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پیشگفتار

همــراه  علیهــا  اهلل  ســالم  زهــرا  حضــرت  میــالد  بــا  وقتــی  هســتی«  مــادر   « زیبــای  واژه 
زنــد،   مــی  گــره  ســرزمین  ایــن  مــادران  زحمــات  از  تقدیــر  روز  بــه  رو  مــا  همــه  می شــود،  
ارائه بهترین  و  برترین مــادر خلقــت  از  گفتن و شــنیدن  بــرای  کــه فرصــت مغتنمــی  ی  روز
کــه  اســت  ایــن  ــال  دنب ــه  ب نوشــتار  ایــن  و  کــردن محســوب می شــود  ی  مــادر ــرای  ب الگــو 
تاثیرگــذار  و  زیبــا  بیانــی  بــا  دو عالــم،  بانــوی  نورانــی،  ســخنرانان مجالــس  ایــام  ایــن  در 
خانــواده  محبــت  سرچشــمه  از  و  بپردازنــد  خانــواده  در  مــادر  بدیــل  بــی  جایــگاه  بــه 
آنچــه  و  آورنــد  یادهــا  بــه  را  بودنشــان  تــا ســنگ صبــور  مهربــان  هــای  فرشــته  ایــن  بــودن 
ارائــه دهــد.  راهــکار  برطــرف شــدنش  بــرای  و  را معرفــی  اســت  بــودن  نمونــه  ی  مــادر  مانــع 
رحمــت  بــه  آنچنــان  فرزنــدان  و  گواراســت  و  شــیرین  آنقــدر  شــدن  مــادر  تجربــه  قطعــا 
دارد  دوســت  عاشــقانه  ی  مــادر هــر  کــه  خورنــد  مــی  پیونــد  مــادران  قلــب  بــه  الهیــه 
روابــط  در  عواملــی  مــا  امــروز  جامعــه  در  امــا  کنــد  تکــرار  را  شــدن  مــادر  لــذت  بارهــا 
در  یــاد  ز اختالفــات  یــا  زوجیــن  بیــن  عاطفــی  رابطــه  ضعــف  همچــون  همســران 
بیشــتر  ی  آور فرزنــد  روانــی  روحــی،  امنیــت  میشــود  موجــب  همســران،   بیــن  روابــط 
جواهــری   « روشــمند  منبــر  فیــش  مجموعــه  و  شــود  مشــکل  دچــار  هــا  خانــواده  در 
میــالد  مناســبت  جلســات  در  بحثهایــی  ارائــه  ســاز  زمینــه  دارد  تــالش   » مــادر نــام  بــه 
مــادران  برجســته  نقــش  معرفــی  ضمــن  کــه  باشــد  علیهــا  اهلل  ســالم  زهــرا  حضــرت 
نمایــد.  برطــرف  را  موضوعــات  ایــن  بــا  مرتبــط  ی  فرزنــدآور موانــع  برخــی  خانــواده،    در 
ی  یــار ایــن مجموعــه  تالیــف  را در  بنــده  کــه  از عزیزانــی  اثــر ضمــن تشــکر  ایــن  ابتــدای  در 
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متعــال مســئلت  ــد  از خداون و ســمنبری،  فتحــی  ی،   تاتــالر اســالم  بویــژه حجــج  ــد  کردن
الکثیــر  یعطــی  مــن  یــا   « کنیــم  مــی  زمزمــه  رجــب  مــاه  در  کــه  مبارکــش  نــام  بــه  کــه  دارم 
کثیــره  بــرکات  و  خیــرات  منشــاء  و  کنــد  عنایــت  فــراوان  برکتــی  را  مــا  کــم  بالقلیــل«   
فرجــه  اهلل  زمــان عــج  امــام  مــادر محبــان  قــرآن،   ــر  کوث قبــول  مــورد  کــه  باشــد  قــرار دهــد،  

اهلل. ان شــاء  گیــرد  قــرار  اهلل علیهــا  الشــریف،  حضــرت صدیقــه طاهــره ســالم 

پور  سامان هادی 
بیان اسرار   مدیر موسسه 



موضوع: مادر سنگ صبور خانواده

ام: تعامل صحیح همرسان در اختالفات،  ی  �پ

ات خانواده و فرزندآوری بیش�ت  ب
زمینه ساز �ث

1
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  خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

  انگیزه سازی موضوع:
نازنیــن  وجــود  روز عروســی،  فــردای   ، زهــرا  فاطمــه  و    ازدواج حضــرت علــی  پــس 

آوردنــد. تشــریف  بهشــتی  دامــاد  و  عــروس  ایــن  منــزل  بــه   رســول اهلل
را چگونه     پرســیدند: علی جــان، فاطمه  امیرمؤمنان  از    پیامبــر خدا 

یافتی؟ همسری 
اهلِل«.  َطاَعــِة  َعلــی  َعــْوِن 

ْ
ال »ِنْعــَم    رســول اهلل یــا  داشــت  عرضــه    علــی 

اطاعت خداوند. راه  در  نیک،  ی کننده ای  یار
کردند و پرســیدند: فاطمه جان شما،    رو به دخترش فاطمه  آنگاه    پیامبر 

یافتی؟ را چگونه  شوهرت 
بهترین شوهر دیدم.1 را  او  َبعل«  »َخیُر   عرضه داشتند:  فاطمه 

باشد.  اینگونه  یکدیگر  به  نگاه همسران نسبت  که  زیباست  واقعا چقدر 

ج 43، ص 133.  ، بحاراالنوار  .  1
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  اقناع اندیشه موضوع
به  ارتبــاط زن و شــوهر و جایــگاه هرکدام نســبت  مــورد  یــم در  کر قــرآن  خداونــد متعــال در 

1» ُهــّنَ
َ
ل ِلبــاٌس  ْنُتــْم 

َ
أ َو  ُکــْم 

َ
ل ِلبــاٌس  »ُهــّنَ  دیگــر می فرمایــد: 

برای  و لباس  و شــما مردان پوشش  برای شــما مردان هستند  و پوشــش  زنان لباس 
زنانتان هستید.

را می رساند.  مرد  و  زن  وابستگی  و  اتصال  کمال  که  استعاره ای است  آیه،  این 
از لباس همان معنای معروف اوســت؛ یعنی  المیزان آمده اســت: ظاهر  در تفســیر 
ْنُتْم 

َ
أ َو  ُکْم 

َ
ل ِلباٌس  )ُهّنَ  را می پوشاند؛ ولی دو جمله  آن بدن خود  به واسطه  انســان  آنچه 

گرفتار  تــا دیگری  و شــوهر مانع شــود  از زن  اینکه هریک  از  اســت  اســتعاره   ) ُهّنَ
َ
ل ِلباٌس 

برای  دو  ایــن  از  گویــا هریک  رواج دهد؛  انســان های دیگــر  بین  را  گناه  آن  و  گــردد  گنــاه 
را می پوشاند. که معایب دیگری  و ساتری است  طرف دیگر پوشش 

مــرد هم  و  را  گــر زن در خانــواده عیب هــای شــوهر خــود  ا کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
که لباس،  گلســتان می شــود. همان طور  بپوشــاند، آن خانواده  را  عیب های همســر خود 
الزم است زن  گفته می شود(  آن ســاتر  )به  را می پوشــاند  نادیدنی بدن  از اعضای  برخی 
و  زیبایی هــا جلوه می کند  این صورت  باشــند؛ در  بر معایب همدیگر پوشــش  و شــوهر 

را حفظ می کنند. یکدیگر  ی  آبرو
رابطه ی  اینکــه:  کرد  توجه  آن  بــه  انســان می شــود  و  لباس  مورد  در  که  نکتــه دیگری 
بنابراین  ندارد؛  راه  آن  در  بیگانــه  و  اســت  و مماس  تنگاتنگ  و بدنش،  لباس  با  انســان 
نزدیک  که بیگانــگان هرگز تصور  باشــند  نزدیک  به یکدیگر  ی  باید طور نیز  زن و شــوهر 

نکنند. را  آنها  به حریم  شدن 
و ســرما متفاوت اســت  گرما  که لباس ها در فصول مختلف  این اســت  نکته دیگر 
گاهی لباس روشن  و  تیره  گاهی لباس  گون منطقه ای سبب شود  گونا و چه بســا شرایط 
باید  نیز  را ببرد. حالــت انعطاف پذیــری زن و شــوهر  بهــره ی الزم  انســان  تــا بدن  بپوشــد 
ی های  گرفتار و  ، غنــا، شــادی، حــزن  فقــر گــون مانند  گونا کــه در حــاالت  باشــد  ی  طــور
رفتار خویش  و موقعیت،  با  همان وضعیت  و متناســب  کنند  را درک  مختلف یکدیگر 

تغییر دهند. یکدیگر  به  را نسبت 

آیه 187. بقره،  . سوره   1
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و  کار  لباس هرکســی در محــل  اینکه:  برداشــت می شــود  آیه  این  از  کــه  نکتــه دیگر 
آنچه در داخل منزل می پوشــد متفاوت اســت؛  با  کار دارد،  و  با دیگران ســر  که  جایــی 
یــا داخل منزل  و  افراد در خارج  با دیگــر  آنها  برخورد  بــا  با یکدیگر  و زن  مــرد  رفتار  پــس 
و  زن  اما  اســت،  بیرون خوب  برای  قیافه ها  و  از هیبت ها  ی  بســیار باشــد.  باید متفاوت 

نمایند. برخورد  با هم  الزم  تواضع  و  کامل  الیشی  بی آ با  باید  منزل  در داخل  شوهر 
آلودگی ها  و  آفــات  از  را  آدمــی  بــدن  که لباس،  اینکــه: همان گونــه  نیز  آخریــن نکتــه 
و در جای  باشــند  بایــد همین گونه  بــه یکدیگر  نســبت  نیز  و شــوهر  زن  حفــظ می کند، 
برابر  در  را  اســرار یکدیگــر  و  و شــیرینی ببخشــند  و لذت  گرما  کانون خانوادگی  به  خــود 

نکنند. برمال  بیگانگان 
به  یــک زندگی  را در قالب  نــکات و هزاران نکتــه ی دیگــر  این  گــر بخواهیــم تمــام  ا
 و حضرت  کامل آن، زندگی حضرت امیرالمؤمنین  عالمیان نشان بدهیم، نمونه ی 

 است. زهرا 
أْمرٍ  َعلی  ْکَرْهُتها  أ َوال  أْغَضْبُتها  ما  »َفَواهلِل  امیرالمؤمنین می فرمایند:  نازنین  وجود 
یها 

َ
إل أْنُظُر  ُکْنُت  َقْد 

َ
َول أْمرًا،  أْغَضَبْتِنی َوال َعَصْت ِلی  َوال  یِه 

َ
إل  )

َ
َو َجّل اهلُل )َعّزَ  َقَبَضَها  ی  َحّتَ

األْحزاَن«.1 َو  الُهُموَم  ی  َعّنِ َفَتْنَکِشَف 
که میل  ی  کار بــر  را  او  و  نیــاوردم  را به خشــم    بــه خدا ســوگند هیــچ گاه فاطمه 
به  نیــز هیچ گاه مرا  او  و  برد  نــزد خود  به  را  او  کــه خداوند  تا زمانی  وادار نکــردم  نداشــت 
و  نگرانی ها  نــگاه می کــردم  او  بــه  و هرگاه  نکــرد  فرمــان من ســرپیچی  از  و  نیــاورد  خشــم 

زدوده می شد. غم هایم 
بود؛ به  گرســنه   ســخت  ابیطالب  روز علی بن  ی می گوید: یک  ابوســعید خدر

تو غذایی هست؟ نزد  آیا  گفت:    فاطمه 
نبّوت مبعوث  به  را  پدرم  که  به خدایی   عرضه داشتند: سوگند  فاطمه  حضرت 
که طعامی  روز اســت  و دو  نزد من نیســت  قرار داد! هیچ چیز  او  را وصی  تو  و  گردانیــد 
پســرم،  این دو  و  برخود  را  تــو  و  تو داده ام  به  را  آن  کــه  نداشــته ایم جز غــذای مختصری 

مقّدم داشته ام.  و حسین حسن 
کنم؟ تهیه  برای شما  تا چیزی  نگفتی  به من  فرمودند: چرا   علی

1، ص 363. ج  کشف الغمه،   .  1
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َف  ِ
ّ
َکل ُا إلهــي أن  ِمــن  ســَتحیي 

َ
أل إّني  أباالَحَســِن!   فرمودنــد: »یا  حضــرت فاطمــه 

تو درخواست  از  که چیزى  از پروردگارم شرم دارم  یِه«.1 اى علی! من 
َ
َعل َنفَسَك ماالَتقِدُر 

. باشی  نداشته  را  آن  برآوردن  توان  که  کنم 
در  باید  را  همدیگــر  بــه  همســران  عالقه  و  عشــق  مدل  این  بگویند  بعضی هــا  شــاید 
را  که ما  باید عواملی  و زندگی  ارتباط  از  این مــدل  به  برای رســیدن  اما  کرد،  موزه ها پیدا 
ارتباط  کنیــم و ببینیم چه عواملی  یشــه یابی  از رســیدن به زندگی مطلوب دور می کند ر
به  نرسیدن  در  به سزایی  که نقش  از عواملی  را غیرعاشــقانه می کند. یکی  بین همســران 
کردن  ارتباط مطلوب بین همسران دارد، توجه نکردن به سنت حسنه ی تشکر  زندگی و 

است.
ِمــَن  ُمْنِعــَم 

ْ
ال َیْشــُکرِ  »لــْم  می فرماینــد:    موســی الرضا  بــن  علــی  نازنیــن  وجــود 

َجل «. َو  َعّزَ  اهلَل  َیْشُکرِ  ْم 
َ
ل وِقیَن 

ُ
َمْخل

ْ
ال

را نگفته است.2  بزرگ  را نگوید، سپاس خداي  هرکسی ســپاس مردم نعمت دهنده 
از خداونــد متعــال هم  اهــل تشــکر  نباشــد،  از مخلــوق  اهــل تشــکر  کــه  یعنــی هرکســی 

نیست.
 

َ
کّل یِحّبُ  اهلَل...   

َ
»ِإّن فرمودند:  در حدیثی    بن الحسین  زین العابدین علی  امام 

َبْل   
ُ

َفیُقول ُفالنًا  َشکْرَت 
َ
أ ِقیاَمِة 

ْ
ال یْوَم  َعِبیِدِه  ِمْن  ِلَعْبٍد  ی 

َ
َوَتَعال َتَباَرَک  اهلُل   

ُ
یُقول َشــکوٍر  َعْبٍد 

اِس«. ِللّنَ ْشکُرکْم 
َ
أ هلِلَِّ  ْشکُرکْم 

َ
أ  

َ
َقال ُثّمَ  َتْشکْرُه  ْم 

َ
ل ِإْذ  َتْشکْرِنی  ْم 

َ
ل  

ُ
َفیُقول َرّبِ  یا  َشکْرُتَک 

ی را دوست دارد. خداوند متعال روز قیامت به بعضی  خداوند... هر بنده شکرگزار
کردی؟ عرض می کند: خدایا! من شکر  از فالن شخص تشکر  آیا  بندگانش می گوید:  از 

گزاردم. را  تو 
ننموده ای. ادا  مرا  نکردی شکر  او تشکر  از  آنکه  به سبب  خداوند می فرماید: 

برابر  کرترین شــما در  برابر خدا، شــا کرترین شــما در  فرمودند: شــا   امــام  ســپس 
بندگان خداست«.3

ارزشی  برایش  ما  از  که شــاید خیلی  کردنی  اســت؛ تشــکر  کردن  این جایگاه تشــکر 

، ص 59.  43 ج   ، بحاراألنوار   .  1
6 ، صفحه 24. میزان الحکمه، جلد   .  2
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تا  و شاید  باشیم  نکرده  نگاه  اینگونه  تشــکر  به  کنون  تا ما  از  نباشــیم؛ شــاید خیلی  قائل 
تشــکر  مانند  بنده ی خدا  از  کــردن  تشــکر  که جایگاه  نداشــتیم  توجه  این نکته  به  حــاال 

از خود خداست. کردن 
به  کامل  توجــه  آقایــان(  )به ویژه  همســران  خانــواده،  یــک  در  کنید  تصــور  شــما  حاال 
را بدون تشــکر  و بزرگ همســر خــود  کوچک  کــه هــرکار  ایــن ویژگــی مهم داشــته باشــند 
فراوان  بابــت زحمات  که  یاد می گیرند  پدر خانــواده  از  فرزنــدان هم  نتیجه  نگذارنــد؛ در 
با زبان و عمل سپاســگزار باشــند. برای  او  از زحمات  و  او باشــند  مادر خانواده ممنون 

برخوردار است.  بیشتری  اهمیت  از  پدر خانواده،  خانم ها قدرشناسی 
را تغییر  کرده و دکوراسیون خانه  را تمیز  گاهی خانم خانه با یک ذوق و شوقی خانه 
اینجا دقیقًا  روبرو شود؛  با فضای جدیدی  تا وقتی همسرش به خانه می آید  داده اســت 
تأثیر  زیرا این تشــکرها در خانم ها  کند،  از تشــکر  را مملو  باید خانم  آقا  که  جایی اســت 

باال می برد. را  روحیه خانم ها  به گونه ای  و  یادی خواهد داشت  ز

  انگیزه سازی پیام
اســتفاده  آنهــا ســوء  از  نکننــد  احســاس  کــه  کنیــد  برخــورد  ی  ــا همســرانتان طــور ب ــان  آقای
از  نکــردن  تشــکر  بــا  مســتقیمی  ارتبــاط  کــردن،  اســتفاده  ســوء  احســاس  می کنیــد؛ 
هــم  خانم هــا  مخصــوص  تنهــا  موضــوع  ایــن  دارد.  همســرتان  لطف هــای  و  محبت هــا 
اســتفاده می شــود حتــی  او ســوء  از  کــه  کنــد  احســاس  گــر  ا انســانی  هــر  بلکــه  نیســت، 
حســاس تر  خیلــی  امــر  ایــن  بــه  نســبت  خانم هــا  امــا  می کشــد؛  دســت  هــم  خیــر  کار  از 
نیــز چنین اخالقی داشــته باشــد  و نیــک دیگــران  کار خیــر  کــه در مقابــل  کســی  هســتند؛ 
ــت.  گرف ــد  ــرار خواه ق ــدا  ــن خ لع ــورد  م و  ــت  اس ــریک  ــدن ش ــر ش کار خی ــع  مان در  ــا  قطع

ُهو  و  الَمعروِف  َســبیِل  قاِطِعي  َعَن اهللُ  
َ
»ل  می فرمایند:  امام صادق  نازنین  وجود 

1 َغیرِِه«.  إلی  َفَیمَنُع صاِحَبُه ِمن أن َیصَنَع ذلَك  َفَیکُفُرُه،  الَمعروُف  یِه 
َ
إل الرُجُل ُیصَنُع 

ى  که به و کســی  را می بندند؛ یعنی  کردن  راه نیکــی  که  را  کســانی  کند  خــدا لعنت 
کردن به دیگران  از نیکی  را  او ناسپاسی می کند؛ در نتیجه، نیکوکار  اما  خوبی می شود، 

باز می دارد.

.241 االختصاص،   .  1
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زنــان دارد، ویژگی برخورد  از جنس  که  با توجه به بهترین شــناختی  خداونــد متعال 
کرِْهُتُموُهّنَ  َمْعُروِف َفِإْن 

ْ
ِبال »َو عاِشُروُهّنَ  و می فرماید:  بیان می کند  را بسیار عالی  زنان  با 

کِثیرًا«.1 َخیرًا  ِفیِه  اهلُل  یْجَعَل  َو  َشیئًا  َتکَرُهوا  ْن 
َ
أ َفَعسی 

بســا شما  نیامد چه  از همســرانتان خوشــتان  گر  ا و  کنید  رفتار  نیکویی  به  آنان  با  و 
باشد. داده  قرار  آن  در  فراوان  ولی خداوند خیر  باشید،  نداشته  را خوش  چیزی 

و اخالق  رفتار  زنان خود  با  باید  که  به ما دستور می دهد  آیه  این  در  خداوند متعال 
بود.  مؤثر خواهد  بسیار  زن ها  در  رفتار خوب  و  باشیم، چون اخالق  خوبی داشته 

از مردها نسبت  برخی  گاهی  اســت؛  پاسخ داده شده  به یک ســؤال هم  آیه  این  در 
آن ســؤال می شــود، می گویند  آنها علت  از  وقتی  ندارند؛  نیکویی  به همســر خود اخالق 
آیه می فرماید: شــاید  این  در  از همســرم خوشــم نمی آید! خداونــد متعال  اینکه  به خاطر 
کثیری است.  برای شــما خیر  اما در آن  باشــید،  کراهت داشــته  شــما نســبت به چیزی 
بین همســران، عوامل  ارتباط خوب  عــدم  که،  توجه داشــت  نکته هم  این  به  باید  البتــه 
که در خانواده، زن  این اســت  این عوامل،  از مهمترین  که یکی  متعدد دیگری هم دارد 

نگرفته اند.  قرار  در جایگاه خود  و شوهر 

  اقناع اندیشه پیام
مــرد  و  زن  و عالــی جایــگاه  به صــورت خیلــی تخصصــی  یــم  کر قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
اهلُل  ــَل 

َ
َفّض ِبمــا  ســاِء  الّنِ ــی 

َ
َعل َقّواُمــوَن   

ُ
»الّرِجــال می کنــد:  یــف  تعر اینگونــه  خانــواده  در  را 
ــْم«.2 ْمواِلِه

َ
أ ــْن  ِم ــوا  ْنَفُق

َ
أ ِبمــا  َو  َبْعــٍض  َعلــی   ــْم  َبْعَضُه

بعضی  برای  خداونــد  که  برتری هایی  به خاطــر  زنانند،  نگهبــان  و  سرپرســت  مردان، 
اموالشان می کنند. از  که  انفاق هایی  به خاطر  و  داده است  قرار  دیگر 

قابل ذکر است: نکته  آیه چند  این  ذیل 
مــردان در  اســت؛ یعنی  و همسرانشــان  بــه شــوهران  مربــوط  آیــه  اول: مفهــوم اصلــی 
برعهــده دارند؛  را  و مدیریت خانــواده  زندگــی خانوادگــی مســئولیت سرپرســتی  محیــط 
گفت جنس زن باید تحت سرپرستی جنس مرد قرار بگیرد؛ همان طور  بنابراین نمی توان 

نساء، 19.  .  1
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مادران  از جمله  و  والدین  و مدیریت  قیومیت  فرزند تحت  به عنــوان  مردان  که می دانیم 
آنان  برای  مــادر  برســند، دســتورات  که  و سیاســی(  به هر مقامی )علمی  و  خود هســتند 

واجب االتباع است.
که خداوند متعال برای مردان قرار داده، دو مفهوم می تواند داشته  دوم: برتری هایی 

باشد:
کرامت، فهم و شعور حقائق  انسانی،  کمال، جهات  کسب  توانایی  برتری در   الف( 

و … .
کارهای ســخت  اجرایی، قدرت دفاع، تحمل  ی،  ادار توانایی  از جهت  برتــری   ب( 

و سنگین.
از جهت  برتری  کریمه طبق نظر مفسرین،  آیة  برتری های مذکور در  که  باید دانســت 

ندارد. از جهات دیگر  زن  برتری های  با  منافاتی  و  دوم است 
از حریم خانــواده، حریم  دفــاع  و  اجرایــی  و  ی  ادار توانایــی  که  نیســت  هیچ شــکی 
و احساسی  بالطبع عاطفی  زنان  و  بیشــتر اســت  و غالبًا در مرد  و … . عمومًا  اقتصادی 
از لحاظ  بر عطوفت و ظرافت اســت؛ یعنی قطعــا خانم ها  آنها مبنتی  بــوده و طبیعــت 

دارند.1  برتری  مردها  به  و محبت نسبت  و عاطفه  احساس 
موجــب  خانــواده  در  زن  و  مــرد  جایــگاه  نشــدن  یــف  تعر اینکــه  عالوه بــر  همچنیــن 
مشکالت خانوادگی می شود، برخی برخوردهای هیجانی در خانواده نیز مشکل آفرینند. 
اما  آقایان؛  از طــرف  باشــد، هم  از طرف خانم ها  برخوردهای هیجانــی می تواند هم  ایــن 
این  به مراتب بیشــتر اســت؛ در  از جانــب خانم هــا  برخوردهــا و تصمیم هــای هیجانــی 
گر مدیریت نشوند،  ا کنند؛ چون  را مدیریت  برخوردها  نوع  این  بتوانند  باید  مواقع مردها 

بزرگتری می شوند. زمینه ساز مشکالت 
روانشــناس عالم هســتی  بــزرگ    امیرالمؤمنیــن  نازنیــن  زمینــه وجــود  در همیــن 
با   .»

َ
ِفَعال

ْ
َال ُیْحِســّنَ  ُهّنَ 

َّ
َعل

َ
ل  

َ
َمَقال

ْ
َال ُهّنَ 

َ
ل ْحِســُنوا 

َ
أ َو  َحاٍل  ُکّلِ  ی 

َ
َعل »َفَداُروُهّنَ  می فرماینــد: 

بگویید.2 ایشان خوب سخن  با  و  کنید  در همه حال مدارا  زن ها 
کنیــد و خوب ســخن  مــدارا  آنهــا  بــا  اینکــه حضــرت می فرماینــد درهمه حــال 

تفسیر ص 365تا 369.  ،3 نمونه، جلد  تفسیر   .  1
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ی هیجانی  که زن ها برخوردهایی تند و رفتار بگویید، یکی از مصادیقش آنجایی است 
دارند.

برخوردهای هیجانی  آقایان هنگام  اینکه، وقتی می  گوییم  بســیار مهم  اما یک نکته 
کــه خانم ها  این معنا نیســت  به  کنند،  مــدارا  آنها  با  نابه جــای خانم هــا،  و تصمیم هــای 

باشند. و تصمیم هایی داشته  برخوردهایی  چنین 

  پرورش احساس پیام 
منــزل  ــه  ب ــود،  ب فــروش عطــر  کارش  کــه  ــام حــوالء  ن ــه  ب ــود  ب زنــی    اهلل  رســول  زمــان  در 
ی  روز  عطــر می فروخــت.  آن حضــرت  بــه همســران  و   می رفــت  کــرم  ا پیامبــر 
ولــی  کنــد،  بــه شــوهرش عمــل  نســبت  بــه وظیفــه اش  تــا  او خواســت  از  ایــن خانــم  همســر 
مســجد  عــازم  ناراحتــی  بــا  خانــم  ایــن  شــوهر  شــب  نــداد.  گــوش  را  شــوهرش  حــرف  او 
ــت  رف ــویش  به س ــد؛  برگردان ی  رو او  ولــی  رفــت،  به دنبالــش  ــذارد؛ حــوالء  بگ ــاز  نم تــا  شــد 
نمی پذیرفــت.  را  او  ولــی شــوهر همچنــان محّبــت  بوســید،  را  او  و ســر  راســت  و دســت 

اســت. ی عصبانــی  از و بــه شــّدت  او  کــه  فهمیــد  حــوالء 
راهی منزل رسول  و  زد  برصورت  و پوشــیه )مقنعه(  را خواند  که شــد، نمازش  صبح 
وارد  برشــما  آیــا اجــازه می فرمایید  گفت:  کــرد و   شــد؛ چون رســید دق الباب  خــدا 

فرستد. را رحمت  شوم؟ خدای شما 
کنیزش  کرم  صدایش را شنید و او را شناخت؛ به  ام سلمه زوجه مکرمه رسول ا

گفت: ام سلمه  وارد شد؛  و حوالء  کرد  باز  را  در  کنیز  کن؛  باز  را  در  و  برو  گفت 
چه شده است و در چه حالی؟ البته حوالء بهتریِن زمانه خود بود؛ او پاسخ داد، بی بی 
کینه او دچار  گرفته و می ترســم من هم به  از خداوند عالمیان خائفم؛ شــوهرم برمن خشــم 

شوم و از او خشم گیرم؛ ام سلمه گفت: بنشین، عصبانی مشو تا رسول خدا  بیاید.
 وارد  گفت وگو شد؛ در این اثنا رسول خدا  حوالء نشست و با اّم سلمه مشغول 

نداده است؟  از عطرهایش  به شما  آیا  نزد شما می بینم!  را  فرمودند: حوالء  و  شدند 
کند؛ ســپس  از شــما ســؤال  از حق همســرش  کرد: خیر بلکه آمده  ام ســلمه عرض 
را برای ایشان بازگفت؛ حضرت در پاسخ و در بیان حقوق شوهر به حوالء  داستان 

فرمودند:  ازجمله  کردند؛  بیان  نکته مهم  چند 
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و  هدایت کننــده  و  رســالت  و  نبــّوت  بــه  به حــق  مــرا  کــه  کســی  بــه  حــوالء!  ای   .1
گرفته  او خشــم  بــر  گیــرد خداوند  بــر زن خشــم  گــر شــوهر  ا برانگیخــت،  هدایت شــونده 

است. 
و  باشــد  مــالزم خانه اش  و  بگــذارد  را  نمــازش  کــه  نیســت  زنــی  2. ای حــوالء! هیــچ 

ببخشد. را  او  آینده  و  گذشته  گناهان  اینکه خداوند  کند مگر  اطاعت  را  همسرش 
و جایز  کنــد  او تحمیل  بــر  مرد  تــوان  از حد  بیــش  زن  نیســت  3. ای حــوالء! جایــز 

ببرد. نزدیک  یا  دور  از خالیق چه  نزد احدی  را  نیست شکِوه همسرش 
گشاده دستی  4. ای حوالء! واجب است زن بر ضرر و نفع شوهرش و برتنگدستی و 
ایــن زن هجده  کرد؛  او صبر  بــر    ایــوب بیمار  که همســر  کنــد، همان طور  او صبــر 
و  آرد می نمود  را  گندم ها  و خودش  بردوش خود حمل می کرد  را  او  کرد؛  او صبر  بر  سال 
را سپاس می گفت؛  و خدای  نان می آورد  برای همسرش  را شست وشو می داد؛  لباس ها 
را به خاطر شــفقت و  ی دوشــش حمل می کرد و همه  بر رو و  را در پارچــه می پیچانــد  او 

انجام می داد. به سوی خدا  تقّرب  و  احسان 
را  کنــد و بدنش  را ســیر  که شــکمش  ایــن اســت  بــر شــوهر  5. ای حــوالء! حــق زن 
البتــه زن در  و  بیامــوزد  ی  بــه و اموالــی دارد(  گــر  ا )البتــه  زکــوة  و  روزه  و  نمــاز  و  بپوشــاند 

بپردازد. به مخالفت  او  با  نباید  واجبات  اینگونه 
برانگیخت، جانشــین  رســالت  و  نبــّوت  بــه  به حــق  مــرا  که  کســی  بــه  6. ای حــوالء! 
او راضی  از  باشــد، خــدا  از زن راضی  گــر مرد  ا بر زن، مرد اســت؛ پس  پــروردگار متعــال 
او  بر  باشــد، خداونــد  کینــه داشــته  او  بــر  و  باشــد  ناخشــنود  زنــش  از  مــرد  گــر  ا و  اســت 

اوست. فرشتگان  و  او مغضوب خدا  و  خشمگین است 
اســت، همانا  برانگیخته  و رســالت  نبّوت  به  به حــق  مرا  که  کســی  به  7. ای حــوالء! 
به من نشان داد؛ پس  را  و بهشــت و جهنمش  به من مقام محمود عطا فرمود  پروردگارم 
گفتم: ای دوســتم جبرئیل چــرا چنین  مــن  زنانند.  کثــر اهل جهنــم  ا که  کــردم  مشــاهده 
آنها  نه  گفــت:  کفــر می ورزند؟  بــه خداوند  گفتم:  کفرشــان؛  گفــت: به خاطر  ی  اســت؟ و
آنها نیکی  بــه  آنها  گر همه زمانه شــوهر  ا گفت:  گفتــم: چگونه؟  کفــران نعمــت می کنند؛ 
تو هیــچ گاه خیری  از  مــن  گویــد  زند،  از شــوهر ســر  او  بــه  کنــد، ســپس خطایی نســبت 

ندیده ام.
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کیزه برای شوهرش آورد مگر اینکه خداوند  که آبی پا ای حوالء! هیچ زنی نیست   .8
و بیاشــام در مقابل  او بگویــد، بخــور  بــه  و  کند  او خلــق  بــرای  از هــر رنگــی در بهشــت 

داده ای. انجام  گذشته  در  که  اعمالی 
اینکه  کند مگر  برآن صبر  و  از شوهرش بشنود  که سخنی  زنی نیست  9. ای حوالء! 
و  روزه گیر  او مزد  برای  بر آن صبر نموده اســت،  و  که شــنیده  به قدر هرکلمه ای  خداوند 

بنویسد. را  راه خدا  در  مجاهد 
فرمودند: به حوالء    ادامه رسول اهلل  در 

بردم  گمان  که من  ی  به طور زنان ســفارش می کرد  بــرادرم جبرئیل همواره مرا در مورد 
از خدای    گفــت: ای محمــد  بــه من  او  گوید.  ی اف  بــه و نیســت شــوهرش  جایــز 
را اخذ  آنها اسیران دست شمایند؛ شما امانات الهی  که  متعال در مورد زنان بترس، چرا
را برخود حالل ساخته ای...   آنها  کرده اید؛ به فرمان خدا و سّنت و شریعت محمد 

1.
با  رابطــه زن  فراوانــی جهــت   توصیه هــای  کــه پیامبــر مکــرم اســالم  همان طــور 

دارند. با همسرانشان  برخورد  در  مردها  برای  نیز  توصیه هایی  دارد،  شوهرش 
َهُب 

ْ
الَیذ َك  اِحّبُ اّنی  ِة 

َ
َمْرأ

ْ
ِلل جِل  الّرَ  

ُ
»َقْول می فرمایند:    رســول اهلل  دیگر  روایتی  در 

اَبدًا«.2 ِبها 
ْ
َقل ِمْن 

از قلبش  را دوســت دارم، هرگــز  تو  واقعًا  که به همســرش می گویــد:  ایــن ســخن مرد 
خارج نخواهد شد.

آنها در نظر خداوند متعال در یک خانواده است.  ارزش  و  این جایگاه زن و شوهر 
به  زندگی  آن  کند قطعا  پیدا  زندگی جریان  در یک  امروز  رفتارهــا  و  برخوردها  گر همین  ا
و  انسان است  بر مبنای فطرت  توصیه ها،  این  تمامی  زیرا  تبدیل خواهد شــد؛  گلســتان 

ندارد.  و مکان  زمان  به  ربطی 
ی« زوجین  انقالب »ســازگار و رهبر معّظم  امام خمینی )ره(  از توصیه های مشــترک 

زندگی مشترک است:  در 

الشــیعه  و جامع احادیث  ج14، ص238  ی(،  نــور الوســایل )محدث  . مســتدرک   1
ج25، ص510. )بروجردی(، 

.23 20، ص  ج  . وسائل الشیعة،   2
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که هست و پیش  با هر وضعیتی  اینکه می گویند شــما ســازگار باشید، یعنی شــما 
این است. یعنی چیزهایی در زندگی پیش میآید. خب  ی  ید. معنای سازگار آمده بساز
تا حاال آشــنایی نداشــتند، زندگی نکردند، ممکن اســت فرهنگشــان دو  دو نفرنــد باهم 
ی هایی  ناســازگار یک  است  ممکن  اّول  باشــد.  تا  دو  عاداتشــان  است  ممکن  باشــد.  تا 
گذشت،  که  از چند وقتی  نیســت. بعد  آدم هیچ متوّجه  نه  که  ازدواج  اّول  ببینند، حاال 
از هم سرد شوند و بگویند:  آیا باید اینجا  کند،  ی هایی حس  ممکن است یک ناسازگار
این مســأله  با  را  باید خودتان  نه! شــما  به درد من نمی خورد؟!  ایــن زن دیگر  یا  ایــن مرد 
نه،  گــر دیدیــد  ا و  کنیــد  قابــل اصــالح اســت، اصالحــش  گــر چنانچــه  ا تطبیــق دهیــد. 

ید.1 بساز او  با  کرد، خب  نمی شود  ی اش  کار
به شــکل  ی ها  ســازگار و  تعامل هــا  کــه  خانــواده ای  و  متعــادل  خانــواده ی  بنابرایــن، 
فرزندان  تربیــت  بــرای  بســتر مناســبی  اســت،  گرفته  و مادر شــکل  پــدر  بیــن  صحیحــی 

است.
آن  در  )فرزندان(  گل  رشــد  تمام شرایط  که  باشــد  باغچه ای  مانند یک  باید  خانواده 
در یک خانواده  آفتاب مناسب  نور  و  ، آب مناسب  ک حاصلخیز باید خا فراهم است؛ 
و  یــک خانواده  اما چنانچه بســتر  کنند.  گل در آن پرورش پیدا  فرزندانی مثــل  تــا  باشــد 
آن خانواده  فرزنــدان  بــه  بزرگترین ظلم ها  نباشــد،  بین همســران مناســب  ارتباط  فضــای 

می شود.
انتخاب می کنند!  را  یعنی طالق  کار  راحت ترین  در اختالفات،  و شــوهر  زن  گاهی 
ولــی مبغوض ترین  به نظر می رســد،  کار  ، طالق راحت تریــن  که در ظاهــر درســت اســت 

نزد خداوند متعال است. در  عمل حالل 
الِق«.2 الّطَ ِمن  یِه 

َ
إل أبَغَض  اهللُ  شیئا   

َ
أَحّل »ما   می فرمایند:  پیامبر خدا 

نکرده است. باشد، حالل  از طالق  منفورتر  او  نزد  که  را   خداوند چیزى 
که  فرزندانی  اســت؛  فرزندان  به  با طالق صورت می گیرد، ظلم  که  بزرگ تریــن ظلمی 
نازنین حضــرت سیدالشــهدا در آخرین  را ندارند. وجــود  کســی  از خــدا هیچ  غیــر 

www.tasnimnews.com/fa/ 16/فروردیــن/79.  مورخــه  عقــد  خطبــه   .  1
1500112/01/06/1396/news
کنزالعّمال، 27871.  .  2
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 می فرمایند: »یا  لحظات عمر مبارکشــان در روز عاشــورا به فرزند خود امام ســجاد 
اهلَل«.1  

َّ
ِإال َناِصرًا  ْیَک 

َ
َعل َیِجُد   

َ
ال َمْن  َم 

ْ
ُظل َو  َک  ا ِإّیَ ُبَنّیَ 

به  کننده ای  ی  یــار ، هیچ  تو  برابر  کــه در  کســی  از ظلم به  برحــذر باش  فرزنــدم،  ای 
ندارد. جز خداوند 

گســترش  قربانی می شــوند.  که  فرزندان طالق هســتند  از مصداق های مظلوم،  یکی 
در  ي  اجبــار هم گســیختگي  از  ســبب  اجتماعــي  آســیب هاي  از  یکــي  به عنــوان  طــالق 
وارد  به فرزندان  اینگونه خانواده ها  رواني در  و بیشترین آسیب روحي -  خانواده ها شــده 
که از دست دادن این  کودکان به شمار مي آیند  مي شود. والدین، حامي بزرگي در زندگي 

آنها مي شود. و منحرف شدن  فریب خوردن  زود  باعث  حامي 
که بي خوابي، بي اشتهایي،  شاید آسیب هاي فراواني فرزندان طالق را تهدید مي کند 
رفتارهاي ناهنجار اجتماعي، فرار از خانه، افت تحصیلي، اختالل هویتي، به هم خوردن 
تعادل روحي، رواني و جسمي، بروز مشکالت تربیتي، ترك تحصیل، بروز سوء تغذیه، پرخوري 

عصبي، احساس حقارت، سرخوردگي و درماندگي از جمله این آسیب هاست.
چون  مي دهند؛  تشــکیل  را  جامعه  ســطح  در  بزهکار  افــراد  بیشــترین  طالق  کودکان 
انزواي  با اجتماع خود دارند و براي خود آینده ی خوبي متصور نیستند.  ي  یك ناسازگار
افسردگي،  به نفس، اضطراب،  اعتماد  کاهش  و استقالل،  اجتماعي، نداشــتن قاطعیت 
سوءظن،  حسادت،  ناامني،  احساس  ي،  دیگرآزار اجتماع ستیزي،  اجتماعي،  انحرافات 
ي،  پرخاشگري، انواع خشونت ها، زودرنجی، بدبیني نسبت به دیگران، ولگردي، بزهکار
فرزندان  آســیب هاي  از دیگر  ازدواج  بــه  کاهش میــل  و  ، خودکشــي  فقــر اعتیــاد،  دزدي، 

مادر محسوب مي شود. و  پدر  از جدایي  بعد  طالق 
به لحاظ عاطفي  به شــمار مي رود؛ چون  فرزندان  این  گیرترین مشــکل  فرا فقر عاطفي 

نمي شوند. ارضا 
پیرامون  محیط  با  ي  ســازگار و  همســرگزیني  در  مواقع  از  ي  بســیار در  طالق  فرزندان 
اینها  تمام  و  دارند  به اجتماع  زمان ها نگاه منفي  کثر  ا در  و  خود دچار مشــکل هســتند 

والدین است.2 از طالق  ناشي 

.331 2، ص  ج  الکافی،   .  1
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  رفتارسازی پیام 
دارد. خدایــا  نقــش  بســیار  اختالفــات  کــردن  برطــرف  مــورد  در    بیــت  اهــل  بــه  توســل 
بــه خانواده هــای  و حــل مشــکالت  ی  توفیــق ســازگار   زهــرا  فاطمــه  بــه حــق حضــرت 

بفرمــا.   عنایــت  امیرالمؤمنیــن  محبیــن 
 :  چند راه کار مهم جهت آرامش فضای خانواده هنگام اختالفات و تنش ها عبارتند از

  سکوت 
بــودن  ادامــه دار  گاهــی  اســت.  ســکوت  اختالفــات،  در  راه کارهــا  بهتریــن  از  یکــی 
بیاروند  کــم  کــه دو طــرف نمی خواهنــد در مقابــل دیگری  ایــن اســت  به خاطــر  اختالفــات 

می شــود.  رو  ُپــر  مقابــل  طــرف  کننــد  ســکوت  گــر  ا می کننــد  احســاس  و 
ْمِت«.1 ِبالّصَ َغَضَب 

ْ
َال »َداُووا   می فرمایند:  ابیطالب  بن  امیرالمؤمنین علی 

کنید. درمان  با سکوت  را  خشم 
و شوهرها سبب خوشحالی شیطان می شود. زن  اختالفات  نیز  گاهی 

گرامی اسالم  نقل شده است: »اذا اَخَتَصَمْت ِهَی َو َزوُجها فی الَبیِت  از پیامبر 
َحنی«.2 َفّرَ َمن  اهلُل  َح  َفّرَ  :

ُ
َیقول و  ُق  ُیصّفِ َشیطاٌن  الَبیِت  زواَیا  ِمن  َیٍه  زاو ُکّلِ  فی  ُه 

َ
َفل

زمان  و مشاجره می کند )دقیقًا( در همان  مرافعه  با همسرش در منزل  زن  که  زمانی 
و می گوید:  و شادمانی است  زدن  کف  زوایای منزل یک شــیطان مشــغول  از  در هریک 

کرده است. و خوشحال  این چنین شاد  مرا  که  کسی  کند  خدایش خوشحال 
را ببیند؛ چون  کنار هم  کردن یک زن و شوهر در  شیطان نمی تواند عاشقانه زندگی 

دارد. نظر رحمت  آنها  به  کنند خداوند  نگاه  به هم  با محبت  و شوهر  زن  وقتی 
مسابقه  این  بازنده  کردید  سکوت  مشــاجره،  هنگام  گر  ا نکنید  گمان  دیگر  طرف  از 
برنده ی میدان  کنار بگذارد،  را  و اختالف  از دیگری دعوا  زودتر  که  کسی   . هستید؛ خیر

امتحان خداوند است. و  مسابقه 
ِة  َجّنَ

ْ
ال َرَبِض  ِبَبْیٍت ِفي  َزِعیٌم  َنا 

َ
»أ  در این زمینه می فرمایند:  رســول مکرم اسالم 

ُمِحّقًا«.3 َکاَن  ِإْن  َو  ِمَراَء 
ْ
ال َتَرَك  ِلَمْن  ِة  َجّنَ

ْ
ال ی 

َ
ْعل

َ
أ ِفي  َبْیٍت  َو  ِة  َجّنَ

ْ
ال َوَسِط  ِفي  َبْیٍت  َو 

1، ص 276. ج  الکلم،  درر  و  الحکم  . غرر   1
ج 2، ص 217.   ، لئالی األخبار  .  2
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در  یــک خانه  و  آن  در وســط  یــک خانه  بهشــت،  کرانه ی  در  یــک خانه  مــن ضامن 
او  با  گرچه حق  گوید،  را ترک  کشمکش در ســخن  که  کســی هســتم  برای  مرتبه باالی آن 
که خوش اخالق  کســی  و  باشد  به طور شــوخی  گرچه  کند  ترک  را  که دروغ  کســی  باشــد؛ 

باشد.

  گذشت و بخشش 
اســت  و بخشــش  گذشــت  راه کارهای حل اختالفات در خانواده ها،  از  یکــی دیگر 
و بخشش دیگران  گذشت  را بگیرد.  پاشــیده شدن خانواده ها  از هم  که می تواند جلوی 
و بخشش خدای  از دیگران، موجب عفو  گذشت  کم نگیرید؛ خیلی وقت ها  را دســت 
َ
وَن  أ  اَل ُتِحّبُ

َ
َیْصَفُحوا أ

ْ
َیْعُفوا َو ل

ْ
»َو ل نور می فرماید:  متعال می شود. خداوند متعال در سوره 

ُکْم  َو اهللُ  َغُفوٌر َرِحیٌم«. 1
َ
ْن  َیْغِفَر اهللُ  ل

ید خداوند شما را ببخشد؟!  کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی دار آنها باید عفو 
و مهربان است! آمرزنده  و خداوند 

  مشاوره گرفتن از اهل خبره 
از  راه نجــات  بــزرگ،  و  کــه در اختالفــات آن هــم اختالفــات اساســی  راه کارهایــی  از دیگــر 

بــا مشــاوران خــوب و خبره اســت.  پاشــیدگی خانــواده اســت، مشــورت 
َکالَمشَوَرِة«.2 »الُمظاَهرَة   می فرمایند:  امیرالمؤمنین  مولی 

نیست.  کردن  از مشورت  کارها مطمئن تر  در  ی  و محکم کار هیچ پشت گرمی 
و مادر و خواهر  پــدر  از  که، در اختالفات خانوادگی حداالمکان  شــایان ذکر اســت 
از دادن  مانــع  به شــما،  آنها  ناخواســته محبت  یــد؛ چون  نگیر بــرادر خودتان مشــورت  و 
رفع  اینگونه مشورت ها به جای  و اغلب  ی عقل و مصلحت می شود  از رو یک مشــورت 
افزایش اختالفات می شود. چنانچه دسترسی به مشاور خبره  مشکالت، معموال موجب 

گردد. مراجعه  باتجربه  یش سفیدان  ر به  که  نبود، خوب است  ممکن 
کنیم: توجه  آن  به  انتخاب مشاور  در  ي است  که ضرور نکاتی  اما 

.22  ، نور  .   1
10٩ کلمة  نهج البالغه،   .  2
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او مشــورت می کنی  با  که   می فرمایند: »برترین مردمی  امیرالمومنیــن  1. تجربــه: 
باشند. فراوان  تجربه های  دارای  باید 

از تخصص و علم در  ی فرد مشــاور  این ســخن، برخوردار از  مراد   : امور به  گاهي  2. آ
مورد مشورت است.  مبحث 

مشــورت  توســت  کار  در  نــادان  کــه  کســی  »بــا  می فرماینــد:    امیرالمومنیــن 
مکن«.1

تقوا و  ایمان  رازداری،  مهربانی، خیرخواهی،  بودن،  3. عاقل 

  پرورش احساس موضوع 
درجــه  بــه   ، دیگــر راه کار  هــزاران  و  راه کارهــا  ایــن  تمــام  از  اســتفاده  بــا  خانــواده ای  گــر  ا
در  فرزندانــی  تربیــت  و  ی  فرزنــدآور آن  نتیجــه  و  خروجــی  رســیدند،  خانوادگــی  آرامــش 

اســت. بیــت  اهــل  مســیر 
 است؛   و فاطمه زهرا  خروجی زندگی های سالم مانند زندگی امیرالمؤمنین 
که ایثار و فداکاری را از مادر خود آموخته  کبری  است  نتیجه آن دختری مانند زینب 
 )مثل مادرش زهــرای مرضیه در دفــاع از والیت( برای  کبــری  ینب  اســت. حضــرت ز
او  را به جان خود می خرد.   خطر  کودکان، به ویژه جان امام سجاد  حفظ جان اسرا و 
کودکان می داد.  را به  کربال حتی از سهمیه آب خویش استفاده نمی کرد و آن  در ماجرای 
کوفه و شام بااینکه خود گرسنه و تشنه بود، ایثار را به بند کشید و آن را شرمنده  در بین راه 

کودکی نیز اهل ایثار بود. که در  ساخت؛ او نه تنها در بزرگی ایثار داشت 
 مهمانی را به خانــه آورد چون آن مرد شــام نخورده بود،  شــبی امیرمؤمنان علــی 
یم؟ فاطمه زهرا  بــرای مهمان دار علی به همســرش فرمودند: فاطمه جان! آیا غذایی 
ینب  است.  که سهم دخترم ز یم، فقط یک قرص نان  فرمود:  چیزی در خانه ندار
از رختخواب  را شــنید؛ بی درنگ  گفت وگوی پدر و مادرش  کودکی بیش نبود،  کــه  ینب  ز
گفت: مادر جان! غذای مرا به مهمان بده من صبر می کنم!  نزد مادر آمد و  و  برخاســت 

 از این رفتار دخترشان بسیار خشنود شدند.2  و فاطمه  علی 

 202886/https://snn.ir/fa/news  .  1
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برای حفــظ حریم  ایثــار  و  به ویــژه صبر  اســت،  ارزشــمند  ایثــار در همه جا  و  صبــر 
 در این خصوص می فرمایند:  ارزشــمندترین نوع صبرهاست. رسول اهلل  که  خانواده 

ُمزاِحم«.1 بنِت  آِسَیَة  )َثواِب(  ِمثَل  أعطاها  َزوِجها  ِق 
ُ
ُخل ُسوِء  َعلی  َصَبَرْت  »َمن 

بـرابر بـداخالقی شـوهـرش شکیبایی ورزد، خداوند همانند )ثواب( آسیه  هـر زنی در 
کند. او عطا  به  فرعون(  )همسر 

ثة نساء  در جایی دیگر وجود نازنین حضرت محمد مصطفی می فرمایند: »ثال
: امرأة صبرت علي عسر زوجها،  ، و حشرهّن مع فاطمة  القبر یرفع اهلل عنهّن عذاب 

امرأة وهبت صداقها«.2 و  زوجها،  امرأة صبرت علي سوء خلق  و 
خداوند سه زن را از عذاب قبر ایمن دارد و با فاطمه ي زهرا محشور فرماید: زني 
با بداخالقي شوهر  که  از او جدا نشــود(؛ زني  کند )و  که به هنگام تنگدســتي شوهر صبر 

که مهرش را )به شوهر بي بضاعتش( ببخشد. بسازد )و تقاضاي طالق ننماید(؛ زني 
برابر شــوهر اســت؛ درجایی دیگر  به صبر زن در  روایات ما فقط مربوط  فکر نکنید 
واحَتَســَبُه،  امَرأِتِه  ــِق 

ُ
ُخل ُســوِء  َعلی  َصَبَر  »َمــن   می فرمایند:  رســول اهلل  نازنیــن  وجــود 

الســالم  وَب علیه  أّیُ أعطی  ما  واِب 
َ

الّث ِمــَن  یها 
َ
َیصِبُر عل یلٍة 

َ
ول َیــوٍم  بُکّلِ  تعالی  اهلل   أعطــاُه 

َرْمٍل عاِلٍج«.3 ِمثُل  یلٍة 
َ
ول َیوٍم  ُکّلِ  في  الِوْزِر  ِمَن  یها 

َ
وکاَن عل ئِه،  َبال َعلی 

برابر بداخالقی همســرش صبر  در  او  پــاداش  امید  به  و  به خاطر خــدا  که  هــر مردی 
که شــکیبایی  و شــبی  روز  برای هر  گذارد، خداوند متعال  به حســاب خــدا  را  آن  و  کند 
و  کرد  که دید، عطا  قبال بالیی  در    اّیوب  به  که  او دهد  به  را  ثوابی  می ورزد، همان 

باشد. یگستان  ر یگ های  ر اندازه  به  و شب  روز  هر  در  نیز  زن  گناه 
این  برای  بیان شــده،  برای صبــر در اختالفات  کــه  ثواب هایی  و  روایــات  این  تمــام 
از هم پاشــیده  گــردد و محیــط خانواده  گــرم و صمیمی  روابط بین همســران  کــه  اســت 
برســد،  بــه مرحله طالق  یــک زندگی  و  نباشــد  و تحمــل در زندگی هــا  گــر صبــر  ا نشــود. 

را متحمل می شوند. بیشترین ضرر  فرزندان،  یعنی  زندگی  آن  حاصل 

میزان الحکمة: 254. 30 منتخب   /  247  /  103 : بحاراألنوار  .  1
ج21،  البیت ،قم ، سال 1409ق،  ، موسسه آل  الشیعه  . شــیخ حر عاملی، وسایل   2
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گفت: براساس یافته های  کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان  معاون رئیس 
بوده  ناموفق  ازدواج هــای  بــه  مربوط  کشــور  زندانیان  آمــار  از  موجــود درحال حاضــر %30 
تحــت  کشــور  تربیــت  و  اصــالح  کانون هــای  در  کــه  کودکانــی  از  باالیــی  درصــد   اســت؛ 

فرزندان طالق هستند.1 از  نیز  مراقبت اند 
به لیســت  یم، قطعا  را بشــمار فرزندان  ی  بر رو آن  تأثیر  و  گر بخواهیم تبعات طالق  ا

: از پیامدها عبارتند  این  از جمله  باالیی می رسیم؛  بلند 
به نفس؛ اعتماد  کمبود 

و عاطفه؛ کمبود محبت 
روانی؛ بارهای منفی  تخلیه نشدن 

رابطه عاشقانه؛ برد  در پیش  توانایی  عدم 
تنهایی؛ احساس 

به تنهایی  که هرکــدام  از زندگــی و هزاران پیامدهــای دیگر  کافی  نداشــتن رضایــت 
و خون بکشد. ک  به خا را  نفر  می تواند شخصیت یک 

از معجزه صبر  که اختالفی به وجود می آید  گر در زندگی مشــترک، آنجایی  ا بنابراین 
اثر  )فرزنــدان(  زندگــی ما  بــر حاصل  ایــن پیامدهــای منفی  کنیــم، قطعــا دیگر  اســتفاده 

داد. به جامعه تحویل خواهیم  با شرایط متعادل  فرزندی  و  کرد  نخواهد 

  رفتارسازی موضوع
ابتدا  بایــد  کوتاه نشــود،  از دامــن صبــر  مــا  گــر بخواهیــم در زمــان اختالفــات دســتان  ا پــس 
قــرآن  در  کــه  ی  امتیــاز بزرگتریــن  کنیــم.  به نحــو احســن درک  را  و صابریــن  جایــگاه صبــر 
بــا صابرین  کــه خــدای متعــال همــواره  ایــن اســت  اشــاره شــده  آن  بــه  بــرای صابریــن  یــم  کر

اِبرِیــَن«.2  الَصّ َمــَع  اهلَلَّ  ِإَنّ  اْصِبــُروا  »َو  اســت.  همــراه 
با شکیبایان است. که خداوند  کنید  و صبر 

را همراه  که دســت آدم در دســت خدا باشــد و همیشه خدا  باالتر این،  چه چیزی 
را همراه خــود نمی بینیم؛  که خــدا  بــرای این اســت  خــود ببینــد. تمــام بدبختی های ما 

94260/https://www.mizan.news/fa/news .   1
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با  که اهل صبر هستید من خدا  کســانی  کریم فرموده اســت: ای  قرآن  خدای متعال در 
یم. کوچک می شمار را  آن  گاهی  که  ارزش صبر است  و  این جایگاه  شما هستم. 

زنــی بســیار  مــادر  آیــت اهلل قاضــی،  گردان  از شــا و  بــزرگ  سیدهاشــم حــداد، عــارف 
اذیــت می کرد. مرحوم سیدهاشــم  را بســیار  که سیدهاشــم  و تندخو داشــت  پرخاشــگر 
زنم، بیش  کارهای مادر  و  زبانی  ی به خدمت عالمه قاضی می رســد و می گوید: آزار  روز
را طالق  زنم  نیز تمام شده؛ می خواهم اجازه بدهید  یاد شــده است و صبر من  ز از حد 

دهم.
 . ی؟ گفتم: خیر دار با همسرت مشکلی  آیا  فرمودند:  ایشان 

با صبر در مقابل  تو  تربیت  کــن؛  برو و صبر پیشــه  ی؛  راه طالق ندار فرمودند: هرگز 
تا  بنده طبق دســتور استاد عمل می نمودم؛  و  گذشت  این جریان  مادر زنت می باشــد؛ 
از شدت  زنم  مادر  آمدم،  به منزل  و تشنه  گرسنه  و  که خسته  تابستانی  اینکه یک شب 
ناسزا و فحش  با ورود من،  یخت؛  پاهایش آب می ر ی  بر رو و  گرما لب حوضچه نشسته 
بام  راه پله ها به سوی  از  و  نرفتم  اتاق  را دیدم، داخل  تا این وضعیت  شروع شد؛ بنده هم 
تا  بلندتر می کرد  و  بلنــد  را همین طور  نبود؛ صدایش  بــردار  او دســت  کردم، ولی  حرکت 

نیز می شنیدند. که همسایه ها  حدی 
افتــادم؛ بی آنکه  کالم اســتادم  یــاد  کــه  صبــرم تمــام شــد و خواســتم چیــزی بگویــم 
بدون هدف  و خیابان  کوچه  در  از خانه خارج شــدم؛  و  آمده  پایین  به  بدهم،  پاســخی 
و  باز شــد  یم  رو بر  ی  و در آمــد  برایم پیش  نورانــی  گهــان حالتی  نا ناراحــت می گشــتم؛  و 
کربال  نبودم. این حالت در  ناراحت  و  ک  و دیگر غمنا کردم  راحتی  و  احســاس ســبکی 
برایــم ایجاد نشــد، مگــر به خاطــر تحمــل و صبر و  توفیــق معنوی  ایــن  برایــم پیــدا شــد؛ 
کی ها و پریشانی ها همچنان  ی، آن غمنا گر نبود این صبر و بردبار که ا اطاعت از استاد 

ادامه داشت. 1

بگذرد مهــــــــــــان  از  صبــــــــــــر  به  بدی هــــــــــــا 
خرد دارد  کــــــــــــه  بایــــــــــــد  مــــــــــــرد  ســــــــــــر 

****

روح مجرد. کتاب   .  1
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که فرزندان  را شیرین می کند؛ معجزه ای  که زندگی ها  صبر معجزه است؛ معجزه ای 
تربیت  و  ی  فرزندآور برای  و  گرم می کند  را  زندگی  کانون  و  صالــح تحویل جامع می دهد 

فراهم می کند. را  موقعیت  فرزندان  صحیح 
تمام  زندگی  و  نباشیم  بی بهره  از معجزه صبر  نیز  ما  ایام،  این  مولود  به حق  ان شااهلل 

باشد.  و صمیمی  گرم    زهرای مرضیه  و    امیرالمؤمنین شیعیان 
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  خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

  انگیزه سازی موضوع
ــرای  ب افــراد  از  آن  در  کــه  کلیپــی پخــش شــد  ی  در شــبکه های مجــاز پیــش  وقــت  چنــد 
شــغل،  متصــدی  مصاحبــه  ایــن  در  می گرفتنــد.  مصاحبــه  شــغل  یــک  در  اســتخدام 
ــنا  آش ــر  نظ ــورد  م ــغل  ــا ش ب ــان  ــا مخاطب ت ــی داد  م ــه  ارائ ــغل  ــورد ش م در  ــی  توضیحات ــدا  ابت
از  بایــد  ابتــدا  اســتخدام شــود،  یــک شــغل  کــه می خواهــد در  کســی  شــوند. طبیعــی اســت 
او چــه می خواهنــد.  از  کــه  بدانــد  و  باشــد  داشــته  اطالعاتــی  آن شــغل  و شــرایط  وظایــف 
بــه مصاحبه شــوندگان  مــورد شــغل  در  توضیحاتــی  نیــز مصاحبه کننــده  ایــن مصاحبــه  در 
احتمــاال  به نوعــی  بلکــه  نیســت،  یــک شــغل  فقــط  ایــن  ابتــدا می گویــد:  ارائــه می دهــد. 

مهمتریــن شــغل شماســت. 
ولی  گرفتیم مدیر عملیات هاست،  نظر  در  این شغل  برای  که  بعدمی گوید: عنوانی 
این  برای  الزم  و شــرایط  و مســئولیت ها  این حرف هاســت  از  گســترده تر  واقــع خیلی  در 

شغل خیلی وسیع است.
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با این توضیحات، حساسیت و دقت مصاحبه شونده در مورد این شغل باال می رود 
و منتظر شرایط شغل می شود.

بیان می کند:  اینگونه  را  استخدام سپس شرایط شغل  متصدی 
که  بــرای این شــغل تحرک اســت؛ این شــغل مســتلزم این اســت  الزم  اولیــن شــرط 
و  کمتر می توانید بنشینید  و  باشید  و دائم درحال تحرک  پا  باید سر شــما بیشتر وقت ها 

راست شدن هستید. و  دائم درحال خم  یعنی  کنید؛  استراحت 
نیز  ادامه شــرایط هســتند؛ بعضی  با تعجب منتظر شــنیدن  اســتخدام،  مخاطبیــن 
قانونی است؟  این شــغل  آیا  و می پرســند:  را جزو مشــاغل ســخت می دانند  این شــغل 
تقریبًا 24  پاســخ می هــد:  اســتخدام  کرد؟ متصــدی  کارد  بایــد  چنــد ســاعت در هفتــه 

ساعته است.
که  این اســت  این شــغل  از شــرایط  ادامه می دهد: یکی دیگر  متصــدی اســتخدام 
باید  کــه اســتخدام می شــود  کســی  باشــید.  باالیی داشــته  فــردی  روابــط بین  بایــد  شــما 
بایــد  ... دارای مــدرک باشــد؛ در اصــل  و  در زمینه هــای مالــی، پزشــکی و هنــر آشــپزی 
گاهی  و  باشد  کامل داشته  توجه  اطراف خود  افراد  به  باید نسبت  باشد؛  همه فن حریف 
کار تعطیلی سال نو و استراحت  باید شب تا صبح را با آنها بیدار باشد. همچنین این 

بیشتر می شود. او  کار  زمان هم  مرور  به  و  ندارد  و غیره 
ندارد.  و دستمزدی هم  این شغل هیچ حقوق  نهایت می گوید:  در 
قبول می کنید؟ را  این شغل  آیا  از مصاحبه شوندگان می پرسد:  بعد 
بسیار جالب است: استخدام می دهند  که مخاطبین  پاسخ هایی 

بی مزه است. تقریبًا یک شوخی  و  این شغل ظالمانه است  یکی می گوید: 
کار غیرانسانی است. این  دیگری می گوید: 

انتخــاب  را  شــغل  ایــن  اصــال  کســی  آیــا  می پرســد:  تعجــب  بــا  مخاطبــان  از  یکــی 
می کند؟

کرده اند. انتخاب  را  این شغل  نفر  میلیاردها  االن  استخدام می گوید:  متصدی 
کسانی  با این پاســخ، تعجب مخاطبین استخدام بیشتر می شود و می پرسند: چه 

کنند؟ قبول  را  حاضرند چنین شغلی 
مــادر  پاسخ می گوید:  در  متصدی 
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که مادرانشان  را می شنوند و یاد زحماتی می افتند  کلمه مادر  تا  مصاحبه شوندگان 
تــازه متوجه  و  گریه می افتند  بــه  کشــیده اند،  آنها بدون حقوق و دســتمزد  بــرای  ســال ها 

زندگی شان هستند.  فرشته ی مهربان  و خوبی های  که مدیون مهربانی ها  می شوند 
این  که بدون هیچ حقوقی  « در دنیای ما هستند  به اسم »مادر بنابراین فرشته گانی 
و  این محبت  گر  ا به خدمت هستند.  آن مشــغول  در  و عاشقانه  کرده اند  قبول  را  شــغل 
آرامش  بوی  و  رنــگ  خانواده ای  هیچ  قطعا  نبــود  مادران  در  خودگذشــتگی  از  و  مهربانی 

نمی دید. به خود 

  اقناع اندیشه موضوع
ْزواجًا 

َ
أ ْنُفِســُکْم 

َ
أ ِمــْن  ُکْم 

َ
ل ــَق 

َ
َخل ْن 

َ
أ آیاِتــِه  ِمْن  »َو  یــم می فرمایــد:  کر قــرآن  خداونــد متعــال در 

ُرون«.1
َ

َیَتَفّک ِلَقــْوٍم  یاٍت 
َ

ل ذِلــَك   في  
َ

ِإّن َرْحَمــًة  َو  ًة  َمَوّدَ َبْیَنُکــْم  َجَعــَل  َو  ْیهــا 
َ
ِإل ِلَتْســُکُنوا 

تا در  آفرید  از جنس خودتان براى شما  که همسرانی  از نشانه هاى خدا این است  و 
آرامش یابید و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است  آنان  کنار 

تفّکر می کنند! که  گروهی  براى 
و  قرار داده اســت  آرامش  و  را ســکونت  ازدواج  آیه هدف  این  قرآن در  اینکه  جالــب 
به راستی وجود همسران  کرده است.  بیان  را  ى  »ِلَتْسُکُنوا« مسائل بسیار با تعبیر پرمعنی 

الهی محسوب می شود. بزرگ  مواهب  از  یکی  انسان ها  براى 
و  و مایه شــکوفایی  این دو جنــس مکمــل  کــه  ناشــی می شــود  آنجا  از  آرامــش  ایــن 
یــك بدون دیگــرى ناقص اســت و طبیعی  ى کــه هر پــرورش یکدیگرنــد؛ به طور و  نشــاط 
داشــته  نیرومندى وجود  او چنیــن جاذبه ی  و مکمل وجود  که میان یك موجــود  اســت 
الهی می زنند،  این ســنت  به  پا  که پشت  کســانی  گرفت  نتیجه  اینجا می توان  از  باشــد. 
آنکه  آنها متوقف شــده اســت )مگــر  یــك مرحلــه تکاملی  که  وجــود ناقصــی دارنــد؛ چرا

کند(. تجرد  ایجاب  و ضرورتی  به راستی شرایط خاص 
اما مسأله »مودت« و »رحمت« در حقیقت »مالت« و »چسب« مصالح ساختمانی 
از  که  و پرشــکوهی  نیــز مانند ســاختمان عظیــم  کــه جامعه  انســانی اســت؛ چرا جامعــه 
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گر  ا انسان ها تشکیل شده است.  از فردفرد  آجرها و قطعات ســنگ ها تشکیل می شــود، 
یا  نکننــد »جامعه«  پیدا  پیوند  و  ارتبــاط  با هم  اجــزاء مختلف،  آن  و  کنده  پرا افــراد  این 

آمد. به وجود نخواهد  »ساختمانی« 
و رحمت  این مودت  زیبایی درباره  تعبیر  بزرگ مباحث خانواده،  اســتادان  از  یکی 
ازدواج بین یک زن و مرد خوانده می شــود،  که عقد  ایشــان می فرمود: هنگامی  داشــت؛ 
ایشــان می گفت  و داماد هدیــه می دهند؛  به عــروس  فامیل ها  و  اقــوام  که  اســت  مرســوم 
را  آنها  که زندگــی  بــه این عــروس و داماد »مــودت و رحمت« اســت  هدیــه خداونــد هم 
شیرین و با دوام می کند. اما این دو هدیه تفاوت هایی با هم دارند و شاید تفاوت میان 

اینگونه آمده است: که در تفاسیر  از جهات مختلفی باشد  W »رحمت«   »مودت« 
از دو همســر  که یکی  پایان  در  اما  اســت؛  کار  آغاز  در  ارتباط  انگیزه ی  »مودت«:   .1
را  آن  نباشــد »رحمت« جــاى  بــر خدمتی  قادر  و  گــردد  ناتوان  و  اســت ضعیــف  ممکن 

می گیرد.
اما  کنند؛  کــه می توانند نســبت به هم خدمــت  بزرگترهاســت  2. »مــودت«: در مــورد 

پرورش می یابند. در سایه »رحمت«  کوچك  فرزندان  و  کودکان 
اســت؛  ایثارگرانه  و  امــا رحمت یك جانبه  دارد؛  »مــودت« غالبًا جنبــه ی متقابل   .3
مودت  آن  که سرچشــمه  اســت  الزم  متقابل  گاهی خدمات  بقای یك جامعه،  براى  زیرا 

دارد.1 و »رحمت«  ایثار  به  نیاز  که  نیز خدمات بالعوض  گاهی  است؛ 
المیــزان  شــریف  تفســیر  در  کریمــه  آیــه  ایــن  تفســیر  ذیــل    طباطبایــی  عالمــه 

می فرمایند:
باشــد؛  اثرش در مقام عمل ظاهر  که  به معناى محبتی اســت  تقریبًا  کلمه »مودت« 
آن  به خشــوع؛ چون خضوع  به محبت، نســبت خضوع است  نتیجه نســبت مودت  در 
که به معناى نوعی  اثر آن در مقام عمل هویدا شود؛ به خالف خشوع  که  خشوعی است 
پدیــد می آید. »رحمت«  کبریایی در دل  و  از مشــاهده عظمت  که  تأثیر نفســانی اســت 
کمالی ندارد  که  از مشاهده محرومیت محرومی  که  تأثیر نفســانی است  به معناى نوعی 
اینکه  به  وادار می کند  را  رفع نقص است، در دل پدید می آید و صاحبدل  به  و محتاج 
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کند.1 را رفع  و نقصش  از محرومیت نجات داده  را  او  و  برآید  در مقام رفع آن نقص 
یدن  ورز درباره محبت  زوج جوان  مراســم عقد یک  در  اســالمی  انقالب  رهبر معظم 

می فرمودند:
به شــما  را  این  کار خــدای متعــال  اّول  کــه در  امــری اســت  یــک  یــدن،  ورز محّبــت 
ازدواج، خــدا به دختر و پســر هدیــه می کند. به  اّول  کــه در  می دهــد؛ ســرمایه ای اســت 
باید نگه داشــت. محّبِت همســرِ شــما به شــما،  را  یکدیگــر محّبت پیدا می کنند. این 
بماند،  آن محّبتش محفوظ  به شــما  گر بخواهید همسرتان  ا به عمل شماست.  وابســته 
که انسان چه کار باید بکند  کنید. حاال معلوم است  باید رفتار خودتان را محّبت برانگیز 
کنید؛ امانت نشان بدهید؛ صفا نشان بدهید.  ی  تا محّبتش معلوم شود. بایستی وفادار
اینها  کنید.  اظهــار محّبت  باید  کنید؛  ی  باید همکار یــد؛  نبر باال  را خیلی  توّقعــات خود 
باید  زندگی  را دارند. محّبت در  این وظیفه  به هم  ایجاد می کند. هر دو نسبت  محّبت 

نباشد.2 یاده طلبی  ز و  ایرادگیری  باشد،  ی  باشد. همکار
َخیرا  بیٍت  بأهِل  اهلُل  أراَد  »إذا  اســالم می فرماینــد:  رســول مکرم  زمینه   در همین 

ِرفٍق«.3 باَب  یِهم 
َ
أدَخَل عل

آنان  ى  رو به  را  و مهربانــی  باب مالیمت  را بخواهد  هــرگاه خداوند خیر خانــواده اى 
بگشاید.

بســته  قــوام اصلی یک خانواده،  روایــات فهمیده می شــود،  و  آیه  ایــن  از  که  آن طــور 
که  یــان دارد؛ به ویژه محبتی  که بین اعضای آن خانواده جر بــه مودت و محبتی اســت 

پیدا می کند. نهاد خانواده جریان  در  مادر  توسط 
از تمام اعضای خانواده باالتر است؛  گردن  محبت مادر در یک خانواده یک سر و 
قلــب  مــادر  اســت.  مــادر سرچشــمه ی جریان دهنــده آب حیــات محبــت در خانــواده 
به  انســان پمپــاژ خون  که وظیفه ی قلب در بدن  ی  تپنــده ی خانواده اســت؛ همان طــور
تمام قسمت ها و اعضای بدن است، مادر نیز وظیفه ی پمپاژ محبت در تمام اعضای 

دارد. را  خانواده 
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کار بیافتد، قطعًا حیات برای  از  از پمپاژ خون بکشد و  که قلب در آن دست  بدنی 
که مادر نقش پمپاژ نمودن محبت را در خانواده انجام  او معنایی ندارد؛ خانواده ای هم 

ادامه دهد.  به حیات طبیعی خود  نمی تواند  ندهد، قطعًا 
ارکان  از  یکــی  اینکه محبــت  بــه  توجــه  )بــا  نباشــد،  آن محبــت  در  کــه  خانــواده ای 

زنده نماست.  مرده ای  آن خانواده  خانواده است( 
کنیم: بدهید یک سؤال خیلی مهمی مطرح  اجازه 

از محبت  لبریز  را  آن  که خــدا  که مادر خانــواده -  اتفاقی در خانــواده می افتد  چــه 
تپنده ی  و قلب  پمپاژ محبت در خانواده  و  اهل محبت  به صورت طبیعــی  و  قرار داده 
و نمی تواند خانواده  نماید  پمپاژ محبت  به نحو احسن  خانواده است - دیگر نمی تواند 
کند و فرزندان با محبتی را تحویل اجتماع دهد؟ واقعا چه  را از محبت و عشق سیراب 

نمی کند؟ کار  تپنده ی خانواده دیگر صحیح  که قلب  اتفاقی می افتد 
و سرچشمه محبت  این نقص می شود  به  که منجر  علت های مختلفی وجود دارد 
از علت ها این  کنــد. یکــی  از محبت ســیراب  را  خانــواده، نمی توانــد اعضــای خانــواده 
و  اســت  گل آلوده شــده  از سرچشــمه  کــه، آب حیات و چشــمه محبت خانواده  اســت 

کور شده است. گاهی جوشش چشمه محبت خانواده 
اتفاق می افتد؟ این  که چطور  شاید سؤال شود 

انســان  که  بــرای زن مانند اکســیژن اســت؛ همان طور  گفت: محبت  بایــد  در پاســخ 
کند، زن ها هم بدون  بدون اکسیژن نمی تواند به زندگی ادامه دهد و به وظایف خود عمل 

محبت دیدن نمی توانند وظیفه ی ابراز و پمپاژ محبت خود را به درستی انجام دهند.
انجــام دهد، همه اعضای  را به خوبی  اینکه مــادر بتواند وظیفه ی فطری خود  بــرای 
این بین همســر  که در  کنند  از محبــت  را ســیراب  مــادر خانواده  خانــواده وظیفــه دارند 
را به لحاظ  که می تواند خانم و مادر خانواده  یک خانم، مهمترین و بهترین فردی است 

برساند. اشباع  به درجه  محبتی، 
ِبَقهَرَماَنــٍة،  یَســت 

َ
ول یحاَنــٌة  َر الَمــرأَة   

َ
»فــإّن  می فرماینــد:  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 

َعیُشك «.1 ِلیصُفو  ها 
َ
ل حَبَة  الّصُ وأحِسن  َحاٍل،  ُکّلِ  َفداِرها علی 
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بر دوشش  بار سنگین مسئولیت  که  کسی نیست  او  گل است؛  زن همچون شاخه 
با صفا  زندگــی ات  تا  بــاش  نیکو داشــته  ى  رفتار و  کــن  مــدارا  او  با  ى. درهرحــال  بگــذار

شود.
آموزش  ما  به  را  با صفا  زندگــی  راه کار  و جان،  روح  و طبیب  بزرگ معلم  زیبــا  چقدر 

می دهد.
تا  و نیکو داشــته باش  ی مناســب  رفتار با زن خود   می فرمایند:  امیرالمؤمنیــن 
که شوهر اهل محبت به همسر  صفا در زندگی شما مهمان شود. واقعًا در خانواده هایی 

در خانواده می پردازد. پمپاژ محبت  به  به نحو احسن  مادر خانواده  خود است، 

  انگیزه سازی پیام
و  نــکات جزئــی، هرگــز طعــم صفــا  برخــی  به دلیــل رعایت نکــردن  از خانواده هــا  بســیاری 
کــه زندگــی باصفا را دوســت  کســی هســت  صمیمیــت را در زندگــی خــود نچشــیده اند. آیــا 
زندگــی اش  باشــد لحظه لحظــه ی  کــه دوســت نداشــته  کســی هســت  ــا  آی باشــد؟  نداشــته 
کــه نخواهــد  کســی هســت  یــا  باشــد؟  از محبــت و صمیمیــت و خاطــرات خــوب  سرشــار 

و مهربانــی بگذرانــد؟  بــا محبــت  کنــار خانــواده اش  را در  زندگــی  بهتریــن لحظه هــای 
که روش  کسی پیدا شود  گر  ا اســت؛  آرزوهای همه  زیبایی جزو  زندگی  قطعا چنین 

قبول می کنیم. او  از  کمال میل  با  بدهد  ما  به  را  زندگی  از  به چنین مدلی  رسیدن 

  اقناع اندیشه پیام
و  زن  کــه  اســت  ایــن  همســران،  بیــن  رابطــه  نبــودن  عاطفــی  دالیــل  مهمتریــن  از  یکــی 
رابطــه  یــک  ــه  ب رســیدن  ــرای  ب و  نیســتند  ــد  بل را  ــه همدیگــر  ب کــردن  ــوع محبــت  ن شــوهر 
رابطــه ی عاطفــی  ی  برقــرار در  بیشــتر مردهــا  آمــوزش ندیده انــد.  عاطفــی مناســب هیــچ گاه 

کننــد. بــه خانــم خــود محبــت  نیســتند  بلــد  اصــال  و  دارنــد  بــا همســر خــود مشــکل 
من  به  شــوهرم  می گویند:  کــه  اســت  این  خانم ها  از  ی  بســیار اعتراض های  از  یکــی 
را  او  آیا  از مرد می پرســیم، چرا به خانمــت محبت نمی کنــی؟  محبــت نمی کنــد؛ وقتــی 
کار  شــب  تا  صبح  می میــرم؛  برایش  هســتم؛  زنــم  عاشــق  من  می گوید:  ی؟  نــدار دوســت 

باشند. راحتی  و  آسایش  در  و خانواده ام  تا خانم  می کنم 
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اما چون  اوست؛  و عاشق  برای خانمش می میرد  واقعا  راست می گوید؛  مرد حقیقتًا 
را به خانمش نشان  کند و این عشق و دوست داشتن و محبت  ابراز محبت  نمی تواند 
که  بدهد، همسرش فکر می کند شوهرش دوستش ندارد. حاال چنانچه این آقا یاد بگیرد 

از مشکالت حل خواهد شد.  ی  بسیار کند،  ابراز محبت  به خانمش 
ُجِل  الّرَ  

ُ
َقْول هلِل ص 

ُ
َرُسوال  

َ
َقال  :

َ
َقال ع  َعْبِداهلِل  ِبي 

َ
أ  می فرمایند: »َعْن  امام صادق 

َبدًا«.1
َ
أ ِبَها 

ْ
َقل ِمْن  َهُب 

ْ
َیذ  

َ
ال ِك  ِحّبُ

ُ
أ ِإّنِي  ِة 

َ
َمْرأ

ْ
ِلل

به  که  که فرمودند: این سخن مرد  کرد  روایت    از رســول خدا    امام صادق 
رود.  نمی  بیرون  زن  از دل  دارم« هیچ گاه  بگوید »دوستت  همسر خود 

که واقعًا عاشق خانمش هست، باید این عشق و دوست داشتن را  بنابراین، آقایی 
کلمه به خانمش  گــر مرد یک  ا که »دوســتت« دارم.  او بگوید  به  و  کند  ابراز  زبان هم  بــه 
باور  او بیرون نمی رود.  از دل   می فرماید: هیچ وقت  بگوید دوســتت دارم، رســول اهلل 

نشناخته ایم. و  ندیده ایم  را  ما معجزه ی محبت  از  کنید خیلی 
زنان:  به  مردان  نمودن  برای محبت  روش  چند 

او حال  با  و  با همسرتان دست داده  ی  از هرکار باز می گردید، قبل  به خانه  1. وقتی 
کنید؛ احوال  و 

انجام شده،  لباس  پوشــش  و  تغییر دکوراســیون  در فضای خانه،  که  تغییراتی  از   .2
تشکرکنید؛

3. حداقل نیم ساعت از وقت خود را به همسرتان اختصاص دهید تا او حرف بزند 
باشید؛ و شما شنونده ی خوبی 

بدهید؛ اطالع  به همسرتان  تلفن  با  به منزل می رسید، حتمًا  دیر  گر  ا  .4
همدردی  او  بــا  اســت  آمــده  پیش  همســرتان  یــا خانــواده  او  بــرای  مشــکلی  گــر  ا  .5

کنید؛
تلویزیون  دیــدن  و  روزنامه  از خوانــدن  با شــما صحبــت می کند  وقتی همســرتان   .6

کنید؛ ی  خوددار
نکنید؛  تالفی  خانه  در  و بدخلقی  بدزبانی  با  را  تلخ  و پیش آمدهای  ی ها  گرفتار  .7

ج20، ص23.  . وسائل الشیعة،   1
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از شما پاداشی جز لبخند  و  کرده  از صبح برای آسایش شــما تالش  چون همســر شــما 
نمی خواهد؛

به همســرتان  آرامش  کمال  و پرخاش، در  را بدون عصبانیت  ناراحتی های خود   .8
ندارد؛ کس دیگری وجود  او  از  بامحبت تر  و  بگویید؛ چون دلسوزتر 

بیرون  و مشکالت  وارد منزل می شوید، مسائل  بیرون  کار طاقت فرســای  از  وقتی   .9
و  آینده  با همسرتان درباره  ی  بیشــتر  و  نباشــید  کار و خیال خود  به فکر  و  ببرید  یاد  از  را 

کنید؛ زندگی صحبت  خوبی های 
کامیابی در  کلید  زن،  و ســتایش  کنید. تمجید  را تحسین  کارهای همســر خود   .10

زناشویی است؛ زندگی 
گر  »ا برنارد شاو می گوید:  کنید.  تعریف  از دســت پخت همســرتان  فامیل  11. جلوی 
گاز خودکشــی  کننــد، زن هــا پای اجــاق  یــف  تعر از دســت پخت همســران خــود  مردهــا 

کرد«! خواهند 
نزد خدا عبادت محســوب  کارهای ســاده  مــا می فهماند همین  به  روایات  به  نــگاه 
رفتارها ســلوک عبادی داخل خانه است. جالب  ثواب دارد و همین  و بســیار  می شــود 
را  مــا  هــم آخرت  مــا،  دنیــای  هــم  کوچــک،  به ظاهــر  کارهــای  بدانیــد همیــن  کــه  اســت 

می سازد.
أَحّبُ  ِعیاِلِه  ِعنَد  الَمرِء  وُس 

ُ
»ُجل روایت می فرمایند:   در یک  رسول مکرم اسالم 

َمسِجدي هذا«.1 اْعِتکاٍف في  ِمِن  اهلِل  ی 
َ
إل

این مسجد  در  اعتکاف  از  نزد خداوند محبوب تر  فرزندنش  و  زن  کنار  مرد  نشستن 
من )مسجدالنبی( است.

این  گون  گونا به دالیل  آقایان به همسرشــان محبت می کنند، ولی همســر  نیز  گاهــی 
نمی آید. به چشم همسرش  مرد  یعنی محبت  نمی بیند؛  را  و محبت  مهر 

و  به همسر  کردن  الزمه ی محبت  آنچه  و  مرد خانواده می گوید: اهل محبت هســتم 
نمی آید. به چشم خانم  گویی  اصاًل محبت ها  ولی  انجام می دهم،  خانواده است 

از خانم هم که سؤال می شود، می گوید: همسرم خیلی محبت می کند، ولی محبت هایش 
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به دلم نمی چســبد!! چون وقتی شــوهر خودم را به لحاظ مادی با شــوهر خواهرم مقایســه 
می کنم، می بینم شوهر من خیلی بی عرضه است؛ تدبیر و مدیریت ندارد ...

یافت  ولــی خانم خانــواده در از طرف شــوهر محبتی درخور اســت،  گاهــی محبــت 
که موجب می شود محبت مرد، توسط زن دیده  ندارد. مواردی  از محبت همسر  خوبی 

کرد: لیست  این گونه  را می توان  نشود 
مثبت  به نکات  نداشــتن  توجه  و  کمبودهای شــوهر خود  روی  تمرکز خانم  و  توجه   .1

؛  همسر
 ... و  مالی  لحاظ  از  دیگران  با  مقایسه شوهر خود   .2

مقایســه های  زندگی هــا،  شــدن  پاشــیده  عوامــل  مهمتریــن  از  یکــی  زمینــه  ایــن  در 
از همســر خودش خوشــش  و  بــا زن دیگــر مقایســه می کند  را  زنــش  مــردی  بی جاســت. 
با  این همســران  مــردان دیگر مقایســه می کنــد،  بــا  را  که شــوهر خــودش  زنــی  و  نمی آیــد 
ایــن مقایســه ها، باعث دیده نشــدن  گاهی  نابــود می کننــد.  را  زندگی شــان  دســت خــود 

محبت هاست.
که  ازآنجا کرد.  کــم خواهد  را  افراد  از طــرف مقابل، محبت میان  نامعقول  انتظــارات 
نقاط قوت  و  گرفته شــود  نادیده  باید تالش شــود بدی ها  انســان، ضعف هایی دارد،  هر 

گیرد. قرار  نظر  مد 
و  مشــکالت  زن  گاهــی  خانــواده:  در  مشــکالت  حــل  پیرامــون  گفت وگــو  عــدم   .3
مشــکالت  و  ی هــا  دل خور ایــن  و  نمی گویــد  او  بــه  ولــی  دارد،  شــوهر  از  ی هایــی  دل خور

پیدا می کند.  تنفر  به شوهر خود احساس  زن نسبت  و  انباشته می شود 
زندگیشــان  در  مشــکلی  همین که  خانم ها  بعضــی  بن:  و  یشــه  ر از  شــوهر  تخریب   .4

ندیدم.  تو هیچ خیری  از  که  به شوهرشان می گویند: من  پیش می آید 
ِمْنَك  ْیُت 

َ
َرأ َما  ِلَزْوِجَها  ْت 

َ
َقال ٍة 

َ
ِاْمَرأ َما  ّیُ

َ
»أ  می فرمایند:  ایــن زمینه امام صادق  در 

َها«.1
ُ
َعَمل َحِبَط  َفَقْد  َقّطُ  َخْیرًا 

بین  از  کارش  ]ثــواب[  ندیــدم،  تو هرگــز خیــری  از  مــن  بــه شــوهرش بگوید:  زنی  هــر 
می رود.
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  پرورش احساس پیام 
کار  احســن  نحــو  بــه  دو  هــر  گیرنــده ی محبــت  و  فرســتنده  یــک خانــواده  در  گــر  ا حــاال 
رخ  خانــواده  آن  در  مهــم  اتفــاق  چنــد  بدهنــد  انجــام  را  خــود  گیرندگــی  و  فرســتندگی 

می دهــد:
گر در یک خانواده ای رابطه ی عاطفی موفقی برقرار باشد،  1. خانواده ای در آرامش: ا

آمد. به وجود خواهد  اساسی است-  رکن  آن خانواده -که  در  آرامش 
یْها«.1

َ
ِإل ِلَیْسُکَن  َزْوَجَها  ِمنْها  َجَعَل  َو  َواِحَدٍة  ْفٍس 

َ
ّن ن  ّمِ َقُکم 

َ
َخل ِذى 

َّ
ال »ُهَو 

او  از جنس  نیز  را  و همســرش  آفرید  فرد  از یك  را  که )همه( شــما  اســت  او خدایی 
بیاساید. او  کنار  در  تا  داد،  قرار 

بــا وجود یک  آرامش  این  که  آرامش اســت  به  ازدواج رســیدن  آیــه، هدف  این  طبــق 
آمد. به وجود خواهد  در خانواده  موفق  رابطه ی عاطفی 

رابطه موفق عاطفــی در خانواده دارد،  کــه  اثری  از زندگی مشــترک: دومین  لــذت   .2
کنار  از  کنار همدیگر لذت می برند و هیچ گاه  از بودن در  که اعضای خانواده  این است 

نمی کنند.  بودن احساس سیری  همدیگر 
فرزندان متعادل  کــه  این اســت  اثر هم  : ســومین  و موفق بیشــتر فرزندان متعادل   .3

به جامعه تحویل می دهند. را  بیشتری 
و شــوهر چون  زن  که  اســت  این  ی  فرزنــدآور در  از مشــکالت خانواده هــا  یکــی  االن 
نداشتن  نمی کنند،  روانی  امنیت  احســاس  خانواده  در  و  ندارند  موفقی  عاطفی  رابطه ی 

نکنند. فکر  ی  فرزندآور به  امنیت، موجب می شود  این 
رابطه ای موفــق بود، این   ، رابطه عاطفــی بین زن و شــوهر گــر در یک خانــواده،  ا امــا 
با  بلکه  ی جلوگیری نمی کنــد،  فرزنــدآور از  تنهــا  نه  روانی  ناامنــی  به دلیل  خانــواده دیگــر 
تربیت  بــا  و  بیشــتر متعادل  فرزند  به ســمت  روانــی،  امنیت  و  آرامــش  از  پــر  یــک فضای 
گر در یک خانواده ای این رابطه موفق نبود، زن و شوهر با یک فضای سرد  می رود؛ ولی ا
از حضور همدیگر  لــذت  که حســرت یک لحظه  از تنش مواجه می شــوند  پر  و  عاطفی 

را می خورند.
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  رفتارسازی پیام
آســایش، لحظــه  و  آرامــش  از  یــک محیــط سرشــار  بــه  رســیدن  بــرای  مــا  از  ی  بســیار شــاید 
رابطه هــای عاطفــی مناســب  ایــن  در  موفقیــت  کلیدهــای  کــه  یــم  و منتظر کنیــم  ی  شــمار

: از بــردی عبارتنــد  کار و  مهــم  کلیدهــای  ایــن  از  برخــی  بدانیــم.  را 
گیــرد معجزه  قــرار  انســان در مســیر اهداف  زبــان  گــر  ا زبــان:  از معجــزه  اســتفاده   .1
آن  آثار  انسان  که  ابراز محبت، معجزه ای می کند  به  زبان  گاهی یک چرخاندن  می کند. 

را سال های سال می بیند. 
اواًل:  گفت  باید  کننــد.  به همسرشــان محبت  افراد خجالت می کشــند  برخی  گاهی 
کنید،  ابراز محبت  گر خجالت می کشــید چهره به چهره  ا ثانیًا:  کار خجالت ندارد؛  ایــن 

بریزد. کم کم خجالت ها  تا  کنید  تلفن شروع  با  بعد  پیامک  با  ابتدا 
کافی است؟ دارم«  بگوییم »دوستت  گر فقط  ا شاید سؤال شود 

بااینکه ممکن است عاشق  قرمه سبزی بخورد  روز  آدم هر  گر  ا گفت:  باید  پاسخ  در 
به  تنها  روز  هــر  گر  ا را متنفــر می کند؛ پس  آدم  نوع غــذا  تکرار یک  ولــی  باشــد،  این غذا 
بنابراین، بهتر  از جذابیت آن می کاهد.  بودن  ی  این تکرار همســر بگوییم دوستت دارم، 
از چیدمان  کنیــم؛  تعریف  او  از غــذای  بــار  بــار بگوییم دوســتت دارم؛ یک  اســت یک 
باید نسبت  او بکشیم؛ خانم ها هم  به رخ  را  کنیم و خوبی  های همســرمان  خانه تعریف 

بکنند.  رو  کار  به شوهر خود همین 
این معجزه فوق العاده  اســت؛  از معجزه هدیه: معجزه دوم هدیه دادن  اســتفاده   .2
فرمودند:    کــرم  ا پیامبر  یــد.  برای همســرتان هدیه بگیر بهانه ای  به هــر  آقایان  اســت. 

یاد می کند.1 ز را  که محبت  بدهید  تحابوا« هدیه  و  »تهادوا 

  پرورش احساس موضوع
ــه  ب آن  اعضــای  تمــام  و  ــواده  کنیــد، قطعــًا خان اســتفاده  تنــاوب  ــه  ب روش هــا  ایــن  از  ــر  گ ا

می رســند. بالندگــی  و  رشــد 
گل های بهشت است؛ طبیعی  از  گلی  فرزنِد صالح،  که می گویند:  حتما شنیده اید 
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بودن  گل  کمــال  بــه  تا  نیــاز دارد  آفتاب مناســب  و  ک  و خــا بــه آب  گل  ایــن  کــه  اســت 
که به صورت متناوب به اجزای  خودش برسد. محبت مادر برای بچه ها نقش آبی است 
ل می رساند؛ 

ُ
گ به  را  که آب  نیز حاصل خیزی است  ک  گل می رسد؛ وجود خود مادر خا

دارد.  گل  پرورش  در  را  آفتاب  پدر هم جایگاه 
و به واســطه رعایت این  یــک خانــواده مجموعــه ی این مــوارد رعایت بشــود  گــر در  ا
زوجی  چنین  آن وقــت  کند،  پیدا  مطلوبــی  شــرایط  همســران  عاطفی  رابطه ی  ظرافت ها، 
فرزنــدان ثمــره ی عشــق  از طرفــی  بــود؛ چــون  فرزنــدان متعــدد خواهنــد  مشــتاق داشــتن 
فرزندان متعادل و صالح  نیز در چنین خانواده ای  از طرفی  و  به یکدیگر است  همسران 

تربیت خواهند شد.
واقعًا مثل  فرزندانشــان  کرده اند،  را تجربه  رابطه ی عاطفــی موفقی  که  در خانــواده ای 

گل های بهشت می مانند. از  گلی 
و همسرشــان    رابطــه عالمــه طباطبایی  در  را می تــوان  موفــق  رابطه  ایــن  نمونــه ی 

دید.
که بزرگان عرفان  کتاب هایی است  از  کتاب »تفسیر المیزان« عالمه طباطبایی یکی 
و اسالم آرزو داشتند کاش نویسنده ی این اثر ماندگار و ارزشمند بودند و حتی در نوشتن 
سطری از آن سهم داشتند. حاال عالمه طباطبایی با دست و زبان خودش نه تنها این کتاب، 
که تمام کارهای علمی و کتاب هایش را نصف به نصف با یک بانو )همسرشان( سهیم شده 
او و بزرگ زادگان تبریز بوده است. این بانوی مکرمه زندگی مرفه  از اقوام  که  است. بانویی 
کرده اســت، اما  و خوبی در خانه پدری و حتی مدتی در خانه همســرش در تبریز تجربه 
برای اینکه همسرش از معارف و دانش دور نماند به سکونت در اتاقی در قم رضایت داده 
است. اتاقی که با یک پرده از وسط نصف شده بود. یک طرف اتاق مادر و فرزندانش زندگی 

گردانش برپا می شد. می کردند و طرف دیگر کالس درس و بحث عالمه طباطبایی و شا
از دلدادگــی، مهر و صفای  پسرشــان مهنــدس »عبدالباقی طباطبایــی«، خاطره ای 
و  زندگــی خوب  و  تبریــز )خانه  از  به مهاجــرت  مربــوط  که  و پدرش می گویــد  مــادر  بیــن 
که مادر  گفتــم  به مادرم  »وقتــی  او می گوید:  اســت.  اتاق  یــک  در  زندگی  و  قــم  به  مرفــه( 
این  بــا  تبریز  از  کــه چــرا  کنم  گلــه  و خواســتم  نیســت  وقــت مســافرت  جــان شــب عید 

گفت:  قم،  یم  برو قرار است  امکانات 
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دوســــــــــــت افکنده  گردنم  بر  رشــــــــــــته ای 
اوســــــــــــت که خاطرخواه  می کشــــــــــــد هرجا 
اســــــــــــت بی مهری  از  نه  گردن  بر  رشــــــــــــته 
نکوست...  گردن  بر  و  است  عشق  رشته ی 

***
قانع  زنی  اما  تبریــزی  از تجار  که دختــر یکی  بانو  این  همســر شــهید مطهری درباره 
را خودش می دوخت.  روایت می کند: »خانم حتی لباس هایش  این طور  بوده  و فهمیــده 
تا موقع  کرد  به عالمه سفارش  باید یکی می دوخت؛  کهنه  و  بود  پیراهنشان قدیمی شده 
برگشت پارچه بخرند. وقتی پارچه را آوردند دیدم چندان پارچه خوب و مناسب پیراهن 
کــه عالمــه بخرند حتمــًا خوب  گفتنــد: پارچه ای  ایشــان  گفتم  بــه خانــم  نیســت. وقتــی 

است«. 
درباره رسیدگی های  ی« خاطره جالبی  »قمرالســادات مهدو بانو  فرزندان  و  نزدیکان 
و  کوک می کرده  نماز شــب  به وقت  را  اینکه ســاعت  بیان می کنند.  بزرگ  این عالم  به  او 
بود  به خواب  رفته  تــازه  و  بوده  بیدار  نوشــتن  و  برای خواندن  تا دیروقت  گاه  که  را  عالمــه 

بیدار می کردند. را 
و  از تحقیق  اینکــه حواس عالمــه   رأس ســاعت های مشــخصی بی ســروصدا بدون 
تا هم هوایی عوض شــود هــم طبق معمول  باز می کــرده  را  اتــاق  مطالعــه پرت شــود، در 
از عالمه شنیده  بارها  اســت.  برمی گشته  و  برایشان می برده  کمرنگ  اســتکان چای  یک 
از چگونگی  گاه اطالع  که  کمک می کند  که می گفت:  »این خانم به حدی به من  بودنــد 
را به  پارچــه می خریده و می دوخته و قبای آماده  تهیــه قبای خود ندارم«. یعنی خودش 
تا  یار عالمه فوت شــد  و  آمد  که اجل  اســت. ســال 1344  همســرش پیشــکش می کرده 

کرد.  کالس درس را موقتًا تعطیل  مدت ها دل ودماغ درس و بحث عالمه سرد شد و 
گفتــه بود:  و در وصــف این هجــران  بــود  بلنــد عالمــه جگرســوز  گریه هــای  صــدای 
از دنیا به ســرای آخرت شــتافت ، زندگی من دگرگون شــد. شــریک من  بانو  ایــن  »وقتــی 
کتاب نوشــته ام نصفش مال این خانم اســت«. عالمه  کارهــای علمــی بوده و هرچه  در 
یارت حضرت  از همسرش به ز پولی به آشنایی سپرده بود تا شب های جمعه به نیابت 

برود.   فاطمه معصومه 
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بودند  گفته  بــود؛ پزشــکان  کشــور رفته  از  بــرای معالجه به خارج  اواخــر عمر  عالمــه 
برای درمان  بازشــده و عالجی  و تمام چروک هایش  کارکرده  به اندازه 700 ســال  ایــن مغز 
ی همه چیزشــان نصف، نصف  بیانــداز گر بین این عاشــق و معشــوق چرتکه  ا نیســت. 

قمرالسادات است. بانو  این هفتصدسال سهم  از  350 سال  است. 
ارزشــمند  فرزندانی  تربیت  که موجــب  اســت  از عواملی  رابطه ی عاطفــی یکی  ایــن 

می شود.1
ی است  کشور مانند  نباشــد،  کم  رابطه ی عاطفی موفقی حا در یک خانواده  گر  ا اما 
ندارد؛  را  آن  در  ی  و هیچ کس جرأت ســرمایه گذار اســت  اقتصادی  امنیت  از  ی  عــار که 
یعنی  ی  ســرمایه گذار جــرأت  خانواده هایــی  چنیــن  در  نیســت.  اقتصــادی  امنیــت  یــرا  ز
ارتباطات در خانواده مدیریت شد، قطعا امنیت روانی برای  گر  ی نیست؛ ولی ا فرزندآور

کرد. پیدا خواهد  افزایش  نیز  ی  فرزندآور

  رفتارسازی موضوع
در  روانــی  امنیــت  بــه  رســیدن  ببرنــد.  بــاال  را  روانــی خانــواده  امنیــت  بایــد حتمــا  خانواده هــا 
بــه  کــه می خواهنــد  اســت. خانواده هایــی  موفــق  رابطــه عاطفــی  داشــتن  گــرو  در  خانــواده، 
بایــد  آن خانــواده حفــظ شــود؛  مــادر در  احتــرام  بایــد  برســند،  زندگــی موفــق  از  ایــن مرحلــه 

کــه همــه دور آن بچرخنــد. را داشــته باشــد  مــادر در آن خانــواده جایــگاه ملکــه ای 
در خاطرات خود می نویسد:   امام  فرزند حضرت  سید احمد خمینی 

این دوســت داشــتن  و در داخل منزل هم  را خیلی دوســت داشــتند  ، مادرم   پــدر  
بــه غذا  پــدر لب  کــه مادر ســر ســفره نمی آمد،  وقتــی  تــا  پنهــان نمی کردنــد.  را هیــچ گاه 
کمک می کردند. حّتی پدر برای مادر نامه های عاشقانه  نمی زدند. در امور خانه به مادر 

می نوشتند.2
 به همسرشان در خانواده بود. باید  از احترام حضرت امام خمینی   این نمونه ای 

کنند. استفاده  مادر  به جایگاه  احترام  در  روش  این  از  تمام خانواده ها 

بود؟« صفحه خانواده، 21-12-1399. با همسرشان چطور  »رابطه علمای مشهور  فارس،  ی  . خبرگزار  1
کد مطلب: 49992.   امام خمینی  پرتال   .  2
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و  مــا رنگ   همــه زندگی های  ایــام حضــرت فاطمه  بــه حق مولــود این  ان شــااهلل 
افزایش  روزبــه روز  بــوی خــدا و اهل بیت بگیــرد و مهر و محبــت در زندگی های ما 

کند. پیدا 
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  خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

  انگیزه سازی موضوع
مانــدم  بیــدار  کودکــي، شــبي  فرمودنــد: در دوران    امــام حســن مجتبــي  نازنیــن  وجــود 
آنکــه  از  پــس  بــود.  نمــاز شــب  نظــاره می کــردم، درحالي کــه مشــغول  را    زهــرا  مــادرم  و 
از همســایه ها  کــه در دعاهایــش یك یــك مســلمین  پایــان رســید متوجــه شــدم  بــه  نمــازش 
دربــاره ي خــودش چگونــه دعــا  کــه  بدانــم  را دعــا مي کنــد. خواســتم  آنهــا  و  نــام مي بــرد  را 
تعجــب  کمــال  بــا  و ســعادتی می خواهــد؟  بــرای خــود چــه خیــر  از خداونــد  و  مي کنــد 

نکردنــد. بــراي خــود دعــا  کــه  دیــدم 
کردي،  بــراي همه دعا  کردم: مادر جان چرا   ســؤال  زهرا  از مادرم حضرت  فــردا 

نکردي؟ براي خودت دعا  اما 
گر  ا باشــد؛  تمام مؤمنین  گوش  آویزه  باید  کــه  فرمودند  پاســخی    حضرت فاطمه 
گلستان  کنند، جامعه و بلکه عالم  راه گشای بی بی دوعالم توجه  همه مؤمنین به پاسخ 

خواهد شد.
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ُبَني!  »یا  فرمودند:    امام حسن مجتبی  فرزندش  به  پاســخ  در   زهرا حضرت 
1.» الدار ثم  الجار 

بعد خانه!  اول همسایه  پسرم! 
که  کلمه ای  اما چهــار  نبود،  بیشــتر  کلمه   چهار  زهــرا  پاســخ حضرت  در ظاهر 
این تعلیم  و مانند یک معلم  تمام حکمت ها و حق و حقوق همســایگی در آن هست 

آموختند. و همه عالمیان  فرزند خود  به  در عمل  آن  از  و مهمتر  زبان  در  را 

  اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح به نمونه 
ــْم  ْهِلیُک

َ
َوأ ْنُفَســُکْم 

َ
أ ــوا  ُق ــوا  آَمُن ِذیــَن 

َّ
ال ــا  َه

ّ
ُی

َ
أ ــا  »َی یــم می فرمایــد:  کر قــران  در  متعــال  خداونــد 

ِحَجــاَرُة«.2
ْ
َوال ــاُس  الَنّ َوُقوُدَهــا  َنــاًرا 

آن مردمان  که هیزم  آتشــی  از  را  و خانواده خود  آورده اید! خود  ایمان  که  کســانی  ای 
کنید. و سنگ ها هستند، حفظ   ) )گنهکار

را متوجه سرپرست خانواده  آیه مســئولیت بســیار ســنگینی  خداوند متعال در این 
ى است. ُاخرو و  دنیایی  ارزشمند  منافع  داراى  در عین سنگینی،  که  می کند 

این  به  فرزندان خود هســتند -  تربیتی  امــور  که متصدی  و مادرها -  پــدر  گــر تمام  ا
از مشــکالت خانواده ها حل  کننــد، درصــد عمــده اى  ارزشــمند آن توجــه  نــکات  و  آیــه 
و  از محیــط خانه و خانواده خــارج می گردد  ناامنی  و  و اضطــراب  و بی نظمــی  می شــود 

به سامان می رسد. نابساماني ها 
و  زندگی  تأمین هزینه  با  تنها  فرزندان،  به ویژه  و  آینده ی خانواده   ، دیـگـــر تـعـبـیـــر  بـــه 
و  آنـهـا  تـغـذیـه روح و جـان  از آن  نـمـی شـــود، بلکه مـهـمتـر  آنها حـاصـــل  و تغذیه  مسکن 

تربیت صحیح است. و  تعلیم  گـرفـتـن اصول  بـه کـار 
گر  ا یعنی  اســت؛  ید(  )نگاهدار تعبیر »قــوا«  آیــه،  این  توجه  قابل  و  بســیار مهــم  نکته 
آتــش دوزخ پیش  ناخــواه به ســوى  کنیــد خــواه  رهــا  را به حـــال خــود  فرزنــدان و خانــواده 

کنید.3 آتش دوزخ حفظ  در  از سقوط  را  آنها  باید  که  این شما هستید  و  می روند 

10، صفحه 25. ، جلد  بحاراالنوار  .  1
تحریم، 6.  .  2

تحریم. 6 سوره  آیه  نمونه  تفسیر   .  3
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بــه آن می تواند  رفیع اســت؛ بی توجهی  فرزندان در خانواده، بســیار  تربیــت  جایــگاه 
کند. وارد  و جامعه  ما  فرزندان  و  ما  به خود  را  فراروانی  و ضررهای  صدمات 

ْیٌل  »َو و می فرمودند:  نــگاه می کردنــد  کودکان  از  به بعضی    اســالم  رســول مکرم 
آَباِئِهُم  ِمْن   

َ
ال  

َ
َفَقــال ُمْشــرِِکیَن 

ْ
ال آَباِئِهُم  ِمْن  اهلِل   

َ
َرُســول َیا  َفِقیَل  آَباِئِهْم  ِمْن  َماِن  الّزَ آِخــرِ  ِد 

َ
ْوال

َ
أِل

َعْنُهْم  َرُضوا  َو  َمَنُعوُهــْم  ُدُهْم 
َ

ْوال
َ
أ ُمــوا 

َّ
َتَعل ِإَذا  َو  َفَراِئــِض 

ْ
ال ِمــَن  َشــْیئًا  ُموَنُهْم  ِ

ّ
ُیَعل  

َ
ال ُمْؤِمِنیــَن 

ْ
ال

ِبَراء«.1 ي  ِمّنِ ُهْم  َو  َبرِي ٌء  ِمْنُهْم  َنا 
َ
َفأ ْنَیا 

ُ
الّد ِمَن  َیِسیرٍ  ِبَعَرٍض 

واى بر فرزندان آخرالزمان از روش پدرانشان!. سؤال شد: یا رسول اهلل! از پدران مشرك 
آنها  به  را  از فرائض دینــی  کــه چیزى  از پدران مسلمانشــان  نه،  آنهــا؟ حضــرت فرمودند: 
این  از  تنها  و  را منع مي کننــد  آنها  بروند،  گیــرى  فرا فرزندان هم پی  گــر  ا و  یــاد نمي دهند 
از  آنها درآمد مالی داشته باشند هرچند ناچیز باشد. سپس فرمودند: من  که  خشــنودند 

بیزارند!. از من  نیز  آنان  و  بیزارم  پدران  این 
می شــویم  متوجه  می کنیم،  نگاه  جامعــه  خانواده های  ســاختار  به  وقتی  امــروز  واقعا 
و تمام دغدغه ی خانواده ها سواد و مدرک   درحال تحقق است  بیان رســول اهلل  که 
تحصیلی و آموزش زبان خارجی و ... فرزندان است و نقش دین در تربیت آنان جایگاه 

نبوده است. این گونه  دور  نه چندان  گذشته های  در  ندارد؛ درصورتی که  خاصی 
را  فرزندان خود  والدین،  که  بوده  این گونه  گذشتگان  زندگِی  و معهود در  روال مرسوم 
را به آنها بیاموزند؛  از آموختن سواد، نزد علما می فرستادند تا احکام و فرائض دینی  بعد 
از  ی  بســیار در  شــرعی  احکام  ندانســتن  آثار  و  شــده  کمرنگ  حســنه  ســّنت  این  امــروزه 

کرده است.  پیدا  نمود  بازار مسلمین  به ویژه  مشاغل، 
گرفــت؛  نادیــده  فرزنــدان  تربیــت  را نمی شــود در  مــادر  نقــش  مــادر اســت؛  روز  ایــام 
گرم و صمیمی خانواده  و مدیریت فضــای  فرزندان  تربیت  در  بســیار مهمی  مادر نقش 

دارد.
و  برمی گیرد  در  را  گرمای وجودش محیط خانه  که  اســت  مادر همچون خورشــیدی 
او رشــد می کنند. ممکن اســت مدتی به دلیل ناسپاسی فرزندان  فرزندان در پرتو عشــق 
نثار خانواده  را  الطاف وجودی اش  باز هم  ولی  کم نور شود،  و  کرده  یا شــوهر خود غروب 
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که  ی باعث می شــود  از مدتی دوبــاره طلوع می کنــد. غریزه ی مادر بعــد  و  خــود می کند 
آرامش خودش  به  را  آنها  رفاه  و  بوده  فرزندان خــود  به فکر  باشــد  رنج  و  گر در درد  ا حتی 

در وحدت خانواده است. از مهمترین عوامل  یکی  مادر  ترجیح دهد. 
بر تمام اعضای خانواده تأثیر  مادر مهم ترین رکن خانواده است و با نقش مهم خود 
قرار نداشــته  واقعی خود  که در خانه ای مادر در جایگاه  را  ی  روز نیاورد  می گــذارد. خدا 

کنند. کوتاهی  این جایگاه  احترام  و  ارزش  به  و اعضای خانواده نسبت  باشد 

  انگیزه سازی پیام
بــرای  مــکان  بهتریــن  بــه  کانــون خانــواده  آنکــه  بــرای    بیــت  اهــل  تعالیــم مکتــب  در 
به زیبایــی  به هــم  نســبت  خانــواده  اعضــای  حقــوق  شــود،  تبدیــل  الهــی  نســلی  تربیــت 
رســاله حقــوق  براســاس  فرزنــدان  بــر  مــادر  از حــق  مثــال  به عنــوان  اســت.  مشــخص شــده 
َفــَاْن  ــَک  ُاّمِ َحــّقُ  ــا  َاّمَ »َو  می فرماینــد:  حضــرت  کــه  آنجا کنــم،  اشــاره    ســجاد  امــام 
ُیْعِطی   

َ
ال َمــا  ِبَها 

ْ
َقل َثَمــَرِة  ِمــْن  َاْعَطْتَک  َو  َاَحــدًا  َاَحــٌد  َیْحَتِمــُل   

َ
ال َحْیــُث  ْتــَک 

َ
َحَمل َهــا 

َ
َاّن ــَم 

َ
َتْعل

َو  َتْعَطــَش  َو  ُتْطِعَمــَک  َو  َتُجــوَع  َاْن  ُتَبــاِل  ــْم 
َ
ل َو  َجَواِرِحَهــا  ِبَجِمیــِع  َوَقْتــَک  َو  َاَحــدًا  َاَحــٌد 

َحــّرَ 
ْ
ال َوَقْتــَک  َو  ْجِلــَک  اِلَ ــْوَم  الّنَ َتْهُجــَر  َو  ــَک 

َّ
ُتِظل َو  َتْضَحــی  َو  َتْکُســَوَک  َو  َتْعــَرى  َو  َتْســِقَیَک 

ــِه«.1 َتْوِفیِق َو  اهلِل  ــْوِن  ِبَع  
َّ

ِاال ُشــْکَرَها  ُتِطیــُق   
َ

ال ــَک 
َ
َفِاّن ــا  َه

َ
ل ِلَتُکــوَن  ــْرَد  َب

ْ
ال َو 

بر دوش  را  کسی  که هیچ کس حمل  آنگاه  او  که بدانی  اما حق مادرت این است  و 
تو داد؛ آن هنگام  بــه  از میوه ی دلش  و  بــر دوش خود پذیرفت  را  تو  خــود نمی پذیرفت، 
کی  با او  کرد.  مراقبت  تو  از  تمام اعضایــش  با  از خویش نمی داد،  تو چیزی  به  کســی  که 
تو  نیز خود تشــنه بمانــد، ولی  و  را غذا بدهــد  تــو  گرســنه بمانــد، ولی  کــه خود  نداشــت 
در  بپوشــاند؛ خود  را  تو  ولی  باشــد،  نداشــته  پوشــش  برای  نماید؛ خود چیزی  را ســیراب 
گرما  از  را  تو  و  کشید  تو بی خوابی  او به خاطر  را در سایه نگه دارد.  تو  آفتاب بماند، ولی 
را  او  از  ی  توان سپاس گزار ازاین رو  باشی.  او  برای  فرزندی  تو  اینکه  تا  نمود  و سرما حفظ 

از خدا. توفیق خواستن  و  گرفتن  کمک  با  ی جز  ندار
کنند، الزم است  همچنین برای اینکه در یک خانواده فرزندانی با تربیت الهی رشد 

مادر  با حق  امام سجاد علیه السالم  رساله حقوق   .  1



، معلم خوبیها در خانواده /وظایف و حقوق متقابل بین همسران   مادر

55

کانون  تا  کنند  به آن عمل  و  را بشناســند  به همدیگر  و مادر حقوق متقابل نســبت  پدر 
برای  با برکت آماده شــود؛ همچنین فرزندانشــان  برای تربیت نســلی  آرامشــی  خانواده به 

آماده شوند.   آینده  در  ی صحیح  همسردار

  اقناع اندیشه پیام 
اشــاره  نــکات مهمــی  بــه  دارنــد،  بــر یکدیگــر  زوجیــن  کــه  امــام ســجاد دربــاره حقوقــی 

: از کــه عبارتنــد  اســت  کرده 

به خاطر نعمت همسر از خدا  قدردانی   .1
بــه  بــرای شــوهر خــود  را  الهــی  بــزرگ  نعمــت   همســر چهــار  امــام ســجاد  منظــر  از 
ــِك 

ْ
ِبِمل ِتــَك  َرِعَیّ  

ّ
َحــُق ــا  َمّ

َ
أ »َو  ی:  پرســتار و  همدمــی  آســایش،  آرامــش،  مــی آورد:  ارمغــان 

اما حق همســرت  و  َواِقَیًة«.  َو  ْنســًا 
ُ
أ َو  ُمْســَتَراحًا  َو  َســَکنًا  َها 

َ
َجَعل اهلَلَّ  َنّ 

َ
أ ــَم 

َ
َتْعل ْن 

َ
َفــأ ــَکاِح  الِنّ

و  آســایش  و  آرامــش  مایــه  را  او  خــدا  بدانــی  کــه  اســت  ایــن  آمــده،  در  تــو  نــکاح  بــه  کــه 
اســت.  تــو ســاخته  پرســتار  و  همــدم 

بود تنها  خانــــــــــــه  بانوی  نــــــــــــه  نیکوی  زن 
درمان و  ِشــــــــــــحنه  و  پرستار  و  بود  طبیب 

****
بســیار  همســر  فقــدان  در  اســتاد  رفــت،  دنیــا  از  طباطبایــی  عالمــه  همســر  وقتــی   
یم، چرا بی تابی می کنید؟  بیاموز از شما  را  باید درس صبر  ما  کردم:  می گریســت. عرض 
گر همراهی های ایشان نبود، من موفق به نوشتن  کار بود و ا او بسیار مهربان و فدا فرمود: 

یس نمی شدم. تدر و 
باید  نیــز  البته زن  زبانی و عملــی باشــد.  بایــد  از نعمــت وجــود همســر  ی  شــکرگزار
 

ّ
ُکُل ِلَك 

َ
َکذ »َو   می فرمایند:  امام ســجاد  کند.  از خدا تشکر  به خاطر نعمت شــوهر 

نیز  و  ْیِه«. 
َ
َعل ِمْنُه  ِنْعَمــٌة  َذِلَك  َنّ 

َ
أ َم 

َ
َیْعل َو  َصاِحِبِه  ــی 

َ
َعل اهلَلَّ  َیْحَمَد  ْن 

َ
أ َیِجُب  ِمْنُکَما  َحــٍد 

َ
أ

گزارد  به وجود همسرش سپاس  را  که خداوند  ، واجب است  از شــما زن و شوهر هرکدام 
او بخشیده است. به  که خدا  نعمتی است  این  بداند؛ چون  و 
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متقابل به حقوق  احترام   .2
اشاره می فرماید: امور ذیل  به  زوجین  دربارۀ حقوق   امام سجاد

َو  ُیْکرَِمَها  َو  اهلَلِّ  ِنْعَمــِة  ُیْحِســَن ُصْحَبَة  ْن 
َ
أ َوَجَب  »َو   : با یکدیگر لــزوم خوش رفتــاری   .1

ی  با نعمت خــدا خوش رفتار زوجین[  از  یــک  ]هر  که  اســت  کرده  »و واجب  ِبَها«.  َیْرُفــَق 
این ســخن، زوجین وظیفه دارند  کند«. مطابق  ی  او ســازگار با  و  گرامی دارد  را  او  و  کند 
و  بنگرند  به هــم  احتــرام  و  کرامــت  دیــده ی  بــا  باشــند؛  و خوش رفتــار  هــم مهربــان  با  کــه 

باشند. ی داشته  و سازگار تفاهم  با هم  زمینه ها  در همه  بکوشند 
َانُتم  َو  ُکــم 

َ
ل ِلبــاٌس  »ُهّنَ  اســت:  کرده  لبــاس همدیگر معرفــی  را  زوجین  یــم  کر قــرآن 

1.» ُهّنَ
َ
ل ِلباٌس 

و مایه  ینت بخش  گرمــا، ز و  از ســرما  که لباس پوشــاننده عیوب، حافظ   همان گونه 
باشند. این چنین  یکدیگر  برای  باید  نیز  و شوهر  زن  انسان است،  آرامش 

بــه موفقیت،  برای رســیدن  آرامــش زن: هر جمعی  تأمین  لــزوم  و  2. سرپرســتی شــوهر 
را به ســوی مقصد حرکت دهد.  تا همه اعضا  کند  انتخاب  را به عنــوان رهبر  کســی  باید 
را برعهده دارد. بنابراین اهل خانه  کانون خانواده نیز شوهر و پدر خانواده، این نقش  در 
با  نیز وظیفه دارد  برســند. شــوهر  به هدف  با ســالمت  تا  کنند  او تبعیت  فرامین  از  باید 
ْیَها 

َ
َعل َك 

ّ
َحُق َکاَن  ِإْن  »َو  فراهم سازد:  را  او  آسایش  و  آرامش  و  باشــد  همسر خود مهربان 

»و هر  َعِظیٌم«.  َذِلَك  َو   ... ُمَؤاَنَســِة 
ْ
ال َو  ْحَمِة  الَرّ َحَقّ  َها 

َ
ل َفِإَنّ   ... ــَزَم 

ْ
ل

َ
أ َها 

َ
ل َطاَعُتَك  َو  ــَظ 

َ
ْغل

َ
أ

نیز  را  او  او الزم تر اســت، ولی  بر   ... تو  از  بر زنت ســخت تر و فرمان پذیــری  تو  چنــد حق 
حق مهربانی و همدمی است و حق دارد آرامش و آسایشش ... تأمین شود و این، حقی 

بزرگ است«. بس 
کــه بدون  آفرید  به گونــه ای  روحــی  و  از جهــت جســمی  را  مــرد  خــدای متعــال زن و 
روحی هریک  و  نیازهای جسمی  نه  و  امکان پذیر است  آنان  بقای  و  پیدایش  نه  هریک 
کامل اند و  از یک موجود  پاره ای  گویا هریک  برآورده می شــود؛  کامل  بدون دیگری به طور 

به هم مکمل اند. و نسبت  ناقص  بدون هم 
 ، با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جســمی آن دو پروردگار هســتی 
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حقوق و تکالیف زناشــویی و خانوادگی خاصی به صورت مشــترک و خاص برای هریک 
کامل باشد. قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هریک به صورت 

احترام و  و محبت  مهر   .3
زن  را محبــت می دانــد.  ی  کلیــد همســردار بهتریــن  و  اســت  و محبــت  مهــر  کانــون  زن 
باعــث تحکیــم  و محبــت شــوهر می دانــد. محبــت  مهــر  زندگــی،  در  را  ســعادت خویــش 
 ، همســر ناحیــه  از  محبــت  و  مهــر  افزایــش  در  شــوهر  رفتــار  و  می شــود  زناشــویی  روابــط 

اســت. تشــنه محبــت  او  اســت؛ چــون  توجــه  قابــل  و  مهــم  بســیار 
ساِء«.1 للّنِ ُحّبا  ازداَد  إیمانا  الَعبُد  ما ازداَد 

َّ
»ُکل  اهلل می فرمایند: 

ُ
رسول

اظهار محبت می کند.  به همسرش  بیشتر  باشد  کامل تر  ایمان  هرچه 

لغزش ها و  گرفتن خطاها  نادیده   .4
پــس  نیســت؛  قاعــده مســتثنی  ایــن  از  هــم  زن  اشــتباه می شــود؛  و  لغــزش  انســان دچــار   
بگیــرد.  نادیــده  را  احتمالــی همســرش  اندیشــه، خطاهــای  و  تدبیــر  بــا  مــرد  کــه  اســت  الزم 
بایــد  کــرد،  اختیــار  همســری  خــود  بــرای  کــه  مــردی  هــر  می فرماینــد:    کــرم  ا رســول 
بازگــو  فرزنــدان  پیــش  در  را  زن  بکوشــد. خطــای  او  داشــتن  گرامــی  و  نمــودن  احتــرام  در 
بایــد ذهــن  کردنــد، شــما  ی  یــادآور را  مادرشــان  فرزنــدان شــما خطــای  گــر  ا نکنیــد؛ حتــی 
گردانیــد.  اســتوار  ایشــان  در دل  را  مــادر  احتــرام  و  ید  آســوده ســاز بابــت  ایــن  از  را  فرزنــدان 

بیــاورد.2 فرزنــدان  به یــاد  را همیشــه  پــدر  احتــرام  کــه  اســت  واجــب  نیــز  مــادر  بــر  البتــه 

5. همکاری
را درحــال  ایشــان  و  بردنــد  تشــریف    امیرالمؤمنیــن  منــزل  بــه  ی  روز  رســول خــدا
یــا علــی،  فرمودنــد:  را  او  و  کار خیلــی شــاد شــدند  ایــن  از  یافتنــد؛  عــدس  کــردن  ک  پــا

دارد.3 ثــواب حــج عمــره  کنــد،  کمــک  زنــش  بــه  منــزل  کار  در  کــه  کســی 

10 ص 470 الحکمه جلد  میزان   .  1
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تأمین مخارج خانواده  .6
کلیــه مخــارج زندگــی و حتی  تأمیــن  و  مــرد در اســالم، مدیــر و سرپرســت خانــواده اســت 
گرچــه زن دارای درآمدی سرشــار باشــد. امام  بــه عهــده مرد اســت، ا بودجــه شــخصی زن 
افراد  تأمین مخــارج  کــه در  بــس  مــرد، همیــن  ی  گناهــکار بــرای   می فرماینــد:  صــادق 

کند.1 کوتاهــی  تحــت تکفــل خــود 
: از که عبارتند  دارد  وظایفی  به شوهر خود  زن هم نسبت  اما 

، مهر و محبت و دوست داشتن  و روانی شوهر اولین نیاز روحی  1. عشق و محبت: 
او نســبت به زندگی می شــود.  ابــراز محبــت، موجــب دل گرمــی و عالقه منــدی  اوســت. 
که دارای عشق و محبت   می فرمایند: بهترین زنان شما، زنانی هستند  کرم  پیامبر ا

باشند.
اخــالق، در اصل به معنــای نهاد، باطن و ســیرت   : رفتــار نیکو و  2. خــوش اخالقــی 
ارزشــمند  و  کیزه  پا و باطنی  نهــاد  کــه دارای  انســانی  انســان خوش اخالق، یعنی  اســت. 
قرار  اعمــال  میزان  در  کــه  اعمــال  کــرم  می فرماینــد: »ســنگین ترین  ا پیامبــر  اســت. 

ُخلق است«.2 می گیرد، ُحسن 
که شهوت و تمام حرکات  از صفات نفسانی هستند  3. حیا و عفت: عفت و حیا 
 می فرمایند: »حیا  کرم  ا کنترل می کنند. رسول  را  انسانی  و قلم  گفتار  و  و ســکنات 

پوشیده می ماند«.3 مردم  از  بپوشد عیب هایش  را  آن  که هرکسی  لباسی است 
 می فرمایند: »شکرگذارترین شما نسبت  امام سجاد  4. تشکر و سپاس گذاری: 

مردم است«.4 به  به خدا، شکرگذارترین شما نسبت 
او  با  با احتــرام و محبت  و  کنــد  از زحمــات شــوهرش قدردانی  بایــد  5. احتــرام: زن 
و  بــا لب خندان  را می زند،  وقتــی درب منزل  بزند؛  بــا احترام صدا  را  او  و  ســخن بگوید 

کند. پدر سفارش  احترام  به  را نسبت  فرزندان  و  برود  استقبالش  به  چهره ای شاد 
یا مرد است، ولی قطعًا همه  که شمرده شد هرکدام وظیفه ای برای زن  تمام مواردی 

ج 15، ص 251.  . وسائل الشیعه،   1
ج 3، ص 289.  . محجه البیضاء،   2
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را به خاطر  کســی  اداره نیســت؛ یعنی نمی توان  که فضــای خانه مانند فضــای  می دانیــم 
کرد  و بعد هم حکــم صادر  بازجویــی نمود  او  از  و  کــرد  توبیخ  نکــردن وظایفش  رعایــت 
زندگی  نهادینه شــود، قطعــًا  زندگی ها  گر چنین مدلــی در  ا اجــرا نمود؛ چــون  را  و حکــم 
از  و به یک فضــای پر  از قالــب صمیمیــت و محبــت و عشــق و عالقه خارج می شــود 
که فضای  آن چیزی  تبدیل می شود؛  ی  ناچار ی  رو از  و تحمل یکدیگر  و غضب  نفرت 
و  از زن  که هرکــدام  از خانــه عشــق، به خانــه نفرت تبدیــل می کند، این اســت  را  خانــه 
ی از آن مدل پاسخ بدهند؛  کار شوهر می خواهند عدم انجام وظیفه ی طرف مقابل را با 

این مدل است. برعکس  کریم درست  قرآن  که مدل پیشنهادی  این درحالی است 
ِتي 

َّ
ِبال اْدَفْع  َئُة   ِیّ الَسّ  

َ
َوال َحَســَنُة 

ْ
ال َتْســَتِوي  کریم می فرماید: »ال  خداوند متعال در قرآن 

َحِمیٌم«.1 َوِلٌيّ  ُه 
ّ
َن
َ
َکأ َعَداَوٌة  َبْیَنُه  َو َبْیَنَك  ِذي 

َّ
ال َفِإَذا  ْحَسُن 

َ
أ ِهَي 

بهترین  به  را  و بدی در جهان یکســان نیست؛ همیشــه بدی )خلق(  نیکی  و هرگز 
بر سر  تو  با  گویی  که  کس  تا همان  کن  دور   ) و پاداش ده  نیکی است  و  )که خیر  شیوه 

گردد. تو  و خویش  دشمنی است دوست 
با بدی نمی دهند، بلکه جواب  را  آیه می فرماید جواب بدی  خداوند متعال در این 
که  افرادی  به  پاســخ  ادامه خداوند متعال در  که در  اســت  با خوبی داد؛ جالب  بایــد  را 
نیز می فرماید:  رو می شــود  پر  با خوبی جواب بدهیم، طرف مقابل  را  گر بدی  ا می گویند 
او  با  که  و طرفی  بین شــما  یکبار  کردید،  این مدل پیشــنهادی من استفاده  از  گر شــما  ا

رخ می دهد. گرمی  و  بسیار صمیمی  دشمنی داشتید دوستی 
برخورد  که نتیجه ى  گر بدانیم  ا باال می برد.  را  انسان  انگیزه ى   ، کار به نتیجه ى  توّجه 
»اْدَفْع  یاد می شــود.  ز مــا  کار در  این  انگیــزه ى  به دوســت اســت،  خوب، تبدیل دشــمن 

َحِمیٌم«.2 َوِلٌيّ  ُه 
ّ
َن
َ
َکأ  ... ْحَسُن - 

َ
أ ِهَي  ِتي 

َّ
ِبال

کم دیده  یا  یا دیده نمی شــود،  این مدل در خانواده  از  اســتفاده  امروز  اما متأســفانه 
می شود.

انجام بدهند، ولی  را  ممکن اســت در خانواده ای زن و شوهر وظایف متقایل خود 

. فصلت، 34.   1
. نور تفسیر   .  2
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کارها  با مدل تعریف شده خدا  گر  ا کند؛ دراین صورت  کوتاهی  آنها  از  در جاهایی یکی 
آن  و دیگر در  آرامش می شــود  و  آن خانــواده فضای رضایمنــدی  ببرند، فضــای  را جلــو 
از همدیگر راضی  بلکــه همــواره  مــرد خــود دل گیر نیســت،  از  و زن  از زن  مــرد  خانــواده 

هستند.

  احساس پیام
 می فرمایند:  باقــر  امــام  که  باالســت  ی  به قدر از همدیگــر  جایــگاه رضایــت همســران 
یهــا 

َ
قــاَم عل   فاطمــُة  ماَتــْت  ّمــا 

َ
ل و  َزوِجهــا  ِرضــا  ِمــن  هــا  ّبِ َر ِعنــد  أنَجــُح  للمــرأِة  َشــفیَع  »ال 

أوَحَشــْت  قــد  إّنهــا  ُهــّم 
ّ
الل ــَك،  َنِبّیِ ابَنــِة  َعــِن  راٍض  إّنــي  ُهــّمَ 

َّ
الل  :

َ
قــال و  المؤمنیــَن  أمیــُر 

َفآِنْسها«.1
وقتی  نیســت.  از خشــنودى شــوهرش  کارســازتر  پروردگارش شــفیعی  نــزد  زن،  بــراى 
بار خدایا!  گفــت:  و  ایســتاد  بزرگوار  آن  کنار   امیرالمؤمنین  درگذشــت،  فاطمــه 
تو همدمش  کنون تنهاســت پس  ا او  تو راضی هســتم؛ خدایا!   از دختــر پیامبر مــن 

باش.
و درمان نشود، پیامدهای  کند  یشه پیدا  ر نارضایتی ها در خانواده ای  این  گر  ا حال 
که نارضایتی  جبران ناپذیری برای خانواده و حتی دیگران خواهد داشت. اولین پیامدی 

فرد است. گردن  بر  گرفتن  قرار  دارد حق الناس  از همدیگر  و شوهر  زن 
که شــوهرش ســید و  گردان شــیخ رجبعلــی خیاط نقل می کند: زنی بود  از شــا یکی 
آن زن  از چندی  اذیت می کرد. پس  را  او خیلی شــوهرش  بود؛  از دوســتان جناب شیخ 
زن  این  بعد می فرمودنــد: »روح  کــرد؛ هنگام دفنش جناب شــیخ حضور داشــت.  فوت 

ُمردم چطور شده! که  ُمردم  که: خوب!  جدل می کند 
درنده ســیاهی شــد؛  به شــکل ســگ  اعمالش  کنند  را دفن  او  که خواســتند  موقعی 
که چه بالیی در مسیر  او دفن شود، متوجه شد  با  باید  این سگ  همین که خانم فهمید 
که خیلی  نعــره زدن! دیدم  و  التجاء  و  التمــاس  به  کرد  آورده، شــروع  بر ســر خود  زندگی 
به خاطر من  او هــم  کنــد،  کــه حاللش  کردم  ّســید خواهش  این  از  لــذا  اســت؛  ناراحــت 
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که تبدیل  اثر مجادله در زندگی است  این  کردند!1  را دفن  او  و  کرد؛ سگ رفت  حاللش 
انداخته می شود. ما  گردن  بر  و  آتش شده  به حلقه ای 

َیســَتکِمُل  می فرمایند: »ال    اهلل   
ُ

رســول نازنین  وجود  جدل  ترک  جایگاه  زمینه  در 
ُمِحّقا«.2 کاَن  إن  و  الِمراَء  َیَدَع  اإلیماِن حّتی  َحقیَقَة  َعبٌد 

کند،  را رها  کــه مجادلــه  آنگاه  نرســد، مگــر  ایمان  بــه حقیقت  کاماًل  بنــده اى  هیــچ 
باشد. بر حق  هرچند 

  رفتارسازی پیام
نکته است: رعایت حقوق خانواده مستلزم چند  و  بودن یک خانواده  موفق 

در فضای خانواده  با حقوق همسران  آشنایی   .1
و شــوهر  زن  از  کــه هرکــدام  اســت  ایــن  باشــیم  داشــته  توجــه  آن  بــه  بایــد  کــه  اولیــن چیــزی 
و  بــه وظایــف  توجــه نداشــتن  آشــنا شــوند. خیلــی وقت هــا  بــا وظایــف و حقــوق خــود  بایــد 
کتــاب  ایــن زمینــه در  بــا وظایــف و حقــوق اســت. در  ناآشــنایی  به دلیــل  حقــوق دیگــران، 
تحلیــل  در  اجتماعــی  و  فقهــی  مباحــث  مجموعــه  وحیــدی  حجت االســالم  جلــدی   2
بــاب مســائل  در  و  اســت  گردیــده  اســالم مطــرح  دیــدگاه  از  آن  ارکان  و  »نظــام خانوادگــی« 

اســت.  بیــان شــده  آنهــا  احــکام   ... و  ازدواج  زناشــویی،  مختلــف 

بدانیم  برای خدا  کار  بهترین فرصت  را  در خانه  به وظایف خود  توجه   .2
بــا  کــه  قــرآن مشــهور اصفهانــی اســت  امیــن، فقیــه، عــارف، حکیــم و مفســر  بانــو مجتهــده 
نائــل می گــردد.  روایــت  یافــت درجه اجتهــاد و  در ــه  ب وقــت  تقلیــد  مراجــع  و  تأییــد علمــا 

دارد. امین شــهرت  به بانــو  او 
اصطهباناتــی  آیــت اهلل  مرحــوم  ماننــد  بزرگــوار  علمــای  برخــی  از  امیــن  بانــو  مرحــوم 

بود.3 کرده  یافت  اجازه اجتهاد در
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این  نیســت. شــما  گفتنی  ایشــان  بــود. مباحــث عرفانی  إلــی اهلل  امین، ســالک  بانــو 
بود. می گفت  قرآن  را بخوانید؛ یک زن روحانی مطابــق  ایشــان  کتــاب نفحات الرحمانیه 
را می کرد.  ی ها  ازاین رو بهتریــن خانه دار ی نیســت.  یاضت نفســی مانند خانه دار هیچ ر

به جهنم می رود.1 یا  به بهشت  از خانه شوهر  زن  دائم می گفت 

  پرورش احساس موضوع
کنــد،  تقویــت  و حتــی  در خانــواده حفــظ  را  بــودن خــود  بتوانــد جایــگاه معلــم  مــادر  گــر  ا
برای  کــه  اتفاقــی  گرفــت. مهمتریــن  بــه نحــو احســن شــکل خواهــد  تربیتــی خانــه  پایه هــای 
اهــل  کــه خانوادگــی  اســت  ایــن  رخ می دهــد،  تربیتــی مناســب  پایه هــای  بــا  یــک خانــواده 
انســان خانوادگــی حضــور  آن  در  کــه  بهشــتی  دارد  واقعــًا چــه صفایــی  بهشــت می شــوند. 

باشد. داشــته 
ِئَکُة  َماَل

ْ
ال َو  اِتِهــْم  ّیَ ُذّرِ َو  ْزَواِجِهْم 

َ
أ َو  آَباِئِهــْم  ِمْن  َح 

َ
َمــْن َصل َو  وَنَها 

ُ
َیْدُخل َعــْدٍن  ــاُت  »َجّنَ

َباٍب«.2 ُکّلِ  ِمْن  ْیِهْم 
َ
َعل وَن 

ُ
َیْدُخل

که همراه پدران و همسران و فرزندان صالحشان، وارد آن  یدان بهشتی  باغ هاى جاو
وارد می گردند. آنان  بر  ى  از هر در فرشتگان  و  می شوند 

َبَعْتُهْم 
َ
َواّت آَمُنــوا  ِذیــَن 

َّ
»َوال زمینه خداونــد متعال می فرمایــد:  ایــن  در  آیــه ای دیگر  در 

َکَسَب  ِبَما   اْمرٍِئ 
ُ

ُکّل ْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء 
َ
ل

َ
أ َوَما  َتُهْم  ّیَ ُذّرِ ِبِهْم  َحْقَنا 

ْ
ل

َ
أ ِبِإیَماٍن  ُتُهْم  ّیَ ُذّرِ

َرِهیٌن«.3
کرده اند،  ى  پیــرو ایمــان  را در  آنهــا  فرزندانشــان  و  باشــند  ایمــان  اهــل  کــه  کســانی  و 
را نمی کاهیم. هرکسی  ]ها[شان  کار از  کرد و چیزى  آنان ملحق خواهیم  را به  فرزندانشان 

گرو دستاورد خویش است.  در 
را در بهشــت در  باایمــان و مورد عالقه اش  انســان، فرزندان  که  بزرگی اســت  نعمــت 

کاسته شود. کنار خود ببیند و از انس با آنها لذت ببرد، بی آنکه از اعمال او چیزى 
گام  که در مسیر والدین  ، فرزندان بالغی است  که منظور آیـــه بـرمـی آیـــد  از تـعـبـیـــرات 

ی حوزه  گزار . خبر   1
رعد، 23.  .   2
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برمی دارند و در ایمان از آنها پیروى می کنند و از نظر مکتبی به آنها ملحق می شوند.
»اذا دخـل  فـرمـــودند:    گـرامـــی اسـالم  پـیـغـمـبـر  کـــه  نـقـــل مـی کـنـد  ابـــن عـبـاس 
و  یبلغوا درجتك  لم  انهم  له  فـیـــقال  ولده،  و  زوجـتـه  و  ابـویـــه  الجـنـة سـاءل عـن  الرجـــل 

به«.1 بالحاقهم  مر  فیؤ  لهم  و  لی  قد عملت  فیقول رب  عملك، 
فرزندانش  و  و همســر  مــادر  و  پــدر  وارد بهشــت می شــود ســراغ  انســان  که  هنگامی 
نـرسـیـده انـد؛ عـرض  تـــو  و عـمـل  مـقـــام  و  بـه درجـه  آنـهـا  او مـی گـویـنـــد:  بـــه  را می گـیـــرد؛ 
که  کردم؛ در اینجا دستور داده می شود  آنـهـا عمل  بـراى خـودم و  پـروردگـارا! مـن  مـی کـنـد 

کنید! او ملحق  به  را  آنها 
این جایگاه یک خانواده موفق در بحث تربیت دینی است؛ این جایگاه خانواده ای 

افراد خانواده داشته اند. و حقوق  به وظایف  توجه  مادر  و  پدر  که  است 
اما چنانچه خانواده ای توجه به این وظایف و حقوق نداشت، جزو خانواده هایی می شود 

که در دنیا و آخرت خسارت دیده اند.
َو  ْنُفَسُهْم 

َ
أ َخِسُروا  ِذیَن 

َّ
ال خاِســرِیَن 

ْ
ال ِإَنّ  »ُقْل  کریم می فرماید:  قرآن  در  خداوند متعال 

ُمِبیُن«.2
ْ
ال ُخْسراُن 

ْ
ال ُهَو  ذِلَك  ال 

َ
أ ِقیاَمِة 

ْ
ال َیْوَم  ْهِلیِهْم 

َ
أ

که سرمایه ى  کسانی هستند  یانکاران )واقعی(  : همانا ز  به مردم بگو یا رسول اهلل 
این همان  باش،  گاه  آ باشند؛  داده  کف  از  قیامت  در  را  و بستگانشــان  وجودى خویش 

آشکار است.  یان  ز

رفتار و  اعمال  تنظیم  در  مرگ  از  به حیات پس  اعتقاد  یاد  ز تأثیر    
مــی رود،  بــه کار  مــورد ســرمایه های ظاهــر  در  گاهــی »خســران«  یــان؟  ز و  حقیقــت خســران 
نیــز در ســرمایه های معنــوی مانند صحت و ســالمت  گاهــی  ماننــد مــال و مقــام دنیــوی؛ 
را  آن  کــه خداونــد  اســت  ایــن همــان چیــزی  و  مــی رود  بــه کار  ثــواب  و  ایمــان  و  و عقــل 
کــرده  بیــان  قــرآن  در  خداونــد  کــه  خســرانی  هــر   . اســت..  نهــاده  نــام  مبیــن«  »خســران 
تجارت هــای  و  دنیــوی  ســرمایه های  بــه  مربــوط  آنچــه  نــه  اســت  دوم  معنــی  بــه  اشــاره 

.21 آیه  نمونه سوره طور  تفسیر   .  1
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کــه  کــرده  تشــبیه  تجارت پیشــگانی  بــه  را  انســان ها  حقیقــت  در  قــرآن  اســت.  معمولــی 
بعضــی ســود  ایــن جهــان می گذارنــد؛  بــه تجارت خانــه ی  قــدم  بــا ســرمایه های ســنگین، 

می بیننــد.1 یــان  ز ســخت  گروهــی  و  می برنــد  کالنــی 

  رفتارسازی موضوع
دارنــد،  بــرای خــود  وظایــف شــخصی  اینکــه یک ســری  یــک خانــواده عالوه بــر  اعضــای 
ایــن  بــه  بایــد  دارندکــه  دیگــر خانــواده  اعضــای  بــرای  نیــز  تعهــدات  و  وظایــف  یک ســری 
وظایــف،  ایــن  بــه  آنهــا  بی توجهــی  ایــن  باشــند؛ شــاید  داشــته  به ســزایی  توجــه  وظایــف 

ــردد. گ ــان  فرزندانش ــرای  ب ی  ــذر ــای جبران ناپ پیامده ــه  ب ــر  منج
کتاب هاي  بــود.  و مراجــع برجســته قرن ســیزدهم  از علمــا  ي  شــیخ مرتضــي انصــار
تألیفات  از  یــس مي شــود،  کــه در حوزه هــاي علمیــه تدر و »رســائل«  درســي »مکاســب«  
نظــر علــم و جنبه هــاي معنوي،  از  و  بــود  و عابــدي بي ماننــد  زاهــد  ي  ایشــان اســت. و
گفتند: فرزندت به درجات عالي علم  یگانه ی عصر به حساب مي آمد. وقتي به مادرش 
بیشــتري  ترقي  فرزندم  که  بــودم  آن  انتظار  در  گفت: من  پاســخ  اســت، در  تقوا رســیده  و 
با وضو بودم و حتي در شــب هاي  اینکه  او شــیر ندادم، مگر  داشــته باشــد؛ زیرا من به 

ندادم.2 را شیر  او  بدون وضو  زمستان هم  سرد 
که شــیخ  به این شــد  به فرزندش منجر  با وضو  دقیقا این توجه مادر به شــیر دادن 
باشــد قطعًا  بی توجه  امــور  ایــن  بــه  نســبت  ی  گر مادر ا ی شــود؛  انصــار ی، شــیخ  انصــار

در معنویت رشدی نخواهند داشت. نیز  او  فرزندان 
رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد مادرشان می گویند: مادرم خانم بسیار فهمیده، 
بود.  کاماًل آشنا  قرآن  با  و  و هنری، حافظ شــناس  کتابخوان، دارای ذوق شعری  باســواد، 
را شیرین  قرآن  قرآن می خواند؛ خیلی هم  مادرم  و  بودیم، همه می نشستیم  وقتی بچه  ما 
آیه هایی  به مناسبت،  برایمان  و  ما بچه ها دورش جمع می شــدیم  قشــنگ می خواند.  و 
زندگی حضرت   ، بــار اولین  اســت، می گفت. من خــودم  پیامبران  زندگی  مــورد  کــه در  را 

.410 ج 19، ص:  نمونه،  تفسیر   .  1
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از مادرم - به این  را   و بعضی پیامبران دیگر  ابراهیم    زندگی حضرت  موسی 
نام پیامبران در آن است می رسید،  که  آیاتی  به  که می خواند  مناســبت - شــنیدم. قرآن 

دادن.1 به شرح  بنا می کرد 
نام  به  ی  از یک مادر که قطعًا این مادرها  تربیت قرآنی است  از  ی  بارز این مصداق 

گرفته اند. الگو    فاطمه 
و  فرزندانش می آموخت  بــه  کودکی  از  را  و بندگی  تعبــد   روحیه ی  حضــرت زهرا 
که حضرت در شب بیست  آنها را در حد طاقتشان با عبادت آشنا می کردند، به گونه ای 
وادار می کرد. حضرت  و نخفتــن  ی  بیدار بــه  را  کودکان خود  و ســوم ماه مبارک رمضــان 
تا  آنان می داد  کمتری به  کنند و غذای  کاماًل استراحت  تا  را می خوابانید  در روز بچه ها 
ی داشته  زمینه و موقعیت بهتر و مطلوب تری از نظر جسمی و روحی برای شب زنده دار
از  که نمی گذاشــت احدی  و قاطــع بودند  کار جدی  ایــن  باشــند. حضــرت به حدی در 
از برکات شب قدر محروم  که  کسی  ببرد و می فرمودند: محروم است  اهل خانه خوابش 

بماند.
فرزندان خود  ک  پــا کودکی در قلب  از دوران   می خواهنــد  گویــا حضرت فاطمه 
و  کنند  را به حالوت و شیرینی عبادت آشنا  زبانشــان  و  به تجلی و جان  را  جمال خدا 
تا در جوانی جذب جلوه های دروغین نشــوند.  آنان نشــان بدهد  به  را  راســتین  محبوب 
اجرا،  قابل  و  بسیار پسندیده  به عنوان یک سنت    فاطمه  تربیتی حضرت  روش  این 

به چشم می خورد. نیز    امامان معصوم  گفتار  در 
و به  ی می شــدند  بــا فرزندانش هم باز کودکی  از همــان دوران    حضــرت فاطمــه 
کودک قرار  الفاظ و حرکات مادر سرمشــق  ی، نوع  که در باز نیز توجه داشــتند  این نکته 
باید در  افزون براین  کــرد.  اســتفاده  کلمات و جمالت مناســبی  از  باید  بنابراین  می گیرد. 
بــه داشــتن نیکی ها و  را  او  و  کــرد  را تقویت  کــودک  ی و شــوخی، شــخصیت  بــاز قالــب 

نمود. راهنمایی  و  تشویق  کتسابی  ا ارزش های 
ی  باز   امــام حســن مجتبــی  فرزنــدش  بــا  زهــرا  کــه حضــرت  اســت  نقــل شــده 

و می فرمودند:  باال می انداخت  را  او  و  می کردند 

انقالب اسالمی رهبر معظم  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  رهبری(  مقام معظم  نامه  )زندگی   .  1
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بپرست  را  از حق بکن؛ خدایی  را  یســمان ظلم  ر باش؛  مانند پدرت  پســرم حســن،   
و تعدی، دوســتی  با صاحبــان ظلم  و هیــچ گاه  کــه صاحــب نعمت های متعدد اســت 

مکن.
کلمات و  از  و  به مســجد می رفتنــد  روز   در پنج ســالگی هر  حضــرت مجتبی 
به ذهن  که  را  آنچــه  فرمودنــد، همه  بیان می  کرم در مســجد  ا که پیغمبــر  مواعظــی 
که نشر است(  مبارک خود می سپردند، به خانه می آمدند )و به اقتضای ادای حق علم 
  علی  امیرالمؤمنین  چــون  و  می کردنــد  بیــان  حرف به حرف  خــود  بزرگوار  مــادر  برای 
بازگو  آن جناب  بــرای  را  آنهــا    تشــریف می آوردند، حضــرت صدیقه طاهره  بــه خانه 

می کردند. 
از  نبــودی  به مســجد حاضر  تــو  فاطمــه،  ای  پرســیدند:    ی حضــرت علــی  روز
بر منبر  بزرگــوارم  پدر  آنچه  روز  هــر  فرزندم حســن  گفت:  را فهمیدی؟  کلمــات  این  کجــا 

بیان می کند. برایم  ترتیب  به همان  بی کم وکاست  می گوید، 
و  گفت وگوهای علمی داشــتند  کودکان خــود  بــا    زهرا  فاطمــه  گفتیم،  چنان کــه 
امام حســن  انس  بر  افزون   ، کار مادر این  و  تشــویق می کردند  بیان نطق علمی  به  را  آنان 
و  و اشــتیاق، همــه ی مواعظ  با شــوق  ی  که و با مســجد، ســبب می شــد    مجتبــی 

بسپارد.1  به ذهن  را    کرم  ا پیامبر  کلمات 
ی خود  انجــام وظایف مادر زندگی بی بی دو عالم در مورد  از ســبک  گوشــه ای  این 

 قبل از هر چیزی خود را معلم فرزندانش می دانست. است و اینکه فاطمه زهرا 
پدارن  و  مادران  تمام    زهــرا  فاطمه  مادر عالم حضرت  بهترین  به حق  ان شــااهلل 

باشند.  کامل داشته  احاطه ی  و حقوق خود  به وظایف  نسبت 

یا رب العالمین  آمین 

نویســنده:  فرزندانش  زهــرا علیهاالســالم درباره  تربیتی حضرت  گنجینــه  مهــر 1384، شــماره 54 جلوه هــای  . مجلــه   1
تقوی سیده سهله 
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