
  



 
 

 :سرّه( )قدسخمینی امام
کته نکته بتاننان وت بر بتر ا ننقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛  بتراا ا 

خندشان  ک قشر فّعال در همه ابعاد هستند، قشترهاا فّعتال را در دامتو خندشتان 
کنند. خدم؛ مادر به جامعه از خدم؛ معلّم باالتر اس؛ ب از ختدم؛ همته  تربی؛ می

خناستند که باننان قشترا  خناستند. می نبیا میکس باالتر اس؛ ب ا و امرا اس؛ که ا
 .باشند که آنها تربی؛ کنند جامعه را ب شیرزنان ب شیرمردانی به جامعه تقد م کنند

 79، ص 41صحیفه امام، ج 
 

 :(العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر
زن مسلمان ا رانی، تار خ جد دا را پیش چشم زنان جهان گشند ب ثابت؛ کترد کته 

تنان زن بند، وفیف بند، محّجبه ب شر ف بند ب در ویو حال در متو ب مرکز بتند   می
تنان سنگر خاننادر را پاکیزر نگار داش؛ ب در ورصته سیاستی ب اجتمتاوی نیتز،  می

 هاا جد د کرد ب فتنحات بزرگ به ارمغان آبرد. سنگرسازا
اننتد تعر تف زن ب تن در انق ب اس می ب در دفاع مقدس، زنانی ظهنر کردند کته می

حضنر اب در ساح؛ رشد ب تهذ ب خن ش ب در ساح؛ حفظ خانۀ سالم ب ختانناد  
متعادل ب در ساح؛ بال ؛ اجتماوی ب جهاد ب امر به معربف ب نهی از منکر ب جهتاد 

 هاا بزرگ را درهم بشکنند. بس؛ اجتماوی را جهانی کنند ب بو
 پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 

41/41/4974 
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 سخن نخست

موضوعات مهمی است که در ادیان الهی  ازجملهخانواده و مسائ  مربوط به آن، 
همـواره مـورد توجــه بـوده اســت و اساسـا  بســیاری از هنجارهـای اجتمــاعی و 

بیت خانوادگی افراد ریشه دارد. گذشته از ای ، های اخالقی، در نوع تر ناهنجاری
های  جامعه اسالمی نیز بر ای  رک  بنیـادی  بنـا نهـاده شـده و تمـامی پیشـرفت

های معنوی، به سالمت و رشد صحیح خانواده وابسته است؛  فرهنگی و کامیابی
پاشیدگی یک جامعه را نیز بایـد در انحـراو و تبـاهی  که ناکارآمدی و ازهم چنان
 وجو کرد.  ای خانواده جستاعض

توان گفت خانواده در جامعه امروز بیش از هر عصـری در معـر  به جرئت می
الزم  یکارهـا راهضـروری اسـت  رو یـ ازاسقوط و انحطاط قرار گرفتـه اسـت؛ 

بخش اسالم، تبیی  استحکام و تعالی خانواده با استفاده از تعالیم حیات منظور به
 شود.

از مسائ  مهم در عرصه تبلیغ دینی، توجـه و اهتمـام وافـر در همی  راستا، یکی 
مبّلغان عزیز به موضوع خانواده و مباحث مرتبط با آن است که نقـش گسـترده و 

 مؤثری در بالندگی، شکوفایی و سعادتمندی آحاد جامعه ایفا خواهد کرد.
خوانیـد، مقـاالتی اسـت کـه بـه همـت گروهـی از  آنچه در کتـاب حاضـر می
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فاض  در زمینه مطالب مربـوط بـه زن و خـانواده سـامان یافتـه و بـا  نویسندگان
ــر،  ــاب همس ــران در انتخ ــار دخت ــون: معی ــائلی همچ ــی مس ــ  و بررس تحلی

های سبک زندگی خانواده اسالمی، وظیفه خطیر مادری، فرزنـدآوری و  شاخصه
های نخسـت زنـدگی، علـ  تجـّرد  تربیت شایسته فرزند، عوام  طالق در سـال

های  های دینی و اخالقی در خانواده و نیز نقـش نارضـایتی ان، ارزشدختران جو
های زناشویی، نکات ارزنده و راهکارهـای مفیـدی را تبیـی   جنسی در اختالو

ای  مـذهبی و جامعـه یا خـانواده، شـاهد هـا آننموده است که در پرتو عم  بـه 
 اسالمی به معنای واقعی کلمه خواهیم بود.

چنانچـه دربـاره مقـاالت و مطالـب   رود یمـگرامـی انتظـار در پایان، از مبّلغان 
شده در ای  کتاب، انتقاد یا پیشنهادی دارند، ما را از نظرات سازنده خویش  عرضه

مطلع نمایند تا به توفیق الهی و مساعدت همگان، بـر کیفیـت و کارآمـدی آثـار 
 بعدی افزوده شود.

سازی و  سانی که در آمادهضم  تشکر از نویسندگان محترم ای  اثر، از همه ک
ــامان ــه  س ــد، ب ــالش نمودن ــادقانه ت ــر ص ــر حاض ــات  دهی اث ویژه از زحم
اکبر مؤمنی، رئیس محترم گروه تـممی  منـابع  علی ی والمسلم  االسالم حجت

 نمایم. تبلیغی، سپاسگزاری می
 

 روستا آزادد یسع
 یغیو تبل یمعاون فرهنگ

ه قمیحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل



 
 د دختران جوان ی علل تجرّبررس

  *فراهانی مقام قائمناهیدالسادات دکتر 

 **فاطمه علی میرزایی

 ه اشار

مدرن در ایران، کاهش نرخ ازدواج دختران و ظهـور  دوران گذار از نظام سنتی به
همـراه داشـته اسـت. ایـ  پدیـده هماننـد تمـام  را با خود« تجّرد قطعی»پدیده 

بیشـتر دختـران مجـرد،  د که بـه نظـر متخصصـان ورخدادها مزایا و معایبی دار
معایب آن نسبت به مزایای آن بیشتر بـوده اسـت. بررسـی علـ  کـاهش ازدواج 

علـ   کوشد، دختران، کانون توجه متخصصان علوم مختلف است. ای  مقاله می
 های مختلف بیان نماید. پژوهش ای  پدیده را از منظر

 ضرورت تشکیل خانواده

نهاد اجتماعی هـر جامعـه اسـت. مبنـای هـر  تری  ری  و بنیادیت خانواده، مهم 
گیرد. ازدواج و زناشویی ازجمله مسائ  مهـم  خانواده بر اساس ازدواج شک  می

بوده است. برای آشکار شدن اهمیـت مسـهله، همـی   حیات بشر در طول تاریخ
                                                                                       

 مدرس دانشگاه. *
 .کارشناس ارشد اقتصاد **
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ــی،  ــد روانشناس ــی مانن ــوم مختلف ــذاهب، عل ــان و م ــر ادی ــالوه ب ــه ع ــس ک ب
 9اسی، حقوق، اقتصاد نیز به آن پرداخته است.شن جامعه

 . ازدواج از دیدگاه اسالم1

صـورت صـحیح ازدواج  را بـا یکـدیگر، 2اسالم، ازدواج جنس مذکر و مؤنـث
بـرای  اسـت قـراردادی رسـمیو مقـدس  پیمـان از نظر اسالم، ازدواجداند.  می

در سـایه  طـرفی  تا ،تشکی  زندگی خانوادگی منظور بهپذیرش یک تعهد متقاب  
از زنـدگی قـرار گیرنـد. ایـ  قـرارداد بـا  ای شده شناخته  و آن، در خط سیر معیّ 

وسیله الفـا   و بهرضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی کام  دو طرو 
و در پرتو آن، روابطی  گردد می منعقدشود  نامیده می 3«عقد»که  و عباراتی معّی 

                                                                                       
نشـریه زن در « علل افـزایش سـن ازدواج دختـران»پور گتابی، غالمرضا غفاری، . کرم حبیب9

 .۴۳-7 ، صص۱5، بهار ۹توسعه و سیاست، ش 
دهنده ازدواج، یک مرد و زن )همجنس خودتـان( اسـت  ن کریم، افراد تشکی . از منظر آیات قرآ2

که یا مستقیما به کلمات مذکر و مونث و یا با ضمایر مربوطه به ای  موضـوع، اشـاره شـده اسـت. 
کید نویسنده به ای  دلی  است که برخی جوامع بیگانه تشکی  خانواده را به سـه شـک  تعریـف  تم

زن با زن، مرد با زن که قرآن تنهـا حالـت سـوم را امـر کـرده و مـی پـذیرد و  اند: مرد با مرد، نموده
َتْسُکُنوا الیها »دوحالت قبلی را به شدت نفی می کند:   ل 

ُکْم َاْزواجا  ْ  َاْنُفس  ه  َاْن َخَلَق َلُکْم م  ْ  آیات  َو م 
قْوم َک اَلیات ل  نَّ فی ذل   ا 

ة  َو َرْحَمة  ُروَن؛ َو َجَعَ  َبْیَنُکْم َمَودَّ و از نشانه های او اینکه همسرانی از  َیَتَفکَّ
جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان موّدت و رحمـت قـرار داد. 

نَّ »(. 12روم، آیه ) .«هایی است برای گروهی که تفکر می کنند در ای  نشانه َجـاَل کَأئ  ْم َلَتْمُتوَن الرِّ
َساء َبْ  َأنـُتْم َقـْومت َتْجَهُلـوَن؛ آیـا شـما از رو َشْهَوة  مِّ  زنـان بـا مـردان  یشـهوت بـه جـا یُدون  النِّ

 (.44نمل، آیه ) .«ای هستید پیشه د؟ آری، شما بسیار مردم جهالتیزیآم یم
کید بر کلمه 3 به ای  دلی  است که متمسفانه نوعی از ازدواج در کشور به طور مخفیانـه « عقد». تم

یاد می شود. اتفاقی که نه از نظر سنت و نه از نظر شرع، برای « ازدواج سفید»که ازآن به باب شده 
ای  خـانگی بـدون ازدواج یـا ازدواج سـفید، پدیـده های اصی  ایرانی پذیرفتنی نیست. هم خانواده

ی ها پیوند رسـم آنکه میان آن کنند، بی خانه با یکدیگر زندگی می است که دختر و پسر به عنوان هم
ازدواج و رابطه زن و شوهری باشد. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند یکـی از دالیـ  ایـ  نـوع 

 پذیری حداق  یکی از زوجی  است. ازدواج، عدم مسهولیت
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ازدواج یکـی از بهتـری  نیازهـای آدمـی  .آیـد میپدید  زن و مردبس نزدیک بی  
. تشویق اسالم به ازدواج خصوصا  در س  است 9شماری بیاست که مایه برکات 

 3آمده است. در سخنان معصومی  2جوانی و کراهت  اسالم از تجّرد

 . هدف از ازدواج2

زن، پاسخ مثبت دادن به سـنت الهـی و تولیـد نسـ   برای مرد واز ازدواج  هدو
 فرمایـد: می پیـامبر اکـرم. انـد عقیدهلذا هر دو در ای  زمینه بـر یـک  ؛است

ســنت مــ  روی  از برگردانــد،هــر کــس از آن روی  ،ازدواج ســنت مــ  اســت»
ازدواج کنید، همانا م  در قیامت بـه فراوانـی »فرماید:  نیز می .«برگردانیده است
 .«کنم امتم افتخار می

 . مالک انتخاب همسر3

 اند: های انتخاب همسر از دیدگاه اسالم عبارت تری  مالک مهم
 بر بشر زندگی در دی  نقش است. همسر انتخاب اصلی مالک 0ایمان و تقوا؛ 

                                                                                       

نْ »: . قال رسول الله9 ْنَد ُنُزول  اْلَمَطر  َو ع  َع ع  ي َأْرَبع  َمَواض  ْحَمة  ف  الرَّ َماء  ب  ُح َأْبَواُب السَّ َد َنَظـر  ُیَفتَّ
َکاح ْنَد النِّ ْنَد َفْتح  َباب  اْلَکْعَبة  َو ع  َدْی   َو ع  ي َوْجه  اْلَوال  در چهـار  یرحمـت آسـمان ی؛ درهـا اْلَوَلد  ف 

نگـرد، هنگـام  یکه فرزند به چهره پدر و مادرش مـ یشود: موقع بارش باران، زمان یوقت گشوده م
، ج بحـاراننوار مجلسـی،عالمـه . )«یو عروس مراسم عقد ییگشوده شدن در کعبه، هنگام برپا

 (.11۹، ص ۹5۴
. ای مردم! جبرئی  از سوی خداوند لطیف و خبیر بر م  نازل شد و گفت: همانـا دختـران بـاکره 2

که میوه رسید، باید آن را چیـد وگرنـه خورشـید آن را   های روی درخت هستند. هنگامی مانند میوه
سازد. هنگامی که دختران باکره بـه بلـو) )و سـ  ازدواج( برسـند،  کند و باد آن را تباه می فاسد می

 برای آنان دوایی جز شوهر نیست وگرنه از فسادشان ایم  نباشید؛ زیرا آنان نیز بشرند.
 .1و  ۹ج  ،بهشت خانواده. ر.ک: سید جواد مصطفوی، 3
ایمـان از زن آزاد  مشـرک با زنان مشرک ازدواج نکنید، مگر آنکه ایمان بیاورند و همانا کنیـز با». 0

بهتر است، هرچند )زیبایی او( شما را به شگفت آورد و به مشرکان زن ندهید، مگـر اینکـه ایمـان 
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 انسان اسـت. اعتقادات خانواده، نظام حفظ ارکان از یکی و نیست پوشیده کسی
 حقـوق برای پایبندی وی به رعایـت ضمانتی هیچ نباشد، پایبند دی  به که کسی

 ازدواج هنگـام در بایـد افـراد ،اسـاس ی برا. وجود ندارد مشترک زندگی و همسر
 باشد. عقیده هم زمینه ای  در هم و باشد دار دی  هم که کنند انتخاب را کسی

 اموری است کـه در انتخـاب  تری  ضروریو  تری  مهماز  یکی 9اخالق نیکو؛
 .قرار گیرد موردتوجههمسر باید 

 ای شهرت، ثروت یـا موقعیـت اجتمـاعی نیسـتبه معن 2اصالت خانوادگی؛، 
 وبـودن آنـان اسـت  نـام خوشبلکه به معنای سالمت نفس خانواده و صـالح و 

اسـالم  بیشتر باشد، بهتـر اسـت. پیاپی( های نس )در  گسترۀ ای  اصالت هرقدر
تمکید دارد کـه دربـاره سـابقه خـانوادگی همسـر، تحقیـق الزم صـورت گیـرد و 

 .ها در نظر گرفته شود نی و اخالقی آنخصوص، مراتب ایما به
  ّباعـث توافـق بیشـتر در زنـدگی  شـمن همبا افـراد  ازدواج 3ت )همتایی(؛کفوی

 .، بیشتر بر مسهله ایمان و اعتقاد استهمتایی. تکیه اسالم در شود می

 یجادکننده ازدواجای ها ضرورت. 4

نماینـد  ذکر میای را برای ازدواج  های فردی و اجتماعی ضرورت نظران، صاحب
                                                                                                                     

. )بقره، آیـه «بیاورند؛ همانا غالم باایمان بهتر از مرد مشرک است )هرچند شما را به شگفت آورد(
11۹.) 

رم خواستگاری کـرده، ولـی اخـالق عر  کرد: یکی از بستگانم از دخت . مردی به امام رضا9
 حـّر شـیخ ) .«اگر بـدخلق اسـت، دختـرت را بـه ازدواج او در نیـاور»بدی دارد. حضرت فرمود: 

 (.5۳، ص ۹۳، ج وسائل الشیعهعاملی، 
با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید؛ زیرا بر عـرق )نطفـه و  ن هـا( اثـر : ». امام صادق2

 (.۹5۴، صقمکارم انخال)طبرسی،  .«گذارد می
مـرد مـؤم ، همتـای زن مـؤم  اسـت و مـرد مسـلمان، همتـای زن »فرمود:  . رسول خدا3

 (.۳۳، ص۹۳ج ،وسائل الشیعه)شیخ حّر عاملی،  .«مسلمان
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 شود. ها پرداخته می اختصار به آن که به

 های فردی الف. ضرورت

  فطـرت، دارای غریـزه جنسـی اسـت حکم بـهپاسخ مثبت به فطرت: انسـان. 
به کمال برود و وقتی  سوی به و رشد نمایدانسان  کند میطبیعت ایجاب فطرت و 

حفـظ جـان و  برای، اجازدو اساس برای  ؛شود ، اقناعدرجه کمال رسید و به رشد
؛ زیـرا از نظـر اسـالم، ازدواج تنهـا راه روانـی، ضـروری اسـت های تعادل نظام

 دهی به نیاز جنسی است. پاسخ
  بروز استعدادها: استعدادها برای بروز و تکام  خود نیازمنـد محیطـی امـ  و

بـه اسـتعدادهای او را  کند، میند. ازدواج برای جوان آرامش و آسایش ایجاد ا آرام
 ند.ک برداری بهرهکه از آن به نیکی  دهد میو به او امکان  آورد درمیحرکت 

  :بابرای پسر و دختر که  یعنی شکوفایی غریزه ،«بلو)» اصوال  امنیت و آسایش 
بـرای جـوان  دهـد و میاست. ازدواج ای  بحران را تسکی  خاصی همراه بحران 
وادگی، روح سـرکش او مهـار سایه عواطف خاندر  نماید. میام  ایجاد  یمحیط

 شود. میو موجبات برخورداری او از نیروی فکری فراهم  شود می
  محتـاج رو ازایـ  ؛موجـودی اجتمـاعی اسـتفطرتا  نجات از تنهایی: انسان ،
 انـزوادلدار است. ازدواج ای  فایده را دارد که آدمـی را از تنهـایی و  ریا وشتیبان پ

 رادر بستر و آغوش او قرار دهـد تـا وجـودش  و نجات دهد و همدلی در کنار او
 .دردش شریک باشد غم و در و بداند خود وجود عی 

 اجتماعی های ب. ضرورت

 نگاهی از ولی است، خصوصی و شخصی ای مسهله نظر، یک از هرچند ازدواج
 مدنّیت ارکان از ازدواج اساس برای  است؛ اجتماعی اهمیتی و جنبه دارای دیگر،
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 زیـان و سـود. اسـت بشـریت رفـاه و جامعه آسایش تممی  برای مطمه  راهی و
 برخوردار آن از ای گونه به نیز افراد اجتماع بلکه نیست، زوجی  متوجه تنها ازدواج

آرامش جامعه یکی از دستاوردهای ازدواج صحیح  سالمت اخالقی و 9شوند. می
 و اصولی است.

 پیشینه تجربی

و تغییرات سـریع فرهنگـی کـه دسـتاورد  با توجه به تحوالت پرشتاب اجتماعی 
هـای نگرشـی  تفاوت از نظام سنتی به نظام مدرن در ایـران اسـت، 2دوران  گذار

ها گردیده است. ای  فاصله سبب شده  نسلی، منجر به ایجاد شکاو بی  نس  بی 
تفاوت معناداری در نحوه انتخاب همسر و مجرد ماندن بـی  دو نسـ  مـادران و 

تری در ایـ   های مـدرن ها و نگرش ته باشد و دختران را از ایدهدختران وجود داش
ابعاد برخوردار کـرده اسـت. صـنعتی شـدن و گسـترش شـهرها، کـاهش نفـوذ 

ها به دنبال داشت. فردگرایی و استقالل  های خویشاوندی را بر زندگی انسان گروه
ی برای ها به نظام خانواده و خویشاوند اقتصادی و اجتماعی، جایگزی  وابستگی

رفع نیازهـای انسـان گردیـد. در همـی  راسـتا روابـط میـان زن و مـرد و روابـط 
هایی است کـه  جنسیتی نیز تغییراتی اساسی یافت. تجّرد زنان یکی از پدیده میان

 3در پی تغییرات اساسی در نظام خانواده ایجاد شد.
                                                                                       

ش،  ۹۴78، فـروردی  و اردیبهشـت ۹5ش ، مجلـه دیـدار آشـنا، «فلسفه ازدواج در اسـالم. »9
 .1۹ص

ی و قب  از نظام مدرن )یـا اصـطالحا مرحلـه بلـو) .  نظریات اقتصادی، مرحله بعد از نظام سنت2
 نامند. اقتصادی( را دوران گذار می

هــا و  ای ادراک بررســی مقایســه»نامــه کارشناســی ارشــد،  . شــکوفه ســالمتی هرمــزی، پایان3
، دانشـگاه «دهای دختران مجرد شهر بندرعباس نسـبت بـه ازدواج و پیامـدهای تجـرّ  نگرش

 ، ترجمه غالمعلی فرجادی.توسعه اقتصادی در جهان سوم، ر.ک: مایک  تودارو؛ هرمزگان
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رد و پیامـدهای فراوانـی بـرای فـ« تجّرد قطعـی»شک، بروز و حضور پدیده  بی 
جنسیتی اسـت، امـا  ای فرا جامعه به همراه خواهد داشت. تجّرد طوالنی، مسهله

تـر اسـت و صـدالبته کـه بـا  تر و بحرانی ای جـدی برای دختران مسهله و دغدغه
های روحی و اجتماعی بیشتری همراه است. بعضی رخـدادهای زنـدگی  آسیب

تری  کمک را به پیشرفت انسان باید در یک دوره زمانی خاصی اتفاق بیفتد تا بیش
زمان ازدواج برای  شدۀ اجتماعی، بندی انسان بکند؛ یکی از ای  رویدادهای  زمان

 خصوص برای دختران است. جوانان و به

 های تجرّد دختران ینهزمعلل و 

 سـال در کشـور، 30میلیون دختـر بـاالی  دهد که با وجود یـک آمارها نشان می 
سـاز  توانـد زمینه ای کـه می یش اسـت؛ پدیـدهتجّرد قطعی دختران در حال افـرا

اما با راهکارهای دینی و علمی و نیز ترویج اخالقیـات،  های زیادی شود، آسیب
 هایش را به حداق  رساند. توان از افزایش آن جلوگیری کرد و آسیب می

ها و عالقـ  بـه  ها و ارزش ای از زمان به دلی  دگرگونی ذائقه ممک  است در برهه
، برخی دختران تجّرد را انتخاب و در مقابـ  ازدواج مقاومـت کننـد، مدرن شدن

ولی در مرحله بعد، همی  دختران تمای  زیادی به ازدواج دارند و باألخره زندگی 
عنوان یک اسـتراتژی  کنند. دختران ایرانی به تجّرد به متمهلی را با تمخیر شروع می

بـه دختـران ایرانـی تحمیـ  شـده نیز « ناخواسته تجّرد» کنند. متمسفانه فکر نمی
تغییـر  9، الگوی فاصله سنی دختران و پسـران،60است. نوسانات جمعیتی دهه 

ها، بلو) دیررس اجتماعی دختران و پسـران، آشـفتگی اقتصـادی  نگرش خانواده
 . و...

اشـاره  هـا ان مطرح شده اسـت کـه در ذیـ  بـه آندالی  زیادی برای تجّرد دختر
                                                                                       

 ساله بی  پسر و دختر. 5. فاصله سنی 9
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 گردد: می
 :دهــد  نشــان می 0و3و خــارجی 2هــای میــدانی داخلــی پژوهش 9تحصــیالت

هـا  تری  دلیـ  تجـّرد آن عنوان اولی  و اصلی تحصی  دختران در سطوح عالی به
اندازه دی  اسالم برای تحصی ، اهمیت و احترام  معرفی شده است. هیچ دینی به

 5قائ  نیست.
نگاه به تحصـیالت  شده و ای  نوع« علم تجاری»متمسفانه امروزه علم، تبدی  به 

سبب شده است دختران در حی  تحصی ، مقوله مهم ازدواج را به بهـای داشـت  
تر از دسـت  شغ  مناسب و استقالل اقتصـادی و نهایتـا  ازدواج بـا فـرد مناسـب

 بران ای  فرصت تقریبا  محال است.دهند؛ البته ج
تران خواسـته ها( از دخ گویی به پرسشنامه پاسخ) در ای  مطالعات پس از گفتگو

ها از اینکه در س   شده نظرات خود را راجع به تجّردشان بیان نمایند، اکثریت آن
اند، ناراضی  بعدی رفتار نموده و فقط به مسهله ادامه تحصی  پرداخته ازدواج، تک

 و احساس خوبی نسبت به تجّردشان نداشتند. بوده
 ا شـمن خـانوادگی، عوام  اجتماعی و فرهنگی: نداشت  خواستگار متناسب بـ

                                                                                       
 ایرانیـان نمونـهپیونـد سـنت و نوسـازی در افـزایش سـن ازدواج: ». محمدامی  کنعـانی،  9

 .۹1۱ -۹5۳ش، صص  ۹۴85، ۹ش شناسی ایران،  ، نامه انجم  جمعیت«ترکمن
ی عوامل موثر بر تـأخیر سـن ازدواج در ایـران: نمونـه مـورد بررس». آذر اسکندری چراتی،  2

 ش. ۹۴۱5، سومش شناسی، سال چهارم ، ، فصلنامه تخصصی جامعه«مطالعه استان گلستان
عوامل اجتماعی و اقتصادی مـرتب  بـا افـزایش سـن ». گلمراد مرادی و محس  صفاریان،  3

شـناختی جوانـان،  مطالعات جامعه ، فصلنامه«ازدواج جوانان )مطالعه موردی شهر کرمانشاه(
 .8۹، ص ۱۹هفتم ، پاییزش سال سوم، 

، مجلـه «عوامل اجتماعی بان رفتن سن ازدواج جوانان»الله تقوی،  پور، نعمت علی محمد .0
 .5۴-۴۱، صص ۱1بیستم، پاییزش شناختی، سال پنجم،  مطالعات جامعه

ْلَم : ». قال رسول الله 5 َ    اْطُلُبوا اْلع  ْحد؛ ازالْ   م  َلی اللَّ  .«گهواره تا گور دانش بجویید َمْهد  إ 
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هـا  ، افزایش توقعات زوجیچشم وهم چشمتر،  داشت  خواهر یا برادر مجرد بزرگ
ها و اختالو فاحش فرهنگی طبقات، تجّرد دختـران را سـبب گردیـده  و خانواده

 9،2است.
   شغ : بیکاری یا نداشت  شغ   با حقوق مکفی برای پسران، یکی دیگر از عل

اقتصــادی کشــور و نــاتوانی  نابســاماننه اوضــاع تجــّرد دختــران اســت. متمســفا
های اجتمـاعی  دولتمردان در مهـار و کنتـرل معضـ  بیکـاری، یکـی از آسـیب

 جبران کشور را رقم زده است. غیرقاب 
 های اقتصــادی در جامعـ  در حــال گـذاری کــه  مسـائ  اقتصــادی: آشـفتگی

فـی در ازدواج آشیانه گزیده اسـت، تـمثیری من یتههمچنان در برزخ سنت و مدرن
شرایط نامساعد اقتصادی، دختران و پسران را تحت تمثیر قرار داده و  دختران دارد.

باعث تجّرد گردیده است. امروزه دختران خواهان زندگی مستق  با رفاه نسبتا  باال 
و ازآنجاکه اوضاع بازار کار و مسک  بسیار نامناسب است، اغلب پسران  هستند

 کنند. می نظر صرورند؛ لذا از ازدواج توان تهیه مسک  را ندا
وسیل  جوانـان  دیگر، ترس از شرایط اقتصادی منجر به انتخاب تجّرد به عبارت به

رسـان  عنوان روزی گردد. ای  در حالی است که جوانان، اعتماد به خـدا را بـه می
هر کس از ترس فقر ازدواج »فرماید:  می اند. امام صادق مطلق فراموش نموده

: اگر فرماید میخداوند  چراکه ؛نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است ،نکند
 .«کند می نیازشان بیآنان فقیر باشند خداوند از فض  و کرم خود 

                                                                                       
بررسی روند تحونت سن ازدواج و عوامل »نامه کارشناسی ارشد،  فشان، پایان . پروانه آستی  9

 ، دانشگاه تهران.«2344-74های  جمعیتی مؤثر بر آن طی سال اجتماعی
ی مؤثر بر بـان رفـتن سـن بررسی عوامل اجتماع». مقدس جعفری و علی یعقوبی چوبری،  2

 .5ش پژوهشی علوم اجتماعی، واحد شوشتر،  ، فصلنامه علمی«ازدواج جوانان در رشت
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 گرایی: ورود فرهنـ  غـرب بـه کشـور، سـبب تغییـر  ها و تجم  تغییر نگرش
زدگی  گرایی و رفـاه نگرش دختران امـروزی دربـارۀ ازدواج شـده اسـت. تجمـ 

های کمرشک  و  های سنگی  جهیزیه، مهریه ظهور هزینه نان امروز، منجر بهجوا
مخارج هنگفت مراسـم ازدواج و در نتیجـه، کـاهش تمایـ  جوانـان بـه ازدواج 

و حضـرت  اگر جوانان الگوی ازدواج حضـرت امیـر آنکه حالگردیده است. 
خواهنـد را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، در دنیا و آخرت سـعادتمند  زهرا
های اجتماعی و فرهنگـی  شود مگر آنکه والدی  و برنامه و ای  امر میسر نمی شد

 سوی الگوسازی مناسب هدایت گردد. کشور به

 معایب تجرّد از نگاه دختران مجرد

در پژوهشی میدانی، احساسات دختران مجرد نسبت به پدیده تجّردشـان چنـی  
 بیان شده است:

  د خـویش: از وضـعیت خـود رضـایت نداشـته و احساس افراد نسبت به تجّر
و حاالت افسردگی و غمگینی  کنند میاحساس شکست روانی و افت جسمانی 

 .کنند میرا تجربه 
  در جامعـه کـه  کننـد می: افراد مجرد استنباط هانگرش جامعه نسبت به مجرد

 فتـه نشـدناحسـاس طـرد و عـدم پذیرنیـز جایگاه یک فرد متمهـ  را ندارنـد و 
 .ندکن می
 شـده،  چگونگی واکنش افراد مجرد نسبت به موقعیت خود: مقـوالت استنباط

 و سازگاری هستند. سازی واکنشپذیرش منفعالنه، 
 امنیـت اجتمـاعی و  نداشـت  ،عمده افراد مجرد در شرایط کنـونی های نگرانی

 .استمسهله تجّرد از طرو جامعه  فته نبودنپذیر
از معایب تجّرد از دیگر س دوری اجتماعی و... نارضایتی به دلی  تنهایی، احسا 
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 9است. نظر مجردان
 پژوهشی دیگر دختران به دالی  ذی  از تجّرد ناراضی هستند: در
 افراد به نقص در هویت یا بحران هویت در وجـود خـود  اغلب :ناقص هویت

 فرد  اشاره کردند و در مقاب  اقلیتی تجّرد را نوع خاصی از زندگی دانسته که در آن 
تجـّرد بـه معنـی  لزومـا  امکان پیشرفت دارد و  ،افراد جامعه همهمجرد نیز مانند 

 .نیستماندن   عقیم
افراد با ازدواج و تشکی  خانواده به هویت زن و مرد بودن دست  ،ایران  جامعهدر 

و احسـاس  نیافتـه دستکنند به هویت زن بودن  احساس می ها آن. کنند میپیدا 
قرار است چه نقشی را در جامعـه ایفـا کننـد.  دانند نمیه و سکون و رخوت داشت

 نتیجـ و در سـنتی  ،دینی ،اکثریت زنان مجرد در نتیج  باورهای فرهنگی درواقع
ارتباط با دیگران، ازدواج را شک  مطلوب و مشروع زندگی دانسته، تکام  و رشد 

م نشده اسـت، خود را در ازدواج دیده و معتقدند حال که شرایط ازدواجشان فراه
 اند. زدگی شده در مسیر رسیدن به هدو از آفرینش خود، دچار سردرگمی و بهت

 :احساس زنان مجـرد سنجش تحقیق ای   اهداواز یکی  دوگانگی احساسات
رضایت  ها آناست. هرچند تعداد معدودی از  بوده زندگیاز نسبت به ای  سبک 

زنــان در ایــ  تحقیــق  رکلیطو بــه ولــی اعــالم نمودنــد، رایــا نارضــایتی مطلــق 
راضـی و خشـنود  از زنـدگی مجـردی سـو یکاز  ؛داشـتند ای دوگانهاحساسات 

دیگـران را بـه ازدواج سـفارش  وهستند و از سوی دیگر احسـاس تنهـایی کـرده 
 .کنند می
 ناشـی منفی   احساسات ایجاد عل  از یکی :ناشی از نداشت  فرزند محرومیت 

                                                                                       
، فصـلنامه «تحقیق کیفی تجردهـای ناخواسـته در دختـران و پسـران». محمدباقر کجباو،  9

 .۹1۴، ص ۹۴87 ، سال۹۳پژوهی، سال چهارم، شماره خانواده
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 تعـاریف اسـاس بـر. اسـت فرزنـد داشـت  از میتمحرو زنان، میان در تجّرد از
 و پـدر. اسـت بچـه آوردن دنیـا به صرو از فراتر چیزی شدن مادر و پدر جدید،

 جدیـدی هویـت سال بزرگ فرد یک آن در که کند می اشاره فرایندی به بودن مادر
 شـدن، والـد درواقع. کند می پیدا کودکان یا کودک با خاص ای رابطه و کرده پیدا
 هویـت و زنـدگی در مهم تغییری که است جدید اجتماعی نقش یک ردنک پیدا
 9.شود می محسوب فرد

 گیری یجهنت

 گفته، عل  تجّرد به ترتیب تحصـیلی، اجتمـاعی، شـغلی، های پیش در پژوهش
ها  گرایی ذکر شده است، اما نتایج اغلب پژوهش اقتصادی، تغییر نگرش و تجم 

تحصیالت »دن کشورها که نمود خود را در به ای  موضوع اشاره دارد که مدرن ش
تری  دلی  کاهش نرخ ازدواج دختـران معرفـی  دهد، اصلی زنان نشان می« عالی

ظاهر معکوسی  آموزی، نتیج  به شده است. حال که امر  کامال  مهم و مقدس علم
جوانان کشور مشغول تحصـی   اکثر کودکان و را رقم زده است و با توجه به اینکه

سـازی و آمـوزش  تـوان از ایـ  فرصـت اسـتفاده کـرد و بـا آگاه ذا میهستند؛ لـ
هـای دینـی در سـنی   ها، اهتمام به نهادینه کردن آموزه جانب  جوانان، خانواده همه

 تشویق به ازدواج بهنگـام(،) های دی  در سطح جامعه کودکی و احترام به ارزش
دولتمـردان بـرای  ریزی را در قالب متون درسی گنجانـد. از سـوی دیگـر برنامـه

توانـد ایـ   های ازدواج و ساماندهی اوضاع اقتصادی و اشتغال می کاهش هزینه
 معض  را به حداق  برساند.

                                                                                       
یسـته زنـان مجـرد جمعیـت » سید حس  حسـینی،و  . زینب ایزدی9 پدیدارشناسـی تجربـه ز

، ۹، ش ۹۳دوره  ، نشـریه مطالعـات زنـان،«سال شهر تهران 34موردمطالعه: زنان مجرد بانی 
 .۳۹ص 



 

 بررسی معیارهای دختران در انتخاب همسر

 *عباس آزاد والمسلمین االسالم حجت

 اشاره

 نـدپیو ایـ . اسـت انسانی جامعه بنای سن  و خانواده ایجاد اولیه هسته ازدواج
برآورده ساخت  نیازهـای  بهتری  بستر برای تممی  امنیت و آرامش روانی، مبارک،

ــممی  نیازهــای مــادی و جنســی، بقــای نســ ، 9عــاطفی، رشــد و شــکوفایی  ت
کامـ  شـدن  2در رحمت آسـمانی بـودن، استعدادها، قرار گرفت  در سایه الهی،

توسـعه  5ادن،گـام در مسـیر پـاکی نهـ 0،پیروی از سنت پیامبر اسالم 3دی ،
                                                                                       

 یاسی . کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی و پژوهشگر موسسه سبک زندگی آل  *
کْم أَ ». 9 ْ  َأْنُفس  ه  َأْن َخَلَق َلکْم م  ْ  آیات  نَّ فـیَو م   إ 

ة  َو َرْحَمـة  َلیها َو َجَعَ  َبیَنکْم َمـَودَّ َتْسکُنوا إ   ل 
  ْزواجا 

َقْوٍم یَتَفکُروَن  ک َلَیاٍت ل   (.1۹)روم، آیه  «.ذل 
ه2 کـاح» :. رسول اللَّ ْنـَد النِّ َع... َو ع  ی َأْرَبع  َمَواض  ْحَمة  ف  الرَّ َماء  ب  ُح َأْبَواُب السَّ الـدی   تاج) «.یَفتَّ

 (.۹5۹ص   ، جامع األخبارشعیری،   محمد
ـه   وُل ُسـَر  اَل اّل َقـإج زوَّ تَ یَ  ول  الّرُس  اب  صَح أ  م   دت َح أ  کُ لم یَ »ال: ه قَ نَّ أ لی  . َع 3  َ  ُمـکَ  اللَّ
 (.۹7۳، ص ۹، ج الحدیت ـ روایات تربیتی)محمدتقی فلسفی،  «.هین  د  
َب َعْ  ُس »: الله . رسول0 ی َفَمْ  َرغ  ت 

کاُح ُسنَّ یالنِّ نِّ ی َفَلیَس م  ت 
شـعیری،   الـدی  محمـد تاج) «.نَّ

 (.۹5۹، ص جامع األخبار
ه5 هَ  َیْلَقی َأْن  َأَحبَّ  َمْ  »: . رسول اللَّ را   اللَّ را   َطاه  ،  )محمـدتقی فلسـفی «.ه  وج  َز فلیتعّفف ب   ُمَطهَّ

 (.۴۱۹، ص ۴ ، جالحدیت ـ روایات تربیتی
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 و اولـی  و... اسـت. ازدواج 2عفـت و دوری از گنـاه، یـاری خداونـد 9معیشت،
 است. زندگی خانوادگی چرخه در مرحله تری  مهم

 طـرفی  اسـت کـه الزم ازدواج بـرای اسـتحکام کـه اسـت داده نشان تحقیقات
 فردی های ویژگی بررسی به کنند و تعیی  همسر انتخاب برای مناسبی معیارهای

 نداشـت  کـه شـود می متـذکر 3بپردازنـد. ولکـات خـود معیارهای با آن تطابقو 
شخصـیتی  هـای ویژگی و خصوصـیات بـه نـدادن اهمیـت و درست معیارهای

 های ویژه در سال به طالق، افزایش به رو روند 4طالق است. عمده عل  از همسر
 مسـائ  در ازدواج داوطلبـان بیـنش نقصـان نشـانگر 5مشـترک، زندگی نخست

هـا و  یـا تغییـر در ارزش همسـر و بـه انتخـاب مربـوط امـور ازجملـه گوناگون،
اسـت. از بررسـی  هـای دینـی و فاصـله گـرفت  از آموزه معیارهای همسـرگزینی

مشخص شد که دختران دو معیار را در انتخاب همسر بیشـتر  6تحقیقات متعدد،
                                                                                       

ه  قاَل  .9
ُجوا أَ » :َرُسوُل اللَّ ْم َو َزوِّ ه  ی َأْرَزاق  ُع َلُهْم ف  ْم َو یَوسِّ ه  ی َأْخاَلق  ُ  َلُهْم ف  َه یْحس  نَّ اللَّ یاَماکْم َفإ 

م ه  ات  ی ُمُروَّ یُدُهْم ف   (.۴۱، ص  النوادر للراوندیالله الرواندی،  )سید فض  «.یز 
ه  2

ه   َعَلی َحق  : ». َقاَل َرُسوُل اللَّ
َماَس  َنکَح  َمْ   َعْوُن  اللَّ ا اْلَعَفاو   اْلت  مَ  َعمَّ ـهُ  َحرَّ )ابوالقاسـم  .«اللَّ

 (.۳۳8، ص نهج الفصاحهپاینده، 
3 .Wolcott. 

های ازدواج )اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،  ای مالک بررسی مقایسه»محمد بهشتیان،  .0
، «های آنها در ازدواج اول ازدواج دوم با مالک های در شرف ظاهری و دموگرافیک( زوج

 .1ص  ،1ی، ش فرهنگ یوهپژ جامعهمجله 
. محزون )مدیرک  دفتر آمار و اطالعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشـور( بـا بیـان اینکـه 5

های ثبت شده مربوط به سال اول ازدواج است، گفت: نزدیک بـه نیمـی از  درصد از طالق ۹۳4۹
 های ثبت شده مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک بوده است. طالق

ای همسـرگزینی در دختـران جـوان شـهر  ای مالکه بررسی مقایسه»ناز دهکردی، . ر.ک: مه6
؛ میمنـت حسـینی، محسـ  یزدجـردی، مـریم محمـدی، 77ص ، 15دنشور رفتار، ش ، «اهواز

کننـده بـه مراکـز بهداشـتی  بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه»
فصلنامه پرستاری و مامایی، ش ، «شهر تهران های علوم پزشکی درمانی شهری تابعه دانشگاه
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نـد شـغ  و مان  . وضعیت مادی و اقتصـادی همسـر،9دهند:  مورد توجه قرار می
داری و پایبندی مذهبی. ای  مقاله درصـدد بررسـی تـمثیر ایـ   . دی 2درآمد او؛ 

 های دینی است. خانواده از منظر آموزه معیارها در استحکام یا تزلزل

 دختران و انتخاب معیارها

 در. اسـت حساس زن، بسیار برای هم و مرد برای هم همسر، ازدواج و انتخاب 
ای شـده اسـت،  توجـه ویـژه سـ  مناسـب دواج دختران درهای دینی به از آموزه

ارتقـاء  کـردن، خـود را وقـف امـور خیـر عبـادت و بنـدگی خـدا، ای که گونه به
وکار و اسـتقالل مـالی،  های اجتمـاعی و فرهنگـی، کسـب دغدغه تحصیالت،

حضرت  تواند جایگزی  امر ازدواج و یا حتی علت تمخیر آن باشد. کدام نمی هیچ
َکاَر  ِإن  »فرماید:  می ه اهمیت ازدواج دختراندربار رسول بأ َ ِزلَ  اْلأ َمِر  ِة ِبَمنأ  َعَلی الث 
َجِر  َرَک  ِإَذا الش  دأ

َ
َتَنی َفَلمأ  َثَمُرهُ  أ ُه  ُیجأ َسَدتأ فأ

َ
ُس  أ مأ ُه  َو  الش  َیاُح  َنَثَرتأ ِلَ   َو  الرِّ ََ َکـاُر  َکـ بأ َ  اْلأ

َن  ِإَذا َرکأ دأ
َ
ِرُک  َما أ َساُء  ُیدأ َس  النِّ ُبُعولَ  ِإّل   َدَواء   َلُهن   َفَلیأ َمنأ  َلمأ  ِإّل   َو  ةُ الأ ِهن   ُیؤأ َفَسادُ  َعَلیأ  الأ

ُهن   ن  های درختان هستند که در زمان رسیدن باید  ؛ دختران جوان مانند میوهَبَشر   ِْلَ
کنـد. دختـران نیـز  می تباهشان بادها وزش و خورشید حرارت آنان را چید وگرنه

یابند )نیازهای عاطفی و جنسـی( یافتنـد و نیـاز بـه  ها درمی هرگاه آنچه را که زن
شوهر داشتند، اگر ازدواج نکنند، احتمال فساد و تبـاهی آنـان وجـود دارد؛ زیـرا 

  9«.ها هم بشر هستند آن
                                                                                                                     

بررسی معیارهای همسـرگزینی در »آبادی،  رضا زارع شاه آبادی، علی ؛ اکبر زارع شاه1۹ص ، 5۴
؛ مهرنـوش فرودسـتان، ۱۳ص ، ۳5و  ۴۱مجلـه جمعیـت، ش ، «بین دانشجویان دانشگاه یزد

همسر و مقایسه آن در معیار انتخاب سطح تحصیالت »حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، 
 .115ص ، ۴۴مجله رفاه اجتماعی، ش ، «دانشجویان دختر و پسر

 .۱۹، ص 15، ج وسائل الشیعه. شیخ حّر عاملی ، 9



11    ویژۀ خواهران» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

 زندگی در شادکامی و موفقیت در ازدواج و رسیدن به سعادت به دستیابی دختران
ی مناسب برای انتخاب همسر اسـت؛ ها زناشویی مستلزم داشت  معیار و مالک

 ممکـ  سوز باشد. ایـ  انتخـاب ساز یا سرنوشت تواند سرنوشت انتخابی که می
 توانـد می اینکـه آن را متالشـی کنـد؛ یـا بسازد و را فرد و شخصیت وجود است

 و افسردگی باشد. عام  شکست یا و اخالقی شود های جنبه باعث رشد

 . وضعیت اقتصادی1

های اساسـی و  مناسب از اولویت ت شغ ، درآمد و آینده مالیاساس تحقیقا بر
 دهـه و شصت دهه های ازدواج مقایسه 1اصلی دختران در انتخاب همسر است.

اند، اهمیت  ازدواج کرده نود دهه دخترانی که در برای که است آن دهنده نشان نود
 آینـده در مقابـ  داشـت  یافتـه و کـاهش بودن قیافه خوش و ارتقاجویی کوشایی،

 اهمیت آینده مالی همسـر، ای  افزایش در 2است. اهمیت پیدا کرده خوب مالی
ای از  تواند نشـانه قیافه، کوشا و ارتقا جو بودن، می همراه با کاهش اهمیت خوش

ها باشد که تمکید آن بر به دست آوردن منابع  آمدن نوع جدیدی از ارزش به وجود
دسـت آمـده   بدون تالش بـه   منابع بیشترگرایی بیشتر است که ای بیشتر و مادی

                                                                                       
کید دارند.  نشان می ۹۴۱5. پژوهش کنعانی و همکاران در سال 9 دهد که زنان بر شغ  و ثروت تم

( و رجبـی و ۹۴87زاده و دیگـران ) باسهای مالی و مادی از نظر زنان با پژوهش ع اولویت ویژگی
گرایـانی  ( برای انتخاب همسر مطابقت دارد. عالوه بر ای ، مطـابق بـا آرای تکام ۹۴۱5دیگران )

( و کارول و دیگـران 15۹۹(، کارول )1555(، خالد )۹۱۱۴(، باس واسمیت )۹۱۱۳مانند باس)
اعی ـ اقتصـادی حاصـ  هـای اجتمـ ( زنان بر نقش حمـایتی مـردان کـه از طریـق ویژگی15۹1)

کید دارند می انتخاب همسر و معیارهای آن: »فر،  مهدی حمیدی و)محمد امی  کنعانی .شود، تم
 (.155- 11۱صص، «ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده ی شهررشت مطالعه

هـای انتخـاب همسـر  تفاوت مالک»زاده محمدی، محمود حیدری،  . هاشم جبرائیلی، علی2
 .۹۱5ـ۹۱۳ صص، «بین دو جنس
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متمسـفانه  نگرنـد، چیز از دریچه اقتصادی و مـالی می که به همه است. دخترانی
از مـالک قـرار دادن ثـروت بـرای  اند. آنـان بعـد برای مادیات ارزش فراوان قائ 

انتخاب همسر، باال بودن مهریه و برگزاری جش  عقـد و عروسـی در تاالرهـای 
 1گیرند. دانند و در ای  زمینه بسیار سخت ا خوشبختی میقیمت ر گران

 پای درس اسالم

 های جنبـه بـه اسـالم کـه کنـد می آشـکار را حقیقـت ای  دینی منابع به مراجعه 
هـا اشـاره  دارد که در ادامه به برخـی از آن ای ویژه نگاه همسر، انتخاب اقتصادی

 کنیم. می
 مـالک نبایـد دارد، قرار ازدواج آستانه رد مردی که اقتصادی توان دی  نگاه از .9 

 شایسـتگی شـرط را مالی تمک  تنها کریم، نه قرآن که چنان باشد؛ رد یا و گزینش
 و اسـتغنا موجـب کـافی، درآمد فاقد و فقیر افراد برای را ازدواج بلکه نداده، قرار

َیاَمی َوَأنکُحوا»است؛  دانسته الهی فض  از برخورداری َ  ِمنأ  اِلِحیَن َوالص   ِمنکمأ  اْلأ
ِنِهُم  ُفَقَراءَ  َیکوُنوا ِإن َوِإَماِئکمأ  ِعَباِدکمأ  هُ  ُیغأ نِلهِ  ِمنن الل  نهُ  َفضأ  ؛َعِلنیم   َواِسن    َوالل 

ــران بی ــود همس ــان و خ ــزان و غالم ــتکارتان کنی ــر را درس ــد همس ــر. دهی  اگ
 خــدا و کــرد خواهــد نیــاز بی خــویش فضــ  از را آنــان خداونــد اند، تنگدســت
 2«.ناستدا گشایشگر

 و مالی مسائ  از نگرانی بدون ایشان حاکی از ای  است که دی  پیشوایان .سیره2
                                                                                       

های سـنگینی  . با ای  تصور که پس از طالق مهریه مانع استیصال و پریشـانی زن اسـت، مهریـه9
دهد بانوانی که به علت اختالو خـانوادگی  شود؛ اما تحقیقات نشان می برای دختران قرار داده می

ق خلعـی مبـادرت اند، نهایتا  به بذل و بخشش مهریه در ازای طال به اجرای مهریه خود اقدام کرده
تقویـت ، «بررسی تمثیر حقوق مالی بانوان در استحکام خـانواده»پاک مقدم،  اند)ناهید دام  کرده

 (.11۱، ص ۹، جشناسی آن نظام خانواده و آسیب
 .۴1. نور، آیه 2
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 را خـویش بضاعت بی یاران الهی، رحمت و فض  به کام  اعتماد با و اقتصادی
 مسـائ  کردنـد می توصـیه نیـز دختـران والدی  به و فرستادند می خواستگاری به

: فرمایـد می صـادق امـام. ندهنـد قـرار دخترانشان، ازدواج مانع را اقتصادی
. کـرد شـکایت ایشان به تنگدستی از و آمد خدا پیامبر نزد انصار از جوانی»

 م : گفت و برخورد او به انصار از مردی سپس! ک  ازدواج: فرمود او به حضرت
 پـس. درآورد جـوان آن ازدواج بـه را خـویش دختـر آنگاه. دارم زیباروی دختری

 را ایشان و آمد پیامبر نزد جوان پس از آن، داد. گشایش او زندگی به خداوند،
 ازدواج بـاد شما بر! جوانان ای: فرمود خدا پیامبر. ساخت خود آگاه وضع از

 1«.کردن
 اساسـی معیاری اقتصادی، همسانی که آید می دست به اسالمی های آموزه از .3

 حضـرت بـا اسـالم پیـامبر ازدواج در کـه نیسـت؛ چنان همسـر انتخاب در
 ذلفـا، بـا رجویب ازدواج مانند پیامبر یاران از برخی های ازدواج و خدیجه
 بــا حارثــه ب  ازدواج زید و عبــدالمطلب دختــر ضــباعه بــا اســود  ب  مقداد ازدواج
 همسـانی نـوع ایـ  گرفتـه، صـورت دیـ  اولیای توصیه با که جحش بنت زینب

  2شود. نمی مشاهده
 سـوی از اقتصـادی همسـانی دانسـت  الزم ،اسالمی روایات اساس بر همچنی 

 گنـاهی بنده برای»فرمود:  صادق امام. است شمرده شده گناه ثروتمند، افراد
[ دختـرت با] مرا بگوید و برود او نزد[ اش ایمانی] برادر پسر که نیست آن از بدتر

 3«.ثروتمندترم تو از م  کنم؛ چراکه نمی را کار ای : بگوید او و بده ازدواج
                                                                                       

 .۴۴5، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 9
 .۴۴۱. همان، ص 2
 .171، ص مشکاة اننوار. طبرسی، 3



   11  بررسی معيارهای دختران در انتخاب همسر

 از برخورداری است، شده مرسوم ما کنونی جامعه در آنچه برخالو آنکه ص حا
 نیسـت؛ شـرط خانواده تشکی  در اقتصادی همسانی و مناسب اقتصادی شرایط

 هرچند البته مهم است. حالل روزی کسب برای تالش و کار انگیزه داشت  بلکه
 کمـک آنان بیشتر سازگاری به اقتصادی امور در مرد و زن همسانی است ممک 

 1انتخاب همسر باشد. برای الزم مالک تواند نمی را امر ای  ولی کند،
بختی را ثروت بدانند و به خاطر تری  مالک برای خوش اولی  و اصلی اگر دختران

مال ازدواج کنند، دو پیامد به وجود خواهد آمد: اول اینکه اخالص در محبـت و 
شود  محبت بی  زوجی  ناپایدار میرود و دوم اینکه  صمیمیت زوجی  از بی  می

شود. محبت و صمیمیت رک  رضـایتمندی و  و تداوم آن وابسته به وجود مال می
کم باید دو ویژگی داشته باشد: خلوص و پایداری.  پایداری خانواده است و دست

شـود، بـه دلیـ  ناپایـداری  ای  دو ویژگی، در روابطی که بر اساس مال ایجاد می
 2ارد.مادیات، وجود ند

 داری و باورهای مذهبی  یند. 2

های معنوی  در بی  دختران، توجه به جنبه یکی دیگر از معیارهای انتخاب همسر 
و مذهبی است. البته در ای  زمینه دو دسـته تحقیـق وجـود دارد؛ برخـی از ایـ  

 ها حاکی از توجه کم به ای  مالک در انتخـاب همسـر از سـوی بـانوان پژوهش
هـا  د بـه مسـائ  دینـی را از اولویتمذهبی بـودن و تقّیـ ت دیگرو تحقیقا 3دارد

                                                                                       
 .۱۳، ص ازدواج و خانواده ،3 سبک زندگی رضویالی، . محمدتقی فّع 9
 .87، ص رضایت زناشویی. عباس پسندیده، 2
. میمنت حسینی و همکاران در تحقیقی به ای  نتیجه رسیدند که زنان در شرو ازدواج به نقش و 3

هـا نسـبت بـه سـایر  اهمیت شاخص فرهنگی مذهبی و اقتصادی ـ اجتماعی در استحکام خانواده
تواند تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و  اند که عل  آن می ا توجه کمتری نشان دادهه شاخص
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 همسـر از بـی  انتخاب معیارهای به مربوط نتایج پژوهشداند. برای نمونه  می

اولویـت نشـان داد کـه  9311تهران در سال  های دانشجوی دختر دانشگاه 610
 بـه دختـران عالقه .است مرد بودن مذهبی و مذهبی مسائ  دختران انتخاب اول

 کننـد تصـور دختران است که ممک  باشد علت بدان شاید همسر بودن مذهبی
 بر ای ، عالوه دهند. می نشان زندگی نسبت پایبندی بیشتری و تعهد مذهبی افراد

 و فـردی زنـدگی در تمثیرگـذار یک عامـ  عنوان به مذهب و دی  نقش به توجه با
 افـراد ایـ  بـه نسـبت ریبیشت اعتماد دختران است ایران، ممک  مردم اجتماعی

 1داشته باشند.

 پای درس اسالم

چنانچه امـام دانند  یمداری و تقوا را یکی از معیارهای انتخاب همسر  ی داسالم 
ازدواج دختـر خـود بـا  دربـارهدر پاسخ به سؤال شخصی کـه  حس  مجتبی

ها» ایشان مشورت کرد، فرمودند: جأ  وإن أکَرَمهـا َهـاأَحب   إن َتِقیٍّ َفإّنـُه  َرُجل   ِمن َزوِّ
ها َلم أبَغَضها  داشته دوست را تو دختر اگر زیرا ده؛ شوهر باتقوا مردی به را او؛ َیظِلمأ

 2«.کند نمی ستم وی به باشد نداشته دوستش اگر و دارد می گرامیش باشد
                                                                                                                     

همچنی  نوگرایی، تغییر ساخت اقتصادی و رواج شهرنشـینی، و اشـاعه فرهنـ  غـرب در سـطح 
بررسی معیارهای انتخاب همسـر زنـان در شـرف »، و همکاران میمنت حسینی)جامعه باشد. 

هـای علـوم پزشـکی  مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشـگاهازدواج مراجعه کننده به 
 (.15، ص «شهر تهران

)راضـیه  .اولویت اول دختران در انتخـاب همسـر اسـت« مذهبی بودن». بر اساس ای  پژوهش 9
معیارهـای فیزیکـی انتخـاب همسـر در دانشـجویان »زاده طباطبـایی،  نصیرزاده، کاظم رسول

-۳۹، صـص 88 بهار  ،۳۹ ، پیاپی۹ ش ، ۹۹  دوره روانی، هداشتب اصول، «های تهران دانشگاه
55.) 

 .15۳، ص مکارم األخالق. طبرسی، 2
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تردید دارنـد، زن  یتب اه  دربارهدر برخی روایات، تمکید شده از کسانی که 
زن  خوار شـرابهمچنـی  آمـده اسـت کـه بـه  1ن زن ندهید.بگیرید، ولی به آنا

 قطع رحـمید و ای  ازدواج موجب ا دادهاو را به سمت ناپاکی سوق  زیرا 2ندهید؛
 3خواهد شد.

دار نقش مهمـی در  ی ددهند که انتخاب مرد  یمو موارد مشابه نشان  ها نمونهای  
 قت فراوانی داشت.باید به چند نکته د سرنوشت دختران دارد. در ای  زمینه

در  اسـت. شایسـته و دائـم ازدواج تحقق شرط دینی همسانی دینی اندیشه . در9
. است رسیده اثبات به خانواده بنیان استحکام در داری ی د اهمیت نیز تحقیقات

. مذهب است تمثیر تحت زناشویی خشنودی که اند کرده بیان پژوهشگران برخی
 4دهـد. کـاهشدرصـد  پنجاه تـا را طالق زانمی تواند می آن به پایبندی و مذهب
 نتیجـه ایـ  بـه کالیفرنیا، در مذهب نقش خصوص در خود مطالعهدر  5سالیوان

 تحکـیم در تری یطـوالن اثـر معیارها، سایربرخالو  مذهبی، باورهای که رسید
 بسیاری انجام از را همسران دینی، مشترک وجه ی  داشت همچن و 6دارد زناشویی

                                                                                       
ه  9

ی َعْبد  اللَّ کاک » :َقاَل  . َأب  ی الش  ُجوا ف  َهـا َو   َتَزوَّ ـْ  َأَدب  َزْوج  نَّ اْلَمْرَأَة َتْمُخُذ م 
َ

ُجوُهْم أل  َو اَل ُتَزوِّ
ه ین   (.۳58، ص ۴ ، ج من ن یحضره الفقیهشیخ صدوق، )  «.یْقَهُرَها َعَلی د 

َج »: . پیامبر خدا2 َمْهـ   َأْن یـَزوَّ ـُه َفَلـیَس ب  َمَهـا اللَّ َب اْلَخْمَر َبْعـَد َمـا َحرَّ َذا َخَطـب  َمْ  َشر    «.إ 
 (.15۳، ص مکارم األخالق)طبرسی، 

ُب »  :. امام الصادق3 َ  َفاَل َتُعوُدوهُ   َشار  ْن َمر  َد َفـاَل  اْلَخْمر  إ  ْن َشـه  ْن َمـاَت َفـاَل َتْشـَهُدوُه َو إ  َو إ 
َب  َج اْبَنَتُه َشار  نَّ َمْ  َزوَّ ُجوُه َفإ  َلیکْم َفاَل ُتَزوِّ ْن َخَطَب إ  َنـا َو َمـْ    ُتَزکوُه َو إ  َلـی الزِّ َما َقاَدَها إ  اْلَخْمر  َفکَمنَّ

ه  َفَقْد  ین  فا  َلُه َعَلی د  َج اْبَنَتُه ُمَخال  َمَهاَزوَّ ، ۳، ج مـن ن یحضـره الفقیـه)شـیخ صـدوق،  «.َقَطَع َرح 
 (.58ص

 .۴5، ص دینداری و رضامندی خانوادگی. مجتبی حیدری، 0
5. Sullivan. 

 و پسر دانشجویان دیدگاه از همسر انتخاب معیارهای اولویت بررسی» رضا رشیدی، علی. 6
ش،  ۹۴۱۹ بهـار ،1ش  دوم، لسـا اسـالمی، دانشـگاه در فرهنـ  نشریه ،«رازی دانشگاه دختر

 .۹58ص
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 دارد.  یبازم خالو اعمال از
 را داری یـ د مراتـب در آنان همسانی زوجی ، دینی همسانی بر عالوهاسالم  .2

 و مـؤم  زنشـمن  هم را مؤم  مرد اکرم رسول. است داده قرارتوجه  مورد نیز
 شـده تمکیـد روایـات برخـی در 1اند. مسلمان دانسـته زن همتای را مسلمان مرد

 بـا ازدواج بـرای ها انسـان میـان رد همتایی نبود، علی حضرت اگر که است
 2شد. نمی یافت زهرا حضرت

 امـام. ترنـد مهم اقتصـادی، وضـعیت ماننـد مالک نسبت به معیارهـایی ای  .3
 را او اخـالق و دیـ  و آمـد تـو نزد خواستگاری برای مردی اگر»فرمود:  رضا

 خـدای. نشـود کـار ای  از تو مانع اش ناداری و فقر و ک  ازدواج او با پسندیدی،
 را آنـان خـود کـرم و فض  از خداوند باشند، دست تهی اگر: است فرموده متعال
 بـرای عـاملی ایمـان، و داری ی د به توجه در روایتی دیگر نیز عدم 3«.کند توانگر

 4زمی  دانسته شده است. در فتنه ایجاد و تباهی و فساد
توان  یمهبی بودن داری و مذ ی ددر تبیی  و تحلی  اهمیت و جایگاه ویژه مالک 

 ابعـاد همـه محـوری، و اصـلی نگـرش یکعنوان  به داری ی د و ایمان گفت که
 اجتمـاعی، ابعـاد زنـدگی و هـدو. دهـد می قـرار تـمثیر تحت را فرد شخصیت
. او اسـت اعتقـادی هـای ارزش نظام و باورها از متمثر انسان اقتصادی فرهنگی و

 های جنبـه حتـی و تحصـی  واج،ازد شـغ ، بـه نسبت فرد های دیدگاه در ایمان
 اثرگـذار ،زنـدگی در رفتـاری ترجیحـات و عالیـق تفریحـات، مانند تری جزئی

                                                                                       
 .۴۳۹، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 9
 .۴۱۴، ص ۴، ج  من ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 2
 .۴71، ص ۹55، ج بحاراننوار. عالمه مجلسی، 3
 .5۹۱، ص األمالی. شیخ طوسی، 0
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 کـریم قـرآن 9.دارنـد زیادی تمکید ایمان شاخص بر اسالم تعالیم رو ی ازا است؛
د  : »فرماید می ِمن   َوَلَعبأ ِرک ِمنأ  َخیر   ُمؤأ َجَبکمأ  َوَلوأ  ُمشأ  از باایمان، برده مسلما   و ؛َأعأ
  2«.آورد شگفت به را شما اگرچه و است بهتر مشرک،( پرست   بت آزاد) مرد

پس از داشت  اسالم، ایمان و اعتقـاد برای همسر  تری  شرط همم در آیات متعدد
شـود.  است؛ زیرا ایمان و اعتقاد داشت  به خداوند و قیامت، سبب تعهد فـرد می

را ایمـان واقعـی، منشـم همـه گذارد؛ زی فرد متعهد حقوق همسرش را زیر پا نمی
ــاوری، از  ســت. از اینجــا روشــ  میا هــا خوبی شــود کــه خداپرســتی و معادب

اعتقـاد و ایمـان،  انـدازه به چیـزی هیچو  3اسـت ها در زنـدگی پایدارتری  ارزش
 د.کن های آن پایبند نمی شخص را به زندگی و مسهولیت

های نخسـت  ه در سـالویژ در پایان گفتنی است که با توجه به رشـد طـالق ـ بـه
های دینی کمک  گیری از آموزه زندگی ـ آموزش تخصصی انتخاب همسر با بهره

 سازی دختران و در نتیجه استحکام و تعالی خانواده دارد. شایانی در آگاه
 

                                                                                       
 .۳5ص ، ازدواج و خانواده، ۴ سبک زندگی رضوی. محمدتقی فّعالی، 9
 .11۹ . بقره، آیه2
 .۱۱، ص همسران برتر. غالمعلی افروز، 1





 

 سبک زندگی خانواده اسالمیدرآمدی بر 

  *حمید فالحتی والمسلمین االسالم حجت

  **ادعباس آز والمسلمین االسالم حجت

 اشاره

 قابـ  زنـدگی راه نقشه منزله به ای و رشته میان موضوعی (lifestyleزندگی) سبک
 معظــم رهبــری مقــام کــه طور همــان 1اســت؛ اســالمی فرهنــ  در بــازخوانی

اسـت.  زنـدگی از مـا تفسـیر زندگی، تـابع سبک و اجتماعی رفتار»فرماید:  می
 خودمـان کنیم، بـرای  معیّ  زندگی برای ما که هدفی هر! چیست؟ زندگی هدو
 پیشـنهاد مـا بـه زنـدگی سـبک یک خود با طبیعی، متناسب طور کنیم، به ترسیم

 . 2«شود می
 هـای آموزه بـر مبتنـی زنـدگی از کلی مدل یک دهنده ارائه اسالمی زندگی سبک

 از. دانـد می خـانواده را زنـدگی عرصه اسالم که باوریم بر ای  است. ما اسالمی
                                                                                       

 .عضو هیمت علمی پژوهشکده سبک زندگی *
 یاسی . کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی و پژوهشگر موسسه سبک زندگی آل **
 فصـلنامه، «سبک زندگی از منظر عالمه طباطبـایی»مجتبی فیضی، و  آذربایجانیمسعود . 9

 .۳۱-۴۹ صص ش، ۹۴۱۴ ،خمینی امام ژوهشیپ آموزشی مؤسسه ،151ش  معرفت،
 . 1۴/7/۱۹. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2



31    ویژۀ خواهران» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

 یافـت. خواهـد تحقـق خـانواده نظـام در زنـدگی سـبک متا تجلی اسالم منظر
 نظـام در 1تری  عوام  سازنده سبک زندگی است. دیگر، خانواده از مهم عبارت به

. کننـد می پیـدا ظهـور و بـروز فرصـت اسـالمی زندگی سبک که است خانواده
 اسـالم دیـدگاه از خـانواده الگـوی همـان اسالمی زندگی سبک ساختار بنابرای 

  .است
 احکـام و قـوانی  از توجهی قابـ  آسمانی، بخش دی  آخری  عنوان به اسالم  دی

 توجه دی  اولیای و اسالم پیامبر. است داده اختصاص خانواده به را خود
 بیـان خانوادگی روابط درباره ای ارزنده مطالب و داشته خانواده مسائ  به ای ویژه

خانوادگی  روابط همسر، چگونگی بانتخا شیوه درباره بزرگواران آن از. اند داشته
 در تواند می که مانده یادگار به ارزشمندی بیانات خانواده در فرزندان با برخورد و

در ایـ  نوشـتار بـه  .کنـد ایفـا بسزایی نقش اسالمی خانواده های شاخصه تبیی 
 پردازیم. اسالمی میخانواده بررسی چهار شاخصه سبک زندگی 

 محوری ایمان. 1

های بنیادی  خانواده اسالمی است؛ چراکه افکار و  دا یکی از شاخصهایمان به خ
گیـرد و  اعمال انسان بر اساس نوع نگـرش و بـاور او بـه مبـدأ هسـتی شـک  می

 هـای دینـی، ارزش اعتقـادات و باورهـا آن در کـه است جایی تری  مهم خانواده
ایمان به  2شود. می منتق  بعدی نس  به نسلی از اجتماعی هنجارهای و اخالقی

هـای  ه نبـّوت و عمـ  بـر اسـاس فرمانمعنای پـذیرش توحیـد الهـی، اقـرار بـ
  3خداست.

                                                                                       
 .۳۴ – ۴8 ص، صمسجد و سبک زندگیالی، . محمدتقی فّع 9
 .1۴۳، ص )اخالق و سبک زندگی( همیشه بهارشریفی، احمدحسی  . 2
عالمــه ؛ 003، ص 6، ج البیــانمجمــع؛ طبرســی، 250، ص 6، ج التبیــان. شــیخ طوســی، 3

 . 353، ص 99، ج المیزانطباطبایی، 
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در سبک زندگی اسالمی خانواده بر مدار اعتقاد و ایمان به خداوند متعال شـک  
گیرد و ای  اص  بر تمام امـور خـانواده و روابـط میـان اعضـای خـانواده اثـر  می

دهـد، گی خـانوادگی انسـان را سـامان مـیگذارد. ایمان به خدا، زند مطلوب می
کند و روابط میان زن و شوهر را بر محور عشـق و آرامش را بر وجود او حاکم می

َما ازدَ کُ »فرمایند:  می رسول اکرمدهد. محبت جهت می اَد ازدَ  انـا  اَد الَعبُد إیَم ل 
َس  ُحّبا   ( همسـرش) نـانز بـه شـود، محّبـتش افزوده بنده ایمان بر هراندازه؛ اِء ِللنِّ

َما ازدَ الَعبُد کُ »فرمایند:  می صادق امامنیز  ۴«.شود می تر افزون َس ل  ، اِء ُحّبا  اَد ِللنِّ
 بیشـتر( همسـرش) زنان به بنده عالقه و محبت هراندازه ؛اِن َفضل  اَد ِفی اإلیَم ازدَ 

 9.«است تر افزون باشد، ایمانش
ای دوسویه است؛ هرچه نور  ابطهرابطه ایمان و افزایش مهر و محبت در خانواده ر

ایمان بر قلب افراد خانواده بیشتر شود، آنان همدیگر را بیشتر دوست دارند. ایـ  
تـوان  ساز ارتقا و افزایش نـور ایمـان اسـت. می افزایش عشق و عالقه قلبی زمینه

گفت عشق و محبتی که برخواسته از نور ایمان به خدا باشـد، محبتـی فزاینـده و 
 ت.ماندگار اس

دهنده  هایی که از زنـدگی علمـا و شـهدا بـه یادگـار مانـده اسـت نشـان عاشقانه
محوریت ایمان و پایبندی به مبانی دینـی در زنـدگی آنـان اسـت. ایمـان باعـث 
ماندگاری و تحکیم خانوادگی آنان شده است. در خاطرات همسر شهید بزرگوار 

 رفتـار عمق شهریاری شهید با ازدواج از پس»دکتر شهریاری، چنی  آمده است: 
 خوانـدن شب نماز و دیدم خودمان شخصی زندگی در را بودنش متشرع و نمونه

 پهـ  شهریاری شهید شب نماز سجاده ازدواجمان اول شب در. دیدم را همسرم
 و ادب، نگـاه، صـحبت، رفتـار و بـود اخالق مبادی بسیار شهریاری شهید. بود

                                                                                       
 .۴8۳، ص ۴، جمن ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 9



36    ویژۀ خواهران» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

 نیز محرمات ترک و واجبات انجام رد همسرم .بود زبانزد همیشه وی سالم تقدم
 برخـی در حتـی شـهریاری شـهید. بـود جدی علمی مسائ  در جدیت اندازه به

 گفـت: وقتـی می. نداشـت تعارو هم کسی با و کرد نمی پیدا حضور ها عروسی
 9«.کنم نمی پیدا حضور مح  آن در شود حرام حاللی است قرار

 . مدیریت خانواده2

تری   ی نیاز به مدیرت دارد. مدیریت خانواده از حسـاسخانواده مانند هر سازمان
 :زیراها است؛  تری  و مؤثرتری  نوع مدیریت و ظریف

 شود. ساز استحکام جامعه می ـ خانواده نهاد مقدسی است که تحکیم آن زمینه
شود که اکرام و احترام متقاب  در  ـ وجود مدیریت مناسب در خانواده موجب می

ها و وظایف  د و افراد خانواده در کنار یکدیگر متعهد مسهولیتخانواده افزایش یاب
خوبی صـورت گیـرد، عالیـق  خاص خود شوند، تعاون و همکاری بی  آنـان بـه

تدریج بـه عواطـف عقالنـی تبـدی  گـردد و بـی  اعضـای  طبیعی و احساسی به
 2خانواده صفا و صمیمیت ایجاد شود و استمرار یابد.

پاشد و  یت صحیح برخوردار نباشد، شیرازه آن از هم میای از مدیر ـ اگر خانواده
 رود.  نظم و انسجام آن از بی  می

همه ای  امور، ضرورت وجود مدیریت و نیز لزوم مدیریت قـوی بـر خـانواده را 
 دهد.  نشان می

یکی از مباحث مهمی که آرامش و سعادت دنیوی و اخروی یک خانواده ایمانی 
مدیر و سرپرست خانواده »ماندن ای  سؤال است که جواب  کند، بی را تهدید می

                                                                                       
1 .www.majid-shahriari.blogfa.com/post/4. 

یت در خانه و خانواده». احمد صافی، 2 ، «دبسـتانی خانواده و فرزنـدان در دوره پیش ؛مدیر
 .۹۱-۱ ص، ص1ج
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هایی قائ  شده و  اسالم در تقسیم وظایف زن و مرد در زندگی تفاوت«. کیست؟
َج »عهده مردان قرار داده است:  مدیریت و اداره خانواده را بر اُموَن َعَلنی الرِّ اُل َقو 

َس   9«.اند ؛ مردان، سرپرست زناناءِ النِّ
حـق  2انـد. را اداره امـور و تسـلط بـر زنـان معنـا کرده« قوامـون»مفسران کلمـه 

هایی  سرپرستی و مدیریت منزل، که خدا بر عهده مردان قرار داده، به دلی  تفاوت
است که خداوند از نظر آفرینش و از روی مصلحت نوع بشر میان زن و مرد قرار 

ای دشوار داده است. دلی  ای  واگذاری ای  است که تحم  مردان بر انجام کاره
هـای  و همچنی  مردان وظـایفی در مـورد انفـاق و پرداخت 3بیشتر از زنان است

 4مالی در برابر زنان و خانواده بر عهده دارند.
قرار داده شده  مردان عهده بر آن امور اداره و خانواده مدیریت اسالمی خانواده در

ه سرپرستی به البته سپردن وظیف. است مردان جسمی و طبیعی که دلی  آن شرایط
مردان، نه دلی  باالتر بودن شخصیت انسانی آنان است و نه سبب امتیاز آنـان در 

اللـه  جهان دیگر؛ زیرا ای  امور صـرفا  بـه تقـوا و پرهیزکـاری بسـتگی دارد. آیت
قوام بـودن نشـانه کمـال و تقـرب الـی اللـه »نویسد:  باره می جوادی آملی درای 

کارهـای مـدیریت و اجرایـی اسـت. ... مسـائ   نیست؛ ... قوام بودن مربوط به
کوشش برای تحصـی  مـال، تـممی  نیازهـای  اجتماعی، شّم اقتصادی، تالش و

گیرد و چـون مسـهول تـممی ، هزینـه مـرد  منزل و اداره زندگی را مرد به عهده می
                                                                                       

 .۴۳. نساء، آیه  9
، 1، جسواطع انلهامفیضی دکنی، ابوالفض  ؛ 58، ص 1، جالتفاسیر ةزبد، کاشانیالّله  فتح. 2

محمد ؛ ۴۳۴، ص۳، جالمیزان؛ عالمه طباطبایی، ۱8، ص ۴، جالبیان مجمع؛ طبرسی، 1۱ص 
 .75، ص۹5، ج مفاتیح الغیب؛ فخر رازی، ۱۱، ص۴، جمحاسن التأویلقاسمی، الدی   جمال

   .۴۳۴، ص۳، جالمیزان. عالمه طباطبایی، 3
 . ۴7۹، ص ۴، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 0
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چنـی  نیسـت کـه از ایـ   است، سرپرستی داخله خانه هم با مرد است. امـا ای 
مزیتی هم به دست آورد و بگوید: م  چون سرپرسـتم، پـس سرپرستی بخواهد 

 1«.افض  هستم؛ بلکه ای  یک کار اجرایی است؛ یک وظیفه است نه فضیلت
پس بر مرد الزم است که از حـق سرپرسـتی خـود سوءاسـتفاده نکنـد و جـز در 
محدوده شرع و در چارچوب حق سرپرستی، که در قـانون اسـالم آمـده، گـامی 

که بـر زن  ای درست و رفتاری عاقالنه زندگی را اداره کند؛ چنان وهبرندارد و با شی
نیز الزم است که با زورگویی و خودسـری، محـیط عـاطفی و محبـت و مـوّدت 
خانواده را برهم نزند و با احترام به حق مرد، از پاشیده شـدن خـانواده جلـوگیری 

 2کند.

 مداری . اخالق3

ای مهم خانواده اسـالمی اسـت. در ه توجه به فضای  اخالقی، یکی از شاخصه
هـای مختلـف روابـط برای جنبـه« معروو»قرآن کریم بیش از بیست بار کلمه 

هـای آن تری  جنبه که چگونگی روابط زن و شوهر از مهم 3خانوادگی به کار رفته
های  ای بیشـتر و در تمـام جنبـه با گسـتره« معروو»است. در بیشتر آیات، کلمه 

آداب و « معروو»ار رفته است. از دیدگاه عالمه طباطبایی روابط خانوادگی به ک
های رفتاری مناسب در یک جامعه است کـه ُعقـال آن را بـه رسـمیت مـیشیوه

شـده و مـمنوس  شناسند یا هر عملی است که افکار عمومی آن را رفتاری شناخته
 0اه  هر اجتماعی سازگار است. دانند و با ذائقهمی

                                                                                       

 .۴۱۱، ص زن در آیینه جالل و جماله جوادی آملی، . عبداللّ 9
 .8۳، ص ۴، ج اخالق در قرآن. محمدتقی مصباح یزدی، 2
 ؛25و  91نسـاء، آیـه  ؛236، 235، 230، 233، 232، 239، 221، 221، 910. بقره، آیـات 3

 . 6و 2آیه  ؛ طالق،92ممتحنه، آیه 
 . 232، ص 2، ج المیزان. عالمه طباطبایی، 0
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گیـری، های زیادی دارد؛ رفـق و ُمـدارا، آسـان نواده جلوهمدار بودن در خا اخالق
جـویی نکـردن، مهرورزی، تبّسم، احترام متقاب ، تحقیر نکردن، تمسخر و عیب

پرخاشــگری نکــردن، صــداقت، صــبر و بردبــاری و گذشــت و تغافــ  ازجملــه 
 مداری است. های بارز اخالق نمونه

قی اسـت. جایگـاه و اخال مداری، حس  خلق یـا خـوش جلوه مهم دیگر اخالق
شـود و های مؤم  محدود نمـیجا است که به انسان خلقی تا بدان ارزش خوش

آورد.  سـن  بـه دسـت مـیمند باشد، ارزشی گـرانهر کس از ای  فضیلت بهره
یابـد و بـه  هـا رشـد میرویـیها و گشادهها و مهربانیخوییخانواده در پرتو نرم
فرمـود:  نق  از رسول گرامی اسالمبه  شود. امام رضاسعادت نزدیک می

تری  شما به م  در روز قیامت کسانی هستند کـه اخـالق نیکـو داشـته نزدیک»
 9«.باشند و با خانواده خود بیشتر مهربانی کنند

ها ریشه در عدم رعایت ها، پرخاشگریهای خانوادگی، طالقبسیاری از درگیری
گـذارد، ها تـمثیر مـیلق بر دلحس  خ ارزش بزرگ دینی و الهی دارد. جذبهای  
دهد. حس  خلق ها را تغییر میآورد و روح و روان انسان ها را به حرکت درمیکوه

 خلقی نشانه ضعف ایمان است. امام بـاقررابطه تنگاتنگی با ایمان دارد و کج
َسُنُهمأ ُخُلقا  »فرمودند:  حأ

َ
ِمِنیَن ِإیَمانا  أ ُمؤأ کَمَل الأ

َ
تـر ز همـه قـویایمان کسی ا ؛ِإن  أ

 2«.است که اخالقش از همه بهتر باشد
 بـا رویـارویی کنـد و می شـیری  خـانواده اعضـای بـرای را خلق، زندگی حس 

رادَ  ِاذا» :فرمـود اسـالم گرامی رسول. سازد می آسان را ها سختی
َ
ـِل  الّلـُه  أ هأ

َ
 ِبأ

ّفَق  َرَزَقُهُم  َخیرا   َبیت   َمِعیَشِة  ِفی الرِّ َن  َو  الأ ُخ  ُحسأ  بـه بخواهـد خداونـد ؛ هرگـاهُلـِق الأ
                                                                                       

 . 31، ص 2، ج عیون اخبار الرضا. شیخ صدوق، 9
 .11، ص 2، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
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 بـه نیکـو اخـالق و کند می آسان آنان بر را زندگی برساند، گذران خیر ای خانواده
: فرمـود پرسـیدند و ایشـان خلق حس  درباره صادق امام از 1«.دهد می آنان

قِ  َو  لَمَ  کَ  ُب یّ ُتَط  َو  اِنَبَ  َج  ُتِلیُن » َخ  یَتلأ
َ
ر   اَک أ

ک ،  مالیم را رفتارت ؛َحَسن   ِبِبشأ
 2.«ک  استقبال رویی گشاده با برادرت از و ساز پاکیزه را کالمت

 یکی را آن اعظم رسول دارد که اهمیت جایی تا همسر به نسبت رویی گشاده 
ةِ  َحق  »اند:  فرموده و دانسته خود همسر بر زن حقوق از

َ
أ َمرأ ِج  لیَع  الأ  د  ُسـیَ  أن َهاَزوأ

َعَتَها َر  َر سُت یَ  َو  َجوأ ها   َلَها َح بِّ َق یُ  َّل  َو  َتَهاَعوأ  را او که است ای  شوهرش بر زن حق ؛َوجأ
 3«.نکند رویی ترش او با و بپوشاند را نگذارد، بدنش گرسنه

 کـه نیسـت سـبب بی کـه یـابیم یدرم رویی گشـاده آسـای معجزه آثـار بررسی با
 آغــاز و 6یالهــ عطیــه اولــی  5عقــ ،  از نیمــی 4ایمــان،  عالمــت رویی گشــاده

 است. شده دانسته 7یکوکارین
 خـود برای و دانست می ها آن از عضوی را خود خانواده، کنار در دستغیب شهید

کـرد،  نمی گیری سـخت خانـه محیط در ایشان. نبود قائ  دیگران از بیش ارزشی
 گویـد: در می بـاره درای  ایشان همسر. بود برکت و خیر سرچشمه وجودش بلکه
 دادیم، هـیچ مـی انجـام کـه کـاری هـر. بودند داده امت اختیار م  به زندگی امور

                                                                                       
 .۴۱۳، ص 7۹، ج بحاراننوار. مجلسی، 9
 .15۴ص  معانی انخبار،. شیخ صدوق، 2
 .15۳، ص ۹55، ج بحاراننوار. عالمه مجلسی، 3

ـه  : »ی. ع  عل 0 ـي َقْلب  ه  َو ُحْزُنُه ف  ي َوْجه  ْشُرُه ف  ُ  ... ب  ، 1، ج الکـافی)شـیخ کلینـی، «. الُمؤم 
 (.11۱ص

ْصـُف اْلَعْقـ   : »عـ  آبائـه . ع  الصادق5 ْشـر  اللنـاس ن  )عالمـه مجلسـی، «. ُحْسـُ  اْلب 
 (.۱5، ص 7۴، جبحاراننوار

ُل الَعطاء  : ».ع  علی 6 ْشر  اَوّ  (.15۳، صو دررالکلم غررالحکمتمیمی آمدی، «. )ُحْسُ  الب 
رَِّک : ». عنه 3 ُل ب 

شُرَك أو   (.۹5۴، ص 1، ج الکافی)شیخ کلینی، «. ب 



   19   سبک زندگی خانواده اسالمیدرآمدی 

 با. است یکی ما هدو و خودشان راه ما راه دانستند می چون گرفتند؛ نمی ایرادی
 و زدنـد می قدم ها بچه با حیاط فراغت، در اوقات در. بودند مهربان خیلی ها بچه

 در ایشـان. دنـدکر می رفتار ها آن با خواست، می دلشان ها نوه و ها بچه که گونه آن
 .کردند می کمک ما خود، به شخصی کارهای بر عالوه هم خانه کارهای

 سـخ  درشـتی آنـان، بـه از یـک هیچ بـا گـاه هیچ که داشت فرزند هشت ایشان
 نکنند؛ ناراحت را مادرشان بود مراقب و گذاشت می احترام ها آن به بلکه نگفت؛

 اتـاق بـه سـرزده گـاه هیچ انایشـ. بـود قائـ  ای ویـژه احترام همسرش برای زیرا
 1کرد. می صدا را آنان و زد می در ابتدا شد، بلکه نمی وارد فرزندانش

 . تربیت دینی 4

های خانواده در سبک زندگی اسـالمی، تربیـت دینـی  تری  شاخص یکی از مهم
های دینی و جاری ساخت  تربیت بر محور دی  در خانواده،  است. توجه به ارزش

 امامکه  ده بودن واقعی است که آثار و برکات فراوانی دارد؛ چنانمعیار زندگی و زن
 جـز ؛ زندگیّل َحیاَة إّّل ِبالّدیِن و ّل َموَت إّّل ِبُجحوِد الیقیِن »: فرمایند می علی

  2.«یقی [ دادن   دست از و] انکار با مرگ، جز نیست، و[ داری دی  و] دی  با
شـخص  »فرماینـد:  ر زنـدگی افـراد میداری د با اشاره به آثار دی  امام صادق

گیرد و خـود را کوچـک  اندیشد و در نتیجه، آرامش، وجود او را فرامی دار می دی 
نیـازی  ورزد، پـس احسـاس بی گراید. قناعت مـی شمارد، پس به فروتنی می می

                                                                                       
. به نق  از اسحاقی سید حسی ، حلیمـه قریـب بلـوک و سـید 8، ص نفس مطمئنه دستغیب، .9

نامـه شـهدای محـراب حضـرات  شهیدان محراب )ویژه»محمدعلی صادقی و علی حائری، 
 :«آیات:د مدنی، دستغیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی

www.pajuhesh.irc.ir/Product/book/show.text/id/1422/book_keyword//occasion//index/1/ind
ex Id/144468 . 

؛ عالمه مجلسی، 1۹۱ص  کشف الیقین، عالمه حّلی، ؛1۱۱، ص ۹ج  ،اإلرشاد. شیخ مفید، 2
 .۳۹8، ص 77، ج بحار األنوار



11    ویژۀ خواهران» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

گزیند؛ پس  کند. به آنچه به او داده شده، خرسند است و گوشه تنهایی را برمی می
شـود. دنیـا را  کند، پـس آزاد می ها را رها می گردد. خواهش نیاز می یاز دوستان ب

افکنـد، پـس  ماَند. حسادت را دور می ها در امان می گذارد، پس از بدی کنار می
ترسد. به آنان تعّدی  ترساند، پس از آنان نمی شود. مردم را نمی دوستی آشکار می

بنـدد، پـس بـه  دل نمی چیـز د ایشان در امان است. به هیچکند، پس از گزن نمی
بینـد، پـس کـارش بـه  یابـد. عافیـت را می رستگاری و کمال فضیلت دست می

 9«.کشد پشیمانی نمی
 بـه خـانواده بنیـان اسـتحکام در داری یـ د اهمیت نیز پژوهشگران تحقیقاتدر 

 بیـان خشنودی احساس و مذهب درباره پژوهشگران برخی. است رسیده اثبات
 پایبنـدی و مذهب دارد و قرار مذهب تمثیر تحت زناشویی خشنودی که اند کرده

 2دهد. کاهشدرصد  پنجاه حدود تا را طالق میزان تواند می آن به

 هایی از تربیت دینی در خانواده  هجلو 

 رفتاری و عقیدتی، اخالقی های آسیب خانواده از . حفظ1

است؛ خداوند  دار تربیت دینیاساس الگوی اسالمی خانواده عهده ازآنجاکه بر 
ِذیَن َءاَمُننواأ ا َأی  یَ »کند: خانواده بیان می در قرآن دستورهایی درباره نگهداری َها ال 

ِلیکُ  اید، خودتان و کسانتان را از  ؛ ای کسانی که ایمان آوردهمأ َنارا  ُقواأ َأنُفَسکمأ َو َأهأ
 3«.هاست حفظ کنید آتشی که سوخت آن، مردم و سن 

اید،  ای کسانی که ایمان آورده»چون ای  آیه نازل شد:  ایندفرم می امام صادق
                                                                                       

 .1۳۱، صتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیثشهری،  محمدی رید محم 9
 .۴5، ص دینداری و رضامندی خانوادگی. مجتبی حیدری، 2
 . 6. تحریم، آیه 3
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، مردی از مسـلمانان نشسـت و گریـه «تان را از آتش، حفظ کنید خود و خانواده
ام  ام نیز بر عهده کرد و گفت: م  از ]حفظ[ خود ناتوانم. اکنون مسهولیت خانواده

  َحسُبَ  »فرمود:  نهاده شد! پیامبر خدا
َ
َتنهاُهم  َو  ا َتأُمُر ِبِه َنفَسَ  َم ن َتأُمَرُهم بِ أ

؛ برای تو همی  کافی است کـه بـه آنچـه خـودت را بـدان ی َعنُه َنفَسَ  َعّما َتنَه 
کنـی، آنـان را  دهی، آنان را نیز فرمان دهی و از آنچه خودت را نهی می فرمان می
 9.«هی کنینیز از آن ن

اش مسهول است   خانوادهدر مقاب مؤم  که 2آیداز ای  آیه و روایات به دست می
 و تعلـیم به خانواده وابسته نگهداری و باید زمینه رشد اخالقی آنان را فراهم کند.

 از خـالی و پـاک محیطـی سـاخت  فـراهم منکر و از نهی و معروو تربیت، امربه
خـانواده،  بنـای سن  نخستی  از ای امر مستلزم برنامه است. ای  آلودگی هرگونه

 تمام باید در و است فرزند تولد لحظه نخستی  سپس دواج، واز مقدمات از یعنی
 شود. تعقیب دقت نهایت با و صحیح ریزی برنامه با مراح 

 . تربیت دینی فرزندان2

 امـا اسـت؛ مـؤثر انسـان تربیـت در عوام  گونـاگونی در سبک زندگی اسالمی
 تری عوامـ ، بـاال ایـ  میـان در خانواده و خانه محیط تمثیر که است آن حقیقت

 و کودکی دوران برای اسالم»فرمایند:  مقام معظم رهبری میکند.  می ایفا را نقش
 و والـدی  هـای آموزش هـا آن از یکـی که کرده تعیی  تربیتی چند عام  نوجوانی
 3«.است خانواده محیط تمثیرات
 را خود اعتقادی و فکری، فرهنگی آینده کودک که است ای مدرسه اولی  خانواده

                                                                                       
؛ عالمـه 11۱، ح ۹51، ص مشـکاة األنـوار طبرسـی، ؛۱1، ص 5، ج الکـافی. شیخ کلینی، 9

 .۱1، ص ۹55، ج بحار األنوارمجلسی، 
 . 213، ص 20، ج تفسیر نمونهرازی، مکارم شیناصر . ر.ک؛ 2
 .1۹/7/۹۴۱5، سازان مجله آینده. مصاحبه با 3



11    ویژۀ خواهران» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

رو در احادیـث کنـد؛ ازایـ  می کـرده، بنـا دریافـت آن از که هایی آموزش پایه بر
هـای فراوانـی دربـاره اهمیـت تربیـت فرزنـدان، سـفارش پیشوایان معصوم

مقدمات و راهکارهای آن بیان شده است. شروع تربیت دینی فرزندان را بایـد در 
نأ  »بـاره فرمـود:  درای  انتخاب همسر جستجو کرد. پیامبر خـدا

ُ
 َاِیّ  ِفـی ُظـرأ

َق  فإّن  َوَلَدَک  َتَضُع  ِنَصاب   ـم قـرار  ؛دّساس   الِعرأ نگاه کـ  فرزنـدت را در کـدام َرح 
 همچنـی  امـام صـادق 2و 9«.دهی؛ چراکه ]رگ و[ ریشه، تمثیرگذار است می
سه چیز بـرای فرزنـد بـر عهـده پـدر اسـت: مـادر خـوب بـرای او »فرماید:  می

 3«.و تالش فراوان در تربیت او نمودن برگزیدن، نام نیک بر او نهادن،
درباره زمان انعقاد نطفه، حم  و بارداری، بعد از تولد، و چگونگی نهادینه کردن 

های فراوانـی از منـابع اسـالمی اسـتخراج  فرهن  دینی در فرزندان دستورالعم 
 اند از: ها عبارت شود که برخی از آن می

 0گفت  اذان و اقامه در گوش کودک؛ـ 
 5و آب فرات؛ ودن کام کودک با تربت امام حسی گشـ 
 6آموزش قرآن.ـ 
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  های خانواده در جامعه معاصر جابجایی ارزش

  *تبریزی نیا پاکعبدالکریم  والمسلمین االسالم حجت

 اشاره

ی منفـی در ها سـنتی به بزرگـان بصـره در مـورد رواج ا نامهدر  امام حسی 
ی الهـی خواسـتار ها ارزشرای حاکم شدن و حمایت آنان را ب جامعه هشدار داد

ُعوُکمأ  َاَنا»شد و چنی  فرمود:  ِه  َو  الّلِه  ِکتاِب  ِالی َادأ ِه َفِاَنّ  ُسَنّ َه  َنِبِیّ  َو  ُامیَتـتأ  َقدأ  الُسَنّ
َعَه  ِاَنّ  ِبدأ ِیَیتأ  َقدأ  الأ خـوانم؛  یفرامم  شما را به کتاب خـدا و سـنت پیـامبرش ؛ُاحأ

 9 .«رفته و بدعت زنده شده است یانازمیج تدر بهسّنت  چراکه
و  هـا ارزشاساسا  برای حفظ اصول یک مکتب آسمانی باید با جابجـا کننـدگان 

ی هـا ارزشمبارزه نمـود و یـک مسـلمان در پاسـداری از  ها بدعتگذاران  یانبن
ـاِس َمـنأ َسـن  »فرموده اسـت:  اسالمی هرگز نباید خسته شود. علی َلـُم الن  اظأ

ِر  َجوأ ِل ُسَنَن الأ َعدأ ی ظالمانه ها سنتی  افراد، کسی است که تر ظالم ؛َوَمحاُسَنَن الأ
 2.«دالنه را از میان برداردی عاها سنترا در جامعه رواج دهد و 

قب   ورسوم آدابی دینی و بازگشت به ها ارزشقرآن کریم همواره درباره استحاله 
                                                                                       

 .استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی *
یخ طبریطبری، . 9  .1۱۱، ص ۳، ج تار
 .1۴۹، ص ۹1، ج ئلمستدرک الوسا. محدث نوری، 2
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ی اسـالمی هـا ارزشی جا بـهی بیگانگـان هـا ارزشاز اسالم و جایگزی  شدن 
ی  آفـت تـر مهمداده است. آخری  کتاب آسمانی، پیروی از بیگانگـان را  هشدار

َهنا»شـمارد:  یمی واالی دینـی ها ارزشبرای ماندگاری  نِذیَن  َینا َأی   ِإن َءاَمُننواأ  ال 
ِذیَن  ُتِطیُعواأ  وکمأ  کَفُرواأ  ال  َقاِبکمأ  َعلی یُرد   اگر! انایم اه  ای ؛َخاسِریَن  َفَتنَقِلُبواأ  َأعأ

 گذشـتگانتانکافرانـه[  یهـا روش و عقایـد] بـه را شـما بریـد، فرمـان کافران از
 9.«شد خواهید زیانکار یجهنت در گردانند، یبازم

ی مسـلمان را تهدیـد هـا خانوادهی اسالمی امروزه نیـز ها ارزشیی جابجاخطر 
ه بـ هـر سـوی مسلمان را هدو گرفته، از ها خانوادهی  آسیب، اعضای ا کند. یم

 آورده است. های آنان هجوم  یشهاندکانون افکار و 

 ها ارزششهادت برای احیای 

در فرازی از سخنان خود به انتقاد شـدید از نقـق قـوانی  الهـی  امام حسی 
ی خویش را اعـالم و بـه نگرانی الهی ها ارزشیی جابجااز  شدت بهپردازد و  می

ِه َن ُعُهوَد َو َقدأ َتَروأ : »نماید اعترا  می عالمان جامعه، َضـُبوَن  الل  ُقوَضة  َفـل َتغأ َمنأ
ـِة َرُسـوِل  َرُعوَن و ِذم  ِض ِذَمِم آباِئکمأ َتقأ ُتمأ ِلَنقأ ُقـوَرة َوانأ  کـه بینیـد یم ؛ شـماَمحأ

 بـرای کـه یدرحال شـوید، ینم نگران هیچ ولی شود، یم شکسته الهی های یمانپ
 و دهید یم سر ناله یتان(ها مسلک هم )و پدرانتان های یمانپ بعضی شدن شکسته

 2.«شوید یخاطر م آشفته
ی الهـی هـا ارزشهدو از قیام عاشـورا را بازگشـت بـه  یدالشهداسحضرت 

 َّل » داند: یم
َ
َن أ َحِق ی ِإلَ  َتَروأ َ ـِب  الأ ـُه ِلیرأ َباِلـِل َّل یَتَنـاَهی َعنأ َمُل ِبـِه َو ِإَلـی الأ َّل یعأ

ِه ُمِحّق  ِمُن ِفی ِلَقاِء َربِّ ُمؤأ ـاِلِمیَن ِإّل  الأ َحیاَة َمَع الظ  َت ِإّل  َسَعاَدة  َو الأ َموأ َری الأ
َ
ی َّل أ ا  َفِإنِّ

                                                                                       
 .۹55و  ۹۳۱ ، آیاتعمران آل. 9
 .1۴8 - 1۴7 ص، صتحف العقولانی، حّر اب  شعبه  .2
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و  شـود و از باطـ  ینمعمـ  )ی الهـی هـا ارزشبینید که به حق و  ینم؛ آیا َبَرما  
 مـؤم گردد در چنی  وضعی شایسته اسـت انسـان  ینمهای غیر الهی نهی  یوهش

حـتم مـ   طور بـهو در راه خدا تقدیم کنـد( ) جان خود را در طبق اخالص نهاده
ی الهی( ها ارزشکنندگان  ی تبدشهادت را جز سعادت و زندگی با ستمکاران )و 

 9.«بینم ینمرا جز درماندگی 
شـناخت و  آن را، باید اصول ارزشـمند ها خانوادهبرای حفظ فرهن  اسالمی در 

 درصـدداند و  م آوردهدر ای  فضای بحرانی جامعه که بیگانگان از هر طرو هجو
 ها خانوادهنابودی آن هستند، تالش کنیم. باید امتیازات فرهن  مترقی اسالم را به 

ی تمدن اسالمی را بـا تشـخیص ارزش از ضـد ارزش و ها و شاخصه بشناسانیم
ضـم  معرفـی  ییم. همچنـی  بـه تبعیـت از قـرآننمـاهنجار از ناهنجـار بیـان 

 ،مــریم حضــرت ،ابــراهیم حضــرت خــانواده ماننــدی برتــر، هــا خانواده
 یــتب اه و  یحیــی حضــرت و شــعیب حضــرت ،موســی حضــرت

شناسـاند،  یم مـدار ارزشی هـا خانوادهالگـوی  عنوان بـهکه خداونـد  یامبرپ
بـه مـواردی مهـم، از جـایگزینی  بیان کنیم. در ایـ  فرصـت آنان را های یژگیو

 .پردازیم یمی اسالمی ها ارزشی جا بهکاذب  یها ارزش

 جای چند فرزندی ی بهفرزند تک

ی جابجـا شـده در هـا ارزشفرزنـدی، از  چنـد یجـا هبی فرزند تکجایگزینی 
که در فرهن  اسالمی به ازدیاد نس   یدرحالی معاصر است؛ ها خانوادهفرهن  

ید فراوانی شده و آثار و برکات آن در زنـدگی دنیـوی و اخـروی تمکو فرزندآوری 
ی مسلمان به تبعیت از قرآن و سنت در تکثیر ها انوادهخبیان شده است. جا دارد 

 نس  و توسعه نیروی انسانی مسلمان، نهایت تالش خود را به عم  آورند.
                                                                                       

 .7۱، ص اللهوف علی قتلی الطفوفاب  طاووس، سید  .9
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 وسـیله و الهـی امـداد را نشـانه فرزنـدان خداوند متعال در قرآن کـریم، داشـت 
ننا ُثم  : »کند معرفی می اقتدار و قدرتمندی کنر  َ  َلکنُم  َرَددأ ناکمأ  َو  َعَلنیِهمأ  الأ نَددأ  َأمأ

وال   نناکمأ  َو  َبننیَن  َو  ِبَأمأ  شـما بـه را آنـان بـر پیـروزی سـپس ؛َنفینرا   َأکَثنَر  َجَعلأ
[ ی]رزم نفرات و کنیم یم تقویت فرزندان و اموال یلهوس به را شما و گردانیم یبازم
 9.«گردانیم یم بیشتر را شما

ی الهـی هـا نعمتر، از طبق ای  آیه کثرت فرزندان و داشت  نیروی انسانی  بیشـت
است که باید ضم  سپاسگزاری، آنان را در مسیر صحیح هدایت و تربیت کـرد. 

مشـکالت   بهانـهبه تبعیت از بیگانگان و به  ها خانوادهمتمسفانه در عصر حاضر، 
به ایـ   عمال  و  اند آوردهی روی فرزند تکی و اجتماعی، به کاهش نس  و اقتصاد

 است.توجهی شده  یبوعده قرآن، 
ُحوا َتَنـاکَ » :فرمایـد یمتشویق امت به فراوانی فرزندان  با اسالم گرامی رسول

ی  َباهِ َتَناَسُلوا َتکُثُروا َفِإنِّ
ُ
ط ِبکُم ی أ قأ ِقیاَمِة َو َلوأ ِبالسِّ َم الأ َمَم یوأ ُ  ایجاد کنید، ؛ ازدواجاْلأ

 روز رد مـ  یراست به پس شود؛ می زیاد یتتانجمع صورت ای  در که ییدنما نس 
 کنم، مـی مباهـات هـا اّمت سـایر به اسالم، اّمت شما یتجمع کثرت به قیامت،

ِفیِر : »نیز فرمود رضا امام 2 .«شما ۀسقط شد فرزندان به حّتی َوَلِد  َتوأ ِلَنَواِئـِب  الأ
ِر  هأ ُُمورِ  َحَواِدِث  َو  الد   و روزگـار های ی( سـختبـا رویـارویی) برای فرزند تکثیر ؛اْلأ

شـود در  یممشـاهده  همچنان کـه 3.«است( ازدواج برکات از)نه زما پیامدهای
شـود؛  یمفرهن  اسالمی تعّدد فرزندان و زیادی نفرات، یـک ارزش محسـوب 

 شده است. رن  کمفراموش یا  ها در خانوادهولی امروزه ای  مسهله 
                                                                                       

 .۱ ، آیهاسراء. ۹
 .۹5۹، ص جامع األخبارشعیری،   الدی  محمد تاج. 2
 .۴7۳، ص 5، ج الکافیشیخ کلینی، . 3



   11  های خانواده در جامعه معاصر جابجایی ارزش

 ی مسکن اسالمیجا بهمسکن غربی 

ینی معمـاری غربـی بـا ، جـایگزهـا خانوادهشـده در  جابجای ها ارزشاز دیگر 
معماری اسالمی اسـت. در معمـاری اسـالمی کـه گذشـتگان مـا بـه آن توجـه 

یـک مسـلمان، بسـتری مناسـب بـرای رشـد فضـای   کردند، خانه مسکونی یم
داری و  اخالقی و کماالت انسـانی ماننـد: عفـاو و حجـاب اسـالمی، مهمـان

حیا و آرامش بود و و مکانی برای برگزاری مجالس مذهبی و نیز کانون  رحم صله
 بودند. آنان به کالم پیشـوای ششـم شـیعیان تر راحتاز هر لحا   ها خانواده

َرَتُه َو ُسـوَء َحاِلـِه »توجه داشتند که:  ِمِن ِفیِهن  َراَحة  َدار  َواِسَعة  ُتَواِری َعوأ ُمؤأ َثَلَثة  ِللأ
اِس  ها و ناموس  دنییناد  وسیعی که خان؛ آسایش مؤم  در سه چیز است: ِمَن الن 

 9.«نوادگی او را از مردم پنهان دارداو را بپوشاند و اسرار خا
خـاطر اسـت؛  از سکون و سکینه به معنای مح  آرامـش و امنیت« مسک »وا ۀ 

اش باشـد.  یزنـدگلذا مسک  هر انسانی باید یکـی از عوامـ  مهـم آرامـش در 
ا و فرهن  اصـی  خـویش ی که انسان نتواند در آن با آرامش کام  از باورها خانه

نماید، اسالمی نیست.  رحم صلهی از میهمانش پذیرایی و راحت بهپاسداری کند، 
ی منازل به همدیگر اشراو دارند و بـا ها پنجرهی بلند که ها برجآیا امروزه در ای  

ها  توان جلوگیری کرد و ساکنان آن یمآلود دیگران  ی هوسها نگاهزحمت زیاد از 
کنند، آرامش خـاطر و  یم وآمد رفتت و آسانسورهای مشترک از راهروهای خلو

در  ی اســالمیهــا ارزشاصــول و رعایــت امنیــت اخالقــی وجــود دارد؟! 
و  ها اتاق بودن قبله روبه. در گذشته موضوعی بسیار اساسی است یساز ساختمان

دسـت، موجـب حفـظ  ی ازای و مسـائلی بهداشـتهای  نبودن سرویس قبله روبه
 .شد یممی ی اسالها ارزش

                                                                                       
 .۹5۱، ص ۹، ج لخصاال، . شیخ صدوق9
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سـاختاری بسـیاری  یهـا ، حجاببرگرفته از فرهن  اسالمی در معماری سّنتی  
سّنتی ایران، دو بخش درونی و بیرونی بود.  یها وجود داشت. در بسیاری از خانه

و قسـمت  گشـت یفـراهم م ها یبـهقسمت بیرونی برای آمدوشد میهمانـان و غر
غربـی و فرهن   هجومپس از  اما ؛درونی، سرای آسایش محارم و اه  خانه بود

ها  یانـدرونی کاذب بر فرهن  اسالمی، گذشته از اینکه وضعیت ها ارزشغلب  
یباسـازی، زهـم بـه بهانـه  ها سـاختماننمای بیرونـی  متمسفانهتجمالتی شده، 

ی تجمالتـی زیـادی دیـده ها خانهکنندۀ فرهن  بیگانه شده است و امروزه  یغتبل
هـای  یژگیویکـی از دیگـر  گری تجم  و اشـرافیکه دوری از  یدرحال شود، یم

 منازل اسالمی است.
 داران پولو جامعه وجود دارد اشراو برخالو افکاری که در حال حاضر در میان 

های  خانـه درباره بیگانه هستند، قرآن الگوهای ترویج یا تقلید درصدد گرا تجم 
کننـد،  ی بنـا میفروشـفخرو آن را بـرای  اشرافی که صاحبانشان به آن نیاز ندارند

ُنوَن » فرموده است: َبُثوَن ی    رِ  ِبُکِل   َأَتبأ  بنا خانه عبث برای کوه های دامنه در یاآ ؛َتعأ
 9.«کنید می

اسـالم، مایـه فخـر و آیـی  تنها در  ، نـهو اشـرافی بلند یها ها و برج ساخت  کاخ
اسـته و آن را با آن بـه مقابلـه برخ شدیدا  ، بلکه اسالم، آید یحساب نم مباهات به

 ادامه آیـه فـوقها دانسته است؛ خداوند متعال در  انسان خواریمایه دنیاپرستی و 
ِخُذوَن  َو »: فرماید یم کمأ  َمَصاِنَ   َتت   استوار یها کاخ وها  قلعه شما ؛ آیاُلُدوَن َتخ َلَعل 
 2«بمانید؟ جاودانه شاید که گیرید یبرم مجل  و

پذیر جامعـه  یبآسـروی ضرورت بـرای اقشـار  ی امروزی که ازها آپارتمانالبته 
                                                                                       

 .۹18، آیه شعراء. 9
 .۹1۱ - ۹18اء، آیات شعر. 2
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ی فخرفروشـیی و گرا تجمـ شود، از ای  قاعده مستثناست؛ زیرا برای  یمساخته 
 ینی در آننشـ آپارتمانساخته نشده اسـت؛ گرچـه بایـد آداب اسـالمی و قـوانی  

 رعایت شود.

 شرعی های یمحر ییجابجا

 در مـرد و زن بـی  یشـرع روابـط نکردن رعایت و اسالمی فرهن  به توجهی یب
اگرچه ؛ هاست ارزشاز دیگر موارد دگرگونی  آزاد، ارتباط جایگزینی وها  خانواده
 یها خانـه و انبـوه مسـکونی یهـا مجتمع در ناگزیرنـدهـا  خانوادهاغلب  امروزه

 شـود؛ خانه در های شرعی یمحر رعایت مانع نباید امر ای  کنند، زندگی کوچک
 پیامـدهای پاافتـاده، یشپ و سـادهظاهر  بـه اتنکـ همـی  نکـردن رعایتبسا  چه

 حـریم فیزیکی، های یمحر یت. رعاباشد داشته مشترک زندگی در یریناپذ جبران
 کـه است مهمی موضوعات از یکدیگر با فرزندان حریم و فرزندان و والدی  بی 
 .است شده بسیاری یدتمک آن بر دینی یها آموزه در
سـخت،  حسابرسـی در دنیـا و رزق، قطع انواده،تزلزل بنیان خ آبرو، رفت  بی  از

 نکـردن اخروی رعایت شوم آثار ازجمله جهّنم، آتش و الهی قهر به شدن گرفتار
 های شرعی در فضای خانواده است. یمحر

همراه با اخـتالط  راحتداشت  ارتباطات آزاد و و  حریم توجهی به رعایت یب آیا 
سو، مراعات  و پیشرفت است و از آنمحرم و نامحرم، دلی  بر تمدن، روشنفکری 

 دلی سـیاه و بـدبینی های شرعی و حفظ مرز میان محرم و نـامحرم، دلیـ  یمحر
ها برای پیشگیری از انحرافـات احتمـالی اسـت؛ هماننـد  خیر، تمام ای  است؟

ایمنـی بـرای راننـده و سرنشـینان خـودرو کـه بـرای  کمربنداجباری بودن بست  
طبـق فرمـان  خـداای  جهت رسول  به ی است.جلوگیری از خطرات احتمال

جاِل »الهی فرمان داد:  فاِس الرِّ ساِء َو انأ فاِس النِّ  ؛ میـان زنـان و مـردانِباِعُدوا َبیَن انأ
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 9 «فاصله ایجاد کنید! نامحرم

 یط خواستگاریو شرا یی آدابجابجا

اسـت.  آنیارهای مع، خواستگاری و ها ارزشو ضد  ها ارزشیی جابجااز موارد 
های مـادی، جـای  یارهای خواستگاری دگرگون شده و مالکمع متمسفانهامروزه 

 شود. یمیارهای اخالقی را گرفته است. در ادامه به چند نمونه اشاره مع

 یارهای اخالقی به مادیمعتبدیل  اول(

ها میدان مبارزه جهت محک مالی طرفی  شـده اسـت و  ای  روزها خواستگاری
یافتـه و  ی تربیتها انسـانپسر و دختر تا چنـد انـدازه  یارهای اخالقی و اینکهمع

: اسـتفرمـوده  خـدا گیرد. رسول ینمقرار  موردتوجه ای هستند، خودساخته
َجَهـا ِلَماِلَهـا َّل » ُجَها ِإّل  ِلَجَماِلَها َلمأ یَر ِفیَها َما یِحب  َو َمـنأ َتَزو  ة  َّل یَتَزو 

َ
َرأ َج امأ  َمنأ َتَزو 

ُجَها  اِت یَتَزو  ََ ُه ِإَلیِه َفَعَلیکمأ ِبـ  بـرای فقـط را زنـی کـس هـر ؛ینالـدِّ ِإّل  َلُه َوکَلُه الل 
 بـرای را زنـی کـه کسـی و! نخواهد رسـید اش خواستهبه  کند انتخاب اش زیبایی
 انتخـاب بـر بـاد شـما بر کند؛ واگذار ثروت آن به را وی خداوند برگزیند، مالش

ها  یسـتگیشا سـایر با مادی امکانات و ثروت یی،یباز البته اگر 2.«یانتد با زنان
 شود. یمدر فرهن  اسالمی ارزش محسوب  قطعا  باشد،  همراه

 های شرعی و قانونی یمحردوم( شکسته شدن 

 کـامال  خواستگاری شرعی و قانونی آدابی دارد که اگر رعایت شود، یک زنـدگی 
ی بایـد در فضـایی اینکه خواسـتگار ازجملهموفق در انتظار زوجی  خواهد بود. 

کریم به آغاز رابطه  قرآن که چنانهای معّی  انجام شود؛  یمحرشرعی حفظ  کامال  

                                                                                       
 .17۱، ص ۹ج ، کشف الخفاء، عجلونی. 9
 .۴۱۱، ص 7، ج تهذیب األحکامطوسی، . شیخ 2
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 های یتدارای صـالحکـه هـر دو  پیـامبردختر شعیب و  حضرت موسی
و  سـتاید یم آنان راکند و رفتار ارزشی  بودند، اشاره میاخالقی و معنوی فراوانی 

هُ »فرماید:  یم نجابت و حیای دختر جوان در مورد َداُهَما فَجاَءتأ شی ِإحأ  َعلنی َتمأ
یاء   ِتحأ ُعوک َأبی ِإن   َقاَلتأ  اسأ ِزیک یدأ َر  ِلیجأ  دو آن از یکـی ؛ پـسَلَننا َسَقیَت  َما َأجأ

: گفـت[ و] آمـد او نـزد داشت، یبرم گام حیا و شرمباحالت  که ی]دختر[ درحال
 9 .«بدهد تو به دادی آب را ما[ یها ]دام اینکه پاداش تا طلبد یم را تو پدرم

کنـد و آداب شـرعی آن را  یمیک جوان مسلمان مراحلی را در خواستگاری طی 
کنــد. دو:  یم خواســتگاری انتخــاب بــرای را دختــری نمایــد؛ اول: یمرعایــت 
 و بـرای گفتگـو را خود نزدیکان از دهد. سوم: یکی یم قرار بررسی و یقموردتحق

چهارم: دربارۀ پـذیرش یـا  فرستد. یم ده دخترخانوا شرایط و ها اطالع از خواسته
بینـد  یمشناخت اولیه و پذیرش، او را  گیرد. پنجم: پس از یم رد وصلت تصمیم

 همسر آینده ششم: آداب دیدن 2یابد. یمباطنی وی اطالع  و ظاهری اوصاو و از
مکرر به همسـر  جواز نگاهازدواج، دیدن وجه و کّفی ،  بر صادقانه و یجد )عزم

و گفتگوهای ضروری قب  از  ها خانوادهنامزد با نظارت  گفتگو با و ه، صحبتآیند
 کند. عقد( را مراعات می

 ها یخواستگارسوم( افراط و تفریط در 

کننـد.  یمرا جابجـا  ها ارزشای  گونه  ی افراطی یا تفریطی بهها خانوادههر یک از 
 به نیستند،  پایبند میاسال دستورات و آداب کنند و به یمکه تفریطی عم   یا عده

                                                                                       
از روابط ارزشمند آن دو جوان که تبدی  به  . در آیات بعدی خداوند متعال15 ، آیهقصص. 9

ْحَد  قاَلْت »گوید:  شود سخ  می ازدواج رسمی می ی اإ  نَّ َخیْر َم   اْسَتَجْرَت اْلَقو  ْرُه إ  ُهَما یَمَبت  اْسَتج 
م  

َ
ا  یُ  اأْل ْن َأْتَمْمَت َعْشر  َجٍج َفإ  ْحَدی اْبَنتی َهَتیْ  َعلی َأن َتْمُجَرنی َثَمنی ح  یُد َأْن ُأنکَحک إ  نی ُأر  َقاَل إ 

ُد  یُد َأْن َأُشقَّ َعَلیک َسَتج  ک َو َما ُأر  ند  ْ  ع  ح  َفم  ل  َ  الصَّ ُه م  ن َشاَء اللَّ  «.یَ  نی إ 
ی دینی، اطالع از اوصـاو ظـاهری و بـاطنی، بـرای هـر دو ها آموزه بر اساسذکر است  یانشا.  2

 طرو مجاز است.
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 نـامزدش به تفـریح و گـردش بـا همراهی َمحرم، بدون دهند می اجازه دخترشان
 رسـول سـّنت انـد بـدون توجـه بـه یافراطبپردازد. گروهی دیگر که متعّصـب و 

 اجازه دخترشان خواستگار به ازدواج از قب تنها  نه مورد خواستگاری، در داخ
 اجـازه زفـاو، شـب تا داماد که دارند می اعالن بلکه دهند، نمی را نامزدش دیدن

 بـه منجر اوقات، بسیاری از در ی نامشروع،رفتارها گونه ی ا .دیدن دختر را ندارد
 ها خانواده اگر. داشت خواهد ناگواری و بد پیامدهای که شود می اخالقی فجایع

د؛ باش پایبند الهی حدود به هستند خود ارزش و کرامت حفظ و جوانان خواهان
ک» :که یراز هِ  ُحُدوُد  ِتلأ َتنُدوها َفال الل  نهِ  ُحنُدوَد  یَتَعند   َمننأ  َو  َتعأ  ُهنُم  َفُأولِئنک الل 

اِلُموَن   حدود از کس هرو  نکنید تجاوز ها آن از است، الهی حدود هااین ؛ پسالظ 
 9 .«ستمگرند کسانی چنی  ای  گمان بی کند، تجاوز الهی مرزهای و

 تکریمی جا به تحقیر بزرگان

 کـهاسـت « در خـانواده بزرگـان تکریم» ارزشمند و پسندیده، یها سنت از یکی
امروزه در اثر هجوم فرهن  بیگانه، مورد غفلت واقـع شـده اسـت. بـر  متمسفانه

 محـدود بـه تکـریم، شایسـتگی و بزرگـی ،اسـالم مکـرم نبـی سیره اساس
قبی  مادر، پدر، معلم، از  احترام قاب  افراد   مصادیق متعددی از و سالمندان نیست

بـه ایـ  . گیرنـد یم قرار یرهدا ای  در و رهبران دینی شهدا، خانواده شهداعالمان، 
عوام  محرومیـت و فقـر  ازجملهیی ارزشی را جابجاای   جهت پیامبر اکرم

قدیُم »کند:  معرفی می  فقـر، عوامـ  از ؛اَم اسِمِه بِ  الواِلَدیِن  َدعَوهُ  َو  الَمشایِخ  َعَلی َالت 
 2.«اسـت نامشـان بـا مـادر و پـدر کـردن صدا و بزرگان جلوی در کردنحرکت 

                                                                                       
 .11۱ ، آیهبقره. 9
آن را   علاز و بعضی است  ایام و شرایط سختی را در آخرالزمان خبر داده  پیامبر اسالم. 2

ُ  َصغیُرُکم َکبیَرُکم َو » فرماید: چنی  می ج    ال یَبجَّ جهت است که  ها ازآن ؛ ای  سختیاهُ بَ أ َسب  الرِّ
 .«دهند شوند و فرزندان بر پدر خویش دشنام می بزرگان تکریم نمی
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را بایـد در تحقیـر  هـا خانوادههای  یگرفتارها و  یتمحرومبرخی از  جهت بدی 
 ها جستجو کرد. ی تکریم آنجا به بزرگان

 حکایت

 در آن حضور داشت، وارد شـد. هـر جـای پیامبر که شد مجلسی به پیرمرد
 بـاز جـایی او برای هم کسی و نیافت نشست  برای جایی کرد، را که نگاه مجلس

، بـاز کـرد پیرمرد برای جا و از جا برخاست و شد ناراحت بسیار. حضرت نکرد
ا لَ : »فرمود آنگاه َحمأ َصِغیَرَنا َو َلمأ یُ یَ  َلمأ  َمنأ یَس ِمن  رأ کَ رأ  که کسی نیستما ؛ از ِبیَرَناَوقِّ

 9 .«ننماید تکریم را مندانسال و نکند مهرورزی خردساالن بر
 که داشته مقرر تو پروردگار و»فرماید:  یمتکریم بزرگان خانواده خداوند راجع به 

 کنار در دو هر یا دو آن از یکی اگر. کنید احسان مادر و پدر با و نپرستید را او جز
 سخ  کریمانهها  آن با و مزن بان ها  آن بر و! مگو «ُاو»ها  آن به رسند پیری به تو

 راهـا  : پروردگـارا! آنبگـو و بگسـتر آنـان بر فروتنی بال مهربانی، سر از و بگوی
 2.«ببخشای پروردند، کودکی در مراپاس آنان که  به

 را قـم»دانـد:  یمراز توفیقاتش را در همی  نکته  العالی( )مدظلـهرهبری معظم مقام
پـدر  خـدمت و مماند کردم، رها را تدریس و تحصی  دوران بهتری  و نمودم رها

 داشـتم، تـوفیقی خـود زنـدگی در بنـده اگر. کردند یم دعا مداوم مرا پدرمکردم. 
 انجـام مـادرم و پـدر بـه که است نیکی و بّر  همان از ناشی که است ای  اعتقادم

 3«ام. داده
 و دانشـمندان، شـهدا جامعـه، رهبـر و در جامعه، امام مؤثرالحقوق، افراد  ذوی 

                                                                                       
 .۴۳، ص ۹، ج اممجموعة ورّ ، ب  ابی فراس اموّر . 9
 .1۳و  1۴ ، آیاتاسراء. 2
 .رهبریدفتر مقام معظم  یرسان پایگاه اطالع. 3
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 3قـرآن، حـامالن 2، بزرگ قوم و فامی ،9مربی استاد، علم،، مقدم ثابت مجاهدان
 مؤثر جامعه در و دارد حّقی فرد یا جامعه گردن به کههرآن کس و  جامعه خادمان

 . احتـرامتکریم قرار گیرد شایسته از بزرگان جامعه بزرگی عنوان بهباید  است، بوده
 دیگـر و الهـی ییـااول وران پیشکسـوت، یشـهپ و کشـاورزان او، خانواده شهید و
روند. کسب توفیقـات در  یماز مصادیق احترام به بزرگان جامعه به شمار  بزرگان

قیامت،  در آسایش خداوند و نهایتا   متقاب ، عّزت در پیش زندگی، دریافت احترام
 .استاز برکات تعظیم بزرگان در خانواده و جامعه 

صالح، پیـروی  نس  ی تربیتجا بهتحوی  نس  ناصالح و دارای بیماری روحی 
جای تممی  نیازهای خـانواده،  خیال بودن به یبی حفظ اعتقادات، جا بهاز دشم  
ی جا بـهو معنویـت، نـادانی  تقـوا ی جا بهبندوباری  یبی محبت، جا بهخشونت 

بیگانگـان و الگوهـای  از یدتقلی خداپرستی، جا بهدانش و عقالنیت، هواپرستی 
 جای لبـاس پسـند بـه ی بیگانهها لباسمی، ی الگوهای اصی  و اسالجا بهغربی 

زیســتی برخــی دیگــر از مــوارد  ی سادهجا بــهیی گرا تجمــ محلــی و اســالمی، 
ی مسـلمان جریـان هـا خانوادهی اسالمی است که امروزه در ها ارزشیی جابجا

                                                                                       
ْمَت  َمْ  : »قال النبی. 9 ْنهُ  َتَعَلّ ْرَت  َحْرفا   م  که چیزی آموختی، بنده او  ی؛ از کسَعْبدا   َلهُ  ص 

 .(1۱1، ص ۹، ج عوالی اللئالیجمهور احسائی،  اب  ابی) .«گشتی
اصـحاب داخـ  اتـاق پیـامبر  .حضرت درب را باز کردند .به صدا درآمد درب خانه پیامبر. 2

بـرای نشسـت   ییعبدالله بجلی که رئیس قبیله بود، آمد و دید کـه جـا ب  پر شد. جریراتاق  ،شدند
 الله اما ای  مکان مناسب رئیس قبیله نبـود. آقـا رسـول ،ها بنشیند در مح  کفش بایدنیست و 

داده و فرمودند: جریر عبا را بگیر و په  ک  و روی آن بنشی . جریـر عبـا را « جریر»عبایشان را به 
نیستم که روی عبـای شـما  ادب یقدر ب م  آن الله رسول یاو به چشمانش مالید و گفت:  گرفت
ذا جـاَئُکم َکـریُم َقـوٍم »اّما مرا اکرام کردی خداوند تو را گرامی بدارد. حضرت فرمودنـد:  ،بنشینم ا 

ُموه؛ زمانی که بزرگ قومی وارد شد او را احترام کنید  .(1۳ص  ،مکارم األخالقطبرسی، ) .«َفَاکر 
اول »خواسـتند شـهدا را دفـ  کننـد فرمودنـد:  وقتـی می ،از جن  احـد پس پیامبر اسالم. 3
 .«ن بودندآرا دف  کنید که قاری قر ییها آن



   11  های خانواده در جامعه معاصر جابجایی ارزش

دوبـاره  ی،خودبـاختگینـده از انحـراو و آدارد. الزم است که برای نجات نسـ  
ها  ینگرانتا  مسیر صحیح فرهن  اصی  اسالمی برگردانیم را به ها خانوادهمحور 

 .یمان رفع شودها دغدغهو 
  





 

 در تربیت فرزندان  سیره امام حسین
  *رضا انصاری علی والمسلمین االسالم حجت

  اشاره

 از ای گور، جلـوه تا گهواره زندگی، از و است بشر نیازهای تری   اساسی از تربیت
و  اهـداو  بـه کـه اسـت صحیح و روشـمند تربیت پرتو در تنها انسان. است آن

 رهگـذر ای  از کند. می فتح را سعادت رفیع کرده، قّله پیدا دست خود های آرمان
های کـالن صـورت  گذاری است که در جوامع، بـرای تربیـت فرزنـدان سـرمایه

سـازان یـک جامعـه صـورت  های موفقیت با تربیـت آینده گیرد؛ زیرا فتح قله می
 . گیرد می

بایـد  رو ی ازااست؛ ثمره حیات فرزند ؛ زیرا استفرزند انسان نتیجه آرزوهای او 
آداب  امگر اینکه فرزند ب شود ای  مهم محقق نمی .آراسته گردد به تربیت صحیح

َّلَدُکمأ »فرمایند:  می . پیامبرشود نیکو تربیت وأ
َ
ِرُموا أ کأ

َ
ِسـُنوا آَداَبُهـمأ   أ حأ

َ
َفـرأ   َو أ ُیغأ

 9.«رزند خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شویدف ؛َلُکم
گـذارد،  برای فرزندان خویش بـه ارث میانسان  ، بهتری  چیزی کهای  بر اساس

                                                                                       
 پژوهشگر.نویسنده و   *
 .۱5، ص ۹5۹ ، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 9
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َث »فرمود:  که علی نه مال و ثروت؛ چنان، ستا تربیت و ادب نیکو   َخیُر َما َور 
ََدُب آلا َناَء اْلأ بأ َ گذارنـد،  یزی که پدران برای فرزندان به میراث می؛ بهتری  چَباُء اْلأ

 9.«ادب است
ممکـ  آنـان های رهبران الهی و رفتـار  انجـام ای  وظیفـه بـدون تـکیه بر دیدگاه

در همه ابعـاد تـربـیتــی، الگوهـایی موفـق  نیست. ما باور داریم که امامان
بهتری  شیوه تربیت فرزندان ها و رفتـارهای تربیتی آنان  و تـکیه بـر دیدگاه اند ه بود

دربـاره تربیـت فرزنـدان را  گفتـار امـام حسـی  در ای  نوشتار سـیره و است.
 .کنیم بررسی می

 سازی  زمینه. 1

 تنها نـه دینی های آموزه یعنی در ؛سازی آن است زمینه، تربیت های روش یکی از
و شـرایط آن های تربیت  شود، بلکه زمینه تربیت فرزندان از لحظه تولد شروع می

زمینـه تربیـت  بایسـته اسـت شـرایط و رو ی ازا .گرددقب  از انعقاد نطفه آغاز می
در اسـالم  بعـد از تولـد نیـز ادامـه یابـد. و شـود فرزند قب  از انعقاد نطفه فراهم

ُکُم   َمـنأ »سفارش شده اسـت هنگـام ازدواج دو رکعـت نمـاز بخـوانیم:  َراَد ِمـنأ
َ
  أ

یَج  ِو زأ ُیَصِلّ   الت  ن  َفلأ َعَتیأ  نمـاز رکعـت دو اول بکنـد ازدواج خواهـد می؛ هر کس  َرکأ
 2.«بخواند

ـیاَن »خطاب به اصحابش فرمود:  امام حسی  ِغشأ َتِنُبوا الأ ِتـی   ِفـی  اجأ یَلـِة ال  الل 
َفَر َفِإن  َمنأ َفَعَل َذِل  ُثم  ُرِزَق َوَلدا  کاَن  یُدوَن ِفیَها الس  حأ ُتِر
َ
شدن بـا بستر  ؛ از همَوّل  أ

اگـر در اثـر آن  همسرانتان در شبی که قصد مسـافرت داریـد بپرهیزیـد؛ )زیـرا(
 3.«بود خواهد )لوچ( احول، فرزندی روزی شود

                                                                                       
 . 55۴۱، ح غرر الحکم و درر الکلم. تمیمی آمدی، 9
 .1۱8، ص ۹55 ، جبحار األنوار عالمه مجلسی،. 2

 .1۱۴. همان، ص3
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بر ای  امر داللت دارد. یکی از پزشکان اروپا آمار جـامعی از  های علمی نیز داده
ر کـرده اسـت. منتشـ را شـود یهـایی کـه در اول سـال مسـیحی منعقـد مـ نطفه

و معلـول محصـول شـب اول  الخلقـه ناقصصد اشـخاص هشتاد در یطورکل به
زیرا در ای  شب مسیحیان عید بزرگی دارند و به عیش و نوش پرداخته  اند؛ نویه ا

کـه مـریق کننـد  یخورنـد و در عیاشـی مبالغـه م مشروب مـی یقدر به و غالبا  
نـد ماننـد توان بیشـتری دارنـد و نمـی یها مشـتر وند. در ای  شب رسـتورانش می

 9.دیگر به مشتریان خود غذای سالم بدهند یها شب

  گذاری نام. 2

زیرا روح کودک از  ؛یکی از حقوق فرزندان بر والدی ، انتخاب نام پسندیده است
رانـد، الفاظی که بر زبان می ی اول بسا چهیرد و گ یآغاز تولد، با نام خودش خو م

یـار دهنـده معیـا بـد، نشـان سوی دیگر انتخاب نـام نیـک از است. خودش نام
، زیرا هر کس مای  است بر فرزندش، زیبـاتری  نـام را است خانواده ها در شارز

که برای او قداست دارد، انتخاب کند و صـاحب آن نـام سـنب  و الگـو و معیـار 
یُتُم  ِإَذا»فرماید:  می . رسول خدااست خانواده در ها ارزش َوَلـَد  َسم  ـدا   الأ  ُمَحم 
کِرُم 

َ
ِسُعوا َو   وهُ َفأ وأ

َ
َمَجـاِلس ِفی َلُه  أ فرزندتان را محمـد نامیدیـد او را  که یهنگام؛  الأ

 2«.اکرام کنید و در مجالس بـرای او جـا بـاز کنیـد و روی بـر او تـرش ننماییـد
هر مقدار عالقه و محبـت انسـان بـه شخصـی بیشـتر باشـد، اشـتیاق همچنی  

اسـت کـه امـام  رو یـ ازا بمانـد؛ بیشتری دارد که همیشه یاد و خاطرات او زنـده
، تا عالوه بر ابراز شدت عالقـه را علی گذاشت برخی فرزندانشاسم  حسی 

 دارد.   ها زنده نگه خود به پدر، نام او را در خاطره
                                                                                       

 .۱5، ص۹، ج کودک. محمدتقی فلسفی، 9
 .۳۳، ص صحیفة اإلمام الرضا. 2
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ینـه قـرار داد و بـه وی دسـتور داد مد فرماندار و کارگزار را حکم ب  معاویه، مروان
. مـروان ایـ  کـار را کـرد. حضـرت امـام ای بپـردازد برای جوانان مدینـه جـایزه

م  نزد مروان رفتم گفت: نام تو چیست؟ گفتم:  که یهنگامفرماید:  می سجاد
الحسی  گفت: نام برادرت چیست؟ گفتم: علی. مروان گفت: چـه خبـر  ب  علی

گـذارد!  است! علی علی؟ به چه جهت پدرت نام کلیه فرزندان خـود را علـی می
د و م  نزد پدرم بازگشتم و جریان را بـرای ایشـان شـرح ای به م  دا سپس جایزه

دادم. پدرم فرمود: وای بر پسر زن کبود چشم دبا) باد! اگر بـرای مـ  صـد پسـر 
 1.متولد شود دوست دارم نام آنان را علی بگذارم

 ؛که انتخاب نام مناسب برای فرزندان نشانه فرهن  والـدی  اسـتگفتنی است  
هاسـت بـه حیطـه و مدگرایی مـدت یچشم وهم شمچاما واقعیت ای  است که 

 کرده است.نیز ورود پیدا فرزندپروری 
امروزه برخی پدران و مادران به جای اندیشیدن به بار ارزشی و تمثیر روانی نام در 

اندیشند و گـاه از اینکـه  آینده و مناسبات زندگی فرزندان، به استثنایی بودن آن می
کننـد. نفـوذ فرهنـ   تفاخر می، شان یافت نشودفرزند همنامدر میان همساالن، 

نیز باعـث شـده تـا  های اخیر ای در سال های تلویزیونی و ماهواره غرب و شبکه
های تلویزیـونی مـورد توجـه مـردم قـرار گرفتـه و  های سریال های شخصیت نام

های کودکان بیندازیم خواهیم دید که بسـیاری  فراوانی پیدا کند. اگر نگاهی به نام
 . ها رن  و لعاب غربی دارند اسماز 

در زیمباوه آفریقا بودم. یک زن و شوهر شیعه بودنـد، رفـتم گوید  آقای قرائتی می
شیعه یـک زن و  ااش بسته بود. مسلمان زیاد بودند، منته مغازه .اینها را پیدا کردم

                                                                                       
 .۹۱، ص ۱، ج الکافیشیخ کلینی، . 9
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شوهر بودند. آدرس گرفتیم و رفتیم او را پیدا کردیم. گفتیم: شما یک زن و شوهر 
هایتان چیست؟ گفت: صادق،  کنید؟ اسم بچه شیعه در یک کشور غریب چه می

امام صـادق و  و کند الله! او در آفریقا اسم امام را زنده می گفتم: بارک .باقر، کاظم
چیزی  شــان را یــک ها اســم بچه گــذارد. متمســفانه بعضــی از شــیعه کــاظم می

گفت: یک تیغـی اسـت در  گوییم: میلیانی یعنی چه؟ گذارند که میلیانی. می می
 9های آفریقا. گذارد، ای  اسم تیغ آفریقا. آفریقا اسم امام صادق را می

 کنیـد؛برای فرزندان خود انتخـاب  را مذهبی کید شده است اسامیماسالم ت در 
 شود. پیامبر خدا آخرت با ای  اسم خوانده می هم در زیرا فرزند هم در دنیا و

َل إن  »فرمود:  یُ َوَلَدُه اإل أَحُدُکم نَحُل یَ  ما َاَوّ ـنأ أَحـُدکُم اسـَم َوَلـِدهِ سُم الَحَسُن َفلأ ؛ َحسِّ
؛ کنـد نـام نیکوسـت نخستی  چیزی که هر یک از شما به فرزندش پیشکش می

: ایشـان فرمـود 2.«شما نامی نیکـو بـر فرزنـد خـویش نهـد از هر کدام بنابرای 
کمأ » َماَءکمأ َفِإن  سأ

َ
ِسُنوا أ َتحأ َعوأ   اسأ َم   َن ُتدأ ِقیاَمِة ُقمأ یا ُفَلَن   ِبَها یوأ ُنوِرک َو  یُفَلن  ِإل بن الأ

های نیکو بر خود نهید؛ زیرا در روز قیامت شما  ؛ نامُفَلن  َّل ُنوَر َل  بن ُقمأ یا ُفَلَن 
نور خود برو،  یسو بهگویند[: فالن پسر فالن! برخیز  زنند ]و می را به نام صدا می

 3«.رخیز که نوری نداریو فالن پسر فالن ب

 اهتمام به آموزش معارف دینی و قرآن  .3

آمـوزش قـرآن در  ؛ به همی  دلی قرآن در تربیت دینی جایگاهی بس عظیم دارد
سـینا نیـز در ایـ  رابطـه گفتـه  . ابـ دارد نوجوانی اهمیت زیادی دوران کودکی و

سـتعداد هرگاه کودک آماده تلقـی  و آمـوزش قـرآن گردیـد، و گوشـش ا»است: 
                                                                                       

1. http://gharaati.ir/show.php?page=darsha&id=2225 
 .۹۴5، ص ۹5۹، ج األنوار بحار. عالمه مجلسی، 2
 .۹۱، ص۱، جیالکاف. شیخ کلینی، 3
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بایـد تعلـیم قـرآن بـه او شـروع شـود و ، مادگی پذیرش آن را پیدا کردآشنیدن و 
 9.«های دینی به او تفهیم گرددحروو الفبا و آگاهی

تا اینکه قب  از  تآموخفرزندان از همان ابتدای کودکی و نوجوانی قرآن را به  باید
ز کودکی عقاید دینی همچنی  باید از آغا .هر چیز روح قرآن در قلبشان نفوذ کند

 برحسـبو احکام قرآن به آنان تلقی  شود، تا بر اساس محبت و عالقه به قرآن و 
رهنمودها و انجام اوامر و پرهیـز از نـواهی آن پـرورش یابنـد و پیوسـته در دوران 
جوانی به اخالق قرآن تمسک جویند.کودکانی که با قرآن ممنوس شـده باشـند از 

های بسیاری دارنـد. خوانـدن قـرآن و درک  کان تفاوتلحا  رفتاری با دیگر کود
 تواند رفتارهای نامطلوب انسان را از بی  ببرد. مفاهیم آن می

نخسـتی  اقـدام خـود را آمـوزش  حس م به فرزندش امادر آموزش  علی
نأ  َو » کند: معارو اسالم بیان می قرآن و

َ
َتِدَئَك  أ لـیِم  َابأ  َو  َجـل   َو  َعـز   الّلـِه  ِکتـاِب  ِبَتعأ

لِم  َشراِیَع  َو  َتأویِلِه  کاِمِه  َو  اّلأسأ ـِرهِ  إلـی ذِلـَك  ِبـَك  ُاجاِوُز  ّل َحراِمِه  َو  َحَلِلِه  َو  أحأ ؛  َ یأ
تو تعلیم دهم و شریعت اسالم و   به تموی  آن را نخست تو را کتاب خدا بیاموزم و

از قرآن  آغاز( به چیزی غیر حرام بر تو آشکار سازم و )در احکام آن را از حالل و
 2.«نپردازم

داد تـا آنجـا کـه بـه نیز به تعلیم قرآن به فرزندان خود اهمیت می امام حسی 
در مدینـه « عبـدالرحمان»شخصی به نام  ن خویش جایزه داد.امعلم قرآن فرزند

به نام جعفر نـزدش آمـوزش  معلم کودکان بود و یکی از فرزندان امام حسی 
ُد لِ »دید. معلم جمله  می َحمأ عاَلِمیَن الأ ِه َربِّ الأ  کـه یهنگامرا به جعفر تعلیم داد. « ل 

                                                                                       
1. www.ravanshena30-islami. 

پنـدهای راجـی قمـی، محمـد ؛ 5۳5، ص۹، ج  مکاتیب األئمـة احمدی میانجی، علی  .2
 .۹۱۴و  ۹۱1، صپدران به فرزندان
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 جعفر ای  جمله را برای پدر قرائت کرد، حضرت، معلم فرزنـدش را فراخوانـد و
پاداش زیاد مورد پرسـش قـرار سبب . وقتی حضرت به به او داد بها گرانای  هدیه

ِه َربِّ ولِد  ِه یِم علِ َت َا بِ ی هَ ِت ی  ِط ی َع اِو َس تُ  ینِّ أ َو »گرفت، در جواب فرمود:  ُد ِلل  َحمأ ی الأ
عاَلِمیَن    9.«است «العالمی  رب الحمدلله» تعلیم با برابر م  هدیه؛ الأ

نیـز از  البته از دیدگاه اسالم، همراه آمـوزش قـرآن، فراگیـری سـخنان ائمـه
ان، تفسـیر کننـده آیـات شای برخوردار است؛ زیرا کالم ارزشمند یاهمیت خاص

مکم  یکدیگرند و یکی بـدون دیگـری  یتب اه رآن و سخنان است. ققرآن 
در دوران کـودکی  «فرزدق» تواند درک عمیق در انسان ایجاد کند. زمانی که نمی

ای  پسـر »رسید، امام از پدرش سؤال کرد:  همراه پدرش به حضور امام علی
دامـه پدر فرزدق در ا .«او فرزند م  است و همام نام دارد»جواب داد: « کیست؟

چنان به او آموختم که مهـارت کامـ  در  شعر و کالم عرب را آن»سخنش گفت: 
 .«.ای  ف  دارد

  ولـی امـام ؛قرار بگیرد آن مرد انتظار داشت که فرزندش مورد تشویق امام
اگر قرآن را به او »دانست فرمود:  که افتخار کودک مسلمان را در فراگیری قرآن می

فرزدق وقتی ای  سخ  امام را شـنید بـه فکـر فـرو  .«وددادی برایش بهتر ب یاد می
در قلبش نشست و ای  سخ  همیشه در خـاطرش مانـد. از  رفت. کالم امام

آن لحظه خودش را مقید کرد تا وقتی قرآن را حفظ نکند آرام ننشـیند. چنـی  نیـز 
 2حفظ نمود. کرد و قرآن را کامال  

مفـاهیم و بـا فرزندانشـان و شـناخت متمسفانه به آشنایی والدی  از امروزه برخی 
هـای  کالسهای فراوانی بـرای  دهند در حالی که هزینه اهمیت نمیمبانی اسالم 

                                                                                       
 .۹55، ص۹ ، ج  البرهان  بحرانی، . سید هشام  9
 .1۹، ص۹5، جالبالغه شرح نهجالحدید،  ی. اب  اب 2
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 . کنند صرو میآموزش زبان، موسیقی و... 
های قاب  قبولی  سازی تربیت دینی فرزندان فعالیت البته برخی والدی  در نهادینه 

شـ  تکلیـف جگرفت  ، های حسنه که امروزه یکی از سنت چنان ؛دهند انجام می
دستورات اسـالم  سازی مفاهیم قرآنی و نهادینه درجش  ای   .برای فرزندان است

بـه سـالروز مکلـف شـدن خـود  تنها نه، طاووس ب ا  سید. ثیرگذار استمبسیار ت
و بـه فکـر  کنـد تری  عیـد یـاد می بزرگ عنوان بهدهد، بلکه از آن روز  اهمیت می

ــرا می ــا جشــنی ب ــد ت ــد خــود ترتیــب دهــد و از آن روز افت ــالغ شــدن فرزن ی ب
 عم  آورد. تجلی  فراوان به ینشدن فراموش

ام  نشـنیده تاکنونم  »کند:  وی در نوشته خود از پدران و مادران، چنی  گالیه می
نشدنی ارزشی قائ  باشد و حق چنـی   کسی برای ای  روز بسیار بزرگ و فراموش

ای غصـه  ی از دسـت رفـت  چنـی  روزی، لحظـهروزی را ادا کرده باشد و یا برا
کنم که حق چنی   خود و فرزندان و دوستانم را سفارش می رو ی ازاخورده باشد. 

  9.«در بزرگ داشت و احترام آن بکوشند و روزی را ادا کنند

 اظهار محبت . 4

را مث  پـاره  ها آنورزند و  ها به فرزندان خود عشق می شکی نیست که همه انسان
 نویسـد: مـی خطاب به فرزندش امام مجتبی علی .ود دوست دارندت  خ

ُت » ِضی  َوَجدأ ن    َبلأ   َبعأ
َ
َصـاَبِنی َو کـأ

َ
َصـاَب  أ

َ
ن  َشـیاا  َلـوأ أ

َ
ی کأ ی َحت  ُت  کلِّ َوَجدأ

ِسی ِر َنفأ مأ
َ
ِنیِنی ِمنأ أ ِرک َما یعأ مأ

َ
َتاِنی َفَعَناِنی ِمنأ أ

َ
َتاک أ

َ
َت َلوأ أ َموأ ی از ئـ؛ تـو را جز الأ

که اگر چیزی به تو ضـرر برسـاند،  ییآنجاخود، بلکه همه وجود خود دیدم تا به 
مث  آن است که به م  زیان رسانده و گویی اگر مرگ به سرا) تو بیاید، بـه سـرا) 

                                                                                       
 .1۱۱و  1۱۳، ص حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، . محمدجواد مروجی طبسی9
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نمایم دربـاره تـو  بنابرای  همان اهتمامی را که در اصالح امور خود می، م  آمده
 9.«دارم

زیـرا کـانون خـانواده،  ؛خانواده شروع شـود طفی ازباید تربیت عاای  اساس  بر
بستری مناسب برای تربیت عاطفی فرزندان است. در ای  کانون پرمهر، فرزندان 

تواند نیازهای  رسند. هیچ مکانی نمی به نحو مطلوبی رشد کرده و به بالندگی می
فرزندان زیرا محبت به  ؛تربیتی فرزندان را همانند خانواده برآورده سازد عاطفی و

امری درونی است که خداوند آن را در دل پدر و مادر به ودیعت نهاده است؛ امـا 
ابراز آن است. چه بسیارند ، و آثار تربیتی در پی دارد است آنچه در ای  میان مهم

 .کننـد والدینی که در برابر فرزندان خود محبت فراوان دارند، امـا آن را ابـراز نمی
 فرد مورد محبت از آن آگاهی یابد.که  شتری داردی بیثیرگذارممحبت وقتی ت

گـاه بـا در  ؛پرداخـت میمحبـت های گوناگون به ابـراز  در قالب امام حسی 
بیـان با بوسیدن آنان و گـاه بـا گاه آغوش گرفت  و به سینه چسبانیدن خردساالن، 

بـودم کـه  علـی ب  گوید: نزد حسـی  عتبه می ب  آمیز. عبیداللهمحبت کلمات
را صدا زد، در آغوش گرفت و  امام سجاد حسی  وارد شد. حسی  ب  علی

به سینه چسبانید، میان دو چشمش را بوسید و سپس فرمود: پدرم به فدایت بـاد، 
  2هستی. چقدر خوشبو و زیبا
ــا جمعــی از مســلمانان در نقطــه روزی پیــامبر اکــرم گــزارد.  ای نمــاز می ب

که آن موقع کودک خردسـالی  آن حضرت به سجده رفت، حسی  که یهنگام
هـی کـرد.  سوار شد و به پاهای خود حرکـت داد و هی بود، در پشت پیغمبر

وقتی پیغمبر خواست سر از سجده بردارد او را گرفت و کنار خود به زمی  گذارد. 
                                                                                       

 . ۱8، ص تحف العقول، حّرانی . اب  شعبه9
 .1۴۳، صعشر یالنّص علی األئمة اإلثن یکفایة األثر ف، ی. خزاز راز2
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 شد تا اینکه نماز به پایان رسید.های دیگر ای  کار تکرار  باز در سجده
شما بـا »ه بود، پس از نماز به حضرت عر  کرد: یهودی که ناظر ای  صحنمرد 

 پیغمبر اکرم. «کنیم کنید که ما هرگز چنی  نمی کودکان خود طوری رفتار می
داشتید، با کودکان خود  اگر شما به خدا و رسول او ایمان می»در جواب فرمودند: 

مهـر و محبـت پیغمبـر اسـالم بـا یـک  .«کردید به عطوفت و مهربانی رفتار می
ثیر قرار داد که از صمیم قلب، آیی  مقدس مک، چنان آن مرد یهودی را تحت تکود

 9.اسالم را پذیرفت
گفتنی است که از افراط و تفریط در محبت به فرزنـدان بایـد پرهیـز نمـود؛ زیـرا 

های  مـانع برخـورد فرزنـدان بـا سـختی، وکتاب حساب یبهای  محبت و نوازش
 رامـام بـاق 2د.آیـ ادثه از پـا در مـیتری  ح کوچکو کودک با  شود زندگی می

بدتری  پدران کسانی هستند که در نیکی و محبت نسبت به فرزنـدان از »فرمود: 
حد مناسب تجاوز کنند و بدتری  فرزندان کسـانی هسـتند کـه در اثـر تقصـیر و 

 3«.کوتاهی در انجام وظایف، عاق پدر شوند

 احترام به فرزند . 5

شایسـتگی مـورد   ای  است که به و جوانانجوانان های طبیعی نو یکی از خواسته
تکریم دیگران قرار گیرند و پدران و مادران در معاشرت و تمام شـهون زنـدگی بـا 

َّلَدکـمأ »فرمـود:  . رسول خـداکنند برخورد ساالن بزرگآنان مانند  أکِرُمـوا أوأ
ِسُنوا أَدَبُهم امـام  0 .«دتربیت کنی؛ فرزندان خود را احترام نمایید و آنان را نیکو َوأحأ

                                                                                       
 .1۱۱، ص۳۴، جبحاراننوار. عالمه مجلسی، 9
 . 755ـ  755، ص 1۴، ج مجموعه آثارمطهری، مرتضی . ر.ک: 2
یخ الیعقوبیاب  یعقوب،  3  .۴15، ص 1، ج تار
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؛ برخـورد و َاجِمـل ُمعاَشـَرَتَ  َمـَع الَصـغیِر َوالَکبیـِر »فرمایـد:  نیـز می رضا
 9.«معاشرت خود را با کوچک و بزرگ زیبا گردان

سـخت ناراحـت و  اگر با نوجوانی رفتار کودکانه شود ،اند فرزندان نیازمند احترام
ران هنوز او را به چشـم کـودک کند که دیگ زیرا احساس می ؛شود می خاطر آزرده

اسـاس  بر 2.کنند نگرند و حاضر نیستند با وی معامله یک انسان بالغ و کام  می
تری  وظیفه والدی  نسبت به فرزندشان آن است که با احترام گذاشت  به  مهمای ، 

مساالن او، همواره شخصیت فردی و اجتماعی او را حفظ کنند و او را در میان ه
 ش خوار نکند.های و همبازی

از جای  ها آنبه احترام پیامبر رفتند. پیامبر نزد  حسی  امام حس  و امامروزی 
همچنـان منتظـر ایسـتاده بـود. سـرانجام  برخاست و به انتظار ایستاد. پیامبر

رفت، بغ  باز کرد، هر دو را بـر دوش خـود سـوار  ها آنبه طرو  رسول اکرم
فرزندان عزیزم، مرکب شما چه خوب »فرمود:  یم که یدرحالنمود و به راه افتاد، 

 3.«مرکبی است و شماها چه سواران خوبی هستید!

 تشویق . 6

، شـده انجامهای تربیتی، تشویق است. تشویق متناسب با فعالیـت  یکی از شیوه
بسـا  انجامـد. چه بـه تقویـت رفتـار میشـود و  میمنجر به ایجاد انگیزه در فـرد 

؛ شـمارند اد خودآگاهی نداشته، خـویش را نـاچیز میفرزندان از ارزش و استعد
کننـد. در کشـف های مثبت فرزنـدان را شناسـایی و  والدی  باید ویژگی رو ی ازا

کیـد شـده اسـت. امـام ماسالم، بر تشویق فرزندان هنگام بروز فضای  اخالقی ت
                                                                                       

 .۴5۳، ص 8، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری، 9
 .۳۴5، ص ۹، ج جوان از نظر عقل و احساسات. محمدتقی فلسفی، 2
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َمـا »فرمود: م  به بیماری مبتال شدم. پدرم بـر بـالینم آمـد و فرمـود:  سجاد
ِه َتشأ  َتِرُح َعَلی ]الل  قأ

َ
نأ َّل أ کوَن ِمم 

َ
نأ أ

َ
َتِهی أ شأ

َ
ُت أ ی ِسَوی َمـا ُیـ َتِهی َفُقلأ ُرُه ِلـی [ َربِّ َدبِّ

َخِلیَل  َراِهیَم الأ َت َضاَهیَت ِإبأ َسنأ حأ
َ
َرِئیُل  َفَقاَل ِلی أ َهـلأ ِمـنأ َحاَجـة   َحیُث َقاَل َلُه َجبأ

َتِرُح  قأ
َ
ی  َعَلی  َفَقاَل َّل أ ـِبی  لأ بَ   َربِّ ـُه   َحسأ ـَم   الل  َوکیـل  َو ِنعأ ای داری؟  چـه خواسـته ؛ الأ

عر  کردم: دوست دارم از کسانی باشم که دربـاره آنچـه خداونـد بـرایم تـدبیر 
کرده، چیزی نپرسم! پدرم در مقاب  ای  جمله به م  آفـری  گفـت و فرمـود: تـو 

پرسید: از ما کمک مانند ابراهیم خلیلی، به هنگام گرفتاری جبرئی  نزدش آمد و 
آمـده از خداونـد سـؤال   خواهی؟ او در جـواب فرمـود: دربـاره آنچـه پـیش می

 9«.کنم. خداوند مرا کافی است و او بهتری  وکی  است نمی
و نقاشی قشـنگی را بـه امـام رفت اقوام امام، پیش ایشان  یها بچهروزی یکی از 

: ای  نقاشـی را خـودت سیدپر و از اوکرد . امام به نقاشی او خوب نگاه داد نشان
: نه، نقاشی را کس دیگری کشیده، م  فقط آن را رن  داد ای؟ بچه جواب کشیده

خیلـی قشـن   آمـد و بـه او گفـت:ام. امام از صداقت بچه خیلی خوششان  زده
 2. دادو یک جعبه مداد رنگی به بچه جایزه  .ای کرده یزیآم رن 

 تربیت عملی . 7

نخسـت های  سـالگیرد. کـودک   وش الگویی شک  میتربیت ابتدایی انسان با ر
در درجـ  اول پـدر و  ـ زندگی خود، هم  کارهایش را از الگوهای پیرامون خـود

در سازمان دادن شخصیت و ، روش الگوییرو  ی ازا؛  کند الگوبرداری می ـ مادر
بـارۀ تمثیرپـذیری فرزنـدان از  در رفتار کودک نقش بنیـادی دارد. امـام کـاظم

ُزُقوَنُهمأ : » فرمایند    میوالدی کمأ َترأ ن 
َ
وَن أ ُهمأ یُظن  ِسُنوا ِإَلیِهمأ َفِإن  حأ

َ
َّلَدکمأ َو أ وأ

َ
وا أ  بـه ؛َبر 

                                                                                       
 .۹۱8، صالدعوات. الراوندی، 9

2. www.migna.ir/vdcj.  
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 را هـا آن رزق شـما پندارنـد یم هـا آننمایید؛ زیـرا  احسان و نیکی خود فرزندان
 9«.دهید می

الـدی  مؤثرتری  عام  در تربیت اخالقـی و دینـی فرزنـدان رفتارهـای درسـت و
بـارزتری  بعـد ، تربیـت بـا رفتـار و عمـ  است. در سیره تربیتی ائمه اطهار

کردنـد.  با دیدن رفتار آنان الگو گرفتـه، عمـ  می تربیت است. فرزندان ائمه
در کـربال بـه  امام حسـی  که یهنگامگوید:  عبدالرحم  خزائی می ب  شعیب

دربـاره آن  سـجادای وجـود داشـت. از امـام  شهادت رسید بر دوشش نشانه
بسیار گریست و فرمود: ای  اثر بارهای غذایی است که  امام سجاد .پرسیدند

 2.برد های تهیدستان می کرد و به خانه پدرم بر دوشش حم  می
امام   ؛ چراکهالگو گرفت مشاهده کرد ورا پیوسته ای  رفتار پدرش  امام سجاد

سـه نـان بـر دوش حمـ  ها کی شـب الحسی  ب  علی، پدرم»فرمود:  باقر
 3.«داد کرد و به مستمندان صدقه می می

 ؛والدی  همواره باید مراقب باشند تا بی  گفتار و عملشان تناقق به وجـود نیایـد
 .زیرا در غیر ای  صورت، اهداو تربیتی آنان محقق نخواهد

 یای که به من  ااتن آ ومن     
 

 خ د دا اه کج ا  چنه هینآ  نا اا    
 

 منناوم  گنناا خ ننی  نن    ا  
 

 خنن د هاننیاخ ل  ا نن  ا بننا اا    
 

 

                                                                                       
 .77، ص7۳ج، ألنوارابحار ه مجلسی، عالم. 9
 .۹۱۹، ص ۳۳، ج همان. 2
 .۹5۴، ص ۳، ج طالب مناقب آل ابی. اب  شهرآشوب، 3





 
  نقش نارضایتی جنسی در اختالفات زناشویی

 *استادیمجید  والمسلمین االسالم حجت 

 ه اشار

تری  و  نهاد جامعه بشـری اسـت کـه زیربنـایی تری  مهمو  تری  خانواده کوچک
ه افـراد جامعـه در خـانواد که آنجا ازدهد.  اولی  نهاد هر اجتماعی را تشکی  می

ای سـالم  یابند، خانواده بیشتری  تمثیر را در جامعه دارد؛ لـذا جامعـه پرورش می
 9هایی سالم برخوردار باشد. است که از خانواده

 بیـت خانواده دارای جایگاه مهمی در اسالم است. طبق آیات و روایات اه 
 اند از: اهداو تشکی  خانواده عبارت

 الف. آرامش روانی همسران 

نأ  یاِتِه آ ِمنأ  َو »
َ
ُفِسُکمأ  ِمنأ  َلُکمأ  َخَلَق  أ نأ

َ
واجا   أ زأ

َ
ُکُنوا أ ة   َبیـَنُکمأ  َجَعَل  َو  ِإَلیها ِلَتسأ  َو  َمـَود 

َمة   م   آلیات   ذِلَ   فی ِإن   َرحأ ُروَن  ِلَقوأ خودتان جنس های او اینکه از  ؛ و از نشانهیَتَفک 
دوستی و رحمـت نهـاد. و میانتان  ها آرام گیرید همسرانی برای شما آفرید تا بدان

 2.«ی استهای اندیشند قطعا  نشانه در ای  )نعمت( برای مردمی که می
                                                                                       

 .سبک زندگی مؤسسهکارشناس ارشد و پژوهشگر   *
 .۹۱5، ص خانواده شناسی جامعه بر ای مقدمهساروخانی، باقر . 9
 .1۹. روم، آیه 2
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 ب. پیدایش مودّت و رحمت بین همسران

معنای ظاهر سـاخت   محبـت اسـت. هرگـاه شخصـی نیـاز طـرو   به« موّدت»
شود تا نیـاز وی را  بیند، نوعی تمثر روحی و نفسانی در او ایجاد می مقابلش را می

گویند. اگر رحمت و مـوّدت بـی  همسـران « رحمت»نماید، به ای  حالت رفع 
هـا عمیـق و  صورت یک کنش و واکنش متقاب  ادامه یابـد، عواطـف میـان آن به

گردانـد و بـه فرزنـدان نیـز سـرایت  شود و بنیان خـانواده را محکـم می بادوام می
 9کند. می

 ج. تأمین نیاز جنسی همسران

تفاوتی دارند. همراه با بلو)، نیاز جنسی در آنان بروز زن و مرد، ساختار جنسی م
سازد. دی  اسالم برای تممی  صحیح ایـ   ها را به یکدیگر متمای  می کند و آن می

نیاز، فقط راهکار ازدواج را مقرر کرده تا ارضای غریز جنسـی در مسـیر سـالمی 
به بررسی  بحث ما در ای  نوشتار است که در ادامه ای  هدو، محور 2روی دهد.

 پردازیم. آن می

 اهمیت رابطه جنسی همسران

است تا از ایـ  طریـق  نهاده ودیعت به متعددی نیازهای  انسان وجود در خداوند
هایش را تممی  کند و  برای رفع نیازهای خود به تالش و کوشش بپردازد، نیازمندی

 3مسیر تکام  را بپیماید.
است. اسالم بـرای تـممی  ایـ  نیـاز، یکی از نیازهای اساسی انسان، نیاز جنسی 

                                                                                       
 .۴۹۹، ص 5ج  ،ها پرسش و پاسخمصباح یزدی، محمدتقی . 9
ُظوَن » .7-5. مؤمنون، آیه 2 ْم حاف  ه  ُفُروج  ذیَ  ُهْم ل  الَّ َعلـی َو الَّ ـْم َأْو مـا مَ   إ  ه  َلَکـْت َأیمـاُنُهْم َأْزواج 

ُهْم َغیُر َمُلومیَ   نَّ َک ُهُم العاُدوَن   َفَم   اْبَتغی َفإ  َک َفُموله   «.َوراَء ذل 
 .88، ص بهداشت روانی با نگرش به منابع اسالمیفر،  ساالریمحمدرضا . 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=23&AID=7
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کنـد تـا عـالوه بـر ارضـای غریـزه جنسـی و  راهکار همسرگزینی را پیشنهاد می
ها را به تعالی برساند. خداوند متعـال در  تولیدمث ، باعث رشد زوجی  شود و آن

زنان شما کشتزار شمایند، پس هر وقت کـه خواسـتید بـه »فرماید:  ای  زمینه می
ید و )با نیت اکتفا به حـالل در مقابـ  حـرام و طلـب فرزنـدی کشتزار خود درآی

 9.«ن پیش فرستید و از خدا پروا کنیدصالح از ای  عم ، ثوابی( برای خودتا
 با هم گر   اتصال ا   دا جان

 

 2ات  ا  غلباان جاهآ دگر مآ 
 

توان اوج آن را در  جویی است که می یکی از ابعاد مهم زندگی انسان، حس لذت
اسالم با دیدی مثبت به رابطه جنسی همسران نگریسته و  3ط جنسی دانست.رواب

در ایــ  زمینــه  پیــامبر اکــرم دهــد. حتــی بــه آن رنــ  عبــادی و معنــوی می
بـه نـزد او  اش مؤمنـهمرد مؤمنی برای نزدیکـی بـا همسـر  که وقتی»: فرمایند می
اه خدا جهـاد و مانند شخصی است که در ر گیرند برمیدو ملک او را در  رود، می
مانند  شود؛ میگناهان او ریخته  ،با همسر خود نزدیکی کرد ازآنکه پسو  کند می

از گناهـان پـاک  ،غسـ  جنابـت از پـس یز و یریخت  برگ درختان در فصـ  پـا
 0«.گردد می

 ها سـختیاز بسـیاری از  ،باشـند خـود رضـایتمندروابط جنسـی  از  اگر زوجی
های زنـدگی  دشـواریاز شـدت  مسـران،رضایت جنسی ه .گذرند می راحتی به

زمینـه را بـرای  ،نبود رابطه جنسـی مناسـب. دکن می تحم  آن را قاب یا  کاهد می
 .سازد به مشکالت بزرگ مهیا می ها آنو تبدی   جزئیدام  زدن به مشکالت 

                                                                                       
هَ ن. »11۴ . بقره، آیه9 ُقوا اللَّ ُکْم َو اتَّ ْنُفس 

َ
ُموا أل  ْهُتْم َو َقدِّ ی ش   . «ساُؤُکْم َحْرثت َلُکْم َفْمُتوا َحْرَثُکْم َأنَّ

 .۴8۱۴، دفتر پنجم، بیت مثنوی معنوی. مولوی، 2
َساء  ». 8، ح ۴1۹، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 3 ْشیاء  ُمَباَضَعُة النِّ

َ
 «.َأَلذ  اأْل

 .۹۱۹، ص 1؛ ج دعائم اإلسالم. اب  حیون، 0

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=223
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 نارضایتی جنسی

 تنها منبع صحیح بـرآورده ازدواج تری  نیازهای انسان است و  نیاز جنسی از قوی
صورت  باشد. اگر نیاز جنسی فرد به هر دلیلی درون خانواده، به شدن ای  نیاز می

شـود و تبعـات نـامطلوبی  درست ارضا نشود، منجر به ناخشـنودی جنسـی می
 9دنبال خواهد داشت. به

به اهمیت رابط  جنسی زوجی ، بهتر است به یکی از موارد مراجعه  بردن یپبرای 
زوجـی کـه بـاوجود تحصـیالت بـاال، مشـکالت و شده به مشاور اشاره کنیم؛ 

اختالفات فراوانی با یکدیگر داشتند، زن درخواست طالق کرده بود. ای  زوج با 
هایشان حاضر به مشاوره شدند. وقتی مشاوره شروع شـد، شـوهر  اصرار خانواده

ریشه بود. معلوم  آورد که همگی بی هایی می گفت، اما خانم بهانه کمتر سخ  می
تواند آن را بـه زبـان بیـاورد. از آقـا  ت طالق، چیز دیگری است و زن نمیبود عل

خواسته شد خانم را تنها بگذارد. آقا که بیرون رفت، مشاور به خانم گفـت: ایـ  
هایی که آوردید، علت اصلی اختالو شما نیست، آنچه را کـه باعـث رنـج  بهانه

اب، خـانم ریشـه اصلی شما شده، بیان کنید. پس از گذشت مدتی سؤال و جـو
در هنگام رابطه جنسی با همسرم، او فقـط بـه فکـر » مشک  را بیان کرد و گفت: 

خودش است، به نیاز جنسی م  توجهی ندارد و فقط به دنبال رفع نیـاز خـودش 
داند. در ایـ  حالـت مـ   های خودش می و م  را وسیله ارضای خواهش است

وقتی مشاور مسهله را « شوم. میکنم و از زندگی با او دلسرد  احساس حقارت می
 2با شوهر مطرح کرد، تعجب کرد و تمسف خورد و کمی خجالت کشید.

کنندگان به مراکز مشاوره است که اگر  ای کوچک از موارد فراوان مراجعه ای  نمونه
                                                                                       

 .۹87، ص رضایت زناشوییپسندیده، عباس . 9
 .۴۹۱-۴۹۳ ص، صفرهنگ خانوادهمظاهری، اکبر  علی. به نق  از: 2
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به آن توجه شود و در ای  زمینه آموزش کافی داده شود، بسـیاری از مشـکالت و 
 سران برطرو خواهد شد.های زناشویی هم ناخرسندی

 پیامدهای نارضایتی جنسی

یکی از اهداو تشکی  خانواده و تثبیـت آن، ارضـای مناسـب نیازهـای جنسـی 
است و هرگونـه اخـتالل در تحقـق آن، فرآینـد ازدواج و خـانواده را بـه مخـاطره 

 اندازد. می
در بحث نیاز جنسی باید به نقش جنسیت در ارضای جنسی همسران توجه کرد. 

ق تحقیقات مردان بـیش از زنـان بـه موضـوع داشـت  مـراودات جنسـی بهـا طب
های زناشـویی و حتـی در مـوارد طـالق،  دهند؛ به همی  دلی  در کشمکش می

بخش نبودن روابـط جنسـی، معمـوال  از سـوی مـردان ابـراز  شکایت از رضایت
که آشفتگی زن زمانی است که احساس کند دیگر محبـوبیتی  درحالی 9گردد، می

 2زد شوهرش ندارد.ن
شـده، اخـتالل در روابـط جنسـی زوجـی  پیامـدهای  با توجه به مطالـب مطرح

 کنیم. ها اشاره می تری  آن . در ادامه به مهمدارد یپنامطلوبی را در 

 اختالل در روابط زوجین 

طور که عامـ  اساسـی پیـدایش خـانواده و زنـدگی مشـترک  غریزه جنسی همان
رو اگر ای  نیاز  ی خانواده نقش بسیار مهمی دارد؛ ازای است، در استمرار و پایدار

کند و بنیان خانواده سـرد  مهم برآورده نشود، در روابط همسران اختالل ایجاد می
توان گفت رابطه جنسی همانند یک فشارسنج  عبارتی می روح خواهد شد. به و بی

                                                                                       
 .۹88، ص شناسی خانواده اسالم و جامعه. به نق  از: حسی  باستان، 9
 .۹8۱، ص همان. 2
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ابطـه صورت که یک رابطـه جنسـی مناسـب، بیـانگر یـک ر ای  کند. به عم  می
 9عاطفی شایسته بی  همسران است.

درصد اختالفات زناشویی، از مشـکالت موجـود  50شده  طبق مطالعات انجام
درصد نیز به عللی با روابط جنسـی  25شود و حدود  در روابط جنسی ناشی می

دست آمـد  انجام داده شد، به زوج 5105در تحقیق دیگری که از  2ارتباط دارد.
داری یـا مسـائ   ائلی نظیر فرزندپروری، مسهولیت خانـههایی که بر سر مس زوج

ــزاع می ــا یکــدیگر ن ــد، در رابطــه جنسی مــالی ب ــری  کنن شــان از رضــایت کمت
 3برخوردارند.

 کاهش سالمتی

سالمت جسمی و روحی روانی اعضای خانواده، یکی از عوام  تحکیم ای  نهاد 
تعـامالت جنسـی مهم است. یکی از وجوه سالمتی در خانواده، رضایتمندی از 

های دیگـر یـک رابطـه تـمثیر  زن و شوهر است. ازآنجاکه رابطه جنسـی از جنبـه
تـوان ادعـا کـرد روابـط جنسـی همسـران،  گذارد. می پذیرد یا بر آن تمثیر می می

گیری میـزان بهبـودی و سـالمت زنـدگی زناشـویی  مقیاس مناسبی برای انـدازه
 0است.
 جسم به سالمت غریزی طرفی ، نیاز یارضا عالوه بر زوجی  سالم جنسی رابطه

است. قرآن کریم ای  مسهله را به  آرامش به ها آن نی  موجب و نماید می کمک نیز
ُفِسُکمأ  ِمنأ  َلُکمأ  َخَلَق  َأنأ  آیاِتهِ  ِمنأ  َو »زیبایی مطرح نموده است:  واجا   َأنأ ُکُنوا َأزأ  ِلَتسأ

َمن    َو  َمَود     َبیَنُکمأ  َجَعَل  َو  ِإَلیها نُروَن  ِلَقنوأ    آلینا    ذِلنَک  فنی ِإن   َرحأ و از  ؛یَتَفک 
                                                                                       

 .۹1، ص بازبینی رواب  همسران، اولسون ال.اچ.دیوید. 9
 .۹۴1، ص هیجان و رضامندی ،. جعفر جدیری2
 .۹1، ص بازبینی رواب  همسران، اولسون ال.اچ.دیوید. 3
 .همان. 0
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ها  های او ای  است که از )نوع( خودتان همسرانی برای شما آفرید تـا بـدان نشانه
و میانتان دوستی و رحمت نهاد. در ایـ  )نعمـت( بـرای مردمـی کـه  آرام گیرید

 9 .«هایی است اندیشند، قطعا  نشانه می
هـای خـاص  با کاهش سـالمتی و پیـدایش بیماری نارضایتی از روابط زناشویی

های قلبی و دردهای مزم  رابطه دارد و بـی  نارضـایتی  همچون سرطان، بیماری
 2ای آشکار برقرار است. زناشویی و اختالل جسمانی و عاطفی نیز رابطه

کند، برخی از  آمیزش جنسی عالوه بر اینکه نیاز جنسی زن و شوهر را برآورده می
روایتـی را از  امـام بـاقر کنرد هارابرطرر ی دهدتنشسکی  میدردها را ت

َجاع  ِفی َجَسِدِه َو »فرماید:  نق  می جدش امیرالمؤمنی  علی وأ
َ
َحِدکمأ أ

َ
ِإَذا کاَن ِبأ

َباِقِر  ِفَراِش. ِقیَل ِللأ َحَراَرُة َفَعَلیِه ِبالأ َنی : َیا َقدأ َ َلَبِت الأ ِه، َما َمعأ َن َرُسوِل الل  ِفَراِش؟ بأ الأ
ِفیِه  ُه یَسکُنُه َو یطأ َساِء؛ َفِإن  یاُن النِّ چون به ت  شما دردهـایی باشـد، بـر  ؛َقاَل: ِ شأ

الله، بستر یعنی  گفته شد: یاب  رسول بستر شوید. به امام پنجم شما باد که هم
 3«.آرام و خاموش کند را (آن )درد چه؟ فرمود: آمیزش با زنان؛ زیرا

هـای  ه زناشویی معموال  افسردگی، اختالالت تغذیـه و بیمارینارضایتی از رابط
جسمانی و روانـی همسـران را در پـی دارد. ناسـازگاری در همسـران عـالوه بـر 

 0تر دارند. تر و خلقی مضطرب افسردگی، رفتاری خصمانه
جهـت اسـت کـه همسـرانی کـه  نقش روابط جنسی در سـالمت روان نیـز ازآن

دیگران از سالمت روانـی و جسـمانی بیشـتری  رضایت جنسی دارند، نسبت به
برخوردارند. از طرفی جسم و روان بر یکدیگر تمثیرگـذار هسـتند؛ روان سـالم و 

                                                                                       
 .1۹. روم، آیه 9
 .۴۱5 ، صشناختی همسرداری از منظر دین با رویکردی روانپناهی، علی احمد . 2
 .15۳، ص ۴، ج الفصول المهمة فی أصول األئمةعاملی،  . شیخ حّر 3
 .۴1، ص هیجان و رضامندیجدیری، جعفر . 0
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رو کامیـابی جنسـی باعـث  شاداب، تمثیر بسزایی در سالمتی جسـم دارد. ازایـ 
بنـابرای  بایـد توجـه داشـت سـالمتی و  9شـود؛ سالمت جسم و روان انسان می

ابط جنسی زوجی  بر سالمت جسمی و روحی روانی همسران رضایتمندی از رو
های روابـط زن و شـوهر اثـر مثبـت دارد و  بسیار تمثیرگذار است و بر دیگر جنبه

دنبال آن، اثرات مطلوبی در جامعـه نیـز  شود و به سبب رشد و تعالی خانواده می
 خواهد گذاشت.

 نفس عزتکاهش 

نفـس باالسـت. ازدواج، نقـش  یکی از عوام  مهم رشد شخصیت انسان، عزت
مهمی در رشد شخصیت انسان دارد. وقتی زن و شوهر همدیگر را دوست داشته 

شـود. یکـی دیگـر از  نفس آنان می ستایند، همی  امر موجب افزایش عزت و می
نفس، ارضای نیازهاسـت. ازدواج، زمینـه مناسـبی را بـرای  عوام  افزایش عزت

 نیـاز صـحیح کنـد. تـممی  جنسی فراهم می ارضای نیازهای روانی، ازجمله نیاز
 2و احساس ارزشمندی را در پی دارد. نفس افزایش عزت جنسی،

 تجّلی و انسانی لطیف عواطف نشانگر خانواده، درون جنسی نیاز صحیح تممی 
 اسـالم گرامـی رسـول. اسـت الهـی رضـایت البتـه مـورد و محبت و عشق

 و گیرند پناه در را او فرشته دو ماید،ن روی خود همسر به مؤم  هرگاه»: فرماید می
 فـار) رابطـه آن از چـون و شـود شـمرده خدا در راه زدن شمشیر چون آنان رابطه
 غسـ  که یهنگام و از او فرو ریزند درختان،  برگ ریزش گناهان، همچون شود،
 3.«شوند شسته گناهان از نماید
 زناشـویی ابطـهر بـه منحصـر یکـدیگر، به همسران جنسی ذکر است نیاز شایان

                                                                                       
 .7۳، ص ورزی آداب عشقاکبر مظاهری،  . علی9
 .۴۱۹ص  شناختی، سبک زندگی: همسرداری از منظر دین با رویکردی روان. علی احمد پناهی، 2
 .۹۱۹، ص 1 ، جدعائم اإلسالم. اب  حیون، 3
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هـر  9.شـود می شـام  را رفتاری و شنیداری دیداری، های بهره همه بلکه نیست،
یک از زن و شوهر وظیفه دارند به نیازهای متنوع یکدیگر پاسخ مناسب دهند. در 

ِج »فرمـود:  روایات نیز به ای  امر اشاره شده است. امام صادق وأ َّل ِ َنـی ِبـالز 
یاَء  شأ

َ
َهیَاـِة َعنأ َثَلَثِة أ ـِتَماَلَة َقلِبَهـا ِبالأ َماُلُه اسأ ِتعأ َجِتِه َو ِهی... اسأ ِفیَما َبیَنُه َو َبیَن َزوأ

ِجَهـا  َجـِة ِفیَمـا َبیَنهـا َو َبـیَن َزوأ وأ ِسَعُتُه َعَلیَها َو َّل ِ َنـی ِبالز  َحَسَنِة ِفی َعیِنَها َو َتوأ الأ
ُمَواِفِق َلَها َعنأ َثَلِث ِخَصال  ... َو الأ  َحَسَنِة َلَها ِفی َعیِنهالأ رابطه میـان زن  در ؛َهیَاِة الأ

و مرد، مرد به سه چیز نیازمند است: ... آراستگی ظاهری در مقاب  دیـدگان زن، 
و زن نیز به سه چیز بی  او و همسر مـوافقش نیـاز  ...آوردن قلب او به دستبرای 

 2 .«شقرابر دیدگان شوهر برای اظهار عدارد: ... ظاهری آراسته در ب

 نارضایتی زناشویی

زناشـویی از عوام  مهم پایداری در ازدواج، رضایت زناشویی است. رضـایت  
وضـعی اسـت کــه در آن زن و شـوهر در بیشـتر مواقــع احسـاس خوشــبختی و 

. رضــایت زناشــویی ابعــاد دارنــدرا از یکــدیگر  خشــنودیرضــایت از ازدواج و 
 ضایت جنسی است.تری  ابعاد آن، ر مختلفی دارد که یکی از مهم

اندازه نیاز جنسی، منجـر بـه احسـاس ناکـامی  جنسـی  موقع و به عدم ارضای به
آورد و خودآگـاه یـا ناخودآگـاه  وجود می شود و بداخالقی و ناسازگاری را به می

رضایت جنسی دهد  نشان می ها پژوهش 3دهد. موّدت و صمیمیت را کاهش می
فعالیت جنسی چنـان در رضـایت . روابط زناشویی استبهبود عام  مؤثری در 

مشـکالت  وجـود نهنشـا توانـد میجنسی رضایت  زناشویی مهم است که عدم
                                                                                       

 .۹57، ص دانش خانواده و جمعیت. جمعی از نویسندگان، 9
 .۴1۴، ص تحف العقولانی، . اب  شعبه حّر 2
 .۹۱۴، ص رضایت زناشوییپسندیده، عباس . 3
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 9.دیگری در ازدواج باشد

 خیانت زناشویی

 رابطه جنسـی  وجود آید،  یکی از انحرافاتی که ممک  است در روابط زناشویی به
ایـ   )خیانت زناشویی( است. عوامـ  مختلفـی در خارج از چارچوب خانواده

سازد، نارضایتی  تری  عاملی که زمینه خیانت را فراهم می خیانت اثرگذارند. مهم
 زناشویی است. اگر فردی از زندگی خود رضـایت نداشـته باشـد، بـه هـر دلیـ 

 ت ( ممک  است دست به خیانت بزند.مانند انتقام گرف)
ر بـه ناکامی جنسی، یکی از دالی  مهم ایجاد حس نارضایتی زناشویی است. اگ

هر دلیلی نیاز جنسی همسر در خانواده برآورده نشود، به نارضایتی جنسی کشیده 
شود. شخص اگر از ایمان کافی برخوردار نباشـد، بـرای بـرآورده شـدن نیـاز  می

 2اش به دنبال منبعی خارج از چارچوب خانواده خواهد بود. جنسی
ای پیشـی  را هـ دلی  انحراو جنسی و خیانت زناشویی برخی امت امام علی

اسـرائی  از پـاکی و  زنـان بنی»داند:  رعایت نکردن ای  امر مهم توسط مردان می
 داری به ناپاکی درآمدند و چیزی جز کاسـتی  همسرانشـان در آمـادگی خویشت 

خواهد کـه  نداشت و زن از تو همان چیزی را می زناشویی(، آنان را به ای  کار وا)
 3.«خواهی تو از او می

زن خیابانی مقیم مراکز بـازپروری سـازمان بهزیسـتی و یـا  903باره درتحقیقی 
                                                                                       

 رضـایت و عمـومی سالمت جنسی، رضایت رابطه» مرتضوی، مهناز و رضا علی بخشایش. 9
 ش، ۹۴88 زمسـتان ،۳( ۹1)ش  ،۴ سال ی،کاربرد روانشناسی فصلنامه ،«زوجین در زناشویی

 .85 ص
 .۹8۱-۹85 ص، صرضایت زناشوییپسندیده، عباس . 2
 .8۹، ص مکارم انخالق. طبرسی، 3
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 گونه هیچ ،درصد ای  زنان در طول زندگی مشترک 2/35خارج آن حاکی است، 
 9.مهر و محبتی را از همسر خود ندیده بودند

ی دینـی، هـا آموزهی مهم سفارش به آمیزش جنسی در ها حکمتاساسا  یکی از 
 مان ماندن از انحرافات جنسـی اسـت. امـام صـادقیی و در اافزا همان عفاو

بـار بـا او  چهـ  روز یک کم دسـتاگر کسی با زنـی ازدواج کنـد و »فرماید:  یم
فتی شود، گنـاهش بـر عهـده ع یبای  زن مرتکب  چنانچهآمیزش نداشته باشد، 

 2.«شوهر است

 رفتارهای نابهنجار

رفتـار نابهنجـاری  شود همسران نسبت به یکـدیگر یکی از مواردی که سبب می
آرام روابـط زن و  داشته باشند، نارضایتی جنسی اسـت. نارضـایتی جنسـی، آرام

های مختلـف،  های جنسی زیاد شود، به بهانـه که دافعه کند. وقتی شوهر سرد می
واکـنش خشـم و  ،پیامدهای نارضـایتی جنسـیشود. از  ها شروع می گیری بهانه

در تحقیقی که بـه همـی  منظـور . استپرخاشگری و عصبانیت در زن و شوهر 
اظهار خشـم بـا عـدم رضـامندی جنسـی و  انجام شده به ای  نتیجه رسیدند که

اختالل در ارضای می  جنسی بر روند  وناسازگاری زناشویی ارتباط نزدیکی دارد 
 3گذارد. میمنفی  تمثیرزندگی زناشویی 

                                                                                       
بررسی نقـش سـالمت جنسـی در خـانواده »محمدحسی  اخوان تقوی  و . سید کاظم فروت 9

 .۴۹، ص «ایرانی
َخَذ َجار  ». 5۴۱ص  ،1، ج صالالخ. شیخ صدوق، 2 ـیَ  یْومـا  ُثـمَّ َم   اتَّ ی ک ِّ َأْرَبع  َها ف  یة  َفَلْم یْمت 

ک َعَلیه   ْزُر َذل  ما  کاَن و   «.َأَتْت ُمَحرَّ

هـای  نقـش سـالمت جنسـی در خانواده»محمدحسی  اخـوان تقـوی،  و . سید کاظم فروت 3
 .۴۹، ص «ایرانی
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 نابسامانی در تربیت فرزندان

بخش  ن همسران، روابط جنسـی سـالم و لـذتیکی از عوام  ایجاد محبت میا
است که در سازگاری میان آنان و تربیت فرزندان نقش مهمی دارد؛ زیـرا یکـی از 
اصول اساسی تربیت فرزند، روابـط صـمیمی میـان والـدی  اسـت؛ چـه اینکـه 

نفس فرزندان و شکوفایی استعداد  صمیمیت و سازگاری میان والدی ، در اعتمادبه
 ان بسیار مؤثر است.ش آنان و شادابی

 دارد؛ ازجملـه یهای زندگی و سستی ارتباط زن و شوهر عل  گوناگون تزلزل پایه
که ممک  است به  بخش است جنسی سالم و لذت کامیابی، محرومیت از ها آن

 یگری زن و شوهر بیانجامد و اثرات نـامطلوبجویی و ناسازگاری و پرخاش بهانه
بـرداری، تمـام رفتارهـا و  همانند دوربـی  فیلمذه  فرزند دارد. بر روی فرزندان 

در کیفیـت رفتارسـازی ایـ  فرآینـد کنـد و  برخوردهای پدر و مادر را ضـبط می
ازجمله »فرموده است:  بسیار مؤثر است. در همی  راستا رسول خدا فرزندان

حقوق فرزند بر پدر ای  است که پدر در اکرام و احترام مادرش )مادر فرزنـد کـه 
و از هرگونه اهانت  ( بکوشد و سرزنده و بانشاط با او برخورد کندستهمسرش ا

 9.«و ناسزاگویی اجتناب ورزد
محیط ام  و آرام خانـه و خـانواده بـر رشـد و تکامـ   بر تمثیر یتحقیقات فراوان

 دست آمـد بهروی جوانان و نوجوانان بزهکار بر . در تحقیقی تمکید داردکودکان 
قدان محبت از عل  مهم بزهکاری در ایـ  گـروه سـنی که ناسازگاری والدی  و ف

درصد جوانان بزهکار از محبـت الزم  31/03است. بر اساس نتایج ای  تحقیق 
 2.اند بودهاعضای خانواده محروم از سوی 

                                                                                       
 .۳8، ص ۱، ج کافیال. شیخ کلینی، 9
برسی نقـش سـالمت جنسـی در خـانواده »تقوی، محمدحسی  اخوان و  . سید کاظم فروت 2

 .۴۹، ص «ایرانی
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 طالق

وجـود  معموال  طالق پس از گذشت یک دوره اختالل در روابط بی  زوجـی  بـه
مقدس ازدواج و فوایـد آن تمکیـد فراوانـی  طور که اسالم بر پیمان همان 9آید. می

دانـد و تمـام کوشـش  دارد، طالق را نیز امری ناپسند و دارای کراهت شـدید می
 2بندد. ها از ای  امر به کار می خود را در جهت پرهیز خانواده

نارضـایتی  ، طالقاصلی پدیدۀ  یکی از دالی  منتشر شده،های  بر اساس گزارش
 از ناشـی هـا طالق درصـد 50 از ایـ  میـان، بـیشدر  3.استهمسران  جنسی

 0است. جنسی اختالالت و مشکالت
بسیاری از روانشناسان معتقدند نبود روابط جنسی مطلوب بی  زوجـی ، اثـرات 
نامطلوبی به دنبال دارد و امکان دارد با هر اختالو کوچکی، تعارضـات زیـادی 

 5ود.بسا منجر به طالق نیز بش وجود آید و چه میانشان به

 

                                                                                       
 .1۴۱، ص شناسی خانواده اسالم و جامعهباستان، حسی  . 9
 .1۳1. همان، ص 2
 .۱5۳۱158، کد خبر: 17/۹/۱۱، باشگاه خبرنگاران جوان. 3
 .1۱ش مجله حورا  ۴، ص «شناسی رواب  زوجین آسیب». هاجرالسادات قاسمی، 0
 .1۹7، ص سیمای خانواده در اسالمندگان، . جمعی از نویس5





 
  های دینی در آموزهرسالت مادری 

 *اکبری راضیه علیدکتر 

 اشاره 

جامعـه را  توانـد میاوست کـه  .جامعه است دهنده پرورشمادر، مربی انسان و 
مادر، با محبتی که نسبت بـه فرزنـد دارد در  سعادت یا شقاوت بکشاند. سوی به

حصر بـه رشـد گمارد. حکمت حّب و عشق مادر، من جهت تربیت او همت می
 9ای برای پرورش عـاطفی روح فرزنـد اسـت؛ جسمی فرزند نیست، بلکه مقدمه

 ها انسـانکـه خـالق  کنند میزنان در راستای همان رسالتی ایفای وظیفه بنابرای  
 خوبی بهآن را  انقالب، حضرت امام خمینی معمار برای آنان قرار داده است و

انبیا آمدند انسـان  ی و همسری است.مادر ،شغ  اصلی زن»تبیی  کرد و فرمود: 
رسـالت »نقـش زن  تـری  رو مهم ای  از 2.«همی  استهم بسازند، شغ  مادرها 

 توسط مادر و در آغوش گرم ،جامعه سازان آیندهابعاد شخصیت  و است «مادری
                                                                                       

 .مدرس دانشگاه و حوزه *
 .۴5-1۱ها، صص  ، یادداشت7، ج مجموعه آثارمطهری، مرتضی . 9
، و مقام معظم رهبـری های مختلف از دیدگاه امام خمینی جایگاه و نقش زن در نظام. 2

 .۹۳8 - ۹۳7صص 
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 .شود می پابرجاو  گیرد میمهر او شک   پر و
همـه در  هـااینکه  شده استکیدهای فراوانی مت مادرانرسالت  راجع به، قرآندر 

و روحی فرزنـد بسـیار مـؤثر اسـت.  جسمیایفای نقش اصلی زن، در پرورش 
آن را بـا ایـ  قداسـت  تواند نمی کسی هیچکه جز زن است هنر و نقشی مادری، 

مقالـه «. مـادران اسـت های گامبهشت زیر » :اسالم رو طبق نظر ؛ ازای کند ایفا
 پردازد می و روایات ی مادران از دیدگاه قرآنها تری  رسالت حاضر به بررسی مهم

 اند از: که عبارت

 سالمت جسمی کودکتوجه به 

فرزنـدان  جسـمی هـای تواناییو رشـد  9قرآن نهاد خانواده را کانونی برای تربیت
، نقـش مـادر را پروری کـودکوظیفـه  ،ثمـربخش یابی سـامانو برای  شناسد می
واِلداُت » کند: میتعیی  گونه  ای  نأ یُ یُ  َوالأ

َ
راَد أ

َ
َلیِن کاِمَلیِن ِلَمنأ أ ّلَدُهن  َحوأ وأ

َ
َن أ ِضعأ ِتم  رأ

س  ِإّّل  ُف َنفأ ُروِف ّل ُتکل  َمعأ َوُتُهن  ِبالأ ُقُهن  َوکسأ ُلوِد َلُه ِرزأ َموأ ضاَعَة َوَعَلی الأ ّل  ُوسَعَهاالر 
ُلود  َلُه ِبَوَلِدهِ  ان فرزندان خود را دو سـال تمـام شـیر مادر؛ ُتَضار  واِلَدة  ِبَوَلِدها َوّل َموأ

، )ای ( برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمی  کنـد و دهند می
)پدر( الزم است خوراک و پوشاک مادر را  شدهکه فرزند برای او متولد  کس آنبر 
موظف به بیش از مقـدار  کس هیچ -بپردازد(  دادن شیرشایسته )در مدت  طور به

نه مادر )به خاطر اختالو با پدر( حق ضرر زدن به کودک  -د نیست توانایی خو
 شـیردهیدوره » :فرماید می صادقامام با توجه به ای  آیه،  2«.را دارد و نه پدر

 3.«ماه است و کمتر از آن، ستم به کودک است ویک بیست

                                                                                       
 .7، ص اخالق اسالمیدات، سامحمدعلی ؛ ۳۱، ص تعلیم و تربیتمطهری، مرتضی . 9
 .1۴۴. بقره، آیه 2
 .۹78، ص ۹5، ج وسائل الشیعهعاملی،  . شیخ حّر 3
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عصاره دریافت  ،و متخصص کودکان در آمریکا پزشک روان دکتر بنیامی  اسپاک
 کنـد: میو میـدانی خـود را چنـی  بـازگو  ای کتابخانـهپژوهش و تحقیق  ها سال

رشد و تربیت طبیعی داشته باشند. برای رسیدن به ای  هـدو  توانند میکودکان »
اسـت: سـاعتی بعـد از تولـد  قرار ازای خالصه  طور بهکه  ام رسیدهم  به نتایجی 

 شـیرتغذیـه بـا  .ا مدتی لمس کندنوزاد، فرزند را در اختیار مادر قرار دهند تا او ر
 9.«مادر باید تشویق شود و تا حد امکان نوزاد، همراه مادر باشد

رو، منظور از رسیدگی به وضع جسمی فرزند، تنها رشد فیزیکی او نیسـت؛  بدی 
چراکه بی  شیر مادر، شیر خشک، شیر گاو یـا شـیر زن  دیگـر بـه لحـا  وجـود 

ر با فرزند که هدو و غایتی تکـوینی و محبت مادری و مالزمت و معاشرت ماد
مادر، معدن محبتی بـرای تربیـت  2هایی دارد. طبیعی در خود نهفته دارد، تفاوت

 فرزند است که ای  محبت در دیگران وجود ندارد.

 تربیت عبادی کودک

حّق فرزندت بر تو ای  اسـت »فرماید:  می رساله حقوق در العابدی  امام زی 
و نیک و بد زندگی و خیر و شرش، وابسته به توست و آگاه  که بدانی او از توست

باشی که در حوزه سرپرستی وی، مسهول ادب و تربیت سالم او هستی و وظیفـه 
هـای الهـی  داری که او را به پروردگارش راهنمـایی کنـی و در اطاعـت از فرمان

دینی  های مادر، تربیت آید یکی از رسالت از ای  عبارت برمی 3«اش نمایی. یاری
ای اسـت از اعمـال عمـدی و  مجموعـه»و عبادی کودک اسـت. تربیـت دینـی 

که آن  نحوی های معتبر یک دی  به افراد دیگر؛ به منظور آموزش گزاره دار، به هدو
                                                                                       

 .5۳۳، ترجمه احمد میرعابدینی، ص تغذیه، تربیت و نگهداری کودک. بنیامی  اسپاک، 9
 .17، ص 7، ج ها مجموعه آثار؛ یادداشتمطهری، مرتضی . 2
 .۳۳5، ص 5، ج دیار عاشقانانصاریان، حسی  . 3
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 9.«ها متعهد و پایبند گردند افراد در عم  و نظر به آن آموزه
ادی است. ای  نوع تری  ابعاد تربیت دینی در دوره کودکی، تربیت عب یکی از مهم

تربیت که شام  پرورش بعد معنوی و ایجاد زمینه ارتباط با خداوند است، بسیار 
است. تربیت عبادی را آموزش عبادات به متربیان  مورد تمکید پیشوایان دینی

طورکلی، تربیـت عبـادی  کنند. بـه تعریف می 2ها و متعهد کردن آنان به انجام آن
و او  ه مادر، کودک را با اعمال و تکالیف عبادی آشناُبعدی از تربیت دینی است ک

 کند. راسخ، به انجام آن مکّلف می یزهانگرا با 
سـازی کـودک جهـت گـرایش بـه  تری  اقـدامات تربیتـی مـادر بـرای آماده مهم

تنها سـبب  عنوان مقدمه نمـاز، نـه زیرا وضو به معنویت، با وضو شیر دادن است؛
گیـرد. ایـ  طهـارت  برمی طهیـر روح را نیـز درهاست، ت تطهیر جسم از آلودگی

شود، تمثیر روانی در روحیه کودک دارد. اگـر  جسم و روح که با وضو حاص  می
دادن کودک با وضو باشد، ای  اقدام باعث آزادسازی روح کودک  مادر هنگام شیر

 3شود. و ایجاد رابطه معنوی او با خدا می
هـای الزم بـرای انجـام  طفولیـت، آمادگیجز  از مسهله شیردهی، باید از دوره  به

 اکـرم نماز، روزه( را در کودکان ایجـاد کـرد؛ چنانچـه پیـامبر) اعمال عبادی
نظیـر همـی   0.«سالگی به فرزندانتان تعلـیم دهیـد نماز را در هفت»فرماید:  می

فرزندانتان را به نمـاز  سالگی از هفت»روایت شده است:  سخ  از امام علی

                                                                                       
 .1۱، ص 1، ج بیت و اهل تربیتی پیامبر ۀسیر  داوودی،محمد . 9
 .۹۹۹. همان، ص 2
 و نوجـوانی کـودکی، هـای دوره در نمـاز به جذب و ترغیب های شیوهفقیهی، نقی  علی.  3

 .۴1، ص جوانی
 .۳5۴۴5، ح ۳۳۹، ص ۹۱، ج کنز العّمال . متقی هندی،0
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سـالگی در تربیـت  کنـد امـام از هفت نق  می مسر امام خمینیه 9.«امر کنید
ها را  سالگی نماز بخواننـد. بچـه ها از هفت بچه»گفتند:  دینی دقت داشتند و می

 2.«ساله شدند، عادت کرده باشند تا وقتی نه وادار به نماز ک 

 تربیت اخالقی کودک

کنده از تو جه به خدا باشد، اگر فضای حاکم بر زندگی کودک، فضای معنوی و آ
کند، انسانی باایمان و بااخالق خواهد بـود؛ زیـرا  کودکی که در آن فضا رشد می

بینـد و تمـام  ای است که کـودک در آن آمـوزش می محیط خانه نخستی  مدرسه
گـذارد. اسـاس  عوام  موجود در آن محیط، بر روح و روان و رفتـار وی اثـر می

توسـط فرزنـد درون خانـه شـک  پذیری و کسـب فضـای  اخالقـی  روحیه دی 
مادر بـودن و اوالد تربیـت کـردن، »فرمود:  امام راح  در ای  زمینه 3گیرد. می

ــت و  بزرگ ــودن اس ــادر ب ــالم، م ــا در ع ــرو کاره ــت. اش ــدمت اس ــری  خ ت
 0.«اوالد تربیت

یعنی اولی  مرتبه  درست بشود؛« انسان»باید از آن  دام  مادرها دامنی است که»
ه است در دام  مادر و برای اینکه عالقه بچه به مادر بیشـتر از تربیت، تربیت بچ

قدری که تحت  کنند. آن ها از مادر بهتر مسائ  را اخذ می همه عالیق هست، بچه
تمثیر مادر هستند، تحت تمثیر پدر نیستند، بچـه محبـت مـادری الزم دارد. ایـ  

مادرها » 5«.کنند شغ ، شغ  انبیاست و انبیا هم آمدند برای اینکه انسان درست
                                                                                       

 .188، ص ۹۱، ج بحار اننوار . عالمه مجلسی،9
 .۹5۳، ص 7، دفتر امام در سنگر نمازالله خمینی،  روح . سید2
 .۹۱۳، ص اخالق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر . 3
 .۳۳۱، ص 7، ج صحیفه امامالله خمینی،  . سید روح0
 .۱۹-۱5 ص، ص8. همان، ج 5
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تواننـد  مسهولیت دارند نسبت به فرزندان خود و نسبت به کشور خود. مادرها می
هایی تربیت کنند که یک کشور را آباد کنند و از انبیـا و آمـال انبیـا حفاظـت  بچه

کنند. مادر، هم باید خودش حافظ باشد و هم نگهبان درست کند. مادر، نگهبان  
کند. منزل مادر، منزل علماست؛ و منزل تربیـت  بیت میها را تر اوالد است و آن

علمی، تربیت دینی و تهذیب اخالق است. مادرها بیشتر مسهول هستند و اشرو 
هستند. شرافت مادری از شرافت پدری بیشتر و تمثیر مـادر در روحیـه اطفـال از 

 9«.تمثیر پدر بیشتر است

 کودک یسالمت روحتوجه به 

 ،شـانرسالتمسـیر انجـام در را پیـامبران  ایفوظـ ری تـ قرآن کریم یکـی از مهم
گـری معرفـی  مربی و ینقـش تربیتـ رسیدگی به اوضـاع روحـی مـردم و ایفـای

مـادران نیـز قـرار دارد و  بـاألخص ،واال بـر عهـده والـدی   ای  وظیفـ 2کند. می
اش در مـوارد متعـددی،  خداوند در آخری  کتاب آسـمانیجهت است که  بدی 

ْأ : »شـود می ویژگـیای  طریق یادآور ای  از  کند و میش ستایمادران را  ِفن َواخأ
َمنِ  َو  حأ لِّ ِمَن الر  ا َلُهَما َجَناَح الذ  َیناِنی َینِغیر  ُهَمنا کَمنا َرب  َحمأ و در  ؛ُقنلأ َرِِّّ ارأ

پروردگـارا!  :برابرشان از روی رحمت و مهربانی فروت  باش! و ]در دعایت[ بگـو
 3.«مورد مهر و رحمت قرار ده ،در کودکی تربیت کردندمرا  آنکه پاس به آنان را 

مادران پرداخته، مواردی است که  تحسی  قاب مواردی که قرآن به نقش  تری  مهم
گذشـته از « تربیـت»آنان نظر داشـته اسـت. انتخـاب عنـوان  گری مربیبه جنبه 

، سـو یکبیانگر آن است که از ، مادر پروری کودک های فعالیتشمول آن بر همه 
                                                                                       

 .55۳، ص 7. همان، ج 9
 .1 . جمعه، آیه2
 .1۳. اسراء، آیه 3
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دارد و از سـوی  تربیتـی تمثیر در سالمت روحی فرزندتمامی اعمال و رفتار مادر 
 .تربیت ستوده و بایسته مادر بوده که چنی  فرزند خداجو پرورده شده است ،دیگر

از دیدگاه اسالم و قرآن اهمیـت بسـیاری دارد و از آغـاز زنـدگی  سالمت روحی
دوران پـیش از تولـد و  ازمـادر  سالتر ای  راستا،. در شودفرزند باید بدان توجه 

 نیـــز دردوران کـــودکی، نوجـــوانی و جـــوانی را شـــود و  ازآن آغـــاز می پـــس
سـالمت روحـی مـادر در  آفرینـی نقش شـروع کنند میبرخی گمان  .گیرد برمی

از زمانی است که طف  تا حدی قادر به تشخیص مصالح و مفاسد امـور  فرزند،
قبـ  از حتـی مادر به دوران بـارداری و  ی تربیتیاثرگذار ،اما از نظر اسالم باشد؛

بسـیار دخیـ   کـودک سـالمتدر  بـارداریو دوران  شود میانعقاد نطفه مربوط 
  9است.

کنـد،  میدر رحم مادر با جسـم و روح او ارتبـاط تنگاتنـ  برقـرار  ها ماهکودک 
 کشد مینیاز به مادر دارد و طول  ،حیات ادام برای رشد و  ها مدتنیز تا  ازآن پس

 حوصـل خود را برطرو کند. تمـام ایـ  امـور صـبر و  نیازهای تنهایی بهتا بتواند 
کمـال پـیش سوی  که خداوند به مادر بخشیده تا فرزندانش به طلبد میسرشاری 

 ،، حکمتی نهفته است تا کـودککودک به مادر در ای  وابستگی و احتیاج . بروند
 2و به کمال برسد. شودبیت او بزرگ ارتباط باشد و تحت تردر پیوسته با مادر 

مـادر از سـالمت  کنار در که دارد را حق ای  گذارد، می دنیا ای  به قدم که طفلی
 کـرد گریـه هرگاه. شود مند بهره مادرانه محبت و مهر از و روحی برخوردار باشد

 یا بدهد و او را در آغوش بکشد تا در گرمای وجود مادر بیارامد جواب او مادر به
 .بنوشد رشی

                                                                                       
 .۱و   1۴، صص ند از نظر اسالمتربیت فرز مظاهری، حسی  . 9
 . ۹۱-۹8، صص ۴، ج زن و خانوادهاللهی،  آیتزهرا . 2
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 او هـای واکنش بـه مناسب پاسخ و شود توجهی کم کودک های درخواست به اگر
 بـه و بـود نخواهـد برخـوردار مطلـوبی شخصـیتی ثبات از آینده در نشود، داده

 وجـود به سبب فرزند کنار در مادر وجود 9.آورد خواهد روی اخالقی ناسازگاری
 بسیار کودک برای احساس ی ا. شود می اطرافیان به نسبت اعتماد احساس آمدن
را  زنـدگی هـای ناکامی و ها شکسـت بتوانـد بهتر تا گردد باعث می و است مفید

 2.کند تحم 
 مناسـبی عـاطفی رابطـ  در محیط خانـه و در بـی  افـراد خـانواده از کودک اگر 

 بپردازد خود پیرامون محیط آموزش به باید که گونه آن تواند نمی نباشد، برخوردار
 در کـه کودکانی است داده نشان تجربه. سازد ظاهر را خود استعدادهای ندبتوا تا

 3.کنند برقرار دیگران با ای صمیمانه رابطه توانند نمی اند، شده بزرگ ها شیرخوارگاه
 زیـرا است؛ ساز سرنوشت دورانی آن، نخست سال دو خصوص به کودک زندگی

 آمـاده شـکلی و رتصو هر پذیرفت  برای و نگرفته شک  هنوز کودک شخصیت
 و بهره ببـرد پذیری انعطاو ویژگی ای  از که است مادری هر وظیفه پس 0است؛

 5.کند اقدام خود شایسته کودک تربیت به
تربیـت  ذکر است که رسالت مادر، منحصر به دوران کودکی نیست، بلکـه شایان

 نه،دوسـتا ارتبـاط ایجـاد و نوجوانی هم بسیار مؤثر است. همدلی در دوران مادر
 و جـرم انحـراو، به جوانان و نوجوانان آوردن روی از جلوگیری برای است راهی

                                                                                       
 . ۹5، ص والدین و مربیان مسئولفرهادیان، رضا . 9
بررسی رابطه همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرسـتانی و اخـتالنت »درویزه، زهرا . 2

، ۴، ش ۹۴81ال اول، زمســتان ، فصــلنامه مطالعـات زنـان، سـ«رفتـاری دختـران شـهر تهـران
 .۴5-۴۴صص

 . همان.3
 . ۹1۱، ص ۹، ج اسالم و تعلیم و تربیتامینی، ابراهیم . 0
 . ۹۱۹، ص هشدارهای تربیتیمظاهری، حسی  . 5
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 و دارد خـود فرزنـدان بـا مسـتقیمی رابطـ  کـه کسـی عنوان بـه مـادر بزهکاری.
 برقـرار خـود فرزنـدان با را دوستانه رابط  ای  تواند می اوست، با خانه سرپرستی

 پاسـخ خود پسر و دختر عاطفی اینیازه به محبت و مهربانی با که مادرانی. کند
 فرزندانشـان در اسـتقالل و نفس اعتمادبـه آمـدن وجـود بـه ساز زمینه دهند، می
 9.شوند می

. انـد آنان شخصـیت و روح دهندۀ شـک  و فرزنـدان الگـوی و سرمشـق مادران
 تربیـت خـود همانند فرزندانی هستند، ازخودبیگانگی بیماری دچار که مادرانی

 تحقیر مورد زن، و دختر که اند یافته پرورش هایی خانواده در که مادرانی. کنند می
 شوند می حقارت عقدۀ دچار نیز ها آن که کنند می تربیت فرزندانی اند، شده واقع

 در رسـد می بلـو) سـ  به دختر وقتی که است ای  حقارت احساس ای  نتیج  و
 و دهـد می بـروز خـود از نامناسـبی حرکـات و رفتـار مخـالف جنس با برخورد
 و بیمــار روح بــر مرهمــی تــا کنــد می عرضــه اجتمــاع در را خــود هــای زیبایی
 بینشـی هـایی خانواده چنـی  در نیـز پسـران باشـد. اش درونی عقده ۀکنند جبران

 ستمکار خود همسران و دیگر زنان به نسبت و کنند می پیدا زن به نسبت نادرست
 2.شوند می

 تربیـت پسـران، و هر یک از دختران که باشند شتهدا به یاد را نکته ای  باید مادران
 در را خاصی نقش آینده در باید دختر و پسر، از هرکدام زیرا طلبند؛ می را متفاوتی
 را که نکاتی و با رعایت شرایط، مرورزمان به بنابرای  کنند؛ ایفا اجتماع و خانواده

 3.بیاموزند ها آن دارند، به نیاز آینده به آن زندگی فرزندان در
                                                                                       

بررسی رابطه همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرسـتانی و اخـتالنت »درویزه، زهرا . 9
 . ۴1-۴۹، صص ۴طالعات زنان، ش ، فصلنامه م«رفتاری دختران شهر تهران

 . 8۹، ص ۹، ج راهنمای پدران و مادرانسادات، محمدعلی . 2
 . ۱، ص آداب رفتار با دخترانحیدری، معصومه . 3
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 یی از تأثیر تربیتی مادرها نمونه

در قرآن کریم، به موارد متعددی اشاره شده است که کودکان و نونهاالن، تربیت  •
انـد.  عبادی را از مادران خود به ارث بـرده و عبـادت را در عمـ  از آنـان آموخته

، از مـادرانی اسـت کـه پـیش از والدت همسر عمران و مـادر مـریم 9«حّنه»
رزندش، با عبادت، توس  و دعا از خداوند فرزنـدی خواسـت و نـذر کـرد کـه ف

گزار بندگان مؤم  باشد و دعـا کـرد:  فرزندش در راه خدا و در عبادتگاه، خدمت
َعِلـیُم » ـِمیُع الأ ـَت الس  نأ

َ
ـ  أ ی إن  لأ ِمنِّ ِنی ُمَحّررا َفَتَقب  ُت َل  ما ِفی َبطأ رأ ََ ی َن ؛ َربِّ ِإنِّ

ا در رحم دارم، برای تو نذر کردم که محّرر ]و آزاد برای خـدمت خداوندا! آنچه ر
وقتـی فرزنـد بـه دنیـا  2.«باشد. آن را از م  بپذیر که تو شنوا و دانایی[ به خانه تو

اش را از  نامیــد و از پروردگــار درخواســت کــرد او و ذریــه آمــد، او را مــریم
یکویی پذیرفت و نهـال را به ن های شیطان نگاه دارد. خداوند نیز مریم وسوسه

 3وجودش را پرورش داد.
نیز تمثیر بسیاری در تربیـت دینـی، عبـادی و اخالقـی  حضرت فاطمه زهرا •

مند شدن  ها را برای بهره فرزندان داشت؛ چنانچه نق  شده است آن حضرت بچه
داشت. همچنی  نق  شده اسـت پـس از  های قدر بیدار نگه می از فضیلت شب

، حضرت حمزه و حفظ نام و یاد رسول خدا منظور بهش، رحلت پدر بزرگوار
، مزار شهدای ُاحـد در بقیـع و را به مسجد پیامبر شهدای احد، حسنی 

در روزهـای پایـانی عمـر  ن حضـرتآبـرد.  مزار حمزه در دامنه کوه ُاحد می
کرد. بدون شـک، تمـام  ها دعا می اش و در حضور فرزندان، برای همسایه گرامی

 0  در تربیت فرزندان تمثیر مستقیم دارد.ای  مسائ
                                                                                       

 .187، ص ۴، ج المیزان. عالمه طباطبایی، 9
 .۴5. آل عمران، آیه 2
 .۴7و  ۴۱. آل عمران، آیات 3
 .۹۴1و  ۹۴۹، صص مکتب اهل بیتحقوق فرزندان در ، طبسی مروجی محمدجواد. 0
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ها  ، از دانشـمندان بـزرگ شـیعه، وقتـی پـس از سـالشیخ مرتضی انصاری •
تحصی  و کوشش، به مقام اجتهاد رسید، مردم به مادر شیخ تبریک گفتند. مـادر 

و همیشه بـا وضـو شـیرش  با زحمتی که م  برای تربیت فرزندم کشیدم»گفت: 
خود شیخ نیز اعتـراو  9«.کردم رسید، تعجب نمی بوت هم میدادم، اگر به مقام ن

هـای فـراوان مـادر بـود کـه مـرا بـه اینجـا  تربیت صـحیح و زحمت»نمود:  می
 2«.رسانید

الله نوری گفتند پسر شـما خیلـی الابـالی اسـت و  روزی به مرحوم شیخ فض  •
ادرش شیر ای  پسر در نجف به دنیا آمد و م»کند. شیخ فرمود:  علیه شما کار می

رو برای او دایه گرفتیم. پـس از مـدتی، متوجـه شـدیم کـه آن زن،  نداشت؛ ازای 
را بـه دل دارد. از همـان  عفت است و کینه حضرت علـی بسیار الابالی و بی

 3«.وقت دریافتیم که سعادتمند شدن ای  پسر، کاری است بسیار مشک 
اشـت  چنـی  فرزنـدی سؤال شد: بـه د الله شیخ جعفر شوشتری از مادر آیت •

بـار هـم او را بـدون  اش، برای یک خوشی؟ گفت: نه! چون در مدت شیردهی دل
شـود، ولـی  وضو شیر ندادم. آرزویم بود که او همچون امـام جعفـر صـادق

 0جعفر شوشتری شد.
 را سقایی مشک سوزن، با بود، ساله هفتدوم  مرحوم عالمه مجلسی که یزمان •

 مـاجرا را بـرای و شـد ناراحـت فهمیـد، را وعموضـ پـدرش وقتـی. کـرد سوراخ
 انـار درون سـوزنی بـود، بـاردار که هنگامی آمد یادش مادر. کرد بازگو همسرش

 انـار   آب ترتیب، بـدی . مکیده اسـت را آن آب از اندکی و کرده فرو همسایه خانه
 مشـک در سوزن سالگی، هفت در عالمه و گذاشت را خود اثر همسایه، غصبی

                                                                                       
 .۴۴1، ص ۹، ج گلشن ابرار. جمعی از پژوهشگران، 9
 .۴۱، ص الگوهای تربیت اجتماعینیا،  کریمیمحمدعلی . 2
 .۳۹. همان، ص 3
 .۳۳5، ص دیار عاشقانانصاریان، حسی  . 0
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 9.کرد فرو سقا
فرماینـد:  درباره مـادر بزرگوارشـان می العالی( )مدظلهای الله خامنه حضرت آیت •
و برایمـان بـه  خوانـد میو مـادرم قـرآن  نشسـتیم میما وقتی بچه بودیم، همـه »

. م  خـودم اولـی  بـار، گفت می هایی در مورد زندگی پیامبران مناسبت، آیه
ضی پیامبران دیگر را و بع ، زندگی حضرت ابراهیمزندگی حضرت موسی

 2.«از مادرم شنیدم

 گیری یجهنت

 کنـد. ازجملـه می تقویـت مـادردوسـتی را در فرزند ، روحیه رماد رسالتتبیی  
توجه به ای  مسـهله اسـت انجام داد،  ای  رسالتدر تقویت  توان میکارهایی که 

ادر مادران در حقیقت، الگوی فرزندان هستند و فرزند بیشـتری  الگـو را از مـ که
دوران بـارداری و شـیردهی مـادر و مسـائ  توجه به مسـائلی از قبیـ   .پذیرد می

و مادران باید بدانند آغاز تربیـت  است مهم مادرهمچنی  تغذیه حالل و مناسب 
بنـابرای  میـزان  و بلکه پیش از تولد کودک است؛از همان دوران طفولیت  ،فرزند

رزند و راهکارهای تربیت معنوی از ف اخالقیتمثیر مادر در تربیت صحیح دینی و 
 نشینی همتمکید بر ، )نماز، روزه و تالوت قرآن کریم( عباداتقبی  نحوه آموزش 

 .است حائز اهمیتبا نیکان و حضور کودکان در محاف  دینی 

                                                                                       
 .۱8، ص تربیت فرزند از نظر اسالممظاهری، حسی  . 9
 www.farsi.khamenei.ir/memory-content?id=26142 :ای ه خامنهاللّ  سایت آیت .2



 
 فرزندآورینسبت به نگرش زنان  شناسی یبآس

 *قاسمیسلمان  والمسلمین االسالم حجت

  اشاره

گیری  رفتاری است که باعـث شـک  اهداوباورها، عواطف و  نگرش، ترکیبی از
و اثـراتش را  شود یء یا رویداد م تمای  نسبتا  پایدار در فرد نسبت به شخص، شی

« مکانیسـم پنهـانی»به عبارتی نگرش،  9سازد. در احساس و رفتار فرد نمایان می
رش افـراد در تـوان بـا مطالعـه نگـ رو می ازای  2کند؛ است که رفتار را هدایت می

 ینی یا مدیریت نمود.ب موضوعات مختلف، رفتار آنان را پیش
امروزه با تغییر و تحوالت به وجود آمده در سبک زندگی، اثرات نـامطلوبی را در 

رغبتی  رغبتی و کم نوع نگاه افراد به موضوعات گوناگون زندگی شاهد هستیم؛ بی
 زنان امروزی به فرزندآوری از آن جمله است.

دهنده جایگاه واالی ای  موضوع  های اسالمی به فرزندآوری، نشان نگاه آموزهنوع 
روشـنی  3در فرهن  اسالمی است. قرآن کریم، فرزندان را زینـت زنـدگی دنیـا،

                                                                                       
 کارشناس ارشد روانشناسی. *
یت رفتار سازمانی. آری  قلی پور، 9  .۹58، ص مدیر
 .۹۱1، ص نگرش و تغییر نگرش. یوسف کریمی، 2
ْنَیا». 3 یَنُة اْلَحَیاة  الد   (.۳۱. )کهف، آیه «اْلَماُل َواْلَبُنوَن ز 
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معرفی کرده است. در  3و وسیله آزمایش 2اسباب غلبه بر دشمنان 9چشم والدی ،
های خوشـبختی  نشـانه و فرزند صالح یکـی از 0اند روایات کودکان، برکت خانه

در روز  کثرت فرزندان مسلمانان مای  مباهات پیامبر اکرمو  5مرد شمرده شده
شـماری نهفتـه اسـت کـه  در ورای ای  توجه حکیمانه، اسـرار بی6قیامت است.

 توجهی به آن، جامعه اسالمی را با معضالتی مواجه خواهد کرد. توجهی یا کم بی
ط و رفتار روزمـره مـردم در سـطح جامعـه و نـوع با نگاهی گذرا به آمارهای مرتب

از جانب مردم و را نگرش افراد خصوصا  زنان جوان به فرزندآوری، غفلتی فراگیر 
سـاز  چنـدان دور، بحران ای نه تواند در آینـده برخی مسهولی  شاهد هستیم که می

 باشد.
 1!دنطقه دارکشور م 26را در بی   3تری  نرخ باروری ، پایی 25با کسب رتبه  ایران

که ر یم اشغالگر قدس بـا  را دارند، درحالی ۹۳۳رتبه  زنان ایرانی در فرزندآوری
 ۹11، آمریکا ۹۹8، فرانسه ۹۹5، ترکیه ۹5۱، برزی  ۱7، آفریقای جنوبی 75رتبه 

 1.گیرند یهای باالتر از ایران قرار م در مکان ۹۴7و انگلیس 
                                                                                       

َنا َهْب َلَنا م  ». 9 َة َأْعُیٍ  َربَّ َنا ُقرَّ ات  یَّ َنا َوُذرِّ  (.7۳. )فرقان، آیه «ْ  َأْزَواج 
کَثَر َنفیرا  ». 2 َمْمواٍل َو َبنیَ  َو َجَعْلناکْم َأ  (.۱. )اسراء، آیه «َو َأْمَدْدناکْم ب 
ْتَنةت ». 3 َما َأْمَواُلُکْم َوَأْواَلُدُکْم ف   (.18)انفال، آیه  «.َأنَّ
 .۳۳۳، ص 15ج  ،کنزالعمال. متقی هندی، 0
ْم ». 5 ه  یُ  ب  ْ  َسَعاَدة  اْلَمْرء  یکوَن َلُه ُوْلدت یْسَتع   (.253، ص 5ج ، الکافی. )شیخ کلینی، «م 
یی َتْکُثُروا َتَناَسُلوا َتَناَکُحوا. 6 ّ

ن  ی َفإ  ُکُم  ُأَباه  َمَم  ب 
ُ
َیاَمة   َیْومَ  اأْل ْقط َلْو  َو  اْلق  الس ّ ابوالقاسم پاینده، . )ب 

 (.۴۱۹، صحهالفصا نهج
آورد. طبق  گویند که هر زن در س  باروری به دنیا می . نرخ باروری به متوسط تعداد نوزادانی می3

 شوند. ای، زنان در س  باروری محسوب می سال هر جامعه ۳۱تا  ۹5المللی، زنان  تعاریف بی 
مهاجرت اکبر محزون، مدیرک  دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و  ، علیسایت وزارت کشور. 1

 www.moi.irاحوال کشور،  سازمان ثبت
 .۹۴5551، کد خبر 5/5/۹۴۱۹، سایت مشرق. 1
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ضام  بقای خانواده و جامعـه شناسی، کمتری  نرخ باروری که  در علم جمعیت
زای هـر زن اسـت کـه از آن بـه )دو و یک ۹/1است،  عنوان نـرخ  دهم( فرزند به ا 

دو فرزنـد  هر پـدر و مـادری در قبالتر، وقتی  برند. به زبان ساده جانشینی نام می
شـوند.  میمحسـوب وجود داشته باشـد، ایـ  دو فرزنـد جانشـی  پـدر و مـادر 

. در ایـ  شـود می  ومیرهای غیرطبیعی در نظر گرفته رگدهم اضافه هم برای م یک
شـناختی،  شود. شواهد و قرائ  جمعیت شرایط، جمعیت طی دو نس  تثبیت می

 9دهه اخیر است. زنان ایرانی در دو ُافت شدید باروری بیانگر

 ها درباره فرزندآوری برخی نظریه

 نظریه تحلیل اقتصادی. 1 

هـا  تـابع رفتـار اقتصـادی آن به فرزنـدآوری راا ه خانوادهبرخی محققان نوع نگاه 
شود کـه  عنوان کاالیی مصرفی در نظر گرفته می دانند. در ای  دیدگاه، فرزند به می

بـه عبـارتی  2تصاحب آن مستلزم َصرو پـول و زمـان از سـوی والـدی  اسـت.
عنوان کـاالیی  والدی ، شادی و لذت پدر و مادر بـودن و رهـایی از تنهـایی را بـه

ها و خطرهـای  کننـد و در ازای آن هزینـه فی در قالب فرزنـدآوری تهیـه میمصر
های  کـه امـروزه هزینـه . بر اساس ای  دیدگاه، ازآنجاییپذیرند یمربوط به آن را م

، اسـت نشـده بینی یشپپیدا و پنهان فرزندآوری و فرزندپروری بسیار زیاد و غالبا  
 دارند. ای از موارد منفی هکارانه و در پار نگاهی مالحظهبه آن والدی  

 نظریه نوگرایی. 2

اجتماعی  ناشی از شهرنشـینی،  ـبر اساس ای  دیدگاه، امروزه تحوالت اقتصادی 
                                                                                       

مطالعـات ، «های جمعیتـی ایـران لـزوم تجدیـدنظر در سیاسـت». محمود مشفق و همکاران، 9
 ش. ۹۴۱۹، 55ش ، ۹۳، س راهبردی زنان

، راهبرد فرهنگ، «نـدآوریخیر در فرزمهای کم فرزندطلبی و ت زمینه»و دیگران،  زاده  رضویندا . 2
 .۱8 – 7۴ش، صص  ۹۴۱۳یزی، پا۴۹ش 
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صنعتی شدن و دیگر َاشـکال مدرنیزاسـیون ماننـد افـزایش سـطح تحصـیالت، 
نگاه ای  ومیر کودکان و اشتغال زنان عام  اصلی  گسترش ارتباطات، کاهش مرگ

موجود به پدیده فرزنـد آوری  نگرشای  بدان معناست که  9ری است.به فرزندآو
 محسوب شود.کامال  طبیعی است و نباید بحران 

 نظریه برابری جنسیتی. 3

در ای  دیدگاه، اعتقاد بر ای  است که جامعه و نهادهای اجتماعی زن را بدون در 
 یهـا نظر گرفت  نقـش همسـری، مـادری، عضـو خـانواده بـودن و دیگـر نقش

بـر مبنـای ایـ  نظریـه و  .گیرنـد یدر نظـر م «فـرد»عنوان یـک  به اش خانوادگی
بـه دسـت دهند مـوقعیتی برابـر بـا مـردان  های فمینیستی، زنان ترجیح می نظریه

 .آوردند
کــه فرزنــدآوری و فرزنــدپروری موقعیــت اجتمــاعی زنــان را بــه خطــر  ازآنجایی

تا جایی که  2گرگونی شده است.اندازد، نوع نگاه زنان نسبت به آن دستخوش د می
 آید. یمبه شمار تهدیدی بالقوه برای موقعیت اجتماعی آنان 

 نظریه انتخاب عقالنی. 4

 افراد در چارچوب باورهایشان برای رسیدن به اهداو شخصـی ،طبق ای  نظریه
کنند که سودش بیشتر از ضـررش اسـت؛ بنـابرای   ای را انتخاب می ، گزینهخود

توجه اقتصادی و اجتماعی برای والـدی   های قاب  دآوری هزینهکه فرزن درصورتی
 روند. یا کمتر به سرا) آن می کنند یبه همراه داشته باشد، از آن خودداری م

عقالنـی  -بر اساس ای  دیدگاه، رفتـار بـاروری ناشـی از یـک رفتـار اقتصـادی 
                                                                                       

، «نقش مردان در تنظیم خانوداه و کنترل باروری در شهر یزد»رضا افشانی و دیگران،  علی . سید 9
 .5۹ – 1۱ش، صص ۹۴8۱، فصلنامه رفاه اجتماعی

مطالعـه  تفاوت هـا و ترجیحـات نسـلی در فرزنـدآوری؛»صفیه عبادی، و  ابراهیم پورمحس  . 2
 .78 – 55ش، صص ۹۴۱5، شناسی ایران نامه انجمن جمعیت، «موردی شهر ساری
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ر باروری نیز معروو است، رفتا «تهوری ارزش کودکان»ای  دیدگاه که به  9است.
ها و  دانـد. زمینـه به نیازهای والـدی  می ییگو را یک تصمیم هدفمند برای پاسخ

ــی، ارزش ــادات شخص ــ   اعتق ــاعی از عوام ــای اجتم ــردی و هنجاره ــای ف ه
شوند که از نیازهـای روانـی، اقتصـادی،  ساز در ای  دیدگاه محسوب می تصمیم

 .گیرد ی  را دربر ماجتماعی گرفته تا افزایش قدرت و وجاهت اجتماعی والدی
هـای دینـی در جامعـه  رسد با توجـه بـه نقـش مـؤثر باورهـا و ارزش به نظر می

تواند نگرش زنان به فرزندآوری را تا حد زیـادی تبیـی   اسالمی، دیدگاهی که می
 ه اخیر، یعنی انتخاب عقالنی است.نماید، دیدگا

م  مرتبط با نگرش زنـان ها و عوا در ادامه با توجه به همی  دیدگاه به تحلی  زمینه
 .پردازیم یبه موضوع فرزند آوری م

 فرزندآوری به زنان نگرش ها و عوامل مؤثر بر زمینه

های تربیتـی،  های باالی زندگی، نگرانی متولیان امر، مشکالت اقتصادی، هزینه
گرایی، توجه افراطی به زیبـایی،  اشتغال و تحصی  زنان، فردگرایی والدی ، تجم 

تغییـر نگـرش زنـان در خصـوص فرزنـدآوری بیـان دالیـ  لی را از سستی و تنب
ها و عوام  مؤثر بر نوع نگاه افراد به  ها، دغدغه توان زمینه کنند. درمجموع می می

فـردی،  ؛را در سـه محـور کلـیـ  خصوصـا  در میـان زنـان جـوان ـفرزندآوری 
 بندی کرد. خانوادگی و اجتماعی سیاسی دسته

 محور اول( فردی

 طلبی والدین شآسای 

یِن »برخی با استناد به روایاتی مانند  یَساَر َحُد الأ
َ
ِعیاِل أ ُة الأ ؛ کمی زن و فرزند یکی ِقل 

                                                                                       
 .5۹، صاجتماعی و تنظیم خانواده -درآمدی بر جمعیت شناسی اقتصادی حسینی، حاتم .  9
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ای  افزایش جمعیت توصـیهدر خصوص کنند دی   ادعا می 9«از دو آسایش است
ندارد؛ غاف  از اینکه، اصالت بخشـیدن بـه رفـاه و آن را مقصـد و هـدو غـایی 

تنها با فرزنـدآوری بلکـه بـا بسـیاری از تکـالیف دینـی نیـز  زندگی قرار دادن، نه
مغایرت دارد. جالب اینکه رنج و سختی تناسب بیشتری با تکالیف دینی دارد. در 

، اگرچـه  2.«هاسـت بهتـری  اعمـال، دشـوارتری  آن»روایتی آمده اسـت:  ثانیـا 
مــانع آســایش و راحتــی اســت؛ آیــا  -کــم یــا زیــاد  -فرزنــدآوری تــا حــدودی 

 اند؟ کام   فرزند در آسایش و راحتی های بی نوادهخا
خداوند متعال در بیست و سومی  آیه سوره بلد، خلقت انسان را در رنج و سختی 

تعبیر خلقـت انسـان »فرماید:  در تفسیر ای  آیه می عالمه طباطبایی 3داند. می
بـر فهماند رنج و مشقت از هر سـو و در تمـامی شـهون حیـات  در َکَبد به ما می

انسان احاطه دارد و ای  معنا بر هیچ خردمندی پوشیده نیست که انسان در پی به 
خواهد خالص از هر نقمـت و  آید، مگر آنکه می دست آوردن هیچ نعمتی برنمی

دردسر باشد، ولی هیچ نعمتی نیست مگـر آمیختـه بـا نامالیمـات و مقـرون بـا 
 0.«های اندوه جرعه

 دغدغه صالحیت پدر و مادر

ای مسـهوالنه و بجاسـت. خودسـازی  گی برای پدر یا مادر شدن، دغدغهشایست
روحی و روانی در حد دوری از صفات زشت و باال بـردن آسـتانه تحمـ  بـرای 

های زنـدگی مشـترک و همچنـی  خودسـازی اقتصـادی  شدن با سختیرو  روبه

                                                                                       
در روایت، آسایش دوم، کار کردن بیشتر  .۳۹۱ ص ،۳، ج من ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 9

 معرفی شده است.
ْعَمال  َأْحَمُزَهاَأفْ ». 2

َ
 (.۹۱۹، ص ۱7، ج بحاراننوار. )«َضُ  اأْل

 .۳. بلد، آیه 3
 .۳8۱، ص 15، ج المیزانطباطبایی، عالمه . 0
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ی و ذیـ  مـادر هنگـام بـاردارتغنیـز  و اینکه نطفه داشت  مال تا منظور پاک نگه به
 امـام جعفـر صـادق 9ای ضروری است. از مال حرام نباشد، مسهله شیردهی

یِة کَ »فرماید:  می رِّ  َ ُن ِفی ال َحَراِم ُیَبیِّ ُب الأ ؛ مال حـرام، خـود را در فرزنـد نشـان سأ
 2.«دهد می

اسـت.  ی ساز رشد، تربیت و تعالی والد جالب اینکه وجود فرزندان، خود زمینه
کنیم، کودکان نیز مـا را تربیـت  ما کودکان را تربیت میطور که  در حقیقت همان

یک پختگی هست که جز در پرتو ازدواج : »فرماید یم کنند. شهید مطهری می
شود، در جهاد با نفس پیـدا  شود، در مدرسه پیدا نمی و تشکی  خانواده پیدا نمی

ت کـه شود ... عام  تشکی  خانواده، عاملی اسـ شود، با نماز شب پیدا نمی نمی
 3.«پذیرد جانشی  نمی

 های فرزندآوری محدودیت

کنند.  و میجامروزه برخی زنان، هویت زنانه خود را در جایی خارج از خانه جست
ای  مسهله نیز یکی از وجوه تغییر در سبک زندگی است که برای بسیاری از زنـان 

 ادی پیـدا کـرده اسـت.های مردانه، جایگـاه و ارزش زیـ هماوردطلبی در صحنه
هـای پایـه در مـورد فرزنـدآوری و نقـش  اوال  تقویت بـاور و انگیزه بهتری  اقدام

محوری زن و خانواده در رشد و تعالی جامعه است تا زنان از هویت زنان  خـود 
لذت ببرند و رضایت بیشتری داشته باشند. ثانیا  بـا مـدیریت زمـان و همکـاری 

ران، زنـان هـم در کنـار هـای زنـدگی همسـ بیشتر پـدران و نیـز ارتقـای مهارت
برخـوردار های گوناگون اجتماعی  فرزندآوری بتوانند از توانمندی خود در عرصه

 .شوند
                                                                                       

 .۹1۳، ص5، ج تا ساحل آرامش. محس  عباسی ولدی،  9
 .۹15، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
 .778، ص 11، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 3
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 طلبی زیبایی

آنـان  اگویـ، شـوند برخی از زنان، گاهی چنان در ظاهر و زیبایی خـود غـرق می
شان را مـدیریت  کنند، بلکه بدن آنان و زندگی نیستند که بدن خود را مدیریت می

د تا جایی که شماری از زنان به بهانه از بی  رفت  زیبـایی بـدن، حاضـر بـه کن می
ظـاهری و انـدام،  های اذبـهازحـد بـه ج آنکه توجه بیش حال .فرزندآوری نیستند

فرزنـدی را در بلندمـدت بـه  فرزندی یا کم غفلت از عوار  جسمی و روانی  بی
 دنبال دارد.

زنان به سرطان پسـتان را کـاهش دهد شیردهی خطر ابتالی  ها نشان می پژوهش
فردی، وسواس،  افسردگی، حساسیت بی  2میزان شیوع فوبیا، همچنی  9دهد. می

 3پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیش از زنان بارور بوده است. روان
است که در خودباوری و احساس ارزشمندی و توانمنـدی زن  یبارداری رویداد

های ناشـناخته و  مسهولیت، کشف توانمندی نقش بسزایی دارد. افزایش احساس
 خودشناسی از دیگر دستاوردهای دوران بارداری و فرزندپروری است.

 محور دوم( خانوادگی

 وظایف پدرانه و فرزندآوری

در گذشته، انتظار چندانی از مردان برای کمک به امـور خانـه و فرزنـدان وجـود 
ادرانـه و نیـز بافـت سـنتی نداشت و به خاطر تمرکز زنـان در خانـه و وظـایف م

                                                                                       
سـاله در  ۱۱تـا  15شیوع عوام  خطر سرطان پسـتان در زنـان »زاده و دیگران، پرور  . نسیم روح9

 .۱۹-51، صص ۱۴اول، بهار ش ، سال هفتم، های پستان ایران فصلنامه بیماری، «اصفهان
 . ترس بیمارگونه و پایدار با ریشه ای مبهم.2
 .55، صینامه جمعیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمین ، ویژهمجله خانه خوبان. 3
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ا مشکالت کمتری مواجه بود؛ امـا امـروزه بـا تغییـر بها، تربیت فرزندان  خانواده
خواهان مشارکت بیشـتر مـردان در خانـه هسـتند.  زناننگاه زنان به فرزندآوری، 

های مـورد  پذیری بیشتر و فراگیری مهارت امروزه ضرورت دارد مردان با انعطاو
 بیشتری در ای  امر داشته باشند.نیاز زندگی، مشارکت 

 های اقتصادی دغدغه

تممی  مالی و رفاهی فرزنـدان، کـامال  معقـول و پـذیرفتنی اسـت؛  ه نگرانی دربار
پذیری والدی  دارد. جالب اینجاسـت کسـانی کـه وضـعیت  ریشه در مسهولیت

مالی مناسب و درآمد باالیی دارنـد، دارای فرزنـدان کمتـری هسـتند؛ پـس بـی  
ری کـار و اقتصادی و فرزندآوری رابطه مستقیمی وجـود نـدارد. روزگـا وضعیت

طلبی در کنـار  بـاارزش بـود، ولـی امـروزه راحـت تالش، رزق حالل و قناعـت
 شود. گرایی ارزشمند شمرده می مصرو

و رغبـت بـه آن کـم و  شود یگیر ارزیابی م با ای  نگاه، فرزندآوری سخت و وقت
ای داریـم و خداونـد  که هریـک از مـا وظیفـه درحالی است ی . اگردد یکمتر م

برای کسب روزی را خواسـته و خـود، رزق مخلوقـاتش را « تالش»متعال از ما 
 9تضمی  نموده است.

نوشتم پنج سال اسـت  ای به امام موسی کاظم : در نامهگوید یصالح م ب  بکر
ت دارد و کنم؛ زیرا همسرم از فرزنددار شدن کراه از آمدن فرزند جلوگیری میکه 
فقیر هستیم، تربیت فرزندان برای ما سخت خواهد بود. حضـرت  چونگوید  می

بـه دنبـال فرزنـد بـاش؛ زیـرا خداونـد عزوجـ  روزی  »چنی  نوشت:  در پاسخ
 2.«دهد فرزندان را می

                                                                                       
 .۹5۹. انعام، آیه 9
 .۴، ص ۱، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
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کـار کـردن  .تنها در گرو کار کردن نیسـت ،از سوی دیگر، تممی  مخارج زندگی
مال و ثروت عوامـ  دیگـری  ه دست آوردنبیکی از عوام  کسب روزی است. 

از دیگر عوامـ   2استغفار و 9ترند. تقوای الهی تر و صائب بسا قوی نیز دارد که چه
افزایش روزی است. در مقاب ، پایمال کـردن حقـوق دیگـران، برکـت را از رزق 

 0کند. و نافرمانی خدا روزی را از انسان سلب می 3برد می

 های تربیتی نگرانی

. آنان وردآ می یی پارا تعداد فرزندان، کیفیت تربیت افزایش کنند  ان میبرخی گم
ایـ  مطلـب  5.دهد تـا کمیـت بر ای  باورند که دی  هم اولویت را به کیفیت می

های دینی معیار فرزندآوری را تربیت  سخ  درستی است، اما کام  نیست. آموزه
َنُع  َما»نق  شده است:  داند؛ از پیامبر اکرم توحیدی می ِمَن  َیمأ ُمـؤأ نأ  الأ

َ
ََ  أ ِخـ  َیَتّ

ل   هأ
َ
  أ

َ
؛ چه چیز مـانع آن اسـت الّلُه  ُتثِقُل اْلَرَض ِبل إلَه إّّل  رُزَقُه َنَسمة  ن یَ َلَعل  الّلَه أ

که فرد مؤم ، همسر اختیار کند؟ شاید خداوند از ای  راه فرزندی بـه او ببخشـد 
کندهه که زمی  را با گفت  ال اله اال اللّ   6 .«زدسا آ
، بـرادرش را یـامبرپ پسـر یعقـوب یوسف»در روایت دیگری آمده است: 
چگونه توانستی ]باوجود غم فـراق[ پـس از مـ   ،مالقات کرد و گفت: ای برادر

ای باشـد  ذریه برایتتوانی  امر کرد و فرمود اگر می مراپدرم  :ازدواج کنی؟ گفت
                                                                                       

 .۴و  1. طالق، آیه 9
 .۹۱۱، ص ۹۳۴، خطبه هالبالغ نهج. 2
 .۹5، ص ۳، ج من ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 3
 .175، ص 1، ج الکافی. شیخ کلینی، 0
َهٍة َقلیلَ »فرماید: . مثال  با استناد به ای  آیه که می5 ْ  ف  َهة  کثیَرةکْم م  بسا گروهی انـدک کـه  ؛ٍة َغَلَبْت ف 

 .(1۳۱بر گروهی بسیار، پیروز شدند. )بقره، آیه 
 .۴81ص  ۴، ج من ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 6
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 9.«که زمی  را به تسبیح سنگی  نماید، انجام ده
کیفیت که تربیت توحیـدی و توسـعه یکتاپرسـتی ی دی  ضم  تمکید بر ها موزهآ

سـرافرازی و  مایهمسلمانان را  فراوانی فرزندان ؛اند است، به کمیت نیز فرمان داده
 یقـدر ایـ  کمیـت و کثـرت به 2.داننـد در روز قیامـت می پیامبر اکرم فخر

قط شده نیز  خدامباهات رسول  در شمار امت مورد اهمیت دارد که جنی  س 
 3.آمده استحساب  به

دسـتیابی بـه تربیـت  بـرایبسـیاری از کارشناسـان تربیتـی  ذکر است کـه یانشا
 را سـفارشفرزنـدی  فرزنـدی و کم باکیفیت، فرزنـدآوری بیشـتر و دوری از تک

 0کنند. می

 اشتغال مادران

متری برای ک ۀانگیزامروزی باعث شده زنان  منافع اقتصادی،رغم  بهاشتغال زنان 
 یحق مادر اندک، سادگی و با امتیازی مادر شدن و مادری کردن داشته باشند و به

 را واگذار کنند.
 .وقـت و درآمـد بیشـتر نیسـت نیازی، در اشـتغال تمام حقیقت ای  است که بی

ُت »چنی  فرمود:  باره به حضرت داود خداوند متعال درای  ـی َوَضـعأ یـا َداُوُد ِإنِّ
ِغَنی ِفی  َقَناَعِة َو ُهمأ یَ الأ ُلُبوَنُه ِفی کَ الأ َماِل َفَل یَ طأ َرِة الأ همانـا مـ   ،ای داود ؛ِجُدوَنـُه ثأ

آن پس  ،کنند در زیادی مال دنبال می آن را نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم بی
                                                                                       

 .۴۴۴، ص 5، ج الکافی. شیخ کلینی، 9
ــاَکُحوا».  2 ــُلوا َتَن ــُروا َتَناَس ي َتْکُث ّ

ن  ــإ  ي َف ــاه  ــُم  ُأَب ُک ــَم  ب  َم
ُ
ــْومَ  اأْل ــة  اْلق   َی ــم . ) «َیاَم ــده، ابوالقاس پاین

 (.۴۱۹، صالفصاحه نهج
 .۴۴۳، 5 ، جالکافی. شیخ کلینی،  3
 .1۹5، ص ایران جوان بمان. محس  عباسی ولدی، 0
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 9 .«یابند نمیرا 
اســتعدادها و  تمــامیتــوجهی بــه  امــروزه برخــی از زنــان بــا کنــار نهــادن و بی

پاافتاده  یشهای خاص مادرانه، به دنبال هماوردی با مردان در کارهای پ وانمندیت
 جامعـه حضـرتای دانسـت کـه  تـوان مصـداق آیـه را میرقابـت . ایـ  هستند
 مبادلـهو خواهـان  بـودهبا پس زدن طعام بهشتی، تقاضای سیر و پیاز  موسی
 2تر بودند. ای پست ارزشمند با گزینه شیهی

فرمایـد:  دربـاره شـمن و جایگـاه مـادری می (الله تعـالی حفظه)یمقام معظم رهبر
جمهور  تری  شغ  زن، مادری است. اگر رئیس تری  و پراهمیت اولی  و اساسی»

قدر مادری نیست. ... خدا ای  موجود را بـا ایـ  عواطـف  هم بشود، اهمیتش به
 3.«خروشان آفریده تا مادری لن  نماند

 سیاسی -محور سوم( اجتماعی

 های دولتی سیاست 

های  برگرفتـه از سیاسـت کـه ایـ  شـعار «دختر یا پسر، دو بچـه کـافی اسـت!»
دهم(  )شش و یـک 9/6، وقتی طراحی شد که نرخ باروری حدود است جمعیتی

پنج برسد، یعنی برای هر خـانواده پـنج بچـه. نرخ قرار بود آمار به و  0فرزند بود.
ازحـد  نمایندگان مجلس که خطر را بیشاما  ،چهار بودرقم  پیشنهاد سازمان مل 
داشـت   و بـرایرا تصویب نمودنـد  فرزند سهداشت  قانون  ،احساس کرده بودند

، وقتی کار به دولت رسید، شعار  فرزند فرزند »چهارم جریمه تعیی  کردند. نهایتا 
 شد. مطرح «کمتر زندگی بهتر

                                                                                       
 .۳5۴، ص 75، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 9
 .۱۹. بقره، آیه 2
 www.leader.ir :رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطالع. 3
 عنوان سیاست مقطعی طراحی شد که درست بود. به شرایط آن روز و به . البته با توجه0
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 تهاجم فرهنگی 

بیشـتر و فرهنـ  باالسـت. در  تمـدندر جامعه ما فرزند کمتر نشـانه  ،متمسفانه
فرهن   زیاد، فقیر و بی فرزند دارایشهر  ها، مردم پایی  ها و سریال بسیاری از فیلم
ایـ   فرزنـد. باالشهر ثروتمنـد، مـؤدب و کم انساکن لیو ،شوند نمایش داده می

 دوچندانیجّو روانی منفی و فشار  های مادی فرزندآوری، ینهبر هز، عالوه مسهله
 کند. والدی  تحمی  می را بر

بـه تواند  تقویت باور و نگرش به ازدواج و فرزندآوری، بهتری  کاری است که می
 اثر سازد. هجمه روانی موجود را بی لحا  فردی

سپرده است، کالس بیشـتر و  بیت پیامبر و اه  ،رضایت خدا بهکسی که دل 
 زیـرا ؛دانـد ت میبـا دسـتورات شـریع یینوا را در همگامی و هم ترباال موقعیت

خشم مردم به دست آورد، خداونـد او را  بهایرضایت خداوند را به  شخصی که
طلب کنـد،  پروردگارکس رضایت مردم را به قیمت غضب  کند و هر کفایت می

 9خداوند او را به مردم واگذار خواهد کرد.

                                                                                       
 .۴7۹، ص ۱8، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 9





 

 ازدواجهای اولیه  بررسی عوامل طالق در سال

  *اییبابابوالفضل  سید والمسلمین االسالم حجت

  اشاره

ها و آغازگر زندگی خانوادگی همراه  تری  رابطه بخش ساز ایجاد آرام ازدواج، زمینه
را در قـرآن  با مودت و رحمت است. خداوند متعال کارکرد ای  سنت نبـوی

های او، اینکـه همسـرانی از جـنس  و از نشـانه»فرمایـد:  کریم چنـی  تبیـی  می
و در میانتان موّدت و رحمت  د تا در کنار آنان آرامش یابیدخودتان برای شما آفری
امـا پـس از  9«.کنند هایی است برای گروهی که تفکر می قرار داد؛ در ای ، نشانه

رود، اکثـر  گونه که همسران توقع دارند، پیش نمـی که زندگی آن ازدواج، هنگامی
رسـند کـه شـام   بسـتگی عـاطفی می کاهش تـدریجی دل ها به حالتی از  زوج

عالقگی و  کاهش توجه در رابطه با همسر، بیگانگی عاطفی و افزایش یک نوع بی
  2تفاوتی نسبت به همسر است. بی

                                                                                       
 .کارشناس ارشد روانشناسی اسالمی* 

 .1۹. روم، آیه 9
معرفی مدل درمانی سـرخوردگی زناشـویی در زوجـین، مشـاوره  ،کوهی و دیگرانسمانه . 2

 .11۱، ص خانواده و بهداشت جنسی
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شود ای  کانون آرامش، مودت  اینک ای  سؤال مطرح است چه عواملی سبب می
کـه اخیـرا   بـدان جـا، جای خود را به ناسازگاری و خشـونت دهـد تـا و رحمت

ای  چندان اندک، نتیجـه های اولیه ازدواج، در مواردی نه شود در سال مشاهده می
 9جز طالق ندارد.

شده توسط معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانـان و  تحقیقات ارائه
قیانوسیه، در خصوص آمار طالق های جمعیتی آسیا و ا مرکز مطالعات و پژوهش

هـا مربـوط بـه  درصـد طالق 35حاکی از آن است که بـالغ بـر  9315در سال 
 50سال سنوات زناشویی است. عالوه بر ای ، نزدیـک بـه  90زوجی  با کمتر از 

افتـد. تحقیـق آقاجـانی  ها نیز در چهار سال اول زنـدگی اتفـاق می درصد طالق
 شـهر یی پاسه طبقه اجتماعی باال، متوسـط و  که به بررسی عل  طالق در مرسا

ها  نفر از زنانی که حکم طالق آن 050دهد که از بی   تهران پرداخته نیز نشان می
گویان در طبقه پایی ، در اولی  سال زندگی  درصد پاسخ 3/01صادر شده است، 

د درص 3/30ای  میزان در طبقه متوسط به   2اند. مشترک با یکدیگر اختالو داشته
در خصـوص ه، آمـد عم  های به رسد. بررسی درصد می 3/06و در طبقه باال به 

ها  آن دربارهدر شهرستان ارومیه حکم طالق  30و  33های  مواردی که طی سال
هـای طـالق،  درصـد از خانواده 30 صادر شده است، نیز حاکی از آن است که

 اند. اند که هنگام ازدواج اختالو پیدا کرده اظهار کرده
تحقیق در جدایی همسران در جهـان و مقایسـه آن بـا افـزایش طـالق در ایـران 

های آمریکـا،  کند که میزان طالق در ایران گرچه نسبت بـه جـدایی مشخص می
                                                                                       

 .۹۹، ص شناسی خانواده اسالم و جامعه بستان،حسی  . 9
عوامـل مـؤثر بـر طـالق برحسـب طبقـه اجتمـاعی مـورد: شـهر »آقاجانی مرسا، حسی  . 2

 .55ص ، ۹۴8۳، 1شناسی، ش  جامعه ،«تهران
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روسیه رقم کمتری را داراست، ولی نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر 
 است.

کـه آمارهـا نشـان  طوری به طور وحشتناکی افزایش یافتـه، آمار طالق در تهران به
اکنون در تهـران در  درصد افزایش داشته است. هم 92های اخیر  دهد در سال می

 هـا ازدواج درصـد 55در  تهـران شود.  برابر هر پنج ازدواج، یک طالق واقع می
 9.دشو می طالق به منجر

( ۹۴75-9313سال گذشـته ) 15نمودار زیر تغییرات نرخ ازدواج و طالق را در 
 دهد: شان مین

 طـیتنـدی را  نسبتا  دو دهه اخیر همواره مثبت بوده و شیب  ، درنرخ رشد طالق
هـزار  ۹۱۴بـه  ،75هزار واقعه طالق در سـال  ۴7تعداد  که نحوی به ،استکرده 

 )بیش از چهار برابر( افزایش یافته است. ۱۴واقعه در سال 
 

                                                                                       
 :۹۴۱۱مرداد  15. جام جم آنالی ، مورخ  9

 http://jamejamonline.ir/online/1851۱۳5۴۳۳۱۹5۱۴۱۱51 
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و بروز  جامعهتعادل آن موجب اختالل در نظم و  ای جامعهدر هر  طالقافزایش 
تنها یک یـا چنـد عامـ   توان نمیو  شود میاجتماعی  های آسیببرخی دیگر از 

عوامـ   تـری  به بررسی مهم مقاله حاضر؛ لذا مشخص را علت بروز آن دانست
 اند از: که عبارت پردازد می های اولیه ازدواج های زودهنگام در سال طالق

 نتخاب همسرعدم توجه به معیارهای اساسی در ا

داری و ایمان به خداوند ازجمله معیارهایی است که در منابع اسالمی مـورد  دی 
توجه جدی قرار گرفته و توجه به آن شرط اساسی در همسرگزینی به شـمار آمـده 

ایمان، حتی در صورت  با افراد بی پیونداساس، مردان و زنان مؤم  از  است. برای 
« ایمـان»منظور از  9اند. سر مطلوب، نهی شدهبرخورداری از سایر معیارهای هم

تری   اسـت کـه اساسـی در قرآن کریم، ایمان به سه اص  توحید، نبـوت و معـاد
ایمـان بـه دو اصـ  دیگـر را نیـز تـممی    ها، ایمان به خداست که اگـر باشـد، آن

                                                                                       
 .11۹بقره، آیه . 9
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  9کند. می
جهت اسـت کـه ریشـه  از دیدگاه اسالم اهمیت ایمان در انتخاب همسـر بـدی 

ق به اخالق شایسـته، است و برای به دست آوردن تقوا و تخلّ « ایمان»ق در اخال
داری در  بـا توجـه بـه نقـش دیـ  2ایمان مبادرت شـود. نخست باید به تحصی 

تـوان برخـورداری از انگیـزۀ الهـی در ازدواج را  سعادت زنـدگی زناشـویی، می
ایر معیارهـای ساز تحصی  سـ و زمینه 3مندی از والیت خداوند نخستی  گام بهره

در تحقیقات پژوهشـگران نیـز بـه اثبـات رسـیده  0.همسر مطلوب به شمار آورد
است که خشنودی زناشویی، تحت تمثیر مذهب قرار دارد و پایبندی بـه مـذهب 

  5تواند میزان طالق را در افراد مذهبی تا حدود نصف کاهش دهد. می
نی آنـان در مراتـب از دیدگاه اسالم، عالوه بـر همسـانی دینـی زوجـی ، همسـا

مـرد  داری نیز موردتوجه قرار گرفته است؛ چنانچه در حدیثی رسول خدا دی 
 6کند. شمن زن مؤم  و مرد مسلمان را همتای زن مسلمان قلمداد می مؤم  را هم

اما ازآنجاکه اخیرا  توجه به ای  مسهله کاهش پیدا کرده اسـت، قـوام و اسـتحکام 
 رود. موارد رو به نابودی میخانواده ضعیف شده و در برخی 

 های ازدواج دگرگونی سنت

 سرعتی به افراد، های نگرش و ها تاریخی، ارزش مقطع هیچ در گفت شاید بتوان
 میـان، جوانـان ای  در .است نبوده دگرگونی دچار است، تغییر حال در امروزه که

                                                                                       
 .۹۴5، ص ۹، ج اخالق در قرآن مصباح یزدی،محمدتقی . 9
 .۹۱۱. همان، ص 2
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 .۹5. ممتحنه، آیه 0
 .۴5، ص داری و رضامندی خانوادگی دین حیدری،مجتبی . 5
 .۴۳۹، ص 5ج ، الکافی . شیخ کلینی،6



998    ویژۀ خواهران» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

 دگرگـونی دچـار دیگـر جامعـه اقشـار از شخصیتی، زودتـر های ویژگی دلی  به
 ازدواج خانواده، نهاد دربارۀ ها ارزش 9پذیرند. می را جدید های نگرش و شوند می

 هــای دگرگونی دچــار کــه امــروزه بــوده هایی زمینــه از همســرگزینی های شــیوه و
ماهیت ارتبـاط  نوی ، دوران با دگرگونی ازدواج سنتی در 2.است شده ای گسترده

 د.ش متحّول جامعه در ازدواج شیوۀ و دختر و پسر
های اجتمـاعی و  عواملی ازجمله افزایش نقش و جایگاه اجتماعی زن در محیط

بـا  ارتبـاط در محدودیت کاهش رسانی، اختالط زن و مرد، گسترش ابزار اطالع
مخالف، گستردگی تهـاجم فرهنگـی غـرب در میـان جوانـان و بسـیاری  جنس

چشـمگیری  عوام  دیگر، ارتباط دختر و پسرهای در سـ  ازدواج را بـا افـزایش
جای برگزاری خواسـتگاری سـنتی، برخـی از  که به طوری به 3مواجه کرده است.

 کنند. دختران و پسران، با عنوان خواستگاری مدرن، با یکدیگر ارتباط برقرار می
ای  عده از جوانان، چندان به مسائ  شرعی پایبند نبوده و حضور فرهن  غرب را 

قیدوشـرط دختـر و پسـر  ه در آن، رابطه بیاند؛ فرهنگی ک در زندگی خود پذیرفته
های طبیعی آنان به  شده و جزء حقوق و آزادی قب  از ازدواج برای جوانان پذیرفته

شود. متمسفانه  رود و حتی نسبت به روابط جنسی نیز با تسامح رفتار می شمار می
 های رایج گرایانه در میان طبقه روشنفکر که تحت تمثیر اندیشه رویکردهای غرب
 0اند، رو به فزونی است. در غرب قرار گرفته

بلـو) جسـمانی و بلـو)  حدفاصـ در معمـوال  کـه  های مـدرن در خواستگاری
                                                                                       

 .۴۳ترجمه مریم وتر، ص  تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته سنجش صنعتی،هارت،  . اینگ 9
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عشق و عالقه نقش شود و  قیدوبندها شکسته می 9دهد، جوانان رخ می اجتماعی
رو شـده و  دیگر روبهها با یک ؛ چراکه دختر و پسر بدون اطالع خانوادهاصلی دارد
کننـد و ادامـه  های جنس مخالف، به یکدیگر محبت کاذب پیدا می بهبر اثر جاذ

رود. در بسـیاری از ایـ  نـوع  روند ازدواج نیز بر اسـاس ایـ  عالقـه پـیش مـی
شـود و بعـد از ایجـاد  قصد دوسـتی برقـرار می ها، روابط از ابتدا به خواستگاری

 گیرند. وابستگی، دختر و پسر تصمیم به ازدواج می
اسـت و « تموی  روانی»ها، از نوع  و عالق  ای  نوع خواستگاری که عشق درحالی

ها؛ چراکه دختـر و  گیرد نه واقعیت ها صورت می تفسیر رفتارها با توجه به ذهنیت
هایی را در فرد موردنظر قطعی بگیرند و در  پسر در ذه  خود، تمای  دارند ویژگی
برای  محبـت کـاذب میـان ها هستند؛ بنـا عالم واقع، به دنبال تمیید همان ذهنیت

پوشاند و توجیه هر نوع رفتاری را که از  های طرو مقاب  را می دختر و پسر، عیب
گیـرد،  با همی  روند ازدواج شـک  می 2شود. زند، باعث می طرو مقاب  سر می

هـایی  اما پس از مدت کوتاهی که آتش عشق، سرد شد، دختر و پسر بـا واقعیت
 شود. د و ای  امر سبب طالق زودهنگام میگردن تحم  مواجه می غیرقاب 

 روابط آزاد و پنهانی قبل ازدواج

ــی از  ــر مهمیک ــی  ت ــه طالقئلامس ــر ب ــه منج ــام می ی ک ــای زودهنگ ــود،  ه ش
 یجا بـههای آزادان  برخی دختران و پسـران پـیش از ازدواج اسـت کـه  معاشرت

 الزم شناخت گونه روابط، ای  .بخشد ها را فزونی می ایجاد شناخت، تنها هیجان
 خـانواده، بـه نسبت درونی های الزام از را طرفی  و کند نمی تممی  را زندگی برای

ــاخبر یکــدیگر عــاطفی و روانــی هــای ظرفیت مقــدار و مســهولیت احســاس  ب
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گفتگوهای  و است عاطفی کامال   و سطحی آشنایی ای  رابطه، نتیج  9سازد. نمی
 ازدواج بوده و اگـر بـه تهی ناخت،ش در مؤثر اصول از شرایط، ای  شده در مطرح

 بـدیهی اسـت کـه تعـداد برخوردار نخواهد بود و استحکام الزم از منتهی شود،
 2.شود طالق منجر می به ها ای  نوع ازدواج از توجهی قاب 
گونه روابط، مقدمه ازدواج است، نه اینکه خود  رابطه، هدو باشد؛ پس نباید  ای 

حرو اصلی را بزند. همچنی  بایـد تحـت احساسات و عواطف میان دو طرو، 
نظارت والدی  باشد تا دختر و پسر با انتخاب عاقالنه وارد یک زنـدگی ایـدئال و 

 هـایی خانواده در طـالق نرخ که است داده نشان ها پژوهش نتایج عاشقانه شوند.
 کمتر درصد 63 اند، نداشته مخالف جنس با ای رابطه ازدواج، از پیش زوجی  که
 دوسـتی رابطـه مخالف جنس با ازدواج از پیش زوجی  که است هایی ادهخانو از

 3اند. داشته

 ایجاد عشق کاذب قبل ازدواج

« عشـق»های ایجادشده در روابط آزاد دختر و پسـر بـه  برخی اوقات از شیفتگی
اما عشق حقیقی که عام  تکامـ  انسـان اسـت، متمـایز از ایـ   شود؛ تعبیر می
ر روابطی که دختر و پسر به فکـر تـممی  نیازهـای های سطحی است. د شیفتگی

کنند کـه  وجودی خویش هستند، نوعی وابستگی به جنس مخالف احساس می
دانند. هرچند ای  عشق  گیرد و آن را عشق می می نشهتاز همان نیازهای غریزی 

                                                                                       
 .۱۱، ص مسئله حجابمطهری، مرتضی . 9
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 9شود. سوزان است، اما پس از ازدواج خاموش می
 2دهد؛ میسال اّول ازدواج رخ  پنجدر ها، طالقدرصد 03نشان داده است  آمارها
واقعی افراد مشـخص  ۀاحساسات فروکش کرده و چهر طول ای  مدتدر  چراکه

سـازد و درنهایـت، ایـ  زنـدگی   میخود را نمایـان  ،و مشکالت زندگی شود می
 شود. ناپایدار به طالق منجر می

عشق حقیقی، ازجملـه صـفات متعـالی انسـان اسـت و هـدو آن نـه ارضـای 
تنهایی عامـ  ازدواج  ش، بلکه حضور معشوق است. ضم  اینکه عشق، بهخوی

موفق نیست؛ بلکه دختر و پسر باید از جهات گوناگون با یکدیگر تناسب داشـته 
و مجوز بروز احساسات بی  دختر و پسر زمانی است که انتخاب نهـایی  3باشند

عیـوب معشـوق  عشق، چشم و دل عاشق را برو  0با ابزار عق  انجام گرفته باشد
اا   عَـِشَق  مَـنأ : »فرمود نبسته باشد. حضرت علی َشـ َشیأ ـَرَض  َو  َبَصـَرهُ  یَاعأ  َامأ

َبُه  ُظُر  َفُهَو  َقلأ ن   َینأ ِر  ِبَعیأ َمُع  َو  َصحیَحة   َ یأ ِر  ِبُاُذن   َیسأ  چیـزی بـه که کس آن؛ َسمیَعة   َ یأ
 بـا فـردی  چنـی. کنـد می بیمـار را قلبش و کور را او چشم عشق آن ورزد، عشق
 5.«شنود می ناشنوا گوش با و نگرد می ناسالم چشم

 اعتیاد به فضای مجازی

 عنوان بـههای طالق، استفاده نادرست از فضـای مجـازی  مدتی است در پرونده
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در تحقیقـاتی کـه در . شود های جوان برای جدایی مطرح می یکی از دالی  زوج
انگلستان و کشورهای دیگـر  مورد طالق و آثار دیگر فضای مجازی در آمریکا و

کادمی آمریکایی مطالعه وکالی خانواده گزارش ، انجام گرفته  ۱5کـه  دهـد میآ
در مجله کـامپیوتر و  است. بوک فیسبه خاطر صرو حضور در  ها طالقدرصد 

اسـت کـه بـی   آمـدهایالت آمریکـا  های طالقرفتار انسانی گزارشی درباره آمار 
قوی اسـت  ای رابطه زناشوییش کیفیت زندگی استفاده از فضای مجازی و کاه

درصـد افـزایش سـاالنه حضـور کـاربران در  15تحقیقات آمـاری  اساس برکه 
 9.در نرخ طالق است درصدی 32/0درصدی و  91/2معادل افزایش  بوک فیس

هـای  عضویت در گروه .رفته استگها را نشانه  فضای مجازی چارچوب خانواده
دلیـ   ،گذارنـد های مبتذل را به اشتراک می ر و فیلمنامناسب تلگرامی که تصاوی
دوری  گـذار پایهها  زیرا ای  شـبکه ؛های طالق است اصلی تشکی  برخی پرونده

و  کننـد می رن  کم ها خانوادهعواطف را در  و های جوان از یکدیگر هستند زوج
 روانـی ازنظرهمچنی   .است شدهای  امر باعث به وجود آمدن بحران خانوادگی 

ــهعــدم  باعــث افســردگی شــدید، ــی مســائ  نفس اعتمادب ، پرخاشــگری و حت
شـده و ایـ  امـر نیـز تعهـدات  غیراخالقـیو مسائ   جنس همغیر  یابی دوست

هـای  برد و فرد را برای رسیدن به نیازهایش، به دنبال ارتباط میزناشویی را از بی  
فضـای مندان، رو برخـی از اندیشـ کشاند؛ ازایـ  خارج از چارچوب خانواده می

فضــای مجــازی و داننــد و معتقدنــد  می از عوامــ  افــزایش طــالقرا مجــازی 
 زده رقـمشود، افزایش طالق را  که از طریق ای  فضا ایجاد می هایی یهنجارشکن

هـای  طالقبـوک یکـی از دالیـ   دهـد کـه فیس نشان می هم تحقیقات 2است.
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 9.است زودهنگام

 های همسرداری ناآشنایی با مهارت

 سـال چنـد هـای طالق از بسـیاری ایـران، آمار مرکز و بهزیستی سازمان گفته به
 کنــار در زنـدگی هـای مهارت نداشـت . دهـد می رخ های اولیـه سـال در اخیـر،

 وجـود بـه در فـردی، های خودخواهی و مشکالت مقاب  در عدم صبر یکدیگر،
ایـ  روال  چراکه امروزه رونـد ازدواج بـه 2است؛ ها مؤثر طالق از بسیاری آمدن

 هـای مهارت کـه ای  بـدون گیرنـد، می ازدواج بـه تصـمیم نفر دو است که وقتی
 فراز از پر مشترک زندگی که ای  حال شوند، می زندگی وارد کنند، کسب را زندگی

 زناشـویی سـازگاری دارد. نیاز متقاب  درک و سازگاری به که است هایی نشیب و
 نیازهـای میـان منطقـی تعـادلی و کدیگری درک تفاهم، با همراه دوستانه پیوندی

 است. همسران معنوی و مادی
 بـا برخـورد در هـا، مهارت ایـ  دلیـ  غفلـت از به ها از خانواده برخی اکنون هم

 ح  راه بهتری  عنوان به را طالق است، کردن برطرو قاب  که کوچکی مشکالت
 امـر ایـ  هـای زودهنگـام، طالق میـزان افـزایش بـه توجـه با کنند. می انتخاب

 شود. می احساس ازپیش بیش زمینه ای  در ریزی برنامه به نیاز و است کننده نگران
 هر که هایی خانواده در حتی زناشویی، توجه ای  است که ناسازگاری نکت  جالب

اتفاقـا   و دهد می رخ هستند، نیز موفق خود تحصیالت و شغ  در زوجی  از یک
 کنند. خودداری زناشویی، زندگی در یفشانوظا انجام از شود می سبب امر همی 

 مسـهله دیگـری نارضـایتی در ایـ  امـر، و جنسی مسائ  از نبودن آگاه چنی  هم
                                                                                       

اسـفند  ۱روزنامـه رسـالت،  ،«های مجـازی عامـل طـالق در ایـران شبکه» علیخانی،ویدا . 9
۹۴۱۳. 

-۱7، صـص ۹۴۱5، تیر و مرداد ۳۱، نشریه حوراء، ش «طالق پسندیده»حبیبی تبار، جواد . 2
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 شود. می طالق افزایش سبب که است
 جایگـاهی ما کشور در های قب  از ازدواج، مشک  اینجاست که آموزش مهارت

 بـا هـا آن کـردن آشـنا نبالد بـه فرزندانشان، کودکی از قدر که ها آن خانواده ندارد.
 در هســتند، ایــ  زمینــه در موفقیــت کســب و مختلــف هــای ورزش و هــا درس

 گیرند؛ نمی نظر در آموزشی برای فرزندانشان زندگی، هیچ های مهارت خصوص
و بـیش از  خانواده، بسیار ضروری اسـت تشکی  برای ها آموزش که ای  درحالی

 رد.گی قرار الزم است موردتوجه ای هر مسهله
 فرقـی مشـترک، زندگی دختر و پسر باید قب  از ازدواج ای  مسهله را بدانند که در

بـا هـر ) شوهر و زن روابط بلکه باشد، عالی شغ  و تحصیالت دارای فرد ندارد
 در خود وظایف به هرکدام که باشد ای گونه باید به سطحی از تحصیالت و شغ (

 رفتارهـای بـه وظایفشـان به پسر آشنایی دختر و عدم کنند. عم  مشترک زندگی
 کند. می ایجاد را طالق زمینه که شود می منجر ای سلیقه

تری  مهـارت الزم بـرای شـروع زنـدگی  شود که مهم از آنچه گذشت دانسته می
هـای اسـالمی نیـز  است. به ای  مسهله در آموزه« همسرداری»مشترک، مهارت 

د زن، خـوب شـوهرداری جهـا»فرمایـد:  می پرداخته شده است. امـام بـاقر
در بیان اهمیـت تعامـ  شایسـته بـا خـانواده،  همچنی  پیامبر اکرم 9«است.

 بـرای کـه اسـت کسـی شما بهتری »کند:  بهتری  افراد امت را چنی  معرفی می
 2«.هستم ام خانواده برای شما بهتری  م  و باشد بهتر اش خانواده

و پسر قب  از ازدواج به آن توجـه هایی که الزم است دختر  تری  نکته ازجمله مهم
، تفـاوت میـان زنـان و مـردان هـای اخالقـی تفاوتشناخت اند از:  کنند عبارت

زنان ، نیاز مردان به استقالل و نیاز دیدگاه زنان و مردان نسبت به مسائ  زناشویی
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نگری زنان، روحیه منطقی مردها  و جزئی مردان به مسائ  نگری ، کلیحمایتبه 
 9ها و ... . زنفی عاط و روحیه

ازدواج رعایت  از تری  نکات رفتاری که الزم است دختر و پسر بعد برخی از مهم
 وفـادار یکـدیگر کننـد، بـه مـدیریت را خـود اند از اینکه: انتظارات کنند عبارت
 زنـدگی کننـد، بـه حمایـت یکدیگر کنند، از پیدا مشترک یکدیگر را باشند، زبان

طـرو  باشند، توقعات داشته خوبی زناشویی طهبدهند، راب اهمیت شان شخصی
بدهند،  بگذرانند، هدیه وقت همدیگر بپذیرند، با را مقاب  را بدانند، اشتباهاتشان

 2دخالت کنند. هایشان خانواده ندهند اجازه

 گیری نتیجه

تواند در رفع عوامـ  و بهبـود  های اولیه ازدواج، می بررسی عل  شکست در سال
هـای سـه دهـه گذشـته،  باشد. بـا دقـت در رونـد ازدواج زندگی زناشویی مؤثر

 موردتوجه بـود ومالک اصلی انتخاب همسر عنوان  بهایمان و تقوا یابیم که  درمی
اما  برقرار بود؛عاطفی بی  زوجی   و مستحکم روابط عمیق ،ایمان همان در سایه

هـای  امروزه عدم توجه به ای  معیار اساسی، سبب افزایش آمـار طـالق در سـال
 اولیه گردیده است.

ها  های ازدواج و آشنایی و ارتباط دختر و پسر، با نظارت خانواده ، سنتازای  یشپ
و عشق و احسـاس  شد و دختر و پسر قب  از ازدواج روابط آزاد نداشتند انجام می

حال دختر و پسر  کاذب پیش از ازدواج، به شک  امروزی وجود نداشت و درعی 
 خوشبخت بودند.

های اولیه ازدواج است،  های زودهنگام در سال ه دیگری که از عوام  طالقمسهل
                                                                                       

، سـایت مـددکاری خواهـد ازدواج موفـق و همسـرداری مهـارت میامیـری، محمدمهدی . 9
 .  www.behzist.persianblog.ir/post/50 ، نشانی: اجتماعی
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هایی در ایـ   های زندگی است که در صورت وجود آموزش آشنا نبودن با مهارت
رفع خواهد  فرهنگی، ای  مسهله نیز قاب  -ها و مراکز علمی زمینه از سوی خانواده

 بود و در زمینه کاهش آمار طالق تمثیرگذار است.
 



 
 زدایی از گناه زشتی

  *مهدی فدایی

  اشاره

ها، حرمت خداوند اسـت. دسـتورات و قـوانی  او  تری  حرمت تردید مقدس بی
کننده سعادت دنیا و آخرت بشر است. مخالفت با قوانی  الهی، حرمـت و  تممی 
اساس اطاعت پروردگار رضایت او و بهشت را  ای  شکنی خداوند است؛ بر قانون

: شـود می عـذاببا دستورات خدا، موجـب گونه که مخالفت  هماندارد،  یدر پ
ِه َو َمنأ یُ » ک ُحُدوُد الل  َه َو َرُسوَلُه یُ ِتلأ هاُر ِطِ  الل  نأ َ ِتَها اْلأ ری ِمنأ َتحأ ا   َتجأ ُه َجن  ِخلأ دأ
َعظیُم َو َمنأ یَ  اِلدیَن ِفیَها َو ذِلَک َخ  ُز الأ َفوأ نَه َو َرُسنوَلُه َو یَ الأ ِص الل  َعند  ُحنُدوَدُ  تَ عأ
ُه نَ یُ  ِخلأ اینها مرزهای الهی است و هر کس پیرو  ؛اِلدا  ِفیَها َو َلُه َعذاِّ  ُمهینارا  َخ دأ

امر خدا و پیامبرش باشد ]و حدود قوانی  مقـّرره او را محتـرم بشـمرد[ وی را در 
کند که همواره آب از زیر درختان آن جـاری اسـت و  هایی از بهشت وارد می با)

که نافرمـانی خـدا و  کس آنمانند و ای  پیروزی بزرگی است و  ه در آن میجاودان
کند که جاودانـه  پیامبرش کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتش وارد می

                                                                                       
 آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدرسی معارو اسالمی. دانش *
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   9«.است خوارکنندهدر آن خواهد ماند و برای او مجازات 
گنـاه  یانآسـ بهمتمسفانه امروزه گناه زشتی خـود را از دسـت داده اسـت. برخـی  

عـواملی را کـه برخـی دانند. در ایـ  نوشـتار  بـرآنیم  کنند و آن را زشت نمی می
 شود، بررسی کنیم. موجب از بی  رفت  زشتی گناهان در نظر انسان می

 محور اول( عوامل درونی 

ای است که در هنگام غفلت از خداوند، زشتی گنـاه  گونه نظام وجودی انسان، به
آلود بـرایش هـیچ نـوع نگرانـی و  د و انجام رفتارهای گناهرو در نظرش از بی  می
رود که قبح گناه نیز به ُحس   کند. ای  روند تا جایی پیش می پشیمانی ایجاد نمی

گفتـه « تزیی  عمـ »یا « تسوی »شود. در زبان قرآن به چنی  تحولی،  تبدی  می
 شود. می

سـت کـه در برخـی از نگاه قرآن به ساختار درونی انسان، نشـانگر ایـ  مسـهله ا
کنـد کـه دچـار تسـوی  یـا  حاالت، انسان خواسته یا ناخواسته، طوری رفتار می

دادن و اظهار دوسـت  شود. فرآیند تسوی ، به معنای واقعی نشان  تزیی  عم  می
زدایـی از زشـتی و  داشت  عم  ضّد ارزشی برای نفس است. عوام  درونـی قبح 

   اشاره نمود: ها آن یبه برخ توان شود.  می ط میگناه، به خود انسان و درون او مربو

 باورهای دینی . ضعف1

کنـد.  توجهی به مبدأ و معاد، زمینه طغیان شهوات را فراهم می ضعف ایمان و کم
ای کـه از قفـس رهـا شـده و  انسان در چنی  شـرایطی، همچـون حیـوان درنـده

شدن از همه حدود  بیند، خویشت  را به خارج گونه مانعی در برابر خود نمی هیچ
ـِة َسـَل َعـِن »فرمایـد:  می دانـد. امـام علـی مجاز می َجن  ـَتاَق ِإَلـی الأ َمـِن اشأ

                                                                                       
 .۹۳-۹۴، آیه ء. نسا9
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َهَوات وات سـرکش را بـه فراموشـی ؛ کسـی کـه مشـتاق بهشـت باشـد، شـهالش 
  9 .«سپارد می

شـرط از شـهوات، سـّد ایمـان را در هـم  و قید گیری بی گاهی نیز انسان برای بهره
َبنلأ ُیِرینُد »فرمایـد:  کـه قـرآن می پرستی آزاد باشد؛ چنان شهوت شکند تا در می

ُجَر َأَماَمهُ  نَساُن ِلَیفأ ِقیاَمن  اْلأ ُ  الأ ناَن َینوأ خواهـد آزاد  بلکـه انسـان می ؛َیسَئُل َأی 
 نماید. زدایی از گناه را فراهم می نبود ایمان قوی، زمینه قبح اساس ی برا 2.«باشد

 . جهل به گناه2

زایی است که آدمی کورکورانه  ص  و سرچشمه هر شّر و تاریکی وحشتنادانی، ا
بار برخی آدمیـان  برداری از وضع اسف دارد. خداوند مّنان با پرده در آن گام برمی

فرمایـد:  در خروج از جاده تعـادل و سـالمت و غلتیـدن در پرتگـاه شـهوت می
َو   ِمنأ ُدوِن ا» جاَل َشهأ ُتوَن الرِّ کمأ َلَتأأ َهُلونَأِإن  ُتمأ َقوأ   َتجأ ساِء َبلأ َأنأ آیـا شـما از  ؛لنِّ

 3 .«آیید، بلکه شما مردمی ناآگاهید یجای زنان، نزد مردان م روی شهوت به
کند. غالب موارد گناه از ایـ   اگر مشک  معرفتی کسی ح  شود، هرگز گناه نمی

دانـد در محضـر چـه کسـی اسـت. حضـرت  گیرد که گناهکـار نمی نشهت می
نیز سرچشمه گناه برادران خود را نادانی آنان دانسـته و چنـی  فرمـود:  یوسف

ُتم ِبیوُسَف َو َأِخیِه ِإذأ َأنُتمأ َجاِهُلون» ا َفَعلأ ُتم م   کـه آنگاه؛ آیا دانسـتید َقاَل َهلأ َعِلمأ
 0«شما ناآگاه بودید و با یوسف و برادرش چه کردید؟

بیند و فضـاحتش را درک  آن را نمیوقتی آدمی به گناه شناخت نداشته باشد، قبح 
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زدایی از گنـاه، جهـ  انسـان بـه گنـاه  های زشتی رو یکی از زمینه کند؛ ازای  نمی
های گناه شمرده شده است.  های روایی نیز جه  و نادانی از زمینه است. در آموزه

ـّل یَ »فرمایـد:  در نامه خود به مالک اشـتر می امام علی ُُ َعَلـی الل  َتـِر  ِه ِإّل  جأ
پیشـه  ز نـادان شقاوتگستاخی و جرئت بر ]نافرمانی[ خداوند را ج ؛َجاِهل  َشِقّی 

ـُل »همچنی  آن حضرت فرموده است:  9 .«دارد روا نمی َجهأ ، َالأ رِّ ِدُن الش  ُل َمعأ َجهأ َالأ
ُل یُ  َجهأ ، َالأ ُل کلِّ َشرٍّ صأ

َ
َمَعادَ أ ِسُد الأ ؛ جه ، مرکز زشتی است. جه ، ریشـه و پایـه فأ

 2.«جه ، موجب تباهی معاد انسان است ی است.زشت

 زدگی . غفلت3

نَن »کند:  عنوان ریشه انحراو یاد می را به« غفلت»قرآن کریم  ا مِّ َلُموَن َظناِهر  َیعأ
یا َوُهمأ َعِن اَْلِخَرِ  ُهمأ َغاِفُلون نأ کنند  ؛ ظاهری از زندگی دنیا را درک میالَحیوِ  الد 

 3 .«و ایشان از آخرت غاف  هستند
قساوت قلب که نتیجه غفلت است، موجب توجه نداشت  انسان به زشتی گناه یا 

شـود. افـراد  تبدی  قبح به ُحس  است. غفلت، موجب فسـاد اعمـال انسـان می
روند و ای  روند، عاملی است برای زدودن  غاف ، کمتر به سرا) اعمال صالح می

ـ»فرمـود:  قبح و زشتی اعمال غیرصالح. امام علـی ِتـَراَر ِإی  َلـَة َواِّل أ َغفأ اَک َوالأ
َمال َعأ ِسُد اْلأ َلَة ُتفأ َغفأ َلِة َفِإن  الأ ُمهأ ؛ از غفلـت و غـرور  ناشـی از مهلـت و فرصـت  ِبالأ

 0.«کند بپرهیز؛ زیرا غفلت اعمال آدمی را فاسد می شده داده
کنـد.  قیدوبنـدی می غفلت، فرایندی است که انسان را در رفتار خویش دچار بی

                                                                                       
 .۳۳۹، ص نهج البالغه. 9
 .۳۹، ص غرر الحکم ودرر الکلمآمدی،  . تمیمی 2
 .7. روم، آیه  3
 .۹71، ص غرر الحکم ودرر الکلمآمدی،  . تمیمی 0
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ویژگی ناپسند، در کنار مسهله عـادت و روزمرگـی، انسـان را در مواجهـه بـا ای  
دهد تا جـایی کـه حتـی  زشتی گناهان منفع  کرده، حساسیت وی را کاهش می

 پندارد. عادت به رفتار زشت، آن عم  را زشت نمی حسب به

 . نفس اماره4

اسـت. خداونـد زدایی از گناه   نفس اماره در درون انسان یکی دیگر از عوام  قبح
ها گرایش  ها و هم به بدی ای آفرید که هم به خوبی گونه برای آزمودن آدمی او را به

کشـاند و بـا تـزیی  و تسـوی ،  ها می داشته باشد؛ اما نفس اماره انسان را به بدی
ــاه ــای گن ــا می رفتاره ــر وی زیب ــد. هنگامی آلود را در منظ ــه بی ُنمایان ــاهی  ک گن

و م  خـود را »پاسگزاری از خداوند چنی  گفت: آشکار شد، برای س یوسف
دارد؛ مگر اینکـه پروردگـارم  کنم؛ زیرا نفس سرکش بسیار به بدی وامی تبرئه نمی

 9.«ر م  بسیار آمرزنده و مهربان استیقی ، پروردگا رحمت آورد. به
که قرآن کریم فرمود:  نفس اماره، برادرکشی قابی  را در نظر او زیبا جلوه داد؛ چنان

سرانجام ]در کشاکش نفس و فطرت،[ نفسش او را برای کشـت  بـرادر ترغیـب »
 2.«کاران گردید رساند و از زیان قت کرد و او را به 

هرکس از »از نگاه قرآن، یکی از ارکان رستگاری، ضبط و مهار نفس اّماره است: 
مقام پروردگارش ترسید و نفس خود را از هوس باز داشت، تنها بهشت جایگـاه 

 3.«وستا

 . دنیادوستی 5

رود.  مـی بـه شـمارزدایی گناه  های زشتی به دنیا از دیگر زمینه ازاندازه یشبعالقه 
                                                                                       

 .5۴. یوسف، آیه  9
 .۴5. مائده، آیه  2
 .۳5و  ۳۹. نازعات، آیه  3
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ینـان دنیـای زودگـذر را تردیـد، ا بی»فرمایـد:  خداوند در وصف گناهکـاران می
 9.«دوست دارند

کنـد و  محبت  به یک چیز، ذه  و زبان و دل فرد را از توجه بـه حقیقـت دور می
رو،  همـی  ای منفی و زشت آن شـیء بـرای وی روشـ  نخواهـد بـود. ازه جنبه

آلود متمایـ   دوستی دنیا به شک  مذموم، انسان را به رفتارهـای انحرافـی و گنـاه
 یبستگ دلکند. خداوند عّلت کفر به قیامت را  نموده، زمینه گناه را در او ایجاد می

قِ »داند:  به دنیا می ُ  الأ اَن َیوأ َئُل َأی  عاِجَلن َیسأ وَن الأ ؛ ]بـا حالـت یاَم ...کال  َبلأ ُتِحب 
پرسـد: روز قیامـت چـه زمـانی خواهـد بـود؟... چنـی  نیسـت ]کـه  انکار[ می

 2 .«دارید   دنیای زودگذر را دوست میپندارید،[ بلکه شما ای می
سعادت است.  یسو بهبنابرای ، دنیادوستی زمینه ارتکاب گناه و دنیاگریزی راهی 

عنوان سرای آزمایش و مح  گذر نه قرارگاه، وسیله نـه هـدو،  ه به دنیا بهالبته نگا
پلی برای رسیدن به صراط قیامت و حضور در محضر پروردگار و جای خـوو و 
نگرانی و احساس خطر نه جایگاه امنیت و استراحتگاه کامال  ممدوح و سـتودنی 

سـان رفتارهـای شـود ان است. داشت  نگاه آلی نه استقاللی بـه دنیـا موجـب می
خویش را کنتـرل کنـد و از کارهـای انحرافـی دوری گزینـد. گـرایش بـه گنـاه و 

یابـد و  های آن، در کسی که به چنی  تفسیری از دنیا ایمان دارد، کاهش می زمینه
تنها دنیا مـذموم نیسـت، بلکـه  شود. در ای  نگاه، نه ایثار و انفاق برایش آسان می

برای اینکه تخـم آرزو در دل »]خواهد:  انسان میممدوح است. خداوند مّنان از 
رونـق زنـدگی  یسو بهآدمی کاشته نشود،[ باید چشم به متاع دنیا نداشته باشد و 

ایم تا ایشان را بدان بیازماییم، چشم  مند ساخته دنیا که اصنافی از آنان را به آن بهره
                                                                                       

 .17. انسان، آیه  9
 .15و  ۱. قیامت، آیه  2
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 9.«مدوز و ]بدان که[ رزق پروردگارت، بهتر و پایدارتر است

 شمردن گناه کوچک .6

گـذارد؛ زیـرا  اگر آدمی گناه کوچـک را نـاچیز بشـمرد، بـه راه ُپرآسـیبی گـام می
کـم مرتکـب گناهـان  رود و کم تدریج زشتی ای  گناهان در نظرش از بی  مـی به

پروردگارا! بـه تـو »خواهد:  از خداوند چنی  می کبیره خواهد شد. امام سجاد
ناه و بزرگ ]و سنگی [ شمردن شمردن گ ان، کوچکبرم از... اصرار بر گناه پناه می
 2.«طاعت

، از میـان  چنانچه آدمی با گناه خو بگیرد، گناهانش چنان انباشته می شوند که اوال 
های بـاریکی  دشوار بوده و توبه بسیار سخت خواهد بود؛ مانند چوب ها آنبردن 

ها کنار  ای  چوب شماری از که یهنگامتوان شکست، اما  آسانی می را به ها آنکه 
،  ها آنتوان  هم قرار گرفت، دیگر نمی به گنـاه موجـب  خو گرفت را شکست. ثانیا 

 گردد.  عادت به گناه و از بی  رفت  زشتی معصیت در نظر انسان می
یکی از صفاتی که در قرآن برای مؤمنان بیان شـده ایـ  اسـت کـه بـر گنـاه پـای 

وا َعَلی َم »فشارند:  نمی َلُمنونَوَلمأ ُیِصر  انـد پـای  ؛ بـر آنچـه کردها َفَعُلوا َوُهمأ َیعأ
نیـز دربـاره  امیـر مؤمنـان« داننـد. که ]زشـتی آن را[ می فشارند؛ درحالی نمی

َظـِم »اصرار بر گناه هشدار داده است:  عأ
َ
َکَبـاِئِر َوأ َبـِر الأ کأ

َ
ه ِمـنأ أ راَر َفِإن  اَک َواإِلصأ ِإی 

َجراِئِم   0.«تری  گناهان است ز؛ زیرا از بزرگهیاز اصرار بر گناه بپر 3؛الأ
فرمایـد:  می در تمثیلی زیبا به نقـ  از پیـامبر گرامـی اسـالم امام صادق

فـرود  وعلـف آب یبو یارانش ]در سـفری[، در سـرزمینی  روزی رسول خدا
                                                                                       

 . ۹۴۹. طه، آیه  9
 .5۱، ص صحیفه سجادیه.  2
 .۹5۹، ص و دررالکلم غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 . ۹۴5عمران، آیه  . آل 0
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هیزم بیاوریـد تـا آتـش روشـ  کنـیم و غـذا »آمدند. حضرت به یارانش فرمود: 
اینجا سرزمی  خشکی اسـت و هـیچ هیزمـی در آن  یاران عر  کردند:« بپزیم.

توانیـد هیـزم  بروید و هرکـدام آنچـه می»فرمود:  شود. رسول اکرم یافت نمی
رفتند و هریک مقداری هیزم یا چوب خشکیده بـا خـود آوردنـد و  .«جمع کنید

َتِمـُع َکـهَ »روی هم گذاردند. پیامبر خدا فرمـود:  همه را در برابر پیامبر َا َتجأ
  َ ـاُکمأ »سـپس فرمـود:  .«شـوند گونه گناهـان روی هـم انباشـته می ؛ ای ُنوُب ال إی 

ُنوِب   َ ُمَحّقراِت ِمَن ال  9.«؛ از گناهان کوچک بپرهیزیدَوالأ

 . ضعف حیا و عفت 7

حیا، محدودیت و در تنگنا افتادن نفس در ارتکاب محّرمـات شـرعی، عقلـی و 
قواست؛ زیرا تقوا، اجتناب از عرفی، از ترس نکوهش و سرزنش است و اعم از ت

گناهان شرعی است و حیا اعم است از پرهیز از گناهان شرعی و اجتناب از آنچه 
اگر حیا در انسان ضعیف باشد، بـاور  2دانند. عق  و عرو نیز زشت و ناپسند می

کلی از بـی   مرور زمان قبح و زشتی آن به به زشتی گناه به همان میزان کم شده، به
 رود. می
 منابع دینی روایات بسیاری درباره اهمیت حیا بیان شده است. امام صادق در

حیا نوری است که جوهر آن سینه ایمان است »نماید:  گونه معرفی می حیا را ای 
داری در برابر هر چیزی که بـا توحیـد و  و در آدمی حالت بازدارندگی و خویشت 

   3.«کند معرفت ناسازگاری داشته باشد، ایجاد می

 . خرافه8

نماید و زمینه  یکی از عوام  مؤثری که چهره دی  را نزد نس  جدید مخدوش می
                                                                                       

 .188، ص 1، ج کافیال. شیخ کلینی،  9
 .۴۱8، ص معراج السعادةنراقی، مالاحمد .  2
یعة، . منسوب به امام صادق 3  .۹8۱، ص مصباح الشر
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هایی است که همچون غباری سـیاه  کند، وجود خرافه می  به گناه را نیز آماده می
اندیش باید ساحت قدسی دی   بر روی گوهر دی  نشسته است. دانشمندان  رو

ند و جوانان را با چهره زیبا و حقیقـی دیـ  ها و خرافات پاکیزه گردان را از آلودگی
 1آشنا نمایند و موجب گرایش آنان به دی  شوند.

دی  مقدس اسالم، »مسهله خرافات معتقد است:  در خصوص شهید مطهری
تدریج در نظر مردم وا گـون شـده و  یک دی  ناشناخته است. حقایق ای  دی ، به

ی است کـه بـه نـام دیـ  داده علت اساسی گریز گروهی از مردم، تعلیمات غلط
شود. ای  دی  مقدس، در حال حاضر، بـیش از هـر چیـز دیگـری، از ناحیـه  می

 2.«بیند برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند، ضربه و صدمه می
کند و  خرافات، همچون موریانه ذه  افراد جامعه را از مسیر درست منحرو می

حب فکر و اندیشه نسـبت بـه دیـ  و مـذهب، عالوه بر بدبینی  طیفی از افراد صا
ای از آحاد جامعه را که بیشتر بر مبنـای همـی  خرافـات و مسـائ   شمار گسترده

کنند، به رفتارهای غیرشـرعی و غیراخالقـی آلـوده  گیری می مربوط به آن تصمیم
 نماید.  می

 محور دوم( عوامل بیرونی   

ار انسـان نیسـت و از بیـرون عوام  بیرونی به مواردی معطوو است که در اختیـ
گـذارده و سـاختار معرفتـی او را در برابـر گنـاه تغییـر  وجود انسان بـر وی تـمثیر 

 اند از: تری  ای  عوام  عبارت دهد. برخی از مهم می

 . شیطان 1

یکی از اهداو دشم  درونی و بیرونی انسان، زدودن زشتی گنـاه در نظـر آدمـی 
                                                                                       

 .۹51، ص ویت دینی و انقطاع فرهنگیه. حمید نگارش،  9
 .8، ص عدل الهی. مرتضی مطهری،  2
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خداوندا! به جهت آنکـه مـرا بـه »کند:    میقرآن از زبان شیطان چنی  نقاست. 
دهم ]و آنان را  هالکت افکندی، هر آینه در زمی  ]باط  را[ در نظرشان زینت می

 1.«برم شان را به راه هالکت می خواهم فریفت[ و همگی
کند و  بر اساس ای  آیه شریفه، شیطان آرزوها و خیاالتی را برای انسان مطرح می

دهد که زینت زمی  است نه زیور قلب و جان  می زینت میچیزهایی را در نظر آد
َب ِإَلیکُم »انسان؛ چراکه زینت جان، ایمان به خدای سبحان است:  َه َحب  َولکن  الل 

َنُه فی ُقُلوِبُکم یَماَن َو َزی  و آن را ؛ اما خداوند ایمـان را محبـوب شـما سـاخت اْلأ
 2 .«هایتان قرار داد زینت دل

اند  گـردان شـده هایی که از مسیر هـدایت روی انی راجع به آنآخری  کتاب آسم
ُهنَدی »چنی  فرموده:  َن َلُهنُم الأ نِد منا َتَبنی  باِرِهمأ ِمننأ َبعأ وا َعلی َأدأ َتد  ذیَن ارأ  ِإن  ال 

َل َلُهمأ َو أُ  یَطاُن َسو  لِ الش  هدایت برایشان،  روش  شدن؛ کسانی که بعد از ی َلُهممأ
شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را بـا  پشت به حق کردند،

 3 .«آرزوهای طوالنی فریفته است

 های اجتماعی . رسانه و شبکه2

ویژه در کشورهای صنعتی، بر یکایک اعضای جامعه اثری  های جمعی، به رسانه
شناسان تمثیر تلویزیـون را بـر  که جامعه  رو و انکارناپذیر داشته است. هنگامی

شورهای صنعتی مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند ای  رسان  جمعی بـرای ک
 هـا آنای دارد که میانگی  زمانی که  سال چنان جاذبه ۹۱تا  ۴کودکان و نوجوانان 

کننـد، بـیش از وقتـی اسـت کـه در کـالس درس  صرو تماشای تلویزیـون می
                                                                                       

 .۴۱. حجر، آیه  9
 .7. حجرات، آیه  2
 .15. محمد، آیه  3
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های  رده برنامـهافـراد در سـنی  پـایی  در عرصـه گسـت قـرار گـرفت گذرانند.  می
ها، نقش بسـیار  گیری شخصیت آن و شک  شدن یاجتماعتلویزیونی، در فرآیند 

بااهمیتی به ای  رسانه داده است. در کنار همه آثار و کارکردهای مثبت رسـانه در 
هـایی نیـز در ایـ   خصوص کودکـان، نگرانی پرورش و رشد شخصیت افراد، به

از محتـوایی اسـت کـه از رسـانه پخـش  زمینه وجود دارد. ای  نگرانـی، برآمـده
 شود. می

توانـد  هـای جدیـد در ذهـ  مخاطـب، می رسانه، با تغییر نگرش و ایجاد انگاره
حساسیت او را به هویت دینی کاهش دهد و قبح برخی رفتارهای غیراخالقـی را 
ــا دیگــران، انفعــال و  از درون او بزدایــد. تضــعیف ارتبــاط روحــی و عــاطفی ب

هـای جسـمی و  زایی، خمودی و زیان سب، پرخاشگری و تنشالگوپذیری نامنا
آلود  شود فـرد در برابـر رفتارهـای گنـاه بار موجب می دسترسی به اطالعات زیان

 راحتی ای  رفتارها از وی بروز کند.  احساس بدی نداشته باشد و به

 . فقر و غنا3

کنند.  را فراهم میزدایی از گناه  زمینه زشتی ایخاص،گونههر یک از فقر و غنا به
های برآمـده از فقـر، کارهـای نامشـروع را توجیـه  فقیر برای از میان بردن ناتوانی

پندارد. توانگر نیز بر پایه غرور  برخاسته از  کند و خود را در انجام آن موّجه می می
  های اخالقـی روی فضـیلت پـا گذاشـت گذرانی و زیـر  مال و ثروتش، به خوش

ای  گونـه زشـتی گیرد و در نظـر او گناهـان هیچ غفلت قرار می آورد، در فرایند می
نیازی، انسانی طغیانگر  احساس بی ی به دلندارند. قرآن مجید شخص توانگر را 

نی»داند:  می َتغأ غی  َأنأ َرآُ  اسأ ساَن َلیطأ نأ ِ
کـه  ؛ هرگز؛ همانا انسـان همی َکال  ِإن  اْلأ
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 9 .«گیرد یاز ببیند، سرکشی در پیش مین خود را بی
ثعلبه، با خدا پیمان بسته بود اگر ثروتمند شـود بـه نیازمنـدان صـدقه دهـد؛ امـا 

خداوند مال فراوانی بدو بخشید، بخ  ورزیـد و زکـات نـداد. آیـاتی  که یهنگام
ای  کار، پیامد وسوسه شیطان و  2را به او نسبت داد.« نفاق»اش نازل شد و  درباره

ورزی در نعمت خدا وادار کرد و زشتی  را به بخ  بود که او هثعلب  چیرگی غرور بر 
 گناه را از چشم او زدود.

سـاز گناهـان  شود، زمینه هایی را که موجب غرور و مستی می قرآن مجید سرمایه
ک َمساکِ َوکَ »فرماید:  شمارد و می می ی   َبِطَر أ َمِعیَشتَها َفِتلأ َلکنا ِمنأ َقرأ ُنُهمأ مأ َأهأ

کَ  هـایی را بـه  ؛ و چه بسیار از ]مردم[ شـهرها و آبادیَقلیال   ِدِهمأ ِإْل  نأ ِمنأ َبعأ َلمأ ُتسأ
های  هالکت رساندیم که زندگی را با سرمستی و غرور گذرانده بودند. ای ، خانه

در آن سـکونت آنان است که ]ویران شـده[ و بعـد از آنـان، جـز انـدکی، کسـی 
هاکُ »یا در جای دیگر فرموده:  3 .«نکرد طلبی، شـما را  ؛ تفاخر و فزونکاُثرُم الت  َألأ

 0.«سرگرم و غاف  ساخت
َواِل َجمُعَهـا ِمـنأ َ یـِر »فرماید:  می باره ی درانیز  رسول اکرم َالَتکاُثُر ]ِفی[ اَْلمأ

ِعیِة  َها ِفی اَْلوأ َها َو َسد  ُعَها ِمنأ َحقِّ َها َو َمنأ هـا از  ؛ تکاثر در اموال، انباشت ثروتَحقِّ
ــروع راه ــای نامش ــدو ه ــق آن و ان ــودداری از ادای ح ــهو خ ها و  خت  آن در خزان

 5 .«هاست صندوق
کشـاند. امیـر مؤمنـان  از سوی دیگر، فقر نیز گاهی آدمی را به بیراهـه و گنـاه می

                                                                                       
 .7و  ۱. علق، آیه  9
 .7۱و  75. توبه، آیه  2
 .58. قصص، آیه  3
 .۹. تکاثر، آیه  0
 .۱۱1، ص 5، ج تفسیر نور الثقلین. عروسی حویزی،  5
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ترسـم. از  فرزندم! از فقر بر تو می»فرماید:  به فرزندش محمد حنفیه می علی
اقص نمـوده، عقـ  و فکـر او را آن به خدا پناه ببر؛ چراکه فقـر، دیـ  انسـان را نـ

 9«شود مردم به او و او نیز به مردم بدبی  شود. کند و موجب می مضطرب می
قأ »کند:  چنی  دعا می باره ی درا رسول اکرم ـِز َوّل ُتَفـرِّ ُخبأ ُهم  َباِرک َلنا ِفی الأ َالل 

 
َ
نا َوّل أ ینا َوّل ُصمأ ُز ما َصل  ُخبأ ّل الأ ناَبیَننا َوَبیَنُه َفَلوأ ینا َفَراِئَض َربِّ ! به نـان یابار خدا؛ د 

خوانیم و روزه  ما برکت ده و بی  ما و نان جدایی میفک . اگر نان نباشد، نماز نمی
 2 .«کنیم یم و واجبات خود را ادا نمیگیر نمی

 . لقمه حرام4

گذارد  طبق قوانی  نظام تکوی ، غذای حرام در روح و جان انسان اثر وضعی می 
دهد. خداوند در برخی آیات، مؤمنان را از خوردن غـذای  به گناه سوق میو او را 

کُ »ناپاک و حرام بازداشته است:  واَلکُ َوْل َتأأ بَ مأ َبیَنکُ ُلوا َأمأ ؛ اموال یکـدیگر اِطلمأ ِبالأ
روایـات اسـالمی نیـز انسـان را از  3.«اط  ]و ناحق[ در میان خود نخوریدرا به ب
ِنـَ  »فرماید:  می مام سجاداند. ا خواری منع کرده حرام َعَلـُه  َوَحق  َبطأ نأ ّل َتجأ

َ
أ

َحَرام  0.«است که آن را ظرو حرام قرار ندهی؛ حّق شکم تو آن ِوَعاء  ِللأ
کردن درون انسان و برانگیخته کردن غضب و شهوت،  غذای حرام به سبب آلوده

اخالقی  فـرد  شود توانایی قضاوت کند و باعث می زمینه ارتکاب گناه را ایجاد می
ها در نظرش زیبا و خوب جلوه نماید. ای  در حـالی اسـت کـه  تغییر یابد و بدی

 لقمه حرام آثار سوئی دارد، یکی از  آن آثار، عدم استجابت دعا است.
                                                                                       

 .۴۹۱، حکمت غهنهج البال.  9
 .۴1۴، ص 1۳، ج وسائل الشیعة. شیخ حّر عاملی،  2
 .۹88. بقره، آیه  3
 .۳۹۱، ص مکارم األخالق. طبرسی،  0
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یوسف ثقفی که در پلیدی و خباثت نظیر نداشت به کوفه آمد  ب  حّجاج گویند یم
بـه او گفتنـد: در ایـ   .خود قرار دادمقّر حکومت  ،و آنجا را از طرو عبدالملک

سـفره مـ  حاضـر  بـرها را  الدعوه هستند. گفت: همه آن شهر، افرادی مستجاب
چـون رفتنـد بـه  د.خوردنـحجـاج  ۀسـفری غـذااز . فراخواندنـدهمـه را  .کنید

اطرافیانش گفت: با ای  غذای حرامی که خوردند، مطمه  باشید دیگر دعایشـان 
 1.مستجاب نخواهد شد

پدرش باغبـان بـود روزی صـاحب بـا) بـه  :اند ه مبارک چنی  گفتهاره عبداللّ درب
مبارک گفت: فوری مقداری انار شیری  بیاور تا بخوریم. مبارک چنـد عـدد انـار 

ر. بـرو انـار شـیری  بیـاو ،چشید و گفت: ترش استها را  آنآورد و صاحب با) 
 ،گفت: تـرش اسـت یانار آورد و صاحب با) بعد از چشیدن م چند مرتبهمبارک 

 برو انار شیری  بیاور.
باالخره صاحب با) ناراحت شد و رو به مبارک کرد و گفت تو هنوز بعد از مدتی 

مبـارک در  دهـی؟ که در ای  با) هستی درخت انار ترش را از شـیری  تمیـز نمی
جواب گفت: درست است که مدتی است م  در ای  با) هستم، اما هنوز از انار 

شـما  .ام که بدانم کدام درخت انارش ترش و کدام شیری  اسـت ردهای  با) نخو
 تااز شما اجازه نگرفتم ، اید فقط نگهبانی و آبیاری با) را به عهده م  واگذار کرده

 های با) استفاده کنم. از میوه
در را امتحان نمود و فهمید مبارک  مبارکبه همی  سبب  .صاحب با) تعجب کرد

بـه نیـز شـد و دختـرش را  منـد عالقه مبـارکپس به  از آن سخنش صادق است.
از ایـ  ازدواج  مبـارک،پـاکی و صـداقت  به سببخداوند هم  .ازدواج او درآورد

ایـ   .هاسـت کند که هنوز نامش بـر سـر زبان ه به او عطا میبه نام عبداللّ  طفلی
                                                                                       

1. www.erfan.ir/farsi/۹557۱.html. 
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 گوینـد رسد که در احـواالت او می می بدان جاتا شود و  می نامیطف  از عارفان 
ه عبداللّ  .خواب دیدم یک سال از عمر تو بیشتر نمانده است شخصی به او گفت:

روزگار دراز پیش ما نهادی، یک سال دیگر ما را اندوه هجران » در جوابش گفت:
 1.«باید چشید د کشید و تلخی فراق مییاب می

                                                                                       
1. www.hawzahnews.com/detail/News/۴۴777۱. 
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سـوم، چ ، تهـران: شـرکت چـاپ و نشـر ایـران، اخالق اسـالمیسادات، محمدعلی،  .۳5

 ش.۹۴7۴
چ تهـران: دفتـر نشـر فرهنـ  اسـالمی، ، راهنمای پدران و مادران، ــــــــــــــــــــ  .۳۹

 ش. ۹۴71سوم، 
 ش. ۹۴75، تهران: سروش، شناسی خانواده جامعهساروخانی، باقر،  .۳1
چ : انتشـارات سـروش،      ، تهـران شناسی خـانواده ای بر جامعه مقدمه، ــــــــــــــــ  .۳۴

 ش. ۹۴۱۴بیستم، 
، قـم: انتشـارات بهداشت روانی با نگرش به منـابع اسـالمی محمدرضا، فر، ساالری .۳۳

 ش. ۹۴۱۳پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 ق. ۹۳۹۳اول، چ ، قم: هجرت، البالغه نهجحسی ،  شریف الرضی، محمدب  .۳5
اول، چ ، قم: نشرمعارو، همیشه بهار )اخالق و سبک زندگی(شریفی، احمد حسی ،  .۳۱

 ش. ۹۴۱۹
 ق. ۹۳55انتشارات رضی،  . قم: جامع األخبارمحمد،  ب  الدی  محمد شعیری، تاج  .۳7
 تا. ، نجف: مطبعة حیدریة، بیجامع األخبار ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .۳8
تفصـیل وسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل حسـ ،  ب  شیخ حّر عـاملی، محمد .۳۱

 ق. ۹۳5۱اول، چ ، ، قم: مؤسسة آل البیتالشریعة
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یل مســائل تفصــیل وســائل الشــیعة إلــی تحصــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .55
ــریعة ــاني الشــیرازالش ــدالرحیم الرب ــق عب ــي، ی، تحقی ــراث العرب ــاء الت ــروت: داراحی چ ، بی

 ق. ۹۳5۴پنجم،
، تهـران: انتشـارات شـرکت سـهامی شناسی زنان و خانواده جامعهشیخی، محمدتقی،  .5۹

 ش. ۹۴85اول، چ انتشار، 
پـیش خـانواده و فرزنـدان در دوره « مـدیریت در خانـه و خـانواده»صافی، احمد،  .51

 ش. ۹۴78، 1، ج دبستانی
چ ، قم: دفتر انتشارات اسالمی، المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسی ،  طباطبایی، سید .5۴

 ق. ۹۳۹7پنجم، 
ق /  ۹۳۹1چهـارم، چ ، قـم: شـریف رضـی، مکارم األخـالقفض ،  ب  طبرسی، حس  .5۳

 ش. ۹۴75
هشتم، سال  چ، ترجمه سید ابراهیم میرباقر، مکارم انخالقطبرسی، سید رضی الدی ،  .55

 ش. ۹۴۱5
، مقدمه محمدجواد بالغی، تهـران: مجمع البیان لعلوم القرآنحس ،  ب  طبرسی، فض  .5۱

 ق. ۹۴71سوم، چ ناصر خسرو، 
 ۹۴85دوم، چ ،  ، نجف: حیدریـهمشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ــــــــــــــــــــــ  .57
 ش.
 ق. ۹۳5۴ ، بیروت: مؤسسة األعلمی،، تاریخ طبریجریر ب  طبری، محمد .58
 ق. ۹۳57، تهران: دار الکتب اإلسالمیه، تهذیب األحکامالحس ،  ب  طوسی، محمد .5۱
 ش. ۹۴۱۴پانزدهم،چ ، الزهرا ، قم: جامعهایران جوان بمانعباسی ولدی، محس ،  .۱5
هجـدهم، چ ، الزهـرا  ، جلد پنجم، جامعـهتا ساحل آرامش ،عباسی ولدی، محس  .۱۹

 ش. ۹۴۱1
 ش. ۹۴۱۹، ا، قم: جامعه الزهره دیگرمنیم ،ـــــــــــــــــــــ  .۱1
 ق. ۹۳58، بیروت: دار الکتب العلمیة، کشف الخفاءمحمد،  ب  العجلونی، إسماعی  .۱۴
، تحقیـق سـید هاشـم رسـولي  تفسیر نور الثقلـین،  جمعه ب  عروسي حویزی، عبد علي .۱۳

 . ق ۹۳۹5چهارم،چ ،  : انتشارات اسماعیلیان ، قم محالتي
چ ، البیت ، مشهد: مؤسسة آلنسوب الی انمام الرضاالفقه المموسی،  علی ب  .۱5

 ق. ۹۳5۱اول، 
، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیـه قـم، والدین و مربیان مسئولفرهادیان، رضا،  .۱۱

 ش. ۹۴77
، مشـهد: بنیـاد (؛ ازدواج و خـانواده3) یسـبک زنـدگی رضـوفّعالی، محمـدتقی،  .۱7
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 .ش ۹۴۱۳اول، چ ، فرهنگی هنری امام رضا
هـای مرکـز  ، قم: دفتـر مطالعـات و پژوهشمسجد و سبک زندگیلی، محمدتقی، فّعا .۱8

 ش.۹۴۱۴دوم، چ رسیدگی به امور مساجد، 
اول، چ ، تهران: مؤسسه مهر تابان، های ترغیب و جذب به نماز شیوهنقی،  فقیهی، علی .۱۱

 ش. ۹۴8۳
، تهـران: دفتـر نشـر فرهنـ  اسـالمی، الحدیت ـ روایات تربیتـیفلسفی، محمدتقی،  .75

 ش.۹۴۱8
، تحقیـق محمدحسـی  درایتـی و انصفی فی تفسیر القرآنفیق کاشانی، مالمحسـ ،  .7۹

 ق. ۹۳۹8اول، چ محمدرضا نعمتی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
، تحقیق سید مرتضی آیت الله سواطع انلهام فی تفسیر القرآنفیضی دکنی، ابوالفض ،  .71

 ق. ۹۳۹7، اولچ زاده شیرازی، قم: دار المنار، 
، تحقیـق محمـد باسـ  عیـون السـود، محاسـن التأویـلقاسمی، محمد جمااللدی ،  .7۴

 ق. ۹۳۹8اول، چ بیروت: دارالکتب العلمیة، 
 ش. ۹۴۱۳، تهران: سمت، مدیریت رفتار سازمانیقلی پور، آری ،  .7۳
 ش. ۹۴8۱، تهران: سخ ، سوءظن میان همسرانکاوه، سعید،  .75
 ش. ۹۴۱۴یازدهم، چ تهران: ویرایش، ، نگرش و تغییر نگرشکریمی، یوسف،  .7۱
 ش. ۹۴77، ، پیام مهدیالگوهای تربیت اجتماعینیا، محمدعلی،  کریمی .77
اکبر غفاری و محمـد آخونـدی، تهـران:  ، تصحیح علیالکافییعقوب،  محمدب ، کلینی .78

 ق. ۹۳57دارالکتب االسالمیه، 
 ق. ۹۳57ة، چ چهارم، ، تهران: دار الکتب اإلسالمیالکافی، ــــــــــــــــــــــــ  .7۱
، تهران: کتابفروشي ی، مترجم سیدجواد مصطفواصول الکافی،  ــــــــــــــــــــــــ .85

 ش. ۹۴۱۱ ،اولچ  علمیه اسالمیه،
معرفـی مـدل درمـانی سـرخوردگی زناشـویی در زوجـین، کوهی، سمانه و دیگـران،  .8۹

 ش. ۹۴88، قم: اندیشه ماندگار، مشاوره خانواده و بهداشت جنسی
، بیـروت: مؤسسـه کنز العّمال فی سـنن انقـوال و انفعـالی هندی، عالءالدی ، متق .81

 ق. ۹۳5۱الرسالة، 
، بیـروت: دار احیـاء کنز العّمال فی سنن انقـوال و انفعـال، ــــــــــــــــــــــــ  .8۴

 ق. ۹۳۴۹تراث العربی، 
ــی، محمدباقر .8۳ ــدتقی،  ب  مجلس ــة محم ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــاراألنوار الجامع بح

 ق. ۹۳5۴، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، دوم، األطهار
، نشـر سـازمان بررسی وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانـانمنش، حسی ،  محبوبی .85
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 ش. ۹۴8۹ملی جوانان، 
، قم: مرکز انتشارات دفتر بیت حقوق فرزندان در مکتب اهلمحدثی، محمدجواد،  .8۱

 ش. ۹۴7۱تبلیغات اسالمی، 
 ش. ۹۴81، تهران: انتشارات آرون، واج و خانواده در ایرانازدمحسنی، منوچهر،  .87
، با همکاری عباس تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیثشهری، محمد،  محمدی ری .88

 ش. ۹۴78پسندیده، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دار الحدیث، 
ـ  .8۱ می ، قم: مؤسسه علتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ـــــــــــــــــــــــــــ

 ش. ۹۴۱۹فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، چهارم، 
 ، قــم: مؤسســه علمــی فرهنگــی دارنامــه کــودک حکمت،   ــــــــــــــــــــــــــــ .۱5

 ش. ۹۴۱۹الحدیث، سازمان چاپ و نشر، 
 ش. ۹۴8۱، قم: انتشارات دارالحدیث،میزان الحکمه، ـــــــــــــــــــــــــــ  .۱۹
، قـم: انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و ۴، ج اخالق در قـرآن مصباح یزدی، محمدتقی، .۱1

 ش. ۹۴۱۹، ینیپژوهشی امام خم
ـ  .۱۴ ، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی ها پرسش و پاسخ ،ـــــــــــــــــــــــــ

 ش. ۹۴۱۹، هشتم، امام خمینی
ی، ، تحقیق و نگارش محمدحسـی  اسـکندراخالق در قرآن، ـــــــــــــــــــــــــ  .۱۳

 ش. ۹۴8۳، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 ش. ۹۴۱5، هشتم، ، تهران: انتشارات الزهراتعلیم و تربیتمطهری، مرتضی،  .۱5
 ش. ۹۴85، تهران: صدرا،عدل الهی، ـــــــــــــــــ  .۱۱
 ش. ۹۴7۱، تهران: صدرا، چ چهارم، 7مجموعه آثار، ج ، ـــــــــــــــــ  .۱7
 ش. ۹۴75، قم، صدرا، دوم، مجموعه آثار، ـــــــــــــــــ  .۱8
 ش. ۹۴۱۳، ۳1، قم: انتشارات صدرا، چاپ مسئله حجاب، ـــــــــــــــــ  .۱۱

 ش. ۹۴78ابیها، سوم،  انتشارات ام تربیت فرزند از نظر اسالم،مظاهری، حسی ،  .۹55
 ش. ۹۴۱5، پنجم، ، قم: نورالزهراورزی آداب عشقاکبر،  مظاهری، علی .۹5۹
 ش. ۹۴۱۴، دوم، ، قم: انتشارات نورالزهرافرهنگ خانواده،  ــــــــــــــــــ .۹51
 ش. ۹۴7۱، قم: انتشارات هجرت، چ چهارم، هشدارهای تربیتی، ــــــــــــــــــ  .۹5۴
 ش. ۹۴77، طالب ابی ب  ، قم: مدرسه علیاخالق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر،  .۹5۳
 ش. ۹۴7۳إلسالمیة، اول، ، تهران: دار الکتب اتفسیر نمونه، ـــــــــــــــــــــ  .۹55
 ۹۳55، اعلمـی، بیـروت: ، مصباح الشریعه محمد، امام ششم ب  منسوب به جعفر .۹5۱

 ق.
، به کوشش توفیـق، تهـران: چـاپ و مثنوی معنوی الدی  محمد بلخی، مولوی، جالل .۹57
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 ش. ۹۴7۳انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، دوم، 
 ش. ۹۴۱1دی، ، تهران: رشیمعراج السعادهنراقي، مالاحمد،  .۹58
 ق. ۹۳58 ،آل البیت ة، قم: مؤسسمستدرک الوسائلمحمدتقی.  ب  نوری، حسی  .۹5۱
 ق. ۹۳۹5، قم: نشر فقیه، مجموعة وّرامعیسی،  ب  أبی فراس، مسعود ب  وّرام .۹۹5

 

 نشریاتب( 
بررسی عوامل موثر بر تأخیر سن ازدواج در ایران: نمونـه مـورد »اسکندری چراتی آذر،  .۹

 ۹۴۱5، شناسی، سال چهارم، شماره سوم ، فصلنامه تخصصی جامعه«نمطالعه استان گلستا
 ش.

، «سبک زنـدگی از منظـر عالمـه طباطبـایی»، آذربایجانی، مسعود، فیضی، مجتبـی .1
، صص ش ۹۴۱۴،  ینی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خم151نامه معرفت، شماره  فص 

۴۹-۳۱. 
جمعیتی  –ج و عوامل اجتماعی بررسی روند تحونت سن ازدوا»آستی  فشان، پروانه،  .۴

 .ش ۹۴85، دانشگاه تهران، سال «2344-74موثر بر ان طی سالهای 
عوامل مؤثر بر طالق برحسب طبقـه اجتمـاعی مـورد: شـهر »آقاجانی مرسا، حسی ،  .۳

 .55، ص ش ۹۴8۳، 1شناسی، ش  ه، جامع«تهران
و رابطـه رضـایت جنسـی، سـالمت عمـومی »رضا و مهناز مرتضوی،  بخشایش علی .5

، ۳( ۹1، شـماره )۴، فصـلنامه روانشناسـی کـاربردی، سـال «رضایت زناشویی در زوجین
 .85، ص ش ۹۴88زمستان 

هــای ازدواج )اجتمــاعی، فرهنگــی،  ای مالک بررســی مقایســه»بهشــتیان، محمــد،  .۱
هـا در  های آن های در شرف ازدواج دوم با مالک اقتصادی، ظاهری و دموگرافیک( زوج

پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال هفتم،  ، جامعه«ازدواج اول
 ش. ۹۴۱5، تابستان 1شماره 

 :، روزنامـه خراسـان«تـرین علـل طـالق بـه روایـت آمـار مهم»توانا علمـی، فاطمـه،  .7
1۳/۱/8۴. 

هـای انتخـاب  تفـاوت مالک»جبرائیلی، هاشم، علی زاده محمدی و محمود حیدری،  .8
 ۹۴۱1، تابستان ۴۳پژوهی، شماره  نامه علمی ـ پژوهشی خانواده، فصل«همسر بین دو جنس

 ش.
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بـر بـان رفـتن »یعقوبی چوبری،  وعلی  جعفری، مقدس .۱

وم اجتمـاعی، واحـد شوشـتر، پژوهشـی علـ ، فصلنامه علمی«سن ازدواج جوانان در رشت
 .5شماره 
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نشـریه  «زایش سن ازدواج دختـرانعلل اف» ، غالمرضا،یپور گتابی، کرم، غفار حبیب .۹5
 .۴۳-7، صص ش ۹۴۱5، بهار ۹زن در توسعه و سیاست، ش 

، تهران، دفتر تحقیقات و ۳۱، نشریه حوراء، شماره «طالق پسندیده»حبیبی تبار، جواد،  .۹۹
 ش. ۹۴۱5مطالعات زنان، تیر و مرداد 

 حسینی، میمنت، محس  یزدجردی و مریم محمـدی و فریـده یغمـایی و حمیـد علـوی .۹1
کننده بـه مراکـز  بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه»مجدی، 

، نشـریه دانشـکده «های علوم پزشکی شهر تهـران بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاه
 ش. ۹۴85، تابستان 5۴پرستاری و مامایی شهید بهشتی، شماره 

، «ن در اسـتحکام خـانوادهبررسی تأثیر حقـوق مـالی بـانوا»پاک مقدم، ناهید،  دام  .۹۴
، شناسی آن، قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی تقویت نظام خانواده و آسیب

 ش. ۹۴۱۹
آمـوز دبیرسـتانی و  بررسـی رابطـه همـدلی مـادران و دختـران دانش»درویزه، زهرا،  .۹۳

، شـماره زنـان شـناختی روان - اجتمـاعی مطالعات، «اختالنت رفتاری دختران شهر تهران
 .58-1۱ش، صص  ۹۴81، زمستان ۴5۴

های همسرگزینی در دختران جوان شـهر  ای مالک بررسی مقایسه»دهکردی، مهناز،  .۹5
 ش. ۹۴8۱، 15، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره «اهواز

بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان »رضا،  علی ،رشیدی .۹۱
، بهـار 1شـماره  ،نشریه فرهن  در دانشگاه اسالمی، سـال دوم ،«پسر و دختر دانشگاه رازی

 .۹58، ص ش ۹۴۱۹
 99تا  12شیوع عوامل خطر سرطان پستان در زنان »، و همکاران پرور زاده، نسیم روح .۹7

های پستان ایران، سال هفتم، شماره اول، بهـار  ، اصفهان، فصلنامه بیماری«ساله در اصفهان
 .ش ۹۴۱۴

بررسی معیارهای همسرگزینی در بین »رضا زارع شاه آبادی،  علی و رزارع شاه آبادی، اکب .۹8
احوال  ، فصلنامه علمی پژوهشی جمعی، انتشـارات سـازمان ثبـت«دانشجویان دانشگاه یزد

 ش. ۹۴8۹، بهار و تابستان ۴۱کشور، شماره 
، نشـریه حـوراء، تهـران: دفتـر مطالعـات و «طـالق در ایـران»نژاد، محمدرضا،  زیبایی .۹۱

 ش. ۹۴۱۹، فروردی  و اردیبهشت ۳۹ت زنان، شماره تحقیقا
پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت »سید حس  حسینی ، و  زینب ایزدی .15

 زنان روانشناختی اجتماعی مطالعات، «سال شهر تهران 34موردمطالعه: زنان مجرد بانی 
 .۳۹ش، ص ۹۴۱5 ، بهار(۳۱ پیاپی) ۹ شماره چهاردهم، دوره ،(سابق زنان مطالعات)

انجم    ، مجله«زنان و بازتعریف هویت اجتماعی»جاه،  ساروخانی، باقر و مریم رفعت .1۹
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 .۹۱5 – ۹۴۴، صص ش ۹۴8۴،۹8شناسی ایران، شماره  جامعه
هـا و  ای ادراک بررسی مقایسـه»نامه کارشناسی ارشد،  سالمتی هرمزی، شکوفه، پایان .11

، دانشـگاه «دواج و پیامدهای تجردهای دختران مجرد شهر بندرعباس نسبت به از  نگرش
 هرمزگان.

بررسـی نقـش سـالمت جنسـی در »محمدحسی  اخـوان تقـوی  و سید کاظم فروت  .1۴
 ش. ۹۴۱۹، مرداد و شهریور 7۹، نشریه قضاوت، سال دهم، شماره «خانواده ایرانی

هـای انتخـاب همسـر دانشـجویان دختـر و پسـر  بررسی مالک»صداقت، کامران،  .1۳
شناسـی خـانواده در ایـران،  ، تهران، دومـی  کنگـره آسیب«آذربایجان معلم دانشگاه تربیت

 ش. ۹۴85
اسفند  ۱، روزنامه رسالت؛ «های مجازی عامل طالق در ایران شبکه»علیخانی، ویدا،  .15

 ش. ۹۴۱۳
معیـار انتخـاب سـطح »فرودستان، مهرنوش، حمیدرضا عریضی و ابوالقاسم نـوری،  .1۱

علمی پژوهشی رفاه  ه، فصلنام«ن دختر و پسرتحصیالت همسر و مقایسه آن در دانشجویا
 ش. ۹۴87، ۴۴اجتماعی، سال نهم، شماره 

، 1۱، قم: مجله حوراء، شماره «شناسی رواب  زوجین آسیب»قاسمی، هاجرالسادات،  .17
 ش. ۹۴87

، «دختـران و پسـران تحقیق کیفـی تجردهـای ناخواسـته در»کجباو، محمد جواد،  .18
 .۹1۴، ص ش ۹۴87، سال ۹۳شماره  پژوهی، سال چهارم، فصلنامه خانواده

پیوند سنت و نوسازی در افزایش سـن ازدواج: نمونـه مـورد »کنعانی، محمد امـی ،  .1۱
صـص  ،ش ۹۴85سـال ، ۹، نامه انجم  جمعیت شناسی ایـران، شـماره «ها مطالعه ترکمن

۹5۳ – ۹1۱. 
انتخـاب همسـر و »کنعانی، محمدامی ، مهـدی حمیـدی فـر و حمیـده محمـدزاده،  .۴5

شناسـی  ، جامعه«ی شهر رشـت کرده ای در بین مردان و زنان ازدواج ی آن: مطالعهمعیارها
 ش. ۹۴۱5(، 8)ش  ۴نهادهای اجتماعی، دوره 

، «عوامل اجتماعی بان رفتن سن ازدواج جوانان»ی، نعمت الله تقو و محمدپور، علی .۴۹
 .5۴-۴۱، صص ش ۹۴۱1مطالعات جامعه شناسی، سال پنجم، شماره بیستم، پاییز 

عوامل اجتماعی و اقتصادی مـرتب  بـا افـزایش »، نصفاریا و محس  ادی، گلمرادمر .۴1
، فصلنامه مطالعات جامعـه شـناختی «سن ازدواج جوانان، مطالعه موردی شهر کرمانشاه

 .8۹، ص ش ۹۴۱۹ ییزجوانان، شماره هفتم، سال سوم، پا
ر در لـزوم تجدیـدنظ»شـناس،  محمدجواد محمدی و نادر مطیع حق ، مشفق، محمود .۴۴

 ش. ۹۴۱۹، 55. ش ۹۳، مطالعات راهبردی زنان، س «های جمعیتی ایران سیاست
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های همسـرگزینی بـا کیفیـت و پایـداری  رابطـه سـبک»مظاهری، علی و همکاران،  .۴۳
 ش. ۹۴88، بهار 5، مجله راهبرد فرهن ، شماره «ازدواج

، قم، نامه جمعیت ، ویژهمجله خانه خوبان، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .۴5
 ش. ۹۴۱۴

، فصـلنامه پژوهشـنامه علـوم «فرزندسـانری»مهدوی، محمدصادق و حس  غنیمتی،  .۴۱
 ش. ۹۴8۹، ۴5انسانی، شماره 

معیارهای فیزیکی انتخاب همسـر در »زاده طباطبایی،  کاظم رسول و راضیه ،نصیر زاده .۴7
، مجلـه علمـی پژوهشـی اصـول بهداشـت روانـی، سـال «های تهران دانشجویان دانشگاه

 .55 -۳۹ص ص، ش ۹۴88بهار (، ۳۹)پیاپی ۹زدهم، شماره یا
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