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سخن نخست

سخن نخست
تاریخ بشرى گواه است كه زنان در پیشبرد علدم و فرهندد در میدان اقدوام و
ملل گوناگون نقش سازندهاى داشدتهاند اگدر جایگداه و منزمدت زن بدهدرسدتى
شناخته شود و خود او نیز كرامت انسانى و شرافت امهى خویش را بازیابدد ،بدر
كارآمدى و ثمربخشى این ودیعه امهى افزون مىگردد و جامعه انسانى از بركات
و نتایج انسانساز آن بهرهمند خواهد شد؛ چه اینکه زن ،مربى و هدایتگر جامعه
به سوى ارزشهاست و تدأثیر ررفدى در سدازندگى و بامنددگى آحداد اجتمداع و
شکوفایى استعدادهاى نهفته آنان دارد
در همین راستا ،آموزههاى اسالم ،میانهروترین و واالترین حقوق و وظدایف
را براى زنان مطرح كرده و از هدر گونده افدراو و تفریطدى مبراسدت و در عمدل،
توانایى حل مؤثر بسیارى از مشکالت جامعه انسانى را دارا مىباشد
اثر پیش رو ،تحت عنوان «رهتوشه خواهران» كه نخستینبار از سدوى دفتدر
تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر مىشود ،گدام ندوینى اسدت در راسدتاى احیداى
فرهند اصیل اسالمى در حوزه مسائل مربوو به زنان كه با ارائه مقاالتى چندد،
دستمایههاى دینى و راهکارهاى آموزنده و مفیدى را در این زمینه عرضه نموده
است معرفى سبک زندگى اسدالمى ،تحکدیم نهداد مقددس خدانواده ،تدرویج
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طهارت جامعه از انحرافهاى اخالقى و آسدیبهداى رواندى و نیدز تبیدین راه و
روش درست و سامم زندگى براى بانوان گرامى ،از جمله مزایاى این اثر به شمار
مىرود این مجموعه ،ضمن اشاره به مقام و منزمت مادر در نظام خلقت امهى،
مطامب كاربردى و ارزنددهاى را در زمیندههداى فدردى و اجتمداعى در معدر
ّ
استفاده مبلغان ارجمند قرار مىدهد و احکام و معارف ارائهشده در آن ،خاصده
براى بانوان محترم ،بسیار راهگشاست و ایشان را بدا چگدونگى رفتدار و تعامدل
سازنده با همسر و فرزندان ،آشنا مىسازد
گفتنى است ،با توجه به ویژگىهاى خاص این اثر و اختااصىبودن برخى
ّ
مطامب عرضهشده در این مقاالت براى بانوان ،مبلغان عزیدز بایدد هنگدام ارائده
مطامب ،شرایط زمانى و مکانى و نیز سطح ّ
سنى مخاطبان خویش را مورد دقت
و توجه الزم قرار دهند
ّ
همچنین ،از مبلغان محترم انتظار مىرود ،ما را از نظدرات سدازنده خدویش
مطلع نمایند تا به توفید امهدى و مسداعدت همگدان ،بدر كیفیدت و كارآمددى
مجموعههاى بعدى افزوده شود
در پایان ،ضمن تشکر از نویسندگان گرامى این اثر ،از تمدام كسدانى كده در
آمادهسددازى و سدداماندهى كتدداب حاضددر صددادقانه تددالش نمودنددد ،بددهویژه از
زحمات حجتاالسالم واممسلمین علىاكبر مؤمنى ،رئیس محترم گروه تدأمین
منابع فرهنگى و تبلیغى ،سپاسگزارى مىنمایم
سعید روستاآزاد

معاون فرهنگى و تبلیغى
دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم

آسیبهای فردی و اجتماعی روابط دختر و پسر

آسیبهای فردی و اجتماعی روابط دختر و پسر
حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


اشاره

پژوهش درباره موضوع روابط دختر و پسر ،از بایستههاى جامعده ماسدت؛ زیدرا
امروزه این امر به بحران اخالقى و اجتماعى تبدیل شده است اگرچه نمىتدوان
آمار دقیقى از میزان این رابطه ارائه نمود ،امدا برخدى گزارشهدا حداكى از آمدار
باالى این نوع روابط است  1این ،همان هنجارشکنى است كه زیربناى جامعده،
یعنى نهاد مقدس خانواده 2را به طور جدى تهدید مىنماید
متأسفانه ،روابط دختر و پسر ،تمایل جوانان به ازدواج را كاهش داده و نظام
برخددى خددانوادههددا را متزمددزل ك درده ،ازایددنرو ،بایسددته اسددت كدده از دو منظددر
روانشناسانه 3و جامعهشناسانه 4به این امر بپردازیم
مقاود از روابط دختر و پسر ،روابط مخفیانه و خارج از چارچوب قدانون و
 1ر ک :پایگاه اینترنتى تابناکwww.tabnak.ir/fa/news :
ن
9
ف
 2محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،011ص  222رسدول اكدرم فرمدود« :مدا ب یندى یفدى
ّ ّ
ٌف ف
وجل م فن ف
امتزویج؛ در اسالم بنایى محبوبتر از ازدواج نزد خددا
امله عز
ناء اح ُب یامى
االسالم یب
ی
ی
ی
ی
ساخته نشده است »
3. Sociologycal.
4. Psychologycal.
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شرع است كه با بافت فرهنگى ما همسویى نددارد امبتده روابدط دختدر و پسدر،
ابعادى گسترده دارد كه نوشتار پیش رو ،تنها برخى آسیبهاى فردى و اجتماعى
آن را بیان مىنماید
الف) آسیبهای فردی

مقاود از آسیبهاى فردى روابط دختر و پسدر ،آن اسدت كده ایدن امدر سدبب
زیانهایى مانند افسردگى و افت تحایلى مىشود در اینجا به برخى از این نوع
آسیبها اشاره مىكنیم:
 .1اضطراب و افسردگی

موفقیت جوانان در عرصههاى مختلف زندگى ،در سایه آرامش شکل مىگیدرد؛
اما استرس و اضطراب ،آنان را از فتح قلههاى رفیع زنددگى بدازمىدارد اگرچده
ممکن است روابط دختر و پسر با مذت توأم باشد ،اما این امدر زودگدذر بدوده،
سرانجام به استرس و اضطراب منجر مىشود؛ زیرا چنین ارتباطى ،خالف شرع
و ّ
سنت جامعه دینى است و دختر و پسر ،همیشه نگران فداششددن ایدن رابطده
هستند از سوى دیگر ،دختر و پسدر از بدىوفدایى و خیاندت طدرف مقابدل نیدز
نگراناند؛ چون این پیوندها بیشتر وقتها به ازدواج نمىانجامد و باعد یدأس
فرد گردیده ،بیش از همه ،موجبات افسردگى دختر را فراهم مىكند؛ چراكده بده
دوست بىوفاى خویش دل بسته و اینک درد جدایى و چشیدن طعدم ندامردى،
روان او را آزار مىدهد افزون بر آن ،این پیوندها آسیبهایى مانند باجگیدرى را
در پى دارد كه اضطراب آنها ،بهویژه دختر را بهشدت رنج مىدهد
اینک به نمونههاى زیر توجه شود:
 1پسر ،دوست دخترش را تهدید مىكند كه كلیهات را بفدروش و پدومش را
به من بده تا فیلمت را در اینترنت منتشر نکنم پسر جوان ،پس از رابطه دوسدتى
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با دختران ،با طعمههاى خدود ارتبداو جنسدى برقدرار مدىكدرد و از ایدن عمدل
مخفیانه ،فیلم تهیه نموده ،آنها را تهدید به انتشار فدیلم مدذكور مدىكدرد و ایدن
1
گونه ،مبامغى را از دختران اخاذى مىنمود
 2خانم دكترى مىگوید :با بیمار تحت درمان خود به نام «م» حدود چهار
سال رابطه داشتم؛ ومى اوایل امسال بود كه به عقد مردى از بستگانمان درآمدم و
رابطهام را به پایان رساندم؛ اما «م» به رابطده پایدان ندداد و شدروع بده اخداذى و
2
مزاحمت براى بنده نمود
 3پسر جوانى ،پس از مواجهشدن با مخامفدت وامددین دوسدت دختدرش،
ی
براى ادامه ارتباو و انجام ازدواج ،با پاشیدن اسید روى دختر ،زندگى و زیبدایى
3
او را مگدمال كرد
 .2خودکشی و قتل

اگرچه همه روابط دختران و پسران به خودكشى یا قتل منجر نمدىشدود ،امدا در
برخى موارد ،این امور اتفاق مىافتد؛ زیرا چنین روابطدى ،بدین آندان وابسدتگى
شدیدى ایجاد مىنماید ازاینرو ،جدایى همدیگر را برنمىتابند افزون بدر آن،
دوست دختر
به دمیل اینکه بیشتر این روابط به ازدواج نمىانجامد ،پسر ،ازدواج
ی
با كسى دیگر را تحمل ننموده ،در صدد انتقام برمىآید همچنین ،برخى پسران،
دوست دختر خود جدا شده ،دل به دمبرى دیگرى مىدهند كه این
بعد از مدتى از
ی
امر ،تنفر دختر از او و شکست وى را درپىدارد بندابراین ،گداهى دختدر دسدت بده
خودكشى مىزند
 1روزنامه خراسان ،صفحه حوادث ،دوشنبه  ۵خرداد 0۱۳۱
 2باشگاه خبرنگاران ،سوم خرداد  ،۳۱كد خبر۷۴۷۳۴2۴ :
ّ
 3ر ک :پایگاه اینترنتى تبیان ،www.tebyan.net :مقامده «تدأملى بدر روابدط دختدر و پسدر در
جامعه دینى»
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دخترخانم هفدهسامهاى مدىنویسدد« :در زنددگى شکسدت خدوردهام و دیگدر
چارهاى جز خودكشى ندارم؛ چون دیگر حاضر نیستم بعد از این كدار ،یمهدر هدی
ّ
پسرى را در دل جاى دهم و همیشه در خود فرو رفتهام و از همده كدس متنفدرم بده
هی یک از آنها اطمینان ندارم و همه آنها بىمعنا هستند »

1

دختر جوانى ،بعد از مطمونشدن از اینکه دوست پسرش با دختر دیگرى طدرح
دوستى ریخته ،در پى تعقیب وى برآمد و آندان را در پداركى در حدال قددمزدن دیدد
2

وقتى به خانه بازگشت ،یدر اطاقش را قفل نمود و با گاز شهرى خود كشى كرد
دختر 2۵سامهاى كه عاش مردى شده بود ،به قتل فجیع همسدر بداردار وى
اعتراف كرد دختر جوان در این باره به قاضى مىگویدد« :عاشد «ح» (همسدر
مقتول) بودم و او را خیلى دوست داشتم؛ ومى او همواره به مدن درو مىگفدت
كه مىخواهد با من ازدواج كند من به قاد قتل همسدر بداردارش بده مندزل او
نرفتم ،فقط مىخواستم زندگى آنها را با گفتن حقیقت ماجرا خراب كنم؛ چراكه
خانوادهام از ماجراى رابطه من و «ح» خبر داشتند و آبرو یم رفتده بدود؛ ومدى بدا
3
یکدیگر درگیر شدیم كه من او را كشتم و طالهایش را نیز سرقت كردم »
ُ
 .3افت تحصیلی

یکى از بارزترین آسیبهاى روابط دختر و پسر ،شکست تحایلى آندان اسدت بدا
توجه به ماهیت و مکانیسم یادگیرى ،هر فراگیر باید به طور مستمر در جهدت هرچده
ّ
غنىتر ساختن دانش در تمامى دروس و یادگیرىها تدالش كندد مسدلم اسدت كده
دستیابى به آن ،تنها با داشتن بهرهمندى از فکرى فعال و تمركز ذهن ،ممکن مىشود
در این مسیر ،گرایش به جنس مخامف ،یکى از عوامل مختلكنندده تمركدز حدواس
 1على اصغر احمدى ،تحلیل تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،ص 02۱
 2ر ک :پایگاه اینترنتى عار ایرانwww.asriran.com :
 3روزنامه خراسان ،چهارشنبه  ،۳۱/۱/۴شماره انتشار 0۴6۳۴
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دانشآموزان و دانشجویان است اگر برخى ادعا مىكنند كده ایدن روابدط ،مشدکلى
ایجاد نمدىكندد ،خدالف دادههداى روانشناسدى اسدت؛ زیدرا نتیجده تحقیقدات و
مطامعات ،بیانگر ایجاد تزمزل در تحایل چندین افدرادى اسدت آسدیب در برخدى
موارد به ترک تحایل و گوشهگیرى نیز مىانجامد  1شاید بر ایدن اسداس باشدد كده
برخى متادیان امور علمى مدارس و دانشگاهها توصدیه مدىكنندد كده ایدام عقدد و
نامزدى جوانان ،در بحبوحه تحایالت نباشد
اگددر پسددر و دختددرى در مح دیط جداگانددهاى تحا دیل كننددد ،بهتددر درس
مىخوانند یا وقتى كه كنار هر پسرى یک دختدر باشددم مطامعدات دانشدمندان
تربیتدى نشددان داده :در مدارسدى كده دختددر و پسددر بددا هددم درس مدىخواننددد،

عقبافتادگى و عدم مسوومیت دیده شده اسدت  2در پژوهشدى كده چندد تدن از
دانشجویان علوم پزشکى اصفهان انجام دادند ،از بین  494نفر از دانشدجویان،
 90درصد آنها علدت اصدلى گسدترش فشدار اخالقدى و انحرافدات را اخدتالو
3

نامشروع زن و مرد عنوان كردهاند
فوكویاما ،متفکر آمریکایى مىگوید :دانشآموزان آمریکایى شركتكننده در
اممپیادهاى جهانى ،در مقایسه با كشدورهاى صدنعتى دیگدر ،ندازلترین رتبده را
داشتهاند؛ 4زیرا این كشور ،از جمله كشورهایى است كده دختدران و پسدران آن،
بیشترین روابط آزادنه را دارند دانشجویى كه عاش استاد خود شده بود ،یادآور
مىشود كه ارتباو ،مانع تحایل من شده اسدت؛ چدون همیشده بده یداد اسدتاد
5
هستم و درس نمىخوانم
1
2
3
4
5

شهال خطیبى ،مجله پیوند ،ش ۱1۴
ناصر مکارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،ج  ،0۷ص ۷۷۵
محمود اكبرى ،دختران و پسران؛ پندها وهشدارها ،ص  0۷۵د 0۷6
نشریه پگاه ،ش  ،22ص .۴
محمدرضا احمدى ،روابط دختر و پسر ،ص ۴6
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گفتنى است كه ازدواجهاى قانونى كه در محیط برخى دانشگاهها و در ایدام
تحایل صورت مىگیرد ،با روابط خارج از چارچوب قدانون و شدرع ،متفداوت
است
ن
روابط دختدر و پسدر ،نده تنهدا سدبب افدت تحادیلى مىشدود كده گداهى
ناهنجارىهاى اخالقى و اجتماعى در محدیط درس را نیدز در پدىدارد نشدریه
آمریکایى «ریدرز دایجست» در سپتامبر 1991م در گزارشى درباره دخترانى كه
ً
عموما در مدارس مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده و در كنار فرزندان
خود زندگى دشوارى را سپرى مىكنند ،مىنو یسد:
«هرسامه 350هزار دختر نوجدوان آمریکدایى در سدنین  15د 19سدامگى در
دوره دبیرستان ،فرزندان غیرقانونى خود را به دنیدا مدىآورندد كده ایدن آمدار ،در
دهههاى اخیر در حال افزایش است این دختران كه با رؤ یاهایى مانند ازدواج با
دوست پسر خود و اتمام تحایالت و شروع یک زندگى ایدهآل ،بده ایدن گونده
ی
ارتباطات روى آوردهاند ،بسیار زود پردههداى سدرابگونده ایدن اوهدام از پدیش

رو یشان كنار رفته ،واقعیت زندگى ،چهره خود را مىنمایاند »

1

این روزنامه در ادامه ،علت بروز ناهنجارىهاى جنسى را روابط آزاد دختر و
پسر در مدارس دانسته ،طى گفتوگو یى با تعدادى از این دختدران ،بده نقدل از
یکى از آنان مىنو یسد:
«اى كاش زمان به عقب برمىگشت! اى كاش به عنوان عضدوى از خدانواده
در میان وامدینم جاى داشتم اى كاش هنگامى كه زمینههاى ایجاد یک ارتبداو
نامشروع برایم فراهم شده بود ،كمى هم به زندگى آیندهام مدىاندیشدیدم و ایدن
2
گونه به پایان خط نمىرسیدم »
 1فالنامه كتاب نقد ،ش  ،۱0ص ۴۷
 2میر احمدرضا حاجتى ،عصر امام خمینی  ،ص ۱1۷
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 .4ناراحتی وجدان

یکى از ویژگىهاى دوران جوانى و نوجوانى ،بیدارى وجدان اخالقى است؛ چه

اینکه طب آیه« :وال ِ
أقس ُم بِالّن ِ
َفس ال َّل َّو َامة» 1،انسان وقتى به سوى امور ضد ارزشدى
َ

مىرود ،وجدان بیدارش او را سدرزنش كدرده ،دردى درون او ایجداد مىنمایدد؛

همانگونهكه على ۷فرمودَ « :ال َو َج َع ْأو َج ُع لِ ّْل ُق ُّل ِ
ّوب ِم َن ُ
الّذنُّوب؛ 2هی دردى بدراى

قلبها ،بدتر از گناه نیست » حال اگر كسى به علت عدم آگداهى و غفلدت در
دوره جوانى ،مرتکب چنین رفتارى شد ،مدتزمانى نمىگذرد كه به خود مىآید
و دچار پشیمانى شده ،احساس گنداه مىكندد و همدین امدر ،منشدأ بسدیارى از
ناگوارىهدداى روحددى و روانددى مىشددود امبتدده تجدیدددنظر نسددبت بدده اعمددال
غیرمشروع گذشته و پشیمانشدن از آنها ،امرى ضرورى است اما آنچه به عنوان
یک پیامد منفى از آن یاد مىشود ،ناامید شدیدى است كه بر فضاى فکرى فدرد
حاكم شده ،دیگر توان خارجشدن از آن را در خود نمىبیند

3

در این میان ،به جوانان توصیه مىشود كه از زمینههاى روابط ناسامم ،مانندد
نگاه به نامحرم پرهیز نمایند و در گفتار و رفتارشان خدا را در نظر داشته باشدند

ازاینرو ،قرآن به مزوم چشمفروبستن از نامحرم تاریح كرده استُ « :قل لِّلم ِ
ّننی
ؤم َ
ُ
ِ ِ
ؤم ِ
أبصارِهم و ََی َف ُظّوا ُفروجهم ...و ُقل لِّلم ِ
ظان
ّضان ِمان
َیغ ُُّضّوا ِمن
ّنااِ َی ُ
ُ َ ُ
أبصااره َن َو ََی َف َ
غّض َ
َ
ُِ َ
ُ

روج ُه َن؛ 4به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاكدامنى ورزند و به زنان بدا
ُف َ
1
2
3
4

قیامت ،آیه « :2و سوگند یاد مىكنم به نفس [و وجدان بیدار] سرزنشگدر [كده رسدتاخیز حد
است] »
كلینى ،الکافی ،ج  ،2ص 2۵۴
محمدرضا احمدى ،روابط دختر و پسر ،ص  ۱2د ۱۱
نور ،آیه  ۱1د ۱0
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ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند »

پیامبر اسالم 9فرمود« :الّنَظِ َر ُة َس ْهم َم ْس ُمّوم ِم ْن ِس َها ِم إِ ْبّلِی َس َف َم ْن ت ََرک َها َخ ّْوف ًا ِم َن اَّللَِ
أ ْع َطا ُه إِی ََمن ًا یِ ُدُ َل َوا َو َت ُ فِی َق ّْلبِ ِ ؛ 1نگاه ،تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است هركس

به سبب خوف امهى از نگاه خود پاسبانى كند ،خدا ایمدانى را در قلدب او قدرار
مىدهد كه شیرینى آن را احساس كند »
2
این نظر از دور چون تیر است و سم عشقت افزون مىشود صبر تو كم
ب) آسیبهای اجتماعی

مقاود از آسیبهاى اجتماعى ،آن است كه روابط دختر و پسر در بروز مسائلى
ماننددد :ناهنجارىهدداى اجتمدداعى ،تزمددزل نظددام خددانوادگى و ك داهش ازدواج،
نقشآفرینى مىنماید برخى از این آسیبها عبارتاند:
 .1عدم شناخت معیارهای ازدواج

روابط دختدر و پسدر بدا بهاندههایى مانندد تدأمین نیداز عداطفى و ازدواج انجدام
مىگیرد؛ یعنى بیشتر موارد ،تقاضاى رابطه از طرف پسر ،با بهانه ازدواج مطدرح
مىشود؛ زیرا این امر ،پوششى بهظاهر منطقى اسدت كده فدرد ،بده ایدن وسدیله
مىتواند با جنس مخامف ارتباو برقرار كند؛ اما متأسفانه برخى با این ترفند ،در
پى به دام انداختن افراد سادهموح و خوشبین هستند و در واقع ،این افراد ،طرف
مقابل را قربانى غریزه جنسى خویش مىكنند؛ امبته برخى تاور مىنمایندد كده
روابط دختر و پسر ،گزینه خدوبى بدراى شدناخت دختدر و پسدر جهدت ازدواج
است؛ چون این دو با روند و فرایند زندگى همدیگر بیشتر آشنا مىشوند؛ حدال
آنکه این امر ،نه تنها سبب شناخت واقعبینانه نمىگردد ،بلکده در بیشدتر مدوارد
مانع آن مىشود؛ زیرا روح حاكم بر این گونه دوستىها ،عشد ورزى كوركورانده
 1حسین نورى ،مستدرك الوسائل ،ج  ،0۷ص 26۴
 2جاللامدین محمد موموى ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت 6۷6
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است و نه یخردورزى آرى ،پاى عقل در میدان عاشقى ،مند است
عشد نبددود ،عاقبددت ننگددى بددود
عشد هددایى كددز پددى رنگددى بددود

على ۷مىفرماید« :لّب الشی ِء ی ِ
عمی َوی ِصم؛ 1دوستداشتن چیزى ،انسان را
ُ ُ
كور و كر مىكند » تامیمگیرى درست و معقول در ازدواج ،تنهدا بدا تکیده بدر
عقالنیت و تحقی ممکن است دوستىهاى پیش از گز ینش همسر ،راه عقل را
مىبندد و اجازه نمىدهد تامیم پیراسته از اشتباه گرفته شود ازاینرو ،این ندوع
انتخابها ،زندگى مشترک را تلخ نموده ،آینده را تیدرهوتدار مدىسدازد از سدوى
دیگر ،بیشتر دختران و پسران در این گونه روابط ،واقعیتهاى زندگى را بده هدم
نمىگویند؛ زیرا تاور مىنمایند كه این امر ممکن است به جدایى آندان منجدر
گردد افزون بر آن ،بیشتر دختران و پسران در این پیوند ،در صدد ازدواج نیستند
تا معیارهاى انتخاب همسر آینده خود را رصد كنند

یکى از كارشناسان مىگوید :جوانانى كه یگدیگر را در پارکها و خیابانهدا
ً
مىیابند ،یا از طری تماسهاى تلفنى به همدیگر عالقهمند مدىشدوند ،اصدوال
مبنا و اساس عالقهمندى خود را بر نگاههاى اومیه پایدهگدذارى مدىكنندد و ایدن
ً
دوستى ،قاعدتا پس از مدتزمانى به تحلیدل مدىرود ازایدنرو ،مدىبیندیم كده
اغلددب چنددین ازدواجهددایى ،حتددى بعددد از مدددتزمددان كوتدداهى ،بدده طددالق
مىانجامد  2این ،در حامى است كه در اسالم به معیارهاى ازدواج ،مانند :تقوا،
دیندارى و اصامت خانوادگى توجه خاص شده است این مطلب نشان مىدهد
كه ازدواج باید با نهایت دقت و یخردورزى انجام شود
نتایج یک تحقی انجامشده از سوى انجمن مدددكارى علمدى ایدران نشدان
مىدهد كه تنها ده درصد از ارتباطات پیش از ازدواج در میان دختران و پسدران،
به ازدواج منجر مىشود و در نود درصد باقى ،این ارتباطات قطع خواهدد شدد
 1محمدرضا حکیمى و دیگران ،الحیاة ،ج  ،0ص ۱۳۴
 2روزنامه مردمساالرى ،ش  ،2۴01مورخه 0۱۳1/۵/2۴
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نتایج برآمده از یک تحقی كه در پنج استان بزرگ كشور و از بین سدىهزار نفدر
نمونه انجام گرفته ،نشان مىدهد كه از بین همده ایدن افدراد ،تنهدا ده درصدد بدا
دوست خود ازدواج كردهاند و بقیه ارتباوها ،با گذشت زمدان بده جددایى خدتم
1
شده است
 .2کاهش ازدواج

دادههاى آمارى نشان مىدهد كه رغبت جوانان به ازدواج كم گردیده و تدأخیر در آن،
در حال تبدیلشدن به امتیداز اجتمداعى اسدت مددیر كدل دفتدر آمدار و اطالعدات
جواندان هرگدز
جمعیتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور گفت :كدل جمعیدت
ی
ازدواجنکرده د اعم از تحایلكرده و بدون تحادیالت عدامى د بدر اسداس آخدرین
سرشمارى ،یازده میلیون و 240هزار تن هستند كه پنج میلیون و 570هزار تن از ایدن
جوانان را مردان ،و پنج میلیون و 170هزار تن را زندان تشدکیل مىدهندد  2توجده بده
باالرفتن سن ازدواج در كشور ،زمانى اهمیت دوچندان مىیابد كه كاهش چهارسامه
بلو در دختران و تنزل سهسامه آن در پسران را ،كنار هم قرار دهیم
بر اساس برخى تحقیقات ،سن بلو دختران از  14سال به  10سال ،و سدن
بلو پسران از  15سال به  12سال كاهش یافتده اسدت در حدال حاضدر ،سدن
ازدواج در میان دختران 25 ،سال و در پسران 27 ،سال است بر این مبندا ،بدین
زمان رسیدن دختران و پسران به سن بلو  ،با زمان ازدواج آنها15 ،سدال فاصدله
است؛ درحامىكه در گذشته ،بلو دختران در  12تا  14سامگى رخ مىداد و سن
ازدواج در دختران 11 ،تا  18سال ،و بلو در پسدران در سدنین  15تدا  18سدال
3
بود
 1ر ک :پایگاه اینترنتى میگناwww.migna.ir/vdcaownu :
 2ر ک :پایگاه اینترنتى ایرناwww.irna.ir/fa/News/81482462. :
 3ر ک :پایگاه اینترنتى جهاننیوزwww.jahannews.com :
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در كاهش ازدواج ،عوامل متعددى تدأثیر دارندد؛ یکدى از آنهدا ،روابدط آزاد
دختر و پسر است وقتى جوان دچار ایدن گونده پیوندد شدود ،تمایدل بده ازدواج
ندارد؛ به عبارت سادهتر ،اگر جوان بتواند در بدازار آزاد نیداز جنسدى خدویش را
تأمین كند ،دیگر به ازدواج تن نمىدهد؛ زیرا یکى از عوامل مهدم ازدواج ،نیداز
جنسى است ازاینرو ،جوانانى كه دوست دختدر و پسدر ندارندد ،بدراى ازدواج
محظهشمارى مىنمایند اساسدىترین راه بدراى نجدات از ایدن روابدط ،ازدواج
است ویل دورانت مىنویسد« :اگر راهدى پیددا شدود كده ازدواج در سدالهاى
طبیعى انجام گیرد ،بیمارىهاى روانى و انحرافدات جنسدى تدا نادف كداهش
خواهد یافت » 1اسالم نیز جوانان را به ازدواج زمانمند سدفارش نمدوده؛ زیدرا
این امر ،بهترین راه اشباع غریزه جنسى و عامل مهم بازدارنددگى از روابدط آزاد
دختر و پسر است رسول خدا 9فرمود:
ی َنَتّنَاف أ ْف َسا ُدَ ْت ُ َ
«إِّنَ ْاْل ْبک َار بِ َمّن ِْز َل ِة ال َّث َم ِر َع ََل َ
ام ُس َو َن َّث َرتْا ُ
الش َ
ام ْ
الش ْ
اَ ِر إِ ََا أ ْْ َرک َث َم ُار ُه َف َّل ْ

ِ
ان َْ َواء إِ َال ا ْل ُب ُعّو َلا ُة َوإِ َال َْ ْ یاؤْ َم ْن
ااء َف َّلای َس ََُل َ
الری ُ
ّ
اح َوک َّذلک ْاْل ْبک ُار إِ ََا أ ْْ َرک َن َماا یا ُدْ ِرک الّن َّس ُ
2
ِ
ِ
َع َّلیه َن ا ْل َف َسا ُْ ْل ََّنُ َن َب َش؛ دختران بکر ،مانند میوه درختاند موقعى كه مىرسدد،

اگر چیده نشود ،شعاع آفتاب فاسدش مىكند و وزش باد آن را پراكنده مىسازد
همچنین دختران وقتى به حد بلو رسدیدند و مانندد زندان در خو یشدتن تمایدل
جنسى احساس كردند ،دارو یى جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیرند ،از فسداد
ایمن نیستند؛ چه آنکه بشرند و آدمى از خطا و مغزش ماون نیست »
 .3خیانت به همسر آینده

در نظام خانواده ،زن و شوهر حقوق شرعى و عرفى متقابل دارند و هركدام بایدد
 1مجله پیام زن ،فروردین  ،0۱۴۳ش 20۴
 .2كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۱۱۴
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آنها را رعایت نمایند یکى از حقوق ،آن اسدت كده پدیش از ازدواج ،بدا جدنس
مخامف رابطه نداشته باشد و حال اینکه بیشتر دخترهدا و پسدرهایى كده بدا هدم
ارتباو دارند ،با هم ازدواج نمىكنند و این ،خیانتى به همسر آیندهشدان اسدت؛
چراكه همه سرمایههاى جسمى ،روانى و معنوى دختران و پسران ،از یآن همسدر

آیندهشان مىباشد و ح ندارند براى افراد دیگرى كه از سر فریب بدا او دوسدت
شدهاند ،این سرمایه را هزینه كنند؛ اما متأسفانه ،برخى بدا ارتبداو نامشدروع بدا

جنس مخامف ،ح همسر آینده خویش را از بین مىبرند كه این عمل ،خیانت
به وى محسوب مىشود
شاید بر همین اساس باشد كه در روایات بر قداست خانواده ،تقدوا و تعهدد
زن و شوهر تأكید شده ،این امر ،با دو عنوان «امانت» و «تعهدد دیندى» مطدرح
گردیده است؛ یعنى اسالم دستور مىدهد حتدى در گدزینش همسدر ،دیاندت و
تعهد بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد امام حسن ۷در پاسخ سدؤال
پدرى كه گفت« :دخترم را به كدام خواستگارش تزویج كنمم فرمدود :بده دامداد
باتقوا دهید؛ چه اینکه اگر دوسدت بددارد ،محبدت مىكندد و چنانچده دوسدت
ّ
نداشته باشد ،اذیت نمىكند » 1همچنین امام باقر ۷از پیامبر 9نقل مىكندد:
اگر «خواستگار» داراى تعهد دینى و اخالقى بود ،او را بپذیرید  2نیز حضدرت،
بهترین شوهران را با ویژگى «تقوا» توأم با «پاكیزگى» معرفدى نمدوده 3،بهتدرین
4

همسر ،از نظر حضرت كسى است كه از نفوذ بیگانه در امان باشد
نمونههاى زیر ،نشان قداسدتزدایى خدانواده و ناهنجدارى ناشدى از روابدط
1
2
3
4

حسن طبرسى ،مکارم األخالق ،ص  21۷و 222
ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،21ص ۴6
ر ک :همان ،ص ۱۷
ر ک :همان ،ص 2۳
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نامشروع را نشان مىدهد:
طب گزارشى كه از طرف اداره تحقیقدات اجتمداعى آمریکدا انتشدار یافتده،
تعداد نوزادان غیرقانونى نسبت به ده سال گذشته47 ،درصد افزایش یافته است
میزان كورتارهاى یکسامه ایاالت متحده آمریکا ،بامغ بر یک میلیون فقره اسدت
كه پنجاهدرصد آن ،مربوو به دختران شوهر نکرده است

1

امروزه ،زندگى بدون ازدواج ،یکى از شیوههاى رایج زندگى در غرب است
در سال 1994م ،حدود هفتمیلیون و سیادهزار زوج آمریکایى ،بدون ازدواج
با یکدیگر زندگى مىكردند و نزدیک به اواخر دهده 1990م ،حدداقل پنجداه تدا
شاتدرصد زوجها ،پیش از ازدواج رسمى ،مدتى را بدون ازدواج با یکددیگر
مىگذراندند

2

 .4اعتمادزدایی

یکى از عوامل مهم پایدارى خانواده ،اعتمادسازى است؛ یعنى زن و شوهر باید
به همدیگر اعتماد داشته باشند و از عوامدل بددگمانى پرهیدز نمایندد ازایدنرو،

اسالم از بدگمانى زن و شوهر نسبت به یکددیگر نهدى كدرده اسدت  3از جملده
آسیبهاى مهم روابط دختر و پسر ،بدبینى و اعتمادزدایى است؛ زیرا این گونده
روابط ،اگر به ازدواج بینجامد ،پس از مددتى ّ
جدو بددبینى را بده دنبدال خواهدد
داشت؛ پسر تاور مىكند كه این دختر وقتى بهراحتى بدا مدن پیوندد نامشدروع
برقرار كرد ،از كجا معلوم كه پیش از ارتباو با من ،با فرد دیگرى طدرح دوسدتى
نریخته باشد! از كجا كه در آینده با اینکه همسر مدن اسدت ،بدا دیگدرى ارتبداو
 1محسن عباسى ومدى ،بشقابهای سفره پشت باممان ،ص ۷۷
 2پایگاه خبرى تحلیلى سیر نیوزwww.seirnews.com :
 3حجرات ،آیه 02
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برقرار نکند! دختر نیز همین تاور را نسبت به پسر دارد
بر اساس یک یافته پژوهشى در آمریکا ،زوجهدایى كده پدیش از ازدواج ،بدا
یک ددیگر زندددگى م دىكننددد ،زندددگى زناشددو یى آنهددا بددا مش دکالت عدی ددهاى
روبهروست و منجر به طالق مىشود به گزارش ایسنا ،دكتدر كداترین كوهدان،
استاد دانشگاه ایامت پنسیلوانیا گفت :طب آخرین تحقیقات ،افرادى كه پیش از
ّ
ازدواج ،با یکدیگر رابطده داشدتهاند ،پدس از ازدواج ،در حدل مشدکالت خدود
عاجزند؛ چراكه نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند
كوهان مىگوید :طبیعدت ارتباطدات آزاد ،ایدن اسدت كده زوجدین چنددان
انگیزهاى بدراى حدل درگیدرىهدا و حمایدت از مهارتهداى خدود ندارندد وى
مىافزاید :به نظر مىرسد ،ارتباطات این افراد ،زودتر از افرادى كده بدا یکددیگر
دوست نبودهاند ،سرد مىشود و به طالق مىانجامد
وى در پای دان اظهددار مددىدارد :م دىتددوانم بگددو یم ،رابطدده پددیش از ازدواج،
1
بههی وجه سبب دوام زندگى زناشو یى نمىشود
 .5طالق

خانواده ،ركن اساسى هر جامعه و نقطه آغاز سازندگى در هر كشورى بده شدمار
مىرود چنانچه این بنا از استحکام برخوردار باشد ،چشماندازهاى روشدنى در
اف پیشرفت اجتماع نمود پیدا مىكند؛ اما گاهى ستون فقرات ایدن بنداى امهدى
سست شده ،سرانجام فرو مىریزد در فروریزى ،عوامل متعددى نقدشآفریندى
مىنمایند كه یکى از آنها ،روابط دختر و پسر است
با توجه به شواهد آمارى ،مشخص شده كده بیشدتر ازدواجهداى متکدى بدر
احساسات و جذابیتهاى ظاهرى ،به طالق منتهدى مىشدود؛ زیدرا معیارهداى
 1روزنامه جمهورى اسالمى ،ش  ،6۵۴0مورخه  ،0۱۴1/00/2۳ص ۵
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عقلى و دینى ،در آنها محاظ نشده است طب برخى آمار71 ،درصد طالقهاى
زیر سه سال زندگى ،و  89درصد كل طالقها ،از یآن كسدانى اسدت كده خدود،
بانى آشنایى شدده و بدا وجدود مخامفدت خدانواده ،بدر ادامده آن پدا فشدردهاند؛
بهعبارتدیگر ،حتى روابطى كه در نهایت به تشکیل خانواده منجر مىشدود ،بدا
آسیبهایى مانند :سوء ظن نسبت به همسدر ،اضدطراب ،تندوعطلبى جنسدى و
مغزیدن در فساد ،همراه است با توجه به آمار گزارششده از كشورهاى غربدى،
به حداقل رسیدن ازدواجها و افزایش طالقها ،بسیار درخور توجهاندد؛ چراكده
1
همه موارد مزبور ،به سستى بنیان خانواده مىانجامند
سخنآخر

اگرچه عوار

برقرارى ارتباو دختر و پسر ،گریبان هر دوى آنها را مىگیرد ،اما

بر اساس همه شواهد ،دختران در این زمینه آسیبپذیرترند2و نخستین قربدانى،

دختران مىباشند ازاینرو ،دختران نباید به این رابطه تدن دهندد؛ چدون پدس از
آنکه خوشىهاى خیابانى و تلفنى بهسرعت بده پایدان رسدید ،زمسدتانى سدرد و
نپردرد و حسرتزا فرا مىرسد از همه مهدمتدر اینکده ارزش دختدر مسدلمان بده

پارسایى و دیانت اوست 3و مقام انسان ،با بىعفتى همسو یى نددارد؛ چندانكده

ِ
ام لِ ُف ُار ِ
وج ِه ْم
قرآن همگان را بده پاكددامنى فدرا خواندده و مدىفرمایددَ « :وا َلاّذی َن ُه ْ
4
ِ
ِ
۷
ْشاف؛ 5پاكدامنان ،باالترین
أْش ُ
ف ْاْل ْ َ
َلاف ُظّوّنَ » .امام على فرمودْ « :أه ُل ا ْل َع َفاف ْ َ

شرافتها را دارند »
1
2
3
4
5

فالنامه اخالق ،ش 06
علىاصغر احمدى ،تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،ص ۴
مجله طوبى ،اسفند  ،0۱۴۷ش  ،۱ص 0۱۷
مؤمنون ،آیه « :۵مؤمنان پاكدامناند »
على بن محمد میثى واسطى ،عیون الحکم والمواعظ ،ص 02۵
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آیتاﷲ ابراهیم امینى در این باره مىنگارد:
«جوانان ،بهو یژه دختران ،باید بدین نکته مهم توجه نمایند كده همده پسدران
صالحیت اخالقى و صداقت كامل ندارند كه بتوان بدانها اعتماد كرد چه بسدا
جوانان شیاد و فریبكارى كه به بهانه ازدواج ،دختر پاکدامن و سادهموحى را به
دام مىاندازند و به وادىهاى فساد مىكشند دختران باید هوشیار باشند و فریب
این شیادان هوسباز را نخورند بنابراین ،همسریابىهاى خیابانى یا در پارکها و
سینماها ،یا به وسیله نامهنگارى یا تماسهاى تلفنى یا اینترنتدى را بده صدالح و
1
مالحت جوانان و بهو یژه دختران نمىدانم »
دختر زیباى من از صدحبت مدردان بتدرس

زانکه اغلب رند و شدیادند ،از آندان بتدرس

مرد چون صیاد مداهر هدر دمدى آرد بده دام

هوشدار از دام عش این ستمکاران بتدرس

نوگددل نشددگفته گلددزار عشدد و زندددگى

از فریب بلبل شیداى خوشامحدان بتدرس

بحر افسون و فریب مرد را ساحل كجاست

تا نگردى غرق در دریاى بدىپایدان بتدرس

عاش دمداده شدیدا سدر و پدا حیلده اسدت

2

زین بالى جان و از این رهزن ایمان بترس

اگر اسالم بدا روابدط غیرمشدروع دختدر و پسدر مخدامف اسدت ،بده دمیدل
پیامدهاى زیانبار این رابطه است از نظر اسالم ،جواندان آینددهسدازان جامعده
محسددوب شددده ،نظددام مدددیریتى و اقتاددادى كشددور بدده دسددت توانمنددد آنددان
مىچرخد خانواده موف نیز در سایه رعایت چارچوب شرع و عقل ،تشدکیل و
حفظ مىگردد بهیقدین ،روابدط دختدر و پسدر ،بدا تشدکیل خدانواده مطلدوب و
نقشآفرینى جوانان در جامعه آرمانى ،همسویى ندارد
در خاوص موضوع این نوشتار ،به كتابهاى زیر مراجعه كنید:
 1احمدى ،علىاصغر ،تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران؛
 1ابراهیم امینى ،جوان و همسرگزینی ،ص 020
 2محمود اكبرى ،دختران؛ پندها و هشدارها ،ص ۴2

آسیبهای فردی و اجتماعی روابط دختر و پسر

 2محمدىنیا ،اسدامله ،بهشت جوانان؛
 3احمدى ،محمدرضا ،روابط دختر و پسر؛
 5رضایى ،محمدعلى ،روابط دختر و پسر؛
 1غالمى ،یوسف ،روابط دختر و پسر؛
 7مقیمى ،ابوامقاسم ،جوانان و روابط؛
 8اعزازى ،شهال ،جامعهشناسی خانواده؛
 9شجاعى ،محمدّ ،در و صدف؛
 10ذكایى ،محمدسعید ،جامعهشناسی جوانان ایران
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بایستگی مهارتهای شوهرداری پیش از ازدواج
سیدهطاهرهموسوی 

اشاره

یکى از عوامل مهم آسیبپذیرى ازدواجها ،نبود مهارتهاى كافى در همسدران
است كه موجب تنش و رنجش مىشود و نیز خطرى جدى براى دوام و پایدارى
زندگى به حساب مىآیدد امدروزه بدا توجده بده پیشدرفت ارتباطدات ،ضدرورت
یادگیرى مهارتهاى زندگى در دختران و پسران ،بیش از پیش احساس مىشود
بنابراین ،عدم آشنایى مناسب همسران با این مهارتها پدیش از ازدواج ،باعد
ایجاد مشکالت بسیارى در ابتداى زندگى مشترک مىشدود؛ زیدرا همسدران ،در
مورد چگونگى گفتار ،رفتار و یا واكنش در موقعیتهاى مختلف زندگى دانشدى
ندارند و فقدان مهارتهدا در برخدى ازدواجهدا ،موجدب فروپاشدى ایدن پیوندد
مقدس مىشدود ازایدنرو ،یدادگیرى مهارتهدا ضدامن بقداى ازدواجهاسدت؛
همچنین ،بهترین دوران براى آموزش مهارتها ،نوجوانى و ابتداى جدوانى و از
موثرترین نهادهاى آموزشى ،پس از خانواده ،دبیرستانها و دانشگاهها هستند .با
توجه به اهمیت موضوع و رسامت مراكز آموزشى ،انتظدار مدىرود كده آمدوزش
مهارتها در چندین واحد درسى در برنامهریزىهاى كالن آموزشى قرار گیرد
این نوشتار ،با استفاده از منابع دینى و روانشناسى ،بده ضدرورت یدادگیرى
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چندى از مهارتهاى مهدم زنددگى توسدط دختدران ،پدیش از انتخداب همسدر
مىپردازد
مهارتهای زندگی

مهارتهاى زندگى ،توانایى انجام رفتار سازگارانه و مثبت اسدت؛ بهگوندهاىكده
فرد بتواند با چامشها و ضروریات زندگى روزمره كنار بیاید  1بهدستآوردن این
مهارتها ،در همه جنبههاى زندگى ،بهویژه ازدواج ،ضرورى است؛ چراكده بده
داشتن یک زندگى شاد ،روابطى عاشقانه و سازگارانه منجدر خواهدد شدد بدراى
ازدواج موف  ،دختر و پسر ،پیش از ازدواج ،نیازمند آموختن مهارتها هستند تا
با یارى آنها ،مشکالت ،اختالفات و كاستىهاى زندگى مشترک را برطرف كنند
اگرچه استفاده از مهارتها پس از ازدواج ،عملى و كامل مىشود ،اما یدادگیرى
حداقلى مهارتها پیش از ازدواج ،باع محکمترشدن پایدههاى روابدط سدامم
همسران و بقاى زندگى آنها مىشود برخى از مهمترین مهارتها عبارتاند از:
 .1مهارتهای شناختی

مهارتهاى شناختى ،به آگاهى از شخایت خو یش ،وظایف و تفاوتهاى زن
و مرد تقسیم مىشود براى كسب دیگر مهارتهداى الزم جهدت ازدواج ،ابتددا
باید این شناخت به طور كاملى تحق یابد
ـخودآگاهی

خودآگاهى ،توانایى شناخت خدود و آگداهى از خاوصدیات ،نقداو ضدعف و
قوت ،توانایى و ناتوانایىهاست كه باع مىشود فرد به تمام ویژگىهداى خدود
2
بنگرد و تامیم بگیرد كه چگونه باشد
 2فرهاد كارمیان ،مهارتهای زندگی ،ص 20

1. www.who.int/mental health/media
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ال ا ْع ِر َف ِ
اِن َْس ِ
اة َم ْع ِر َفا ُة ْ ِ
ااّن َن ْف َسا ُ ؛ 1برتدرین
حضرت علدى ۷مدىفرمایددَ « :أ ْف َّض ُ ْ

شناخت ،شناخت انسان به خو یشتن است » این شناخت ،موجب خودارزیابى
صحیح ،خودآگاهى هیجانى ،استحکام شخایت و اعتماد به نفدس مىشدود
كسب این مهارت پیش از ازدواج ،باع مىشود دختدران بدر اسداس شدناخت
صحیح ارزشها و باورها ،عواطف و اسدتعدادها ،نیدز عالقدههدا و ایددهآلهاى
خود ،معیارها و اهدافى براى انتخاب شریک زندگى خو یش مشخص كنند
ـآگاهیازتفاوتمردوزن 

زن و مرد ،با هم تفاوت دارند شناخت تفاوتها ،باع تفاهم و رفتدار مناسدب
هنگام تعامدل بدین آنهدا مىشدود عددم شدناخت تفاوتهدا ،موجدب مىشدود
بخواهیم «همسرمان ،همان رفتار و واكنشى را داشته باشد كه ما در مورد كسدى
2
كه دوستش داریم ،اعمال مىكنیم »
به طور كلى ،مردها به دنبال مدیریت و تامیمگیرى ،اعمدال قددرت ،حدل
مشکالت ،نتیجهگیرى ،شایستگى ،استقالل ،كارایى و نیازهاى جنسى و زیستى
هستند در همین راستا ،زنان باید با توجه به ویژگىهاى مردان ،از پیشدنهاددادن
به طور مستقیم ،پرسشهاى مکرر ،انتقاد و نفى توانایىها ،ابدراز خواسدتهها در
زمان نامناسب و یا برخورد ناشایست دورى كنند؛ به طور مثدال ،مردهدا هنگدام
تامیمگیرى براى حل مشکالت ،به سکوت نیاز دارند ازاینرو ،زنان بده دمیدل
درگیرى ذهندى مدرد ،نبایدد در ایدن مواقدع صدحبت كنندد موقعیتشناسدى در
صحبتكردن ،بهویژه در زندگى مشدترک ،بسدیار مهدم اسدت؛ امدام حسدین۷
 1محمد محمدى رىشدهرى ،میززان الحکمزه ،ج  ،۴ص  ،062ح 02۱26؛ عبدامواحدد آمددى
تمیمى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ح 2۳۱۵؛ على بن محمد میثدى ،عیزون الحکزم والمزواعظ،
ص00۴
 2جانگرى ،مردان مریخی ز زنان ونوسی ،ص 2
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ّنیک لنَتَای تَارل لِّلکَاوا ِم م ِ
مىفرماید« :ال َت َنَت َک َّل َم َن فیَم َیع َ
ّوااع ًا؛ 1تدا موقعیدت مناسدب
َ
َ
نیافتهاى ،گفتار سودمند نگو »

آگاهى نسبى و ابتدایى از این ویژگىها و تفاوتها توسط دختدران ،موجدب
اصالح برخى از باورهاى نادرست نسبت به مرد ،و رفتار ،گفتار و تادمیمهداى
مناسب در مراحل مختلف انتخاب ،نامزدى و ازدواج مىشود
ـشناختوظایفزنومرد 

اطددالع از وظددایف خددویش ،پددیش از زندددگى مشددترک ،در چگددونگى انجددام
مسوومیتها پدس از ازدواج تدأثیر مىگدذارد؛ زیدرا دختدران سدعى مىكنندد بدا
امگوبردارى مناسب ،آمادگىهاى الزم جهت انجام وظایف خدود را بده دسدت
آورند
دخترانى در انجامدادن وظایف در زندگى مشترک ،دچار مشکل مىشوند كه
شخص نامناسبى را براى امگوبردارى انتخداب كردهاندد بندابراین ،بهتدر اسدت
دختران براى خانهدارى ،تربیت فرزندان ،مهرورزى و رفتار بدا همسدر ،از سدیره
حضرت زهرا ۳امگوبردارى كنندد و سدپس آن را بدا نیازهداى روز و امکاندات
موجود تطبی دهند بر اساس حدیثى از امدام بداقر ،۷تقسدیم كدار در زنددگى
حضرت زهرا ۳بدینگونه صورت مىگرفت« :فاطمه ۳كارهاى داخلى را بدر
عهده داشت و امیر مؤمنان ،على ۷كارهاى بیرون خانه را انجام مدىداد » 2بدا
ً
توجه به حدی پیشگفته ،منظور از كارهاى داخلى ،صدرفا خاندهدارى نیسدت؛
بلکه مدیریت خانه ،حدل هدر گونده مشدکل ،ایجداد محیطدى امدن و بانشداو،
مهرورزى و تربیت فرزندان است
 1محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،۴۴ص 02۴
 .2همان ،ج  ،۷۱ص ۱0
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 .2مهارتهای عاطفی

شامل مواردى همچون :همدمى ،همدردى و مدیریت استرس اسدت كده بده دو
مهارت اشاره مىشود:
ـهمدلی

همدمى ،نوع خاصى از توجهكردن به دیدگاه دیگران است؛ بهگونهاىكه بتوان بدا
درک حامت عاطفى آنها ،رفتار عداطفى از خدود بدروز داد برخدى از دختدران و
پسران ،بهاشتباه تاور مىكنندد كده شدباهت كامدل تفکدر و عقیدده زن و مدرد،
موجب تفاهم مىشود؛ درحامىكده بدا توجده بده تفداوت انسدانهدا در باورهدا،
نگرشها و عالقهمندىها ،تنها همددمى اسدت كده منجدر بده تفداهم مىشدود
همدمى ،عالوه بر درک و فهم همسر ،موجدب پدذیرش و حمایدت از رفتارهدا و
گفتارهاى او نیز مىشود دختران براى پرورش مهارت همدمى ،باید بیاموزند كه
چگونه فعاالنه به صحبتهاى دیگران گوش بسپارند تا بتوانند تمدام احساسدات
خود را بیان كنند یا چگونه مىتوان بدون ارائه راهحل ،كنایه و مقایسه ،با دیگران
همذاتپندارى كنند و یدا چگونده بدا یدادگیرى مهدارت خویشدتندارى ،هدوش
هیجانى خود را كنترل نمایند به فرموده امام سجاد« :۷همه خیر و خوبى ،در
خو یشتندارى است » 1خودنگهدارى ،باع تسلط بر احساسات و هیجانات و
در نهایت ،ارائه رفتار و گفتار مناسب و مؤثر هنگام بروز مشکالت و نامالیمات
زندگى مىشود
ـابرازمحبت 

دختددران بایددد بداننددد كدده یکددى از مهمتددرین وظددایف آنددان پددس از ازدواج،
عش ورزیدن و محبت به همسر است پیامبر اكرم 9در ایدن بداره مىفرمایدد:
 1ابن شعبه حرانى ،تحف العقول ،ص 2۴۴
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«بهترین زنان ،زنهایى هسدتند كده داراى محبدت باشدند » 1قدرآن مىفرمایدد:
« َو َج َع َل َبیّنَاک ْم َم َّو َْ ًة َو َر ْ َْح ًة؛ 2و میان شما مودت و رحمت آفرید » چه نیکوست كه
دختران هنر برقرارى ارتباو صمیمى و عاطفى را در خانواده یاد بگیرند تا پس از
ازدواج ،مودت و رحمت خدادادى را به نیکویى به همسرشان ابراز كنند
 .3مهارتهای ارتباطی

ارتباو ،انگارهاى براى سنجش افراد و وسیلهاى براى تغییر در سطح رفتار است
3
ارتباو ،شامل تبادل اطالعات و چگونگى معنا بخشیدن به اطالعدات اسدت
زمینههاى ارتباطى اشخاص ،در طول زندگىشان به وجدود مدىآیدد و بدر تمدام
روابط آنها تأثیر مىگدذارد ارتبداو در خدانواده پددرى ،از فرهندد ،جنسدیت،
چگدونگى برقدرارى رابطده بدا دیگدران و تجربدههاى روابدط صدمیمانه پیشدین،
سرچشمه مىگیرد  4روابط صدمیمانه در دراز مددت ،نیازمندد ارزشنهدادن بده
شریک زندگى است كه مىتوان آن را به چند مهارت ارتبداطى جداگانده تقسدیم
كرد 5و الزم است كه دختران ،پیش از ازدواج ،این مهارتها را بیاموزند:
ـاحتراممتقابل

احترام ،نگرشى است كه در آن ،همسران براى هم احتدرام بسدیارى قائدلاندد و
یکدیگر را ارزشمند مىدانند احتدرام در اصدیلترین شدکل خدود ،بده صدورت
توانایى گوشدادن و توجه به همسر ،نشان داده مىشود روشدن اسدت كده ایدن
توانایىها ،از نگرش صرف فراتر مىروند و به ارزشگذارى فعاالنده و قددردانى
 1محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،01۱ص 2۱۵
 2روم ،آیه 20
 3ویرجینا ستیر ،آدمسازی در روانشناسی خانواده ،ص  ۱و .۷۷
 4فرانك فینچام و دیگران ،رابطه همسران ،ص ۷۴
 5داوود حسینى ،راهکار برقراری روابط سالم و سازنده در خانواده ،ص ۷1
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احترامآمیز تبدیل مىشوند  1امام صادق ۷درباره احترامگذاشتن زن بده شدوهر
مىفرماید« :هر زنى كه به شوهرش احترام بگذارد و آزارش نرساند ،خوشبخت
2
و سعادتمند خواهد بود »
دختران باید بدانند براى احترام به همسر خود ،بایسته اسدت كده جنبدههاى
مختلفى مثل :نگاهكردن به همسر هنگام صحبت ،صددا كدردن همسدر بده ندام
شایسته ،سالمكردن و یا سپاسگزارىنمودن را رعایت كنند؛ بده طدور مثدال ،بدا
سالمكردن به همسرشان ،مهدر و محبدت بدین خدود و او را بیشدتر كنندد؛ زیدرا
تیا ًة ِمان ِعّن ِ
خداوند در قرآن كریم فرمودهَ « :فإَِا ْ َخ ّْلنَتُم بیّوتا َفس ّّلمّوا عّلی َأ ْن ُف ِسکم َ ِ
ْا ُداَّلل ِ
ْ
َ ُ َ
َ ْ ُ
ْ

بارک ًة َطی َبة؛ 3چون به خانههایى [كه گفته شد ]،درآمدیدد ،بده یکددیگر سدالم
ُم َ
كنید؛ درودى كه نزد خدا مبارک و خوش است »

همچنین دختران باید بیاموزند كه بهگونه شایسدته و نیکدو بدا همسدر خدود

سخن بگویند؛ زیرا بددزبانى و زشدتگویى ،در اسدالم نکدوهش شدده اسدت

پیامبر 9در این باره مىفرمایدَ « :أ َْْلّنَ ُة لرام عّلی ک ّل ِ
فال ٍ
ش َأّنْ یا ُدْ ُخ َّلها؛ 4بهشدت،
َ
َ

بر همه كسانى كه بدزبان و زشتگو هستند ،حرام است »
ـبخششوگذشت 

به غیر از معاوم ،هر كسى خطا و مغزش دارد دو نفر كه با همزندگى مىكنند و
از جهتى اشتراک مساعى و همکارى دارند ،باید مغزشهاى یکدیگر را ببخشند
تا زندگى آنها ادامه پیدا كند اگر بخواهند در این بداره سدختگیرى كنندد ،ادامده
همکارى غیرممکن مىشود .اگر اعضاى خانواده بخواهند نسدبت بده یکددیگر
1
2
3
4

حمیدرضا سهرابى ،شناخت و درمان اختالفهای زناشویی ،ص  02۷و 02۵
محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،01۱ص .2۵۱
نور ،آیه 60
مالمحسن فیض كاشانى ،محجة البیضاء ،ج  ،۵ص .20۵

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

11

سختگیرى نمایند و خطاهاى یکدیگر را دنبال كنند ،زندگى آنها ازهم مىپاشد و
1
یا بدترین زندگى را تجربه خواهند كرد
بخشش و گذشت ،موجب پایدارى و دوام زندگى مشترک خواهد شد دختدران
با بخشش اطرافیان (دوستان ،خانواده و همکداران) بایدد روحیده مددارا و گذشدت را
پیش از ازدواج در خود ایجاد كنند تا در طول زندگى ،با خطاپوشى ،موجب آرامدش
زندگى خویش شوند بخشیدن و چشمپوشى از خطاها ،سبب نزدیکدى قلبهدا بده
یکدیگر مىشود كه این نزدیکى قلبها ،موجب ارزشمندترشدن انسان خواهد شد؛
چنانكه حضرت زهرا ۳مىفرماید« :ارزشمندترین مدردم ،كسدانى هسدتند كده بدا
همسرانشان مهربان و بخشندهاند »

2

ـدرکوفهممتقابل 

درک و فهم در زندگى مشترک ،بسدیار ضدرورى و فرآیندد پیچیددهاى اسدت كده
همسران به وسدیله آن ،اطالعدات متقاعدكنندده و توضدیحدهندهاى از یکددیگر

كسب مىكنند  3براى درک و فهم متقابل در زندگى مشدترک ،بایدد توانایىهداى
همسر را در نظر گرفت و بر اساس آن ،از او در برخورد با مسائل انتظار داشت

درک متقابددل بدده جدداى درگیدرى ،باعد سددازش و سددازگارى میدان همسدران
مىشود  4پیامبر 9مىفرماید« :پس از ایمان به خدا ،نعمتدى بداالتر از همسدر

مواف و سازگار نیست » 5این نعمت ،موجب دوام و پایددارى زنددگى مشدترک
مىشود
1
2
3
4
5

ابراهیم امینى ،آیین همسرداری ،ص 20
عالءامدین متقى ،دالئل االمامه ،ج  ،۴ص 22۵
احمد حسینى ،بهداشت روانی ازدواج و همسرداری ،ص 02۵
مجید رشیدپور ،تعادل و استحکام خانواده ،ص ( 0۵۱با اندكى تغییر)
حسین نورى ،مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص ۵۱2
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ـواکنشوحساسیتمناسب 

آگاهى از نیازهاى همسر ،از عناصر اساسى فرآیند ارتباو است عدم آگاهى از
این نیازها ،موجب واكنش نامناسب و در نتیجه ،بروز مشکل مىشود برخى از
همسران ،در شناخت خواستههاى همسرشان كوتاهى مىكنند و زمانى را بدراى
شنیدن نیازهاى اینان اختااص نمىدهند همچنین ،زوجهایى هستند كه از بیم
سوء استفاده ،تامیم مىگیرند كه نسبت به یکدیگر حسداس نباشدند در همده
این موارد ،نتیجه نهایى ،یکسان است؛ چون همسران در شناسدایى یدا ارضداى
نیازهاى یکدیگر شکست مىخورند بنابراین ،از هم دور و دورتر مىشوند

1

دختران براى واكنش مناسب در موقعیتها ،باید در مورد ویژگىهداى كلدى
مرد و شیوه برخورد با او ،مطامب روانشناسى را مطامعه كنند و تمام تالش خود
را براى شدناختن طدرف مقابدل بده كارگیرندد تدا بتوانندد اندیشدهها ،عالقدهها و
خواسدتههاى همسدر خدود را بددهخوبى بشناسدند و بتوانندد پددس از ازدواج و در
موقعیتهاى گوناگون ،واكنشى مناسب در تعامل با همسر بروز دهند

2

 .4مهارتهای رفتاری

مهارتهاى رفتارى ،یعنى انجام رفتارهایى كه موجب ایجاد احساس خوشدایند
و هیجان مثبت در همسر مىشود این مهارتها ،به مبادمده رفتارهداى مثبدت و
كاهش رفتارهاى منفى طرف مقابل منجدر مىشدود افدزایش تبدادالت رفتدارى
مثبت ،نیازهاى عاطفى د روانى همسران را ارضا نموده ،باع ایجداد احسداس
مثبت در آنها نسبت به یکدیگر مىشود رفتارهاى خوشایند ،طیدف گسدتردهاى
دارد؛ از قبیل :انجام خدمت به همسدر ،دادن هدیده ،رفتدار نیکدو ،تهیده غدذاى
 1مجید رشیدپور ،تعادل و استحکام خانواده ،ص 0۵۱
 2داوود حسینى ،راهکار برقراری روابط سالم و سازنده در خانواده ،ص ( ۷2با اندكى تغییر)

11

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران
1

مطبوع ،تقدیم گل و یا نوشتن پیامهاى مثبت و عاشقانه
در روایات نیز بر اینگونه رفتارها تأكیدد بسدیار شدده؛ همدانگوندهكده نبدى
ِ
ِِ
واح ال َطعا ِم َو َأّنْ ت َْس َنَت ْقبِ َّل ُ ِعّنْ ُدَ
الِّساج َوا ْص ُ
نار ُة ّ
الر ُج ِل َع َّلی ا َْ ْرئَة ا َ
گرامى اسالم فرمودهَ « :ل ُّق َ
ِ ِ
باب بینَتِها َف ََتلّب بِ ِ و َأّنْ ُت َق ُدّ م اِ َلی ِ ال َط ْش َ ِ ِ
َِ ٍ 2
ان عّلاة؛
ت َوا ّْنْ ُدی َل َو َأّنْ تُؤَ ّا َئ ُ َو َاّنْ الَتَ ّْنَ َع ُ َن ْف َسها اال م ْ
َ َ َ َ
ِ َ
َ
ح مرد بر زن ،این است كه چرا خانه را روشن سدازد ،غدذاى مطبدوع فدراهم
كند ،تا در خانهاش به پیشواز او برود و به او خوشامد بگوید ،تشت آب و حومده
را براى او آماده كند و دستهاى او را بشوید و بدون دمیل ،مانع شوهر نسبت به
برقرارى رابطه با خودش نشود »
این رفتارها ،عالوه بر افزایش احتدرام و مدودت بدین زوجدین ،آثدار تربیتدى
ویژهاى دارد؛ براى مثال ،در روایات تأثیر هدیه در كینهزدایدى مدورد توجده قدرار
گرفته است؛ 3چنانكه پیامبر اكرم 9مىفرماید« :بده یکددیگر هدیده دهیدد تدا
4
زمینهساز محبت شما به هم شود همانا هدیه ،كینهها را از بین مىبرد »
آشنایى دختران با این رفتارهاى خوشایند ،سبب برخورد مناسب با همسدر و
بهكارگیرى آنها در طول زندگى و در نهایت آرامش ،آسدایش و پایددارى زنددگى
مىشود
 .5مهارت تصمیم گیری

اگر چه همه افراد در زندگى تامیم مىگیرندد ،ومدى همیشده تادمیمهاى آنهدا
هوشدمندانه نیسددت در روایددت ذیددل ،روش تاددمیمگیرى هوشددمندانه از نظددر
پیامبر 9معرفى شده است:
1
2
3
4

سیده مریم طباطبایىندوشن ،مهارتهایی برای یک ازدواج موفق ،ص ۵6
حسین نورى ،مستدرک الوسائل ،ج  ،0۷ص .2۵۷
سیده مریم طباطبایىندوشن ،مهارتهایی برای یک ازدواج موفق ،ص ۵6
كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص 0۷۷
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«روزى مردى خدمت پیامبر اكرم 9شدرفیاب شدد و بدا اصدرار بسدیار ،از
ایشان اندرزى خواست حضرت به او فرمود :اگر بگو یم ،بده كدار مدىبنددىم
عر

كرد :بلى ،اى رسول خدا
حضرت دوباره فرمود :اگر بگو یم ،به كار مىبندىم عدر

كدرد :بلدى ،اى

رسول خدا
حضرت براى بار سوم فرمود :اگر بگو یم ،به كار مىبندىم وى گفت :بلى،
اى رسول خدا
رسول اكرم 9پس از اینکه سه بار از او قول گرفت و وى را متوجده اهمیدت
مطلبى كه مىخواهد بگو ید ،كرد ،به او فرمود :هرگاه تامیم به كدارى گرفتدى،
اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن فکر كن و بیندیش اگر دیدى نتیجده و عداقبتش
صحیح است ،آن را دنبال كن اما اگر عاقبتش گمراهى و تباهى است ،از تامیم
1

خود صرفنظر كن »
بنا بر این روایت ،تامیمگیرىهاى نادرست به پیامدهاى ناخوشایند منجدر
مىشود و مهارت تامیمگیرى ،به افدراد كمدک مىكندد بدا سدنجیدن جواندب
مختلف راهحلها و انتخابها ،و پیامدهاى مثبدت و منفدى هدر یدک ،بده طدور
ی
2
صحیح در مورد عملکرد خود تامیم شایسته بگیرند
برخودارى از مهارت تامیمگیرى پیش از ازدواج ،براى انتخداب همسدر و
در زندگى مشترک بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا كمک مىكند پایان شیرینى بدراى
زندگى رقم بخورد حضرت على ۷مىفرماید« :لِ ُک ّل ْإم ِر ٍل ٍء عاقِ َبة ُل َّلّوة أو ُم َرة؛ هر
3
كس را پایانى است؛ تلخ یا شیرین »
ّ 1
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،2ص ۷۵۴
 2مهرنوش اكبرى ،تواناییها و مهارتهای زندگی ،ص 61
 3نهج البالغه ،حکمت  ،0۵0ص 66۵
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دختران هنگام تامیمگیرى براى انتخاب همسر ،باید فرد را بدا ایددهآلهاى
مورد نظر خویش بسنجند و سپس ،از مراكز مشاوره براى مشورت یارى بگیرند
هنگام تامیمگیرى در زندگى مشترک ،زن و مرد بایدد بدا هدم مشدورت كنندد،
آنگاه با توجه به ویژگىهاى مرد ،بهتر است تامیم نهدایى بدر عهدده وى قدرار
بگیرد و زن به او اعتماد كند
 .6مهارت حل اختالفات

باید توجه داشت كه حذف كامل اختالف در زندگى مشترک ،ناممکن است؛ اما
مىتوان با برقرارى ارتباو شایسته ،گفتار نیکو و منطقى و نیز رفتار محبتآمیز با
همسر ،بروز آن را كمتر كرد

قرآن كریم در مورد وظیفه زن و مرد هنگام بدروز اخدتالف مىفرمایددَ « :وإِ ِّن

ِ
ِ
امر َأة خا َف ْ ِ
الصا ّْل ُ
ّنااح َع َّلای ِهَم َأّنْ ی ْصاّلاا َبیاّن َُهَم ُصا ّْلا ًا َو ُ
ت م ْن َب ْعّلها ن ُُشّوز ًا َأ ْو إِ ْعراا ًا َفاوا ُج َ
َْ

َخی؛ 1و اگر زنى از شوهر خو یش بیم ناسازگارى یا رو یگردانى داشته باشدد ،بدر
آن دو گناهى نیست كه از راه صلح با یکدیگر به آشتى گرایند كه سدازش ،بهتدر
است »
با توجه به این آیه ،پس از بروز اختالف یا سوء تفاهم ،در مرحلده نخسدت،
دو طرف باید آن را بىدرند با رضایتمندى یکدیگر حل كنند؛ چون با گذشدت
زمان ،به رنجش تبدیل مىشود؛ اما اگر نتوانستند صلح كنند ،بهتر اسدت كده از
دیگران مشورت بگیرند
دختران پیش از ازدواج ،بایدد مهدارت حدل مسدوله را بدراى برطدرفكدردن
اختالفهایى كه در زندگى مشدترک رخ مىدهدد ،بیاموزندد بدراى كسدب ایدن
 1نساء ،آیه 02۴

بايستگی مهارتهای شوهردار ی پیش از ازدواج

17

مهارت ،ابتدا باید براى حل هر مشکلى در زندگى ،راههایى را در نظر بگیرندد و
بعد بهترین راه را انتخاب نموده ،سپس آن را پیادهسازى كنند
براى حل اختالف در زندگى مشترک ،زنان باید با حفظ ادب و احترام ،بدون
پرخاش و تندى با همسر ،صحبت كنند و از بیان كلمات منفى و تحریکكنندده
بپرهیزند اگر دختران این مهارت را بهخوبى در گروه خانواده و دوستان ،پیش از
ازدواج بیاموزند ،پس از ازدواج با توجه بده ویژگدىهداى همسرشدان مىتوانندد
مشکل خود را بهخوبى حل كنند
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معیارهای گزینش همسر در آموزههای دینی
پورکریمی
اسالم 

حجتاالسالموالمسلمینعسکری

اشاره

یکى از مسائل بسیار مهم و اساسى قبل از ازدواج ،درنظرگرفتن معیارهایى براى
انتخاب همسر است به جرئت مىتوان گفت بیشترین مشکالتى كه در زنددگى
مشترک به وجود مىآید ،ناشى از رعایتنکردن معیارهاى انتخاب همسر است
اكثر روانشناسان و متخااان خانواده معتقدند :هدر انددازه زن و مدرد قبدل از
ازدواج ،اطالعات صحیح و دقی ترى نسبت به یکددیگر داشدته باشدند ،ازدواج
موف ترى خواهند داشت
به هر حال ،باید توجه داشت كه انتخاب همسر ،مانند انتخداب مبداس و یدا
گز ینش نوكر نیست؛ زیرا شخص با انتخاب همسر مىخواهدد شدریک زنددگى
برگز یند؛ شریکى كه تا پایان عمر همراه و همراز او باشد ازاینرو ،عقدل حکدم
مىكند كه انسان درباره همسر آیندهاش تحقی كند و از شتابزدگى و اغمدا
بپرهیزد در آموزههاى دینى نیدز بده ایدن امدر توجده و یدژهاى شدده اسدت امدام

صادق ۷مىفرماید« :اِنََم ا َْ ْر َأ ُة قِوا َْة َفا ْن ُظ ْر ما َت َنَت َق َّل ُدُ ؛ 1همانا زن همانند گدردن بنددى
است كه به گردن انسان افکنده مىشود؛ دقت كدن چده گدردن بنددى بدر گدردن
ّ 1
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار  ،ج ،011ص2۱۱
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دستور دادهاندد :هنگدام انتخداب

زندگى خود مىافکنى » پیشوایان معاوم

همسر ،ابتدا وضو بگیرید و دو ركعت نماز بخوانید و آنگاه از خداوندد مهربدان
بخواهید ،همسرى شایسته نایب شما گرداند و سدپس سدرا انتخداب همسدر
برو ید

1

اسالم براى گز ینش همسر معیارهاى را معین كرده است كه رعایت و بدهكار
بستن آنها موفقیت تشکیل خانواده را افزایش مىدهد بدىتردیدد یکدى از علدل
شکست خانوادهها ،نادیدهگرفتن معیارهاى دینى اسدت در ایدن نوشدتار سدعى
شده ،معیارها و مالکهاى انتخاب همسر شایسته ،تبیین گردد
معیارها و مالکهای ازدواج

 .1ایمان و تقوامداری

از مهمترین عوامل ازدواج موف  ،همشأنبودن زن و مرد است كده از آن بدا واره
«كفو» یاد مىگردد «كفدو» در مغدت بده معنداى یکسدانى ،برابدرى ،شدباهت،

شایستگى و صالحیت است  2از مهمترین ماداق همكفوبودن ،دیندارى و تقوا

اْلبِی ُّثاّوّنَ لِ ّْلََ بِی َّث ِ
اْلبِی َّث ُ ِ ِ
نی َو َْ
است چنان كه قرآن مىفرمایددَْ « :
ااِ
ااِ َوال َطی َب ُ
ااِ ل ّْلََ بِیّثا َ
نی وال َطیبّوّنَ لِّل َطیب ِ
ِ
اِ ...؛ 3زنان خبی و ناپاک از آن مردان خبی و ناپاكندد! و
َ
لّل َطیبِ َ َ ُ

مردان ناپاک نیز تعل به زنان ناپاک دارند

»

در این كه مراد از «خبیثات» و «خبیثین» و نیز «طیبات» و «طیبین» در این
آیه شریفه چه كسانى هستند ،بدین مفسدران اخدتالف اسدت؛ ومدى در مجمدوع
مىتوان گفت:
 1محمد بن حسن حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۴۳
 2ر ک :احمد سیاح ،فرهنگ سیاح ،ج ،۱ص.06۴
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مراد از «خبیثات» و «خبیثین» ،مردان و زنانى هستند كه به سدبب نداشدتن
ایمان و تقوا ،به خباثت توصیف شده ،حامتى پلید دارند و به خاطر كفر ،وضعى
ناخوشایند به خود مىگیرند و اگر زنان خبی را به مردان خبی و مردان خبی
را به زنان خبی اختااص داده ،به دمیل یکىبودن مرام آنها است
همچنین مراد از «طیبین» و «طیبات» ،مردان و زنانى هستند كه بده جهدت
ایمان و تقوایى كه دارند ،به پاكى توصیف شدهاند
در روایات كتاب نکاح 1نیز مىخوانیم :یاران ائمه  ،گاه از ازدواج با زندان

«خبیثه» سؤال مىكردند كه با جواب منفى روبهرو مىشددند ،ایدن بیدانگر ایدن
است كه «خبیثه» اشاره به زنان ناپاک است  2طب قرآن كدریم از ازدواج انسدان
ّ
پاک ،یعنى انسان مؤمن با انسان ناپاک منع و به ازدواج با زنان بدا عفدت تأكیدد

شده است
درباره «همكفو و همتا» ،روایات متعددى وجدود دارد كده بده چندد روایدت
بسنده مىكنیم:

رسول اكرم 9مىفرماید« :اَِا جا َئک ْم َم ْن ت َْر َا ّْوّنَ ْیّنَ ُ َو َاما َن َنَت ُ ْ
ّب اِ َلایک ْم َفز َّو ُجاّو ُه
ی ُط ُ
اِّنْ ال َت ْف َع ُّلّو ُه َتک ْن فِ ْنَتّنَة ِِف االْ َْر ِ
ض َو َفساْ کبی؛ 3كسى كه براى خواستگارى نزد شما آمدد

ً
و نسبت به دین و امینبودن وى رضایت داشتید ،حتما زمینه این ازدواج را فراهم

نمایید ،كه منع ازدواج همكفو ،از جانب شدما زمینهسداز فتنده در روى زمدین و
فساد بزرگ است » به نمونه زیر توجه شود
« نج فو ی یبر» جوانى است كه از یمامه به مدینه آمدده و مسدلمان شدده بدود او
مؤمنى متعهد ،ومى در عین حال سیاه پوست ،كوتاه قدد و مسدتمند بدود روزى
 1حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۱۱۴
 2ناصر مکارم شیرازى ،و جمعى از نویسندگان ،تفسیرنمونه ،ج ،0۷ص۷22
ّ 3
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،011ص۱۴2
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پیامبر 9به او فرمود« :چرا ازدواج نمىكنىم» عر كرد« :چه كسدى بده ایدن
بینوا زن مىدهدم» فرمود« :اسالم ،هر خوار و ذمیلى را عز یز كرده است » ندزد
ن
«زیاد بن م فبید» كه از اشراف اناار است ،برو و دختدرش را خواسدتگارى كدن
جو یبر نزد زیاد آمد و از قول حضرت دختر او را خواستگارى كرد زیداد گفدت:
«ما دختران خود را تنها به همردیفان خود از اناار مدىدهیم و بدا آنهدا وصدلت
مىكنیم » جو یبر ،نزد پیامبر 9آمد و جریدان را عدر كدرد؛ آنگداه حضدرت
به «زیاد» فرمود« :اى زیاد! جو یبر مؤمن است و هر مرد مؤمنى ،كفو زن مؤمنده
و هر مرد مسدلمانى كفدو زن مسدلمان اسدت » 1در نتیجده ایدن ازدواج صدوت
گرفت
ِ ِ
ِ
ان َاخیا ِ َفی ُق َ
اّوَ ز َّو ْجّناف
امام باقر ۷مىفرماید« :ما م ْن ُرز َْءة َأ َش ُدَ َعَل َع ْب ُد َاّنْ ی ْأتیا ُ ا ْب ُ
َفی ُق َّوَ ال َا ْف َع ُل َأنَا َأغّْنف ِمّنْک؛ 2مایبتى از این شدیدتر نیست كه جوان مؤمنى دختدر
برادر مؤمنش را خواستگارى كند ،و پدر دختر پاسخ دهدد ،مدن از ایدن ازدواج
عذر مىخواهم ،زیرا تو از نظر مامى در رتبه من نیستى!»
بر این اساس در ازدواج ،نباید فقر و غنا و  ،مالک قرار گیدرد ،چدون همده
دختدران و پسدران ،دختدران وپسدران یدک پدددر و مادرنددد ،و امتیدداز ،جددز تقددوا
نیست 3در ضمن در همكفوبودن ،مزومى ندارد كه اگر زن ثروتمند اسدت ،مدرد
ً
اّو َاّنْ یکاّوّنَ َعفیفا ًا َو
نیز حتما ثروتمند باشد؛ از اینرو امام صادق ۷فرمود« :ا ْلک ْف ُ
ِعّنْ ُدَ ُه یساار؛ 4كفوبودن ایدن اسدت كده عفیدف باشدد و بتواندد مخدارج اهلدش را
بپردازد »
1
2
3
4

این حدی به طور مشروح در فروع كافی ،ج ،۵ص ۱۷1آمده است
ّ
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،۴2ص۵۷-۵۱
حجرات ،آیه 0۱
ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۵2؛ كلینى ،فزروع الکزافی ،ج ،۵ص۱۷۴؛ محمددباقر
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ااء َب ْعا ٍ ؛ 1همدده مددؤمنین و
اامؤْ ِمّنُّوّنَ َب ْع ُّضا ُ
پیددامبراكرم 9فرمودنددد« :ا ْلا ُ
اه ْم َأک َفا ُ
معتقدین به دین اسالم و دستورات آن ،كفو یکدیگرندد » مدذا خداوندد بهتدرین
2
ازدواج را ،وصلت متقیان با یکدیگر مىداند پیامبر اكرم 9نیز مىفرمایدَ « :من
َتز ََو َجها لِ ُدیّنِها َ ََج َع اَّللَ َل َلِک؛ 3كسى كه به خاطر دین و ایمدان زندى ،ازدواج كندد،
خداوند نیز دنیایش را براى او فراهم مىكند »
در روایتى آمده فردى به امدام حسدن ۷عدر كدرد :دختدرى دارم او را بده
ازدواج چه كسى درآورمم حضرت فرمدود« :زَوجهاا ِمان رج ٍ ِ
أل َبهاا
این فإنا ُ إّن َ
َ ُ
ّ ْ
ال تَق إ
أکر َمها وإّن أبغ ََّضها َْ َیظّلِ ْمها؛ 4براى دخترت همسرى باتقوا و مدؤمن انتخداب كدن؛
َ
زیرا اگر او را دوست بدارد ،اكرامش مىكند و اگر از او خوشدش نیایدد ،بده وى
ستم روانمىدارد »
 .2شرافت و اصالت خانوادگی

یکى از اساسىترین مالکهداى ازدواج ،شدرافت و اصدامت خدانوادگى اسدت
منظور از این امر شهرت و ثدروت نیسدت بلکده «نجابدت و پداكى و اسدت
همچنین اصامت به معناى سالمت اعضاى خانواده ،خوشنامبودن آنان است .به
عبارت دیگر آنچه در اصامت خانوادگى اهمیت دارد ،توجه به دو عامل وراثت و
تربیت است از نظر اسالم صفات و خاوصیات وامدین در فرزندان آینده تأثیر
مىگذارد به همین دمیل باید قبل از انتخاب همسدر ،دربداره سدابقه خدانوادگى
همسر و به خاوص مراتب ایمانى و اخالقى آنها ،تحقی الزم صدورت گیدرد؛
زیرا ازدواج ،به معناى پیوند با یک خانواده و فامیدل و نسدل اسدت؛ ازایدنرو در
1
2
3
4

حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۷ص۷۳
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خدود ایدن
انتخاب همسر ،معقول نیست كه انسان بگوید« :من مدىخدواهم بدا ی
شخص ازدواج كنم و به خانواده و خویشان و فامیل او كار ندارم؛ زیرا این فدرد،
جزیى از همان خانواده و فامیل ،است كه بسیارى از صفات اخالقدى ،روحدى،
عقلى و جسمى آن خانواده و فامیل ،از راه وراثت و تربیت به این فرد منتقل شده
است
دكتر آمکسیس كارل مىگو ید« :در علم رنتیک ثابت شده است كه برخى از
صفات پسندیده یا ناپسندیده وامدین ،از طری «رنهایى» كده در «كرومدوزوم»
وجود دارد به فرزندان منتقل مىشود بنابراین فرزندد بده هنگدام گدام نهدادن بده
1
عرصه حیات ،نسخه خل و خوى وامدین خود را همراه دارد »
علم جدید وراثت ثابت كرده است كه خواص موروثى از وامدین بده وسدیله
توزیع «كرومدوزومهدایى» كده در هسدته یاختدهها هسدتند بده فرزنددان منتقدل
2
مىشوند
دكتر آمکسیس كارل در این باره مىگو ید« :هی كدس نبایدد بدا افدرادى كده
ً
نشانههاى بیمارىهاى ارثى دارند ،زناشو یى كند تقریبا تمام بددبختىهداى آدم
3
ناشى از نقایص ساختمان عفونى و روانى و عوامل ارثى اوست »
اسالم قبل از آن كه علم جدید در این باره(انتقال صفات وامدین به فرزندان)
ابراز نظر نماید ،نظر خود را در این خاوص ابراز نموده است .پیدامبر اكدرم9
فرمودَ َ « :تیوا لِّنُ َط ِفکمن َفاّنَ ِ
العر َق َْساس؛ 4براى خود همسر شایسته انتخاب كنید؛
زیرا رنها خاایص وامدین را ،به نسلهاى بعد انتقال مىدهند »
پیامبراكرم 9در اهمیت این موضوع فرمودُ « :ان ُظر ِف أى َش ٍ
فء ت ََّض ُع َو َلا ُدَ ک َفاإِّنَ
1
2
3
4

امکسیس كارل ،انسان موجود ناشناخته ،ترجمه عنایت امله شکیباپور ،ص2۵۱
دكتر ابوامقاسم رضوانى ،بهداشت جسمی و روانی كودک ،ص۴
امکسیس كارل ،انسان موجود ناشناخته ،ترجمه پرویز دبیرى ،ص.۱02
آصف فیضى ،ج ،2ص۵۴۷
نعمان بن محمد مغربى ،دعائم االسالم ،تاحیح :ی
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ِ
الع ْر َق َْساس؛ 1بنگدر كده [نطفده] فرزنددت را در چده جدایى قرارمىدهدى ،زیدرا
« یع ْرق»(رن) بسیار انتقالدهنده است » همچنین فرمودندَ « :تَایوا لِاّنُ َط ِفکم فاإّنَ
أخ ِ
ساء یّلِ ُدْ ّنَ أشبا َه إِ ْخ ِ ِ
ّواِتِ َن؛ 2براى نطفههاى خود گز ینش كنید؛ زیرا ،زندان
ّواَّن َن و ْ
الّن َ
بچههایى همانند برادران و خواهران خود به دنیا مىآورند »
واره « یع ْرق» در مغت به معناى ریشه و اساس یدک پدیدده اسدت ،و اسداس
آفرینش انسان «نطفه» مىباشد و «دساس» به معناى انجدام كدارى مخفیانده و
پنهانى است؛ بنابراین مقاود از « ّ
دساس»بودن نطفده ،ایدن اسدت كده صدفات
موروثى از طری نطفه به طور مخفدى بده فرزندد منتقدل مىگدردد ،ایدن سدخن
پیامبراكرم« 9امع ْرق ّ
دساس» به صورت ضرب اممثل در میان عدرب معدروف
ی
9
است  3پیامبراكرم با این بیان به مسلمانان فهماند كه از قدانون وراثدت غافدل
نباشند و در انتخاب همسر دقت الزم را داشته باشند حضدرت از واره « یعدرق»
استفاده نمود كه امروزه در محافل علمى از آن به واره «رن» تعبیر مىشود
پزشکان امرا روحى ،ثابت كردهاند كه  %11كودكدان مبدتال بده امدرا
4
روحى بیمارى را از مادران خود به ارث بردهاند
خالصه آنكه در خانوادههاى اصیل و شریف كمتر اتفاق مىافتد كه فرزندان
ناصامح پرورش یابند و بدرعکس در خانوادههداى غیراصدیل و ناصدامح ،كمتدر
اتفاق مىافتد كه فرزندان صامح و نجیب ،پرورش یابند
در نهج امبالغه نامهاى اسدت كده امدام علدى ۷در پاسدخ خودسدتایىهاى
«معاو یه» نوشته و طى آن میان دو خانواده بنىهاشم و بنىامیده مقایسده كدرده و
1
2
3
4

شهاب امدین محمد بن احمد ،المستطرف فی كل فن مستظرف ،ج ،2ص20۴
محمد محمدى رى شهرى ،میزان الحکمه ،ج ،۵ص.۳2
ف ْ
ف ف فْ ف
ف َ ف
فْ َ
دامع ْدر نق فد ّس ٌ
داس یمددن امطدرفیددن(ر ک :شدرتونى مبندانى،
ال تخ یطبن یسوى كریم یة معشر *** ف ی
سعید امخورى ،اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد ،ج ،0ماده «دسس» ،ص )0۱۴
مال محسن فیض كاشانى ،المحجة البیضاء ،ج ،۱ص.۳۷
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نشان داده است كه در برابر هدر فضدیلت و امتیداز در خدانواده بنىهاشدم ،یدک
رذیلت و انحطداو در خانددان بنىامیده وجدود دارد حضدرت در فدرازى از آن
مىفرمایدِ ...« :مّنَا الّنَبِی َو ِماّنْک ُم ا ُْکا ّّذ ُب؛ در خانددان مدا «پیدامبر» 9اسدت و در
خاندان شما «ابوجهل» كه كارش تکذیب ح بود » « َو ِمّنَاا َأ َسا ُدُ اَّللَِ َو ِماّنْک ْم َأ َسا ُدُ
ْاْلَ ْل َوا ِف؛ 1و ما «حمزه» شیر خدا داریم و شما ابوسفیان ،شیر پیمانهاى باطدل
دارید » امام حسین ۷نیز عزتمندى خدویش را بده خدانواده خدویش مسدتند
2
نمود
 .3اخالق نیکو

هرچه علم و تکنومورى رشد مىكند ،نیاز بشر به اخالق افزایش مىیابدد و الزم
است به موازات آن ،آموزه و دستورات اسالم مورد نظر قرار گیرد؛ زیرا ،علدم بده
تنهایى درباره اخالقمدارى و تربیت انسدانها راهحلدى جدامع و مفیددى ارائده
نمىدهد
افزایش آمار جرائم ،جنایات ،فساد ،متالشىشدن خانوادهها و  ،شاهد بدر
این ادعا است ،زیرا استعمارگران ،علم و صدنعت را بده نفدع خدو یش اسدتخدام
نمودهاند ،افزون بر آن علم از شناخت برخى مسائل عاجز است
عامل مهمى كه مىتواند روح سركش انسان را جهدت دهدد ،اخدالق نیدک
است امبته اخالق نیک ،تنها خندهرویى و خوشخلقى نیسدت ،بلکده منظدور،
داشتن صفات و خل و خوهاى پسندیده و مدارا با افراد اسدت اسداس زنددگى
ن
3
زناشویى ،نیز در پرتو حسن اخالق فراهم مىشود
اخالق هر انسانى تدأثیر مسدتقیم در زنددگى او دارد ایدن تدأثیر در محدیط
 1شریف رضى ،تاحیح :صبحى صامح ،نهج البالغه ،نامه2۴
ّ 2
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار،ج ،۷۵ص ،۴ص ،۴۱ح01
 3محمدرضا ساالرىفر ،خانواده از نگرش اسالم و روانشناسی ،ص۱6
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خانواده نقشآفرینتر است؛ زیرا مسائل عاطفى در خانواده بر مسائل دیگر غلبه
دارد  ،اگر اعضاى خانواده از اخالقى نیکو بهرهمند باشند ،محیط خانواده تبدیل
به بهشت و در غیر این صورت ،به ّ
جهنمدى سدوزان تبددیل خواهدد شدد امدام
على ۷مىفرماید« :بِ ُا ْس ِن االْ َْخ ِ
واق یطی ُّب ا ْل َعی ُش؛ 1با خوش اخالقى ،زندگى نیکو
و مطلوب مىگردد» ،از اینرو پیامبر اسالم 9مىفرمودَ « :الّل ُه َم اِنف َا ُعّو َُبِکِ ...م ْن
ز َْو َج ٍة تُشی ُبّنف َق ْب َل َا ِ
واّن َم ِشیبف؛ 2خدایا! به تو پناه مىبرم از همسرى كه قبل از رسیدن
پیرى ،پیرم كند » براین اساس در روایات اسالمى از ازدواج بدا افدراد بدداخالق
نهى شده و به خوش اخالقى تأ كید گردیده است پیامبر اكرم 9فرمود« :كسى
كه براى خواستگارى نزد شما آمد و نسدبت بده دیدن و امینبدودن وى رضدایت
ً
داشتید ،حتما زمینه این ازدواج را فراهم نمایید ،كه منع ازدواج كفدو بدا كفدو از
جانب شما زمینهساز فتنه در روى زمین و فساد بزرگ است »
امام باقر ۷فرمود :پدرم ،امام سجاد ،۷در یکى از مواقف حدج بده زندى
برخورد كه «اخالق نیکش» حضرت را جذب كرد ،سؤال كردند ایدن زن داراى
همسر استم گفتند :خیر؛ پدرم بدون این كه از حسب و نسب وى تحقی كند،
از او خواستگارى كرد ،و این خواستگارى منجر به ازدواج شد فردى از انادار
از داستان آگاه شد ،ازدواج به این سادگى براى او بسدیار سدنگین و گدران آمدد،
تاور نمود كه آن زن فردى بىاصل و نسب باشد و سبب سرزنش امدام چهدارم
شود مدتى در مقام جستوجو برآمد و معلدوم شدد آن زن از طایفده «شدیبان»
است ،خدمت امام چهارم ۷رسید و جریان را با حضرت در میان گذاشت كده
خدا را شکر همسر شما از فامیل معروف و محترم است ،حضرت فرمدود :مدن
شما را خردمندتر از این مىدانستم كه به این امور پایبند باشى ،مگدر نمىداندى
 1عبدامواحد بن احمد تمیمى آمدى ،ص2۵۵
 2شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،0ص۱۱6
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ّ
خداوند ّ
عز فو فجل به بركت اسالم پستىها را برداشت و نقصها را جبران فرمود،
بزرگوارى و كرامت را جایگز ین پستى و دنائدت نمدود ،ایندک مسدلمان در هدر
موقعیتى باشد ،محترم است و پستى از یآن جاهلیت است
حسین بن بشار واسطى به امام رضا ۷نامده نوشدت كده یکدى از بسدتگانم
خواستار ازدواج با من اسدت ،ومدى بدداخالق اسدت؛ حضدرت فرمدود« :اگدر
اخالقش بد است ،با وى ازدواج نکن »1بنابرابن ،خوش اخالقى همسر ،نقدش
مؤثرى در زندگى انسان دارد و به كانون خانواده صفا مىدهدد خدوش اخالقدى
ماداق متعدد دارد ،یکى از ماادی مهم آن ارتباو كالمى زن و شوهر اسدت
ً
مثال اگر زن شوهرش را و بر عکس مرد همسرش را با وارههاى زیبا محبدتآمیز
صدا كنند ،نتیجه مطلوب خواهد داشت و در غیدر ایدن صدورت نتیجده عکدس
خواهد داد نمونههاى زیر را مالحظه فرمایید
ن
خدر كدور
مرد  22سامهاى همسر  19سامه خود را بده علدت ایدن كده وى را ی
خطاب كرده بود ،با  15ضربه چاقو به قتل رسدانید وى در دادگداه گفدت :یدک
سال پیش باهمسرم ازدواج كردم در آغاز زندگى ،مرا بسیار دوست مىداشدت،
ّاما به زودى تغییر رویه داد و شروع به ناسازگارى كرد بر سر هر مسوله كوچکى
به من ّ
فحاشى مىكرد و بهخاطر این كه یکى از چشمهایم كمى چپ است ،مرا
با مقب «خر كور» خطاب مىكرد.

ی
وى در روز حادثدده ،شددوهر خددود را خددر كددور خطدداب مىكنددد او چنددان
خشمگین مىشود كه به جان همسرش افتاده و او را با  15ضدربه چداقو از پداى
2
درمىآورد
مرد  71سامهاى كه زنش را كشته ،درباره علت قتل او مىگو ید :ناگهان رفتار
ّ 1
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،01۱ص2۱۵
 2ابراهیم امینى ،آیین همسرداری ،ص۷0
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همسرم نسبت به من تغییر كرد و به من بىاعتنا شد یدک بدار هدم مدرا پیرمدرد
غیرقابل تحمل صداكرد و با این حرف نشان داد كه دوستم ندارد من نیز دچدار
سوءظن شدم و با دو ضربه تبر ،او را كشتم

1

 .4سالمت عقل

یکى از معیارهاى مهم ازدواج سالمت عقل است ،یعندى دختدر و پسدر از نظدر
رشد عقلى باید همكفو باشند ،زیرا از عوامل مؤثر در اختالفات خانوادگى ،عدم
تناسب «عقل» بین زوجین است و یکى از عوامل استحکام خانواده رشد عقلى
وبلو فکرى است نقص در رشد و تحدول اجتمداعى و عقالندى و بده عبدارتى
دیگر ،عدم پختگى ،موجب رفتارهاى نسنجیده و نامناسب بدا شدرایط مختلدف
مىشود افدزون بدر ایدن ،واكدنش مناسدب بده رفتارهداى دیگدران نیدز نیازمندد
تحولیافتگى مناسب است همین مسوله ،زمینه اختالف زن و شدوهر را فدراهم
مىكند »

2

تفاوت زیاد در بهره هوشى زن و مرد ،زمینهاى بدراى اخدتالف آنهاسدت از
آنجا كه هوش در انجام رفتار سازگار بسیار مؤثر است ،فاصله زن و شوهر در آن
به فاصله در رفتارها مىانجامد افزون بر این ،درک متقابل نیز در صورت تفاوت
هوشى زیاد دشوار مىشدود و افدراد در ابدراز واكدنش مناسدب ،دچدار تعدار
خواهند شد

3

امام على ۷فرموده است:

«ص ُدْ ر ا ْلعاقِ ِل صّنْ ُدُ ُ ِ
ال َو َال ِما َیا َ کا ْاْلَ َْ ِ
اْل ْه ِ
ِس ِه َو َال ِغّنَف کا ْل َع ْق ِل َو َال َف ْق َر ک َْ
ب َو َال
ُ
َ ُ َ
وق ّ
 1همان
 2محمد حسین فرجاد ،آسیب شناسی اجتماعی خانواده و طالق ،ص0۵۷
 3حسین عسکرى ،نقش بهداشت روان در ازدواج ،زندگی زناشویی ،طالق ،ص261
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َم َاَ َأ ْع َّو ُْ ِم َن ا ْل َع ْق ِل َو َال َع ْق َل کالنَتَ ُدْ بِی؛ 1سینه خردمند ،صندوق اسدرار اوسدت ،هدی
بىنیازى بسان یخردورزى نیست ،هی فقرى مانند نادانى نیست ،هدی میراثدى
همانند ،تربیت نیسدت ،و هدی ثروتدى چدون عقدل ثمدربخش نیسدت و هدی
خردمندى چون آیندهنگرى و تدبیر نیست »
اگر زن و شوهر با هم تفاهم داشدته باشدند و موقعیدت یکددیگر و شدرایط و
امکانات زندگى را خوب درک كنند مىتوانند زندگى موفقیتآمیز داشته باشدد و
با عقل و درایت مشکالت را حل و فال نمایند ،چون بیشتر اختالفات خانواده
و كشمکشهاى زندگى ،معلول جهامت و ندادانى زن و شدوهر یدا یکدى از آنهدا
است زوجین هر چه عاقلتر باشند بهتر مىتوانندد همسدردارى كنندد و وسدیله
آسایش و خوشى یکدیگر را فراهم سازند و از اختالفات و مشدکالت بکاهندد
همسر عاقل ،گذشت و بردبارى دارد و با بهانههاى كوچک و جزیدى زنددگى را
متالشى نمىسازد

2

عقل و هوش زن و شوهر در فرزندان نیز تأثیر دارد فرزندان خانواده خدوش
ً
فهم و با هوش ،غامبا زیرک مىشوند و برعکس ،حماقت و نادانى پدر و مادر نیز
ً
د معموال د به فرزند منتقل مىشود همسر با هوش و عاقل بهتر مىتواند در تعلیم
و تربیت فرزندانش انجام وظیفه نماید بر ایدن اسداس عقدل و درایدت یکدى از
عوامل باارزش خوشبختى و تحکیم خانواده محسوب مىشدود كده بده هنگدام
گزینش همسر باید مورد توجه قرار گیرد
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ال َع ْقا َال َل ا ُ ؛ اسدداس
اّوا ُم ا َْا ْارء َع ْق ُّل ا ُ ن َوال ْی ا َن َا ْ
پیددامبراكرم 9فرمودنددد« :قا َ
موجودیت انسان عقل او است ،و آن كس كه عقل ندارد دین ندارد »
3

 1محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج ،0ص۳۷
 2ابراهیم امینى ،انتخاب همسر ،ص012
 3محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج ،0ص ،۳۷ح.۳۷
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امام صادق ۷مىفرمایدَ « :م ْن کاّنَ عاقِ ًوا کاّنَ َل ُ ِْینن َو َم ْن کاّنَ َل ُ ِْین َْ َخ َل َْاْلّنَا َة؛
هر كس عاقل باشد ،دین دارد و هركس دین داشته باشد بهشت مىرود » و نیدز
ِ
ّواب َع َّلی َق ِ
ِ
العقل؛ 2ثواب و پداداش عمدل هدر
 ُدر
در روایت دیگر مىفرماید« :اّنَ ال َّث َ
كس به اندازه عقلش است »
شریعت اسالم براى جلوگیرى از مشدکالت تأ كیدد مدىكندد كده ازدواج بدا
احم صورت نپذیرد «احم » كسى است كه از نظر هوشى عقبمانده است،
ِ
مقااء َفاإّنَ ُصاا َب َنَتها َباواء و َو َلا ُدُ ها
چنان كه پیامبراكرم 9فرمودند« :ایااکُم و تَاز َُو َج أ َل
ِایاع؛ 3بپرهیز ید از ازدواج با «احم »! زیرا ،مااحبت و زندگى با او بالسدت و
فرزندانش نیز تباه مىشوند »

1

 .5ز یبایی

یکى از معیارهاى دیگر ازدواج زیبایى است این امر در كنار معیارهاى دیگر از
عوامل مهم استحکام خانواده محسوب مىشود افزون بر این زیبایى عامل مهم
حفظ عفت و ضامن جلوگیرى همسر از انحراف و چشمچرانى مىگردد
ناگفته نماند كه چند نکته درباره زیبایى درخور توجه است:
امف گرچه زیبایى ظداهر و تناسدب انددام را در انتخداب همسدر نمىتدوان
نادیده گرفت ،ومى این مسوله نباید به عنوان بزرگتدرین هددف و معیدار ازدواج
محسوب شود ،به گونهاى كه دیگر معیارها را تحتامشعاع قرار دهد ،بلکه ایدن
امر باید در كنار معیارهاى دیگر مانند :ایمان ،تقوا ،حیا ،و مد نظر قرار گیرد
متأسفانه باور عمومى آن است كه زیبایى معیار اصلى ازدواج مىباشد ،ازاین رو
است كه د در هنگام انتخاب همسر د اومین سؤال از زیبایى دختر و پسر اسدت؛
 1كلینى ،اصول الکافی ،ج ،0ص00
 2حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،0ص۷1
 3شیخ طوسى ،تهذیب االحکام ،ج ،۴ص.۷16
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ّاما اسالم ضمن این كه براى زیبدایى اهمیدت قایدل اسدت ،بده دینددارى توجده
ال ن ِ ِ
خاصى نموده است پیامبر اسالم 9فرمدودَ « :أ ْف َّض ُ
سااء ُأ َمنَتاف َأ ْصا َب ُا ُه َن َو ْجها ًا
َو َأ َق ُّل ُه َن َم ْهر ًا؛ 1برترین زنان امت من زنى است كه زیبدایىاش بیشدتر و صدداقش
2
كمتر باشد » پیامبر اكرم 9مىفرماید« :من َتزَوج إمرأةًِْ َ ...ل ِ
َمَلان رأى( فیها ما َیک َر ُه؛
َ َ َْ
َ
كسى كه (فقط) به خاطر زیبایى زنى بدا او ازدواج كندد ،در او امدور ناخوشدایند
خواهد دید »
همچنین فرمود« :إ ّیا ُک ْم َو َخ ّْضار َاء ال ُدّ َم ِن»ن قی َل« :یا َر ُس َ
ّوَ اَّللَِ َو ما َخ ّْضار ُاء الا ُدّ َم ِن »
ت الس ِ
السّناء ِف مّنْبِ ِ
َ
ّوء؛ 3از خضراء امدمن (گیاه رو ییده در میدان كثافدات)
ُ
قاَ :ا َ ْرأ ُة َ ْ ُ َ

بپرهیز یدد گفتدده شددد :اى رسددول خدددا! خضدراء امدددمن چیسددتم فرمددود :زن
زیبارو یى كه در خانوادهاى فاسد رشد كرده است »
همچنین زیبایى باید در كنار اصامت خانوادگى محاظ گردد به همین جهت
است كه وقتى شخاى خدمت پیامبر اكدرم 9آمدد و در امدر ازدواج مشدورت

كرد ،حضرت به او فرمود« :ع َّلیک بِ ِ
ّذاِ ال ُدّ ین تَر َب ْت َی ُدا َک؛ 4بر تدو بداد كده همسدر
َ

دیندار اختیار كنى ،دستهایت نیازمند خداوند باد »
جامب این است كه رهبران اسالم ،به افرادى كه در انتخاب همسر ،اصامت
را به دیندارى مىدهند ،وعده مال و جمال دادهاند امدام صدادق ۷مىفرمایدد:
5
«اَِا َتزَوج الرج ُل ا َرأ َة َ ِْل ِ
َمَلا أو ِ ِاَلا ُوک َل إىل َلِکن َوإَا َتز ََو َجها لِ ُدیّنِها َر َز َق ُ اَّللُ َاْل ََمَ َوا ااَ؛
َ َ َ ُ
1
2
3
4
5

ّ
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،01۱ص۱۷۴
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،21ص۵0
كلیندى ،فززروع الکززافی ،ج ،۵ص۱۱2؛ محمددد محمدددى رى شددهرى ،میززان الحکمززه ،ج،۵
ص ،2261ح۴۴۵۴؛ فیض محمدمحسن كاشانى ،محجة البیضاء ،ج ،۱ص۳۱
كلینى ،فروع الکافی ،ج ،۵ص۱۱2؛ محمدد تقدى مجلسدى ،روضزة المتقزین فزی شزرح مزن
الیحضره الفقیه ،ج ،۴ص00۷
ّ
محمدبن یعقوب كلینى ،فروع الکافی ،ج ،۵ص۱۱۱
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هرگاه مرد ،زنى را به خاطر زیبایى و ثروتش به همسرى برگز یند ،به همان واگذار
مىشود و هرگاه او را به خاطر دینش به همسرى برگز یند ،خداوند زیبایى و مال،
روزى او مىسازد »
ب گرچه زیبایى ظاهرى ،امرى پسندیده است و در انتخداب همسدر بایدد
مورد توجه قرار گیردّ ،اما نباید از حد معمول تجاوز كند و به صدورت «مشدکل
پسندى» درآید و انسان را از ازدواج به موقع باز دارد
ج بهتر است زن و مرد در مراسم خواستگارى ،با اجازه و رضایت وامددین،
یکدیگر را ببینند و واقعیتها را به هم بگو یند
امددام خمینددى فرمددود« :هددر یددک از زوجددین مىتواننددد «در مراسددم
ً
خواستگارى» مستقیما از یکدیگر درباره هم تحقی كنند ،مشروو به آنكه ایدن
تحقی مستلزم حرام نباشد هر یک از زوجین مىتوانند بدن دیگرى را با شرایط
زیر ببینند:
 1نگاه به قاد مذت و ریبه نباشد؛  2ازدواج متوقف بدر ایدن نگداه باشدد؛
 3مانعى از ازدواج این دو در میان نباشد؛  4بهتر است این دیدن از روى مباس
نازک باشد؛  5باید این نگاه آخرین تحقیقى باشد كه هر یک از زوجدین انجدام
مىدهند و

»

1

 .6تناسب سنی و تحصیلی

ّ
به طور كلى ،تناسب سنى و جسمى در زناشدو یى مسدوله مهمدى اسدت و عددم
توجه به آن عواقب ناگوارى را در پى دارد سن زن و مدرد در ازدواج از دو جنبده
داراى اهمیت است:
 1جنبه روانى :انسان در فرآیند رشد از نظر روانى ،در سنین مختلف ،داراى
 1سیدروح امله موسوى امخمینى ،تحریرالوسیله (كتاب امنکاح) ،مسوله 2۴

11

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

و یژگىهاى متفاوت مىباشد
 2جنبه فیز یومور یکى :عالوه بر جنبههاى روانى ،ارضاى غرایز جنسى خود
مسوله مهم است
ً
سن ازدواج در شرایط جغرافیایى و اقلیمى مختلف ،متفاوت است معمدوال
در مناط گرمسیر ،سن بلو پایینتر از مناط سردسیر و كوهستانى است مهم
نیست كه فرد در چه سنى بامغ مىشود ،مسوله مهم این است كه فدرد احسداس
كند كه از نظر فیز یومور یکى و روانى نیاز به ازدواج دارد تشخیص زمان مناسب
ازدواج و فاصله سنى زوجین از سوى افراد تازه بامغ ،مشکل است در این مورد،
استفاده از راهنمایىهاى وامدین و مشاوران خانواده ضرورى است
در مجموع آنچه از دیدگاه اسالم مهم است بلو فکرى و جسمى است بدا
توجه به تحقیقات انجام شدده ،بهتدرین سدن ازدواج بدراى دختدران  11امدى20

سامگى و براى پسران  18امى 23سامگى مىباشد و مناسبترین فاصدله سدنى،
در ازدواج بین  1امى سال است و اگر هم ،سدن آنهدا مسداوى باشدد ،اشدکامى
ندارد این تفاوت بدین جهت است كه زنها در اثر باردارى و زایمان و شیردادن
ً
كودک ،غامبا از مردها زودتر پیر مىشوند و طراوت و شادابى خو یش را از دست
مىدهند زن اگر چند سامى از شوهر كوچکتر باشد ،مدت بیشدترى مىتواندد
نظر شوهر را به خود جلب كند و تمایالت روحى ،رواندى و جنسدى او را ارضدا
نماید؛ در نتیجه ،براى همیشه صلح ،صفا ،دوستى ،عشد و محبدت در كدانون
گرم خانوادگى حاكم خواهد شد
نکته شایان توجه این است كه در امر ازدواج شدرو سدنى در اسدالم مطدرح
نیست ،یعنى اینگونه نیست كه اگر زوجین توافد سدنى نداشدتند ،عقدد باطدل
باشد ،در عین حال نباید سن زوجین تفاوت فاحش داشدته باشدد؛ زیدرا تجربده
نشان داده است كه بسیارى از درگیرىها و اختالفات ناشدى از تفداوت فداحش
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سنى بین زن و مرد است چه بسا یکى از طدرفین بده خداطر كمدى سدن نتواندد
ً
دیگرى را تحمل كند و یا احیانا آن كه از سن باالیى برخوردار اسدت ،از محداظ
غریزه جنسى ضعیف باشد و نتواند دیگرى را كده قدوى اسدت ،ارضدا و اشدباع
نماید ،از این رو ممکن است زن بده اعمدال خدالف عفدت روى آورد و اسداس
خانواده را درهم ریزد و حیثیت خانواده یا طایفهاى را در معر خطر قرار دهد
ً
ن
از اینرو ،این كه احیانا ثروتمندان در دوران كهومت سنى و تحلیل قوا در صددد
ازدواج با دوشیزهاى برمىآیند و دوشیزگانى هم به طمع مال و ثروت آنان حاضر
به ازدواج با آنان مىشوند ،كار صحیحى نیست و تحقیقات نشان داده است كه
در موارد قابل توجهى اینگونه ازدواجها مفاسد و خطرهایى در پى داشته است؛
ً
پس باید از این ازدواجها جدا پرهیز شود
همچنین یکى دیگر از معیارهایى كده بایدد در ازدواج در نظدر گرفتده شدود،
تناسب تحایلى است بسیار شایسته است كه زن و شوهر از نظر معلومدات و
تحایالت علمى ،در یک سطحى نزدیک به هم باشند و فاصله زیادى نداشدته
باشند؛ بنابراین ،زن یا مردى كه تحایل كرده اسدت ،صدالح نیسدت بدا فدردى
غیرتحایل كرده ،ازدواج نماید امبته در موارد خاص ممکن است با وجود عدم
تناسب تحایلى ،ازدواج موفقیتآمیز باشد ،اما این امر محدود است
 .7مصونیت از آلودگی شراب

گرچه ماونیت از شرابخوارى یکى از ماادی دیندارى است ،مذا مىتوانست
این موضوع در معیار اول ازدواج (ایمان و تقوامدارى) بررسى شود ،اما به دمیل
تأ كید روایات بر اجتناب از آمودگى به شراب ،این موضدوع را جداگانده بررسدى
نمودیم؛ بر این اساس از جمله شرایط الزم در انتخاب همسر ،آن است كده وى
آموده به مشروبات امکلى نباشد
اومیدداى گرامددى اسددالم ب دراى آن كدده جامعدده را از خطددر موامیددد معلددول و
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ناقصامخلقه ماون نگاهدارند ،به پیروان خود توصیه كردهاند كه با شاربامخمر
ازدواج نکنند و دختران پاک خود را به همسرى افراد امکلیست در نیاورند.
پیامبر اسالم 9مىفرماید« :إِّنَ َش ِار َب َْاْل ْم ِر َال ُیز ََو ُج إِ ََا َخ َط َّب؛ 1شرابخوار اگدر
خواستگارى كرد ،به او دختر داده نمىشود »
همچنین آن حضرت فرمودندَ « :م ْن ز ََو َج کری َم َنَت ُ ِم ْن َش ِار ِ
ب َْ
اْل ْم ِر فکأنََم سا َقها إِلای
الزّنا؛ 2هر كس دختر خود را به همسرى شاربامخمر در آورد ،مانند آن است كه
وى را به راه زنا و بى عفتى سوق داده باشد »
امام رضا ۷نیز مىفرمایدَ « :و اِیا َک َاّنْ ُتز َّو َج ِ
شاار َب ا ْلااََ ْم ِرن َفااِّنْ ز ََو ْجنَتَا ُ َفکا َأنََم
ُق ُدْ َ َِ اِ َىل الزّنا؛ 3بترس از این كه دختر به شرابخوار بدهى ،كده اگدر او را بده چندین
تبهکارى شوهر دهى ،گو یا آن عفیفه كریمه را به زنا دادهاى!!» امام صادق ۷نیز
مىفرمایدَ « :م ْن ز ََو َج ک ِری َم َنَت ُ ِم ْن َش ِار ِب َْاْل ْم ِر َف َق ُدْ َق َط َع َر ِ َْح َها؛ 4كسى كه دخترش را بده
شرابخوار بدهد ،با این كار خود قطع رحم كرده است »
شاید مراد از قطع رحم در این روایت این باشدد كده بدا ایدن ازدواج سدبب
نازایى او شده است و یا مراد این است كه او را از یدک پیوندد درسدت و ازدواج
محکم و استوار محروم ساخته است
بدینسان؛ آن كس كه پاى بند به واجبات امهدى نیسدت ،و از فسد و فجدور
پرهیز ندارد ،اهلیت ندارد كه دخترى پاک و مؤمنه كه امانت امهدى اسدت بده او
سپرده شود ،كه نه تنها دختر ضایع مىگردد ،بلکه فرزندان آنها متأثر از آثار سوء
1
2
3
4

كلینىّ ،
محمدبن یعقوب ،فروع امکافى ،ج ،۵ص۱۷۴؛ حدر عداملى ،وسدائل امشدیعه ،ج،0۷
ص ،۵۱ح2
نورى ،حاج میرزا حسین ،مستدرک اموسائل و مستنبط اممسائل ،ص0۳0
ّ
محمدباقر مجلسى ،بحاراألنوار ،ج ،۴۳ص0۷2
كلینىّ ،
محمدبن یعقوب ،فروع امکدافى ،ج ،۵ص۱۷۴؛ شدیخ حدر عداملى ،وسدائل امشدیعه،
ج ،0۷ص۵۱
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وجددودى آن شددوهر خواهنددد شددد دادههدداى علم دى نی دز نشددان مىدهددد ك ده
شرابخورى وامدین در خلقت فرزند اثر مىگذارد؛ چهبسا فرزند در اثر آمودگى
وامدین بده شدراب ،ناقصامخلقده متومدد شدود؛ حضدرات معادومین

ایدن

حقیقت را اعالم فرمودهاندَْ « :
نی ِِف ُ
الّذ ّریا ِة؛ 1آثدار حدرام در نسدل آشدکار
الرا ُم َیبا ُ

مىگردد!» از این روایات مىتوان فهمید كه چون شرابخوار ،هتک حرمت فرمان
خداوند كرده و به آن بىاعتنایى نمود و دست به سركشدى و طغیدان زده اسدت،
نسبت به همسر و فرزندانش نیز چنین خواهد كرد ،حرمتشان را خواهدد دریدد؛
حقوقشان را ادا نخواهد كرد و موجبات آزار و اذیتشان را فراهم خواهد ساخت و
صفات رذیله و ناپسند او به همسر و فرزندانش منتقل شده و فطدرت پاكشدان را
آموده خواهد كرد
گفتنى است :یکى از مشکالت جدى جامعه مدا ،افدراد معتداد بده مدواد مخددر
است :مذا این سؤال پیشرو است كه آیا دختران را مىتوان به عقدد معتادهدا درآوردم
در جواب باید گفت :گرچه عدم اعتیاد از معیارهاى ازدواج نیست ،اما نبایدد از ایدن
امر غافل بود ،زیرا اعتیاد سبب اختالل در نظام خانوادگى مىگردد متأسفانه معتادان
خود را پایبند به هی مقرراتى نمىدانند و به خاطر تأمین نیازشان به هر كارى زشدت
دست مىزنند؛ ارزشهاى خانوادگى را زیر پا مىگذارند و حقوق همسر و فرزنددان
ّ
را رعایت و ادا نمىكنند ،ازاین رو ،ازدواج با اینگونه افدراد ،ازدواج مدوفقى نخواهدد
بود امروزه نقش زیانبار این آمودگىها در و یرانى خانوادهها و نابودى نسل جدوان بدر
همگان روشن است و در ضمن ،آثار زیانبار اینهدا در تومدد فرزنددان ناقصامعقدل و
عقبافتاده نیز ثابت شده است
بنابراین ،به صالح انسان نیست كه با شخص فاسد  ،مشدروبخوار ،قماربداز،
 1حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج ،0۴باب ،0ص۴0
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معتاد ،ازدواج کند ،گرچه ثروت مند و داراى جاه و مقام باشد ،ز ید را ازدواج بدا
چنی ن افرادى هم به حیثی ت و آبروى انسان مطمده وارد مى سدازد ،هدم موجدب
ناراحتى و اختالف و ناسازگارى مى گردد  ،و به طور خالصده ازدواج بدا چندین
افرادى هم به دی ن و آخرت انسان لطمه مىزند ،هم سعادت و آرامش خدانوادگى
را سلب مىكند

1

 1ر ک :ابراهیم امینى ،جوان و همسر گزینی ،ص0۱۵
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حجتاالسالموالمسلمینمحمدسبحانینیا 

اشاره

روابط بین عروس و داماد با خانواده همسر ،از دیرباز در فرهند ایراندى و حتدى
در فرهندهاى دیگر ،مسولهاى قابل اهمیدت بدوده اسدت اگدر بگدوییم رابطده
عروس و مادرشوهر ،جدزء پیچیددهترین ،معندادارترین و پرفدراز و نشدیبترین
رابطهها در گستره روابط اجتماعى فرد پس از ازدواج است ،بیراه نگفتهایم زن و
مرد ،حتى با بیشترین تناسب ،پس از ازدواج بدا اخدتالف نظرهدا و سدلیقههاى
مختلفى روبهرو مىشوند كه میان آنها و یا بستگان مرتبط با آنان وجدود دارد؛ از
جملدده ،بسددیارى از مشددکالت ارتبدداطى بددین مادرشددوهر و عددروس ،ناشددى از
نگرشهاى نادرست ،سوء تعبیرها ،دمخورىهاى مداوم ،حساسیتها ،توقعات
بیجا ،خودخواهىهدا ،نداشدتن شدناخت كدافى از یکددیگر و پدیشزمیندههاى
غر ورزانه است
ً
معموال عروسخانمها از بىاحترامدى مادرشدوهر و بده رسدمیت نشدناختن
هویت آنها و دخامتهاى نابجا در زندگى زن و شوهر گله دارند و مادرشدوهرها
نیز از بىتجربگى و غرور عدروس و بدىتدوجهى بده شدوهر و آشدفتگى خانده و
گوشسپردن مدام به حرفهاى مادر و خواهرش شکایت مىكنند این مشدکل،
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در واقع ،چامشى فرهنگى است در این نوشدتار ،بده بررسدى روابدط عدروس و
مادرشوهر مىپردازیم
علل اختالف عروس و مادرشوهر

دالیل را مىتوان در موارد زیر برشمرد:
 .1پیشداوری

خیلددى وقددتهددا رابطدده مادرشددوهر و عددروس ،آغشددته بدده پددیشداورى و
سوء تعبیرهاست كه از حرفهاى اطرافیان و گفتن تجربههاى منفى آنان و دیدن
رفتارهاى ناپسند مادرشوهر ،ناشى شده است متأسفانه ،آنچنان فضاى موجود
تیرهوتار جلوه داده شده كه گویى هرگز نباید سدازش و انعطدافى بدین عدروس و
مادرشوهر حاصل شود در بسیارى از گفتگوها ،مادرشوهر ،تیغهاى كنار گل و
دخامتكننده و فضول زندگى تلقى شده ،عروس نیز غریبهاى غاصدب و غامدب
بر فرزندى كه بزرگش كرده و دو دستى تقدیم هووى خود كرده است!
گاهى اطرافیان ناآگاه ،حتدى پدیش از واردشددن عدروس بده خانده جدیدد،
مادرشوهر سادهموح را تحریک مىكنند كه عروس را از همدان روز اول ،تحدت
امر و سلطه خود در آور و بهاصطالح ،گربه را فدم حجله بکش ،یا به دخترانمدان
به طور ناخودآگاه یاد مىدهیم كه وقتى به خانه بخت رفتند ،مواظدب خدواهر و
مادرشوهر خود باشند و كم نیاورند! به این ترتیب ،آنان را با سپر دفاعى به خانده
بخت مىفرستیم كم نیستند دختران جوانى كه از ترس گرفتدار نشددن در دام و
دامن مادرشوهر ازدواج نمىكنند و یا بدا ذهنیتدى غلدط ،وارد زنددگى زناشدویى
شده ،از اوان زندگى ،با دیدى منفى و جهتدار به چامشهاى تلخ و فرساینده با
مادرشوهر مىپردازند ،گویى مجبور اسدت در مقابدل خدانواده همسدر همدواره
جبههگیرى كند بر اساس این واقعیت كده «از كدوزه همدان بدرون تدراود كده در
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اوست» ،وقتى ذهن ،منفى باشد ،زبان هم تلخ و گزندده و زنددگى آزاردهندده و
نپرتنش خواهد بدود اگدر ایدن ذهنیدت غیرواقعدى و نادرسدت دوسدویه باشدد،
آسیبها و چامشهاى عروس و مادرشوهر همچدون سدیل و زمزمدهاى مرگبدار،
زندگى هر دو سو را نابود خواهد ساخت
ذهن و
ی
 .2اختالف دو نسل

نتایج برخى بررسىها نشان مىدهد كه حتى اگر عروس و مادرشوهر براى هدم
احترام باالیى قائل باشند و بین آنها كمترین حد تعار

و اختالف وجود داشته

باشد ،باز از نظر روانشناختى ،نوعى گسست بین آنان وجدود خواهدد داشدت
بعضى روانشناسان اجتماعى ،نوعى تعار ی بین نسلى را در این زمینده دخیدل
مىدانند افکار و رفتار نسلها با یکدیگر متفاوت اسدت و اخدتالف سدلیقهها و
خواستهها ،به تعار

مادرشوهر و عروس مىانجامد

 .3ترس از کمرنگشدن موقعیت

علت اصلى وجود مشکل و اختالف بین عروس و مادرشوهر ،این است كه پسر
براى مادر ثمره تالشها و درگیرىهاى عاطفى اوست بدیهى اسدت كده مدادر،
فرزند خویش را دوست دارد و او را جگرگوشه خود مىداند مادر ،خدود را تنهدا
حامى و دمسوز پسدر مىداندد و بدا ازدواج فرزنددش ،خدویش را در كندار پسدر
نمىبیند او در خانهاى كه خود در ساخت و برپدایىاش نقدش داشدته ،هویدت
خویش را مىیابد طبیعى است كه هر فردى یا وضعى كه این نقش را با مخاطره
روبهرو كند یا عش و عواطف فرزندان را از او به جانب دیگرى بازگرداند ،نوعى
تهدید محسوب مىشود از سوى دیگر ،عدروس بدا دنیدایى از آرزوهدا پداى بده
زندگى جدیدى گذاشته و مىخواهد بده دور از دخامدت دیگدران ،زنددگىاش را
اداره كند او همه توجه ،محبت و فکدر همسدرش را بدراى خدود مدىخواهدد و
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نمىتواند جایگاه اول محبت همسرش را بده جداى خدو یش ،بده مادرشدوهرش
بدهد او مایل نیست كه كس دیگرى جز وى به شوهرش چیدزى بگویدد ،از او
چیزى بخواهد ،نیز این فکر و اندیشه را نمىپذیرد كه :پیش از اینکه شدوهر تدو
باشد ،پسر من است
 .4نیاز به احترام و اثبات هویت

با نگاهى اجمامى به علل ایجادكننده تعار ها ،مىتوان دریافت كه نیداز اومیده
مادرشوهر ،كسب احترام و حرمت در روابط و درک عواطف و دمسوزى اوست
نیاز اومیه عروس ،دارا بودن عرصه براى تجربه ،آزمون و خطا ،یادگیرى مدیریت
زندگى تازهتشکیل شده و اثبات هویت و توانایى خویش است دعوا و اختالف
از اینجا شروع مىشود كه عروس كالم یا رفتار مادرشوهر را ندوعى دخامدت در
زندگى خود و اهانت به خویش تلقى مىكند و از طرف دیگدر ،مادرشدوهر هدم
انتظار دارد كه عضو تازه خانواده ،احترام او را نگه دارد و جایگاهى خاص برایش
در نظر بگیرد
 .5حمایتهای افراطی

مددادر ،فرزنددد خددویش را بددیش از حددد دوسددت دارد و او را ،هنددوز همددان پسددر
خردسال ،نوجوان و جوان سالهاى پیش مىپندارد كه در آغوشش پرورش یافته
آقاپسر همیشه مدادر و یدا «بچده
است؛ اما عروسخانم نمىخواهد شوهرش را
ی
ننه» ببیند! این گونده پنددارها و حمایتهداى افراطدى ناشدى از آن ،زمیندهسداز
پدیدآیى نگرشها و رفتارهاى نه چندان مطلوب نسدبت بده شخادیت عدروس
خانواده مىشود
راه حلها

ً
اخددتالفداشددتن در زندددگى ،امددرى كددامال طبیعددى اسددت و مشددکل محسددوب
نمىشود؛ بلکه شیوه حل اختالف است كه همواره مىتواند مشکلسداز باشدد
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اگرچه نمىتوان براى همه عروسها و مادرشوهرها ،یک نسخه پیچید ،اما توجه
به برخى مهارتهاى ارتباطى مىتواند بخشى از مشکالت را تا حددى برطدرف
سازد:
 .1اصالح نگرش

رابطه میان عروس و مادرشوهر ،در بسیارى اوقات آغشته به پیشداورى اسدت
گاهى مادرشوهر با عروس صحبتى مىكند كه عروس آن را كنایده مدىپنددارد و
گاهى عروس حرفى به مادرشوهر مىزند كه مادرشوهر آن را مغرضدانه قلمدداد
مىكند شاید اگر دختران جوان به گوندهاى تربیدت شدوند كده ذهنیدت بددى از
مادرشوهر نداشته باشند ،بسیارى از مشکالت میان آنها به وجود نخواهد آمد
براى اصالح عملکرد و تعامل نامطلوب بین عروس و مادرشوهر ،باید نگداه
معیوب آنان را كه محاول فرهند و عادتهدا و تلقدینهداى غلدط جداهالن و
بیماردالن است ،اصالح كرد در مدواردى دیدده شدده كده عدروس خدانواده ،از
صحبتهایى كه از مادرشوهر خود مىشنود ،ناراحت مىشود؛ درحامىكه چده
بسا همان حرفها را از مادر خود مىشنود ،ومى ناراحت نمىشود؛ زیرا در قبال
مادرش حساسیت نشان نمىدهد و راحت از كنار آنها مىگذرد؛ در صورتى كده
اگر همین روش در برابر مادرشوهر نیز به كار گرفته شود ،مشکلى پیش نخواهد
آمد همچنین مادرشوهر این ذهنیت غلط را باید به زبامهدان زندگى بیندازد كده
ازآن خود ساخته اسدت
عروس جاى مادرشوهر را گرفته و دل و دیده پسرش را ی
همه مادرشوهرها بدانند هی زنى نمىتواند جاى مادر را اشغال كند
 .2شناخت

ً
عموما خانمها و همین طور آقایان ،بدا یدک نگداه ایددهآل وارد خدانواده جدیدد
مىشوند؛ درحامىكه باید بپذیرند همه انسانها نقصهایى دارند تجربده نشدان
داده است بین خانوادهها و زوجهاى جوان در اوایل زندگى مشتركشان بده دمیدل
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عدم آشنایى از روحیه و خل وخوى همدیگر و اخدتالفنظرهدا و سدلیقهها ،در
مسائل جزئى دچار تنش مىشوند كمالخواهى ،مطل نگدرى و ایددهآلگرایدى
آنها ،شیرینى زندگى را به تلخى تبدیل مدىكندد بدراى اینکده زوجهدا در آغداز
زندگى مشترک بتوانند ارتباو خوبى با خانواده همسر خویش برقرار كنند ،ابتددا
باید میزان آگاهى خود را از خاوصیتها و روحیههاى خانوادههدا بداال ببرندد
پس از شناخت و درک ،بهراحتى مىتوانند از برخى رفتارها كه موجب تحریدک
مادرشوهر و بروز اختالف مىگردد ،دورى كنند و بعضى رفتارهاى آنان را بدون
اینکه ناراحت شوند ،بپذیرند هركسى رگ خوابى دارد هوشدمندى عدروس ،در
پیداكردن رگ خدواب همسدر و خدانواده اوسدت آگداهى پیدداكردن نسدبت بده
خل وخوها ،خواستهها و نیازهداى مدادر همسدر ،نده تنهدا از بدروز بسدیارى از
مشکالت جلوگیرى مىكند ،بلکه رعایت هركدام از ایدن مدوارد ،مدىتواندد بده
شکلگیرى رابطه مثبت بینجامد
 .3احترام متقابل

با نگاهى اجمامى به علل ایجادكننده تعار هداى بدین عدروس و مادرشدوهر،
مىتوان دریافت كه نیاز اومیه مادرشوهر كسب احترام و حرمت در روابط و درک
عواطف و دمسوزى اوست این مسوله ،خیلى براى وامدین ارزشدمند اسدت كده
حتى اگر مخامف نظرشان هستیم ،با حوصله و احترام سخنانشان را بشنویم و به
ً
آنها بگوییم كه حتما راهکارها و تجربههاى شما را مدنظر قرار مىدهیم و به آنها
احترام مىگذاریم این مسوله مهم نیست كه عدروس ممکدن اسدت مادرشدوهر
خویش را دوست نداشته باشد؛ آنچه مهم است ،احترامنهادن به تفکر و عواطف
مادرشوهر است
رابطهاى كه در آن احترام حاكم باشد ،هرگز به تنش و دعوا و درگیرى متمایل
نمىشود احتدرام بده مدادر و پددر همسدر و تکدریم شخادیت ایشدان توسدط
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ن
عروسخانم ،از اصول مهم زندگى مشترک و از معیارهاى اصلى حسن تدبیر در
حیات زوجهاى جوان است احترام نسبت به خانواده همسر ،نشدانه پدذیرش و
درک همسرمان مىباشد
احترام به بزرگترها ،از دستورعملهاى اخالقى اسالم است و كانون خانوادههدا

را گرم و باصفا مىسازد و این ،توصیه امام صادق ۷استَ « :لی َس ِمّنَا َم ْن َْ ْ ی َّو ّق ْر کبِ َینَاا
َو َْ ْ ی ْر َل ْم َص ِغ َینَا؛ 1كسى كه بزرگ ما را احترام نکند و كوچک مدا را مدورد مهربدانى و

عطوفت قرار ندهد ،از ما نیست » این سخن را نیز از امیدر مؤمندان علدى ۷بده یداد
داشته باشیم« :یک َر ُم ا ْل َع ِاْ ُ لِ ِع ّْل ِم ِ َو ا ْلکبِ ُی لِ ِسّنّ ِ؛ 2دانشمند را به جهت علمش ،و بزرگسال
را به دمیل سن او ،باید احترام كرد » امام على ۷در یکى از سخنان خو یش ،ضدمن
انتقاد از اوضاع زمانه و ناهنجارىهاى رفتارى مردم ،از جمله بر این دو مسوله تأ كید

مىنماید« :إِ َنک ْم فِی ز ََماّن ...ال ُی َع ّظ ُام َصاغ ُی ُهم کبا َی ُهم َوال َیعاّو َُ َغّن ِا ُیاا ُهم َفقا َی ُه ْم؛ 3در
زمانهاى به سر مىبرید كه كوچکتر ،بزرگتر را گرامى نمىدارد و ثروتمند ،بده فقیدر
ً
رسیدگى نمىكندد!» امبتده احتدرامگذاشدتن اصدال بده معنداى منفعدلبدودن و غدالم
حلقهبهگوش بودن نیست؛ اما كافى است كه عروس گاهى خود را جاى پدر یا مدادر
همسرش بگذارد از سوى دیگر ،مادرشوهر نیز به منظور حفظ حرمت خود ،باید به
عروس جوان خویش احترام بگذارد و او را همچدون دختدر عزیدز خدویش دوسدت
داشته باشد و آرامش و راحتى او را آرزوى قلبى خود بداندد بده جداى زبدان انتقداد و
رفتار دخامتآمیز ،باید رفتار حمایتى همراه با تکدریم شخادیت زوج جدوان داشدته
باشد گفتار و رفتارش به گونهاى باشد كه بقیه فرزنددانش (خدواهر و بدرادر شدوهر)
تأیید و تکریم را از او بیاموزند
 1كلینى ،الکافی ،ج  ،2ص 06۵
 2عبدامواحد آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،6ص ۷۴0
 3همان ،ج  ،۱ص 6۳
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 .4اظهار محبت

زن آگاه و دانا و بادرایت ،رفتارى پسندیده و صمیمى با خویشان شوهر خود در
ِ ِ
ِ
ان َفاإَِا
أل َس ُ
اف ْ
پیش مىگیرد قرآن درباره روابط با دیگران مىفرماید« :ا ْْ َف ْع بِا َلنَتف ه َ
ِ
 ُداوة کأ َن ُ َو ِ ٌىل َْحِیم؛ 1بدى را با شیوهاى كه نیکوتر است ،دفع كن كه
ا َلّذل َبیّنک َو َبیّنَ ُ َع َ
ناگاه خواهى دید همان كه میان تو و او دشمنى بود ،چون دوستى صمیمى گشته
است »
«واكنش مثبت در برابر كنش و عمل منفى» ،سیره معاومان :است یکى
ِ
االلسااّن»؛ یعندى بده
از مهمترین قوانین روابط انسانى مىگو یدد« :االنسااّنُ عبیا ُدُ
هركسى كه محبت كنى ،او را اسیر خدود كدردهاى گفتدهاندد« :دختدرى پدس از
ازدواج نمىتوانست با مادرشوهرش كنار بیاید و هر روز با او جروبح مىكرد
عاقبت دختر نزد داروسازى كه دوست صمیمى پدرش بود رفدت و از او تقاضدا
كرد كه سمى به او بدهد تا بتواند مادرشوهرش را بکشد! داروساز گفت :اگر ّ
سم
خطرناكى به او بدهد و مادرشوهرش بمیرد ،همه به او شک خواهند كدرد پدس
معجونى به دختر داد و گفت :هر روز مقدارى از آن را در غدذاى مادرشدوهرت
بریز تا سم معجون كمكم در او اثر كند و وى را بکشد او همچنین توصیه كدرد:
در این مدت ،با مادرشوهرت مدارا كن تا كسى به تو شک نبرد دختر ،معجدون
را گرفت و خوشحال بده خانده برگشدت و هدرروز ،مقددارى از آن را در غدذاى
مادرشوهر مىریخت و با مهربانى به او مىداد هفتهها گذشت و با مهرومحبت
عروس ،اخالق مادرشوهر هم بهتر و بهتر شد؛ تا آنجا كده یدک روز دختدر ندزد
داروساز رفت و به او گفت :دیگر از مادرشوهرم متنفر نیستم حداال او را مانندد
مادرم دوست دارم و دیگر دمم نمىخواهد كده بمیدرد خدواهش مدىكنم داروى
دیگرى به من بدهید تا سم را از بدنش خارج كند داروساز مبخندى زد و گفت:
 1فالت ،آیه ۱۷
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دخترم ،نگران نباش! معجونى كه به تو دادم ،سم نبود؛ بلکه سم در ذهن خود تو
1
بود كه حاال با عش به مادرشوهرت ،از بین رفته است »
اسالم سفارش كرده است به محبت قلبى اكتفدا نکنیدد؛ بلکده آن را اظهدار

ت َر ُجا ً
اأخ ِ ْر ُه؛ 2اگدر بده كسدى عالقده و
وا َف ْ
نمایید امام صادق ۷فرمود« :إَا َا ْل َب ْب َ

محبت داشتى ،او را آگاه كن » در روایت است كه مردى از مسجد گدذر كدرد،
درحامىكه امام باقر و امام صادق 8در مسجد نشسته بودند یکى از اصدحاب
گفت :به خدا قسم! این شخص را دوست مىدارم امام فرمود :پس بده او خبدر
بده؛ چراكه خبردادن ،هم ّ
مودت و دوستى را پایدارتر مدىكندد و هدم در ایجداد

امفت ،خوب است  3از پیامبر خدا 9نیز روایت است« :اَِا َالّب َال ُدُ ُکم ِ
صال َب ُ أ ْو
َ َ َ ْ
أ ْو َاخا ُه َف ّْلی ْعّلِ ْم ُ ؛ 4هرگاه كسى از شما دوست یا برادر دینىاش را دوست بدارد ،بده

او اعالم كند »
شیوههاى جلدب محبدت عبدارتاندد از :گذشدت ،صدداقت ،نقدپدذیرى،
توقعات مناسب نه بیجا ،داشتن خوشبینى ،خرجنتراشیدن براى شدوهر ،حفدظ
اموال شوهر ،عدم توجه به دخامتهاى افراد بیگانه ،مقایسدهنکدردن ،انتقداد بده
سبک بسیار محترمانه و خیلى دقید و ظریدف ،دسدتورندادن ،تواضدع ،تبسدم،
پرهیز از احترام ریاكارانه ،انااف ،وفادارى ،هدیه ،نرمى در گفتار ،دعا و صدله
رحم

ن
از محبددت خارهددا گددل مددىشددود

1
2
3
4

از محبددت سددركهها نمددل مددىشددود

محمدحسین قدیرى ،ماهنامه خانه خوبان ویژه خانوادهها ،اردیبهشت و خرداد  ،0۱۳2ش ۵2
و  ،۵۱ص ۴
محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،۴0ص 0۴0
همان
همان ،ص 0۴2
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 .5مدارا

یکى از عناصرى كه در تحق سازگارى و آرامدش زنددگى ،بدهخادوص ایجداد
آرامش در زندگى مشترک ،نقش بسزایى دارد ،مداراست كمتر عاملى را مىتوان
ً
یافت كه در این حد بتواند در ایجاد و تثبیت آرامش نقش ایفا كند اساسا بددون
رف و مدارا نمىتوان از زندگى بهره بدرد خودروهداى شخادى كده میلیونهدا
ً
انسان را از جایى به جاى دیگر انتقال مىدهند ،قطعا بددون وجدود انعطداف در
الستیکهاى چرخ ،نمىتوانند تحركى داشته باشند زندگى انسدان نیدز محتداج
مداراكردن و رف و انعطاف است؛ در یک مثال ساده ،مىتوان گفدت :هرانددازه
فنرهاى خودرو ،قوىتر و ساممتر باشد ،بهتر و راحتتر ،از ناهموارىهدا عبدور
مىكند؛ ومى اگر فنرهاى خودرو ،حامت فنرى خود را از دسدت داده باشدند ،در
برخورد با دستانداز كوچک هم دچار مشکل مىشود در روابدط اجتمداعى و
خانوادگى نیز اگر روحیه مداراگرى حداكم نباشدد ،برخوردهدا ،تندد و شدکننده
خواهد بود بسیارى از تنشها ،قهرها ،دورىها و جبههگرفتنها ،با اتخاذ روش
مدارا ،رخت مىبندد و بذر عطوفت و مهربانى در جامعه كاشته شده ،شبنمهاى
مهر در گلبرگ دلها مىنشیند
مدارا ،در مغت به معناى مالطفت و نرمى و مالیمت و احتیاوكدردن آمدده
است  1در كتابهاى اخالقى مىخوانیم :رف  ،صدفتى اسدت پسدندیده كده در
ن
ن
برابر عنف و شدت است و عنف ،نتیجه خشم و غضب است رف و میندت ،از
آثار خوشخلقى و سالمت جدان مىباشدد  2ریشده بسدیارى از كشدمکشها و
درگیرىها را مىتوان در حساسیتهاى نابجا و عدم وجود روحیه رفد و مددارا
جست قوام بقاى خانواده ،به عواملى مانند میزان مداراى افراد در برابر خطاهاى
 1فخرامدین طریحى ،مجمع البحرین ،ماده «درى»
ّ
المحجة البیضاء ،ج  ،۵ص ۱22
 2مالمحسن فیض كاشانى،
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َاس ت َْأ َم ْن
امام على ۷مىفرمایدِ َْ « :ار الّن َ

دیگران و روحیه همکارى ،وابسته است
غ ََّوائِ َّل ُه ْم َو ت َْس َّل ْم ِم ْن َمکای ِ ُد ِه ْم؛ 1با مردم مدارا كن تدا از مکدر و تزو یدر آنهدا در امدان
مانى » پس مىتوان گفت :مدارا ،نوعى سیاست مالحتجو یانه اسدت كده در
تحکیم پایههاى حکومت اسالمى نقش مدؤثرى ایفدا مدىكندد ازایدنرو ،امدام
2
على ۷بهكارگیرى اصل مهم ،مدارا را ،در رأس سیاست مىداند
ناراحتى در مقابل رفتارهاى ناشایست دیگران ،مشدکلى را حدل نمدىكندد؛
بلکه اوضاع را وخیمتر مىسازد خشم و خشونت ،عابانیت و مجاجت طدرف
ً
مقابل را برمىانگیزاند كه قطعا پایان خوبى نخواهد داشت؛ اما احسان و مددارا
با دیگران ،به خشونت پایان مىدهد اگر با هر اتفداق سدادهاى ،بیهدوده خدود را
ناراحت كنیم ،وقت و انررى خو یش را كه مىتواند صرف تجربهاندوزى شدود،
از دست دادهایم؛ بدون آنکه نتیجهاى گرفته باشیم؛ اما با روش صدحیح مددارا،
ی
رفتار ناموزون دیگران ،بازیدابیم بدا حلدم و
مىتوانیم شخایت خود را در آیینه ی
مدارا و مدیریت اخالقى ،برخوردهاى تلدخ و گزندده دیگدران را خنثدى كدرده و
فضاى عابیت ،انتقامجویى و مجادمه را تلطیف نموده ،ندرمش و آرامدش را در
فضاى موجود حاكم كنیم
 .6تغافل

بهترین راه حل براى خروج از عابانیت و تنش ،عملكردن به شیوهاى است كه
اسالم آن را پیشنهاد كرده و آن ،تغافل و چشمپوشى است تغافل ،یعنى خدود را
به غفلتزدن و نادیدهگرفتن برخدى كارهدا و حرفهدا آنچده آدمدى را از پدا در
ی
مىآورد ،ادامه و استمرار فشارهاى روانى و عابى پس از وقوع حوادث است كه
حامت خودخورى و غاهخوردن بده وجدود مدىآورد و مدىتدوان آن را شدکنجه
 1عبدامواحد آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،۷ص 0۵
 2همان ،ص ۵۷
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روانى نامید مرور و كدشدار كدردن ایدن مسدائلى ،حاصدلى جدز افسدردگى و
اضطراب ندارد در امور زندگى و برخوردهاى اجتماعى و مسائل كه در خانواده
به وجود مىآید ،نباید كور باشیم؛ ومى در برخى مواقع ،بهتدر اسدت چشدمهاى
خود را ببندیم و برخى كارها را نادیده بگیریم كسانى كه تغافل نمىكنند و دنبال
حرف را مىگیرند و نمىخواهند حوادث گذشته را فراموش كنند ،همواره در رنج
و عذاب به سر مىبرند
زندگى خانوادگى ،نپر است از فرصتهایى كه مىتوان در آنهدا ،از كداه كدوه
ساخت و یا از كوه ،كاه ساخت افدراد هوشدمند و خردمندد ،راه دوم را انتخداب
مىكنند و زحمتى طاقتفرسا براى خدویش و دیگدران ایجداد نمدىكنندد امیدر
مؤمنددان ۷دربدداره ارزش تغافددل ،نادیدددهانگاشددتن و چشددمپوشددى در خددانواده
مىفرماید« :من َْ ینَتَغا َفل وال ی ُغ َ عن ک ٍ ِ
ات َ
عیشا ُنَت ُ ؛ 1هدركس در
ماّو ِر َتّنَغ ََص ْ
ان االُ ُ
َّثای م َ
َ
َ َ
َ َ
زندگانى خویش تغافل نکند و از بسیارى از امور جزئى چشمپوشى نکند ،عیش
ِ
ََاه ِ
و زندگانى او ناگوار مىشود » همچندین مىفرمایدد« :ال َع َ
ّلام
قال کالنَت ُ
الن ال ل َ
کَالانَتَغا ُف ِل؛ 2تدبیرى ،مانند خود را به بىخبرىزدن و صبرى ،همچون خدود را بده
فراموشىزدن نیست »
 .7عفو و گذشت

در دیدگاه اسالمى ،گذشت به عنوان یکى از روشهاى درمانى در اصالح رفتار
فرد با دیگران به كار مىرود و شرو پایددارى زنددگى و ایجداد فضدایى سدامم و
مساممتآمیز در خانواده و جامعده قلمدداد مدىشدود افدرادى كده نمدىتوانندد
خطاهاى دیگران را ببخشند ،نه تنها خطاهاى كوچک را بزرگ مىكنند ،بلکه بده
علت كینهتوزى ،كارهاى مثبت دیگران از قبیل :محبت ،صفا و صمیمیت را نیز
 1تمیمى آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،۵ص ۷۵۵
 2همان ،ج  ،6ص ۱۵6
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نادیده مىگیرند و مىپندارند اشخاص با نیرند مىخواهند آنها را فریب دهندد
این گونه افراد ،حتى به دیگران بدبین مىشوند؛ زیرا خطاى اتفاقافتاده را به آنان
نیز سرایت مىدهند عفو ،یک نوع نرمش قهرمانانه و روش بزرگوارانه و برخورد
مهربانانه است كه از بلندنظرى ،شرح صددر ،بردبدارى و متاندت اخالقدى فدرد
حکایت مىكندد عفدو و گذشدت ،در رأس ارزشهدا قدرار دارد امدام علدى۷
تااج ا َْ ِ
کاار ِم؛ 1عفدو و گذشدت ،زیندت فضدیلتهاى اخالقدى
مىفرمایدَ « :ا ْل َع ْف ُّو ُ
است »
در مقابل ،نداشتن روحیه گذشدت ،بددترین عیدب محسدوب مدىشدود آن
كمى عفو و گذشت ،زشتترین عیبهاست و شدتابكدردن
حضرت فرموده « :ی
براى انتقام ،بزرگترین گناه است » 2دیل كارنگى مدىگو یدد« :مدا صداحب آن
ن
خل سلیم و روح ملکوتى نیستیم كه بتوانیم دشمن خود را دوست بداریم؛ ومى
بدراى سددالمت و خوشدى خددود ،بای دد آنهددا را ببخشدیم و فراموششددان كن دیم »
كنفوسیوس نیز در این باره گفته« :اگر كسى بدى بکند یدا مدال شدما را بربایدد،
اهمیتى ندارد؛ بلکه فراموشنکردن و پیوسته بهخاطرآوردن آن است كده شدما را
3
ناراحت مىكند »
 .8استفاده از مهارتهای خاص

عدروس و مادرشدوهر مىتوانندد بدا اسدتفاده از مهارتهداى ارتبداطى ،از بددروز
ناراحتى و تنش پیشگیرى كنند برخى از مهارتها عبارتاند از:
د عروس ،نزد مادرشوهر خدود ،نسدبت بده همسدرش رفتدار و گفتدار تندد و
غیراخالقى نشان ندهد و او را با صداى بلند صدا نزند
 1همان ،ج  ،0ص 0۷1
 2همان ،ج  ،۷ص ۵1۵
 3دیل كارنگى ،آیین زندگی ،ص 0۱0
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د عدروس ،نقدش و جایگداه راهبدردى مادرشدوهررا ندیدده نگیدرد در عدین
صمیمیت ،باید رابطهشان را به گونهاى بسدازد كده حریمهدا بداقى بماندد ایدن،
بهترین راه براى جلوگیرى از تنش است
د عروس ،بزرگوارانه براى سهیمكردن زنى دیگر در قلب شوهرش پدیشقددم
ً
شود؛ مثال از او بخواهد گاهى تنها به خانه مادرش برود و یا هدیههایى تهیه كند
كه به مادرش بدهد
د بىاهمیتى به وامدین همسر ،قطع رابطه با آنها ،كاستن عالقده فرزنددان بده
خانواده طرف مقابل ،جبههگیرى در بیشتر موارد ،توجه بیش از حدد بده وامددین
خود ،فقط در طول زمان به جدایى بیشتر زوج از یکددیگر مدىانجامدد و زمینده
اختالفهاى بعدى را فراهم مىكند
د براى تامیمگیرىهاى بزرگ خانه ،نظر مادرشدوهر را جویدا شدود بددین
ترتیب ،هم از بهوجودآمدن درگیرىهاى احتمامى پیشگیرى شده و هم احترام او
محفوظ مانده است
د در بح ها و جدالهاى خانوادگى ،بهتر است عروس حرفى نزند و اجازه
دهد همسر كه مادرش را بهتر مىشناسد ،با برعهدهگرفتن نقش میانجى ،مشکل
را حل كند جنگیدن شما با مادرشدوهر ،هدی فایددهاى جدز بده مدرزه درآوردن
پایههاى زندگى مشترک نخواهد داشت واقعیت این اسدت كده در ایدن رابطده،
عروس باید در حاشیه حضور داشته باشد و همسر ،نقش جادهصدافكدن را بدر
عهده بگیرد
د گاهى عروس اجازه دهد مادرشوهر ،مادرى نماید عروس وانمود كند كده
به او محتاج است و بخشهایى از زندگىاش بدون حضور او مندد مدىماندد؛
ً
مثال مادرشوهر پیشنهاد خریدن سبزى را مىدهد یدا اینکده دوسدت دارد گداهى
غذا درست كند هی كددام از ایدن رفتارهدا و مشدابه آن ،بده اسدتقالل عدروس
صدمهاى نمىزند
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د عروس نباید نزد خانواده شدوهرش از همسدر خدود بددگویى كندد پددر و
مادرها عیوب فرزندانشان را خوب مىدانند و نیدازى بده یدادآورى آنهدا نیسدت
انجام این كار ،مشکالت عدیدهاى را سبب مىشود
د مادرشوهر ،براى خوشبختى ،آرامش و سدعادت فرزنددانش ،اجدازه دهدد
عروس و داماد افتانوخیزان در مسیر نپرفراز و فرود زندگى ،گلدیم خدود را از آب
بیرون بکشند و شیوه و شکل زندگى و تعامدل خدویش را خدود انتخداب كنندد
دخامت پیوسته مادرشوهر در برنامه زندگى زوجهاى جوان و احضار پدىدرپدى
پسددر و در اختیددارگرفتن بخددش قابددل تددوجهى از اوقددات او ،زمیندده بدددبینى و
پیشفر هاى نادرستى را در ذهن عروس ایجاد مىكند
د مادرشوهر باید بداند كه دخترش بهزودى عروس خانواده دیگرى مىشدود
و اگر امروز عروس خود را برنجاند ،فردا دخترش به وسیله مادرشوهرش در رنج
و عذاب گرفتار خواهد شد؛ چراكه:
از مکافددات عمددل غافددل مشددو

گندم از گندم برویدد ،جدو ز جدو

د آقاداماد مىتواند نقش مهمى در بهبود روابط مادر و همسدرش داشدته باشدد؛
ً
مثال با توجده بده حساسدیت احتمدامى مدادر نسدبت بده زنددگى تدازه و شخادیت
عروسخانم ،كاستىها و نارسایىهاى زندگى مشدترک و ضدعفها و كوتاهىهداى
همسر خویش را به خانواده مادرى خدود انتقدال ندهدد از سدوى دیگدر ،گلدههاى
احتمامى مادر و خواهر خود را به خانمش منتقل نسدازد و در عدو  ،از تعریدف و
تمجید آنان نسبت به شخایت خوب عروسشان سخن بگوید و این خدود ،زمینده
پدیدآیى نگرشهاى مثبت و رفتارهاى خوشایند نسبت به خانواده همسر در اندیشه
و عمل عروسخانم خواهد بود

رفتارشناسی زن در برابر همسر

رفتارشناسی زن در برابر همسر
عذراانصاری 

اشاره

بىتردید ،شوهردارى ،هنر است و اگر زنان به این هنر آشنا باشند ،مىتوانندد بدا
انجام وظایف خود ،خانه را به صورت «بهشت» درآورند و از شوهر و فرزنددان
خویش ،افرادى الی بسازند ازایدنرو ،از نظدر اسدالم شدوهردارى از اهمیدت
واالیى برخوردار است

رسول خدا 9فرمودَ « :ل ّْو َأ َم ْر ُِ َأ َل ُد ًا َأّنْ ی ْس َُ ُدَ ِْلَ َل ٍ ُد َْلَ َم ْر ُِ

ا ْلا َم ْر َأ َة َأّنْ ت َْس َُ ُدَ لِز َْو ِج َها؛ 1اگر سجده براى غیرخدا جایز بود ،هر آینه به زن دسدتور
ان
مىدادم كه بر شوهرش سجده كند » علدى ۷نیدز فرمدودِ « :ج َهاا ُْ ا ْلاا َم ْر َأة ُل ْس ُ

ال َنَت َب ُع ِل؛ 2جهاد زن ،خوبشوهردارى است »

این نوشتار كه در محورهاى زیر سامان یافته ،مى كوشد چگونگى رفتدار زن
در برابر شوهر را بیان نماید
 .5شناخت شوهر

خانواده ،جامعه كوچکى اسدت كده اصدول و سداختار خداص خدود را دارد در
 0كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1
 2همان ،ص ۵1۴
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اسالم ،خانواده به «بنا» تعبیر شده است 1كه بر اسداس معمدارى و مهندسدى و
قوانین ویژهاى شکل مىگیرد اگر زن و شوهر این قوانین را رعایت نکنند ،نظدام
خانواده فرو مىریزد یکى از قواعد ،آن است كده زن و شدوهر در آغداز زنددگى
همدیگر را بشناسند و با تفکر ،اخدالق ،خواسدتهها و تمدایالت یکددیگر آشدنا
شوند؛ امبته شناخت باید به منظور تحکیم بنیاد زناشو یى و دستیابى بده راههداى
تنظیم زندگى و تعدیل خواستهها باشد؛ نه به قاد عیدبجو یى و كشدف نقداو
شناخت هم برآیند ،چنانچده
ضعف شخص مقابل اگر با چنین دیدى در صدد
ی
نقطه ضعفى از همدیگر یافتند ،هرگز به بزرگنمایى آن مبادرت نمىورزند؛ بلکه
2
سعى مىكنند وضع موجود را بهنیکویى اصالح نمایند
برخى مشکالت خانوادگى ،ناشى از عدم شناخت زن و شدوهر از یکددیگر
مىباشد؛ زن همان انتطار را از شوهر دارد كه شوهر از همسدر خدویش دارد؛ و
حال اینکه زن و مرد وظایف متفاوتى نسبت به هم دارند
 .2آراستگی

انسان ،بهمقتضاى فطرت ،زیباگرا و جویاى آراستگى است و از رومیدگى نفرت
دارد به همین دمیل ،اسالم به پیروانش دسدتور مىدهدد كده همدواره نمودهداى
زشتى را از خود دور سازند و با ظاهرى آراسته و زیبدا ظداهر شدوند آراسدتگى،
یکى از مسوومیتهاى اخالقى زن در برابر شوهر است؛ زیرا رعایدت ایدن امدر،
باع ایجاد روابط عاشقانه و رضایت شوهر مىگردد چه بسا زن بدا ایدن كدار،
نقش مهمى در حفظ عفت شوهر و سالمت جامعه ایفا مىكندد از طرفدى ،بدا
آرایش خود براى همسرش ،توجه او را جلب نموده ،خواستههاى او را از طرید
ْ ْ ف ف ف ُ ف
َ
املده م ف
ف ن ف ٌ
ّ
دن
 1حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،2۴ص « :062ما ب ینى یبنداء یفدى یاِسدال یم أحدب یىمدى ی ی
َ
امت ْز یو یج »
ی
 .2ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص0۴
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مشروع تأمین مىكند و این امر سبب مىشود كه شوهرش از نامحرمدان چشدم
ّب بِ َأ ْطیا ِ
ّب
بپوشد و تنها به او عش ورزد رسول خدا 9مىفرمایدَ « :و َع َّلی َها َأّنْ َت َطیا َ
ِ
ِ
اِبا َو َت َزی َن بِ َأ ْل َس ِن ِزیّنَنَتِ َها َو َت ْع ِر َض َن ْف َس َها َع َّلیا ِ ُغا ُدْ َو ًة َو َع ِشایة؛ 1بدر زن
طیبِ َها َو َت ّْل َب َس َأ ْل َس َن ثی ِ َ
الزم است كه خود را با بهترین عطرها خوشبو نماید و بهنیکوترین وجده آرایدش
كند و بهترین مباسهاى خود را بپوشدد و بامددادان و شدامگاهان خدود را بدراى
شوهر آماده كند »
امام باقر ۷مىفرمایدَ « :ال یّنْ َب ِغی لِ ّْل َم ْر َأ ِة َأّنْ ُت َع ّط َل َن ْف َس َها َو َل ّْو ُت َع ّّل ُّق فِی ُعّن ُِق َها قِ َاوا َْ ًة َو َال
اب و َلّو َتَ سا َها مسا ًا بِ ْ ِ
یّنْب ِغی َأّنْ تَ ُدَ ع ی ُدَ ها ِمن ْ ِ
الّن َِاء َوإِّنْ کان َْت ُم ِسّنَ ًة؛ 2سدزاوار نیسدت
َ َ َ
َ
اْل َّض ِ َ ْ ْ َ ُ َ ْ
كه زن ،اگرچه پیر باشدد ،خدود را بىزیدور بگدذارد؛ هرچندد بدا آویخدتن یدک
گردنبند و شایسته نیست كه دستش را بدون خضاب بگذارد؛ هرچند با مامیدن
كمى حنا »
اما متأسفانه ،كوشش برخى خانمها بر این است كده وقتدى مىخواهندد بده
گردش بروند یا در مجلس جشن ،شبنشینى و مهمانى شدركت كنندد ،آرایدش
مىكنند ،بهترین مباسهاى خود را مىپوشند و به بهتدرین وجهدى كده برایشدان
مقدور اسدت ،از مندزل خدارج مىشدوند؛ ومدى بدهمحض بازگشدت بده خانده،
مباسهاى خوب و زیبدا را از تدن خدارج سداخته ،مباسهداى معمدومى خدود را
مىپوشند و یا در داخدل خانده ،نظافدت را رعایدت نمىكنندد ،آرایدش و زیندت
نمىنمایند و با موهاى رومیدده و مباسهداى سداده در مندزل ظداهر مىگردندد؛
درحامىكه باید برعکس باشد زن باید در خانه براى شوهرش آرایدش و دمبدرى
كند تا دمبران كوچه و خیابان نتوانند در دمش جا باز كنند
شخاى مىگفت :خانم بندده در خانده ،بدا خددمتکارمان قابدل تشدخیص
 0كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
 2همان ،ج  ،00ص ۵1۳
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نیست به خدا برخى وقتها با خود مىگو یم :اى كاش خدانمم ،یکدى از ایدن
مباسهاى قشند و زیبایى را كه براى محیط كار و مهمانىاش دوخته ،در خانده
مىپوشید و از این بلوزهاى كهنه دست برمىداشت چند بار به او گفتم :عز یزم!
دستكم روزهاى جمعه و تعطیل ،یکى از آن مباسهاى قشند را بپوش؛ ومى او
با ترشرو یى پاسخ مىداد :من در مقابل تو یا بچهام مقید نیستم؛ امدا اگدر یدک
1
روز سر و وضعم نامرتب باشد ،جلوى همکارانم خجامت مىكشم
زنان نباید به بهانه آراستگى بدراى شدوهر ،آراسدتگى خدویش را در معدر
تماشاى دیگران قرار داده و با مباسهاى نامناسب از منزل خارج شوند اینگونه
ِ
ین
حركات ،موجب بىمهرى شوهر و رواج فساد در جامعده مدىگدرددَ « :وال ُی ْبا ُد َ
ِزیّنَنَت َُه َن إِالَ ما َظ َه َر ِمّنْها؛ 2زنان ،زینتهاى خود را جدز آن مقددار كده آشدکار اسدت
ن
(قرص صورت و دستها تا م ) ،براى دیگران آشکار نکنند » خداوند خطداب
اْل ِ
9
َار َج َْ
اهّلِیا ِة ْاْلُ َ
وىل؛ 3همانندد زمدان
َار ْج َن ت َ ُ
به زندان پیدامبر مدىفرمایددَ « :و َال ت َ َ
جاهلیت پیش از اسالم ،در بین مردم آشکار نشوند »
 . 5تأمین نیاز جنسی

بدیهى است كه رابطه جنسى میان زن و شوهر ،یکى از عوامل نشاو و استحکام
خانواده است آمارهدا نشدان مدىدهدد كده بیشدترین عامدل افدزایش طدالق در
خانوادهها ،رعایتنکردن این امر مىباشد زن در خلوت خود با همسرش ،باید
با ظرافتهاى خاص ،آمادگى جنسى خو یش را نشان دهد ازاینرو ،در اسدالم
پیشقدمى زن در مسائل جنسى ،امرى مستحب شمرده شده اسدت بده همدین
دمیل ،زن و شوهر براى ادامه زندگى مشترک ،باید نیازهداى جنسدى همددیگر را
 1ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص 02۳
 2نور ،آیه 0۱
 ۱احزاب ،آیه ۱۱
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تأمین كنند رضایتمندى از روابط جنسى ،یکدى از عوامدل پایددارى خدانواده و
ِ
السعا َْة؛ 1قشنگى و
سعادت زن و شوهر است على ۷فرمودُ « :ل ُ
سن الصّورة َاو َُ َ
زیبایى چهره ،نخستین پایه سعادت است »
بر اساس نظر بسیارى از روانشناسان خانواده ،اگر زوجدین روابدط جنسدى
خوبى با هم نداشته باشند ،آمادگى دارند هر موضوع كوچکى را به بحرانى بزرگ
تبدیل كنند و حتى كار به جدایى و طدالق بینجامدد بندابراین ،زن موفد  ،زندى
است كه از خواستههاى جنسى شوهر غفلت ننمایدد قدرآن كدریم ،زندان را بده
كشتزار تشبیه مىكند كه صاحبش در چهارچوب شرعى بههرنوعى مدىتواندد از
آن بهرهمند شود  2پیامبر اسالم 9مىفرماید :زن خوب ،زنى است كه نسبت به
بیگانه عفیف و پاكدامن و شوهردوست باشد  3حضرت در بیانى دیگر فرمدوده:
ّ
زن وظیفه دارد كه با بدن و مباس معطر و پاكیزه ،توأم با آرایش و آراسدتگى كندار
شوهر باشد و با ظرافت خاص ،آمدادگى خدویش را در تمدام سداعات مناسدب
شبانهروز به شوهرش اعالن نماید  4حضرت از این موضوع به عنوان یدک كدار
عبادى یاد كرده و براى آمیزش همسران ،ثوابهاى فراوان برشمرده اسدت  5نیدز
خطاب به زنان مىفرمود« :بهترین عطرهایتان را بزنید ،زیباترین مباسهایتدان را
بپوشید و خود را به بهترین زیورهایتان بیارایید و هر صبح و شام ،خویشتن را بده
شوهرتان عرضه كنید » 6حضرت توصدیه مىكدرد كده «اگدر شدوهرتان از شدما
تقاضاى آمیزش كرد ،به او جواب رد ندهید؛ هرچند سوار شتر باشید » 7نیز «با
0
2
3
4
5
6
7

آقاجمال خوانسارى ،شرح غرر امحکم ودرر امکلم ،ج  ،۱ص ۱۴2
ن
ٌ َ ن ف ْن ْ ف ن فَ
بقره ،آیه  « :22۱ین فس نآؤك ْم فح ْرث مک ْم فأتوا فح ْرثک ْم أنى یش ْو نت ْم »
ف
ن ْ ف ن ْف
كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص « :22۷خ نیر ین فس یائک نم ام فع یفیفة امغ یل فمة »
همان ،ص ۵1۴
همان ،ص ۷۳۵
همان ،ص ۵1۴
همان
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طولدادن نماز ،خواسته شوهرتان را به تأخیر نیندازید» 1كه اگر «زندى از پاسدخ
مثبت به شوهرش خوددارى كند تا شوهرش به خواب رود ،تا زمدانى كده بیددار
2
شود ،فرشتگان او را معنت مىكنند »
 .9محبت

همه انسانها تشنه محبت هستند و دوست دارند كه محبوب دیگران باشدند دل
آدمى به محبت زنده است و كسى كه بداندد محبدوب دیگدران نیسدت ،خدود را
بىكس مىشمارد و همواره پژمرده و افسدرده اسدت مدرد خدانواده هدم از ایدن
احساس به دور نیست و تشنه محبت است او پدیش از ازدواج ،از محبتهداى
بىشایبه پددر و مدادر برخدوردار بدوده؛ امدا پدس از ازدواج ،خدود را در اختیدار
همسرش قرار داده و انتظار دارد كه محبتهاى آنان را از سوى زن مشاهده كند
ازاینرو ،زن باید شوهر خویش را از صمیم قلب دوست داشته باشد تدا شدوهر
نیز به او عالقهمند شود؛ زیرا محبت ،پیوندى دوسویه است كه به استوارى بنیان
زناشو یى مىانجامد امبته باید توجه داشت كه صرف محبت قلبى كافى نیست؛
بلکه باید آن را به زبان آورد چه اشکامى دارد كه گاهى زن به شوهرش بگویدد:
ً
عز یزم! واقعا تو را دوسدت دارمم شکسدپیر مىگو یدد« :آنچده در زن ،قلدب مدرا
مهربانى اوست؛ نه روى زیبایش من زنى را بیشتر دوست دارم
تسخیر مىكند 3 ،ی
كه مهربانتر باشد » خداوند بزرگ در قرآن به محبتى كه بین زن و شوهر وجود
دارد ،اشاره نموده« :خدا براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا بدا آندان
انس بگیرید و میان شما دوستى و مهربانى نهداد » 4امدام رضدا ۷مىفرمایدد:
1
2
3
4

همان
همان ،ص ۵1۳
ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص ۱2
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
اجا ِلت َْس ُكنُوا إ َل َیهاا َو َج ََا َ َییانَ ُكم
روم ،آیه َ « :20وم ْن آیاته َأ ْن َخ َل َق َل ُكم ِم ْن أن ُفس ُك ْم أزْ َو ً
ْح ًة »
َم َو َّد ًة َو َر ْ َ
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«بعضى زنها براى شوهرشان بهترین غنیمت هستند؛ زنانى كده بده شوهرشدان
اظهار عش و محبت مى كنند » 1امام صادق  ۷نیز مىفرماید« :وقتى كسى را
2
دوست دارى ،به او خبر بده »
 .1احترام

یکى از نیازهاى مهم انسدانها حفدظ حرمدت آنهاسدت آدمهدا دوسدت دارندد
دیگران به آنان احترام بگذارند در عرصه خانواد نیز رعایدت ایدن امدر ضدرورى
است؛ یعنى زن و شوهر باید حرمدت همددیگر را حفدظ كنندد احتدرام زن بده
شوهر ،به او توانایى مىدهد و براى تالش بهتر و بیشدتر آمدادهاش مدىگرداندد
سالم به او ،به احترامش ایستادن ،با ادب حرفزدن ،گوشدادن به سخنان او ،از
جمله این امور است زن سعى نماید هنگام ورود مرد به خانه ،در را باز كند و با
مب خندان و چهره باز به استقبامش بدرود و هنگدام رفدتن از مندزل ،او را بدرقده
نماید همین عمل كوچک ،تأثیر شایسدتهاى در روح شدوهر بدر جداى خواهدد

ِ ِ ِ
ِ
ِ
گذاشت امام صادق ۷مىفرمایدَ « :سعی ُدَ ة َسعی ُدَ ة ْام َر َأة ُتک ِر ُم ز َْو َج َها َو َال تُؤْ َی َوتُطی ُعا ُ
فِی ََجِی ِع َأ ْل َّوالِ ؛ 3خوشا به سعادت زنى كه شوهرش را بدزرگ شدمارد و بده او آزار

نرساند و مطیع همسرش باشد »
مردى خدمت رسول خدا 9آمد و عر كرد :همسرى دارم كه هرگداه وارد
خانه مىشوم ،به استقبامم مىآید و چون از خانه بیرون مىروم ،بدرقهام مىكند
زمانى كه مرا اندوهگین مىبیند ،مدىگو یدد :اگدر بدراى رزق و روزى (مخدارج
زندگى) غاه مىخورى ،بدان كه خداوند آن را به عهده گرفته است و اگر بدراى
آخرت خود غاه مىخورى ،خدا اندوهت را زیاد كند (بیشتر بده فکدر آخدرت
 1حسین نورى ،مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص ۵۱2
 2محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،۴۷ص 0۴0
 3همان ،ج  ،۴2ص ۱۵۷
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باشى) پیغمبر فرمود« :براى خدا كارگزارانى است و این زن ،یکى از كدارگزاران
ِِِ
ان
خداست كه پاداش او ،برابر با نیمى از پاداش شهید اسدت؛ إِّنَ َّللَِ ُع َاَم ًال َو َهاّذه م ْ
1
ُع ََملِ ِ ََلا ن ِ ْص ُ
ف َأ ْج ِر َ
الش ِهی ُد »
 .9مدیریتپذیری

یکى از چامشهایى كه بین زن و شوهر به وجود مىآید ،پذیرش مددیریت مدرد
است زن تاور مىكند كه چرا باید مرد مددیر خدانواده باشددم حقیقدت ،ایدن
است كه واگذارى مدیریت به مرد ،با توجده بده مسدوومیتهاى او مانندد تدأمین
مخارج زنددگى و سرپرسدتى فرزنددان ،امدرى مشدروع و منطقدى اسدت قدرآن
الر َجا ُ
ااَ َق َّو ُامااّوّنَ َعا َاَل الّن َّساااء ..؛ 2مددردان،
آن مددرد مىداندددّ « :
مدددیریت خاندده را از ی
سرپرست و نگهبان زناناند » بندابراین ،وظیفده قدانونى زن ،پدذیرش مددیریت
شوهر است نپر واضح است كده مددیریت ،بده معنداى «اسدتبداد ،خدودرایى و
خودمحدورى» نیسددت؛ بلکده بدده معنداى «تدددبیر صدحیح در مجموعدده تحددت
الر َج ُ
ااَ َق َّو ُاماّوّنَ َع َاَل الّن َّسااء» ،در
مدیریت» است ازاینرو ،اگر خداوند فرمودهّ « :
3
ِ
كنددارش توصددیههدداى مطیفددى چددون «کّو ُنااّو ْا َقااّو ِام َ ِ
وه َن
ااْش ُ
َ
نی بِا ْلق ْسا » و یددا « َو َعا ُ
بِا َْ ْع ُروف» 4را نیز مطرح مىنماید مدیریت مرد ،یعنى هدایتسدازى و رهبدرى
كشتى خانواده به سوى جزیره سالمت و آرامش ،و این مسوومیت سنگین ،تنها از
عهده مرد برمىآید
زنى خدمت پیامبر 9آمد و پرسیدَ « :ما َل ُّق الز َْوجِ َع ََل ا َْ ْر َأ ِة َف َق َاَ ََلاا َأّنْ تُطِی َعا ُ َو َال
َت ْع ِصی ؛ 5ح مرد بر زن چیستم حضرت در پاسخ فرمود :از او اطاعدت كدرده،
ّ 1
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،21ص ۱2
 . 2نساء ،آیه ۱۷
 ۱نساء ،آیه « :0۱۵اى كسانى كه ایمان آوردهاید! برپا كنندگان عدل و داد باشید »
 ۷نساء ،آیه « :0۳و با آنها خوشرفتارى كنید »
 5كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
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نافرمانى نکند » بدیهى است كده یکدى از مادادی اطاعدت ،مدیریتپدذیرى
شوهر است
گفتنى است كه در اسالم ،همده اطاعتهدا از غیرخداوندد ،مشدروو بده آن
است كه معایت امهى در آن نباشد بنابراین ،اگر شوهر فرمان به معایت داد،
ً
مثال به همسرش گفت :در ماه رمضان ،روزه واجدب خدود را نگیدر ،نبایدد از او
اطاعت كند پیامبر فرمودَ « :ال ِْی َن َ ِ ْن َْاّنَ َ َِْ ُّل ٍ
ّوق فِی َم ْع ِصی ِة َْاْلاالِ ِّق؛ 1دیدن نددارد،
آنكسكه آنجا كه معایت خام است ،از مخلوقى پیروى كند »
 .1ارتباط کالمی

یکى از نیازهاى مهم خانواده ،ارتباو كالمى است؛ یعندى اعضداى خدانواده بدا
همدیگر صحبت نمایند و گفتمان داشته باشند این امدر ،در حدل مشدکالت و
ایجاد صمیمیت بین اعضاى خانواده بسیار مؤثر است؛ در مقابل ،عدم رعایدت
این امر ،پیامدهاى منفى دارد به اعتقاد كارشناسان ،اعضاى خدانواده در شدبانه
روز باید  2تا  ۱ساعت با یکددیگر ارتبداو كالمدى و گفدتوگو داشدته باشدند؛
درحامىكه هماكنون این میزان ،بسیار كاهش پیدا كرده است:
«كاهش گفتوگو و ارتباطات كالمى میان اعضاى خانواده ،به مرز هشددار
رسیده و سالمت خانوادهها را تهدید مىكند نتایج یک پژوهش ،نشان مىدهدد
كه میزان همكالمى وامدین شاغل با فرزندان در روز ،فقط  ۷۳دقیقه است! آنهدا
به دالیلى همچدون :گرفتارىهداى شدغلى ،مشدکالت رفتوآمدد یدا تماشداى
تلویزیون ،فقط حدود  ۷۳دقیقه در روز را بدا فرزنددان خدود سدپرى مىكنندد و
2
همكالم مىشوند »
توصیه اسالم این است كه هنگام سخنگفتن با یکدیگر ،جمالتى كه از همه
 1شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا ،۷ج  ،2ص ۷۱
 2ر ک :پایگاه اینترنتى آفتابwww.aftabir.com :
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زیباتر و ّ
مؤدبانهتر است ،انتخاب گردد تا پاسخى زیبا شنیده شود گاهى آمرانده
سخنگفتن زن ،حساسیت مرد را برانگیختده ،زمینده برخدورد مفظدى و تدنش را
فراهم مىنماید گاهى ممکن است ،هنگدام صدحبت ،زن یدا شدوهر كلمده یدا
جملهاى بگو ید كه اثر بد آن تا سالها در ذهن طرف مقابدل بداقى بماندد امدام
على ۷مىفرمایدَ « :و َأ ْل ِسّنُّوا ََُل َن ا ْلا َم َق َاَ َل َع َّل ُه َن َْی ِس َن ا ْل ِف َع َاَ؛ 1با زنان ،خوشگفتدار
و نیکوسخن باشید تا ایشدان هدم خدوشكردار و نیکورفتدار شدوند » همچندین
حضرت فرمود« :أَجِ ُّلّوا فِی ْ ِ
اْل َط ِ
اب ت َْس َم ُعّوا ََجِی َل َْاْل َاّواب؛ 2زیبدا سدخن بگو ییدد تدا
ْ
پاسخ زیبا بشنو ید »
 .5عذرپذیری

حقیقت این است كه انسان در عرصدههاى مختلدف فدردى و اجتمداعى دچدار
مغزش مىشود در خانواده نیز این امر اتفاق مىافتد گاهى زن اشتباه مىكندد و
زندگى خدانوادگى،
زندگى اجتماعىاى به اندازه
گاهى مرد؛ دراینصورت ،هی
ی
ی

نیازمند گذشدت نیسدت اگدر اعضداى خدانواده بخواهندد نسدبت بده یکددیگر
سختگیرى كنند و مغزشهاى هم را دنبال كنند ،زندگى آنها از هم مىپاشد و یا
بدترین زندگى را تجربه خواهند نمود رسول خدا 9مىفرماید« :زن بد ،عدذر

3
۷
ْش
شوهرش را نمىپذیرد و خطاهایش را نمىبخشد » امام علدى فرمدودُ َ « :
الّن ِ
ّذر َوالیقبل َ
الّذنّب؛ 4بدترین مردم ،كسى اسدت كده عدذرخواهى
اس َمن الیقبل ال ُع َ

دیگران را نپذیرد و از خطاى آنها نگذرد »
زنى به رئیس دادگاه حمایت از خانواده گفت :شوهرم پیش از ازدواج به مدن
1

۱
3
4

شیخ صدوق ،األمالی ،ص 216
عبدامواحد تمیمى آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ص 0۵۴
محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،01۱ص 2۱۵
عبدامواحد تمیمى آمدى ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ج  ،۷ص 06۵
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نگفت كه خدمت سربازى را انجام نداده و این موضدوع را از مدن مخفدى كدرده
بود چند روز پیش متوجه شدم كه به همین زودى باید به خدمت سربازى برود
1
من نمىتوانم با مردى كه به من درو گفته ،زندگى كنم
بدیهى است كه عدم گذشت در چندین مدواردى ،نتدایج گرانبدارى را بدراى
زندگى رقم مىزند
 .4روحیهدادن به شوهر

ً
معموال مشکالت بیرون از خانه ،بیشتر از مشکالت درون بوده و سبب مىشود
كه درگیرى ذهنى مرد بیشتر باشد در این میان ،زن بایدد در رویدارویى مدرد بدا
مشکالت و رفع آن ،پناهگاه شوهرش باشدد بدا سدخنانش ،روحیده مدرد را در
برخورد بهتر با مشکالت تقو یت كند و از طرف دیگر ،زمینه را براى سخنگفتن
2
شوهر از مشکالت دیگرش فراهم نماید
در این خاوص ،مىتوان از زندگانى ائمده اطهدار :و بزرگدان دیدن بهدره
گرفت همسران آنان در میان انبوهى از مشکالت ،به ایشان روحیده مىدادندد؛
براى مثال ،نگاه حضرت على ۷به چهره فاطمه زهرا ،۳حزن و اندوه را از دل
حضرت مىبرد  3وقتى نگاه چنین اثرى دارد ،بدهیقین ،حدرفزدن بدا آن بدانوى
كریمه ،تأثیر بیشترى داشته است هنگامى كه زن ،محیط خانه را با گفتار نیک،
از مهر و محبت آ كنده سازد ،حریم منزل به صورت مأمنى بدراى مدرد درآمدده،
نشاو و امید به او مىبخشد و به قدرتمندى وى افزوده مىشود شاید بدر ایدن
اساس است كه هنر آرامشبخشى با كالم نیکو ،از و یژگىهاى زنان شایسدته بده
4
شمار مىرود
1
2
3
4

روزنامه اطالعات 01 ،آبان 0۱۵۷
فر امله قلىزاده ،ازدواج پیوندی مقدس ،ص 66
محق اربلى ،كشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج  ،0ص ۱۴۱
مجید رشیدپور ،مراحل ازدواج در اسالم ،ص ۴۳
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 .51سامانبخشی در امور خانه

یکى از مسائل مهم در زندگى مشترک ،نظامبخشى به امور خانه است؛ یعنى زن
وضع خانه را به گونهاى سامان دهد كه همه چیز سر جاى خود قرار گرفته باشد
این ،همان امرى است كه اهل بیت :به آن بسیار اهمیت دادهاند؛ تا آنجدا كده
على ۷در وصیتنامه امهى خویش همگان را بدان سدفارش نمدوده و فرمدوده:
« َو َم ْن َب َّل َغ ُ کنَتَابِی بِ َنَت ْق َّوى اَّللَِ َو َن ْظ ِم َأ ْم ِرکم؛ 1به هر كده وصدیتم بددو برسدد ،توصدیه بده
تقواى امهى و نظم در امور مىكنم »
ت ِمان بیا ِ
ٍ
ت ز َْو ِج َهاا
امام صادق ۷از پیامبر اكرم 9نقل مىكندَ « :أی ََم ْام َر َأة َر َف َع ْ ْ َ
َشیئ ًا ِم ْن َم ّْو ِا ٍع إِ َىل َم ّْو ِا ٍع ت ُِری ُدُ بِ ِ َص َوال ًا َن َظ َر اَّللَُ َع َز َو َج َل إِ َلی َها َو َم ْن َن َظ َر اَّللَُ إِ َلی ِ َْ ْ ی َع ّّذ ْب ُ ؛ 2هر
زنى كه در خانه همسرش چیزى را جابهجا كند تدا امدور خانده را سدامان دهدد،
خداوند به او نظر مطف خواهد داشت و آنكسكه مدورد مطدف و عنایدت خددا
باشد ،عذاب نخواهد شد »
 .55کسب اجازه برای تصرف در اموال شوهر

بر اساس آموزههاى دینى ،هرگونه تارف در امدوال شدوهر ،مندوو بده اجدازه او
مىباشد گاهى تاور مىشود كه زن مىتواند بدون اطالع شوهر ،امدوال وى را
خرج نماید؛ درحامىكه چنین تاورى ،صحیح نیست رسول اعظم 9فرمدود:
« َو َال ت ََص ُدَ َق ِم ْن َبینَتِ ِ إِ َال بِإِ َْنِ ؛ 3زن در خانه شوهر صدقه ندهد؛ مگدر بده اجدازه او »
طب برخى روایات ،زن اگر بخواهد در خانه همسر از مال خودش هم نذر كند،
ِ ِ
اع ز َْو ِج َهاا فِای
باید با اجازه شوهرش باشد امام صادق ۷فرمودَ « :لی َس ل ّْل َم ْر َأة َأ ْمر َم َ

ی و َال ِهب ٍة و َال ن َّْذ ٍر فِی م َ ِ
ٍ
ِ
اَلا إِ َال بِإِ َْ ِّن ز َْو ِج َها إِ َال فِای َزکا ٍاة َأ ْو بِ ّار َوالِا ُدَ َیا َأ ْو
عنَت ٍّْق َو َال َص ُدَ َقة َو َال تَ ُدْ بِ ٍ َ َ َ
َ
 1شریف رضى ،نهج البالغه ،ص ۷22
 2شیخ صدوق ،األمالی ،ص ۷02؛ ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،20ص ۷۵0
 3كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
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ِص َّل ِة َق َرا َبنَتِ َها؛ 1زن ح ندارد برده آزاد كند ،صدقه بدهد یا تدبیر كند (بگو ید :ایدن
برده ،بعد از من آزاد است) یا بخششى در مال خود نماید و یا نذرى كند؛ مگدر
با اجازه شوهرش جز در پرداخت زكات مال یدا اینکده بده وامددین یدا پیوندد بدا
خو یشان » امبته از نظر فقها ،فقط نذر زن بایدد بدا اجدازه شدوهر باشدد و سدایر
تارفات وى در اموال خودش ،اشکال ندارد
 .12سپاسگزار ی

یکى از وظایف مرد در برابر همسرش ،تأمین مسکن ،خوراک و پوشاک اسدت؛
ومى سزاوار است زن بداندد كده شدوهرش حاصدل دسدترنج خدود را بدراى او و
فرزندانش به خانه مىآورد و دوست دارد كده از وى سپاسدگزارى شدود؛ چراكده
ن
مانند همه انسانهاى دیگر ،دوستدار شدکر و قددردانى اسدت امدام صدادق۷

ساءکُم ا َلنَتِی اِّنْ ُاع ِ
مىفرمایدَ « :خی ن ِ ِ
ات َر ِاا َی ْت؛ 2بهتدرین زندان
طیات َشاک ََر ِْ َواِّنْ ُمّن ِ َع ْ
ْ
ْ
ُْ

شما ،آن است كه چون به او چیدزى داده شدود ،سپاسدگزارى كندد و اگدر بده او
چیزى داده نشود ،راضى باشد »
 .55قناعت

برنامهریزى اقتاادى ،از جمله عوامل پایدارى بنیان خدانواده اسدت قناعدت و
كمخرجبودن ،از و یژگىهاى زن مسلمان مىباشد در مقابل ،توقع باال موجدب
آزار و رنجش همسر ،و گاهى موجب انحراف او مىشود اگدر زندان ،مددیریت
امور خانه را بر محور قناعت و پرهیز از خرجهاى غیدرالزم و تشدریفاتى تنظدیم
كنند و از شوهران خود ،توقعات بیجا و خارج از توان مامى آنان نداشته باشدند،
از بروز تنشهاى بسیارى جلوگیرى خواهند كدرد سسدتشددن پایدههاى نهداد
 1همان ،ص ۵0۷
 2آقاحسین بروجردى ،جامع أحادیث الشیعه ،ج  ،2۵ص 0۷1
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كوچک مادى و اقتاادى است و چه بسدا
خانواده ،گاهى در اثر مسائل بهظاهر
ی
امور جزئى ،سر از بحرانهاى بزرگ درآورد
از متون دینى استفاده مىشود كه زن نبایدد شدوهر را بده سدختى و زحمدت
ِ
ان َمؤ َنا ًة؛ 1از همدده زنددان
ام الّنساااء َب َرکا ًة أق َّل ُها َ
بیندددازد نبددى اكددرم  9فرمددود« :أ ْع َظا ُ
نپربركتتر ،آنانند كه خرجشان كمتر باشد » در روایتى دیگر از حضدرت آمدده:
« َال َیِ ُل لِ ّْل َم ْر َأ ِة َأّنْ ُتک ّّل َ
ف ز َْو َج َها َف ّْو َق َطا َقنَتِ ؛ 2براى زن جایز نیست كه شدوهرش را بده
بیش از توانایىاش مجبور كند » در زندگانى حضرت زهدرا ۳مدىخدوانیم كده
هی گاه در خانه از شوهر خود تقاضایى نکرد و همواره در سختىهدا ،بردبدارى
پیشه نمود و هرگز شکایتى نکرد؛ حتدى گداهى غدذایى بدراى خدوردن در خانده
على ۷یافت نمىشد؛ اما ایشان چیزى مطامبه نمىنمود مبادا سبب شدرمندگى
همسرش شود
 .59اخالقمداری

كسى كه خوشاخالق باشد ،با مدردم خوشرفتدارى كندد ،بدا چهدرهاى خنددان
سخن بگو ید و در برابر مشکالت بردبار باشد ،همواره عز یدز و محتدرم اسدت و
هرگز به بیمارىهاى روانى مبتال نمىشود؛ امدا كسدى كده بدداخالق باشدد ،بدا
صورت درهمكشیده با مردم مالقات كند و یا تندخو و بدزبان باشد ،زندگى تلخ
و ناگوارى خواهد داشت خوشاخالقى ،براى همه الزم است؛ بهو یژه براى زن
و شوهر؛ زیرا این دو ،همیشه با هم هستند و سالها زنددگى مشدتركى را تجربده
مىكنند
اگر زن مىخواهد خودش ،همسر و بچههایش طعدم زنددگى سدعادتمند را
بچشند ،باید اخالقش را اصالح كند ،همیشه شاد و خندان باشد ،اوقداتتلخى
 1ابوامقاسم پاینده ،نهج الفصاحه ،ص 222
 2حسین نورى ،مستدرك الوسائل ،ج  ،0۷ص 2۷2
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و دعوا نکند و خوشبرخورد و شیرینزبان باشد با اخالق خوش مىتوان خانده
را به صورت بهشت درآورد آیا حیف نیست كه این محیط امن را با بدداخالقى،
به جهنمى سوزان تبدیل كندیم! بیشدتر طالقهدا در اثدر بددرفتارى زن و شدوهر
صورت مىگیرد
گویند :زنى به شوراى داورى شکایت كرد كه شوهرم همیشه ناهار و شدام را
ً
بیرون از خانه مىخورد شوهر جواب داد :علت این است كه زنم اصال بدا مدن
سازگارى ندارد و بدداخالقترین زن دنیاسدت زن ناگهدان خیدز برداشدت و در
1
حضور اعضاى داورى ،شوهرش را كتک زد
پیامبر اسالم 9مىفرماید« :هدر زندى كده شدوهرش را بدا زبدانش بیدازارد،
خداوند هی كار واجب و مستحبى را از او نمىپذیرد و هی كار ندیکش را قبدول
نمىكند تا وقتى كه شوهرش را راضى كند؛ هرچند روزها روزه بگیرد و شبهدا
2
به عبادت مشغول شود »

 1ابراهیم امینى ،همسرداری ،ص  ۵۷د ۵۵
 .2محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،01۱ص 2۷۷
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وظیفه زن در تعامل جنسی
حجتاالسالموالمسلمیندکترمحمدرضاجباران 


اشاره

این نوشتار ،به بررسى وظایف زنان در تعامل جنسى همسدران اختاداص دارد
هدف از طرح این بح  ،جلب توجه بانوان به اهمیت رابطه جنسدى در محدیط
خانواده و ضرورت مهارتآموزى در این زمینه است؛ هرچند توجه و تأمین نیاز
جنسى همسر ،از وظایف مشترک زن و مرد است
مقدمه

در مقدمه به چند مطلب اشاره مىكنیم:
 1یکى از معضالت زناشو یى در خانوادههاى مسلمان ،بىاعتنایى زوجین،
بهخاوص زنان ،به روابط جنسى است برخى زنان چنان به این رابطه بىاعتندا
مىشوند كه هر كارى را بر آن مقدم مىكنند ،به هر بهانهاى از آن مدىگریزندد و
در نهایت ،هنگامى كه چارهاى نبینند ،همانندد یدک وظیفده اجبدارى بده آن تدن
مىدهند به همین دمیل ،تالش مىكنند آن را در كمتدرین وقدت ممکدن ،بددون
مراعات آداب و مقدمات ،همراه با اظهار نارضایى و یم ّنت بر مرد انجام دهندد و
پس از آن ،هی حس رضایتى از خود بروز ندهند مجموعه این اوضاع ،باعد
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مىشود كه مرد نیز خود را همانند بارى ناخوشایند ،تحمیلشده بر همسر خدود
ببیند و از تقاضاى خو یش شرمنده بدوده ،تدالش كندد آن را بده كمتدرین مقددار
برساند و خود نیز چنانکه بایسته است ،از این ارتباو مذت نبرد
 2رابطه جنسى ،یکى از روابط مهم بین زن و شوهر است؛ چنان مهدم كده
اگر به طور صحیح و موف صورت پذیرد و موجب مذت طرفین شدود ،بدیش از
هر عامل دیگرى ،در وابستهكردن زن و مرد به یکدیگر و كمكردن تنش و درگیرى
در محیط خانواده مؤثر است زن و شوهرى كه از همدیگر مذت نبرند ،آمدادگى
دارند هر مسوله كوچکى را در خانواده ،به یک بحران تبدیل كنند و بدرعکس در
صورتى كه تجربه آمیزشدى رضدایتبخشدى از هدم داشدته باشدند ،بسدیارى از
كمبودها و نارسایىهاى یکدیگر را تحمل مىكنند رضایت از رابطه جنسى ،بده
زن و مرد كمک مىكند كه بسیارى از كمبودهاى همدیگر را ندیده بگیرند و بدر
هم ببخشند بسیارى از طالقهایى كه امروزه در محاكم خانواده ثبت مىشود،
ناشى از عدم رضایت زن و شوهر از رابطه جنسى است؛ همچنین ،یکى از علل
عمده طالق عاطفى در خانوادهها ،برقرارنشدن رابطه جنسدى صدحیح ،موفد و
مذتبخش است
 3شکى نیست كه از دیدگاه اسالم ،ازدواج با اهداف بلند انسانى و مقاصد
متعامى معنوى صورت مىگیرد؛ اهدافى چون دستیابى انسان به آرامش ،تربیت
نسل و در نهایت ،نیل به كمال در این میان ،شهوت جنسى انسان كده خداوندد
حکیم به منظور بقاى نسل در وجود او نهاده ،واقعیتى اسدت انکارناپدذیر ایدن
میل غریزى را نه مىتوان به حال خود رها كرد كه به هر صورتى اشباع شود و نده
مىتوان آن را سركوب نمود و بىپاسخ گذاشت بهترین گزینه در مواجهه با میل
جنسى ،این است كه پاسخى شایسته ،درخور و مطاب با شدوون انسدانى بده آن
داده شود آرامش و سعادت بشر ،تا حدود بسیارى بستگى به شیوه پاسدخگویى
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به این نیاز دارد بىاعتنایى و عدم اجابت این خواسته نفسانى ،اگر هدم ممکدن
باشد ،منشأ بیمارىهاى روحدى و عقددههاى رواندى شدده ،جسدم را رنجدور و
درمانده مىكند در مقابل ،رهایى آن نیز انسان را تا پایینترین دركدات حیدوانى
پایین مىكشد و جامعه را به هرزگى و فساد گرفتار مىكند بدون شک ،اگر ایدن
غریزه سركش پاسخ خود را به طور مناسب و در محیط خانواده دریافت كند ،در
خارج از مرزهاى خانواده به دنبال ایجاد رابطه نمىگردد و در صورتى كده همده
آحاد جامعه به این حد از انضباو جنسى برسند ،عالوه بر خانوادههایى استوار،
اجتماعى پاک و پیراسته از زشتىها خواهیم داشت
بر اساس آنچه گذشت ،به نظر مىرسد كه یادگیرى مهارت ارتبداو جنسدى
صحیح و موف مىتواند زن و مرد را به هدم وابسدته و عالقدهمندد كندد؛ تدنش و
درگیرى را در محیط خانواده به حداقل برساند؛ از نظر فکدرى ،رواندى و عملدى
براى زن و مرد عفت را به ارمغان آورد و در نهایت ،جامعه را به حدد معقدومى از
پاكدامنى جنسى برساند
وظایف حقوقى و اخالقدى چنددى
به همین دمیل ،دین مقدس اسالم با بیان
ی

تالش كرده است خانوادههایى بسازد كه توانایى پاسخگویى به این نیاز را داشته
باشند براى رسیدن به چنین هدفى ،دو مرحله طراحى شده؛ مرحله اول ،ایجاد
وابستگى یا مرحله مقدماتى است و مرحله دوم ،تأمین نیاز جنسى است زن در
مرحله اول ،باید بکوشد همسر را به خود وابسته كند به همین دمیدل ،بایدد هدر
آنچه را جنس مخامف مىپسندد ،دوسدت و میدل دارد و بده آن دل مىبنددد ،در
خود فراهم آورد در مرحلده دوم ،وظیفده دارد نیداز جنسدى طدرف مقابدل را بده
بهترین شیوه و باالترین حد پاسخ دهد
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مرحله اول :فراهم نمودن مقدمات رابطه جنسی

این مرحله ،در حقیقت مرحله مقدماتى رابطه جنسى است یدک رابطده موفد
جنسى ،به برنامهریزى نیازمند است بنابراین ،زن موظف است كه از ساعتها
پیش ،مقدمات آن را فراهم كند به طور كلدى ،مقددمات رابطده جنسدى شدامل
موارد زیر است:
 .1نشاط

مهمترین مقدمه رابطه جنسى ،نشاو جسمانى است زن یا مدرد خسدته ،هرگدز
موف به ارتباطى مذتبخش نمىشود بنابراین ،زن باید براى یک رابطه صحیح،
نشاو خود را حفظ كند؛ به این معنا كه اگر در نظر دارد طبد برنامده بدا شدوهر
خود رابطه جنسى داشته باشد ،از كارهاى سدنگین و خسدتهكنندده بپرهیدزد؛ نده
اینکه تنبلى و تنپرورى كند؛ بلکه با مدیریت و برنامهریزى صحیح ،ایدن قبیدل
كارها را زودتر انجام دهد یا به روز دیگرى موكول كند نشاو جسمانى ،باعد
مىشود كه زن سایر مقدمات را نیز فراهم كند
 .2بهداشت و نظافت

یکى از عوامل مهم جلب توجه ،تمیدزى اسدت دنددانهاى تمیدز ،ناخنهداى
مرتب ،موى شانهكرده و مباس و بدن تمیز را مىتوان از مهمترین مقدمات رابطه
جنسى موف به شمار آورد در شرع مقدس ،دستورهاى فراوانى وارد شده كه زن
و مرد را به طور یکسان به نظافت ،مثل :زدودن موهاى زاید بدن 1،گرفتن موهاى
بینى 2،مرتبكردن و نظافت موى سر و ریش 1،گرفتن ناخن 2،استنشاق (شستن
ّ .1
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،2ص  00۷و 0۱۵؛ محمد بدن اشدع  ،جعفریزات ،ص 2۳؛
حسین نورى ،مستدرک الوسائل ،ج  ،0ص ۷1۵
 . 2كلینى ،الکافی ،ج  ،6ص ۷۴۴
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بینى) 3،مضمضه (شستن دهان) 4و مسواکكردن 5سفارش مىكنند
درباره مو از رسول خدا 9روایت شده استَ « :م ِن َات ََّذ َش ْعر ًا َف ّْل ُی ْا ِس ْن ِو َالینَتَا ُ َأ ْو
لِی َُ َز ُه 6،هركس مو مىگذارد ،خوب به آن رسیدگى كند یا آن را بچیند »

طب روایتى كه مرحوم كلینى 7و شیخ صدوق 8آوردهاند ،رسول خددا 9بده

مردان سفارش مىكرد ناخنهاى خود را كوتاه كنندد؛ ومدى بده زندان مىفرمدود:
ناخنهاى خود را رها كنند تا بلند شود؛ زیرا این كار ،براى زنان زیباتر است
 .3لباس

مقدمه دیگرى كه رابطه جنسى صحیح را به دنبال دارد ،مباس زیباست به همین
دمیل ،در روایات بر آن تأكید فراوان شده اسدت رسدول خددا 9در مقدام بیدان

ّب بِ َأ ْطیا ِ
ّب طِیبِ َهاا َو َت ّْلا َب َس
وظایف زن در روابط زناشویى مىفرمایددَ « :ع َّلی َهاا َأّنْ َت َطیا َ
ِ
اِبا َو َت َزی َن بِ َأ ْل َس ِن ِزیّنَنَتِ َها؛ 9بر زن الزم است كه خوشبوترین عطرش را بزندد،
َأ ْل َس َن ثی ِ َ

بهترین مباسش را بپوشد و بهترین زیورش را به خود بندد »
رند و مدل مباس ،از عدواملى اسدت كده توجده جدنس مخدامف را جلدب
مىكند
 . 1همان ،ص ۷۴۵
 . 2عبدامله بن جعفر حمیرى ،قرب األسناد ،ص 2۷؛ شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیزه ،ج ،0
ص 0۱0
ّ
 . 3محمد بن اشع  ،جعفریات ،ص 06؛ ابن شعبه حرانى ،تحف العقول ،ص 010
 4همان
 . 5كلینى ،الکافی ،ج  ،۱ص 22
 . 6همان ،ج  ،6ص ۷۴۵
 7همان ،ص ۷۳2
 8شیخ صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،0ص 02۴
 9كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
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 .4زیور

مقدمه دیگر براى جلب نظر جنس مخامف ،زیورآالت است موازم زینتى ،براى
زن چنان مهم است كه حتى در حال نماز به داشتن آن توصیه شده است رسول

نی مع َط َاوا ٍ
ِ
۷
9
ِ َفاإِّنْ َْ ْ یِا ُدْ ّنَ
ااءک َال ی َصا ّّل َ ُ َ
خدا به امیر مؤمنان مىفرمایدُ « :م ْار ن َس َ

الّن ِ
ی ومرهن َف ّْلی َغیّنَ َأک َف ُهن بِ ْ ِ
ِ
ِ ِ
َاء َو َال ی ُدَ ْعّن ََها ِم ّْث َل َأک ّ
ف ّالر َجااَ؛
َ
الس ِ َ ُ ْ ُ َ
َف ّْلی ْعق ُدْ ّنَ فی َأ ْعّنَاق ِه َن َو َل ّْو بِ َ
ْ

1

به زنانت فرمان ده بدون زیور نماز نخوانند و اگدر چیدزى نداشدتند ،دسدتكدم
تکهاى چرم به گردن خود بیاویزند و فرمانشان ده كه كدف دستانشدان را بدا حندا
تغییر دهند و رها نکنند تا شبیه مردان شوند »

امام باقر ۷مىفرمایدَ « :ال یّنْ َب ِغی لِ ّْل َم ْر َأ ِة َأّنْ ُت َع ّط َل َن ْف َس َها َو َل ّْو ُت َع ّّل ُّق فِی ُعّن ُِق َها قِ َاوا َْ ًة َو َال

اب و َلّو َتَ سا َها مسا ًا بِ ْ ِ
یّنْب ِغی َأّنْ تَ ُدَ ع ی ُدَ ها ِمن ْ ِ
الّن َِاء َوإِّنْ کان َْت ُم ِسّنَ ًة؛ 2سدزاوار نیسدت
َ َ َ
َ
اْل َّض ِ َ ْ ْ َ ُ َ ْ

كه زن ،حتى اگر پیر باشد ،خود را بىزیدور بگدذارد؛ هرچندد بدا آویخدتن یدک
گردن بند و سزاوار نیست دستش را بدون خضاب بگذارد؛ هرچندد بدا مامیددن
كمى حنا »

یاّو ُز لِ ّْل َم ْار َأ ِة َأّنْ ُت َع ّط َ
اّق فِای ُعّن ُِق َهاا
اّو َأّنْ ُت َع ّّل َ
ال َن ْف َس َ
اها َو َل ْ
امام باقر ۷مىفرمایدَ « :ال ُ

َخیطا ًا؛ 3براى زن سزاوار نیست كه خود را بىزیور بگذارد؛ حتى اگر بدا آویخدتن
یک نخ به گردن باشد »

ً
براى خودآرایى الزم نیست حتما زیورآالت گرانقیمت در اختیار زن باشد؛

بلکه زنان خوشسلیقه مىتوانند با امکاناتى اندک نیز خود را بیارایند
 1حسین نورى ،مسزتدرک الوسزائل ،ج  ،۱ص 2۱1؛ كلیندى ،الکزافی ،ج  ،۵ص ۵6۳؛ متقدى
هندى ،كنز العمال ،ج  ،۴ص ۵۵1
 2كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۳
 3حسین نورى ،مستدرک الوسائل ،ج  ،0ص ۱۳۷
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 .5بوی خوش

مقدمه دیگر ،بوى خوش است كه در روایات به فراواندى سدفارش شدده اسدت
رسول خدا 9مىفرمایدَ « :ع َّلی َهاا َأّنْ َت َطیا َّب بِ َأ ْطیا ِّب طِیبِ َهاا؛ 1بدر زن الزم اسدت كده
خوشبوترین عطرش را بزند » امیر مؤمنان ۷مىفرمایدد« :لِ َنَت َطیا ِ
ّب ا ْلاا َم ْر َأ ُة ا ُْ ْساّلِ َم ُة
لِز َْو ِج َها؛ 2زن مسلمان باید خود را براى شوهرش خوشبو كند »
بوى خوش ،در جلب توجه جنس مخدامف تدأثیر بسدیارى دارد بده همدین
دمیل ،در روایات سفارش فراوان شده كه زنان در خارج از محیط خانه ،از عطدر
ت لِغَا ِ
ی ز َْو ِج َهاا َْ ْ ُت ْق َب ْ
ال ِمّن َْهاا
استفاده نکنند امام صادق ۷مىفرمایدَ « :أی ََم ْام َر َأ ٍة َت َطی َب ْ
َص َواة َلنَتَف َت ْغنَت َِس َل ِم ْن طِیبِ َها کغ ُْسّلِ َها ِم ْن َجّنَا َبنَتِ َها؛ 3هر زنى كه بدراى غیرشدوهرش عطدر
بزند ،نمازش پذیرفته نیست؛ تا آنکه به جهت آن عطدر ،غسدلى همانندد غسدل
جنابت بهجا آورد »
 .6آرایش

منظور از آرایش ،موادى است كه انسانها بدراى تغییدر رندد بده پوسدت خدود
مىمامند روشن است كه موازم آرایش ،در زمانهاى مختلف متفداوت اسدت و
در هر دوره ،باید از موازم آرایش رایج استفاده كرد؛ عالوه بر روایاتى كه مامیددن
حنا به دست و ناخن را توصیه مىكنند و ما پیش از این ،برخى را نقل كردیم
طب روایتى از امیر مؤمنان ،۷رسول خدا 9به یکى از همسرانش فرمدود:
«چرا رومیدهمویى؛ نه رند سرمهاى بر چشم و نه خضابى بر دستان دارى » 4از
این سخن معلوم مىشود كه زن نباید در محیط خانه دسدت و صدورت خدود را
1
2
3
4

كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
شیخ صدوق ،الخصال ،ص 260؛ ابن شعبه حرانى ،تحف العقول ،ص 000
كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴؛ شیخ صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،۱ص ۷۷1
ابن ابىامحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،00ص ۱6
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بدون هی آرایشى بگذارد
الّن ِ
ُارل َأ َظافِیهاا بی َّضااء و َلاّو َأّنْ َتَ ساا َها بِ ْ ِ
یاّو ُز َأّنْ ت ِ
َااء
َْ َ
َ َ ْ
ََ َ
امام باقر ۷مىفرمایدَ « :ال ُ
َم ْساا ًا؛ 1سزاوار نیست ناخنهاى زن ،سفید دیده شود؛ هرچند با مامیددن كمدى
حنا باشد »
زنان مسلمان باید توجه داشته باشند كه آرایش ،مخاوص محیط زناشدویى
است آرایش در خارج از خانه ،یکى از ناهنجارىهایى است كده در دورههداى
اخیر به جوامع اسالمى چند انداخته است و ناهنجدارتر اینکده زندان ،تنهدا در
خارج از محیط زناشویى آرایش مىكنند از رسول خدا 9روایت اسدتََّ « :نَاف
َأّنْ َت َنَت َزی َن لِ َغ ِی ز َْو ِج َها َفإِّنْ َف َع َّل ْت کاّنَ َلق ًا َع ََل اَّللَِ َع َز َو َج َل َأّنْ َْی ِر َق َها بِالّنَار؛ 2رسول خدا نهى
كرد از اینکه زن براى غیرشوهرش خود را بیاراید و فرمود :هر زنى چنین كند ،بر
خداست كه او را به وسیله آتش بسوزاند »
 .7محیط مناسب

یکى از مقدمات رابطه جنسى موف  ،محیط آماده است قرآن كدریم بدراى زن و
مرد ،سه وقت خلوت قرار داده است كه باید كودكان و فرزندان آن را شناخته ،از
ورود به محیط خلوت وامدین خوددارى كنند
ِ
قرآن كریم مىفرماید« :یا َأیا ا َل ِّذین آمّنُّوا لِیسنَت َْأ َِ ْنکم ا َل ِ
اّذی َن َم َّلکا ْ َ
ْ
ْ
َ َ
َ
ت أی ََم ُنکا ْم َوا َلاّذی َن َْ ْ

اِ ِمن َقب ِل ص َوا ِة ا ْل َفَ ِر و ِلنی ت ََّضعّوّنَ ثِیابکم ِمن ال َظ ِهی ِة و ِمن بع ِ
ال ُّلم ِمّنْکم َث َوا َ مر ٍ
ا ُد
ْ َ َ
َ َ ْ َْ
َ ْ ْ
ُ
ْ ْ َ
ََ
ْ
ی ْب ُّلغُّوا ُْ َ
اء َث َوا ُ عّور ٍ
ص َوا ِة ا ْل ِع َش ِ
اِ َلک ْم َلی َس َع َّلیک ْم َو َال َع َّلی ِه ْم ُجّنَاح َب ْع ُدَ ُه َن َط َّوا ُفّوّنَ َع َّلیک ْم َب ْع ُّضاک ْم
َ
ََْ
3
ِ
ِ
ِ
َع ََل َب ْع ٍ ک َّذلک ی َب ُنی اَّللَُ َلک ْم ْالیاِ َواَّللَُ َعّلیم َلکیم؛

ً
اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،قطعا باید غالمهدا و كنیزهایتدان و كسدانى از

 1شیخ صدوق ،الخصال ،ص ۵۴۴
 2شیخ صدوق ،األمالی ،ص ۵01
 3نور ،آیه ۵۴
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شما كه به ّ
سن بلو نرسیدهاند ،سه بار در شبانه روز از شما كسب اجدازه كنندد:
پیش از نماز صبح و نیمروز كه جامههاى خود را بیرون مىآورید و پس از نمداز
شامگاهان این سه ،هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نده بدر آندان ،گنداهى
نیست كه غیر از این [سه هنگام] ،گرد یکددیگر بچرخیدد [و بدا هدم معاشدرت
نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شدما بیدان مدىكندد و خداوندد،
داناى سنجیدهكار است »

ال ُّلم َف ّْلیسنَت َْأ َِنُّوا کَم اسانَت َْأ ََّنَ ا َل ِ
ِ
اّذی َن
َ ْ
قرآن در ادامه مىفرمایدَ « :وإِ ََا َب َّلغَ ْاْلَ ْط َف ُاَ مّنْک ْم ُْ َ ْ
ِمن َقبّلِ ِهم؛ 1و چون كودكان شما به ّ
سن بلو رسیدند ،باید از شدما كسدب اجدازه
ْ ْ ْ

كنند؛ همانگونهكه آنانكه پیش از ایشان بودند ،كسب اجازه كردند »
مطاب این آیه ،زن و مرد در هر شبانه روز ،سه بار مىتوانندد خلدوت كنندد
این سه نوبت عبارت است از:

 1پیش از نماز صبحِ « :من َقب ِل ص ِ
واة ا ْل َف َْ ِر»؛
ْ ْ َ

نی
 2نیمروز ،هنگامى كه مباسهاى معمومى خود را بیرون مىآوریددَ « :ولا َ
ت ََّض ُعّوّنَ ثِیا َبک ْم ِم َن ال َظه َی ِة»؛
واة ا ْل ِع ِ
 3پس از نماز عشا« :و ِمن بع ِ ُد ص ِ
شاء»
َ ْ َْ َ

واره «عورات» جمع «عورة» ،به چیزى اطالق مىشود كه باید پنهان بماندد
و دیگران نباید بر آن اطالع و آگاهى داشته باشند 2و آشدکار شددن آن ،موجدب
3
شرم است
از آیه فوق فهمیده مىشود:
 1محل خواب وامدین باید جدا و دور از چشم فرزندان باشد این امر ،یک
 1نور ،آیه ۵۳
 2سید محمدحسین طباطبایى ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،0۵ص 06
 3سید علىاكبر قرشى ،قاموس قرآن ،ج  ،۵ص 6۴
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ضرورت است؛ زیرا كودكان نباید روابط جنسى وامدین را ببینند
 2زوجین باید در طول شبانهروز ،اوقاتى را بدراى هدم اختاداص دهندد و
كودكان در این زمانها نباید بدون اجازه وامدین ،خلوت آنها را بر هم زنند دمیل
این دستور ،آن است كه شرم و حیا از حضدور فرزنددان ،مدانع از نزدیدکشددن
زوجین به یکدیگر و برقرارى تعامالت جنسى و عاطفى خواهد شد
 3تعبیر «ت ََّض ُعّوّنَ ثِیا َبک ْم» مىفهماند كه باید نوع پوشش زوجین در خلدوت و
در صحن عمومى خانه ،متفاوت باشد
مرحله دوم :پاسخگویی به نیاز شوهر

زن باید بداند كه اگر نیاز جنسى همسرش را تأمین نکند ،به طور ناخودآگاه ،بده
دنبال پاسخگوى دیگر مىگردد حتى اگر فر كنیم حدود شرعى و قیود عرفى
او را از بهدستآوردن چنین جایگزینى محروم كند ،دستكم در محدیط ذهندى
خود ،فضایى دمچسب و مطلوب براى خود مىسازد ذهنگرایى جنسى ،نقطده
آغاز انحرافهاى بزرگتر است به همین دمیل ،تأمین نیاز جنسى طرف مقابل،
از وظایف مشترک زوجین است صرف نظر از مباح گوناگونى كه درباره ایدن
موضوع از نظرگاههاى مختلف مطرح مىشود ،به نقدل پدارهاى از سدفارشهاى
معاومان :در این زمینه مىپردازیم طب روایات ،زن بدراى پاسدخگویى بده
ف
نیاز جنسى شوهر ،سه وظیفه بر عهده دارد :اجابت ،عرضه و مشاركت فعال
 .1اجابت

منظور از «اجابت» ،آن است كه به درخواست شوهر پاسدخ مثبدت داده شدود
طب روایات ،زن با هی عذرى نمىتواند به شوهر خود در باب مسائل جنسدى
پاسخ منفى دهد به گزارش امام صادق ،۷زنى از رسول خدا 9پرسدید :حد
شوهر بر زن چیستم فرمودَ « :أّنْ ُ ِتی َب ُ إِ َىل َل َاجنَتِ ِ َوإِّنْ کان َْت َع ََل َقنَت ٍَّب؛ 1نیاز شوهرش
 1كلینى ،الکافی ،ج  ،۵ص ۵1۴
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را پاسخ مثبدت دهدد؛ هرچندد سدوار بدر مركدب باشدد » برخدى بدانوان بدراى
شانهخامىكردن از وظیفه همسرى ،بهانههایى بهظاهر معنوى مىتراشند رسدول
خدا 9به منظور خط بطالنكشیدن بر این قبیل بهانهها ،به زنان مىفرمایدَ « :ال
ُت َط ّّو ْل َن َص َوا َتک َن لِنَت َْماّنَ ْع َن َأز َْو َاجکان؛ 1نمازتدان را طدول ندهیدد كده شدوهرانتان را از
مباشرت بازدارید » همچنین به زنان فرمود :بىرخات شوهر ،روزه مسدتحبى
نگیرید؛ 2مبادا موجب بىتوجهى به خواسته او شود
امام صادق ۷مىفرماید« :زنى براى كدارى خددمت رسدول خددا 9آمدد
حضرت به او فرمود :نکند از «همین حاالگویان» باشى عر كرد :منظدور از
«همین حاالگویان» چیستم فرمود :زنى كده شدوهرش بده او نیداز دارد ،وى را
صدا مىزند و او پیوسته مىگوید« :همین حداال» تدا آنکده شدوهرش را خدواب
درمىرباید این زن ،پیوسته مورد معنت فرشتگان اسدت تدا اینکده شدوهرش از
3
خواب بیدار شود »
َ .2عرضه

وظیفه دیگر زن ،آن است كه وقتى شوهرش تقاضایى ندارد ،خود زمینه تقاضاى
او را فراهم كند زمینه ،با عرضهكردن خویش فراهم مىشود
رسول خدا 9به زنان توصیه مىفرمایدَ « :ت ْع ِر َض َن ْف َس َها َع َّلی ِ ُغ ُدْ َو ًة َو َع ِشایة؛ 4زن
باید هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه كند » استفاده از مباس و آرایدش
ی
فریبا و نیز دمربایى در رفتار ،ماداق عرضه به شوهر اسدت رسدول خددا 9در
مقام آموزش زنان مىفرماید:
1
2
3
4

همان
همان
همان
همان
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« َال َیِ ُل ِالمر َأ ٍة َأّنْ َتّنَام لنَتَف َتع ِر َض َن ْفس َها ع ََل زَو ِج َها َ ْت َّلع ثِیاِباا وتَا ُدْ ُخ َل معا فِای َ ِلافِا ِ
َ َ ُ
َ ََ َ
َ َ ْ
ْ
َ َ
َْ
1
َف ُنَت ّْل ِز َق ِج ّْل ُدَ َها بِ َِ ّْل ِ ُد ِه َفإِ ََا َف َع َّل ْت ََلِک َف َق ُدْ َع َر َا ْت َن ْف َس َها ،براى زن جایز نیست بخوابد؛

مگر اینکه خود را به شوهرش عرضده كندد؛ یعندى مباسهدایش را درآورد ،زیدر
بستر او برود و تن خود را به تن او بچسباند وقتى این كار را انجام دهد ،خود را
عرضه كرده است »
 .3مشارکت فعال

زن موظف است همسر خود را از نظر جنسى به طور كامل اشدباع كندد و بدراى
این مقاود ،باید در رابطه جنسى مشاركت فعال داشته باشد فعامیدت جنسدى،
فعامیتى دوطرفه و تنها در صدورتى مدذتبخش اسدت كده هدر دو طدرف ،در آن
طدرف رابطده ،خدود را در اختیدار
شركت فعال داشته باشند اگر تنها یکى از دو
ی

طرف دیگر قرار دهد ،موجب رضایت هی یک از آنان نمىشود بنابراین ،بدراى

زن كافى نیست كه فقط خود را در اختیار شوهر قرار دهد؛ بلکده بایدد بده طدور
فعال با او همکارى كند
مشاركت در رابطه جنسى ،در سه مرحله صورت مىگیرد:
نخست ،فراهمكردن مراحل مقدماتى كه پیش از این نام بردیم
دوم ،گفتن سخنان فریبا و عاشقانه امام صادق ۷مىفرمایدد :در صدورتى

اار
كه زن و شوهر با هم تواف دارند ،سه چیز براى زن ضرورى اسدتَ ...« :وإِ ْظ َه ُ
ا ْل ِع ْش ِّق َل بِ ْ ِ
اْل َوا َب ِة َو َْاَلیئ َِة َْال َسّن َِة ََلا فِای َعیّنِا ؛[ 2یکدى اینکده] بدا آراسدتگى كامدل و
ُ

فریبایى ،به شوهرش اظهار عش كند »
سوم ،فعامیت در عمل جنسى امام باقر ۷مىفرمایدَ « :خی الّنّس ِ
اء َم ِن ا َلنَتِی إِ ََا
ُ َ
 1طبرسى ،مکارم األخالق ،ص 2۱۴
 2ابن شعبه حرانى ،تحف العقول ،ص ۱2۱
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الیااء وإِ ََا َلبِس ِ
ت مع زَو ِج َها َفََ َّلع ِ
ات َم َعا ُ َْالیااء؛
ات الا ُدّ ْر َع َلبِ َس ْ
ت ال ُدّ ْر َع َخ َّل َع ْ
ت َم َع ُ َْ َ َ
َ
َْ َخ َّل ْ َ َ ْ
َ
بهترین زنان ،زنى است كه چون با شوهرش خلوت و جامه از تدن بیدرون كندد،
مبداس
همراه با آن ،حیا را كنار بگذارد و چون دوباره جامه بر تن كند ،همراه آن،
ی
حیا را هم بپوشد »
از این حدی شریف استفاده مىشود كه در ارتباو بدا شدوهر ،شدرم و حیدا
جایى ندارد حیا در چنین جایگاهى ،شاید ماداق حیداى احمقانده باشدد كده
اء ِ
اء ا ْل َع ْق ِ
رسول خدا 9از آن نام برده استَْ « :
ال
اء ُ ْ
ْح ٍّقَ .ف َایا ُ
اء َع ْق ٍل َو َلی ُ
اّن َلی ُ
اء َلی َ
الی ُ
ُه َّو ا ْل ِع ّْل ُم َو َلی ُاء ا ْلا ُا ْم ِّق ُه َّو ا ْلا ََ ْه ُل؛2حیا ،بدر دو ندوع اسدت :حیداى عقدل و حیداى
حماقت حیاى عقل ،علم و دانایى است و حیاى حماقت ،جهل و نادانى »
حیا ،در فرهند اسالمى ،عبارت از صفتى است كه انسان را از انجدام كدار
ناشایست یا ترک وظیفه باز مىدارد بنابراین ،اگر دانستن چیدزى بدراى یکدى از
شوون زندگى ضرورى باشدد ،سدخنگفدتن دربداره آن بدا حیدا منافداتى نددارد؛
همچنین ،اگر كارى وظیفه انسان باشد ،انجام آن بىحیدایى شدمرده نمىشدود؛
چون ماداق كار قبدیح یدا تدرک وظیفده نیسدت بده همدین جهدت ،پیشدوایان
معاوم :بهفراونى و بهصراحت درباره رابطده جنسدى همسدران سدخن گفتده،
اصحاب خود را در این زمینه راهنمایى كردهاند چیزى كده مدا را از انجدام ایدن
وظایف باز مىدارد ،حیا نیست؛ بلکه نوعى خجلت است كه از ندادانى و سدوء
تربیت ناشى مىشود؛ ومى به غلط نام «حیا» بر آن مىنهیم

1

 1شیخ طوسى ،تهذیب األحکام ،ج  ،۴ص ۱۳۳؛ ّ
حر عاملى ،وسائل الشیعه ،ج  ،21ص ۱2
 2كلینى ،الکافی ،ج  ،2ص 016

ّ
مادر ،تجلیگاه صفات الهی

ّ
مادر ،تجلیگاه صفات الهی
فضهخاتمینیا


اشاره

مادرشدن براى زن ،همانند غنچهدادن براى گل و میوهدادن براى درخت اسدت؛
نمادى است از خلقت و قدرت الیزال امهى؛ جلوهاى است از جلوههاى امهى و
ّ
تجلى روشنى است از صفات پاک خداوندى ازاینرو ،مدادربودن ،از قداسدت
برخوردار است و شایسته تکریم مادر ،یعنى جلوهگاه صدبر و حلدم ،پناهگداه و
مأمن ،معلم ایثار و گذشت و مظهدر شدفقت و رحمدت در فرهندد اسدالمى،
مادربودن ،با صفاتى مثبت همراه است؛ درحامىكه در فرهند و فلسفه غربدى،
بهخاوص مکتب فمینیسم ،در تالش هستند اقتضائات طبیعى زن را زیر سؤال
ببرند و بکوشند خود را به دنیاى مردانه وارد نمایند آنان مىپندارندد كده دنیداى
موجود زنان ،ساخته و پرداخته مردان است و این مدردان بودندد كده اقتضدائاتى
چون :جنسیت ،مادرشدن یا مربىبودن را بر عهده زنان نهادند!
در این نوشتار ،بر آنیم با تکیه بر آیات و روایات اسدالمى ،بده و یژگدىهدا و
نقشهاى مادرى كه بارقهاى است از صفات امهى ،بپردازیم تا جایگاه و منزمت
زن در نظام خلقت امهى روشنتر شود
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گرامیداشت مادر از نگاه دین

خداوند در قرآن در موارد متعددى ،از مادر نام برده؛ نظیر حضرت عیسى ۷كه
پس از تومد ،به اذن خداوند از جمله سخنانى كه بر زبان جارى ساخت ،محبت
به مادر خویش بودَ « :و َب ًرا بِّوالِ ُدَ تی َو َْ ْ ْی َع ّْلّنی َج َباار ًا َش ِاقیا؛ 1و مدرا نسدبت بده مدادرم
نیکوكار قرار داده و ّ
جبار و شقى قرار نداده است »
ن ن
همچنین خداوند با وارههایى نظیر :ام ،ا ّم موسى و امهدات ،دربداره مدادران
آیاتى را نازل كرده است این نوع تکریمها ،منحادر بده آیدات امهدى نبدوده ،در
احادی اسالمى نیز دیده مىشود از ایدن منظدر ،مهمتدرین بزرگداشدتى كده از
سوى خداوند در باب مادران شده ،روایت مشهور پیامبر اكرم 9استَ « :ا ْلاا ََّنَ ُة
ات أ ْقاا ُدَ ا ِم ْاْل َم َهاااِ؛ 2بهشددت ،زیددر پدداى مددادران اسددت » ایددن گرامیداشددت،
َ ْتا َ
ازآنروست كه خطمشى و كیفیت رفتار مادر ،در تربیت فرزندد و بهشتىشددن
او ،نقش تعیینكنندهاى دارد و بدون رضایت مادر ،نمىتوان بده بهشدت دسدت
یافت
در روایت دیگرى از پیامبر اكرم ،9در مورد تکریم مدادر آمدده اسدت« :إِ ََا
کّن َْت فِی َص َوا ِة ال َنَت َط ُّو ِع َفإِّنْ َْ َعاک َوالِ ُدُ ک َف َاوا َت ْق َط ْع َهاا َوإِّنْ َْ َعنَتْاک َوالِا ُدَ ُتک َفا ْق َط ْع َهاا؛ 3اگدر
مشغول نماز مستحبى هستى و پدرت تو را خواند ،نماز را قطع نکن امدا اگدر
مادرت تو را خواند ،نماز را قطع نما » از این جهت ،نیکدى بده مدادر ،برتدر از
احسان نسبت به پدر است و ّ
سر ترجیح آن در تحمل رنجهداى فدراوان توسدط
مادر است؛ چنانكه گرامیداشت خامه (خواهر مادر) ،در نبود و فقدان مادر ،به
منزمه تکریم مادر تلقى شده است  4سیره پیدامبر اكدرم 9در مواجهده بدا مدادر
1
2
3
4

مریم ،آیه ۱2
اسماعیل معزى مالیرى ،جامع أحادیث الشیعة فی أحکام الشریعه ،ج  ،20ص  ۷2۴د ۷2۳
همان ،ج  ،26ص ۴۳1
عبدامله جوادى آملى ،زن در آیینه جمال و جالل ،ص ۱۷۱

ّ
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خویش در زمان حیات و پس از فوت ایشان و نیز رفتار ایشان با دایههایشان ،از
جمله نمونههاى عامى بزرگداشت مقام مادر توسط پیامبر است كه نشداندهنده،
منزمت واال و قداست ویژه مادر است
قابلیت زادوولد

خداوند ،جهان و هرچه را در آن است ،براى بشر خل كرد و تمام مخلوقدات را
به وجود مادر واالمقامى چون فاطمه ۳منتهى نمود .خداوند فقط ر خققط
حضرت آرم ۷و حضرت حوا ،۳مشطر ت مسطتق د راهطت و ط

امکدان

تکثیر نسل بشر را در وجود جنس مطیف زن نهاد تا با تحمدل مشدقت ندهماهده

اِنسااّنَ بِّوالِ ُدَ یا ِ
َ
بتواند انسانى را خل كند و مفتخر به مقب مدادر شدودَ « :و َو َصایّنَا ْ ِ َ
إِ ْل َسانًا َْح َّل ْنَت ُ ُأ ُم ُ ک ْر ًها َو َو َا َع ْنَت ُ ک ْر ًها َو َ ْْح ُّل ُ َوفِ َصا ُل ُ َث َوا ُثّوّنَ َش ْه ًرا َلنَتَف إِ ََا َب َّلغَ َأ ُشا ُدَ ُه؛ 1انسدان

را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كردیم مادرش با تحمل رنج ،به
او باردار شد و با تحمل رنج ،او را به دنیدا آورد و باربرداشدتن و از شدیرگرفتن او
ی
سى ماه است؛ تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد »
شاید همین جلوه امهى است كه خداوند عالوه بر بزرگداشت منزمت پددر و
مادر ،به طور ویژه ،مقام مادر را مورد تجلیدل قدرار مدىدهدد در بسدیارى از از
آیات ،نام پدر و مادر در كنار یکددیگر آمدده؛ ومدى ندام مدادر در آیده  15سدوره
احقاف ،به طور اختااصى ذكر شده و زحمات و مشدقات او را در فرزنددآورى
یادآورى مىكند و در ذكر فرایند شکلگیرى تا والدت فرزند ،هی نامى از پددر
به میان نمىآورد؛ قرآن كریم ،تنها یک جا سخن از پدر مدىآورد و آن هدم بیدان
وظیفه پدر نسبت به مادر است:2

 1احقاف ،آیه 0۵
 2عبدامله جوادى آملى ،زن در آیینه جمال و جالل ،ص  0۴۴د 0۴1
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ّوْ َل ِر ْز ُق ُهن وکِسّو ُِتن بِا ْلامعر ِ
ِ
وف؛ 1خوراک و پوشاک مدادران ،بده
« َو َع ََل ا ْلا َم ّْو ُل ُ
َ َ ْ َ ُ َ َ ُْ
طور شایسته بر عهده پدر فرزند است » شاید به همدین دمیدل باشدد كده امدام
زینامعابدین ۷در رساله حقوق خود ،اومین ح را در نظام خانوادگى در مسوله
صله رحم ،به مادر مىدهد:
ّوق ر ِْحِک کّثِیة منَت ِص َّلة بِ َق ُدْ ِر ات َص ِ
اَ الر ِل ِم فِی ا ْل َق َرا َب ِة َف َأ ْو َج ُب َ ع َّلیک َلاّق ُأماک ُثام
َ ُ
« َو ُل ُق ُ َ
َلّق َأبِیک ُثم َلّق ُو ْل ِ ُدک ُثم َلّق َأ ِخیک ُثم ْاْلَ ْق َر ُب َف ْاْلَ ْق َر ُب؛ 2و حقوق خو یشانت ،بسیار
است و مربوو به اندازه نزدیکى پیوند خو یشاوندى است واجبترین آنها ،ح
مادر توست ،سپس ح پدرت و آنگاه ح فرزندت و بعد ،ح برادرت و پدس
از آن ،بهترتیب ح هر كه نزدیک و نزدیکتر است » آرى ،فرزند در رحم مادر
شکل مىگیرد و به انسانى كامل تبدیل مىشود و از مادر تغذیه مىكند تا به بلو
ن
برسد خداوند تمام این مراحل را به «ا ّم» (مادر) نسبت مىدهد

مربیبودن

مربى ،در زندگى افراد تأثیر چشمگیرى دارد و از آنجایى كه نوزاد از مادر به دنیا

مىآید و تعامل بیشترى با او دارد ،مادر را مىتوان مربى همیشگى او ،از گهواره
تا گور در نظر گرفت ذهن كودک و رفتارهاى او ،در ارتباو با محیط اطراف و
تماس با دیگران رشد مىكند مهمترین بخش زندگى مادر و فرزند را مىتوان
وظایف پرورشى مادر و مباح مربوو به تربیت فرزند دانست خداوند در گام
نخست براى تربیت كودک ،هم به محاظ جسمى و هم به محاظ عاطفى ،نوعى
دمبستگى میان فرزند و مادر پدید مىآورد كه این امر ،در مورد پدر چنین نیست
 1بقره ،آیه 2۱۱
 2ر
۷
سجاد ) ،ص 01

ک :على بن حسین ،۷رساله حقوق (منشور متعامى حقوق در اسدالم :رسدامه حقدوق امدام
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شیر مادر ،بهترین غذا

پرورش كودک توسط مادر ،از زمان حضور فرزند در رحدم مدادر اسدت كده بدا
تغذیه فرزند از خون مادر شروع مىشود آنگاه خداوند بهتدرین تغذیده ،یعندى
شیر را پس از تومد ،از طری مادر به فرزند مىرساند تا دوسامگى از آن بنوشد و
رشد یابد آیات ،روایات و یافتههاى علمى ،بدر اومویدت تغذیده بدا شدیر مدادر
دالمت دارند؛ از جمله قرآن كریم مىفرماید:

کاام َّل ِ ِ
نی ِ
«وا ْلّوالِ ُ ِ
اّو َل ِ
ان َأرا َْ َأّنْ یانَتِ َم َالرااا َع َة؛ 1و مدادران
نی َ ْ
ان َل ْ
 ُداِ ی ْرا ْع َن َأ ْوال َْ ُه َ
َ
[باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند [این حکم] براى كسى است كه
بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل كند » و در آیه دیگر مىخدوانیمَ « :و َو َصایّنَا
ِْ
اِ ْنساّنَ بِّوالِ ُدَ ی ِ إِ ْلسان ًا َ َْح َّل ْنَت ُ ُأ ُم ُ ک ُْره ًا َو َو َا َع ْنَت ُ ک ُْره ًا َو َ ْْح ُّل ُ َوفِصا ُل ُ َثوا ُثّوّنَ َش ْاهر ًا؛ 2و انسدان

را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كردیم مادرش با تحمل رنج ،به
او باردار شد و با تحمل رنج ،او را به دنیا آورد و باربرداشتن و از شدیرگرفتن او،
ی
سى ماه است»

ِ ِ
خداوند در سورهاى دیگر خداوند مىفرمایدَ « :و َو َصیّنَا ْ ِ
ْح َّلنَتْا ُ ُأ ُما ُ
نساّنَ بِ َّوال ُدَ ی َ َ
اِ َ
َو ْهّنًا َع ََل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُ فِی َع َام ِنی َأ ِّن ْاشک ْر لِی َولِ َّوالِ ُدَ یک إِ َلی ا ْلاا َم ِص ُی؛ 3و انسدان را دربداره

پدر و مادرش سفارش كردیم مادرش به او باردار شد ،سستى بر روى سستى ،و
از شیر بازگرفتنش ،در دو سال است [آرى ،به او سفارش كردیم] كده شدکرگزار
من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه] به سوى من است »
از این آیات مىتوان استفاده كرد كه اگر به غیر از شدیر مدادر ،بدراى كدودک
غذاى دیگرى اومویت داشت ،خداوند به آن در قرآن اشاره مىكدرد و البتط انط
 1بقره ،آیه 2۱۱
 2احقاف ،آیه 0۵
 3مقمان ،آیه 0۷
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مط قب ،بر ا تفرره از وانرتی ت بر اولون و ا جح ه ر مرر تأت د رارندد،
ِ
ّلصب ّی َل َبن َخی ِمن َل َب ِن ُا ّم ِ ؛ 1هدی
تأیید مىگردد؛ نظیر روایت رسول اكرمَ « :9لی َس ل َ
شیرى براى نوزاد ،بهتر از شیر مادر نیست »
بر اساس یافتههاى علمى نیز شیر مادر ،بهترین تغذیه براى فرزند بده شدمار
مىرود  2این امر ،تا جایى مقبومیت و شهرت جهانى یافتده اسدت كده سدازمان
بهداشت جهانى ،یک هفته را به نام «هفته جهانى تغذیه با شدیر مدادر» معرفدى
كرده و بهشدت در تالش است كه میزان تغذیه با شیر مادر را افزایش دهد
توجه به سالمت جسمانی

ّاومین چیزى كه ذهن مادران را در دوره پیش از باردارى ،هنگام باردارى و پس از
آن ،به خود معطوف مىسازد ،سالمت جسمانى فرزند است این دغدغه ،حتى
پس از تومد فرزند نیز كاهش نمىیابد و بیشتر مدادران ،همدواره در سداعتهاى
مختلفى از شبانهروز ،با كوچکترین تغییدر در وضدعیت جسدمانى كدودک ،بده
وضدعیت جسدمانى ،منفدى باشدد،
بررسى علل آن مىپردازند حال ،اگر تغییر
ی
یعنى اگر فرزند در معر بیمارى یا آسیب باشد ،مادر تالش مىكند بالفاصله
ً
اقداماتى را براى مقابله با آن در نظر بگیرد؛ مثال در مواردى سعى مىكند هر چه
سریعتر او را نزد پزشک ببرد و از راهکارهایى كه دكتر تجویز مىكندد ،اسدتفاده
ً
نماید در این مواقع ،مادران آگاه معموال تأخیر را جایز نمىدانند و حتىاالمکان
از خوددرمانى اجتناب مىكنند؛ زیرا نگران عواقب سوء آن هستند خداوندد در
دین مبین خود ،به سالمت جسمانى و پاكیزگى و طهارت جسدم ،توصدیههداى
بسیارى نموده است بنابراین ،یکى از وظایفى كه مادران بایدد در آن بدهدرسدتى
 1محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،011ص ۱2۱
 2ر ک :رضا برادران و كاظم غفارپورسخا ،مجلۀ بیمارىهاى كودكدان ایدران ،سدال  ،0۱۴0دوره
 ،0۱مقامه «تازههاى قدرت دفاعى شیر مادر»
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ایفاى نقش كنند ،تأمین سدالمت جسدمانى فرزندد اسدت كده از پدیش از تومدد
كودک ،این وظیفه خطیر آغاز مىشود؛ زیرا سالمت جسمانى ،تأثیر چشمگیرى
بر سالمت روحى و روانى فرد دارد
اهتمام به سالمت روحی و روانی

از سوى دیگر ،تربیت اخالقى و روحانى انسانها ،منوو به نقش مادر است در
حقیقت ،خداوند عالوه بر نیاز جسمانى كودک به مادر ،نوعى وابستگى عاطفى
نیز میان این دو ایجاد كرده كه در جلوههاى مختلفى بروز مىیابدد كده از آن بده
عنوان «دمبستگى» یاد مىشود؛ حتى امروزه در مباحد علمدى ،دربداره مقومده
دمبستگى كه هدیهاى امهى میان مادر و فرزند است ،مبداحثى متعدددى مطدرح
شده و محققان بر این باورند كه شکلنگرفتن دمبستگى ،سبب مىشود كدودک
1
آسیبهاى جدى جسمى و روحى را متحمل گردد
بنابراین ،خداوند امکدان تربیدت صدحیح فرزندد توسدط مدادر را بدا ایجداد
دمبستگى میان این دو فراهم مىكند و از آن پس ،هنر مادر است كه با توجده بده
میزان ایمان ،دانش و تجربههاى خود ،كودک را تربیت كند
خداوند در قرآن از مادران نمونهاى سخن به میان مدىآورد كده تربیدت آنهدا
مورد قبول پرودگار قرار گرفته؛ از جمله حضدرت مدریم ۳مدریم مقددس،۳
تربیتشده پدر نیست؛ بلکه تربیتیافتده مدادر اسدت؛ زیدرا مدادرش وى را بده
ِ
ِ
الشای َط ِ
ان َ
اّن
خداوند هدیه داد و خدا هدیه او را پذیرفتِ « :وإِ ّنی ُأعی ُّذ َها بِک َو َُ ّرینَت ََهاا م َ
الر ِجی ِم * َف َنَت َق َب َّل َها رِبا بِ َق ُب ٍ
اّوَ َل َس ٍ
ان َو َأن َبنَت ََهاا َن َباتًاا َل َساّنًا؛ 2او و فرزنددانش را از شدیطان
ََُ
َ
راندهشده به تو پناه مىدهم پس پروردگارش وى (مریم) را با حسن قبول پدذیرا
 1ر ک :نارامله عرفانى ،مجلۀ علمى دانشگاه علوم پزشکى كردستان ،ش ،0۵مقامه «دمبسدتگى
مادر د شیرخوار»
 2نساء ،آیه  ۱6و ۱۴
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شد و او را نیکو بار آورد »
مادر حضرت مریم ۳فرزندش را در پناه خداوندد قدرار داد تطر ر طتم
وحی و وانی ترمل برهد و از گزند آ بهری ه طرن ر امرن بمرند.
از آنجا كه خداوند فقط اعمال پرهیزكداران را مدىپدذیرد 1،مدىتدوان نتیجده
گرفت كه مادر حضرت مریم ۳در شمار اهل تقوا بوده است آرى« ،مریم بده
مقام قرب امهى رسید و خود از پرهیزكاران شد و همواره خداوند از روزى خاص
خود (مائده) رزق وى مىكرد و خداوندد از رحدم وى عیسدى را پدیدد آورد و او
2
مادر پیغمبر شد »
بریگم یوند ،در مورد اهمیت نقش آموزشى مادر در جامعه جملده زیبدایى
دارد« :اگر شما به یک مرد آموزش دهید[ ،در بهتدرین حامدت ]،تنها به یک مرد
3
آموزش دادهﺍید؛ ﺍما ﺍگر به یک زن آموزش دهید ،به یک نسل آموزش دادهﺍید »
پروین اعتاامى در اشاره به منزمت و نقش مادر مىسراید:
گر فالطن و سدقراو ،بودهاندد بدزرگ

ن
بددزرگ بددوده پرسددتار خ دردى ایشددان

4

مادر آگاه و موف  ،مادرى است كه همزمدان بدا تغذیده جسدمانى مناسدب،
غذاى معنوى ساممى را براى روح و روان خود و فرزندش مهیا مىسازد تا بتواند
روحى پاک و شایسته را در مخلوق خویش بدمد بدیهى است كه بىتوجهى به
این مهم ،خاصه در این زمان كه عار فنداورى ارتباطدات و اطالعدات اسدت،
صدمات جبرانناپذیرى را براى خانواده به همراه خواهد داشت
َ ََ َ ُ َ
ـن مال ُم َت َ
الل ُه م َ
قـین؛ بهدرسدتىكه خداوندد[ ،عمدل] پرهیزكداران را
 1مائده ،آیه ِ « :2۴إنما يتقبل
ِ
مىپذیرد »
 2عبدامله جوادى آملى ،زن در آیینه جمال و جالل ،ص  0۷0د  0۷۱و  060د 062
3. Dear Rob: Lying Fully Clothed: Exposing the Naked Truth about Men,
p109.
 4ر ک :پایگاه اینترنتى گنجور ،دیوان پروین اعتاامى ،نشانى:
http://ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh10
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جلوه رأفت و رحمت

ّ
مادر بودن ،یعنى كسى كه شایسته تجلى رأفت و رحمت امهدى در بدین بنددگان
است از جانب مادر است كه خداوند ایثار و گذشت را بدین بنددگان گسدترش
ً
مىدهد از آنجا كه روابط اجتمداعى ،صدرفا بدر اسداس قدانون قدوام نمىیابدد،
خداوند بندگان خویش را به صدله رحدم و برقدرارى ارتباوهداى عداطفى میدان
دوستان و خویشان امر كرده است تا آرامش و صفاى ضمیر آنها تأمین شود
جامعه ،محاول و برایند خانواده است و تنها با ایجاد رأفدت بدین اعضداى
خانواده است كه میان آنان رأفت و رحمت گسترش مىیابد مهمترین عاملى كه
ّ
میان افراد خانواده رأفت ،گذشت و ایثار را زنده مىكند ،تجلدى روح مدادر در
عّلی الّنسا ِء؛ 1مدردان ،سرپرسدت
خانواده است؛ زیرا پدر به استناد «الرجاَ قّوامّوّنَ َ
زناناند» ،عهدهدار كارهاى ادارى و اجرایى خانواده است و اساس خانواده كه
بر مهر و وفا و پیوند پىریزى شده ،به عهدده مدادر اسدت؛ چدون مدادر ،مبددأ
پیدایش و پرورش فرزندانى است كه هر یک به دیگرى وابستهاند؛ ازاینروست
كه مکتب اسالم ،حفظ پیوند خانوادگى و فرامدوشنکردن آن را ،از واجبهداى
مهم به شمار مىآرود
در همین راستا ،قرآن كریم در سدوره بقدره و رعدد 2بده وجدوب صدله رحدم

امر كرده و از ترکكنندگان آن ،بدا تعدابیر مختلفدى نظیدر «مفسدد فدىاألر »
و «خاسرون» یاد كرده و براى آنها عذابى دردناک در نظدر گرفتده اسدت آنكده
نتواند در محیط كوچک خانواده ،چندین ارتبداو و صدفا و صدمیمیتى را تجربده
و تمرین كند ،نمىتواند آن را در محیط بزرگ جامعه اجرا كندد بده قدول اسدتاد
شهریار:
 1نساء ،آیه ۱۷
 2بقره ،آیه 2۴؛ رعد ،آیه 2۵
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اغلب كسان كه پرده حددرمت دریدهاند
1
در كودكدى محبت مددددادر ندیدهاند
بدون وجود رحمت و شفقت مادرانه ،ایثدار و تعداون و گذشدت در جامعده
شکل نخواهد گرفت و آموزش ایثار و رحمت ،فقط از سدوى وجدود سرشدار از
2
محبت مادر امکانپذیر است
ی
جلوه آمرزش الهی

خداوند براى عرضه رحمت خود بر بندگان ،راههاى متفداوتى را در نظدر گرفتده
است كه هرگاه بنده به یکى از آنها متوسل شود ،خداوند گناهان او را بخشدیده،
درهاى رحمت خویش را بر او باز خواهد نمود چهارده معادوم ،:ماههدایى
همچددون :رجددب ،شددعبان و رمضددان ،مکانهددایى ماننددد :مسددجدامحرام و
مسجدامنبى ،نیز زمانهایى مثل شبهاى جمعه و میلةامقدر ،از جمله این راهها
مىباشند بر اساس روایت ،وامدین ،بهخاوص مادر ،یکى از راههاى رحمدت
امهى است
امام سجاد ۷فرمود :مردى خدمت رسول خدا 9رسید و عر كرد :هی
كار زشتى نمانده كه انجام ندداده باشدم ،آیدا مىتدوانم توبده كدنمم فرمدود :آیدا
هی یک از پدر و مادرت زنده هستندم گفت :بله ،پدرم حضرت فرمود :برو به
او نیکى كن [تا آمرزیده شوى] وقتى راه افتاد ،پیامبر فرمود :كاش مادرش زنده
3
بود [یعنى اگر وى زنده بود و به او نیکى مىكرد ،زودتر آمرزیده مىشد]
در حدیثى دیگر ،در مورد رحیمبودن مادر از پیدامبر اكدرم 9روایدت شدده
 1ر ک :پایگاه اینترنتى گنجور ،دیوان استاد شهریار:
www.ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh10
 2ر ک :عبدامله جوادى آملى ،زن در آیینه جمال و جالل ،ص  ۱۳د ۷2
 3محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ص ۴2

ّ
مادر ،تجلیگاه صفات الهی
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ِ
رسّوَ اَّللِ ِ
ِ
َ
وْ َ َ
اْلْبن
أرلام ِمان
َلاک قااَ :های
أِس ُع إجاب ً ن قیل یا
ُ
استَْ « :عّو ُة الّوال ُدة َ
و َْعّو ُة َالر ِل ِم ال تَس ُق ُ ؛ 1دعاى مادر ،زودتر اجابت مىشود از ایشان سوال شد كه

براى چهم فرمود :او ،رحیمتر از پددر اسدت و دعداى رحدیم ،نمىافتدد (بددون
اجابت نخواهد ماند) »
از سویى دیگر ،نفرین وامددین مدىتواندد یکدى از مجدارى عدذاب امهدى و
محرومیت از رحمت خداوند باشد در روایاتى از حضرت محمد 9آمده« :از
نفرین پدر بترسید و دور باشید كه باالى ابر [بر آسدمان] بلندد شدود و خداوندد
بلندمرتبه [به فرشتگان] فرماید :آن را به سوى من بلند كنید تا استجابت كدنم و
2
از نفرین مادر بترسید كه ،از شمشیر تیزتر است »
ملجأ و پناهگاه

در ادعیه مختلف ،از خداوند به عنوان «ملجأ» یا پناهگاه یاد شده اسدت مدادر
كه بارقهاى از صفات امهى است نیز همواره مدأمن و پناهگداه فرزنددان خدویش
است؛ گاه بهنگاهى ،غم از دل فرزندان خود مىبرد و گاه بهمبخندى و یا سخنى،
خستگىهاى زمانه و دمتنگىهاى فرزندان را مىزداید چه خوب سدروده شداعر
افغان:
دانستهام كنون
اى مادر عزیز
ن
در بحر بیکرانه و پرموج زندگى
3
تو ناخداى قای بشکسته منى
 1مالمحسن فیض كاشانى ،محجة البیضاء ،ج  ،۱ص ۷۱۵؛ ر ک :پایگاه اینترنتى راسخون:
rasekhoon.net/article/print-102761.aspx
 2مسعود بن عیسى ورام ،مجموعه ورام :آداب و اخالق در اسالم ،ج  ،0ص 02
 3پرتو نادرى ،گفتوگو با مجله «میرمن» به مناسبت روز مادر ،برگرفته از پایگاه اینترنتى:
www.h-obaidi.com/afghanasamai-obaidi.com-ausgabe13/partaw-naderimadar.htm
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جمعبندی

زن در مکتب اسالم ،جایگاهى واال در دسدتگاه خلقدت دارد كده بدارزترین آن،
جلوهاى از ّ
سنت امهى است كه پرورش انسان كامل و تربیدت نسدلى خددایى و
موف مىباشد ازاینروست كده خداوندد و خلفداى راسدتین وى ،یعندى پیدامبر
اكرم 9و ائمه معاومان ،:همواره بشر را به تکریم ویژه مادر امر مىنمایندد
زن در مکتب اسدالم ،بدرخالف رویکردهداى غربدى ،منقطدع از جهدان فدر
نمىشود در مکاتب غربى ،بر اسداس رویکردهداى اومانیسدتى ،فلسدفه خلد
انسان را فقط به منظور بهرهمندى از مذت بیشتر مدىدانندد ازایدنرو ،در تدالش
هسددتند بددا ارائدده نظری دهها و فلسددفههاى مددادى و ابدداحىگراندده ،زن را از نظددام
مردساالرانه رها سازند و او را به شادى بیشتر در این جهان برسانند آنان تمامى
اقتضائات طبیعى روحانى و جسمانى زن را به مسائل مادى و مذایذ دنیوى تنزل
مىدهند تدا در پرتدو آن ،بتوانندد زن را بده شدادى و سدعادت دنیدوى برسدانند؛
درحامىكه این كار ،غفلت از ذات و طبیعت زن است و ثمرهاى جز مشکالت و
ماائب اخالقى و روحى و روانى براى وى نداشته و نخواهد داشت

رقابتهای ناسالم زنان

رقابتهای ناسالم زنان
سیدهمریمطباطباییندوشن 

اشاره

ف
«رقابت» اگر با مبناى اخالقى در ابعاد مثبدت و معندوى رخ دهدد ،سدوقدهنده
ساز سدقوو آدمدى از قلده
آدمى به سوى كمال است؛ اما «رقابت ناسامم» زمینه ی
بلند انسانیت مىشود رقابت ناسامم ،اگرچه ممکن است در میدان مدردان نیدز
اوانددى ایددن پدیددده ،بدده دالیددل روانشددناختى و
وجددود داشددته باشددد ،امددا فر ی
جامعهشناختى ،در بین زنان مشهودتر است در این نوشتار« ،رقابدت ناسدامم»
با تعبیر عامیانه «چشموهمچشمى» برابر دانسته شده ،ریشدهها و علدل ،جلدوه،
آثار و راهکارهاى مقابله با آن ،با بهرهگیرى از منابع روایى بررسى مىشود
اهمیت و مفهومشناسی

میزان بروز ناهنجارىهاى اجتماعى در دو گروه زنان و مردان متفاوت اسدت؛ از
جمله پدیده «رقابت ناسامم» ،در «زنان» بیشتر است؛ چنانكه بعضى دیگدر از
ناهنجارىهاى اجتماعى ،مانند اعتیاد ،بیش از زنان ،دامنگیر مردان مىشود
ریشه «رقابت ناسامم» یا «چشموهمچشمى» را باید در انگیزه انسدان بدراى
بهدستآوردن مادیات و ظدواهر زنددگى جسدتوجدو كدرد ایدن پدیدده كده بدا
بدرانگیختن حددس «حسددادت» همدراه اسددت ،مىتوانددد زمینهسدداز بسددیارى از
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آسیبها باشد؛ درحامىكه «رقابت سامم» با زمینه «غبطه» بر دیگران ،در امدور
معنوى و علمى رخ مىدهد و مایه پیشرفت و كمال آدمى را میسر مىسازد قرآن
كریم مىفرمایددَ « :فاسا َنَتبِ ُقّوا ا ْلااََ ی ِ
اِ؛ 1در كارهداى نیدک ،از یکددیگر سدبقت
ْ
بگیرید »
چشموهمچشمى ،در فرهند« ،2رقابت در تجمل» معنا شده اسدت امبتده
نگرانى درباره این پدیده ،به «رقابدت در تجمدالت» خالصده نمىشدود؛ بلکده
پاى طیف وسیعى از
پیامدهاى پیدا و پنهان
ی
رقابت ناسامم ،تا آنجاست كه جاى ی
ناهنجارىهاى فردى ،خانوادگى و اجتماعى را مىتوان در آن دید زنان ،كدانون
عاطفه در خانواده و تربیتكننده نسلها هستند و شیوع چشدموهدمچشدمى یدا
سطحىنگرى در بانوان ،یعنى كژكاركردى در نقش همسرى آندان؛ درحدامىكده
باید با مدیریت و دمسوزى ،آرامشبخش مدرد و تربیتكنندده فرزنددان باشدند
كژكاركردى در نقش همسرى ،روابدط زناشدویى را دچدار اخدتالل مىكندد و از
سوى دیگر ،وجود این ناهنجارى فکرى و رفتارى در گروه زنان ،به دمیدل نقدش
پرورشى و تربیتى مادران ،قابلیت سرایت به فرزندان را دارد و چندى نمىگدذرد
كه مردان و زنان تربیتشده توسط ایدن زندان ،و بده عبدارتى فرهندد حداكم بدر
جامعه ،گرفتار این ناهنجارى و آسیبهاى آن مىشود
وجود دو واره «چشم» در عبارت «چشموهمچشمى» نشان مىدهد بانوانى
كه به عارضه رقابت ناسامم دچارند ،بهشدت تحت تأثیر قوۀ بینایى قرار دارندد و
ً
دیدههایشان ،معیار قضاوت درباره دیگران است كه اصطالحا گفته مىشود ایدن
زنان« ،عقلشان ،به چشمشان است» و این ،یعنى «سطحىنگریستن»
همچنین ،كسانى كه بده ایدن عارضده دچارندد ،ارزش خدود را در «چشدم»
 0بقره ،آیه 0۷۴
 2ر ک :حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،حرف «چ»
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دیگران مىبینندد و خدود را در نگداه دیگدران تعریدف مىكنندد مدالک نیازهدا،
خواستهها و آرزوهاى این زنان ،داشتههاى دیگدران اسدت؛ چندانكده بده جداى
ً
«تفکر» و«تحقی » ،صرفا به «تقلید» از دیگران مىپردازند
گروه «تعم كننده» و «تقلیدكننده» اشاره
قرآن كریم در داستان قارون ،به دو ی
مىكند كه با دیدن زینتهاى قارون ،دو برداشت متفاوت داشدتندَ « :فََ َار َج َعاَل

ِ
قاَ ا َلّذین یری ُدُ وّنَ الاْایا َة ال ُدُ نْیا یا َلی َ ِ
َق ّْو ِم ِ فی زیّنَنَتِ ِ َ
قاروّنُ إِ َن ُ َل ُ
اّذو َلا إ َعظای ٍم
َ
ت َلّنا م ّْث َل ما ُأوت َی ُ
ْ
َ ُ
ال صا ِ
ِ
ِ
اال ًا َوال ُی َّل َقاهااا إِالَ
* َوقا َ
ان َو َع ِما َ
ان َآما َ
اّواب اَّللَِ َخا ْای َا ْ
ام َثا ُ
ااَ ا َلا َ
ام َو ْی َّل ُکا ْ
اّذین ُأو ُتااّوا ا ْلع ّْلا َ

الصابِ ُروّنَ ؛ 1روزى [قارون] با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد آنها كده
َ
خواهان زندگى دنیا بودند ،گفتند :اى كاش همانندد آنچده بده قدارون داده شدده
است ،ما نیز داشتیم! بهراستى كه او بهره عظیمى دارد؛ ومدى كسدانى كده علدم و
دانش به آنها داده شده بود ،گفتند :واى بر شما! ثدواب امهدى بدراى كسدانى كده
ایمان آوردهاند و عمل صامح انجام مىدهند ،بهتر است؛ اما جز صدابران ،آن را
دریافت نمىكنند »

گرچدده عقلددت ،سددوى بدداال مددى فپ درد

مددر تقلیدددت بدده فپسددتى مددى فچ درد

2

ریشهها و علل چشموهمچشمی

دالیل این مسوله را مىتوان در موارد زیر برشمرد:
 .1علل اجتماعی و فرهنگی

متأسفانه ،در جامعه امروزى ارزشهدا تغییدر جهدت داده و اعتبدار داشدتههداى
مادى ،بیشتر از ارزشهاى معنوى تلقى مىشدود مدالک جواندان بدراى یدافتن
 ۱قاص ،آیه  ۴۳و ۴1
 2مثنوى معنوى
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همسر ،مانند گذشته نیست حتى خانوادهها در ارزیابى طرف مقابل ،در بررسى
«معیارهاى ظاهرى» جوانانشدان را همراهدى مىكنندد؛ بسدیارى از مالکهداى
مددادى و حاشددیهاى كدده كمتددرین تددأثیر را در موفقیددت ازدواج دارد ،جددایگزین
مالکهایى چون :تدین ،اصامت خانوادگى ،نجابت یا متاندت شدده اسدت كده
روزگارى باطن و معیار اصلى انتخابها بود
در كنار تأثیر قوى ابزارهاى تهاجم فرهنگدى كده اصدامتیدافتن «مدذتهاى
مادى» را تبلیغ نموده ،سعادتمندى را در داشتههاى مادى دنبال مىكنند ،غفلت
از ظرفیتهاى فرهند ایراندى د اسدالمى را نبایدد نادیدده گرفدت توصدیههدا و
دستورهاى اخالقى و معنوى نهج البالغزه و صزحیف سزجادیه ،اگدر بده قدانون
روشنگر زندگىها مبدل شود ،ررفبینى و عم نگدرى ،نگداه اصدلى زنددگىها
ً
مىشود و قطعا چنین جامعهاى در منجالب چشموهمچشمى كه تنهدا یکدى از
آثار ظاهربینى است ،اسیر نمىشود
فرهندد مدا خالصده
این گلهمندى ،تنها به مغفولماندن از پشتوانه مدذهبى
ی
نمىشود ادبیات ما ،یکى از ظرفیتهاى كمنظیر فرهنگى اسدت كده مىتواندد
باالترین و واالترین مضامین اخالقى ،ادبى و عرفانى را در افراد جامعده دروندى
كند یکى از این مضامین ،داشتن روحیه قناعت ،مناعت و پرهیدز از دنیداطلبى
است «در مکتبخانههاى ابتدایى كه ویژه كودكان بود ،پس از یادگرفتن امفبا و
«عم جزء» ،مثنوى نان و حلواى شیخ بهایى ،موش و گربه عبید زاكانى ،پندنامه
فریدامدین عطار ،گلستان و بوستان سعدى ،دیوان جودى ،دیوان حافظ ،حسدین
ن
كرد و تدریس مىشد » 1چنین آموزشهایى ،دانشمندان و اندیشمندان ایرانى
جدوان
را تربیت مىكرد؛ اما متأسفانه ،امروزه با تکیه بدر علدوم وارداتدى ،كمتدر
ی
تحایلكرده دانشدگاهى مدا ،یدک غدزل از حدافظ را بددون غلدط مىخواندد و
 ۵عیسى صدی  ،تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضر ،ص 00۴
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پندآموز ادبیات ما كمتر شنیده شده؛ این ،غفلت از ابزارهاى است
حکایتهاى
ی
كه بدون شک ،رساترین و اثرگذارترین ابزار ابال و تبلیغ خردمندى هستند
ی
غفلت از ظرفیتها ،یادآور حدیثى از امام صادق ۷است؛ كه به وامددین و
علت جایگزینى ارزشهداى خدودى را بدا ارزشهداى غربدى
مسووالن جامعه ،ی
باْروا َال ُداثِکُم بِا ْلاا ِ
ِ
 ُدیث َق ْب َل َاّنْ َی ْسبِ َقک ُْم اِ َلا ْی ِه ُم ا ْلاا ُم ْر ِج َئ ُة؛ 1احادید
َ
گوشزد مىكندْ ُ « :
ْ
اسالمى را به نوجوانان خود بیاموزید [و در این امر عجله كنید؛] پدیش از آنکده
مخامفان گمراه ،بر شما پیشى گیرند [و فرزندانتان را گمراه سازند] »
 .2عوامل تربیتی ،خانوادگی و فردی

برخى از این علل عبارتاند از:
ـمحرومیتهایدورانکودکی 


ضعف فرهنگى داشتهاند،
افرادى كه در دوران كودكى در كنار ضعف اقتاادى،
ی
در بزرگسددامى در صددورت دسددتیافتن بدده امکانددات مددامى ،بددا طبقددات بدداالى
اجتماعى در رقابت قرار مىگیرند تا خأل كودكى را سرپوش بگذارند
وهمچشمیازوالدینبهفرزندان 
ـسرایتچشم 


هاى زندگى خود ،مانند :تحایل ،رفتن به سدفر و
وامدینى كه براى توجیه برنامه ی
خرید مدوازم زنددگى ،اقددامات سدایر خانوادههدا را مدالک تادمیمگیرى قدرار
مىدهند ،انگیزه رقابت ناسامم را در فرزندانشان تقویت مىكنند
ـبیتوجهیوالدینبهمسائلتربیتی 


پدرى كه همیشه عدم حضور خود را در منزل بدا خریدد مدوازم و هددایا جبدران
مىكند ،میدل بده مادرفگرایدى را در فرزندد تقویدت مىكندد مدادرى كده در
 6كلینى ،الکافی ،ج  ،6ص ۷۴
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قبال یكوچکترین اشتباه و شکست فرزندش ،او را با سدایر همسداالن مقایسده و
ناخودآگاه فرزندش ،برترى دیگران را اثبات مىكند
سرزنش مىكند ،در ذهن
ی
ـاحساسحقارتوخودکمبینی 


افرادى كه از خودكمبینى رنج مىبرند ،خویشتن را از نظر ارزش ذاتى ،كمتدر از
دیگران ارزیابى مىكنند و براى جبران حقارت درونى ،بده تظداهر بیروندى روى
مىآورنددد ایددن افدراد ،چددون از درون خددود ،چیدزى بدراى آرامددش و مقبومیدت
نمىیابند ،آن را از بیرون طلب مىكنند و بىاختیار به هدر آنچده جنبده تأییدد در
جامعه پیدا مىكند ،عمل مىكنند
ابعاد چشموهمچشمی

اصلىترین ابعاد چشموهمچشمى در خانوادهها:
 .1ازدواج

در جامعه ما ،چشموهمچشمى در تمام مراحل ازدواج جوالن مىدهد؛ تا آنجدا
كه:
د چون یکى از اقوام ،سال تومد دختر خود را به هجدرى شمسدى محاسدبه و
سال هخامنشى سکه طدال تعیدین
مهریه تعیین كرده است ،خانوادهاى دیگر ،به ی

مىكند تا تعداد سکهها ،بیشتر شود!
ف
دد اقددالم غیرضددرورى در جهیزیدده عددروس ،بددیش از كاالهدداى ضددرورى و
ف
ن
كاربردى است و خانه نقلى عروس و داماد را به انبار وسایل ،شبیه كرده است
د توقعات بىرویه هر دو طرف از یکدیگر در :تهیه جهیزیه ،خرید مسدکن،
برگزارى مراسم عروسى و یا انتظار دریافت هدایاى ویژه در ایدام عقدد ،موجدب
شده دوران عقد كه زیباترین دوران زندگى یک زوج اسدت ،شدیرینى خدود را از
دست بدهد و بسیارى از جوانان ،از نیمه راه ،قیدد عروسدى را بزنندد مسدووالن
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آمار كشور ،از این واقعه به «سونامى طالق در دوران عقدد» یداد مىكنندد «در
شهرهاى بزرگ ،چهلدرصد طالقها در دوران عقد رخ مىدهد كده 27درصدد
آنها به دمیل برآوردهنشدن توقعات و انتظارهاى مادى است » 1ناگفتده پیداسدت
كه مادر یان زوجین و زنان اقوام ،تأثیر مهمى در ایجاد توقعات دارند
.2جراحی زیبایی

جراحى پالستیک در ایران ،یکى از ابعاد چشموهمچشمى و بسیار نپرطدرفدار
است؛ به طورى كه آمار این جراحىها در ایران ،هفت برابر كشور آمریکاست و

نوددرصد آن ،مربوو به عمل بینى است ازاینرو ،ایران را باید به عنوان پایتخت
عمل جراحى زیبدایى در جهدان قلمدداد كدرد! ایدن در حدامى اسدت كده «تنهدا
بیستدرصد از عملهدا ،جنبده درمدانى دارد و هشتاددرصدد افدراد ،تنهدا بدراى
زیبایى ،عمل بینى انجام مىدهند كه دهدرصد این آمار را آقایان ،و نوددرصدد را
خانمها شامل مىشوند » به نظر مىرسد كه در كنار پدیده چشدموهمچشدمى،
باید از پدیده دیگرى به نام «بینىوهمبینى» هم صحبت كرد!

2

.3پوشش و آرایش

نگرانكنندهترین جلوه رقابت ناسدامم زندان و دختدران ،در پوشدش و آرایدش در
محیطهاى بیرون از منزل است؛ چراكه این ،یک تقلید فرهنگى است و در تقلید
فرهنگى ،فرد هویت و هنجارهاى ارزشى خود را فراموش كرده ،بهراحتى تسلیم
هنجارهاى دیگران مىشود؛ دیگرانى كه دچار بىمباالتى فرهنگدى هسدتند و بده
 .1درگاه ملى آمارwww.amar.org.ir :
 ۴پایگاه اینترنتى سالمت نیوز ،به نقل از :دكتر محسن نراقى ،رئیس انجمن تحقیقات راینومدورى
ایرانwww.salamatnews.com:
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دمیل ضعف تربیتى و مدذهبى ،اجدازه حضدور در خیابدان بدا هدر ندوع پوشدش
وآرایشى را به خود مىدهند این چنین است كه پوشیدن چکمدههاى بلندد روى
ماداق صریح پوشدش و مبداس شدهرت اسدت ،بدهراحتدى از سدوى
شلوار كه
ی
ی
خانوادههدددا اجدددازه اسدددتفاده داده مىشدددود و در حقیقدددت ،پدیدددده نمدددد بدددا
چشموهمچشمى رواج مىیابد روزى مانتوها تند مىشود و ماه بعد آستینهدا
باال مىرود؛ اما نمدهاى جدید بدحجابى كه بهتازگى مشاهده مىشود ،پوششدى
است بسیار تند و بدننما كه از آن به جاى شلوار و با عنوان سداپورت اسدتفاده
مىشود
امام على ۷مىفرماید« :در آخر ّ
امزمان كه بدترین زمانهاست ،زنانى ظاهر
1
مىشوند كه در عین مباسپوشیدن ،مخت و عور هستند »
.4نوع پذیرایی در مهمانیها

روزگارى نه چندان دور ،در شبنشینىها با یک چاى ،یک نوع میدوه و تنقالتدى
در حد نخودچى كشمش ،از مهمان پذیرایى مىكردند در فمثدل زیبداى فارسدى
ی
داریم« :مهمان ،هركه باشد ،در خانه هرچه باشدد » بده دمیدل همدین سدادگى،
رفتوآمدها و صله رحم بیشتر بود؛ اما امروزه ،مهمانىها با حضور انواع میوهها
ف
كشیدن موجودىهاى یخچال شبیهتر شده است فرار
و تنقالت ،به مسابقه بهرخ
ی
از مسابقه تجمالت و هزینههاى آن ،رفدتوآمددهاى هدر روزه و هرهفتده را بده
سامى یکبار در عید نوروز كاهش داده است
.5سایر جلوههای چشموهمچشمی

تجمالتى منزل ،تعویض پىدرپدى گوشدى تلفدن همدراه ،سدفر بده
خرید موازم
ی
كشورهاى اروپایى به جاى سفر به اماكن مقدس ،تعیین رشته تحادیلى بددون
 ۳مطفامله صافى گلپایگانى ،منتخب األثر ،ص ۷2۴
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درنظرگرفتن اسدتعداد شخادى و اصدرار بدر شداغلبدودن ،از دیگدر جلوههداى
چشموهمچشمى در بین زنان است
پیامدها و آسیبهای چشموهمچشمی

 .1آسیبهای فردی

فددردى كدده ذهددنش انباشددته از دغدغ ده رقابددت ناسددامم بددا دیگ دران اسددت ،بددا
حسادتورزى ،مذت زنددگى و آرامدش را از خدود سدلب مىكندد ایدن افدراد،
همیشه خشنودى خود را در آینده و در رسیدن به آرزوها مىدانند؛ آرزوهایى كه
پایانى براى آن نیست؛ چون همیشه وضعیت بهتر وجدود دارد بده ایدن ترتیدب،
زمینه بیمارىهاى جسمى و روانى را در خود فراهم مىكنند حضدرت علدى۷
ِ
الس ِ
ا ُد ماا َاع ُدَ َلا ُ َ َبا ُد َا بِ
صاالبِ ِ َف َقنَت َّلا ُ ؛ 1آفدرین بدر حسدادت! چده
مىفرمایدَّ« :للِ َْ ُر َ َ
عدامتپیشه است! پیش از همه ،صاحب خود را مىكشد »
 .2آسیبهای خانوادگی
ـمقروضبودنخانواده 


گامبرداشتن در مسیر كسب مادیات با هدف جلوهكردن در نظر دیگران ،آرامدش
خانواده ،قربانى اقساو بانکى و پرداخت قر ها مىشود بسدیارى از وامهداى
یخچدال
بانکى با بهرههاى باال ،براى خرید وسایل گرفته مىشود؛ وسایلى نظیر
ی
تلویزیوندار ،ویترینهایى با ظروف قیمتى و یا گوشى تلفن همراه این امور ،نه
تنها آرامش افراد خانواده را بیشتر نمىكند ،بلکه دغدغه آسیبندیدن این وسایل
و پرداخت اقساو بلندمدتشان ،آسایش را از حریم خانه مىبرد
روزى حضرت على ۷از جلوى قاابى مىگذشت قااب از او خواسدت
 1ابن ابىامحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،0ص ۱06
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كه از گوشتهاى تازه ببرد حضرت فرمود :پومى همراه نددارم قاداب گفدت:
نسیه ببر ،بعد پومش را مىآورى حضرت در پاسخ فرمود :اگدر بده شدکم خدود
1
بدهکار باشم ،بهتر از آن است كه بدهکار شخص دیگر باشم
ـاختالفهایزناشویی 


شددن
در رقابت ناسامم با دیگران ،هماهنگى اقتاادى وجود ندارد و بدا مطدرح ی
پیاپى خواسدتهها توسدط زن ،مدرد احسداس ارزشدمندى را از دسدت مىدهدد؛
هنگددامى كدده احسدداس ارزشددمندى در مددرد خدشددهدار مىشددود ،خل وخددوى
ظدداهربینى و دنیدداطلبى بددر رفتددار و گفتددارش حدداكم مىشددود كدده پیامددد آن،
رختبستن صمیمیت در روابط همسدران و بداالرفتن اخدتالفهداى زناشدویى
است
ـاحتمالافزایشخیانتم ردبههمسر 

تمندى زنان ،كانون خانه را گرم نگه مىدارد؛ امدا زندانى كده
بشاشبودن و رضای
ی

دچار عارضه چشموهمچشمى هسدتند ،همیشده مدأیوس و ناخشدنودند مدرد و
فرزندان نیز همچون زن كه آرامش را در داشتههاى دیگران جستوجو مىكنند،
آرامش را در خارج از خانواده مىجویند این موضوع ،احتمال خیاندت مدرد بده
زن یا احتمال عش هاى خیابانى را در فرزندان افزایش مىدهد
 .3پیامدهای اجتماعی
ـافزایشآمارطالق 

آمار باالى زنان متقاضى طالق ،نشان مىدهد كده میدزان رضدایتمندى زندان از
زندگى زناشویى ،نسبت به گذشته كاهش یافته« :در تیرماه سال  ،93اعالم شده
 1جواد محدثى ،اخالق معاشرت ،ص 0۴۱

رقابتهای ناسالم زنان

497

است كه هفتاددرصد تقاضاهاى طالقها از سدوى زندان ،سدهدرصدد از طدرف
1
مردان و 21درصد توافقى بوده است »
بیتوجهیبهنیازمندانجامعه 


مقایسه شرایط زندگى خود با باالدستان ،باع مىشود «حرص» در آدمى زنده
شود فرد حریص ،به دمیل انبوه خواستههایش همیشه خود را نیازمند مىداندد و
هی گاه در خویشتن ،توان دستگیرى از نیازمندان را نمىبیند
ـسایرناهنجاریهایاجتماعی


دزدى و رشوهخوارى ،افزایش بیمارىهاى روانى و افسردگىها ،خشونتآمیزبودن روابدط
بین فردى ،اشاعه غیبت و بدگویى دیگران در خانوادهها ،رواج مادرفگرایى و وابسدتگى
اقتااد كشور به واردات غیرضرورى ،همگى ریشده در چشدموهمچشدمىها و دورى از
معنویت دارد
راهکارها

براى برونرفت از معضل چشموهمچشمى ،راه حلهاى ذیل پیشنهاد مىشود:
 .1تقویت روحیه قناعت و شکرگزاری

ِ
در روایت آمده است« :أولف اَّلل تعاىل إىل ْاوْ  :7و َا ُ ِ
وهم یط ُّل ُبّونَا ُ
عت الغّنف فی ال َقّنا َعة ُ
َ َ
َ
فی ک َّثر ِة ا ِاَ فوا یِ ُدُ و َن ُ ؛ 2خدداوند مدتعال بدده داود ۷وحدى كدرد :تدوانگرى را در

قناعددت نهددادهام؛ امددا مددردم آن را در فراوانددى مددال مددىجو ینددد ازایددنرو،
نمىیابندش »
 02پایگاه اینترنتدى ایسدنا ،بده نقدل از :رئدیس سدازمان ثبدت اسدناد و امدالک كشدور ،نشدانى:
www.isna.ir
 0۱محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،۴۴ص  ،۷۵۱ح 20
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حلقه مفقوده زندگىها در عار حاضر ،آرامش است و تنها انسان «قدانع»،
از آرامش بهرهمند است
 .2مقایسه خود با افراد فرودست در امور مادی

ِ
اّو
اّو َقک ُْم َف ُه َ
اّو َف ْ
رسول خدا 9مىفرماید« :ا ْن ُظ ُروا إِ َىل َم ْن َأ ْس َف َل مّنْک ُْم َو َال َتّنْ ُظ ُروا إِ َىل َم ْن ُه َ
َأ ْج ُدَ ُر َأّنْ َال َت ْز َْ ُروا نِ ْع َم َة اَّللَِ؛ 1در امور دنیا ،به پایینتر از خود نگاه كنید و به باالتر از

خود منگرید؛ در این صدورت ،نعمدتهداى خداوندد را كده از آن برخورداریدد
كوچک نخواهید شمرد »
مقایسه خود با كسانى كه امکانات مادى بیشترى دارند (مقایسه صدعودى)،
باع حسرت و حزن طوالنى مىشدود؛ امدا قیداس وضدع خدود بدا فرودسدتان
(مقایسه نزومى) ،باع بزرگنمایى نعمتهایى مىشود كه خداوند به مدا عطدا
كرده است افزایش رضایت از زندگى ،حاصل چنین مقایسهاى است
ُ
 .3توجه به آسیبهای دینی و اخروی حسادت

حسادت و چشموهمچشمى ،مایده آفدت دیدن ،ازبدینبرندده ایمدان ،خدروج از
والیددت و دوسددتى ح د  ،دشددمنى بددا تدددابیر خداونددد ،عدددم قبددومى طاعددت،
پذیرفتهنشدن توبه و شفاعت ،ازبینبرنده خوبىهدا و منشدأ بسدیارى از گناهدان
2
است
 .4مدیریت معاشرتها

در معاشرت با افدراد و خانوادههدا ،عدالوه بدر امدورى چدون تددین و اصدامت،
 1محمد بن حسن فتال نیشابورى ،روضة الواعظین ،ج  ،2ص۷۵۷
 2ر ک :كلینى ،الکافی ،ج  ،2ص ۱1۴؛ ّ
حر عاملى ،وسائل الشزیعه ،ج  ،0۵ص ۱66؛ حسدین
نددورى ،مسززتدرک الوسززائل ،ج  ،02ص 21؛ احمددد نراقددى ،مع دراج امسددعادة ،ذیددل بح د
«حسادت»
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همطبقهبودن و یکسانى اوضاع مامى باید در نظر گرفته شود؛ تا ایدن مسدوله بده
مقایسه صعودى منجر نشود امام باقر ۷خطاب به شخاى فرمدودَ « :ال ُتَاالِ ِ
س
1
ْاْلَغّْن ِ َی َاء َفإِّنَ ا ْل َع ْب ُدَ ُ َیالِ ُس ُه ْم َو ُه َّو َی َرى َأّنَ َّللَِ َع َّل ْی ِ نِ ْع َم ًة َف ََم َی ُقّو ُم َلنَتَف َی َرى َأّنْ َل ْی َس َّللَِ َع َّل ْی ِ نِ ْع َماة؛
با ثروتمندان همنشین نشوید؛ زیرا بنده با آنان همنشین مدىشدود ،درحدامىكده
معتقد است خدا به او نعمت داده و برنمىخیزد تا معتقد مىشود كه خددا هدی
نعمتى به او نداده است »
 .5مجهزشدن مردان به مهارتهای مهرورزی

ً
معموال كمبودهاى عاطفى به صورت رفتارهاى غیرطبیعى بروز مىكندد پدیدده

چشموهمچشمى میان برخى زنان ،نشانه وجود نوعى نیداز بدراى جلدب توجده
اطرافیان و مورد تأیید قرارگرفتن از سوى آنهاست ازاینرو ،مردان نباید از توجده
به قابلیتهاى ذاتى همسر خود غفلت ورزند
 .6افزایش عالقه به مطالعه

مطامعه ،باع وسدعت فکدر انسدان مىشدود آنچده مناسدبترین بسدتر بدراى
دنیاى ذهنى افدراد اسدت
چشموهمچشمى است ،كوتاهى فکر و كوچکبودن ی

زنان اهل مطامعه ،قدرت تجزیه و تحلیل بیشترى دارند و متن زندگى را قربدانى

پشت پرده تجملگرایى را بهدرستى مىبینند بدیهى
حواشى نمىكنند این زنان ،ی
است كه مطامعه كتب مدذهبى و ادبیدات كالسدیک فارسدى ،مىتواندد زندان را

ررفاندیش نموده ،آنها را در مقابل تهاجمات فرهنگى ،بیمه سازد
 .7توجه رسانهها به محتوا

اگر رسانههاى جمعى ،مفاهیم عمی تر و ارزشمندترى را مورد توجه قرار دهند،
 0شیخ صدوق ،األمالی ،ص ۱26
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مخاطبان نیز به همان اندازه مىكوشند به الیههاى درونىتر زندگى توجه كنندد؛
متأسددفانه ،امددروزه نمددایش وسددایل مددوكس و غیرضددرورى ،جددزء جداناپددذیر
سریالهاى تلویزیونى در كشور ما شده است
سخن پایانی

برجستهترین دمیل چشموهمچشمى ،فقر فرهنگى و عدم بلو منط اسدت كده
باع مىشود فرد به جاى صرف قابلیت خود در كارهداى مثبدت ،آن را صدرف
رقابت ناسامم با دیگران كند بر متومیان فرهنگدى ،از جملده مبلغدان اسدت كده
فرهند جامعه را به سوى منشأ اصلى ،یعندى سدبک زنددگى اسدالمى و ایراندى
سوق دهند تا شاهد تغییر سلیقه اجتماعى و ذایقه مردم به سوى فرهندد بیگانده
نباشیم

آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای

آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای
معصومه محمدی سیف 

اشاره

امروزه رسدانههاى ارتبداو جمعدى در گوندههاى مختلدف بدا یکددیگر بدر سدر
حاكمیت و ربودن وقت و سرمایه و توجده و تمدایالت مخاطبدان خدود رقابدت
مىكنند در این میان ،ماهواره به عنوان یکى از رسانهها و ابزارهاى اصلى انتقال
و گسترش ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى ،بیش از گذشته چهرۀ خود را در بدین
خانواده نمایان ساخته و استقبال فراوان مخاطبان از این رسانه ،باع شده طدى
سالهاى اخیر صدها شبکۀ تلو یز یونى تأسیس گشته و شبانهروزى برنامدههداى
گوناگونى را به نمایش گذارند بىشک پیشرفت رسانههاى ماهوارهاى بدىقیدد و
شرو ،پدیدهاى مطلوب نیست در تجربۀ كوتاه و چندین سدامه ،معلدوم شدد كده
برخى از پیامدهاى سوء این پدیده ،از حی فرهنگى بده شددت آسیبزاسدت
فرایند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر رسانههاى گروهى بدراى
پخش امواج در سطح گسترده ،شمشیرى دو مبه است كه مىتواند پدىآمددهاى
مثبت و منفى داشته باشد
در این جا به بیان برخى از آسیبهاى شبکههاى اجتمداعى مداهوارهاى كده
خانوادهها را با چامش مواجه سداخته اسدت پرداختده شدده و در پایدان بده ذكدر
راهکارها و پیشنهادهایى در این خاوص اشاره خواهد شد
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انواع برنامههای ماهواره و آسیبهای اجتماعی آن

مىتوان برنامههایى را كه از ماهواره پخش مىشود به دو دسته تقسیم كرد :ابتددا
برنامههایى كه اطالعاتى را از فرهندها و تمدنهاى گوناگون پخش مىكنند؛ از
قبیل اخبار ،گزارش ،فیلمهاى مستند ،اطالعات علمدى و مانندد آن و دیگدرى
برنامههاى مبتذل اخالقى ،مذهبى و سیاسى در قامب مااحبه ،فیلم و گزارش
مىتوان دستهى اول را از زاویۀى روابط میان فرهندها نگره ترر و دسته دوم را از
ً
زاو یهى تقابل میان فرهندها دید 1كده معمدوال برنامدههاى دسدتۀى دوم ،مدورد
اعترا كارشناسان خارجى نیز واقع شدهاند از اینرو ماهواره به خودى خدود
پدیدۀ شومى نیست ،اما از آن جایى كه بسدیارى از شدبکههاى مداهوارهاى ،بده
جاى دومت ،در اختیار بخش خاوصى است و غامب آنها براى جلب مشترى
بیشتر ،به تهیۀ برنامههاى تخریبدى و غیرانسدانى مبدادرت مدىورزندد ،تماشداى
ماهواره در جامعۀ اسالمى امرى نابهنجدار و مخدامف ارزشهداى دیندى تلقدى
مىگردد
بدیهى است كه شبکههاى ماهوارهاى ،مطامب جامب و موضوعات مفیددى
نیز مطرح مىكنند؛ مثل نحوۀ پیشگیرى یا مهار حوادث و بالیاى طبیعدى و ،
اما واقعیت این است كه در برنامههاى دستۀ نخست نیز اخبار و گزارش و حتدى
فیلمهاى آموزنده با امقاى اندیشههاى خداص سیاسدى ،اقتادادى ،اجتمداعى،
فرهنگى و شگردهاى گونداگون خبرپراكندى و سانسدور و بزرگنمدایى در مدوارد
دمخواه ،تجزیه و تحلیلهاى نادرست و تحمیل فرهند پوچ غربى همراه است
یکددى از روزنامددههاى كشددور عربسددتان بدده نددام «اممسددلمون» در سلسددله
گزارشهاى خود با عنوان «مهاجمان از پشت بامها مىآیند» پیامددهاى بسدیار
منفى این گونه برنامهها را از زبان متخااان مطرح كرده ،همچندین بدر امقداى
 1محمد سقازاده و حمزه كریمخانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص ۷2و ۷۱

آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای

419

فرهند غرب از طری ماهواره به سراسر نقاو جهان تأكید فراوانى دارد یکى از
مسلمانان هندى در نامهاى به روزنامهى اردو زبان ( )revolutionنوشته :امدروزه
ماهوارهها مشکل كسانى را كه به خاطر حفظ آبرو ،زندان و دختدران خدود را بده
سینما نمىبرند ،دو چندان كرده؛ چون فسدادى كده در سدینماها محبدوس بدود،
اینک داخل خانهها آمده است و ماهوارهها ،زنان برهنه و نیمده عریدان را كده در
آغوش مردان جاى گرفتهاند ،بده نمدایش مدىگذارندد و مدا بدا محدارم خدود در
خانههایمان به تماشاى آنها مىنشینیم مردم دنیا ،تحت پوشش هنر ،این گونده
هنرپیشهها را ارج مىنهند؛ اما آنها درواقع عزت و آبرو ندارند این برنامههداى
تلویزیونى ،مسلمانان را از مذهب و دین دور مىكند و مدذا ،قبدل از هدر كدارى
1
باید این شیطان را از خانه دور انداخت و كمى هم به فکر آخرت افتاد»
شددبکههاى مدداهوارهاى از ابزارهدداى گوندداگونى در زمیندده برنامددهسددازى
برخوردارند و مىتوانند مفاهیم را در قامبهاى متنوع و جذاب عرضه نمایند ،از
اینرو بهراحتى سبب جذب مخاطبان بسیارى شده و زندگى خانوادگى را تحت
تأثیر قرار دادهاند به همین جهت شبکههاى ماهواره از عوامل اثرگذار بر شیوه و
كیفیت زندگى خانوادگى در جوامع امروز تلقدى مىگردندد سدلطه رسدانههاى
امددروزى بدده حدددى اسددت كدده خاوصددىترین تجربددههاى انسددانى ،از جملدده
هیجانها و احساسات را برمىانگیزند و در جهت دمخواه خود هدایت مىكنند
بنابراین واكنشهاى رفتارى افراد را براساس اهداف و سیاستهاى خدود شدکل
2

مىدهند
درواقع ،هدف راهاندازى چنین شبکههایى ،تأثیرگذارى بر افکدار ،باورهدا و
 1مجله مجلس و پژوهش :شماره  ،00ص  2۴،به نقل از محمد سقازاده ،و حمزه كدریم خدانى،
هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷2-۷۷
 2ر ک :معاومه محمدى سیف ،شبکههای ماهوارهای و تغییر در كاركردهای خانواده ،ص۵۳
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رفتارهاى دینداران ،ترو یج فرهند و منش غربدى ،سکوالریسدم و زمیندهسدازى
براى پذیرش برترى و حاكمیت آنان بر جهان است؛ اگرچه كشورهاى غربى این
اهداف را در همۀ كشورها تعقیب مدىكنندد ،امدا بدر كشدورهاى مسدتقل داراى
پیشینۀ تمدنى شرقى و به و یژه بر كشورهاى مسلمان تمركز و یژهاى دارند
زیانها و پیامدهای منفی ماهواره

 .1بیخو یشتنشدگی مخاطبان

نظریهى «دهکده جهانى مارشال مک موهان» و امثال آن ،با صراحت سعى بدر
آن دارد كه زمینه را براى پذیرش فرهند غربى مساعد كرده و از حساسیتهایى
كه ممکن است در مقابل آن ابراز شود ،بکاهد بنابراین ،مخاطبدان در اثدر ایدن
حملهى فرهنگى و دینى ،بىخود شده و باورهایشان را نسبت به كارایى فرهندد
خویش از دست مىدهند و سپس ،به تددریج ،آمداده تمایدل و جدذب فرهندد
بیگانه ،مىشوند همهى اینهدا ،حاصدل برنامدههاى حسداب شددهى مداهواره
1
است
مخاطبان برنامههاى ماهوارهاى بىآنکه خود بخواهند ،بر اثر تماشاى برنامۀ
مورد عالقۀ خود درگیر و دچار تغییرات ذهندى شدده ،تماشداى مداهواره باعد
مىشود كه مخاطبان تحت تأثیر برنامههاى نابهنجار از خود بىخود شوند
آموین تافلر نویسنده و منتقد اجتماعى در این زمینه مىگو ید:
تکنومورى ماهوارهاى و دیگر رسانههاى جدید ،فرهندهداى ملدى را از هدم
مىپاشند و این ارتباو متقاطع ،به هر حال تهدیدى است براى هویت ملدى كده
2
حکومتها براى مقاصد شخاى خود ،سعى در حفظ و انتشار آن دارند
 1محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجزوم خزاموش (آسیبشناسدى نسدل جدوان) ،ص ۱۴
و۱6
جابهجایی در قدرت ،ج ،2ص6۵۱
 2تافلر ،آموین ،
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«طب نتایج به دست آمده از بیشدتر تحقیقدات ،ویژگدى اصدلى فدیلمهداى
ماهوارهای در برداشتن صحنههری خشون آم ز ا  .ر ان صطحن هر ،عمطل
مرری نر اقدامی از موجور زنده هد ر مطیزنطد تط منرطو از آن آزا وحطی ط
وانی ب خور و انتقرل آن بط مارببطرن ا ط  .فط قدهطری تر طنره ه نطرنی و
مرجراجونرن  ،از ان ر ت ققمدار میهوند .ر ب شتر ان ف قدهر ،بطیخونشطت
ً
هدگی مارببرن ر اثر مشاهده پدیدار مىشود مثال در یدک اكشدن ،در پدالن
اول تیراندازى و در پالنهاى بعد هلدادن و ایجاد مزاحمت ،تهدید بدا وسدایل
فلزى تیز مانند چاقو و خنجر ،مشت زدن ،پدرت كدردن از مکدان بلندد ،تهدیدد
مفظى ،انفجار و استفاده از ابدزارى مانندد دام و تلده اندداختن دیگدران مشداهده
مىشود بنابراین طبیعدى اسدت كده بدىخونشطت هطدگی مارببطرن ا هطرهد
1
بره د».
 .2اشاعۀ فساد و برهنگی

امروزه در عار ارتباطات ،جندها از جند رسانهاى آغاز مىشوند و با جندد
رسانهاى ادامه مىیابندد پیدروزى و شکسدت كشدورها در قامدب سیاسدتهاى
رسانهاى رقم مىخورد و این رسانهها هستند كه پیدروزى مدىآفرینندد ،مغلدوب
مىسازند و افکار عمومى را به هر سو كه مىخواهند هدایت مىكنندد  2سدلطۀ
غرب بر رسانهها و شدبکههداى مداهوارهاى ،موجدب گسدترش فسداد و افدزایش
اقدامات غیرقدانونى و خدالف اخدالق در وراى مرزهدا شدده ،گسدترش انتشدار
صحنههاى ضدارزشى با پخش فیلمهاى مستهجن و غیراخالقى و آگهدىهداى
ناشایست با ابزارهایى جدذاب چدون سدینما و مداهواره ندوعى تهداجم فرهندد
 1حمیدرضا اكبرى ،آسیبشناسی اجتماعی ،ص 06۷
بزیسزی
 2محمد محمدخانى ملکوه ،بررسی محتوای برنامههای شبکه تلویزیونی ماهوارهای بی 
فارسی ،ص02۵
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1

هامیوودى به شمار مدىآیدد كده در اثدر جهدانىسدازى تقو یدت خواهدد شدد
شبکههاى ماهوارهاى در قامب میان برنامهها و آگهىها ،مظداهر ضدداخالقى را
تبلیغ مىكنند و این رسانه ،همچون دیگر ابزار پیشرفت مىتواند بده آرمانهداى
تعامىبخش انسانها و جوامع ،خدمت یا خیانت كند در حال حاضر ،بیشترین
خیانت ماهواره در ایجاد و رواج فساد و فحشدا در میدان جواندان اسدت  2مقدام
ّ ّ
معظم رهبرى د مدظلهامعامى د در سخنانى مىفرمایند:
«یکى از راههاى تهاجم فرهنگى این بود كه سعى كنند جوانهاى مؤمن را از
پاىبندهاى متعابانه به ایمان د همان چیزى كه یک فرهندد را نگده مدىدارد د
منارف كنند؛ مانند همان كارى كه در قرنهاى گذشدته در انددمس (اسدپانیاى
فعلى) كردند جوانها را ریختند در عامم فساد ،شهوترانى و مىگسارى ایدن
3
كارها در حال حاضر دارد انجام مىگیرد»
همچنین در جاى دیگر مىفرمایند« :دشمن از راه اشداعهى فرهندد غلدط،
فساد و فحشا سعى مىكند جوانهاى ما را از دست ما بگیرد كارى كه از محاظ
فرهنگى دشمن مىكند نه تنهدا یدک تهداجم فرهنگدى ،بلکده بایدد گفدت یدک
شبیخون فرهنگى ،یک غارت فرهنگى و یک قتدل عدام فرهنگدى اسدت امدروز
4
دشمن دارد این كار را با ما مىكند»
به نمایش گذاشتن تااویر مستهجن ،ذهن مخاطبان را دچار اختالل كرده و
اعمال آنان را بدون آن كده خدود بخواهندد تحدت تدأثیر قدرار مدىدهدد نتدایج
تحقیقات نشان داده ،تااویر مستهجن اثرات منفى هرزگرایانهاى بر مخاطبان به
جاى مىگذارد و قد ت اندنش ا از آنرن گرفته ،احساسات و هیجانات كاذبى را
1
2
3
4

پاستر ،مارک ،عار دوم رسانهها ،ص026
محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷2
روزنامه جمهورى اسالمى0۱۴0/۵/22 ،
سخنان مقام معظم رهبرى در دیدار با فرماندهان نیروى مقاومت بسیج0۱۴0/۷/2۱ ،
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جانشین مىسازد ت ر نوع خود آسیب فراوانى به همراه دارد  1بدین منظدور بدا
استفاده از ابزار و شیوههاى گوناگون ،بهو یژه به ظاهر جذاب ماهوارهاى ،فرهند
بومى را تضعیف و فرهند خدویش را تدرویج مدىكنندد بددین ترتیدب ،مدردم
كشورهاى مورد تهاجم از فرهند خویش فاصله گرفته ،با آن بیگانده شدده و بده
2
فرهند بیگانه و استعمارى روى مىآورند
مىتوان ادعا كرد كه چنین برنامههایى در مواقدع بسدیار ،زمینهسداز مفاسدد
اخالقى و اجتماعى بوده ،بسیار مضر و خطرناک هستند
یک آسیبشناس اجتماعى دربارۀ آثار ماهواره بر جوانان مىگوید:
«با وجود این كه برنامه هاى مداهواره اى محتدواى علمدى و آموزندده نیدز
دارندد ،امدروزه بیشددتر تمایدل بدده دیددن برنامده هایى دارنددد كده آن هددا را در
برنامه هاى داخل كشور نمى یا بند كه زمینه ى انحراف و سدقوو اخالقدى در
این برنامه هر زنرر است تااویر مبتذل و مسدتهجن مداهواره در قامب هداى
مختلف و با راهکارهداى متفداوت بده مخاطبدان امقدا مى شدود » 3نمدایش
مى تواند در قامب برنامۀ ورزشى ،نمایشى ،فرهنگى ،فیلم ها و باشد بده
طور مثال در برنامه هاى ورزشى ،بیش از ورزش ،تکیه بر جنبه هاى نمرنشی
ا  ،ر م رن برنرم هری و زهی ب ترو ن ج الگوهری لبرس ،و رنل و زهی
و قص و آواز می پررازند .زنرن و زهکر ب بطو برهنط ر صطحن آشدکار
مى شوند یا در فیلم ها ،برهنگى زنان و شهوت گرایى مردان محدور قدرار داده
شده ،روابط زن و شوهر به مذت جنسى خالصده مى شدود ،نید ز بده تدرویج
 1حمیدرضا اكبرى ،آسیبشناسی اجتماعی ،ص 066
 2محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خزاموش (آسیبشناسدى نسدل جدوان) ،ص ۱۴و
۱۴
 3امهام صابرى ،دجال مدرن :نقش رسانههاى جمعدى در بده انحدرافكشداندن جواندان ،ص۴؛
محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷1
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فحشا و منکرات و زشت ترین نوع آن در قامب داستان هاى جذاب و بر تمک
1
توج هرنی وانهنر رن پرراخت میهور.
 .3ترو یج فرهنگ و سبک زندگی غربی

رسانههاى دنیاى امروز نقش بسزایى در پیشبرد برنامههاى مختلف دومتها دارندد و
استفادۀ بهینه و بههنگام از توان آنها مىتواند میزان كدارایى دومتمدردان را در اجدراى
سیاستهایشان افزایش دهد در اغلدب رسدانههاى غربدى تدالش معندادارى بدراى
جهتدهى هدفمند به برنامهها صورت مدىگیدرد درواقدع رسدانهها مدىكوشدند بدا
استفاده از ابزار و تکنیکهاى پرهیز از بیدان واقعیدت ،افکدار عمدومى را بده گوندهاى
2

شکل دهند كه تأثیر مورد نظر را بر ذهن مخاطب بر جاى بگذارد
باید توجه داشت كه وقتى سخن از ماهواره به میدان مدىآیدد ،ابتطدا مسطر ل
ضدفرهنگی آن جقب توج مىنماید بیشتر شبکههاى فارسى زبان مداهوارهاى،
در یک تقسیمبندى ب هبک هری ر ی و غ ر ر ی تقس د مىشوند .براساس
تحقیقات به عمل آمده تمامى ایدن شدبکهها ،بدا وجدود هددفها و سدلیقههاى
گوناگون ،در هجوم به مبانى دینى به طور جدى اشدتراک دارندد و هدر كددام بدا
مأموریتى خاص به مقابله با اسالم برخاستهاند هجدوم اگرچده آرام و خداموش
آغاز شده ،اكنون شکل وسیع و جددىتدر یافتده ،بسدیار حسابشدده ،اصدول و
پایههاى اعتقادى مردم را هدف قرار داده و با دقدت ماهراندهاى تمدام گروههداى
3
مختلف جامعه را دربرگرفته است
از جمله تالشهاى شبکههاى ماهوارهاى ایجاد امگوهاى غربدى جدایگز ین
 .1صابرى ،دجال مدرن :نقش رسانههاى جمعى در بهانحرافكشاندن جوانان ،ص00۵
بزیسزی
 2محمد محمدخانى ملکوه ،بررسی محتوای برنامههای شبکه تلویزیونی ماهوارهای بی 
فارسی ،ص02۷
 3محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۱6

آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای

419

به جاى امگوهاى ایرانى و اسالمى و ارائه امگوهاى شرقى نزدیک به غرب جهت
هموارسازى فرهندپذیرى در جامعۀ ایران مىباشند این شبکهها با نشدان دادن
فیلمها و سریالهایى از كشورهایى كه از جهاتى شباهتهاى فراوانى با فرهند
كشور ایران دارند اما در مسیر حركت به غربى شدن هستند ،نیز با نمونده جلدوه
دادن این فرهندها در افراد جهت پذیرفتن امگوى فرهنگى جدید ،مخاطب را به
این سمت متمایل مىسازند
نشان دادن جلوۀ خرافى از دین یکى از نمودهاى این شیوه ،جهت تغییر امگدوى
فرهنگى جامعه مىباشد در این امگدو افدراد ضدمن حفدظ وابسدتگىهداى دیندى و
اعتقادى ،از دین و فرهند اصیل فاصله گرفته و از آن بیگانه مىشوند عالوه بر ایدن،
ً
یکى دیگر از آسیبهاى شبکههداى مداهوارهاى و عمومدا رسدانههداى غربدى ،ارائده
امگوهایى است كه در واقدع پوشدامى و خدامى هسدتند «طبد آمدار 73 ،درصدد از
جوانان مراكز استانها به راحتى به ماهواره دسترسى دارند جوانان تهرانى در استفاده
از ماهواره رتبه نخست را دارند و پس از آن جوانان شهرها و روسدتاهاى چهارمحدال
بختیارى و آذربایجان ،رتبههاى بعددى را كسدب كدردهاندد خوزسدتان ،سیسدتان و
بلوچسددتان ،یددزد ،خراسددان و اردبیددل در رتبددههدداى بعدددى كدداربران مدداهواره ق درار

مىگیرند»  1از این رو «برخى كارشناسان معتقدند امروزه جواندان ،وسدایل ارتبداو
جمعى ساده؛ همانند تلویزیون و ویدئو را جوابگوى نیازهداى خدود نمدىدانندد؛ بده
همین علت همیشه به دنبال راهى هستند كه با وسایل مختلدف ،بدا دنیداى بیدرون از
خود در ارتباو باشند برنامههاى ماهوارهاى زمینهساز مفاسدد اخالقدى و اجتمداعى
است و بیشتر از آن كه براى نسل امروز و به طور كلى مردم ،مفید باشد ،خطرنداک و
مضر است»

2

 1همان ،ص۱۳
 2همان ،ص۷1
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پیامبر گرامى اسالم مىفرمایند :چه خواهید كرد موقعى كه زنان شما دچار فسداد
اخالق شوند و جوانان شما به گناه آموده گردند و از امر بده معدروف و نهدى از منکدر
خوددارى كنندم! عر شد :یا رسول اﷲ ،آیا چنین وضدعى بدراى مسدلمانان پدیش
َیاَ یِ ُكام إ ا َرأیا ُتم اکُنكَا
مىآیدم! فرمود :بلى و بدتر از آن چه زیبدا فرمودندد كده «ک َ
َم َْ وف ًا؛ شما را چه مىشود آن گاه كه ناپسند را پسندیده مدىشدمارید و بدد را خدوب
مىبینیدم!1چه خواهید كرد وقتى در نظر شما نیکىها گنداه و منکدر شدناخته شدود و
منکرات و گناهان را نیک و پسندیده بدانیدم
ماهواره با بزرگ جلوه دادن زندگى خاوصى بازیگران یا فوتبامیستها و متمایدل
ً
كردن افراد به زنددگى خاوصدى و احیاندا پدر از فسداد ایدن افدراد بدا پخدش مدداوم
اطالعات و اخبار از آنها ،زمینۀ امگوگیرى افراد جوان و كدم اطدالع از زنددگى ایدن
افراد را فراهم مىآورد ترویج چنین امگوهایى باع مىشود به نمونههایى از جوانان
و نوجوانانى در جامعۀ خویش برخوریم كه با گرایش به چنین امگوهاى غلطى خدود
را عاش  ،وامه یا دیوانه یک هنرمند ،خواننده یا فوتبامیستى خاص مىدانندد و همدواره
سعى مىكنند در زندگى اجتماعى خود این افراد را سرمش قرار دهند
 .4گسترش ناهنجاریها

بدون شک ارائهى تاویرهاى مستهجن و مبتذل و خالف عفدت عمدومى از طرید
ماهواره و نمایش آنها ،یکى از عوامل گسدترش بدىبنددوبارى و بده فسداد كشداندن
جوانان است دشمن كه همواره اشاعه دینى و اعتقاد به خداوند و معنویدات را مدانع
ِ
َیَ یِ ُكم إِ َ ا َفسدَ ْ ِ
ِ
ْ
َ
َ « 1ق َال النَبِی :9ک َ ْ
ت ن َساؤُ ُک ْم َو َف َس َق َش َبا ُی ُك ْم َو ََل ْ تَأ ُم ُ وا یااکَْ َْ ُ وِ َو ََل ْ
ون َ ل ِ َك یا َر ُس َ
َتن َْه ْوا َع ِن اکُْنْ َك ِ ؟ َف ِقی َ َل ُهَ :و ی ُك ُ
رَش ِم ْن َ ل ِ َ
َیاَ
اك ،ک َ
ول اَّللَِ؟ َف َق َال َن ََ ْم َو َ ٌ
یِ ُكم إِ َ ا َأم ُتم یِاکُْنْ َك ِ و َنی ُتم َع ِن اکََْ ِ
اك؟ َق َ
وِ؟ َف ِقی َ َل ُه :یا َر ُس َ
ول اَّللَِ َو ی ُك ُ
اون َ ل ِ َ
اال
ُْ
َ ََ ْ
َْ ْ
ْ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
َ
وِ ُمنْ َك ًا َو اکُْنْ َك َ َم َْ ُ وف ًا» ،حرانى ،تحزف
َیَ ی ُك ْم إ َ ا َرأی ُت ُم اکَْ َْ ُ َ
رَش م ْن َ ل َك ،ک َ
َن ََ ْم َو َ ٌ
العقول ،ص۳۳
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اصلى هدفهاى خود مىبیند ،براى كمرند كردن این اعتقادات ،با ایجاد خلدل در
اعتقادات قشر جوان ،در به انحراف كشاندن و بىهو یت كردن آنان مىكوشد  1با بده
نمددایش گذاشددتن برنامددههاى خشددونتبار و پرجددرم ،همچددون تددرو یج اسددتفاده از
مشروبات امکلى و موسیقىهاى منحط و رفتار آنان پس از مارف ،سبک و امگدوى
زندگى حرفهاى در دنیاى مدرن را اشاعه و تبلیغ مىكند
«واقعیت این است كه «برهنگدى»« ،ابتدذال»« ،روابدط جنسدى نامشدروع» ،و
بسیارى از مسائل دیگر كه به عنوان بخشى از فرهند غرب از طری ماهواره تدرو یج
ً
مىشود ،هی گاه در تمدن اصیل اسالمى ایران جایگاهى نداشته است یقینا ترو یج
آنچه در غدرب ارزش نامیدده مدىشدود ،بده ندابودى تددریجى ارزشهداى معندوى
مىانجامد؛ ارزشهایى نظیر ایثار ،وفادارى ،عش  ،فداكارى ،شدهامت و كده بدا
گوشت و پوست فرد ایرانى عجین است سادگى و خامى است اگر تادور شدود در
كنار سوغات فرهند غرب ،كه بى بند و بدارى اسدت ،قدادر بده پیشدگیرى از مسدخ
2
ارزشهاى واالى جامعۀ خواهیم بود»
 .5تزلزل جایگاه زنان

ً
در برنامههاى ماهواره ،عمدتا زنان بدون در نظر گرفتن مقام و جایگاه واقعى ،بدا
توانایىهاى ذهنی و فکرىشدان نشطرن داده نمیهطوند و از آنطرن و زیبدایىهداى
ظاهرشان صرفر در امورى همچون رقص و سایر برنامههایى كده جهدت جلدب
مخاطب تهیه مىشود ،مورد استفاده قرار مىگیرند كه صددمات جبرانناپدذیرى
بر ان قشر وا ر آو ره و ب رل ل ستمی بورن ترنون خرنواره ،نسطل آننطده ا بطر
3
بحران روبهرو خواهد ترد
 1محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷0
 2محمدرضا دهشیرى ،جهانى شدن و هویت ملى ،فالنامه مطامعات ملى ،ص2۱
 .3حمیدرضا اكبرى ،آسیبشناسی اجتماعی ،ص 06۷-06۵
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 .6ایجاد روحیۀ تنوعطلبی جنسی

موضوع اصلى اكثر برنامههاى ماهواره ،روابط خانوادگى و زناشدو یى اسدت در
این سریالها مخاطب به وفور با مردان و زنانى روبرو مىشود كه با چند جدنس
مخامف به طور همزمان رابطه دارند نقطه عطف سریالها جایى اسدت كده زن
یا مرد به خیانت همسر خود پى مىبرد ،و براى انتقام گرفتن ،رابطۀ جدیدى را با
فرد دیگرى برقرار مىكند با تماشاى چنین برنامدههایى مخاطدب بده بازنمدایى
مفاهیم بنیادینى دست مىیابد كه در آن با تفاوتها سروكار دارد ،موضوعى كده
با احساسات ،نگرشها ،عواطف و اضطراب در بیننده همراه است ،و چیزى در
سطوح عمی تر كه"عرف عام" نامیده مىشود 1به نحوى كه وقتى یک مدرد و زن
دائم با انواع و اقسام مردها و زنها و روابط میان آنها آشنا شده و ایدن سدبک از
زندگى را مدام نگاه مىكنند ،بدون این كه بخواهند و انتخاب كنند ،دچار روحیۀ
تنوع طلبى در امور جنسى شده و به خود اجازه مىدهند كه انواع و اقسام روابط
را در زندگى تجربه كنند اگرچه امروزه بسیارى از طالقها ریشده در نارضدایتى
جنسى یکى از دو طرف یا هر دو طرف دارد ،اما دمیل نارضدایتى تنهدا در عددم
آشنایى دو طرف با روابط زناشو یى نیست؛ اگر چه ایدن هدم مدىتواندد یکدى از
دالیل باشد؛ اما یکى از دالیل اصلى این آسیب اجتماعى در جامعۀ ایران امروز
آن است كه هر دوطرف یا یکدى از آنهدا آنقددر صدحنههاى متعددد و متندوع را
تماشا مىكنند كده دیگدر حدس خو یشدتندارى در مسدائل جنسدى را از دسدت
مىدهند و آرامش خود را تنها در تنوع و تعدد مىبینند در یک كالم ،دستمایهى
اصلى اغلب شبکههاى ماهوارهاى ،خشونت و سکس است و به مخاطدب امقدا
مىشود كه همسر قانونى از محاظ روانى یک مزاحم به شمار مىرود ایدن امدر
 1معاومه محمدى سدیف ،شدبکههاى مداهوارهاى و تغییدر در كاركردهداى خدانواده ،فادلنامه
تخااى رسانه و خانواده ،ص6۳
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تا آن جا پیش مدىرود كده موجدب خیاندت زوجدین بده همددیگر و در نهایدت
فروپاشى خانواده مىگردد
 .7تزلزل بنیان خانواده

امگوهاى مختلف پرورش افراد همراه با ارزشها و انتظدارات متعدار

باعد

امگوپذیرى متفاوت و گاه متضاد مىگردد افراد در مسیر زندگى اجتماعى خدود
ارزشهایى را به واسطهى كارگزاران جامعهپذیرى در خود نهادینده كردهاندد كده
ممکن است به محض ورود یک كارگزار دیگر كده داراى امگوهدا و ارزشهداى
جدید است ،امگوها به راحتى از بین رفته ،گرایش به امگوها و ارزشهاى جدید
پیدا شده ،حامدت نابهنجدار در جامعده شدکل بگیدرد چراكده در ایدن اوضداع
امگوهاى قدیمى دیگر كاربرد نداشته و امگوهاى جدید جدایگزین مىشدود بده
حدى كه تغییرات در یکى ،دیر یا زود ،تغییرات در دیگرى یا دیگران را به دنبدال
خواهد داشت خواه جهت حركت آنها همگن ،یعنى به یک سدو باشدد ،یدا در
جهت عکس یکدیگر حركت كنند به این ترتیب كه ارزشهاى خانوادگى با این
كه در برابر دگرگونىهداى اجتمداعى -فرهنگدى مقاومدت مىورزندد ،از طرید
ماهواره ناگزیر سست شده و به تدریج به نفع هنجارهاى تدازه ارائده شدده كندار
مىروند ارزشهاى جدید مانند ارضاى مذتجویانه خواهشهاى جنسى وارد
خانواده شده و در تعار

با ارزشهاى كهن ،بىسازمانى خدانواده را بده دنبدال

دارد  1اعضداى خدانواده ،خدویش را بده رسدانهاى مىسدپارند تدا از آن فرهنددد
بیاموزند ،اما غافل از اینكه در درازمدت ،نده تنهدا فرهندد تدازهاى [موافد بدا
فرهند جامعۀ خویش] از آن نیاموختند ،چده بسدا كده ارزشهدا و هنجارهداى
جدیدى را در خویش نهادینه مىكنند كه مغایر با فرهند و ارزشهاى اسدالمى
 1همان ،ص۴۴
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جامعه خویش بوده ،نه تنها فرهنگى به آنها نیاموخته ،بلکه دیرى نمىپایدد كده
تأثیر و یرانگر آن بر ذهن و روان خویش را حس خواهند كرد
راهکارها و پیشنهادات

به منظور پیشگیرى از گسترش ماهوارهها و جلوگیرى از پیامدهاى و یرانگدر آن؛
راهکارهاى اجتماعى زیر قابل ارائه مىباشد كده برخدى از آنهدا بایدد از سدوى
مسووالن به اجرا درآید و برخى دیگر از سوى خانوادهها رعایت گردد:
امف) برنامهسازى مىبایست بدر اسداس نیداز مخاطدب جامعده باشدد در
رسانههاى معتبر دنیا قضاوت پیام بر عهددۀ مخاطدب اسدت ،در حدامى كده در
رسانۀ ملى پیام به شدت سانسور شده است با رفع این مسدأمه در حدد معقدول
مخاطبان افزایش پیدا خواهند كرد
ب) بایستى مجوز فعامیت شبکههاى خاوصى براى ایجاد رقابت و افزایش
مخاطب صادر شود رقابت در عرصۀ رسانه باع كشش و گرایش مخاطب به
رسانه مىشود چنانچه صدا و سیما فرهند رسانههداى بدرون مدرزى همچدون
ماهواره را مغایر با اصول جامعه مىداند ،باید به تومیدد فرهندد در برنامدههداى
ً
خود بپردازد طبیعتا زمانى كه تومید وجود ندارد ،تهاجم فرهنگى رسدانههدا روز
به روز افزایش پیدا خواهد كرد بنابراین عواملى همچون محدیط بسدته ،رقدابتى
نبودن ،عمل نکردن بر اساس نیاز مخاطب ،دروازه بدانى یدک طرفدۀ پیدام ،آزاد
نگذاشتن ذهن مخاطب در انتخداب و قطدره چکدانى اطالعدات بده مخاطدب،
باع روى آوردن مخاطبان به سوى رسانههدا و شدبکههداى مداهوارهاى و عددم
استقبال از شبکههاى داخلى مىشود
پ) ایجاد هماهنگى بین مسووالن سازمانها و نهادهاى مرتبط درخاوص
برخورد با استفادهكنندگان از تجهیزات ماهواره بدیهى اسدت در مقابدل هجدوم
فرهنگى باید مقابلۀ فرهنگى صدورت گیدرد برنامدهسدازان فرهنگدى و هندرى و
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سازمانهایى مانند صدا و سیما ،وزارت فرهند و ارشاد اسالمى ،سازمانهداى
تبلیغات اسالمى ،نظام آموزش و پرورش ،نظام آموزش عامى و دیگر ارگانهاى
دومتى باید در بخش غنىسازى و ساممسازى فرهند سرمایهگدذارى كنندد در
مقابل تهاجم فرهنگى باید فعامیت ،برنامهسازى ،تفریحدات سدامم و امکاندات
ی
كافى ایجاد شود چرا كه منع و مقابله ،تنها راه مقابله نیست
ت) همسو یى و هماندیشى با سایر نهادها و مؤسسات و ارگانهاى ذیدربط،
درخاوص تامیمگیرى ،برنامهریزى و اجدراى قدانون یکپارچده در ارتبداو بدا
ماهواره
ث) تقو ی دت گلوگدداههددا و گمددرک در جهددت جلددوگیرى از ورود و عرض دۀ
تجهیزات ماهواره در سطح جامعه
ج) همسو یى و همفکرى بین نظریات مراجدع دیندى و كارشناسدان مسدائل
اجتماعى درخاوص استفاده و یدا عددم اسدتفاده از مداهواره از نظدر شدرعى و
عرفى
چ) اطالعرسانى و آگاهسازى عمدوم مدردم و بده و یدژه وامددین و جواندان از
آسیبهاى ناشى از ماهواره و آشنا كردن خانوادهها از خطراتدى كده برنامدههاى
مبتذل ماهواره ،انحراف اخالقدى و فکدرى خانوادههدا را تهدیدد كنندد سداختن
برنامههایى در قامب فیلم و سریال و پخش ماداحبه خانوادههداى متزمدزل كده
بیانگر امگوپذیرى آنان از ماهواره بوده است
ح) پركردن اوقات فراغت خانوادهها و به و یژه جوانان بدا پخدش سدریالها و
نمایشهاى خانوادگى و فیلمهاى سینمایى جدید از طرید رسدانههداى ملدى و
كاهش حجم خال برنامههاى رسانههاى داخلى جهت افزایش بدار اجتمداعى و
فرهنگى نسل نو و نیز تغییر ذائقۀ آنان از فیلمهاى سطحى و بىمحتوا به مفاهیم
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و برنامههاى جدىتر و ارزشى
خ) آموزش همسررا ی و ترب ا تمی توره بطر ا طتفرره از متاااطرن
منرب ر برنرم هری مر ر رعرت پطر ماربطب و طرخ سدریالهایى بطر
هم مضمون ب لحرظ ترهش اختتفرت ر خرنوارهر و برخو را ی تورترن از
ترب اومیه صطح و بیثمطر كدررن تبق غطرت فم ن سطتی ر تشطو و تطرهش
مرر رال ی ر خانوادهها.
ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به خانواده

امف) آگاهسازى فرزنددان از طرید وامددین نسدبت بده اهدداف و مقاصدد
دشمنان انقالب اسالمى از توسعۀ روزافزون شبکههاى ماهوارهاى فارسى زبان
ب) برقرارى رابطهى عاطفى مناسب اعضاى خانواده بدا یکددیگر ،تقویدت
نگرش معنوى درون خود و هماهندسازى گفتار و رفتار مىتواندد در دسدتیابى
فرزندان به سالمت رفتار و سعادت آنان اثرگذار باشد
پ) توجه به برنامههاى هنرى و مورد عالقۀ فرزندان در خانواده مىتواندد تدا
حد بسیارى آنان را از تماشاى برنامههاى نامناسب ماهواره دور كند؛ بهتر است
در این خادوص وامددین فکدرى اساسدى داشدته و برنامدهریزى درسدتى بدراى
تفریحات جوانان خویش در خانواده براساس سدلیقههاى شخادى طرحریدزى
كنند؛ چراكه اگر در این مورد عالی جوانان مدنظر قدرار گیدرد ،تمایدل كمتدرى
نسبت به استفاده از برنامههاى ماهوارهاى خواهند داشت
بدون تردید همۀ حساسیتهایى كه دشمنان اسالم و انقالب در هجمههاى
فرهنگى خویش علیه كشور ایران دارند ،هدفى جز انحراف اعتقادى و اخالقدى
خانوادهها كه سرمایههاى عظیم كشور به شدمار مدىروندد ،ندارندد ،از ایدن رو
مبارزه با تهاجم فرهنگى در كشورى كه بیش از بیست میلیون جوان دارد ،یکدى
از وظایف و تکامیف مهم در عار حاضر به شمار مىرود

احکام ويژۀ بانوان


احکام ویژۀ بانوان
حجتاالسالموالمسلمینعبدالرحمنانصاری 


اشاره

آشنایى با احکام ،بهخاوص مواردى كه بیشتر مورد نیاز اسدت ،از ضدروریات
هر مسلمان معتقد است درباره احکام ،كتابها و مقاالت فراوانى نگارش یافته
كه هر كدام مىتوانند نبعد یا ابعادى از مسائل مورد ابتال را به انسان بیاموزند
در این نوشتار ،بر آندیم كده برخدى مسدائل ضدرورى بدراى بدانوان ،خاصده
ّ
خواهران مبلغ را گردآورى نماییم؛ ومى با توجه به گستردگى احکدام ،بدهویژه در
عار ما ،انجام چنین كدارى نیداز بده تتبدع و كداوش فدراوان داشدت ازایدنرو،
كتابها و رسامهها متعددى كه در این باره وجود داشت ،مطامعه و جسدتوجو
شد
امبته با تمام تالشى كه انجدام گرفدت ،موفد نشددیم فتداواى همده مراجدع
عامىقدر ،در پرسشهاى مطرح شده را به دست آوریم؛ امدا در مدوارد بسدیارى
فتواى همه یا بیشتر مراجع آمده اسدت كسدانى كده بدا احکدام آشدنایى دارندد،
بهخوبى مىدانند كه به دست آوردن دیدگاه مراجع تقلید ،آن هم در موارد متنوع
و گوناگونى ،كار بسیار سختى است گاهى الزم است صدها صدفحه كتداب را
بررسى كرد تا شاید بتوان به فتواى مورد نظر رسید
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در نقل دیدگاهها ،سعى شده كه متن فتوا ذكر شود؛ امبتده در مدوارد انددكى،
متن تلخیص گردیده یا بخش مورد نیاز آمده است پیشتر از اینکه ندام مراجدع
عامىقدر بدون امقاب آمده است ،پوزش مىطلبیم
جنابت

سؤال  :1ا گر ن ر ار ل اب ر
كف ی

می كبد؟

خامنهاى :صحت غسل در فر

اریض شردر سلرج اب ر

ر ار ل اریض

مذكور ،محل اشکال است

1

سؤال  :2ر صو ت عدم رخول ر چه صو تی ن ابب میشدر؟

امام و فاضل :اگر از وى رطوبتى خدارج شدود و نداندد كده مندى اسدت ،در
صورتى كه همراه با شدهوت باشدد ،حکدم مندى را دارد و زن جندب مىشدود و
همچنین اگر رطوبتى از وى خارج شود و بداند كه منى است ،باز هم حکم بده
جنابت مىشود
مکارم :اگر رطوبتى از وى خدارج شدود و زن در آن حدال ،بده اوج شدهوت
جنسى رسیده باشد ،حکم منى دارد و زن جنب مىشود؛ همچنین [است ]،اگر
رطوبتى خارج شود و بداند كه منى است
خوئى ،گلپایگانى ،سیستانى و صدافى :اگدر رطدوبتى از وى خدارج شدود و
نداند كه منى است ،در صورتى كه با جستن و شهوت بیرون آید و بددن بعدد از
2
بیرون آمدن آن سست شود ،حکم منى را دارد [و زن جنب مىشود]
خامنهاى :اگر زن بده اوج مدذت جنسدى برسدد و در آن حدال ،مدایعى از او
خارج شود ،جنابت محق شده است و غسل ،واجب است اگر شک كند [كه]
 1سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س 0۴۵
 2توضیح المسائل مراجع ،م ۱۷6
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به این مرحله رسیده یا شک در خروج مایع دارد ،غسل ،واجب نیست

1

تبریزى :اگر آبى از زن خارج شدود و شدک دارد كده مندى اسدت یدا نده ،در
صورتى كه همراه با شهوت جنسى و سستى بدن باشد ،حکم منى دارد و غسدل
جنابت واجب مىشود

2

زنجانى :اگر رطوبتى از زن خارج شود و نداند كه منى است ،در صورتى كه
جداشدن رطوبت از محلش با شهوت همراه باشد ،حکم منى دارد [و زن جنب
مىشود]

3

نورى :اگر رطوبتى از زن خارج شود و نداند كه منى است یا نه ،در صورتى
كه با شهوت باشد و بدن سست شود ،منى است

4

وحید :اگر زن با شهوت اندزال كندد (رطدوبتى از وى خدارج شدود) ،غسدل
جنابت واجب مىشود

5

سؤال  :3مال ک اببشد ن ر خداب چیل ؟

همه مراجع :مالك ،آن است كه رطوبتى از وى خارج شود و بداند كه مندى
است و اگر شک دارد و رطوبتى خارج شد ،اگر نشانههایى كه ذكر شد ،موجود
6

باشد ،حکم به جنابت دارد
7
امام :تا یقین به خروج منى نباشد ،حکم به جنابت نمىشود
1
2
3
4
5
6
7

سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س 0۴0
میرزاجواد تبریزى ،استفتائات جدید ،س 2۷۴
توضیح المسائل مراجع ،م ۱۷6
حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م ۱۷۴
حسین وحید خراسانى ،توضیح المسائل ،م ۱۵2
توضیح المسائل مراجع ،م  ۱۷۵و ۱۷6
امام خمینى ،استفتائات ،س ۵1
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سؤال  :4آی سلج اب تی كه كف ی

ش مج انزال مبی هم میشدر؟

از وضد می كبد فقط ر رخول اس

همه مراجع :شامل انزال منى هم مىشود

1

س ررؤال  :5اک ررم ت ررو تی ك رره ررد از سل ررج اب ر ر
چیل ؟

ی

از ن خر ر

میش رردر

اگر یقین دارد كه منى است ،باید غسل كند و اگر شک دارد كه منى اسدت،
چنانچه نشانههایى [را] كه براى جنابت ذكر شد ،دارد ،باز باید غسل كندد اگدر
آن نشانهها [را] ندارد یا شک دارد كه نشانهها وجود داشته یا نده ،غسدل واجدب
رطوبدت مندى مدرد بدوده ،غسدل واجدب نمىشدود؛ ومدى
نیست اگر بداند كه
ی
رطوبت ،نجس است به صورت كلى ،هر رطوبتى از زن خارج شود ،محکدوم
به طهارت است و غسل واجب نمىشود؛ مگر اینکه یقین داشته باشد كده مندى
است در صورت شک ،اگدر نشدانههاى ذكرشدده [را] دارد ،حکدم بده جنابدت
2
مىشود كه هم غسل دارد و هم نجس است
سؤال  :6اگ پس از سلج عبر راتی انار م رار و رد متداره شرد كره سلر
تج بدره وظیفهاش چیل ؟

3

امام :باید نمازها را قضا كند؛ ومى قضاى روزه ،واجب نیست
مکارم :باید نمازها را قضا كند و اگر طواف خانه خدا كرده ،طواف را اعاده نماید
ً
و احتیاطا سعى و تقایر را نیز اعاده كند اگر خودش نمىتواند بدراى اعداده آنهدا بده
4
مکه برود ،نایب بگیرد تا برایش انجام دهند روزههایى كه گرفته ،صحیح است
1
2
3
4

توضیح المسائل مراجع ،م  ۱۳0و ۱۷۵
همان ،م ۱۷6
امام خمینى ،استفتائات ،س 010
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،س ۴۵

احکام و يژۀ بانوان

414

خامنهاى :قضاى نمازها واجب است؛ ومى روزهها با فر

اینکه معتقدد بده

صحت غسل بوده و بقاى بر جنابت عمدى نبوده ،محکوم به صحت است

1

آب نجدس غسدل كندد و چندد روز بعدد
فاضل :اگر كسى در ماه رمضان با ی

بفهمد كه آب نجس بوده ،روزههایش صحیح است؛ ومدى بایدد نمازهدا را قضدا
نماید

2

جنابدت او باطدل
تبریزى[ :اگر] كسى بعد از مدتى متوجه [شود] كه غسدل
ی

بوده و مدتى نماز خوانده [و] روزه گرفته ،روزههایش صحیح است؛ ومى نمازها
را باید قضا كند

3

حیض

سررؤال :ا گر ار بض ر بررز ،ره رز چبررد رز پر ک شرردر و رر ر ه خررو ببیبررد و
مامدع آ ره رز شد اکم چبد رنی كه پ ک بدره چیل ؟

امام ،خامنهاى ،سبحانى ،فاضل و نورى :تمدام ده روز ،از جملده روزهداى
پاک وسط ،حیض است
گلپایگانى ،سیستانى و صافى :باید در ایام پاكى ،عبادات خود را انجام دهد
و اجتناب كند از چیزهایى كه بر حائض حرام است
مکارم :روزهایى كه خون دیده ،حیض است و روزهاى پداک وسدط ،حکدم
زنان پاک را دارد
1
2
3
4

4

سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س 0۳۴
محمد فاضل منکرانى ،جامع المسائل ،س ۵61
محمد فاضل منکرانى ،احکام جامع مسائل پزشکی ،ص  ،۴۵س 2۱
توضیح المسائل مراجع ،م ۷۷۷؛ حسین ندورى همددانى ،توضزیح المسزائل ،م ۷۷6؛ جعفدر
سبحانى ،توضیح المسائل ،م ۷۱۵
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زنجانى :در ایام پاكى ،حکم زنان پاک را دارد و باید غسل كند و عبدادات را
انجام دهد
خوئى ،تبریزى و وحید :در صورتى ده روز ،حیض است كده خدونى كده در
1
اول و آخر مىبیند ،صفات حیض داشته باشد یا در ایام عادت باشد
استحاضه

سؤال  :1استح ضه چبد قلم اس ؟ اکم ه كدام ا ذك كبید.

امام ،خوئى ،گلپایگدانى ،سیسدتانى ،تبریدزى ،صدافى ،فاضدل ،سدبحانى،
وحیدى و نورى :استحاضه ،سه قسم است :قلیله ،متوسدطه و كثیدره قلیلده ،آن
است كه خون در پنبه بهداشتى فرو نرفته باشد متوسطه ،آن است كده خدون در
پنبه فرو رفته و از سوى دیگر ظاهر شود؛ ومى به دستمال بهداشتى كده بده طدور
معمول ،زنها براى جلوگیرى از خون استفاده مىكنند ،سرایت نکند كثیدره ،آن
است كه خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر هدم ظداهر شدود و بده دسدتمال
بهداشتى كه براى جلوگیرى از خون استفاده مىشود ،برسد
مکارم :استحاضه ،دو قسم است :قلیله و كثیره قلیله ،آن است كه خون پنبه
را آموده نماید و از طرف دیگر خارج نشود؛ خواه خون در پنبده فدرو رود یدا نده
2
كثیره ،آن است كه خون در پنبه فرو رود و از آن بگذرد و جارى شود
امام ،فاضل و وحید :در استحاضه قلیله ،زن باید براى هر نماز وضو بگیرد و
ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده ،آب بکشد و بنا بر احتیاو واجب ،پنبه را
عو كند یا آب بکشد
 1حسین وحید خراسانى ،توضیح المسائل ،م ۷۵1؛ توضیح المسائل مراجع ،م ۷۷۷؛ سیدعلى
حسینى خامنهاى ،مناسک نوین ،ص  ،۱0۷س ۴0۳
 2توضیح المسائل مراجع ،م ۱۳۱؛ جعفر سبحانى ،توضزیح المسزائل ،م ۱۴۴؛ حسدین وحیدد
خراسانى ،توضیح المسائل ،م ۱۳۳؛ حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م ۱۳۷
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خوئى و تبریزى :بنا بر احتیاو ،پنبه را عو كند
سیستانى :بنا بر احتیاو مستحب ،پنبه را آب بکشد یا عو كند
سبحانى ،گلپایگانى ،صافى و نورى :پنبه را عو كند
مکارم :بنا بر احتیاو واجب ،براى هر نماز ،یک وضو بگیرد و واجب است
[كه] از سرایت خون به سایر اعضدا جلدوگیرى كندد؛ ومدى عدو كردن پنبده و
1
دستمال ،واجب نیست؛ هرچند احتیاو است
امام :در استحاضه متوسطه ،عالوه بر آنچده در استحاضده قلیلده ذكدر شدد،
واجب است [كه] یک غسل انجام دهدد اگدر پدیش از نمداز صدبح یدا بدین آن
متوسطه شد ،براى آن غسل كند اگر بعد از نماز صبح متوسطه باشد ،براى نماز
ظهر و عار غسل كند اگر بعد از ظهر و عار ،متوسطه شده ،براى نماز مغرب
2
و عشا غسل نماید
سبحانى ،خوئى ،گلپایگانى ،تبریزى و صافى :در استحاضه متوسدطه ،بایدد
زن براى نماز صبح غسل كند و تا صبح دیگر ،بدراى نمازهداى خدود ،كارهداى
ً
استحاضه قلیله را انجام دهد اگر براى نماز صدبح عمددا یدا از روى فراموشدى
غسل نکرد ،باید براى نماز ظهر و عار غسل كند و اگر براى نماز ظهر و عادر
هم غسل نکرد ،باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل كند؛ چده خدون بیایدد یدا
خون قطع شده باشد
سیستانى :در استحاضه متوسدطه ،بندا بدر احتیداو واجدب ،بایدد زن بدراى
نمازهاى روزانه خود ،یک غسل نماید [و] نیز باید كارهداى استحاضده قلیلده را
انجام دهد بنابراین ،اگر استحاضه پیش از نماز صبح یا در همان حال حاصدل
شد ،باید براى نماز صبح غسل كند
 1توضیح المسائل مراجع ،م ۱۳۷
 2امام خمینى ،تحریر الوسیله ،ج  ،0ص ۵۴
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وحید :در استحاضه متوسطه ،باید براى نماز صبح غسدل كندد هرگداه ایدن
حامت پیش از نماز دیگر پیش آمد ،براى آن غسل كند و براى نمازهدا ،كارهداى
استحاضه قلیله را انجام دهد
نورى :در استحاضه متوسطه ،باید براى نماز صدبح غسدل كندد و تدا صدبح
دیگدر ،كارهداى استحاضده قلیلده را انجدام دهدد و ایدن در صدورتى اسدت كدده
استحاضه متوسطه ،پیش از نماز صبح یا بین آن پیدا شود؛ ومى اگر پیش از نماز
ظهر یا بین آن رخ داد ،باید براى نماز غسل كند [و] همینطور پیش از هر نمداز
یا بین هر نمازى كه استحاضه متوسطه شد ،باید براى آن غسل كند

1

امام ،فاضل و سبحانى :در استحاضه كثیره ،عدالوه بدر كارهداى استحاضده
متوسطه ،باید براى هر نماز دستمال عو

كند یا آب بکشد و یک غسدل بدراى

نماز ظهر و عار و یکى براى نماز مغرب و عشا بدهجاآورد و بدین نمداز ظهدر و
عار و مغرب و عشا فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد ،براى نماز عار و نماز
عشا نیز باید غسل انجام دهد
گلپایگانى و صافى :در استحاضه كثیره ،احتیاو آن است كه پیش از غسدل،
به قاد رجا وضو بگیرد میان ظهر و عار و مغرب و عشا ،اگر جمع بدین آنهدا
مىنماید ،گرفتن وضو ،خالف احتیاو است
خوئى و تبریزى :باید بنا بدر احتیداو،

2

و اظهدر ایدن اسدت كده غسدل در

استحاضه كثیره ،كفایت از وضو مىكند
سیستانى :در استحاضه كثیره ،باید بنا بر احتیاو واجب ،زن براى هدر نمداز
 1حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م ۱۳6
 2توضیح المسائل مراجع ،م  ۱۳۷د ۱۳6؛ حسین وحید خراسانى ،توضزیح المسزائل ،م  ۷11د
۷1۱؛ جعفر سبحانى ،توضزیح المسزائل ،م  ۱۴۴د ۱۳1؛ حسدین ندورى همددانى ،توضزیح
المسائل ،م  ۱۳۵د ۱۳۴
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كند یا آب بکشدد و الزم اسدت یدک غسدل بدراى نمداز

صبح ،و یکى براى نماز ظهر و عار ،و یکى براى نماز مغرب و عشا بهجاآورد و
بین نماز ظهر و عار و بین نماز مغدرب و عشدا ،فاصدله نینددازد اگدر فاصدله
انداخت ،باید براى نماز عار و نماز عشا نیز غسل بهجاآورد اینها در صدورتى
است كه خون پىدرپى از پنبه به دستمال برسد؛ اما اگر رسیدن خون به دستمال
با قدرى فاصله باشد كه زن بتواند در آن فاصدله یدک نمداز یدا بیشدتر بخواندد،
احتیاو الزم آن است كه هرگاه خون از پنبه به دستمال رسید ،پنبده و دسدتمال را
عو

كند و یا آب بکشد و غسل نماید بنابراین ،اگر بعدد از غسدل و خوانددن

نماز ظهر ،پیش از نماز ظهر یا در میان آن ،خدون ،دوبداره از پنبده بده دسدتمال
رسید ،باید براى نماز عار نیز غسل كند؛ ومى اگر فاصله به مقدارى اسدت كده
زن بتواند در آن میان ،نماز مغرب و عشا را نیز پدیش از آنکده خدون ،دوبداره بده
دستمال برسد ،بخواند ،ظاهر آن است كده بدراى آن نمازهدا الزم نیسدت غسدل
دیگرى انجام دهد [و] اظهر این است كه در استحاضه كثیدره ،غسدل ،از وضدو
كفایت مىكند
نورى :در استحاضه كثیره ،غسل كفایت از وضو مىكند

1

مکارم :در استحاضه كثیره ،واجب است سه غسل انجام دهدد :یدک غسدل
براى نماز صبح ،دیگرى براى نماز ظهر و عار ،و سوم بدراى مغدرب و عشدا و
باید بین نمازها (ظهر و عار و مغرب و عشا) جمع كند و احتیاو مسدتحب آن
است كه براى هر نماز ،قبل یا بعد از غسل ،یک وضو بگیرد

2

وحید :در استحاضه كثیره ،براى نماز ظهر و عار یک غسل ،و براى مغرب
 1حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م ۱۳۴
 2توضیح المسائل مراجع ،م  ۱۳۷د ۱۳6؛ حسین وحید خراسانى ،توضزیح المسزائل ،م  ۷11د
۷1۱؛ جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م  ۱۴۴د ۱۳1
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و عشا غسل دیگر انجام دهد و به احتیاو واجب ،دستمال را عو
بکشد و غسل ،از وضو كفایت مىكند

1

كندد یدا آب

سؤال  :2ر استح ضه اگ رو نم ز هم خدانده شدر آی برز ،رو نمر ز وضرد
وااب اس ؟

تمام مراجع ،جز مکارم :در استحاضه قلیله و متوسطه ،وضو براى هر نماز،
واجب است
امام ،فاضل و سبحانى :در مستحاضه كثیره ،براى هدر نمداز ،وضدو واجدب
است
مکارم :در استحاضه قلیله ،بنا بر احتیاو واجب ،براى هر نماز ،وضو بگیرد
و در استحاضه كثیره ،بنا بر احتیاو مستحب ،وضو بگیرد
خوئى ،تبریزى ،سیستانى ،نورى و وحیدد :در استحاضده كثیدره ،غسدل ،از
وضو كفایت مىكند
گلپایگانى و صافى :در استحاضه كثیره ،احتیاو آن است كه پیش از غسدل،
به قاد رجا وضو بگیرد میان ظهر و عار و مغرب و عشا ،اگر جمع بدین آنهدا
2
مىنماید ،گرفتن وضو ،خالف احتیاو است
سؤال  :3اگ ملتح ضه پببه از بزرر آمرد خرو ا ردگیری كبرد آیر برز ،رو
نم ز وضد وااب اس ؟

همه مراجع ،جز مکارم :اگر خون به پنبه برسد یا در آن نفوذ كند ،بدراى هدر
نماز ،وضو واجب است
 1حسین وحید خراسانى ،توضیح المسائل ،م ۷12
 2توضیح المسائل مراجع ،م  ۱۳۷د ۱۳6؛ حسین وحید خراسانى ،توضیح المسزائل ،م  ۷11دد
۷1۱؛ جعفر سبحانى ،توضزیح المسزائل ،م  ۱۴۴د ۱۳1؛ حسدین ندورى همددانى ،توضزیح
المسائل ،م  ۱۳۵د ۱۳۴
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مکارم :بنا بر احتیاو واجب ،در استحاضه قلیله ،وضو واجب است

1

یائسه

سؤال  :1ندا ر چبد س لگی ی بله میشدند؟

امام و فاضل :زنهاى ّ
سیده ،بعد از تمامشدن شات سال ،یائسه مىشدوند
2
ّ
غیرسیده ،بعد از تمامشدن پنجاه سال
و زنهاى
سیستانى :خونى را كه زنها پس از تمامشدن شات سال مىبینندد ،حکدم
حیض را ندارد [و در آن زمان یائسه مىشوند]
زنجانى :زنهداى نق ّ
رشدیه ،بعدد از تمامشددن شادت سدال قمدرى ،یائسده
ن
سیده ،یکى از اقسام زنهاى ّ
مىشوند و زنان ّ
قرشیه هسدتند و زندان غیرقرشدیه،
بعد از تمامشدن شات سال قمرى
ّ
مکارم :زنان ّ
غیرسیده ،بعد از پنجاه سدال ،یائسده مىشدوند و زندان
سیده و
ن
قرشیه ،بعد از تمامشدن شات سال امبته خونى كه زن بعدد از پنجداه سدامگى
3

مىبیند ،اگر تمام شرایط قاعدگى در آن جمع باشد ،حیض محسوب مىشود
ّ
غیرسیده ،بعد از تمامشدن پنجداه سدال ،یائسده مىشدوند و
نورى :زنهاى

زنهاى ّ
سیده ،پس از گذشتن پنجاه سامگى اگر در ایام عادت خود خون بینندد

یا خونى بینند كه نشانههاى حیض داشته باشدد ،تدا سدن شادت سدامگى ،بده
احتیاو واجب[ ،باید] اعمال زن مستحاضه را انجام دهند و چیزهایى را كده بدر
زن حائض حرام است ،ترک كنند
1
2
3
4

4

همان
توضیح المسائل مراجع ،م ۷۱۵
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،۱س 0۷۴
حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م ۷۱۴
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سبحانى :زنهاى قرشى ،بعد از تمامشدن شات سال ،یائسده مىشدوند و
زنهایى كه قرشى نیستند ،بعد از تمامشدن پنجاه سال ،یائسه مىشوند

1

وحید :زن ،بعد از تمامشدن شادت سدال ،یائسده مىشدود و اگدر بعدد از
تمامشدن پنجاه سال تا تمامشدن شات سال ،خونى ببیند كه نشانههاى حیض
دارد یا در ایام عادتش باشد ،بنا بر احتیاو واجب ،باید جمدع كندد بدین تدروک
حائض (هر آنچه را باید حائض ترک كندد) و اعمدال مستحاضده ،و فرقدى بدین
2
نق ّ
رشیه و غیر آن نمىباشد
نماز جماعت

سؤال :آی ن میتداند ام م ام ع

شدر؟

همه مراجع :امامت زن براى مرد ،جایز نیست
امام و فاضل :احتیاو واجب آن است كده اگدر مدأموم زن هدم باشدد ،امدام
جماعت ،مرد باشد

گلپایگانى :در غیر نماز ّمیت ،احتیاو الزم آن است كه زن بدراى زندان هدم

امام جماعت نباشد

صافى :در غیر نماز ّمیت ،امامت زن براى زنها كراهت دارد

خامنهاى و مکارم :امامت زن براى زنان ،اشکال ندارد
تبریزى ،سبحانى ،خوئى ،سیستانى ،بهجت و نورى :اگر مأموم مرد اسدت،
باید امام جماعت مرد باشد

3

 1جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م ۷26
 2حسین وحید خراسانى ،توضیح المسائل ،م ۷۷0
 3توضیح المسائل مراجع ،م 0۷۵۱؛ سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س 61۴؛
میرزاجواد تبریزى ،توضیح المسائل ،م 0۷26؛ سیدعلى حسدینى سیسدتانى ،توضزیح المسزائل ،

احکام و يژۀ بانوان

419

وحید :امامت زن براى زن ،در غیر نماز ّمیت ،كراهت دارد و در نماز میت،
0
اگر سزاوارتر از او به ّمیت كسى نباشد ،كراهت ندارد
روزه

سررؤال  :1ن رزهرا ی كرره هبگ ر م سررروب آفترر ب ع ر رت م هی نررهاش شررروع
میشدر رزهاش چگدنه اس ؟

امام ،خوئى ،گلپایگانى ،مکارم ،نورى و سیستانى :هرگداه پدیش از غدروب،
گرچه یک محظه باشد ،حیض شود ،روزهاش باطل مىشود

1

وحید :اگر پیش از غروب[ ،گرچه یک محظه باشد ]،حیض شدود ،روزهاش
باطل است

2

سؤال  :2ن

را ی كه رزه نگ فته وظیفهاش چیل ؟

امام و نورى :زنى كه زاییدن او نزدیک است و روزه براى حملش ضرر دارد،
روزه بر او واجب نیست و باید براى هر روز ،یک مد طعدام (گنددم ،جدو ،آرد و
مانند اینها) به فقیر بدهد نیز اگر روزه براى خودش ضرر دارد ،روزه بر او واجب
نیست و بنا بر احتیاو واجب ،باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در
هر دو صورت ،باید روزهها را قضا نماید
خوئى ،تبریزى ،مکدارم ،صدافى ،زنجدانى و وحیدد :در صدورتى كده بدراى
خودش ضرر داشته باشد ،كفاره مد ،واجب نیست و فقط قضا واجب است
 م 0۷۱۷؛ حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م 0۷۵1؛ سیدابوامقاسم خدوئى ،توضزیح
المسائل ،م 0۷26؛ جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م 0۱۴۴
 1سید محمدكاظم طباطبایى یزدى ،العروة الوثقی ،ج  ،2فى شرائط صحة اماوم
 2حسین وحید خراسانى ،منهاج الصالحین ،ج  ،2فى شرائط صحة اماوم ،بعد از م 012۵
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سبحانى ،بهجت و سیستانى :در هر دو صورت ،كفداره مدد و قضدا واجدب
است
گلپایگانى :در هر دو صورت ،قضا واجب است و بندا بدر احتیداو واجدب،
كفاره یک مد هم بدهد

1

فاضل :اگر براى خودش ضرر دارد ،كفداره مدد واجدب نیسدت؛ فقدط قضدا
واجب است
سؤال  :3زنی كه چه شی میرهد و رزه نگ فته وظیفهاش چیل ؟

امام و نورى :زنى كه بچه شیر مىدهد [و شیر او كم است] ،اگر روزه بدراى
بچهاش ضرر دارد ،روزه بر او واجب نیست و باید براى هر روز ،یک مد طعام به
فقیر بدهد اگر براى خودش ضرر دارد ،بنا بر احتیاو واجب ،باید براى هر روز،
یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت ،بایدد روزههدایى را كده نگرفتده،
قضا نماید
صافى :اگر [روزه] براى بچهاش ضرر دارد ،واجب است براى هر روز ،یدک
مد طعام بدهد
خوئى ،زنجانى ،مکارم و وحید :در صورت دوم ،دادن یک مد طعام ،واجب
نیست
سبحانى :زنى كه شیر به بچه مىدهد ،در هر دو صورت ،باید روزهها را قضا
كند و براى هر روز ،یک مد طعام بدهد

2

 1توضیح المسائل مراجع ،م 0۴2۴؛ جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م 06۱۴؛ حسدین ندورى
همدانى ،توضیح المسائل ،م 0۴2۵
 2جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م 06۱۴
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فاضل :در صورت اول ،دادن یک مد طعام ،واجب نیست و اگر راه دیگدرى
براى شیردادن بچه باشد ،باید روزه بگیرد

1

خامنهاى :اگر نگرفتن روزه به جهت خوف ضرر بر جنین یدا كدودک باشدد،
باید عالوه بر قضا ،براى هر روز ،یک مد طعام به عنوان فدیه به فقیر بدهد اگدر
قضاى روزه را بدون عذر شرعى تا رمضان سال بعد تأخیر انداخته ،فدیه دیگرى
بر او واجب است؛ [یعنى باید دو مد كفاره بدهد ]

2

به صورت خالصه ،قضاى روزهها در حال حاملگى و شدیردادن ،بده فتدواى
همه مراجع ،واجب است و بیشتر مراجع ،دادن یدک مدد طعدام را نیدز واجدب
مىدانند
خمس جهیزیه

سؤال  :1آی ه اهیزیه خمس ت ق می گی ر؟

امام ،گلپایگانى ،سبحانى ،صافى ،فاضل ،بهجت و سیسدتانى :اگدر انسدان
نتواند یکجا جهیزیه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را
ً
تهیه نماید یا در شهرى باشد كه معموال هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه
مىكنند ،بهطورىكه تهیهنکردن آن عیب است ،چنانچه در بین سال از منافع آن
سال جهیزیه بخرد ،خمس ندارد
فاضل :تهیه آن (جهیزیه) ،مورد حاجت باشد
خوئى :از شأنش زیاد نباشد
تبریزى :بنا بر احتیاو الزم ،خمس آن (جهیزیه) را بدهد
 1توضیح المسائل مراجع ،م 0۴2۳؛ عبدامرحمن اناارى و یدامله مقدسدى ،چگونزه بایزد روزه
گرفت ،ص  00۵د 00۴
 2سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س ۴16
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مکارم :چنانچه سال بر جهیزیه بگذرد ،خمدس آن واجدب اسدت؛ مگدر در
شهرى كه جهیزیه را از قبل تهیه مىكنندد و اگدر نکنندد ،عیدب اسدت؛ در ایدن
صورت ،خمس ندارد
وحید :اگر از منافع آن سال ،در سال بعد جهیزیه تهیه نماید ،باید خمس آن
را بدهد
نورى :اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال ،در سال بعد جهیزیده
تهیه كند ،الزم است خمس آن را بدهد
1
سیستانى :چنانچه تهیهنکردن جهیزیه ،منافى شأنش باشد ،خمس ندارد
ً
خامنهاى :اگر تهیه وسایل و موازم آینده زندگى (جهیزیه) ،عرفا جدزء موونده
2
محسوب شود ،خمس آن ،واجب نیست؛ [گرچه سال بر آنها بگذرد ]
سؤال  :2آی پول اهیزیه خمس را ر؟

امام :جمعكردن پول براى تهیه جهیزیه ،اگر در آخر سدال خمسدى جهیزیده
3
نخرد ،خمس پول را باید بدهد
بهجت[ :اگر پومى جمع كند ]،در صورتى كه با آن پول یک مرتبه نمىشدود
ً
تمام آن چیز (خانه ،اثاثیه و جهیزیه) را خرید و در مدت كمى ،مدثال دو سدال و
ً
سه سال ،مىتواندد آن را بخدرد و عرفدا مىگویندد محتداج بده آن چیدز اسدت و
4
پساندازكردن هم براى خرید آن چیز باشد ،خمس ندارد
فاضل :و همینطور [است ]،اگر بدراى تهیده جهیزیده پدول پساندداز كندد،
[خمس ندارد]
1
2
3
4

توضیح المسائل مراجع ،م 0۴۴۴؛ جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م 06۴6؛ حسین وحیدد
خراسانى ،توضیح المسائل ،م 0۴۳۷؛ حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م 0۴۴۱
سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س ۳16
امام خمینى ،تحریر الوسیله ،ج  ،0ص  ،۱۵۳م 0۴
توضیح المسائل مراجع ،بعد از م 0۴۴۵
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گلپایگانى ،خوئى و صافى:

479

اگر از منافع آن سدال در سدال بعدد جهیزیده

تهیه نماید ،باید خمس آن را بدهد
نورى :اگر انسان براى خرید جهیزیه مبلغى پول كنار بگدذارد و سدال بدر آن
بگذرد ،با توجه به اینکه نمىتواند وسایل جهیزیه را از درآمد بین سال خریدارى
نماید ،خمس به آنها تعل نمىگیرد

1

خامنهاى :هرگاه پومى از حقوق ماهیانه پسانداز كند ،بایدد خمدس آن را در
پایان سال بدهد؛ مگر آنکه بخواهد در آینده نزدیک صرف خرید موازم ضرورى
ازدواج نماید و با پرداخت خمس آن ،نتواند باقیمانده مدوازم مدورد نیداز را تهیده
كند

2

سررؤال  :3ضرری از رخت خ نمه ر ی ش ر سج ر مقرردا ی از اهرر ،پررول اهیزیرره
تهیه می كببد آی ه پسانداز ی اهیزیه آنه خمس ت ق می گی ر؟

مکارم :چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد ،باید خمس آن را پرداخت كنندد؛
ومى در صورتى كه براى پرداخت خمس در زحمت باشند ،مجازند خمس آن را
به ّذمه گرفته و هر زمان توانستند ،بپردازند در مواردى كه تهیه جهیزیه ،معمدول
ً
و مورد نیاز است[ ،مثال دختر در آستانه ازدواج است یا تهیه آن ،جز به صدورت
تدریجى میسر نیست ]،خمس ندارد؛ در غیر این صورت ،خمدس آن ،واجدب
است؛ ومى چنانچه براى پرداخت خمس در زحمت باشند ،مجازند خمدس آن
3
را بر ّذمه گرفته و هر زمان توانستند ،بپردازند
 1حسین نورى همدانى ،هزار و یك مسئله ،ج  ،2س ۱۴1
 2سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س ۴60
 3ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،۷س ۱01
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تلقیح

سؤال  :1اکم ت قیح چیل ؟

امام :تلقیح اسدپرم مدرد بده همسدرش ،اشدکال نددارد؛ ومدى پرهیزكدردن از
مقدمات حرام ،واجدب اسدت و كدودک بهوجودآمدده ،فرزندد آن دو محسدوب
1
مىشود و تلقیح زن با نطفه مرد اجنبى ،جایز نیست
2
گلپایگانى :تلقیح نطفه اجنبى به اجنبیه ،جایز نیست
صافى گلپایگانى :تلقیح زن با اسپرم مرد اجنبى ،حرام است و تلقیح اسدپرم
مرد به همسرش ،اگر توسط شوهر باشد ،جایز است و اگر توسط دیگرى باشد و
3
مستلزم حرامى گردد ،جایز نیست
4
سبحانى :تلقیح نطفه مردى به زوجه دیگرى ،جایز نیست
خوئى ،وحید و سیستانى :تلقیح نطفه اجنبى به زن اجنبیده ،جدایز نیسدت و
تلقیح نطفه زوج به همسر خودش ،جایز است؛ ومى باید این عمل توسدط زوج
انجام گیرد اگر توسط دیگرى باشد و مستلزم حرامى گردد ،جایز نیست؛ گرچه
5
فرزند ،ملح به آن دو است
خامنهاى :تلقیح زن از طری نطفه مرد نامحرم ،فىنفسه اشکال ندارد؛ ومدى
باید از مقدمات حرام ،از قبیل :نگاه و ممس حرام و غیر آنها ،اجتناب شدود بده
هر حال ،در صورتى كه با این روش ،كودكى به دنیا بیاید ،ملح به شوهر آن زن
نمىشود؛ بلکه ملح به صاحب نطفده و بده زندى اسدت كده صداحب رحدم و
1
2
3
4
5

امام خمینى ،تحریر الوسیله ،ج  ،2ص  ۵۳0د  ،۵۳2م 0و2
محسن ملكمى ،تلقیح مصنوعی ،ص ۷۴۴
همان ،ص  ۷۴۴د ۷۴۳
همان
سیدعلى حسینى سیستانى ،منهزاج الصزالحین ،ملحقدات ،فادل  ،21م  66 ،6۵و  ،6۳ص
 ۷۵۳د ۷61
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تخمک است

472
1

سررؤال  :2شخصرری كرره پررس از چبررد سر ل چهرا نشررد و م اا رره رره پزشرک
زن

پزشک م ر ل،

IVA

ا رهعبدا تبهر اه چهرا شرد پزشربه ر

می كبد آی میتداند چبی ،اقدامی كبد؟

مکارم :انتقال نطفه ،در صورتى جدایز اسدت كده از آن مدرد طدالق بگیدرد؛
ّ
ّ
[هرچند به قاد جدایى موقت باشد] و پس از عده ،با صاحب نطفه عقد موقت
ببنند؛ [هرچند یکدیگر را نبینند ] سپس ،نطفه تركیب گردد و پس از آن ،شدوهر
موقت باقیمانده مدت را ببخشد و نطفه تركیبیافته به رحم زن منتقدل شدود در
ّ
2
این صورت ،زن مىتواند بدون رعایت عده ،به عقد دایم شوهر ّاول درآید
نورى :انتقال نطفه غیرشوهر به رحم زن ،جایز نیسدت در صدورت انتقدال،
فرزندى كه از این راه به جود مىآید ،فرزند غیرمشروع است

3

رقص

سؤال :قص م ر ب ای م ر و ن ب ای ن چره اکمری را ر؟ و آیر قصرید ر
ما لس زن نه ا هز اس ؟

مکارم :تنها رقص زن براى شوهر جایز است و بقیده مدوارد ،اشدکال دارد و
رقص ،یک امر عرفى است و آن ،حركات موزونى است كه افراد مطلع تاددی
4

كنند كه ماداق رقص است اگر ماادی مشکوكى پیدا كرد ،حرام نیست
تبریزى :رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان در مجامس عروسدى و
1
2
3
4

سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س  02۴۵ ،02۴۱و 02۴۴
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،۱س ۳26
حسین نورى همدانى ،هزار و یك مسئله ،ج  ،0س ۳۴۷
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،۱س ۷6۵
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1

مانند آن ،مانعى ندارد
ً
فاضل :رقص ،نوعا منشأ فساد و از بینرفتن حیاست و احتیاو در ترک رقص
و عدم حضور در مجلس رقص اسدت؛ ومدى رقدص زن بدراى شدوهر ،اشدکال
2
ندارد
امام :رقص ،جایز نیست؛ مگر رقص مرد براى همسر و زن براى شوهر
بهجت :رقایدن زن و شوهر براى یکدیگر ،خالف احتیاو است؛ [احتیاو
واجب ،ترک آن است ]
گلپایگانى :به طور كلى ،رقایدن مرد جایز نیست؛ حتى براى همسر؛ ومى
رقص زن براى شوهر ،اشکال ندارد
سیستانى :رقص زن و شوهر براى یکدیگر ،اشکال ندارد [ 3امبته باید همراه
حرام دیگرى نباشد و رقص زن براى شوهرش ،به دور از دید دیگران باشد ]
4
صافى :فقط رقص زن براى شوهر تنها ،جایز است
وحید :فقط رقص زن جلوى شوهرش ،در صورتى كه زن یا مرد دیگرى چده
5
محرم وجه نامحرم نبیند ،جایز است
خامنهاى :به طور كلى ،اگر رقص بهگوندهاى باشدد كده منجدر بده تحریدک
شهوت شود یا مستلزم فعلى حرام یا ترتب مفسدهاى باشد ،حرام اسدت رقدص
زنان در برابر بیگانگدان ،حدرام اسدت رقدص زن بدراى شدوهرش و مدرد بدراى
6
همسرش ،اگر همراه با ارتکاب حرامى نباشد ،اشکال ندارد
1
2
3
4
5
6

میرزاجواد تبریزى ،استفتائات جدید ،س 01۵۴
محمد فاضل منکرانى ،جامع المسائل ،ص  ،۷۵6س  0۴۱۴و 0۴۱۴
سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص  20۵د  220و 2۱۷
مطفامله صافى ،جامع االحکام ،ج ،0س 010۵
ر ک :پایگاه اینترنتى مركز ملى پاسخگویى به سؤاالت دینى
سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س  00۴2 ،00۴0و 00۴۵
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نورى :اشکال دارد؛ مگر رقص زن براى شوهر

1

آالت موسیقی

سؤال  :1اد استف ره از آالت مدسیقی ر ما لس عروسری چیلر ؟ چره نردع
آالت مدسیقی ا ام اس ؟

مکارم :فرقى میان مجامس عروسى و غیرعروسى [بنا بر احتیداو] نیسدت و
آهندها و موسیقىهاى مناسب مجامس مهو و فساد ،در هر حال ،حرام است
ً
3
مکارم :آالتى كه غامبا از آن براى حرام استفاده مىشود

2

تبریزى :استعمال آالت مهو ،هر ندوع مهدوى باشدد ،جدایز نیسدت؛ چده در
عروسى باشد یا نه؛ همچنین ،دایرهزدن ،چه در عروسى یا غیر آن ،جایز نیست؛
4

ومى غنا در مجامس عروسى ،اشکال ندارد
ً
خوئى و وحید :هرچه عرفا از آالت مهو به حساب مىآید ،حرام است؛ ومى
آوازهخوانى زن در مجامس عروسى ،اگر همراه با حرام دیگدرى نباشدد ،اشدکال
ندارد

5

امددام ،بهجددت ،تبریددزى ،خامنددهاى ،سیسددتانى و فاضددل :نددواختن هرگوندده
موسیقى مطرب به وسیله آالت موسیقى ،جایز نیسدت؛ چده در مجدامس عقدد
6

باشد یا عروسى ،یا هر مجلس دیگر ،مردانه باشد یا زنانه
امام ،بهجت ،تبریزى ،خامنهاى ،فاضل و مکارم :آهندهایى كه به واسدطه
1
2
3
4
5
6

حسین نورى همدانى ،هزار و یك مسئله ،ج  ،2س ۵۴۷
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،0س ۵2۱؛ همان ،ج  ،۱س ۷6۱
همان ،س ۵2۷
میرزاجواد تبریزى ،استفتائات جدید ،س  01۵0 ،01۵۷و 01۱۴
حسین وحید خراسانى ،منهاج الصالحین ،ج  ،۱م  ۴و 0۴
سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص 2۱0
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وسایلى غیر از آالت مهو به وجود مىآیدد ،مانندد :تشدت ،قابلمده ،سدطل و
مشروو به آنکه به نحو مطرب نباشد ،اشکال ندارد
سیستانى :اگر به نحو مجامس مهو و معب زده شود ،بنا بر احتیداو واجدب،
جایز نیست
گلپایگانى :با غیر آالت مهو نیز مثل تشت و قابلمه ،بنا بر احتیداو واجدب،
1
جایز نیست
سؤال  :2راه هزر ر ما لس عروسی چه اکمی را ر؟

مکارم :حکم دایدرهزدن ،حکدم سدایر آالت موسدیقى اسدت و فرقدى میدان
مجامس عروسى و غیر آن نمىباشد؛ [بنا بر احتیاو ]
فاضل :از دایره و دفزدن ،باید اجتناب گردد

2

3

تبریزى :استعمال آالت مهو ،هر ندوع مهدوى باشدد ،جدایز نیسدت؛ چده در
عروسى باشد یا نه؛ همچنین ،دایرهزدن ،چه در عروسى یا غیر آن ،جایز نیست؛
ومى غنا در مجامس عروسى ،اشکال ندارد

4

سؤال  :3نیزر اگ مداب فل ر نب شد چه اکمی را ر؟

مکارم :اگر از قبیل آهندهایى باشد كه مناسب مجامس مهو و فساد اسدت،
5
حرام است
تبریزى :استعمال آالت مهو ،هر ندوع مهدوى باشدد ،جدایز نیسدت؛ چده در
عروسى باشد یا نه؛ همچنین ،دایرهزدن ،چه در عروسى یا غیر آن ،جایز نیست؛
1
2
3
4
5

همان ،ص  2۱2د 2۱۷
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،0س ۵2۴
محمد فاضل منکرانى ،جامع المسائل ،ج  ،0س 0۴۷1
میرزاجواد تبریزى ،استفتائات جدید ،همان ،س  01۵0 ،01۵۷و 01۱۴
ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،0س ۵20
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1

ومى غنا در مجامس عروسى ،اشکال ندارد
ً
خوئى و وحید :هرچه عرفا از آالت مهو به حساب مىآید ،حرام است؛ ومى
آوازهخوانى زن در مجامس عروسى ،اگر همراه با حرام دیگدرى نباشدد ،اشدکال
ندارد

2

سؤال  :4آوازخدانی ر ما لس عروسی چه اکمی را ر؟

امام ،خامنهاى و فاضل :آوازخوانى بده صدورت غندا ،بدراى خانمهدا جدایز
نیست؛ مگر در مجامس شب عروسى و مجلسى كه به طور متعارف قبل یا بعد
از آن مىگیرند؛ مشروو به آنکه صداى آنان را نامحرم نشدنود؛ اگرچده احتیداو
مستحب ،در ترک آن است
سیستانى و مکارم :آوازخوانى به صورت غنا در مجامس عروسى هم بندا بدر
احتیاو واجب ،جایز نیست؛ بلى ،اگر آواز به صورت غنا نباشد ،اشکال ندارد

3

تبریزى :استعمال آالت مهو ،هر ندوع مهدوى باشدد ،جدایز نیسدت؛ چده در
عروسى باشد یا نه؛ همچنین ،دایرهزدن ،چه در عروسى یا غیر آن ،جایز نیست؛
4

ومى غنا در مجامس عروسى ،اشکال ندارد
ً
خوئى و وحید :هرچه عرفا از آالت مهو به حساب مىآید ،حرام است؛ ومى
آوازهخوانى زن در مجامس عروسى ،اگر همراه با حرام دیگدرى نباشدد ،اشدکال
ندارد
1
2
3
4
5

5

میرزاجواد تبریزى ،استفتائات جدید ،همان ،س  01۵0 ،01۵۷و 01۱۴
منهاج الصالحین ،ج  ،۱م  ۴و 0۴
سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص 2۱۴
میرزاجواد تبریزى ،استفتائات جدید ،همان ،س  01۵0 ،01۵۷و 01۱۴
منهاج الصالحین ،ج  ،۱م  ۴و 0۴
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کاشتن ناخن

سررؤال :ك شررت ،نر خ ،مصرربدعی ری نر خ ،و یر پ رک مصرربدعی ری مررهه كرره
ق ج ب راشت ،و گذاشت ،اس

چه اکمی را ر؟

بهجت :اگر در وضو و غسل مانع رسیدن آب به اصل ناخن و پلک نباشدد،
جایز است
تبریزى :آرایشى كه مانع رسیدن آب در موقع وضو و غسدل بده ظداهر بددن
ّ
است ،باید برطرف شود؛ واال نماز ،باطل است
خامنهاى :فىنفسه ،مانعى نددارد بدراى غسدل و وضدو ،اگدر رفدع حاجدب
حرجى باشد ،حکم جبیره مترتب است اگر امکان برطرف شدن آن است ،باید
بردارد؛ وگرنه وضوى جبیره ،باطل است
ّ
صافى :اگر در موقع وضو و غسل قابل برداشدتن باشدد ،مدانعى نددارد؛ واال
جایز نیست
سیستانى و نورى :جایز نیست
فاضل :اگر مانع آب وضو و غسل باشد ،جایز نیست
مکارم :اگر مزاحم وضو و غسل باشد ،جایز نیست؛ مگر در حال ضرورت
وحید :اگر قابلیت برداشتن داشته باشدد كده آب بده مواضدع وضدو و غسدل
1
برسد ،اشکال ندارد
زینت

سررؤال :اکررم رس ر ك ر انگشررت اب گذاشررت ،و س مه كشررید نررزر ن ر مح م
چیل ؟

امام و گلپایگانى :بهدستكردن حلقه ،زینت است و بایدد در برابدر ندامحرم
 1جزوه استفتائات واحد پاسخگویى به سؤاالت جامعة امزهراء
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پوشانده شود
تبریزى :پوشاندن انگشترى كه به طدور متعدارف زندان بده دسدت مىكنندد،
واجب نیست
ً
خامنهاى :اگر [انگشترى] عرفا زینت محسوب شود ،بایدد از نگداه ندامحرم
پوشیده باشد؛ اما اگر چشمگیر نیست و صدق زینت نمىكند ،اشکال ندارد
سیستانى :پوشانیدن آن (حلقه یا انگشترى) و همچندین امنگدو از ندامحرم،
الزم نیست
ً
1
فاضل :اگر عرفا زینت به حساب آید ،پوشش آن از نامحرم ،الزم است
ُسرمه

سؤال  :1آی س مه كشید نیب

اس

و ید آ ا پدش ند؟

ً
امام ،گلپایگانى ،خامنهاى و فاضل :اگر عرفا زیندت محسدوب شدود ،بایدد
2
بپوشاند
ً
ن
تبریزى :اگر سرمهاى كشیده كه در بین زنهاى تقریبا مسن متعارف اسدت،
پوشاندن آن از نامحرم ،الزم نیست
سیستانى :اگر هدف خودنمایى و نیز تحریككننده نباشد و از واقعشددن در
3
حرام ایمن باشد ،اشکال ندارد
سؤال  :2آی س مه كشرید ابروچیرد اسرتف ره از انگشرت عقیرق سر ع
عیبک تبی نهب ب ای زن نیب

ً
مکارم :ظاهرا ،جزء زینت ممنوع نیست
1
2
3
4

4

ه ال ب میآید؟

سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص  02۷د 02۵
همان ،ص 020
همان
ناصر مکارم شیرازى ،احکام خانواده در پرتو فقه اسالمی ،س ۴۱

و یر
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تاتوی ابرو و خالکوبی

سؤال  :1اکم ت توی ابرو چیل ؟

بهجت :زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود؛ وگرنه انجام ندهد
تبریزى :اگر پوست روى آن را بپوشاند ،گرچه زیندت اسدت ،ومدى اشدکال
ندارد و باید بانوان آن را از نامحرم بپوشانند
خامنهاى :خامکوبى ،فىنفسه اشکال ندارد و اگر زینت حساب شدود ،بایدد
از نامحرم پوشانده شود و تشخیص زینت ،موكول به عرف است
ً
سیستانى :اشکال ندارد؛ ومى اگر عرفا زینت است ،باید از نامحرم پوشدانده
شود
صافى :فىنفسه مانعى ندارد؛ اما بر زن واجب است كه زینت را از ندامحرم
بپوشاند
فاضل :فى نفسه ،اشکال نددارد؛ ومدى زیندت محسدوب مىشدود و بایدد از
نامحرم بپوشاند
نورى :انجام آن اگر براى ارائه به نامحرم نباشد ،مانعى نددارد و اگدر جلدب
توجه كند ،نگاه به آن حرام است و اگر جلب توجه نکند ،نگاه بدون ریبه و تلذذ،
اشکال ندارد
وحید :چنانچه ضرر مهمى براى انسان نداشته باشد و مانع از رسیدن آب به
پوست نباشد[ ،براى وضو و غسل ]،اشکال ندارد؛ ومى اگر زینت است ،باید از
نامحرم پوشانده شود و اگر ضرر مهمى دارد یا مانع رسیدن آب به پوست باشد،
1

جایز نیست
مکارم :خامکوبى با رند كه زیر پوست قرار مىگیرد ،اشکال ندارد [و وضو
 1جزوه استفتائات واحد پاسخگویى به سؤاالت جامعة امزهراء
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و غسل با آن ،صحیح است]

1

سررؤال  :2آی ر كوبزررد خ ر ل سرروزنی ب ر ای شررخص خ ر لکدب و شخصرری كرره
خ لکوبیشده ا هز اس ؟

مکارم :خالهاى معمومى ،اشکال نددارد؛ ومدى اگدر بدیش از حدد باشدد و
موجب آزار بدن شود ،یا اسامى مقدسه معاومین :خامکوبى شود ،اشدکال
2
دارد
س ررؤال  :3آیر ر ر سل ررج و وض ررد خر ر ل س رروزنی مر ر نع س ررید آب رره نقر ر
خ لکوبیشده می گ رر؟

مکارم :مانع نیست

3

پوشش

سؤال  :1اد پدش

نزر مح م سی شده چه اندازه اس ؟

امام ،گلپایگانى و وحید :اگر بدون مذت و ریبده باشدد ،مدرد مىتواندد جدز
عورت ،به تمام اندام زن نگاه كند
خوئى :بنا بر احتیاو ،آنچه بین ناف و زانو باشد ،نباید به آن نگاه كرد
مکارم :احتیاو آن است كه به جز آن اندازه كه بین زنان متعدارف اسدت كده
نزد محارم خود را نمىپوشانند ،مانندد :سدر ،گدردن ،قسدمتى از سدینه ،سداق و
مرف  ،به قسمتهاى دیگر نگاه نکنند
1
2
3
4

4

ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،2س ۵۴
همان ،س ۴۴
همان ،س ۴۳
سید محمدكاظم طباطبایى یزدى ،العروة الوثقی ،ج  ،2امنکاح و آدابده ،م ۱2؛ حسدین وحیدد
خراسانى ،توضیح المسائل ،م 2۵10
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امام ،خوئى ،گلپایگانى ،فاضل ،سیستانى ،مکارم و نورى :احتیاو [واجب]
1
محارم غیرشوهر بپوشاند
آن است كه زن از ناف تا زانوى خود را از
ی
بهجت ،صافى ،خامنهاى ،سیستانى ،فاضل و نورى :مردان مىتوانند به تمام
بدن محارم ،غیر از عورتین ،نگاه كنند؛ مشروو به آنکه این نگاه ،به قاد مدذت
نباشد؛ همچنین ،خوف به فساد افتادن هم نباشد
تبریزى :احتیاو واجب این است كه نگاهكردن به قسمت زانو تا ناف ،تدرک
شود؛ هر چند امتذاذى نباشد
2
صافى :گرچه احتیاو این است كه به مابین ناف و زانوها نگاه نکنند
يادآوری :در زمان ما ،با توجه به وسایل ارتباطى فراوانى كه در اختیدار ندوع
مردم قرار دارد و زمینه تحریک شهوت و آمودهشدن به فساد بسدیار زیداد اسدت،
احتیاو آن است كه بانوان در برابر مردان محرم ،قسمتهاى حساس بدن خدود
را بپوشانند؛ اما همانطوركه متعارف است ،مىتوانند سر ،گدردن ،قسدمتهایى
از ساق و دست خود را از محرم مرد نپوشانند
سؤال  :2آی ا هز اس

كه در او اب ر ب اب ن مح م ظ ه شد؟

امام ،فاضل ،گلپایگانى ،تبریدزى ،خدوئى ،خامندهاى ،بهجدت ،سیسدتانى،
صافى ،نورى و وحید :جایز نیست  3بنابراین ،خانمها نمىتوانند با پداى بددون
 1سید محمدكاظم طباطبایى یدزدى ،العزروة الزوثقی ،ج  ،2امنکداح و آدابده ،فادل فدى امسدتر
وامساتر
 2توضیح المسائل مراجع ،م 2۷۱۴؛ حسین نورى همدانى ،توضیح المسائل ،م 2۷۱۱؛ جعفدر
سبحانى ،توضیح المسائل ،م 2۱۵6؛ حسین وحیدد خراسدانى ،توضزیح المسزائل ،م 2۵10؛
سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص  ۷1د ۷0
 3توضیح المسائل مراجع ،م 2۷۱۵؛ حسین نورى همدانى ،توضیح المسزائل ،م 2۷۱0؛ جعفدر
سبحانى ،توضیح المسائل ،م 2۱۵۷؛ حسین وحید خراسدانى ،توضزیح المسزائل ،م 2۷۳۳؛
سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص 001
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جوراب ،در مقابل نامحرم رفتوآمد كنند
سؤال  :3آی ب زن الزم اس

كه پ ه یش

ا ت مچ بپدش نبد؟

مکارم :پوشیدن روى پا و كف پا ،بهتر است

1

سؤال  :4آی پدشید او ابه ی ن زك ر صو تی كره پر ر آنهر پزردا شرد
ب ای زن ا هز اس ؟

مکارم :اگر پا در آن پیدا باشد ،جایز نیست؛ ومى معلومبدودن حجدم پاهدا،
2
ضررى ندارد
فاضل :پوشیدن جوراب ،اگر بشدره (پوسدت) را بپوشداند و مفسدده نداشدته
3
باشد ،مانعى ندارد
ری پر قرروزک پر و یر پ شرربه پر ر مق ررج

سررؤال  :5آیر نم یر ك ر كررپ پر
ً
م را ن مح م ش ع ا هز اس ؟

امام ،فاضدل ،گلپایگدانى،تبریزى ،خدوئى ،خامندهاى ،بهجدت ،سیسدتانى،
4
صافى ،نورى و وحید :جایز نیست
سررؤال  :6آیر ر نمر ز ا گر نر مح م ا ضر نب شررد نم زخدانررد رردر اررو اب
ا هز اس ؟

امام ،گلپایگانى ،فاضل ،سبحانى ،مکارم و نورى :پوشش پاها تا مد  ،الزم
نیست
1
2
3
4

ناصر مکارم شیرازى ،خانواده در پرتو فقه اسالمی ،س ۵۳
همان ،س 61
محمد فاضل منکرانى ،جامع المسائل ،ج  ،0ص  ،۷۵2س 0۴0۱
توضیح المسائل مراجع ،م 2۷۱۵؛ حسین نورى همدانى ،توضیح المسزائل ،م 2۷۱0؛ جعفدر
سبحانى ،توضیح المسائل ،م 2۱۵۷؛ حسین وحید خراسدانى ،توضزیح المسزائل ،م 2۷۳۳؛
سید مسعود معاومى ،احکام روابط زن و مرد ،ص 001

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

481

خویى ،تبریزى ،زنجانى ،سیستانى و وحیدد :پوشداندن روى پاهدا تدا مد ،
واجب نیست؛ ومى احتیاو مستحب ،آن است كه كف پاها را بپوشانند
خامنهاى :پوشاندن پاها تا مفال ،در صورتى كده ندامحرم حاضدر نباشدد،
1
واجب نیست
امام ،گلپایگانى،خوئى ،تبریزى ،سیستانى ،سبحانى ،صافى ،وحید و نورى:
براى اینکه اطمینان پیدا كند كه مقدار واجب را پوشانده اسدت ،بایدد قددرى
2
پایینتر از م ها را بپوشاند
نفقه

سررؤال :ا گ ر م ر ر نفقرره ن ا ندهررد ر چرره صررو تی ن میتدانررد از م ر ل شررده
ب را ر؟

امام و فاضل :اگر زن از شوهر اطاعدت مىكندد و مطامبده خرجدى نمایدد و
شوهر ندهد ،زن مىتواند به حاكم شرع مراجعه كند اگر آن هم نشد ،به عدول
مؤمنین 3و اگر آن هم ممکن نبود ،به مؤمنین غیرعادل ،و چنانچده اینهدا امکدان
نداشت ،مىتواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز ،بدون اجازه شوهر ،از مال
او بردارد
 1توضیح المسائل مراجع ،م ۴۴۴؛ جعفر سبحانى ،توضزیح المسزائل ،م 66۴؛ حسدین ندورى
همدانى ،توضزیح المسزائل ،م ۴۳1؛ حسدین وحیدد خراسدانى ،توضزیح المسزائل ،م ۴۳۵؛
سیدعلى حسینى خامنهاى ،أجوبة االستفتائات ،س ۷۱۴
 2همان
 3گاهى براى رفع مشکالت و اختالفهاى مسلمانان ،الزم است انسدان بده چندد نفدر مسدلمان
عادل كه كارهاى حرام را انجام نمىدهندد و واجبدات را بده جدا مىآورندد و داراى متاندت الزم
هستند ،مراجعه كند تا آنانكه مورد اعتماد و وثوق مىباشند ،مشکل مردم را بدر اسداس مبدانى
اسالمى برطرف نمایند در زمان ما ،مىتوان شوراى حل اختالف را كه در برخى جاهدا وجدود
دارد ،از ماادی عدول مؤمنین به شمار آورد
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خوئى ،تبریزى ،گلپایگانى ،صافى ،سیستانى ،نورى و سبحانى :زنى كده از
شوهر اطاعت مىكند و شوهر خرجى او را نمىدهد ،مىتواند خرجدى خدود را
بدون اجازه ،از مال او بردارد
1
مکارم :احتیاو واجب آن است كه این كار ،با اجازه حاكم شرع باشد
وحید :زن مىتواند بعد از مطامبه و امتناع شوهر ،خرجى خود را بددون اذن
او ،از مال او بردارد و بنا بر احتیاو واجب ،اگر ممکن باشد ،از حاكم شرع براى
2
برداشتن ،اذن بگیرد
تصرف در اموال شوهر

سؤال :اد تص ف ن ر امدال شده چه اندازه اس ؟

مکارم :مرد و زن هركدام اختیاردار مدال خدویش هسدتند و بددون رضدایت
3
دیگرى ،ح تارف در مال او را ندارند
سایر مراجع عظام نیز نظرشان همین اسدت؛ چدون هدی كس بددون اجدازه
دیگرى ،ح تارف در مال كسى را ندارد؛ مگر در موارد بسیار محدود ،مانندد
برداشتن نفقه

 1توضیح المسائل مراجع ،م 2۷06؛ جعفر سبحانى ،توضیح المسائل ،م 2۱۱۵؛ حسین ندورى
همدانى2۷02 ،
 2حسین وحید خراسانى ،توضیح المسائل ،م 2۷۴1
 3ناصر مکارم شیرازى ،استفتائات جدید ،ج  ،2س 0011

کتابنامه

کتابنامه
کتاب:

قرآن كریم
ابن ابىاصیبعه ،احمد بن قاسم ،طبقات االطباء ،تهران :انتشارات زعیم0۱۷۳ ،ش
ابن ابىامحدید ،عبدامحمید بن هبةامله ،شرح نهج البالغه ،تحقی ابوامفضل ابدراهیم،
بىجا :دار احیاء امکتب امعربیة ،اول0۱۴۴ ،ق0۳۵۳ /م
ابن اسعد ،عبدامله ،مرآة الجنان ،بیروت :دار امکتب امعلمیة
ابن اشع  ،محمدد بدن محمدد ،الجعفریزات (األشزعثیات) ،تهدران :مکتبدة امنیندوى
امحدیثة ،اول ،بىتا
ابن بابویه قمدى ،محمدد بدن علدى (شدیخ صددوق) ،األمزالی ،قدم :مؤسسده بعثدت،
0۷1۴ق
دددددددددد  ،من ال یحضره الفقیه ،تحقی سدید حسدن خراسدانى ،بیدروت :امسادسدة،
0۷1۵ق

دددددددددد  ،األمالی ،تحقید قسدم امدراسدات اِسدالمیة ،قدم :مؤسسدة امبعثدةّ ،اول،

0۷0۴ق
دددددددددد  ،األمالی ،تهران :كتابچى0۱۴6 ،ش
دددددددددد  ،عیون اخبار الرضا ،۷تهران :نشر جهان ،اول0۱۴۴ ،ق
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دددددددددد  ،كتاب الخصال ،تحقی علىاكبر غفدارى ،قدم :جامعده مدرسدین ،ششدم،
0۷2۷ق
دددددددددد  ،من ال یحضره الفقیه ،تحقی علىاكبر غفارى ،قم :جامعه مدرسدین ،دوم،
0۷1۷ق
ابن خطیب ،اإلحاطه فی األخبار ،بیروت :دار امکتب االسالمیة ،بىتا
ابن شعبه ّ
حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول ،تحقی علىاكبر غفارى ،قدم :جامعده
مدرسین ،سوم0۱6۱ ،ش
دددددددددد  ،تحف العقول ،قم :انتشارات آل على٢٨٣١ ،۷ش
دددددددددد  ،تحف العقول ،قم :انتشارات جامعه مدرسین ،هفتم0۷2۵ ،ق
دددددددددد  ،تحف العقول ،قم :مؤسسة امنشر االسالمى ،دوم0۷1۷ ،ق
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،سوم0۱۴۴ ،ق
دددددددددد  ،لسان العرب ،قم :نشر ادب حوزه0۷1۵ ،ق
احمدى ،علىاصغر ،تحلیل تربیتی بر روابط دختزر و پسزر در ایزران ،تهدران :سدازمان
انجمن اومیاء و مربیان0۱۴۴ ،ش
احمدى ،محمدرضا ،روابط دختر وپسر ،قم :دفتر نشر معارف ،دهم0۱۴۳ ،ش
اربلى ،ابىامحسن على بن عیسدى ابدن ابدىامفتح ،كشزف الغمزة فزی معرفزة االئمزة،
بیروت :انتشارات دار اضواء ،دوم0۷1۵ ،ق
اكبرى ،ابوامقاسم و مینا اكبدرى ،آسیبشناسزی اجتمزاعی ،تهدران :انتشدارات رشدد و
توسعه0۱۳1 ،ش
اكبددرى ،محمددود ،دختزران و پسزران؛ پنززدها و هشززدار هززا ،انتشددارات گلسددتان ادب،
دوازدهم0۱۴6 ،ش
امهى قمشهاى ،مهدى ،دیوان الهزی قمشزهای ،تهدران :كتابفروشدى بدرادران علمدى،
0۱66ش
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امین ،محسن ،اعیان الشیعة ،بیروت :دار امتعارف ،اول0۷1۱ ،ق
امینى ،ابدراهیم ،آیزین همسزرداری ،بىجدا :مؤسسده تحقیقدات و نشدر معدارف اهدل
امبیت0۱۴۴ ،:ش
دددددددددد  ،آیین همسرداری ،قم :بوستان كتاب ،بیستونهم0۱۴۳ ،ش
دددددددددددد  ،جززوان و همسززرگزینی ،قددم :انتشددارات دفتددر تبلیغددات اسددالمى ،ششددم،
0۱۳0ش
اناارى ،عبدامرحمن و یدامله مقدسى ،چگونه باید روزه گرفت ،قدم :بوسدتان كتداب،
دوم0۱۴۷ ،ش
بروجردى ،آقا حسین ،جامع أحادیث الشزیعة ،تادحیح جمعدى از محققدان ،تهدران:
انتشارات فرهند سبز0۱۴6 ،ش
بنىهاشمى خمینى ،سید محمدحسن ،توضیح المسائل مراجع ،قدم :دفتدر انتشدارات
اسالمى ،دوم0۱۴۴ ،ش
پاستر ،مارك ،عصر دوم رسزانهها ،ترجمده غالمحسدین صدامحیار ،تهدران :طدرح ندو،
0۱۴۴ش
پاینده ،ابوامقاسم ،نهج الفصاحة ،تهران :دنیاى دانش ،چهارم0۱۴2 ،ش
تافلر ،آموین ،جابهجایی در قدرت ،ترجمه شهین دخت خوارزمى
تمیمى آمدى ،عبدامواحد ،غزرر الحکزم ودرر الکلزم ،قدم :انتشدارات دفتدر تبلیغدات
اسالمى0۱66 ،ش
دددددددددد  ،غرر الحکم ودرر الکلم ،قم :دار امکتاب اِسالمى0۷01 ،ق
دددددددددد  ،غزرر الحکزم ودرر الکلزم ،تحقید جاللامددین حسدینىارموى ،تهدران:
دانشگاه تهران ،سوم0۱61 ،ش
تمیمى مغربى ،نعمان بدن محمدد ،دعزائم اإلسزالم ،مادر :انتشدارات دار اممعدارف،
0۱۴۵ق
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جعفرى ،محمدتقى ،ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،تهران :دفتر نشر فرهندد اسدالمى،
0۱60ش
جمعى از نویسندگان ،همسر آفتاب ،قم :كتاب طه0۱۴۵ ،ش
جوادى آملى ،عبدامله ،زن در آیینه جمال و جالل ،قم :دار امهدى0۱۴۴ ،ش
ّ
حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،بیروت :مؤسسۀ آل امبیت0۷0۱ ،:ق
دددددددددد  ،وسائل الشیعة ،قم :مؤسسة آل امبیت الحیاء امتراث0۷1۳ ،ق
دددددددددد  ،وسائل الشیعة ،تهران :دار امکتب االسالمیة0۱66 ،ش
حسنخان ،محمد ،خیرات حسان ،تهران0۱1۷ :ش

حسینى بحرانى ،سید هاشم ،تفسیر البرهان فی تفسیرالقرآن ،تهران :بنیاد بعثدتّ ،اول،

0۷0۵ق
حسینى خامنهاى ،سید على ،اجوبة االستفتائات ،ترجمه احمدرضدا حسدینى ،تهدران:
انتشارات بیناممللى امهدى ،دوازدهم0۱۴6 ،ش
دددددددددد  ،مناسک نوین ،بده كوشدش مادطفى آخونددى و عبدداامرحمن انادارى،
تهران :محراب قلم ،چهارم0۱۳1 ،ش
حس دینى ،داوود ،راهکززار برق زراری روابززط سززالم و سززازنده در خززانواده ،قددم :مركددز
پژوهشهاى اسالمى صدا و سیماّ ،اول0۱۴۷ ،ش

حسینى ،احمد ،بهداشت روانی ازدواج و همسزرداری ،تهدران :انتشدارات مفیددّ ،اول،
0۱۴1ش

حکیمى ،محمدرضا و دیگران ،الحیاة ،ترجمه احمددآرام ،تهدران :دفتدر نشدر فرهندد
اسالمى0۱۴1 ،ش
ّ
ّ
حمیرى ،عبدامله ،قرب األسناد ،قم :مؤسسة آل امبیت ِحیاء امتراث ،اول0۷0۱ ،ق
خراسانى ،وحید ،توضیح المسائل ،قم :مدرسه باقرامعلوم0۱۴۳ ،۷ش
خسروى ،موسى ،آداب زندگی با اقتباس از زندگی فاطمه زهرا  ، ۳مشدهد :انتشدارات
امف0۱۴۴ ،ش
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خوانسددارى ،آقددا جمددال ،شززرح غزرر الحکززم ودرر الکلززم ،تهدران :دانشددگاه ته دران،
چهارم0۱66 ،ش

خوئى ،سید ابوامقاسم ،منهاج الصالحین ،قم :مدینة امعلم آیتامله امعظمى خو یى

دیل كارنگى ،آیین زندگی ،ترجمه جهانگیر افخمى ،انتشارات ارمغان0۱۴۱ ،ش
رسا ،قاسم ،دیوان دكتزر قاسزم رسزا (ملکامشدعراى آسدتان قددس رضدوى) ،سدنایى،
0۱۷1ش
رشیدپور ،مجید ،تعادل و استحکام خانواده ،تهران :انتشارات اطالعات0۱۴۱ ،ش
دددددددددد  ،مراحل ازدواج در اسالم ،تهران :انتشارات انجمن اومیاء و مربیدان ،هفدتم،
0۱۴0ش

رضا حاجتى ،میراحمد ،عصر امام خمینی ،قم :انتشارات دفتدر تبلیغدات اسدالمى،
ّاول0۱۴0 ،ش
سبحانى ،جعفر ،توضیح المسائل ،قم :مؤسسه امام صادقّ ،۷اول0۱۴6 ،ش

سقازاده ،محمد و حمزه كریمخانى ،هجوم خاموش(آسیبشناسى نسل جدوان) ،قدم:
انتشارات عطر یاس ،پنجم0۱۴۴ ،ش
سلیم بن قیس ،اسرار آل محمد ،قم :نشر امهادى0۷06 ،ق
سیاح ،احمد ،فرهنگ سیاح ،تهران :انتشارات اسالمّ ،اول
سیوطى ،عبدامرحمن بن ابىبکر ،الجامع الصغیر ،بیروت :دار امفکر0۷06 ،ق
شبر ،سید عبدامله ،الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ،كویت :مکتبدة األمفدین،
ّاول0۷1۴ ،ق
شرتونى مبندانى ،سدعید امخدورى ،أقدرب اممدوارد فدى فادح امعربیدة وامشدوارد ،قدم:
منشورات مکتبة اممرعشى امنجفى0۱60 ،ش
شریف امرضى ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،تاحیح صبحى صامح ،قم :هجرت،
ّاول0۷0۷ ،ق
صافى ،مطفامله ،جامع االحکام ،قم :انتشارات حضرت معاومه ،۳چهارم
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دددددددددد  ،منتخب األثر ،قم :مؤسسة امسیدة اممعاومة0۱۴۴ ،ش
صدی  ،عیسى ،تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضر ،تهدران :انتشدارات دانشدگاه
تهران ،دوم0۱۴۴ ،ش
طباطبایى ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القزرآن ،بیدروت :مؤسسدة األعلمدى،
0۷0۴ق0۳۳۴ /م
طباطبایى یزدى ،سید محمدكاظم ،العروة الوثقی ،قم :مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان،
0۱۴۴ش
طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،قم :انتشارات فراهانى ،بىتا
دددددددددد  ،مکارم األخالق ،قم :امشریف امرضى ،چهارم0۷02 ،ق
دددددددددددد  ،مکززارم األخززالق ،قددم :منشددورات امشددریف امرض دى ،ششددم0۱۳2 ،ق/
0۳۴2م
طبرسى ،فضل بن حسن ،جوامع الجامع ،تهران :دانشگاه تهران0۱۴۴ ،ش
دددددددددد  ،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،دوم
طریحى ،فخرامدین ،مجمعالبحرین ،تهران :كتابفروشى مرتضوى0۱۵۴ ،ش
طوسى ،محمد بن حسن ،تهزذیب األحکزام ،تحقید سدید حسدن موسدوى خرسدان،
تهران :دار امکتب اِسالمیة ،سوم0۱6۷ ،ش
دددددددددد  ،تهذیب األحکام ،تهران :دار امکتب اِسالمیة ،چهارم0۱6۵ ،ش
عباسى ومدى ،محسن ،بشقابهای سفره پشت باممان ،قم :انتشارات جامعدة امزهدراء ،دوم،
0۱۳2ش
على بن حسین ،8رساله حقوق (منشزور متعزالی حقزوق در اسزالم) ،ترجمده علدى
طباطبایى ،نشر مطبوعات دینى0۱۳2 ،ش
عمادزاده ،حسین ،زندگانی سید الشهداء ،تهران0۱۵۴ :ش
ف ف
عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :نشر اشجع0۱۴۴ ،ش
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فتال نیشابورى،محمد بن حسن ،روض الزواعظین ،تحقید حسدین اعلمدى ،بیدروت:
مؤسسة االعلمى0۷16 ،ق
فددواز امعدداملى ،الز ّ
زدرالمنثور فززیطبقززات ربززاتالخززدور ،بیددروت :دار اممعرفددة ،اول،
0۱02ش
فیض كاشانى ،مال محسن ،الصافی فی تفسیر كالم الله (تفسزیر صزافی) ،مشدهد :دار
اممرتضى
دددددددددد  ،محجة البیضاء فی تهذیب االحیاء ،تاحیح و تعلید  :علىاكبدر غفدارى،
دفتر انتشارات اسالمى ،دوم0۱۴۱ ،ش
فیلیپ اچ ،برنشتاین و مارسى بى برنشتاین ،شناخت و درمان اختالفهای زناشزو یی
(زناشو یی درمانی) ،ترجمه حمیدرضا سهرابى ،انتشارات رسا0۱۴۴ ،ش
فینچام ،فراندك ،رابطزه همسزران ،ترجمده مهددى قرچده داغدى ،تهدران :پیدک بهدار،
0۱۴1ش
قرشى ،سید علىاكبر ،قاموس قرآن ،تهران :دار امکتب اِسالمیة ،چهارم0۱6۷ ،ش
قلىزاده ،فر امله ،ازدواج پیوندی مقدس ،قم :انتشارات نهاوندى0۱۴6 ،ش
قمى ،شیخ عباس ،سفینة البحار ،قم :دار األسوة ،سوم0۱۴1 ،ش
قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،قم :دارامکتاب ،سوم
كددارل ،امکسددیس ،انسززان موجززود ناشززناخته ،ترجمدده عنایتاملدده شددکیباپور ،ته ران:
انتشارات دنیاى كتاب0۱۴۷ ،ش
كارمیان ،فرهاد ،مهارتهای زندگی ،تهران :مؤسسه فارسى تربیت ،سوم0۱۴۳ ،ش
كلیندى ،محمدد بدن یعقدوب ،اصزول كزافی ،ترجمده سدید جدواد مادطفوى ،تهدران:
كتابفروشى علمیه اسالمیه
دددددددددد  ،الکافی ،تاحیح علىاكبر غفارى ،تهران :دار امکتب اِسدالمیة ،چهدارم،
0۷1۴ق
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دددددددددد  ،الکافی ،تهران :دار امکتب اِسالمیة0۱62 ،ش
دددددددددد  ،اصول كافی ،تهران :دار امکتب اِسالمیة0۷0۱ ،ق
گرى ،جان ،مردان مریخی زنان ونوسزی ،ترجمده اشدرف عددیلى ،تهدران :نشدر علدم،
هفتم0۱۴۴ ،ش
منکرانى ،فاضل ،احکام جامع مسائل پزشکی ،قم :دار امادیقة امشهیدة0۷۱2 ،ق
دددددددددد  ،جامع المسائل ،قم :انتشارات امیرامقلم ،یازدهم
میثددى واسددطى ،علددى بددن محمددد ،عیززون الحکززم والمززواعظ ،تحقیدد حسددین
حسنى بیرجندى ،قم :مؤسسه علمى فرهنگى دارامحدی ّ ،اول0۱۴6 ،ش
مؤمن قمى ،محمد ،كتاب الصالة (تقریرات درس آیتالله محمد محقق دامزاد) ،قدم:
مؤسسة نشر اِسالمى0۷1۵ ،ق
مازندرانى ،مومى محمدصامح ،شرح اصول كافی ،تحقید میدرزا ابوامحسدن شدعرانى،
تاحیح سید على عاشور ،بیروت :دار احیاء امتراث امعربى ،اول0۷20 ،ق2111 /م
متقى هندى ،عالءامدین ،كنز العمال فی الحدیث واالقوال واالفعال ،بیروت :مؤسسدة
امرسامة0۷1۳ ،ق
مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة اموفاء ،دوم0۷1۱ ،ق
دددددددددد  ،بحار األنوار ،بیروت :نشر االمیره0۷2۳ ،ق
دددددددددد  ،بحار األنوار ،تهران :دار امکتب اِسالمیة ،سوم0۷1۱ ،ق
مجلسى ،محمدتقى ،روضة المتقزین فزی شزرح مزن ال یحضزره الفقیزه 02 ،جلددى،
تحقی على پناه اشتهاردى ،قم :انتشارات بنیاد فرهند اسالمى
محدثى ،جواد ،اخالق معاشرت ،قم :دفتدر تبلیغدات اسدالمى حدوزه علمیده ،سدىام،
0۱۴۷ش
محق داماد ،سید محمد ،كتاب الصلوة ،قم :مؤسسة نشر اِسالمى0۷1۵ ،ق
محالتى ،ذبیح امله ،ریاحین الشریعة ،ترجمه بانوان دانشمند شیعه ،تهران :دار امکتدب
االسالمیة0۱۴1 ،ش
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محمدى رىشهرى ،محمد ،میزان الحکمة ،بىجا :انتشارات دارامحدی 0۱۴۴ ،ش
دددددددددددد  ،می ززان الحکمززة ،ترجمدده حمیدرضددا شددیخى ،قددم :مؤسسدده فرهنگددى
دارامحدی ّ ،اول0۱۴۴ ،ش
دددددددددد  ،میزان الحکمة ،قم :انتشارات دفتدر تبلیغدات اسدالمى حدوزه علمیدهّ ،اول،

0۱6۱ش
دددددددددد  ،میزان الحکمة ،قم :انتشارات دفتدر تبلیغدات اسدالمى حدوزه علمیده ،دوم،
0۱۴۱ش
مرتضى ،آقاتهرانى ،یزاران شزیدای حسزین بزن علزی ،قدم :انتشدارات باقیدات ،سدوم،
0۱۴۵ش
معزى مالیرى ،اسماعیل ،جامع أحادیث الشیعة فی احکام الشزریعة ،نشدر اسدماعیل
معزى0۷0۱ ،ق
معاومى ،مسعود ،احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان ،قم :چهلوچهارم،
بوستان كتاب0۱۳۱ ،ش
مقیمى حاجى ،ابوامقاسدم ،جوانزان و روابزط ،قدم :مركدز و مطامعدات و پژوهشهداى
فرهنگى حوزه فرهنگى حوزه علمیه قم0۱۴1 ،ش
مکارم شیرازى ،ناصر ،احکزام خزانواده در پرتزو فقزه اسزالمی ،تهیده و تنظدیم وحیدد
علیاننژاد ،قم :مدرسه امام على بن ابىطامب0۱۴۳ ،۷ش
دددددددددد  ،استفتائات جدید ،قم :سرورّ ،اول0۱۴۴ ،ش
دددددددددددد  ،اسززتفتائات جدیززد ،قددم :مدرسددة االمددام علددى بددن ابىطامددب ،هشددتم،
0۱۳۱ش
دددددددددد  ،تفسیر نمونه ،تهران :دار امکتب اِسالمیة ،اول0۱۴1 ،ش
دددددددددد  ،تفسیر نمونه ،تهران :دار امکتب اِسالمیة ،چهلویکم0۱۴1 ،ش

موسوى خمینى ،سید روحامله ،استفتائات ،قم :دفتر انتشارات اسالمى0۱66 ،ش
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دددددددددد  ،تحریر الوسزیلة ،قدم :مؤسسده تنظدیم و نشدر آثدار امدام خمیندىّ ،اول،
0۱۴۳ش
دددددددددد  ،تحریر الوسیلة ،قم :انتشارات اسماعیلیان

موموى ،محمد جاللامدین ،مثنوی معنوی ،تهران :نشر ّزوار0۱۴۷ ،ش
میرعظیمى ،سیدجعفر ،بارگاه فاطمه معصومه ،قم :چاپ نهضت ،دوم0۱۴6 ،ش
نراقى ،مال احمد ،معراج السعادة ،قم :انتشارات هجرتّ ،اول0۱۴0 ،ش
نجفى ،محمدحسدن ،جزواهر الکزالم ،تحقید عبداس قوچدانى ،تهدران :دار امکتدب
االسالمیة ،سوم0۱6۴ ،ش
نددورى ،میرزاحسددین ،مسززتدرک الوسززائل ومسززتنبط المسززائل ،بیددروت :مؤسسددة آل
امبیت ،:دوم0۷1۳ ،ق
دددددددددد  ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،قم :مؤسسة آلامبیت0۷1۴ :ق
نورى همدانى ،حسین ،توضیح المسائل ،قم :مهدى موعود ،سىودوم0۱۳۱ ،ش
دددددددددد  ،هزار و یک مسئله ،قم :مهدى موعود ،پنجم0۱۴۴ ،ش
وجدانى ،ماطفى ،حدیث تربیت ،تهران :پیام آزادى0۱۴۴ ،ش
ورام ،مسعود بن عیسى ،مجموعه ورام :آداب و اخالق در اسزالم ،ترجمده محمدرضدا
عطایى ،مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى٢٨6٩ ،ش
و یرجینا سدتیر ،آدمسزازی در روانشناسزی خزانواده ،ترجمده بهدروز بیرشدك ،تهدران:
انتشارات رشد0۱۴1 ،ش
مجالت:

اخالق ،ش 06
بیمارىهاى كودكان ،ش ضمیمه0۱۴0 ،ش
پاسدار اسالم ،ش  2۴۳و  ،2۴1اسفند و فروردین 0۱۴۱ش
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پاسدار اسالم ،ش ،2۴0اردیبهشت 0۱۴۷ش
پگاه ،ش 22
پیام زن ،ش  ،0۴۳آذر 0۱۴6ش
پیام زن ،ش  ،20۴فروردین 0۱۴۳ش
پیام زن ،ش  ،2۵۴شهریور0۱۳2ش
پیوند ،ش ۱1۴
حدی زندگى ،ش  ،۷سال دوم
خانه خوبان (ویژه خانوادهها) ،ش  ۵2و  ،۵۱اردیبهشت و خرداد 0۱۳2ش
شمیم یاس ،ش 0۱۴۵ ،۷1ش
طوبى ،ش  ،۱اسفند 0۱۴۷ش
فاددلنامه تحقیقددات فرهنگددى پژوهشددگاه فرهنددد ،هنددر و ارتباطددات ،ش  ،0۱سددال
دوازدهم ،بهار
فالنامه تخااى رسانه و خانواده ،مركز پژوهشهاى اسدالمى صددا و سدیما ،ش،۴
سال دوم ،تابستان
كتاب نقد ،ش ۱0
گلبرگ؛ ماهنامه فارسى مركز پژوهشهاى اسالمى صدا و سیما ،ش 020
مجله علمى دانشگاه علوم پزشکى كردستان ،دوره  ،۷ش  ،۱بهار 0۱۴۳ش
مطامعات انقالب اسالمى ایران ،ش  ،۱1سال نهم ،پاییز 0۱۳0ش
مطامعات ملى ،ش  ،۷۵سال دوازدهم0۱۴۳ ،ش
روزنامه:

اطالعات 01 ،آبان 0۱۵۷
جمهورى اسالمى0۱۴0/۵/22 ،ش
جمهورى اسالمى ،ش 0۱۴1/00/2۳ ،6۵۴0ش
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ش0۱۳۱/۱/۴  چهارشنبه،خراسان
ش0۱۳۱/۱/۵  دوشنبه،خراسان
ش0۱۳1/۵/2۴ ،2۴01  ش،مردمساالرى
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