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 به رنگ آسمان ۲

 فصل اول

 نيازهاي فردي

 خصوصيات خانوادة قرآني

 

 نيازهاي فردي

يابند و معموالً انسانهايي از موفقيت انسانها از كودكي در كانون خانواده رشد مي . اهميت و جايگاه خانواده بر هيچ كس پوشيده نيست

در دنياي غرب كه نظام خانواده جايگاه اصلي خود را از دست . بيشتري برخوردارند كه كانون خانواده آنها گرمتر و محكمتر بوده است

 .داده است مشكالت گوناگوني پديد آمده كه حتي برخي از نويسندگان غربي هم بدان اعتراف دارند

 :اين نيازها به طور كلي عبارت است از . ياجات و نيازهايي دارد كه بسياري از آن بايد در كانون خانواده تأمين شودهر انساني احت

 نيازهاي فيزيكي و جسمي: الف

اين دسته از نيازها شامل نياز به غذا، لباس و حتي روابط جنسي ميان همسران است، هرچند نياز به روابط جنسي را مي توان در دايرة 

با اين حال از نيازهاي فيزيكي و جسمي است كه در مرحلة اول بروزمي كند و نسبت به ساير نيازها خود را . نيازهاي رواني نيز جاي داد

 .بيشتر مي نماياند و به همين ميزان نيز توجه و اهميت بيشتري را مي طلبد

 نيازهاي امنيتي: ب

امنيت و . آرامش و امنيت باشد و حتي براي زندگي و آيندة آن هراسي به دل راه ندهدهر انساني به طور طبيعي دوستداران است كه در 

هر يك از اعضاي خانواده بايد در حد توان خود اين فضا را . آرامش نيازي است كه بخش عمده اي از آن بايد در خانواده تأمين شود

 .براي ديگران ايجاد كند

 نيازهاي عاطفي: ج

زهاي فيزيكي و جسمي و نيز نيازهاي امنيتي فرد  كه آرامش را به وي ارزاني مي دارد، نياز ديگري جلوه مي كند پس از برآورده شدن نيا

نياز به محبت در وجود همة افراد بشر چه خردسال و چه بزرگسال وجود دارد و تنها در . مي گيرد كه ذيل نيازهاي عاطفي فرد جاي

اولين و . مي كند و در بزرگساالن به گونه اي ديگر ه طوري كه در كودكان به گونه اي بروزنحوة تجلي آن است كه متفاوت مي نمايد، ب

 .مهمترين جايگاه تأمين عواطف خانواده است
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 به رنگ آسمان ۳

 نيازهاي شخصيتي: د

هركسي دوست دارد شخصيت و . نيازهاي شخصيتي ناظر به نيازهايي است كه توجه به آن احترام و عزت نفس  آدمي را پاس مي نهد 

شكل گيري پايه اوليه اين . احساس ذلت شايد از هر رنجي بدتر باشد. حترام او حفظ شود و با حرمت و بزرگواري با او برخورد گرددا

 .امر نيز به خانواده باز مي گردد

 نياز به رشد و كمال: ه

مردان و زنان مايلند كه افراد محترم و . داردازنظر فطري همة انسانها خواهان مسير رشد و كمال اند نياز به كمال چندان به جنسيت ربطي ن

مشكالت فكري و اقتصادي و اجتماعي شان حل شود و به ويژه در مسائل اخالقي و معنوي ارتقاء يابند مسأله . توانمند و مؤثري باشند

 .هويت و هدف از زندگي را سامان دهند

 نياز به معنويات: و

مهمترين و باالترين نياز هر فرد نياز به . مي شود انسانها وجود دارد كه گاه از آن غفلتگذشته از پنج نياز فوق نياز ديگري در همة 

نياز به ارتباط با خداي سبحان در وجود هر فردي سرشته شده است و باعث جلوگيري از . معنويات و رشد و رشد در اين زمينه است

 .مي گيرد اد خدا آرامبسياري از اضطرابها و نگرانيها مي شود؛ زيرا دلها با نام و ي

»نُّ القُلُوبئكرِ اهللاِ تَطماَال بِذ« 

 .آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مي يابد

 

 خصوصيات خانوادة قرآني

 آقايان به طور معمول. خانواده اي سالم براي آن كه بتواند تمامي نيازهاي افراد خود را برآورده سازد، بايد ويژگيهاي ممتازي داشته باشد

براي خانمها هم بايد شرايط مهيا شود كه اين احساس رشد و . پيشرفت خود را در تحوالت اجتماعي و كاميابيهاي اقتصادي مي بينند

البته در دستورات ديني نكاتي مطرح شده است تا آقايان بر اساس آن زمينة رشد را به طور مستقيم . پيشرفت در آنها نيز به وجود آيد

با وجود اين زمينة . بخشي از احساس رشد در بانوان از طريق مادري و تربيت فرزندان حاصل مي گردد. اهم كنندبراي همسرانشان فر

 .رشد در ابعاد ديگر نيز بايد فراهم گردد

 :قرآن كريم خانوادة قرآني را چنين معرفي مي كند

 »يها و جعلَ بينَكُم موده و رحمه أنَّ في ذلك لَايات لقَومٍ يتَفَكَّرونَو من آياته أن خَلَقَ لَكُم من أنفُسكُم اَزواجاً لتَسكُنُوا إِلَ«
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آري در اين . خودتان همسراني براي شما آفريده تا بدانها آرام گيريد، و ميانتان دوستي و رحمت نهاد] نوع[و از نشانه هاي او اين كه از 

 .نه هايي استبراي مردمي كه مي انديشند قطعاً نشا] نعمت[

اگرچه اين آيه به طور مستقيم به خانواده نمي پردازد و بحث اصلي اش ازدواج و كاركرد آن است، اما با توجه به اينكه ازدواج پايه 

 .تشكيل خانواده است، در اين باره هم مي توان چندين نكته را از آن دريافت

 »زواجًاو منَ آياته أن خَلَقَ لَكُم من أنفُسكُم اَ«: الف

بنابراين هر . اين بخش از آيه بيان مي دارد كه همسران شما از جنس خودتانند، براي انسان همسري از جنس فرشتگان آفريده نشده است

 .فرد بايد به همسرش به چشم يك انسان همانند خودش بنگرد و كرامت او را محترم بشمارد

 لتَسكُنُوال إِلَيها: ب

بي شك در خانه اي كه محل آرامش براي . خانه و خانواده بايد محل سكون و آرامش باشد نه  محل فرسايشبر پاية اين بخش از آيه 

 .افراد خانواده نيست مشكالت رخ مي نمايد و بر همة اعضاي خانواده است كه براي برطرف شدن آن تالش كنند

ديد خانه به محلي امن و سرشار از آسايش و آرمش تبديل اگر همة اعضاي خانواده به وظايف الهي و اخالقي خود عمل كنند، بدون تر

ارمغان خجستة اين آسايش، آرامش بخشيدن به افراد خانواده است كه چه بسا در بيرون مشكالتي دارند اما در خانه و در ميان . مي گردد

ه فرداي جامعه انرژيهاي جديدي را كسب مي در پرتو خانواده اي آرام است كه افراد براي ورود ب. جمع خانواده آن را از خاطر مي برند

 .كنند
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 به رنگ آسمان ۵

 فصل دوم

 مسؤوليت پذيري در خانواده

 ويژگيهاي يك مسؤول

 مسؤوليتهاي آقايان

 مسؤوليتهاي بانوان

 مسؤوليتهاي فرزندان

 

 مسؤوليت پذيري در خانواده

در خانواده هم احساس مسؤوليت . را سامان مي بخشدهمچنان كه در جامعه اي بزرگ مسؤوليتها كارساز است و انجام درست آن جامعه 

. به سوي فالح و رستگاري رهنمون مي گردد. و انجام درست و به موقع آن خانواده را كه جامعه اي كوچك و مقدس به شمار مي رود

فه و جايگاه فرد مسؤول براي رسيدن به اين مهم در آغاز بايد جايگاه افراد مشخص شود؛ چون مسؤوليت زماني معنا مي يابد كه وظي

دوم اين كه بايد مسؤوليتها . همان طور كه هيچ فردي بدون وظيفه نيست، هيچ يكي از افراد هم همة وظايف را ندارند. مشخص شده باشد

 .تقسيم شود

در گام بندي به . مي كند هنگامي كه مسؤوليتها بنابر جايگاه فرد معنا پيدا    . در خانواده بايد در گام اول جايگاه مرد و زن مشخص شود

 .تقسيم مسؤوليتها پرداخته مي شود

بايد توجه داشته باشيم كه تقسيم . قرآن كريم همان طور كه براي مرد مسؤوليتهايي را بيان مي كند براي بانوان هم به وظايفي اشاره مي كند

 .نديهاست كه هر مسؤوليتي مشخص مي گرددمسؤوليتها به معناي تعيين ارزشمندي و كرامت افراد نيست، بلكه بر اساس توانم

اين نكته را در سورة يوسف هنگامي كه آن حضرت مي خواهد . مهمترين نكته در مسألة مسؤوليت و مسؤوليت پذيري امانتداري است

 »إِنّي حفيش عليم«: خزانه داري حكومت مصر را قبول كند، مي يابيم

ند، هنگامي است كه دختر حضرت شعيب عليه السالم به پدر پيشنهاد مي كند كه حضرت نمونة ديگري كه قرآن كريم به آن اشاره مي ك

 موسي عليه السالم را براي كار اجير كند؛

 »يا أبت استَاجِره إِنَّ خَيرَ منِ استَأجرت القَوِي اآلمينٌ« 

 .در خور اعتماد است] و هم[ومند هم نير: اي پدر، او را استخدام كن؛ چرا كه بهترين كسي است كه استخدام مي كني
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 .در اين بيان نيز به خوبي مي بينيم توانمندي و قدرت يكي ديگر از نكته هاي شايان توجه در پذيرش مسؤوليت است

احساس مسؤوليت به يك معنا عبارت است از به انجام رساندن تمامي وظايف كه افراد مسؤول به آن نياز دارند، لذا مسؤوليت امري 

 .است و براي تعيين يك مسؤول ويژگيهاي گوناگوني را مي بايست در نظر داشت فراگير

در نظام خانواده نه زن بودن مالك كرامت و برتري است و نه مرد بودن دليلي براي ارزشمندي بيشتر، از نظر قرآن كريم مالك برتري و 

. اشند نزد خداوند محبوبترند و از درجة كرامت بيشتري برخورداراز ميان زن  و مرد هر كدام كه با تقواتر ب. كرامت انساني فقط تقواست

 :قرآن كريم مي فرمايد

 »هللاِ أتقاكُميا اَيها النّاس إِنّا خَلَقناكُم من ذَكَرٍ اَو اُنثي و جعلناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفوا إِن اَكرمكُم عند ا«

در حقيقت ارجمندترين شما . م، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا يكديگر را بشناسيدمردم، ما شمار را از مرد و زني آفريدي

 .»نزد خدا پرهيزگارترين شماست

اگر كسي عمل خوبي انجام دهد،نتيجة عملش رامي بيند و . از ديدگاه قرآن كريم ارزش اعمال انسان به جنسيت وي مربوط نمي شود

در پيشگاه الهي همه يكسانند و به يك ميزان از كرامت انساني بهره مند و كرامت بيشتر زماني به . شد يا مردتفاوتي نمي كند كه زن با

 .دست مي آيد كه فرد در راه تقوا گام بيشتري بردارد و تالش بيشتري كند

 :پروردگار متعال مي فرمايد

 »أنّي ال اُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ اَو اُنثي« 

 .عمل هيچ صاحب عملي از مشا را، از مرد يا زن، تباه نمي كنممن 

مبرهن است كه جامعه چه كوچك و چه بزرگ احتياج به يك مدير و مسؤول دارد و ادارة آن جامعه با دو مدير و دو مسؤول امكان پذير 

چكي و بزرگي  يك نفر در رأس مي هميشه در يك جامعه صرفنظر از كو. نيست؛ چه در آن صورت كارها و امور به سامان نمي رسد

با دقت در امور رايج بشري و باالتر از آن حتي امور الهي، به دست مي آيد كه كالم . ايستد و مسؤوليت انجام امور را بر عهده مي گيرد

اين كه قرآن كريم . ادههمچنين است در نظام خانو. آخر را هميشه يك نفر مي زند و بقية افراد، كار مشاوره و رايزني را انجام مي دهند

براي خانواده مسؤول تعيين مي نمايد؛ نشانة ارزش بخشيدن به كانون خانواده است و گوياي اين نكته كه خانواده در نگاه اين كتاب 

 در اين ميان بايد توجه داشت بحث بر سر اصلح. آسماني حائز اهميت است لذا براي واگذاري مسؤوليت بايد فرد اصلح انتخاب گردد

بودن در ميان زن و مرد است نه پرهيزگارتر بودن؛ به ديگر سخن بايد ديد كدام يك براي پذيرش مسؤوليت خانواده صالحيت بيشتري 

البته نبايد فراموش كرد كه تنها مرجع تعيين صالحيت پروردگار حكيم . دارد و كدام از توانمندي بيشتري براي اين امر برخوردار است

 .است
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جه اين كه پذيرش مسؤوليت نبايد ايجاد نگراني كند، بلكه مسؤوليت امري مقدس است كه اگر فرد مفهوم آن را به خوبي نكتة شايان تو

همة افراد در پيشگاه خداوند مسؤولند و بايد به . دريابد و از آن پاسداري كند، اجر و پاداش بي حساب را از آن خود ساخته است

در حديثي نبوي . ؤوليت بزرگتر و سنگين تر باشد، اجر و پاداش بيشتري به آن تعلق مي گيردوظايف خود عمل كنند و هر چه اين مس

 :آمده است

ه و اَما أنتُم إِني مسؤُولُ عن تَبليغِ الرِّسالَ. يا معاشرَ قُرَاء القُرآنِ اتَّقُوال اهللاَ عزَّوجلَّ فيما حملكُم من كتابِه فَإِنّي مسؤولٌ و إِنَّكُم مسؤُولُونَ «

 »فَتُسألُونَ عما حملكُم من كتابِ اهللاِ و سنَّتي

اي قاريان قرآن، در آنچه از كتاب پروردگار متعال فراگرفته ايد تقواي الهي را پيشه سازيد كه من و شما مسؤوليت من مسؤول تبليغ 

 .فرا گرفته ايد پرسيد، خواهيد شدرسالت خويشم و شمايان از آنچه از كتاب خداوند و آيين و سنتم 

آشكارا مشخص است كه مسؤوليت امري كامالً طرفيني است؛ يعني در يك جامعه عالوه بر رهبران مردم آن ) ص(در باين حضرت رسول 

 .جامعه هم مسؤولند و همه در قبال مسؤوليتي كه دارند پرسيده خواهند شد

د اختيارات كافي داشته باشد تا بتواند به وظايفي كه بر عهده دارد به خوبي عمل كند شايان ذكر است كه مسؤول در حوزة مسؤوليتش باي

هيچ كس حق دخالت در حوزة مسؤوليت ديگري را ندارد و در عين حال بايد به مشاوره، همكاري و همياري ديگران توجه گردد در 

 .ادامه ويژگيهاي مسؤول خانواده بررسي مي شود

 

 هويژگيهاي مسؤول خانواد

 .مسؤول خانواده، مانند هر مدير و مسؤول ديگري صفات و ويژگيهايي دارد

 :اين ويژگيها عبارت است عبارت است از

 وفاي به عهد: الف

هر مديري در هر جايگاه و مقامي بايد نبت به انجام وظايفي كه برعهده دارد، . اولين و مهمترين ويژگي يك مسؤول وفادار بودن اوست

 .توضيح بيشتري در اين زمينه بيان خواهد شد» وفاي به عهد«بحث مربوط به  در. وفادار باشد

 خداترسي: ب

اينان همواره اين بيان . يك مدير هميشه در دل هراسي دارد كه آيا مي تواند مسؤوليت خود را آن گونه كه خدا مي خواهد به انجام برساند

 :قرآني را سرلوحة كار خود قرار مي دهند
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 »ربهم و يخافُونَ سوء الحسابويخشَونَ «

 .و از پروردگارشان مي ترسند و از خستي حساب بيم دارند

 برخورد كريمانه: ج

. از ويژگيهاي يك مدير آن است كه با افراد تحت پوشش اش رفتاري كريمانه داشته باشد و در حد امكان بديها را با نيكي پاسخ دهد

 .شيوه دفع نمايد و از هر گونه خشونت بپرهيزد مشكالت و گاه تخلفات را به بهترين

چنان كه در سياست هم ديكتاتوري، راحت ترين نوع حكومت مي باشد و ديكتاتورها . ساده ترين راه توسل در مديريت به خشونت است

 .به سادگي به اهداف خود دست مي يابند

واند از بروز مشكالت جدي جلوگيري كند قرآن كريم به زيبايي مي گاهي يك مدير انديشمند و با تدبير از سر مهر و با يك لبخند مي ت

 :فرمايد

»يئَهالس نَهسؤُونَ بالحييدرو« 

 .و بدي را با نيكي مي زدايند

 

 مسؤوليتهاي آقايان

. بر تمام زنها نيست البته اين به معناي برتري تمام مردها. قرآن كريم مسؤوليت ادارة زندگي و مديريت آن را به مرد واگذار كرده است

 .برتري حقيقي برتري در تقواست و مسلم است كه هر مدير بايد تقواي الزم را داشته باشد

 قواميت و سرپرستي

 :قرآن كريم مي فرمايد

 »اَلرجالُ قَوامونَ علَي النّساء بِما فَضَّلَ اهللاُ بعضَهم علي بعضٍ و بِما أنفَقُوا من أموالهِم«

 .به دليل آن كه از اموالشان خرج مي كنند] نيز[سرپرست زنانند؛ به دليل آنكه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و مردان 

البته واضح است كه قواميت .قواميت به معناي سرپرستي است به گونه اي كه مرد حافظ تمامي جنبه هاي رشد و تعالي خانواده خود باشد

 .و مرد بايد تا آخر نسبت به آن وفادار باقي بماند. اين مسؤوليتها دربارة همسر و فرزندان است. دنبال داردو مسؤوليتهايي را به 

در تفاسير در ذيل آية فوق، قواميت مردان به قواميت واليان بر رعيت خويش تشبيه شده است؛ يعني همچنان كه واليان نسبت به رعيت 

بنابراين همان طور كه اگر براي رعيت مشكلي پيش آيد، والي . فرزندان خود مسؤوليت دارندخود مسؤولند مردها هم نسبت به همسر و 
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احساس مسؤوليت مي كند مرد هم بايد نسبت به همسرش همين طور باشد و مشكل او را مشكل خود بداند در حوزة مسؤوليتش جديت 

 .به خرج دهد

با اين حال . ن مي دارد كه به طور كلي توانمندي مردان بيشتر از زنان استقرآن كريم علت محول كردن مسؤوليت به مرد را چنين بيا

به : فرمايدلذا در ادامة آيه اين دليل را با كمي ابهام بيان مي دارد و مي-. گاهي بعضي از خانمها از نظر مديريت بر مرد ها برتري دارند

ست و به خاطر آن كه مردان از اموال خود هزينة زندگي را تأمين مي خاطر آن كه خداوند برخي از آنها را بر بعضي ديگر برتري داده ا

 .كنند

خانواده در تعامل با جامعه است و مشكالت اجتماع در خانواده با هم ارتباط دارد و گاهي الزم مي شود براي حفاظت از كيان خانواده، 

 .مرد خود را سپر خانواده سازد

 :بررسي است قواميت مرد در خانواده از سه بعد قابل

 تأمين اقتصاد خانواده

 هدايت خانواده به سوي فالح و رستگاري

 تربيت فرزندان

 .اين مسؤوليت ها را به صورت ريز تر مي توان به صورت زير مورد توجه قرار داد

 تأمين اقتصاد خانواده: الف 

 :قرآن كريم مي فرمايد

»بِما أنف عضٍ ولي بم ععضَههِمبِما فَضَّلَ اهللاُ بن أموالقُّوا م« 

ازدواج براي مرد بدان معناست كه او وظيفة تأمين اقتصاد خانواده را پذيرفته است و از آن جا كه مشغول انجام وظيفه اي مي باشد نبايد 

 .منتي برخانواده اش نهد

خانواده تأمين كند و در گام بعدي  اولين وظيفة يك مرد تالش براي ادارة اقتصاد منزل است به حدي كه رفاهي نسبي و معقول را براي

در حوزة مديريتي مرد در خانواده، اقتصاد  منزل از ابزارهاي كنترل به . توسعة زندگي براي اهل خانواده از وظايف وي به حساب مي آيد

 .شمار مي رود

روايات بسياري از ائمة هدي عليهما . مرد مدير و مسؤول است و بايد به تمام مصالح زن و فرزندانش بينديشد و در راستاي آن تالش كند

 :السالم به اين مسأله اشاره دارد
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 »كُلُّ اَمرَيٍ مسؤُولٌ عما ملَكَت يمينُه و عيالُه«: مي فرمايد) ع(امام علي 

 .هر مردي مسؤول زندگي كنيزان و خانواده اش است

 :فرمود) ص(نيز پيامبر خدا 

 »مل كُل راعٍ عن اهللاَ تَعالي سائاهيتن اَهلِ بلُ عسألُ الرجتّي يح هعاَم ضَي كظَ ذلاَحف ا اَستَرعاه« 

پروردگار متعال از هر آنكس كه مسؤوليتي را عهده دار است سؤال مي كند كه آيا آن را پاس داشته است يا تباه ساخته ؛ حتي از مرد در 

 .خصوص خانواده اش پرسش مي شود

 :ي ديگر مي فرمايدهمچنين آن حضرت در حديث

 »اَلرَّجلُ راعٍ اَهلِ بيته و كُلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رعيته و المرأَه راعيه علي مالِ زوجِها و مسؤُولَه عنه«

زن نيز نسبت به مال شوهرش سرپرست و . مرد مسؤول خانواده اش مي باشد و هر سرپرستي مسؤول افراد تحت سرپرستي اش است

 .مسؤول است

نكتة قابل توجه در مور اقتصادي و هزينة زندگي و به طور كلي در هر امري در نظر گرفتن اعتدال است قرآن كريم در وصف عباد 

 :الرحمان چنين مي فرمايد

 »والّذينَ اذا أنفَقُوا لَم يسرِفُوا  و لَم يفتُرُوا و كانَ بينَ ذلك قَواماً« 

 .مي گيرند نفاق كنند اسراف نمي كنند و بخل نمي ورزند و حد وسط و اعتدال را در پيشو كساني اند كه چون ا

به نظر مي رسد انفاق در اين ايه به معناي هزينة خانواده باشد و منظور آيه آن است كه عبادالرحمان وقتي است به هزينه هاي زندگي مي 

 .مي گيرند اعتدال را در پيشبرند نه اسراف مي كنند و نه بخل مي ورزند بلكه راه 

اين نكته نيز قابل ذكر است كه حتي اگر خانمي ثروتمند باشد، بازهم از نظر قانون الهي، هسمر او موظف است كه وي را از نظر اقتصادي 

 .تأمين كند

 .هدايت خانواده بسوي رستگاري: ب

 :قرآن كريم مي فرمايد

 »قُوا أنفُسكُم و اَهليكُم ناراً«

 .حفظ كنيد] دوزخ[انتان را از آتش خود و كس

 



 

Noorfatemah.org 
 

 به رنگ آسمان ۱۱

مرد موظف است كه زمينة رشد و تعالي را براي همسر و فرزندانش فراهم آورد و لوازم رسيدن به رشد و تكامل را در اختيار ايشان قرار 

دان را در اختيار همسرش قرار دهد؛ براي مثال راه تحصيل علم را براي آنها باز نمايد و يا اين كه وسايل و امكانات الزم براي تربيت فرزن

 .دهد؛ زيرا كودك عمدة شخصيت خود را از مادر مي گيرد و از تربيت مادر است كه شخصيت و شاكلة وجودي فرزندان شكل مي گيرد

 تربيت فرزندان: ج

ان به مادران اختصاص پدر در مقام سرپرست خانواده مسؤول تربيت فرزندان است، اگرچه مديريت اجرا و بيشترين سهم در تربيت فرزند

 .دارد

 :ايشان مي فرمايند. در اين باره بيان ارزشمندي دارند) ص(پيامبر اكرم 

 »حقُّ الولَد علي والده اَن يحسنَ اسمه و اَن يحسنَ اَدبه و اَن يعلَّمه القُرآن«

 .او ادب بياموزد و قرآن را به او تعليم دهدنام نيكو براي او برگزيند، به : فرزند بر گردن پدرش سه حق دارد

 نام نيك: د

تصور عمومي آن است كه اسامي الفاظي . اولين وظيفه اي كه در برابر فرزندان بر گردن پدر مي باشد انتخاب نام نيك و براي آنهاست

الفاظ قرآن هرجا كه باشد معنويتي را به  بيش نيست، اما با كمي دقت روشن مي گردد كه الفاظ الهي نورانيتي به همراه دار؛ براي مثال

لذا همان طوري كه الفاظ الهي . دنبال دارد و چه بسا فرشتگان در اطراف آنها حضور دارند و دست زدن به آنها بدون وضو حرام است

پدر وظيفه دارد . دجايگاه خود را دارد و از آثاري معنوي برخوردار است الفاظ و اسامي نامناسب هم آثاري سوء به دنبال مي آور

 .فرزندش را در جرگة نامداران به خير قرار دهد

 .در فصل مربوط به غيرت بيان مي گردد كه پدر غيور هرگز حاضر نمي شود نام كافر و يا مشرك بر روي فرزندش بنهد

 ادب آموزي: هـ

ابي كه پدر و مادر متدين بايد به فرزندانشان آد. پدر متدين و در كنار او مادر مؤمن در قبال حسن ادب آموزي فرزندانشان مسؤولند

آموزش دهند آداب ديني است و بايد توجه داشت كه منظور از تربيت فقط تعاليم اجتماعي نيست بلكه آداب اجتماعي بخشي از تعاليم 

. ئي نسبت به ديگرانديني به شمار مي رود؛ براي نمونه حسن رفتار با مردم از قبيل صداقت، حفظ حرمت، و خويشتن داري از بدگو

كسي حق بدگويي از افراد ديگر را ندارد؛ دروغ امري است نكوهيده كه مذموم بودن آن بر كسي پوشيده . بخشي از آداب تربيت بدني است

 :مي فرمايند) ع(در نامة خود به امام مجتبي ) ع(حضرت علي . نيست

 »...ها من شَي ء قَبلَته فَبادرتُك بِاالَدبِ قَبلَ أن يقسوا قَلبك ويشتَغلُ لُبكانَّما قَلب الحدث كَاالَرضِ الخاليه مااُلقي في«

قلب نوجوان مانند زمين خالي است كه هر چه در آن كشت شود مي پذيرد ، پس نسبت به ادب تو اقدام كردم قبل از آن كه قلب تو را 

 ... .خدا مشغول شودقساوت و سنگدلي فرا گيرد و دل تو به ياد غير
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به راستي چه مسؤوليت سنگيين بر دوش پدران است و بايد معارف صحيح را به فرزندان خود بياموزند قبل از آن كه ذهن آنها از افكار 

 .باطل تغذيه شود

 تعليم قرآن: و

ضامن سعادت دنيا و آخرت هر فرد آموختن قرآن و عمل به دستورات ديني آن . پدر متدين موظف است به فرزندان خود قرآن بياموزد

خواهد بود و چون پدر مسؤول فراهم ساختن زمينة به سعادت رسيدن فرزندان است موظف است به فرزندش دستورات حيات بخش و 

 .سعادت آفرين قرآن را بياموزد

كر شده است و اين اهميت تعليم در صفحات پيشين گذشت، ادب آموزي و تعليم قرآن به طور مستقل ذ) ص(در روايتي كه از رسول اكرم 

 .قرآن به فرزندان را مي رساند

 :آن حضرت در روايت ديگري به نقش مهم پدر در امر تربيت اشاره مي كنند هرچند محتواي حديث دربارة فرزند دختر است

ها منَ النعمه الّتي اَسبغَ اهللاُ علَيه كانَت لَه ميمنَه و ميسرَه منَ النارِ الي من كانَ لَه فادبها و اَحسنَ اَدبها و غَداها فَاَحسنَغذاءها و اَسبغَ علَي« 

نَهالج .« 

كسي كه فرزند دختري داشته باشد و او را ادب كند و خوب به او ادب بياموزد و تا حدي كه مي تواند زندگي و امكانات زندگي را براي 

يي كه خدا به او داده است براي فرزندش دريغ نكند، او براي پدر از چپ و راست حفاظ و سپري در برابر آتش او فراهم آورد و از نعمتها

 .خواهد بود تا پدر به بهشت گام نهد

 

 طرح يك سؤال

از  ديده مي شود برخي از مردان از حدود خود تجاوز مي كنند و گاهي. طرح يك سؤال و پاسخ به آن در اين مجال ضروري مي نمايد

وجود مسؤول : در اين صورت چرا باز هم يك مرد بايد قَوام باشد؟ در پاسخ گفت. مسؤوليتها و اختياراتي كه دارند سوء استفاده مي كنند

هيچ جامعه . در هر جامعه حتي خانواده امري اجتناب ناپذير است و مسألة قواميت در گام اول به معناي سپرستي و مسؤوليت مي باشد

 :ميفرمايد) ع(حضرت علي . حتي جامعه اي با مسؤول بدبهتر از جامعه اي بدون مسؤول است. اند بدون مسؤول باشداي نمي تو

 »البد للناسِ من أميرِ بِر أوفاجِرٍ«

 .مردم جامعه چاره اي ندارند جز اين كه اميري داشته باشند، چه نيكوكار و چه خودكامه

آن چه مهم است اين كه يك مسؤول بايد نسبت به حوزة . ن را به سوي هرج و مرج مي كشاندنبودن مسؤول جامه را برهم مي ريزد و آ

 .مسؤوليتش در پيشگاه الهي پاسخگو باشد
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نمي توان گفت چون عده اي از مسؤوالن جامعه خطا مي كنند، نبايد مسؤوليتي در جامعه وجود داشته بشاد؛ زيرا در آن صورت جامعه 

انواده نيز چنين است، مرد مسؤول است و در قبال اين مسؤوليت وظايفي دارد و در مقابل خانمها هم وظيفه در خ. اي هم نخواهد بود

 .اين امري قانوني است. دارند كه از اين مسؤوليت پاسداري كنند و آن را بپذيرند

براي مثال (به خوبي انجام نمي دهند  درست است كه عده اي از مردان در انجام برخي از وظايف خود كوتاهي مي كنند و يا گاهي آن را

در دادن نفقه كوتاهي مي كنند و يا از قواميت خود سوء استفاده مي كنند و چنين مي پندارند كه قوام بودن صرفاً به معناي خشونت است و 

همة جهات نيازهاي همسر و  اين گروه از آقايان بايد بدانند كه قوام موظف است همة امور را رعايت و اداره نمايد و در!) امر و نهي

 .فرزندانش را در حد توان تأمين كند

آنان بايد بدانند كه در پيشگاه خداوند مؤاخذه مي شوند و اين امر مختص مردان نيست و همة انسانها نسبت به انجام مسؤوليتهايي كه بر 

 .عهده دارند و نحوة انجام و وظايفشان بازخواست خواهند شد

 

 مسؤوليتهاي بانوان

در سازمان اداري سرپرست و مدير، مسؤول سياست گذاري است و در جايگاه بعدي معاون او قرار دارد و در حقيقت با كمك هم كار را 

اگر چه . در خانواده نيز پدر در جايگاه مديريت و سرپرستي قرار دارد و مادر مسؤول ساماندهي و اجراست. به سامان مي رسانند

رست خانواده بسيار سنگين است در كنار او مادر نيز عهده دار اجراست و به طور معمول مجريان سهم بيشتري مسؤوليت پدر در مقام سرپ

 .در به ثمر رساندن سياستها دارند

 قانت بودن: الف

 حافظ بودن: ب

 تنظيم امور منزل: ج

 تربيت فرزندان: د

 :قرآن كريم مي فرمايد

»تاتقان حاتفَالّصال« 

 .ع همسرانشانندپس زنان صالحه مطي

آنان مسؤولند . همان گونه كه رئيس و مدير يك اداره مسؤول است، كساني كه تحت مسؤوليت اويند نيز به نوع ديگري مسؤول مي باشند

 .اين نظام قانوني را حفظ كنند و از فرامين مدير در حوزة مسؤوليتش تبعيت نمايند
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ن مرد قانت بودن زن است؛ يعني اگر مردها مسؤولند بر زنان نيكوكار و صالح بايد تعبير قرآني فوق بيانگر آن است كه نتيجة قوام بود

 !يك زن نمي تواند بگويد چون متقي ترم و كرامت بيشتري دارم از شوهر اطاعت نمي كنم. مطيع باشند

وظايف معلوم و مشخص همسري ذكر اين نكته الزم است كه اطاعت مطلق فقط از آن خداست ومنظور از اطاعت زن، اطاعت در حوزه 

 .است

 :فرمود) ص(حضرت رسول 

»لٌ بجر في نَ,ما اٌفاد تَحفَظُه رَها وإِذا أم هتُطيع لَيها وذا نَظَرَ اا رُّهمالٍ تَسج دينٍ و ذات نِ امرَاَهااليمانِ خَيراً م نهادع ذا غابا همال ها وفس« 

خيري بهره نبرده است به اندازه همسري كه ديندار و زيبا باشد ، آن گونه كه چون به او نگاه كند شاد شود و هيچ مردي بعد از ايمان از 

 .وقتي به او امر مي كند، اطاعت كند و از خود و مال شوهرش در غياب او محافظت كند

احكام الهي مطابق با فطرت است . يع شوهر باشنددر سامان دادن امور خانواده زناني مي توانند كه شوهر را همراه خود سازند كه خود مط

البته به شرط اين كه مرد گرفتار . در فطرت زن اطاعت از شوهر وجود دارد. و حكمي را خداوند كرده است با فطرت انسان مطابقت دارد

در طرف مقابل مرد . ناراضي اند چه بسيار ديده مي شود كه بانوان از مردهايي كه هيچ احساس مسؤوليتي نمي كند. افراط و تفريط نگردد

بسياري از اوقات وقتي مرد احساس كند كه همسرش . هم به طور فطري خوي اطاعت كردن ندارد مگر زماني كه همسرش را مطيع ببيند

 مطيع اوست او هم در امور تابع همسرش خواهد بود ولي اگر زن مقابل شوهرش بايستد و موضع بگيرد اعتماد شوهر نسبت به نظام

 .زندگي از بين مي رود و در اين صورت ديگر نمي توان زندگي موفق و شيريني را براي مرد و زن پيش بيني كرد

زناني كه در مقابل همسرانشان حالت مردانگي و صالت مي گيرند در زندگي موفق نيستند؛ چرا كه چنين رفتاري با نظام خلقت مغايرت 

مرؤوس . شيد و بندگي كنيد، روح بندگي را در ما سرشته است و ما از بندگي خدا لذت مي بريماگر خدا مي فرمايد كه بندة خدا با. دارد

در فطرت زن نيز از اطعات شوهر امري هموار است و طبيعي است كه . از اطاعت رئيس ناخشنود نيست مگر اين كه رئيس بد عمل كند

 :ه خداوند تعالي مي فرمايداطاعت يك طرف اطاعت مقابل را نيز همراه خواهد داشت تا آنجا ك

 »أَنَا مطيع لمن أطاعني«

 .من مطيع آن كسي ام كه از من اطاعت كند

 حافظ بودن: ب

زن در غياب همسرش بايد نسبت به زندگي خود مسؤوليت شناس و به عبارت . دومين مسؤوليت بانوي خانواده آن است كه حافظ باشد

 .خواسته است پاسداري كندديگر وفادار باشد و از آنچه خدا از او 

 »حافظات للغَيبِ بِما حفظَ اَهللاُ«: قرآن كريم مي فرمايد
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 .را حفظ مي كنند] شوهران خود[حفظ كرده اسرار ] براي آنان[به پاس آنه خدا ] همسران[

 .ننددر احاديث آمده است كه چنين زناني در وهلة اول از خود محافظت كنند و سپس پاسدار اموال شوهرانشا

زن ناموس مرد است و بايد از اين ناموس پاسداري شود و پاسدار واقعي اين ناموس كسي جز . در گام اول زن بايد محافظ خودش باشد

چه بسا مردان به مسافرتهاي طوالني مي روند و بايد خاطر او آسوده باشد و اين امر را زن با رفتار خودش مي . خود زن نمي تواند باشد

در گام دوم زن بايد نسبت به اموال همسرش و غياب او حساس باشد و از آن پاسداري كند؛ چرا كه مدير منزل است و . سازدتواند محقق 

 .تنظيم امور داخلي خانه بر عهدة اوست و يك مدير بايد از حوزة مسؤوليتش پاسداري و حفاظت كند

 تنظيم امور منزل: ج 

يك مسؤول در حوزة مسؤوليت خود بايد اختيارات . ه دارد و مسؤول تنظيم امور خانه استكدبانوي خانه مديريت داخلي منزل را برعهد

در اين بين مردان فقط شأن مشاور را دارند، همان طوري كه در حوزة . كافي داشته باشد تا بتواند وظايفش را به نحو احسن انجام دهد

 .قواميت مرد خانم فقط شأن مشاور مي تواند داشته باشد

مرداني كه در جزئيات امور داخلي منزل دخالت مي كنند، نظام خانواده را مختل مي سازند و نمي توانند از نظر روحي و رواني رضايت 

در برخي خانواده ها ديده مي شود كه مردان حتي در امور جزئي مثالً در نوع چينش منزل هم دخالت مي . خاطر همسر را فراهم نمايند

با وجود اين نبايد فراموش كرد كه همكاري و كمك مرد در امور . خود موجب ايجاد اختالل در زندگي خانوادگي است كنند كه اين مسأله

 .منزل امري پسنديده است و اجر و پاداش بااليي دارد

 تربيت فرزندان: د

لد هر فرزند عضو جديدي به كانون با تو. مادر و پدر در مقام مديرخانه و خانواده نسبت به تربيت فرزندانشان مسؤوليت جدي دارند

 .خانواده اضافه مي گردد و در حقيقت دنياي جديدي فراروي خانواده گشوده مي شود

 .مرد و زن با فرزند دار شدن مسؤوليت سعادت بخشي يك انسان را پذيرفته اند و  عمدة اين مسؤوليت برعهدة مادر است

 :فرمود) ص(پيامبر اكرم 

 »ام االُمهاتاَلجنَّه تَخت أقد« 

 .بهشت زيرپاي مادران است

 :از اين روايت دو گونه برداشت مي شود

 .بهشت زير پاي مادران است به اين معنا كه اي مردم شما با خدمت كردن به مادرتان مي توانيد وارد بهشت شويد.الف

 .گرو تربيت مادر است بهشتي شدن فرزند به دست مادر اوست به اين معنا كه فالح و رستگاري فرزندان در.ب



 

Noorfatemah.org 
 

 به رنگ آسمان ۱۶

اما در سنين باالتر به ويژه پسرها در نوع رفتارهاي . فرزندان بخصوص در سنين پايين مباني فكري و شاكلة رفتاري را از مادر ميآموزند

مادر مي  فرزندان بسياري از آداب تربيتي و رفتارهاي اولية اجتماعي مثل حسن خلق و رفتار را از. اجتماعي از پدر الگو مي پذيرند

 .آموزند

والدين از آن جا در تربيت فرزندان مسؤولند بايد از اين روش تربيت ديني و از اين مسير . تربيت ديني روندي روشن و واضح دارد

ة اما اگر زمين. در اين صورت هرچه فرزندان در راه الهي گام نهند، والدين هم در اعمال ايشان سهيم خواهند بود. مستقيم تبعيت نمايند

 رشد و تعالي ديني را براي فرزندان فراهم كردند و آنها باز هم به سمت گناه و باطل رفتند ، والدين مسؤول گناه آنها نيستند و به خاطر

فرزندان عقاب نخواهند شد، مگر اين كه پدر و مادر زمينة گناه را براي آنان فراهم كرده باشند كه در اين صورت هرچه آن فرزند مرتكب 

 .شود، والدين نيز بدان عقاب خواهند شدگناه 

لقمان كه حكمت الهي به او ارزاني شده است در تعليم فرزندش ده . قرآن كريم مسير تربيت ديني را از زبان لقمان حكيم بازگو مي كند

 :اين ده محور عبارت است از. محور تربيت ديني را مدنظر قرار مي دهد

 »شرِك بِاهللاِالت« : ـ حسن ارتباط با خداي رحمان1

 »ووصينَا االنسانَ بِوالديه« : ـ احترام به والدين 2

 »إِن تَك مثقاَ حبه من خَردلٍ فَتَكُن في صخرَه أو في السموات أو في األرضِ يأت بِها اهللا« : ـ معاد3

 »أقم الصاله«: ـ نماز4

 »معروف و انه عنِ المنكَرِو أمر بِال«: ـ امر به معروف و نهي از منكر5

 »و اصبِر علَي ما أصابك« : صبر و پايداري  -6

 »والتُصغَّر خَدك للناسِ«: ـ مردمداري 7

 »والتَمشِ في االَرضِ مرَحاً«: ـ تواضع و فروتني 8

 »واقصد في مشيك«: ـ ميانه روي  9

 »وتكواغضُض من ص« : ـ آهسته و آرام سخن گفتن 10

ناميد در اين مجموعه كه قرآن كريم از زبان يك حكيم الهي بازگو » سياست ديني «موارد فوق ده منشور تربيتي است كه مي توان آن را 

تربيت ديني از آشنايي با خداي رحمان و توجه به او و ترك معصيت در پيشگاه . مي كند سير تربيتي ديني براي نوجوان روشن مي گردد

مي گردد و سپس موارد بعدي يك به يك مورد توجه قرار مي  گيرد در مرحله اجرايي اولين آموزش در مر نماز است و در او آغاز 

 .ارتباط با مردم فروتني و تواضع پايه رفتار ديني است
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 چگونگي حضور درجامعه

 ل بانوان با جامعه چگونه باشد؟نحوه تعام: طرح يك سؤال و پاسخ به آن در اين مجال ضروري به نظر مي رسد و آن اين كه

اين بدان معنا نيست كه آنان به . نحوة برنامه ريزيهاي اجتماعي بايد به گونه اي باشد كه بانوان مسؤوليت خانه را رها نكنند: بايد گفت

پذيرفتني نيست كه انجام . دجامعه نيايند بلكه حضور آنها بايد به گونه اي باشد كه بر مسؤوليت اصلي آنها در خانواده خدشه اي وارد نكن

كارهاي منزل به  ضعف پيش رود و در مقابل بانوان بيش از حد نياز در جامعه حضور داشته باشند؛ زيرا مسؤوليت منزل مسؤوليتي جدي 

رواني و تأمين امنيت . است و مادر است كه در تربيت فرزندان و برآورده ساختن نيازهاي عاطفي فرزندان نقش اساسي را بازي مي كند

از طرف ديگر بار اقتصادي . آرامش، حفظ شخصيت و تأمين نيازهاي عاطفي و احساسي فرزندان از جانب مادر امري حياتي است

 .خانواده بر دوش پدر است و مادر مسؤول تنظيم نحوة مصرف و چگونگي هزينه كردن براي تربيت فرزندان است

ده است و اين عاطفة شديد آن قدر تأثير گذار است كه تمام زحمات فرزند را براي خداوند بانوان را موجوداتي عاطفي و حساس آفري

 .مادر تحمل پذير و بلكه لذت بخش و شيرين مي سازد

اگر در تنظيم امور اجتماعي، جامعه و خانواده به سمتي سوق داده شود كه رابطة ميان مادر و فرزندان كمرنگ گردد تأمين نيازهاي عاطفي 

مشكل مواجه خواهد شد واضح است كه هرگز پرورشگاه، مهد كودك و سازمانهايي از اين قبيل جاي آغوش مادر را نمي فرزندان با 

 .وجود چنين مراكزي به طور كلي نفي نمي گردد اما وجود اين قبيل مراكز بار مسؤوليت مادر نخواهد كاست. گيرد

وان به هيچ دليلي نمي توانستند از منزل بيرون بيايند و گاهي هم دچار تفريطي زماني بان. جامعه با نوعي افراط و تفريطها رو به رو است

البته آسيبهايي كه در اين افراط و تفريطها متوجه خانواده مي گردد، با هم تفاوت . شدند و مسؤوليت اصلي آنان به فراموشي سپرده مي شد

 .دارد

و آنان را روانة جامعه ساخته اند، درصد باالئي از ازدواجها با طالق رو به رو در جوامع غربي كه مسؤوليت خانه را از خانمها سلب كرده 

در چنين خانواده اي فرزندان فضاي الزم را براي رشد نمي . در حقيقت خانواده معنا و جايگاه اصلي خود را از دست داده است. مي گردد

 .يابند

ي كه مرد درخانه بماند و فرزنداري كند، زن بري كسب درآمد وارد جامعه پذيرفتني نخواهد بود كه جاي مسؤوليتها عوض گردد به طور 

راهها و نظامهايي كه . شود و هزينه هاي اقتصادي خانواده تأمين كند؛ چون اين گونه از زندگي با نظام وجودي زن و مرد متفاوت است

حدود وظايف را خداوند رحمان . لذا دوام و بقايي ندارد معموالً بشر براي خود طراحي مي كند يا به سوي افراط است يا به سوي تفريط،

احكام الهي حكيمانه ترين راهكارهاست كه مبتني بر مصالح فردي و . بهتر از هر كسي مي داند و جامع تراز هر مكتبي بيان مي كند

 .لذا بازگشت به سوي احكام الهي بشريت را به سوي رستگاري هدايت خواهد كرد. اجتماعي بشريت است
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چنانكه قرآن كريم پس از بيان احكام حجاب و معدود آن براي بانوان جامعه اسالمي را به بازگشت به سوي احكام خدا دعوت مي كند و 

 :مي فرمايد

 »و تُوبوا إِلَي اهللاِ جميعاً آيه المومنُونَ لَعلَّكُم تُفلحونَ«

 .كنيد، اميد كه رستگار شويدبه درگاه خدا توبه ] از مرد و زن[اي مؤمنان، همگي 

در اين نوع مشاغل در . حضور بانوان در جامعه ضروري است... بايد توجه داشت در بعضي مشاغل همچون پزشكي، معلمي، پرستاري و

به خصوص دو نكته دقت بايد كرد؛ اول محيط جامعه براي حضور ايشان محيطي امن باشد؛ و دوم اين كه نوع ارتباطات در جامعه نبايد 

 .ارتباطات ناسالم تبديل گردد بلكه حضور عفيفانة خانمها ضرورتي است پسنديده

اگر حضور بانوان در جامعه به گونه اي باشد كه حدود الهي رعايت نگردد، جامعه به محيطي تبديل مي شود كه در آن بخش عمدة 

اين گونه نيازها اگر در . ارتباط و نگاه و امثال آن برآورده مي شودتمايالت مردان و بانوان برآورده مي شود؛ چرا كه برخي نيازها در حد 

با حضور جلوه گرانة بانوان در جامعه خانواده معناي اصلي وجودي خود . جامعه برآورده شود جذابيت همسر در خانواده كاهش مي يابد 

ت و اشتياق براي انجام كارهاي منزل پايين مي آيد، پيامد ناميمون اين امر كمرنگ شدن مطلوبيت همسر در خانه اس. را از كف مي دهد

 .همچنان كه تأمين هزنيه هاي اقتصادي منزل بر مرد سنگين مي آيد و اشتياق او براي كار و تالش كم مي گردد

شود كه زيان وقتي مطلوبيت براي هم كاسته شود، روابط عاطفي در منزل سست مي شود و در نتيجه خانواده به نوعي نابساماني گرفتاريم 

 .آن به جامعه برمي گردد

 

 دستورهاي قرآن براي حضور در جامعه

حضور آقايان در جامعه معيار كلي و حضور بانوان در جامعه با . قرآن كريم همانند شؤون زندگي دستوراتي براي حضور در جامعه دارد

 .سه معيار كلي بايد همراه باشد

 معيارهاي حضور آقايان در جامعه: الف

 ».قُل للمؤمنينَ  يغَضٌّوا من اَبصارِهم؛  به مردان مومن بگو كه چشمهايتان را فرو بندند «ـ 

 »و يحفَظُوا فُرُوجهم؛ و پاكدامني ورزند«ـ 

مي  از نگاه قرآن كريم آقايان كنترل چشم و پاكدامني. بر اساس اين آية ارجمند مومنان به دنبال رسيدن به طهارت قلبي و رستگاري اند

 .توانند به رشد و تعالي دست يابند و به طهارت قلبي برسند
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 معيارهاي حضور بانوان در جامعه: ب

 :قرآن كريم معيارهايي را براي حضور بانوان در جامعه ذكر مي كند كه عبارت است از

 ».ندقُل للمؤمنات يغُضُنَ من أبصارِهن ؛  به زنان مؤمن بگو كه چشمهايتان را فرو ببند«ـ 

 »پاكدامني ورزند  3ويحفظنَ فُروجهنَّ؛ « ـ 

 .» و جز زينتهاي آشكار زينتهاي خود را نمايان نكنند 4و ال يبدينَ زينَتَهنَّ إِلّا ما ظَهرَ منها؛ « ـ 

 قرآن دستور ديگري را براي بانوان اضافه. دو دستوري كه براي آقايان آمده، براي بانوان نيز تكرار شده است

مي كند و آن آشكار كردن زينت هاست؛ زيرا نمايان شدن زينت بانوان تأثيرات نامطلوبي در جامه دارد و آن را از پاكي الزم دور مي 

 .لذا بر بانوان مؤمن واجب است كه از اين وظيفه به نحو شايسته پاسداري نمايند و از نمايان نكردن زينتهاي خود بپرهيزند. سازد

 

 معناي زينت چيست؟

بنابراين الزم است بانوان در جامعه آرايش نكنند و يا از . ـ زينت به معناي آن چيزي است كه براي زيبايي بيشتر استفاده مي شود1

 .جواهراتي كه زن را جلوه گر مي سازد استفاده ننمايند

ايان نكنند خداوند بانوان را به گونه اي ـ در تعبيري ديگر زينت به وجود بانوان برمي گردد؛ يعني بانوان زينتهاي وجودي خود را نم2

آفريده است كه براي مثال  موي سر آنان زينت است و جلوة بيشتري به آنها مي بخشد از طرفي اندام آنها هم زينت است و نبايد نمايان 

 :در ادامة آيه به نكتة ظريفي اشاره مي شود. شود

 »إِال ما ظَهرَ منها«

 .دآگاه نمايان مي شودمگر زينتهايي كه ناخو: يعني

 :قرآن كريم در آيات بعدي مي فرمايد

 ؛ » وليضرِبنَّ بِخُمرهنَّ علي جيوبِهِنَّ« 

 .خمارهاي خود را به گريبان محكم كنند

 طبق نص قرآن بانوان بايد در جامعه پوششي براي سر داشته باشند و اين پوشش را. و به معناي سرپوش مي باشد» خمار«جمع » خُمر«

به طوري كه بعد از گردي صورت مابقي در پوشش قرار مي گيرد، در ادامه آيه به محارم و شيوة پوشش . به زير گربيان خود محكم كنند

 .در برابر آنان اشاره مي شود كه رد بحث نحوة پوشش به اين نكته پرداخته خواهد شد
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 به رنگ آسمان ۲۰

 مسؤوليتهاي فرزندان

ست، فرزندان هم در قبال خدماتي كه از خانواده مي گيرندنسبت به والدين در مرحلة اول و از آن رو كه مسؤوليت امري كامالً دوسويه ا

 آنها بايد بدانند كه مسؤوليت امري. در مرحلة دوم نسبت به ساير فرزندان مسؤولند

 .دو سويه است

فرزندان بايد حرمت پدر و مادر را حفظ  اگر. آموزش نحوة سلوك و شيوة رفتار با پدر و مادر در گام اول بر عهدة خود پدر و مادر است

 .كنند، اين مسأله را بايد خود آنها بياموزند

جايگاه پدر و مادر در قرآن و روايات ما كامالً روشن است و ميزان مسؤوليت فرزندان در برابر والدين مطلبي است بسيار مهم، اما بايد 

والدين خواهند بود و در وهلة بعد اين مسؤوليت برعهدة مدرسه و در اولويت توجه شود كه مسؤول آموزش اين مطلب به فرزندان خود 

 .بعد جامعه قرار دارد

در آموزش و فرهنگ سازي در اين زمينه بايد كوشيد به ورطة افراط و تفريط گرفتار نشدند بايد آن گونه باشد كه فقط بحث از والدين و 

لي ناديده گرفته شود و نه چنان كه نظام تربيتي به طور كامل فرزند ساالر گردد و فقط احترام به آنان مطرح گردد و حقوق فرزندان به ك

 .حقوق فرزندان مطرح مي شود

مادر قدم به قدم و در تمامي مراحل بايد احترام پدر را حفظ كند و پدر هم بايد در رفتارش پاسدار حرمت مادر باشد تا فرزندان احترام 

 .به والدين را بياموزد

دان وقتي بزرگتر مي شوند و به سنين نوجواني و جواني مي رسند بايد نسبت به سعادت خانواده حساس باشند و احساس مسؤوليت فرزن

فرزندان بايد خود را در برابر والدين و در مرحلة بعدي نسبت به ساير فرزندان مسؤول بدانند و در اين راه تالش كنند و بدانند كه در .كنند

 .ي و ايجاد مودت و رحمت نقشي مهم دارندگذران امور زندگ

در نظامهاي تربيتي كنوني فرزندان بسيار متوقعند و البته اين نقص مربوط به شيوه هاي آموزشي است و تقصيري را متوجه فرزندان نمي 

. دي رو به رو كرده استكند، شيوه هاي آموزشي يك طرفه نظامي فرزند ساالر را به وجود آورده و كانون خانواده را با اختالالتي ج

اگر برعكس هم باشد نارواست و در هر دو صورت اولين خطر . همچنان كه اگر در تربيت فرزندان حقوق آنها ناديده گرفته شود جفاست

متوجه خود فرزندان خواهد شد بي احترامي فرزندان نسبت به والدين گناهي در پيشگاه خداوند است و گاهي متأسفانه اين نكتة مهم 

 .ناديده گرفته مي شود و پيامد ناخوشايند آن عقوبت الهي است كه حتي در زندگي دنيايي اين فرزند اثر نامطلوب خواهد داشت

. مي كنند حق امر و نهي دارند يروهاي جسماني بيشتري دارند تصوردر خانواده فرزندان پسر وقتي بزرگ مي شوند از آن جا كه توان و ن

آنها بايد بياموزند كه بايد در ايجاد فضاي رشد براي كوچكترها . داوند چنين حقي را براي آنان قائل نشده استاما بايد بياموزند كه خ

 .سهيم گردند، احساس مسؤوليت كنند و نسبت به اين امر وفادار باشند
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ه راه حلهاي عملي براي برطرف تربيت امري طوالني است و نيازمند زمان اما اگر تالشها در جهت برطرف نمودن آسبها باشد، ميتوان ب

 .كردن پرخاشگري فرزندان عصر مروز دست يافت و با جهت دهي رفتارهاي پرخاشگرانة دوران بلوغ در بهبود آن كوشيد

 .وظيفه اي نمي دانند فرزندان پر توقع انتظار دارند تمام خانواده در خدمت آنها باشند و البته خود را هم موظف به انجام هيچ

 .ن مسأله عموميت ندارد بايد آسيب شناسانه به آن نگريست و در صدد يافتن راههاي براي حل آن بوداگرچه اي

. فرزندان بايد بياموزند كه در جامعه اي كوچك به نام خانواده زندگي مي كنند و در يك جامعه هر خدمتي را بتوانند بايد انجام دهند

. مي گيرند، مسؤوليتها و وظايفي متوجه آنان است از ديگران نيستند و در قبال خدماتي كه فرزندان بايد بياموزند آنها تنها گيرندة خدمات

 اگر در آموزشها به اين نكته توجه كافي نشود فرزنداني نامتعادل وارد زندگي كرده ايم و گاه انتظارات نابجاي اين افراد كانون خانوادة

اذن . آموزه هايي بنيادين را در تعادل بخشي به رفتارهاي فرزندان پيش نهاده استقرآن كريم . آيندة آنان را دچار اختالل خواهد كرد

گرفتن به هنگام ورود به اتاق پدر و مادر، احترام در نحوة صدازدن،دعا براي والدين و فرمانبرداري از ايشان به جز در مسأله شرك به 

 .نگ قرآن كريم يافتپروردگار متعال از مواردي است كه مي توان در ميان آيات گرانس

 

 وفاداري و اهميت آن

جايگاه و اهميت وفاداري از نظر هيچ كس پوشيده نيست و همة افراد به گونه اي سرشتين و فطري وفاداري را مي پسندند و به آن اعتقاد 

 .كامل دارند

ؤوليتي بايد اهل وفاداري و عمل به وفاداري و مسؤوليت دو واژه اي است كه با هم تعري پذير مي گردد؛ يعني فرد در قبال هر مس

 .مسؤوليت خود باشد

 .قرآن كريم كساني را خردمند مي شمارد كه اهل وفا باشند و نسبت به پيمانهاي خود پايدار بمانند

 »انَّما يتَذَكَّرُ أولُوا اَلبابِ الَّذينَ  يوفُونَ بِعهداهللاِ و الينقُضُونَ الميثاقَ«

 .»متذكر مي شوند؛ آنان كه به عهد خدا وفا مي كنند و پيمان نمي شكنندبه درستي كه اهل خرد 

در بيان صريح قرآن كريم . همة شرافتهاي انساني در گرو معاهدات و پيمانهايي است كه باه م مي بندند و بسته به ميزان وفاداري آنهاست

 :آمده است

 »أوفوا بِالعهد أنَّ العهد كانَ مسؤُوالً« 

 .يمانهاي خود وفادار باشيد كه شما نسبت به معاهدات خود مسؤوليدنسبت به پ
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در روايات اسالمي نسبت به اين مسأله تاكيد . عهد شكني و به جاي نياوردن پيمان در پيشگاه خداوند جرمي بزرگ به حساب مي آيد

 .فراوان شده است

 :مي فرمايد) ص(پيامبر 

 »دينِ لمن ال عهد لَهال ايمانَ لمن ال آمائه لَه و ال «

 .هر كه امانتدار نباشد ايمان ندارد و هر كه نسبت به پيمانش وفادار نباشد دين ندارد

 .در اين ميان نبايد فراموش كرد ازدواج نيز پيماني الهي است و بايد نسبت به آن وفادار بود و اين وفاداري امري طرفيني است

 

 ازدواج پيماني الهي

 :كريم بانوان با عقد ازدواج از همسرانشان پيمان مي گيرنداز نگاه قرآن 

 »وأخَذنَ منكُم ميثاقاً غَليظاً«

 .و زنان شما پيماني استوار و محكم از شما گرفته اند

رايج  ازدواج مانند ساير پيمانها و معاهدات رايج در جامعه امري طرفيني و دوسويه است اما از جهت ديگر با ساير معاهدات و پيمانهاي

 .در جامعه تفاوتهاي بسياري دارد

تخلف از قراردادهاي كوچك و روزمره در حد خود گناه است اما در ازدواج بحث از زندگي است و تخلفات در حد روان و روح يك 

سته مي شود و مرد پيمان مقدس ازدواج مهمترين و باالترين پيماني است كه ميان مردم ب. انسان است كه با او پيمان ازدواج بسته مي شود

 .و زن بايد نسبت به آن وفادار باشند

 ميثاق غليظ چيست؟

 بانوان وقتي وارد منزل همسر خود مي شوند از كانون خانوادة پدري جدا مي گردند و به جايگاه ديگري دل

و رواني و ظاهري و در تمامي مي بندند و خود را در حريم فرد ديگري قرار مي دهند و از اين به بعد ادارة زندگي او از نظر روحي 

مرد به . از نظر شرعي نفقه و هزينة زندگي زن بر شوهر واجب است و توسعة آن در حد توان استحباب دارد. جهات بر عهدة شوهر اوست

ايد نسبت به يعني متعهد مي گردد انساني را اداره كند و ب. محض ورود همسرش به خانه وي متعهد مي شود تمام نيازهاي او را تأمين كند

 .اين تعهد كه يك مسؤوليت است وفادار بماند
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از اين زمان است كه بايد همة نيازهاي مرد و . در نقطة مقابل مرد هم وقتي ازدواج مي كند در حقيقت خانوادة جديدي را تشكيل مي دهد

بازهم اين نكته را ياد مي آوريم كه برآوردن . زن از جمله نيازهاي عاطفي، شخصيتي و ساير نيازها در اين خانوادة جديد برآورده گردد

وفاداري نيز مانند ساير امور زندگي بايد به مرحلة اجرا درآيد . نيازها امري دوسويه است و مرد و زن نسبت به اين آن بايد وفادار باشند

 .تا اثربخشي الزم را داشته باشد

 در مقام اجراي وظايف: الف

در اين قسمت يادآوري مي گردد كه هر يك از آنان بايد . ر يك از اعضاي خانواده بيان گرديدهدر فصول گذشته وظيفه و مسؤوليت ه

 .نسبت به مسؤوليت و وظيفه اي كه دارند وفادار باشند

 امور جاري زندگي: ب

. ي گويند عمل كننديكي ديگر از مصاديق وفاي به عهد كه ظهور بيشتري دارد، وفاي به عهد در امور جاري زندگي است؛ يعني به آنچه م

 :مي فرمايد) ع(امام موسي كاظم . به اين امر هم در قرآن كريم و هم در روايات تأكيد فراوان شده است

»بِشَي ء بغضن اهللاَ ال يا م وقُونَهالَّذين تَذر رَونَ أنَّكُمم يم فَإِنَّهيانَ فَاَوفُوا لَهبيتُم الصدعذا ولنساال بيانِ كَغضَبِهالص و ء« 

و خداوند از هيچ چيز به . اگر به فرزندان خود قولي داديد، به آن عمل كنيد زيرا آنها فكر مي كنند كه شماييد كه به آنها روزي مي دهيد

است پس بهتر فرزندان معموالً فكر مي كنند كه پدر بر انجام هركاري كه بخواهد توانمند . اندازة ناراحتي زن و فرزند غضبانك نمي گردد

چگونه مي . است كه پدر اگر توان انجام كاري را ندارد نسبت به انجام آن قول ندهد اما اگر قول داد مراقب باشد كه خلف وعده نشود

 شود كه انسان نسبت به زيردستانش مهر ومحبت نداشته باشد و آنها را  دچار رنج نمايد و خداوند سبحان هم بي تفاوت باشد؟
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 سومفصل 

 محبت

 عوامل افزايش محبت

 

 محبت

 :در مرحلة اول اين محبت را خداوند ايجاد مي نمايد. يكي ديگر از شاخصه هاي مهم خانوادة قرآني وجود محبت در كانون خانواده است

 »هحمر و هدوينَكُم معلَ بجو« 

همان طور كه قلب مادر . به فرزندش كه نعمتي خدادادي استمانند محبت مادر نسبت . ايجاد محبت ميان زن و شوهر امري الهي است

 .قلب پدر نيز مركز مهر و عطوفت است. كانون محبت است

درمرحلة بعد ميان والدين و فرزندانشان ايجاد محبت مي شود و بعد هم در بين فرزندان، وظيفة همة اعضاي خانواده حفظ و نگهداري از 

 .اين هدية الهي است

بايد توجه داشت ابراز محبت نه تنها از شخصيت فرد . مؤثر براي حفظ و افزايش محبت در كانون بيان و ابراز محبت استيكي از عوامل 

 .سه عامل ديگر نيز در حديث زير بيان گرديده است. نمي كاهد بلكه باعث افزايش محبوبيت او مي شود

 :فرمود) علي(حضرت 

» هبحوجِبنَ اَلمسنُ ال: ثَالثُ يحالتَّواضُع سنُ الرِّفقِ وح خُلقِ و« 

 .حسن خلق، حسن رفتار و تواضع: سه چيز باعث ايجاد محبت مي شود

در برخي از خانواده ها . به طور طبيعي همة مردم افراد خوش خلق را دوست دارند. اول چيزي كه باعث محبت مي شود حسن خلق است

 .ي دارد به علت برخوردهاي سرد و عاري از محبت در خانواده جايي نداردديده مي شود كه پدر با اين كه شخصيتي اجتماع

وقتي والدين با فرزندان رفيق باشند بهتر مي توانند آنها را از خطرات اجتماع حفظ كنند و آموزشهاي . دوم حسن رفتار و رفاقت است

متواضع بودن باعث محبوب . سوم تواضع است. اخالقي استرفق و مدارا با همگان اثربخش است و از كرامات . الزم را به آنها بدهند

 .شدن فرد مي شود

 .پس فروتن باشيد تا خداوند بزرگتان دارد. تواضع و فروتني جز بر عزت و ارجمندي آدمي نمي افزايد: فرمود) ص(پيامبر اكرم 
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سبت به محبت و ابراز آن تأكيدات فراواني كرده روايات بسيباري در زمينة محبت خصوصاً نسبت به همسر وجود دارد و تعاليم اسالمي ن

توجه به اين نكته ضروري است كه ما با انسانها زندگي مي كنيم نه با مالئكه يعني همة انسانها عيوبي دارند و هيچ كس بدون عيب . است

رف موجب نگردد جهات مثبت پس بايد به داشته ها راضي بود و يكديگر را دوست داشت و مراقب بود نقطه ضعف ط. و نقص نمي باشد

 .او ناديده گرفته شود و از محبت نسبت به او دريغ كرد

 

 عوامل افزايش محبت

 متعادل كردن انتظارات: الف

از آن جا كه هر انسان فوتها و ضعف هاي دارد بايد تالش شود بديها . انتظارات نامعقول از طرف مقابل محبت ميان افراد را كم خواهد كرد

اما سؤال اين جاست كه چرا فقط ماه . ماه اول زندگي مشترك را ماه عمل مي خوانند. ه شود و نقاط قوت مدنظر قرار گيردناديده گرفت

اول زندگي بايد ماه عسل باشد؟ علت آن است كه بعد از مدتي همسران متوجه مي شوند كه نمي توانند انتظارات يكديگر را برآورده 

 .آن است كه انتظارات پايين آورده شودراه برطرف شدن اين مشكل . سازند

 اظهار محبت: ب 

اگر همسري از ناحية شوهرش احساس . مرد بايد محبت خود را به زبان بياورد. بايد محبت، اين نعمت خدادادي، به زبان آورده شود

با سخني محبت آميز مي توان كانون . كمبود محبت نمايد براي محبت كردن به فرزندانش و حتي انجام امور منزل انگيزه اي نخواهد داشت

 .خانواده را گرم كرد

 :نقل كرده اند كه ايشان فرمود) ص(از پيامبر اكرم ) ع(امام صادق 

 »قَولُ المرء لأمرَأته إِنّي أحبك اليذهب من قَلبِها أَبداً«

 .نمي رود اه از قلب او بيروناگر مرد به همسرش بگويد تو را دوست دارم، اثر اين كالم محبت آميز هيچ گ
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 هديه دادن: ج

 از جمله اين كارها. كارهايي كه به نوعي بيان محبت به شمار مي رود در تقويت محبت آثار بسياري دارد

 .مي توان به هديه دادن اشاره كرد

هديه اي به خانه ببرد و خانم هم در منزل در دستورات اسالمي است كه مرد به هنگام ورود به منزل و به ويژه در هنگام بازگشت از سفر 

 .خود را براي شوهرش آماده و حتي آرايش كند

 حسن خلق: د

حسن خلق در خانواده باعث مي شود كه كانون خانواده گرمتر شود و به همين ميزان سوء خلق باعث سردي كانون خانواده مي گردد و 

كنند و كانون خانواده بهترين مكان براي خوش رفتاري و بروز حسن خلق است افراد خانواده مجبور مي گردند فرد بداخالق را تحمل 

وگرنه در خارج از منزل فرد به علت شؤون اجتماعي مجبور است رفتاري اخالقي داشته باشد نكتة مهم آن است كه پايه گذاري حسن 

 .وش اوست و سپس ديگرانخلق در منزل بايد از طرف پدر خانواده باشد؛ چرا كه بار مسؤوليت در آغاز بر د
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 فصل چهارم

 تفاهم و اهميت آن

 راههاي ايجاد تفاهم

 نقش فرزندان در ايجاد تفاهم

 طرح يك سؤال

 

 تفاهم و اهميت آن

متقابل مصدر باب تفاعل است و در دستور زبان عربي باب تفاعل بيانگر مفهومي طرفيني مي باشد بنابراين تفاهم به معناي درك » تفاهم«

صد درصد متفاوت نسبت به يك موضوع داشته باشند اما  دو نفر ممكن است در ابتداي امر دو نوع تفكر. و به فهم  مشترك رسيدن است

 .پس از شنيدن داليل يكديگر به تفاهم مي رسند

سيدن به تفاهمي نسبي كفايت با اين حال بايد توجه داشت رسيدن به تفاهم صددرصد نه عملي است و نه رسيدن به آن ضروري بلكه ر

در زندگي خانوادگي هم چنين است، همسران در خانواده با بيان نوع رفتارها و با شيوه هاي عملي در بيشتر مسائل زندگي به . مي كند

 .فهم مشترك مي رسند و در تفكر و انديشه به مشتركات زيادي دست مي يابند

بلوغ آموزشها يك سويه است و در ضمن اين آموزشها اگر پدر و مادر در نوع آن توافق  بعد از ورود فرزند به كانون خانواده تا سنين

مي انديشند بعد از سنين بلوغ كه سن بازتاب و گاه  داشته باشند، آرام آرام فرزندان به تفاهم با والدين مي رسند و به تدريج مانند آنها

در اين ميان هنر . ممكن است نوع تفكرات فرزندان با پدر و مادر متفاوت نمايدتهاجم است كمي استقالل رأي در فرزندان پيدا مي شود و 

گام اول در اين زمينه را بايد والدين بردارند و . والدين آن است كه اين دو نوع تفكر را به هم نزديك كنند و زمينة تفاهم را فراهم آورند

ده اند و اصرار بر اين كه تمام آنچه را كه ما مي فهميم درست است و شما هم بپذيرند كه فرزندان آنها با نوعي از ادراكات جديد مواجه ش

مي شود والدين بتوانند با فرزندان خود سازگار د درك موقعيت جديد فرزندان باعث معموالً به نتيجة مطلوب نمي رس. بايد آن را بفهميد

از آن جا كه مسؤوليت فرزندان . ي به يكديگر نزديك خواهد شدبدين ترتيب بخشي از ادراكات، استدالالت و مباني فكري و عمل. شوند

آنها وظيفه دارند به اعتقادات و ديدگاههاي والدين خود احترام بگذارند و در اين . رعايت حسن خلق و برخورد احترام آميز والدين است

وجه «شايد بتوان از تفاهم به . ي را پيش گيرندراستا همسران بايد بكوشند براي ايجاد تفاهم ميان خود و فرزندانشان راهكارهايي جد

. گاهي دونفر در حدود هشتاد درصد فهم و تفكري يكسان دارند و در حدود بيست درصد هم اختالف نظر وجود دارد. تعبير كرد» مشترك

را در خود نهفته است و اين كه  هر انساني دنيايي بزرگ. نمي توان گفت به خاطر اين اختالف اندك  دو نفر با هم نمي توانند زندگي كنند

 .دو نفر همانند هم باشند، شدني نيست
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در زندگي خانوادگي توجه به اين نكته ضروري است كه اگر انتظارات همسران متعادل گردد به طور طبيعي تفاهمي نسبي بين همة اعضاي 

 .خانواده به وجود مي آيد

 آثار تفاهم

 پديدار شدن آرامش: الف

چنان كه بيان شد رحمت و مودت در زندگي مشترك هديه . مي دارد كه كانون خانواده بايد همراه با مودت و رحمت باشدقرآن كريم بيان 

اي الهي است و اين مرد و زن خواهند بود كه بايد از آرامش موجود استفاده كند و براي رسيدن به تفاهم بكوشند، نه اين كه در جهت 

 .رتها، ناراحتي و درگيري استكدورت حركت كنند؛ زيرا پيامد كدو

با وجود تفاوتهايي كه ميان مرد و زن وجود  دارد آنچه م ربوط به زندگي آنهاست، وجوه مشتركي مي نمايد كه هر دوي آنان مي خواهند 

براي رسيدن به اين آنان . بر پاية اين وجوه مشترك زندگي اي همراه با رفاه و آرامش داشته باشند و فرزندانشان را به خوبي تربيت كنند

. و مالكهايي را بپذيرند و اگر اختالف نظري وجود دارد، حد متوسطي را تعيين كنند و هر دو نسبت به آن متعهد شوند. امر بايد تالش كنند

 .بنابراين اولين ارمغان تفاهم آرامش است. مي نمايد و درگيريها تا حدود زيادي كم خواهد شد در اين صورت است كه تفاهم رخ

 موفقيت اعضاي خانواده: ب

وقتي روح تفاهم در خانواده حاكم باشد همة اعضاي خانواده مي توانند به خوبي و در آرامش كامل با يكديگر زندگي كنند و وظايف 

ارگري در داستانها نقل است كه تالش  و موفقيت ك. خود را به نحو  احسن انجام دهند و در كار خود به موفقيتهاي زيادي دست يابند

كاري مي كنم كه دست از اين تالش : فعال احساس رقابت را درميان ديگران برمي انگيخت، روزي يكي از رقباي او به ديگران گفت

روزهاي بعد ديده شد كه آن . وي اخباري دروغ را به خانم آن كارگر گفت و در نتيجه خانم او بناي بدرفتاري گذاشت. پرثمر بردارد

 !طور معمول هم نمي تواند كار كند چه رسد به تالشي فوق العاده كارگر نمونه حتي به

تأثير خانواده و فضاي آن در روحيات افراد خانواده و بخصوص فرزندان امري انكار ناپذير است تا آن جا كه حتي در امور درسي آنان 

 .نيز اثر روشن دارد

 راههاي ايجاد تفاهم

 :كرده اند اما در چند راه همگان اتفاق نظر دارندبراي ايجاد تفاهم راههاي بسياري را ذكر 

 ـ دقت در انتخاب همسر

 ـ تقويت مودت و رحمت

 ـ انصاف دادن
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 ـ توجه به ساختارهاي متفاوت وجودي زن و مرد

 ـ متعادل كردن انتظارات

 

 دقت در انتخاب همسر

كاملترين همسر را براي خود برگزينند اما چنين  همه مي خواهند بهترين و. براي ايجاد تفاهم انتخاب درست همسر شرط نخست است

اگرچه امروز كفويت را فقط در مسائل . در انتخاب كُفويت شرط است و بايد در تمام شؤون زندگي لحاظ گردد. امري شدني نيست

امالك مهم و سرنوشت ساز ظاهري در نظر مي آورند؛ مثالً ميزان برخورداري از امكانات رفاهي و مادي، و در اين ميان گاهي ايمان اين 

 .فراموشي گردد

 :قرآن كريم مي فرمايد

 »والَّطِّيبات للطَّيبينَ و الَّييبون للطَّيبات«

در آيات قرآن مسألة كفويت به طور جدي مطرح شده و آشكارا آمده است كه  و زنان پاك براي مردان پاكند و مردان پاك براي زنان پاك

 .ن آلوده به همسري نگيرند و مردان پاكيزه زنان آلوده رازنان پاكيزه را مردا

اگر دو نفر با دو اعتقاد متفاوت وارد زندگي شوند مشكل است كه به . مهمترين جنبه در كفويت هم فكري است، به ويژه در مبادي اعتقادي

گراني طرف مقابل مي شود و مشكالتي را پديد اين دو هر روز كالمي و سخني ساز مي كنند كه باعث ن. راحتي بتوانند روزگار بگذرانند

اگرچه ممكن است تا حدي اين مسأله حاصل گردد، . گاهي گفته مي شود بعد از ورود به زندگي تفاهم ايجاد خواهد شد. خواهد آورد

انتخاب معيارهاي الهي زندگي تجربه اي تكرار ناپذير است و تعويض شدني نيست لذا بايد به هنگام . تضميني در اين زمينه وجود ندارد

 .لحاظ گردد

. اگر كسي تفكري متعبدانه دارد بايد با فردي همفكر خود ازدواج نمايد وگرنه براي ادامة زندگي با مشكالت جدي رو به رو خواهد شد

 .در روايات تأكيدات فراواني داريم كه به هنگام انتخاب همسر معيارتان معياري الهي و خدايي باشد

 :مودفر) ص(پيامبر 

 »من نَكَح امرَأَه لمالها و جمالها حرِّم مالها و جمالها و من نَكَحمها لدينها رزقَه اهللاُ مالَها و جمالَها« 

اگر كسي به خاطر ايمان و جهات خدايي همسري را برگزيند، خداوند جهات ظاهري را هم به او عنايت خواهد كرد اما اگر معيارش فقط 

 .ي و جمال باشد آن را هم از او دريغ خواهد كردظاهر
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چه بسا ديده مي شود كه با وجود امكانات مالي و ظاهري زيبا باز هم درگيري در خانواده وجود دارد، در حالي كه از ابتدا تصور مي 

مشكالت را حل مي كند، اما اگرچه امكانات مادي هم نعمت الهي است و برخي از . كردند مسائلي مانند ثروت مشكل گشا خواهد بود

 .همه چيز نيست، همفكري، ايمان و پارسايي در ايجاد تفاهم بسيار مهم تر است تا مسائل ظاهري

در كفويت بايد به دو جنبه دقت . توجه به كفويت بدان معنا نيست كه طرفين صد در صد مثل هم باشند، چنين چيزي تقريباً امكان ندارد

در خصوص مسائل اعتقادي و ايماني مطالبي بيان . يماني و اعتقادي و دوم كفويت در نحوة ارتباطات اخالقيشود؛ اول كفويت از نظر ا

 :گردد اما در مورد نحوة ارتباطات اخالقي ذكر چند نكته الزم به نظر مي رسد

تفاوت دارد و مدتي طول مي كشد  گاهي ديده مي شود كه هر دو خانواده، خانواده هاي خوبي هستند اما نحوة سلوك اخالقي آنها با هم

كه طرفين به يك تطبيق پذيرفتني دست يابند،  پس الزم است با حفظ جانب احتياط منشهاي اخالقي و نحوة برخوردهاي اجتماعي هر 

ني كه دو خانواده بررسي و دقت شود حفظ جانب احتياط از اين نظر است كه مبادا افراط گردد، بلكه بررسي بايد در حد متعادل عقال

عرفاً پذيرفته شده است باشد، البته بايد توجه داشت كه اين بررسي و دقت حالت تصنعي به خود نگيرد؛ انسانها مجموعه اي اند از نور و 

ظلمت و خداوند آنان را مجموعه اي از خوبيها و بديها آفريده است تا آنها را اهل انتخاب قرار دهد تا به خاطر جنبه هاي منفي خود را 

 .نترل كنند و بر اميال نفساني پيروز شوند و به رشد و تعالي دست يابند؛ زيرا وجود بديها در سرشت آدمي براي آموزش و آزمايش استك

 :قرآن كريم مي فرمايد

 »و من يوقَ شُح نَفسه فَاُولئك هم المفلحونَ« 

 .و كساني كه از خست نفس خويش مصون مانند، آنان رستگارانند

خل را خداوند در وجود انسان قرار داده است و مي فرمايد كه آن را كنترل كنيد؛ چرا كه دوگانگي در وجود انسان به خاطر امتحان و ب

 :براي رسيدن به ايمان مي بايد امتحان شد. آزمون است 

 »أحسب النّاس أن يترَكُوا أن يقُولُوا آمنّا و هم اليفَتَنُونَ«

 .شتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مي شوند و آزمايش نمي گردندآيا مردم پندا

بنابراين بايد توجه شود كه هيچ انساني از عيوب و نقايص مبرا نيست و براي رسيدن به تفاهيم بايد به حد الزم از مشتركات در افكار و 

 .ساير جهات بسنده گردد
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 تقويت مودت و رحمت

كوشا بود و دقت كرد محبت به هيچ قسمتي از بين نرود؛ زيرا محبت خود عامل مهمي براي ايجاد تفاهم  در تقويت مودت و رحمت، بايد

شود اما اگر نسبت به كسي محبت وجود داشته ¬از اين روست كه اگر از كسي خشمناك باشيم تمام خوبيهاي او ناديده گرفته مي. است

 .ي كه عيوب ناديده گرفته شود، تفاهم بيشتري جلوه مي كندباشد حتي تمام بديهاي او را خوب خواهند ديد و زمان

 انصاف دادن

اگر چنين حالتي وجود نداشته باشد و هيچ . در قضاوت ميان خود و طرف مقابل بايد اهل انصاف بود و خود را جاي طرف مقابل گذاشت

 .يك از طرفين هل انصاف نباشند، رسيدن به تفاهم مشكل به نظر مي رسد

 :فرمود )ص(پيامبر 

 :يا علي سييد االَعمالِ ثَالثُ خصالٍ« 

 »انصافك من نَفسك و مواساه األخ في اهللاِ عزَّوجلَّ و ذكرُك اهللاِ تَبارك و تَعالي علي كُلِّ حالٍ

 :اي علي بهترين اعمال سه چيز است

 .راي خداوند عزوجل و ذكر و ياد خدا در همه حالانصاف تو در مقابل خودت و ديگران، دوستي و همدردي با برادرت ب

 :آنچه در حديث فوق با بحث ما مرتبط است، عبارت آغازين آن است

ج اولين گام آن است كه تو با مردم منصفانه برخورد كني، انصافي خود جوش نه اين كه تو را وادار به انصاف نمايند يا به خاطر قوانين راي

نصاف بشوي، انصاف آن است كه اگر قرار شود انسان دربارة فردي نظري بدهد، يا سخني بگويد يا موضعي در جامعه مجبور به رعايت ا

. در اين صورت چه بسا نظر فرد كامالً عوض شود و حق را به طرف مقابل مي دهد. بگيرد، خود را جاي وي بگذارد و بعد تصميم بگيرد

م بايد منصف بود؛ مثالً اگر كسي در انجام كاري كوتاهي كرده و وظيفه اي را به به همين ترتيب نسبت به اعتقادات و نگرش ديگران ه

خوبي انجام نداده است و ديگران از او گاليه مند شده اند، اوالً حق گاليه مندي را به آنها بدهد و ثانياً قبل از اعتراض طرف مقابل 

، پيشگيري نموده است در نتيجه بسياري از اختالفات پيش رضايت او را جلب كند در ين صورت مشكلي را كه ممكن است رخ دهد

 .خواهد آمد و دستيابي به تفاهم آسان تر مي گردد
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 توجه به ساختارهاي متفاوت وجودي

مردها به گونه اي خلق شده اند و زنان به . توجه به ساختارهاي متفاوت در خلقت زن و مرد در رسيدن به تفاهم مشكل  گشا مي باشد

 .اي ديگرگونه 

نويسنده اي غربي با توجه به اين اصل بنيادي چنين تمثيل زده است كه زنان در سيارة ونوس زندگي مي كردند و مردها كه در سيارة 

مريخ زندگي مي كردند، آنها را رصد كردند و به سراغشان و هر دو با هم به زمين آمدند اما در زمين فراموش كردند كه دو موجود با 

متفاوتند ؛ مثالً اين كه مردها كم حرف ترند و زياد صحبت كردن را دوست ندارند اما خانمها اهل سخن گفتن و ايجاد ارتباط  ساختارهاي

 .بيشترند

بنابراين انتظار خانم آن است كه همسرش به سخن او گوش كند و با او همكالم شود و برعكس مرد مي خواهد همسرش كاري به او 

اين دوگانگي باعث گاليه مندي هر يك از طرفين مي شود و گاليه مندي باعث . ري كه تنظيم كرده است، برسدنداشته باشد تا به امو

 .ايجاد كدورت و كدورت مانعي است براي رسيدن به تفاهم

خواهند بود  اگر هر يك از دوطرف به اين ساختار توجه كنند بهتر و راحت تر مي توانند با هم هماهنگ شوند و گر نه هميشه از هم دور

در روايتي است كه اگر مرد براي . در روايات اسالمي در اين زمينه نكات جالبي وجود دارد. و كمتر مي توانند شيريني تفاهم را بچشند

 .همسر و فرزندانش وقت بگذارد و تالش كند مثل كسي است كه در راه خدا جهاد مي كند

ديگري جبران نمايد و الاقل تصميم بگيرد چنين عمل كند و بداند در اين باره كوتاهي  اگر مردي نتوانست اين گونه عمل كند بايد به نوع

 .از اوست

 

 متعادل كردن انتظارات

وقتي انتظارات متعادل باشد گاليه ها كم و . با توجه به متفاوت بودن ساختارهاي وجودي بايد در متعادل كردن انتظارات تالش نمود

 .تيجه طرفين به تفاهمي نسبي و پذيرفتني دست خواهد يافتهمفكري پديدار مي شود و در ن
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 نقش فرزندان در ايجاد تفاهم

 .نقش فرزندان در ايجاد تفاهم درمحيط خانواده بسيار مهم است

 :آمده است كه ) ع(در سخنان حكمت آميز منسوب به حضرت علي  

 .فرزندانتان را مانند تربيت خودتان تربيت نكنيد و نخواهيد كه آنها دقيقاً عين شما باشند 

در ضمن آموزشها به فرزندان تفهيم . در مقابل فرزندان هم نبايد توقع داشته باشند كه پدر و مادر مانند آنها باشند و مانند آنها فكر كنند

آنها بايد بياموزند كه هميشه همه چيز مطابق ميل آنها نخواهد بود و اگر چيزي . ته باشندشود كه از والدين خود انتظاراتي متعادل داش

 .مطابق ميل آنها نبود الزاماً حق اعتراض ندارند

 

 طرح يك سؤال

 در صورت نرسيدن به تفاهم، چه بايد كرد؟

د از رعايت تمام آنچه بيان گرديد بازهم تفاهم در اين مجال طرح يك سؤال و پاسخ به آن ضروري به نظر مي  رسد و آن اين كه اگر بع

 ايجاد نشود، چه بايد كرد؟

در اين صورت وظيفة . گاهي ديده مي شود كه ميان زن و شوهر تفاهمي ديده نمي شود، هم مرد ناراضي است و هم زن رضايت ندارد

ا برگزينند؛ زيرا مطرح شدن اختالفات در زندگي آن هم به طرفين آن است كه اوالً از درگيري اجتناب نمايند و ثانياً برخورد بزرگوارانه ر

صورت امري دائمي باعث مي شود كه كانون زندگي به يك پايگاه جنگ و جدال تبديل شود، و در نهايت خانواده كه بايد محل سكون و 

 .مي شود آرامش باشد به محل فرسايش تبديل

اين مشكالت در . رد و در كنار نعمتهاي بي پايان الهي، مشكالتي هم هستبايد توجه داشت كه مشكالت زندگي در همه جا وجود دا

عبادات، ترك معاصي، صبر بر : در زندگي دنيا سه نوع واحد درسي وجود دارد. كالس درس دنيا از واحدهاي درسي به حساب مي آيد

واهد فقط كمبودها را ببيند هميشه ناراضي است اما اگر انسان بخ. ناماليمات، هر يك از همسران چه زن و چه مرد مزايا و معايبي دارند

 .اگر كمبودها را به حساب ذخيرة آخرت بگذارد هميشه راضي و خوشحال است

اگر به خاطر عدم تفاهم دو انسان از هم جدا شوند هر يك از طرفين بايد بدانند كه وقتي با همسر ديگري ازدواج كنند اگرچه ممكن است 

ته باشد، بي گمان عيبهاي ديگري وجود دارد؛ زيرا هيچ كسي بي عيب نيست، آنچه مهم است اين كه در زندگي عيبهاي فعلي وجود نداش

 .قناعت پيشه گردد و همسران به آنچه خدا عطا كرده است راضي و قانع باشند

 



 

Noorfatemah.org 
 

 به رنگ آسمان ۳۴

ان مهارت تفكر منطقي و با وجود اين بايد توجه داشت كه صرف رضايت و قناعت زمينه ساز تفاهم كامل نيست بلكه بايستي همسر

 .اگر در چنين حالتي تفاهم رخ نداد در موارد اختالف روابط كمتر شود در موارد مشترك بيشتر. گفتگوي سازنده را بياموزند

اگر چنين چيزي پيش آمد اتفاقي نيكوست . اگر تصور شود زندگي همواره همه چيز را به دلخواه ما پيش خواهد آورد، اشتباه خواهد بود

ا اگر پيش نيامد بايد راضي بود  در صورت عدم تفاهم بايد نهايت سعي و تالش به كار برده شود تا تفاهم الزم ايجاد گردد و در غير ام

 .انسان با كنار آمدن مقابل مشكالت و برخورد منطقي با ان آسوده مي شود. اين صورت بايد به عدم مفاهمه تن داد

 :مي فرمايد) ع(حضرت علي 

 »ما كان فيه حيلَه فَالأحتياطُ و ما لَم تَكُن فيه حيلَه فَاالصطبار: م اَنَّ المخرَج في أمرَينِ و اعلَ« 

بدان كه يك كار از دو حال خارج نيست يا چاره و حيله اي مي توان براي آن به كار برد پس بايد چاره انديشي كرد و اگر چاره اي 

 .اختندارد بايد در مقابل آن صبر پيشه س
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 )حسن خلق(فصل پنجم

 حسن خلق و اهميت آن

 احترام متقابل

 چند روايت

 

 حسن خلق و اهميت آن

باالترين . بهترين و آسان ترين راه براي انجام تعهداتي كه در خانواده وجود دارد،  ايجاد بستري مناسب در فضايي اخالقي و الهي است

 در تاريخ و روايات بسيار. خوش رفتاري است معيار براي ارتباط انساني حسن خلق و

و ائمه هدي سالم اهللا در برخوردهايي كه با غيرمسلمان داشتند، چنان مالطفت آميز و همراه با عفو و گذشت ) ص(مي بينيم كه پيامبر اكرم 

 .برخورد مي كردند كه بسياري از مردم از همين رهگذر اسالم آوردند

 :ياد مي كند) ص(مشهور است كه مهمترين رسول 

 »و انَّك لَعلي خُلُقٍ عظيمٍ«  

 :در عباراتي ديگر مي فرمايد

 »فَبِما رحمه منَ اهللاِ لنت لَهم و لَو كُنت فَظّاً غَليش القَلبِ لَانفَضُّوا من حولك«

 .ز پيرامون تو پراكنده مي شدندشدي و اگر تندخو و سختدل بودي قطعاً ا] پرمهر[رحمت الهي با آنان نرمخو ] بركت[پس به 

بر اساس اين آيه نرمخويي پيامبر رحمتي الهي دانسته شده و اين نكته را يادآورده است كه عامل مهم در مردمداري نيك خويي و رفتار 

 .خوش است و گرنه همگان از آدمي رويگردان خواهند شد

رآن كريم به عامة مردم نيكو سخن گفتن با يكديگر را دستور مي ق. بخشي از دستورات جنبة عام دارد؛ مثل حسن خلق و حسن كالم

 .دهد

به . دستور به نيكو سخن گفتن فقط مخصوص مسلمانان با يكديگر نيست بلكه آنان وظيفه داردند با غيرمسلمان نيز به نيك سخن بگويند

شود و به همين نسبت در ارتباط با اعضاي خانواده خوبي سخن گفتن مانند ساير اموراخالقي در ارتباط با بستگان و اقوام جدي تر مي 

توجه به اين نكته الزم و ضروري است كه چه مقدار از رفتارهاي خوب در طول روز براي خدا . رنگ و بوي جدي تري به خود مي گيرد

ر آداب اجتماعي رعايت در بسياري از موارد اگ. انجام مي شود؟ بسياري از رفتارهاي نيك در جامعه براي حفظ شؤون اجتماعي است



 

Noorfatemah.org 
 

 به رنگ آسمان ۳۶

جايگاه فرد در جامعه به خطر خواهد افتاد لذا بايد توجه كرد كه حسن خلق، حسن گفتار و حسن رفتار در راستاي رضاي خدا . نشود

زيرا . اگر انسان بخواهد زود عكس العمل نشان دهد، راحت ترين راه را انتخاب كرده است. الزمة حسن خلق و معاشرت صبر است. باشد

بديها را مي تواند . بع انسان اين است كه زود آشفته شود ولي بايد كظم غيظ داشت و خويشتندار بود و با آرامش مشكالت را حل نمودط

 .از نظر قرآن كريم خوبي و بدي يكسان  نيست بايد بديها را با خوبي دفع كرد. با نيكي و حسن خلق دفع نمود

به دوستاني ) ص(همچنان كه دشمنان رسول خدا . ديرين به دوستيهاي صميمانه است نتيجة چنين برخوردي تبديل شدن عداوتهاي

البته اين گونه برخورد نيازمند صبري طوالني است . گاهي حسن خلق قلب يك انسان را به طور كلي تغيير مي دهد. مخلص تبديل شدند

اين نوع برخورد آثار ويژه . از جمله اين سرمايه گذاريهاستو بايد براي اصالح خانواده وقت و سرمايه گذاشته شود و حسن خلق و صبر 

اي تشكيل دهد و آن را در مسير هدايت كمك نمايد بايد طرح اخالق اسالمي را به اجرا ¬طبيعي است اگر كسي بخواهد خانواده. اي دارد

 .برساند تا در نهايت به خانواده اي موفق و قرآني دست يابد

 احترام متقابل

مهم در حسن خلق حسن گفتار است؛ يعني در معاشرت عبارات و الفاظ به گونه اي برگزيده شود كه شخصيت طرف مقابل  از معيارهاي

معيارهاي براي حفظ احترام متقابل و تفاهم در زندگي وجود . گاهي جمله اي نسنجيده زحمات فرد را به كلي به ياد مي دهد. حفظ گردد

 :رد زير اشاره كرددارد كه از آن جمله مي توان به موا

 ـ به كار بردن زيبا1

 ـ عيب جويي نكردن و پرهيز از گاليه نمودن2

 ـ تعريف كردن از خوبيها و شايستگيها3

 ـ راز نگهداري نسبت به همسر4

 ـ عدم توجه به بدگويي ديگران5

 ـ احترام گذاشتن به نظر طرف مقابل 6

 ـ ناديده گرفتن خطاها7

 ـ توجه كردن به احساسها8

 همكاري در امورـ 9

 ـ ايجاد تنوع در زندگي10
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 چند روايت

 :در مورد حسن كالم و دقت در نوع عبارات و الفاظ به ذكر چند روايت از ائمه معصومين سالم اهللا بسنده مي كنيم

 :فرمود) ص(پيامبر اكرم 

 »لقلَو علم الرَّجلُ مالَه في حسنِ لَعلم لَاَنَّه الي لَمحتاج حسنِ الخُ«

 .اگر فرد بداند كه چه چيزي براي او در حسن خلق نهفته است، باور مي كند كه به آن محتاج است

 :فرمود) ع(امام رضا 

»نامي النّاسلّي بِالَّيلِ وص و الطَّعام مأطعالكَالمِ و ن أطابخَيرُكُم م« 

 .شب را در حالي كه مردم در خوابند به نماز بگذرانند بهترين شما كسي است كه كالم را نيكو كند و به فقرا طعام دهد و

 :فرمود) ص(رسول اكرم 

 »ه في نَفسها و ماله اذا غاب عنهاأفاد الرَّجلُ بعد االيمانِ منِ امرَاَه ذات دينِ و جمالٍ تَسرُّه اذا نَظَرَ الَيها و تُطيعه اَمرَها و تَخفُظُ«

و هرگاه به او امري . عد از اسالم بهره نبرده است بهتر از همسري كه ديندار و زيبا باشد، كه چون به او بنگرد شاد شودهيچ مرد مسلماني ب

 .كند اطاعت نمايد و از خود و مال شوهرش در غياب او محافظت كند

گ است اما در عين حال صريح چنان كه بيان شد مهمترين و بارزترين مصاديق حسن خلق، كالم نيكوست، خوب سخن گفتن هنري بزر

 .گويي با حفظ حدود پسنديده است درصد بااليي از اختالفات خانوادگي منشأ در بذرباني دارد

چهرة باز و حسن . از خصوصيات همسر آن است كه خوش برخورد باشد. نكتة بعدي در حسن خلق بعد از حسن كالم، حسن رفتار است

اين گاليه ها در وهلة نخست زندگي را . برخي از افراد بسيار گله مي كنند. ي شمرده شده استبرخورد همسر با شوهرش از نعمتهاي اله

همة افراد در هر شرايطي . بر خود فرد تلخ مي كند و در درجة دوم براي ساير افراد خانواده و بخصوص همسر عذاب آور خواهد ساخت

در اين صورت ديگر جايي . و مشكالت را به حساب ذخيرة آخرت گذاشتبايد آموخت شكرگزار خوبيها بود . خوبيها و بديهايي دارند

گاهي . مي بردت به زبان آوردن كمبودها و گاليه كردن از آن، محبت را كم مي كند و نشاط زندگي را از بين. براي گاليه باقي نمي ماند

 .شتتذكر براي برطرف كردن مشكالت خوب است اما تكرار آن نتيجه اي به عكس خواهد دا

آنچه مهم است حسن گفتار و پس از آن حسن رفتار است كه زن و شوهر را به يكديگر نزديك مي سازد و در تشكيل خانواده اي قرآني 

 .نقش بسياري دارد
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 فصل ششم

 شرم و حيا

 انواع حيا

 اهميت حيا

 زمينه هاي بروز شرم و حيا

 مراحل حيا

 حياي مذموم

 

 شرم و حيا

 .الهي آن است كه با فطرت آدمي منطبق است يكي از امتيازات مهم دين

 :قرآن كريم به زيبايي به اين مطلب اشاره مي كند

 »يمفَأقم وجهك للدينِ حنيفاً فطرَه اهللاِ الَّتي فَطَرَه اهللاِ النّاس علَيها التَبديلَ لخَلقِ اهللاِ ذلك الدينُ القَّ« 

 ين فطرتي است كه خداوند انسانها را برآن آفريده؛ا. پس به آيين خالص پروردگار روي آورد

 .دگرگوني در آفرينش الهي نيست؛ اين است آيين استوار 

اين است آن فطرت و سرشت كه خداوند انسانها را بر آن . در اين آيه پروردگار از آدمي مي خواهد روي به سوي آيين خالص الهي كند

 .آفريده است و هيچ دگرگوني در آن نيست

ن كسي كه انسان را آفريده احكام الهي را مطابق با فطرت او بيان كرده است، همانند دستگاهي صنعتي كه معموالً دفترچه راهنمايي هما

دين خدا هم مانند دفترچه راهماست كه اگر مطابق آن عمل شود نتيجة آن رسيدن به . دارد و نحوة استفاده از آن را توضيح مي دهد

مردم و افكار و . لهي در تمام قرون و اعصار بدون تغيير ثابت مي ماند، چون فطرت انساني همواره ثابت استاحكام ا. رستگاري است

گاهي به دنبال يك تفكر مي روند . عقايد آن در طول زمان فراز و نشيب دارند، گاهي به راس مي روند و گاهي به چپ گرايش مي يابند

 .و گاهي با شدت آن را رد مي كنند
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مكاتب و آيينهايي كه دستاورد بشري است روزي به . كلي حساسيتهايي كه با فطرت بشري سازگار نباشد گذراست و دوامي نداردبه طور 

ميدان مي آيد و از چند صباحي به كنار مي رود، اما احكام خدا چون مطابق با فطرت است كهنه نمي شود مگر آن كه فطرت آدمي زنگار 

حيا به معناي پروا داشتن است به طوري كه ديگران از انسان چيزي را نبينند كه ناخوشايند . و حياست يكي از امور فطري شرم. بندد

 .باشد

 :بدت لَهما سوءاتُهما : وقتي حضرت آدم و همسرش حوا از آن ميوة ممنوع شده خوردند

ر مي شود و درصدد برمي آيند كه براي خود پوششي با وجود آن كه فرد ديگري در بهشت نبوده است، بازهم حالتي از حيا در آنان پديدا

 .از اين روست به سرعت از برگهاي درختان بهشت براي خود ستر عورتي درست كردند. درست كنند

با اين . بنابر اين در دو انسان اوليه هم با وجود اين كه فرد ديگري در آن مكان نبوده است، شرم و حيا به طور فطري وجود داشته است

. بايد از رسيدن به اين مرحله به شدت خودداري شود. گاهي شرم و حيا بر اثر برخوردهاي زياد و گاهي درگيريها از بين مي رودحال 

هرچه قدرت عقالنيت در انسان باالتر مي رود، ميزان خوب و بد را بهتر مي فهمد لذا درصد حيا هم در او باالتر مي رود و از اين كه 

آموزشهاي دنياي جديد گاهي به صورتي است كه حيا را بسيار بد جلوه . ببيند كه شايسته نيست شرمگين مي شودديگري از او عملي را 

البته آنچه با فطرت آدمي مغايرت داشته باشد مذموم است و به . مي دهد و به بيان بهتر ارزشمندي شرم و حيا را به كلي ناديده مي گيرد

 .د بازخواهند گشتمرور زمان مردم به سوي فطرت الهي خو

 انواع حيا

حياي عام عبارت است از شرم و حياي الزم در اجتماع و حياي . شرم و حيا را از يك منظر مي توان به دو نوع عام و خاص تقسيم كرد

 .خاص عبارت است از شرم و حياي الزم در خانواده

كند؛ زيرا آن كار يا دون ¬فرد بزرگي از انجام كاري شرم ميبراي مثال انسان در برابر . در مسائل عمومي مطرح مي گردد: حياي عام

يابد، به ويژه در ارتباط با جنس مخالف؛ ¬اين نوع از حيا در روابط اجتماعي نمود مي. شأن خود اوست و يا در شأن طرف مقابل نيست

سي حق ندارد گام در حريم ديگري چه بايد توجه داشت كه حفظ شرم و حيا در برخورد با جشن مخالف از دستورات شريعت است و ك

 .نهد

بحث حيا در خانواده از مباحث مهم تربيتي به . اما حياي خاص در خانواده و در مورد روابط خصوصي ميان همسران مطرح مي شود

و شرم را در  خانواده نخستين مكان براي آموزش فرزندان است تا بياموزند در همة جهات مثل كالم و رفتار و پوشش حيا. شمار مي رود

در محيط خانواده و ميان اعضاي آن . در اين مسائل مربوط به عفاف و مسائل جنسي نيازمند رعايتهاي جدي است. زندگي به كار بندند

پدر و مادر موظفند . بايد حريم عفاف و حيا مراعات گردد، حتي در بيان الفاظ هم بايد دقت گردد كه سخنان با معيار حيا بيان گردد

مربوط به بلوغ را به فرزندان خود كه در آستانة بلوغند، آموزش دهند اما اين آموزش بايد با انتخاب الفاظ مناسب و با كنايه و  مسائل

 .اشاره باشد
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 :قرآن كريم بحث حيا در خانواده را با ظرافت خاصي بيان مي كند

اَيمانُكُم و اَّذينَ لَم يبلُغُوا الحلُم منكُم ثَالثَ مرّات من قَبلِ صاله الفَجرِ و حينَ تَصعونَ ثيابكُم من يا اَيها اَّذينَ آمنُوا ليستَأدنكُم الَّذينَ ملَكَت « 

 »الظَّهيرَه و من بعد صاله العشاء ثَالثُ عورات لَكُم

شما در سه موقع، قبل از نماز صبح و هنگامي كه لباسهايتان را  اي اهل ايمان بايد كه از شما اجازه بگيرند كنيزان و فرزندان زير سن بلوغ

 .از تن بيرون مي كنيد و بعد از نماز عشا اين سه براي شما زمان محدوديت حساب مي شود

ه در اين آيه بيان مي گردد كه بچه هاي زير سن بلوغ در صوتي كه خواستند وارد اتاق يا خلوت شما شوند در اين سه زمان بايد اجاز

 .بگيرند پس معلوم مي شود كه بايد به آنها آموزش داده شود كه سرزده وارد اتاق نشوند

اول اين كه بايد از : به طور خالصه در خصوص فطري بودن و اجراي حيا چه در جامعه و چه در خانواده توجه به دو نكته ضروري است

رها بايد دقت الزم مبذول گردد زيرا مؤدبانه بودن يا نبودن رفتارها اين نيرو و حس فطري نگهداري شود و دوم اين كه در انجام رفتا

 .حكايت از ميزان حياي فرد دارد

 

 اهميت حيا

عقالني بودن شرم و حيا و اهميت آن بر هيچ كس پوشيده . مسألة حيا و شرم، هم از نظر عقلي و هم از نظر نقلي جايگاه مهمي دارد

ز جايگاه بااليي برخوردار است و تعداد فراواني روايت در اين خصوص وجود دارد؛ براي نمونه شرم و حيا در روايات اسالمي ا. نيست

 نقل مي كنيم؛) ع(چند روايت از حضرت علي 

 ):ع(امام علي 

»هليلُ ايمانلِ داَلرَج ياءح كَثرَه« 

 .كثرت حياي آدمي دليل ايمان اوست

 ) :ع(اماع علي 

»فَّهالع ياءالح ببس« 

 .ارمغان عفت و پاكدامني شرم و حياست
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 ) :ع(امام علي 

»ياءينِ الحالبِسِ الدنُ ماَحس« 

 .زيباترين لباسهاي دين حياست

يا : رسيد و گفت) ص(روزي فردي خدمت حضرت رسول. عفاف انسان را به معنويت و قداست مي رساند. عفاف بدون حيا معنا ندارد

 .رسول اهللا مرا موعظه فرماييد

 :حضرت فرمودند 

كبر هعنازم نَّ فيهال تَغضَب قَظُّ فَا 

 .هرگز خشمگين مشو كه در آن منازعه با پروردگار است

 زِدني يا رسولَ اهللا: گفت

 .بيشتر بفرماييد

 اياك و ما تَعتَدر منه فَانَّ فيها الشِّرك الخَفِّيِ

 .ه در آن شركت خفي استاز آنچه بايد برايش عذرآوري پرهيز كن ك

 زِدني يا رسولَ اهللا: گفت

 .بيشتر بفرماييد

 صلِّ صاله مودعٍ فَانَّ فيها الوصلَه والقُربي

 .خواني چنين بينگار كه واپسين نماز توست كه در آن قرب است¬چون نماز مي

 زِدني يا رسولَ اهللا: گفت

 .بيشتر بفرماييد

 استحياءك من صالحي جيرانك فَانَّ فيها زياده اليقينِاستَحيِ منَ اهللاِ 

 .از خداوند حيا داشته باشد چنان كه از بهترين همسايه هيات حيا مي كني؛ زيرا كه آن بر يقين مي افزايد
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اري را ببينند كه موجب همان طور كه انسان مراقب است كه حرمتش در ميان همسايگان شكسته نشود و هيچ نمي خواهد كه آنها از او ك

 .سرشكستي او بشود به فرمودة حضرت با حيا كردن از خداوند مي توان به يقين بيشتر دست يافت و البته باالترين درجة ايمان يقين است

جام معاصي بنابراين همان گونه كه از حضور ديگران شرم مي شود و برخي از كارها انجام نمي گردد، بايد ازمحضر الهي شرم كرد و از ان

چطور مي شود كه در حضور پروردگار به گناه تن داد؟ اهل خدا در خلوت مراقبتهاي جدي به خرج مي دهند چون محضر . پرهيز كرد

 .پروردگار را كامالً درك مي كنند

 

 زمينه هاي بروز و تجلي حيا

 .حيا در كالم، پوشش و رفتار تجلي پيدا مي كند

 حيا در كالم: الف

اين كار فرد براي مطلبي كه در نظر دارد، زيباترين گفتار را . هر فردي در حقيقت نشانگر بسياري از نيات و مقاصد فرد استكالم و گفتار 

 .برمي گزيند بيانگر عفت كالم اوست

 :قرآن كريم مي فرمايد

 »قُل لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أحسنُ«

 .به بندگان من بگو كه به بهترين نحو سخن بگويند

. گاهي يك لفظ نامناسب ممكن است دلي را بشكند چه بسا تخم كينه را در آن بنشاند و منجر به دشمني و بروز اختالفات زيادي شود

به . الفاظي كه در سخنان ما به كار مي رود، هم مي تواند الفاظي پي برده و خالي از ادب باشد و هم الفاظي كامالً كنايي و زيبا همراه ادب

اين امر نشانگر آن است كه انسان به طور فطري به حياي در . است مسائلي كه ذكر آنها قبيح است اسامي كنايي زيادي داردهمين جهت 

 .كالم پايبند است

با مراقبت از نوع . با توجه به آنچه بيان شد زوجهاي جوان بايد در سخنان خود دقت كنند؛ زيرا عبارت آنان ترجمان دل و قلب آنان است

اگر قرار است انسان كالمي خشن و ناخوشايند را به . ن و گفتار به خوبي مي توان از حريم شرم و حيا در خانواده پاسداري كردحرف زد

انسان پايبند به . كسي بگويد بجاست از رك گويي و صريح گفتن پرهيز كند و در لفافه عباراتي را به كار ببرد كه آثار بهتري داشته باشد

اگر بچه ها گاهي ناسزا بگويند والدين . واهد با كالمش شخصيت كسي را زير سؤال ببرد شرم مي كند و خجالت مي كشدحيا از اين كه بخ

بايد نسبت به مطرح شدن اين گونه الفاظ در خانواده حساس باشند، گاهي الفاظي به كار مي رود كه بيان برخي از گناهان است كه حوزه 

قرآن كريم . به طور كلي نبايد الفاظي كه پردة عفاف را مي درد بر زبان مؤمن جاري گردد. ظ مصون بماندخانواده بايد به شدت از اين الفا

در داستان حضرت يوسف حساس ترين مسائل مربوط به عاشقي و زمينه سازيهاي جنسي را از طرف همسر عزيز مصر مطرح مي كند اما 
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كه براي خواننده حالتي معنوي پديدار مي گردد و اين هنرمندي قرآن بسيار زيبا و به قدري عبارات را در پردة حيا و عفاف بيان مي كند 

 .با اهميت است

 حيا در پوشش: ب

در فطرت آدمي استفاده از پوشش به صورت امري نهادينه مطرح است و البته در بانوان جلوة بيشتري دارد، نوع پوشش معموالً بيانگر 

نوع پوشش در خانواده . لذا مسأله پوشش هم در خانواده و هم در جامعه بايد جدي گرفته شود. حالت حيا و عفاف و يا عدم آن است

به اين معنا كه به نوع پوشش والدين در حضور فرزندان و يا نوع لباسي كه فرزندان استفاده مي كنند بايد . امري مهم و شايان توجه است

ادران و پسران بايد جدي گرفته شود؛ زيرا پوشش در برابر محارم هم حد و نوع لباس دختران در خانواده و در برابر بر. دقت شود

 .حدودي دارد كه الزم است رعايت شود

بسيار ناپسند است كه خانمها لباسهاي نانمناسب به جامعه بيايند . در جامعه هم به نوعي پوششي كه استفاده مي شود بايد توجه جدي شود

باسهاي نامناسب را بر تن فرزندان خود كند اگر خداوند به بانوان دستور پوشش مي دهد، اين و مشغول جلوه گري شوند و يا حتي ل

زناني كه تربيتي مطابق با فطرت دارند به طور ناخودآگاه وقتي در محيطهاي ناسالم . پوشش را به طور فطري در وجود آنها نهاده است

داستاني زيبا وقتي از قصة حضرت مريم عليه السالم سخن مي گويد اين قرار بگيرند دچار نوعي اضطراب مي شودنأ، قرآن كريم در 

 .حالت اضطراب را به بهترين شكل بيان مي كند

 حيا در رفتار: ج 

رفتار آدمي بايد به گونه اي باشد كه سراسر بر اساس شرم و حيا باشد . نوع ديگر شرم و حيا حيايي است كه در رفتار فرد تجلي مي كند

 .است كه قرآن با صراحت از آن ياد مي كندو اين ارزشي 

را به طرف خانة پدر راهنمايي كنند، با شرم و آزرم راه مي ) ع(در داستان دختران حضرت شعيب وقتي مي خواهند كه حضرت موسي 

 .روند

 :قرآن كريم مي فرمايد  

»حياءلَي استا تَمشي عت إِحداهفَقد جاء« 

 .»در حاليت كه با حيا راه مي رفتو يكي از آن دو بسوي موسي آمد 
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 مراحل حيا

 :براي تحقق حيا چندين مرحله بيان شده است

 حيا در مقابل مردم: الف

هر فردي نسبت به اعمالي كه در ميان مردم انجام مي دهد نوعي شرم و حيا دارد و دوست ندارد مردم از او عملي را ببينند كه دون شأن 

 .فرد مسلمان است

 :مي فرمايد) ع(امام علي 

 »من لَم يستَخي منَ النّاسِ لَم يستَخيِ منَ اهللاِ«

 .هر كه از مردم شرم نكند از خدا شرم نمي كند

 حيا از خود: ب

 .هر فردي نسبت به انجام عملي منافي عفت شرم و حيا مي كند

 :مي فرمايد) ع(امام علي  

»كن نَفسم حياؤُكاست ياءنُ الحأحس« 

 .نوع حيا، حياي تو از خودت استبهترين 

 :و نيز مي فرمايد

 »حياء الرَّجل من نَفسه ثَمرَه اَاليمان«

 .شرم و آزرم آدمي از خودش ثمره ايمان است

اگر انسان براي خود ارزش قائل شود وقتي به محاسبه مي نشيند، شرم مي كند كه چرا خود را به ارزاني فروخته است، چرا شخصيت 

در برابر متاع دنيا ضايع كرده است و يا چرا بدون دليل به فردي التماس كرده است و يا چرا عملي را انجام داده كه وارستگي و خود را 

 تقواي او را زير سؤال برده است؟
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 )دو فرشته(حيا از ملَكَين : ج 

 :طبق نص صريح قرآن كريم همواره دو فرشته مأمورند كه همراه انسان باشند

 »ما يلفظُ من قَولٍ الّا لَديه رقيب عتيد. يتَلَقَي المتَلَقيانِ عنِ اليمينِ و عنِ الشِّمالِ قَعيداذ «

 :به ابوذر فرمود) ص(حضرت رسول 

 »يا اَباذَر اَستَحي من الملَكَينِ الَّذينِ معي«

 .اي اباذر از دو فرشته اي كه همراه من اند حيا مي كنم

 ز پروردگارحيا ا: د

 .مسألة حيا از پرودگار عاملي جدي براي ترك گناهان است

 :مي فرمايد) ع(امام علي 

 »اَلحياء منَ اهللاِ يمحوا كَثيراً منَ الخَطايا«

 .حيا از پروردگار بسياري از لغزشها و اشتباهات را مي زدايد

 

 حياي مذموم

عمل كردن به آن نوعي فضيلت به شمار مي رود، اگر از مرز تعادل خارج شود،  تمام صفات پسنديده در عين اين كه الزم االجراست و

بنابراين اگر در موضعي كه جايگاه حيا نيست، انسان شرم و حيا از . به طور كلي در تمامي امور افراط و تفريط قبيح است. مذموم است

 .خود نشان دهد، موجب حرمان وي خواهد شد

 :مذموم است حيا در موارد زير به طور كلي

 حيا در بيان حق: الف

يكي از علل ترك شدن امر به معروف و نهي از منكر حيا كردن بي جاست، بايد توجه . در بيان سحن حق نبايد شرم وجود داشته باشد

 :شود كه حفظ و رعايت شؤون در بيانات شرط است اما نبايد مانع از بيان حق شود
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 به رنگ آسمان ۴۶

 :مي فرمايد) ع(امام علي 

 »تَحيا منَ القَولِ الحقِّ فَهواَحمقُمن اس« 

 .هر كه از بيان كالم حق حيا كند كم انديش است

چه بسا محاسبات ذهني انسان اشتباه و همراه با وسوسه هاي شيطاني است و به هنگام انجام وظيفه شيطان شرم و حيا را بر انسان 

بگويد از عزت او مي كاهد، ولي او بايد بداند كه گفتن حرف حق  هرچند به مستولي مي كند و براي فرد چنين مي نمايد كه اگر سخني را 

 .حيا كردن نابجا حيايي عاقالنه نيست بلكه نشان از كم انديشي آدمي است. ظاهر خوار گردد عزت الهي را به او مي بخشد

 مي فرمايد) ص(رسول اكرم 

 »حياء العقلِ و حياء الحمق: اَلحياء حياءان «

 .حياي عاقالنه و حياي به دور از خرد: حيا بر دو گونه است

اگر كسي از تذكر دادن به افراد غافل حيا كند اين حيا، حياي غيرعاقالنه است نه حياي عاقالنه، جاي عقل همان شرم و حياي پسنديده 

دور از خرد همان شرم و حياي مذموم و بي است كه در مقابل انجام كارهاي ناشايست براي انسان دست مي دهد و اما حياي حمق و به 

 .جاست

 حيا در بيان احكام شريعت: ب

اين نوع شرم موجب مي شود كه . احكام شريعت گاهي به مواردي مربوط مي شود كه انسان از گفتن و يا سؤال كردن دربارة آن شرم دارد

گاهي متأسفانه ديده مي شود كه چون . ياي مدرسه واجب استبيان اين احكام با حفظ حريمها بر والدين و اول. احكام خدا اجرا نگردد

البته بايد به . داشته اند تا مدتها اعمال عبادي آنها با مشكل روبه رو بوده است مادر از بيان احكام براي دختر و پدر براي پسر شرم و حيا

 .فرزندان آموزش داده شود كه دربارة مسائلي كه نمي دانند سؤال كنند

 ر آموختن علمحيا د: ج 

 .نكتة مهم آن است كه در مقام علم آموزي شرم و حيا معنا پيدا نمي كند. خجالت مي كشند» نمي دانم«بسياري افراد از گفتن كلمة 

 :مي فرمايد) ع(امام علي 

 » ديِنَّ اَحستَحنكُم[ال يقُولَ ] ماَن ي علَما ال يمل عئذا سا :ال اَعلَم« 

 نمي دانم: شرم مدارد كه چون از چيزي كه نمي داند پرسيده شود بگويد] مايانش[كسي از 
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مشهور است كه از طرف دربار صفويه براي ميرداماد حوزه درس برپا شده بود و معموالً مأموران حكومتي هم در اين درس شركت مي 

تا آن جا كه يكي مأموران » نمي دانم«: االت گفتيك روز ساعت درس به سؤال و جواب گذشت و ميرداماد در پاسخ بيشتر سؤ. كردند

اين ميزان پولي كه مي گيرم براي دانسته هايم : چرا اين قدر مي گوييد نميدانم؟ ميرداماد گفت: متعرض شد كه شما از دربار پول مي گيريد

 !است اگر براي ندانسته هايم بخواهم پول طلب كنم چندين برابر خزانل شاه هم كفايت نمي كند

 حيا در مقام عذرخواهي: د 

اگرچه . به هنگام عذرخواهي نبايد خجالت كشيد، اگر فعل نامناسبي از فردي سربزند نبايد از عذرخواهي كردن احساس شرمندگي كند

 .نمي شود بلكه باعث بزرگي او خواهد شد عذرخواهي بسيار سخت است، آنسان بايد بداند كه نه تنها با عذرخواهي خوار

 :فرمود) ع(امام علي 

 »خدمه الرَّجلِ ضَيفَه و قيامه عن مجلسه لابيه و معلِّمه و  طَلَب الحقِّ و ان قَلَّ: ثَالثُ ال يستَحيي منهنَّ«
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 به رنگ آسمان ۴۸

 فصل هفتم

 غيرت و اهميت آن

 مراحل غيرت

 غيرتهاي مذموم و ناپسند

 

 غيرت و اهميت آن

به اين معنا كه غيرت نوعي حساسيت است؛ حساسيت برخاسته از . مناسب به نظر مي رسد حساسيت استكلمه اي كه در تعريف غيرت 

يك حاكم بايد نسبت به مردم و . مسؤوليت است و هر كس نسبت به چيزي مسؤوليت دارد بايد نسبت به آن حساسيت هم داشته باشد

. اجازه نمي دهد كه دشمن به كشورش كه حريم اوست وارد شود مشكالت آنها غيور و حساس باشد؛ يك سرباز جانش را مي دهد اما

 اين نكته در حوزه هاي خردتر هم مطرح است؛ مثالً يك معلم غيور خود را فدا مي كند زيرا او نمي تواند ببيند كه دانش آموزان به بيراهه

در نظام . نسبت به حوزة مسؤوليت حساس است مي روند با اين كه ببيند عمرشان را تلف مي كنند، او از اين وضعيت ناراحت است و

از يك طرف احساس محبت و از طرف ديگر احساس مسؤوليت است، . خانواده پدر و مادر غيور نسبت به سعادت فرزندانشان حساسند

 .مي آورد اين احساس مسؤوليت نوعي از غيرت را در وجود فرد پديد

مرد نسبت به همسر خود دارد و اين نوع غيرت چون با اعتدال همراه گردد بسيار در مرتبة باالتر احساس مسؤوليت و غيرتي است كه 

 .ممدوح است

 :مي فرمايد) ع(امام صادق 

 »معاشَرَه جميلَه، سعه بِتَقديرٍ و غَيرَه بتحصين: اَلمرء يحتاج ثَالث خصالٍ «

 .ي و اقتصاد در حد اعتدال و سوم غيرت نيكو و به اندازهاول معاشرت نيكو، دوم توسعه در روز: آدمي به سه خصلت نياز دارد
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 مراحل غيرت

 غيرت در پيشگاه الهي و نسبت به احكام الهي

مسلمان غيور بايد نسبت به ارزشهاي ديني خود حساس باشد و نسبت به نام خدا و اولياي او حساسيت و غيرت فوق العاده اي نشان 

 .چنين مسلماني بسيار رنج آور استبنابراين عدم حساسيت براي . دهد

آن را برداشت و . نقل است كه بشر حافي در وسط راه ديد نامي از اسامي متبرك خدا به روي چيزي نوشته شده و بر زمين افتاده است

ا در دنيا و آخرت نام ما را پاكيزه كردي ما هم نام تو ر: شب در خواب ديد كه به او مي گويند. تميز كرد و در محل مناسبي قرار داد

 .پاكيزه مي كنيم

بيند به حكمي از احكام خدا بي ¬هنگامي كه فرد مي. امر به معروف و نهي از منكر مصداق بارز اين گونه حساسيت و غيرت ديني است 

اما گاه نسبت به چگونه است كه نسبت به نام آبا و اجداد خود احترام قائليم . حرمتي مي شود بايد از خود حساسيت و غيرت نشان بدهد

 احكام الهي بي مهري نشان مي دهيم؟

 پغيرت نسبت به كشور و سرزمين

. اصطالح غيرت در نيروهاي نظامي بسيار رايج است. هر انساني نسبت به مملكت و سرزمين خود احساس غيرت و حساسيت مي كند

 .اين الزمه حمايت از سرزمين و آب و خاك است... سرباز غيور، ايراني غيور و

 

 غيرت در خانواده

 :غيرت در خانواده شامل مواردي مي شود كه عبارت است از

 غيرت مرد براي همسرش؛: الف

 غيرت والدين براي فرزندان؛: ب

 غيرت نسبت به نان حالل: ج
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 غيرت مرد نسبت به همسرش: الف 

هيچ گونه جسارت و اهانتي به همسرش را تحمل غيرت مرد نسبت به همسرش در گام اول به معناي حمايت از اوست به گونه اي كه 

مرد غيور هرگز حاضر نمي شود زن و فرزندانش در سختي باشند و او در آسايش و آرامش، غيرت مرد نسبت به همسرش از آن . نكند

بل وظيفه اي هم جهت است كه زن حريم زندگي مرد به حساب مي آيد و مرد نمي تواند اجازه دهد كه حريم او شكسته شود به طور متقا

 .به نام متوجه بانوان است به اين معنا كه غيرت و حيا در كنار هم معنا مي يابد و يكديگر را تكميل مي كند

 غيرت والدين نسبت به فرزندان: ب

زي كه حق همچنين در مورد ادب آمو. والدين و البته در درجه اول پدر و بعد از مادر بايد نسبت به فرزندانشان غيور و حساس باشند

نحوة برخورد با ديگران، آداب دوست يابي، آداب صحبت كردن . بعدي فرزندان است معموالً والدين غيرت الزم را از خود نشان مي دهند

در مورد فرزندان دختر قبل از سن تكليف . و حتي غذاخوردن از مواردي است كه والدين خود را نسبت به آموزش آن موظف مي دانند

 .ق به پوشش اسالمي امري ضروري است؛ چرا كه شروع كردن آموزش از سن تكليف كاري مشكل خواهد بودآموزش و تشوي

والدين نسبت به اين كه فرزندان احكام الهي را . جنبة ديگر حساسيت و غيرت والدين نسبت به فرزندان در خصوص احكام الهي است

اين حساسيت در مورد نماز و ساير . بت به امر تحصيل فرزندان حساسنداجرا كنند بايد فوق العاده حساس باشند، همان طور كه نس

اگر فرزندان به نماز وادار نشوند هرگز نماز خوان نخواهند شد و اين اشتباه است كه فقط خوب بودن . عبادات هم بايد وجود داشته باشد

البته اين امر به معناي تنبيه و . به نماز وادار كنيددر روايات مطرح شده است كه بچه ها را از هفت سالگي . نماز آموزش داده شود

پرخاشگري نيست بلكه استفاده از ابزارهاي  گوناگون مدنظر است، تا وقتي به سن تكليف مي رسند شيريني نماز را يافته باشند و بر اثر 

اگر عبادت از سن . خود ادامه خواهند داد در اين صورت بعد از سن تكليف مسير را خود به. مداومست  و تكرار بر آن عادت كرده باشند

تكليف شروع شود تا وقتي عادت به انجام آن پيش آيد زماني از دست خواهد رفت و فرزندان دست كم تا مدتي عبادت و بخصوص نماز 

 .استفاده شود كودكان و نوجوانان براي آموختن معارف آمادگي جدي دارند  بايد از اين زمينه به خصوص. خود را انجام نمي دهند

 :مي فرمايد) ع(امام علي 

 »هيكَاالَرضِ الخال ثدالح قَلب« 

 .قلب نوجوان مانند زمين خالي است

آنان بايد به طور جدي نسبت به آموزش احكام شريعت . والدين عبور نمي توانند از كنار عدم آموزش به فرزندان خود بي تفاوت بگذرند

 .ندالهي به فرزندانشان حساس باش
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 غيرت نسبت به رزق حالل: ج

در ميان دستورات اخالق دو .  در خصوص روزي حالل بايد دقتهاي جدي به كار رود؛ زيرا غذا در روح و روان آدمي تأثير بسيار دارد

ي را به كار مي مادران غيور حتي از دوران بارداري دقتهاي فراوان. اول نماز در اول وقت و دوم دقت در غذا: نكتة مشترك وجود دارد

آنها برند و اين دوران را معموالً با وضو مي گذرانند، زيرا اعتقاد دارند كه فرزندان آنها در دوران جنيني از وجود آنها تغذيه مي كنند و 

ه دارند خود گرچه اين نوع رفتار ايماني زحمت دارد آنها به علت حساسيت و غيرتي ك. تمايل دارند غذايي پاك و سالم را به آنها بدهند

حساسيت و غيرت آنان تا آن جاست كه پس از دوران بارداري در دوران شيردهي هم بدون وضو به . را نسبت به اين امر موظف مي دانند

 .بچه ها شير نمي دهند

 .در دستورات ديني براي غذا خوردن آدابي مثل بردن نام خدا در ابتداي غذا و طهارت در غذا ذكر شده است

 

 خدا در ابتداي غذا بردن نام

در هرجا و هر موردي كه نام خداوند برده شود شياطين . اگر نام خدا در ابتداي خوردن به كار برده شود اميد است كه آن غذا تبرك يابد

 .تدور خواهند شد و حضور مالئكه بيشتر خواهد شد به بردن نام خداوند براي فرزند دار شدن در لحظات حساس تأكيد فراوان شده اس

 طهارت در غذا

يكي روزي خوردن از كسب حالل وديگري تهيه خوراك حالل و طيب؛ مانند توجه به : منظور از طهارت در غذا طهارت در دو بعد است

در خصوص طهارت در غذا تأكيدات فراواني شده و دقت در آن يك اصل شمرده .... ذبح شرعي، طهارت و شستشوي الزم مواد غذائي و 

 شده است،

 :گفت) ص(شخصي به رسول اكرم  

 .»أحب اَن استَجاب دعائي« 

 »طَهر مأكَلَك و التَدخُل بطنَك الحرام«: حضرت فرمودند

 :گفت) ص(شخصي به حضرت رسول 

 :مي خواهم دعايم مستجاب شود چه كنم

 :حضرت فرمودند 

 .غذايت را پاك كن و شكمت را از حرام پر نساز 
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 كسب حالل

دريغ است كه انسان مومن . اموال انسان بخصوص درآمدي كه وارد منزل مي شود به ويژه مواد غذايي بايد حالل و طيب باشدتمامي 

كسب درآمد حالل از عبادات . اجازه بدهد مال حرام وارد زندگي او بشود و حتي مي بايست نسبت به اموال شبهه ناك هم حساس باشد

 .بخش بزرگي از عبادات را تالش براي كسب روزي حالل شمرده اندبزرگ شمرده شده است تا آن جا كه 

 :در حديث قدسي آمده است

 »يا أحمد انَّ العباده عشرَه اَجزاء تسعه منها في كَسبِ اَلحاللِ« 

 .اي احمد عبادت ده جزء است كه نه قسمت آن در كسب حالل است

تمام نمازها و عبادات در طول شبانه روز معموالً از . ء عبادات به حساب مي آيدزماني را كه در طلب روزي حالل صرف مي شود جز

تهية روزي حالل از وظايف مرد غيور خانواده به حساب . مي گيرد يك يا دو ساعت بيشتر نمي شود اما طلب روزي حالل ساعتها وقت

 .مجاهد في سبيل اهللا ياد شده است مي  آيد و در قبال اجر عظيمي دريافت خواهد كرد كه در روايات مانند اجر

 :مي فرمايد) ع(امام رضا 

 »اَلشَاخص في طَلَبِ الرِّزقِ الحاللِ كَالمجاهد في سبيلِ اهللاِ«

 .كسي كه در راه كسب حالل تالش مي كند مانند مجاهد در راه خداست

 :مي فرمايد) ص(نيز پيامبر اكرم 

» دجاهكَالم هياللي عع بيلِ اهللاِاَلكادفي س« 

 .فردي كه براي خانواده اش تالش مي كند مانند مجاهد در راه خداست

 .در خصوص رزق حالل توجه بر دعا و تالش و دقت در طهارت قابل توجه مي باشد

ام به دست در روايات آمده است كه رزق و روزي شما در پيش خدا معلوم است اگر مسير ورود آن را مسير حرام قرار دهيد از راه حر

 .مي يد و گرنه همان روزي از راه حالل هم به دست شما مي رسد

پاكيزه ترين درآمدها اول بايد براي غذا و در مرحلة بعدي براي لباس كه با آن نماز خوانده مي شود و سوم براي مسكن و ساير لوازم 

 .زندگي به كار رود
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 خوراك حالل

دارد معموالً براي ساير موجودات معنا ندارد؛ مثالً گوشت خواران فقط مي خورند و گياهخواران تنوع غذايي كه براي افراد بشر وجود 

 .فقط از گياهان تغذيه مي كنند اما اين فقط انسانهايند كه تنوع غذايي دارند

 .اما مهمتر از تنوع در نوع غذا طيب بودن غذاها براي انسان است

 :قرآن كريم مي فرمايد

»ن طَيقناكُم؛ از رزقهاي حالل بخوريدكُلُوا مزما ر بات«. 

 :و نيز مي فرمايد

 »ورزقناهم منَ الطَّيِبات و فَضَّلناهم علي كَثيرٍ ممن خَلَقنا تَفضيالً« 

 .و انسانها را از طيبات روزي داريم نسبت به بسياري از مخلوقات خود برتري بخشيديم

كه از غذاهاي پليد و آلوده اجتناب مي كند ولي بسياري از حيوانات غذايشان از خباثت است؛ طبيعت و فطرت آدمي به گونه اي است 

 .مثالً حشرات معموالً از آلودگيها تغذيه مي كنند

طهارت غذا به هنگام پخت آن بايد رعايت شود و اين وظيفة بانوان غيور است كه مراقب باشند غذاها پاك باشد، بخصوص مواد گوشتي 

در صورتي كه از بيرون منزل غذا گرفته مي شود الزم است دقت شود كساني كه مسؤول پخت اين گونه . ني را كه بايد شستو پروتئي

غذاهايي كه از كشورهاي خارجي وارد مي شود گاه حاوي . غذاهايند انسانهاي متدين و متقي باشند و طهارت و پاكيزگي را رعايت كند

در خصوص ذبح شرعي مواد پروتئيني نيز بايد دقت شود؛ زيرا . دارد و چه بسا مشكل آفرين استموادي است كه از نظر شرعي اشكال 

 :قرآن كريم مي فرمايد. عالوه بر حرام بودن مصرف اين گونه گوشتها آثار سوء رواني بسياري به دنبال دارد

 »و ال تَأكُلُوال مما لَم يذكَرِ اسم اهللاِ علَيه؛« 

 .بر آن برده نشده است نخوريداز آنچه نام خدا 

پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه از نظر بهداشت و . در كشور سوئد پژوهشي در مورد ذبح شرعي مسلمانان انجام داده شده است

وقتي شاهرگ . سالمت گوشتهايي كه ذبح شرعي شده است با گوشتهاي ديگر تفاوت دارد و از درجة سالمت بيشتري برخوردار است

ان قطع مي شود بعد از مدت سه ثانيه ديگر حيوان هيچ احساس درد و رنج ندارد اما به علت اين كه خون به مغز نمي رسد مغز فرمان حيو

پمپاژ سريع به قلب مي دهد و  قلب با شدت خوني را كه در بدن جريان دارد از بدن خارج مي كند، و اين مسأله باعث مي شود كه خون 

در غير . بدين ترتيب سالمت و بهداشت گوشت بيشتر مي شود و از بسياري از آلودگيها و فسادها جلوگيري مي شود .در بدن حيوان نماند
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همچنين در اين پژوهش مشخص شده است كه گوشتهاي ذبح شرعي طعم . اين صورت خون مانده در بدن موجب بروز فساد مي شود

 :لذيذتري هم دارد

زياد خوردن اول براي . آداب آن شايسته است به آن توجه كنند مسألة به اندازه غذا خوردن است نكتة ديگري كه در باب غذا خوردن و

 .روح و روان آدمي و دوم براي سالمت انسان به شدت ضرر دارد

 

 غيرتهاي مذموم و منفي

در خصوص مسأله غيرت . ودچنانكه هر يك از صفات حسنه از راه اعتدال خارج شود و به سوي افراط و تفريط گرايد مذموم خواهد ش

 .غيرت در موارد زير مذموم و نكوهيده است. نيز چنين است

 غيرت از روي بدگماني: الف

 غيرت براي كساني كه خود اهل مراقبت اند: ب

 غيرت  زن نسبت به همسرش: ج

  

 غيرت از روي بدگماني: الف

. افراد جست يا به دليل نوع كارهايي كه در جامعه عهده دار آنندتوان در چگونگي تربيت خانوادگي ¬ريشة بدگماني و سوء ظن را يا مي

همسران اين نكته را فراموش . ممكن است داليل ديگري را نيز يافت اما آنچه مهم است نقش ويرانگري بدگماني در محيط خانواده است

 .ف آن ثابت شودنكنند كه در اسالم اصل بر صحت  و خوش گماني نهاده شده است مگر آن كه به قرايني خال

 غيرت براي كساني كه خود اهل مراقبت اند: ب

بسياري از بانوان خود حريم خويش را رعايت مي كند . حساسيت نشان دادن براي كساني كه خود اهل مراقبت اند كار شايسته اي نيست

ر و فرزندانش امري فطري و ضروري غيرت مرد نسبت به همس. و در اين صورت حساسيت نشان دادن بيشتر آثار منفي به دنبال دارد

مشروط به آن كه حالت افراطي نداشته باشد، خانمها هم طالب غيرت مرد خويشند و مي خواهند . است و جزء شاكلة مسؤوليت مرد است

اين . دخانمها از مردي كه نسبت به وضع لباس و پوشش آنها بي تفاوت باشد ناراضي ان. همسرانشان نسبت به وضع آنها حساس باشند

قرآن حجاب را واجب . حساسيت مرد البته اگر در حد معقول باشد از جانب بانوان نوعي دوست داشتن، محبت و حمايت تلقي مي گردد

با اين همه بايد توجه داشت خانمها معموالً نوعي غيرت و حساسيت . نموده است و مردها هم در همان حد و حدود شرعي مسؤولند
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حتي آنان در مورد اموال . عتقدند حريم فرد ديگري اند و بعد از ازدواج بيشتر پاسدار حريم خود خواهند بودنسبت به خود دارند و م

 .شوهر نيز همين تفكر را دارند تا مبادا اين اموال از بين برود

 :قرآن كريم مي فرمايد 

 »حافظات للغَيبِ بِما حفظَ اهللاُ«

 .فرموده است حافظندنسبت به آنچه خدا ) از شوهر(در نهان 
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 فصل هشتم

 معاشرت

 معاشرت نيكو و اهميت آن

 راههاي ايجاد حسن معاشرت

 جايگاه اصلي حسن معاشرت

 تابزار ايجاد حسن معاشر

 

 معاشرت

به سه چيز نيازمند  آمده است  كه مرد) ع(در روايتي از امام صادق . ركن اصلي در يك خانوادة قرآني و سعادتمند معاشرت نيكو مي باشد

 .معاشرت نيكو، اقتصادي ميانه و غيرتي پسنديده: است

براي رسيدن و تحقق معاشرت نيكو بايد به اخالق خوب دست يافت و براي . اولين نياز فرد معاشرت نيكوست) ع(به بيان امام صادق 

امي شؤون  زندگي انسانها چه فردي و چه اجتماعي معاشرت نيكو در تم. دستيابي به اخالق حسن هم كالم نيكو مهمترين نقش را دارد

ر اهميت فوق العاده اي دارد؛ براي مثال در تبليغ،مبلغان به شدت نيازمند اخالق حسن و رعايت شؤون اخالقي اند؛ زيرا مردم به نوع رفتا

 .وعملكرد آنها توجه مي كنند و دين را سخنان آنان جستجو مي كنند

از عالم بزرگي نقل شده . ر رفتار بزرگان اهميت و تأثيرگذاري معاشرت نيكو در همة جوانب مشخص مي گردداز اين روست كه با دقت د

اگر : موقع صبحانه ايشان سؤال كردند كه علت گرية شما چه بود؟ فرمود. است كه روزي پس از نماز صبح به طور غيرعادي گريه مي كرد

: گيرد و بگويد كه شما نگذاشتيد من مسلمان شوم جواب او را چه بدهم؟ اطرافيان گفتنداين همساية مسيحي ما روز قيامت جلوي من را ب

اگر اعمال و رفتار و نوع معاشرت ما با او درست مطابق با موازين شرعي : فرمود. آقاي اگر او مسلمان نشده است به شما چه ربطي دارد

 .او حتماً مسلمان مي شد. رديمو اسالمي بود و ما اسالم را در رفتارمان به او معرفي مي ك

و نوع معاشرت ائمه هدي ) ص(با نگاهي به تاريخ اسالم روشن مي شود كه بسياري از اهل ايمان به خاطر اعمال و رفتار پيامبر اكرم 

بايد امتنا انبياي الهي نفوذ در دلها حلم و بردباري زيادي را مي طلبد و اگر كسي بخواهد در دلها نفوذ كند . عليهم السالم مسلمان شده اند

 .و ائمة هدي عليهم السالم رفتار نمايد و اهل صبر، حلم و گذشت باشد) ص(و بخصوص حضرت رسول اكرم 
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اگر پدر با فرزندان خود معاشرتي نيكو . اين حكم در خانواده نيز جاري است و بهترين راه براي پيشبرد اهداف صحيح حسن خلق است

روابط بايد به گونه اي باشد كه يك اخم پدر . پدر لذت مي بردند و به هيچ وجه از حضور او گريزان نيستند داشته باشد، آنها در كنار

براي فرزندان بسيار گران باشد، بايد آن قدر عاطفه برقرار باشد كه به محض اين كه بگويد من راضي نيستم فرزندان دست و پاي خود را 

البته واضح است كه وظيفة حسن معاشرت در ميان همسران به طريق . بلكه نوعي رفاقت است گم كنند و اين تنها به معناي ترس نيست

اگرچه گاهي . اولي وجود دارد و از آن جا كه رابطة زوجيت رابطه اي طرفيني است هر يك از همسران بايد معاشرتي نيكو را پيشه نمايد

در خصوص امر به . د كه كانون خانواده به محيطي پر از محبت تبديل گرددنحوة برخورد بايد به گونه اي باش. از اواقت از بين مي برد

 .معروف و نهي از منكر نيز وضع چنين است

 :مي فرمايد) ع(امام صادق 

 »و كُن رفيقاً في اَمرِك بِالمعرُوف  و شَفيقاً في نَهيِك عنِ المنكَرِ«

 .گام نهي از منكر با شفقت و مهرباني برخورد كنبه هنگام امر به معروف با رفق و مدارا باش و در هن

بايد توجه كرد كه حسن معاشرت با بندگان خدا را بايد به حساب خداوند گذاشت؛ يعني اگر در برخورد با مردم صبر به خرج داده مي 

ز وضع چنين است و بايد طرف در ساير امور ديني ني. شود، صبر به خاطر خدا باشد بخصوص اگر اين صبر با زيردستان و اهل منزل باشد

 .حساب را خداي سبحان دانست و فقط براي خدا با مردم معاشرت نيكو داشت و نه چيز ديگري

 :چنان كه قرآن كريم در مورد انفاق عنوان قرض دادن به خداوند را مطرح مي كند و مي فرمايد

»و لَه فَهضا عناً فَيساهللاَ قَرضاً ح قرِضن ذَاالَّذي يم اَجرُ كَريم لَه« 

 .كيست آن كه به خدا قرض دهد قرضي نيكو تا خدا براي او مضاعف گرداند و براي او اجري گرامي باشد

خداوند انفاق به بندگان خدا را قرض به خدا مي داند؛ چون قرض دادن اعتماد مي خواهد  و زماني كه به وعدة الهي اعتماد مي كند و به 

 .ان خدا انفاق مي كند گويي به خدا قرض داده است و خداوند ضمانت مي كند كه اين قرض را به او برگرداندخاطر خدا به ديگر بندگ

به هر حال گرچه حسن خلق و به دنبال آن حسن معاشرت امري ضروري است، بايد توجه كرد كه در تمامي رفتارها و عملكردها رضاي 

ت بايد به خاطر خدا عكس العمل نشان داد و اگر بنابر صبر است فقط به خاطر خدا خدا بايد مدنظر قرار گيرد، حتي به هنگام عصباني

 .صبر كرد تا از اجر بي حساب صابران برخوردار بود

 : قرآن كريم مي فرمايد

 إنَّما يوفّي الصابِرونَ اَجرَهم بِغَيرِ حسابٍ؛«

 .»به درستي كه اجر صابران بدون حساب دريافت مي شود
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سن  معاشرت يعني صبر كردن در امور، عصباني نشدن و عكس العمل مناسب نشان دادن، آنهم با اراده و قصد رضاي حسن خلق و ح

الهي، اين كه گاهي گفته مي شود به هنگام عصبانيت كنترل از دست فرد خارج مي گردد امري بي اساس است و براي اهل ايمان بي 

در اين راستا بايد تمرين شود . از دست مي دهند و به ناچار تسليم شيطان نفس مي شوندافراد در حالت عصبانيت عنان خود را . معناست

در تربيت نفس نشدن معنا ندارد، نشدن به معناي ضعف و تسليم باطل شدن است، در راستاي توانستن اخذ . كه عنان اختيار از دست نرود

بايد براي . وحيه و به نسبت اعتماد اوبه خداوند بستگي  داردعمدة كارها و عملكردهاي هر فرد به ر. تصميمات جدي ضروري است

اگر . رسيدن به بهترين نوع معاشرت و حسن خلق تصميمات جدي و جديدي گرفته شود و با اراده در به تحقيق بخشيدن آن سعي گردد

 .باور شود كه مي توان از عصبانيت جلوگيري كرد واقعاً مي توان عصباني نشد

 :مي فرمايد) ص(حضرت رسول اكرم 

»رَّ شَهيداهللاُ اُ ج اَعطاه نهع ملح و هنفاذلي اع رقدي وه غَيظاً و من كَظم« 

هر كه خشم خود را فرو دهد در حالي كه نسبت به ابراز آن قادر باشد و با اين حال بردباري نشان دهد خداوند به او اجر شهيد را عطا 

 .خواهد كرد

حسن خلق و حسن . فرهنگها تغييرپذير است بايد سعي شود فرهنگها به سوي حسن خلق و حسن معاشرت سوق داده شود از آن جا كه

همان طور كه براي . معاشرت از اركان زندگي فردي و اجتماعي به شمار مي رود و بايد براي رسيدن به اين گونه معاشرتها تالش كرد

 .شود براي رسيدن به ارزشهاي اخالقي نيز بايد كوشيد مسابقات ورزشي دهها و صدها بار تمرين مي

 

 راههاي ايجاد حسن معاشرت

از آن جا كه براي رسيدن به حسن معاشرت بايد كوشيد قبل از آن براي رسيدن به هدف بايد مسير مشخص شود و اعمالي متناسب با آن 

 .هدف به انجام برسد

 :فرمود) ص(حضرت رسول اكرم 

 .»خصالٍ من مكارِمِ االَخالقِ تُعطي من حرَمك و تَصلُ من قَطَعك و تَعفِّو عمن ظَلَمك يا علي ثَالثُ« 

 يا علي سه چيز از مكارم اخالق است اين كه عطا كني به آن كه تو را محروم ساخته و ارتباط برقرار كني يا آن كه با تو قطع ارتباط كرده

 .ظلم كرده است و گذشت نسبت به كسي كه به تو
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اول آن كه نسبت به كسي كه تو را . سه راهكار اساسي براي دستيابي به اخالق حسن بيان شده است) ص(در بيان حضرت رسول اكرم 

گاهي از اواقت ديده مي شود . محروم كرده است بخشنده باش، دوم آن كه نسبت به كسي كه با تو قطع ارتباط كرده است وصل كننده باشد

براي ايجاد رابطه و صلة رحم الزم است كه انسان تواضع نمايد و چه بسا به تصور خود تن به ذلت بدهد حال اگر براي خدا اين كار را  كه

كرد و تن به ذلت داد  و براي برقراري رابطه پيشقدم شد خداوند اجري بزرگ به او مي دهد و با اين كار در راه رسيدن به اخالق حسنه و 

گذشت از بزرگترين و باالترين . له گامهاي بزرگي برداشته است، و سوم گذشت نسبت به آن كسي كه به تو ظلم كرده استمعاشرت جمي

 .به راستي در گذشت لذتي است كه در انتقام نيست. خصوصيات اخالقي است كه براي رسيدن به آن بايد تالشهاي جدي صورت بگيرد

 :ده است كه فرمودنقل ش) ص(در روايتي رضوي از رسول اكرم 

»هسانل و هدنَ يونَ ممسلالم ملن سم مسلا المنَّما م خُلقاً ونُهنينَ ايماناً اَحسوملَ المإن اَكم« 

 .كسي ايمان بيشتري دارد كه خوش اخالق تر باشد و مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست و زبان او در آسايش باشند

كسي ايمان كاملتري دارد كه خوش اخالق تر باشد و مسلمان كسي است كه ديگران از دست و ) ص(حضرت رسول اكرم بنابر فرمايش 

زبان او آسوده باشند نه اين كه زبان و دستش آزاردهنده باشد و هر كاري مطابق با هواي نفس اوست انجام دهد و نه اين كه دستي هرز 

كاري نكند مسلمان كسي است كه ديگران از دست و زبان او جز خير و خوبي و نيكي چيزي داشته باشد و زبان او هم جز دل آزاري 

اول آنكه با مددجستن از خدا و عنايات الهي گام برداشته شود : براي رسيدن به حسن خلق و حسن معاشرت دو وظيفه مطرح است. نبينند

 .دوم آن كه در اين راه كوشش تمرين شود

 :دمي فرماي) ع(امام صادق 

 »من لَم يجعل لَه من نَفسه واعظاً فَانَّ موعظَه النّاسِ لَن تُغني عنه شَيئاض« 

 .كسي كه خود واعظ خويش نباشد موعظة مردم در او اثر ندارد
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 جايگاه اصلي حسن معاشرت

اجتماعي خود در جامعه مجبورند خوش اخالق  باالترين جايگاه حسن خلق و حسن معاشرت خانواده است؛ زيرا افراد براي حفظ شؤون

باشند در صورتي كه در اجراي اخالقيات مرز خدا رعايت گردد و بندگان وارد وايد عبوديت گردند از اجر عظيمي برخوردار  خواهند 

  .بود

باور كنند كه خداوند بهترين را براي اگر انسانها به مقدرات الهي راضي باشند و . صبر و بردباري از امتيازات اصلي اخالقي خانوادگي است

بنده اش مقدر مي كند ديگر ناراحتي و نارضايتي به قلبشان راه نخواهد داد و در نتيجه از گاليه كردن ها كم خواهد شد و به دنبال آن 

باشند كه همة دنيا را به  آنان بايد قلب خود را به يكباره به مقدرات الهي راضي كنند و مطمئن. اخالق خوش بر خانواده حاكم مي گردد

 .انسان نمي دهند كه اگر همة دنيا را هم بدهند بازهم طبع انساني راضي نمي شود

 گفت چشم تنگ دنيا دوست را                              يا قناعت پر كند يا خاك گور

 :در دعاي طواف مي خوانيم. در زندگي خانوادگي قانع بودن از عوامل رضايت است

 رب قَنِّعني بِما رزقتَني و بارِك لي فيما آتَيتَني

 .خدايا مرا به آنچه روزي ام كرده اي قانع گردان و آنچه را به من عطا كرده اي برايم مبارك ساز

 

 ابزار ايجاد حسن معاشرت

نمايش گذارندة وجوه مختلف  زبان نشان دهنده و به. مهمترين ابزار براي ايجاد حسن خلق و رسيدن به معاشرت نيكو زبان است

 .شخصيتي افراد است

 تا مرد سخن نگفته باشد                                     عيب و هنرش نهفته باشد

در . حركات زبان و الفاظي كه به زبان جاري مي شود جزء رفتارهاي انساني محسوب مي گردد لذا بايد به شدت مراقب زبان بود

عفت كالم اشاراتي شد اما بايد توجه داشت كه براي خوب سخن گفتن بايد تمرين كرد و اين در خانواده  خصوص نحوة سخن گفتن و

معموالً فرزندان در برابر والدين خوش زبان حالت خشوع به خود مي گيرند اما پدراني كه . شدني است و فقط نيازمند كمي توجه است

البته والدين موظف اند فرزندان خود را . نوعي حالت پرخاش نسبت به پدران مي كنندبدزبانند فرزندانشان هم جواب آنها را مي دهد و 

نيز به خوش زباني بخصوص در خانواده تشويق كنند و آنها را از بدزباني پرهيز دهند؛ چون اگر بدزباني به صورت عادت درآيد اصالح 

 .ن آموزش جدي تري را مي طلبددر آموختن آداب زندگي نحوه خوب سخن گفت. آن كاري مشكل خواهد بود
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