو ،برتری بخش ،ای بخشندهترین بخشایند ان.

حضرت سید الساجدین در این دعا ،بلندترین توفیقات را در احسان به والدین از خداوند
3
مسئلت کرده ،می و ید :ممتاز کن خدایا! پدر و مادر مرا به ُم َّ
کرم و ُم ًّعزز بودن آنها نزد تو.
َّ ُ َّ ِّ
ُ َّ
ِآل ِاهِ،وِأل ِهم ِنایِ
امام سجاد در فرازی از این دعا عرض میکند« :اللهمِصلِعلیِمحم ٍادِو ِ
ِعلمِماِی ِج ُبِل ُهماِعل َّی ِِإلهاماِ؛ 4بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست ،و دانساتن آنچاه دربااره
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.

َّ َّ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ
وال َد ْی ِن ِإ ْحسانا.) ...
 .1اسرا( 23 :و قضی ر بك أال تعبدوا ِإال ِإیاهُ و ِبال ِ

 .2علینقی فیض السالم ،ترجمه و شرح صحیفه السجادیه ،ص .159
 .3دانشمندان قرن یازده ،ترجمه و شرح (سلسله شروح) صحیفه کامله سجادیه ،ج  ،13ص .223
 .4علینقی فیض السالم ،ترجمه و شرح صحیفه السجادیه ،ص .159
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ایشان بر من واجب است ،به من الهام نما و در دلم انداز .خدایا! حقوقی را که پدر و مادرم بر من
دارند ،به من الهام فرما».
علم به حالل و حرام خداوند از درون و اوهام آدمی سرچشمه نمی یرد ،بلکه از وحای یاا از
آنچه وحی آن را امضا و تأیید نموده میآید؛ به همین دلیل است کاه اماام ساجاد از خداوناد
میخواهد که وی را به حقوق پدر و مادرش راهنمایی کند ،تا با طاعت آن دو در همه اماور ،جاز
1
شرک به خداوند و معصیت او ،ادای حقوق کند.
"علم مایجب" عبارت است از اطاعت نمودن از هر آنچه پدر و مادر میخواهند؛ مگر شرک
2
به خدا ،ترک واجبات و فعل محرمات.
روش شناسی حقوق والدین
 .1دعا در حق والدین

فرزندان ا ر در حو پدر و مادر خود دعا کنند ،دعایشان برآورده میشود ،چون فرزند صاالح
یکی از صدقات جاریه 3پس از فوت انسان است؛ یعنی همانطور که آنان در زمان حیاات بارای
والدین واب جمع میکنند ،این واب پس از فوت آنها نیز ادامه دارد .امام سجاد در فارازی
یِب ُدعا ِئیِل ُهماِ،وِاغ ِفرِل ُهم ِاِب ِب ِِّر ِهماِبیِمغ ِفرةِحتمااِ؛ 4خداوندا! بیامرز مرا
از دعا می و ید« :وِاغ ِفر ِِل ِ
به وسیله دعایی برای ایشان ،و ایشان را به سبب مهربانیشان به من بیاامرز ،آمارزش پاا برجاا»؛
5
یعنی اینکه در اجر این عمل که برای والدین دعا میکنم ،مرا مورد بخشش خود قرار بده.
 .2خوشرفتاری با والدین

مکتب حیات بخاش اساالم بار احتارام ،نیاک رفتااری و احساان تأکیاد فاروان دارد؛ زیارا
بدینوسیله افراد به تکامل فردی و اجتماعی دست مییابند.
در میان نیکیها ،نیک رفتاری با پدر و مادر اهمیت دوچندان دارد .در قرآن نیز بارها ،انساان
به رفتار نیکو با پدر و مادر امر شده است .بهترین راه برای ابراز محبت به پدر و مادر ،نرم ویی و
خوش رفتاری با آنها است.
 .1محمدجواد مغنیه ،فی ظالل الصحیفه السجادیه ،ص .239
 .2مدرسی چهاردهی ،شرح صحیفه سجادیه ،ص .3۷5
 .3محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،19ص.1۷1
 .4علینقی فیض السالم ،ترجمه و شرح صحیفه السجادیه ،ص.166
 .5دانشمندان قرن یازده ،ترجمه و شرح (سلسله شروح) صحیفه کامله سجادیه ،ص.230
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َّ

ُ

امام سجاد در صحیفه سجادیه عرض میکند« :الل ُه َّمِوِأب ُّر ُهماِب َّرِاْل ِّم َّ
ِالر ُءوف؛ 1بار خدایا!
ِ
با ایشان خوشرفتاری نمایم ،همچون خوشرفتاری مادری مهربان».
نزد پدر و مادر چیزی ارزشمندتر و برتر از نیکی و مهربانی فرزند در حو آن دو نیست .نیکی
فرزند در حو پدر ومادر ،ادای دین و حقی است که بر ردن فرزند است .با ایان وجاود ،پادر و
مادر از نیکی فرزند بسیار شادمان و خرسند میشوند؛ آنسان که باغبان از میوههای درختان خود
خشنود می ردد .فرزند نیکوکار و مهربان از خشنودی پدر و مادر احساس ادای دین میکند و از
َّ
شادمانی آن دو خوشحال میشود 2.در فرازی دیگر آمده است« :الل ُه َِّم وِاع ِطفِعلي ِهمااَِل ِبا ِ،وِ
ص ِّير ِن ِِب ِهماِر ِفيقاِ،وِعلي ِهماِش ِفيقا؛ 3بار خدایا! دلم را بر آنها مهربان کن ،و مرا با ایشان ساز ار و
برآنان مهربان ردان».
 .3احترام به والدین

انسان میتواند با تعیین مسیر زند ی خوشبختیاش را تضمین کند ،پادر و ماادر ،بهشات و
جهنم فرزنداناند؛ یعنی فرزندان میتوانند در برخورد با آنها به ونهای عمل کنند کاه در دنیاا و
آخرت ،خوشبخت باشند یا برعکس ،خود را بیچاره و بدبخت کنند .این اصل را هر ز فراموش
نباید کرد و بایستی آن را سرلوحه زند ی قرارداد .فرزندان باید در هر شرایطی احترام والدین خاود
را نگه دارند و با احترام برخورد کنند ،هر چند والدین در بعضی اوقات در رفتار با فرزنادان خاود
َّ
دچار اشتباه شوند .امام سجاد در این فراز از دعا عرضه میدارد« :الل ُه َّمِاجعل ِنیِأه ُاب ُهماِهيباةِ
ُّ
اوف؛4بار خدایا! مرا چنان ردان که از پدر ومادرم بترسم ،مانند ترسیدن از پادشااه
السلط ِانِالع ُس ِ ِ
ستمکار».
شکوه و عظمت پدر و مادر را تنها عارفان درمییابند؛ حضرت زهرا میفرماید« :از شدت
5
عظمت و هیبت پدرم نمیتوانم با آن حضرت سخن و یم».
حضرت در این کالم زیبایشان متذکر میشود که احترام به والدین ارزشمند است و جایگااه
ویژهای دارد؛ به ونهای باید احترام آنان را نگهداری که ویی در حضور سلطانی خودکامهای و به
 .1علینقی فیض السالم ،ترجمه و شرح صحیفه السجادیه ،ص .161
 .2محمدجواد مغنیه ،فی ظالل الصحیفه السجادیه ،ص.2۴2
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همان شیوه که نزد سلطان مؤدب و با احترام رفتار میکنی و مراقب اعمالت هساتی ،در حضاور
1
والدین نیز بایستی چنین باشی.
بر این اساس بود که برز ان دیان هماوارده باه والادین احتارام می ذاشاتند و بادان توصایه
میکردند؛ چنانکه آیتالله خوئی به والدین خویش کمال احترام را داشتند ،حتی در راه رفاتن.
وقتی که ایشان برای دیدن طالب از نجف به مدرسه فیضیه قم آمدند ،با وجود مقامی که داشاتند
2
جلوی در ایستادند تا ابتدا پدرشان که یک روحانی ساده بود ،داخل شود.
نقل شده جوانی از آیتالله فیض کاشانی دستورالعمل سلوک عرفانی خواست .ایشاان هام
برنامه چلهنشینی را به او آموزش داد و این برنامه چند بار تکرار شد؛ اما جوان ،نتیجهای به دست
نمیآورد .آیتالله فیض که از این اتفاق متعجب بود ،از جوان پرسید« :رفتاارت باا پادر و ماادر
چگونه است؟» او پاس داد « :اهی از رفتارهایشان ناراحت میشوم و نگاه خشمآلود باه آنهاا
میکنم» .این دانشمند بزرگ شیعه از شنیدن این سخن ناراحت شد و فت :نگااه خشامآلودت
به پدر و مادرت ،توفیو طاعت را از تو رفته است؛ زیرا یکی از حقوق والدین بر فرزند ،خشوع و
خضوع به آنها در زمانی است که آنها به تو ظلمی روا میدارند .در نتیجاه ،خضاوع و فروتنای
راهکار درمانی دیگری است که نهتنها مانع از بیاحترامی به والدین میشود ،بلکه مسیر طاعت را
3
نیز هموار میکند.
 .4اطاعت از والدین

از آنجا که پدر و مادر ،دلسوزترین و خیرخواهترین افراد در زند ی هار انساانی میباشاند،
قاعدتا او را به سمت خیر و صالح ،پیشرفت و سربلندی راهنمایی میکنند .بنابراین فرزند بایستی
با تفکر در اوامر والدین و در نظر رفتن رضای خدا ،مطیاع و فرمانبردارشاان باشاد ،تاا اساباب
خشنودی آنان و خدای متعال را فراهم کند.
اطاعت از والدین در جهت جلب رضای خدا ،وظیفه هر فرزندی است و عدم فرماانبرداری
از ایشان موجب خشم و غضب الهی است .امام سجاد در این باره عرضه میدارد« :واجعالِ
طاع ِ َّ ِّ
انان؛ 4اطاعت و نیکوکااریام را در حاو آناان،
نیِمنِرَد ِةِالوس ِ ِ
یِب ِهماِاَ َّر ِلعي ِ
تیِلو ِالدیِو ِِبر ِ
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برایم از خواب در چشم خوابآلوده شیرینتر کن».
در اینجا شاید پرسیده شود که جلب رضایت والدین ،تا چه حد و تا کجا لزم است .ممکان
است به نظر برسد که باید به طور نامحدود در جهت تأمین رضایت والدین عمل کردّ ،اما این امر
تا جایی جایز است که اطاعت از والدینّ ،
تضادی با اطاعت خداوند نداشته باشد.
 .5خدمت به والدین

خدمت به خلو خدا از خدمت به والدین آغاز میشود؛ اما نوع خدمت ،بسیار اهمیت دارد.
انجام دادن این عمل باارزش ،مشروط به شروطی است که در اینجا به آنها پرداخته میشود.
شرایط خدمت به والدین

 .1خدمت به والدین باید با رغبت و حداکثر تواضع صورت یرد؛ چارا کاه وجاود کمتارین
اکراه و نارضایتی در چهره یا عمل فرزند ،سبب آزرده شدن ایشان میشود ،به طوری کاه خاود را
سربار و باعث رنج و مشقت فرزند میپندارند .به این ترتیاب ،یاا از خادمات او شارمنده و سار
افکنده میشوند ،یا آزرده خاطر شته ،دیگر از او خدمت و کمکی نمیخواهند و ایان ،خادمتی
نیست که خداوند به آن امر نموده است.
 .2شرط دیگر خدمت به والدین ،کوچاک شامردن ایان خادمات اسات .عرضاه مایدارد:
ْ َ َّ َ َّ
ْ َُ
َ ْ ُ
«أ ْس َتک ِث َر ِب َّره َما ِبی َو ِان قلَ ،و أ ْس َت ِقل ِبری ِب ِه َما َو ِان کث َر؛ 1خدایا! چنان کن که نیکای آن دو را
در حو خود بسیار ببینم ،ا ر چه اندک باشد و نیکی خود را در حو آنها انادک ببیانم ،ا ار چاه
2
بسیار باشد».
غرض از زیاد شمردن نیکیهای پدر و مادر ا ر چه کم باشد و کم شمردن نیکیهای فرزندان
به آن دو رچه زیاد باشد ،بزرگ شمردن نیکیهای پدر و مادر است تا رغبت فرزند باه محبات و
اطاعت از آن دو فزون شود ،در شکر زاری آن دو و بهجا آوردن حقوقشان کوتاهی نکناد ،تاالش
کند در زیاد نمودن نیکی به آن دو ،آن اه که آن را کم بشمرد و اکتفا نکند به کمی محبت و طاعت
3
و نیکی ،رچه فی النفسه زیاد باشد.
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ
َ َ ْ َ َُ
َ ْ ُ
«أ ْس َتک ِث َر ِب َّره َما ِبی و ِان قل و أست ِقل ِبری ِب ِهما و ِان کثر؛ یعنی نیکی فرزند در حو پادر و
 .1همان.
 .2حسن ممدوحی کرمانشاهی ،شهود و شناخت ،ج  ،2ص .393
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مادر ،در چشم و دل ،کم و اندک جلوه کند هر چند فزون باشد و نیکی پدر و مادر در حو فرزناد
در چشم و دل فرزند ،ارجمند ،بزرگ و فزون آید ،هر چند ناچیز باشد و این سخنان از سر فروتنی
1
نیست بلکه از روی ایمان و عزت و عظمت نفس و شعور پویا به مسئولیت تکلیف است.
در اینجا به ذکر یک خاطره از سردار دلها ،شهید سلیمانی میپردازیم:
هر اه شهید سلیمانی از راه که میرسید ،حاج حسن ،پدرش را میبرد حمام ،بعدش خودش
لباسهای پدرش را میشست .مینشست کنار بابا دستشهای چروکیدهاش را نوازش میکارد و
میبوسید .میرفت جورابش را میآورد و موقع پوشاندن جوراب لبهایش را می ذاشات کاف
پای پدرش .مادرش در بیمارستان بستری بود .از سوریه کاه آماد بیمعطلای خاودش را رسااند
بیمارستان .همین که آمد توی اتاق ،از همه خواست بیرون بروند حتی برادر و خواهرهایش .وقتی
با مادرش تنها شد ،پتو را کنار زد .دستش را میکشید روی پاهای خسته مادر .حال که صاورتش
2
را ذاشته بود کف پای مادر ،اشکهای چشمش پای مادر را شستشو میداد.
 .6سپاسگزاری از والدین

سپاس از ولی نعمت ،مبتنی بر فطرت و عقالنیت است که خردورزان بر آن تأکید دارناد .در
قرآن نیز سپاس زاری از والدین ،جایگاه والیی دارد و بعد از شکر پرورد ار ،تشاکر و قادردانی
قرار رفته است:

ُ
ُ
ُ
َّ
اِاْلنسان ِِبو ِالدی ِهِحملت ُهِأ ُّم ُهِوهناِعلیِِوه ٍنِو ِِفصال ُهِف ِِعامي ِنِأ ِنِاشكرِلا ِِوِ
وِوصين ِ

ِلو ِالدیك ِِإل َِّالمصير؛ 3و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کاردیم ،ماادرش باه او
حامله شد [در حالی که سستی به روی سستی [به او دست مایداد و بااز ارفتناش
[از شیر در دو سال است [و سفارش کردیم که برای من و پدر و مادرت سپاس زاری
کن.

بر همین اساس ،امام سجاد برای والدین طلب خیر وبرکت میکند؛ آنجا که می وید:
َّ
ُ
«الل ُه َّمِاشكرِل ُهماِتر ِبي ِت ِ،وِأ ِثب ُهماِعِلیِتك ِرم ِت ِ،وِاحفظِل ُهماِماِح ِفظ ُاه ِِم ِّن ِِف ِِصغ ِري؛4باار
خدایا! آنان را به پرورش من جزا ده ،و در رامی داشاتنام پااداش ده ،و آنچاه در کاودکی از مان
 .1محمدجواد مغنیه ،فی ظالل الصحیفه السجادیه ،ص.2۴2
 .2احترام عاشقانه به پدر و مادر در سیره شهید قاسم سلیمانیhttp://www.boreshha.ir :
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نگهداری نمودهاند ،برای آنها نگاهدار».
حضرت در اینجا بیان میکند که مرا قدرت جزا دادن ایشان نیست ،جازا باده تاو آناان را در
عوض تربیت من 1.خداوند را شاکر است که جزا میدهد کمی طاعت را به زیادی واب 2.یکای
از اسمای خداوند تبارک و تعالی ،شکور است که اعمال کام بناد ان نازد او زیااد اسات؛ پاس
مضاعف میکند برای آنها جزا را.

ماارد م ومم اات ورو واتاسااتم ا ا   م توقوتتن،قوتجارتاساتما ا 




د دلانديشااتتااوناان ن اارتاسااتما ا   يکنگرهتوبتازه دوج رتاستما ا 




فر غمبرتوزه خوبوبدامپرکس شت   زي پرمتون ردهاستخدابرغب شات 




همااتاراار وجااودمزوجااودتااوبااود   بتخدابودمانازپ تاوباودتاوباود 3




 .7مودبانه سخن گفتن با والدین

یکی از نمودهای فتاری احسان به والدین ،رعایت ادب در صحبت کاردن باا آناان اسات.
ُ
َ ُ
ُ ٍّ
ْ
َ ً
خداوند متعال در قرآن میفرماید ...« :فال َتق ْل َل ُهما أف َو ال َتن َه ْر ُهما َو ق ْل َل ُهما ق ْوال َكريما...؛
 ...بر آنها فریاد مزن! و فتار لطیف و سنجیده و بزر وارانه به آنها بگو .»...بر این اساس؛ اماام
سجاد در فرازی از دعای 2۴صحیفه سجادیه از خداوند متعال درخواست میکناد کاه ادب
َّ
ِّ
فتار با والدین را نصیب او کند« :الل ُه َّمِخفضِل ُهمااِصاو ِت ِ،وِأ ِطابِل ُهمااِکَل ِما ِ،وِأ ِلانِل ُهمااِ
ع ِر یك ِِت ؛ 5بار خدایا! صدایم را در برابر ایشان آهسته ،و سخنم را خوشایند ،و خویم را نرم نما».
خدایا! مرا توفیو بده به رعایت ادب با آن دو (پدر و مادر) ،تا آن زمان که آنان را مورد خطاب
قرار میدهم صدایم پایین باشد ،همانطور که این آیین فتگو با افراد بازرگ و باا جاالل اسات،
هیبت پدر و بزر ی مقام و مقدار آن را حفظ کنم که همانا بالبردن صدا هنگاام فتگاو از قاانون
ادب خارج است و نشان دهنده کاوچکی و حقاارت مخاطاب مایباشاد ،مخصوصاا در حاو
6
والدین.
4
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 .8گذشت از خطای والدین

َّ ُ َّ
ِفيه ِِمنِِ ِفع ٍلِ،فقدِوهب ُت ُاهِل ُهماا؛ 1باار خادایا!
می وید« :اللهمِوِماِاسرفاِعل َّی ِ

امام سجاد
آنچه (پدر و مادر) درباره من بیجا رفتار کردهاند ،من آن را به آنان بخشیدم».
در اینجا سؤال آن است که ا ر والدین خطایی در مقابل فرندانشاان مرتکاب شادند واکانش
فرزند چگونه باید باشد ؟
بزرگترین خطایی که والدین میتوانند انجام بدهند آن است که فرزناد خاود را از راه توحیاد
خارج و به کفر دعوت کنند .فرزند ا ر معتقد به یگانگی خداوند متعال باشاد ،بار سار دوراهای
سختی قرار رفته است؛ از یک سمت ،پایبندی به اعتقادات خودش و از طار دیگار ،عالقاه و
محبت به والدین و اطاعت از آنها .این دعوا و نزاع درونی ،او را به رنج و زحمات میانادازد .از
یک سو میخواهد رسم بند ی و عبادت را به جا بیاورد که به طور قطاع ایان کاار موجاب آزار و
اذیت والدین میشود و از طر دیگر ،عالقه او به والدین خود ممکان اسات نگاذارد او خادا را
عبادت کند .فرزند وقتی که بر سر این دو راهی قرار می یرد ،خداوند متعال مسیر را برای وی باز
ْ ُُْ َ ْ ً َْ ُ ْ ُ ُ َْ َْ ُ َ ْ ُ
وء
میکند و دستورالعملی میدهد؛ آنجا که میفرمایدِ « :إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن س ٍ
َ َّ َّ َ َ ُ َ
كان َعف ًّوا قديرا؛ 2ا ر نیکیها را آشکار یا مخفی سازید ،و از بادیها ذشات نماییاد،
ف ِإن الله
خداوند بخشنده و تواناست» .خداوند متعال با وجود اینکه قادر بر انتقام است ،عفاو و ذشات
میکند».
انسان صالح و وارسته ،کسی است که وقتی به او احسان میشود ،تشکر میکناد و در مقاام
شکر زاری ،سخنان خوب می و ید و ا ر کسی به او بدی کند یا ستم روا بادارد ،میبخشاد و از
3
آشکار و بلند فتن سخنان زشت به وی صر نظر میکند.
وقتی والدین به فرزندان خود ظلم میکنند ،آنان نباید مثل والدین خود در مقابل آنها موضع
بگیرند و زور بگویند و ظلم کنند.
َّ
ِفيهِ
چنانکه در نیایش آن حضرت آمده است« :الل ُه َّمِوِماِتع َّدیاِعل َّ ِ
فيه ِِمنَِِو ٍلِاوِاسرفاِعل َّی ِ
ی ِ
ّ
ِمن ِِفع ٍ ِل؛ 4بار خدایا! آنچه پدر و مادر در فتار با من تعدی نمودهاند (سخنان ناروایی فتهاند) یا
در کردار درباره من بیجا رفتار کردهاند من آنان را بخشیدم».
 .1علینقی فیض السالم ،ترجمه و شرح صحیفه السجادیه ،ص .162
 .2نساء.1۴9 :
 .3محمدحسین طباطبائی ،المیزان فی التفسیر القرآن ،ج  ،5ص .12۴
 .4علینقی فیض السالم ،ترجمه و شرح صحیفه السجادیه ،ص .162
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پس واجب است که در مقابل احسانهای بیبدیل آنها خاضعانه از برخی کوتاهیهایشاان
در ذرم و بدینسان ا ر نتوانستم حقوق بسیار آنان را تدارک کنم ،از تقصیرهای احتمالی کاه در
1
حو من روا داشته اند ،از خداوند برایشان طلب عفو کنم.
نتیجه گیری

خداوند تبارک و تعالی جایگاه ویژهای برای والدین قرار داده است و آنان با توجه به این مقام و
منزلت ،بزرگترین حو را بر ردن فرزندان دارند .برای اجرای این حو و حقاوق ،در مرحلاه اول
باید به شناخت حقوق والدین اقدام کرده ،به طور شایسته آنها را انجام دهایم .وقتای باه حقاوق
والدین آ اهی پیدا کردیم باید آنها را در رفتارمان به کار بگیاریم و باه وناهای عمال کنایم کاه
خوشرفتاری و نرمخویی در تعامالت روزمره و خدمترسانی آشکار شود .همچناین در مقابال
آنها به طرز شایسته قرار بگیریم که نه تنها در حوزه فتار ،بلکه در عمل و رفتار ،احتارام والادین
حفظ شود و و در مقابل کنشها و واکنشهای رفتاری آنهاا ،هنجاار خاصای انجاام نادهیم .باا
والدین خود طوری صحبت کنیم که کوچاکترین بیاحترامای متوجاه آنهاا نباشاد و موجاب
آزرد ی خاطرشان نشود تا عاق والدین نشویم.
فهرست منابع

قرآن کریم

 .1چهاردهی ،مدرسی ،شرح صحیفه سجادیه ،چاپ اول ،تهران :نشر مرتضوی13۷9 ،ش.
 .2حر عاملی ،محمدبن حسن ،وسائل الشییعه ،چااپ اول ،مصاحح :مؤسساه آل البیات  ،قام:
مؤسسه آل البیت 1۴09 ،ق.
 .3دانشمندان قرن یازده ،ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه(سلسله شروح) ،چاپ اول ،بیجا :چاپ
دانشکده باقر العلوم1388 ،ش.
 .۴طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،چاپ پانجم ،قام :نشار جامعاه مدرساین حاوزه
علمیه1۴1۷ ،ق.
 .5فیض السالم ،علینقی ،ترجمه و شرح صحیفه سجادیه ،چاپ دوم ،تهاران :نشار فایض الساالم،
13۷6ش.
 .6مدنی ،علیخان ،ریاض السالکین ،چاپ اول ،بیجا :نشر دفتر اسالمی1۴09 ،ق.
 .۷مغنیه ،محمدجواد ،فی ظالل الصحیفة السجادیه ،قم :ناشر دارالکتاب السالمی1۴23 ،ق.
 .8ممدوحی کرمانشاهی ،حسن ،شهود و شناخت ،چاپ چهارم ،قم :بوستان کتاب1383 ،ش.
 .1حسن ممدوحی کرمانشاهی ،شهود و شناخت ،ص.۴0۴

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

روششناسی فرماندهان شهید
دفاع مقدس در تربیت فرزند
حجتاالسالموالمسلمین ضرابیر


*

مقدمه

فرزندان ارزشمندترین هدیه و امانتیاند که خداوند متعال ما را بر سرنوشت آنها حاکم کرده
است و ما نیز وظیفه داریم این بار مسئولیت را با مطلوبترین روش به سر منزل مقصود برسانیم.
از این رو توجه به تربیت و رسید ی به فرزندان در حوزههای مختلف نیازهاای آناان ،از وظاایف
مهم والدین است که خداوند متعال در قرآن و پیشوایان دینی همواره به آن تأ کیاد کردهاناد .اماام
سجاد فصلی را در رساله حقوق با عنوان "حو الولد" بیان کرده میفرماید:

َّ
ِوِمضافِإليكِف ِعاج ِ ُّ
...وِأماِح ُّقِولدكِفأنِتعلم َِّأن ُهِمنك ُ
ِّ
نياِبخ ِير ِهِوش ِّر ِهِوأناكِ
ِ
ِ
لالد َِّ
ِ ِ
انِحسانِاْلدَِو ِّ
مسؤولِع ِّمااِوليت ُاهِم ُ
لِوالمعون ِاةِعلایِ
الدِل ِاةِعلایِر ِّب ِاهِعِ َِّزوِجا ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
طاع ِت ِه...؛... 1و ّاما حو فرزندت این است که بدانی او از توست و با خوب و بدش در
دنیا ،منتسب به توست و بی مان ،تو درباره آنچه بر عهدهات است :خوب تربیت کردن
او و او را به سوی خداوند عزوجل راهنمایی کردن و به فرماانبارداری از او [خداوناد
یاری کردن ،مسئول هستی. ...

آن حضرت در دعاها و نیایشهای خود نیز به موضوع فرزندان اشاره فرموده و مفاهیم تربیتی
مورد نظر اسالم را به والدین منتقل کرده است:

ُ ُ
ِّالل ُه ِّمِو ُِم ِّنِعل ِّیِببقاء ُ
ایِفایِ
ام
ه
یِب
ااع
ت
م
ِ
ایِوِب
ِل
م
ه
ح
اَل
ص
ِ
ِب
یِو
اد
ل
ِو
ِ ِ
ِ.إل ِهایِِامادد ِِل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
یِفیِآج ِال ِهمِ،وِر َِ ِِلیِص ِغيرهمِ،وَِ ِو ِِلیِض ِعيفهمِ،وِأ ِصح ِِلیِأبدانهمِ
أعم ِار ِهمِ،و ِِزد ِِل ِ

*کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی .پژوهشگر سبک زند ی شهیدان.
 .1محمد بن علی ابن بابویه ،من الیحضره الفقیه ،ص.622
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ِّ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ااِع ِنيا ِِب ِاهِ ِمانِ
یِکلِم
وِأدیانهمِوِأخَلَهمِ،وِع ِاف ِهم ِِفیِأنف ِس ِهمِو ِِفیِجو ِار ِح ِهمِو ِِف ِ
یِیدیِأرزاَ ُهمِ.وِاجعل ُهمِأبراراِأت ِقياء ُِبصراءِس ِام ِعين ُِم ِط ِيعاينِِ
أم ِر ِهمِ،وِأد ِرر ِِلیِوِعل ِ
1
اکِمح ِّبااين ُِمناصااحينِ،وِلجميااعِأعاادائ ُ
لااکِ،وِْلوليائا ُ
کِمعا ِنا ِادینِو ُِمب ِغ ِضااينِ؛
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
خداوندا! بر من منت ذار به بقای فرزندانم و به شایساتهنمودن ایشاان بارای مان و باه
برخورداری مان از آنان.خداونادا! عمار آناان را بارای مان طاولنی اردان و بار ایاام
زند یشان برای من بیفزا ،و خردسالشان را برایم تربیت کن ،و ناتوانشان را برایم نیارو
ده ،و بدنها و دینشان و اخالقشان را برایم به سالمت دار ،و آنان را در جان و اعضا و
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
ردان و نسبت به اولیای خود عاشو و خیرخواه و نسبت به دشمنانت دشمن و کیناهتوز
قرار ده.
اهمیت و ضرورت تربیت فرزند

بر اساس آنچه در روایات به آن اشاره شده ،والدین در برابر فرزندان خود تکاالیفی دارناد ،از
جمله آنکه باید در مورد آنها به عدالت رفتار کنند ،برایشان نام نیکو انتخاب نمایند ،نسابت باه
امور دینی و اخالقی آنها اهتمام داشته باشند ،به روشهاای درسات وصاحیح آنهاا را تربیات
نموده آداب اجتماعی و معاشرت با مردم را بیاموزند ،فرزند را در مسیر دانشاندوزی قرار دهند و
او را به این مهم تشو یو کنند .توجه به مسئله تربیت فرزندان در زمینههای مختلف ماورد اهتماام
ویژه دین اسالم است؛ از این روخداوناد متعاال در قارآن در قالاب پنادهای لقماان حکایم باه
َ
فرزندش ،توجه انسانها را به مفهوم مسئولیتپذیری در برابر فرزندان ،جلب کرده استَ « :يا ُبن َی
َ َْ َ ْ ُْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُْ
َ
َ
اْل ُ
الص َال َة َو ْأ ُم ْر ب ْال َم ْع ُ
ور؛ 2پسرم!
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ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نماز را برپادار و امر به معرو و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که باه تاو میرساد ،شاکیبا
باش که این از کارهای ّ
مهم است».
شهیدان رانقادر باا معیاار قارار دادن آماوزههاای قارآن کاریم ،توصایههاا و سایره عملای
معصومین

 ،به تربیت و حقوق فرزندان توجه جدی داشاتهاناد .شاهید خلیال مطهرنیاا 3کاه

 .1علی بن الحسین امام چهارم  ،صحیفه سجادیه ،دعای،25ترجمه حسین انصاریان.
 .2لقمان.1۷ :
 .3فرمانده طرح و عملیات لشکر33المهدی .
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حضور در میدان نبرد و مشغله جنگ و جهاد ،ارتباط او را با فرزندانش قطع نکرد ،وقتای فاصاله
مالقات با فرزندش زیاد میشود ،با نامهنگاری توقعات تربیتی خود را ارسال مایکناد تاا ضامن
نشان دادن اهتمام به تربیت فرزند،حو او را نیز ادا کند .ایشان خطاب به فرزند خود می و ید:
فرزند عز یزم ،سجاد جان ،که با تمام وجودم دوستت دارم و تو را انساانی آزاده و بازرگ
میبینم .فرزندم ،هر اه در انجام کاری دچار شک و تردید شتی ،با خاود بینادیش کاه
ا ر این را آشکارا انجام دهی ،ترس یا شرم تو را فرا می یرد یا خیر؟ که در این صاورت
ً
ممکن است این امر یک عمل خیر و مفید نباشد که مسلما عادم انجاام آن ضاروری و
لزم است .اما ا ر دیدی این کار ولو ممکن اسات باعاث حاذ تاو از یاک مقاام یاا
مسئولیت شود ،اما کاری است کاه انجاام آن را بارای پیشابرد اماور انقاالب ضاروری
میدانی ،به آن اقدام کن و غرور خودت و غیرت و جوانمردیات را زیر پا مگاذار و باه
خاطر دنیای فانی تابع هوا و هوس دیگران مشو.

1

الگو یری از سیره و سلوک شهیدان در تربیت فرزندان ،مسایر والادین جامعاه اماروز را در
کمک به فرزندان برای رسیدن به سعادت و موفقیت هموار میکناد .شاهدا در تربیات فرزنادان،
اصول و روشهای مورد نظر اسالم را مورد توجه قرار دادهاند .از سوی دیگر ،نزدیک باودن زماان
زند ی آنان به زند یهای امروزی ،زمینههای الگو یری و تأ یر آن را بیشتر میکند.
راههای تربیت فرزند

در این جا به مواردی از راههای تعلیم و تربیت فرزندان اشاره میکنیم:
الف) انتخاب نام نیکو

یکی از وظایف والدین در برابر فرزندان ،نام ذاری و انتخاب نام نیکو برای آنان است .پیامبر
ِأنِیح ِّسنِاسم ُه ُ
میفرماید« :ح ُّقِالولدِعلیِالوالد ُ
ِوِیح ِّسنِأدب ُِه؛ 2از حقوق فرزناد بار
اسالم
ِِ
ِ
والدینش این است که نام نیکو بر او بگذارند و او را نیکو ادب کنند» .امام علی نیز میفرماید:
ِوِیع ِّلم ُهِالقرآنِ؛ّ 3
ِوِیح ِّسنِأدب ُه ُ
ِأنِیح ِّسنِاسم ُه ُ
«ح ُّقِالولدِعلیِالوالد ُ
حو فرزند بر پدر ایان اسات
ِِ
ِ
که نام نیکو بر او ذارد ،او را نیکو تربیت کند و بدو قرآن آموزد».
 .1رضا آبیار ،دوقلوهای جنگ ،ص.63
 .2علی بن حسامالدین متقی هندی ،کنزالعمال فی سنن األقوال واألفعال ،ج ،16ص.۴1۷
 .3محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،ص.5۴6
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در این میان توجه به نام ذاری فرزندان بر اسااس ماوازین دینای و اساالمی از آداب زناد ی
شهیدان بوده است .توسل به اهل بیت و توجه به آ ار وجود فرزندی که هم نام آنهاسات ،از
معیارهای انتخاب فرزند ،در زند ی شهیدان است .همسر شهید عبدالمهدی مغفوری 1در مورد
ارادت این شهید به اهلبیت و بهویژه حضرت زهرا می وید:
هر وقت دخترم را بیرون میبردیم ،کفشهایش را ام میکارد .یاک روز باا حااجی و
بچهها به مسجد جامع میرفتیم که در میان راه متوجه شادم کاه کفشهاای دخترماان
نیست و از پایش افتاده است .دخترم به حاج مهدی فت« :بابا! ا ر باا پاای برهناه باه
مسجد بیایم ،پاهایم خونی میشود» .وقتی حاجی دخترمان را بغل کارد ،باه او فاتم:
«یه کم این بچه را دعوا کن .بهش بگو بیشتر از کفشهایش مواظبات کناد .هار وقات
بیرون میآییم ،کفشهایش را م میکند» .فت« :من نمیتوانم دعوایش کانم؛ چاون
اسمش ،نام مبارک حضرت فاطمه

است».

2

شهید محمد آرمان 3به ذکر شریف"یاسریعالرضا" عالقه خاصی داشته و نام پسر خود را رضا
می ذارد 4.دختر شهید مهدی زینالدین 5در ایام عاشورای حسینی به دنیا میآید و شهید به دلیل
عالقه فراوان به "حضرت علی اکبار ،ناام ماادر آن حضارت را کاه لیالسات" باه روی دختارش
6
می ذارد.
ب) محبت و مهرورزی

از دیگر روشهای مؤ ر در تعلایم و تربیات فرزنادان صاالح ،مهرباانی باا فرزنادان اسات.
پیامبر در اینباره میفرماید« :کودکان و فرزندان خود را دوسات بداریاد و باا آناان مهرباان
باشید» 7.آن حضرت در روایت دیگاری در ماورد مهرباانی و محبات باه فرزنادان مایفرمایاد:
«هرکس فرزند خود را ببوسد ،خداوند برای او یک واب مینو یساد و هارکس فرزنادش را شااد
کند ،خداوند در روز قیامات او را شااد مایکناد و هارکس باه او قارآن بیااموزد ،در روز قیامات
 .1فرمانده ردان لشکر  ۴1ارالله.
 .2اصغر فکوری؛ کوچه پروانهها؛ ص .28
 .3فرمانده ردان مهندسی لشکر ۴1ارالله.
 .4مرتضی سرهنگی،همسفر شقایق ،ص.2۴۷
 .5فرمانده لشکر  1۷لی بن ابیطالب .
 .6احمد جبل عاملی ،تو که آن باال نشستی ،ص.3
 .7محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه،ج ،1۴ص.۷080
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فراخوانده میشود و دو جاماه بار آن پوشاانده مایشاود کاه از درخشاش آن صاورت بهشاتیان
میدرخشد» 1.همسر شهید یوسف کالهدوز 2در مورد محبت به فرزندانش می و ید:
با اینکه یوسف بخاطر تازه تأسیس بودن سپاه و حجم کارها ،کمتر به خانه میآمد ،اماا
از رسید ی و توجه به من و فرزندانم هم غافل نبود.هر وقت به خانه میآمد ،مینشست
با حامد بازی میکرد .حامد ماشین خیلی دوست داشت .یک روز نشست برای حاماد
یک ماشین درست کرد .روی یک مقوا شکل ماشین باربری ارتش را با اندازههای دقیاو
نقاشی کرد .بعد هم دورش را قیچای کارد و تکاههاا را باه هام چساپاند .چهاار تاا از
چرخهای اسباب بازی حامد را هم جای چرخهایش ذاشت .اهی هم دول میشد و
به حامد می فت بیا پشت من سرسره بازی کن ،ببین سرسره من بهتره یا سرسره پاارک.
حامد هم حسابی میخندید .بعضی وقاتهاا هام ماینشسات و بارای اینکاه حاماد
خوشحال بشود ،با او کارتون تماشا میکرد .او مؤسس و فرمانده سپاه پاسداران بود؛ اما
همیشه برای تربیت و تفریح بچهها وقت می ذاشت و غافل نبود.

3

همسر شهید حجت السالم عبدالله میثمی 4در مورد رفتار ایشان با فرزندانشان می و ید:
فرزند دوم ما محمدحسین عالقه و وابستگی شدیدی به پدرش داشت ،باه طاوری کاه
هر اه میخواست از او جدا شود شروع میکرد به ریهکردن و آرام نمیشد .اماا شاهید
بهخال خیلی از افراد با اینکه دیرش هم شده بود و معمول کار داشات ،بچاه را بغال
میکرد و تا آرام نمی رفت ،نمیرفت .اهی چند دقیقهای او را بیارون میبارد ،بارایش
چیزی میخرید و بر می شت .یک روز به او فتم :شما دیرت شاده و معطال شادی؛
خودم حسین را آرام میکنم .در جواب من فت :اشکال نادارد ،خداوناد جاای دیگار
جبران میکند.

5

ج) مطالعه کتابهای تربیتی

از دیگر جلوههای تربیتی شهیدان درباره تربیت فرزندان ،مطالعه کتابهاای تربیتای اسات.
اهتمام به کتاب و دریافت شیوههای تربیتی خود نشان دهنده توجاه شاهیدان باه تربیات اسات.
 .1همان ،ص.۷082
 .2قائم مقام کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
 .3زهره شریعتی ،نیمه پنهان ماه ،ص.3۷
 .4نماینده امام در قرار اه خاتم النبیای سپاه.
 .5مهرالسادات معرکنژاد،چهل روز دیگر ،ص.2۷
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همسر شهید دکتر سید احمد رحیمی می و ید:
از وقتی بچهدار شدیم به مطالعه کتابهاای تربیتای پرداخات .قبال از تولاد بچاه هام
ساعتها نماز میخواند و دعا میکرد .وقتی هم بچه متولد شد ،کتابهای متناسب باا
سن و سال بچه را میخواند و به من هم توصیه میکرد که مطالعه کنم.

1

د) نظارت بر تعلیم و تربیت

یکی دیگر از مهمترین شیوههای تربیتی شاهیدان ،نظاارت و توجاه آنهاا باه علامآماوزی و
دانشاندوزی فرزندان بوده است .بیتوجهی و عدم نظارت والدین باه ایان مسائله ،زمیناههاای
سستی و تنبلی فرزندان در کسب علم و دانش را فراهم میآورد .پدر و مادر اولین الگوهای عینی
فرزندان به حساب میآیند .پدر برای فرزند یک الگوی اجتماعی تمام عیار است که ا ر عملکرد
خوبی از خود نشان دهد ،میتواند از فرزند یک شخصیت کامل و مفیاد بساازد .میازان اهتماام
والدین بهو یژه پدر به تحصیل علم و توجه به برنامه درسی ،آینده روشنی را برای فرزند رقم میزند
و او را برای برداشتن امهای صحیح و استوار آماده مایکناد .رساول مکارم اساالم

دربااره

َّ
ضرورت توجه و رسید ی به اعضای خانواده میفرماید« :مل ُعونِمل ُعونِمنِألقیِکل ُهِعلیِا َّلن ِاسِ
ُ
ول؛ 2ملعون است ،ملعون است کسی که امور زناد ی خاود را بار
مل ُعونِمل ُعونِمنِض َّيعِمنِی ُع ِ

دوش مردم بیفکند! ملعون است ،ملعون است کسی که درباره افراد خانواده خود کوتاهی کناد».
شهید صیاد شیرازی 3با همه مشغلهای که داشت ،درباره تربیت فرزندان خود حساس بود .فرزند
ایشان می و ید:
پدرم همواره با کارشناسان تربیتی در ارتباط بودند و در مورد مسائل ما با آنها مشورت
میکردند .ایشان از اعضای ابت انجمن اولیا و مربیان بودند و در جلسات هم شرکت
میکردند .مطالعه کتابهای تربیتی هم در برنامه مطالعاتی پدرم بود .با اینکه شابهاا
دیر وقت به خانه بر می شتند ،اما با همان حال خستگی به وضعیت درسی ما رسید ی
میکردند

4

 .1خدیجه ابول اول ،افالکیان ،ص.1۴8
 .2محمد بن علی ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص.68
 .3جانشین ستاد کل نیروهای مسلح.
 .4امیرحسین انبارداران ،امیر دالور ،ص.28
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فرزند این شهید در جایی دیگر می و ید:
پدرم از همان مناطو عملیاتی اهی با مدیر مدرسه تماس می رفتند و در مورد اوضاع
درسی من سؤال میکردند .هر اه به خانه برای احوالپرسی تمااس می رفتناد ،از مان
ً
میخواستند تا مثال تمرینات ریاضی را برایشان بخوانم و اهی هم غلطها و اشتباهات
مرا می رفتند.

1

در سیره خانواد ی شهید عبدالحسین برونسی آمده است که هر وقت به مرخصی میآماد،
از وضعیت درسی فرزندان میپرسید؛ هام از خودشاان پی یاری میکارد و هام ساراد مدرساه
میرفت .فرزند شهید می و ید:
2

یک روز سر کالس نشسته بودم .معلم دیکته فته بود و داشت ورقههای دانشآموزان را
صحیح میکرد .نا هان درب کالس زده شد .بعد از تعار معلم ،درب باز شاد .قلابم
داشت از سینهام بیرون میزد .پدرم بود .حال من هم خوشحال بودم و هم بابت دیکتاه
ضعیفم میترسیدم که نکند آقای معلم موضوع نمره امروز را با پدرم مطارح کند.پادرم
وارد کالس شد و با همه احوالپرسی کرد .معلم هم اشارهای به وضعیت درسای مان و
البته نمره ضعیف دیکته کرد .نگاه پرجذبه پدرم را که درسهای زیادی داشت فراماوش
نمیکنم .آن روز جلوی بچهها بابت حضور پدرم در مدرسه سرم را بال رفتم».

3

فهرست منابع
قرآن کریم
 .1آبیار ،رضا ،دو قلوهای جنگ ،چاپ دوم ،قم :مطا عشو1399 ،ش.
 .2ابن بابو یه ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه،تحقیاو علای اکبرغفااری ،چااپ دوم ،قام:
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1363 ،ش.
 .3ابولول ،خدیجه ،افالکیان ،مشهد :کنگره شهدای استان خراسان1381 ،ش.
 .۴انبارداران ،امیرحسین ،امیردالور ،تهران :نشر شاهد138۷،ش.
 .5جبل عاملی ،احمد ،تو که آن باال نشستی،چاپ اول ،تهران :روایت فتح1383 ،ش.
 .6حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،چاپ دوم ،قم:مؤسسه آلالبیت 1۴1۴ ،ق.
 .1محمدحسین عباس ولدی ،افالکیان زمین(ش ،)10ص.11
 .2فرمانده تیپ امام سجاد .
 .3سعید عاکف ،خاکهای نرم کوشک ،ص.69
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 .۷رجایی ،غالمعلی ،سیره شهید بهشتی ،چاپ دوم ،تهران :شاهد1383 ،ش.
 .8سرهنگی ،مرتضی ،همسفر شقایق ،کرمان :لشکر  ۴1ار الله13۷8 ،ش.
 .9شریف الرضی ،محمد بن الحسین ،نهج البالغه ،تصحیح صابحی صاالح ،قام :انتشاارات
هجرت ،چاپ ّاول1۴1۴ ،ق.
 .10شریعتی ،زهره ،نیمه پنهان ماه( ،)8چاپ دوم ،تهران :روایت فتح138۴ ،ش.
 .11عاکف ،سعید ،خاکهای نرم کوشک ،مشهد :ملک اعظم1390،ش.
 .12عباس ولدی ،محمدحسین ،افالکیان زمین( ،)10چاپ اول ،تهران :شاهد138۴ ،ش.
 .13علی بن الحسین ،امام چهارم  ،الصحیفة السجادیة ،چاپ اول ،قم :دفتار نشار الهاادی،
 13۷6ش.
 .1۴فکوری،اصغر،کوچه پروانهها ،کرمان :انتشارات لشکر  ۴1ار الله138۷،ش.
 .15متقیهندی ،علی بن حسام الدین ،کنزالعمال فی سنن االقوال واالفعال ،بیاروت :دارالکتباه
العلمیه1۴19،ق.
 .16معرک نژاد ،مهرالسادات و غفاری ،شابنم ،چهیل روز دیگیر ،اصافهان :کنگاره بزر داشات
سرداران استان اصفهان1382،ش.

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

وظایف والدین در تربیت معنوی فرزند
*

حجتاالسالم والمسلمین علی ضرانصر م 

**

اعظمنو م

مقدمه

یکی از بایستههای زند ی اجتماعی ،تربیت فرزندان است؛ زیرا ایجاد خانواده متعادل ،به این
امر بستگی دارد .از این رو ،تعلیم وتربیت فرزندان ،همواره از دغدغههای والدین بودهاست .پیش
از آن که سقراط را محاکمه کنند ،از وی پرسیدند :بزرگترین آرزویی که در دل داری ،چیسات؟
پاس داد« :بزرگترین آرزوی من ،ایناست که به بالترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند
به مردم بگویم:ای دوستان! چرا با این حرص و ولع ،بهترین و عزیزترین سالهای زند ی خود را
به جمعآوری روت و سیم و طال می ذرانید؛ در حالی که آن ونه که بایاد و شااید ،در تعلایم و
تربیت اطفالتان کاه مجباور خواهیاد شاد اروت خاود را بارای آنهاا بااقی بگذاریاد ،همات
1
نمی مارید؟».
در این میان تربیت معنوی فرزندان اهمیت ویاژهای دارد ،زیارا زمیناه قارب الهای و تکامال
2
فرزندان را فراهم میکند؛ فرزندانی که عطیه الهی و لی از لهای بهشتاند.
امام سجاد درباره تربیت فرزند چنین فرموده است:
ّ
حو فرزندت بر تو این است که بادانی او از توسات و در نیاک و باد زناد ی و خیار و
شرش ،وابسته به تو است و آ اه باشی که در حوزه سرپرستی وی ،مسئول ادب و تربیت
سالم او هستی و وظیفه داری که او را به پرورد اارش راهنماایی کنای و در اطاعات از
* نویسنده و پژوهشگر.
**کارشناس ارشد رشته تفسیر ،پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده جامع الزهرا .
 .1جمعی از نویسند ان ،سیمای خانواده در اسالم ،ص .303-302
ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ٌ
ْ َ َّ
َ
ْ
َ
اح ِین الجن ِة».
 .2محمد بن یقوب کلینی ،الکافی ،ج ،6ص « :۴الولد الص ِالح ر یحانة ِمن ر ی ِ
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فرمانهای الهی یاریاش نمایی.

1

راههای تربیت فرزندان

برای تربیت فرزندان راههای متعدد وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1انتخاب همسر شایسته

یکی از نکتههای مهمی که در اسالم درباره تربیت فرزند آمده ،توجه به همسار زینی اسات؛
فردی که در آستانه ازدواج قرار دارد ،به این نکته بیندیشد همسرش مادر یا پدر فرزندی است کاه
قرار است در دامان آنها پرورش یاباد و خصوصایات اخالقای و اعتقاادات او نقاش مهمای در
تربیت فرزندان آینده خواهد داشت .امروزه یکی از مشکالت جامعه توجه به امور دنیاوی مانناد
زیبایی ،تحصیالت و شرایط اقتصادی و بیتوجهی به اخالق و ایمان در انتخاب همسار اسات؛
در حالی که ارزشها و روحیات و اخالقیات پدر و مادر ا چه مثبت و چاه منفای ا باه فرزنادان
منتقل میشود .از این رو طهارت والدین حتی قبل از تولد فرزند نقش بهسزایی در تربیت کاودک
دارد؛ چنانکه در زیاارت اماامحساین از عوامال مهام پارورش تربیات حضارت ،طهاارت
خانواد ی بیان شدهاست:

َّ
ُ
َّ ُ ُ
ُ
أشه ُدِأنكِکن ِنورا ِِف اْلصَل َِِِالش ِامخ ِةِوِاْلرح ِامِال ُمط َّهار ِةِلامِِتن ِّجساكِالج ِاه ِل َّياةِ
ُ َّ
اتِ ِثي ِابها؛ 2واهی میدهم که تاو ناوری باودی در
ِبأنج ِاسهاِوِِلمِتل ِبسك ِِمنِمدل ِهم ِ

صلبهای با رفعت و رحمهای پاکیزه ،جاهلیت با ناپاکیهایش ،آلودهات نکارد
و از جامههای تیره و تارش به تو نپوشاند.
اق؛ 3سجایای اخالقی ،دلیل پااکی
امام علی میفرمایدُ « :حس ُنِِاْلخَل ِقِِ ُبره ُانِِکر ِمِِاْلعر ِ ِ
ورا ت و فضیلت ریشه خانواد ی است».
 .2انتخاب نام نیکو

نام کودک از اولین نکاتی است که در فهم لطیف و حسااس کاودک راه مییاباد و وسایلهای
برای توجه به شخصیت طفل خواهدبود .در روایات وارد شده کاه بارای فرزنادان نامهاای نیکاو
انتخاب کنید و بهترین نامها آن است که نشانه بند ی پرورد ار و یادآور فضایل و مکارماخالقای
 .1حسن بن علی ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص.263
 .2جعفر بن محمد ابن قولویه ،کامل الزیارات ،ص.230
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص .3۴6

ُ
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ُ

باشد .امام کاظم فرمود« :أ َّولِماِیب ُّر َّ
ِالر ُجلِولد ُهِأن ُِیس ِّمي ُه ِِباس ٍمِحسن؛ 1نخستین نیکی انسان
به فرزندش نام زیبا و نیکو یی است که به او مینهد .برای فرزندانتان نام نیکو انتخاب کنید».
همسر شهید مصطفی طالبی در خصوص نام ذاری فرزندشان می وید:
چند روزی بود برای معالجه او را به آلمان فرساتاده بودناد .آن زماان فرزناد دومماان را
باردار بودم .تا هفتماهگی کسی به غیر از مصطفی اطالعی نداشت .در نامههایی کاه
ً
برایم میفرستاد ،دائما احوال من و فرزندمان را مایپرساید .در یکای از ناماهها از مان
خواستهبود که ا ر فرزندمان پسر شد ،نام او را علای و ا ار دختار شاد ناام او را محیاا
بگذارم .کلمه محیا را از این فراز زیارت عاشورا که « ُ
حياِمحمدِوِ
اللهمِاجعلِمحيایِم
ٍ
ِوِآلِمحمد» با هم انتخاب کاردهباودیم .اینکاه در آن
ِمحمدِوِمِماتیِممات
ِآل
ٍ
ٍ
ِمحمد ِ
شرایط جسمی و از آن فاصله ،اینقدر احساس مسئولیتمیکرد ،برایم خوشآیند بود.

2

 .3اجرای سنتهای اسالمی

عالوه بر ورا ت ،باید به توصیههای اسالم برای فرزند آوری توجه جدی شود ،مانند توجه باه
زمان و مکان انعقاد نطفه و تأ یر لقمه حالل در سرنوشت فرزند .این توصیهها ممکن است تاأ یر
نا وار جسمی یا روحی بر فرزند به جا بگذارد:

علااموحتمااتزاياادازللمااتحااالل  


عشااوو قااتاياادازللمااتحااالل 
3



مراقبتهای مادر در دوران بارداری نیز از جمله امور مادی و معنوی اسات کاه میتواناد بار
فرزند تأ یر بگذارد .از جمله اقدامات تربیتی برای آمادهساازی کاودک و ارایش باه معنویات و
عبادات ،به ویژه نماز ،شیر دادن به کودک در حال داشتن وضو است:

وضو به عنوان مقدمه نماز ،نه تنها موجب تطهیر جسم از آلود یها میشاود ،بلکاه تطهیار
روح را نیز دربرمی یرد .درباره آیتالله شی جعفر شوشتری نقال شادهاسات :از ماادرش
پرسیدند به داشتن چنین فرزندی دلخوشی؟ فت :نه! فتناد :چارا؟ فات :در مادت دو
سال من برای یکبار هم او را بدون وضو و طهارت شیر ندادم و در آغوش نگرفتم .آرزویام
4
این بود که او همچون جعفر صادق شود ،ولی جعفر شوشتری شد.

 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،6ص .18
 .2مرجان فولدوند ،اینک شوکران ،ص.9
 .3جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .16۴۴
 .4مهدی شکراللهی ،عباسعلی شاملی و حسن ملکی ،تربیت عبادی کودکیان ،دوفصالناماه اساالم و پژوهشهاای
تربیتی ،ص .105
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در اینجا به دو نمونه از سنتهایاسالمی اشاره میشود:
الف) عقیقه

یکی از سنتهایاسالمی عقیقه در هنگام ولدت فرزند است کاه عاالوه بار ایجااد فضاای
معنوی ،فقرا نیز در شادی خانواده سهیم میشوند و دعای خیر آنها باعث ساالمتی ،معنویات و
ُُ ُ
ود ُِمرتهنِِ ِبع ِقيق ِت ِِه؛ 1هار ناوزادی در
نزول رحمتالهی می ردد .امام صادق فرمود« :کلِِمول ٍ
رو عقیقهاش نهاده شده است» .اماا متأسافانه ااهی ایان سانتهای الهای جاای خاود را باه
جشنهای تجمالتی میدهاد کاه فضاایی بارای چشام و همچشامی و رقابات و اسارا باین
خانوادههاست که نه تنها افاراد مساتمند جامعاه ساهمی از آن ندارناد ،بلکاه ااهی باا صار
هزینههای بسیار و فشار اقتصادی ،ناراحتیهایی هم ایجاد میشود.
ب) گفتن اذان و اقامه در گوش کودک

یکی دیگر از سنتهای اسالمی در هنگام ولدت فرزندان ،فتن اذان و اقامه در وش کودک
برای آشنایی نوزاد با آوای توحید و نبوت در لحظات اولیه تولد است .روح کودک به منزله صفحه
پاکی است که ایان جماالت در آن نقاش میبنادد و او را در مسایر هادایت آماادهتر میساازد.
روانشناسان ابت کردهاند روح انسان در کودکی بسیار یراتار و نقشپاذیرتر اسات و آنچاه در
ذهن نقش میبندد آ ار آن در دوره بزرگسالی به سختی از ذهن پااک میشاود؛ چنانکاه رساول
َّ
اعظم فرمود« :منِِتعلمِِ ِف ِِشب ِاب ِهِکان ِِبمن ِزل ِِة َّالرس ِم ِِف ِالحجار؛ 2آموختاههای دوران جاوانی
ّ
مانند نقشی است که بر سانگ حجااری شادهباشاد» .اماامصاادق فرماود« :هنگاامی کاه
حسین به دنیا آمد ،رسولخدا  ،آن نوزاد مبارک را در آغاوش رفات و در اوش راساتش
3
نوای توحیدی اذان را زمزمه کرد و وش چپاش را با نغمه دلنواز اقامه آشنا نمود».
ابن قیم جوزی میگوید:

ّ
سر اذان و اقامه در وش نوزاد این است که اولین آهنگی که به وش انساان میرساد،
کلماتی باشد که دربردارنده عظمت و کبریایی خدا و شهادتین است و انسان به هنگاام
تولد ،با شعار اسالم آشنا میشود و به هنگام مرگ با زمزمه کلماه توحیاد ،دنیاا را وداع
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،6ص.25
 .2فضل الله بن علی راوندی کاشانی ،النوادر ،ص.18
 .3محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،۴3ص.239
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ً
میکند .قطعا آنچه وش میشنود و آنچه زباان زمزماه مایکناد ،بار دل و جاان ا ار
می ذارد .وانگهی ،شیطان از شنیدن آهنگ اذان ریزان است و از ناوزاد دور میشاود.
به عالوه ،اذان و اقامه در وش نوزاد ا ر تربیتی دارد و طفل آماد ی پیدا مایکناد تاا در
جادة توحید ام بزند و از انحرا به چپ و راست خودداری کند .آنچه در وش طفل
زمزمه میشود ،مطابو فطرت توحیدی و الهی او است و طفل با تمام هساتیاش باا آن
همآهنگ است.

1

نوشتهاند :روزی «آندره مالرو» ادیب مشهور ،درباره تعلیم و تربیت و اهمیات فوقالعااده آن
برای مردم سخنرانی مفصلی ایراد کرد که سخت مورد توجه قرار رفت .وقتی نطو او پایان یافت،
زنی از میان جمعیت پیش رفت و فت :جناب مالرو! بنده از چه زمانی میتوانم تعلیم و تربیات
فرزندم را شروع کنم؟
ّ
مالرو ،مؤدبانه پرسید :بچه شما کی متولد میشود ،خانم؟
ّ
زن با شگفتی جواب داد :کی متولد میشود؟ عجب ،کودک من الن چهار سال دارد ،آقا!
در این هنگام مالرو فریاد زد :چهار سال؟! ای داد و هزار افسوس! بانوی عزیز ،شما هماکنون
بهترین سالهای عمر آن طفل بیچاره را هدر دادهاید!

2

 .4مهر ورزی به کودکان

یکی از نیازهاای اساسای کاودک محبات اسات .کاودک همیشاه باه دنباال کاانون ارم و
اطمینانبخشی است تا حس محبتجویی خود را ارضا کند .عدم توجه والدین به این نیاز باعث
ایجاد کمبودها و مشکالت روانی و حتای نقاص جسامانی خواهدشاد .یکای از روانشناساان
مینویسد :چنانچه کودک در اولین سالهای زند ی خود از محبت محروم بماند ،هسته اصالی
و اساسی عصبیت و بیماریهای روانی در وی تکاوین مییاباد و بعادها در بازرگساالی منشاأ
بسیاری از در یریهای عاطفی و اضطراب عمیو در او میشود 3.در روایات نیز بر این امر تأکید
شدهاست .رسولخدا

اِالصبيانِِوِارح ُم ُ
فرمود« :أح ُّبو ِّ
وهم...؛4کودکان را دوست بدارید و باه
ِ

 .1جمعی از نویسند ان ،سیمای خانواده دراسالم ،ص.265
 .2مهدی شکراللهی ،عباسعلی شاملی و حسن ملکی ،تربیت عبادی کودکیان ،دوفصالناماه اساالم و پژوهشهاای
تربیتی ،ص .105
 .3محمدرضا شرفی ،مراحل رشد و تحول انسان ،ص.۷8
 .4محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،6ص .۴9
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َّ

آنها مهربانی کنید .»...امام صادق فرمودِ « :إنِِاللهِِليرح ُمِِالعباد ِِل ِش َّاد ِة ُِح ِّب ِاهِِ ِلوِل ِاده؛ 1بادون
ّ
شدت ّ
محبت به فرزندش ،رحم میکند».
تردید ،خدا بر بنده خود به دلیل

بسیاری از نابهنجاریهای اجتماعی و بزهکاریهای افراد در بزرگسالی ریشه درخأل عاطفی
در دوران کودکی دارد و بیشترین امری که میتواند از نظر روانی میل کودک باه محبات را تاأمین
کند ،آغوش رم مادر است .بر این اساس مادران بیشترین تأ یر را در بات و سالمت شخصایت
کودکان برعهده دارند ،از این رو حضرتزهارا باه سافارش پیاامبر بچاهها را دساته ال
میدانست« :الول ُدِر یحانةِوِر یحانتايِِالحس ُنِِوِال ُحسي ُ ِن » 2.حضارت زهارا رساید ی و
محبت به فرزندانش را بر هر کار دیگری مقدم میداشت .سلمان می و یاد :روزی فاطماه را
دیدم که مشغول آسیاب بود ،در این هنگام ،فرزندش حسین ریه مایکارد و بایتااب باود.
عرض کردم برای کمک به شما آسیاب کنم یا بچه را آرام نمایم؟ ایشان فرمود :من باه آرام کاردن
3
فرزندم اولی هستم ،شما آسیاب را بچرخانید.
شهید علی بینا 4نیز با معیار قرار دادن دوستی و محبت اهلبیت  ،فرزندانش را نامگذاری
کرده بود .همسر ایشان در این باره می وید:
لحظاتی قبل از به دنیا آمدن فرزندمان ،علی داشت سوره مریم را تالوت میکرد .وقتای
به دنیا آمد ،در وشش اذان و اقامه خواند .بعد هم فت« :زینب خانم! قدمت مباارک
باشد» .مادرم فت« :اسم زیناب را بارایش انتخااب نکنیاد؛ چاون غصاه بارادرش را
میخورد و مصیبت میبیند»؛ اما علی فت« :مادر جان! زینب یعنی صبر ،مقاومت و
ایثار .همین اسم باشد» .بعد هم به من فت« :بایاد طاوری تاربیتش کنای کاه بتواناد
رسالت زینب کربال را به دوش بکشد.

5

 )5پرورش روحیه عبادي در کودکان

یکی از محورهای اساسی در تربیت فرزند ،توجه باه ادای تکاالیف الهای و عباادی اسات.

ً ْ َ َ َّ َّ
َ َ
فطرت کودک بر اساس خداپرستی استَ « :ف َأق ْم َو ْج َه َك ل ِّلد َ
اه ال ای فْ َار
ين حنيفاا ِفْار الل ِ
ِ
ِ ِ
 .1همان ،ص .50
 .2محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،۴3ص.26۴
 .3همان ،ص.280
 .4فرمانده ردان لشکر ۴1ارالله.
 .5رضا آبیار؛ همسران زمینی ،سرداران آسمانی؛ ص .21 - 22
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َّ

َ َ
َْ َ
ديل ِل َخ ْل ِق َّالل ِه» .خداوند صفت خداپرستی را در کودک قرار دادهاست .پرورش
اس َعل ْیها ال تب
الن

این امر بر عهده والدین است و ا ر آنها در این امر مسامحه نمایند سرشت پاک فرزندانشاان را

آلوده و منحر میکنند .اما به طور یقین فردی که در کودکی با خضوع و خشوع در برابر خداوند
آشنا شود و حالوت و شیرینی عبادت را بچشد ،در جوانی جذب دیگر مکاتب نمیشود؛ از ایان
ْ

َ

ََْ
َّ
الصالة َو ْ
اص َْ ِب ْر َع َل ْيها؛ 1خانواده خود را باه
رو خداوند متعال در قرآن میفرمایدَ « :و أ ُم ْر أهلك ِب
ِ

نماز فرمان ده و بر انجام دادن آن شکیبا باش» .در روایتی میخوانیم :وقتی که این آیه ناازل شاد،
پیامبر

در خانه امیرمؤمنان و فاطمهزهرا و اماامحسان و اماامحساین
هر روز وقت نماز ِ

ُ َّ
الصَلة َّ
میایستاد و پس از سالم میفرمودَّ « :
ِالصَلةِیرح ُمك ُمِِالل ُِه» .پیامبر
2

تا زماانی کاه در

قید حیات بودند ،این عمل را انجام میدادند.
 .6بازی و ایجاد تحرک در کودک

بازیهای کودکانه که به نظر بیهد و وقت ذرانی است در حقیقت نوعی تمرین و آموزش
زند ی است .بازی کردن در اجتماعیشدن و همانندسازی کودک با محیط ،نقش مهمای دارد و
به او کمک میکند تا مهارتهای اجتماعی را بیاموزد و آنها را به کار یرد .همچنین بازی باعث
پرورش نیروی خالقیت و ابتکار کودک میشود.پیامبراکرم

میفرماید« :منِِکانِِ ِعند ُهِِص ِب ِِ

فليتصاَِِل ُِه؛ 3کسی که نزد او کودکی است باید به حالت کودک در آید (با او هامباازی شاود).
پیامبر

با این کالم ارزش و اهمیت بازی با کودکان را خاطرنشان میسازد تا والدین عالوه بر

اینکه از بازیها و شیطنتهای کودکان خود ناراحت و ناامید نشوند بلکه با آنان همراهی کنند:
چوتکتبارکاودکسا وکار مف ارد  


پااززباارتکودکاارتبرياادنشاارد 4


بازی با کودکان باعث نشاط و شادی کودک ،رشد استعدادها و تلطیف احساسات او میشود
و والدین میتوانند در ضمن بازی با کاودک نکاات اخالقای و اماور معناوی را باه او بیاموزناد.
پیامبر

با فرزندان فاطمه

همبازی میشد .در روایت آمده است« :روزی رسولخادا

با دست و پا راه میرفت و حسن و حسین

بر پشت آن حضرت ساوار بودناد و حضارت باه

 .1طه.132 :
.2محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،35ص .20۷
 .3محمدبن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،21ص.۴86
 .4جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت .25۷۷
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آنان میفرمود :بهترین مرکب ،مرکب شماست و شما بهترین سوار هستید».

ب اا ل اا نااوپااد تاا تاا کنااد  


1

ن چااتعللاادهندسااتنی ا کنااد 
2



البته نوع بازیها با شرایط زمانی افراد شاید تغییر کند؛ اما اصل و پایه بر اساس آموزشهاای
صحیح باید باشد .بسیاری از کودکان در ا ر غفلت والدین امروز باه ساراد بازیهاای رایاناهای
میروند که طراحی و ساخت آنها به دست کشورهایغربی و رواج افکاری مانند خشونت و اه
تمسخر فرهنگهای بومی و اسالمی است .ا ر امروزه برخای نوجواناان تماایلی باه حضاور در
مراسم مذهبی و امور معنوی ندارند ،ریشه آن در دوران کودکی و غفلات والادین اسات .فرزناد
شهید ابراهیم شجیعی می وید:
آن روز که از مدرسه به منزل بر شتم ،دیدم بابا تازه از راه رسیده .با همان حال خستگی
میدود و خواهرهایم بهدنبال او میدوند .من هم کیفم را انداختم وشه اتااق و شاروع
به دویدن کردم .بعد از چند دقیقه باباا را ارفتیم؛ مثال اینکاه باباا تربچاه را از دسات
دخترها قاپیده بود و آنها هم به دنبال رفتن آن دنبال پدر میدویدند .به محض اینکاه
به طر دست پدر حمله ور شدیم ،تربچه را انداخت داخل دهانش و خاورد .خناده و
داد و هیاهو همه خانه را رفته بود .بابا ،با این کارهایش همه دلتنگیهایمان را جباران
میکرد.
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 .7پایبندی والدین به امور معنوی

یکی از راههای مهم تربیت معنوی فرزندان پایبندی والدین باه عباادات و معنویات اسات؛
یعنی هرچه خانواده بهویژه والدین در اجرای عبادات تقید داشته باشند ،فرزندانشاان نیاز چناین
خواهند بود .برخی متخصصان علومتربیتی مینویسند:
توجه والدین به عبادات ،نقش ویژه و مؤ ری در تربیت دینی فرزنادان دارد .تحقیقاات
نشان میدهد بسیاری از بزرگسالن کاه نسابت باه عباادات ،از خاود سساتی نشاان
میدهند ،بیاعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند؛ اما به جهات بیتاوجهی و یاا عادم
تقید والدین نسبت به انجام{دادن} بهموقع تکالیف دینی و عبادی است .از سوی دیگر
فرزندان با مشاهده صحنههای عبادت والدین از آن تأ یر میپذیرند؛ زیرا تجربه ،تفکار
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،۴3ص.265
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،بیت .3315
 .3طیبه دلقندی ،وقت قنوت ،ص.9۷

وظایف والدین در تربیت معنوی فرزند 35 

و تعلیم وسایلی هستند که به انسان قدرت تشخیص میدهد.

1

در جایی دیگر آمده است:

ا ر عبادت ،بهویژه اقامه نماز در معرض دید و مشاهده کودک انجام یرد ،ا ر تربیتی و
سازندهای را بهدنبال دارد .افزون بر تاأ یر روحای و روانای ،موجاب تشاویو و ترغیاب
کودک به یاد یری و انجام{دادن} آن عمل عباادی نیاز خواهاد شاد .کودکاان اولاین و
بهترین درس دینداری و ارتباط معنوی باا خادا را در محایط خاناه از طریاو مشااهده
عملکرد والدین به ارث میبرند.
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

خداباوری و استحکام خانواده
صديلتمدمل

*

مقدمه

اعتقاد به خدا و یگانگی او ،بنیادیترین آماوزه دینای اسات .باا توجاه باه ارتبااط مساتقیم و
پیوستگی دو ساحت نظر و عمل ،باور به خدای یگانه تأ یر مستقیمی بر نحوه زیست انسان دارد.
ً
انسان خداباور ،خدا را منحصرا خالو ،مالک ،رب و حاکم همه مخلوقات میداند و رفتار خاود
را بر اساس این اعتقاد سامان میدهد .یکی از قالبهای زیست اجتماعی انسان ،خانواده اسات
که در اسالم ،اصلیترین کانون اجتماعی به شمار میآید و کارکردهای منحصربهفردی در تربیت
انسان دارد؛ از رو خداباوری ،موجب ساز اری میان اعضای خانواده و تأمینکنناده اساتحکام آن
است .یکی از مبانی نظری اسالم ،خداباوری است 1که در تشکیل خانواده ،اساتحکام و دوام آن
نقش بسزایی دارد .اهتمام اسالم به تربیت اعتقادی و تحقو اخاالق خادامحور در خاانواده ،بار
اساس نقش باورها در رشد انسان و نیز توجه به کارکردهای خاص خانواده است.
 .1مفهومشناسی
الف) خانواده

«خانواده» در لغت ،باه معناای خانادان ،دودماان و تباار اسات .اندیشامندان در اصاطالح
تعاریف متعددی برای خانواده بیان کردهاند ،از جمله فتهاند خانواده کوچکترین ،ساادهترین و
عمومیترین واحد اجتماعی است که بر اساس ازدواج رسمی میان زن و مرد شکل می یرد و باا
2
تولد فرزندان توسعه مییابد.
*دانشپژوه سطح  ۴حکمت متعالیه.
 .1ر.ک :حسن خیری ،مبانی نظام اجتماعی اسالم ،ص  ۴09و .۴10
 .2علی احمدپناهی ،سبک زندگی ،ص  20و 21؛ روهی از محققان ،تقویت نظام خانواده و آسیبشناسی آن ،ج ،1
ص .229
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ب) باور و ایمان

«باور» از نظر لغوی معادل واژههایی همچون ایمان ،عقیده و اعتقااد اسات .شاخصاه مهام
باور ،درست و حو دانستن آن است که ناشی از نوعی پذیرش و قبول شخص باورمند اسات کاه
در نهاد او استوار شده است 1.ایمان نیز نوعی پذیرش نفس نسبت به چیزی است کاه آن را قباول
کرده است؛ پذیرشی که موجب تسلیم نفاس در برابار ادراک آن امار و آ اار آن میشاود .چناین
2
تسلیمی در برابر خدا« ،ایمان به خدا» نام دارد.
رابطه متقابل باور و عمل

اعمال انسان مبتنی بر ادراکات اوست؛ ادراکاتی که در قالب بااور و ایماان در وجاود انساان
شکل رفتهاند و علومی محکم و هدایتکننده هستند .خداوند در قرآن کریم به رابطه میان ایمان
ُ

ُ
َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ْ ُ
َّ َّ َ
َّ
ذين َ
من ُو ًّدا؛
آمنوا َو َع ِملوا الص ِالحا ِ سيجعل لهم الرح
و عمل این ونه تأکید کرده استِ « :إن ال
ّ ً
ما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،خداوند رحمان ّ
محبتی برای آناان
مسل
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ً ْ َ َ َ ُْ
َ ُ َ ْ
َ ْ َ َ
او ُمام ِمن
صالحا ِمن ذكار أ ْو أنىای و ه
در دلها قرار میدهد ،همچنین قرآن فرمود« :من ع ِمل ِ
ٍ
َّ َ ُ َ
ُ
ً َ ً ََ
َ َ ُ َّ
كانوا َي ْع َم ُل َ
ون؛ 4هر کاس کاار شایساتهای
فلن ْح ِي َين ُه َحياة ط ِّي َبة َو لن ْج ِز َين ُه ْم أ ْج َره ْم ِبأ ْح َس ِن ما

انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالی که مؤمن است ،او را به حیاتی پاک زنده میداریم؛ و

پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند ،خواهیم داد
ج) خداباوری

اعتقاد به وجود خدا و یگانگی او ،بنیادیترین مبنا در آموزههاای دیان اساالم اسات .چناین
مبنایی در تمام شئون زند ی انسان بهویژه در ساحت اجتمااعی و خاصاه در زناد ی خاانواد ی
نقش بسزایی دارد .بر اساس این اندیشه و باور ،هیچ مؤ ر مستقلی در عالم غیر از خدای سبحان
ً
وجااود ناادارد و قیومی ات هسااتی ،آفاارینش ،مالکی ات ،ربوبی ات ،رازقی ات و ،...منحص ارا از ِآن
خداست 5.او با قدرت خود ،خلو را میآفریند ،روزی و حیات میبخشد ،میمیراناد و در هایچ
 .1ابراهیم پورداوود ،فرهنگ ایران باستان ،ص .62
 .2ر.ک :محمدمهدی پاریزی« ،شاخصههای خیانواده کارآمید» ،پژوهشانامه مطالعاات اساالمی زناان و خاانواده،
ص.31
 .3مریم.96 :
 .4نحل.9۷ :
 .5عبدالله جوادی آملی ،توحید در قرآن ،ص .3۷9
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کاری به یاری کسی احتیاج ندارد 1.جهان باا هماه نظاماات و سانن و علال و معلاولت ،فعال
اوست .موجودات عالم در ذات استقالل ندارند و همه قائم به او و وابسته به او هستند 2و خداوند
حافظ همه خالیو است .چنین باور به زند ی انسان جهت میبخشد و افزون بر تاأمین نیازهاای
معنوی و مادی در عالم ماده ،موجب رستگاری انسان در جهان آخرت نیز میشود .در حقیقات
باورهای دینی و بهویژه خداباوری و شناخت صفات الهی ،تأ یر مستقیمی بر اعمال انسان دارد.
همسر شهید سید علی حسینی 3درباره اعتقادات این شهید بزر وار می وید:
وقتی برای خواستگاری آمد ،همه اصول و شرایطش را روی کاغاذ نوشاته و پاایینش را
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
چنین نوشته بود :باسمهتعالی؛ «ایمان به خدا و خداجویی»« ،مقلد امام بودن و پیروی
از رساله ایشاان»« ،شاغل مان پاسادار اسات»« ،مشاکالت آیناده جناگ»« ،مکاان
زند ی»« ،انگیزه ازدواج»« ،رسیدن به کمال» .ا ر چه عبارتهایش کوتاه بود ،اما هار
کدام یک دنیا حر داشت.
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 .2چگونگی و چرایی نقش خداباوری در استحکام خانواده

شناخت جامع از خداوند ،موجاب تحاولی عظایم در حیاات انساان میشاود .بارای مثاال
شناخت صفات خداوند مانند علم و قدرت او موجب ایجاد روحیه صبر ،رضاا ،تسالیم و ...در
وجود آدمی میشود .انسان خداباور ،خداوند را با وصف جامع و فرا یر رحمت میشناساد کاه
َْ
َ
رحمت و فیاضیت را بر خود واجب دانسته استَ « :ك َ َب َع َلی نف ِس ِه َالر ْح َمة» 5.بار اسااس ایان
نگرش ،رحمت اقتضای ذات خداوند میباشد و هر موجودی و مخلوقی مظهر رحمت اوسات.
انسان خداباور خود را مظهر رحمت خدا میداند و میکوشد در راستای تحقو این مظهریت ،در
بالترین سطح ممکن ام بردارد و رفتار کند و دیگر مخلوقات و هر یک از افراد خانواده را مظهر
رحمت حوتعالی میداند .این نگرش میتواند تضمینکننده تعالی و تکامل افراد در نهاد خانواده
 .1سید عبدالحسین طیب ،کلم الطیب در تقریر عقاید اسالم ،ص .8۴
 .2مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،2ص 101؛ مرتضی مطهری؛ مقدمهای بر جهانبینی اسالمی ،ص .89
 .3معاونت اطالعات عملیات قرار اه خاتماألنبیا بود که در سال  1366در ماووت عراق به شهادت رسید.
 .4سعید عاکف ،ساکنان ملک اعظم ،ص .۷8
 .5انعام.12 :
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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
خداباور میداند بیشترین صفات خداوند مانند خالو ،صانع ،رازق ،نافع ،واساع ،دافاع و ،...باه
صفت رحمت رحمانیه و رحیمه او باز می ردد .از این رو در ظاهر ساختن این صفات نسبت به
دیگران تالش میکند 1.انسان خداباور در همه شرایط ،رحمت خدا را جاری و ساری میداناد و
با امیدواری ،اطمینان و آرامشخاطر زند ی میکند.
 .3آثار خداباوری در استحکام خانواده

اعتقاد به وجود خدا ،به صورت فطری در وجود انسان نهادینه شده است و انسان بار اسااس
فطرت خویش ،به سوی خدا کشش دارد؛ به وناهای کاه از ابتادای ادراک چناین جاذباهای ،باه
جستجوی خدا میپردازد .انسان با باور به خادایی کاه دارای کماال بینهایات اسات ،در مسایر
صحیح رشد و تعالی برای رسیدن به این کمال حرکت میکند .در جامعاه تاراز ایماانی ،انساان
خداباور حقایو هستی را نیازمند به خدا میداند و سبک زند ی خود را بار مبناای وجاود چناین
حقیقتی بنا می ذارد .مؤ رترین و بادوامترین راه حفظ و ارتقای سالمت انسانها در دو بعد فردی
و اجتماعی ،ارتباط با خالو هستی است؛ زیرا او منشأ و مبدأ سالمت و دهنده آن است .در نتیجه
رابطه سازنده و مستمر با خداوند ،کیفیتی پایدار و مثبت و همیشاگی ایجااد میشاود کاه دارای
َ 2
َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ 3
ْ
الله تْم ِئن القلوب».
شاخصههایی همچون آرامش ،اطمینان ،نشاط و امید است« :أال ِب ِذك ِر ِ
بنابراین باورهای دینی و اعتقادی همسران ،نقش بسزایی در تحکیم خانواده دارد؛ همان وناه
که بیگانگی و بیتوجهی آنهاا باه باورهاا و اعتقاادات ،اساتحکام خاانواده را متزلازل میکناد.
اعتقادات دینی و بهویژه اعتقاد به خداوند ،چارچوبی جامع برای تفسیر و تدبیر زند ی باه انساان
میدهد و موجب معنابخشی به زند ی افاراد خاانواده ،کااهش نگرانیهاای انساان و زمینهسااز
مدیریت و کنترل شرایط از سوی انسان میشود .تدبیر مذکور ناشی از باور و اعتقااد باه حضاور
قدرت ماورایی الهی است؛ زیرا باور آدمی باه خادا موجاب میشاود آفارینش و باز شات هماه
موجودات را خدا بداند« :إ َنا ل َله َو إ َنا إ َل ْيه راج ُع َ
ون» 4.چنین انساانی در تماام اعماال و رفتاارش
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
 .1ر.ک :محمد بهشتی ،مبانی تربیت از دیدگاه قرآن ،ص .246 – 260
 .2محمدرضا سالریفر و همکاران ،بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمی ،ص .1۴3 – 1۴5
 .3رعد.28 :
 .4بقره.156 :
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َ ْ َ َ َّ َ َ
ُ َ َّ
ُُ
اوب
یارد« :هو ال ِذی أنزل الس ِكينة ِفی قل ِ

دارای آرامش است و این آرامش را از ایمان به خدا می
ْ ُْ
ً َ َ
َ َْ ُ
يمان ِه ْم؛ 1او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان ناازل کارد
المم ِم ِنين ِليزدادوا ِإيمانا مع ِإ ِ
تا بر ایمانشان بیفزایند».
چنین انسانی زند ی فردی و خانواد یاش را به سوی کسب رضای خداوند سوق مایدهاد:
ُ
ُ
َ
«ق ْل ِإ َن َصال ِتي َو ن ُس ِكي َو َم ْح َي َاي َو َم َم ِاتي ِل َل ِه َر ِب ْال َع َال ِم َين» 2.او که معتقد است خداوند ناظر
و همراه اوست 3،در برخورد با خانواده نیز میکوشد رضایت خدا را به دست آورد؛ زیارا میداناد
َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ً
اس ش ْيئا»؛ 4بلکه به نیکای دیگاران ،اجار
خدا نه تنها به کسی ظلم نمیکندِ « :إن الله ال يظ ِلم الن
ً
ْ َ ُْ
َ
ْ َُ ُْ َ ْ ً
َ
ُ
َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ
َ َ ُ
ضاعفها و يم ِ ِمن لدنه أجارا
مضاعف میبخشدِ « :إن الله ال يظ ِلم ِمىقال ذر ٍة و ِإن تك حسنة ي ِ
ً
َعظيما؛ 5خداوند (حتی) به اندازه سنگینی ذرهای ستم نمیکند و ا ر کاار نیکای باشاد ،آن را دو
چندان میسازد و از نزد خود ،پاداش عظیمی (در برابر آن) میدهد».
همسر شهید مهدی باکری 6می وید:
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
کردم و نه ایشان به من نگاه کردند .تا روز عقد نیز فرصت دیگاری پایش نیاماد .وقتای
خواهرهای آقا مهدی به او اعتراض کرده بودند که چطور میخواهی باا دختاری ازدواج
ً
کنی که اصال او را ندیدی؟ حتی به او فته بودناد چارا قباول کاردی؟ شااید اشاکال و
ایرادی داشته باشد؛ او در جواب فته بود« :ازدواج من به خاطر خداسات ،باه خااطر
اسالم است .معیارهایی را که میخواستم ،در ایشان دیدهام و مطمئن هستم کاه ایشاان
همراه و همعقیده من در زند ی است».
ازپ ِ اتن تحاوخاود ابصای 


ازپ ِ اتن تحاوخاود اسامی



7

ددياد وماتها دمناري  
کتبو
ِ
تااربدناادملااتزن اار شاانی  


 .1فتح.۴ :
 .2انعام.162 :
َْ َُ
ُُْ
َ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
 .3حدید« :۴ :و هو معكم أين ما كن م و الله ِبما تعملون بصير».
 .4یونس.۴۴ :
 .5نساء.۴0 :
 .6فرمانده لشکر 31عاشورا بود که در سال  1362و در عملیات بدر به شهادت رسید.
 .7محمدحسین عباسی ولدی ،افالکیان زمین  ،7ص .12
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ازپ ِ اتن تحاوخاود اعلایم 

تاارنینديشا فسااردمتااوزباایم 1



الف) افزایش رضایتمندی

از آ ار دیگر ایمان به خدا که مبتنی بر پایههای شناختی و نیز عاطفی میباشد ،ایجاد رضایت
و تسلیم نسبت به مقدرات الهی در افراد خانواده است .انسان خداباور میپذیرد که همه حوادث
ُ َ
َ َ
ول َو ال ق َوة ِإال ِباللاه» 2و خداوناد باه مصاالح او و
عالم خلقت به اذن و اراده الهی است« :الح
خانوادهاش آ اهتر ،خیرخواهتر و ساعادتطلبتر اسات و در راساتای رشاد انساانهاا مساائل
مختلفی را پیشروی آنها قرار میدهد؛ بنابراین به این اطمینان میرسد که همه حوادث زناد ی
فردی و خانواد یاش در جهت خیار و صاالح اوسات .در چناین خاانوادهای ،افاراد در مقابال
حوادث مختلف تسلیم هستند ،مسائل را تکاملبخش میدانند و زمینه ساز اری و مدیریت ناوع
برخورد با این مسائل را ایجاد میکنند .این رضایت و تسلیم موجب میشود اختالفاتی که ممکن
است در نتیجه ایجاد چنین مشکالتی در خاانواده باروز نمایاد ،کمتار شاود و افاراد حاوادث را
راحتتر حل کنند .بر همین اساس برخی معتقدند دین و باورهاای دینای و باهویژه خاداباوری،
3
مهمترین عامل بات و پایداری خانوادهها به شمار میآید.
همسر شهید علی چیتسازیان 4می وید:
روزی با هم به مجلاس روضاه اماام حساین

مایرفتیم .از مان خواسات تاا بارای

شهادتش دعا کنم .با اخم به او نگااه کاردم ،سارم را پاایین اناداختم و چیازی نگفاتم.
طبیعی بود که در آن لحظات این حر ها را جدی نگیرم؛ هر چند هر وقت از شهادت
صحبت میکرد ،دلم میلرزید .علیآقا با حالتی خاص و بسیار عجیب فت« :فرشاته
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
نکند ،ضرر بزر ی کردیم .نمیدانم پیش خدا رو سفید میشویم یا نه ،اما دیگر از ایان
دنیا که مانند قفس است؛ خسته شدهام .امشب از امام حساین

بارایم بخاواه مانناد

 .1جاللالدین محمد مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم؛ ابیات .215 – 21۷
 .2کهف.39 :
 .3ر.ک :علی احمدپناهی ،سبک زندگی ،ص 218 – 225؛ باقر غباری بنااب« ،باورهیای میبهبی و اثیرات آنهیا در
بهداشت روان» ،اندیشه و رفتار ،ص .51
 .4فرمانده اطالعات عملیات لشکر  32انصارالحسین همدان بود که در عملیات کربالی  ۴به شهادت رسید.
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تمام شهدا که قفس دنیا را شکستند و رفتند ،من هم این قفس را بشکنم ...مان امشاب
آمدم تا دوباره به اباعبدالله

لبیک بگویم و تا آخر عمرم حسین ونه زند ی کانم .باه

قول تو دیگر بقیهاش با خداست .راضیام به رضای او».

1

ب) سالمت روانی و آرامش

ایمان به خدا ،اساسیترین باور دینی آدمی است .باور به خدای قادر و غنی ،باه انساان امیاد
میدهد تا بتواند در برابر تمام مشکالت و مصائب با قوت و امید ایستاد ی کند؛ زیرا مقاومت در
برابر نامالیمات به میزان باورها و اعتقادات افراد بستگی دارد .در نتیجه باور به خداوند ،ارتباط باا
خدای متعال ،توسل ،توکل ،داشتن حسنظن به خدا ،بند ی و تبعیت از دستورات الهی انسان را
در مسیر سعادت و هدایت قرار میدهد؛ در حالی که عدم باور به خداوند انساان را باه مراهای
میکشاند 2.باور به اینکه خدای متعال ،منشأ و مبدأ همه کمالت و خیرات ،و یکی از جلوههاای
حضور خداوند جبران اشتباهات و تبدیل زشتکاریها به نیکوییهاست ،انسان را از پوچ رایی
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ً َُ َ َ َُ ُ َ ُ َ َ
ايئ ِات ِه ْم
و ناامیدی نجات میدهدِ « :إال من تاب وآمن وع ِمل عمال ص ِالحا فأول ِئاك يب ِ
ادل اللاه س ِ
ُ
َ
َح َسنا ٍ » 3.حیات حقیقی بنا بر سبک زند ی قرآنی ،حیات اخروی است و زند ی دنیا ،مقدماه
َ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ
اةخ َارة ل ِهايَ
و زمینه حیات جاوید اسات« :وما ه ِذ ِه الحيااة الادنيا ِإال لهاو ول ِعاب و ِإن الادار ِ
ْال َح َي َو ُان؛ 4این زند ی دنیا چیزی جز سر رمی و بازی نیست و زند ی واقعی سرای آخرت است،
ا ر میدانستند».
ج) ایجاد شادی

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
به بقای خانواده میشود؛ زیرا افراد شاد قدردان خوبی دیگران هستند ،به دیگران محبت و عفاو و
ذشت دارند ،از زند ی احساس رضایت دارند و همواره از نظر ظاهری آراستهاند .هار یکای از
این ویژ یها به تنهایی ،نقش تعیینکنندهای در بات و استحکام خانواده دارند .از عوامل شادی،
داشتن بینش صحیح نسبت به جهان خلقت و حاوادث آن اسات .شاناخت ناپایاداری جهاان،
 .1بهناز ضرابیزاده ،گلستان یازدهم ،ص .22۷
 .2علی رضایی بیرجندی ،سبک زندگی از منظر امام سجاد
 .3فرقان.۷0 :
 .4عنکبوت.6۴ :

در صحیفه سجادیه ،ص  11۷و .118
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ناخوشیها و نامالیمات و ایمان به خدایی که مدبر امور و نظاره ر هر خوشی و ناخوشی است و
با قدرت و علم خود میتواند ناخوشای را از باین ببارد و نیاز اعتقااد باه اینکاه او خادای رحایم
یاریدهنده است که برای برطر کردن ناخوشیها میتاوان از او یااری خواسات ،شاادیآفرین
است؛ زیرا امید به خدا باعث خشنودی انسان در ناخوشای میشاود 1.انساان خاداباور مشاتاق
جلب رضای الهی است و این اشتیاق زمینه ذشت و بخشیدن خطاهای دیگران را فراهم میکند
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ُ ُ َ َ ْ
ون أ ْن َيغ ِف َر َالل ُه َل ُك ْم؛ 2آنهاا بایاد عفاو
و زمینهساز شادی میشاود« :وليعفوا وليصفحوا أال ت ِحب
کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمیدارید خداوند شما را ببخشد».
د) افزایش استقامت در برابر موانع

از دیگر کارکردهای اعتقاد به خدا و قدرت او ،استقامت و پایداری در مسایر زناد ی اسات.
انسان در راه رسیدن به اهدا خویش ،همواره با موانعی مواجه میشود که بردباری در برابر ایان
موانع ،او را در رسیدن به اهدافش موفو میکند .چنین فردی در برابار مشاکالت خاانواد ی نیاز
َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ 3
صبوری میکند« :واص ِبر علی ما أصابک».
ھ) مدیریت رفتار اعضای خانواده

خداباوری ،از عقاید قوی برای مهار و مدیریت رفتار اعضای خانواده است .بر اساس میازان
ّقوتی 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
وسعت بیکران رحمت او 4،قدرت مطلو 5و کفایت او برای امور انسان 6،آ ار مثبات فراوانای در
زند ی خانواد ی دارد؛ زیرا در پرتو این رحمت واسعه ،عطوفت اعضای خانواده به یکدیگر بیشتر
میشود و این عاطفهورزی در پیشگیری و حل مسائل نقش عماده دارد 7.تکیاه بار قادرت خادا
موجب توکل انسان به او در سختیها میشود؛ به ونهای که هراسی از مشکالت ندارد .سساتی،
ترس ،اضطراب و عدم اشرا بر موقعیتهای پیش آمده ،باعث میشود کاه فارد روش مناساب
در صحیفه سجادیه ،ص .129 – 138

 .1ر.ک :علی رضایی بیرجندی ،سبک زندگی از منظر امام سجاد
 .2نور.22 :
 .3لقمان.1۷ :
َُ ُْ ُ َ ْ َ
واس َع ٍة».
 .4انعام«َ :1۴۷ :ر بکم ذو رحم ٍة ِ
ُْ َ
 .5بقره« :165 :أ َن الق َو َة ِلل ِه َج ِمیعا».
َ
 .6نساءَ « :6 :کفی ِبالل ِه َح ِسیبا».
 .7ر.ک :محمدرضا سالریفر ،خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی ،ص .110
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حل مشکل را به کار نگیرد و حال آنکه توکل بر خداوند ،موجب تقویت اراده میشاود و از تاأ یر
عوامل روانی کاهنده توان آدمی جلو یری میکند 1.در این صورت انسان برای رسیدن به تعادل و
ساز اری تواناتر است .اعضای خانواده با توکل ،در برخورد با مشاکالتی مانناد فقار و بیکااری،
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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

» ،دوره
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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
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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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 .2پرتال فرهنگی راسخون« ،آیتالله مطهری و احترام به والدین» ،1390/09/02 ،کد مطلاب:
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فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1401ـ رمضان  1443ـ شماره نهم

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
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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:
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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
َ ْ َْ
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َ
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َ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.
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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
ِ
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َ ْ
َ
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ْ ُ
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
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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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