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 :سرّه( )قدسخمینی امام

که خودشان یک قشر فّعال در همه  که بانوان عالوه بر این نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برای این

کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم  بماالتر  ابعاد هستند، قشرهای فّعال را در دامن خودشان تربیت می

خواستند که بمانوان قشمری  خواستند. می باالتر است، و این امری است که انبیا میاست، و از خدمت همه کس 

 باشند که آنها تربیت کنند جامعه را، و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدی  کنند.
 .79، ص 41صحیفه امام، ج 
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 ضرورت شناخت روحیات زن و مرد قبل از ازدواج

 *طیبه نوحی

 مقدمه
ها در سراسر زندگیی یدف ددرد اسدز  از  برانگیزترین انتخاب ازدواج، یکی از چالش

های خود دقز، و یاهی از آن  همین روسز که ادراد در ازدواج بیش از دیگر انتخاب
تواندگ  انگاری از سدوی دیگدر، می کننگ  دقز بیش از حگ از یف سو و سدل  درار می

ن امر یکدی از للد  تدرخیر در ازدواج و هایی در انتخاب شود  ای سبب بروز دشواری
باال ردتن سن ازدواج شگه اسز  در جامعه ما که نه در خانواده، نه در محیط آمدوز  
و نه در رسانه، به مسرله شناخز رواندی دختدر و رسدر از یکدگیگر در حدگ م لدوب 

شدود  شدناخز روحیدا   شود، خأل بزریی در این زمینده احسدام می  ررداخته نمی
توانگ یام مؤثری در ریشبرد و رشگ آنان در زنگیی مشترک باشدگ  در ایدن  یطردین، م

مقاله لزوم شناخز روحیا  طردین ریش از ازدواج به لنوان یکدی از لوامد  ازدواج 
 ییرد  مودق، مورد بررسی قرار می

 ها  بایستگی شناخت تفاوت
ترین و  قتدوان آن را لمید شناخز روحیا  زن و مرد، از آن جلز ملم اسز کده می

که اسالم به این واقعیز روانشناختی اشاره  ترین ترثیر و ترثر متقاب  دانسز؛ چنان قوی
کرده و در روایا  به مرد سفار  شگه اسز که هنگام ازدواج مراقب باشگ کده چده 

کنگ و بر دین و اسدرار  م لد   دهگ، شریف مالش می کسی را در کنار خود قرار می
ْيَن »کنگ:  می

َ
ك  ِديِنَك   َعَلى  َتَضُع َنْفَسَك َو َمْن ُتْشِرُكُه ِفي َماِلَك َو ُتْطِلُعهُ  اْنُظْر أ بده زندان نیدز  1«  َو ِسرِّ
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َج   َمْن »سفار  شگه اسز که به ازدواج مردان ینلکار در نیاینگ:  يَمَتهُ   َزوَّ ْْ   َفاِسق    ِمْن   َكِر َفَقد
ی لمیق و متقابد  بدین زن و مدرد دارد؛ یونه روایا  نشان از وابستگ این 1«  َقَطَع َرِحَمه

ها به شگ  تحدز تدرثیر طدرق مقابد  قدرار  زیرا زن و مرد در ردتار، ادکار و نگر 
درباره ترثیررذیری نامحسوم و رنلدانی از همنشدین  امیرالمؤمنین للی 2 ییرنگ  می

ََ تَتعَلد »درموده اسز:  تدو اواداق و  طبیعدز و روان 3؛َطبُعَک َيسَرُق ِمن َطبِعه... و َاند
 «   شوی ای که متوجه آن نمی یونه ربایگ؛ به احوالی را از طبیعز و روان همنشین می

نق  اسز در یونان باسدتان روزی مدرد حکیمدی را بده زندگان ادکنگندگ و در سدلو  
انفرادی حبس کردنگ  مرد حکیم روزیاری را در آن زنگان یذرانگ و شکایتی نکرد تدا 

ادحبز او  ا ، مردی را نزد  آوردنگ تا هم ج و دلجوییآنکه روزی برای کاستن رن
باشگ و حکیم با وی انس ییرد و از نایواری زنگانی بودنش کاسته شود  رس از چندگ 

ا  را  کدرد  وقتدی للدز یریده روز، زنگانبانان حکیم را دیگنگ که به شگ  یریه می
ادحبتی بدا او  ماین درد را از ریش من ببریدگ  مدن تنلدایی را بدر ه»ررسیگنگ، یفز: 

حا  ایر این همنشین، همسدر باشدگ   4« آزارد دهم  حضور او روحم را می ترجیح می
 که قرار اسز لمری را در کنار او سپری شود، اهمیز آن بیشتر خواهگ شگ 

 5یارا بهشت صحبت یاران همدمست                    دیدار یار نامتناسب، جهنم است

ردین بده تنلدایی بدرای داشدتن زندگیی م لدوب ها و روحیا  ط شناخز حساسیز
کنگ  طردین ادزون بدر روحیدا ، بایدگ یکدگیگر را نیدز درک کنندگ  ایدن  کفایز نمی

شناخز در مراح  مختلف برای شخص الزم اسز؛ قب  از ازدواج، دوران ندامزدی و 
سدزایی برخدوردار  هبعگ از ازدواج  در مرحله قب  از ازدواج، این شناخز از اهمیز بد

آیدگ  ایدر در ایدن مرحلده، شدناخز  ترین مرحلده بده شدمار می سز؛ چرا که االیا
روحیا  به درستی انجام ییرد؛ ممکدن اسدز دو نفدر کندار هدم قدرار نگیرندگ  ایدن 

 رذیر اسز   نشینی امکان ویو و هم شناخز از طریق م العه، یفز

                                                           

  202؛ ص مکارم االخالق  حسن بن دض  طبرسی؛ 1
  33؛ ص درآمگی بر نظام خانواده در اسالمدر؛    محمگرضا ساالری2
  2۷2، ص 20؛ ج البالغه شرح نلج الحگیگ؛ الله ابن ابی   لبگالحمیگ بن هبة3
  ۲02؛ ص درهنگ خانواده   للی اکبر مظاهری؛4
  ۷7غز    سایز ینجور؛ دیوان اشعار سعگی شیرازی؛ 5

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh/76 
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جدنس،  حکمز خگاونگ بزرگ بر این امر قرار یردته اسدز کده در آددرینش ایدن دو
های خدود و  های ضروری و البته حکیمانه قرار دهگ تا قادر به انجام مسدوولیز تفاو 

مکم  و مایه آرامش هم باشنگ  زن و مرد افا  و حاالتی مختص به خود دارنگ کده 
شناخز آنلا کمف شایانی در مگیریز زنگیی و رسیگن بده هدگق م لدوب خواهدگ 

و خصوادیا  را بده خصوادیا   تدوان روحیدا  بنگی می داشز  در یدف تقسدیم
  شخصیتی و خصوایا  نوع انسان تقسیم کرد 

 تفاوت روحیات شخصیتی زنان و مردان

انگ  ایدن یوندایونی، بیدانگر  ها از نظر ساختار آدرینش، یوندایون آدریدگه شدگه انسان
هدا از  خلقز حکیمانه خگاونگ اسز  برای رسیگن به زنگیی متعالی، بایگ ایدن تفاو 

هدا لبارتندگ از: التقدادی، انگیشده،  ها رذیردته شود  برخی از ایدن تفاو  سوی انسان
مشی سیاسی، تنگخویی به دلی  سدوظنن، اخالقدی، داادله تربیتی، حساسیز بر خط

لوحی، ملربانی، بخشدنگیی، لصدبانیز،  جویی، ساده دکری و لملی، وابستگی، سل ه
و  اسدز  برخدی روحیدا  و خشم، زیبایی، رازداری و     که در ادراد مختلف متفدا

خصوایا  نیز بده ندوع جدنس مدرد یدا زن اختصداص دارد کده در ایدن مقالده بده 
 های آنلا اشاره خواهگ شگ  برترین

 خودشناسی

هاسز  انسان قب   ترین شناخز خودشناسی، یکی از مسائ  ملم انسان و شایگ از ملم
، بایگ خود را بشناسدنگ از آنکه به شناخز جلان ریرامون خود و نیف و بگ آن بپردازد

های د ر  و نلاد خود را کشف نمایگ، آنلدا را بده کمدا  برسدانگ و امیدا   و ینجینه
تواندگ بده  نفسانی و شدلوانی خدود را تعدگی  کندگ  در ایدن ادور  اسدز کده می

از آنجا که انسان دارای ابعاد جسدمی و روحدی اسدز،  1ترین سعاد  نائ  آیگ  بزرگ
 یز زیادی در ریشبرد اهگاق وی خواهگ داشز  شناخز بُعگ روحی او اهم

برای داشتن یف ازدواج مودق، شناخز مقگم بر لشق اسز  یف انتخاب احیح، بدر 
آیدگ  ییرد و بعگ از شناخز طرق مقاب ، لشق به وجود مدیمبنای شناخز شک  می

های الزم برای رسیگن به شناخز درسز، رسیگن به خودآیداهی و  شرط یکی از ریش

                                                           

  ۲۱، ص ۲؛ ج انگیشه اسالمی   جعفر سبحانی؛1
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مراح  خودشناسی اسز  آدمی قب  از آنکه بخواهگ انتخابی داشته باشگ، بایگ  ریمودن
نقاط ضعف و قو  شخصیز خود را کاماًل بشناسگ  انتخاب ادحیح زمدانی اتفداق 

ادتگ که درد در کنار بلوغ جنسی، به بلوغ لاطفی، روانی، جسمی، لقالنی، اخالقی  می
کنگ تا آدمدی در انتخداب، سدراغ  و اجتمالی رسیگه باشگ  شناخز روحیا  کمف می

دهدگ کده بدا   هدا نیدز نشدان می ادرادی برود که تا حگودی شدبیه او هسدتنگ  رهوهش
ها، آنلایی هستنگ که زن و شوهر بیشترین شباهز را به هدم داشدته  ترین ازدواج ثبا 

های  ها، شباهز با توجه به بررسی»باشنگ  استفن وایز، روانشنام بالینی معتقگ اسز: 
  1« ای دارد کننگه قی و شخصیتی زن و شوهر، بر مودقیز ازدواج آنلا نقش تعییناخال

ها با هدم اخدتالق داشدتنگ و  البته این بگان معنا نیسز که ایر دو نفر در برخی حوزه
متفاو  بودنگ، ازدواج نارایگار و نامودق خواهنگ داشز؛ چرا که شاهگ این امر هستیم 

دی ازدواج کننگ که از نظر خلقیدا  و روحیدا  بدا آنلدا که برخی تمای  دارنگ با ادرا
 کامالً متفاو  باشنگ  

 تفاوت روحی و شخصیتی زنان و مردان
های متفاوتی وجود دارد؛ مانندگ تفداو   بنگی زن و مرد، تقسیمهای  تفاو   در لراه

ها اشداره  روحی و جسمی و یا روحیا  شخصی و     که به چنگ مورد از این تفاو 
 د شو می

  نگری و زیبانگری عاطفه. 5

شان به طور کلی، بیشتر مربدوط بده مسدائ   دیگیاه زنان نسبز به ازدواج و درد مقاب 
ردتاری و اخالقی اوسز  زن بیشتر از آنچه به دیزیولوژیف شخص اهمیز دهدگ، بده 

دهگ  لواطف بدرای زندان از  ارتباط و نحوه برخورد درد با مسائ  مختلف اهمیز می
یونده آدریدگه شدگه  باالیی برخوردار اسز؛ چرا که ساختار وجدودی آنلدا ایناهمیز 

اسز  ایر چه نبایگ منکر توجه آنلا به نواهر و جسم شخص مقاب  شگ، اما در اغلب 
زنان این مسوله اهمیز بیشتری دارد  از همین روسز که بنا بر آمارها، یف سوم زنان 

ه ادسدردیی بدالینی مبدتال شدونگ؛ در به دالی  مختلف، ممکن اسز در طو  زنگیی ب
  2حالی که این میزان در مردان، یف نلم اسز 

                                                           

  ۲2؛ ص ازدواج مودق   داطمه شعیبی؛1
شناسدی رواندی: متریرهدای درهنگدی و  درهنگ و آسیب»  زهره خسروی و داطمه شاهی اگرآبادی؛ 2

  7شناسی روانی و تربیز؛ ص  لمللی درهنگ آسیب ا بین؛ کنفرانس «رگیگارشناسی اسکیزودرنیا 
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مگوهای مختلف، به للز اسدتفاده همزمدان  وویو، جر و بحث و بگ زنان هنگام یفز
آمیزندگ و  از دو نیمکره مرز، مسائ  من قی را با لواطف و احساسا  خود در هدم می

کنندگ  آندان از زمدان  تر اسدتفاده می و قویاز ردتارهای کالمی و احساسی خود بیشتر 
ریزی مرزشان، شخصیز درونی خود را  کودکی، نوجوانی و جوانی تحز ترثیر برنامه

ها و لواطدف خدود را  کننگ که احسام دهنگ و این توانمنگی را کسب می ررور  می
زدن و   ای برای حدرق بیان کرده و نشان داده و آنلا را مگیریز کننگ  زنان، از هر بلانه

  1کننگ  ایجاد امیمیز، رداقز و ارتباط بیشتر استفاده می
نگاه مردها به ازدواج، دیزیولوژیکی اسز  هر چنگ امروزه بسیاری از مردان بده دنبدا  

شان باشگ؛ امدا  همسری هستنگ که به لحاظ روحی آنلا را درک کرده و همگم و همگ 
شدان بیشدتر بدر  انتخداب جسمی شان، کفده تدرازوی بنابر شرایط ردتاری و شخصیتی

ها به معنای این نیسز کده شدخص  چربگ  البته بیان هر یف از این ویهیی لواطف می
 یونه مشاهگه شگه اسدز  بده طدور کلدی داقگ بُعگ مقاب  باشگ، اما در اغلب موارد این

جذابیز ناهری در دراینگ آشنایی، برای مردان از اهمیز بیشتری برخوردار اسز  بندا 
های مردان بدرای آشدنایی،  تحقیق اور  یردته در این زمینه، ایر چه اولویز بر یف

هدای زندان، مخلدوطی از  ییرد و اولویز های جذابیز ناهری را در بر می بیشتر جنبه
های ملدم م درح شدگه  های ناهری و شخصیتی اسز؛ اما هنگامی که ویهیی ویهیی

لا به طور معناداری شبیه هم بود  بنگی کردنگ، دلرسز آن توسط مردان و زنان را دسته
اگاقز، وداداری و تعلگ، حساسدیز، »این دلرسز به ترتیب اولویز لبار  بود از: 

 2« وخو، مالیمز، ابر و شکیبایی، متانز و وقار خونگرمی، ملربانی، خلق

 نگری نگری و استقالل وابسته. 5

ی خدود ببیندگ  ایدن زن همواره مای  اسز به مرد زنگیی خود تکیه کنگ و او را حدام
توانگ به طرق مختلف اور  ییرد کده شدام  حمایدز لداطفی، مدالی، حمایز می

اجتمالی و    خواهگ بود  این کار ترثیر معنداداری در زندگیی و رشدگ زندان خواهدگ 
داشز؛ هر چنگ حمایز لاطفی، اهمیز بیشتری دارد و بر رضایتمنگی زن از زنگیی 

 گ داشز  و در همگامی او، نقش وادری خواه
                                                           

؛ نشدریه روانشناسدی شدادکامی و «یرا هسدتنگ ها راب ه آقایان هگدمنگ، و خانم»  میرلمادالگین دریور؛ 1
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  ۲2؛ صآموز  ریش از ازدواج   ملگی میرمحمگاادقی؛2



01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

یونه که زنان دوسز دارنگ متکی باشنگ و حامی داشته باشنگ، مردان نیز مسدتق   همان
بودن را دوسز دارنگ  رذیر  مسوولیز خانواده و نقش همسدری و ردگری کده هدر 

آورد، ناشی از همین حس مستق  بودن هایی را برای آنان به ارمران می کگام مسوولیز
از ونایف ویهه مدرد نسدبز بده زن را تدرمین مخدارج که اسالم نیز یکی  اسز؛ چنان

و نیدز  اقتصادی همسر و درزنگان دانسته و طبق آیا  قرآن و کلمدا  معصدومین
منظددور از ریاسددز،  1قددانون مددگنی، ریاسددز خددانواده از خصددایص شددوهر اسددز 

باشگ  این امدر  ییری در امور خانواده اسز که بر اسام مرالا  مصالح آن می تصمیم
کندگ  البتده  شود در زنگیی مشترک، نقش ملمی را ایفا  یز اقتگار مرد، سبب میبا تقو

 مرد نسبز به مسائ  لاطفی نیز بایگ حامی خانواده خود باشگ  

 گرا بودن هدف وگرا  . رابطه5

دوستی، امیمیز، توجه به دیگران و حمایز  زنان در روابط اجتمالی با دیگران، نوع
ور طبیعی به احساسا  ل یف و لواطف مالیدم و نریدف و به ط از سایرین ریشگام،

مجلزنگ  البته این بگان معنا نیسز که مردان داقگ چنین افاتی هستنگ؛ بلکده ل اددز، 
درباره ل ادز زنان درمدوده  که ریامبر اسالم یرمی و جاذبه زنان بیشتر اسز؛ چنان

ُْ اْلَبَناُت   ِنْعَ  »اسز:  َز   ُمْلِطَفات    اْلَوَل َيات  ات  ُمَجهِّ دختران چده درزندگان  2؛ ُموِنَسات  ُمَباَرَكات  ُمَفلِّ
خوبی هستنگ، با ل ادز، آماده به خگمز، مونس، با برکز و اه  نظاددز و رداکیزیی 

  « هستنگ
ها را تحم  کننگ   زنان بر خدالق  شود که زنان نتواننگ رنجالبته این ل ادز سبب نمی
از تحم  باالیی برخوردار هستنگ؛ اما نسدبز بده های بگنی،  تصور لامه نسبز به رنج

های روحی تحم  کمتری دارندگ  در بسدیاری از روایدا  نیدز خگاوندگ ردادا   رنج
لظیمی برای مادران در زمان زایمان و نگلدگاری درزندگ در شدکم و بیدرون از آن را 

   3ولگه داده اسز 
یرا بودن زنان ذکر راب هیرا بودن مردان را در مقاب   هگق  برخی روانشناسان، ویهیی
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   00  ضرورت شناخت روحیات زن و مرد قبل از ازدواج

 

یرا  توانگ اددزون بدر راب ده کننگ  ایر چه با توجه به خصوایا  ذکر شگه، مرد می می
یرا بدگانیم، در واقد  هریونده ارتبداط  یرا نیز باشگ  ایر مردهدا را هدگق بودن، هگق

شان قرار دارد؛ چرا که وقتی مردها به  ترثیر اهگاق کالمی آنلا با همسر و دیگران تحز
کنندگ، بسدیار خوشدحا   رسنگ، احسام توانمنگی و شایستگی می  های خود می گقه

رود  در واق  یفز و شدنود بدرای آنلدا، بیشدتر  شان باال می شونگ و التماد به نفس می
آیگ  مردها در مسدائ  مربدوط بده کدار،  وسیله ارتباط و تباد  اطاللا  به حساب می

ها سالز وقدز بگذارندگ و  تواننگ دهمیشان  های مورد لالقه حرده، هگق و موضوع
ترین بخش زنگیی آندان اسدز  بده طدور کلدی مدردان در  حرق بزننگ؛ زیرا کار، ملم

برقراری ارتباط کالمی و بروز احساسا  نسبز به همسر، خویشتنگار بوده و ضعیف 
دهنگ که بده جدای حدرق، لمد   یذارنگ و ترجیح می کننگ و کمتر وقز می لم  می

  1کننگ 

 نگری نگری و کلی جزئی. 5

زندان بده  2های مربوط به تفکر انتزالی زنان اسدز  نگری در مسائ ، از ویهیی جزئی
هدا بده مسدائ   آورنگ، در بحث هایی با نرادز رو می سبب این ویهیی، بیشتر به شر 

کننگ و اولین ترییرا  به وجود آمگه در محیط یا شخص را مشداهگه  تر نگاه می جزئی
نگر هستنگ  برای مثا  مدرد در سدفر در حالی اسز که اغلب مردها، کلی کننگ  این می

به کلیز جنگ  دقز دارد، اما زن به ندوع چیدنش و کاشدز درختدان و حتدی مدگ  
کندگ؛ در  کاری رذیرایی دقز می ها، زن به تمام ریزهها نیز دقز دارد یا در ملمانی برگ

کفایدز « خدوب بدود»گ یفدتن حالی که ایر از مرد در این باره ررسش شدود، در حد
 کنگ  می

 گرایی گرایی و برون . درون5

اسدز  از نظدر للمدی در « هماهنگی روحدی و رواندی»یکی از موارد شرط همتایی، 
های متعگدی نسدبز بده شخصدیز اددراد ادور   بنگی روانشناسی شخصیز، طبقه

 ز یرا و برونگراس بنگی درون ترین آنلا، تقسیم یردته اسز که یکی از معروق
                                                           

؛ ماهنامه روانشناسی شادکامی و مودقیز؛ «یرا ها راب ه آقایان هگدمنگنگ و خانم»   میرلمادالگین دریور؛1
  5ص 

  5۲-22؛ صرازهای تسخیر قلب همسر نهاد؛   مسلم داودی 2



01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

هرچنگ برونگرایی و درونگرایی دو ویهیی نسبی اسز، اما به طور کد  زندان بیشدتر 
داری  داری و همسرداری و بچده درونگرا هستنگ؛ زیرا بیشتر لالیق آنلا برای امورخانه

وجدود دارد  ایدر   زن  در جنس  از کودکی  ویهیی  شود  این در محیط خانه ارق می
نیز درونگرا هستنگ؛ از این رو بیشتر دوسز دارنگ  چه برخی معتقگنگ بعضی از مردها

دهندگ بیشدتر با خود خلو  کننگ، تمایلی به زیاد احبز کردن نگارنگ و تدرجیح مدی
مستم  باشنگ  ارق وقز زیاد در جم ، برای آنان دشوار اسدز و هنگدام برقدراری 
 ارتباط با درد مقاب ، زمدان بیشدتری را بدرای شدناخز و جزئیدا  اخالقدی شدریف

کننگ؛ از این رو از للدگه رهبدری یدف مجمولده از جملده  اجتمالی خود ارق می
   .آینگخانواده به خوبی بر می

شود که آنلا از بچگی بده ردرور  شخصدیز بیروندی برونگرا بودن مردها، سبب می
خود بیشتر توجه داشته باشنگ  آنان به منظور کسب قگر  بیشتر و نشان دادن اقتدگار 

ای ورزشی و مسابقا  درسی و غیر درسی شرکز و یدا بدا دیگدران ه خود، در بازی
کننگ  در بسیاری مواق  برای کسدب مودقیدز بیشدتر، احساسدا  خدود را  رقابز می

ددردی کده رشدگ لداطفی خدوبی  1های به دسز بیاورنگ  کننگ تا ریروزی سرکوب می
دارد، بدا توجده بده ای بینانده های واق   دارد، در قبا  همسر و درزنگ و اطرادیان دیدگیا

 توانگ مفلوم و دلسفه زنگیی را متوجه شود   مفلوم زنگیی، می

 گیری نتیجه

کنگ تا  شناخز روحیا  و خصوایا  هر یف از جنس زن و مرد، به ادراد کمف می
انتخاب درستی داشته باشنگ  در حقیقز شناخز درسز از روحیا  و افا  و نیدز 

تر و  کنگ تا قب  از ازدواج با دیگ بداز رد کمف میهای میان زن و م  ها و شباهز تفاو 
هدا و بعدگ   ییری قب  از ازدواج، بایگ به تفاو    در تصمیم ییری شود تر تصمیم آیاهانه

هدا و شدناخز  ها اهمیز داده شود؛ زیرا توجده بده تفاو  از ازدواج بیشتر به شباهز
ها بعدگ از  ن به شباهزکنگ و اهمیز داد روحیا  طردین، به انتخاب لاقالنه کمف می

 ازدواج، موجب محکم شگن ارتباط و امیمیز زن و مرد خواهگ شگ 

                                                           

؛ ماهنامه روانشناسی شادکامی و مودقیز؛ «آقایان هگدمنگنگ و خانملا راب ه یرا»  میرلمادالگین دریور؛ 1
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01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 
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 های حل اختالف فرزندان با والدین روش

  * اعظم نوری

 مقدمه
های امدروزی، وجدود تضداد و اخدتالق میدان والدگین بدا  یکی از مشکال  خانواده

درزنگان اسز که ممکن اسز منجر به ایجداد داادله میدان آنلدا و ایجداد مشدکال  
تر و کمرنگ شگن راب ه لاطفی آنلا شود  اا  ایجاد دااله نیز ممکدن اسدز  بزرگ

ز دضای خانواده و یرایش بده بالث رریشانی و آزار روحی والگین و دوری درزنگان ا
ویهه در دوران نوجدوانی یدردد  در  یروه دوستان یا همساالن به اور  نام لوب، به

های اجتمالی سدوق ریدگا  بسیاری از موارد نیز ممکن اسز نوجوانان به سمز آسیب
رسدگ ااد  وجدود  نظر می نارذیری به دنبا  خواهگ داشز  به کننگ که لوارض جبران

توان با مدگیریز ادحیح و اسدتفاده از  هاسز که می طبیعی میان نس اختالق، امری 
راهکارهددای مناسددب ایددن اختالدددا  را بدده حددگاق  رسددانگ و بددرای بسددیاری از 

های متناسب با دضای خانواده و شدرایط سدنی و روحدی اددراد  ح  نظرها، راه تفاو 
گی تعامد  دو طردده ادتگ و چگون ارائه نمود  در واق  آنچه در درون خانواده اتفاق می

ردذیری و کداهش  توانگ یدف لامد  کلیدگی در ایجداد انع اق والگین و درزنگان، می
های اجتمالی باشگ  بنابراین بایدگ قبد  از هدر چیدز،  خ را  یسسز نسلی و آسیب

لواملی که موجب تضاد در روابط والگین و درزنگان اسز، مورد بررسی قرار ییرندگ  
ها و درزنگانشان، مسائلی وجود دارد که روابط  مام خانوادهشایگ بتوان یفز به تعگاد ت
شونگ که بدا  یابی آنلا برخی امور م رح می کشنگ، اما با ریشه میان آنلا را به چالش می
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06    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

  هدا سدوق دادبه سوی کاهش تدنشتوان دضای خانواده را  شناخز و بررسی آنلا می
 شود   می تبیینهای ح  اختالق درزنگان با والگین،  در این مقاله رو 

 ها و حل اختالفات والدین در کاهش تنشراهکارهای  الف. 
 تالش برای تربیت صحیح فرزندان. 5

رذیری کودکدان در خدانواده، آیاهانده یدا ناخودآیداه توسدط والدگین  تربیز و جامعه
وان بده تدگریج، بده شخصدی آیداه، داندا و ییرد طی این دراینگ کودک نات اور  می

ایر هر درد  1شود  های درهنگی که در آن متولگ شگه اسز، تبگی  می ورزیگه در شیوه
رذیر شود، نقاط مشدترک زیدادی بدا  از ابتگای تولگ به شک  م لوب و احیح جامعه

والگین خود خواهگ داشز و کمتر دچار تعارض و کشدمکش خواهدگ شدگ  در ایدن 
توانگ در ردتار مناسب آنلدا  سنی توسط والگین، می های هر دوره ز ویهییمیان شناخ

و آموز  مسائ  مربوط به آن رده سنی در کاهش اختالدا  مثمر ثمدر باشدگ  بدرای 
های کوچدف بدرای درزندگان  مثا  در سنین کودکی، معموالً استفاده از تشویق یا تنبیه

گ؛ اما در سنین نوجوانی بدا توجده ممکن اسز در ریشگیری از اشتباها  راهگشا باش
 های ارتباطی مناسب بدا شخصدیز نوجدوان اسدتفاده به روحیه خاص آنلا بایگ از راه

، دوران کدودکی تدا بزریسدالی بده سده کرد  به همین دلی  در روایا  معصومین
دِبيُ  ُيْرَخدى»قسمز تقسیم شگه و نوع تعام  با درزنگ در این سنین بیان شگه اسز:    الصَّ

ُب َس  ُم   ْبعًا َو ُيَؤدَّ َْ کودک تا هفز سا  آزاد یدذارده، و در هفدز سدا   2؛َسْبعا  َسْبعًا َو ُيْسَتْخ
 «   شود دوم ادب آموخته، و در هفز سا  سوم به خگمز یردته می

 . احترام و محبت به فرزندان5
در راب ه با درزندگرروری مدورد توجده  بیز یکی از نکا  ملمی که در سیره اه 

درمدوده  قرار یردته اسز، محبز و ملربانی به کودکان اسدز  رسدو  اکدرم ویهه
ُروا ِكَباَرُكْ  »اسز:  به بزریسداالن خدود احتدرام کنیدگ و نسدبز بده  3؛َو اْرَحُموا ِصَغاَرُكْ    َوقِّ

این روایز، این راب ه را به ادور  دو «  کودکان خود ترحم و ل ودز داشته باشیگ
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طرده بیان کرده اسز، اما روایاتی بگین مضمون دراوان اسز که مردم را به ملربانی و 
در نظر یردتده محبز به درزنگان سفار  کرده و یاه ابزار تشویقی نیز برای این ردتار 

ِْ »درموده اسز:  شگه اسز  امام اادق دِه ِلَولد ح ُحب   ْ َْ ِلشد خگاوندگ  1؛إن اللَه َلَيرحُ  العبد
ا  را به خاطر شگ  محبز و دوستی نسبز به درزنگ  مدورد رحمدز خدود  بنگه

، روایاتی از این دسز که به محبدز ااو  کادی مرحوم کلینی در کتاب«  دهگ قرار می
 آوری نمدوده جمد « برل االوالد»کنگ، در بابی به نام باب  ان سفار  مینسبز به درزنگ

 اسز 
تواننگ نقش رر رنگی در ایجاد دضای لاطفی در خانواده داشته باشدنگ و در  والگین می

  زمینه محبز کالمی و ردتاری، الگوی خوبی برای درزنگانشان باشنگ

 های نسلی . پذیرش تفاوت5
هایی کده  فاو  نسلی میان والگین و درزنگان اسز؛ نس ریشه بسیاری از مشکال ، ت

هدای شدگرق از  بسیار بیشتر از یذشته، به دلی  ترییرا  اجتمالی و رشدگ تکنولوژی
ن، موجدب شدگه یان درزنگان و والدگیها م انگ  این تفاو  ارز  یکگیگر دااله یردته

ره زندگیی رنگ  برخدی والدگین همدوایهای جگی قرار ی ها در معرض چالش خانواده
نماینگ و انتظار دارنگ درزنگان آنلدا  یذشته خود را با امروِز درزنگان خویش مقایسه می

ها و ترییدر  ، تفداو  نسد هم ماننگ خودشان زنگیی کننگ  در روایا  معصدومین
شرایط اجتمالی در خانواده، میدان والدگین و درزندگان امدری رذیردتده شدگه اسدز؛ 

ُه  َمخلوقوَن ِلزمدان  یيدِر »درموده اسز:  که امام للی چنان تَتقِسروا أوتِدك  على آداِبُک  َفإن 
درزنگانتان را به انجام آداب و رسوم خودتان وادار نکنیدگ؛ زیدرا آندان بدرای  2؛َزمداِنُک 

 « انگ زمانی، غیر از زمان شما آدریگه شگه
از حدال  و حدرام  به معنای لگم رایبنگی به اادو  و تخ دی البته این سخن امام

هدای  نیسز؛ بلکه رذیر  ترییرا  اجتمالی تنلا در چارچوب رلایز ااو  و ارز 
 درمایگ:  نیز در این باره می دینی اسز  امام خمینی

طوری که خودتان هستیگ و بدرای زمدان هایتان را به غیر آن در روایا  هسز که بچه
بایگ دسز بده کدار مملکدز و کشدور آینگه تربیز کنیگ؛ چرا که اینلا در زمان آینگه، 
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شدود کده وقتدی در آیندگه،  ها از سیاسز، موجب این می شونگ    دور نگه داشتن بچه
شود، مث  یف آدم کوری وارد اجتماع شدود    کسدانی کشدور  درزنگ وارد اجتماع می

بایگ در دسز آنلا باشگ، بایگ از قب  آیاه باشنگ، بایگ از قب  به دسز شما و بده تعلدیم 
 1ما به آنلا یفته بشود و برای آینگه آنلا را تربیز کنیگ ش

ویهه  تواننگ با آشنایی با مسائ  روز و مورد لالقه درزنگان، بده در این زمینه والگین می
در سنین نوجوانی با آنلا همراه باشنگ؛ برای مثدا  محدروم کدردن درزندگان از دضدای 

های درزندگان  توجه بده نیازمندگیهای احتمالی با  مجازی به دلی  وجود برخی آسیب
ها و اطاللا  الزم همچنین نظدار  بدر  توان با دادن ملار  رذیر نیسز، اما می امکان

 آنلا، درزنگان را در مسیر درستی در این زمینه قرار داد 

 ها  . پرهیز از استبداد و تحمیل خواسته5
طلبی نیدز در آنلدا قدو   خواهی و استقال  با ورود درزنگان به دوران نوجوانی، آزادی

ییرد  در این سن آنلا دوسز دارنگ به سوی لالیق خدود بروندگ و یداه بده دلید   می
باشدنگ  در ایدن تجربه کم و اطاللا  ناکادی، ممکن اسز مسیر درستی نیدز نگاشدته 

های خود به آنلا، موجب برخورد میدان آندان  میان تال  والگین برای تحمی  خواسته
در حالی که بعگ از دوران کودکی، آنلا دنیای جگیدگی بدرای خدود ترسدیم  2شود  می
کننگ و خود را ااحب لقیگه و نظدر و  کننگ که خود نقش االی را در آن بازی می می

 3دانگ  قگر  می
رق قائ  شدویم  یداه در این تفاو  نگر ، میان دیگیاه درسز و نادرسز نیز بایگ د

هدای  والگین خواسته من قی و متناسب با استعگادهای درزنگشان دارنگ که بایدگ از راه
ادتگ که خواسته آنلا با لالیق  احیح با درزنگان خود به تعام  برسنگ، اما یاه اتفاق می

و حتی استعگادهای درزنگانشان مرایر اسز  در این اور  دامنده اخدتالق و تضداد 
ها و اسدتعگادهای  ر خواهگ بود  بلترین راهکار در این زمینه، توجه به توانایینیز بیشت

شیعیان ما را وادار )بده »به یکی از ااحاب خود درمود:  درزنگان اسز  امام اادق
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دهیگ( نسازیگ و با ایشان مگارا کنیگ؛ زیرا همه مردم تحم  و  اموری که خود انجام می
 1« نردیز شما را نگارنگ

مترسفانه برخی والگین، درزنگان خود را در انجام مستحبا  دینی یا برخی ردتارهدای 
های مخالفدز و اخدتالق را روشدن  دهندگ کده جرقده اجتمالی تحز دشار قدرار می

های والگین با نوجواندان هدم تفداو  دیدگیاه آنلدا بده ندوع  کنگ  یکی از درییری می
انگ،  نی کده مرتکدب حدرام نشدگهروشش و برخی ردتارهای اجتمالی اسز و تا زمدا

های ریشین ردتدار کنندگ  ایدر  توان با آنلا تنگی کرد یا انتظار داشز که ماننگ نس  نمی
اجبار در انجام مستحبا  رسنگیگه بود، خگاونگ متعا  به این رو  سزاوارتر بدود؛ در 

بگدو  2؛لّطّیباِت ِمَن الّرزقُقل َمن حّرَم زیَنة الله اّلتی أخَرَج ِلعباِدِه و ا»حالی که درموده اسز: 
های خگا را که برای بنگیان خود آدریگه، حرام کرده و از رزق حدال   چه کسی زینز

 « و راکیزه من  کرده اسز؟

 های پرشور و نشاط . همراهی در فعالیت5
آدرین را  یاهی والگین با یذر از دوران جوانی و ورود به میانسالی، ردتارهدای شدادی

خوانندگ   رسنگنگ و به زلم خود آنلا را به وقار و آرامدش ددرا می نمی از درزنگان خود
البته همراهی والگین با آنلا به معنای ردتن به سوی ردتارهدای ررخ در نیسدز؛ بلکده 
انجام یف دعالیز ورزشی با درزنگان، حضور در دضاهای تفریحدی مانندگ ردارک یدا 

ندگان، بالدث نزدیدف شدگن های خانوادیی و همراهی درز سینما، شرکز در ملمانی
کنندگ  هاسز؛ همان ور که ریشوایان دینی نیدز بده مدردم توادیه می ها و ارز  دیگیاه

تفدریح و »درمدوده اسدز:  روز را به تفریح اختصاص دهنگ  ریامبر دراتی از شبانه
در  3« دلی( دیدگه شدود بازی کنیگ؛ زیرا دوسز نگارم که در دین شما خشکی )ادسرده

با درزنگان  هاسز  ریامبر اکرماهی با درزنگان موجب تقویز راب هاین مسرله، همر
شگنگ و حضر  خ اب بده  کرد و آنلا بر رشز حضر  سوار می بازی می داطمه

 4« شتر شما، چه شتر خوبی اسز»درمود:  آنلا می
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لوام  دیگری نیز در بروز اختالق میدان والدگین و درزندگان ترثیریذارندگ؛ از جملده 
های  تنبیده»، «تبعدی  بدین درزندگان»، «ن درزنگان با یکگیگر یا با دیگدرانمقایسه کرد

لدگم توجده بده اسدتقال  »و « شدود دیزیکی و کالمی که موجب تحقیر شخصیز می
 لا، موارد اختالدی را کمتر کننگ تواننگ با ررهیز از آن که والگین می« درزنگان

 اختالفاتها و حل  فرزندان در کاهش تنشراهکارهای ب. 
در کنار اقگاما  والگین در ایجاد ارتباط مناسب با درزنگان و ح  اختالدا ، درزنگان 

که بدا رسنگ ونایفی در این زمینه دارنگ نیز از زمانی که به سن تشخیص و تکلیف می
ای بدا روابدط حسدنههدا را کداهش داده و توانندگ تدنشهای زیر میکارییری رو به

 :نگوالگین خود داشته باش

 . احترام و محبت5

ترین ونیفه انسان بعدگ از اطالدز از خگاوندگ، نیکدی بده والدگین  در متون دینی ملم
رلایز این امر لالوه بر اثرا  دنیوی و اخروی دراوان در زنگیی، یام ملمی  1اسز 

در ایجاد روابط حسنه و ررهیز از اختالق و ح  مسدائ  طردیندی اسدز  بدا رلایدز 
برخورد با والگین از سوی درزنگان ماننگ احترام و رلایز ادب و  های دینی در توایه

بلنگ نکردن اگا، در مسائ  اختالدی هم مجالی برای تنش و ردتارهدای ررخاشدگرانه 
مانگ  از سوی دیگر اطالز از والگین نیز از حقوق آنلا شمرده شدگه اسدز،  باقی نمی

ظدر یدردتن ایدن موضدوع کده با در ن 2مگر اینکه امر به معصیز و خالق شرع کننگ 
انگیشدنگ، ایدن ردتدار امدری من قدی  والگین همواره به االح و مودقیز درزنگان می

تواننگ م ید  والدگین خدود  اسز؛ اما ایر درزنگان در برخی امور به دالی  شرلی نمی
باشنگ، بایگ در نلایز احترام و محبز با آنلا ردتار کننگ و نبایگ با ردتار و یفتدار خدود 

 را بیازارنگ   آنلا
سفانه امروزه درزنگان ما ملار  الزم بدرای تعامد  بدا والدگین خدود را نگارندگ و رمت

ویهه در سن نوجدوانی  ینجانگن م الب آموزشی ویهه درزنگان در مقاط  تحصیلی، به
برای داشتن درک احیح از اختالدا  در خانواده و ایجاد ملدار  الزم در تعامد  و 

کنتر  خشم و ردتار مناسب با والگین، یکی از راهکارهدای ملدم  ردتارهای آنلا، ماننگ
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در رد  اختالدا  اسز  به لنوان یف حقیقز تلخ بایگ رذیردز که جای بسدیاری از 
هایی همچون احتدرام  های درم خالی اسز  ملار  ها در کالم ها و آموز  ملار 

تعام  با دیگران  به والگین و رلایز ادب، کنتر  خشم، آموز  اخالق، قگر  و هنر
مان  هدای ریچیدگه ریاضدیا  در زندگیی درزندگان تر از درمو  و     که بسیار کاربردی

 اسز 

 . پرهیز از بحث و جدل5

این نکته نیز امری طردینی میان والگین و درزنگان اسز و هر کگام بایگ از مشداجره و 
و احتدرام ویدهه  جرو بحث بپرهیزنگ، اما با توجه به تکلیف درزنگان در رلایدز ادب

برای والگین، ترکیگ بیشتر برای درزنگان اسدز  وقتدی مشداجره در یدف خدانواده بده 
شدود   اور  یف ردتار لادی تلقی شود، به زودی به آزار و اذیز طردینی کشیگه می

در حالی که ردتار مقاب  آن، یو  سدپردن و درک متقابد  و همدگلی میدان الضدای 
م تعالیم دینی مونفنگ حرمز ردگر و مدادر را رلایدز خانواده اسز  درزنگان بر اسا

کننگ، این امر تنلا به معنای سکو  کردن و لگم ابراز مخالفز نیسز؛ بلکه به معندای 
رلایز احترام و لفز کالم و ررهیز از تنگی و خشونز در بیان نظدرا  اسدز  ایدن 

ناراحتی در مدورد  تواننگ با آرامش و بگون ای اسز که درزنگان میردتار، ملار  ویهه
 های خود به والگینشان به یفتگو و همفکری بپردازنگ  نظرا  و خواسته

ویهه در مواق  اختالق آثار وضعی خدود را  یذشز و محبز به والگین در زنگیی، به
های دنیوی و اخدروی، همگدان  همواره با ذکر رادا  که ائمه خواهگ داشز؛ چنان

 درموده اسز:  امام سجادانگ   را به این امر سفار  کرده
من هیچ کدار زشدتی نماندگه کده انجدام »رسیگ و یفز:  خگا مردی خگمز رسو 

آیدا والدگینز در قیدگ حیدا  »حضدر  درمدود: «  توانم توبه کنم؟ نگاده باشم  آیا می
برو و بده ردگر  »درمود:  ریامبر«  بله، رگرم در قیگ حیا  اسز»یفز: «  هستنگ؟

ای کدا  مدادر  »درمود:  روقتی آن مرد ردز، ریامب«  نیکی کن تا آمرزیگه شوی
 1شگ  کرد، زودتر آمرزیگه می یعنی ایر مادر  زنگه بود و به او نیکی می«  زنگه بود

 . خدمت به والدین و درک شرایط کهنسالی5

شرایط سنی آنلدا را در نظدر بگیرندگ، همان ور که والگین بایگ در برخورد با درزنگان 
                                                           

   12، ص ۷۲؛ ج بحاراالنوار   محمگباقر مجلسی؛1
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یکی از ونایف درزنگان نیز رلایز شرایط سنی و جسمی والگین اسز  نوزاد انسان، 
ترین موجود برای ادامده زندگیی بده طدور مسدتق  اسدز  ردگر و مدادر بدرای  ناتوان

شدونگ   نگلگاری درزنگشان از بگو تولگ تا بزریسدالی متحمد  زحمدا  دراواندی می
ای قدرار داده اسدز؛ هدر چندگ  اونگ در مقاب  زحما  آنلا، حقدوق ویدههبنابراین خگ

ها از  ممکن اسز در برخورد با درزنگانشان دچار اشتباه شونگ  ایدر چده همده انسدان
جمله والگین در نوع تعام  با درزنگانشدان در برابدر خگاوندگ راسدخگو هسدتنگ، امدا 

از جانب آنلا دچدار آزار و اذیدز درزنگان همواره مونفنگ به آنلا نیکی کننگ؛ هر چنگ 
خگاوندگ در چندگ چیدز رخصدز و تدرک را روا »درمدوده اسدز:  شونگ  امام باقر

 1« نگانسته اسز، از جمله نیکی به رگر و مادر، چه آنلا خوب باشنگ چه بگ
سوره اسراظ، هنگامی که آدمی را به نیکدی بده والدگین سدفار   23قرآن کریم در آیه 

اال »برد:  لنسالی آنلا نام میکنگ، از شرایط ک می ََ إّما َیبلَغّن ِعندَک الِکبَر أحُدُهما أو کالهماا 
«  ؛ هر یاه یکی از آنلا یا دو نفرشان به ریری رسدنگ، بدر آندان اق مگدویَتُقل َلهما أف  

شونگ که یداه ناشدی از  والگین سالخورده، یاه غرغرو، بگیمان، حسام یا تنگخو می
درزنگان در این هنگام نیز بایگ با سعه اگر و درک شرایط، کلنسالی یا بیماری اسز  

با آنلا مگارا کننگ  هر چنگ یاه ممکن اسز از جانب آنلا ناراحز یا ناراضی باشنگ، اما 
تکلیف آنلا محبز و احترام اسز و رلایز نکا  ذی  این مسیر را بر درزنگان آسدان 

 کنگ: می
 2ای معنوی؛ه آمیز و در نظر یردتن رادا  نگاه محبزد 

 ها و زحما  آنلا از طفولیز تا کنون؛ در نظر یردتن نیکید 

 توجه به شرایط سنی و جسمی آنلا؛د 

 ررهیز از م رح کردن مسائ  اختالدی؛د 

 های مثبز در والگین  یادآوری و  ذکر دضای  اخالقی و جنبهد 

مگارا کدن کده مدگارا در چیدزی »درموده اسز:  خگا که رسو  د مگارا با آنلا؛ چنان
 3« نباشگ، مگر آن را زینز دهگ و در هر چه نباشگ، آن را خوار کنگ

                                                           

  ۲2۱، ص 2؛ ج لکادی  محمگ بن یعقوب کلینی؛ ا1
  202، ص ۲5؛ ج مستگرک الوسائ   حسین بن محمگتقی نوری؛ 2
  2۱02؛ ح الفصاحهنلج  ابوالقاسم راینگه؛ 3



   11   با والدین روش های حل اختالف فرزندان

 

 گیری نتیجه
ل ودز و رحمز ویهه والگین نسدبز بده درزندگان، در تمدام روابدط بشدری امدری 

 تدوان تر از خدانواده نمی بخش تر و آرامش نظیر اسز  برای درزنگان نیز محی ی امن بی
توانگ منجر به آرامش والگین و رشگ و نیکبختدی  یادز، چه بسا راب ه میان آنلا که می

درزنگان شود، اما به دلی  ناآیاهی و نبود تال  الزم بده تیریدی و اخدتالق کشدانگه 
های الزم و تال  مثمرثمر در این زمینه، روشی از بنگیی اسدز  شود  دادن آیاهی  می

نیز سعاد  خود در دنیا و آخر ، به آن ملتدزم شدونگ  تواننگ با  که هر دو طرق می
تدر اسدز؛ زیدرا آندان از بدگو تولدگ  تر و ملم نقش والگین در این زمینه، بسیار رررنگ

تواننگ این راب ه را به زیبایی شک  دهنگ یا اینکه با اشتباها  خدود، میدان خدود و  می
ی درزنگان، نقش آنلدا را نیدز های رشگ و جوان درزنگانشان دااله انگازنگ  البته در سا 

هدای اخدروی  توان نادیگه انگاشز  دین اسالم با رهنمودهدا و قدرار دادن رادا  نمی
برای هر دو نس ، کوشیگه اسز تا میان آنلدا اتحداد و یگدانگی بدر مبندای محبدز و 

    لقالنیز ایجاد کنگ
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 در خانواده در ایام کرونا راهکارهای ایجاد صمیمیت

 *فاطمه حیدری

 مقدمه
از ابتگای شیوع بیماری کرونا تا کندون، اددزایش اختالددا  خدانوادیی و چگدونگی 

ها در این ایام، به لنوان یکی از مباحدث اادلی در کندار اخبدار  یذرانی خانواده وقز
وقدا  دراغدز، دیگر بود  تشگیگ اختالال  روانی ماننگ بگبینی، ایراد یدردتن، نبدود ا

های سنتی در اداره خدانواده و  مگیریز نکردن سالیق مختلف الضای خانواده و شیوه
هدا را از درون  مشکال  بلگاشتی ناشی از کرونا، از لمگه موضولاتی بود که خانواده

ها که البته آمار کمتری نسبز بده دسدته او   درییر کرد  این موضوع در برخی خانواده
و کرونا و ایام قرن ینه خانگی بالث ارتباط بلتر، درک بیشتر و در دارد، بر لکس بود 

درادگی  30ها شگ  ادزایش  نلایز نزدیکی بیشتر زوجین به همگیگر در این خانواده
درباره تعارضا  زناشویی، همسدرآزاری یدا  1اورژانس اجتمالی ۲23ها با خط  تمام

رذیر کده از نظدر  های آسدیب مشاجرا  لفظی میان همسران، حاکی از آن بود که زوج
های ناسدازیاری وجدود  های ارتباطی ضعیف بودنگ یا در خانواده آنلدا، زمینده ملار 

، داشز؛ شیوع بیماری کرونا بالث تشگیگ این لام  در بین آنلدا شدگ و در ایدن ایدام
ویو میدان  میزان اختالدا  نسبز به قب  به مراتب ادزایش ریدگا کدرد  ضدعف یفدز

هدای  برندامگی زمان سدازی اوقدا  دراغدز و بی توجلی بده غنی الضای خانواده، بی
های خانوادیی و دقدگان خالقیدز و ندوآوری بدرای  بیکاری روزانه، کمبود امیمیز

                                                           

 . آموخته حوزه و دانشگاه مگرم و مشاور حوزه، دانش *

؛ «در خراسان شمالی در زمدان شدیوع کروندا ۲23ها با  دراگی تمام 30ادزایش »خبریزاری ایسنا؛   1

  ۱۱0۲27۲5037، کگ خبر: 27/0۲/۲3۱۱
https://www.isna.ir/news/99012615036 
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هدا در شدرایط  و اجتمدالی خانوادههای روانشناختی  تفریح و شادابی، از جمله چالش
کرونایی اسز  در این نوشتار راهکارهای ایجاد امیمز در خانواده در ایام کروندا را 

 کنیم  بررسی می

 های بر هم زننده شناسی صمیمت و چالش مفهوم
ها و  اددمیمیز، تبدداد  احسددام»یوینددگ:  روانشناسددان در تعریددف اددمیمیز می

اینکه قصگ رنلان کاری یدا سوظاسدتفاده از طدرق های اای  درد اسز؛ بگون  خواسته
های تحولی خاادی  امیمیز، یف نیاز واقعی اسز که ریشه 1« مقاب  را داشته باشگ

هدای  آشدنا نبدودن بدا ملار  2ییرد  نشر  می دلبستگی از نیازی بنیادین به نام دارد و
نده و های لجوال ها، قضاو  ویو و ح  مسرله، ترییر سبف زنگیی، شکاق نس  یفز

های بددگون ترمدد  و دکددر، در نظددر نگددردتن همدده جوانددب مشددکال ،  ییری تصددمیم
خودخواهی و قرار نگادن خود در جایگاه طرق مقاب  و نگاه به زنگیی دقط از زاویه 

 ها در خانواده موثر باشنگ  تواننگ در محو شگن امیمیز خود، می

 عوامل ایجاد و افزایش صمیمیت در خانواده
 آمیز وگوی محبت ر و گفت. ارتباط مؤث5

ای اسز که در آن طرق مقاب ، ریام شما را با حگاکثر دقز ممکدن  ارتباط مؤثر، راب ه
درک و دریادز کنگ  برای برقراری ارتباط مؤثر با خانواده، بایگ خود را به طور کامد  

های مختلدف ملدار  شناخز و بتوان احساسا  و لواطف خود را به درستی موقعیز
کندگ و در  اط کالمی با کلما  ملرآمیز، روابط میان زن و شوهر را تقویز میکرد  ارتب

 سزایی دارد های طردین، ادزایش امیمز نقش به برآورده شگن خواسته
ویوی دلنشدین  خگاونگ متعا  در سوره قصص با نق  قصه یف بانوی وارسته به یفز

 و مؤثر او با همسر  ررداخته اسز: 
 َِ ُت َعْیٍن ليَو قاَلِت اْمَرَأُت  اَهُه َوَلادَا َو ُهاْ  ال   َو َلَك ال َتْقُتُلوُه َعسی  ْرَعْوَن ُقرَّ ِِ تَّ ََ َأْن َیْنَفَعناا َأْو 

ندور »همسر درلون )چون دیگ آنلا قصگ کشتن کدودک را دارندگ( یفدز:  3؛َیْشُعُروَن 
                                                           

؛ ترجمده حسدن حمیدگرور و زهدرا درمدانی های ادزایش امیمیز در زوج تکنیفدنیس بایاروزی؛   1

  ۲2انگوز؛ ص

   ۲7  همان؛ ص 2

  ۱3  قصص: 3
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خدود چشم من و توسز! او را نکشیگ، شایگ براى ما مفیگ باشگ یا او را به لنوان رسر 
دلمیگنددگ )کدده دشددمن ااددلی خددود را در آغددو  خددویش  و آنلددا نمی« بریددزینیم

 رروراننگ(  می
ویو و نحوه استفاده از کلما  را در این آیه به خوبی نشان داده  قرآن کریم ترثیر یفز

ا  را از یف بحدران  ویوی دلنشین و استگال  متین خود، خانواده اسز  آسیه با یفز
 یناه باز داشز  از قت  یف کودک بینجا  داد و همسر  را 

 . گوش دادن فعال5
یو  دادن دعا ، ریگا کردن معندای یفتدار دیگدران در ذهدن خدویش اسدز و ایدن 
موضوع ترثیر بسیار زیادی در همگلی، جلب احترام و ایجاد ارتباط دارد  این ملدار  

یفته شدگه سازی، دادن بازخورد درباره آنچه  نیازمنگ ابوری، درخواسز برای شفاق
و خالاه کردن سخنان یوینگه اسز  یو  دادن دعا ، موجب ایجاد حس مثبدز و 

شدود  ایدن موضدوع بده خصدوص در  لز  نفس و رذیر  در الضای خدانواده می
اسز:  کنگ  در سیره ریامبر اکرم ارتباط مؤثر والگین و درزنگان، نقش ملمی ایفا می

َ    َمْن » ْنَصُتوا َلهُ   َتَکلَّ
َ
ى  أ داد تدا سدخنش  یفز، به او یو  می کسی که سخن می 1؛َيْفُرغَ   َحتَّ

 « به رایان برسگ
 یویگ:  خواجه نصیرالگین طوسی نیز در اهمیز شنیگن چنین می

 چدیزی که نپرسنگ تو از ریش مدددگوی  کم یوی و به جز مصلحز خویش مگوی 

 دادنـد دو گــوش و یـــک زبـان از آغـــاز 
 

 

ــ  دو   ــک   ــو یعن ــ   م   2بشــنو و ی ــک ب
 

 . درک متقابل از عقاید یکدیگر5
ادتگ که رشز آن، امدا و  معنای باور قلبی و یقین اسز  درک، زمانی اتفاق می درک به 

دانگ سیگار برای سالمتی مضر اسز، اما باز هدم  ایر وجود نگاشته باشگ  دردی که می
ز و به آن بداور ندگارد  در کشگ؛ یعنی اهمیز این مسرله را درک نکرده اس سیگار می

تدرین مدان  بده شدمار  بزرگ« مقابله بده مثد »یا « تالدی»برخورداری از درک متقاب ، 

                                                           

  ۲5؛ ص مکارم األخالقطبرسی؛    دض  بن حسن 1

  25؛ صاخالق نااری  محمگ بن محمگ نصیرالگین طوسی؛ 2
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کنیم ایر طرق مقاب  ما به ونایف خود لم  نکرد، ما هدم مثد   آیگ  وقتی دکر می می
توانیم یکگیگر را درک کنیم و به این ترتیب شداهگ  یاه نمی او ردتار خواهیم کرد، هیچ

نفره هستیم  برای درک متقاب ، تال  بیشدتر بدرای   هایی ساکن در جزایر تف نوادهخا
دارد  مدا یداهی حتدی   های خود و طرق مقاب  در درجه نخسدز قدرار شناخز نیاز

خواهیم، برای بدرآورده شدگن آنلدا بایدگ  دانیم از وارد شگن در یف راب ه چه می نمی
دانیم بدرای آشدنایی بدا  اب  داریدم  نمدیچگونه لم  کنیم و چه انتظاراتی از طرق مق

توانیم انجام دهیم  توجه به سدن،  های درد مقاب ، چه کارهایی می روحیا  و خواسته
ای  انگ و دوران و برهده الگوهای مختلف اجتمالی، شرای ی که ادراد در آن رشگ کرده

گ بده مدا تواند   اجتمالی و شرلی طرق مقاب ، می -یذرد، شرایط سیاسی که بر آنلا می
توانیم نسبز به طرق مقاب  خود شناخز ریدگا  کمف کنگ تا متوجه شویم چگونه می

کنیم، چگونه نیازهایش را برطرق کنیم و نیز چ ور نیازهای خودمان بر طرق شدود  
شود که لزوماً نظر و خواسدته مدا بدا آنلدا یکسدان و  شناخز دیگران، به ما یادآور می

آوردن چیزهایی که دوسز داریم، هسدتیم؛ دسز ا  به دنب هماهنگ نیسز و ایر ما به 
 های دیگران نیز باشیم   بایگ به دکر برآوردن خواسته

ها و روحیا  و نیازهای طرق مقابد ، نخسدتین یدام بدرای داشدتن  توجه به خواسته
ارتباط مؤثر اسز  این موضوع در سیره للما به وضوح قاب  مشداهگه اسدز  همسدر 

 :  یویگ می شلیگ م لری
توانسدتنگ رندج و نداراحتی مدرا  ایشان آنقگر با من امیمی و نزدیف بودندگ کده نمی

تحم  کننگ  یف بار برای دیگن دخترم به اافلان ردته بودم  بعگ از چنگ روز کده بده 
ها همده  های سحر به خانه رسیگم  وقتدی وارد خانده شدگم، بچده تلران آمگم، نزدیف

چای و میوه و شیرینی آماده بود و منتظر بودنگ  بعدگ خواب بودنگ، ولی آقا بیگار بود  
ترسم یف وقز نباشم، شدما از سدفر بیاییدگ و  ررسی، با ترثر به من یفتنگ: می از احوا 

کردندگ  در تمدام  ها چدای درسدز می تان بیایگ  بیشتر ابح کسی نباشگ که به استقبا 
 1به ایشان بگهم  طو  زنگیی به یاد نگارم که به من یفته باشنگ یف لیوان آب

 . نقد به شیوه حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن5
 درمایگ:  می خ اب به ریامبر قرآن خگاونگ در

                                                           

  ۲01، ص 2؛ ج های ویهه از زنگیی استاد شلیگ م لری سریذشز   مؤسسه نشر و تحقیقا  ذکر؛1
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تي  اْدُع ِإلی َك ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْ  ِبالَّ َك ُهاَو   َسبیِل َربِّ ِهيَ َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ
بدا حکمدز و اندگرز نیکدو، بده راه  1؛َعْن َسبیِلِه َو ُهَو َأْعَلُ  ِباْلُمْهَتادیَن َأْعَلُ  ِبَمْن َضلَّ 

رروردیار  دلو  نما و با آنلا به روشی که نیکوتر اسدز، اسدتگال  و مندانره کدن  
دانگ چه کسی از راه او یمدراه شدگه اسدز؛ و او بده  رروردیار  از هر کسی بلتر می

 یادتگان داناتر اسز   هگایز
ولظ، تذکر و یادآورى سخنی اسز که بدا خیدر و خدوبی »یویگ:  بن احمگ میخلی  

بنابراین توجده بده شدیوه نقدگ و  2« همراه باشگ که قلب و د  را ل یف و روشن سازد
توانگ نویدگبخش ادمیمز در خدانواده  دانستن ااو  نقگ کردن و نقگرذیر بودن، می

ُر »دستور داد:  باشگ  خگاونگ به حضر  موسی و هارون ُه َیَتاَهکَّ نَا َلَعلَّ ُقوال َلُه َقْواَل َلیِّ ََ

شی ِْ  « سخن بگوییگ؛ شایگ متذکر شود یا )از خگا( بترسگ)درلون( به نرمی با او  3؛ َأْو َی

 هزینه و کاربردی راهکارهای ساده، کم
 بخش کردن لحظات لذت. 5

هدای  بازی نشستن کنار یکگیگر بر سر سفره غذا، کمف کردن به امور درسی کودکان،
های چشمی و لداطفی در سدالا  بدا هدم بدودن، از جملده  خالقانه، برقراری ارتباط

دربداره  کندگ  همسدر امدام خمیندی ها را کدم می هایی اسز دااله بین نس  دعالیز
کردندگ و همیشده  همیشه جای خوب را به من تعدارق می»یویگ:  می امیمز امام

یفتندگ:  ها هدم می کردنگ  به بچده غذا نمی آمگم، شروع به خوردن تا من سر سفره نمی
 نیز آمگه اسز:  در سیره شلیگ بلشتی 4« ابر کنیگ تا خانم بیایگ

یف روز جمعه به خگمز آقای بلشدتی رسدیگیم  یکدی از دوسدتان یفدز: یکدی از 
مقاما  خارجی به تلران آمگه و از شما تقاضای مالقا  دارد  آقدای بلشدتی یفدز: 

ها دیکتده  برنامه دارم  بایگ به امورا  خانواده بپردازم  به بچه من برای روزهای جمعه
هایشان کمف کنم  در کارهای منز  هم، کنار همسرم باشدم   بگویم و به آنلا در درم

 5کنگ  البته ایر امام دستور بگهنگ، قضیه درق می
                                                           

  ۲25  نح : 1
   221، ص 2 ؛ ج کتاب العین ؛   خلی  بن احمگ دراهیگی2
   22  طه: 3
  ۱۷و  ۱2، ص ۲؛ ج را به رای آدتاب  امیر رضا ستوده؛ 4
   ۷0؛ صسیره شلیگ بلشتی  غالمعلی رجایی؛ 5
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 استفاده از کلمات جادویی. 5

بدرایم »، «دوستز دارم»، «کنم اهش میخو»، «متشکرم»، «ل فاً »استفاده از کلماتی ماننگ 
دهنگ  در واق  مؤدبانده حدرق  و     کلماتی هستنگ که روح را نواز  می «ملم هستی

دهدگ و لدز  نفدس و کرامدز  زدن، امیمیز را میان الضای خدانواده اددزایش می
بده یداد »یویدگ:  می کنگ  درزنگ لالمه محمگتقی جعفدری انسانی آنان را تقویز می

ام ردیش آمدگ و لبداراتی بدین  در منز  سوظتفاهم جزیی بین استاد و والگه دارم روزی
آنان ردوبگ  شگ  رس از یذشز مگ  زمانی، وقتی استاد لازم ردتن به بیدرون مندز  

 1« بود؛ با نلایز دروتنی جلو آمگ و دسز مادرم را بوسیگ و لذرخواهی کرد

 تمرکز بر نقاط مثبت. 5

تمرکز و توجه به ردتارهای م لوب ادراد و ترییگ و تشویق دهگ که  تحقیقا  نشان می
این موارد، بلتدرین رو  بدرای اددزایش و تقویدز ردتارهدای م لدوب و کداهش و 
تضعیف ردتارهای نام لوب اسدز  در مدورد کودکدان، اسدتفاده از توجده و تشدویق 

الیی دارد  توجلی به ردتارهای نام لوب، ترثیر تربیتِی بسیار بدا ردتارهای م لوب و بی
تری  های م لوِب ادراد خانواده، بده مدرور ذهنیدز مثبدز با تمرکز بر ردتار و خصلز

شدکِ  ادمیمیز و دوسدتِی بیشدتر  ما با آنلا به  کنیم که در راب ه نسبز به آنلا ریگا می
  بدا ردادا  2؛ُازُجِر الُمسيَئ ِبثدواب الُمسِسدن»درموده اسز:  کنگ  امام للی نمود ریگا می

 « و تشویق نیکوکار، شخص بگکار و داسگ را از بگی و دساد باز داریگدادن 
وقتددی همسددر ایشددان و یددا یکددی از »یویددگ:  می درزنددگ بددزرگ لالمدده طباطبددایی 

خاسدز   شگنگ، ایشان در جلوی رای آنلا تمام قامز بر می شان وارد اطاق می درزنگان
 3« مسرشان بوده اسزشان، ه داشتنگ که بیشترین لام  مودقیز بارها انلار می

                                                           

، 0۲/05/۲31۷؛ «در برابدر همسدر ردتاری لالمه محمگتقی جعفریسیره »  ررتا  درهنگی راسخون؛ 1

  ۲۲2۷۷3کگ خبر: 
https://rasekhoon.net/article/show/114773  

  ۲۷۷؛ حکمز البالغه نلج  محمگ بن حسین شریف الرضی؛ 2

؛ «کندگ کندگ و ایدر بدگ باشدگ، لدالم را جلدنم می زن خوب لدالم را یلسدتان می»  خبریزاری قگم؛ 3

   213512، کگ خبر: 02/03/۲3۱2
http://www.qudsonline.ir/news/283584 
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 تحسین . 5

شف نتایج بلتری حاا   هر انگازه که س ح توق  والگین از درزنگان متعاد  باشگ، بی
یونه کده هسدتنگ و   خواهگ شگ  به جای انتقاد و کشف اِشکا ، رذیر  درزنگان همان

استفاده از هر دراتی برای تحسین و تمجیگ با استفاده از جمدال  مناسدب و دقیدق، 
وانگ امیمیز میان والگین و درزندگان را اددزایش دهدگ  لبداراتی کده بایدگ هدم ت می

امیمز را ادزایش دهگ و هم شیوه درسز تحسین را اجرا نمایگ  برای مثا  لبدار  
یونده بیدان شدود:  توانگ این می« هایز را با برادر  سلیم شگی بازی آدرین که اسباب»
ایدن «  بازی تدو بدازی کندگ گ با اسبابتوان ببین چقگر برادر  خوشحا  اسز که می»

کنگ تا میدزان  بنگی کردن کارها به خوب و بگ، به درزنگ کمف می جمله به جای دسته
دهگ که درک کندگ کارهدا و  قگرتش در جلان را ببینگ  این کار به او این دراز را می

 یذارنگ   اقگاماتش ملم هستنگ و بر دنیای اطرادش اثر می
ای  ایی اسز که برای والگین ملم اسز، به جای یفدتن جملدهه وقتی سخن از ارز 

ای که کار مثبز او دارد، اشاره کنیگ  بدا ایدن کدار او  ، به نتیجه«آدرین تو خوبی»ماننگ 
ییرد که ددعه بعگ نیز این ردتار خوب را تکرار کنگ تا به یف حس خدوب  تصمیم می

ای  ابراین به جای یفدتن جملدهاز درون برسگ، نه اینکه دقط از بیرون تحسین شود  بن
من دیگم که چقگر سدخز روی آن نقاشدی »، بگوییگ: «ای العاده چه نقاشی دوق»ماننگ 

؛ زیدرا انتظدار مدا، خدود «توانی درباره آن کمی برایم توضیح دهدی؟ کردی  می کار می
آورد  همچندین هنگدام تحسدین  هایی اسز که از این کار به دسز می نقاشی و تجربه

امروز خیلی بلتر بازی کردی؛ تقریبداً یدف ید  را بده ثمدر   تو»جای لبار  کردن به 
جمله او  این حس را «  هایز را تماشا کنم من دوسز دارم بازی»، بگوییگ: «رسانگی

توانیم  کنگ که بازی او هیچ ارزشی نگارد، مگر اینکه او ی  بزنگ  ما نمی به او منتق  می
وییم کده ورز ، یدف سدریرمی و کدار یروهدی مان بگ از یف سو مگاوم به درزنگان

اسز و از دیگر سو از آنلا توق  داشته باشیم که ی  بزننگ  نقش رگر و یدا مدادر ایدن 
 .اسز که از بازی درزنگ خود لذ  ببرنگ تا او نیز بتوانگ لذ  ببرد

کننگ ایر برای انجدام  شود که باهو  هستنگ، دکر می درزنگانی همواره به آنلا یفته می
کاری وقز بگذارنگ، به این معنی اسز که به انگازه کادی باهو  نیستنگ  شما بایگ به 

تواندگ رشدگ کندگ   ای اسز کده می کمف کنیگ تا درک کنگ که مرز ما ماننگ ماهیچه  او
تواندگ بده نتیجده  هنگامی که متوجه شود که ایر برای انجام کاری وقدز بگدذارد، می
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کنگ که هدر چیدزی را یداد بگیدرد و در آن  را ریگا میبلتری برسگ؛ این التماد به نفس 
تو بارها تال ، و باالخره جدوابش را ریدگا »تبحر ریگا کنگ  بنابراین بایگ به او بگوییگ: 

؛ چدرا کده ایدر قدرار باشدگ کده او بده خداطر «کردی  تو بایگ به خود  ادتخار کندی
  به وجدود آمدگن دستاوردهایش به خود  ادتخار کنگ، خود  نیز بایگ قاضی و منب

ا  به دیگران وابسدته نباشدگ  او بایدگ بگاندگ کده شدما  آن ادتخار باشگ تا لز  نفس
ایگ، حتمداً بده او  زده شگه متوجه شگیگ که کار خوبی را انجام داده اسز و ایر شگفز

یوییدگ کده چده  کنیگ، ولی به او نمی بگوییگ  شما در اا  هیجانا  او را منعکس می
قضاو  خوب بودنش را به للدگه خدود  بگذاریدگ   شدادمانی حسی داشته باشگ  

قیگ و شدرط بده او، اذلدان و ترییدگ   شما بایگ برای داشتن درزنگتان باشگ؛ توجه بی
دهندگ،  دقط به خاطر کسی که هسز  این امر هیچ ارتباطی به کارهدایی کده انجدام می

ا بدرای بده وجدود یردد که شدما بده آنلدا داریدگ و آنلد نگارد؛ بلکه به احساسی برمی
 1آوردنش، به انجام هیچ کاری نیاز نگارنگ 

                                                           

؛ «ردتار خوب درزنگان را با چده جمالتدی تحسدین کندیم؟»  رایگاه خبری بلگاشز و سالمز کشور؛ 1

  ۲02۱۲2، کگ خبر: 21/۲۲/۲3۱۷
https://behdasht.news/fa/news-details/104912 
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    ۲3۷5مؤسسه نشر و تحقیقا  ذکر، 

 ها سایت

ردتار خوب درزنگان را با چه جمالتی تحسدین »رایگاه خبری بلگاشز و سالمز کشور؛   ۲

  ۲02۱۲2، کگ خبر: 21/۲۲/۲3۱۷؛ «کنیم؟

؛ «در برابدر همسدر سیره ردتداری لالمده محمدگتقی جعفدری»ررتا  درهنگی راسخون؛   2

  ۲۲2۷۷3، کگ خبر: 0۲/05/۲31۷

در خراسدان شدمالی در زمدان  ۲23هدا بدا  درادگی تمام 30ادزایش »خبریزاری ایسنا؛   3

  ۱۱0۲27۲5037، کگ خبر: 27/0۲/۲3۱۱؛ «ناشیوع کرو

کندگ و ایدر بدگ باشدگ، لدالم را جلدنم  زن خوب لالم را یلسدتان می»خبریزاری قگم؛  .4

    213512، کگ خبر: 02/03/۲3۱2؛ «کنگ می
  





 

 پوشش، شرایط و حدود آن برای زنان

 *زاده االسالم والمسلمین عیسی عیسی حجت

 مقدمه
تدوان از زوایدا و  میهاسز  ایدن موضدوع را  روشش، از مسائ  ملم در زنگیی انسان

شدناختی، هندری و دیندی مدورد  شدناختی، روان رویکردهای یونایون تاریخی، جامعه
م العه قرار داد؛ اما مقصود از روشش در این مقاله بررسی حگود و شدرایط آن بدرای 
زن بر اسام مبانی اسالم اسز  همواره در طو  تاریخ اسالم، با این واقعیدز مواجده 

انگ  برخدی نیدز ردا از  واجبا  را سبف شمرده و آنلا را ضای  کرده ایم که برخی، بوده
اندگ  و بده  هدا را ممندوع کرده ها و مباح انگ، رخصدز حگود و احکام اللی دراتر نلاده

انگ  ایدن در حدالی اسدز کده قدرآن بده ادراحز  شگه« تر از راپ کاتولیف»اا الح 
 1« یامبر  جلو نیفتیگایگ، از خگا و ر ای کسانی که ایمان آورده»یویگ:  می

 اهمیت پوشش
ها  یردد  انسدان تاریخ نیاز انسان به روشش، به قگمز آدرینش وی بر کره زمین باز می

تنلا آدمیدان کده  انگ؛ نه  از آغاز زنگیی تا کنون، همیشه از هر نوع برهنگی یریزان بوده
دارنگ  وجود طور طبیعی و غریزی، نولی روشش و استتار  بسیاری از حیوانا  نیز به 

سرما و یرما، سوز  آدتاب و باد و بوران در تنوع و تفاو  انواع لبدام در زندگیی 
انسان ترثیر دراوان داشته اسز، اما احسام نیاز انسان به روشیگیی، تنلا معلدو  یرمدا 

ای اسز که از برهنگی ررهیز دارد و روشش  یونه و سرما نیسز؛ بلکه د ر  انسان به
دانددگ  انسددان خددود را بددگون روشددش،  بددایی بددرای خددویش میرا حصددار امددن و زی

                                                           

 درهنگ اسالمی لضو هیوز للمی رهوهشگاه للوم و  *

  ۲  حجرا : 1

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
 



16    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

 کنگ   رذیرتر و در تیررم دشمن احسام می  آسیب
ها  شمارد و بگبختی و شقاو  انسدان های بلشتی می قرآن روشیگیی را یکی از نعمز

ورزی و تبلیرا   انگیشی و طم  های شی ان و محصو  ساده را نتیجه رذیر  وسوسه
کنگ که نخسدتین یدام در هبدوط آدم، خدوردن میدوه  تصریح می دانگ و دروغین او می

َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما»ممنوله و ریگایش برهنگی اسز:  ََ َأَکاَل ِمْنَها  سدرانجام هدر دو از  1؛ََ
 « آن خوردنگ و لورتشان آشکار شگ

َقاْد َیاا َبِنای آَدَم »درمایگ:  شمارد و می قرآن روشش را در جای دیگر نعمتی آسمانی می
ْقَوَی َذِلَک َخْیٌر َذِلَک ِمْن آَیااِت الّلاِه  ُهاْ  َأََزْلَنا َعَلْیُکْ  ِلَباَسا ُیَواِری َسْوَءاِتُکْ  َوِریَشا َوِلَباُس التَّ َلَعلَّ

ُروَن  کَّ هایتان را بپوشانگ، بر شما درود آوردیدم و  هان ای آدمیان! روششی که زشتی 2؛َیهَّ
های  دادیم و جامۀ رارسایی بلتر اسدز؛ ایدن از نشدانهاسباب آراستگی برای شما قرار 
 « خگاسز؛ باشگ که متذکر شونگ

 یذاری این نعمز اللی درموده اسز:  نیز در ارز  امام اادق
شدود  آدم به آن روشیگه می های بنی و اما لبام ناهری، رس آن نعمتی اسز که لور 

جدز آندان،  امدی داشدته و بده و آن، کرامتی اسز که خگاونگ درزنگان آدم را بده آن یر
ای بدرای ادای  موجودا  دیگر مشمو  این کرامز نیستنگ و آن برای مؤمندان، وسدیله

درای  و انجام تکالیف اللی اسز و بلترین لبام تو، آن لباسدی اسدز کده تدو را از 
یاد خگا و از انجام ونایف الزم مدان  نشدود؛ بلکده تدو را بده یداد و سپاسدگزاری و 

دادن   ار متعا  نزدیف کنگ و تدو را بده خدودبینی، خودنمدایی، زیندزاطالز رروردی
خود، ادتخار کردن و خودستایی وا ندگارد؛ زیدرا اینلدا همده از آددا  دیدن و سدبب 

 3بودن قلب اسز  قساو  و تیره 

 پوشش زنان
از سدوی  بیز های قرآن و اه  رلایز روشش به سبف اسالمی و بر اسام توایه

زیدرا  4انی اسز که سدبب امنیدز و آرامدش آندان خواهدگ بدود؛زنان، محادظ و نگلب
های آلوده و دسدادانگیز بده  روشش با معیارهای اسالمی، مان  تحریف شلوا  و نگاه

                                                           

  ۲2۲  طه: 1
  27  الراق: 2
  30؛ ترجمه حسن مص فوی؛ صمصباح الشریعة؛   منسوب به امام اادق3
  5۱  احزاب: 4
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کندگ  بدر همدین  باری بیمه می بنگو شود و جامعه را از هر یونه بی حریم راک زنان می
ا نامحرمدان و ورود در های دینی برای روشش زنان هنگام رویارویی ب اسام در آموزه

 شود  های اجتمالی، شرایط و حگودی تعیین شگه که در ادامه به آن اشاره می لراه

 شرایط پوشش زنان
 لباس . خوشبو نبودن5

های خوشبو از سوی زنان در خارج از منز ، یکی از لوام  تحریدف   روشش با لبام
تادن ادراد را ددراهم کندگ  امدام اد یناه   توانگ زمینۀ به شلو  مردان اسز که این امر می

حِ  َت »درمایگ:  در ررهیز زنان از چنین روششی می اادق
َ
ْن  َيْنَبِغى ِلْلَمدْرأ

َ
دَر  أ  ِإَذا َثْوَبَهدا ُتَجمِّ

 َْ  « سزاوار نیسز که زن با لبام خوشبو از خانه خارج شود 1؛َبْيِتَها ِمْن  َخَرَج

 نما نبودن . نازک و بدن5
نما، یکی از نمادهای درهنگ برهنگی بیگانگدان  های نازک و بگن  لبامروشش زنان با 

کننگ تدا بدا تدرویج آن در جوامد  اسدالمی،  اسز که دشمنان اسالم تال  دراوانی می
ندان را ددراهم اویهه جو کشیگن مردان به  انحراق باورهای دینی را تضعیف و زمینه به 

 َهََلُک ِنَساِء »کرده و درموده اسز: شگ  نلی  چنین روششی را به  خگا کننگ  رسو 

ِتى مَّ
ُ
ْيِن   ِفى أ َهِب  اْْلَْحَمَر َياِب  الذَّ َقاق َوالثِّ نابود شگن زنان امدز مدن در دو چیدز اسدز:  2؛الرِّ

آن حضر  در سرزنش مردانی که به زنان خدود اجداز  «  ها یکی طال و دیگری لبام
هرکسی از زنش اطالز کنگ، »ود: روشیگن لبام نازک در برابر نامحرمان را دهنگ، درم

الله منظدور از  لرض شدگ یدا رسدو «  خگاونگ او را با اور  وارد آتش خواهگ کرد
َياَب  َتْطُلُب »اطالز چیسز؟ درمود:  َقاَق  ِمْنُه ... الثِّ اینکه زندش از او بخواهدگ تدا در  3؛الرِّ

 « حضور نامحرم لبام نازک بپوشگ و او نیز اجازه دهگ

 به پوشش مردان نبودن . شبیه 5

های اسالم به آن توجه شگه اسز،  های روشش زنان که در آموزه یکی دیگر از ویهیی
 َرُسدوُ   َكداَن »درمدوده اسدز:  نبودن آن با روشش مدردان اسدز  امدام ادادق شبیه 

                                                           

  5۲۱، ص 5؛ ج الکادی  محمگ بن یعقوب کلینی؛ 1
  2، ص ۲؛ ج مجموله ورامدرام، مسعود بن لیسی؛  ابی    ابن2
  5۲۷، ص 5؛ ج الکادی  محمگ بن یعقوب کلینی؛ 3



18    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

ه حَ اللَّ
َ
ْن  ... َو َيْنَهى اْلَمْرأ

َ
هَ  أ َجاِ   َتَتَشبَّ کدرد  زنان را نلدی می خگا رسو  1؛ِلَباِسدَها ِفى ِبالرِّ

دِه  َرُسوُ   َلَعَن »نیز درموده اسز:  امام للی«  از اینکه هماننگ مردان لبام بپوشنگ  اللَّ
َساِء  َهاِت ِمَن النِّ َجاِ   ... َواْلُمَتَشبِّ لعن کرده اسز زنانی که خدود را بده  خگا رسو  2؛ِبالرِّ

 « آورنگ شک  مردان در می

 نبودننما  و انگشتلباس شهرت . 5

نما نبدودن آن اسدز؛ زیدرا  یکی دیگر از خصوایا  روشش زنان، مشلور و انگشز
ها را بده سدوی او   شدود و دیدگه این لبام سبب جذب نگاه نامحرمدان بده زندان می

 کندگ  امیرمؤمندان للدی کشانگ؛ در نتیجه زمینۀ انحدراق بییندگیان را ددراهم می می
حُ  ِانَّ رسوَ  الله»درموده اسز: 

َ
ْن َتْلَبَس اْلَمْرأ

َ
َْ  ِإَذا َنَهى أ ْو  َمْشُهوراً  مْن بيتهَاَثْوباً  َخَرَج

َ
دى أ  َتَتَسلَّ

زن را از روشدیگن لباسدی کده او را مشدلور و  خگا رسدو  3؛ُيْسدَمُع  َصدْوت   َلدهُ  ِبَمدا
کندگ و سدبب جلدب  هایی که اگا ایجاد می  کردن به زیور  نما کنگ و از زینز انگشز

 « شود، نلی کرده اسز می توجه نامحرم

 نبودن . زینتی 5

چرانی مدردان  ساز چشدم توانگ زمینه یکی از مسائ  مورد توجه در روشش زنان که می
 شگه اسز  بر همین اسام در روایتی از امام ادادق های زینز داده   باشگ، روشش

حِ  َيْنَبِغدى َت »درباره شرایط روشش زن در خارج از خانه نق  شگه کده درمدود: 
َ
ْن  ِلْلَمدْرأ

َ
 أ

َر  َْ ِمْن َبْيِتَهدا ِإَذا َثْوَبَها ُتَجمِّ ا  خدارج  برای زن شایسته نیسز هنگامی که از خانده 4؛َخَرَج
 «   های خود را زینز دهگ  شود لبام می

 حد پوشش زنان
حگ روشش زنان در برابر ادراد محرم و نامحرم متفاو  اسز که در این بخش بده آن 

 شود  اشاره می
                                                           

  ۲۲1؛ ص مکارم االخالق  دض  بن حسن طبرسی؛ 1
  702، ص 2؛ ج لل  الشرائ   محمگ بن للی اگوق؛ 2
  31۲، ص ۲7؛ ج کنز العما الگین للی بن حسام متقی هنگی؛    لالظ3
  5۲۱، ص 5؛ ج الکادی  محمگ بن یعقوب کلینی؛ 4
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 در برابر نامحرم. 5
لزوم روشانگن تمام بگن زن به غیر از یردی اور  و دستان تا مچ در برابر ندامحرم، 
در دین اسالم امری مسلم و ق عی اسز  بر همین اسام حرمز آشکار کدردن بدگن 

جز یردی اور  و دستان تا مچ، مورد اجمداع همده دقلدای  زن در برابر نامحرم به 
سوره نور اسز کده خگاوندگ در آن خ داب بده  3۲، آیه دلی  این حکم 1اسالم اسز 
 درموده اسز:  ریامبر اکرم

ُروَجُهنَّ و ال یبدیَن زیَنَتُهنَّ ااّل ما َظَهَر منها  َُ و ُقل ِلْلمؤمنات یْغُضَن ِمن ُابصارهنَّ و یحَفظَن 
ییرندگ و  های خود را ددرو  به زنان مؤمن بگو چشم 2؛و ِلیضربَن یُجُمرهنَّ علی ُجُیوِبِهنَّ 

دامان خویش را حفظ کننگ و زینز خود را جز آن مقگار کده نمایدان اسدز؛ آشدکار 
های خود را بر سینه خدود ادکنندگ ]تدا یدردن و سدینه بدا آن   نکننگ و اطراق روسری

 روشانگه شود[ 
و  3ریچدگ ای اسز که زن سر خود را بدا آن می جامه« ِخمار»در این آیه، جم  « ُخُمر»

هاسز   به معنای سینه« جیب»جم  « ُجیوب»کنگ و  ا  آویزان می ه سینهاضادی آن را ب
های خدود  ها را به سدینه  و معنای آیه، این اسز که به زنان دستور بگه تا اطراق مقنعه

   4بینگازنگ و آن را بپوشاننگ 
 5۱یکی دیگر از آیا  قرآن بر روشش کام  زنان در برابدر ندامحرم ترکیدگ دارد، آیده 

 درمود:  اب اسز  خگاونگ در این آیه به ریامبرسوره احز
ساِء الُمؤمنیَن ُیدَیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیبِهنَّ ذلَک َادَی َان  َِ یا ایها الّنبی ُقل اِلَزواِجَک و َبناِتَک و 

ال ُیؤَذیَن و کاَن غفورَا رحیماَ  ََ به همسدران و دختراندز و زندان مؤمندان بگدو  5؛ُیعَرََن 
های بلنگ[ خود را بر خویش درو ادکننگ  ایدن کدار بدرای اینکده   های ]روسری جلباب

شناخته شونگ و مورد آزار قرار نگیرنگ، بلتر اسز و خگاونگ همواره آمرزنگه و رحدیم 
   اسز 

                                                           

؛ المجموع شرح الملدذبیحیی بن شرق النووی؛ ؛ 1۷، ص ۲؛ ج المبسوط  محمگ بن حسن طوسی؛ 1
   ۲7۷، ص 3ج 
  3۲  نور: 2
  230، ص ۷؛ ج التبیان دی تفسیر القرآن  محمگ بن حسن طوسی؛ 3
  ۲۲2، ص ۲5؛ ج المیزان دی تفسیر القرآن  سیگ محمگحسین طباطبایی؛ 4
  5۱  احزاب: 5
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امی بدگن را ای سرتاسری اسدز کده تمد اسز و آن، جامه« ِجلباب»، جم  «َجالبیب»
دهگ و منظور  یا روسری مخصوای اسز که اور  و سر را روشش می 1روشانگ می

ای  یونده ، ایدن اسدز کده آن را به«مقگاری از جلباب خود را ریش بکشدنگ»از جمله 
ذلاَک »هایشان در دیگ حاضران ریگا نباشگ و مراد از جملده   بپوشنگ که زیر یلو و سینه

ال یُ  ََ شدگن بده اینکده  ، این اسز که روشانگن همه بگن به شدناخته «ْؤَذیَن َادَی َان ُیْعَرََن 
تر اسز؛ در نتیجه وقتی به این لنوان  اه  لفز و حجاب و االح و سوادنگ، نزدیف

شدونگ؛ یعندی اهد  دسدق و دجدور متعدرض آندان  شناخته شگنگ، دیگدر اذیدز نمی
   2شونگ  نمی

 . در برابر محرم5

در برابر محارم از جمله شدوهر، ردگر، ردگر شدوهر،  در قرآن آشکار کردن زینز زنان
َو اَل »رسر، رسر شوهر، برادر، رسر برادر، رسر خواهر و زنان جایز شمرده شدگه اسدز: 

ِهنَّ ِء ُبُعاوُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َءاَبائِهنَّ َأْو َءاَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَنائِهنَّ َأْو َأْبَنا َِ َلِتِهنَّ َأْو ِإْخاَوا
َسائِهنَّ  َِ ِهنَّ َأْو َبنِی َأَخَواِتِهنَّ َأْو  َِ ها برای شدوهر   البته حگ آشکار کردن زینز 3« َأْو َبنِی ِإْخَوا

بدودن حدگ روشدش زن در  در متفداو   کنگ  ریامبر اسدالم و محارم دیگر درق می
وِج »برابر شوهر و محارم دیگر درموده اسز:  رِع  ِللزَّ  َْ ع ولَلبن واَتِخ ما َفْوَق الد ر  َْ ََ ال   4؛ما َتس

توانگ نگاه کندگ و  هایی از بگن زن که در رشز ریراهن اسز، تنلا شوهر  می  قسمز
انگ درازای آن بایگ تدا زانوهدای ردا را بپوشدانگ(،  غیر از محگوده یف ریراهن )که یفته

 « تواننگ ببیننگ رسران و برادران او می

 نت از نامحرمپوشاندن زی

هدای   ساز انحرادا  جنسی در جامعه، به نمدایش یذاشدتن زینز یکی از مسائ  زمینه
های قدرآن بده زندان سدفار   زنان در برابر نامحرمان اسز  بر همین اسام در آموزه

                                                           

   3۷2و  3۷3، ص ۲؛ ج تاج العروم  محمگ بن محمگ زبیگی؛ 1
  320و  33۱، ص ۲7؛ ج المیزان دی تفسیر القرآن  سیگ محمگحسین طباطبایی؛ 2
  3۲  نور: 3
مجمد  البیدان ددی تفسدیر ؛ دض  بن حسن طبرسدی؛ 552؛ ص زبگة البیان  احمگ بن محمگ اردبیلی؛ 4

  2۷۲، ص ۷؛ ج القرآن
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های خود را در رویارویی با نامحرمدان آشدکار نکنندگ و آن را از   شگه اسز که زینتی
 خ اب به َحوالظ درمود:  خگا رسو  1 دیگ آنان روشیگه دارنگ

يَنَتهدا ِلَغيدِر زوجهدا وت ُتبدْ   يا َحوتء َمن كاَنَ ِمنُکنَّ ُتؤِمُن بالله واليوم اتِخدِر ت َتْجَمدُ  ز
ت ديَنهدا و  َْ ما إمدرأح  َجَعَلدَ َیدي ًا ِمدْن ذلدَک لَغيدر َزوجهدا َفَقدْ َافَسد ِخماَرها وَمعَصمها وَايُّ

ها  هر زنی که به خگا و قیامز ایمان داشته باشگ، نبایدگ  3ای َحوالظ! 2؛عليهاَاسَخَطَ َربَّ

زینز خویش را برای غیر شوهر  قرار دهگ و نبایدگ در برابدر نامحرمدان مقنعده یدا 

روسری خود را از سر  بردارد و هر زنی چنین کنگ؛ همانا دینش را داسدگ کدرده و 

   خشم و غضب خگاونگ را برای خود دراهم نموده اسز 

دى َذَهبدًا ُتظِهدَرُ  ات  »ز آن حضر  آمگه اسز: در سخنی دیگر ا ه َليَس ِمنُکنَّ إمدرأح  ُتَسل  اما ان 
َبَ به همانا هر زنی که خود را به وسیلۀ طال زینز کنگ و آنلا را بدرای نامحرمدان    4؛ُعذِّ

 « آشکار سازد، به سبب آن لذاب خواهگ شگ

 پوشاندن مو

 انگن مو از نامحرم، نق  اسز امام للیتوجلی زنان به روش درباره ریامگ اخروی بی
 درموده اسز:

َنا َو َفاِطَمةُ 
َ
َُ أ ِه  َدَخْل ِبدى  َعَلى َرُسوِ  اللَّ

َ
اَک أ َْ َُ َلدُه ِفد ًْا َفُقْل ي ِْ ُتُه َيْبِکى ُبَکاًء َی ْْ َفَوَج

ْسِرَ  
ُ
ْبَکاَک؟ َفَقاَ  َيا َعِلىُّ َلْيَلَة أ

َ
ِذ  أ ِه َما الَّ ى َيا َرُسوَ  اللَّ مِّ

ُ
َُ ِنَسداًء ِمدْن  َوأ ْيد

َ
َماِء َرأ ِبى ِإَلى السَّ

ِح َعَذاِبِهنَّ ُث َّ َذَكَر َحداَلُه  َّْ َُ ِمْن ِی ْي
َ
َُ ِلَما َرأ َنُهنَّ َفَبَکْي

ْ
ْنَکْرُت َیأ

َ
ْ  َفأ ي ِْ ِتى ِفى َعَذاب  َی مَّ

ُ
نَّ ِإَلدى أ

َْ َفاِطَمةُ  ْن َقاَ  َفَقاَل
َ
ْخِبْرِندى َمدا َكد أ

َ
َح َعْيِندى أ َقدُة َحِبيِبى َوُقرَّ دا اْلُمَعلَّ مَّ

َ
؟ َفَقداَ  أ اَن َعَمُلُهدنَّ

َجدداِ   ددى َیدْعَرَها ِمدَن الرِّ َْ َت ُتَغطِّ َهدا َكاَند بده خاندده  ؛ روزی مدن و داطمددهِبَشدْعِرَها َفِإنَّ
ریدزد   شدگ  اشدف می وارد شگیم و مشاهگه کردیم کده آن حضدر  بده  ریامبر

«  ! سدبب یریده شدما چیسدز؟  خگا رگر و مادرم به ددگایز ای رسدو »لرض کردم: 
! شب معراج که مرا به سوی آسمان باال بردنگ، زنانی از امدتم را دیدگم یا للی»درمود: 

و سدپس لدذاب « کنم مدیکه دچار لذاب شگیگی هستنگ  از دیگن احوا  آنان یریده 

                                                           

  33؛ احزاب:  70و  3۲  نور: 1
  223، ص ۲2 ؛ جمستگرک الوسائ   حسین بن محمگتقی نوری؛ 2
 درو  که نام االی او زینب الع اره بود زنی ل ر  3
  311، ص ۲7؛ ج کَنز العما   لالظالگین للی بن حسام متقی هنگی؛ 4
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ای حبیب مدن و ای ندور »ررسیگ:  هر کگام از آنان را توایف کرد تا اینکه داطمه
«  انگ؟ ها یردتدار شدگه  ! آنان در دنیا چه کاری کرده بودنگ کده بده آن لدذاب  چشم من

آن زنانی که به موهای سر خود آویزان شگه بودنگ، کسانی بودنگ کده در دنیدا »درمود: 
   1« روشانگنگ ان را از مردم نامحرم نمیموهای سرش

                                                           

  ۲۲، ص 2؛ ج لیون اخبار الرضا  محمگ بن للی اگوق؛ 1
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 فهرست منابع
 تا[  ؛ قم: انتشارا  مکتبة الفقیه، ]بیمجمولۀ ورامدرام؛ مسعود بن لیسی؛  ابی ابن   ۲

 ق ۲205؛ قم: ادب الحوزه، لسان العربمنظور، محمگ بن مکرم؛  ابن  2

اسدتادی و ؛ به کوشدش رضدا زبگة البیان دی براهین القرآناردبیلی، احمگ بن محمگ؛   3

  ۲3۷1، قم: انتشارا  مؤمنین، 2نهاد؛ چ اکبر زبانی للی

نامده و دانشدگاه تلدران،  ؛ تلدران: مؤسسدۀ لرزنامه لرزاکبر و دیگران؛  دهخگا، للی  2

۲3۷3   

؛ به کوشش للدی شدیری؛ چداپ او ، تاج العرومزبیگی الحنفی، محمگ بن محمگ؛   5

 ق ۲2۲2بیرو : دار الفکر، 

 ق۲315دروشی داوری،  ؛ چاپ او ، قم: کتابلل  الشرای اگوق، محمگ بن للی؛   7

؛ بده کوشدش و ترجمدۀ حمیگرضدا لیون اخبار الرضدا ؛ددددددددددددددددددددددد  ۷

 ق ۲3۷2اکبر غفاری؛ چاپ او ، تلران: نشر اگوق،  مستفیگ و للی

؛ چداپ سدوم، قدم: انتشدارا  المیزان دی تفسیر القرآنطباطبایی، سیگ محمگحسین؛   1

 ق ۲3۱3اسالمی، 

؛ ترجمه سیگ ابراهیم میرباقری؛ چداپ دوم، مکارم االخالقطبرسی، حسن بن دض ؛   ۱

   ۲375تلران: دراهانی، 

؛ به کوشش احمگ حبیدب العداملی؛ التبیان دی تفسیر القرآنطوسی، محمگ بن حسن؛   ۲0

 تا[  بیرو : احیاظ التراث العربی، ]بی

؛ تصحیح سیگمحمگتقی کشدفی؛ االمامیهالمبسوط دی دقه ؛ دددددددددددددددددددددددد  ۲۲

 ق ۲31۷چاپ سوم، تلران: المکتبة المرتضویة الحیاظ اآلثار الجعفریه، 

   ۲373؛ تلران: انتشارا  امیرکبیر، درهنگ لمیگلمیگ، حسن؛   ۲2

 ق ۲201بیرو : دار النفائس،  ؛ظمعجم لرة الفقلاجی، محمگ؛  قلعه  ۲3

اکبر غفاری و محمگ آخونگی؛ تلران:  للی؛ تصحیح الکادیکلینی، محمگ بن یعقوب؛   ۲2

 ق ۲20۷دار الکتب االسالمیه، 

؛ بده کنز العمدا  ددی سدنن االقدوا  واالدعدا الگین للی بن حسام؛  متقی هنگی، لالظ  ۲5

 ق ۲2۲3کوشش افوة النسا؛ بیرو : مؤسسة الرسالة، 
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؛ مصباح الشدریعه؛ ترجمده حسدن مصد فوی؛ چداپ او ، منسوب به امام اادق  ۲7

   ۲370نجمن اسالمی حکمز و دلسفه ایران، تلران: ا

؛ تصدحیح یدروه المستگرک الوسائ  ومستنبط المسدائ نوری، حسین بن محمگتقی؛   ۲۷

 ق ۲201، ؛ چاپ او ،، بیرو : مؤسسۀ آ  البیزرهوهشی آ  البیز

بالنووی، یحیی بن شرق؛   ۲1  تا[  ؛ بیرو : دار الفکر، ]بیالمجموع شرح الملذل



 

 های تبلیغی غربیان در تضعیف نظام خانواده اسالمی روش

*زهرا رضائیان
 

 مقدمه
هدای آن جامعده و نیدز آداب و رسدوم    تمامیدز باورهدا و ارز درهنگ یف جامعه، 

هاسدز  آنچده سدبب تثبیدز و انسدجام ایدن باورهدا و  برآمگه از آن باورهدا و ارز 
شود، خانواده اسز که در واق  سرمایه اسدتراتهیف درهنگدی و   ها در جامعه می ارز 

هویز، ایمان و بداور آیگ  هر کشوری که بتوانگ درهنگ،  هویتی هر جامعه به شمار می
آحاد خانواده را حفظ کنگ، آینگه و آرمان خود را حفظ کرده اسدز  اسدتعماریران بدا 

انگ که یکی از لوام  ملم رشگ و  خوبی دریادته  درک و شناخز دقیق این موضوع، به
ریشردز جملوری اسالمی ایران، انسجام خانواده به لنوان مرکز ثق  درهنگ اسالمی 

هدا و  ای، بده دنبدا  ندابودی ارز  های رسانه و با در اختیار یردتن غو راسز  از این
باورهای درهنگی جامعه اسالمی اسز و بدرای رسدیگن بده ایدن امدر، بدا اسدتفاده از 

ای و اینترنتی در ابعاد مختلدف، کدانون خدانواده را آمداج حمدال   های ماهواره شبکه
و نقش خانواده در ریشبرد درهندگ  اسز و با شناسایی دقیق کارکردها  خود قرار داده

کوشگ  در این مقاله ضدمن  های مختلف می اسالمی، در تخریب این کارکردها به شیوه
 شود  بیان اهمیز خانواده، دو رو  ملم و کاربردی دشمن بررسی می

 اهمیت خانواده 
خانواده در تمامی جوام  محور تمام روابط لاطفی، دکری، روانی، الگودهی، حمایتی 

کننگه  ترین دالی  آرامش دردی و اجتمالی و نیز تنظیم تربیتی اسز و یکی از بزرگ و
کنندگه  آدریندی و تبیین زوایای حضور درد در جامعده و تعیدین جایگداه، التبدار، نقش

                                                           

 کارشنام ارشگ للوم قرآن و حگیث  *

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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آیگ  قرآن نیز خانواده را چوندان دژ  ها و ریونگها در روابط اجتمالی به شمار می دااله
هدر یونده روابدط نامشدروع در آن ممندوع شدگه و  مستحکمی معردی کرده اسز که

در واقد  نلداد خدانواده،  1رود  دحشا، نولی تجاوز به حقوق ادراد جامعه به شمار می
ها درباره خدگا، هسدتی و انسدان و نیدز طدرز  نخستین مرکز آموزشی اسز که دیگیاه

هندی از های ذ ها، لقایگ، دلسفه حیا ، برداشدز دکرها، لادا ، آداب و رسوم، آرمان
از همین روسز کده دشدمن خنثدی کدردن  2ییرد  نیف و بگ و     از آن سرچشمه می

 3بخشی آن را از جمله راهبردهای االی خود قدرار داده اسدز  نقش ددالی و آیاهی
های دشمنان یویای آن اسز که آنلا در جنگ نرم للیده خدانواده بده  بررسی سیاسز

 دنبا  این اهگاق هستنگ:
 زدایی(؛ کانون خانواده )خانوادهد متزلز  کردن 

 زدایی(؛ د مخگو  کردن لفز و راکگامنی زنان و مردان جامعه )اخالق

 د بگبین کردن نسبز به نظام سیاسی موجود )التمادزدایی(؛

 ها )باورزدایی(؛  د مخگو  کردن لقایگ دینی خانواده

انواده د ترییر مفلوم خانواده م لوب اسالمی و مخگو  ساختن هویدز الضدای خد
 4 زدایی(  )هویز

 سازوکارهای غرب در تضعیف نهاد خانواده
ها و سازوکارهای مختلفی  ه دشمنان برای ایجاد ترییر و تحو  در نظام خانواده، از شیو

 شود  ییرنگ که به برخی از آنلا اشاره می بلره می

 . تضعیف ارزش و باورهای دینی5
های زیدرین آن، یعندی  ، بایدگ الیدههای رویین درهنگ یدف جامعده برای تخریب الیه

بینی و  ا  تخریب یا تضعیف شود  دیریونی و ترییر جلدان ارزشی بینی و نظام  جلان
ارزشی یف جامعه، موجب دیریدون شدگن آداب و رسدوم اجتمدالی و شدیوه  نظام 

                                                           

  3و  2  نور: 1
اسالم و دمینیسم: تبیین رویکرد اسالم و دمینیسم به کارکردهای  خانواده،  اسمالی  چراغی کوتیانی؛ 2

  ۲۱؛ ص خانواده
؛ ای مخاطب جنگ نرم و رسانه: راهکارهای ارتقای س ح سواد رسانه  ر ک: سیگ محمگرضا خوشرو؛ 3

  ۲35ص 
  ۲2؛ ص ها : واکاوی ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده2۲خانواده در قرن   محمگ لبگالللی؛ 4
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شود  از همین رو یکی از شگردهای جنگ نرم، از میان برداشتن  زنگیی آن جامعه می
هدگق اادلی و  1ماندگیی اسدز  گ و معردی آن به لنوان لام  لقبهویز و درهن

انگاز دشمن در جنگ نرم للیه خانواده، دروراشی و انحراق روابدط خدانوادیی  چشم
های یونایون، بنیان خانواده را متزلدز  کنندگ؛  کوشنگ از راه اسز  دشمنان درهنگی می

د  اسدام تربیدز دیندی، ییدر زیرا ررور  و تربیز دینی ادراد در خدانواده شدک  می
کوشگ مفلوم خانواده را ویران کنگ؛ زیرا  خانواده اسز؛ از همین روسز که دشمن می

تضعیف لنصر خانواده در ادراد و جامعه، سبب تضعیف هویز و شخصدیز اددراد و 
اهمیز و مبتذ  شگه و این امر، نفوذ و رخنه درهنگدی و  سریرم شگن آنان به امور کم

سازد و این مسدرله، دقیقداً نق ده مقابد  جایگداه  رییر را ممکن میدر نلایز لملیا  ت
 م لوب خانواده در جامعه اسالمی اسز 

معنی ساختن مسائ  حال  و حرام مدرتبط بدا خدانواده مانندگ  یری و بی ترویج اباحه»
یستر  دساد در جامعه، آزادی جنسدی زن و مدرد »، «های نامشروع ازدواج و دوستی

ادکنی درباره احکام و لقایدگ  شبله»، «نیاز غریزی در غیر خانوادهو برطرق کردن این 
معرددی اسدالم بده لندوان »،    «اسالم ماننگ خانواده، ازدواج، ازدواج موقز، طالق و 

چشدم و »، «طلبی مانگیی، اولویز دادن به مسائ  ناهری و یستر  ردداه لام  لقب
خوردن آرامش رواندی و لدگم رویه که نتیجه آن بر هم  یرایی بی چشمی و مصرق هم

و     بخشی از راهبردهای دشمن در رسدیگن « درک متقاب  میان الضای خانواده اسز
 2به دروراشی و انحراق روابط خانوادیی اسز 

و  3«روستی و آمریکایی، هنگی ترویج لردان سرخ»، «یویا»، «درمانی و موسیقی  رقص»
ن راهبردهدای خدود از آندان بلدره     ابزارهایی هستنگ که دشمن جلز اجرایی کدرد

کندگ  اغلدب  برد  این ابزارها، بیشترین آسیب روحی و روانی را بده اددراد وارد می می
شدونگ یدا بدا برخدورد سدلبی خدانواده دچدار  هدا جدذب می ادرادی که به ایدن یروه

                                                           

  ۲27؛ ص جنگ نرمحسین شریفی؛    احمگ1
؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»زاده؛    ر ک: سیگ محمگللی شریعز2

  22/0۷/۲3۱5سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ 
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items- 5/6045305931  

ها در  های نونلور و یستر  آن  کارهای مقابله با یرایش به لردان بررسی راه»مریم بسنگه؛   ر ک: 3
 – ۲07ص   ؛های حفانتی د امنیتی دانشگاه جام  امام حسین ؛ دصلنامه للمی رهوهشی رهوهش«ایران
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انگ، یا به سبب کوتداهی خدانواده ذهندی ردر از سدؤا   کمبودهای روحی و روانی شگه
ها شگه و یدا بدالعکس بده  دنبا  یادتن حقیقز دین به اشتباه وارد این یروه دارنگ و به

انگ و بده دنبدا  مدرمنی بدرای  ییری ادراطی والگین، از دضای خانه دراری سبب سخز
یردندگ  زندی کده بدا انگیدزه خگاشناسدی وارد یکدی از ایدن  آرامش روحی خدود می

 یویگ: های لردانی کاذب شگه بود، می یروه
سا  قب  بود که از طریدق یکدی از اددراد دامید  کده خدود  در حلقده  5-7حگود 

یفتندگ کده  ییری می هدا آشدنا شدگم  آنلدا بدرای ارتبداط کرد، با این کالم شرکز می

یفتندگ بدا ایدن بسدتن چشدم و  ها را ببنگیگ؛ این ارتباط از سمز خگاسدز  می چشم

از ایدن ارتباطدا  شود  رس از مدگتی مدن بده طدوری  ارتباط یردتن حالتان بلتر می

توانسدتم بخدوابم  چلدار سدا  دچدار  ها ااداًل نمی آسیب دیگم کده بعدگ از آن شدب

کدردم حدالم از  نشسدتم، احسدام می ادسردیی شگیگ شگم  هر بار که در ارتبداط می

هدای شدگیگ شدبیه  شود  بعضی مواق  در این ارتباطدا  تکان های قبلی بگتر می ددعه

داد  درسم را هم رها کدرده بدودم؛ چدون حدا   حالز تشنج و ارع به من دسز می

توانستم در کالم حاضر شوم  از ابح تا شدب دقدط یریده  روحی من بگ بود و نمی

یفتندگ جدن و  کردم و کنتر  یریه دسز خودم نبود  دچار حالز تلوع بدودم  می می

بخدش  ارواح سریردان در حا  خروج از بگن تو هسدتنگ  بیشدتر اوقدا  قدرص آرام

کدردم و دلدم  خوابیدگم  دقدط یریده می خدوردم و نده می کردم، نه غذا می مصرق می

 1خواسز خودم را بکشم  می

یدردان  التیاد به مواد مخگر، داروهای روان بنگوباری،  ترویج و اشاله دساد، دحشا، بی»
زدایی از دسداد،  حساسدیز»؛ «جلدوییری از سدازنگیی ددردی و اجتمدالی»؛ «و الک 

یادته و   ادزایش جدرایم سدازمان»؛ «یرایی ترویج روچ«  ؛«سالمدحشا و هتف حرمز به ا
روانی و جسمی ماننگ  های روحی،  رواج بیماری»و « به خ ر انگاختن امنیز اجتمالی
، برخی از اهگادی اسدز «ساز جامعه های جوان و آینگه ایگز و ادسردیی و کاهش نیرو
نگ بده هدگق اادلی خدود، یعندی کنگ تا بتوا ها دنبا  می که دشمن از طریق  این درقه

                                                           

؛ «سیگزنی که با انگیزه خگاشناسی وارد حلقه لردان شگ، اما به شی ان ر»  خبریزاری تسنیم؛ 1
  ۷۱022۱ ، کگ خبر:۲2/02/۲3۱2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/790449 
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 1دروراشی نظام خانواده دسز یابگ 
های دینی، به کودکدان و  دشمنان درهنگی برای تضعیف و سپس ترییر باورها و ارز 

انگ؛ زیرا نوجدوان و جواندان، بیشدترین اثرردذیری را از  ای داشته نوجوانان توجه ویهه
تعدارض »کوشگ با ایجاد مسرله  الگوهای ارائه شگه دارنگ  از این روسز که دشمن می

و هنجارهایی متفاو  از جامعه اسالمی و سردریمی با لرضه معیارها « ها نظام ارز 
سوی اهگاق مگ نظر خود سوق دهگ  برای رسدیگن بده به ناشی از این مسرله، آنلا را 

یریزی را در میان آنان ترویج دهگ و دضای بیرون از  کوشگ خانواده این اهگاق نیز می
ن  رسدیگن بده خانه را محلی برای رسیگن به آرزوهایی معردی کندگ کده خدانواده مدا

لادی نشان دادن روابط نزدیف دختر و رسر، بگون دخالز ادکار و مسدائ  »آنلاسز  
زنی به ادراد مقیگ به حفظ حریم محرم و نامحرم به لنوان  جنسی در ناهر و برچسب

دادن احتدرام بده والدگین و   اهمیدز جلدوه بی»، «ادرادی که توان کنتر  خود را نگارنگ
تحریف حس کنجکاوی و ایجاد تمایال  »، «گم اطالز از آنلااحترامی و ل ترویج بی

بددازی،  سددازی هوم لادی»، «غریددزی بددرای ورود زودهنگددام بدده مسددائ  جنسددی
زدایدی از  قبح»، «یرایدی توجیده و تدرویج همجنس»، «خواری، رقص و ردارتی شراب

بارداری نامشروع و سقط جنین، لادی جلوه دادن سقط جنین بدرای دختدران قبد  از 
های احتمالی در روابط جنسی دختدر  حلی طبیعی برای رد  دللره زدواج به لنوان راها

هدا و باورهدای  و     از دیگر راهبردهای دشمن در تضدعیف و ترییدر ارز  2«و رسر
های جامعه اسالمی و والگین آیندگه  دینی در میان نوجوانان و جوانان به لنوان سرمایه

 اسز 

 . تغییر سبک زندگی 5
هاسز که ناقوم جنگ ندرم را در کشدورهای مسدلمان بده ادگا درآورده  سا غرب 

ها، می   اسز  ترییر سبف زنگیی، ایجاد انحرادا  شگیگ اخالقی و یسستگی خانواده

                                                           

؛ محمگ 52و  53؛ ص ابزارهای جنگ نرم للیه جملوری اسالمی ایران  ر ک: امیرهوشنگ طلماسبی؛ 1
  21و  2۷؛ ص ها : واکاوی ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده2۲خانواده در قرن لبگالللی؛ 

؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»زاده؛  محمگللی شریعز  ر ک: سیگ 2
  22/0۷/۲3۱5سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ 

http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items 
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هایی از  جویی و یرایش به مواد مخگر و الک  و     نشدانه نوجوانان و جوانان به لذ 
 این جنگ اسز 

سازی، بدازی و     در دو  لب داستان، تصویر، مجسمهبنگ و باری جنسی در قا رواج بی
های جنسی، انتقدا  درهندگ خشدونز از طریدق  دهه اخیر بر اسام طرز تفکر آزادی

های اجتمدالی  ای و شدبکه های ماهواره های مختلف تلویزیونی، شبکه ها و سریا  دیلم
یهه زندان و و مختلف، دضایی را به وجود آورده که امنیز دکری و روانی اددراد و بده

دختران را به مخاطره انگاخته اسز  در این دضا، زن ابزاری زیبا، نریف و اثریذار در 
دری حرمدز حدریم و  در حقیقدز غدرب بدا ردرده 1راستای ارضای غرایز مرد اسز 

ها و آشکار ساختن جزئیدا  زندگیی زن و مدرد و مسدائ  ریدگا و نلدان جلدان  حرم
کره درهنگ اجتماع وارد کرده و مرز بین اخالق و ای هولناک بر ری ساالن، ضربه بزرگ

ها،  هدا و سدریا  اسدز  بدرای مثدا  در دیلم غیراخالق را تا حگود زیادی از بین برده 
حگود و چگونگی راب ه بازیگران زن و مرد، نوع یفتار، شیوه لبدام روشدیگن، ندوع 

دهای ریشدردته کردن آنلا به یکدگیگر بده مدگد شدگر ردتار و تعامال  و نیز نوع نگاه 
رردازی، نور و رنگ، دضدایی  ای و با تکیه بر دنونی همچون اگایذاری، تصویر رسانه

کنگ تا بدا ایجداد جدذابیز بدرای او، اندگک اندگک  را ریش چشمان مخاطب خلق می
هدا، هنجارهدا و درهندگ خدود  ها و درهنگ بومی او را ترییر داده و بدا ارز  دیگیاه

   2همسو کنگ 
های  های زنگیی زناشویی مورد نظر غرب بدا اسدتفاده از سدریا  فدر جنگ نرم، سب

شدکنی از  تلویزیونی و اینترنز و با تمرکز بر برقراری ارتباط آزاد دختر و رسدر و قبح
کده زندگیی ددردی و  شدونگ؛ چنان های ممنوله در جوام  مسلمان تدرویج می ازدواج

طلبی،  مچون تحصدی ، کدار، لدذ ها و به دالیلی ه ها و سریا  مجردی با اللام از دیلم
توجلی برخی مسووالن نسدبز  بی 3درار از خانه و     در کشور ما رو به ادزایش اسز 

آور و سنگین ازدواج، لدگم تواندایی جواندان در  های سرسام به ازدواج جوانان، هزینه
                                                           

و تعمیق درهنگ لفاق و حجاب و ها در یستر   نقش رسانه»  سیگ للیرضا ادشانی و احمگ زارلان؛ 1
  2۲ – 72؛  دصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی؛ ص «ترثیر آن بر امنیز دردی و اجتمالی

دصلنامه للمی   ؛«ای غرب برای دروراشی خانواده های رسانه راهبردهای و شیوه»  محمگرضا بنیانی؛ 2
  ۲3۲ – ۲5۱تخصصی راسخ به شبلا ؛ ص 

؛ 20و  ۲۱ص  ها؛ : واکاوی ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده2۲خانواده در قرن ؛   ر ک: محمگ لبگالللی3
  ؛«لشکرکشی خامو  غرب برای نابودی درهنگ و خانواده ایرانی»دانا؛  رسانی راه شبکه اطالع 

 /https://www.dana.ir/news/945856.html ۱25157، کگ خبر: 2۲/01/۲3۱5
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یادتن شر  مناسب و بیکاری دراییر، انتظارهای طدوالنی جواندان بدرای دریاددز وام 
اج و نیز شرایط سخز دریادز این نوع از وام و     از جملده دالیلدی اسدز کده ازدو

سبب ررهیز یا به لبارتی درار جوانان از ازدواج و تمای  بیشتر آنان به زنگیی مجردی 
 شگه اسز 

های بسیار خدوب و سدلولز انجدام  ایر چه اینترنز و یستر  آن، موجب ریشردز
ارتباطی خدانواده را نیدز دسدتخو  ترییدر کدرده کار در زنگیی بشر شگه، اما الگوی 

اسز  با نفوذ بیشتر اینترندز، خدانواده کده ریشدتر الضدای آن تعدامال  بیشدتری بدا 
ها داشتنگ، اکنون از یکگیگر دااله یردته و هر کدس در حی ده   یکگیگر در همه زمینه

ها، جددایگزین  ویو بددا غریبدده رددردازد و یفددز روابددط شخصددی خددود بدده تعامدد  می
ها  شود  در چنین شرای ی الضدای خدانواده یداه سدالز ویوهای خانوادیی می زیف

کننگ  بنابراین  بگون هیچ التنایی به یکگیگر، زمان خود را ارق ارتباطا  مجازی می
های مجازی و ذهندی  های سنتی، لینی و محسوم تحز ترثیر اینترنز به تعام  تعام 

ناشویی و روابط والدگین بدا درزندگان، دهگ  از هم یسیختگی روابط ز ترییر شک  می
های همسریزینی، انزواطلبی الضای خانواده و ادزایش ارتباطا  مجدازی،  ترییر شیوه

کاهش اهمیز نقش مادری د همسری، کاهش موالیگ و درزنگرروری، باال رددتن سدن 
ها و حذق ملیز و انتساب دینی و به لبدارتی تمرکدز  هویز کردن انسان  ازدواج، بی

ترین تلگیدگا  رنلدان در دضدای مجدازی اسدز  رواج  ی از خانواده، از ابتدگاییزدای
های دمینیستی نیز در دضای مجازی با جایگزینی نام خانه بده جدای خدانواده و  آموزه

ترکیگ بر مردساالری به لنوان لام  انقیاد زنان در طدو  تداریخ و بده تبد  آن کداهش 
 1کننگ  ا را به کیان خانواده وارد میه ترین ضربه اهمیز نقش رگر و همسر، مللف

میلیون  133یف میلیارد و   ، بودجه20۲5در یزار  کمیسیون لمومی آمریکا در سا  
للیه ایدران و دیگدر کشدورهای « جنگ نرم»یا همان « دیپلماسی لمومی»دالری برای 

 ها و سبف زنگیی در ایران جلان در نظر یردته شگه و بخشی از آن برای ترییر ارز 
ای،  اختصاص یادته اسز که این امر با اتکا بر رخدش رادیدویی، تلویزیدونی، مداهواره

                                                           

دصدلنامه   ؛«ای غدرب بدرای دروراشدی خدانواده های رسانه شیوهراهبردها و »  ر ک: محمگرضا بنیانی؛ 1
: واکداوی 2۲خدانواده در قدرن ؛ محمدگ لبدگالللی؛ ۲3۲ – ۲5۱للمی تخصصی راسخ به شدبلا ؛ ص 

  7۷و  ۱7 ها؛ ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده
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شددود  در بخددش ایددران،   های اجتمددالی انجددام می هددا و رسددانه ها، وبالگ سددایز وب
ها و سبف زنگیی مردم کشورمان، از سه شبکه رادیویی  ها برای ترییر ارز  آمریکایی

با بودجه مدالی « بخش دارسی اگای آمریکا»گ از: برنگ که لبارتن تلویزیونی بلره می د
هدزار دالر و  ۱7۷میلیون و  7با بودجه مالی « رادیو دردا»هزار دالر،  ۲33میلیون و  ۲5
های جمعدی،  هزار دالر  رسانه 727با بودجه ساالنه « زبان اگای آمریکا بخش آذری»

های  در این میان شبکه ترین ابزار دشمن در این جنگ نرم للیه خانواده هستنگ که ملم
ای دارندگ  مترسدفانه مخداطبین بده دلید   ها نقش برجسدته ها و سریا  ای، دیلم ماهواره

ای با قرار یردتن دائمدی  دینی، التقادی، اخالقی و سواد انگک رسانه  ضعف درهنگی،
هایی که مضمون االی آنلا خیانز و روابط غیراخالقی و نامشدروع  در معرض سریا 

گریج در این خصوص موضعا  و مضامین دچدار ترییدر نگدر  شدگه و اسز، به ت
ییرد و در درازمگ  به کمرنگ شدگن  زدایی در این زمینه اور  می نولی حساسیز
های مذهبی، یسدتر  دسداد، ترییدر سدبف زندگیی و در نلایدز از  اخالق و ارز 

 1انجامگ  ها می راشیگیی خانواده هم

 گیری نتیجه
ییری و  ترین نلاد اجتمدالی و انسدانی، در شدک  ترین و ملم   ادیخانواده به لنوان بنی

ویهه آمریکدا و  سزایی دارد؛ از این رو غرب و بده هتکمی  هویز ادراد و جامعه نقش ب
الیونیسم همه تال  خود را ریرامون استحاله خانواده ایراندی متمرکدز کدرده اسدز  

ویدز و شخصدیز الضدای دشمن با تضعیف نلاد خانواده و به تبد  آن، تضدعیف ه
خانواده، به دنبا  سسز کردن ایدن سدگ درهنگدی لظدیم و نفوذردذیری درهنگدی آن 
اسز؛ زیرا تضعیف خانواده در س ح اجتمالی موجب کداهش سدرمایه اجتمدالی و 

شود و این، همان چیزی اسز که دشمن همواره بده دنبدا  آن  رشتوانه مردمی نظام می
 بوده اسز  

                                                           

؛ «وادهاهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خان»زاده؛    ر ک: سیگ محمگللی شریعز1
  22/0۷/۲3۱5سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ 

http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items- 



   01  های تبلیغی غربیان در تضعیف نظام خانواده اسالمی وشر 

 

 فهرست منابع
 کتب

خانواده، اسالم و دمینیسم: تبیین رویکرد اسالم و دمینیسدم بده اغی کوتیانی، اسمالی ؛ چر  ۲
    ۲31۱؛ قم: انتشارا  مؤسسة آموزشی و رهوهشی امام خمینی، کارکردهای خانواده

ای  جنگ نرم و رسانه: راهکارهای ارتقدای سد ح سدواد رسدانهخوشرو، سیگ محمگرضا؛   2
    ۲3۱5های اسالمی رسانه،  هوهش؛ چاپ او ، قم: اداره ک  رمخاطب

زن و خانواده، برآورد استراتهیف جایگاه زن و خانواده در جندگ »حسینی، معصومه؛  حاج  3

    ۲3۱۲؛ تلران: ریام لگالز، های راهبردی کتاب انگیشه؛ «نرم

؛ چاپ چلارم، قدم: مؤسسده آموزشدی و رهوهشدی امدام جنگ نرمشریفی، احمگ حسین؛   2

    ۲31۱خمینی، 

؛ چداپ سدوم: ابزارهای جنگ نرم للیه جملوری اسدالمی ایدرانطلماسبی، امیرهوشنگ؛   5

    ۲3۱۲تلران: نشر ساقی، 

؛ چداپ هدا : واکاوی ترثیرا  جندگ ندرم بدر خانواده2۲خانواده در قرن لبگالللی، محمگ؛   7

    ۲3۱۲او ، تلران: نشر ستوم، 

 ها مقاالت و سایت

ها در یستر  و تعمیق درهنگ لفداق  نقش رسانه»ادشانی، سیگ للیرضا و احمگ زارلان؛   ۲

؛  دصلنامه دانش انتظدامی خراسدان شدمالی؛ «و حجاب و ترثیر آن بر امنیز دردی و اجتمالی

  2۲ – 72، ص ۲3۱3راییز   سا  او ، شماره سوم،

هدا  های نونلور و یسدتر  آن  کارهای مقابله با یرایش به لردان بررسی راه»بسنگه، مریم؛   2

هدای حفدانتی د امنیتدی  دانشدگاه جدام  امدام  ؛ دصلنامه للمی رهوهشدی رهوهش«در ایران

  15 – ۲07، ص ۲3۱2، تابستان ۲2سا  سوم، شماره   ؛حسین

  ؛«ای غدرب بدرای دروراشدی خدانواده های رسانه راهبردها و شیوه»بنیانی، محمگرضا؛   3

د   ۲5۱، ص ۲3۱5بلدار   دصلنامه للمی تخصصی راسخ به شبلا ؛ سا  او ، شماره او ،

۲3۲  

زنی که با انگیزه خگاشناسی وارد حلقده لرددان شدگ، امدا بده شدی ان »خبریزاری تسنیم؛   2

  ۷۱022۱ ، کگ خبر:۲2/02/۲3۱2؛ «رسیگ



01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

لشکرکشی خامو  غرب بدرای ندابودی درهندگ و خدانواده »دانا؛  رسانی راه شبکه اطالع  5

  ۱25157، کگ خبر: 2۲/01/۲3۱5  ؛«ایرانی

اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جندگ ندرم للیده »زاده، سیگ محمگللی؛  شریعز  7

    22/0۷/۲3۱5؛ سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ «خانواده

 

 



 

 های درمان وسواس بانوانروش
  * ینیا تبریزاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکحجت

 مقدمه 
ی و روانی و سرچشمه آن وسوسه شی ان و تردیدگ روحبیماری از  یاوسوام نشانه

يدُب » درموده اسدز:   حضر  للیدرمان شود عتریهرچه سر گیو با اسز ْاً   اْلُمِر َبد
َ
 أ

کنگ، همدواره ینگاه مشف و  گیترد چشم و همه کس را به زیکه همه چ یکس 1؛َعِلي 
به درمان دارد   ازیکه نداننگ ی میمارینوع ب فوسوام را یرزشکان   روان«اسز ماریب

روح اثر دارد، در  یاسز که رو یدکر یماریب فیکننگ وسوام تنلا یدکر م یاریبس
آور اسز کده این بیماری چنان لذاب برد یم نیجسم را هم از ب یماریب نیا کهیحال

وقتی سامری را نفرین کرد به مرض وسوام دچدار شدگ  لالمده  حضر  موسی
َِ َأْن َتُقاوَ  »در سوره مبارکه طده  ۱۷طباطبائی در ذی  آیه شریفة  اي اْلَحیاا َِ نَّ َلاَك  اِِ

ال ََ
َلَفهُ  ِْ بده  سامرى بر اثر نفرین حضر  موسدینویسگ: می« ِمساَس َو ِإنَّ َلَك َمْوِعدَا َلْن ُت

کرد و  شگن ادراد به خود احسام وحشز می فبا نزدی و یردتار شگ وسوام مرض
مبدتال بده مدرض وسدوام شدگ، آری او «  نشدویگ ف؛ به من نزدیت مساس»یفز:  می
تمسداس » زد: یریخدز و دریداد مدی کدرد و مدی مدیطورى کده از مدردم وحشدز  به

 2« تمساس
 ،اسدز یدر زن و مرد مسداو یاختالال  روان نکهیبا وجود ا دهگ ینشان م هابررسی

وسوام در راکی و نظادز، وسوام  3 دارد یشتریب وعیها ش خانم نیاما وسوام در ب
                                                           

 * استاد س ح لالی حوزه للمیه قم، از مبلران نخبه ددتر تبلیرا  اسالمی 

  ۱20، ح 20صلیون الحکم و الموالظ؛   للی بن محمگ لیثی واس ی؛ 1
  ۲۱۷، ص ۲2 ج المیزان دي تفسیر القرآن؛ محمگحسین طباطبایی؛  سیگ 2
تر اسز، شایگ  شود در میان زنان شای ای نیسز، اما اینکه احسام می   وسوام بیماری مردانه یا زنانه3

به این للز باشگ که طبق یفته برخی محققین، مردان، تا جدائی کده بتوانندگ وسدوام خدود را آشدکار 
 دارنگ آن را ابراز میکننگ ولی زنان  نمی

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره اول 1441ـ رمضان  1399بهار  
 



06    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

در مورد خ اها، وسوام در مورد روابط خدانوادیی، وسدوام در مدورد حساسدیز 
هدای مختلدف زندگیی از جملده نسبز آینگه درزنگان و وسدوام در مدورد نگراندی

مصادیق مختلف وسوام در بانوان اسز  با توجه به اهمیز موضدوع وسدوام ایدن 
 درمان این مشک  روانی در محگوده این مجا  اسز  هاینوشتار در اگد ارائه رو 

ارائده شدگه  یهدارو البته از آنجا که درمان وسوام اختصاص به زن و مرد نگارد، 
 یسز زنان ن ختصم ومومیز دارد ل

 مفهوم وسواس
آرام و  ییادگا ینام دارد، در لرز به معندا زین ی انیوسوام که خاطره و خواطر ش 

   راغب آمگه: در مفردا 1اسز  یرنلان
  زدیدخیآال  برم نزیهم خوردن زاسز که از به یاآهسته یوسوام در اا  اگا

به خ ورا  و ادکدار بدگ و ه اسز و در اا الح آهسته یفته شگ یبه هر اگا سپس
اسدز کده در  یاآهسدته یاگا هیشود و شبیم گایکه در د  و جان انسان ر ینام لوب

   2 اسز گهیخواننگ، اطالق یردییو  درو م
آیدگ و او طور مستمر برای او رگیگ مییوینگ که این خ ورا  بهوسواسی به کسی می

 دهگ نیز به آن ترتیب اثر می

 های درمان وسواس روش
هدای مختلفدی وجدود دارد کده بده برای درمان بیماری روحی و جسمی وسوام راه

 رردازیم:برخی از آنان می

 . پذیرفتن بیماری وسواس 5
کده  ردینپذدرد مبتال به وسوام  ایر مرحله او  شخص بایگ بپذیرد که بیمار اسزدر 

های وسوام توجه کنگ که آیا ردتدار و   او بایگ به نشانهسزین ریاسز درمان رذ ماریب
ها هسز یا نه؟ ایر خود را بیمار نگانگ هریدز بده دکدر لدالج ادکار او مث  وسواسی

ی نیسدز رهنمدود دادن بده او هدیچ اثدری ندگارد  نخواهگ ادتاد  او ایر متوجه بیمدار
هم با دم مسدیحائی خدود،  هائی هستنگ که حضر  لیسییونه اشخاص همان این

                                                           

  255، ص7ج لسان العرب؛ ؛  محمگ بن مکرم ابن منظور1
  17۱ص  مفردا  الفاظ قرآن؛ ؛راغب اافلانیحسین بن محمگ   2



   07   وش های درمان وسواس زنانر

 

   1توانگ درمان کنگ وی را نمی

 های معنوی . امداد5
نلایز خگاونگ اسز  انسان با یاد خگاونگ، به معنای یاری جستن از قگر  بی لباد 

اض راب کاهش و در آرامش روانی و توس   2لا، نماز، روزهیقین دبه .یابگآرامش می
ْ  َفَصد ِّ َركَعَتدين» :درمود سزایی دارد  امام رضاهاثر بها وسواسی ي ِْ ْمدر  َید

َ
 3؛ِإَذا َحَزَندک أ

 امدام«  رکعدز نمداز بخدوان یردتداری شدگیگی تدو را غمگدین سدازد، دو که زمانی
ِه َو اْسدَتَهاَن  َت » درمود: اادق ْعَرَض َعْن ِذْكِر اللَّ

َ
ْْ أ ِْ ِإتَّ َو َق ْيَطاُن ِباْلَوْسَوَسِة ِمَن اْلَعْب ُن الشَّ َيَتَمکَّ

ََلَعُه َعَلى ِسرِّ  شدود  اي نمي ي بندگه شی ان مودلق بده وسوسده 4؛َو َسَکَن ِإَلى َنْهِيِه َو َنِسيَ اطِّ
ن را سبك بشدمارد و در جایگداه نادرمداني آ ویاه که از یاد خگا روي بگردانگ مگر آن

 « خگا قرار ییرد و درامو  کنگ که خگا بر رنلان او آیاه اسز

 . تقویت باورهای دینی 5
برای درمان وسوام الزم اسز باورهای دینی تقویز شود  چون از ملمترین لوامد  

جلدب تردیگ ردتار ادراد وسواسدی بدرای های دینی اسز  بیوسوام دوری از آموزه
چسدبگ  لمد  آدم یویدگ بده دلدم نمدیرضایز خگا نیسز  درد دارای وسدوام مدی

 وسواسی رب ی به تقوا و تگین نگارد  
 نویسگ:  می شرح چل  حگیثدر کتاب ارزشمنگ  حضر  امام خمینی

و اشباه آنلا از خ درا  شدی انیه و القائدا   کو تزلز  و شر فکه وسوسه و ش بگان
انگازد؛   ایر از کما  تقوا و احتیاط در دین اسدز،  مردم می ابلیسیه اسز که در قلوب

راجد  بده  فهاى متنس جا و جاه  هاى بی چه شگه اسز که بسیارى از این وسواسی
کننگ؟ تا کنون کدی را سدراغ داریدگ  اسز احتیاط نمی  امورى که احتیاط الزم یا راجح

 فسواسدی لدوض یدکه در شبلا  راج  به اموا ، وسواسی باشگ؟ تداکنون کدگام و
مرتبده حدج چندگ مرتبده  فمرتبه زکا  یا خمس چنگ مرتبه داده باشگ؟ و به جاى ی

 5ررهیز کرده باشگ؟ کنا ردته باشگ؟ و از غذاى شبله
                                                           

  22۲ص  اإلختصاص؛ )شیخ مفیگ(؛محمگ   محمگ بن 1
  7۲2، ص 2 ؛ جالخصا   محمگ بن للی بن بابویه )شیخ اگوق(؛ 2
  327ص  ؛مکارم األخالقالگین حسن بن دض ، طبرسی؛    رضی3
  55۷، ص2 جالبرهان دي تفسیر القرآن؛  سیگهاشم بحرانی؛ 4
   227تا  22۲وسوام(، ص د 25؛ )حگیث شرح چل  حگیث امام خمینی  سیگ روح الله خمینی؛ 5



08    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

 شده های تلفسرمایه ۀ. تفکر دربار  5
ردته از لحاظ مدادی و معندوی توجده کندگ های از دسزایر یف وسواسی به سرمایه

از شدی ان اسز که  هیسرما نیلمر ما بلترنظر خواهگ کرد  تجگیگ یقیناً در ردتار خود
شود های انسان اسز که در اثر وسوام درسوده می بگن از بلترین سرمایه  ردیییما م

زانوها  یگییکمر، سائ سفید ،یمفصلدردهای زانو درد، آرتروز،  ،یمشکال  روست و
ادسدردیی روحدی از هاسز  همچنین خسدتگی و بخشی از درسایش جسم وسواسی

َكداَن »درمود:  امام باقرهاسز  این در حالی اسز که دیگر موارد اسراق در سرمایه
ِه  ٍّْ َو َيْغَتِسُ  ِبَصاع َرُسوُ  اللَّ  ِبُم

ُ
أ یدرم( وضدو  ۷50آب ) گل مُ  فیبا  رسو  الله  1؛ َيَتَوضَّ

 «کردنگی( غس  ملیتر 3ااع آب ) فییردتنگ و با یم
اساسا ترک وسوام امر آسانی نیسدز ولدی در ادور  رادشداری در تدرک، آسدان 

ْمدر  َفاْصدُعْب َلدُه َيدُذ َّ َلدَك َو َخداِدِع » :گیدرمایم نیرالمؤمنیامخواهگ شگ  
َ
ََ ُصُعوَبَة أ ِإَذا ِخْف

اِثِه َتُهْن َعَلْيدَك  َْ ْح
َ
َماَن َعْن أ در برابدر آن،  ،یگیترسد یکار یو دشوار یهریاه از سخت 2؛الزَّ

کدن،  یشیو در برابر حوادث روزیار، چاره انگ شودینشان بگه، که رامز م یسرسخت
 « شودیکه بر تو آسان م

 گیری از بزرگان دینی . الگو 5
های درمان وسوسده اسدز، ها و ردتار بزریان از ملمترین رو الگوییری از رهنمود

دیگر بزریان ما نیز چندین بودندگ  اشاره شگ  طوری که قبال به وضوی ریامبرهمان
ماجرای برخورد دقیه بزرگ ااحب جواهر با یف شدخص وسواسدی در ایدن مدورد 

بدود  گهیدااحب جواهر دشیخ محمگ حسن نجفی، دقیه بزرگ شیعه 3 آموزنگه اسز 
رود، بعدگ بریشدته، داخد  یم یچنگ قگم گ،یآیم رونیب 4حمام نهیاز خز شخصیکه: 
 نی: چرا چندگیسز  ررساکه او به وسوسه مبتال  گیجواهر دلمشود  ااحب یم نهیخز

 د،شدویکه از آن جدا بلندگ مد یو بخار سزیحمام راک ن نییفز: چون زم ؟یکنیم
                                                           

  21۲، ص ۲ ج وسائ  الشیعة؛  محمگ بن حسن شیخ حر لاملی؛ 1
  2۲01ح ؛ و درر الکلم غرر الحکم  لبگالواحگ بن محمگ تمیمی آمگى؛ 2
  ۲32ص  وسوام، شناخز و راه های درمان؛  للی محمگ حیگری نراقی؛ 3
هکی یا آکف و بگنه  های امروزی با ای بود که هماننگ جکوزی های قگیمی حوضچه  خزینه در حمام4

یردز، ادراد بیرون از محیط حوضچه خزینده اسدتحمام  ن قرار میآب یرم در آشگ و  سیمانی ساخته می
 شگنگ  کردنگ و قب  از خروج برای شستشوی بگن وارد حوضچه خزینه می می
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خداطر،  نیشود  بده همدیخورد، نجس میم بگن منکه بخار به  ینجس اسز و وقت
کده از  یخواسز ذهن او را با حرد شخصیز بزرگ، آن یردم یشستن بگنم برم یبرا

چدون  کدنل ،یییدویدرسز مد ،یاو اسز، منصرق کنگ  درمود: آر ا یسنخ همان خ
کنگ  او متقالدگ ینم زیاتصا  دارد، نجاسز به آن سرا نهیبخار از آن طرق به آب خز

بزریدان و   توجه بده سدیر1کرد ن تکراررا  کارآن  گریردز  رس از آن، د رونیشگه، ب
 های رها شگه از چنگا  وسوام هم مفیگ اسز  همچنین مرور خاطرا  وسواسی

  . توجه به فتوای فقها5
ای مقگار متعارق اکتفا کنگ و ذرهکسی که وسوام دارد بایگ در مورد مسائ  احکام به

بیشتر از دیگران در موضدولا  دیندی تکدرار ننمایدگ  در ایدن مدورد دقلدا ضدمانز 
متعارق اسز که دیگران انجدام  انگ که تکلیف شرلی آدم وسواسی همان مقگار نموده

ای در راسخ سدؤا  الله خامنهدهنگ الم از آنکه به یقین برسگ یا نرسگ  حضر  آیزمی
 انگ:  یف خانم وسواسی برای درمان وسوام چنین رهنمود داده

الزم  ،در مدورد نجاسدز هسدتنگ یگیشگ ینفسان زیحساس یکه دارا یادراد وسواس
 لم  کننگ: ریز یها هیوسوام به توا یماریخود از ب ییرها یاسز برا

 یعندیاسدز  ایاز نظر شرع مقگم، در طلار  و نجاسز، اا  بر طلار  اشد .الف
واجدب  ،حااد  شدگ شانیدر نجس شگن آن برا یگیترد نیکه کمتر یدر هر مورد

 اسز حکم به لگم نجاسز کننگ 
کنندگ، مگدر حکم به لگم نجاسز  گیکردنگ با گایبه نجاسز هم ر نیقی یایر یاه .ب

که ایدر ددرد  یبه طور ننگیرا با چشمان خود بب ظیش فیکه نجس شگن  یدر موارد
 گیدمدوارد با نیدکندگ، دقدط در ا گاینجاسز ر زیبه سرا نیقی نگیهم آن را بب یگرید

اسدز  یمورد ادراد مزبور تا زمدان درحکم  نیا یحکم به نجاسز کننگ  استمرار اجرا
 برود  نیاز ب یبه طور کل زیحساس نیکه ا
شسدتن بدا آب  بدار فیآن  ریدت ل یبدرا شدود یکه نجس مد یلضو ای ظیهر ش .ج 
ددرو بدردن آن در  ایاسز  تکرار در شستن  ینجاسز کاد نیبعگ از زوا  ل یکش لوله

 گیدبا اطیدرارچه و ماننگ آن باشگ بنابر احت  ینجس از قب ظیو ایر ش سز،یآب الزم ن
 از آن خارج یردد  آبتکان داده شود تا  ایبه مقگار متعارق دشار و 
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اسز، لذا آن را بدر  یاحکام سل  و آسان و من بق با د ر  بشر یاسالم دارا نید .د
به جسدم و روحشدان  زیکار بالث وارد شگن ضرر و اذ نیخود مشک  نکننگ و با ا

و  کندگ یتلدخ مد شدانیرا بر ا یموارد، زنگی نینگردنگ  حالز دللره و اض راب در ا
  سدزیکده بدا آنلدا ارتبداط دارندگ ن یو کسدان شانیبه رنج و لذاب ا یگاونگ راضخ

 مدا ینعمدز، لمد  بدر اسدام تعل نیدآسان باشنگ و شدکر ا نییزار نعمز د شکر
 اسز  یخگاونگ تبارک و تعال

بده  اجیداز آن، احت ییاسدز  رهدا ییذرا و قاب  لالج زیوضع فیحالز،  نیا .هـ 
 خود را کنار یذاشته و متعبدگ و یشخص ۀقیذوق و سل گیو معجزه نگارد، بلکه با ایرؤ

بعدگ از ابدتال بده آن بدا رو   یاریمؤمن به دستورا  شرع مقگم باشنگ  اددراد بسد
و نفس خدود را بدا همدز و اراده  گیکن ک   به خگاونگ توانگ ادتهیمذکور از آن نجا  

 1.  انشاظ الله مودق باشیگگیآرامش بخش
آیز الله مکارم شیرازی نیز در راسخ به سؤا  یف خانم که به وسدوام شدگیگ مبدتال 

اسدز  نید  حکم خدگا اگیحکم خگا باش میتسل گیشما با»یویگ: بوده اسز، چنین می
اسز، هر چنگ حالز وسدوام بده « راک»براى شما  هیل بق گ،ییکه به مقگار متعارق بشو

درمدان  قیدطر نیداز ا ارىیو بس اسز راه نیترروشن نینجس اسز، ا گییویشما م
 2« انگشگه

 . توجه به عوامل وسواس7
ها ترثیر دراوان دارد  مثالً شناخز لدواملی مانندگ: برای درمان وسوام، شناخز ریشه

هدای آن اسدز  در ایدن ادور  الزم ضعف روحی، جسمی و سوظ تربیز از ریشه
اسز روح و جسم تقویز شگه و تربیز هم اادالح شدود، چدرا کده ممکدن اسدز 

 امدام محمدگباقروالگین در تربیز درزنگان دچار ادراط و یا تفدریط شدگه باشدنگ  
]بده  یکیاسز که ن یرگران کس نیبگتر3 «اْتفراِط  ىاآلباِء َمْن َدعاُ  اْلِبرُّ ِالَ  یر  » درموده اسز:

 :در اینجا یکی از دو حالز متصور اسز «درزنگ[ را به حگ ادراط برسانگ 
طدرز دکدر  نیاى که ا یونهدر ردتار با کودک، به مادراناز حگ  شیسل  انگارى ب :اول

                                                           

1. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27339 

  31، سوا  32ص  رساله احکام بانوان جگیگ؛  ناار مکارم شیرازی؛ 2
  320، ص 2ج  تاریخ یعقوبی؛  احمگ بن ابی یعقوب؛ 3



   60   وش های درمان وسواس زنانر

 

 ا  مسائ  نجاسز و راکی و ردتارهاى کودکانه در کسچییردد که ه  جادیدر کودک ا
از خدود موانبدز کدرده و  گیدخدود  با جدهینتنظر و کنتر  نگاشته و در او را تحز

دچار وسدوام  ،کادی نگارد صیرا کنتر  کنگ و چون کودک قگر  تشخ شیردتارها
 یردد   از حگ می شیب زیو حساس

در طلدار  و نجاسدز کدودک، موجدب  مدادراناز اندگازه  شیبد رىییسخز :دوم
دام شدگن و دقدز  زیداذ ةنیو زمشود وسوام او در آینگه می و آزار کدودک و حسل

 د  آور از انگازه او را دراهم می شیکردن ب

 هابه وسوسه ییاعتنایب .8
بده  ییالتنا یبی، و وسوام دکر یدرمان وسوام لمل یراهکارها برا نیتریاز اساس
هدا برای مبارزه با وسوسهها التنا کننگ  به وسوسه گینبا یوسواس ادرادهاسز  وسوسه

 بدا ایدن رو  کنندگ و مدهینذر کننگ، خدود را جر یا ببنگنگ،  مانیللگ و رسز بلتر ا
 یو اساس یاال درمان طلسم تکرار را بشکننگ  نها و به دنبا  آطلسم التنا به وسوسه

مدثال  کسدی کده در اسز   یالیخیو ب ییالتنایو ب یتوجلیب یو لمل یوسوام دکر
بدار  فید م،یشدویبار مد فیبا خود  للگ کنگ که من الما  لبادی وسوام دارد، 

و اادال بده  خدوانم یبدار مد فیدکدنم  قرائدز را یبار غس  م فیو  رمیییوضو م
ْن ُيَطداَع َفدِإَذا »درمود:  امام اادق کنم های شی ان توجه نمیوسوسه

َ
ُْ اْلَخِبيُث أ ي َما ُيِر ِإنَّ

ُكْ   ِْ َحدد
َ
ْْ ِإَلددى أ بدده ، ایددر از او اطالددز شددودخواهددگ رلیددگ مددیشددی ان  1؛ُعِصدديَ َلددْ  َيُعدد

البتده ایدر انسدان بده «  آیدگبده سدراغ کسدی از شدما نمدیهایش التنا نشود  وسوسه
 2 کدردها را بده چشدم مشداهگه مدیهای شی انی یردتار نبود، ملکو  آسمان وسوسه

 یویگ : شالر می

 3سروش  ن ام هشدار و گوش دل ب  پ         در راه عشق وسوس  اهرمن بسى است

 . شناخت پیامدهای وسواس9
سالز در حمام به شستشوی خود مشرو  اسدز  چده  چنگینتصور کنیگ دردی که 

یا دردی به این دلی  که حتدی ایدر از یدف   دهگانرژی مفیگی را از دسز می وقز و
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 ،کنگ که ممکن اسز نجدس یدا کثیدف شدوداحسام می ،متری س   آشرا  رد شود
داری رس از یف ملمدانی همده لدوازم را ترک نکنگ  و یا خانم خانهوقز منز  را هیچ

ه ادگماتی را بده خدود و اطرادیدانش وارد چدچنینی بسدیار  بایگ بشویگ  و موارد این
معنی تخریدب زندگیی خدود ددرد و ه وسوام و ادکار مزاحم ب امگکنگ بنابراین ری می

مخرب دیگدر ای بسیار امگهو ری اسزاختال  و سلب آسایش و آرامش برای دیگران 
ها به برخی از آثار وسوام در ایر خانم 1 کنگتر و بگتر میکه شرایط بیماری را وخیم

تردیگ در را در تزلز  خانواده ببیننگ، بی زنگیی خانواده خود دقز کننگ و آثار شوم آن
 :  یویگمی کننگ  به لنوان مثا  مردینظر میردتار خود تجگیگ

 گیدریبگ یو آشپز یبلگ اسز از کگبانویر یجور هنرهستم  همه یراض یلیاز زنم خ

  زندگ یدر وجدود  مدوج مد ی  ادگاقز و ملربدانگیدکه دکدر  را کن یتا هر کار

 اندگازه یاسدز کده بد شیکارهدا نیهمد یاسز، برا 22خالاه از هر نظر نمره زنم 

شدوم   ینمانگه رواند یزیدارم و چ یدوستش دارم و لاشقش هستم  اما مشک  بزری

 کندگ یکده مد یینگذاشته و با کارها میاز انگازه اسز که آبرو برا شیآن هم وسوام ب

 گیدیو یمد مدگام    ام دلو  کنم را به خانه یملمان ایبروم  یبه ملمان کنم ی  نمأجر

 یلدیرا خ اوکده  نیدهم وسوام نگارم  با ا   ااالً زمیهستنگ و دقط من تم فیکث هیبق

شگن خودم هم نمانگه اسز  هر جدور  یبه روان یزیچ طیشرا نیدوسز دارم، اما با ا

 فیدو  چدون هدزاردهدگ ینم زیاهم آورم، یو من ق م  یدل کنم، یهم با او احبز م

 زیوضدع نیدچکدار کدنم و از ا دانم ینم گری  دآورد یش میکارها یبرا ربط یب  یدل

 2 ام خسته شگه

 پزشک. مراجعه به روان51
و  ینیشدنام بدالروان بدهبلتدر اسدز  ،بلبدود روندگ درمدان یبرادر برخی از موارد 

 شود   رزشف مراجعه روان

 سایر توصیه های کاربردی 

وهدوا ترییر شرایط آب، تلقین شی انی بودن وسوام، ، نوشتن ادکارردتار ضبط کردن

                                                           

1. http://drmandanashaban.com/Article/More/16 
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ردر کدردن  1، استعاذه و مگاومز به ذکر اللی،دوری از ادکار رویایی، و شرایط زنگیی
از  یو دور یجمع دسددته یها مسددادر جمعددی،  یزنددگییسددتر   اوقددا  دراغددز،

مقابله بدا  یتقویز ادکار مثبز برا 2 ی،یردتن از ادراد وسواسداالهیی، و تنلا یکاریب
آزاری ی، کسب معردز بیشتر با م العه مناب  مربوطه، تعق  در موضوع خودادکار منف
ی، رد  رذائ  اخالقی همچدون تکبدر و غدرور و وسواسخانواده یاری  آزاری،و دیگر

خواهی و خود را باالتر از انبیاظ و اولیاظ دانستن، دوری از تحقیر دیگران، ورز  زیاده
های یومیه در موق  معین و انجام لبدادا  مقدرر کردن و باالخره خوانگن مرتب نماز

    بخش اسزآرام

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم

   ۲372قم: مؤسسة النشر االسالمی، ؛الخصا  ؛محمگ بن للی )شیخ اگوق(ابن بابوبه،   ۲

    تایدار اادر، ب :بیرو ؛ لسان العرب؛ محمگ بن مکرم ،بن منظورا  2

قم: نشدر مجمد   ؛وسوسه و وسوام در اسالمشناخز و درمان اریانی بلبلانی، محمود؛   3

   ۲3۷۷ذخایر اسالمی، 

 ق ۲2۲7بنیاد بعثز،  :، تلرانالقرآنالبرهان دي تفسیر  ؛سیگهاشم بحرانی،  2

،  دارالکتداب اإلسدالمي: قدم ؛و درر الکلم غرر الحکم ؛لبگالواحگ بن محمگ ،تمیمی آمگى  5

 ق ۲2۲0

   ۲3۷2 دخر رازی،: تلران ؛حادظ دیوان محمگ؛ الگین شمس حادظ،  7

مؤسسده تنظدیم و نشدر آثدار امدام ؛ تلدران: شدرح چلد  حدگیث ؛خمینی، سیگ روح الله   ۷

 تا[  ، ]بیخمینی

  ق۲2۲2دارالعلم، ؛ بیرو : مفردا  الفاظ قرآن ؛حسین بن محمگی، راغب اافلان  1

 ق  ۲2۲3  قم،گیمف خینشر کنگره ش ؛ اإلختصاص محمگ؛محمگ بن  گ،یمف خیش  ۱

 ق ۲20۱،  البیز مؤسسة آ ؛ قم: وسائ  الشیعة؛ محمگ بن حسن ،شیخ حر لاملی  ۲0
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 ق ۲3۱2 ان،یلینشراسمال :قم؛ تفسیر القرآنالمیزان دي  ؛نیمحمگحس گیس طباطبائی،  ۲۲

 ق ۲2۲2 ،یرضقم: منشورا  ال ،مکارم األخالق ؛حسن بن دض  نیالگ یرض ،یرسبط  ۲2

 ثمید: انتشدارا  مقدم ؛درمدان یوسوام، شناخز و راه هدا ی؛نراق یگریح ،محمگ یلل  ۲3

     ۲311تمار 

   ق ۲313 االسالمی،قم: مؤسسة النشر ؛ حجة البیضاظالم، محمگمحسن؛ دی  کاشانی  ۲2

 ق ۲311 ة،یدارالکتب االسالم؛ تلران: الکادي؛ عقوبیمحمگ بن  کلینی،  ۲5

   ۲3۷7 ث،یدارالحگ ؛ قم:لیون الحکم و الموالظ ؛بن محمگ یلل ی،واس  یثیل  ۲7

مگرسده ؛ احکدام وسدوام، قدم: نشدر رساله احکام بانوان جگیدگمکارم شیرازی، ناار؛   ۲۷

   ۲317، االمام للی بن ابی طالب

 ق ۲2۲۱ ه،یدارالکتب العلمبیرو :  ؛تاریخ یعقوبی احمگ؛ ،یعقوبی  ۲1

 ها سایت

1. http://drmandanashaban.com/Article/More/16 

2. https://www.yjc.ir/fa/news/5817475 

3. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27339  



 

 راهکارهای پیشگیری از طالق

 *جویی نرگس زرین

 مقدمه 
ای از تعالیم و دستورهایی اسز که خگاونگ حکیم بدرای سدعاد  بشدر دین مجموله

های زنگیی بشر برنامه دارد  با بررسدی ادیدان  اللدی، برای همۀ جنبهدرستاده اسز و 
ها وجود دارد، اما اسالم د ضمن ترییدگ طدالق د آن را یابیم که اا  طالق درآندرمی

هدا برشدمرده اسدز، و بدرای مقابلده بدا سدونامی طدالق  تدرین حال  جزظ مبردوض
مدگارا و سداز ،  راهکارهایی همچون ترجیح مصدالح خدانواده بدر مصدالح ددردی،

نمایگ که ایر ایدن امدور بخشش و یذشز، ایجاد ملر و محبز در خانواده توایه می
 رسگ  های این امر به حگاق  میشود و آسیبمی محقق شود، از طالق ریشگیری

 . ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی5
دارد؛ ایدن نلداد  ترین لنایز را به تشکی ، تحکیم، تکریم و تعالی خانواده اسالم بیش

شمرد؛ سعاد  و شدقاو  انسدان را مندوط بده   و رحمز میمقگم را کانون مودل 
دانگ و هگق از تشکی  آن را ترمین نیازهای مادلی، لاطفی و معندوی بنای خانواده می

که در قدرآن کدریم و روایدا  تعبیراتی  1شمرد انسان، از جمله سکون و آرامش برمی
لا را روشن میبه کار ردته  بیزاه  ، نمایگ  خگای سدبحان در قدرآناسز، این مگل

نامدگ  همچندین مدی 3«نعمز اللدی»ای دیگر و در آیه 2«میثاق غلیظ»ریونگ ازدواج را 
                                                           

 کارشنام ارشگ دلسفه اخالق  *

زن در ؛ لبگالله جوادی آملی؛ 2۲ – 23؛ ص طالق یا داجعه انحال  خانواده  حسین حقانی زنجانی؛ 1
  ۲۷7؛ ص آیینۀ جما  و جال 

  2۲  نساظ: 2
  ۷2  نح : 3

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره پنجم 1442ـ رمضان  1400بهار  
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ای کده بده  تدر از خانده چیز در ریشگاه خدگا، محبدوب هیچ»درمایگ: می رسو  خگا
ای کده در  ورتر از خاندهچیز در ریشگاه خگا، منفد ازدواج، آباد شگه باشگ نیسز و هیچ
 1 «اسالم به طالق ویران شود، نیسز!

ییدری از  با تقگسی که اسالم به خانواده بخشیگه اسز، برای تقویز این ریونگ و ریش
سازی کرده و هگق اسالم از این همه ترکیگ بدر تشدکی   و تدگوام دروراشی آن، زمینه

ش، اهمیلدز بسدیاری دارد تدا زنگیی با آرام»خانواده، رسیگن به آرامش روانی اسز  
های خود را بیان کندگ، ترین نشانهخواهگ یکی از ملمجا که خگاونگ متعا  وقتی میآن

ُفِسُکْ  أْزواجاَا ِلَتْساُکُنوا »درمایگ: کنگ و می به ازدواج اشاره می َْ َو ِمْن آیاِتِه أْن َخَلَق َلُکْ  ِمْن أ
ََ َو  ُروَن   َرْحَمَة إنَّ َيإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُکْ  َمَودَّ که  های او این و از نشانه 2؛ذِلَک َلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ

تان دوستی و  ها آرام ییریگ و میان از )نوع( خودتان، همسرانی برای شما آدریگ تا بگان
هدایی  انگیشدنگ، ق عداً نشدانه برای مردمی کده مدی رحمز نلاد  آری در این )نعمز(

 «اسز 
کنگ که زن و شوهر، در تحکیم و رایگاری این بندا نلایدز ، ایجاب میاهگاق خانواده

سعی خود را به کار برنگ و بر دوامش نیز اارار نماینگ؛ بنابراین ایر زن و مردی ردس 
خاطر  از ریونگ ازدواج، به لللی زوج خویش را م ابق با معیارهای خویش نیادتنگ و به

ریونگ، بدا وجدود مید  بداطنی خدویش،  یذاری به ااو  این مصالح خانواده و ارز 
میلدی بده زوج خدود، نشدان نگادندگ و در حفدظ ایدن بندا و مصدالح آن  کراهز و بی

یشدایگ؛  ای از خیرا  و برکا  را به سدوی آندان مدی کوشیگنگ، خگاونگ کریم دریچه
عاِشاُروُهن »ردتاری با همسران و امر به چنانچه در سور  نساظ، بعگ از ترکیگ بر خو 

َعسي»درمایگ:  ، می«ْعُروفِبالِم  ََ ِْن َکِرْهُتُموُهنَّ  أْن َتْکَرُهاوا َشاْیًَا َو َیْجَعاَل اللاُه َیاِه َخْیارَا   ََ
داریدگ و خدگا در آن،  تان نیامگ، چه بسا چیزی را خدو  نمدی رس ایر از آنان خو 

 «دهگ  مصلحز دراوان قرار می
دلدی زوجدین و هموارسداختن  هدم حاکمیز این درهنگ قرآنی در ایجاد همراهدی و
کنگ تا در بروز اختالدا  و رخگادها  مسیر زنگیی، اثر مستقیم دارد و آنان را یاری می

لجوالنه، تصمیم نگیرنگ؛ بلکه از آن جلز که رضایز حق را در استمرار و استحکام 
                                                           

  ۷، ص 22؛ ج الشیعهوسائ   محمگ بن حسن حر لاملی؛ 1

  2۲  روم: 2

  ۲۱  نساظ: 3



   67   راهکارهای پیشگیری از طالق

 

 بیننگ، در برقراری الح و آشتی تال  نموده، مقاوم و استوار مشدکال  این ریونگ می
 کننگ   سویی دکر می دلی و یف دارنگ و به ایجاد تفاهم، اتحاد، همرا از ریش روی برمی

 . مدارا و سازش5
یکی از ضروریا  تشکی  جامعۀ سالم، تشکی  خدانواد  سدالم اسدز  ایدر خدانواده 

تر باشدگ، بنیدان  ااالح شود، جامعه نیز ااالح خواهگ شگ و هرچه بنیان آن مستحکم
هایی که در تحقق سدازیاری نقدش  یکی از ویهیی .تر خواهگ بود مجامعه نیز مستحک

شود که در این  تر لاملی یادز می توان یفز کم سزایی دارد، ردق و مگاراسز و می هب
حگ بتوانگ در ایجاد و تثبیز سازیاری نقش ایفا کنگ  رمز مودقیز مرد بدرای زندگیی 

ای، نشدانۀ  تن چندین ویهیدیبلتر، مگارا و ساز  با مشکال  خانوادیی اسز و داش
ایمان اوسز  در قرآن و روایدا  هدم، بدگین م الدب اشداره شدگه اسدز  خگاوندگ 

 درمایگ:  می
اْلحَا َو » ُُ ال ُجناَح َعَلْیِهما أْن ُیْصِلحا َبْیَنُهماا  ََ ُشوزَا أْو إْعراضَا  َُ ْت ِمْن َبْعِلها  ََ ٌَ خا َو إِن اْمَرأ

 َْ ْلُح َخْیٌر َو ُاْحِضَرِت األ ِنَّ اللَه کاَن ِبما َتْعَمُلوَن َخبیاراَ الصُّ ََ ُقوا  حَّ َو إْن ُتْحِسُنوا َو َتتَّ  1؛ُفُس الشُّ
یرداندی داشدته باشدگ، بدر آن دو  و ایر زنی از شوهر خویش بیم ناسازیاری یدا روی

یناهی نیسز که از راه الح با هم به آشتی یراینگ کده سداز  بلتدر اسدز  )ولدی( 
، حضددور )و غلبدده( دارد و ایددر نیکددی کنیددگ و بخدد  )و لددگم یذشددز( در نفددوم

 «  دهیگ، آیاه اسز  ررهیزیاری ریشه نماییگ، ق عاً خگا به آنچه انجام می
داِس » آمگ اسدز:  در حگیثی از ریامبر اکرم اَراُح النَّ َْ ُُ   ُمد ْفدُق ِبِهدْ  ِنْصد ُُ اتيمداِن َو الرِّ ِنْصد

 «یی با آنان، نیمی از زنگیی اسز خو مگارا با مردم، نیمی از ایمان و نرم 2؛اْلَعْيِش 
مندگی از  توان از زنگیانی بلره برد و زنگیی بگون بلره اساساً بگون ردق و مگارا، نمی

کیدگ شدگه راین امر ، داقگ روح و معناسز، از این در روایا  به مگارا دربرابر همسر ت
بیدان ، از همسرخود شکایتی را ریش حضر  اسز  یکی از ااحاب امیرالمؤمنین
هایی که میان آنان وجود داشدز، بده او سدفار   کرد  حضر  رس از رذیر  نقص

ْاروُهنَّ َعَلى ُك ِّ حا   َو َاحِسنوا»درمودنگ:  زبدان  با زنان در همه حا  مگارا کنیگ، خدو  3؛َف
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 «خو باشیگ و در تمام امور نیکی نماییگ  ونرم

 . بخشش و گذشت 5
ییرندگ، آیگ و آن دو در آستانۀ طالق قدرار مدیوقتی اختالق بین زوجین به وجود می

هدا و  خلقی ها، کدج ترین سفار  اسالم یذشز هریف از زن و شوهر در لرز  بیش
اشتباها  دیگری اسز؛ زیرا زن و شوهر، روحیدا  و طدرز تفکدر متفداوتی دارندگ  

و  انگ ما در همۀ موارد یف طرز تفکر داریم و در همۀ مسائ  مواددق که مگلیهایی  آن
شدان ردیش نیامدگه اسدز کده  هماهنگ هستیم، شایگ هندوز زمینده و موقعیدز بدرای

که ایر زن و شدوهری بدا روحیدۀ  دیگر را بشناسنگ؛ ضمن این های واقعی هم خصلز
جاسدز  کگام از خ ا و لصبانیز مصونیز نگارنگ  این مشترک ریگا شونگ، باز هم هیچ

هدا جا انسدانازآن 1شود  آشکار می که اهمیز یذشز و ترثیر آن درتگاوم روابط سالم
هدای دیگدران چشدم شان کسانی هسدتنگ کده از اشدتباهشونگ، بلترین دچار لرز  می
ها و زیبایی های اطرادیان را بزرگ جلوه نگهنگ که این خود، به خوشیبپوشنگ و لیب

یابدگ؛ زیدرا ای میادزایگ  این افز نیکو، در زنگیی زناشویی اهمیز ویههزنگیی می
های طرق نپوشیگن از لرز کننگ و در اور  چشمزن و شوهر کنار هم زنگیی می

نارذیر خواهگ شگ زن و شوهر بایگ رضایز هم دیگر تحم مقاب ، وجودشان برای هم
را جلب کننگ و از انجام کارهایی که کگور  و ناراحتی به دنبا  دارد، بپرهیزنگ، زیدرا 

و از اشتباه هم چشم نپوشنگ، زنگیی یا بده کدام ییری کننگ چنانچه در این باره سخز
دهندگ  کسدی کده خ اهدای دیگدران را نادیدگه شود یا آن را از دسز میآنان تلخ می

یذرد و او را مشمو  رحمز و آمدرز  قدرار  بگیرد، خگای متعا  نیز از یناهانش می
اوَن أْن َو ْلَیْعُفاوا َو ْلیَ »    کندگ: دهگ  خگاونگ در قرآن کریم سفار  می می ْصاَفُحوا أالُتِحبُّ

    و بایگ لفو کنندگ و یذشدز نمایندگ  مگدر دوسدز  2؛َیْغِفَر اللُه َلُکْ  َو اللُه َغُفوٌر َرحیٌ  
بنا بر این آیه و دیگدر « نگاریگ که خگا بر شما ببخشایگ؟ و خگا آمرزنگ  ملربان اسز 

هه نزدیکدانی کده ویدها و خ اهای دیگدران، بده آیا ، درونشانگن خشم در برابر بگی
کنیم، آمرز  حضر  حدق را بده ها سپری می های زیادی را کنار آن روزه سالزهمه

هدای دربدار  لردز  دنبا  دارد  خوب اسز که مردان به سیر  لملی معصدومین
                                                           

  20۲، ص بلگاشز روانی ازدواج و همسردارینیا،   احمگ حسین1
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دهگ و اخدتالق و همسر خود، لم  کننگ؛ زیرا یذشز، لشق و محبز را ادزایش می
لدرض  یویگ که به امدام ادادق می« بن لماراسحاق »بخشگ   مشاجره را رایان می

امدام « حق زن بر مرد چیسز که با انجام آن، انسان نیکوکار محسدوب شدود؟»کردم: 
خوراک و روشداک او را ددراهم نمایدگ و ایدر خ دایی از وی سدر زد، از او »درمود: 
رسدانگ و  ، همسری داشز کده بده او آزار میرگرم امام باقر»سپس درمود: « بگذرد 

هدای از سوی دیگر زن هم بایگ لردز  1«داد  رم او را مورد لفو و بخشش قرار میرگ
ییرد و یقینداً  شوهر را ببخشگ؛ زیرا در این اور ، شوهر در شکنجۀ وجگان قرار می

بایذشدز، دلمیدگه،  یداه همسدر  را زندی از کردار خویش رشیمان خواهگ شدگ؛ آن
منگ اسدز و  ی، خانواده و شوهر  لالقهدلمگ که به زنگی دانگ، می دگاکار و لاق  می

درمایندگ: می دانگ؛ رس محبتش به او چنگبرابر خواهگ شگ  رسو  خگا قگر او را می
 2«بخشگ  رذیرد و خ اهایش را نمی زن بگ، لذر شوهر  را نمی»

زنی دربار  لللز درخواسز طالقش، به رئدیس دادیداه حمایدز از خدانواده یفدز: 
ه من نگفدز کده خدگمز سدربازی را انجدام ندگاده و ایدن شوهرم ریش از ازدواج ب»

چنگ روز ریش متوجه شگم که به همین زودی بایگ  موضوع را از من مخفی کرده بود 
 3«توانم با مردی که به من دروغ یفته، زنگیی کنم  به خگمز سربازی برود و من نمی

و  هدای الضدای خدانواده را بدا بدگی راسدخ یویدگاز سوی دیگر ایدر کسدی بدگی
انگیزد؛ ولی ایر بگی را با نیکی و نرمدی ها را برمیجویی کنگ، کینه و دشمنی آن انتقام

سدازد و کینده و راسخ یویگ، درد خ اکار را شرمسار کرده، آیاهانه با خود همراه مدی
َو الَتْسَتِوي اْلَحَساَنُة َو »درمایگ: کنگ  خگاونگ در قرآن میدشمنی او را به دوستی بگ  می

تياَل  ْع ِبالَّ ََ ُة اْد ًَ یِّ ُه َوِلای  َحمایٌ    السَّ ََّ ٌَ َکأ هي َبْیَنَک َو َبْیَنُه َعداَو َِذا الَّ ََ و نیکدی بدا  4؛ِهَی أْحَسُن 
یاه کسی که میان تدو و چه بلتر اسز دد  کن؛ آنسان نیسز  )بگی را( با آنبگی یف

 «یردد د  میاو دشمنی اسز، یویی دوستی یف

 داری. صبر و خویشتن5
یکی از مباحث اخالقی که بسیار حائز اهمیلز اسز ودر آیا  و روایا  بگان تاکیدگه 
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د  در  شگه ، دضیلز ابر اسز  زن و شوهر در زنگیی مشترک نیاز بده ادبر و تحمل
برابر مشدکال  دارندگ  لدگم بردبداری در برابدر نامالیمدا ، محدیط خانده را دچدار 

نکنندگ، دیگدر ریوندگ محکدم و رایدگاری  کنگ ایر زن و شوهر ادبورینابسامانی می
ا ایر چنگین سا  از زنگیی مشترک آن دو بگذرد و بدا یدف دیگدر نخواهنگ داشز؛ امل

 درمایگ: می شود  امام باقرانس بگیرنگ، خیلی از مشکال  خانوادیی رد  می
ُجِ  َبْذ  َساِء، َفِجهاُد الرَّ َجاِ  َو النِّ ى  ُ  َكَتَب اللُه اْلِجهاَد َعَلى الرِّ ُيْقَتَ  ِفدي َسدِبيِ    ماِلِه َو َنْفِسِه َحت 

راستی کده خگاوندگ د به 1؛َزْوِجَها َو َیْيَرِتدِه   ِمْن أذ   ما َتر   َتْصِبَر َعلى  اللِه َو ِجَهاُد اْلَمْرأِح أْن 

وج ل د بر زنان و مردان جلاد را واجب کدرده اسدز  جلداد مدردان آن اسدز کده  لزل

( ما  و خون خود را بذ  کننگ تا در راه خگا کشته شدونگ )برای حفظ دین و مملکز

 های زنگیی همسر  ابر کنگ و جلاد زن آن اسز که در مقاب  دشواری

هدای ادبر داریدم؛ ادبر حضدر  های بسیاری از الگوها واسدوهدر تاریخ نیز نمونه
، ، ابر حضدر  ندوح، ابر آسیه همسر درلون، ابر حضر  ایوبزینب

هدای در جامعۀ امروزی نیز، نمونه ، ابر حضر  یوسفابر حضر  یعقوب
کنیم که بایگ از آندان درم یرددز  ادبر بسیاری از ابر زنان و مردان را مشاهگه می

هاو ق   لضوها، همچنان بار های دداع مقگم که با وجود بیماریجانبازان لزیز سا 
شداکر هسدتنگ و  کنندگ، بلکدهتنلدا ادبر مدیکشنگ و نهاین مشکال  را بر دو  می

کننگ؛ همچندین ادبر مدادران، همسدران و درزندگان اطرادیان را نیز به ابردلو  می
هدا بدرای الگدوی سدبف تواننگ از این اسوهجانبازان، آزادیان و شلگا که جوانان ، می

توان بده لنایدا  خگاوندگ زنگیی ایرانی د اسالمی بلره ییرنگ  با ابر و بردباری، می
و رادا   5بلشز 4نصر ، 3محبز، 2کریم به اابران ولگ  بشار ،رسیگ؛ زیرا قرآن 

 درمایگ:داده اسز  همچنین می 6حساب،بی
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َبَر َو َغَفَر إنَّ َذِلَک َلِمْن َعْزِم ااُلُمورِ » َُ کسانی که شکیبایی و لفدو کنندگ، ایدن از و  1؛َو ِلَمن 
 «کارهاى ررارز  اسز 

ِنَّ اللَه الُیضیُع أْجَر » ََ بْر  ُْ شکیبایی کن که خگاونگ، رادا  نیکوکداران را  2؛اْلُمْحِسِنینَو ا
 «ضای  نخواهگ کرد 
 درماینگ: می هچنین ریامبر اکرم

َبَلِئدِه َو َمدْن   َعلدى ُسوِء ُخْلِق اْمَرأِتِه َاْعطاُ  اللُه ِمَن اْلْجِر مدا أْعطداُ  داُودَ   َمْن َصَبَر َعلى»
َِ ُمدزاِح    ُسوِء ُخْلدِق َزْوِجهدا  َصَبَرْت َعلى مدردى کده بدر  3؛أْعطاهدا ِمْثدَ  َثدواِب آِسدَيَة ِبْند

خاطر تحم  بدال و به بگاخالقی زنش بردبارى کنگ، خگاونگ راداشی را که به داود
دهگ و زنی که بر بگاخالقی شدوهر  شدکیبایی بده خدرج  سختی ل ا کرد، به او می

 «خواهگ داد دهگ، خگاونگ هماننگ رادا  آسیه دختر مزاحم را به او 

 های زندگیدیگر و نعمتهای یک. به یاد آوردن خوبی5

های جزئی در زنگیی زناشویی تا حدگودی طبیعدی اسدز  دو انسدان وجود اختالق
سلیقه نیستنگ  بین زن و شدوهر تفداو  دکدر، د  و همدکر، هممعموالً اگدراگ هم

هدا را بده حدگاق  رو  و سلیقه وجود دارد  ملم این اسز که زن و شوهر اخدتالق
هدا، کاهش داده و از ایجاد تنش و اض راب در زنگیی جلوییری کنندگ  ایدر خدوبی

های زنگیی مشترک، هنگام رویارویی با اختالدا  مگ نظر باشدنگ، ها و نعمزخوشی
همسران را در ح  مشکال  یاری خواهنگ داد و افا و امیمیز را جایگزین تدنش 

بختدی زنگیی بدرای رضدای خدگا و کسدب خدو  و درییری خواهنگ نمود  ایر در
توان به امیگ آیندگ  روشدن و بدرای ها را میآخر  حساب باز شگ، بسیاری از سختی

 .هدا را بدر دو  یرددزجلب رضایز حق تعالی تحم  کرد و بسیاری از مسدوولیز
ْعَماَت اللاِه َع »هاى اللی باشیگ:  دهگ که به یاد نعمز قرآن دستور می َِ و  4؛َلاْیُکْ  َو اْذُکاُروا 

 «نعمز خگا را بر خود یاد کنیگ 
کده چشدم خ دارو  و مترسفانه ادرادی که به اخالق آراسته نیستنگ و بده جدای ایدن
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تدر زن و شدوهرها بیننگ  بیشها و خ اها را خوب مینگر داشته باشنگ، نگاشتهزیبایی
ی او را هداکنندگ و بدگیهای طرق مقاب  را درامو  مدیهنگام اختالق، تمام خوبی

ا ایر انصاق و مرو  به خرج دهنگ، در وجود همدان همسدر، مگنظر قرار می دهنگ؛ امل
هدا را بده یداد آورد و تدوان آنهدایی وجدود دارد کده مدیها و خوبیها، نعمززیبایی

تر و دیگر داشته باشنگ، هرچه مثبزررور  داد  ایر همسران دیگیاه مثبتی دربار  یف
هدا ان میزان در ح  اختالق مؤثر اسز  در زنگیی انسان زیباییتر باشگ، به هممتعالی

هدا ها و بدگیچه بر زشتیهای دراوانی وجود دارد؛ چنانها و بگیها و خوبیو زشتی
آمیز خواهگ بود؛ بنابراین ضروری اسز زشدتی و آور و نفر تمرکز کنیم، زنگیی رنج
 زیبایی را با هم ببینیم  

هدا را بده یدزاری، دزوندی نعمدزموجب لذاب و سدپام در درهنگ قرآن، ناسپاسی
ْن َکَفاْرُتْ  إنَّ َعاهابي»آورد: ارمران می ًِ ُکْ  َو َلا ََّ ْن َشَکْرُتْ  أَلزیاَد ًِ ُکْ  َل َن َربُّ و  1؛َلَشادیٌد   َو إْذ َتأذَّ

یزاری کنیگ، نعمز شدما را اددزون یاه که رروردیارتان الالم کرد، ایر واقعاً سپام آن
 «و ایر ناسپاسی نماییگ، ق عاً لذاب من سخز خواهگ بود  خواهم کرد

 گرایی. تقوامداری و اخالق5

ترین ااو  مودقیز زن و مرد در زنگیی مشترک، توجده بده مسدائ  لداطفی از ملم
اخالقدی و ملدرورزی بده شود، مگر با خدو دیگر اسز  این امر نیز حاا  نمییف

و مرد( یدا یکدی از آندان، بدگاخالق باشدنگ،  همسر و درزنگان؛ اما ایر هر دو نفر )زن
ییرد  توجه به این امر، بسیار ملم اسدز کده اخدالق زنگیی رنگ جگایی به خود می

های ادراد برای ازدواج باشگ  زن و مدرد ایدر از ترین ویهییبایگ رس از ایمان، از ملم
بدر مشدکال   تواننگ با تفاهم و همکدارى متقابد ،این مزیلز بلره نگاشته باشنگ، نمی
شگن باورهدای مدذهبی و اادو  اخالقدی، یکدی از زنگیی چیره شود  امروزه سسز

شدگن رندگکم»کنگ  طبق آمارهای موجود لواملی اسز که بنیاد خانواده را تلگیگ می
های اخالقی، لام   ملمی طالق اسدز، امدا بنگی بایستهالتقادا  مذهبی و لگم رای

بنگی به مدوازین از سوی دیگر، رای 2«کاهش یابگ  اری، سبب می شود که طالق ددین
دار در اور  برخورد دینی و اخالقی، بالث انسجام خانواده می شود  همسران دین
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شدونگ؛ بلکده د  های خانوادیی، دچار یرم نمدیبا مشکالتی ماننگ دقر و ناسازیاری
های زنگیی را دارنگ و با حالو  ایمان و یاد خگا، تلخیهای اللی خو  میبه ولگه

هدای اخالقدی سدازنگ  همچندین آراسدتگی زوجدین بده ویهیدیبه شیرینی بدگ  مدی
ارزشمنگی ماننگ ادگاقز، ودداداری، احتدرام، ملربدانی، دلسدوزی، دروتندی، ادبر، 

ابددودن آنددان از خودخددواهی، یذشددز، نددرم خددویی، خیرخددواهی، انصدداق و مبرل
اختالدا  از ساحز خدانواده  ها وشود بسیاری از بگردتاریجویی، موجب می برتری

 1رخز بربنگد 

 . عذرخواهی و عذرپذیری7
های ملم تربیتی اسالم اسدز کده در آیدا  و  لذرخواهی هنگام اشتباه، یکی از شیوه

إْقَبْ  ُعْذَر أِخيَک َو إْن َلدْ  َيُکدْن َلدُه » درمودنگ: روایا  بگان  ترکیگ شگه اسز  امام للی
برادر دینی خود را بپذیر و ایر لذری نگارد، برایش لدذری  لذر 2؛راً ُعْذر  َفاْلَتِمْس َلُه ُعْذ 

 «بترا  
هدا و    موجدب اذیدز و حوادلگیها، بیکارییاهی در زنگیی مشترک بر اثر نگانم

تواندگ چلدر  زندگیی زناشدویی را زشدز و ها میشویم که این اشتباهآزار همسر می
را از میان بردارد ، لذرخواهی هنگام خ دا  ها توانگ کگورچه میانگیز کنگ  آننفر 

شود که در زندگیی تر میو اشتباه اسز  لذرخواهی موجب محبز و امیمیز بیش
ییدرد  کناریذاشددتن غدرور و لجاجددز و روزمدر  مدا زیدداد مدورد توجدده قدرار نمددی

بدردن زمیندۀ تشدنج و لذرخواهی اادقانه در برابر خ اها و اشتباها ، موجب ازبین
شود کسانی که به للز غرور یا لجبازی، همیشه خدود  کانون خانواده می درییری در

کنندگ، زندگیی ررتنشدی را تجربده خواهندگ داننگ لذرخواهی نمیرا حق به جانب می
ها و مشکال  حاد خانوادیی از یف اشتباه کوچدف کرد  چه بسا بسیاری از درییری

رخواهی سداده انجدام شونگ که ایر بعگ از همان اشدتباه کوچدف یدف لدذشروع می
کشیگ  هریاه اختالدی میان همسران رگیگ آیگ، شایسدته جاها نمییردز، کار به این می

آیا اشدتباه از مدن »اسز هر کگام چنگ لحظه با خود خلو  کننگ و از خویش بپرسنگ: 
و وقتی به جواب مثبز رسیگنگ، با کما  شلامز از همسر خدود لدذرخواهی « نبود؟
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این کار، هریز کوچف نخواهنگ شدگ؛ چدون بده دسدتور خدگا لمد   کننگ و بگاننگ با
یذاشتن، رذیرای روز  او باشگ تا بدا ایدن لمد ، کننگ  طرق مقاب  نیز بگون منز می

درما و نشاط و شادابی آن حفظ شود  در حگیثی ریامبر افا و امیمیز بر خانه حکم
هددایش را رددذیرد و خ ازن بددگ، لددذر شددوهر  را نمددی»درماینددگ: مددی اکددرم

زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده، درخواسز طدالق داد و دربدار  للدز آن بده 
شوهرم حتی ایر مقصر اگدرادگ هدم باشدگ، حاضدر نیسدز از مدن »قاضی یفز: 

شگ  ناراحز کرده و دلم را شکسته اسز؛ ولدی حتدی معذر  بخواهگ  بارها مرا به
زن جدوان « ری نکرده که دلم را بده دسدز بیداورد بار هم معذر  نخواسته و کایف

روشدی کدردم؛ همیشه این من بودم که یذشز کردم و از خ اهای او چشم»ادامه داد: 
هدایی ولی من یف زن هسدتم و دوسدز دارم شدوهرم یداهی مدرا بدا چندین حدرق

شوم، مث  بقیۀ مردها بیایدگ و از مدن معدذر  حا  کنگ و ایر از او ناراحز می خو 
خدواهم از او جدگا هگ  دیگر تحم  زنگیی کندار چندین مدردی را ندگارم و مدیبخوا
   2«شوم 

                                                                           . حل مشکالت، درون خانه                        8
نده اسدز  های ملم در آغاز زنگیی، ح  مسائ  توسط زوجدین، درخا یکی از ملار 

آیگ د هر چنگ کوچف د نبایدگ بیدرون از خدانواده  مشکالتی که بین همسران ریش می
تان باقی بگذاریگ  بده قدو   چیز را در چاردیواری خانهتسری ریگا کنگ  سعی کنیگ همه

ترها، همۀ مشکال  را زیر در  رنلان کنیگ تا به بیرون از خانه درز نکنگ؛ زیرا  قگیمی
تدر بده هر کسی، به موضوع آیاهی دارندگ و اکثدر مسدائ ، بدیشزن و شوهر بلتر از 

های زوجین اسز  از سویی اطرادیان ممکدن اسدز از نگداه و  سالیق و لرق  تفاو 
تجربۀ خودشان یا مثاًل از سر محبز به درزندگ، ریشدنلادی ارائده دهندگ کده مناسدب 

مان دردد   ا اطرادیانیردیم تا ب ییرد، دنبا  بلانۀ کوچکی می مان مینیسز  یاهی تا د 
های  مان را کم کنیم؛ اما همین دردد  زدن، کمی از بار روانی مشکال کنیم و با حرق

مدان، بدگون هدیچ غدرض هدای ساده و خودمانی یا یله و شکایاتی که در میان حرق
هددا و  کنیم، موجددب بدده هددم خددوردن آرامددش و ایجدداد دلخوری خااددی بیددان مددی
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ایم کده  بسدیار دیدگه و شدنیگه  دکر  را نکرده بدودیم شود که ااالً  هایی می ناراحتی
های مشدترکی تدا مدرز طدالق ردیش ردتده و چده  ، چه زنگیی ها للز همین دردد  به

های چنگساله، یداه  اختالدا  لمیق خانوادیی و دامیلی ریش آمگه که کگور  و کینه
ین خودمدان بد»حتی آنان را به خون هم تشنه کرده اسز  با یفتن همین چنگ لبار : 

و    « ا  چده رنلدان از خدگا رنلدان نیسدز، از بندگه»، «شما که غریبه نیستیگ»، «بمانگ
خدواهیم و ادحبتش  کنیم اجازه داریم دربار  هر کس و هر چیزی که می احسام می

آیگ، حرق بزنیم  در همین راستا، یاهی ممکن اسز رازهدایی از دیگدران را  ریش می
شود و تبعا  آن هریز قاب  بخشش نیسز  اوانی میدا  کنیم که بالث مشکال  در

توان نتیجۀ ادشای راز دیگری را جبران کرد؛ برای مثدا  هدیچ یدف از زوجدین  و نمی
بسا محبز ادراطی اما از سر دلسدوزی   نبایگ شکایز همسر  را نزد خانواده ببرد؛ چه

داسدتان  ها، ممکن اسز مشکال  جگیگی را به وجود آورد  وقتی حرددی از خانواده
المث  یدف کدالغ  زنگیی، بیرون از خانده تسدری ریدگا کندگ، مصدگاق همدان ضدرب

یردد مرد به زن یا زن به مرد بگبین شدگه، ردتدار او را  که بالث می  شود کالغ می چل 
حم  بر خبرچینی کنگ و از او سلب التماد نمایگ  بلتدر اسدز در ابتدگا، سدعی کنیدگ 

 و همسرتان ح  کنیگ   مشکال  به وجود آمگه را میان خود

 . پرهیز از خودخواهی و تکبر9
های دراوانی دربار  تکبر و خودمحوری وارد شدگه اسدز  در متون اسالمی، نکوهش

شدود، تکبدر اولین و بگترین افز رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقز مشاهگه می
ْر »ن آمگه اسز: کننگ  در قرآیاد می« اسام الکفر»و « امل الفساد»اسز که آن را  َو الُتَصعِّ

ورٍ  ُِ ََ تاٍ   ِْ ي األْرِض َمَرحَا إنَّ اللَه الُیِحبُّ ُکلَّ ُم َِ اِس َو الَتْمِش  َک ِللنَّ التنایی از مردم با بی 1؛َخدَّ
روی مگردان و مررورانه بر زمین راه مرو که خگاونگ هیچ متکبلر مرروری را دوسدز 

 «نگارد 
َجاِ  »درمودنگ:  همچنین رسو  یرامی تي   ِمْن  َخْيُر الرِّ دِذيَن  ُامَّ َو  أْهلديِهْ   َعَلدى  تَيَتَطداَوُلوَن   الَّ

ون انگ که دربار  خدانواد  خدود خشدونز و تکبدر بلترین مردان امز من کسانی 2 ؛َيِسنُّ
 «دارنگ ورزنگ و بر آنان رحمز و نواز  دارنگ و آزار و ستم روا نمینمی

                                                           

  ۲1  لقمان: 1
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ترین لوام  اختالدا  خانوادیی اسز  کسدانی اهی، از جمله ملمخودبینی و خودخو
شدمارنگ و بینندگ و بدزرگ مدیهای خدود را مدیکه به این بیماری مبتال باشنگ، خوبی

یاهی مرد در محیط خانواده با تکیه بر برتدری جسدمی  بیننگ های خویش را نمیبگی
جدا، های بینتظارا  و توق ییرد و با او موقعیز خود، ردتاری غرورآمیز در ریش می

کنگ  یاهی زن نیز با توجه به تحصیال ، ثرو ، شدر  یدا زنگیی را دچار آشوب می
ورزد و ردتاری خودرسدنگانه و از موقعیز خانوادیی برتر خود، بر شوهر  غرور می

ییرد  ریشۀ این ردتار هم، همان نفدوذ شدی ان بدا ادفز روی تکبر با او در ریش می
اوسز  در هر اور  روابط زناشویی سالم و اسالمی، به هدیچ وجده غرور در روح 

تواندگ زمیندۀ شکسدز  در دضای حاکمیز شی ان ممکن نخواهگ بود  خودخواهی می
 1های زنگیی شود  راب ۀ مشترک باشگ و بالث تزلز  رایه

زن جوانی با مراجعه به دادیاه خانواده، درخواسز طدالق داد و دربدار  للدز آن بده 
 قاضی یفز: 

شوهرم مرد خودخواهی اسز و دوسز دارد در زندگیی همیشده حدرق، حدرِق او 
شود به حرق من یو  کنگ و اهمیتدی بده نظریدا  مدن وقز حاضر نمیباشگ  هیچ

ودن داشتم و هریز شوهرم جدوری ببگهگ  همیشه در زنگیی مشترک، احسام اضاده
ردتار نکرد که من بگانم حقی در این زنگیی دارم  او همیشه بالث ناراحتی من شدگه 

   2اسز 
 مرد جوانی هم با مراجعه به دادیاه خانواده درخواسز طالق داد و به قاضی یفز: 

و کندگ و ردتدار خدوبی دارد  اکه به من احتیداج دارد، محبدز مدیهمسرم تنلا زمانی 
شدوم  او همیشده بدگاخالقی کنگ که مدن از دسدتش خسدته مدیقگر بگردتاری می آن
ا وقتی بخواهگ من کاری برایش انجام دهم یا چیزی احتیداج داشدته باشدگ،  می کنگ؛ امل

یدویم رزد و هرچه میام را میدهگ؛ غذای مورد لالقهبلترین کارها را برایم انجام می
ام و حتدی وقتدی بده مدن محبدز ایش خسته شدگهکنگ  دیگر از این ردتارهلم  می

بیدنم ردتدار همسدرم بدا مدن خدوب شدگه، شوم  هربار که میکنگ، از او دلزده می می
دلمم که حتماً کاری با من دارد  هرچه سعی کردم بدا ایدن اخالقدش کندار بیدایم،  می

 3نتوانستم تحم  کنم و برای همین، تصمیم به جگایی از این زن خودخواه یردتم 
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