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سخن نخست
مکتب روحبخش اسالم ،آموزههای وااليی را برای شکوفايی و رشد انسان ارائه
نموده كه از آن جمله ،رهنمودهايی است كه سعادت زن و خانواده را در تمام
ً
ابعاد بهنیکويی ضمانت میكند .اساسا ،جامعهای كه بر شالوده خانواده پاک و
سالم بنا شده ،از گزند آسیبها در امان است و مسیر سازندگی در عرصههای
مختلف را بهشايستگی طی كرده ،قلههای بلند موفقیت را فتح مینمايد .اين
بنیان بهظاهر كوچک ،دستاوردهای بسیار بزرگی را برای جامعه به ارمغان
ُ
میآورد و نقش بسزايی در پیشبرد اهداف و برنامههای خرد و كالن هر كشور
دارد .در اين میان ،زن ،نقش عمدهای در شکلگیری ،استمرار و ثمربخشی
خانواده ايفا نموده ،سعادت جامعه در گرو رستگاری و سالمت اوست؛ به همین
جهت است كه امام راحل فرمودهاند:
«از دامن زن ،مرد به معراج مىرود .دامن زن ،محل تربيت
بزرگزنان و بزرگمردان است».
 .4صحیفه امام ،ج  ،2ص .225

1
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استقبال خوانندگان از رهتوشه ماه مبارک رمضان ،ويژه خواهران ،ما را بر آن
داشت تا به مناسبت ايام تبلیغی ماه ّ
محرم ،موضوعات كارآمد و تازهای را درباره
زن و خانواده تهیه نموده ،به خواهران و عالقهمندان گرامی تقديم نمايیم.
شايان توجه است كه عالوه بر اين رهتوشه ،هرسال رهتوشه ديگری در ايام ماه

ّ
محرمالحرام منتشر میگردد كه مباحث مربوط به امام حسین

و قیام عاشورا

در آن به طور برجسته مطرح میشود و خواهران محترم میتوانند از آن نیز
بهرهمند شوند.
در مجموعه پیشرو ،موضوعاتی همچون :اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده،
مباحث دينی و اجتماعی مربوط به حوزه خانواده ،راهکارهای تربیتی و ارتباط با
فرزندان ،و نیز نقش سازنده زنان در رشد و بالندگی خانواده ،مطرح شده كه
امیدواريم مورد استفاده خوانندگان عزيز قرار گیرد و در عمل ،به گسترش فرهنگ
اصیل اسالمی در جامعه بینجامد.
ّ
از مبلغان محترم انتظار میرود كه ضمن استفاده از مطالب اين رهتوشه،
چنانچه انتقاد يا پیشنهادی دارند ،ما را از نظرات سازنده خويش مطلع نمايند تا
بر كیفیت و اتقان رهتوشههای بعدی افزوده شود.
در پايان ،ضمن تشکر از نو يسندگان گرامی اين مجموعه ،از تمام كسانی كه
در آمادهسازی و ساماندهی اين كتاب صادقانه تالش نمودند ،بهويژه از زحمات
حجتاالسالم والمسلمین علیاكبر مؤمنی ،رئیس محترم گروه تأمین منابع
تبلیغی ،سپاسگزاری مینمايم.
سعید روستاآزاد
معاون فرﻫنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

ازدواج و تشكیل خانواده از نگاه قرآن
آیتالله محمدمهدی آصفی

مقدمه

ديدگاه اسالم درباره ازدواج ،برآمده از يک قانون تکوينی و كلی است؛ چنانكه
قرآن كريم قانون زوجیت را بهعنوان مسئلهای فراگیر در تمام هستی و مشتمل بر
ُّ

همه مخلوقات معرفی میكند« :و ِمن كل شيء خلقنا زوجين؛ 3و از هر چیزی،
دو گونه ـ كه يکی جفت ديگری است ـ آفريديم».
زوجیتی كـه قـرآن مطـرح مـیكنـد ،دايـرهای بسـیار گسـتردهتـر از ازدواج و
زناشويی دارد و تمام آثار متقابل میان موجودات را شامل میشود و در چارچوب
قوانین عام و فراگیر طبیعت صورت میگیرد.
اين قانون عالمگیر ،از سه جهت قابل بررسی است كه در اين نوشتار به آن
میپردازيم:
 .4تکوين؛
 .0وظیفه؛
 .9ارزش.
 .4ذاريات :آيه .23
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الف .ازدواج از جهت تكوينى

ازدواج ،يکی از نیازهای اساسی و از ضروريات زندگی است كه در فطرت
انسانی ريشه دارد و بدون آن ،انسان آرامش خود را از دست میدهد .اگر دقیقتر
به تاريخ بنگريم ،زندگی زناشويی از آن زمان كه انسان خود را شناخت و
ديدگانش را به حیات گشود تا به امروز ،در جوامع و تمدنهای گوناگون ،همیشه
بوده است .ضرورت ازدواج و زناشويی ،تنها ارضای يک خواهش نفسانی و
گرايش غريزی نهفته در بشر نیست؛ بلکه اين گرايش ،نیاز جديدی را در انسان
آبیاری میكند كه بسیار مهمتر و اساسیتر است؛ آن نیاز ،ضمانت بقای انسان،
پس از مرگ است .ازاينرو ،خداوند تکوين و تشريع را پاسخگوی اين نیاز
ُ ُ

ُ

اصلی قرار داده استِ « :نساؤكم حرث لكم؛ 3زنانتان كشتزار شمايند».
ّ

ا

و يا فرموده« :و خلق منها زوجها و بث من ُهما رجال كثـيرا ون ا
ساء؛ 2و جفت او
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

را [آدم

] از [جنس] او آفريد و از آن دو مردان و زنان بسیار بپراكند».

اطمينان و آرامش

قرآن ،مسئله زوجیت را تنها در محدوده غريزه جنسی مد نظر قرار نمیدهد؛
بلکه قدم فراتر از آن نهاده ،آرامش و اطمینان را هدف اصلی ازدواج معرفی
میكند .نیاز بشر به اطمینان نفس و آرامش ،بسیار بزرگتر و مهمتر از غريزه
جنسی است .تمام احتیاج و هدف انسان از تشکیل زندگی مشترک ،كامگیری از
جنس مخالف نیست؛ زيرا كه از راهی غیر از ازدواج و تشکیل خانواده ،شايد
بهتر و سريعتر بتوان به چنین لذتی دست يافت .قرآن ،نمای زيبايی از زندگی
 .4بقره :آيه .002
 .0نساء :آيه .5

ازدواج و تشكيل خانواده از نگاه قرآن
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زناشويی تصوير كرده استُ « :ﻫ ّن ِلباس لكم وأن ُتم ِلباس ل ُه ّن؛ 3آنان پوشش

شمايند و شما پوشش آنان».

همانگونه كه لباس ،انسان را از گرما و سرما حفظ میكند و از آزار و گزند
آفتها و بالها میرهاند ،ازدواج نیز انسان را از لغزش در پرتگاهها بازمیدارد.
اين مهر و محبت است كه فضای خانواده را در مقابل سختیها بیمه نموده ،زن
را از نگاههای حريص و بیمار حفظ میكند .ازدواج ،قلعهای برای مرد و حجابی
برای زن است .هیچ گزينهای بهجز زندگی زناشويی ،مرد را از لغزشها و
سختیهای زندگی و زن را از نگاههای آلوده و طماع نمیرهاند.
تنها با ازدواج است كه انسان ،آرامش از دست رفته خود را بازمیيابد ،بدان
تکیه میكند و اطمینان قلب پیدا میكند .زن ،خود را در مشکالت تنها نمیبیند؛
زيرا شريکی دارد كه در سختیها غمخوار اوست .مرد نیز با تحمل فشار زندگی،
احساس بیهودگی نمیكند؛ زيرا تالش او بر محور خانه ،همسر و فرزندانش
است.
اين احساس ،احساس پدرانهای است كه به هر پدری آرامش و اطمینان قلب
میدهد و بر لبانش خنده شیرينی مینشاند كه بهترين و زيباترين است .آری ،در
چنین فضای ُپر مهر و محبتی ،تلخیهای زندگی فراموش و فشار زندگی بیاثر
ا
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
آیات ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزواجا ِلتسك ُنوا ِإليها و جعل بينكم
میشود« :و ِمن ِ
ا
ا
مو ّّدة و رحمة؛ 2و از نشانههای او اين است كه زوجهايی را از خودتان آفريد تا به

سوی آنها آرامش گیريد و بین شما دوستی و رحمتی قرار داد».
 .4بقره :آيه .512
 .0روم :آيه .05
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

جاهليت پيشين

فلسفههای يونانی ،رومانیايی و هندی ،از زن ابراز تنفر میكردند و پیروان خويش
را تا آنجا كه ممکن بود از ازدواج نهی میكردند .زن از ديدگاه چنین فلسفههايی،
ناقصتر از مرد است و حتی نمیتواند در كنار مرد قرار گیرد تا با هم زندگی
زناشويی تشکیل دهند .در فلسفه يونانی ،زن منشأ و نماد همه رنجها و
بدبختیها بود كه چون كااليی بیارزش در بازار خريد و فروش میشد و حتی
اختیار زندگی خويش را نداشت .فیلسوفان هندی ،بر اين عقیده بودند كه زندگی
خانوادگی باعث عقبماندگی انسان است و از پیشرفت جلوگیری میكند.
سوستام میگويد:
«زندگى خانوادگى ،باليى است كه بايد به آن تن داد و شرى
دوستداشتنى است؛ بنيانكن خانه و خانواده است .محبوب،
ولى درنده است و چون مصيبتى پوشيده از طال است».

ترتولیان میگويد:
«ازدواج ،صورت مرد را زشت و پليد مىكند و مدخل ورود
3
شيطان در نفس انسان است تا در مقابل خدا بايستد».

تفاوت آشکار ،میان نظر قرآن و نظرات جاهلیت قديم در اينجاست كه آيا
زن و زندگی زناشويی بال و ّ
شری است كه فراری از آن نیست و يا اينکه زن،
شريک و آينه مرد است و زندگی مشترک ،جايگاهی برای آرامش و اطمینان قلب
آنهاست؟
جاهليت مدرن

جاهلیت جديد ،در درمان نیازهای جنسی انسان بسیار ناتوانتر از جاهلیت قديم
 .4مصطفی السباعی ،المرأة بین الفقه والقانون ،ص .02
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است .جاهلیت جديد ،تالش كرد تا نسل امروز را درباره مسائل جنسی و
ازدواج ،بیقید و بیغیرت كند تا كانون خانواده فروبپاشد و انسان نیاز جنسی
3
خود را از راهی غیر از خانواده ارضا كند.
انسان امروز ،زن را درک نکرد؛ همچنانكه جايگاه زن را نیز در جامعه
نشناخت و ارزش زن را همانند جاهلیت قديم در حد كااليی بیارزش قرار داد
كه در بازار خريدوفروش میشود .پس ،تمدن جديد چندان هم جديد نبود؛ زيرا
از زن تنها بهعنوان يک كاالی تجاری برای تبلیغات مبتذل استفاده كرد و از ظاهر
زيبا ،گفتار دلنشین و لبخند دلربايش سوء استفاده كرد.
جاهلیت جديد با وعدههای دروغین ،زن را به بازارهای بردهفروشی كشاند و
ارزش انسانی وی را از او گرفت .بردهفروشان قرن بیستم میدانند كه چگونه زن
را خوار و ذلیل سازند و چگونه اشتها و حرص را در مردان بیدار و بهسادگی از
اين راه كیسههای خود را ُپر كنند« .فروشندگان بردههای سفید» ،به اين مقدار از
بندگی زن راضی نشده و حتی تالش كردهاند تا از زن ،خادمی مطیع برای پیشبرد
اهداف سیاسی در سازمانهای جاسوسی بسازند.
 .4مجله آمريکايی «تايم» اقرار كرد :در پانزده سـال گذشـته ،بـاكرهبـودن ،اهمیـت خـود را در
آمريکا از دست داده است و نداشتن بکارت ،برای دختران آنچنان اهمیتـی نـدارد .آمـار نشـان
میدهد كه  15درصد از دختران آمريکايی ،در حالی ازدواج میكنند كه از روابط نامشروع پیش
از ازدواج حاملهاند .آمار دخترانی كه از روابط جنسی نامشـروع بچـهدار مـیشـوند و كمتـر از
بیست سال عمر دارند ،از  2ـ  1در هزار به سال 5322م به  51در هزار به سال 5315م افزايش
يافته است .همچنین ،اين آمار در دختران بیست تا بیستوپنج ساله ،از  55در هـزار بـه  25در
هزار افزايش يافته است( .مجله خواندنیها ،ش ،22سال )5221
آماری ديگر ،گويای اين مطلب اسـت كـه تعـداد ازدواج در آمريکـا در سـال 5321م بـیش از
 0/035/222و معادل بـا نسـبت  512در هـزار و بـه سـال 5311م در حـدود  5/111/222و
معادل با نسبت  31در هزار بوده است .با توجه به اين آمـار ،تنهـا در مـدت ده سـال ،نسـبت
ازدواج در آمريکا نصف شده است( .محمد شبستری ،المراة فـی الفکـر االسـالمی المعاصـر:
قضايا و اشکالیات).
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

نظريه مالتوس

پس از آن ،علم در خدمت جاهلیت جديد قرار گرفت تا آنجا كه مالتوس،
دانشمند و اقتصاددان انگلیسی میگويد:
«نسبت افزايش جمعيت جهانى ،با نسبت افزايش غذا در
طبيعت سازگار نيست .به همين دليل ،اگر بشر همچنان به
توليدمثل خود ادامه دهد ،بهزودى از گرسنگى خواهد ُمرد .بايد
در ازدواج بسيار احتياط كنيم .از ترس نداشتن غذا ،انسان مگر
در سنين باال نبايد ازدواج كند و تمايالت جنسى جوانان
مىبايست با گناه و آلودگى ارضا شوند و پس از آن ،بايد با وسايل
و داروهاى جديد از باردارى جلوگيرى به عمل آيد».

دكتر دربیسدل میگويد:
«امروز نياز اساسى انسان آن است كه تدابيرى انديشيده شود تا
عالقه و دوستداشتن بدون هيچ قيد و بندى ممكن باشد.
امروزه ،سادگى طالق ،كمكم ازدواج سنتى را از بين مىبرد و
ازدواج ،امروز تنها يك قرار مالقات و رفتوآمد ميان دو نفر است و
اين ،تنها راه ارتباط جنسى در قرن حاضر است».
خطر ،نسل آينده را تهديد مىكند

اگر چارهای نینديشیم ،پزشکی ،منـع بـارداری را در راه انحـراف و تجـاوز فراگیـر
خواهد كرد .بارداری كه تاكنون مانعی برای تجـاوز و ابتـذال بـود ،امـروز از بـین
میرود .نتیجه آمارها نشان میدهد قربانیان استفاده از داروهای ضدبارداری ،تنها
در فرانسه سالیانه ششصدهزار و قربانیان سقط جنین چهارصدهزار نفر بـودهانـد.
كودكی كه اين داروها در او اثر نمـیكنـد و از سـقط جنـین ،جـان سـالم بـه در
میبرد ،بچهای سرراهی خواهد بود و در پرورشگاههـا در ّ
جـوی خشـن و دور از
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مهر مادری رشد خواهد كرد .هر چقدر يک پرورشگاه در جبـران ايـن كمبودهـا
بکوشد ،حتی قسمت كوچکی از مهر و محبت مادر را جبران نخواهد كرد.

3

كودكی كه طعم محبت مادر و مهربـانی پـدر را نمـیچشـد ،دچـار عقـده و
نداشتن تعادل عاطفی خواهد شد .در بسیاری از موارد ،اين كمبودها و عقدههای
روانی ناشی از آن ،شخص را به ارتکاب اعمالی وحشیانه و جنايتهايی هولناک
وادار میسازد؛ گاهی نیز به خودكمبینـی و عقـده حقـارت مـیانجامـد و سـبب
میشود شخص تالش بسیاری برای متوجهكردن ديگران به خود انجام دهـد و در
راه جلب نظر اطرافیان از هیچ جنايتی فروگذار نکند.
در جنگ جهانی دوم ،بسیاری از خانوادههای انگلیسـی فرزنـدان خـود را بـه
كانادا فرستادند تا مصیبتهای ناشی از جنگ در بريتانیا به آنان صدمه نزند؛ ولی
پس از جنگ كه خانوادهها كودكان را دوباره به انگلیس بازگرداندنـد ،بسـیاری از
آن كودكان در نتیجه دوری از خانواده به ناراحتیهای عصبی مبتال شده بودند.
«آنا فرويد» پس از تحقیق گستردهای بر آن كودكان و كودكانی كـه در جنـگ
در كنار خانواده مانده بودند به اين نتیجه رسید كه اثر جنگ ،بمـب و موشـک در
روحیه كودكان ،بسیار كمتر و كوچكتر از خطـر دوری از خانـه و محرومیـت از
مهر مادری و محبت پدری است.
ب .ازدواج از جهت وظيفه

مرد ،همیشه تاريخ ،در غالب خواستگاری به دنبال زن بوده است .زن نیـز در
جايگاه امتناع و ناز است و شايد بهتر باشد به جای كلمه امتناع ،از عفـت و حیـا
 .4مجله آمريکايی «ويسپر» در مقالهای اعالم كرد كه بیش از  52/222/222بچه سـرراهی در
آمريکا وجود دارد و همچنین ،در يکـی از شـهرهای انگلسـتان ،گزارشـی بـه جمعیـت حفـظ
ارزشهای اخالقی ارائه شد ،مبنی بر اينکه  %12اطفال اين شهر سرراهیاند.
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استفاده كنیم .معنای اين استعمال آن نیست كه زن میل و رغبتـی بـه مـرد نـدارد.
رغبت و میل زن ،حتی از مرد هم بیشتر است؛ با وجود اين ،خداونـد در تکـوين
زن ،میلی به شرم و حیا در برابر مردان قرار داده است كه بیحکمت نیست؛ زيـرا
اگر مرد و زن در رويارويی با يکديگر همانند بودند ،بهطور قطع يکـديگر را دفـع
میكردند و بیشک ،نسل بشر از همان ابتدا منقرض میشد.
مرد ،زن را دربرمیگیرد ،با مهر خود او را احاطه میكند ،تمام تالش خود را
مبذول میدارد تا برای همسرش لباس و غذا فراهم آورد و آنچه او میخواهد و
میپسندد ،انجام دهد و البته هیچگاه از اين اعمال خود احساس زيان نمیكند؛
بلکه اين امور را از وظايف خويش میشمارد .زن نیز عالقهمند است كه زير
سايه و عنايت مرد و با توجهی خاص ،پذيرای همیشگی او باشد و سعادت
خويش را در كنار ا و جويا شود.
خداوند در آفرينش هر يک از جنس زن و مرد ،شايستگیها و توانايیهای
مخصوص به آن دو و متفاوت با يکديگر قرار داده است كه اين موارد عبارتاند
از:
 .4اقتضای مردبودن قدرت بدنی و نیروی عضالنی باالست؛ درحالیكه
نقش زن ،عاری از برتریجويی و كشمکش در سختیهاست.
 .0سعادت زن ،آن است كه تحت حمايت مردی باشد كه سلطهاش خالی
از مهر و عطوفت نیست ،زير سايه او زندگی كند و در پناهش طعم مهربانی را
بچشد .سعادت مرد نیز آن است كه زنی را با عشق سرپرستی و حمايت كند و
بر او سیطره همیشگی داشته باشد.
 .9اقتضای آفرينش مرد ،مرد را به داشتن عزم و ارادهای سخت و تصمیمی
راسخ وادار میسازد .در نقطه مقابل ،طبیعت زنانگی ،تحريک و برانگیختن
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جنس مقابل و وادار كردن او به برخی كارهاست.
 .1كار و فعالیت اقتصادی كه مسئولیت اصلی مرد است ،نیاز به پابرجايی،
تدبیر و توانايی اجرايی بااليی دارد؛ حال آنکه فعالیتهای اصلی زن در خانه،
بیشتر نیاز به نرمی ،لطافت ،تأثیر ،جادو ،نازكدلی ،محبت و مهربانی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوانیم مهمترين مسائل زندگی زناشويی را مورد
بحث قرار دهیم:
 .1نگهبانى خانواده

ُ
ّ
ّ
ُ
ساء ِبما فّضل
قرآن مرد را نگهبان زن و خانواده میداندّ « :الرجال ق ّوامون على الن ِ
ّ
الل ُه بعّض ُهم على بعض؛ 3مردان بر زنان كارگزاران و سرپرستاناند؛ از آن روی كه

خدا برخی از ايشان (مردان) را بر برخی (زنان) فزونی و برتری داده است».
خانواده نیز همانند گروههای ديگری كه در جامعه هستند ،يک سازمان و
تشکیالت اجتماعی است كه نیاز به مديری دارد كه در پی حل مسائل و
مشکالت آن باشد .دلیلی ندارد كه خانواده ،مديريتی دورانديش نداشته باشد ؛
اما چه كسی بايد امر مديريت را در خانواده بر عهده بگیرد؟
بايد گفت كه معنای نگهبانی خانواده ،اداره خانواده نیست؛ زيرا اداره خانواده
تنها با مشاركت همهجانبه مرد و زن و چه بسا با مشاركت زن شوهر و بچهها
امکانپذير است؛ پس هر فرد در خانواده ،قسمتی از مسؤولیتها را بر عهده
میگیرد .مشورت ،اصلی اساسی در خانواده اسالمی است؛ همچنین
خواستههای مشروع هر يک از اعضای خانواده ،محترم است؛ ولی همه اين
مسائل ،خانواده را از وجود نگهبانی بینیاز نمیكند كه حرف آخر را بزند و
 .4نساء :آيه .22
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اختالفات را حل كند؛ اين امر ،تنها از مرد خانواده ساخته است تا پس از
بینتیجهماندن مشورت و همفکری ،نتیجه را اعالم كند.
 .2شاغلبودن زن

ريشه تاريخی اين مسئله ،به آن زمان بازمیگردد كه مرد اروپايی در انقالب
صنعتی ،خانهاش را ترک و از كشتزار كوچک به كارگاههای بزرگ و شلوغ
هجرت كرد .ناگهان به جای محیط ساكت روستا ،خود را در فضايی پرهیاهو و
جنجالی يافت .خانه و همسرش را به فراموشی سپرد ،در زندگی مادی غرق شد؛
تا آنجا كه تمام روابط خويش را با كشتزار ،خانه ،خانواده و با همه چیز و
همهكس به فراموشی سپرد .ورود به اين مرحله در اروپا ،تنها تغییر يک زمانه به
زمانهای ديگر و يا دگرگونی يک تمدن به تمدنی ديگر نبود؛ بلکه در حقیقت يک
دگرگونی اجتماعی بود كه تمام مسائل زندگی را دربرمیگرفت و مردم را از
روستاها و دهها و از آن زندگی آرام ،دور و در سختیهای زندگی جديد غرق كرد.
زن اروپايی خود را در روستا تنها و بدونسرپرست میديد؛ زندگی ماشینی
جوانان روستا را در خود میكشید و جز پیرمردانی كه پیريشان مانع از پیوستن به
جوانان میشد ،كسی در روستا باقی نماند.
زن ،ابتدا خود را آزاد میديد ،رها از قید و بندهای خانواده .ديگر همسر و
فرزندانش نبودند كه محدودش كنند .او بهزودی دريافت كه برای چنین زندگی
پستی آفريده نشده است و آفرينش روحی و جسمیاش با زندگی جديدش
سازگار نیست؛ ولی گرداب قویتر از آن بود كه بتوان از آن جان سالم به در برد
پس هرگز نتوانست دوباره به زندگی فطری خويش بازگردد و در اين منجالب،
تنهای تنها بود .اين داستان زندگی زن در غرب است.
امــا زن در جوامــع مــا ،چنــین نقشــی را ايفــا نمــیكنــد و از مشــکالت و
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ناهنجاریهايی آزار نمیبیند كه زن غربی را میرنجاند .مرد در جامعه ما خانـه را
ترک نگفته است و غافل از حال همسر و فرزنـدانش نیسـت .زن نیـز خـود را در
خانه تنها نمیبیند و شوهر و فرزندانش ،او را ترک نکردهاند .به همین دلیل اسـت
كه زن در جامعه ما توجیهی برای خـروج از خانـه همـراه بـا مـردان و اهمـال در
وظايف خود در خانه و خانواده ندارد.
جنس سوم

َ
در اين میان زن غربی ،نصیبی جز شقاوت و سنگدلی ن ُب ْرد؛ آنگاه كه زنانگی
خويش را فدا و تالش كرد تا از خود مرد بسازد و رفتارهای مردانه از خود نشان
دهد .او از زن بودن عقبنشینی كرد و در َمردشدن شکست خورد .موجودی شد
كه نه مانند زن در زنانگی خود برای ديگران سودمند است و نه مانند مرد در كار
مردانه برای جامعه مفید است .آری ،اينگونه است كه زن تبديل به جنس سومی
میشود كه نه زن است و نه مرد.
دانشمند بزرگ روانشناسی ،جیروم فروبرو ،در اين باره میگويد:
«در اروپا بسيارى از زنان هستند كه عهدهدار وظايف و
مسئوليتهاى مردانه مىشوند و از ازدواج سر باز مىزنند.
مىتوان چنين زنانى را «جنس سوم» ناميد؛ به عبارت ديگر ،آنها
نه مردند و نه زن».

جون سیمون میگويد:
«بايد از قلبهاى مردانه زنان امروز ترسيد؛ زيرا زن بدون قلبش
ديگر زن نيست .جامعه نيز اگر زنها را از دست بدهد ،بىشك
همه چيز را از دست داده است .طبيعت ،بسيار دقيق است و
اين انسان است كه در طبيعت دست برده و آن را تغيير داده
است .بايد بكوشيم تا طبيعت را همانگونه بازبسازيم كه بوده
است».
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خانم دكتر بنت الشاطی در روزنامه االهرام در مقالهای با نام «جنس سوم»
مینويسد:
«پزشكان ،جامعهشناسان و روانشناسان معتقدند كه تغييرات
فيزيولوژى نامحسوسى در زنان شاغل به وجود آمده است و
آمارها نيز نشانگر آن است كه شاغلبودن زن ،احتمال نازايى او
را افزايش مىدهد تا آنجا كه امروز نازايى در زنان شاغل ،امرى
شايع است».
 .3فروپاشى خانواده

كار خارج از خانه ،باليی بود كه بیش و پیش از هر مؤسسه اجتماعی ،گريبانگیر
خانواده شد .كار ،زن را از توجه به مسائل و مشکالت خانه غافل و ذهن او را در
غوغای روزمره جامعه مشغول میسازد؛ تا آنجا كه حتی نمیتواند قسمت
كوچکی از وقت خويش را برای خانوادهاش صرف كند .خانه ،يک مؤسسه
اجتماعی است كه مانند ديگر مجموعهها در اجتماع نیاز به كوشش،
وقتگذاری و فراغ بال دارد و بدون اين فراغ بال و كوشش ،هرگز زن قادر به انجام
وظايف خويش در خانه نخواهد بود.
نیاز به خانواده ،هرگز يک نیاز فرعی و پیشپاافتاده نیست تا كسی از آن
احساس بینیازی كند و يا بتواند هتل ،رستوران و استوديو را جايگزينش كند و
همانگونه كه محل سکونتش را تغییر میدهد و يا لباسش را عوض میكند آن را
نیز تغییر دهد و يا عوض كند.
البته تنها زن نیست كه در زندگی خانوادگی مـؤثر اسـت .شـرف و پابرجـايی
مرد ،رشد كودكان و همراهی آنان با پدر و مادر ،هريک سهم بسزايی در سـالمت
خانواده دارند .اشتغال زن به كارهای خارج از خانه ،نتايج اجتماعی بسـیار بـدی
داشته و همـین امـر باعـث شـده اسـت كـه بسـیاری از شـوهران و فرزنـدان ،از
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بیتوجهی همسران و مادرانشان به مسائل خانواده ناراضی باشند .ايـن شـکايت و
نارضايتی از محدوده يک يا چند خانه تجاوز كرده و همگانی شده است؛ تا آنجـا
كه بسیاری از مؤسساتی كه به تحقیق و بررسی مسائل و مشکالت زنان در جهان
میپردازند ،از وضعیت زنان شاغل ناراضیاند و از آن احساس خطر میكنند.
يونسکو تحقیقی گسترده را درباره حاالت زنان شاغل در كشورهای مختلف
آغاز كرده است .اين گزارشها ،نتايج و حقايق مهمی را منعکس میسازد كه
برخی از آنها حاكی از آن است كه تعداد بسیاری از مردان هنوز به اشتغال
همسران خويش در خارج از خانه معترضاند .دلیل اين شکايت و اعتراض نیز
آن است كه زن بیشتر وقت خويش را خارج از خانه سپری میكند و وقتی كه
بايد در اختیار خانه ،خانواده و فرزندان باشد و در راه تربیت و اصالح آنها صرف
3
شود ،در بیرون از خانه صرف میشود.
يکی از مهمترين مشکالت زنان كه در چهارمین كنگره روزنامهنگاران زن در
نورنبرگ آلمان مطرح شد ،اين بود كه دهها میلیون زن در آلمان ،صبح زود ،خانه
و فرزندان خويش را ترک میكنند .سؤال اينجاست كه دهها میلیون كودک و
نوجوانی كه مادرانشان را در طول روز در كنار خويش نمیبینند ،چگونه تربیت
خواهند شد؟ اكنون بیشتر كودكان 41ـ 41ساله در آلمان كلید خانههايشان را به
گردن خود آويزان میكنند تا برای صرف ناهار به خانه بازگردند و پس از آن ،در
انتظار مادرانشان مینشینند و لحظهشماری میكنند تا پس از ساعت  1شايد
مادران خود را در آغوش بگیرند.
 .4خطر در كمين نسل جوان

زن غربی در عصر ما میكوشد تا رسالت و وظیفه اصلی خود را به ياد آورد؛
 .4مجله حواء ،ش .202

رسالتی كه سالیان سال فراموش كرده بود .او بهزودی خواهد فهمید كه كودكی كه
از والدين خويش دور و از مهر مادری محروم است ،هرگز آيندهای روشن و
پرفروغ نخواهد داشت.
دكتر الکسیس كارل میگويد:
«اجتماع بشرى با جايگزينكردن كامل مدرسه به جاى خانواده،
اشتباه نابخشودنى و بزرگى انجام داد .مادران فرزندان خود را
ترك مىگويند تا به كارهايشان برسند .مسئوليتهاى اجتماعى
خود را انجام دهند؛ به سرگرمىهاى ادبى و هنرى مشغول
باشند ،بازى كنند و حتى به سينما بروند و با اين همه ،باز
اوقاتشان را با ناراحتى و كسالت مىگذرانند».

بسیاری از امراض روانی و عقدههای دوران جوانی ،ريشه در ايام كودكی و
نوجوانی دارد و آنكه مسئولیت اين دوران را بر عهده دارد ،بیترديد ،مادر است.
كودكی كه مادر به او توجه كافی نکرده است ،در آينده از نداشتن تعادل روانی و
عاطفی رنج خواهد برد و عقدههای آن دوران ،حتی او را به جنايت ،تجاوز و قتل
3
وادار خواهد ساخت.
دانشمند انگلیسی ،سامويل سمايلس میگويد:
«نظام و حاكميتى كه براى دستيابى به اهداف مادى ،زن را به
كار در كارخانهها وادار مىكند ،ثمرهاى جز ويرانى خانه و
خانواده نخواهد داشت و آشكارا با اين كار خود ،پايههاى
خانواده را سست كرده ،روابط اجتماعى را زير سؤال مىبرد».

ج .ازدواج از جهت ارزش

آنچه تاكنون گذشت ،اشاره به تفاوت زن و مرد از نظر تکوين و آفرينش داشت و
 .4اطالعات هفتگی ،ش .5021
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معلوم شد كه اين تفاوت در آفرينش سبب میشود تا وظیفه مرد و زن با يکديگر
متفاوت باشد؛ ّاما اين به آن معنا نیست كه در شريعت اسالمی و قرآنی ،ارزش
زن و مرد با يکديگر متفاوت باشد.
ارزش انسانی زن و مرد ،با يکديگر مساوی است .هر دو انساناند و در گوهر
انسانیت با يکديگر برابرند .بر خالف آنچه كه در جاهلیت قديم و جديد ديده
میشود كه ارزش زن و مرد براساس آفرينش و وظايف هر يک از آنها سنجیده
میشود .اينگونه است كه تنها نظريه درست كه به روابط زناشويی نگاهی
واقعگرايانه و عدالتمحور دارد ،نظريه اسالمی است.
همانگونه كه زن وظیفه مخصوص به خود را دارد و بايد برای آن تالش كند،
مرد نیز نقش ديگری دارد كه در كنار فعالیتهای زن كامل میشود و اين وظیفه
متفاوت در زن و مرد ،باعث نمیشود كه ارزش هر يک از آنها كمتر از ديگری
باشد.
جايگاه زن در اسالم ،مبتنی بر اين مالک عقلی است .اگر انسان از رفتار و
نگرش تمدنهای گذشته با زن مطلع نباشد ،هرگز جايگاه رفیع اسالم برای زن را
درک نخواهد كرد .در میان اين تمدنهای كوتهفکر ،اسالم ،اصل برابری زن و
مرد را در ارزش انسانی و جايگاه اجتماعی مطرح كرد؛ با اينکه به اختالف
اساسی میان زن و مرد در آفرينش و وظیفه معترف بود.

3

 .4روزنامه ابوالهول ،شماره  :5225/5/0 ،31از يك دختر انگلیسی مجرد به نام «ورنـیج» نقـل
میكند« :بهعنوان يك مسیحی مبالغه نکردهام اگر بگويم ،تعلیمـات اسـالم بـرای زن مسـلمان
ضامن سالمت و آسايش تمام جامعه بشری است؛ چه برای مسلمانان و چه برای مسیحیان و به
نظر من تعلیمات دينی بیش از هر چیز در روح و جان زن مؤثر است و تعالیم اسالم افزون بـر
اين ،دستورهاي زيادی دارد كه حامی حقوق زن در جامعه است».
«لینتز» در نامهای كه در كتاب دينهای عالم در انگلیس منتشر شده است ،میگويد« :محمد،
جايگاه زن را رفیع كرد و او را در تعالیمش بسیار بلندمرتبه شمرد ...زن پس از آنکه در دورهای
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از حیث نظری ،قرآن پیش از هر چیز به مسئله مساوات و برابری زن و مرد در

ُ ّ
ُ
ُ ّ ُ ّ ُ
اس اتـقوا ر ّبك ُم ال ِذي خلقكم ِمن نفس
انسانیت اشاره میفرمايد« :یا أیها الن

واحدة؛ 3ای مردم از پروردگارتان پروا كنید؛ آنكه شما را از يک تن ـ آدم
ِ

ـ

آفريد».

همچنین در آياتی ديگر اشاره به مساوات آن دو دارد؛ البته به اين شرط كه
وظايف الهی خويش را انجام دهند و در تقوا و فضیلت بکوشند .خداوند

ُ
ا
ا
ا
صالحا ِمن ذكر أو أنثى و ُﻫـو ُمؤ ِمن فل ُنح ِيـي ّن ُه حياة ط ّيبة
میفرمايد« :و من ع ِمل ِ
ُ
ُ
كانوا یعملون؛ 2هركس از مرد و زن كه كاری نیک و
و لنج ِز ی ّن ُـهم أجر ُﻫم ِبأحس ِن ما

شايسته كند ،درحالیكه مؤمن باشد ،هرآينه او را به زندگانی پاک و خوشی زنده
بداريم و مزدشان را بر پايه نیکوترين كاری كه میكردند ،پاداش دهیم».
ارزش زن در اجتماع

اسالم جايگاه اجتماعی زن را باال برد و زمانی كه زن در تاريکی مطلق نادانی
بود ،او را به كسب علم تشويق كرد .زنان در صدر اسالم در مجالس پیامبر
حاضر میشدند و به سخنان ايشان گوش فرامیدادند .پیامبر اسالم در اين باره
ُّ

ُ
ُ
سلم؛ علمجويی بر هر مسلمانی واجب
فرمود« :طلب ِ
الع ِلم فریّضة على كل م ِ

است ».كلمه «مسلم» ،بهخودیخود هر دو جنس زن و مرد را شامل میشود و
تنها مقصود از آن مرد مسلمان نیست.
خداوند متعال ،همانگونه كه واجباتی را بر دوش زن قرار داده است ،حقوقی
همچون كاال خريد و فروش میشد ،توانسـت مالـک باشـد ،حـرفش خريـدار داشـته باشـد و
حقوقش محفوظ بماند».
 .4نساء :آيه .5
 .0نحل :آيه .32
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ّ
ُ ّ
وف؛ 3و برای
را نیز برای او به وجود آورده است« :و لهن ِمثل ال ِذي علي ِهن ِبالمع ُر ِ

آنان[ ،حقوقی] است؛ مانند آنچه [از تکالیف] بر آنهاست».
توجه به زن در چارچوب خانواده

اسالم احترام بسیاری برای زن قائلشده و مقام زن را بسیار باال برده است و
ً
سفارشهای فراوانی درباره كنیز ،همسر ،دختر و خواهر به مرد دارد؛ مثال احترام
و ارزشی كه اسالم برای مقام مادر قائل است ،هرگز در جای ديگر مشاهده
نمیشود و اين امر تا آنجا پیش میرود كه احترام مادر حتی بر احترام پدر نیز
مقدم شده است.
از امام صادق

نقل شده است كه مردی نزد پیامبر خدا آمد و پرسید« :به

چه كسی نیکی كنیم؟» پیامبر

فرمود« :مادرت» .مرد پرسید« :سپس چه

كسی؟» ايشان فرمود« :مادرت» .دوباره پرسید« :سپس چه كسی؟» آن
حضرت فرمود« :مادرت» .باز پرسید« :سپس چه كسی؟» آن بزرگوار فرمود:
«پدرت».
همچنین رسول خدا

میفرمايد:

«كسى كه داخل در بازار شود و هديهاى براى خانوادهاش بخرد،
مانند آن است كه حامل صدقه براى نيازمندان باشد و مىبايست
پيش از مردان ،از زنان آغاز كند؛ پس همانا كسى كه دخترش را
شادمان سازد ،مانند آن است كه بندهاى از نسل حضرت
ابراهيم

آزاد كرده باشد».

جابر میگويد كه مردی خدمت رسول خدا رسید و گفت« :من مردی
جوان و سرزندهام و جهاد در راه خدا را دوست دارم؛ ّاما مادری دارم كه جنگ
 .4بقره :آيه .001
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رفتنم را خوش ندارد ».پیامبر

فرمود« :بازگرد و با مادرت باش؛ پس قسم به

آنكه به حق مرا برانگیخت ،همدمی مادرت با تو در يک شب ،بهتر از يک سال
جهاد در راه خداست».
توجه به دختران وخواهران نیز در شرع مقدس اسالم بسیار امر شده است؛
درحالیكه اعراب جاهلی ،پیش از طلوع اسالم ،دختران را خوار و پست
میشمردند .دخترداشتن و دختردارشدن را ننگی برای خانواده میدانستند و
گاهی اين امر آنچنان بر آنان سنگین میآمد كه دختر خويش را پس از والدت
در خاک پنهان میكردند.
خداوند متعال اين رسم پلید جاهلی را تقبیح كرد و فرمود:

ُ
ا
ّ
ّ
«و ِإذا ُبّشـر أح ُد ُﻫم ِباألنثى ظـل وج ُه ُه ُمسو ّّدا و ُﻫو ك ِظـيم *
ّ
ُ
ُ
وء ما ُبّشـر ِب ِه أ ُیم ِسك ُه على ُﻫون أم ی ُد ُس ُـه
یتوارى ِمن القو ِم ِمن س ِ
ُ
ُ
اب أل ساء ما یحك ُمون؛ 3و چون يكى از آنان را به دختر
ِفي التر ِ
مژده دهند رويش سياه گردد ـ از خشم بر زن خود كه چرا دختر
زاده است؟ ـ و خشم خود فرومىخورد .از بدى و [اندوه] آنچه به
او مژده دادهاند ،از مردم پنهان مىشود [و با خود مىانديشد
كه] آيا با خوارى و سرافكندگى نگاهش دارد يا در خاك پنهانش
كند؟ آگاه باشيد كه بد است آن داورى كه مىكنيد».

اسالم ،جايگاه محترمی برای دختران در خانواده ترسیم كرده است .امام
صادق

در اين باره از پیامبر اكرم

نقل میكنند كه هر كس سه دختر و يا

سه خواهر را سرپرستی كند ،بهشت بر او واجب است .پرسیدند« :دوتا
چگونه؟» فرمود« :دوتا هم» .پرسیدند« :ای رسول خدا! يکی چگونه؟»
 .4نحل :آيه  11و .13

ازدواج و تشكيل خانواده از نگاه قرآن

پیامبر

فرمود« :و حتی يکی» .همچنین ،امام صادق

پیامبر اكرم
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روايت میكند كه

فرمود« :بهترين فرزندان ،دختراناند كه لطیف ،رعنا ،باحیا،

مهربان ،خوش ُيمن و خوشبوياناند».
مردی نزد پیامبر

آمد و خبر از فرزنددارشدنش داد؛ درحالیكه رنگ

صورتش تغییر كرد .پیامبر

از او پرسید« :چه شده است؟» گفت« :هیچ».

ايشان دوباره فرمود« :بگو» .گفت« :باخبر شدم كه همسرم دختر زايیده است».
پیامبر

فرمود« :سنگینیاش بر زمین است ،سايبانش آسمان است،

روزیرسانش خداست؛ اما گلی است كه تو آن را میبويی».

3

 .4اين مقاله ،از كتاب در آیینه وحی ،جلد پنجم آثار كنگره اسوه زهد ،جهاد و اجتهاد آيتاللـه
محمدمهدی آصفی ،فصل ّاول (زوجیت فراگیـر) گرفتـه شـده و انـدكی نیـز خالصـهسـازی و
ويرايش گرديده است.

نقش تجمالت در کاهش ازدواج جوانان
سیدهمریم طباطبایی ندوشن

*

مقدمه

در ســالهای اخیــر ،آنچــه نگرانیهــا را دربــارۀ «ازدواج» برانگختــه اســت،
درآمیختگی آن با «تجمـلگرايی» اسـت؛ طـوری كـه قبـل از ازدواج ،در تعیـین
معیارها و مالکها و بعد از ازدواج ،در برگزاری رسوم و مراسـمها ،تجمـلگرايی
آشکار است.
تجملطلبی در ديدگاه بسیاری از جوانان و خانوادهها ،در كنار ساير موانع
ازدواج ،متغیرهای ازدواج را دستخوش تغییراتی شگرف كرده است .آماری كه
تاكنون ،حکايت از باال رفتن سن ازدواج داشتند ،اين روزها هشدار ديگری
میدهند و آن ،كاهش بیسابقۀ آمار ازدواج است .اين هشدار ،فعالیت مسئوالن
میطلبد تا
و فعاالن فرهنگی ،از جمله مبلغان دينی را در مبارزه با موانع ازدواج 
از تبديل آن به يک مسئلۀ غیرقابل حل جلوگیری شود؛ لذا بحث دربارۀ
«تجملگرايی» يکی از بايستههای امروز است و در اين نوشتار بررسی میشود.

* پژوهشگر و كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی.
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تعريف تجملگرايى و تأثير آن بر ازدواج

« َجمال» ،بهمعنای زيبايی و نیکويی است و «تجملگرايي» ،بهمعنای گرايش به
زيبايی و نمايش زيبايیهاست .در فرهنگ فارسی معین ،3ذيل واژۀ «تجمل»،

«زينتيافتن» و«اسباب و اثاثیۀ گرانبها داشتن» آمده است و در لغتنامۀ
عمید« 2،آنچه برای افزودن بر شکوه يا زيبايی بهكار میرود» و «خودآرايی»

معنی شده است.
«زيبايیدوستی» در نهاد انسان ،امری طبیعی و فطری است و باعث میشود
ُ
یافتهترين شکل بخواهد و از نقصان و كمبود گريزان
آدمی همه چیز را در كمال 
باشد .فطرت زيباجويی انسان ،ناشی از آن است كه انسان تجلی خداوند است.
پیامبر خدا

میفرمايند:

ُ ّ َ َ
ب أنّ َيرى َأث َ ّر ن َ
عم ِت ِّه على
مال و ُي ِح ّ ّ
الج ّ
«إنّ اللهّ تعالى جميلّ ،ي ِح ّ
ب
ِ
ُ
َ
ض ُ
باؤس؛ 1خداوند متعال زيباست،
س و الت َ ّ
البؤ َ ّ
َع ِبد ِّه و ُي ِبغ ّ
زيبايى را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را در بندهاش

ببيند ،او فقر و فقرنمايى را دشمن مىدارد!»

در جايی ديگر برای مصداقی از زيبايیدوستی خدا ،میفرمايد:

َ ََ
َ َ
َ
وان ِّه أنّ َيتهيّأ ل ُهم و َيت َجم ّل؛
ب ِمن َع ِبد ِّه إذا خ َ ّ
إن اللهّ ُي ِح ّ ّ
« َّ
رج إلى إخ ِ

4

خداوند متعال ،دوست دارد وقتى بندهاش نزد برادران خود
مىرود ،با هيأتى پرداخته و آراسته برود».

 .4محمد معین ،فرهنگ فارسی معین ،ذيل «واژۀ تجملگرايی».
 .0حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،ذيل واژۀ «تجمل».
 .9ابنحسامالدين الهندی ،كنز ّ
العمال ،ح .95251
 .1حسن بن فضل طبرسی ،مكارم األخالق ،ج  ،5ص  ، 11ح .5521

نقش تجمالت در کاهش ازدواج جوانان
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براساس احاديث متعددی كه بر آراستگی و زيبايیگرايی اشاره دارند ،گرايش
به زيبايی تا آنجا كه به آرامش آدمی و لذت معقول از زندگی كمک میكند،
ممدوح اسالم و ضروری است .برخورداری از ظاهر آراسته و بهرهمندی از
وسايل و امکانات زيبا ،خوشآيند هر انسانی است؛ اما نبايد از اين نکته غافل
شد كه «زيبايیگرايی فطری» میتواند آغازی برای «تجملگرايی افراطی» باشد
و تا آنجا پیش رود كه آدمی برای زيباتركردن صورت و بدنی كه نقص چندانی
ندارد ،دست به دامان جراحی زيبايی شود يا همهساله ،وسايل نو را با قیمت
هنگفت خريداری و جايگزين وسايل منزل سازد.
َ
نگرانی دربارۀ تجملگرايی ،به ايجاد روحیۀ اشرافیگری خالصه نمیشود؛
پیآمدهای پیدا و پنهان اين پديده ،تا آنجاست كه جای پای بسیاری از
ناهنجاریهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در آن میتوان ديد .يکی از ابعاد
تجملگرايی ،كمالخواهی و توقعات بااليی است كه ازدواج را با مسائلی عمده
مواجه ساخته است .اين در حالی است كه سیرۀ گفتاری و رفتاری پیامبر
َ
و اولیای دين ،آسانگیری در ازدواج است و پیامبر میفرمايند« :خي ُرّ
اسالم
ِ
َ َ ُ ُ 3
كاح ايسر ّه؛ بهترين ازدواج ،آسانترين آن است».
الّن ّ
ِ

و اما تجمالت چگونه تأثیر خود را بر ازدواج ،اعمال میكند؟

الف) تجملگرايی در قالب كمالخواهی «قبل از ازدواج» در تعیین
«مالکها و معیارها» خودنمايی میكند و باعث میشود كه يک جوان ،در ابتدا
شرايط خود را مناسب ازدواج نبیند و در صورت احراز شرايط ،در طرف مقابل
نیز تجمالت و مالکهای تجمالتی را جستوجو كند .براساس يک تحقیق «در
حالی كه بسیاری از جوانان مجرد مشکالت اقتصادی را مانع ازدواج قلمداد
 .4علی شیروانی ،نهج الفصاحه ،ح .5122
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میكنند ،از نظر سطح پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی وضع بهتری در مقايسه با
جوانان متأهل دارند؛ اما در توانايی خود برای برآوردن ملزومات مادی زندگی

ترديد دارند 3».اين ترديد از آنجا ناشی میشود كه در ديدگاه آنها ،مسکن
مناسب ،سرپناهی ساده با قیمت و اجارۀ حداقلی نیست؛ مرادشان از اشتغال،
شغلی با درآمد باال برای يک زندگی مرفه استُ .مشکل آنجاست كه جوانان
سادگی را نمیپسندند و هر آنچه را اطرافیانشان بعد از دهها سال زندگی مشترک
بهدست آوردهاند ،در شروع زندگی میخواهند.
ب) تجملگرايی «بعد از ازدواج» در برگزاری «رسوم و مراسمها» جوالن
میدهد؛ انتظاراتی از طرف مقابل كه بهجای واژۀ تجمالت نام «آبرومند» به آن
میدهند .بررسیهای گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ،نشان میدهد
«تشريفات ،افزايش هزينههای ازدواج و هزينههای سربار آن ،باعث كاهش 32
درصدی تمايل به ازدواج ،در جوانان ايرانی شده است 2».رسومی مانند مهريۀ

سنگین بر مبنای تاريخ تولد ،جهیزيۀ كمرشکن ،توقع برپايی مراسم باشکوه در
سالنهای مجلل و ايام نامزدی طوالنی كه توأم با مخارج هنگفت در
مناسبتهای مختلف مانند روز تولد ،شب چله ،اعیاد ملی و مذهبی و ...از
جمله داليل عدم رغبت پسران و گاه دختران برای ازدواج است .اين انتظارات
موجب میشود كه حتی در صورت اقدام به ازدواج ،ابتدای ازدواج كه زيباترين
دوران زندگی يک زوج است ،حالوت و شیرينی خود را از دست بدهد و از
همان نیمۀ راه ،بسیاری از جوانان را دربارۀ ادامۀ زندگی ،دچار ترديد سازد؛ تا
 .4شهال كاظمیپور« ،سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و پیآمدهای اين
نوع از ازدواجها با تأكید بر ازدواجهای دانشجويی» ،فصـلنامـۀ علمـی ــ ترويجـی دانشـگاه
اسالمی ،سال سیزده.
 .0به گزارش خبرگزاری مهرwww.ofc.ir :
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آنجا كه مسئوالن آمار كشور ،از واقعهای به نام «سونامی طالق در دوران عقد»
ياد میكنند؛ «در شهرهای بزرگ 12 ،درصد طالقها در دوران عقد رخ میدهد

3

كه  03درصد آنها به دلیل برآورده نشدن توقعات و انتظارات مادی است».
ً
مسلما تصويری كه جامعه از فروپاشی زندگیها (به داليل مادی) پیش روی
يک جوان میگذارد ،ذهنیت و تصمیم او را دربارۀ ازدواج ،تحت تأثیر قرار
میدهد.
علل گرايش به تجمالت
الف) تغيير ارزشهای جامعه

به دلیل ضعف اعتقادات ،ارزشها در جامعۀ ما ،تغییر جهت دادهاند و اعتبار
داشتههای مادی ،بیشتر از ارزشهای معنوی تلقی میشود .بسیاری از
مالکهای مادی و حاشیهای كه كمترين تأثیر در موفقیت ازدواج دارد ،جايگزين
مالکهايی چون تدين ،اصالت خانوادگی ،نجابت ،متانت و ...شده است كه
روزگاری باطن انتخابها بود .تغییر ارزشها ،دو علت اصلی دارد:
 .4غفلت از ظرفیتهای دينی و فرهنگی :قرآن ،نهجالبالغه ،صحیفۀ
سجاديه و بسیاری از كتب روايی ،پشتوانههای ارزشمندی برای ارائۀ سبک
زندگی اسالمی هستند كه متأسفانه در زندگی روزمرۀ ما آنچنان كه بايد نقش
اصلی ندارند! اين غفلت ،تنها به پشتوانۀ مذهبی فرهنگ اسالمی ،خالصه
نمیشود .ادبیات ما ،يکی از ظرفیتهای كمنظیر فرهنگی است كه میتوانسته و
میتواند باالترين و واالترين مضامین اخالقی ،ادبی و عرفانی را در افراد جامعه
درونی كند و يکی از اين مضامین ،داشتن روحیۀ قناعت ،مناعت و پرهیز از
 .4درگاه ملی آمار.www.amar.org.ir :
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دنیاطلبی است؛ اما متأسفانه با تکیه بر علوم وارداتی ،كمتر جوان تحصیلكردۀ
دانشگاهی ما ،غزلی از حافظ را بدون غلط میخواند و حکايتهای پند آموز
ادبیات ما كمتر شنیده شده؛ اين غفلت از ابزارهای است كه بدون شک،
رساترين و اثرگذارترين ابزار ابالغ و تبلیغ خردمندی هستند.
 .0تبلیغ سبک زندگی غربی از سوی رسانهها :ابزارهای تهاجم فرهنگی،
اصالت يافتن «لذتهای مادی» را تبلیغ و سعادتمندی را در داشتههای مادی
دنبال میكند كه ديدگاهها را از سوی سادگی به سمت تجمالت ،سوق داده
است.
گاهی والدين ،با مقايسه نظام ارزشی خود و جوانان ،از تغییرات ارزشی
جامعه گاليهمند هستند.
حديثی از امام صادق

است كه به والدين و مسئوالن جامعه ،علت

باد ُروا
جايگزينی ارزشهای خودی را با ارزشهای غربی گوشزد میكندِ « :
ُ
َ َ
َ َ
َ
ُ
ديث َقب ّل انّ َيس ِبق ُكمّ ِالي ِه ُّم ال ُمر ِج َئ ّة؛ 3احاديث اسالمی را به نوجوانان
داثكمّ ِبال َح ِ ّ
اح ِ

خود بیاموزيد (و در اين امر تسريع نمايید) پیش از آنکه مخالفان گمراه بر شما
پیشی گیرند».
ب) تأثير تجملطلبى والدين بر فرزندان

با وجود تمام گرايشی كه جوانان به استقالل از خانواده نشان میدهند،
انتظارات ،ارشادات و القائات خانواده در شکلگیری ذهنیت و تصمیم جوانان
مؤثر است .ديدگاه تجمالتی يک جوان به ازدواج ،پديدهای تراكمی و انباشتی
است كه آرام آرام در او شکل گرفته است .همۀ والدين در طول سالهای تربیت
 .4كلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .22
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كودک ،دربارۀ ديگران صحبت و قضاوت میكنند .اگر معیار والدين در تعريف و
تمجید از ديگران خانه ،ماشین ،مراسم عروسی ،پدرزن ثروتمند و پدرشوهر
متمول باشد ،مسلم بدانند كه شرايط همسر مطلوب ،از نظر دختر و پسرشان
شرايط ظاهری و مادی است؛ اما اگر معیار والدين در تعريف از ديگران
خوشاخالقی ،مردمداری ،ديانت و متانت باشد ،فرزندان نیز معیارهای سطحی
را كنار میگذارند و با تعمق و تعقل بیشتری ،معیارها و مالکهای خود را چینش
میكنند.
ج) احساس حقارت

افرادی كه از خودكمبینی رنج میبرند ،خويش را از نظر ارزش ذاتی ،كمتر از
ديگران ارزيابی میكنند و برای جبران حقارت درونی ،به تظاهر بیرونی روی
میآورند .اين افراد ،چون از درون خود ،چیزی برای آرامش و مقبولیت
نمیيابند ،آن را از بیرون طلب میكنند و بیاختیار به هر آنچه جنبۀ تأيید در
جامعه پیدا میكند ،عمل میكنند .اين افراد با تفاخر به ظواهر ،سعی در پنهان
داشتن حقارت خود دارند.
د) چشم و همچشمى

ُ
قرآن كريم میفرمايد« :فاست ِبقوا الخيرات؛ 3در كارهای نیک از يکديگر

سبقت بگیريد ».اما چشم و همچشمی انگیزۀ رقابت با ديگران ،در كسب
تجمالت و ظواهر زندگی است .اين پديده افراد را وامیدارد كه بهجای «تفکر» و
«تحقیق» ،تنها به «تقلید» از ديگران بپردازند.

 .4بقره :آيه .521

41



رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

هـ) فراموشى هدف

ً
كسانی كه به تجملگرايی روی میآورند ،عمدتا به حواشی زندگی بیش از

متن و اصل اهمیت میدهند .قرآن كريم هدف ازدواج را آرامش معرفی میكند؛
اما با تجملطلبی ،رسیدن به آرامش ،سخت و چه بسا غیرممکن میشود! توجیه
بسیاری از جوانان در تجملخواهیها اين است كه ازدواج ،بهويژه مراسم
ُ
ً
عروسی «يکبار» در عمر آدمی اتفاق میافتد .دقیقا همین توجیه ،به ما گوشزد
میكند كه نبايد در دام تجمالت اسیر شد .بايد پرسید« :برگزاری مراسمی به
اندازۀ توانايیمان ،به ما آرامش میدهد يا برای زرق و برق يکشبه و پوشالی ،زير
بار انواع خرج ،قرض و وام رفتن؟ انتظارات معقول از يکديگر ،به ما آرامش
ُ
میدهد يا انتظاراتی كه َبهای برآورده شدنش مشاجرات و تشويشات عروس و
داماد و خانوادههايشان است؟»
پىآمدهای تجملگرايى
الف) پىآمدهای كلى

غفلت از هدف خلقت انسان (عبادت پروردگار) ،مهمترين پیآمد
تجملطلبی است .چنین انسانی به جای آنکه دنیا را وسیلهای برای رسیدن به
كمال انسانی بداند ،رسیدن به ظواهر دنیا را هدف تلقی و خود را از رسیدن به
درجۀ انسانیت دور میكند؛ چنانچه سعدی شیراز میگويد:
ت ـن آدمــی شــريف اســت بــه جــان ّ
آدمیــت

نـــه همـــین لبـــاس زيباســـت نشـــان ّ
آدمیـــت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی

چـــه میـــان نقـــش ديـــوار و میـــان ّ
آدمیـــت
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َ َ
خور و خواب و خشم و شهوت ،شغب است و جهـل و ظلمـت
َح َیــــوان خبــــر نــــدارد ز جهــــان ّ
آدمیــــت
كاهش تحمل سختیها ،بیتوجهی به نیازمندان ،افزايش دزدی و
رشوهخواری ،افزايش بیماریهای روانی و افسردگیها ،رواج مصرفگرايی،
وابستهشدن اقتصاد كشور به واردات غیرضروی و ...از آثار كلی تجملطلبی
است.
ب) پىآمدهای تجملگرايى در ازدواج
 .1كاهش آمار ازدواج و افزايش ناهنجاریها

«كاهش  3/0درصدی ازدواجها در سه سال اخیر كه به گفتۀ مسئوالن ،در هیچ
دورهای تا اين حد كاهش نبوده است» ،3آماری هشداردهنده است .براساس
آماری كه در صفحۀ سوم و چهارم مقاله آمده ،تجمالت نقشی اساسی در
كاهش گرايش به ازدواج دارد.
برای شناسايی آسیبهای كاهش ازدواج ،بايد مزايای بیشمار آن را در ُبعد
فردی ،خانوادگی و اجتماعی بشناسیم .مختصرترين جملهای كه میتوان دربارۀ
آسیبهای كاهش ازدواج گفت ،اين است كه «كاهش» ازدواج در يک جامعه،
«افزايش» ناهنجاریهای اخالقی ـ اجتماعی و انواع بزهكاری را به دنبال دارد.
اين در حالی است كه بررسیهای به عمل آمده ،نشان میدهد «بیشتر بزهكاران
پس از طی آموزشهای اثربخش ،پس از ازدواج و تشکیل خانواده ،بـه داشـتن
2
يک زندگی آرام و به دور از تخلف و سرپیچی از قوانین تمايل دارند».
 .4به نقل از رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ايرانhttp://fararu.com/fa/news :
 .0نسخۀ الکتريکی روزنامۀ واليت ،به نقل از رئـیس مركـز مراقبـت بعـد از خـروج ادارۀ كـل
زندانهاhttp://velaiatnews.com :
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افزايش زندگی مجردی و نگرانی والدين از آيندۀ جوانانشان ،تحديد موالید و
كاهش نسل شیعه ،افزايش افسردگیهای روحی ،افزايش ناامنی فضای اجتماع
برای زنان و كودكان و افزايش هزاران ناهنجاری فردی و اجتماعی ديگر ،از آثار
كاهش ازدواج است.
رسول خدا

میفرمايند:

َ ُ َ
العزاب؛ 3بيشترين اهل جهنم ،بىهمسران
هلّ الّنّار ُ ّ
«ّا ّ
کثر ّا ِ
هستند!»

همچنین میفرمايند:
َ

ُ َ

َ

َ

َ
َ
ِ
َ
ج َ
ف اْل َخر؛ 2شخصی كه
ف ِد ِيّن ِّه فل َيت ِ ّق الل َّه ِفي الّنص ِ ّ
الر ُج ّل أح َر َّز ِنص ّ
« ِإذا ت َز َو َ ّ

ازدواج میكند ،در حقیقت نصف دين خود را حفظ كرده است .پس بر او الزم
است كه برای حفظ باقیماندۀ آن ،تقوای الهی پیشه سازد».
 .2باالرفتن سن ازدواج

ديگر قربانی تجمالت باالرفتن سن ازدواج است .آمارهای رسمی از وجود
«بیش از  55میلیون دختر و پسر در آستانۀ ازدواج ،خبر میدهند كه در حال
پشتسرگذاشتن سن باروری هستند 1».تجمالت ،بیراهه و مسیر فرعی دلفريبی
در حاشیۀ جادۀ ازدواج است كه جوانان و گاه خانوادهها را از مسیر اصلی و توجه
به امور جدی ازدواج بازمیدارد؛ تا آنجا كه برای دستيابی به ظواهر دلفريب،
جوانان را به تعويق و تأخیر در ازدواج تشويق میكند تا هم خودشان در
دستيابی به تجمالت وقت بیشتری داشته باشند و هم شايستۀ شخصی باشند
 .4شیخ صدوق ،من اليحضره الفقیه ،ج  ،2ص  ،212ح .2223
 .0میرزاحسین نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،52ص  ،512ح .51215
 .9به نقل از مديركل دفتر سالمت جمعیت و خانوادۀ وزارت بهداشتwww.mehrnews.com :
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كه او نیز از تجمالت و ماديات بهرۀ كافی دارد .غافل از اينکه ـ همچون طبیعت
ـ دوران سرسبزی و نشاط زندگی انسان ،جوانی اوست.
به قول پروين اعتصامی:

چو بفروختی از كه خـواهی خريـد

متـــاع جـــوانی بـــه بـــازار نیســـت

جوانی ويژگیهايی دارد كه برای زندگی مشترک الزم و برای موفقیت آن،
بسیار اثرگذار است؛ اما وقتی جوانی میگذرد ،آن ويژگیها كمتر در آدمی ديده
ُ
میشود؛ برای مثال انعطاف و سازگاری با خلقیات مختلف ،ويژگی دوران
جوانی است كه با طیشدن آن ،انعطاف در برابر ديگران سختتر میشود يا
ويژگیهايی مانند سرزندگی ،داشتن شور ،عشق و عاطفه ،توجه به جنس
مخالف ،نیاز به صمیمیت با ديگری ،توانايی تولید نسل و ...باعث میشود كه
اوايل دوران جوانی ،بهترين سن برای ازدواج باشد؛ اما نگاه تجمالتی به زندگی،
بسیاری از فوايد روحی و معنوی ازدواج را قربانی ماديات فريبنده و زوالپذير
میكند.
 .3سطحىشدن معيارهای ازدواج

ديگر قربانی تجمالت ،معیارهای اساسی و پايداركنندۀ پیمان ازدواج است .وقتی
تجملطلبی» نقش طراز اول را پیدا
به جای ديانت ،نجابت ،متانت و اصالت « ،
میكند ،وقتی خانوادهها در بررسی معیارها و مالکهای تجمالتی ،از
جوانانشان سبقت میگیرند و وقتی محل سکونت خانوادۀ طرف مقابل ،اتومبیل
خانوادهاش و بسیاری از مالکهای حاشیهای ،جايگزين مالکهايی میشود كه
روزگاری باطن انتخابها بود ـ به جای اهمیت دادن به معیارهای اساسی و
تحقیق دربارۀ شخصیت طرف مقابل ـ انتخاب سطحینگرانه و نتیجهاش تزلزل
خانواده و طالق است.
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راهكارهای غلبه بر تجملگرايى
الف) معيارهای تجملگرايى را بشناسيم

معیارهايی وجود دارد كه میتواند خانوادهها و جوانان را در ارزيابی میزان گرايش
به تجمالت ياری دهد.
 .1انگيزه و نيت

تصمیمات كمالخواهانه ،اگر با انگیزۀ الهی باشد بسیار پسنديده است .پسری،
اصلیترين معیارش برای ازدواج را ،تحصیالت عالیۀ يک دختر متدين بیان
ً
میكرد و دلیلش اين بود كه خانم تحصیلكرده و متدين ،مطمئنا به مهارتهای
ً
همسرداری آشنايی بیشتری دارد و حتما مادر بهتری برای تربیت فرزندان است؛
اين در حالی است كه بعضیها تحصیالت طرف مقابل را فقط برای به رخ
كشیدن ،رقابت با دوستان و انگیزههای ديگر میخواهند.
حضرت علی

میفرمايند:

ُ
َ
ِ ُ َ
ت الّن َي ّة َوق َع ِتّ َالب َلي ّة؛ 3هرگاه نيت فاسد شود ،بال و
« ِإذا ف َس َد ِ ّ
گرفتارى پيش مىآيد».

بیشتر نیتها در گرايش به تجمالت ،چشم و همچشمی ،رقابت با ديگران و
فخرفروشی است.
 .2رعايت توانايى شخصى

از قديم گفتهاند« :پا را به اندازۀ گلیم بايد دراز كرد!» در چینش معیارها و ابراز
انتظارات از طرف مقابل ،بايد توانايی خود و طرف مقابل را در نظر گرفت.
زوجین در تعیین مهريه ،تهیۀ جهیزيه ،تهیۀ مسکن ،خريد عروسی ،مکان
 .4تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص  ،30ح .5121
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برگزاری عروسی و حتی تدارک جزئیات مراسم عروسی ،مثل تهیه و تزئین ماشین
عروس ،میوه و شیرينی ،شام و ...بايد توان شخصی طرف مقابل (چه خانوادۀ
عروس و چه داماد) را در نظر بگیرند .متأسفانه در بسیاری از مراسمها ،تمام
جزئیات عروسی را خارج از توان مالی طرفین میبینیم! خانوادهای كه با انگیزۀ
چشم و همچشمی ،حاصل چندين سال پسانداز خانواده را صرف تهیۀ جهیزيه
ً
میكند و حتی از قرضگرفتن و وام بانکی هم دريغ نمیكند ،مسلما گرفتار
تجملطلبی شده است« .يک شب عروسی و سالها بدهكاری» ،نشاندهندۀ
عدم رعايت توانايی مالی است!
 .3رعايت عرف جامعه

عرف جامعه در تجملگرايی مسئلهای بسیار ظريف است كه نیاز به موشکافی و
دقت نظر بااليی دارد؛ چراكه در حال حاضر بسیاری از مصاديق تجملگرايی را
به منزلۀ عرف جامعه معرفی میكنند و به همین بهانه ريخت و پاشها و
اسرافهای فراوانی صورت میگیرد كه در حیطۀ عرف جامعه قرار گرفته و مثبت
قلمداد میشوند.
 .4رعايت اخالق اجتماعى

فضیلت اخالقی اين است ،افرادی كه توان مالی و شأن باالی اجتماعی دارند،
امکانات زندگیشان را در حد افرادی كه با آنها در ارتباطاند ،حفظ كنند .آقايی
كه كارخانۀ بزرگی در شهری كوچک دارد و مراسم عروسی پسرش را در حد
مراسم متوسطی كه ساكنان آن شهر برگزار میكنند ،گرفت و علت را چنین
توضیح داد «نمیخواهم جوانان و خانوادهها با ديدن يک مراسم عروسی مجلل،
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احساس حقارت كنند و سطحی ايجاد كنم كه ديگر جوانان به پايینتر از آن شاد
نشوند» ،يک فضیلت اخالقی است.
 .5ميانهروی

اسراف ،گناه كبیره است و میان تجملطلبی و اسراف ،مرز باريکی وجود دارد؛
بنابراين بايد مرز میان اسراف و اقتصاد (میانهروی) را بشناسیم تا در تمايل به
زيبايیهای مادی و كمالطلبیها ،به ورطۀ گناه اسراف نیفتیم .در برخی روايات،
شاخصهای گويايی در اين باره عنوان شده است.
امام صادق

میفرمايند:

َ َ َ
َ َ َ
َ
ف َث ُ ّ َ
ُ
يس ل ُهو
س ما ل ّ
يس ل ُّه َ ّو َي ِلب ُ ّ
الماتَ :يشترى ما ل ّ
سر ِ ّ
الث ع ٍ
« ِللم ِ
َ ُُ َ َ َ
يس ل ُّه؛ 3اسرافكننده سه نشانه دارد :آنچه در شأنش
ياک ّل ما ل ّ

نيست خريدارى مىكند ،آنچه در شأنش نيست مىپوشد و آنچه
در شأنش نيست مىخورد».

بر اساس اين حديث ،بیان مصاديقی از اسراف در ازدواج ،خالی از لطف
نیست:
ـ تهیۀ دستهگلهای گرانقیمت در مراسم خواستگاری؛
ـ تهیۀ لباسعروس گرانقیمت ،از سوی دامادی كه درآمد او متوسط است؛
ـ تزئین ماشین عروس با گلهای كمیاب و گران؛
ـ گلآرايی سالن عروسی برای دامادی كه با كمک مالی والدين میتواند
مراسم عروسی بگیرد؛
ـ هزينه مبالغی هنگفت برای آتشبازی بعد از مراسم عروسی؛
 .4شیخ صدوق ،خصال ،ص  ،505ح .552
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41

ـ جمعآوری پول با مشقت فراوان و ترتیبدادن مسافرتی گران با هواپیما و
اقامت در هتل (برای ماه عسل)؛
ـ خريد مبلمان گرانقیمت برای جهیزيه از سوی پدری كارگر؛
ـ گرفتن وام بانکی با اقساط باال و خريد لوازم غیرضروری و لوكس برای
جهیزيه؛
ـ اختصاص مبالغ هنگفتی برای سرويس چوب گرانقیمت از سوی عروس
(برای جهیزيه) يا از سوی داماد (در قالب شیربها).
ب) در امور مادی ،خود را با فرودستان مقايسه كنيم

پیامبر گرامی اسالم

فرمودهاند:

َ َ ُ َ َ
َ
َ ُ
َ
ُ
َ ََ ُ
َ َ
«انظ ُروا ِإلى َمنّ أسف ّل ِمّنكمّ َ ّو التّنظ ُروا ِإلى َمنّ ُه َ ّو فوقكمّ ف ُه َ ّو أج َد ُ ّر أنّ التز َد ُروا
َ َ
ِنع َم ّة الله؛ 3در امور دنیا به پايینتر از خود نگاه كنید و به باالتر از خود منگريد.

در اين صورت نعمتهای خداوند را كه از آنها برخورداريد ،كوچک نخواهید
شمرد».
مقايسۀ «صعودی» و قیاس خود ،با كسانی كه امکانات مادی بیشتری دارند،
باعث حسرت و حرص میشود؛ اما مقايسۀ «نزولی» و قیاس شرايط خود با
فرودستان ،باعث «بزرگنمايی» نعمتهايی میشود كه خداوند به ما عطا كرده
و افزايش رضايت از زندگی ،حاصل مقايسۀ نزولی است.
ُ
ج) به آسيبهای دنيوی و اخروی تجملگرايى توجه كنيم

برخی از آنها عبارتاند از :غفلت از خدا ،حقیر شمردن ديگران ،تکبر و غرور،
تفاخر و اسراف.
 .4فتال نیشابوری ،روضة الواعظین ،ج  ،0ص .212
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د) معاشرتها را مديريت كنيم

در معاشرت با افراد و خانوادهها ،عالوه بر اموری چون تدين و اصالت ،يکسان
بودن شرايط مالی بايد در نظر گرفته شود تا اين مسئله به مقايسۀ صعودی
منجرنشود.
در حديث قابلتأملی ،امام باقر

میفرمايند:

َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ َ
ُ
ن ِلل ِّه
ن ال ّعب ّد يج ِالسهمّ ّو ه ّو يرى أ ّ
اء ف ِإ ّ
س األغ ِّني ّ
«فإنّ العبد الت َج ِال ِ ّ
َ َ َ َُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ
َ
س ِلل ِّه َعلي ِّه ِنع َمة؛ 3با
وم حتى يرى أنّ لي ّ
َعلي ِّه ِنعمةّ فما يق ّ
ثروتمندان همنشين نشويد؛ زيرا بنده با آنان همنشين مىشود،

در حالى كه معتقد است خدا به او نعمت داده و برنمىخيزد تا
معتقد مىشود كه خدا هيچ نعمتى به او نداده است!»
هـ) بينش خود را تغيير دهيم

آنچه مناسبترين بستر برای تجملطلبی است ،كوتاهی فکر و كوچکبودن
دنیای ذهنی افراد است و مطالعه به انسان وسعت فکر میدهد .افراد اهل
مطالعه ،قدرت تجزيه و تحلیل بیشتری دارند و متن را قربانی حواشی نمیكنند!
مطالعۀ كتب مذهبی و تحقیق و بررسی در سیرۀ معصومین

و زندگانی

بزرگان دينی ،میتواند جوانان را عمیقانديش و آنها را در مقابل تهاجمات
فرهنگی واكسینه سازد.

 .4شیخ صدوق ،االمالی ،ص.201

نقش زن در موفقیت شوهر
سیدهطاهره موسوی

*

مقدمه

چنانچه نقشآفرينی زن در عرصههای مختلف زندگی همسر ،سالم ،سازنده،
اصولی و منطبق با فرهنگ و مذهب ايرانی ـ اسالمی باشد ،زمینههای حمايتی
برای موفقیت و پیشرفت مرد فراهم خواهد شد؛ اما اگر زنان با الگوبرداریهای
نادرست ،ناسازگاری ،بیمحبتی ،مصرفگرايی و ...را در پیش گیرند ،عاملی
برای شکست مرد در زندگی خواهند شد .در واقع موفقیت يا شکست مرد ،در
گرو رفتار همسر اوست؛ بنابراين زنان كه پشتیبانی محکم برای شوهران خويش
هستند ،بايد نقشی مثبت و سازنده در پیشبرد اهداف خانواده داشته باشند.
حضرت علی  ،چه دلنشین فرمود:

َ
َ
اد ال َمرأ ِّة ُحس ُ ّن الت َب ّ ّعل؛ 3جهاد زن ،شوهرداري خوب است».
« ِج َه ُ ّ

زيرا زن ،اين همراه همیشگی مرد ،با همسرداری نیکو و نمونهاش ،موجب
موفقیت خود و همسرش خواهد شد.
* پژوهشگر.
 . 4كلینی ،اصول كافی ،ج  ،1ص .122
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اين مقاله ،ضمن بررسی نقش زن در موفقیت همسر چند عامل اثرگذار را در
حمايت از مرد ،برای وصول به موفقیت بیان میكند:
 .1انتظارات منطقى

میزان انتظارات و توقعات زن ،از جمله عواملی است كه نقشی اساسی در
موفقیت يا شکست مرد دارد .چنانچه اين توقعات بجا ،معقول و متناسب با
توانايیهای مرد باشد ،وی بدون دغدغه و با فراغت خاطر ،مسیر رسیدن به
موفقیت را طی خواهد كرد؛ اما اگر اين توقعات ،براساس عواملی چون:
چشموهمچشمی و حسادت ،با شرايط اقتصادی ،فرهنگی و خانوادگی شوهر
نامتناسب و غیرمنطقی باشد ،مرد نمیتواند قلههای موفقیت را فتح كند.
پیامبر اكرم

دربارۀ زنانی كه به دلیل پرتوقعی ،شوهرشان را به برآورده

كردن خواستههايی فراتر از حد توانشان مجبور میكنند ،فرموده است:

« َأ ّيما ا َم َرأ ّة َلم َترفقّ ب َزوجها َ ّو َح َم َل ُ
ته َعلي ما َ
ليه و ما
قد ُ ّر َع ِّ
الي
ّ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ُ ُ َ
َ
ُ 3
َ
َ
ُ
ضبان؛
الله َ ّو ُهو عليها غ ّ
الله ِمّنها َحسّنةّ َ ّو تلقيَ ّ
طيق لم َي َقب ِ ّل ّ
الي ّ

هر زنى كه با شوهرش مدارا نكند و او را بر چيزهايى كه فوق
توانايى اوست وادار كند ،هيچ عمل و حسنهاى از او قبول
نخواهد شد و روز قيامت در حالى خداوند را مالقات مىكند كه
بر او خشمگين است».

زيرا اين زنان به جای ياریرساندن برای شکوفاشدن استعدادها و عملیشدن
اهداف شوهرشان ،با ناسازگاری و خواستههای غیرمنطقی ،باعث ايجاد
مشکالت اقتصادی و تنشهای فکری و روحی برای همسر و نیز بروز اختالف و
بحرانهای عاطفی برای خانواده میشوند.
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،21ص .212

نقش زن در موفقيت شوهر



23

حال اگر بانوان در بیان تقاضاهايشان ـ با توجه به سبک زندگی ايرانی و
اسالمی ـ از زندگانی ائمۀ اطهار

الگوبرداری كنند ،دچار اختالف نخواهند

شد؛ زيرا آنها همواره براساس اصول و منطق خاصی ،همچون درک وضعیت
زندگی ،میزان توانايی مرد و ...خواستههای خود را بیان میكردند .برای نمونه
حضرت زهرا

در طول زندگی ،هیچگاه چیزی از حضرت علی

نخواست

كه برآوردن آن از عهدهاش خارج باشد 3.ايشان پیوسته به همسر بزرگوارش
َ ُ ِ

َ

َ َ
َ
َ َ
يه؛ 2من از خدا شرم
فك ما التق ِد ُ ّر َعل ِّ
میفرمود« :انى ال َءستحيى ِمنّ َربى أنّ أکل ّ

میكنم ،مبادا از شما چیزی بخواهم و بر شما تکلیفی كنم كه توان برآوردن و
انجام آن را نداشته باشید».
 .2خالقيت

خالقیت زن ،يکی ديگر از مهمترين عواملی است كه در موفقیت مردان تأثیر
فراوانی دارد؛ زيرا زنان خالق با مهارتهايشان ،میتوانند با چالشها ،مسائل و
مشکالت موجود مواجه شده و با ارائۀ ايدههايی جديد ،آنها را حل كنند .يکی از
عوامل مؤثر در بروز خالقیت در زنان ،زمینهسازی و بسترسازی محیط خانه ـ
توسط خودشان ـ برای پرورش انديشههای نوين است .بديهی است كه زنان
خالق در چنین محیطی ،با توانايیهای ذهنی و اعمال تغییرات ،میتوانند
سببساز توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی ،عاطفی ،معنوی ،حمايتی و ارتباطی
خانواده شوند و با اين اقدامات ،معضالت همسرشان را مرتفع و او را در انجام
برخی وظايف ياری كنند و نیز رضايت خداوند متعال را كسب نمايند.
 .4سید علیاصغر موسوی ،فاطمه مادر تمام خوبیها ،ص .32 - 522
 .0مرتضی حسینی فیروزآبادی ،فضائل الخمسة من الصحاح السته و غیرها من الکتب المعتبـرة عنـد
اهل السنة و الجماعة ،ج  ،0ص 522؛ موسی حائری اسکوئی ،احقاق الحق ،ج  ،52ص .202
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امام سجاد

در اين باره میفرمايند:
«رضايتمندترين شما نزد خداوند ،كسانى هستند كه براى
3
خانوادۀ خود توسعه و گشايش ايجاد مىكنند».

خالقیت زنان در زندگی را میتوان در اقدامات داخل (خانهداری و بهبود
امکانات) و خارج از خانه (جامعه) و چگونگی رفتار خالصه كرد.
در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
الف) خانهداری و ايدههايى نوين

خانهداری مجموعهای از كارهای مهم ،بنیادی و بستری برای فرهنگسازی،
اصالح ،بهبود امکانات و رشد خانواده است .زنان در كنار كار در خانه ،با
هنرهايی چون خیاطی ،قالیبافی و گلدوزی ،از يک سو میتوانند در شرايط
بحرانی به اقتصاد خانواده ياری رسانند 2و از سوی ديگر با ظرافت فکری ،حس

زيبادوستی و دقت خود ،از ابزارها و لوازم موجود استفادۀ بهینه كرده و كمبودهای
زندگی را برطرف كنند.
پیامبر اكرم

در اين باره میفرمايند:

َ
َ
َ َ
َ
إمر َأ ُّة َخ َد َمت َز َ
« ّأيما َ
ار َ ّو
بواب الّن ِّ
ام أغل َ ّق َعّنها َس َبع ّة ا ٍ ّ
وجها َس َبع ّة أي ٍ ّ
َ ََ َ َ ََ
َََ َ ُ
دخ ُ ّل – مّنها – ّأيها َ
شاعت؛ 1زنى كه
أبواب الجّن ّة ت
ِّ
ماني ّة
ح لها ث
فـت ّ
ِ
چيزى را در منزل شوهرش جابجا مىكند و قصد او از اين كار

اصالح و بهتر شدن است ،خداى متعال نگاه رحمتش را بر او
 .4كلینی ،اصول كافی ،ج  ،2ص .55
 .0شکیباسادات جوهری ،معماران تربیت (منزلت زن از ديدگاه اسالم و رهبران انقالب اسالمی)،
ص .12
 . 9ديلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،5ص .222
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مىافكند و خداى متعال ،شخصى را كه نگاه رحمتش را بر او
مىافكند ،عذاب نمىكند».

نمونهای از اين زنان ،خانم «خديجه ثقفی» ،همسر امام خمینی است كه
در كنار خانهداری و انجام وظايفش ،برای بهبود وضعیت زندگی ،خالقیت خود
را به كار گرفته است .ايشان در اين باره میگويند« :امام  ،سالی بیش از يکبار
برای فرزندان لباس نمیخريد؛ اما وسط سال لباس آقامصطفی كهنه میشد و
اگر به امام میگفتیم ،ايشان اجازۀ تهیۀ لباس نمیداد .من هم با هنر خیاطی،
قبای كهنۀ امام را پشت و رو میكردم و از آن ،يک دست كت و شلوار شیک
3
برای آقامصطفی میدوختم».
چنین خالقیتهايی ،بیانگر بروز ايدهها و نگاهی دگرگونه به امکانات موجود
است كه عالوه بر كمكردن بار فکری مرد ،موجب تمركز بیشتر در مسائل مهم و
اهداف پیش روی او میشود.
ب) خالقيت در حل مشكالت مادی

بروز معضالتی مانند ورشکستگی ،نداشتن كسب و كار خوب ،بیماری و...
موجب ناراحتی و نامهربانیهای برخی از زنان میشود .زن اگر به جای
نامهربانیها ،خالقیت خود را بهكار گرفته ،كمر همت ببندد و با ايدههای جديد،
شوهر را ياری كند ،هم موجب سامان بخشیدن به زندگی خانواده و فرزندان خود
و هم در پیشگاه خداوند روسفید خواهد شد.
پیامبر اكرم

در اين باره فرمودهاند:

َ ََ َ ُ َ َ
َ َ ََ َ َ
َ َ
ُ
الله لها ث َ ّ
واب
ب ّ
إال کت ّ
يالهاّ ،
ؤمن إمر ٍّ
والدها أو ع ِ
أة غزلت ِلتشترى ِأل ِ
«م ِ
َ
م َ ّن َ
ألف ُعريان؛ 2هر زنى كه بافندگى
جائع َ ّو أکسى ّ
أطعم ِ ّ
ألف ِ
ِ
1. http://tnews.ir/news/EA4C39914179.html

 .0بحرانی ،عوالم العلوم والمعارف ،ج  ،5ص .102
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كند و با درآمد آن ،چيزى براى فرزندان و خانوادهاش خريدارى
كند ،خداى متعال ثواب اطعام هزاران گرسنه را به او عنايت
مىفرمايد و نيز ثواب پوشاندن هزاران برهنه را به او عطا
مىفرمايد».

از اين رو در بحرانهای مالی ،زن نقش خاصی در ادارۀ زندگی خواهد
داشت؛ زيرا با برعهده گرفتن برخی مسئولیتهای مادی ،باعث بهترشدن اوضاع
شده و مرد میتواند با فراغت ذهنی ،تدابیری برای پیگیری و پیشبرد اهدافش
اتخاذ كند؛ وگرنه مرد چنان در مشکالت اقتصادی متوقف میشود كه درنهايت،
از ادامۀ حركت بازمیايستد .ماجرايی دربارۀ كمک زن در مشکالت مادی ،در
زمان پیامبر اكرم

نقل شده است« :يکی از ياران مخلص ايشان به نام عبدالله

بن مسعود ،همسری به نام زينب و چند فرزند داشت و از نظر مالی در مضیقه
بود .زينب تصمیم گرفت همسرش را كمک كند .او ضمن اينکه وظايف و
عبادات دينی خود را به خوبی انجام میداد ،با انجام كارهای صنعتی ،مبالغی
پول به دست میآورد و عالوه بر تأمین زندگی خانواده ،به مستمندان هم كمک
میكرد».

3

ج) تعامالت اجتماعى

مردان موفق و بزرگ ،برای گسترش اهداف خود ،بايد با مردم اجتماع ارتباط و
تعامل داشته باشند .در واقع مردان از اين طريق ،سريعتر به موفقیت مورد
نظرشان میرسند .زنان با هنر مهمانداری ،نقش مهمی در برقراری ارتباط با
ديگران دارند؛ به بیان ديگر زنان با مناعت طبع ،برنامهريزی و هنر خانهداری
خود ،میتوانند باعث گسترش نیکی ،پیشرفت روابط اجتماعی ،ارتقای سطح
 .4محمدمهدی اشتهاردی ،زنان مردآفرين ،ج  ،0ص  022و .022
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خانوادگی و تعالی همسر خود شوند .در تاريخ نمونههای بسیاری از اين زنها
وجود دارد كه ساره همسر حضرت ابراهیم

يکی از ايشان است« .عامل و

نشانۀ شخصیت و كمال ساره ،كار خانه و پذيرايی از مهمانان حضرت
ابراهیم

بود .خداوند در قرآن ،از اين ويژگی نیکوی ساره چنین ياد میكند« :و

امرأ ُت ُه قا ِئمة» 3از اين آيه درمیيابیم ساره ،همواره سرپا و آمادۀ پذيرايی از
حضرت بود .وی همچنین در پذيرايی از مهمانان همسرش چنان مهارت داشت
كه حتی وقتی مهمان ناخواندهای به منزل آنان میآمد ،طولی نمیكشید كه به
بهترين شکل از وی پذيرايی میشد؛ چنانکه در قرآن میخوانیم« :فما ل ِبث أن

جاء ِب ِعجل حنيذ؛ 2و ديری نپايید كه گوسالهای بريان آورد».

1

 .3محبت

محبت از ديگر عواملی است كه مرد را به اهداف موفقیتآمیز مـیرسـاند« .اگـر
زن ،همیشه به شوهر محبت كند و شاد و خرم باشد ،شوهرش هـم بـه كسـب و
كار و زندگی دلگرم و عالقهمند میشود و در همۀ كارها موفق خواهد شد .مـردی

كه كمبود محبت داشته باشد ،به زندگی و كسب و كار بیعالقه میشـود 4».و از

موفقیت و پیشرفت روی میگرداند؛ بنابراين زن همواره بايد به شـوهرش محبـت
كند و او را برای رسیدن به اهداف مطلوبش تا حد توان ياری كند؛ زيرا حمايـت،
محبت و روابط عاطفی ،عالوه بـر القـای بـاور قلبـی موفقیـت ،موجـب هضـم
 .4هود :آيه .25
 .0هود :آيه .13
 .9شکیباسادات جـوهری ،معمااران تربیات (منزلـت زن از ديـدگاه اسـالم و رهبـران انقـالب
اسالمی) ،ص .00
 .1ابراهیم امینی ،آيین همسرداری ،ص .52
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بسیاری از مشکالت زندگی و افزايش كوشش مرد میشود .يک نمونـۀ عینـی در
ايــن بــاره ،حضــرت خديجــه
محبتهای حضرت خديجه
پیامبر

اســت؛ چنانچــه «لبخنــدها ،مهربانیهــا و
بود كه در دورۀ رسالت ،غبار انـدوه را از چهـرۀ

میزدود .او بود كه خاک و خاكستری را كه جاهالن روزگار بـر سـرش

میپاشیدند ،پاک میكرد و به پیامبر قوت قلب میداد 3».خديجـه

عـالوه بـر

فداكاری دربـارۀ صـرف مـال و امـوالش در راه هـدف متعـالی پیـامبر و اسـالم،
فداكاریهای ديگری از جمله حمايت جانی از پیامبر و اهـداف او كـرده اسـت.
شريک غمهای پیـامبر

خديجه

و نوازشـگری مهربـان بـرای آن حضـرت

بود 2».مهربانی او وقتی بیشتر آشکار شد كه مسلمانان به شعب ابیطالب رانـده

شدند .ثروت و دارايی او بود كـه مسـلمانان را از خطـر نیسـتی نجـات بخشـید؛
چنانکه «زهری» مینويسد« :خديجه
میكرد».

1

برای رسول خدا

چهلهزار ،انفـاق

 .4صبر

همانگونه كه امام صادق

فرمودهاند ،مکارم اخالق ده مورد است كه يکی از

آنها صبر و استقامت در هنگام سختیهاست 4.از ديگر عرصههای موفقیت در
زندگی مردان بزرگ ،عرصۀ تحمل شرايط سخت است .چگونگی اين شرايط،
با توجه به جايگاه و شغل مردان متفاوت است و مردان برای تحمل آن ،به وجود
همسرشان نیاز دارند؛ زيرا به يمن حضور وی ،به قوت قلب و آرامش میرسند و
 .4رهتوشۀ ماه مبارک رمضان« ،همسرداری و همکاری با خانواده» ،ش  ،522ص .15
 .0محمدمهدی اشتهاردی ،زنان مردآفرين ،ص .12
 .9ابنجوزی ،تذكرة الخواص ،ص .252
 .1كلینی ،كافی ،ج  ،0ص  11و.11

نقش زن در موفقيت شوهر



21

میتوانند با انرژی ،پشتکار و اعتماد به نفس باال ،مشکالت را حل كنند؛ بنابراين
زنان بايد همواره در اين شرايط كنار همسر خود باشند.
پیامبر اكرم

میفرمايند:

َ
َ َ َ َ َ
َ ُ ََ َ َ
رئ ّة أن َت ّ َ َ َ َ
صب َرّ
وجها َعلى الض ِّر والّن ّ
«ي ِج ّ
ب على الم ِ
صب ّر على ز ِ
فع ّو ت ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ 3
خاء کما َص َب َرت َّز َ
َع َلى الش َد ّة َ ّو َ
وب المبتلى؛ بر زن الزم
وجتا أي ِ ّ
الر ِّ
ِ

است كه در هر حال كنار شوهرش بوده و در مقابل سختىها و
تنگناها صبور و بردبار باشد؛ مانند همسر حضرت ايوب

»...

بسیاری از زنان ،ماند همسران جانباران بهصورت داوطلبانه همراهی در
شرايط سخت را انتخاب میكنند و با اين كار خود ،در واقع جهاد میكنند؛ زيرا
امام باقر

میفرمايند« :بهراستی كه خداوند ـ عز و جل ـ بر زنان و مردان جهاد

را واجب كرده است؛ اما جهاد مردان آن است كه (برای حفظ دين و مملکت)
مال و خون خود را بذل كنند تا در راه خدا كشته شوند و جهاد زنان آن است كه
در مقابل دشواریهای زندگی همسر صبر كنند».

2

بنابراين زنان در شرايط سخت رسالت بس سنگینی دارند و بايد همواره در
تمام سختیها شريک همسرشان باشند؛ نمونهای از اين زنان« ،خانم
«عزتالشريعه مدرس مطلق» ،همسر دكتر شهید بهشتی است كه در تمام
شادیها و غمها ،شريک زندگی او بود و نقش مؤثری در تبلیغ و اشاعۀ فرهنگ
اسالمی داشت.
شهید بهشتی میفرمايد:
«ثمرۀ ازدواجمان تا امروز 92 ،سال زندگى مشترک با سختىها،
 .4میرزاحسین نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،52ص .020
 .0حسن بن فضل طبرسی ،مكارم االخالق ،ص .051
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آسايشها ،تلخىها و شادىها بود؛ چون همسر من همهجا ،چه
3
در خارج و چه در اينجا ،همراه من بود».

نیز ،در تمام شرايط سخت با شکیبايی و استقامت

همسر حضرت امام

خود ،همواره ايشان را ياری میكرد .وی پانزده سال ،آب و هوای گرم نجف را با
مشکالت تحمل كرد و همهجا همراه امام بود؛ درحالی كه در خانوادۀ پدریشان
در رفاه به سر میبرد و دخترخانم پانزدهسالهای بیش نبود كه به خانۀ امام وارد
شد .مثل اينکه در آن موقع قم را دوست نداشت؛ ولی هرگز اين مسئله را نزد امام
اظهار نکرد و اين خود ،نشاندهندۀ صبر ايشان است .گفتنی است يکی از داليل
عالقۀ بسیار حضرت امام به ايشان نیز ،همین صبر بود .امام خمیني همیشه
میگفتند« :خانم بینظیر است! زجری كه اين خانم كشیده ،هیچكسی
نکشیده 2».البته خانم ثقفی نیز ،بر سختیها و صبری كه داشتهاند ،همواره

افتخار میكنند.

1

از ديگر زنان ،همسر «میرزاكوچکخان» است كه تا آخرين لحظات سخت
زندگی شوهر ،كنار او بود و دوشادوش وی به مبارزه پرداخت .میرزا در اين باره به
او گفته است« :تو برايم بانويی بودی كه در تمام شرايط سخت ،همچون كوه
ايستادگی كردی! در عین حال ،ذرهای از محبتت به من كم نشد و هرگز شکايت
نکردی؛ معنی شريک زندگی و همسر بودن همین است .از تو متشکرم و از خدا
برايت بهترين را آرزومندم!»

4

 .4واحد فرهنگی بنیاد شهید ،او به تنهایی یک ملت بود ،ص .21
 .0غالمعلی رجايی ،برداشتهايی از سیرۀ امام خمینی  ،ج  ،5ص .22

 .9مصباحی« ،يادمان زندگی و خدمات همسر امام » ،ص .052
 .1ابراهیم فخرايی ،سردار جنگل ،ص .212
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 .5مديريت خانواده

در زندگی مردان بزرگ و موفق ،زنان وظايف بیشتری در مديريت خانه دارند؛ زيرا
مردها بنا بر وظايف و مسئولیتهای خود ،به فکر اداره و مديريت وظايف بیرون
از خانه و نیز برنامهريزی ،تدبیرانديشی و تالش برای رسیدن به اهدافشان
هستند .تربیت فرزندان ،نظم و انضباط ،مرتبكردن خانه ،توجه به درس و
موفقیت فرزندان و ...برعهدۀ زنان مردان موفق است و آنها بايد بهگونهای عمل
كنند كه همسرشان بیدغدغه و مشغلۀ ذهنی ،آسودهخاطر در مسیر موفقیت و
تعالی اهداف خويش گامبردارند .بديهی است ،مسئلۀ مهم در زندگی بیشتر
مردان ،بهويژه مردان موفق ،چگونگی ادارۀ زندگی و خرج خانه است .بیشتر زنان
برای اين مسائل تدابیر خوبی دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی ،درآمد
خانواده و خواستههای شوهر و فرزندان ،اولويتبندی و برنامهريزی میكنند.
امام صادق

دربارۀ اين زنان میفرمايند:

ُ َ َُ
َ ََ َ ََ
َ ُ َ ُ
َ ُ
الر ُيح ،الط ِي َب ّة الط ِبيخ ،التي إذا أنفقتّ أنفقتّ
«خي ّر ِن ِ
سائكم ،الط ِيب ّة ِ
َ
َ َ
َ
َ َ
ال الل ِّه َ ّو
عاملّ ِمنّ ُعم ِ ّ
وف َ ّو إنّ ام َسكتّ أم َسكتّ ِب َمع ُر ٍ ّ
ِب َمع ُر ٍ ّ
وف .ف ِتل ّك ِ
يب َ ّو َ
عام ُ ّل َالل ّه َ
اليّن َد ُّم؛ 3بهترين زنان ،زنى است كه داراى
الي ِخ ُ ّ
ِ
ِ
بويى خوش و دستپختى خوب باشد .وقتى خرج (انفاق)

مىكند ،بجا خرج كند و هنگامى كه خرج نمىكند ،بجا از
خرجكردن خوددارى ورزد .چنين زنى ،كارگزارى از كارگزاران
خداست و كارگزار خدا نه نااميد مىشود و نه پشيمان!»

يکی از نمونههای اين زنان ،خانم «قمرالسادات مهدوی طباطبايی» ،همسر
عالمهطباطبايی است كه بهخوبی زندگی را اداره و مديريت میكرد .فرزندشان
ّ .4
حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،52ص .51
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دربارۀ نحوۀ مديريت مادرش گفته است:
«پدرم ...صاحباختيار خانه و امور آن را مادرم مىدانستند.
مادرم به كارهاى درس ما و رفت و آمدهايمان رسيدگى مىكرد و
همۀ مسائل را كنترل مىكرد؛ بهقدرى با هدايت عمل مىكرد
3
كه پدرم با فراغت خاطر تمام به امور علمى خود مىپرداختند».

همچنین عالمهطباطبايی دربارۀ چگونگی ادارۀ منزل بهدست همسرشان
میفرمايد:
«من زندگى پرفراز و نشيبى داشتهام .در نجف اشراف با
سختىهايى مواجه مىشديم .من از حوائج زندگى و چگونگى
ادارۀ آن كمتر اطالع داشتم .مديريت خانه برعهدۀ خانم بود .در
طول مدت زندگى ما ،هيچگاه نشد خانم كارى بكند كه من
حداقل در دلم بگويم« :كاش اين كار را نمىكرد!» يا كارى را
2
ترک كند كه من بگويم« :كاش اين عمل را انجام داده بود!»

 .6قناعت

مردان زمانی به موفقیت میرسند كه ذهن و وقت آنها درگیر مسائل پوچ و
سطحی نشود .اين زنان هستند كه با انتخاب نوع زندگی ،میتوانند چنین
مشغلههايی را از مردها دور كنند .يکی از اين مشغلههای ذهنی ،تالش برای
مصرفكنندگی است .میتوان گفت در قرن حاضر ،بسیاری از مردم در
هیپنوتیزم مصرفگرايی غرق شدهاند و بعضی از زنان بهگونهای تحت تأثیر
تبلیغات رسانهها قرار گرفتهاند كه تعويض هرسالۀ لوازم و اثاثیه را از ملزومات
 .4مجلۀ زن روز« ،مصاحبه با خانم نجمالسادات طباطبايی» ،ش  ،130آبان  ،5215ص.12
 .0علیاكبر حسنی ،مجله درسهايی از مکتب اسالم« ،ويژگیهای اخالقـی عالمـهطباطبـايی»،
ص .21
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زندگی خود میدانند .اين نگرش ،منجر به بروز چالشهای بسیاری در
خانوادهها ـ بهويژه خانوادههای كمدرآمد ـ شده است؛ زيرا زنان بهجای تشويق
مرد برای پیشرفت و تعالی ،پیوسته شوهر خود را به كسب ثروت ترغیب میكنند
و اين مسئله ،نه تنها موجب انحراف مرد از اهداف و برنامههای آتی زندگیاش
میشود ،بلکه از او ماشین چاپ پول با تفکر مصرفگرايی میسازد .در حالی
كه مردها بهجای هدردادن سرمايۀ مالی و عقلی خود برای مصرفزدگی،
میتوانند از آن در ديگر عرصههای مهم زندگی بهره گیرند و سريعتر به موفقیت
مدنظر خود برسند.
برخی از زنان ،مثل همسر شهید رجايی ،هیچگونه توجهی به مصرفگرايی
ندارند و با قناعتگرايی ،سبک زندگی ساده و معقولی را از همان ابتدای شروع
زندگی مشترک انتخاب میكنند .ايشان دربارۀ خريد دوران نامزدیاش میگويد:
«شهید رجايی موارد ضروری را میخريد و دربارۀ طال و جواهر میگفت ،اينها
باشد بعد برويم با فرصت و وقت مناسب و با سلیقۀ يکديگر بخريم .من هم كه
میفهمیدم ،دلم به حال او میسوخت و از طرفی هم خوشم میآمد كه چنین
عزتنفس و مناعتطبعی دارد ».اما نوعروسان امروز ،به جای آنکه با
برنامهريزیهای دقیق از سرمايههای مالی شوهرشان برای موفقیت وی بهره
گیرند و تنها به داشتن امکانات ضروری قانع باشند ،برای رسیدن به خواستههای
مصرفزدگی خود ،شوهر را به قرض و بدهکاری ناچار میكنند .همسر شهید
رجايی همچون خود شهید ،همواره در زندگی قناعت را پیشه میكردند و با توجه
به اينکه تدبیر شهید ،فراهمكردن وسايل رفاهی در حد ممکن بود ،خانم «عاتقه
صديقی (پوران رجايی)» هیچگاه اعتراض نمیكردند و همواره سادهزيست
بودند .حال آنکه ايشان با توجه به مقام و موقعیت همسرشان ،میتوانستند
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توقعات مصرفی فراوانی داشته باشند؛ اما پیوسته با قناعت و رضايت زندگی
كردند .امام صادق

در حديثی دربارۀ زن قناعتپیشه میفرمايد« :بهترين زنان

شما ،زنی است كه اگر چیزی به او داده شد ،شکر و سپاس گويد و اگر از چیزی
محروم شد ،راضی و قانع باشد».

3

 .7برقراری آرامش

يکی ديگر از عوامل سببساز موفقیت مرد ،وجود حس آرامش در خانه است؛
بهويژه برای مردانی كه در خانه كار يا پژوهش میكنند .محیط خانۀ چنین
مردانی ،بايد بیش از ديگران سرشار از آرامش و تفاهم ،خوشرويی و احترام،
محبت و گذشت و عاری از تنش ،مشاجره ،ناراحتی و ...باشد تا آنها بتوانند
عالوه بر آسودهخاطر بودن و استراحت جسمی و فکری ،به تعالی انديشه
بپردازند .فراهمكردن اين محیط برعهدۀ زن است؛ «زيرا خداوند در قرآن كريم،
اصالت در ايجاد آرامش را به زن داده ،او را در اين امر روانی اصل دانسته و مايۀ
ّ
2
مودت و رحمت ياد كرده است».
در قرآن مجید آمده است:

ُ
ُ ُ
ُ
آیات ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزو ااجا ِلتسك ُنوا ِإليها و جعل
«و ِمن ِ
ُ
ا
ا
بينكم مو ّّدة و رحمة...؛ 1و از نشانههاى او ،اين است كه از

خودتان همسرانى براي شما آفريد تا با آنها آرام گيريد و ميانتان
مهر و رحمت نهاد».
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،522ص .003

 .0میترا اژدری« ،افکارمان را بشويیم» ،مجله پیام زن ،ش  ،021ص .01
 .9روم :آيه .05

نقش زن در موفقيت شوهر
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تاريخ نمونههای بسیاری را از اينگونه زنان به خود ديده است؛ اما اسوۀ تمام
زنان جهان ،حضرت فاطمۀ زهرا  ،برای برقراری آرامش ،بهگونهای رفتار
میكرد كه حضرت علي

میفرمود:

ُ ُ ُ
ََ َ
ُ
ََ َ
موم واألحزان؛
اله َّ
ف َع ِّني ُ ّ
ّنت أنظر إليها فتّنك ََ ِش ّ
« َ ّو ّل ّقد ِإ ّليها ّک ّ
هرگاه به خانه مىآمدم و به فاطمه مىنگريستم ،همۀ اندوهم

برطرف مىشد».

 .4كلینی ،اصول كافی ،ج  ،1ص .122

3

زن و حفظ اسرار خانواده
حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

مقدمه

از صفات زيبای خداوند متعال ،آشکار كردن زيبايیها و پوشاندن صفات زشت
است؛ چنانكه در «حديث كنزالعرش» میخوانیم:
َ
َ
َ َ
َ
3
بيح َيا َمنّ َلمّ ُي َؤاخذّ بال َجر َير ّة َ ّو لمّ َيهت ّك ِ
الستر؛
ميل َ ّو َست َ ّر الق َ ّ
« َيا َمنّ أظ َه َ ّر ال َج ّ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ای خداوندی كه خوبی را ظاهر میكنی ،بدی را میپوشانی ،بر خطاها سرزنش
نمیكنی و پردهها را نمیدری!»
پروردگار مهربان بسیاری از زشتیهای رفتار ما را آشکار نمیسازد؛ بلکه
نیکیها و زيبايیها را نمايان میكند كه بندهاش را در نظر ديگران خوشسیرت
نشان دهد .اگر چشمپوشی خداوند نبود ،انسان خود را رسوا میساخت و
انگشتنمای عام و خاص میشد .بنابراين ،خدا رازدار است و رازداران را دوست
میدارد.
امیرالمؤمنین

در دعای كمیل میفرمايد:

َ ُ َ َ َ َ
ََ
َ
ت أهالّ ل ُّه َنشرت ُّه؛ (خدايا!) و چقدر از
اء َج ِم ٍيلّ لس ّ
« َ ّو کمّ ِمنّ ثّن ٍّ

* پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه.
 .4شیخ صدوق ،التوحید ،ص .005
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صفات زيبايى كه من اليقش نبودم ،در ميان مردم منتشر
كردهاى!»
خداوند متعال دربارۀ رازداری خويش فرموده است« :ع ِال ُم الغي ِب فَل ُیظ ِه ُر
ا
على غي ِب ِه أحدا؛ 3دانای نهان است و كسی را بر غیب خود آگاه نمیكند ».او ،بر

همۀ اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات ،آگاه؛ اما با اين حال ،هیچكس از اسرار
غیب او آگاه نیست .خداوند متعال خود ،رازهای بندگانش را میپوشاند و برای
همین بر رازداری تأكید دارد.
انسان مؤمن هم ممکن است ،اسرار پنهانی و رازهای سربهمهر ديگران را
بداند؛ اما هرگز آن را فاش نمیكند و آبروی كسی را نمیبرد .او اسرار خود ،اسرار
خانواده و دوستان و حتی اطالعات پنهانی مملکت را حفظ میكند و رازدار
است؛ چراكه حفظ اسرار و آبروداری ،از صفات الهی است؛ پس كتمان ّ
سر،
يکی از ويژگیهای بارز اهل ايمان است كه از صفات الهی نشأت گرفته و انسان
مؤمن همواره به اخالق الهی متخلق است.

2

قرآن بر اهمیت رازداری در ماجرای اصحاب كهف هم تأكید كرده است كه

ّ
آنان به فرستادۀ خود برای خريد آذوقه از شهر ،توصیه كردند« :و ليتلّطف و
ا
ُ
ُ
لیّش ِعر ّن ِبكم أحدا؛ 1فرستاده بايد با لطافت عمل كند و هیچكس را بر (راز) شما

متوجه نسازد».

همچنین در سورههای قصص :آيۀ  ،42آل عمران :آيۀ  440و توبه :آيۀ  ،31به
 .4جن :آيه .01
 .0قانون مجازات اسالمی ،افرادی را كه به موجب قانون محرم اسرار مردم هستند (مانند وكالی
دادگستری ،كارگزاران بورس اوراق بهادار ،مركز آمار ،رسانههای عمومی و پزشکان ،جراحـان و
داروفروشان) ،در صورت افشای اسرار مستحق مجازات میداند.
 .9كهف :آيه .53

زن و حفظ اسرار خانواده
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اهمیت رازداری و خطر افشای آن پرداخته شده است.
در اين میان حفظ اسرار شخصی و خانوادگی خود و ديگران ،يکی از
فضیلتهای اخالقی بسیار مهم است .وجود اين صفت در هر انسانی ،نشانهی
كمال ايمان ،عقالنیت ،آزادگی ،امانتداری ،آيندهنگری و ثبات شخصیت
است.
ُ ُ ُ
وقّ ِس ِره؛ 3سینۀ عاقل ،صندوق
حضرت علی فرمودَ « :صد ُ ّر ال َع ِاق ِلّ صّند
ّ
سر اوست ».انسان عاقل هرگز گنجینهی اسرار خود را در معرض عموم قرار
نمیدهد.
در فرهنگ اسالمی ،انسان مسلمان نه تنها مؤظف بـه حفـظ اسـرار خـويش
است ،بلکه اسرار ديگران را هم پیش خـود نگـهمیدارد و هرگـز آن را بـدون
رضايت صاحبانشان افشا نمیكند؛ چراكـه افشـای آن ،گـاهی منشـأ حسـد،
كینهتوزی و رقابتهای ناسالم میشود ،افراد تنـگنظر و كینـهتوز بـر انسـان
هجوم میآورند و مصالح صاحبان راز به خطر میافتد؛ چنانكه قرآن شريف

در داستان حضرت يوسف

دربارۀ اهمیت پوشاندن راز فرمود:

«قال یا ُبن ّى لتق ُصص ُرؤ یاک على ِإخو ِتک في ِك ُيدوا لک كي ادا ِإ ّن
ّ
ُ
الّشيّطان ِل ِإلنس ِان عد ّو ُم ِبين؛[ 2يعقوب] گفت :ای پسرک من!
خوابت را بر برادرانت حکايت مکن كه برای تو نیرنگی میانديشند؛ زيرا
شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است».

رازداری و تحكيم بنيان خانواده

ّ
مسلما هر كسی در زندگی خويش اسراری دارد كه جايگاه اجتماعی و اعتالی
 .4فتال نیشابوری ،روضة الواعظین ،ج  ،5ص .2
 .0يوسف :آيه .1
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شخصیت وی در گرو حفظ آن است .اين مهم ،زمانی بیشتر جلوه میكند كه
اسرار پنهانی مربوط به روابط زوجین و زندگی خصوصی آنان باشد .در اين
صورت ،حفظ اسرار خانواده از لوازم يک زندگی موفق ،آرام و بیدغدغه است.
در موفقیت خانواده يکی از قوانین الزم ،حفظ اسرار خود و ديگر اعضاست.
اين خصلت آثار و بركات فراوانی دارد كه مهمترين آن ،پايدارتر شدن زندگی،
استحکام آن و جلب اعتماد بیشتر همسران است.
برای همین ،خداوند متعال دو ركن اساسی خانواده ،يعنی زن و شوهر را
بهمنزلۀ لباسی قلمداد میكند كه بايد پیوستگی شديدی در تمام ابعاد زندگی با
هم داشته باشند.

3

يکی از ويژگیهای لباس ،عیبپوشی و محافظت از حريم خصوصی انسان
است و قرآن شريف اين پیام را میرساند كه اگر زن و مرد از افشای رازها و
اختالفات خود پرهیز كنند و عیبهای همديگر را بپوشانند ،يکی از مهمترين
وظايف خود را در تحکیم پیوند زناشويی انجام دادهاند .اين تعبیر ،نهايت ارتباط
معنوی مرد و زن و نزديکی آنها را به يکديگر و نیز مساواتشان را در اين زمینه
روشن میسازد.

از منظر پیشوای ششم ،امام جعفر صادق  ،اسرار هر شخصی فقط در
وجود او قرار میگیرد و مانند خون در رگ او جاری میشود؛ نه رگهای ديگران.
آن گرامی فرموده است« :س ّر َكّ منّ َدم َكّ َف َال َيجر َي َ ّن منّ َغي ّر َأو َداج َ ّك؛ّ 2
سر تو،
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

همچون خون توست كه فقط بايد در رگهای تو جاری باشد».

ِ

آری رازهای میان زن و شوهر ،مانند خون در شريان حیاتی خانواده و جامعه
َ
َ ُ َ
 .4بقره :آيه ُ « :512ه ّن لباس لکم و ا ُنتم لباس ل ُه ّن».

 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،20ص .25

زن و حفظ اسرار خانواده



79

است .پاسداری از آن هم ،بر عهدۀ زن و مرد است .همانطور كه خون ،عامل
بقای انسان است و اگر از بدن خارج شود ،جان هم پر میكشد ،اسرار خانواده
هم همینطور است .اگر رازهای پنهانی میان زن و شوهر افشا شود ،روح و روان
آن خانواده افسرده و پژمرده میشود؛ در حقیقت همسر به معنای هم ّ
سر است.
رازهای آنان به هم گره خورده و با افشای يکی ،ديگری هم لطمه خواهد خورد.
سعدی میگويد:
خامشی بـه كـه ضـمیر دل خـويش
ای ســـلیم! آب ز سرچشـــمه ببنـــد

با كسی گفـتن و گفـتن كـه مگـوی
كه چو پر شد ،نتـوان بسـتن جـوی

3

افشای رازهای خصوصی ،میتواند بهصورت بیان راز همسر برای ديگران،
بیان راز خود برای ديگران ،بیان راز ديگران برای همسر يا بیان رازهايی از زندگی
مشترک برای ديگران باشد .اين موارد ،هر كدام آثار سوئی بر روابط زن و شوهر
دارد؛ البته در مواردی استثنايی هم ،آثاری مثبت دارد كه اشاره خواهد شد.
نقش زن در حفظ اسرار

در اين میان ،نقش زن در حفظ اسرار شوهر چنان مهم است كه قرآن كريم،
بانوان شايسته را با آن ويژگی توصیف میفرمايد:

ّ
ُ
ّ
يب ِبما ح ِفظ الل ُه؛ 2همسران
«فالص ِالحات قا ِنتات ِ
حافظات ِللغ ِ
شايسته ،آنهايى هستند كه متواضعاند و در غياب همسر خود،
اسرار او را در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده حفظ
مىكنند».

در مقابــل ،همســران حضــرت لــوط و نــوح
 .4سعدی ،گلستان ،باب هشتم ،آداب صحبت.
 .0نساء :آيه .22

را بــه دلیــل افشــای راز
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همسرانشان نکوهش میكند و میفرمايد:

ُ
ا ّ
ّ
ُ
«ضرب الل ُه مثَل ِللذین كف ُروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت
ُ
صالحي ِن فخانتاﻫما؛ 3خداوند برای كسانی كه
عبدی ِن ِمن ِع ِ
باّدنا ِ
َ
كافر شدهاند ،به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است .آن دو تحت
سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند كه به آنها خیانت كردند
(رازشان را فاش نمودند)».

عالمه طبرسی ،مفسر عالیمقام شیعه مینويسد« :زنان حضرت نوح و
ً
لوط كه در اين آيه خائن معرفی شدهاند ،قطعا خیانت جنسی نکردهاند؛ زيرا
تمام زنان پیامبران عفیف بودهاند؛ بلکه مراد افشای راز شوهرانشان بوده است؛
برای مثال ،زن حضرت نوح  ،كسانی را كه به وی ايمان میآوردند ،به حاكم

وقت و دشمنان آن حضرت گزارش میداد»2.
رازداری حضرت فاطمه

شیخ صدوق ،در كتاب شريف «امالی» ،از عايشه روايت میكند كه روزی
حضرت فاطمه

به محضر رسول خدا

آمد و بهصورت پنهانی با ايشان

گفتوگو كرد .وقتی دربارۀ مضمون گفتوگويش با پیامبر از او پرسیدم ،فرمود:
ُ

َ

ُ
ول الله؛ 1من ،راز رسول خدا را افشا نخواهم كرد».
ت ِألف ِشيَ ِس َ ّر َر ُس ِ ّ
« َما کّن ُ ّ

حديث دوست نگويم مگر به حضـرت دوسـت

كــــه آشــــنا ســــخن آشــــنا نگــــهدارد
 .4تحريم :آيه .52
 .0فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان في تفسیر القرآن  ،ج ،52ص .223
 .9شیخ صدوق ،أمالی ،ص .131
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پىآمدهای افشای راز

فاشكردن اسرار خانواده از سوی زنان ،عواقب ناخوشآيندی دارد كه در بیشتر
مواقع ،دامنگیر خود فرد فاشكننده هم میشود .افشای اسرار ،سبب دوری از
موفقیت و حتی شکست فرد در راه تصمیمهايش میشود.
امام صادق

فرمود:

ُ
فشاء ِ
الس ِ ّر ُسقوطّ؛ 3برمال كردن راز( ،مايۀ) سقوط است».
« ِا ُّ

ما در اينجا به برخی از عواقب آزاردهندۀ افشای راز میپردازيم:
الف) غضب خدا

خداوند هرگز افشای رازها و عیوب را دوست ندارد و با ندای رسا فرموده است:

ُ ُ ُّ
ُ
وء ِمن القو ِل؛ 2خداوند ،افشاى بدىهاى
«لی ِحب الله الجهر ِبالس ِ

ديگران را دوست ندارد».

عالمه در تفسیر «المیزان» مینويسد« :اينکه قرآن فرمود ،خداوند سخن زشت
به جهر گفتن را دوست نمیدارد ،كنايه است از اينکه در شريعتی كه تشريع
1
فرموده ،اين عمل را نکوهیده شمرده و ممکن است به حد حرمت برسد».
ً
زنی كه راز همسرش را بیجهت و بهخاطر تمايالت نفسانی فاش كند ،قطعا
از رديف زنان نیکوكار و دوستان خدا خارج شده و گناهی انجام داده كه خسارت
جبرانناپذير آن به خود و خانوادهاش برمیگردد.
امام صادق

فرمود:

ََ َ
َ
ََ َ
ات َنف ِسه؛ 4كسى كه پردۀ
« َمنّ کشفّ ِح َج َابّ غي ِر ِّه انكشفتّ َعو َر ُ ّ

 .4ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .251
 .0نساء :آيه .521
 .9سید محمدحسین طباطبايی ،المیزان ،ج  ،2ص .025
 .1اربلی ،كشف الغمة ،ج  ،0ص .511
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اسرار ديگرى را بردارد ،عيوب اسرار خودش نيز برمال خواهد
شد».
ب) شيوع سريع اسرار

هر زن و شوهری میدانند كه اگر اسرار خصوصی از حريم خانواده بیرون رفت،
بهسرعت گسترش میيابد و هرگز قابل بازگشت نیست؛ بهويژه در عصر ما كه در
عرض چند لحظه ،در فضای مجازی به گوش همه میرسد .انسان با نشر اسرار
خود نزد ديگران ،بستر تحقیر خودش را فراهم میكند.
امام علی

میفرمايد:

َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ ُُ ُ َ
ّ َ ُ ُ ُ َ
ك؛ 3سر تو مايۀ
ور ّ
ان ثب
ن أذعت ّه ک ّ
وركّ ِإنّ کتمت ّه ف ِإ ّ
« ِسركّ سر
خوشحالى توست ،به شرطى كه آن را كتمان كنى .اگر افشا
كنى( ،اى بسا) مايۀ هالك تو مىشود».

ً
اگر زن دوست دارد كه شوهرش با او كامال يکرنگ باشد و چیزی را پنهان
نسازد ،بايد بهقدری رازنگهدار و بااحتیاط باشد كه بدون اجازۀ شوهر ،برای
هیچكس و در هیچ حال چیزی را بازگو نکند؛ حتی برای خويشان و دوستان
صمیمیاش .در رازداری ،صحیح نیست راز شوهر را به ديگری بگويید و بعد،
ً
سفارش كنید كه او به كسی نگويد؛ زيرا او هم حتما دوستانی دارد ،و ممکن
است اسرار شما را در اختیار آنان قرار دهد و بعد ،سفارش كند كه به كسی
نگويند و پس از مدتی اندک ،انسان متوجه میشود كه اسرارش فاش شده است.
2
كـــل س ّ
ـــر جـــاوز االثنـــین شـــاع
گفت لیکن فـاش گـردد از سـماع
بنابراين ،شخص عاقل ،اسرارش را به هیچكس نمیگويد.
 .4لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .011
« .0هر رازی كه از دو نفر فراتر رفت ،پخش خواهد شد».
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ج) سلب اعتماد ديگران

ً
اگر بانويی نتواند راز نگهدار باشد ،قطعا اعتماد ديگران از او سلب خواهد شد.
زنی كه رازدار شوهرش نباشد ،جايگاهش را در خانواده و نزد شوهر از دست
خواهد داد .افشاكننده راز ،حتی از منظر اهل بیت

هم در معرض نکوهش

است.
امام سجاد

میفرمايد:

َ
ِ
ََ
ََ ُ َ ََ
َ َِ
ض لح ِ ّم
ت خصلتي ِ ّن ِفي الش َيع ِّة لّنا ِب َبع ِ ّ
ت َوالل ِّه أني افتدي ّ
« َو ِدد ُ ّ
ََ َ ََ
ان؛ 3به خدا سوگند! دوست دارم برای جبران
ق َ ّو ِقل ّة ال ِكت َم ِ ّ
َس ِاع ِدي الّنز ّ
دو خصلت شیعیان ،مقداري از گوشت بازويم را فديه دهم؛

شتابزدگي و رازدار نبودن».
د) خيانت در امانت

كسی كه بتواند اسرار خود و ديگران را حفظ كند ،بهيقین فردی امین قلمداد
میشود .او در حقیقت ،امانتداری شايسته است .امام صادق

مهمترين درجۀ

امانتداری را حفظ اسرار  -كه به نوعی امانت است  -شمرد.
او میفرمايد:

َ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ َ ِ َ َ ََ َ
األم َ
ال َ ّو
ـو ِ ّ
ين أ ِميّناّ حتي يؤتم ّن علي ثالث ٍّة فيؤديها علي
ون األ ِم ّ
«اليك ّ
َ
َ
ََ
2
األس َر ّ َ ُ ُ
وج َ ّو إنّ َحف َ ّ َ َ َ َ َ َ
ين؛
س ِبـأ ِم ٍ ّ
اح َدةّ فلـي َ ّ
ار ّو الفر ِ ّ ِ ِ
ظ اثّني ِ ّن ّو ضي ّع و ِ
ِ

كسی را نمیتوان امین دانست ،مگر اينکه در سه چیز امانت داده

شود و آن را ادا كند :اموال ،اسرار و نوامیس كه اگر در دو مـورد از
عهده برآيد و در يکی خیانت كند ،امین نخواهد بود».
 .4كلینی ،كافی ،ج  ،0ص  ،005ح .5
 .0میرزاحسین نوری ،مستدرك الوسائل ،ج  ،52ص .21
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ناگفته نماند طبق اين حديث ،اهمیت حفظ اسرار ،مهمتر از حفظ اموال
است و امانتداری در اموال آسانتر از اسرار است.
اگر خدای ناكرده ،زن يا شوهر بخواهد در زندگی مشترک از اعتماد همسر
سوءاستفاده كرده و راز همسرش را فاش كند ،به آرمان خانواده خیانت كرده و
زندگی خود ،همسر و فرزندانش را در معرض نابودی و فروپاشی قرار داده است
و سرانجام از خیانت خود هم بهرهای نخواهد برد؛ چراكه عاقبت خیانت،
بیچارگی ،سرگردانی و بینتیجه بودن تالشهای فرد خائن است.
قرآن میفرمايد:

ّ ّ
ائنين؛ 3قطعا خداوند ،نيرنگ خائنان را
«أن الله لی ِ
هدى كيد الخ ِ
به جايى نمىرساند».

خیانت زن به مرد ،میتواند در شکلهای مختلفی بروز داشته باشد:
خیانت مالی؛ يعنی زن در غیاب و بیاذن مرد ،در اموال او تصرف كند و در
جايی كه رضايت ندارد ،مصرف كند و به مرد نگويد.
خیانت عرضی (آبرويي)؛ يعنی زن اسرار مرد را فاش و او را نزد ديگران
بیآبرو كند.

2

گذشته از آن ،از منظر قرآن كريم خدعه (نیرنگ و فريبکاری) از صفات كفار
و منافقان است.

1

زن و شوهر بايد راز هم را حفظ كنند .زن نبايد راز شوهرش را پیش كسی باز
 .4يوسف :آيه .10
 .0خیانت مرد به زن هم انواعی دارد كه از جملۀ آنهـا ،میتـوان بـه آزار همسـر ،چشـمچرانی
بیرون منزل كه خیانت با چشم است ،روابط نامشروع يا خودداری از پرداخت حقـوق زن و يـا
دادن نسبتهای ناروا به او اشاره كرد.
 .9مائده :آيه  52و انفال :آيه .11
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گويد .مرد هم نبايد در جمع دوستان يا مهمانی ،راز همسرش را فاش كند .آنان
بايد اسرار هم را پوشیده نگهدارند تا زندگی شیرين و مستحکمی داشته باشند.
امام علي

در سخنی حکیمانه فرمود:

َ َ َ َ َ ُ
َ
اطباّ ِس َرك؛ 3امور و اسرار خودت را
ظ أمر ّ
«احف ّ
ك ّو التّن ِكحّ خ ِ
نگهدار و دختر رازت را عروس هر خواستگاري نكن».

به شمشیرم زد و بـا كـس نگفـتم

كه راز دوسـت از دشـمن نهـان بـه

هـ) تحقير در جامعه

اگر زن يا مردی نتواند اين وظیفۀ مهم خانوادگی را رعايت كند ،بايد منتظر
عواقب اسفبار و دردناک آن باشد.
امام علی

میفرمايد:

َ
َ
َ َ
يره؛ 2كسى كه نتواند
ظ ِس ِر ِّه لم َيق َ ّو ِل ِس ِّر غ ِّ
ف َعنّ ِحف ِ ّ
« َمن ض ُع ّ

رازدار اسرار خود باشد ،نمىتواند اسرار ديگران را نيز حفظ
كند».

زنی كه در حفظ اسرارش ،ناتوان يا بر آن بیاعتناست ،نمیتواند رازدار
خانواده و همسرش باشد و نبايد توقع داشته باشد كه همسرش هم ّ
سر او را
پوشیده نگهدارد .در نتیجه ،اسرار پنهانی آنان فاش شده ،آبرويشان میان مردم
خواهد ريخت و جايگاه اجتماعی خود را نیز از دست خواهند داد.
و) تزلزل بنيان خانواده

حفظ اسرار خانواده ،از مهمترين علل استحکام بنیان آن است؛ چنانكه افشای
 .4تمیمی آمدی ،تصنیف غررالحکم ،ص .202
 .0همان ،ص .123
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رازهای خصوصی بین زن و شوهر ،عامل فروپاشی بنیان خانوادههاست.

قرآن در آيات سورۀ تحريم 3،اين امر مهم را يادآور شده ،يکی از علل تزلزل

روابط زوجین را افشای راز میداند و میفرمايد:

ا
ّ ّ
بى ِإلى بع ِض أزو ِاج ِه ح ِدیثا فل ّما ن ّبأت ِب ِه و أظهر ُه
«و ِإذ أسر الن ِ
ّ
الل ُه علي ِه ع ّرف بعّض ُه و أعرض عن بعض فل ّما ن ّبأﻫا ِب ِه قالت من
أنبأك ﻫذا قال ن ّبأ ِنى الع ِل ُيم الخ ِب ُير؛ هنگامی كه پیامبر اكرم ،

رازی را با يکی از همسرانش 2در میان نهاد ،او آن را فاش كرد.

وقتی پیامبر

به همسرش خطای او را گوشزد كرد ،او پرسید

چه كسی تو را از اين راز نهانی آگاه ساخت؟ فرمود خداوند دانا
و آگاه ،آن را به من اطالع داد!»
در ادامۀ آيه ،خداوند متعال آن همسر خطاكار را توبیخ كرده و يادآور میشود
كه اين عمل ناپسند ،ممکن است موجب جدايی آنان از همسرشان شود و
میفرمايد:

ّ
ّ
ُُ ُ ُ
وبكما و ِإن تظاﻫرا علي ِه ف ِإ ّن الله
« ِإن ت ُتوبا ِإلى الل ِه فقد صغت قل
ُ
ُ
ُﻫو مول ُه و ِج ِبر یل و ص ِال ُح ال ُمؤ ِم ِنين و المَل ِئكة بعد ذ ِالك ظ ِهير
ا ا ُ
ّ ُ
* عسى ر ُب ُه ِإن طلقك ّن أن ُیب ِدل ُه أزواجا خيرا ّمنك ّن ُمس ِلمات
ا
ُمؤ ِمنات قا ِنتات تائبات ع ِابدات سائحات ث ّيبات و أبكارا؛ اگر
شما توبه كنيد به نفع شماست كه دلهايتان از حق منحرف شده
است .اگر همينطور با افشاى اسرار خانوادگى عليه همسر
بزرگوارتان اقدام كنيد ،كارى از پيش نخواهيد برد؛ زيرا خداوند

 .4تحريم :آيات  2 ،2و .1
 .0فیض كاشانی ،تفسیر الصافی ،ج  ،1ص .532
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ياور اوست و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح و فرشتگان
پشتيبان اويند .اميد است اگر او شما را طالق دهد ،پروردگارش
به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد؛ همسرانى
مسلمان ،مؤمن ،متواضع ،توبهكار ،عبادتكننده ،مهاجر،
غيرباكره و باكره».

3

ز) ورود اغيار در حريم خصوصى

زنانی كه رازهای خانوادگی را بیرون از خانه بازمیگويند ،در حقیقت نامحرمان
را به حريم خصوصی خود دعوت كرده و آنان را بر خود مسلط نمودهاند.
نامحرمان با اطالع از وضعیت داخلی و اخبار شخصی خانواده ،قادر خواهند
بود همواره ديگر مسائل آنان را نیز رصد كنند.
امام علی

فرمود:

َ َ
ّ َ َ
َ َ َ َ َ
ت ّأ ِس َير ُّه؛2راز تو اسير توست؛ اگر
ک أ ِس ُير َکّ ف ِإذا أفشيت ُّه ِصر ّ
« ِسر ّ

آشكارش ساختى ،تو اسير آن شدهاى».

مرز افشاگری خوب و بد

ً
اين را هم بدانید كه مخفیكاری نابجا با حفظ اسرار كامال متفاوت است .زمانی
كه زن و شوهری يا دوستان آنان واقعیتهای انکارناپذيری را با دروغپردازی
مخفی میكنند ،نه تنها كمکی به خانواده نمیكنند ،بلکه موجبات تزلزل اركان
خانواده را در درازمدت فراهم میسازند.
 .4اين آيات دربارۀ افشای رازی خانوادگی ،از سوی يکی از همسران رسولخدا
است.
 .0لیثی واسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص .011

نـازل شـده
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رسول خدا

در اين زمینه فرمود:

َ
ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ام ال َج ِائ ُ ّر َ ّو
ب َهوى ُمبت ِدعّ َ ّو ِاْل َم ُّ
اح ُ ّ
«ثالثةّ ليسّ لهمّ حرمةّ ص ِ
َ
اس ُ ّق ّال ُمع ِل ُ ّن ِبال ِفس ِ ّق؛ 3براي سه كس حرمتي در نگهداشتن رازشان
الف ِ

نیست :شخص بدعتگذار و هواپرست ،پیشواي ظالم و فاسقي كه
فسقش را آشکار ميكند».

پنهانكردن اعتیاد ،دروغگويی ،صفات زشت اخالقی ،انحرافات عقیدتی،
ً
خیانت به كشور و مواردی از اين قبیل كه پنهانكاری نابجاست ،كامال با رازداری
صادقانه متفاوت است.
عوامل و زمينههای افشای راز

ضعف نفس و ايمان  ،سستی عقل ،خودخواهی ،عصبانیت ،هیجان احساسات،
تسلط بر شوهر ،كینهتوزی ،آسان بودن ارتباطات ،ابتال به بیماریهای روحی و
اخالقی و نقدپذير نبودن شوهران ،میتواند از انگیزههای افشای راز در خانمها
باشد.

همچنین ُپرحرفی ،عقدۀ حقارت و دوستیهای صمیمانه از عوامل افشای

راز هستند؛ برای مثال خانمهای پرحرف ،برای اشباع میل سخنگويی ،از هر
دری سخن به میان میآورند و يافتههای خويش را به ديگران انتقال میدهند.
چنین كاری سبب پرده برداشتن از اسرار آدمی میشود.
عصبانيت از عوامل افشای راز

ً
زنها زودتر از مردها تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار میگیرند .معموال
احساسات آنها بر تعقالتشان غلبه دارد .وقتی عصبانی میشوند ،خويشتنداری
ّ .4
حر عاملی ،تفصیل وسائل الشیعة ،ج  ،50ص .013

زن و حفظ اسرار خانواده
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برایشان دشوار است .در آن لحظه امکان دارد از اسراری كه در اختیار دارند
سوءاستفاده كنند و اسباب گرفتاری مرد را فراهم سازند .شايد خوانندگان محترم،
به اين نوع حوادث ،آگاهی داشته باشند! ولی برای نمونه توجه شما را به داستان
زير جلب میكنیم:
زنی به نام  ...با فاش كردن راز شوهرش باعث شد كه او به يک سال زندان
محکوم شود .او میگويد« :من شوهرم را از جان و دل دوست داشتم؛ ولی
چندیست كه به من كممحبت شده است .اين كار را كردم تا از اين پس بیشتر
دوستم بدارد.
اين خانم گردنبند گرانقیمت خواسته بود؛ ولی شوهرش زير بار نرفت .او
هم تقلب در ازدواجشان را فاش كرد تا وی به زندان بیفتد.

3

راههای درمان

توسعۀ صداقت و رفاقت ،توجه به عواقب دنیوی و اخروی ،خشکاندن ريشهها،
افزايش سعۀ صدر ،تمرين كتمان ّ
سر ،آگاهی از بركات رازداری ،درددل با محرم
اسرار ،انتقادپذيری شوهران و عادت به كمحرفی و سکوت ،از روشهای درمان
اين رذيلۀ اخالقی در خانمهاست.

2

اگر بانويی نتواند رازش را پنهان كند ،بهتر است با محرم اسرار حقیقی درددل
كند و روح و جانش را با نجوا و ارتباط با حضرت حق سبک نمايد كه با
پشتیبانی او دلگرم و آرام میشود؛ البته بهترين رازدار بندگان ،خالق ستار و
 .4ابراهیم امینی ،همسرداری ،ص .512
 .0البته برای شرح ريشهها و عوامـل افشـای راز ،راههـای درمـان و همچنـین بركـات رازداری
مقالهای مستقل نیاز است.
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پردهپوش مهربان است .قرآن درددل همسر فرعون را با خداوند متعال چنین نقل
میكند:

 .4تحريم :آيه .55

ا
« ِإذ قالت ر ّب اب ِن لي ِعندك بيتا ِفي الج ّن ِة و ن ّجني ِمن ِفرعون و
ّ
عم ِل ِه و ن ّجني ِمن القو ِم الظ ِالمين؛ 3وقتی گفت پروردگارا! خانهای
برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و كار او نجات ده و
مرا از گروه ستمگران رهايی بخش!»

عوامل و قلمرو دخالت والدین در زندگی عروس و داماد
مرضیه محمدخانی

*

مقدمه

«خانواده» ،ركن اساسی در هر جامعهای است و سالمت و رشد اين بنیان ،در
گرو توجه به اموری است كه در عمل ،به شکوفايی آن بینجامد .بديهی است كه
بايد جايگاه هر يک از اعضای خانواده به نیکويی شناخته و پاس داشته شود تا
نتايجی مطلوب از تشکیل اين نظام مقدس به دست آيد.
يکی از عرصههای شايان توجه در اين حوزه ،بحث قلمرو دخالت والدين در
زندگانی عروس و داماد است .در اين نوشتار ،میكوشیم به بررسی عوامل و
قلمرو اين موضوع بپردازيم و بايدها و نبايدهای آن را ترسیم نمايیم.
نقش پدر و مادر در تحكيم بنياد زناشويى

خانوادۀ عروس و داماد ،چنانکه در اصل انتخاب همسر نقش مهمی دارند ،در
تحکیم بنیاد زناشويی نیز میتوانند نقش مهمی ايفا كنند؛ طوری كه آنها را
ً
میتوان پشتوانۀ ازدواج دانست .عروس و داماد در آغاز زندگی ،غالبا از آيین
* پژوهشگر.
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ً
ظريف همسرداری بیاطالعاند و چون ناآزموده و بیتجربهاند ،غالبا با اختالف
سلیقه و پارهای از مشکالت اخالقی و اجتماعی مواجه خواهند شد كه ممکن
است روابط خانواده را تیره كند و اساس آن را در معرض خطر قرار دهد؛ لذا به
مشاوری عاقل ،باتجربه و خیرانديش نیاز دارند .بهترين افرادی كه میتوانند اين
نقش مهم را ايفا كنند ،خانوادۀ عروس و داماد هستند .اگر آنها عاقل و باتدبیر
باشند ،میتوانند بزرگترين خدمت را به اين خانوادۀ نوپا انجام دهند و در حل
مشکالت ،به ياریشان بشتابند؛ برای همین وجود خانوادۀ فهمیده و خیرخواه،
برای عروس و داماد ،نعمتی بزرگ است كه به هنگام خواستگاری نیز ،بايد به آن
توجه كرد؛ اما يکی از مهمترين داليل اختالفات زوجهای جوان ،دخالت والدين
و اطرافیان ،در زندگی زناشويی آنان است.

3

متأسفانه بعضی از والدين ،نه تنها به تحکیم بنیاد ازدواج فرزندانشان كمک
نمیكنند ،بلکه به اختالفات و نزاعهای خانوادۀ جديد دامن میزنند و در تیرهتر
ً
ساختن روابط آنها و احیانا در قطع روابط و جدايیشان جديت مینمايند.
خانوادۀ عروس و داماد ،برای جذب و سلطه بهطور مستقیم و غیرمستقیم در كار
آنها دخالت میكنند .فرزندشان را به بهانهجويی و توقعات بیجا تشويق
مینمايند تا عیوب كوچک همسرشان را بزرگ و غیرقابل تحمل جلوه دهند .اين
پدران و مادران ،در قالب دلسوزی و خیرخواهی ،بزرگترين خیانتها را در حق
فرزندشان و همسر او مرتکب میشوند 2.بسیاری از روانشناسان ،بخش اعظم

اختالفات خانوادگی را در كشور ،دخالتهای غیرمنطقی و غیركارشناسانۀ
نزديکان عروس و داماد میدانند؛ بهگونهای كه « 02تا  12درصد طالقها به
 .4ابراهیم امینی ،جوان و انتخاب همسر ،ص .012
 .0همو ،جوان و همسرگزينی ،ص .023

عوامل و قلمرو دخالت والدين در زندگی عروس و داماد
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علت دخالت خانوادهها اتفاق میافتد« 3».اكثر پژوهشهای انجام شده در ايران
دربارۀ طالق ،اين حقیقت را منعکس كردهاند كه دخالت ديگران ،مانند اقوام،
آشنايان و والدين ،موجب شعلهورشدن اختالفات زنان و شوهران میشود كه در
بعضی از موارد ،به طالق منجرمیشود».

2

آقای  ...مینويسد:
«تا حال سه مرتبه مادرزنم ما را تا آستانۀ طالق برده ،مثل عقرب
نيش مىزند ،به دخترش ياد مىدهد كه به من بىاحترامى كند،
به كارهاى منزل نرسد و توقعات بىجا داشته باشد .هر وقت به
خانۀ ما مىآيد ،تا يك هفته منزل ما به جهنم بدلمىشود؛ براى
1
همين چشم ديدنش را ندارم».

زن سیسالهای به نام  ...مادر پنجاهسالهاش را كه باعث جدا شدن او از
همسرش شده بود ،كتک زد .زن گفت:
«از بس مادرم از شوهرم بد گفت و او را متهم به بىاعتنايى به
خانواده كرد ،با وى اختالف پيدا كردم و حاضر شدم از او طالق
بگيرم .فورى پشيمان شدم؛ اما پشيمانى سودى نداشت؛ زيرا
شوهرم شش ساعت پس از جدا شدن از من ،دخترخالهاش را
4
نامزد كرد و من از فرط ناراحتى مادرم را كتک زدم».

برای جلوگیری از اين معضل ،ضروری است والدين با حیطهها و مرزهای
دخالت در زندگی عروسها و دامادها آشنا شوند.
 .4ســـخنرانی دكتـــر بـــاجقلی در ســـومین روز كنگـــرۀ رواندرمـــانی و مشـــاوره ،نقـــل از
سايتwww.aftabir.com:

 .0آسیبشناسی خانواده.http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=11039 ،

 .9اطالعات هفتگی ،ش .5121
 .1همان ،ش .5101
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عوامل و زمينههای دخالت والدين در زندگى عروس و داماد

وقتی صحبت از طالق به میان میآيد ،ذهن بیشتر افراد به سمت اعتیاد ،خیانت
و ...كشیده میشود؛ اما يکی از علل شايع طالق در كشور ما دخالت خانوادهها
در زندگی زوجهای جوان است« .بسیاری از اساتید خانوادهدرمانی ،ريشۀ
بیشتر اختالفات خانوادگی در ايران ،دخالتهای غیرمنطقی نزديکان زوجین
است».

3

اين دخالتها از عوامل متعدد نشأت میگیرد كه مهمترين آنها عبارتاند از:
 .1وابستگى عاطفى

يکی از مشکالت زندگی مشترک ،وابستگی زن يا شوهر به خانوادهاش است كه
تأثیرش را بهصورت دخالتهای خانواده در زندگی نشان میدهد .بسیاری از
افراد بالغ ،فکر میكنند بعد از عبور از دوران نوجوانی ،شخصیتی مستقل از
خانواده دارند؛ اما زمانی كه به داليلی مثل ازدواج از خانواده دور میشوند،
وابستگیهای عمیق عاطفی و فکریشان بروز پیدا میكند؛ حتی «در مواردی
مالحظه میشود كه والدين و اعضای خانوادۀ هر يک از همسران ،عالقۀ چندانی
به مداخله در زندگی فرزندشان ندارند؛ ولی میزان و شدت وابستگی هر يک از
زوجین به والدين يا ديگر نزديکان ،در حدی است كه خواه ناخواه آنان را وارد
حريم زندگی مشترک میكنند».

2

همسران اين نکته را مد نظر داشته باشند «وقتی میتوانید رابطۀ زناشويیتان
را سالم توصیف كنید كه پیوند عاطفی عمیقی بین شما و همسرتان برقرار شده
 .4علیمحمد صالحی ،پاسداشت حريم همسر ،ص .52
 .0جالل يونسی ،مديريت روابط زناشويی ،ص .22

عوامل و قلمرو دخالت والدين در زندگی عروس و داماد
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باشد .هر زمان كه اين ارتباط عاطفی را با افراد ديگری سهیم شويد ،آشکارا در
يک چرخۀ بیمارگونه از روابط قرار گرفتهايد .اگر میخواهید اين رابطۀ ناسالم را
از بین ببريد ،بايد به خود و همسرتان كمک كنید تا از وابستگیهای شديد به پدر
و مادر رها شويد؛ بدون اينکه ذرهای در احساس دوستداشتن پدر و مادر،
خللی وارد شود».

3

 .2نداشتن مهارت ابراز وجود

يکی از عوامل مهم و زمینهساز دخالت والدين و نزديکان در زندگی عروس و
داماد ،نداشتن مهارت كافی در ابراز وجود است .ابراز وجود «توانايی بیان
نظرهای خود به صورت روشن ،مستقیم و شايسته ،ضمن ارجنهادن به ديگران

است 2».به بیان ديگر ،ابراز وجود حمايت از حق و عقیدۀ خود است؛ بدون
اينکه به حق و عقیدۀ ديگران تجاوز شود .البته اين امر ،به معنای قطع رابطه با
اطرافیان يا عدم بهرهگیری از تجربیات و نصايح ديگران نیست.
«گاهی زوجین برای مقابله با دخالتهای ديگران و برقراری ارتباط صحیح
با آنان ،از مهارت كافی برخوردار نیستند؛ بنابراين رفتارهايی از خود بروز
میدهند كه راه را برای اين مداخالت هموار میكنند .محققان ،مهارت ابراز
وجود را راهی میدانند كه براساس آن ،فرد قادر به بیان حقوق خود است».

1

همسرانی كه در اين زمینه مشکل دارند ،نمیتوانند از حق خود و
خواستههايشان ،بهگونهای مناسب دفاع كنند .اين افراد ،نمیتوانند «نه» بگويند و
 .4ريحانه دوستدار« ،رابطۀ زناشويی سالم» ،روزنامۀ اطالعات ،يکشنبه  ،53شهريور .5235

 .0ريس شان و رودريک س .گراهام ،آموزش ابراز وجود :چگونه همان كسی باشید كاه واقعاا
هستید؟ ،ص .23
 .9سعید كاوه ،مداخله و مشکلآفرينی در زندگی همسران ،ص .1
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در برابر ديگران« ،بلهگو» هستند و به ديگران اجازه میدهند به جای آنها صحبت
كرده و تصمیم بگیرند.
 .3كمکهای اقتصادی

كمکكردن و ياریرساندن والدين به فرزندان ،كار پسنديدهای است كه باعث
قوام و تحکیم نهال نوپای زندگی عروس و داماد میشود؛ چنانکه برخی والدين
چنین كاری میكنند؛ اما اگر اين كمکهای اقتصادی با منت همراه شود و
زمینههای دخالت والدين را در زندگی عروس و داماد فراهم سازد ،امری مذموم
است؛ زيرا با اين كار ،زمینۀ فروپاشی نظام خانوادۀ فرزندان را فراهم میكنند؛
چه بسا برخی خانوادهها ،كمکهای مالی به فرزندانشان را بهانهای برای دخالت
در زندگی آنها قرار میدهند و تا زمانی كه وابستگی وجود داشته باشد ،زمینۀ
دخالت آنان و اثرپذيری فرزندان هم وجود دارد! بنابراين كمکهای اقتصادی،
بايد بهگونهای بايد باشد كه فرزند به آنان وابسته نشود و بدون چشمداشت انجام
شود:
ّ
ّ
ُ ُ
ُ
«یا أ ُیها ال ِذین آم ُنوا لتب ِّطلوا صدق ِاتكم ِبالم ّن و األذى كال ِذي ُی ِنف ُق
ُ ُ ّ
ّ
ُ
اآلخ ِر؛ 3اى كسانى كه
ماله ِرئاء الن ِاس و لیؤ ِمن ِبالل ِه واليو ِم ِ
ايمان آوردهايد ،صدقههاى خود را با منت و آزار باطل مكنيد،
مانند كسى كه مالش را براى خودنمايى به مردم ،انفاق مىكند و
به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد».

 .4تفاوت فرهنگى

تفاوت فرهنگی ،يکی از مهمترين عوامل زمینهساز در طالقهاست 2.ارزشهای
 .4بقره :آيه .012
 .0شناسۀ خبر ،0222321 :جمعه  2مهر www.mehrnews.com :5232
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فردی و اجتماعی ،آداب و رسوم ،رفتار و سلوک و حتی آداب لباس پوشیدن و
غذا خوردن زن و مرد میتواند ،زمینههای همدلی بیشتر را بین آن دو پديد آورد.
برای همین ،بهويژه در كشور گستردۀ ما كه در قالب يک فرهنگ و جامعۀ واحد،
از خردهفرهنگهای متعدد (ترک ،كرد ،عرب ،لر و )...برخوردار است ،توجه به
اين امر در مجموعۀ مالکهای ازدواج ،اهمیت خاصی دارد و همانطور كه
اشاره شد ،تفاوت در آنها زمینهساز اختالفهاست.
تفاوت فرهنگی بین همسران ،در دو عرصه میتواند آسیبزا باشد:
الف) تفاوت فرهنگى در خانوادههای همسران

تفاوت اول ،در فرهنگ خانوادههای همسران است؛ موضوعی كه منبع انواع
اختالفات و سوءتفاهمها میشود و خود را بیشتر در قالب اختالف نظر در
برگزاری مراسم مشترک ،برخورد اجتماعی همسران و رعايت قوانین پیدا و پنهان
خانوادگی نشان میدهد .اين موضوع ،همواره ناخوشآيند بوده و گاه تا پايان
عمر ،همت همسران صرف تالش برای كمرنگ كردن اين تفاوتها و نیز در
رابطۀ خودشان میشود .در اين وضعیت ،خانوادههای زن و شوهر زمینه را برای
دخالت فراهم میبینند و در هر موقعیتی با تفاخر به اصل و نسب و گذشتۀ خود،
سعی میكنند عروس يا داماد خويش را سرزنش يا تحقیر كنند.
قرآن در نکوهش اين رفتار میفرمايد:
«ألم تر إلى ّالذین ُیز ُكون أن ُفس ُهم بل ّالل ُه ُیز ّكى من ی ُ
ّشاء و
ِ
ا
ُ
لیظل ُمون فتيَل؛ 3آيا نديدى آنهايى را كه خودستايى مىكنند؟
(اين خودستايىها ارزش ندارد) بلكه خدا هر كس را كه بخواهد
مىستايد و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد».
 .1نساء :آیه .24
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

امام علی

نیز میفرمايند:

َ
ََ
َ َ
ح ِ
اء َ
الر ُج ِ ّل َعلى نف ِسه؛ 3زشتترين سخن درست،
ق ثّن ُّ
الصد ِ ّ
«أق َب ُ ّ

مدح و ثناى انسان از خويشتن است».

ب) آسيب ميان همسران

دومین تفاوت فرهنگی ،ممکن است در خود همسران باشد .درواقع مشکالت
در سطح دوم ،از مشکالت در سطح تفاوت فرهنگی خانوادگی بسیار عمیقتر
بوده و خانواده را بهراحتی از هم میپاشد .مشاوران ازدواج معتقدند در حقیقت
اختالف فرهنگی خانوادهها ،در صورتی كه زوج به يکديگر عالقه داشته و از نظر
فرهنگی شبیه باشند ،مهارتآموزی آنان در مواجهه با خانوادۀ همسران است؛
ولی اگر مشکل ،تفاوت فرهنگی بین خودشان هم باشد ،موضوع در بیشتر موارد
بینتیجه خواهد ماند؛ چراكه هر كدام از زوجها ،اعتقاد دارند مشکل از ديگری
است و فرد مقابل بايد تغییر كند.
بايد گفت اگرچه فرهنگ به تنهايی نمیتواند در اختالف سطح طبقات
اثرگذار باشد و نمیتوان با قاطعیت گفت كه افراد از فرهنگهای مختلف،
نمیتوانند با هم ازدواج كنند ،بیترديد تشابه فرهنگی میتواند نقش مهمی در
موفقیت يک ازدواج داشته باشد و تفاوت فرهنگی ،زمینۀ اختالف را به وجود
میآورد و ممکن است والدين هر يک از عروس و داماد ،با تصور اينکه عروس يا
داماد در شأن همديگر نیستند ،در زندگی آنها دخالت كنند؛ برای همین ،دختر و
پسر بايد تالش كنند كه خانوادههايشان از همه لحاظ ،بهويژه از لحاظ فرهنگی،
با هم سنخیت و تناسب داشته باشند تا بهتر بتوانند يکديگر را درک كنند و
نگذارند تفاوت فرهنگی در روابط زن و شوهر اثر بگذارد.
 .4جمالالدين خوانساری ،شرح بر غررالحکم ،ج  ،0ص .213
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 .5انتقال تجربه

بعضی از والدين معتقدند كه صاحب تجربههای فراوان هستند و فرزندانشان
بايد از اين تجارب بهرهمند شوند؛ از اين رو برای خود اين حق را قائلاند كه در
زندگی فرزندشان دخالت كنند .البته كسی منکر نیاز همیشگی فرزند به تجربه و
راهنمايی والدين نیست؛ اما اگر اين رفتار از حد تعادل خارج شود ،ديگر راهگشا
نیست؛ بنابراين شايسته است والدين به فرزندان اين فرصت را بدهند تا آنان خود
تجربه كسب كنند و اگر بخواهند به ازای هر اشتباه در زندگی فرزندشان ورود
كنند ،مانع رشد و شکوفايی آنان میشوند.
شيوۀ دخالت والدين

دخالت والدين در زندگی عروس و داماد ،نبايد جنبۀ تخريبی داشته باشد؛ در اين
صورت ،بايد از دخالت والدين جلوگیری كرد .روانشناسان نیز در اين موارد،
توصیه كردهاند كه والدين در مشکالت و مسائل فرزند با همسرش ،دخالت
نکنند؛ اما اگر دخالتها از روی نصیحت ،خیرخواهی ،امر به معروف و نهی از
منکر ،مشاوره و راهنمايی يا حکمیت و داوری باشد ،عروس و داماد بايد از آن
استقبال كنند و از اين تجربیات و راهنمايیها ،به نحو شايسته بهره ببرند.
شیوههايی كه والدين میتوانند در زندگی عروس و داماد ورود كنند ،به شرح
ذيل است:
 .1مشاوره و راهنمايى

«مشورت و تبادل افکار ،يکی از قديمیترين و ريشهدارترين امور در زندگی
انسانها بوده است و میتوان گفت ،آن موقع كه انسان متوجه شد مغز محدود
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

يک نفر از عهدۀ درک مسائل زندگانی برنمیآيد ،مشورت را اصلی ضروری برای
خويشتن انتخاب كرد».

3

خداوند در بیان اوصاف مؤمنان ،میفرمايد:

ُ
ُ ُ
ُ
« ...و أم ُرﻫم شورى بين ُهم و ِم ّما رزقناﻫم ُین ِفقون؛ 2آنها كسانى
هستند كه كارهايشان با مشورت انجام مىشود».

مشاورۀ يک يا چند عقل ديگر ،برای يافتن راه صحیح است .امام علی
میفرمايد:

ُ
َ َ َ َ ِ َ َ َ َ
ال ش َارک َها ِفي ُعق ِول َها؛ 1كسى كه با ديگران
«منّ شاو ّر الرج ّ

مشورت مىكند ،در عقل آنها شريک مىشود».

مشورت ادراک و هوشیاری دهد

عقلها مر عقل را ياری دهد

4

زوجهای جوان بايد به اين نکته توجه داشته باشند كه به علت كمتجربه
بودن ،از برخی قواعد زندگی بیاطالع هستند؛ بنابراين بهتر است برای حل اين
مشکالت ،با فردی آگاه مشورت كنند .بسیار اتفاق افتاده است ،افراد مشکالت
پیش رو را برای خود غیرقابل حل دانستهاند؛ اما با مشورت ديگران ،بهراحتی اين
مشکل را حل كردهاند .حضرت علی

میفرمايد« :كسی كه با صاحبان خرد

مشورت كند ،از نور خرد ديگران بهره میبرد».

5

بهترين كسانی كه زوجهای جوان برای حل مشکالت خود به آنها رجوع
میكنند و از آنان ياری میخواهند ،والدين هستند .در اين صورت ،بر والدين
 .4محمدتقی جعفری ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،ج  ،2ص .35
 .0شوری :آيه .21
 .9صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص .122
 .1مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،بیت .5222
 .0همان ،ص .220
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الزم است با استفاده از آگاهیها و تجربههای خويش ،فرزندان را در حل

مشکالت ياری كنند 3و خصوصیات يک فرد راهنما و مشاور را در خود ايجاد
نمايند؛ بنابراين شايسته است ،والدين در ارائۀ مشاوره به فرزندان خود ،مطالب
ذيل را مد نظر داشته باشند:
ـ آگاهی و پختگی الزم را داشته باشند؛
امام علی

َ

میفرمايد:
َ

َ
ش َاور َتّ ذ ُوو ّالّن َهى َ ّو ال ِعل ِ ّم َ ّو َالتج ِر َب ِّة َ ّو ال َحز ِ ّم؛ 2بهترين كسی كه با او
«خي ُ ّر َمنّ ّ

مشورت كنی ،كسی است كه صاحب عقل ،علم ،تجربهها و دورانديشی باشد».
ـ رازدار مشکالت فرزندان باشند؛
ـ در مشاوره از استبداد رأی بپرهیزند.

ترديدی نیست كه والدين و ديگر اطرافیان زوجهای جوان ،خواهان
نیکبختی و آسايش عروس و داماد هستند و بهيقین دارای تجاربی هستند كه هر
يک راهنمای زندگی آنان خواهد بود؛ ولی اين موضوع مهم را نبايد فراموش كنند
كه اگر اين خیرخواهی با عقل و تدبیر كافی و با در نظر گرفتن شرايط زندگی
زوجهای جوان نباشد ،به زيان آنان خواهد بود؛ بنابراين انتظار میرود ،والدين
ضمن ارائۀ ديدگاهها و مشورتهای خود ،استقالل نظر و قدرت تصمیمگیری را
از آنان سلب نکنند .اگر والدين توانايی حل مشکل فرزندان خود را نداشتند؛ از
نظرهای متخصصان استفاده كرده يا آنها را به مراكز تخصصی مشاوره راهنمايی
كنند و تا پايان مشکل ،در كنارشان باشند.
 .4قال رسول الله

« :ال ُم َظ َاه َر َة َأ ْو َث ُق م َن ْال ُم َش َ
ـاو َرة؛ حمايـتكننـده و پشـتیبانی قـویتـر از

مشورت نیست( ».محمدی ریشهری ،میزان الحکمة ،ج  ،0ص )510
 .0جمالالدين خوانساری ،شرح بر غررالحکم ،ج  ،2ص  ،201ح .2332
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

 .2داوری

يکی از اصولی كه در حوزۀ خانواده به آن توجه داده شده ،اصل «حکمیت»
است .داوری در مواردی است كه در روابط خانوادگی ،تفاهم جای خود را به
شقاق و اختالف داده است .توصیه قرآن در اين مورد ،تشکیل «محکمۀ صلح
خانوادگی» است:

ا
ا
ُ
«و ِإن ِخف ُتم ِشقاق بي ِن ِهما فابعثوا حكما ِمن أﻫ ِل ِه و حكما ِمن أﻫ ِلها
ا
ِإن ُی ِر یدا ِإصَلحا؛ 3و اگر از جدايى ميان آن دو (زن و شوهر) بيم
داريد ،داورى از خانوادۀ آن (شوهر) و داورى از خانوادۀ اين
(زن) تعيين كنيد .اگر سر سازگارى دارند ،خدا ميان آن دو
سازگارى خواهد داد».

بنابراين اگر بین زوجین ،اختالف شدت گرفت و زن و مرد سر ناسازگاری
َ َ
داشتند ،الزم است والدين و بستگان ،برای حل اختالف آنان ،بهصورت حکم
(داور) به مشکالت آنان رسیدگی كنند.
«انتخاب داور از بستگان زن و مرد ،به چند علت اهمیت دارد:
ـ خويشاوندان زوجین ،از وضعیت روانی و شرايط زندگانی آنها آگاهترند؛
ـ وجود داورهايی از خويشاوندان ،مايۀ دلگرمی آنهاست؛ زيرا اطمینان دارند
كه از حقوق و منافع آنها حمايت خواهد شد؛ ـ مالحظات روابط خويشاوندی،
موجب پذيرش نظر داوران از سوی زوجین خواهد شد؛
ـ خويشاوندان بیش از ديگران ،به حمايت دوطرفه پرداخته و سعی بیشتری
در تحکیم روابط و اصالح بین زوجین دارند؛
ـ خويشاوندان به روش و فنون حل مشکالت زوجین ،راههای جلب محبت
 .4نساء :آيه .21

عوامل و قلمرو دخالت والدين در زندگی عروس و داماد



12

آنها و نقاط مورد اتکايشان آگاهی بیشتری دارند و بهتر میتوانند به راز و سبب
نفرت و كراهت طرفین پی ببرند؛»

3

ـ در صورت رعايت حکمیت و داوری ،قداست و حرمت خانواده ،بیشتر از
مراجعه به دادگاه حفظ میشود.
شرايط و وظايف داوران در حل اختالف زن و شوهر

َ َ
ـ «دو حکم بايد بالغ ،عادل ،عاقل و به كار خود بصیر و بینا باشند».

2

ـ «مناسب است دو داور افزون بر خیر و اصالح ،خردمند ،بادرايت و دارای
همسر باشند ،مسائل خانوادگی را بهخوبی درک كنند و با بصیرت و خبرگی به
قضاوت بنشینند .در مرحلۀ اول ،داوران بايد برای ريشهيابی اختالف با جديت
پرسشهايی را طرح كنند و در خلوت ،از هر يک بخواهند تا حقیقت را بیان
كنند .زن و شوهر نیز با صراحت و بیپرده مسائل را در میان بگذارند».

1

ـ اگر داوران به راهحلی نرسیدند ،نمیتوانند بین زن و مرد به جدايی حکم
كنند؛ بلکه خود زوجین در اين باره تصمیمگیری میكنند .داوران برای كشف راه
حل اختالف برگزيده میشوند و بديهی است اگر آنها برای اصالح زن و شوهر به
راهحلی نرسند ،حل مسئله يا جدايی به تصمیمگیری خود زن و مرد مربوط
است .همچنین داوران نمیتوانند زوجین را به ادامۀ زندگی مشترک ملزم كنند و
همانگونه كه در انعقاد پیمان زناشويی ،زن و شوهر بايد آزادی كامل داشته
باشند ،در آشتی و پايان اختالف نیز ،بايد آزادی كامل داشته باشند».
 .4علی قايمی ،نظام حیات خانواده در اسالم ،ص .212
 .0ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،2ص . 221
 .9صادق احسانبخش ،نقش دين در خانواده ،ج  ،0ص .225
 .1احمد بهشتی ،خانواده در قرآن ،ص .521

4
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 .3امر به معروف و نهى از منكر

يکی از مؤثرترين روشهايی كه والدين میتوانند مطالب ضروری و الزم را به
زوجهای جوان انتقال دهند ،استفاده از امر به معروف و نهی از منکر است .با
نگاهی به زندگانی پیامبران و معصومان

 ،درمیيابیم كه امر به معروف و نهی

از منکر ،يکی از مهمترين شیوههای هدايت آنان بوده است.
امام باقر

میفرمايد:

ُ َ
َ
َ
َ َ َ َ ُ
اء َ ّو ِمّن َه ُاجّ
وفّ َ ّو الّنهيَّ َع ِنّ ال ُمّنك ِّر َس ِبيلّ األن ِب َي ِّ
« ِإنّ األم ّر ِبالمعر ِ
َ
الص ِال ِحين؛ 3يقينا امر به معروف و نهى از منكر ،راه پيامبران و

روش صالحان است».

فريضۀ امر به معروف و نهی از منکر ،میتواند والدين را در هدايت و
راهنمايی زوجهای جوان به سوی زندگی سالم و شايسته ياری كند .بهكارگیری
امر به معروف و نهی از منکر ،شايد روشی ساده به نظر برسد؛ ولی درواقع،
كاربرد اين روش نیازمند رعايت شرايط و آدابی است كه عدم توجه به آن ،باعث
از بین رفتن ساختار خانوادههای جوان خواهد شد!
مهمترين شرايطی كه والدين را در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ياری
میرساند ،عبارتاند از:
ـ آگاهی به امور معروف و منکر
ـ نرمخويی و محبت
يکی از شیوههای مهم و اثرگذار امر به معروف ،نرمخويی و محبت است؛
خصلتی كه موفقیت پیامبر

 ،مرهون آن بوده است:

ّ .4
حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،5ص .231
 .0آلعمران :آيه .513

2
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ّ
ً
ُ
ُ
«ف ِبما رحمة ِمن الل ِه ِلنت ل ُهم و لو كنت فظا غ ِليظ القل ِب لنفّضوا

ِمن حو ِلك؛

3

به سبب رحمت خداست كه تو با آنها چنين

خوشخوى و مهربان هستى .اگر تندخو و سختدل بودى ،از
گرد تو پراكنده مىشدند».

به جز بنای محبت كه دائم آباد است
پیامبر اسالم

خراب میكند ايام هر بنايی را

2

دربارۀ تأثیر سخن مهربانانه و محبتآمیز میفرمايند:

َ
َ َ ُ
َ
َ
«تل ِو ُيحّ َزل ِّة ال َع ِاق ِلّ ّل ُّه أ َمضّ ِمنّ ِعت ِاب ِّه؛ 1لغزش انسان عاقل را با

نهايت كمال ،ادب و كنايه تذكر دادن ،براى او مؤثرتر از سرزنش
است».

ـ شیوۀ عملی
پیامبر اكرم

در بیشتر كارها ،مثل حفر خندق ،ساختن مسجد و

برنامههای اجتماعی و فرهنگی ،قبل از اينکه ديگران را به اين كارها تشويق كنند،
خود پیشقدم میشدند.
ـ احترام به شخصیت عروس و داماد
يکی از روشهای صحیح و كارآمد در امر به معروف و نهی از منکر
زوجهای جوان ،بهكارگیری روش احترام و تکريم شخصیت است .اين شیوه در
حقیقت ،پشتوانۀ سالمت بشر و از مهمترين عوامل رشد شخصیت است« .قرآن
كريم در راستای تربیت انسانها ،اين شیوه را بهكار برده و مقام انسان را در آيات
گوناگون ستوده است؛ بلکه او را در بسیاری از آيات بهصورتهای «يا
ايهاالذين»« ،يا ايهااالنسان» و «يا بنیآدم» مخاطب ساخته تا انسان با توجه به
 .4آلعمران ،آيه .500
 .0عبرت نايینی.
 .9تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .011
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شرافت وجودی خود كه لیاقت مخاطب بودن را برای خداوند جهان دارد ،قدر
خويش را دانسته و به استعدادها و قابلیتهای فراوانی كه در او به وديعت نهاده،
واقف شده و آن را ارزان از دست ندهد .بهكارگیری اين روش ،بهقدری مؤثر
است كه تلخترين دستورالعمل شفابخش در كامشان شیرين میشود».

3

ـ تذكرات و مواعظ به زوجهای جوان ،بايد در خفا و به دور از حضور
ديگران صورت پذيرد؛ زيرا ممکن است به شخصیت آنان لطمه وارد شود و امر
به معروف و نهی از منکر ،نتیجۀ معکوس داشته باشد.
امام حسن عسکری

میفرمايد:

َ َ ََ َ
َ َ
ََ َ
ََ
ظ أ َخ ُاهّ ِسراّ فقدّ َز َان ُهّ َ ّو َمنّ َو َعظ ُهّ َعال ِّن َيةّ فقدّ ش َانه؛ 2هر
«منّ وع ّ

كس برادر دينى خود را پنهانى نصيحت كند ،او را آراسته و اگر
آشكارا نصيحتش كند ،ارزش او را كاسته است».

توصيه به والدين

خانوادۀ عروس بايد توجه داشته باشند كه اگر طالب خیر و سعادت دختر و
دامادشان هستند ،همواره به دخترشان سفارش كنند كه با شوهرش بسازد و به او
احترام بگذارد .در زندگی آنها دخالت نکنند و بگذارند با رفتار ،اخالق و
خواستههای يکديگر آشنا شوند تا در تنظیم برنامۀ زندگی و حل مشکالت به
تفاهم برسند .به داماد احترام بگذارند ،شخصیت او را گرامی بدارند و هرگز به او
توهین نکنند .عیبجويی و خردهگیری نکنند و عیوب كوچک او را بزرگ و
غیرقابل تحمل جلوه ندهند .هیچگاه دختر خويش را به توقعات بیجا،
بلندپروازی و بهانهجويی تشويق نکنند.
 . 4مهدی موسوی كاشمری ،روشهای تربیت ،ص .12
 .0ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .213

عوامل و قلمرو دخالت والدين در زندگی عروس و داماد
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خانوادۀ داماد نیز توجه داشته باشند كه عروس آنها با صدها امید و آرزو به
خانۀ شوهر آمده تا در كنار او ،زندگی مستقل و آرامی داشته باشد .سعادت و
خوشبختی داماد نیز به همین امر بستگی دارد .والدين بايد اجازه دهند آنان
زندگی مستقلی تشکیل بدهند .در كارشان دخالت نکنند .بگذارند با اخالق و
رفتار يکديگر آشنا شوند تا در تنظیم برنامۀ زندگی و حل مشکالت ،به تفاهم
برسند .به عروس خويش احترام بگذارند تا او هم به آنها احترام بگذارد .درصدد
عیبجويی و خردهگیری نباشند كه هیچكس بیعیب نیست! عیوب كوچک
عروس را بزرگ و غیرقابل تحمل جلوه ندهند.

3

 .4ابراهیم امینی ،جوان و انتخاب همسر ،ص  012و .011

عوامل ناسازگاری دختران با والدین
حجت االسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

مقدمه

اختالفنظر در خانواده ،میان والدين و دختران و ناسازگاری بین آنها ،پديدهای
است كه اكنون بیش از پیش ،در خانوادههای ايرانی شايع شده و شکايت دختران
از والدين و گلهمندی والدين از دختران زياد شده است .بیشتر والدين ،از اينکه
فرزندانشان به حرفهای آنها گوش نمیدهند ،شکايت دارند .در مقابل ،بسیاری
از فرزندان ،بهويژه دختران نیز ،گلهمندند كه چرا والدين ،آنها را درک نمیكنند و
بیشتر دستور میدهند و نصیحت میكنند؟ همه میپرسند« :چرا دختران مانند
گذشته حرف شنوی ندارند؟» «آخرين بررسیهای انجامشده توسط ادارۀ
سالمت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،نشان
میدهد كه 03درصد دخترها و  12درصد پسرها ،با خانواده احساس راحتی
3

نمیكنند».
ً
البته ناسازگاری و اختالفنظر میان والدين و دختران جوان كه معموال بین
* استاديار دانشگاه كاشان.
 .4سالمت نیوز ،01/52/5230 :كد خبر.522111 :
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

دوازده تا هجدهسالگی است ،امری عادی و طبیعی است .والدين متعلق به
نسلی و دختران متعلق به نسلی ديگرند و اين تفاوت نسلها ،ناگزير ويژگیهای
فردی متفاوتی برای آنان رقم زده است .با اين حال ،كشمکش بیننسلی و
ناسازگاری دختران با والدين ،اين نگرانی را ايجاد میكند كه در صورت عدم
مديريت صحیح آن ،فاصلهای عمیق میان جوان و خانوادهاش به وجود آيد؛ در
نتیجه آسیبهای اجتماعی نیز در جامعه گسترش يابد .در وضعیتی كه والدين،
نوجوانان را ناسازگار میپندارند و نوجوانان هم رفتار والدين خود را قبول ندارند،
امکان وقوع بسیاری از حوادث ناگوار برای نوجوان وجود دارد .پرسش اساسی آن
است كه برای به حداقل رساندن اختالفنظرها و كاستن ناسازگاریها چه
میتوان كرد؟ شکی نیست كه مادران به دلیل نزديکی با دختران ،مهمترين نقش
در افزايش يا كاهش تضاد و ناسازگاری دختران در كانون خانواده دارند؛ لذا
باالبردن سطح آگاهی خانوادهها ،برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین
رفتارهايی ،ضروری به نظر میرسد.
علل و انگيزههای ناسازگاری دختران

عوامل مختلفی در ناسازگاری دختران دخالت دارند كه مهمترين آنها عبارتاند
از:
 .1علل زيستـــى

نقصهای مادرزادی ،معلولیتهای جسمی و ذهنی ،دردهای مبهم بدن ،وضع
ترشح غدد ،اختالالت معدوی ،وجود انگل ،آلرژی ،آسم و ناراحتیهای
عصبی ،از عوامل مربوط به شرايط شخصی فرد است كه میتواند به ناسازگاری
با محیط اطراف منجرشود.

عوامل ناسازگاری دختران با والدين
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 .2علل اجتماعــــى

نابسامانی ،اختالف و درگیری بین اعضای خانواده ،طالق ،بدآموزی از الگوهای
خانه ،مدرسه و جامعه ،مشکالت اقتصادی ،اختالف نسلی و غیره ،در بروز
ناسازگاری و تضاد دختران با والدين ،نقش بسزايی دارد .از آنجا كه در جامعه با
جمعیت جوان روبهرو هستیم ،تفاوت و اختالف نسلی ،حائز اهمیت است؛ از
اين رو به اختصار آن را مطرح میكنیم.
از نظر اصطالحی ،شکاف نسلی به معنی «بريدهشدن و منفرد گشتن از

دوست يا كسی است 3».مفهوم فاصلۀ نسلی نیز با شکاف نسلی مترادف است؛
طوریكه فاصلۀ نسلی به اختالفات مهم بین دو نسل در تجربه ،ارزشها و
هنجارها و بهطور كلی به اختالف و شکاف فرهنگی قابلتوجه بین دو نسل گفته
میشود.

2

فاصلۀ نسلی ،نسلهای مختلف را به لحاظ ارزش و هنجاری از يکديگر
متفاوت میكند؛ طوری كه جوانان در ذوق و سلیقه و نحوۀ تفکر از بزرگساالن
خود فاصله میگیرند .فاصلۀ سلیقهای نسلها در انتخاب غذا ،موسیقی ،لغات
گفتاری ،پوشش و نگرش نمود پیدا میكند .امروز نوجوانان و جوانان ما ،كلماتی
بهكار میبرند كه والدين به سختی معانی آنها را درک میكنند« .از دهۀ نود
میالدی ،تغییرات به دلیل انقالب صنعتی شتابنده شد و اين شتابندگی انقالب
صنعتی ،دگرگونی همهجانبه به دنبال داشت .تفاوت بین نسلی ،امروز به پنج سال
رسیده است؛ به اين معنا كه هر پنج سال ،يک تفاوت نسل جوان رخ میدهد».

1

 .4علیاكبر علیخانی ،گسست نسلها ،ص .535
 .0محمدحسین پناهی« ،شکاف نسلی موجود در ايران و اثـر تحصـیالت بـر آن» ،فصـلنامۀ
علوم اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی ،ش  ،52پايیز  ،5212ص .2
 .9خبرگزاری تسنیم 01 ،ارديبهشت ،5230 ،شناسه خبر.11233 :
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مؤلفههای فاصلۀ نسلها
 .1كاهش ارتباط كالمی

يکی از مؤلفههای تشخیص بروز شکاف نسلها ،كاهش يا حتی از بین رفتن
ارتباط كالمی يا گفتوگو میان نسل گذشته با نسل جديد است .امروز خانوادهها
ديگر مانند گذشته دور يکديگر جمع نمیشوند و هر يک از اعضای خانواده،
بهويژه نوجوانان و جوانان ،مشغول فعالیت يا پركردن اوقات فراغت خود با
بازیهای رايانهای و تلفن همراه هستند و كمتر با والدين خود ارتباط كالمی
برقرار میكنند.
 .2اختالل در فرآیند همانندسازی

اختالل در فرآيند همانندسازی ،يعنی الگوپذيری نسل نوجوان و جوان از نسل
قبلی كه مهمترين ويژگی ارتباط میان دو نسل است ،در حالت گسست دچار
وقفه میشود .در زمانهای دورتر ،دو نسل متواتر از يکديگر الگوبرداری
میكردند؛ يعنی جوانان ،والدين را الگوی خود قرار میدادند ،همانند آنان عمل
میكردند و از تجربیات ارزشمندشان استفاده میكردند؛ ولی امروز دختران،
ديگر مانند گذشته اين كار را انجام نمیدهند؛ زيرا والدين خود را عقبتر از
زمان حال میدانند و نقطهنظرها و پیشنهادهای آنان را قبول ندارند؛ لذا میروند
سراغ شخصیتهای ديگر كه از طريق اينترنت ،ماهواره و ...معرفی میشوند.
امروز فرزندان از شبکههای اجتماعی ،رسانه و مدرسه تأثیر بیشتری میپذيرند تا
از خانواده! در حقیقت ،جوانان از نظر فیزيکی نزد خانواده هستند؛ اما از نظر
ارزشی به بیرون تعلق دارند.
 .3بیتعهدی به فرهنگ خودی

پیشرفت فنآوریهای نوين و گسترش وسايل ارتباط جمعی در جامعه ،موجب

عوامل ناسازگاری دختران با والدين
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شده است كه فرهنگها از مرزهای جغرافیايی كشورها فراتر رفته و بر فرهنگ
ديگر كشورها اثر بگذارند؛ بنابراين با دور شدن دو نسل از يکديگر ،نسل جديد
هیچگونه تعهدی به فرهنگ خودی نشان نمیدهد.
 .4نداشتن درك متقابل دو نسل از یكدیگر

دو نسل (دختر و مادر) ،زبان گفتار و رفتار يکديگر را متوجه نشده و نداشتن درک
متقابل از يکديگر ،موجب میشود دختر به پند و نصیحتهای مادر اعتنايی
نکرده ،آنها را تاريخگذشته دانسته و راه چاره را در مشورت با غیرخانواده
جستوجو كند .اين موضوع ،میتواند عاملی برای بروز ناهنجاریهای
اجتماعی و ناسازگاری دختران در محیط خانه باشد.
 .5نابردباری والدین

نسل جديد مانند هر نسلی ،گاه خطا و لغزشهايی دارد؛ اما نسل گذشته كه
گذشتۀ خود را به ياد نمیآورد ،نمیتواند لغزش را امری طبیعی بداند و آن را قبول
كند .اين امر باعث عدم تحمل والدين در مقابل لغزشهای دختران شده و هر
لغزش كوچک برای آنان غیرقابل تحمل و شايد غیرقابل بخشش میشود!
 .3علل روانــــى

يکی از عوامل ناسازگاری دختران نوجوان با والدين ،رسیدن آنان به سن بلوغ
است كه با برخی از بحرانهای روانی و تغییر هويت و شخصیت آنان همراه
است .نوجوان با رسیدن به سن بلوغ و بحران هويت ،رفتاری ناسازگار از خود
نشان میدهد .اين دوران از نظر جسمی ،روانی و عاطفی موقعیت پیچیدهای را
برای نوجوان ايجاد میكند؛ لذا نمیتوان رفتارهای كودكان ،يا بزرگساالن را از
آنان انتظار داشت .در اين سنین تغییر و ّ
تحوالت بسیاری ،هم از نظر جسمی و
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هم عاطفی و روانی برای نوجوان ايجاد میشود .نوجوانان در اين دوران ،دچار
نوعی بیثباتی عاطفی ،روانی و فکری میگردند كه آن را «بحران بلوغ» مینامند.
اين بحران ،دختران تازه به بلوغ رسیده را در وضعیتی مبهم و پیچیده قرار میدهد
كه نمیدانند چه بايد بکنند .همین عدم اطمینان به نقش خود ،موجب مشکالت
زيادی برايشان میشود و آنان را زودرنج ،دودل و بیثبات میسازد .البته
آزادیخواهی ،استقاللطلبی و نوگرايی كه از خصوصیات دوران بلوغ است نیز،
میتواند منشأ اين ناسازگاری باشد.
 .4علل تربيتى

افراط و تفريط در محبت ،ناهماهنگی بین عامالن تربیتی در خانه ،مدرسه و
جامعه ،مقايسه ،تحقیر و سرزنش بیجا و فرق گذاشتن بین دختر و پسر ،در به
وجود آمدن ناسازگاری دختران مؤثر است .بسیاری از والدين ،به اشتباه تصور
میكنند فرزندان بايد تنها شنوندههای محض گفتههای آنان باشند و گاه حتی
حق كوچکترين دخالت را هم دربارۀ سرنوشت و آيندۀ خودشان از آنها
میگیرند .با اين استدالل كه فرزندان در هر سنی كه باشند ،باز هم بچهاند و
بچگانه رفتار میكنند و بدون حضور والدين ،قادر نخواهند بود گلیم خود را از
آب بیرون بکشند .در بسیاری اوقات ،اعمال برخی مقررات خشک انظباطی و
سختگیرانه ،برای تنطیم و كنترل دختران در خانه يا مدرسه و يا جامعه ،زمینه را
برای ناسازگاری فراهم میكند .خیلی از پدرها و مادرها ،وقتی حرف از جنسیت
فرزندشان میشود ،با تعارف و رودربايستی میگويند« :فرقی نمیكند يا هر چی
خدا بخواهد»؛ اما ته دل بسیاری ،هنوز پسر را بر دختر ترجیح میدهد.
«براساس يک نظرسنجی اينترنتی ،نزديک به 00درصد مادران ،اقرار كردهاند كه
با پسران خود به شیوهای متفاوت رفتار میكنند و رفتار آنها تبعیضآمیز است .در
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اين نظرسنجی مشخص شد مادران ،دختران خود را دو برابر بیشتر از پسران مورد
انتقاد قرار میدهند .میزان انتقاد از دختران04 ،درصد و از پسران ،نزديک به
40درصد است .بیش از يکپنجم مادران (04/0درصد) ،اعتراف كردهاند ،در
صورتی كه پسر آنها شیطنت به خرج بدهد ،آن را ناديده میگیرند؛ اما اين
موضوع دربارۀ دختران ،فقط 43/0درصد است».

3

بیشک ،اين خواستۀ قلبی تمام والدين و دختران است كه بتوانند ارتباطی
مؤثر ،سازنده و صمیمی با يکديگر داشته باشند؛ طوری كه فرزندان در هر سن و
جايگاهی كه قرار میگیرند ،احترام موی سپیدشان را نگهدارند و به حرفهايی
كه از سر خیرخواهی و نصیحتهايی كه از سر دلسوزی زده میشود ،توجه
كنند .از سوی ديگر والدين نیز ،شخصیت دخترشان را به رسمیت بشناسند ،آنها
را درک كنند و نیازها ،خواستهها ،افکار و احساسات آنها را به ديدۀ احترام بنگرند.
متأسفانه برخی از والدين ،برای برخورد درست و سازنده با رفتارهای
ناسازگارانۀ فرزندشان ،آمادگی و مهارت الزم را ندارند؛ از اين رو ،عدهای ضمن
محکوم كردن خطاها و ناسازگاریهای فرزندشان ،به زور و تهديد متوسل
میشوند! گروهی با طبیعی پنداشتن رفتارهای ناسازگارانۀ فرزندانشان ،پرچم
تسلیم را باال میبرند و بعضی نیز با آزمون و خطا ،تالش میكنند ،روش بهتری
را برای كنترل آنان پیدا كنند .از آنجا كه رفتار ناسازگارانۀ نوجوانان ،عکسالعمل
ناكامی و شرايط نامساعد محیطی آنان است ،كاربرد اصول صحیح در تربیت،
بسیار مفید و مؤثر خواهد بود .در اين باره ،بايد اقدامات اصالحی برای فرد
ناسازگار انجام گیرد.
نکتۀ ديگر اينکه از آنجا كه فرزندان تا حدودی آينۀ رفتارهای والدين هستند.
 .4جام جم ،كد خبر 01 ، 320112152221211021 :بهمن .5235
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ريشههای ناسازگاری نوجوان را بايد در نوع و ماهیت رفتار والدين جستوجو
كرد .رفتار والدين بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم ،مولد انواع ناسازگاری در
رفتار دختران ،بهويژه در دوران بلوغ و شروع مرحلۀ عملی اجتماعیشدن است.
راههای مقابله با ناسازگاری دختران
 .1كاهش فاصلۀ نسلى

فاصلۀ نسلی ،امری بديهی است كه در تمام جوامع ،وجود داشته و دارد؛ اما
شدت و قوت فاصلۀ نسلی بسیار مهم است؛ چراكه اگر تعديل و كنترل نشود،
ممکن است به شکاف و گسست نسلی بینجامد .خوشبختانه شکاف میان
نسلها ،هنوز در كشور ما ايجاد نشده است؛ اما همچنان كشمکش بین نسلی
وجود دارد! تا فاصلۀ نسلی كاهش نیابد ،ناسازگاریها و كشمکشها ادامه
خواهد داشت.كاهش فاصلۀ نسلی ،با مديريت منطقی والدين انجام میگیرد.
 .2پذيرش تفاوت دو نسل

كشور ما كشوری جوان است و قسمت عمدۀ جمعیت را جوانان تشکیل
میدهند .انديشه ،روحیات و ظاهر جوانان با پدران و مادران خود ،متفاوت
است .روحیۀ جوان امروز به نوگرايی ،گروهگرايی ،میل به متفاوت بودن و
همنوايی با دوستان ،گرايش دارد .والدين و دختران ،بايد اين واقعیت ساده را
بپذيرند كه پدر و مادر از يکسو و فرزندان جوان از سوی ديگر ،متعلق به دو نسل
متفاوتاند .با در نظر گرفتن اين تفاوت ،بروز اختالف نظر و ناسازگاری میان
آنها طبیعی است .بايد میان نسل گذشته و حاضر ،همدلی ايجاد كرد .يکی از
عوامل اين ارتباط متفاهم و متقابل ،درک اين دو قشر و نسل از يکديگر است.
اگر هر يک از اين دو نسل ،شرايط حاكم بر ديگری و فرهنگ خاص تربیتی هر
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نسل را درک كنند ،هم ديدگاهشان از هم روشنتر و شفافتر خواهد شد ،هم
توقعات و انتظارات ،واقعی و عینی از يکديگر خواهند داشت.
خداوند دربارۀ تنوعی كه در ابعاد مختلف میان انسانها وجود دارد ،فرموده
است:

ا
ُ
«و قد خلقكم أطوارا؛ 3و به تحقيق ،خداوند شما را به حاالت و
هيئتهاى مختلفى آفريد».

بر اين اساس ،امام علی

میفرمايد:

َ
َ
ُ َ َ
َ َ ُ َ
مان غ ِيرّ
خلوقون ِل َز ٍ ّ
َّ
آدابكم ،ف ِان ُهم َم
«الت ِ
قسروا اوالدکم على ِ
َ ُ
مانكم؛ 2آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحميل نكنيد كه
ز ِ

آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شدهاند».
 .3درک دختر جوان

شناخت صحیح والدين از حاالت روحی و روانی فرزندان خود و تغییراتی كه در
شخصیت و رفتار آنان ايجاد میشود ،تأثیر بسیاری بر برخورد متقابل آنان دارد.
يکی از حاالت روانی و عاطفی نوجوانان ،پرخاشگری است؛ چون به كمک اين
مکانیسم ،او خاطرات تلخ گذشته و ضعف و حقارت خويش را پنهان و از اين
طريق اطرافیان را متوجه قدرت و بزرگی خود میكند .از طرفی ،حساسیتها و
هیجانها با تغییرات و تحوالت غدد داخلی و میزان ترشحات هورمونها رابطۀ
مستقیم دارد .فعالیتهای بدنی ،ورزش و تفريح و انجام تکالیف دينی و
عبادات ،تأثیر فراوانی در حفظ تعادل عاطفی و كنترل خشم نوجوانان دارد .جوان
با اظهار نظر در مسائل و بزرگمنشی ،درصدد آزمايش ديگران و سنجش میزان
 .4نوح :آيه .52
 .0ابن ابیالحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،02ص .012
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مقاومت آنهاست .والدين نبايد به اين پديده با ديدۀ ترديد بنگرند و احساس
نگرانی كنند .همانطوری كه والدين در ايام كودكی از راه رفتن مستقل آنها
استقبال میكردند ،بايد از استقاللخواهی جوانان خود نیز كه نشانۀ سالمت
جسم و جان آنان است ،دلشاد باشند .اسالم بر قبول اين واقعیت تأكید كرده و بر
تشريک مساعی و مشورت با جوانان در مسائل زندگی اصرار میورزد.
رسول اكرم

میفرمايد:

َ
ين َ ّو َو ِزيرّ َسب َ ّع ِس ِّنين؛
ين َ ّو َعبدّ َسب َ ّع ِس ِّن َ ّ
«ال َول ُّد َس ِيدّ َسب َ ّع ِس ِّن َ ّ

3

فرزند در هفت سال اول ،سيد و آقاى والدين است؛ در هفت
سال دوم ،بندۀ مطيع و فرمانبردار پدر و مادر و در هفت سال
سوم ،وزير آنان است».

«رسول اكرم

با به كار بردن كلمۀ وزير ،از طرفی تشخصطلبی و

استقاللجويی جوان را مورد توجه قرار داده و او را در كشور كوچک خانواده وزير
مسئول شناخته است و از طرف ديگر ،به پدر و مادر فهمانده كه با جوان امروز،
همانند بچۀ ديروز رفتار نکنید .بچۀ ديروز ،بنده و مطیع شما بوده و جوان امروز،
وزير و مشاور شماست».

2

 .4گوشدادن به حرف دختر

برای رسیدن به تفاهم ،استفاده از مهارت گوشكردن فعال ،ضروری است.
گوشدادن ،مبنايیترين راه برای ازبینبردن بسیاری از سوءتفاهمهاست .بسیاری
از دختران میگويند« :والدين به حرفشان گوش نمیدهند!» در حالی كه
گفتوگو خیابانی دوطرفه است .اگر والدين میخواهند دخترشان به حرفشان
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،525ص .31
 .0فلسفی ،بزرگسال و جوان ،ج  ،5ص .20
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گوش دهد ،بايد به آنها اطمینان دهند كه مشتاق شنیدن حرفهای او هستند.
شنیدن نظرهای متفاوت فرزندان ،نشاندهندۀ آن است كه برای آنها و نظرهايشان
احترام و ارزش قائلیم.
 .5حرفزدن با دختر

از جمله عواملی كه میتواند روز به روز فاصلۀ دنیای والدين را از فرزندانشان
بیشتر كند ،حرف نزدن است .بیشتر مشکالت و اختالفات بین والدين و
دختران ،از زمانی شروع میشود كه كیمیای حرفزدن را از ياد ببرند و دختران
اين انتظار را داشته باشند كه والدين ،حتی اگر ما چیزی نگويیم بايد بدانند
مشکلمان چیست؟
در چندين سال پیش ،اغلب فرزندان با مادرشان در خانه يا با پدرشان در
مزرعه يا محل كار روزگار میگذراندند و با هم گفتوگو میكردند و اگر موانعی
پیش میآمد ،آن را از سر راه برمیداشتند؛ از اين رو والدين قادر بودند به نیازها،
آرزوها و شخصیت فرزندانشان پی ببرند .همچنین فرزندان وقت كافی برای
شناختن بیشتر والدينشان داشتند؛ ولی امروز با ورود وسايل و تکنولوژیهای
جديد ،مانند موبايل به عرصۀ خانوادهها ،والدين و فرزندان ساعتهای متمادی
در كنار يکديگر مینشینند ،بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند .متأسفانه
پايین آمدن مدت زمان گفتوگو بین افراد خانواده و فرديتگرايی ،موجب شده
تا فاصلۀ نسلی بیش از پیش نمايان شود! كاهش ارتباطات كالمی میان اعضای
خانواده ،به مرز هشدار رسیده است و سالمت خانوادهها را تهديد میكند.
براساس اظهارات رئیس انجمن مددكاری ايران ،میانگین زمان گفتوگو در
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خانوادههای ايرانی ،پانزده دقیقه است 3.در چنین خانوادهای ،چگونه میتوان
امیدوار بود اعضای خانواده احساسات عاطفی و جامعهپذيری را تجربه كنند؟
البته كیفیت گفتوگوی والدين و دختر نیز بسیار مهم است .والدين در
ارتباط و گفتوگو با دخترشان ،بايد به فکر «برد برد» باشند و سعی نکنند تنها
ً
حرف خود را بر كرسی بنشانند و اصطالحا برندۀ قاطع گفتوگو باشند؛ زيرا در
طرف مقابل ،احساسات منفی ايجاد میشود .نسل ديروز (والدين) ،احساس
دانايی و باتجربگی میكند و نسل امروز (فرزندان) كه خواهان تطابق با
پیشرفتهای روز است ،در برابر آنها واكنش نشان میدهد و چون از پس منطق
و نصیحتهای ريشهدار و سرشار از تجربۀ آنها برنمیآيد ،به لجبازی
رویمیآورد.
 .6ورود والدين به دنيای جديد دختران

والدين بايد در زمینۀ تکنولوژی و منابع جديد مانند اينترنت ،اطالعات كسب
كنند تا بهتر بتوانند دنیايی را كه فرزندشان در آن بزرگ میشود ،درک كنند.
دختران هم میتوانند با مطالعۀ منابع تاريخی و همصحبتی با نسل قديم ،بستری
را كه نسل قديم در آن رشد كرده ،بشناسند تا بتوانند زمینههای مشترک بیشتری
برای صحبت بیابند و از بروز كشمکش پیشگیری كنند.
 .7دوستشدن با فرزند

هیجانات درونی مختص سن نوجوان و دوران بلوغ ،دختر را نیازمند محبت و
حمايت عاطفی میكند؛ اگرچه ممکن است اين نیاز را بهصورت مستقیم مطرح
ً
ّ
نکند و اصال آشکار نسازد .استفادۀ مداوم و همهجانبه از تحکم و زور در برابر
 .4سايت شبکۀ خبر 2 :خرداد .5232
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فرزندان ،باعث طغیان آنان میشود.
امام علی

فرموده است:

َ َ ََ ُ َ َ
ُُ
وب ِ
الرجال َوحشية ف َمن تألفها أقبلت َعليه؛ 3دلهاى انسانها
«قل ُ ّ

وحشىاند؛ پس به كسى روى مىآورند كه با آنها انس گيرند».

ّ
در موارد متعددی ،میتوان مشکالت جدی فرزندان را تنها با تذكری آرام و
برخوردی صمیمانه و به دور از خشونت از بین برد.
همچنان كه هیچگاه فندق را با ُپتک نمیشکنند .مادری كه همیشه با زبان
سرزنش و توبیخ با دخترش حرف میزند و همیشه بین حرفهای دخترش،
ً
دنبال چیزی برای مچگیری و مالمت او میگردد ،قطعا نمیتواند دوست
دخترش بشود!
 .8احترام به دختر

متأسفانه ،گاهی پدران و مادران نظرها ،رغبتها و عاليق خود را بر فرزندان
تحمیل میكنند و حتی بدونتوجه به سن و موقعیت آنان ،رنگ و مدل لباس برای
آنها انتخاب مینمايند .در چنین موقعیتی ،بروز رفتارهايی از قبیل لجبازی،
مقاومت منفی و سركشی قابل پیشبینی است .تحکم بیمنطق برای نوجوان،
حتی اگر پذيرفته شود ،در جايی ديگر رفتار تهاجمی وی را در پی خواهد داشت.
مادر نبايد افکار غلط و انحرافی دربارۀ دختر خود داشته باشد؛ برای مثال ،نگويد
فرزندم اين كار را میكند تا حرص مرا دربیاورد يا او باعث تمام مشکالت در
خانه است .چنین افکاری ،زمینۀ ناسازگاری او را فراهم میسازد.

 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،حکمت  ،12ص .221
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 .9همدلى

نسلها به شرطی میتوانند به هم نزديک شوند كه بتوانند خود را به جای ديگری
قرار دهند؛ يعنی بتوانند آسیبهای اجتماعی را از نگاه نسل ديگر بررسی و
واكاوی كنند .نگاه همدالنه به يکديگر داشتن ،يعنی به رسمیت شناختن
ارزشهای نسل ديگر .نمیتوان تنها از نسلی انتظار داشت كه به نفع نسل ديگر
رفتار همدالنه پیش گیرد .برای نزديک شدن نسلها ،هر دو بايد از رفتار مبتنی بر
تعصب بپرهیزند .در اين رابطه ،جريان همدلی حضرت ابراهیم با مشركان
قابلتأمل است؛ زمانی كه ايشان بهجای مخالفت و جبههگیری سريع ،استدالل
آورد:
ُ
ا
ّ ُ
«فل ّما ج ّن علي ِه الليل رأى كوكبا قال ﻫذا ر ّبى فل ّما أفل قال لأ ِح ُب
ا
ّ
بازغا قال ﻫذا ر ّبى فل ّما أفل قال ل ِئن لم
اآل ِفلين * فلما رأى القمر ِ
ّ ّ
ّ
ا
ّ
ُ ّ
ّ
بازغة
یه ِدنى ر بى أل كونن ِمن القو ِم الّضالين * فلما رأى الّشمس ِ
ّ
قال ﻫذا ر ّبى ﻫذا أ كب ُر فل ّما أفلت قال یا قو ِم ِإنى برىء ِم ّما
ُ ُ
تّش ِركون؛ 3وقتى (تاريكى) شب او را پوشانيد ،ستارهاى ديد و
گفت كه اين خداى من است .اما وقتى غروب كرد ،گفت كه
غروبكنندگان را دوست ندارم! پس چون ماه را در حال طلوع و
شكافندۀ افق ديد ،گفت كه اين پروردگار من است و چون غروب
كرد ،گفت كه حقا اگر پروردگارم مرا هدايت نكند ،حتما از گروه
گمراهان خواهم بود .چون خورشيد را در حال برآمدن و
درخشان ديد ،گفت كه اين پروردگار من است؛ اين بزرگتر است!
و چون غروب نمود ،گفت كه اى قوم! قطعا من از آنچه شريک
(خداوند) قرار مىدهيد ،بيزارم».

 .4انعام :آيات  21و .21
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 .11جلب اعتماد دختر

«اعتماد» ،پلی دوطرفه است! دختر تا زمانی كه باور نکند والدين به او اعتماد
دارند ،به پدر و مادر خود اعتماد نخواهد كرد .الزم است والدين ،نگاه باال به
پائین به دخترشان نداشته و رابطهای صمیمی و دوستانه برقرار كنند تا بتوانند
اعتماد او را جلب كنند و بهجای نه گفتن به خواستههای معقول فرزندشان ،كمی
فکر كرده و راههای تسهیل انجام آن را با شرايط صحیح فراهم آورند.
 .11پرهيز از نصيحت مستقيم

جوانان از شنیدن نصیحت و اندرز مستقیم گريزان هستند .نوجوانان اعمال خود
را بینقص میدانند و پند و اندرز مستقیم را برنمیتابند .امام رضا
ُ

فرمودهاند:

« َالّن ِص َيح ّة َخ ِش َّنةّ؛ 3نصیحت (مستقیم) ناخوشآيند و تلخ است ».والدين برای
اصالح رفتار دختران ،بايد از روش غیرمستیقم ،مانند شیوۀ «به در بگو ،تا ديوار
بشنود» ،استفاده كنند تا از مقاومت روانی فرزندشان كاسته شود .در صورتی هم
كه مجبور شوند بهطور مستقیم اشکاالت او را بگويند:
ا

اول :به كمترين مقدار بسنده كنند؛ چراكه امام علی
ُ

َ

ُ
فرمود« :اْلفراطّ فى

نار الل َ
جاجة؛ 2زيادهروی در سرزنش ،آتش لجاجت را شعلهور
ب َّ
المالمة َيش ّ ّ
ِّ
میسازد».؛
ا
ثانیا :پیش از انتقاد ،از او اجازه بگیرند؛
ا
ثالثا :ابتدا نقاط مثبتش را بگويند؛
ا
رابعا :به جای پیام «تو» ،از پیام «من» استفاده كنند .در پیام «تو» (تو بینظمی)،
اشکال را متوجه فرزند میكنند؛ اما در پیام «من» (وقتی میبینم لباسهايت را
 .4شیخ صدوق ،عیون اخبارالرضا  ،ج  ،5ص .032
 .0تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص .002
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میريزی ،ناراحت میشوم) احساس خودشان را بیان میكنند كه تأثیر افزونتری
دارد؛
ا
خامسا :از «رفتار» فرزندشان انتقاد كنند و «خودش» را به باد انتقاد نگیرند.
 .12گذشت از لغزشهای دختران

پدران و مادران ،بايد بدانند كه وضع آشفتۀ روحی دختر جوانشان ،پديدهای
طبیعی است و چه بسا ممکن است از روی جهالت و ندانمكاری ،خطاهايی از
او سربزند! آنها بايد با صبر ،ظرافت و درايت ،اشکاالت فرزندشان را ناديده گرفته
و بهطور ماهرانهای برطرف كنند .هرگز نبايد حجم انتقادها ،با حجم اشتباهات،
برابری كند؛ وگرنه اين نوع رفتار ،مشکلآفرين میشود .امیرالمؤمنین علی
ُ

َ

ُ

باب معذورّ ُ
علم ُّه َم ُحقور؛ 3ناآگاهی نوجوانان پذيرفته و
جهل الش ِ ّ
میفرمايدّ « :

آگاهی و دانش آنان ناچیز است».
سخنى با دختران جوان

يکی از ديرپاترين و سرنوشت سازترين ارتباطها ،همراهی و همزيستی انسان با
پدر و مادر است .دختران جوان برای برقراری ارتباطی عاطفی با والدين ،الزم
است همواره به نکات زير توجه داشته باشند:
 .4هرچند والدين در بعضی اوقات در برخورد با فرزندان خود دچار اشتباه
میشوند ،در همه حال ما وظیفه داريم به آنها احترام بگذاريم؛ حتی اگر آنان به
ما بیاحترامی كنند .در اسالم ،احسان و تکريم والدين از جايگاه بسیار بلندی
برخوردار است.
 .4همان ،ص .222
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خداوند در قرآن كريم میفرمايد:

ّ
ّ
ا
ُ
«و قّضى ّربک ال تعبدوا ال ایاه و بالوالدین احساناِ ،ا ّما یبلغ ّن
ُ ّ
ُ
عندک الكبر احدﻫما او كَلﻫما فَلتقل لهما اف و لتنهر ﻫما و قل
ا
لهما قول كریما؛ 3پروردگار تو فرمان داد كه جز او را نپرستيد و به
پدر و مادر نيكى كنيد .هرگاه يكى از ايشان يا هر دو نزد تو به
ُ
پيرى رسند ،به آنها اف (سخن ناخوش) مگو و بر آنان بانگ و
فرياد مزن و با ايشان گفتار نيكو بگو».

برخورد پسنديده براساس عرف هر جامعه و بهكارگیری واژگان زيبا و شیوا،
تواضع و فروتنی در برابر آنان ،مهربانی و محبت ،دعای خیر برای ايشان ،دوری
از درشتگويی يا حتی بهكار نبردن واژۀ اف ،خسته شدم ،آخ و ديگر اصوات
ناجوری كه ايشان را ناخوش آيد ،از جمله روشهای احسان ،اكرام و احترام به
پدر و مادر است .فرزندان بايد از جدل و بحثهای بیهوده كه ممکن است به
تیرگی روابط منجر شود و موجب ناراحتی پدر و مادر گردد ،اجتناب ورزند؛
يعنی برای پدر و مادر حريم قائل شوند و شرايط سنی آنها را در نظر بگیرند .اين
دستور قرآنی ،مطلق است؛ يعنی به هر مادر و پدری بايد احترام كرد ،خواه با
انسان رفتار خوبی داشته باشند و خواه بد! امام باقر

فرمود:

َ َ
َ َ
َ
َ َ
داء االمان ِّة ِالى
«ثالثّ لمّ َيج َع ِ ّل الل ُّه ـ َع َّز َ ّو َج ّل ـ ِال َح ٍّد ِف ِيه َ ّن ُرخ َصةّ ا ُّ
ال َب ّر َ ّو الفاج ّر َ ّو ال َو ُّ َ
َ ُ
َ َ
وال َدي ِ ّن َب َري ِ ّن کانا
فاج ِّر ّو ِب ّر ال ِ
ِ ِ
ِ
فاء ِّبالعه ِّد ِللب ِّر ّو ال ِ
َ
2
َ
فاجري ِ ّن؛ سه چيز است كه در آنها خداوند ـ عز و جل ـ براى
اوّ ِ
كسى رخصتى نداده است :اداى امانت به نيكوكار و بدرفتار،

 .4اسراء :آيات  02و .02
 .0كلینی ،الکافی ،ج  ،0ص .510
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وفاى به عهد (همينطور) به نيكوكار و بدرفتار و خوشرفتارى با
والدين ،چه آن دو نيكوكار باشند چه فاجر!»

فريادزدن ،درشتیكردن ،اف و اخ كردن ،اعتراض نمودن ،دشنام و ناسزا
دادن ،پیشیگرفتن از ايشان در نشستن و درازكشیدن و امور ديگر ،میتواند از
مصاديق بیاحترامی به آنها باشد كه بايد از آنها پرهیز كرد .گفتهاند كه يکی از
مراجع بزرگوار نجف اشرف كه هر روز باالی منبر درس میگفت ،روزی بر
زمین نشست و تدريس كرد .پس از درس ،شاگردان از او پرسیدند« :چرا امروز
بر فراز منبر نرفتید؟» پاسخ داد« :امروز پدرم كه در ايران پیشه كشاورزی دارد ،به
مجلس درسم آمده بود و من نخواستم باالتر از او بنشینم».

3

امام سجاد  ،در دعای بیستوچهارم صحیفۀ سجاديه میفرمايد:
«خداوندا! چنان كن كه از هيبت پدر و مادرم همانند هيبت
سلطان مستبد ،هراسان باشم و به هر دو ،چونان مادري مهربان
نيكي كنم و در نظرم طاعت و فرمانبرداري از آنان و نيكىام به
ايشان را ،از لذت خواب ،شيرينتر و براي عطش سينهام ،از
شربت گوارا در كام شخص تشنه ،خنكتر گردان ،تا ميل و
خواستۀ ايشان را بر ميل و خواستۀ خويش مقدم بدارم و
خشنودي آنان را بر رضاي خويش ترجيح دهم و نيكي ايشان را
در حق خود ،هرچند اندك ،زياد بينم و نيكي خويش در حق
2
ايشان را هرچند بسيار ،اندك شمارم».

 .0دختران ميتوانند با ايجاد فضای عاطفی و نزديک با پدر و مادر خود،
نگرش آنها را به خود تغییر داده و اصالح كنند .اگر بتوانید بلوغ فکری ،عقلی و
 .4پايگاه خبری قدس آنالين ،كد خبر  ،023022مورخ .5232/0/05
 .0صحیفۀ سجاديه ،ص .551
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رفتاری خود را در صحنۀ عمل و در واكنشهای خود ،به آنها نشان دهید ،خود
به خود آنان نیز طرز رفتارشان را تغییر خواهند داد.
 .9آنچه شما آن را دخالت در امور شخصیتان تلقی ميكنید و مانع
استقاللخواهی میدانید ،از نگاه پدر و مادرتان ،دلسوزی و عالقۀ شديد به
شماست و مطمئن باشید كه دلسوزترين افراد ،پدر و مادرند؛ هرچند برخی
ً
رفتارهايشان را نپسنديم يا واقعا هم صحیح نباشند .هرگز هیچ پدر يا مادری،
قصد سوءاستفاده از فرزند خود ندارد!
 .1به والدينتان نزديکتر شويد .برای اين كار الزم نیست آزادیها و
استقالل مشروع خود را از دست بدهید و فقط تن به خواستههای آنها بدهید؛
بلکه كافی است درک كنید دغدغههای آنان چیست ،به قضايا چگونه نگاه
میكنند و در ذهنشان چه میگذرد .برای رسیدن به آن هم ،كافی است با آنها
گفتوگو كنید و در اوقاتی كه با هم میگذرانید ،دربارۀ مطالب و نقطهنظرهای
خود با آنان سخن گويید.

پاداش ّ
تحمل و مدارا
مهدی ناجی عظیمی

*

مقدمه

يکی از موضوعاتی كه در طول تاريخ بـرای انديشـمندان از ّ
اهمیـت برجسـتهای
برخوردار بوده ،چگونگی تعامل ،تفاهم و همزيسـتی مسـالمتآمیز انسـانها بـا
يکديگر اسـت .انسـانهای سـالم همیشـه بـه دنبـال فاكتورهـای بهبـود روابـط
اجتماعی و تعامالت سازنده بوده و از نزاع و درگیری و قطـع روابـط بـا يکـديگر
برحذر بودهاند.
« ّ
تحمل و مدارا» نیز كه يکی از همین فاكتورهای تعامل سازنده است كه
عامل اثربخش در بهبود روابط اجتماعی و ايجاد آرامش روانی در جامعه است و
از گسترش دشمنیها و تخريب روابط انسانی جلوگیری میكند.
شناخت مفهومی واژۀ « ّ
تحمل» ،میتواند به ما در رسیدن به اهداف
كاربردی « ّ
تحمل و مدارا» كمک كند:
تعريف مفهوم ّ
تحمل

بنا بر اعتقاد غزالیّ ،
تحمل به معنای ثبات ،استقامت و پايداری در مخالفت با
* كارشناس ارشد مشاوره خانواده.

911



رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

هوای نفس است 3.همچنین « ّ
تحمل فشارهای روانی» ،به معنی «توانايی
مقاومت(مقابله) در برابر رویدادها ،موقعیتهای فشارآور و هیجانات قوی»
2
آورده شده است.
واژههای مترادف با ّ
تحمل نیز ،مانند «مدارا»« ،تساهل»« ،حلم» به همین
معانی بهكار رفته است .از جمله «مدارا» كه به معانی زير آمده است« :ماليمت،
1
نرمی ،مماشات ،بردباریّ ،
تحمل ،فروتنی ،شفقت و سازگاری نشان دادن».
َ
همچنین لغت « َس ُهل» ريشۀ «تساهل» ،به معنای آسانگرفتن ،چشمپوشی،
سعۀ صدر و ّ
تحمل هرگونه عقیدۀ مخالف است« 4.حلم» نیز ،به معنای
5
«خودنگهداری» و «آرامش نفس در برابر خشم و احساسات» است.
میتوان برای مفهوم ّ
تحمل ،به واژۀ «منبع كنترل» در نظريۀ راتر اشاره كرد.
ً
مفهوم كنترل ،عمال به تسلط بر رویدادها میانجامد .اين مفهوم در اين نظريه،
باور افراد را دربارۀ نقش خود در مواجهه با اتفاقات ناخوشآيند بیرونی نشان
میدهد .از طرفی افراد دارای «كنترل بیرونی» ،معتقدند رفتارها و گفتههای
ناخوشآيند ديگران ،تأثیر زيادی بر عملكرد آنها داشته است و در مقابل افرادی
كه دارای «كنترل درونی» هستند ،اعتقاد دارند ّ
محرکهای ناخوشآيندی كه
6
دريافت میكنند (مانند ابراز خشم اطرافیان) ،تحت كنترل خود آنهاست؛
 .4محمد غزالی ،كیمیای سعادت ص .221
 .0احمــد ايــزدی طامــه و همکــاران« ،مقايســۀ تــأثیر آمــوزش صــبر و حــل مســئله بــر كــاهش
پرخاشگری ،»...فصلنامۀ دانش انتظامی ،ش  ،2ص  022ـ .510
 .9علیاكبر دهخدا ،لغتنامه ،ذيل واژۀ «مدارا».
 .1حسین فرزانهفر« ،تساهل و مدارا در انديشههای سیاسی اسالم» ،مجلۀ مطالعات اسالمی ،ش
 ،12ص  511ـ .511
 .0جواد ايروانی« ،خاستگاه مدارا و عفو از ديدگاه قرآن و حديث» ،مجلـۀ الهیـات و حقـوق ،ش
 ،52ص  511ـ .512
 .1دوان شولتز و سیدنی آلن شولتز ،نظريههای شخصیت ،ص .212
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بنابراين داشتن احساس كنترل بر افکار و رفتار ،میتواند بر توانايی كنارآمدن با
فشار روانی و به حداقل رساندن آثار زيانبخش آن اثرگذار باشد.
از ديگر متغیرهايی كه در واكنش به اختالفات ،خشم و پرخاشگری مؤثر
ً
است ،متغیر «افزايشدهنده و كاهشدهندۀ اختالفات» است .غالبا افرادی كه در
برابر بروز اختالفات ّ
تحمل بااليی دارند ،خود را بزرگتر از مسائل و اختالفات و

حتی مشکالت میبینند و آستانۀ ّ
تحمل باالتری دارند.

3

اهميت و ضرورت ّ
ّ
تحمل و مدارا

امروز ّ
تحمل و مدارا از هر زمان ديگر ضروریتر است؛ زيرا در دورانی زندگی
میكنیم كه مسائلی چون اقتصاد ،ارتباطات ،وابستگی متقابل ،تفاوتهای
فرهنگی ،گرفتاریها و مشکالت و دگرگونی رفتارهای اجتماعی و ...مطرح
است .از آنجا كه تنوع و گوناگونی ،بخشهای مختلف جامعه را از يکديگر جدا
2
میكندّ ،
تحمل و مدارا نکردن ديگران ،جامعه را بهطور بالقوه تهديد میكند.
در ّ
اهمیت بحث « ّ
تحمل» ،همین بس كه در قرآن كريم ،تعداد  39آيه به
موضوع صبر و ّ
تحمل پرداخته است 1.همچنین كلمۀ تح ّمل 41بار ،پذيرش
اشتباه ديگران و بخشش آنان 04بار ،حلم ،بردباری و صبر 00بارّ ،
تحمل
4
عقايدمخالف  4بار ،رفق ،نرمی و مدارا  0بار در نهجالبالغه تکرار شده است.
سازمانهای بینالمللی نیز به ّ
اهمیت ّ
تحمل توجه میكنند تا جايی كه
 .4ام .رابین ديماتئو ،روانشناسی سالمت ،ج  ،5ص .222
 .0محمد فوالدی« ،تساهل و تسامح از منظر دين» ،مجلۀ معرفت .ش  ،21ص  52ـ .5
 .9بابک شمشیری و علی شیروانی شیری« ،مفهوم صبر در قرآن ،»...فصلنامۀ تربیـت اسـالمی،
ش  ،52ص  31ـ .23
 .1علی نصر اصفهانی و همکاران« ،بررسی تحمل و مدارا ،»...دوفصـلنامۀ مـديريت اسـالمی،
ش  ،0ص  52ـ .552
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3

يونسکو سال  4330را «سال مدارا» اعالم میكند.
در ادبیات ما نیز ّ
تحمل و مدارا سابقهای طوالنی دارد .حافظ آن را كلید
«آسايش دو گیتی» میشمارد و میگويد:
آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است
با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا

2

عرصۀ ّ
تحمل
 .1عرصۀ فردی

شايد بتوان يکی از بهترين بیانهای قرآن را دربارۀ ّ
تحمل ،سورۀ عصر دانست .در
اين سوره ،خداوند بیان میكند كه انسان در معرض خسران و نابودی است؛ مگر
كسانی كه از چهار اصل اساسی و بنیادی برخوردار هستند .اين چهار اصل
عبارتاند از :ايمان ،عمل صالح ،حقیقتجويی و صبر و ّ
تحمل .آنچنان كه
برخی مفسران گفتهاند« ،صبر و ّ
تحمل» در سورۀ عصر ،معنی وسیع و

گستردهای دارد كه هم صبر بر اطاعت و عبادت را شامل میشود و هم صبر در
برابر انگیزههای معصیت و گناه و هم صبر در برابر مصائب و حوادث ناگوار.

1

ّ .1
تحمل در برابر گناه

در قرآن آيات متعددی وجود دارد كه خداوند انسان را به ّ
تحمل در مقابل گناه
 .4يونسکو ،كاهش آستانۀ تحمل 5331 ،م.
 .0ديوان حافظ ،ص .33

نقـل شـده اسـتّ « :
الص ْـب ُر

 .9اين نوع تقسیمبندی ،بر اساس حديثی است كه از رسول اكرم
ْ
َ ْ
َ
َ ّ
َ
َ
ثالث :ف َص ْبر َعلی ال ُمص َیبة َو َص ْبر َعلی الط َاعة َو َص ْبر َعن ال َم ْعصیة( ». ...محسن قرائتی ،تفسیر
نور ،ج  ،2ص )111
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وس ُف قال أنا ُی ُ
و معصیت فرامیخواند« :ق ُالوا أإ ّنك ألنت ُی ُ
وس ُف و ﻫذا أ ِخي قد م ّن
ِ
ّ ّ
ّ
3
ُ
ُ
ُ
الل ُه علينا ِإ ّن ُه من ی ّت ِق و یص ِبر ف ِإن الله لی ِّضيع أجر المح ِس ِنين».

ابوالفتح رازی در تفسیر اين آيه گفته است« :هر كس متقی باشد ،از معاصی

بپرهیزد ،واجبات را بجای آورد و صبر كند از محارم ،خدای ـ تعالی ـ رنج
نیکوكاران را ضايع نکند و مزد ايشان را بدهد.»...

2

ّ .2
تحمل در اطاعت و عبادت

خداوند در آيات متعددی پیامبر و مؤمنین را در برابر سختیهای عبادت به صبر
ُ ّ
ات واألر ِض و ما بين ُهما فاع ُبد ُه واصّط ِبر ِل ِعباّد ِت ِه ﻫل
دعوت میكند« :رب السماو ِ
1
تعل ُم ل ُه س ِم ًيا».

در «كشفاالسرار» میبدی ،در تفسیر اين آيه چنین آمده است« :صبر كردن

بر عبادت ،دلیل است بر آنکه عبادت سخت و خستهكننده است و مؤمن بر صبر
بر آن امر شده؛ زيرا صبر مقرون به سختی و ناخوشآيند است».

4

ّ .3
تحمل در برابر مصائب و مشكالت

خداوند در بعضی آيات قرآن مسلمانان را در برابر حوادث و مشکالت ،مانند
مرگ عزيزان ،از دست رفتن اموال و دارايی و پیشآمدن حوادثی كه قلبها را از
خوف لبريز میكند و گرسنگی و فقر به همراه میآورد ،به صبر و پايداری
ُ ّ ُ
فرامیخواند« :و لنبلونكم ِبّشيء ِمن الخو ِف و ال ُجوع و نقص ِمن األمو ِال و
ِ
 .4يوسف :آيه .32
َ
الجنان ،ج  ،1ص .222
 .0ابوالفتوح رازی ،روح الجنان و روح ِ

 .9مريم :آيه .11
ُّ
 .1رشیدالدين میبدی ،كشف االسرار و عدة األبرار ،ج  ،1ص .21
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ّ

ّ

األنفس و الثمرات و بّشر ّ
الص ِابرین 3».استقامت و پايداری در مقابل اين
ِ
ِ
ِ
رویدادها ،موجب شکفتهشدن استعدادهای نهفتۀ روح میگردد و انسان را به

خدا يا منبع كمال پیوند میدهد .امعقیل زنی باديهنشین بود و پسری به نام
«عقیل» داشت كه شترانشان را به چرا میبرد .روزی دو میهمان به خانهاش وارد
شدند .در همان حال خبر آوردند كه بر اثر ازدحام شتران ،پسرت به چاه افتاده و
جان سپرده است .امعقیل بدون آنکه موضوع را به اطالع میهمانان برساند ،به
پیامآور گفت« :اين گوسفند را ذبح و طعامی برای میهمانان و خويشان درست
كن ».پس از خوردن غذا ،میهمانان از ماجرایكشتهشدن پسر او باخبر شدند و
همه از صبر و روحیۀ عالی اين زن تعجب كردند .امعقیل به میهمانان گفت« :آيا
در میان شما كسی هست كه از كتاب خدا چیزی بداند و با تالوت آن مرا تسلی

ّ
دهد؟» يکی از حاضران اين دو آيه را تالوت كرد« :و ب ّّشر ّ
الص ِب ِر ین ال ِذین ِإذآ
ِ
ُ
ُ ّ ّ
ّ
ّ
ُ ُ
راج ُعون أول ِئك علي ِهم صلوات ِمن ر ب ِهم و
أصابتهم ُ م ِصيبة قالوا ِإنا ِلل ِه و ِإنا إلي ِه ِ
رحمة و أول ِئك ُﻫ ُم ال ُمهت ُدون؛( 2ای محمد !) بشارت ده صابران را ،آنان كه

وقتی دچار مصیبت و بال میشوند و میگويند ما از خدا و به فرمان او آمدهايم و
به سوی او رجوع خواهیم كرد .اينها مشمول دعا و رحمت پروردگارشان هستند
و ايشان هدايت شدهگاناند».
امعقیل مصیبتديده با شنیدن اين آيات ،دست به دعا برداشت و عرض كرد:
«خدايا! من به آنچه در اين آيه فرمودهای و مسئولیت داشتم ،از شکیبايی و صبر
به قضا عمل كردم .اينک تو هم آنچه را كه به صابران وعده دادهای ،عمل كن».
بعد از آن گفت« :اگر كسی باقی میماند ،او حضرت محمد
 .4بقره :آيه .151
 .4بقره :آيه .156

است كه برای

ّ
امتش باقی میماند».

پاداش تحمّل و مدارا
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3

گفتنی است كه صبر و تحمل آثاری هم دارد كه به برخی از آنها اشاره
میشود:
ـ سالمت روانی و جسمانی

در دهۀ گذشته ،تحقیقات گستردهای دربارۀ ّ
تحمل و گذشت و تأثیر آن در
سالمت روان انجام شده و اغلب پژوهشهای صورتگرفته ،بیانگر تأثیر مستقیم
ّ
تحمل و گذشت با ابعاد اثرگذار در سالمت روان بوده است 2.اين تحقیقات نشان
میدهد كه ّ
تحمل و گذشت ،در كاهش اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری و

اختالالت عاطفی ـ رفتاری مؤثر است .همچنین شواهد نشان داده است كه
سالمت روانی ،بیشتر تحت تأثیر شیوۀ مقابلۀ افراد با ّ
تحمل فشار روانی قرار دارد.
از سوی ديگر ،دانشمندان دريافتهاند كه بروز يا تشديد برخی بیماریهای
جسمانی ،مانند بیماری عروق كرونر ،قلب ،سرطان ،آسم و ...از حاالت روانی
فرد متأثر است؛ 1بنابراين خشونت عامل بروز يا تشديد پارهای از بیماریهای
روانی و جسمانی است و ّ
تحمل و مدارا ،دارويی است كه از سوی اسالم تجويز

شده است.
ـ آرامش و آسايش
زندگی اجتماعی با ناماليمات و نزاعهايی آمیخته است كه از تزاحم منافع
 .4شهید ثانی ،مسکن الفؤاد عند فقد األحبة و األوالد ،ص .23
 . 0غباری بناب « ،رابطۀ عفو و گذشت با میزان اضطراب ، »...مجلۀ حوزه و دانشـگاه ،ش ،25
ص .11
 .9بهنــام به ـراد و يداللــه رســتگاری« ،تحلیــل رابطــۀ خصــومت و خشــم بــا ،»...پژوهشهــای
روانشناختی ،ش  ،5ص .3
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ً
غالبا اغماضّ ،
تحمل و
افراد با يکديگر ناشی میشود .در چنین وضعی،
سعۀصدر ،تنها راه برخورداری از آرامش و آسايش در زندگی است.
امیرالمؤمنین در كالمی كوتاه و حکمتآمیز به اين واقعیت اشاره فرموده
3
است« :رنج و آزار را ّ
تحمل كن؛ وگرنه هرگز خرسند نخواهی بود».
ـ بركت و فزونی روزی
در آموزههای اسالمی ،مدارا و خوشاخالقی موجب خیر ،بركت و زيادی
روزی معرفی شده است .رسول گرامی اسالم

میفرمايند« :همانا در مدارا،

زيادی و بركت است و هركس از فضیلت مدارا محروم باشد ،از خیر محروم
ماند 2».امام كاظم

نیز فرمودهاند« :همانا مدارا و نیکی و خوشاخالقی،

سرزمین را آباد میسازد و روزی را افزايش میدهد 1».بديهی است كه مدارا با

مردم و حسن معامله با آنان و در نتیجه ،كسب اعتماد و اعتبار اجتماعی ،از
مهمترين اسباب كسب روزی است .افزون بر آن ،ممکن است ّ
تحمل بدیها،
از عوامل غیبی و معنوی بركت و افزايش روزی نیز باشد.
در اينجا ،پس از بیان آثار صبر ،به راهكارهای ايجاد آن میپردازيم:
راهكارهای ايجاد ّ
تحمل فردی

ـ آنگاه كه انسان روح خود را بزرگ و ذات خود را با عظمتتر از رنجش و
دلتنگی از فرومايگان ببیند ،ديگر احساس ضعف و دلتنگی نکرده و موجب
كینهتوزی و انتقامجويی نمیگردد؛ بلکه آنها را محرومانی میبیند كه شايستۀ
ّ
ترحم و بخششاند.
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،حکمت .052
 .0علیاصغر خسروی شبستری ،خالصهای از اصول كافی ،ص .12
 .9ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .231
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ـ اعتقاد به روز واپسین و پاداشهای الهی و نیز هدفمندی جهان آفرينش،
سهولت ّ
تحمل آزار مخالفان و فرو بردن خشم و غضب را در پی دارد.
ـ قرآن كريم در آيۀ  401سورۀ آلعمران ،برای تقويت روحی مؤمنان و
باالبردن میزان ّ
تحمل آنان در برابر سخنان آزاردهندۀ مخالفان ،دستور میدهد
صبر و تقوا پیشه سازند.

ـ رسوخ قدرت ّ
تحمل در آدمی ،نیازمند تمرين و مراقبت مستمر است .بايد

انسان بکوشد تا در حد امکان از اعمال خشونت و واكنشهای منفی پرهیز كند و
با تکرار اين كار ،به تدريج تسلط بر خشم بهصورت عادتی مثبت درمیآيد.
امیرمؤمنان

در اينباره میفرمايد:
«اگر بردبار نيستى ،خود را به بردبارى وادار؛ چه اندک است
3
كسى كه خود را همانند گروهى كند و از جملۀ آنان نشود!»

 .2عرصۀ خانوادگى

خداوند متعال ،مرد و زن را مايۀ آرامش يکديگر قرار داده و الفت را میان آنها
برقرار ساخته است .از مهمترين وظايف آنها ،خوشخلقی و مهربانی با همسر
است .امام سجاد

در اينباره میفرمايد:

«حق زن اين است كه ...او را گرامى دار و با او نرمى كن .هرچند
حق تو بر او واجبتر است ،حق وى بر تو اين است كه با او مهربان
2
باشى و ...و اگر نادانى كرد او را ببخشى».

 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،حکمت .531
 .0زهرا رودباری« ،بررسی خشونت و مدارا از ديدگاه اسالم و روانشناسی» ،پاياننامه كارشناسی
ارشد ،ص .02
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بر اين اساس وظیفۀ زوجین آن است كه برخوردی مؤدبانه و كريمانه داشته
باشند ،لغزشهای يکديگر را ناديده گرفته و در رفع آنها بکوشند و در مقابل
بدرفتاری يا سوءخلق ديگری صبر و ّ
تحمل داشته و يکديگر را مورد گذشت قرار
دهند.
همچنین پس از خدای متعال ،والدين اولین كسانی هستند كه بیشترين
حقوق را بر گردن انسان دارند .فرزندان ممکن است در اثر كمحوصلگی و
بیصبری رفتاری ناپسند از خود بروز دهند كه موجب ناراحتی والدين شود .در
اينجا قرآن مجید دستور میدهد كه كمترين بیحرمتی به آنها نبايد صورت گیرد
و فرزندان نبايد طوری رفتار كنند كه والدين احساس ناراحتی كنند؛ بنابراين
فرزندان بايد از كوچکترين تعابیر نامؤدبانه بپرهیزند ،با گفتاری مهربانانه و
بزرگوارانه با والدين برخورد كنند و نهايت فروتنی را در برابر آنها به خرج دهند.
فرزندان بايد با به يادآوردن دوران كودكی خود كه چگونه والدين آنها را تربیت و
سرپرستی كردهاند تا رشد نمايند ،آنان را ّ
تحمل كرده و به درگاه الهی برای آنها
دعای خیر كنند.
از طرفی ،والدين نیز بايد از خطا و اشتباه فرزندان خود درگذرند .به اين سبب
كه آنان تجربۀ اندک و ناپختگی فراوان دارند .امام سجاد

در اين باره

میفرمايد:
«اما حق خردسال مهرورزى به او ،پرورش و آموزش ،گذشت از
اشتباهات او ،نرمش با او ،كمک به او و پردهپوشى خطاهاى
كودكى اوست؛ زيرا آن سبب توبه است و نيز باعث مداراكردن با او
3
و تحريک ننمودن اوست كه اين به رشد او نزديکتر است».
 .4همان ،ص .01

پاداش تحمّل و مدارا
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آثار ّ
تحمل در خانواده

از آثار مثبت ّ
تحمل و مدارا با خانواده ،كسب محبوبیت در میان آنان است.
درگیری با افراد خانواده ،آدمی را در نظر آنان پست و بیارزش میسازد و در
مقابل ،بردباری ،به وی شخصیت و بزرگی میبخشد .امام صادق
میفرمايند:
«اگر مىخواهى گرامى و محترم باشى ،نرمخو باش و اگر
3
مىخواهى خوار و ذليل گردى ،خشونت روا دار».

بنابراين مدارا با خانواده موجب جذب آنان به فرد میگردد .در روايتی از امام
صادق نقل شده است كه ايشان دلیل ّ
تحمل و مدارا با خانواده را ،جذب آنان
به سوی دين میداند».

2

راهكارهای ايجاد ّ
تحمل

آموزش خانواده ،راهی مؤثر برای افزايش قدرت ّ
تحمل در میـان زوجـین اسـت.
زوجــین بايــد بیاموزنــد كــه يکــديگر را ّ
تحم ـل كننــد؛ چنانکــه دوســت دارنــد
تحمل كنندّ .
همسرشان ،آنان را ّ
تحمل يعنی رفتار با ديگران ،به روشی كه دوست
داريد با شما رفتار شود .زوجین بايد فرابگیرند كه آداب و رسوم و فرهنگ خانوادۀ
همسر با آداب و رسوم و فرهنگ خانوادۀ خودشان ،متفاوت است؛ بنـابراين بايـد
اطالعاتی دربارۀ يکديگرداشته باشند تا دچار سوءتفاهم نشـده و رفتـار همسـر را
ً
ســوءتعبیر نکننــد .از طرفــی بايــد زوجــین خصوصــا بــانوان ،از هرگونــه اقــدام،
تصمیمگیری و داوری در حالت خشم بپرهیزند و هر كالمـی را بـر زبـان جـاری
نسازند تا مقدمات اختالف و كشمکش در میان خود و شوهرانشان ،ايجاد نشود.
 .4کلینی ،الکافی ،ص .191
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،15ص .131
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بــديهی اســت كــه تفــاوت در بــین انســانها وجــود دارد و هــر انســانی رفتــاری
منحصربهفرد دارد .بايد از وجود اين تفاوتها لذت برد و زندگی خود را بـا ديگـران
مقايسه نکرد.
میدانیم كه به غیر از معصوم ،همۀ انسانها ممکن است خطاها و
لغزشهايی داشته باشند .دو نفر كه با هم زندگی میكنند ،بايد لغزشها و
خطاهای يکديگر را بخشیده و آن را ّ
تحمل نمايند .اگر اعضای خانواده بخواهند
ً
دربارۀ يکديگر سختگیری كنند و لغزشهای همديگر را دنبال كنند ،قطعا
زندگی آنها از هم خواهد پاشید.
خانمهای محترم! ممکن است شوهران شما خطا يا لغزشی را مرتکب شوند
يا ممکن است بر اثر خستگی كار روزانه و ،...از روی خشم و غصب ،به شما
اهانتی كنند يا ناسزايی از دهانشان بیرون بیايد و يا كاری بکنند كه مورد پسند
شما نباشد؛ چنین لغزشهايی از هر مردی ممکن است سر بزند! رفتار وی را
ّ
تحمل كنید و وقتی از كردار خود پشیمان شد ،او را ببخشید .اگر عذرخواهی هم
ننمود ،صبوری پیشه كنید كه اين روش برخورد ،باعث شکنجۀ وجدان وی
خواهد شد .نبايد اينطور فکر كرد كه اگر من سکوت كنم ،كوچک میشوم و
شوهرم جرأت بیشتری پیدا میكند و بر من مسلط میشود .هرگز چنین نیست؛
بلکه اين عمل ،كاری عاقالنه و از لوازم شوهرداری است و حفظ سالمت

خانواده به آن مربوط است 3.اگر زنی نقصی در همسرش میبیند و احساس
میكند كه قابل اصالح نیست ،همسرش را با همان نقص بپذيرد و آن رفتار را
تحمل نمايد .بیشتر عیبها قابل اغماضاند و میشود با ّ
ناديده گرفته و ّ
تحمل
آنها ،خوش و خرم زندگی كرد.
 .4ابراهیم امینی ،همسرداری ،ص .23

پاداش تحمّل و مدارا
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 .3عرصۀ اجتماعى

ايجاد جامعۀ منسجم در گرو آن است كه افراد آن ،انديشهها و سلیقههای
مختلف را ّ
تحمل و از كنار برخوردهای سفیهانه ،با اخالق كريمانه درگذرند و با
ّ
تحمل ،كینهها را به محبت بدل سازند.
امام صادق

از رسول خدا

نقل میكنند:

«آيا برترين اخالق دنيا و آخرت را به شما نگويم؟ گذشت از كسى
كه بر تو ستم رواداشته و پيوند با آنكه از تو بريده و نيكى به
شخصى كه با تو بدى كرده و بخشش به كسى كه تو را محروم
3
ساخته است».

قرآن كريم میفرمايد:
ُّ ُ
ُّ ُ
ُ
ُ
ُ
«...و ليعفوا و ليصفحوا أ لت ِح ُبون أن یغ ِفر الله لكم و الله غفور
رحيم؛ 2آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟ پس از خطا و لغزش

دیگران درگذرید».

خداوند خطاب به پیامبر

میفرمايد:

ُ
ُ
ُ
ّ
وت ِإذ ناّدي و ُﻫو
«فاص ِبر ِلحك ِم ر بک و لتكن ك ِ
صاح ِب الح ِ
ُ
مكظوم؛( 1اى رسول خدا!) بر انكار و آزارشان ،به خاطر حكم

خداى خود ،تحمل كن و مانند يونس مباش كه از خشم در
عذاب امت تعجيل كرد و بعد از پشيمانى و در ظلمت بطن ماهى،
به حال غم و اندوه خدا را خواند».

قرآن كريم بیان میكند كه ّ
تحمل در زندگی اجتماعی و تعامالت بین فردی،
ّ
اهمیت بسیاری دارد.
 .4علیاصغر خسروی شبستری ،خالصهای از اصول كافی ،ص .12
 .0نور :آيه .00
 .9قلم :آيه .21
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خداوند به پیامبر

میفرمايد:

ّ
ً
ُ
ُ
«ف ِبما رحمة ّمن الل ِه ِلنت ل ُهم و لو كنت فظا غ ِليظ القل ِب لنفّضوا
ِمن حو ِلك فاع ُف عن ُهم...؛ 3پس به (بركت) الهى ،با آنان نرمخو
(و پرمهر) شدى و اگر تندخو و سختدل بودى ،قطعا از اطراف
تو پراكنده مىشدند .پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش
بخواه »..به عبارت ديگر ،اگر پيامبر

قدرت تحمل و گذشت

نداشت ،قطعا نمىتوانست در ميان جامعۀ خشن آن زمان ،دين
خدا را رواج دهد.
آثار ّ
تحمل

از آثار ّ
تحمل در جامعه ،تبديل كینهها و دشمنیها به محبت و دوستی
ً
است .كسی كه بدی كرده و خوبی میبیند ،قطعا در او آثار روحی و روانی
زيادی گذاشته و دلش را نرم خواهد كرد و او را از رفتار بد خود ،پشیمان خواهد
كرد .از نزديکترين گروههايی كه معاشرت با آنان بر هر انسان مسلمانی
ضرورت دارد ،بستگان ،خويشاوندان و همسايگان او هستند كه به گفتۀ امام
علی

بزرگترين گروهی هستند كه از او حمايت میكنند و اضطراب و

ناراحتی او را میزدايند و در هنگام مصیبتها به او پرعاطفهترين مردم میباشند.
پیامبر آنچنان دربارۀ همسايه سفارش فرمود كه بعضی گمان كردند همسايه از
همسايه ارث میبرد.
امام كاظم

میفرمايند:
«خوشهمسايگى تنها به اين نيست كه از آزار همسايه خوددارى

 .4آل عمران :آيه .513
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3

همچنین خداوند پاداش كسی را كه به سبب سامانيافتن امور ،از ّ
حق

شخصیاش درگذرد ،خود برعهده گرفته است؛ «...فمن عفا و أصلح فأج ُر ُه علي
ّ
الل ِه 2»...گرچه حقی از او ضايع شده ،به سبب گذشتی كه مايۀ انسجام جامعه،

كمشدن كینهها ،افزايش محبت و آرامش است ،خداوند پاداش او را از فضل

بیپايانش برعهده گرفته است و به فرمودۀ امام صادق

به دلیل اينکه خشمش

را اعمال نکرده ،خداوند در قیامت دلش را از خشنودی خويش لبريز میسازد.

1

 .4زهرا رودباری« ،بررسی خشونت و مدارا از ديدگاه اسالم و روانشناسی» ،پاياننامۀ كارشناسی
ارشد ،ص .22
 .0شوری :آيه .22
 .9كلینی ،اصول كافی ،ص .012

آسیبشناسی آرایشهای زنان
معصومه محمدی سیف

*

مقدمه

آرايش ،امری فطری و طبیعی است .گرايش فطری زن به آرايش ،آثار روانی بسیار
مثبتی برای وی دارد .از طرفی ،بیمیلی به آراستگی و آرايش نیز ،نشانۀ اختالل
شخصیتی در فرد بوده و افراط در آن نیز مشکالت فراوانی برای فرد و جامعه
فراهم میكند .دربارۀ آرايش زنان ،بايد دو مطلب از هم تفکیک شود :اول آرايش
زن در محیط خانه و برای همسر ،ديگری آرايش برای نشاندادن خود به ديگران و
حضور در عرصۀ عمومی .دربارۀ مطلب نخست ،اسالم با خودآرايی و زينت
زنان مخالفتی ندارد و در مواردی ،آنان را به اين مسئله سفارش كرده است؛ اما
دربارۀ مطلب دوم ،اسالم با خودآرايی و جلوهگری در مکانهای عمومی كامأل
مخالف بوده و با آيات و روايات ارزشمندی ،زنان را به اين امر مهم متوجه
میسازد .بر اين اساس ،پوشیدن جامۀ زيبا ،بهرهگیری از مسواک و شانهزدن مو،
خوشبو بودن ،استفاده از انگشتر و آراستن خويش در محیط خانه و هنگام
عبادت ،جزء مستحبات مؤكد است .درواقع اصل آرايش و آراستگی در اسالم،
* كارشناس ارشد جامعهشناسی.

938



رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

مسئلهای پسنديده و نیکوست و در آن تفاوتی میان زن و مرد نیست .اما پرسش
اين است كه آيا زن به حضور در عرصۀ عمومی و محل رفت و آمد محرم و
نامحرم مجاز است كه آرايش خود را در معرض ديد همگان قرار دهد؟
جايگاه زيبايى و آرايش در اسالم

در روايات متعددی خوشبو كردن 3،آراستن ناخن 2،توجـه بـه زيبـايی چهـره 1و
رنگ موی زن 4از يک سو و لزوم آراستگی شوهر بـرای زن از سـوی ديگـر مـورد
توجه قرار گرفته است كه مجموع اين روايـات ،از توجـه اسـالم بـه ايـن نیـاز زن
حکايت دارد .همچنین در آموزههایدینی،زنانازاینکهبرااییرراهمسـر خـود
زينت كنند ،منع شدهاند .دين مبین اسالم ،بـه آرايـش و زينـتكـردن در آيـات و
روايات فراوانی پرداخته و زنان را تشـويق كـرده كـه در مقابـل همسـر و در بسـتر
خانواده ،خود را به زيورها و بویهای خوش مزين سازند.
قرآن كريم در دو آيه تحت عنوان تبرج ،زنان را از حضور در جامعه با هرگونـه
آرايش نامتعارف كه سبب ارتباط گفتاری آنان با مردان نامحرم میشود و پیامهای
فاسدی به مردان منتقل میكند ،نهی كرده اسـت .در يـکجـا خطـاب بـه زنـان
ُ

المتب ّر ُ
فرموده است« :ش ُر نسائكم ُ
جات؛ 5بدترين زنـان شـما كسـانی هسـتند كـه
ِ ِ
زيور و زيبايی خود را نشان میدهند ».در آيۀ ديگر نیـز كـه دربـارۀ پوشـش زنـان
َ

سالمند است ،میفاماید«:غیر ُم َت َب ِرجات ب َ
زینة؛6زنان(درباابرانامرامرانببرا
ِ
ِ
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،52ص .522
ّ .0
حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،0ص .522
 .9محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،52ص .202
 .1همان ،ج  ،21ص .520
 .0سیوطی ،الجامع الصغیر فی احاديث البشیر النذير ،ج  ،5ص .122
 .1نور :آيه .12

آسيبشناسی آرايشهای زنان
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زینتهاوآرایشهایشانخودنمایینکنند ».در جای ديگر نیز چنین آمده اسـت:

ُ

ُ
ُ ّ
ّ
الجاﻫ ّليه األولى؛ 3و در خانههایترانبنشررنردو
يوتكن و لتب ُرجن تب ُرج ِ
«و قرن فى ب ِ
آرامبگرایدوماننددورۀ جاهلیت پیشین ،آرايـش و خـودآرايی مکنیـد ».يکـی از
حکمتهای اين دستور قرآنی و اسالمی ،اين است كه چون بانوان بهطور طبیعی
بهگونهای آفريده شدهاند كـه غالبـأ مظهـر جمـال و زيبـايی و مـردان نیـز مظهـر
شیفتگی و دلدادگی هستند؛ از اين رو آشـکار كـردن زينـتهـای بـانوان ،زمینـۀ
تحريک شهوت جنسی را ايجاد میکند .شهید مطهری میگوید«:زنـان عـرب،
معموأل خلخال به پا میکادندوباایاینکهبفهمانندخلخالقرمتیدارند،پرای
خود را محکم بر زمین میکوفتند .آيۀ كريمه از اين كار هـم نهـی فرمـود .از ايـن
توانفهمردهاچرزیکهموجبجلبتوجهمرادانمریگرادد،ماننرد

دستور می
استعمالعطرهای تند و همچنین آرايشهای جالب نظر در چهره ،ممنوع اسـت.
بهطور كلی ،زن در معاشرت ،نبايد كـاری كنـد كـه موجـب تحريـک ،تهیـیج و
2
جلب توجه مردان نامحرم شود».
عوامل مؤثر بر استفادۀ زنان از لوازم آرايش

دربارۀ آرايش زنان ،ذكر دو عامل حائز اهمیت است؛ عوامل خانوادگی و عوامل
اجتماعی .در ابتدا به عوامل خانوادگی كه شامل مواردی ،همچون :فرهنگ
حاكم بر خانواده ،نگاه تحقیرآمیز خانواده و اعتماد به نفس كاذب است ،مطرح
شده و در بخش دوم ،به بررسی عوامل اجتماعی كه دربرگیرندۀ تهاجم فرهنگی
غرب ،مصرفگرايی ،چشم و همچشمی و شرايط جامعۀ امروزی است ،بررسی
میشوند كه توجه به هر يک از اين عوامل ،در نوع خود بسیار ارزشمند است.

 .4احزاب :آيه .02
 .0مرتضی مطهری ،مسئلۀ حجاب ،ص .521
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عوامل خانوادگى
(بىتوجهیوالدین)
 .1فرهنگ حاكم بر خانواده 

رفتار نادرست والدين و عدم كنترل فرزندان ،يکی از علل گرايش جوانان به اين
معضل است .افزون بر عامل يادشده ،فرهنگ حاكم بر خانواده و جامعه نیز،
تأثیر بسزايی در نوع رفتار افراد دارد؛ وقتی افراد در محیطی رشد میكنند كه مورد
اهمیت و توجه كافی اعضای خانوادۀ خود قرار گرفته و از استقالل نسبی
برخوردار هستند ،بهمیزان كمتری برای جلب نظر و تأيید اطرافیان تالش میكنند
كه با آرايشكردن ،خود را منصۀ حضور بگذارند« .وقتی مادر و خواهر بزرگ
خانواده كه از اصلیترين الگوهای كودک هستند ،از لوازم آرايش استفاده میكنند
و حساسیتی نیز به استفادۀ فرزند نوجوانشان از اين وسايل نشان نمیدهند،
درواقع زمینۀ استفادۀ زياد جوانان را از لوازم آرايشی ،بهراحتی فراهم میكنند و

ذهن و انديشۀ او را از كشف استعدادهايش محروم میكنند 3».آرايش و پوشش
نامناسب مادر يا خواهر نزد نوجوان يا جوان بالغ ،تأثیر سوء فراوانی دارد كه
بعدها گريبانگرا خانواده میشود .هرچند آرايش زن و شوهر برای يکديگر،
امری الزم و مورد توصیه اسالم است ،نکتۀ قابل ذكر اين است كه در خانوادهای
با فرزندان نوجوان يا بالغ ،اين آراستنها بايستی به حداقل ممکن كاهش يابد يا
دور از چشم آنها اعمال گردد؛ زيرا ديدن اين امور ،میتواند برای جوان
تحريکكننده باشد .بررسیهای علمی نشان میدهد كه گاهی مادران ـ دانسته يا

ندانسته ـ در تحريک و انحراف فرزندان تأثیر دارند 2.يک خانم ،بايد برای حفظ
 .4معصومه محمدی سیف ،دلم میخواهد از همه زيباتر باشم؛ آسیبشناسی اسـتفاده افراطـی از لـوازم
آرايشی و بهداشتی و تأثیر آن بر خانواده ،ماهنامه پیام زن ،شماره  ،022دیماه  ،5232ص.2
 .0علی قائمی ،خانواده و مسائل جنسی كودكان ،ص .35
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خانوادهاش تالش مضاعف داشته باشد؛ زيرا بخش بزرگی از مسئولیت زندگی
زناشو يی برعهدۀ خانمهاست .قرآن كريم نیز ،برای حفظ كرامت زنان و
مخدوشنشدن آن ،توصیه میکندکهبایدوظایفخودرادر برابر همسر به انجام
رساند .آرايش و زيبايی را بايد در محیط خانه و برای همسر انجام داد تا كانون
خانواده ،گرم و پرنشاط بماند و حتی در صورت خودداری زن از وظايف،
میتوان او را مجبور كرد؛ همچنان كه خداوند نیز چنین میفرمايد:

ُ
ّ
وﻫ ّن في المّضاجع و اضر ُب ُ
وﻫ ّن و اﻫ ُج ُر ُ
خافون ُن ُّشوز ُﻫ ّن فع ُظ ُ
وﻫ ّن ف ِإن
«و الَل ِتي ت
ِ
ِ
ِ
ا ِ ِ
ّ
ا
ُ
ُ
أطعنكم فَلتبغوا علي ِه ّن س ِبيَل ِإ ّن الله كان ع ِل ًيا ك ِبيرا 3».زن بايد از ابراز

دوستیدرهمۀانسانها


هایجسمیخوددرجمعبپاهرزدواگاچهزیبایی

جاذبه
فطری و انکارناپذير است ،زن از همۀ اين ترفندها ،تنها بايد برای جذب همسر
خود بهره بگیرد و حق ندارد از اين بخششهای خدادادی ،در جذب نامحرم و
بیگانه استفاده كند؛ چراكه اين امر ،در پايان به از میان رفتن كرامت انسانی او و
جامعۀ پیرامونش خواهد انجامید .زن تنها در حضور محارم و در خانه حق
خودنمايی دارد؛ ولی نه بسان زنان دورۀ جاهلیت در كوچه و بازار 2و میدان
جنگ! 1در عصر جاهلیت ،زنان را به جنگ میبادندتاباآوازخواندن ،مردان را
 .4نساء :آيه « : 22و زنانی را كه از نافرمانی آنان بیم داريد[ ،نخست] پندشـان دهیـد و [بعـد] در
خوابگاهها از ايشان دوری كنید و [اگر تأثیر نکرد ]،آنان را بزنید .پس ،اگر شما را اطاعت كردنـد،
[ديگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجويید كه خدا واالی بزرگ است».
ََُ ّ َ
الرافلة فی الز ينة فی غیـر أهلهـا كمثـل ظلمـة يـوم
یفرمايد« :مثل
 .0رسول خدا در حديثی م 
القیامة؛ زن خودنمايی كه برای غیرشوهرش زينت كرده ،مثل تاريکی روز قیامت اسـت( ».ر.ک:
الطبرانی ،المعجم الكبیر ،ج  ،01ص )21
 .9در روايات متعددی آمده كه شايسته است زن در برابر همسر خـود تبـرج و خودنمـايی كنـد و
همراه او لباس حیا را از تن درآورده و همراه او بپوشد .جابر بن عبدالله نقل مـیكنـد ،نـزد رسـول
َ
ْ َ ُ ْ
ّ َ َْ َ ُ ُ َُْ ُ ْ
ود ال َو ُد ُود ال َعفیفة ال َعز ي َز ُة فی أ ْهل َها
نشسته بوديم كه ايشان فرمودند« :إن خیر نسائکم الول
الله
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علیه دشمن تحريک كنند و حضور آنان باعث میشد كه مردان از صحنۀ درگیری
3
فرار نکنند.
 .2نگاه تحقيرآميز خانواده

«در كشورهای ديگر ،آرايش بیشتر میان زنان مسن ديده میشود و دختران،
بهو يژه دانشجو يان خود را آرايش نمیكنند؛ اما در ايران ،عکس اين مسئله اتفاق
افتاده است .بیتوجهی خانواده به شايستگی دختران ،دلیل گرايش به زيبايی
افراطی است .در واقع ،عدم توجه مناسب به دختران و بیتوجهی به ديگر
شايستگی آنها ،سبب گرايش بیشتر دختران به زيباشدن افراطی میشود .رسیدن
حداقل سن آرايش به چهارده سال ،زنگ هشداری است به خانوادهها كه الگوی
رفتاری مصرف لوازم آرايش را تبیین كنند .خانواده ،عامل ثبات و سازش
اجتماعی است .بسیاری از هنجارها و ناهنجاریهای جامعه ،مربوط به همین
نهاد مقدس است 2».هرچه محیط خانواده سالم و امن باشد ،به همان اندازه در
روحیۀ افراد و اعضای آن ،اثر مثبت میگذارد و اين آثار مطلوب به جامعه منتقل
میشوند؛ بنابراين ،سعادت جامعه تا حدود زيادی در گرو خانواده است .از
َ َ ُ َ
ْ
ُ
ّ َُ
َ َ
ْ َ ُ ََ َ ّ َ
الذلیلة َم َع َب ْعل َها ال ُم َت َب ِر َجة َم َع َز ْوج َها الح َصان علی غ ْیره التی ت ْس َم ُع ق ْول ُه َو تطی ُع أ ْم َرُه َو إذا خال ب َهـا
َب َذ َل ْت َل ُه َما ُيري ُد م ْن َها َو َل ْم َت َب ّذ ْل َك َت َب ُذل ّ
الر ُجل؛ بهترين زنان شما كسی است كه زيـاد بچـه بزايـد،
مهربان و خونگرم و عفیف و پاكدامن بوده و در خانوادۀ خودش محتـرم و بـاعزت باشـد؛ امـا در
مقابل شوهر متواضع و حقیر باشد .در مقابل شوهر تبرج كنـد؛ امـا در برابـر غیرشـوهر ،خـود را
حفظ كند .حرف شوهر را گوش كند و امرش را اطاعت كند .هنگامی كه با شوهر خلوت میكند،
آنچه را كه شوهر میخواهد به او بذل كند و كوتاهی نکند( ».كلینی ،الکافی ،ج  ،1ص )202
 .4ابوالفضل علیشاهی قلعهجوقی و بیبی زينب حسینی ،حوزۀ معنايی واژۀنساءدرقراآنکرای ،
فصلنامهمطالعاتراهباديزنان،ش  ،23ص .22
 .0معصومه محمدی سیف« ،دلم میخواهد از همه زيباتر باشم؛ آسیبشناسی اسـتفادۀ افراطـی
از لوازم آرايشی و بهداشتی و تأثیر آن بر خانواده» ،ماهنامه پیام زن ،ش  ،022ص .2
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سوی ديگر ،هرگاه خانواده محیطی نامساعد و ناهنجار داشته باشد ،به همان
اندازه بر رفتارهای اعضای خانواده ،اثر منفی گذاشته و موجب آسیبپذيری و
اختاللهای اجتماعی میشود .از طرفی الگوهای رفتاری تحقیرآمیز در خانواده،
منشأ ايجاد انگیزه در افراد برای انجام عمل زيبايی است كه تا دوران بزرگسالی
میکند.
نیز ادامه دارد و زمینۀ نارضايتی فرد از بدنش را فراهم 
 .3اعتماد به نفس كاذب

از ديگر عوامل مصرف جنونبار لوازم آرايش در زنان ،اعتماد به نفس پايین زنان و
دختران جامعه است .دختران و زنان كشور ايران ،از همان سنین نوجوانی صورت
خود را نیازمند لوازم آرايش میدانند كه بتوانند چهرهشان را زيبـاتر نشـان دهنـد و
هر چه سنشان باالتر میرود ،اين احساس نیاز ،بیشتر شده و بهتدريج جای خـود
را به جراحیهای پالستیک و تزريق بوتاكس برای جوانسازی پوسـت مـیدهـد.
مسئله اين است كه زنان و دختران ايرانی ،هیچگاه از ظاهر خـود رضـايت نسـبی
دهآل القايی ،دنبال مصرف لـوازم آرايـش
ندارند و همواره برای رسیدن به چهرۀ اي 
هستند« .به اعتقاد پژوهشگران ،داشـتن عـزتنفـس پـايین و احسـاس نداشـتن
جذابیت فیزيکی و جنسی در افراد ،احتمال گرايش آنها را به انجام جراحـیهـای
پالستیک افزايش میدهد« 3».عوامل زيادی میتوانند عـزتنفـس فـرد را متـأثر
ســازند؛ از جملــه عــواملی مثــل ســن ،موقعیــت اجتمــاعی و اقتصــادی ،زمینـۀ
خانوادگی تصوير بدنی 2و روانشناختی از آن جمله هستند .افرادی كـه متحمـل
جراحیهای زيبايی میشوند ،بیشتر اوقات بـهدلیـل عـزتنفـس پـايین و فقـدان
تصورات مثبت از خود ،بدريختی بدنی يا كسب توجه عمومی ،تن بـه ايـن كـار
 .4سهرابی و همکاران« ،بررسی نیمرخ آسیبشناسی روانی در متقاضیان جراحی پالسـتیک»،
فصلنامه اصول بهداشت روانی ،سال سیزدهم ،ش  ،2ص .010
2.Body Image.
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میدهند 3.زنان با گسترش ّ
حس عدم اعتماد به نفسّ ،
تصـور مـیكننـد آرايـش،
یعیـب باشـد ،دارای
پوشانندۀ نقص آنهاست .آنان صورت خود را ،هـر چنـد بـ 
عیبهای بزرگ میدانند و برای حل اين مشکل ،به استفاده از لوازم آرايشـی روی
میآورند« .اين مسئله میتواند عالوه بـر كـاهش اعتمـاد بـه نفـس ،بـه افـزايش
اضطراب در بین دختران منجر شود و با ايجـاد دغدغـۀ فکـری در آنهـا ،كـارآيی
سازندۀشـان را محــدود كنــد .همچنـین بــه دلیـل آنکــه بــدن ،حامــل «خــود»،
نمايشدهندۀ تفاوت در شیوههای زندگی و تجلیگاه هو ّيت فردی است ،تغییرهـا
یتواند نگرانـیهـا و مشـکالت هـو ّيتی
در ظاهر بدن يا به تعبیری آرايشكردن ،م 
ّ
افراد را بازنماياند .به نظر میرسد اين دسته افراد ،به علت تصو ير بدنی منفـی كـه
ضعفهای خويش داشته و به آرايشهـای

از خود دارند ،سعی در پوشاندن نقطه
2
افراطی روی میآورند».
عوامل جمعى
 .1تهاجم فرهنگى غرب (جنگ نرم)

امروز يکی از راههایی که دشمنان اسالم باای تسلط با مسلمانان از آن بهاه
میجوید ،سستكردن پايههایایمانوتقوادربرنمسلمرناست.مه تاین
ابزار برای نیل به اين مقصود ،ترويج بیحجابی و استفاده از لوازم آرايش و

1. Maffei G, Fossati A. [I disturbi di personalità: prospettive della ricerca in
;psicologia clinica per laprassi medica generale]. Ricerche di Psicologia 1997
1: 317-27.(French).

 .0معصومه محمدی سیف« ،دلم میخواهد از همه زيباتر باشم؛ آسیبشناسی اسـتفادۀ افراطـی
از لوازم آرايشی و بهداشتی و تأثیر آن بر خانواده» ،ماهنامه پیام زن ،ش  ،022ص .1
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خودنمايی زنان مسلمان است 3.اينجاست كه مردان سستايمان و سستاراده،
عنان اختیار از كف داده و تسلیم تمايالت نامعقول و نامشروع جنسی میشوند!
بیحجابی و خودنمایی و به دنبال آن روابط بیبندوبار جنسی در
ها چقدر  
جامعه افزايش يابد ،به همان اندازه ،پايههای ايمان و تقوای افراد سست و ضعیف
میشود؛ از اين رو ،نتیجۀ طبیعی آرايش افراطی ،خودنمايی و جلوهگری در

جامعه ،چیزی جز تحريکات جنسی و به دنبال آن ،افزايش روابط نامشروع

2

جنسی و عاطفی و حتی تجاوز به عنف 1نخواهد بود .آرايش و خودنمايی زنان،
زمینهساز خیانت همسران به يکديگر و خیانت ،ضربۀ مهلکی بر پیوند زناشويی

َ ُ َ
است .در احاديث و روايات چنین آمده كه رسول خدا میفرمايند« :أ َية ّام َرأ ٍةّ
َ َ َ
ىّبيت َه َ
ُ َ ُ ََ َ َ َ َ
ََ ََ َُ َ َ َ
اّم َت َ
ىّر َج َعتّ؛ 4هر زنی
تطيبت ّثم ّخرجت ِّمنّ ّبي ِتهاّف ِهيَّتلعن ّحتىّتر ِجع ِّإل ِ

ّ
خود را معطر كند و از خانه خارج شود ،مشمول لعنت الهی است تا وقتی به
خانه برگردد».
امروز رسانهها بهعنوان يکی از ابزار سمعی و بصری ،بهصورت مستقیم با
روح و جان انسانها در ارتباط هستند .رسانهها در كنار نهادهای ديگری كه طرز
تفکر جامعه را میسازند ،نقش مهمی برعهده دارند و دارای چنان قدرتی هستند
كه میتوانند نسلی تازه در تاريخ انسان پديد آورند .رسانهها از راه ارائۀ هنجارهای
خاص اجتماعی ،به افراد القا میكنند كه رفتار ارائهشده ،رفتار مناسب اجتماعی

بیحجرابی»و
 .4ماجرای اندلس ـ اسپانیا را هرگز فراموش نخواهیم كرد كه دشمن تنها باتاویج «
خودنماییدرمرانزنانونرزتاویجاستعمالمشراوباتالکلری،توانسرتبراانردلساسرالمی
مسلطشود.
2 .Liaisons.
3 .Rape.

 .1كلینی ،فروع كافی ،ج  ،1ص  151و .153
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است كه بايد آن را سرلوحۀرفتارخوددرزندگی قرار دهند؛ از اين رو «ماهواره،
اينترنت ،فیلم و ژورنالهای خارجی ،از جمله رسانههای غیررسمی هستند كه
ممکن است تعارض جدی با نظام فرهنگی جامعه داشته باشند و چنانچه بستر
اجتماعی مناسبی فراهم باشد ،الگوهای رفتاری آنها ،از سوی گروهی از افراد
جامعه پذيرفته میشود 3».تبلیغات ماهوارهای سبب شده است كه بسیاری از

افراد به جراحیهای زيبايی روی آورند .استفاده از ژلهای غیردائم نیز بسیار
روايج يافته و از آنها برای گونهگذاری ،افزايش حجم لب و برطرف كردن چین و
چروک پوست استفاده شود .استفاده از اين ژلها در كشورهای اروپايی و
آمريکايی ،برای افراد با سنین باال رواج دارد؛ اما در ايران ،تمامی گروههای سنی ـ
بهویژهبرنخان هایزير هیجده سال ـ برای اين كار اقدام میكنند.
 .2مصرفگرایی

«فرهنگ مصرفی ،فرهنگ مصرف است .معنای اين عبارت آن است كه در
دنیای جديد ،هستۀ اعمال اجتماعی ،ارزشهای فرهنگی ،ايدهها ،آرزوها و
هويتها ،بیشتر در رابطه با مصرف تعريف میشوند و جهت میيابند تا توسط

ديگر ابعاد اجتماعی مانند كار ،شهروندی و جهانبینی مذهبی!» 2درواقع ،رشد

روزافزون مصرفگرايی ،يکی از مهمترين مسائلی است كه به همراه توسعه و
فراوانی ،دامنگیر افراد جامعه شده است« .جین مورگان» در اين باره گفته است:
«در رقابت براى شوهريابى و امنيت اقتصادى ،آرايش الزم
است ...گاهى اوقات براى رقابت اقتصادى و كاريابى نيز الزم
 .4رفعتجاه« ،هويت انسانی زن در چالش آرايش مد» ،كتاب زنان ،فصلنامۀ شـوراي فرهنگـی ـ
اجتماعی زنان ،ش  ،21ص .515
 .0همان ،ص .512

آسيبشناسی آرايشهای زنان



947

است زنان آرايش كنند ...در بازار رقابتى سكس كه نمايانگر
جامعۀ سرمايهدارى است ،زنان بايد براى امنيت اقتصادى خود
رقابت كنند؛ خواه به شكل كاريابى يا شوهريابى».

1

در جامعۀ مصرفی ،رسانهها نقش اساسی دارند و با نمايش زندگی ستارگان
سینما ،ورزشکاران و ...تالش دارند آنها را كه قهرمانان مصرفاند ،الگو و گروه
مرجع جامعه معرفی كنند تا جامعه را به مصرف هرچه بیشتر ،تشو يق نمايند .در
اين میان نیز ،ماهواره و اينترنت نقش اول را در ترو يج و جهانیشدن مصرف يک
كاال بازی میكنند .اين رسانهها با كمک تبلیغات ،میكوشند تا با رواج ُمدهای
جديد ،امیال جديدی را در افراد به وجود آورند .تولیدكنندگان با تبلیغ و تلفیق
اينگونه نیازهای كاذب و با تغییر جايگاه نیازها و تقاضاها ،سعی در فراهم آوردن
شرايطی دارند تا فرد براساس آنها ،لباس يا طرح نو و ُمد جديد را جايگزين
نیازهای اساسی خود كند.
 .3چشم و همچشمى

در چشم و همچشمی ،يکی از عوامل اثرگذار در آرايشها و جراحیهای زيبايی
اين است كه اطرافیان و نزديکان فرد ،آن را انجام داده و در گفتوگوها بیان
عدهای نیز گفتهاند كه
میكنند كه دوست دارند از چهرۀ مناسبی برخوردار باشند .
قبل و بعد از آنها ،بسیاری از دوستانشان نیز عمل زيبايی كردهاند و اين كارشان
در تصمیمگیری و عمل اجتماعی ديگران اثرگذار بوده است .درواقع ،دختران
جوان كه يک نیروی فرهنگی و اجتماعی تازهاند و نه يک طبقۀ اجتماعی ،دارای
چشم و همچشمی برای مصرف متظاهرانۀ نشانهها هستند .آنها با اين جراحیها
و نشانهها ،درصدد نشاندادن خود به ديگران هستند و اينگونه میاندیشندکهاين
 .4هنسن ،آرايش ،مد و بهرهكشی از زنان ،ص .35 - 31
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نشانهها ،پايگاه اجتماعیشان را باالتر از اطرافیان نشان میدهد .فردی كه دچار
چشم و همچشمی است ،بهدلیل احساس حقارتی كه دارد ،به مقايسۀ مادی
زندگی خود با ديگران میپردازد .چنین فردی ،گرفتار نوعی خودكمبینی میشود
و خو يش را میان مردم خوار و پست میشمارد .او میخواهد در انجام كار يا
زمینهای از ديگران بهتر باشد و سعی میكند به نوعی سرپوشی بر اين احساس
بگذارد؛ برای همین ،خود را توانمندتر و بهتر از آنچه هست ،قلمداد میكند .در
حالی كه انسان بايد دنبال تأمین نیازهای طبیعی خو يش باشد ،در حد طبیعی
برای آنها تالش كند و كمال مطلق را در اين ابزارها و روشها بجو يد .از نظر اين
دسته افراد ،اگر وضعیت مادی مطلوب شود ،وضعیت اعتباری و روحی آنان نیز
بهتر میشود؛ زيرا مالک و معیار كرامت و اهانت را ماديات دنیوی میدانند؛ در
حالی كه كرامت انسان در تقوا و كماالتی است كه كسب میكند و برای آن
پايانی نیست؛ چنانکه اهانت و خواری را بايد در دوری از خداوند و بیتقوايی و
نقص وجودی خود دانست .زنان از آنجا كه بهطور طبیعی و غريزی خواهان
خودنمايی هستند و برای جلب رضايت ديگران تظاهر به برتری میكنند ،به
مسئلۀ چشم و همچشمی گرايش و تمايل بیشتری از مردان نشان میدهند .قرآن
در اين مسئله ،از مؤمنان خواسته كه با استباق و پیشیگرفتن در امور خیر ،خود و

جامعه را به سوی سعادت رهنمون سازند 3.به عبارت ديگر ،تنها در امور خیر
است كه قرآن به مسئلۀ سبقتگیری از هم يا به تعبیری چشم و همچشمی مثبت
ُ

و سازنده تأكید میكند .خداوند میفاماید« :فاست ِبقو الخيرات؛ 2در كارهای

خیر مسابقه دهید».

 . 4بقره :آيه .521
 .0بقره :آيه  521و مائده :آيه .21
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 .4شرايط جامعۀ امروزی

تالشهای زيادی از سوی جوانان در باب داشتن

در جامعۀ مصرفی امروزی،
ظاهر و بدنی زيبا انجام میگیرد تا هو يت متمايزی كه میخواهند از خود در
اجتماع نشان دهند ،حاصل شود؛ بدينسان جستوجو برای داشتن چهره و
ظاهری زيبا و اندام كامل ،بیش از آنکه با طرد هو يت آنان مرتبط باشد ،با پذيرش
همراه است .درواقع همانگونه كه در جامعه شاهد هستیم ،وقتی خواستههای
فرد با هنجارها ،آداب و رسوم و عرف اجتماعی در تضاد باشد ،نیل به آن
خواستهها بسیار هزينهبر خواهد بود؛ بنابراين بايد با هنجارها ،همشکل شود.

همشکلی ،فرآيندی محدودكننده است كه فرد را در جامعه با افراد ديگری كه با

مجموعه شرايط اجتماعی مواجهاند ،همانند میسازد .همانندی كه رواج
بیشتری يافت ،اقلیت كمكم به اقلیتی همشکل بدل میشود و درصدد همنوايی
با يکديگر برمیآيند تا به اعتقاد خود ،ديگر از قافلۀ مد عقب نمانند و ناهنجاری
را به هنجاری بین خود بدل كنند .در سطح شرايط اجتماعی ،انگیزههای
غیرشخصی ،شامل عوامل متعددی است .برخی از زنان ،جراحی زيبايی را
بهمنزلۀ نمادی برای باالتر نشا دادن موقعیت اجتماعی خود میدانند و هدف از
انجام اين عمل را ،باالبردن پرستیژ اجتماعی بیان میكنند .چنین افرادی معتقدند
كه جامعۀ امروزی ،زيبايی طبیعی زنان را نمیپذيرد .جامعه در قلمرو زيبايی ،به
بیشتر زنان پشت كرده و آنان برای رفع عیبهای جسمی و طبیعی خود ،بايد به
ابزار كمکی مصنوعی متوسل شوند .از طرفی نیز «در سطح كالن ،بیشتر
مصاحبهشوندگان با بیان نارضايتی از ظاهر و بدن خود قبل از انجام عمل،

3
زيبايی را راهی برای رسیدن به تصو ير ايدهآلی كه در ذهن داشتند میدانند».
 .4سیدمهدی اعتمادیفرد و ملیحه امـانی «مطالعـۀ جامعـهشـناختی انگیـزۀ زنـان از گـرايش بـه
جراحیهای زيبايی» ،فصلنامه پژوهشنامه زنان ،سال چهارم ،ش  ،1ص .52
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كالم آخر

حضــور خودنمايانــۀ زن در عرصــۀ عمــومی ،فريــاد بــیصــدايی ب ـرای تــرويج
بیبندوباری در جامعه است .درحقیقت ،زن با حضور فاسد و شهوتانگیز خود

بین مردم ،حساسیت به ارزشهای اسالمی ،مانند عفت و شرم را از بین میبـرد.
او دربارۀ بیبندوباری به نوعی فرهنگسازی میپردازد و به ديگران میگويد شـما
نیز اينگونه آرايش كنید و لباس بپوشـید .مقولـۀ آرايـش زنـان و جلـوهگری آنـان،
بسیار حائز اهمیت است و توجه نکردن به اين موضوع ،چه بسا عواقب دشـواری
برای خانوادهها و همچنین اعضای جامعه در پی خواهد داشـت .بـه ايـن دلیـل،
گوشزد كردن عوارض منفی استفادۀ نادرست و افراطی از لوازم آرايش ،از وظايف
یشـود حـريم آرايـش را
والدين در برخورد با فرزندان است .به والدين توصـیه مـ 
ّ
برای دختران خود مشخص كنند؛ برای مثال ،والدين میداننـد بـهطـور طبیعـی،
فرزند نوجوانشان عالقه به زيباتر شدن دارد؛ از اين رو ،نبايد اين عالقـه را از آنهـا
دريغ كنند؛ بلکه بايد اجـازه دهنـد در شـرايط و موقع ّیـتهـای مناسـب ،ماننـد
میهمانیهای زنانه و خانوادگی ،محیط منزل و ...به اين نیاز خود در حـد طبیعـی
ّ
پاسخ دهند؛ ّاما برای وی مشخص سازند كه اين رفتار در هر موقع ّیـت و مکـانی
نبايد باشد .مصرف مادۀ آرايشی مثـل الک نـاخن در يـک دختربچـه ،انگیـزهای
میشود برای مصرف ُرژلب ،رژگونه ،آرايش چشم ،ابرو و مژه و كمكـم مصـرف
مواد آرايشی ساده ،به مصـرف مـواد آرايشـی مـارکدار بـدل مـیشـود .ايـن دور
تسلسل ،همچنان ادامه خواهد داشت و سنگینی و پـیآمـدهای عـوارض آن ،بـر
ابعاد مختلف زندگی شخص و خانواده و همچنین جامعه اثر منفی میگذارد .بـه
هر حال ،تا زمانی كه الگوی زن برتر در جامعۀ ايـران ،مـدلهـا و خواننـدههـای
اروپايی باشد ،وضعیت به همین منوال خواهد بود و الزم اسـت بـرای حـل ايـن
مشــکل اجتمــاعی ،اســتفاده از لــوازم آرايــش را از ابتــدا در خــانواده و والــدين
فرهنگسازی آغاز كرد.

زینب

 ،پیامآور عاشورا
حجت االسالم والمسلمین حسن عاشوری لنگرودی

*

مقدمه

ّ
سر نی در نینوا میمانـد اگـر زينـب نبـود
كربال در كـربال مـیمانـد اگـر زينـب نبـود
در عبور از بسـتر تـاريخ ،سـیل انقـالب
پشت كوه فتنهها مـیمانـد اگـر زينـب نبـود
حضرت زينب

در سال  12هجری به همراه برادرش امام حسین

قدم

در سفر كربال میگذارد و در فاجعه غمبار آن ،به خون غلتیدن دهها تن از بهترين
عزيزان خود را به نظاره مینشیند و بعد از حادثه عاشورا گرفتار اسارت دشمن
میشود و با صبر و استقامتی بینظیر ،پیام جاودانه حضرت اباعبدالله
الحسین

را به جهانیان میرساند؛ تا جايی كه به آن حضرت پیامآور عاشورا

لقب دادهاند .در اين گفتار ،به صورت اختصار ،در مورد پیامرسانی حضرت
زينب

در نهضت عاشورا مباحثی را بیان میداريم.

* عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر حوزه علمیه قم.
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زينب

در جريان نهضت كربال

زينب

با اينکه همسر داشت ،همراهی برادرش حسین

را بر ماندن در كنار

شوهرش ترجیح داد و شوهرش هم به اين سفر رضايت داد؛ 3چراكه در نهضت
عاشورا همانگونه كه امام حسین
زينب

مسئولیت بزرگ الهی را بر عهده داشت،

نیز چنین بود و او میبايست به همراه امام حسین

امام حسین
خود كرده بود.

2

در كربال بود و امام سجاد

باشد .او جانشین

نیز او را در دوره اسارت ،جانشین

در توضیح اين سخن ،بیان میداريم :قیام امام حسین
«عرصه خون» و «تجلی پیام».
بخش ّاول ،بخش خون بود و با رهبری امام حسین

دو بخش دارد؛

تا عصر عاشورا امتداد

داشت و با شهادت و ايثار شهیدان كربال ،اين بخش به پايان رسید.
بخش دوم ،پیامرسانی و پاسداشت از خون گلگونكفنان دشت نینواست كه
با پرچمداری امام زينالعابدين

و حضرت زينب كبری

از عصر عاشورا

آغاز میشود .قیام امام حسین  ،آغاز مبارزهای است كه ادامه و هدايت آن،
مرهون فداكاریهای حضرت زينب
عاشورا ،با خون حسین بن علی

است.
پديد آمد و زينب كبری

با رفتارهای

خردمندانهاش در دوره اسارت ،آن را پرورش داد و بارور نمود .وظیفه مهم او،
پس از عصر عاشورا ،پاسداری از نهضت خونین امام حسین
ِ

حسینی « َهيهاتّ ِمّناّالذلّة» برای جهانیان است.
 .4سید محسن امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،2ص .522
 .0مامقانی ،تنقیح المقال ،ج  ،2ص .23

و رساندن پیام

زينب

پيامآور عاشورا
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اگرچه رهبری واقعی بازماندگان قافله كربال و پاسداری از نهضت خونین
عزيزان بهخونغلتیده كربال برعهده امام سجاد
مصالحی ،به صورت آشکار حضرت زينب

میباشد ،اما به جهت

مسئولیت پاسداری و پیامرسانی

نهضت كربال را در دست میگیرد و پیام انقالب و شهادت سرخ حضرت سید
الشهداء

و يارانش را با سخنان آتشین به اطالع افکار عمومی میرساند و طبل

رسوايی حکومت پلید يزيد را به صدا در میآورد.
در اين بخش ،حضرت زينب

3

راه سخت و دشواری را در پیش دارد .او

بايد در بین جمعیتی سخن بگويد كه گويی گوششان ناشنوا و چشمانشان
نابیناست و در حماقت و نادانی كامل به سر میبرند.
او بايد از اين پس ،آگاهانه بینديشد و تصمیم بگیرد و از هر موقعیتی بهخوبی
استفاده كند و با زبان حال و قال ،آنان را از غفلت بیدار كند و آگاهی بدهد تا
احساس مسئولیت كنند و آنگاه خواهناخواه شورش و انقالب پديد آيد.
شيوههای پيامرسانى حضرت زينب

حضرت زينب

در اين مسئولیت سنگین پیامرسانی ،از شیوههای گوناگون

بهره جست؛ از جمله:
 .1استغاثه و گريه

پس از اينکه امام حسین
زينب

و اصحاب باوفايش به شهادت رسیدند ،حضرت

در موقعیتهای گوناگون میكوشید تا با استغاثه ،نوحهخوانی و

سوگواری ،احساسات مردم را برانگیزد .زينب كبری
 .4مرتضی مطهری ،حماسه حسینی ،ج  ،5ص .10
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

جانکاه ،برای حسین
استغاثه به پیامبر

میگريست و با صدای اندوهبار و قلبی ُپر درد ،با

میگفت:

اء ّ َه َذا ّال ُح َسي ُ ّن ّ ُم َر َ ّملّ ّب ِ
« َيا ّ ُم َح َم َداهّ ّ َص َلى ّ َع َلي َ ّك ّ َم َالئ َك ُّة ّ َ
اءّ
الد َم ِ ّ
الس َم ِّ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ َُ
َ
َ
ََ
اء ّ َ ّو ّ َبّنات ّك ّ َس َب َايا ّ ِإلى ّالل ِّه ّال ُمشتكى ّ َ ّو ّ ِإلى ّ ُم َح َم ٍّدّ
ُمقط ُ ّع ّاألعض ِّ
َ
َ
ال ُمص َط َفى ّ َ ّو ّإ َلى ّ َعليٍ ّال ُمر َت َضى ّ َ ّو ّإ َلى ّ َفاط َم َّة ّ َ
الزه َر ِّاء ّ َ ّو ّ ِإلى ّ َحم َز ّةّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ ِ ّ ََ َ ُ َ ََ َ َ
َ َ َ ُ
ََ َ
َ
ُ
يلّ
سي ِّد ّالشهد ِّاء ّيا ّمحمداهّ ّهذا ّحسينّ ّ ِّبالعر ِّاء ّتس ِفي ّعلي ِّه ّالصبا ّق ِت ّ
َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َُ ُ َ
ول ّالل ِّه ّ َياّ
ات ّجدي ّرس ّ
أوال ِّد ّالبغايا ّوا ّحزناهّ ّوا ّکرباهّ ّاليو ّم ّم ّ
َ
َ ُ ُ
َ َ
ُ
َ
قّ َ
الس َب َايا ّ َ ّو ّ ِفيّ
ون ّ َسو ّ
اب ّ ُم َح َم َداهّ ّ َه ُؤال ِّء ّذ ِر َي ّة ّال ُمصطفى ّ ُي َساق َ ّ
أص َح َ ّ
َ
َ َُ
ُ ُ َ ََ َ
يحّ َ
الص َباّ
ِر َو َاي ٍّةّ َياّ ُم َح َم َّداهّّ َبّنات ّكّ َس َب َاياّ َ ّوّذ ِر َيت ّكّ َمقتلةّّتس ِفيّ َعلي ِهمّّ ِر ُ ّ
الرأ ّ َ َ َ َ ُ ُ
وبّالع َم َام ّة ّ َ ّو ّ ِ
َ ّوّ َه َذاّ ُح َسينّّ َمج ُز ُّ َ
الر َد ِّاء؛ 3اى
سّ ِم ّنّالقفاّمسل ّ ِ ِ
وز ّ ِ
محمد! اى فرستاده خدا! درود فرشتگان آسمان بر تو باد ،اين

حسين توست كه در خون غوطهور است ،اعضايش پارهپاره شده
و دخترانت به عنوان اسير ،حركت داده مىشوند .شكايتم را به
سوى خدا و محمد مصطفى و على مرتضى و فاطمه زهرا و
حمزه سيد شهيدان مىبرم .فرياد اى محمد! اين حسين است
كه به روى خاك افتاده و باد شمال خاك بيابان را بر بدنش
مىپاشد .به دست ناپاكزادگان كشته شده است .آه! چه اندوه
جانكاه و چه مصيبت جانسوزى است .امروز ،مرگ جدم رسول
را احساس مىكنم .اى ياران محمد! اينها ذريه و
خدا
فرزندان پيامبر برگزيده خدا هستند كه به اسارت برده مىشوند».

زينب

آنگاه اصحاب پیامبر

را مخاطب قرار داد و گفت:

َ
ُ
اصحابّمحمداهُّ!ّ
َّ
رسولاللهّ،ياّ
ُّ
ماتّجديّّ
«ياّ ُحزناهّ!ّياّکرباهّ!ّا َليومَّّ َّ

 .4سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .522
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ُ
المصطفي ّ ُيساقونَّ ّ َسوقَّ ّ َ
السبايا؛ 3امروز جدم رسول
ّ
هؤالء ّذريّةّ
ِّ

خدا از دنيا رفته .اى اصحاب پيامبر! اينان ذريه رسول خدا
هستند كه آنان را همانند اسيران مىبرند».

سپس ،با چشمی خونفشان به جسد سرور شهیدان رو كرد وگفت:

َ
َ
َ
ُ
في ّ َيو ِ ّم ّ ِاالثّنينّ ّنهباِ ّ ،بابيّ ّ َمنّ ّ ِفسطاط ُّهّ
« ِبابيّ ّ َمنّ ّاضحيَّ ّ ،عسك ُر ُّه ّ ّ
ُ َُ َ َ َ ُ َ
ُ َ ُ ُ
َ
ريحّف ُيداويِّ ّ.بابيّّ َمنّّ
بّفيرتجيّّ ّوّالّج ّ
غائ ّ
مقط ّعّالعريِّ ّ.بابيّّمنّّالّ ِ
َ
َ
َُ
قضيّ .ب َابيّ ّ َ
َ ُ
العطشانّ ّحتيّ ّماّ
نفسيّ ّل ّه ّال ِفداءِ ّ .بابيّ ّالمهمومّ ّحتي ّ ّ ِ
ِ
َ
ُ
َُُ َ
َ َ
َ
لهّ
رسول ّ ِا ِّ
ّ
قط ُ ّر ّ ِبالدماءِ ّ .بابيّ ّ َمنّ ّ َج ّد ُّه ّ
مضيِّ ّ .بابيّ ّمنّ ّشيبت ّه ّت ِ
َ
َ
َ
ُ
ط ّ َنبي ّ ُ
المصطفيِ ّ .بابيّّ
ّ
الهديِّ ّ .بابيّ ّمحمد ّ
السماءِ ّ .بابيّ ّ َمنّ ّ ُه َ ّو ّ ِسب ّ
َ ُ
َ
َ
َ
فاطمة ّ َ
دةّ
هراء ّ َس ِي ِّ
الز ِّ
ّ
علي ّالمرتضيِّ ّ .بابيّ ّ
خديج ّة ّالكبريِ ّ .بابيّ ّ ّّ
َ َ
َ
ِ
مس ّ َ ّو ّ َصلي؛ 2به فداى آنكسكه
ساء ّ ِبابيّ ّ َمنّ ّ ُر َدتّ ّل ُّه ّالش ُ ّ
الّن ِّ
سپاهش روز دوشنبه غارت شد .به فداى آنكه ريسمان خيامش
را قطع كردند .به فداى آنكه نه غايب است تا اميد بازگشتنش
باشد و نه مجروح است كه اميد بهبوديش باشد .به فداى آنكه
جان من فداى او باد .به فداىآنكسكه با دلى اندوهناك و با لبى
تشنه او را شهيد كردند .به فداى آنكه از محاسنش خون
مىچكيد .به فداى آنكه جد او رسول خداست و او فرزند پيامبر
محمد مصطفى و خديجه كبرى و على مرتضى و فاطمه زهرا
سيده زنان است .به فداىآنكسكه خورشيد براى او بازگشت تا
نماز گزارد».
َ
َ
َ
َ
1
راوی گويد :استثاغه حضرت زينب « ،فأب َكتّ ّ َ ّو ّالل ِّه ّ ُک ّل ّ َع ُد ٍ ّو ّ َ ّو ّ َص ِديق؛

پس ،هر دشمن ودوستی را گرياند».
 .4همان ،ص .522
 .0همان ،ص  522ـ .522
 .9همان ،ص .521
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رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

محتشم كاشانی در اين باره چنین سروده است:
ناگــاه چشــم دختــر زهــرا در آن میــدان
بــــر پیکــــر شــــريف امــــام زمــــان فتــــاد
بــیاختیــار نعــره «هــذا حســین» از او
ســر زد چنــانكــه آتــش ازو در جهــان فتــاد

پس بـا زبـان ُپرگلـه آن بضعة الرسعل

رو در مدينـــه كـــرد كـــه يـــا أ ّيهـــا ّالرســـول

اين كشته فتاده به هامون حسـین توسـت
وين صید دست و پا زده در خون ،حسین توست
اين ماهی فتاده به دريای خون كه هسـت
زخم از ستاره بـر تـنش افـزون ،حسـین توسـت
اين خشکلـب فتـاده دور از لـب فـرات
كز خون او زمین شده جیحـون ،حسـین توسـت
اين قالبطپان كه چنین مانـده بـر زمـین
شــاه شــهید ناشــده مــدفون ،حســین توســت
فاطمه ،دختر امام حسین

میگويد« :جلوی خیمه ايستاده بودم و بر پیکر

قطعهقطعهشده پدر و يارانش و صحنه تاختن اسبها بر پیکرشان ،نگاه میكردم
و با خود میانديشیدم كه اينان بعد از پدر ،با ما چه خواهند كرد! ناگهان متوجه
شدم سواری به سوی زنان يورش میبرد و با ته نیزه آنان را میراند و آنها هم به
يکديگر پناه میبرند و چادرها و مقنعههای زنان گرفته شده و فرياد وا محمداه! وا
علیاه! وا جداه! وا ابتاه بلند است .قلبم فرو ريخت و با وحشت به جستوجوی
عمهام پرداختم.

زينب

پيامآور عاشورا
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در همین هنگام ،ديدم آن سوار به سوی من میآيد .با سرعت از آنجا
گريختم؛ ولی او به طرف من آمد و يک باره ضربه سنگین ته نیزه را بر كتف خود
احساس كردم و با صورت به زمین افتادم .او مقنعهام را كشید و گوشوارهام را از
گوشم كند و خون بر گونههايم جاری شد و بیهوش شدم .وقتی به هوش آمدم،
عمهام را در كنار خود ديدم كه گريه میكند و میگويد :بلند شو برويم ببینیم بر
سر برادر و خواهرانت چه آمده است!

َ

َ

َ
ُ
ست ُر ِبهاّ َرأسىّ َعنّا ُعي ِ ّن ّ َالّنظار؟؛ عمه جان! آيا
گفتم« :يا ّ َعمتاه! ّ َهل ّ ِمن ّ ِخرق ٍّة ّا

پارچهای هست كه با آن سرم را از چشمهای تماشاچیان بپوشانم؟» فرمود« :ياّ
ُ
ُ
ک؛ دخترم! عمهات نیز مثل توست ».و من نگاه كردم ديدم او هم
کّ ِّمثل ِ ّ
ِبّنتاهّ َ ّوّ َع َمت ِ ّ

به همین مصیبت گرفتار است و دستش از شدت ضربهها كبود شده است».

3

 .2مرثيه خوانى و سوگواری

در كوفه آنگاه كه به دستور عبید الله ابن زياد سرهای شهیدان را بر باالی نیزه
قرار دادند و حضرت زينب سر مقدس برادر را مشاهده كرد اين اشعار را سرود:
س ََ
َ َ َ
َ َ َ
س
ااهّم ِ ِ َغه َ س
َ
ااااَ سَِاغراااا َ ّمِغ س َرااااه
ااااَ َِفه
ااَ ََ ْ ِ َسا ِ
ااهَِلااالّمِ ْسااهِّمَا
ي ا
َ
َ
َ ََ ْ س َ َ
ااهَِااؤ َاد سِااا َ ّم ِ ِ َ ا َ
ااااهذ ََِلااااار سّمِم َؤااااا ْ ّم َِم سَ َّهراااااه
مااهِوّهَلسااَِي
ا
ا
َ
َ َ
َ
ِ
س
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اهم َ ِّم ْغ ا اِا َ ةِ ّلس َهااه ِ ِ اؤااااا ِ اااااه َ ِأّل س َهاااااهِخذ َِيااااار َره
ا
ا
یِ
ا
ف
اهِخ
يا َ ا
ا
َ
َ
َ
َ
َ
َيااهِخفاایِأّل س اا َ ِّم ْفااَ ساد َِيّلا َ ااه ِ ِ َمااهِ س
ااَِأاا ِأ َهاایِ َ َِلااه َ َِلاا اّلا َ ه
ا
ا
َ
َ
َ َ َ ََ َ ّ َ َ
َ
س
َ
س
َ
َ
س
س
س
يهِخ اِفیِ ّهِو ىِي اّلااهِ ا ىِّمََا اِ ِ ِ ماااالِّم اااااَ ا ِّمِي اجااااادِ ّهرااااه
سَْ َ
َ
سغ
َ
س
س
ااهِخ َ سو س
ااااااِ َ موااااه ََِاااا َّهره
ااّهِ اِره ْ اا ِ اب َِنااه َ ّم ِ ِ ِ اراااارَ َ اِي
ّلس
َ
َ
س
ِ
َ
س
َ
َ
س
َيااهِخفاایِض ْ
ااَ ِ ِ َ ََِاااااا َِااااااا ّم َ سِِّم َس ي َّهرااااااه
ااس سَ اِل ااا ِ َ ِأ ِ ر سِ
ا
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،21ص  12و .15
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ِ
ِ
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َ َ
َ
َ َ
ااااَ سِي َ
اااهِخ ََ َِّْم َاَاااا َ ِي َ
1
س
َ
س
َ
َ
ِ
ِ
اااه
م
اااااااَِ ِّمِياااااا ّمِِم ا ا ااااااه ِ
ارغ ار
ا
ا
ا
ا
ّ
«ای ماه شب ّاول ،اكنون كه به سر حد كمال رسید ،خسوف او را بهناگهانی
ِ

ِ

ربود و غروب او را ظاهر نمود.
ای پاره قلبم! من گمان نمیكردم كه اين مصیبت بزرگ ،مقدر و نوشته شده
باشد.
ای برادر من! با فاطمه كوچک تکلم كن؛ زيرا نزديک است كه قلبش آب
شود.
ای برادرم! آن قلب تو كه بر ما مهربان بود ،اكنون چه شده كه نسبت به ما
سخت گرديده است!
ای برادر! كاش علی بن حسین را می ديدی كه اسیر شده و به علت غم
يتیمی ،طاقت خودداری ندارد.
آنچه وی را به وسیله ضربه اذيت و آزار مینمايند ،در حالی تو را صدا میزند
كه ذلیل و اشگش ريزان است.
ای برادرم! علی بن حسین را در بر بگیر و به خود نزديک كن و قلب وی را كه
دچار ترس شده ،تسکین بده.
يتیم ،چقدر ذلیل است؛ در آن موقعی كه پدر خود را صدا میزند؛ ولی
جواب نمیشنود!»
آنچه از اين گونه اقدامات آن حضرت به دست میآيد ،اين است كه او
میخواهد با اين نالههای جانسوز ،ولی آگاهانه و بیداركننده ،عواطف و
احساسات مردم را تحريک نمايد و آنان خودبهخود علیه استبداد و يزيديان ،قیام
و شورش كنند.
 .4همان ،ص .551

زينب

پيامآور عاشورا
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مدتی كه حضرت در شام اقامت داشت ،در محلهای به نام «دار
الحجارة» مراسم عزاداری برپا كرد و آنچنان نوحهسرايی و گريهوزاری میكردند
كه مردمی كه در آنجا شركت داشتند ،تصمیم گرفتند به خانه يزيد هجوم برند و
او را به قتل برسانند.
 .3دعا

يکی ديگر از شیوههای تبلیغی حضرت زينب دعاست .او برای اينکه
دشمن را مأيوس كند ،در روز يازدهم وقتی كه در كنار جسد برادر آمد ،توقف
كرد و با خلوصی خاص ،متوجه خدا گرديد و عرض كرد:
َ َ ُ
َ ََ
ان؛3خداوندا! اين قربانی را از ما بپذير ».در نقل ديگر
«الل ُه َّمّتق َّبلّّ ِمّناّ َهذاّالقر َب ِ ّ
َُ َ َََ َ َ َ َ َ ُ
ان؛ 2خداوندا! اين قربانی كوچک را از
ليلّالقر َب ِ ّ
آمده است« :الله ّمّتقبلّّ ِمّناّهذاّالق ّ
ما بپذير».
َ َ
ََُ ُ َ َِ َ َ
او در مجلس يزيد اينگونه دعا میكندّ...« :الله ّمّخذّّ ِبح ّقّناّ ّوّانت ِقمّّ ِمنّّظ ِال ِمّناّ
ُ َ َ َ َ
َ َ
َ ََ َ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ََ 1
ضّ ِذمارناّ ّوّقت ّلّحماتّناّ ّوّهت ّكّعّناّسدولّنا؛
َ ّوّاحللّّغض َب ّكّ َعلىّ َمنّّ َسف ّكّ ِد َم َاءناّ َ ّوّنف ّ
بارخدايا! حقوق پايمالشده ما را از تجاوزكاران باز گیر! و از كسانی كه در ّ
حق ما
شقاوت و بیداد روا داشتند ،داد ما را بستان و انتقام ما را بگیر و آتش خشم خود را
بر كسانی كه خونهای مردان آزادیخواه و ظلمناپذير ما را ريختند و ياران و
دفاعگران از حقوق و آزادی ما را به خاک و خون كشیدند ،فرود آور!»
 .4سخنرانى

حضرت زينب

در هر موقعیت مناسبی ،با سخنرانی آتشین ،رسالت خود را به

 .4حسین شاكری ،العقیلة والفواطم ،ص .15
 .0همان ،ص .10
 .9احمد بن علی طبرسی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،0ص .223
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بهترين وجه به انجام میرساند .در ذيل ،به گوشهای از سخنرانیهای اثربخش
آن بانوی بزرگوار اشاره میكنیم:
در جمع كوفیان

سپاهیان عبیدالله بعد از شهادت حسین

و يارانش ،بانوان اهل بیت

را

وارد شهر كوفه كردند .هنگامی كه كاروان اسیران به كوفه رسید ،زنان ،مردان و
ُ
كودكان كوفه همه به معابر آمده تا اسرا را تماشا كنند؛ برخی ناراحت و برخی
ّ
بهتزده و گروهی نیز از شدت تأثر ،اشک میريختند.
زينب

مصمم بود تا دلهای كوفیان را منقلب كند .او شايد از روز تاسوعا

خواب به چشمانش نرفته بود .سرهای مقدس را پیشتر برده بودند .وضعیت
بسیار عجیب و ناگوار بود .ابتدای دروازه كوفه ،دختر علی و فاطمه ،با شجاعتی
بینظیر و علیوار بر مسند خطابه ايستاد .راويان نقل كردهاند :زينب اشاره كرد كه
ساكت شويد .ناگهان نفسها در سینهها حبس شد و صدای زنگ شتران از صدا

افتاد 3.فرمود:

َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ ُ َ َ ُ
خيارّ،اماّأ َماّ َبع ُ ّدّ
يبينّاال
لوةّ َعلىّابىّ ُم َح َم ٍّدّ َ ّوّآلهّالط ّ
الص ّ
مدّللهّو
«الح ّ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ت ّال َعب َر ّةّ َ ّوّ ّالّ
الّ َرقأ ِ ّ
ياّأه ّلّالكوف ِّةّياّأه ّلّالخت ِ ّل ّ ّو ّالغد ِّر ّ ّو ّالخذ ِ ّلّأ ّالّف ّ
َ
َ َ
َُ ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
َ ُ َ
الزف َر ّة ّ ِإن َما ّ َمثلكمّ ّک َمث ِ ّل ّال ِّتي ّنقضتّ ّغزلها ّ ِمنّ ّ َبع ِّد ّق َو ٍّةّ
تّ
َه َدأ ِ ّ
َ
أنكاثا...؛ 2ستايش از آن خداست و درود بر پدرم محمد و خاندان

پاک و نيكوكارش .اى مردم كوفه! مردمان حيلهگر و خيانتكار!
گريه مىكنيد؟ اشک چشمانتان خشک نشود و نالههايتان آرام
 .4سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص 521؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األناوار ،ج
 ،21ص 521؛ خوارزمی ،مقتل الحسین ،ج  ،0ص .22
 .0احمد بن علی طبرسی ،اإلحتجاج علای أهال اللجااج ،ج  ،0ص 222؛ سـید بـن طـاووس،
اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .521

زينب
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نگيرد! كار شما مانند آن زنى است كه رشتههاى بافتهشده خود را
پنبه مىكند .به خدا سوگند! بايد گريه كنيد ،دامان خود را به
ننگى آلودهايد كه پليدى آن را تا ابد نتوانيد شست .چگونه
مىتوانيد ننگ حاصل از كشتن فرزند رسول خدا  ،خاتم
پيامبران ،معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت را از دامان
خود بزداييد؟ آيا مىدانيد چه جگرى از رسول خدا دريدهايد؟
چه زنان و دختران باعفت و باوقارى را از خاندان او به كوچهوبازار
كشاندهايد؟ چه خونى از آن حضرت بر زمين ريختهايد؟ و چه
حرمتى از او شكستهايد؟»
چند نکته ظريف در اين سخنرانی

 .4حضرت زينب در ابتدای خطبه ،از پیامبر تعبیر به «پدر» میكند
و با انتخاب اين كلمه ،میخواهد خود و قافله اسیران را معرفی كند و
نسبتخويش را با پیامبر روشن سازد تا همگان دريابند اهل اين قافله ،از كدام
دودمان و قبیلهاند و از اين راه ،افکار و احساسات مردم را در اختیار بگیرد و مردم
آنان را با ديده اسیر ننگرند.
 .0سپس به بزرگترين نقطهضعف كوفیان ،يعنی سستعنصری و
پیمانشکنی آنان اشاره میكند و با اين كلمات و جمالت ،میخواهد آنان را بر
اين خصلت آگاه سازد.
 .9در فرازی ديگر از خطبه ،با نگرشی دقیق و ظريف ،با صفاتی همچون:
«درمان دردها»« ،چراغ راه امت» و «پناهگاه جمع» ،به معرفی شخصیت امام
حسین

میپردازد تا جای شک و ترديدی برای آن قوم سستعهد باقی نماند.

 .1او آنان را كشنده حسین و خانواده پیامبر
بفهماند كه چه جنايات هولناكی مرتکب شدهاند.

معرفی میكرد؛ تا به آنان
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ً
سخنان او ،كامال صحنه را تغییر داد؛ تا آنجا كه صدای مردم كوفه به گريه
بلند شده بود .زنان ،موهای خود را افشان كرده بودند و خاک بر سر و روی خود
میريختند .او ،صحنه ديگری از قیامت را در برابر مردم قرار داد .در آن روز ،مردم
كوفه از شنیدن اين سخنان ،همچون ستمکاران در قیامت ،حیران و سرگردان شده
و دستهای خود را به دهان میگزيدند.
سخنرانی در مجلس عبیدالله بن زیاد (كوفه)

عبیدالله بن زياد ،در آستانه ورود اسرا ،مجلس جشنی برقرار كرد و دستور داد
سرهای شهیدان را آوردند .سپس ،بازماندگان شهیدان كربال از جمله اهل بیت
امام حسین را وارد كردند .شیخ مفید مینويسد:

ََ ََ َ َ ُ ُ
َ
َ َ
َ َ َُ
ََ ِ
َ
تّال ُح َسي ِ ّنّ ِفيّ ُجمل ِت ِهمّّ ُمتّنك َرةّّ َ ّوّ َعلي َهاّأرذ ّلّ ِث َي ِاب َهاّف َمضتّّ َحتىّ
بّأخ ُ ّ
«فدخلتّّزيّن ّ
َ
َ
َ
َجل َستّّ َن ِاح َيةّّ ِم َ ّنّالقص ِّرّ َ ّوّ َحفتّّ ِب َهاّ ِإ َم ُاؤ َها؛ 3هنگامیكه زينب به مجلس پسر زياد

وارد میشد ،پستترين لباس را به تن داشت و صورتش را با آستین پوشانده بود.
او میان زنان ،خود را مخفی میكرد و صورتش را با آستین میپوشاند .او در
گوشهای نشست و زنان و دختران نیز در اطرافش حلقه زده بودند».
توجه ابن زياد به او جلب شد و پرسید« :اين زن كیست؟ پاسخی نشنید .بار
َ
بّ
دوم هم پرسید و پاسخی نشنید .بار سوم ،يکی از دختران پاسخ دادَ « :ه ِذ ِّهّ َزيّن ُ ّ
َ
َ
ُ َ
َ َ َ َ ُ َ ََ ُ
ول ّالل ِهّ ».ابن زياد گفت« :ال َحم ُ ّد ّ ِلل ِّه ّال ِذي ّفض َحكمّ ّ َ ّو ّقتلكمّ ّ َ ّوّ
ت ّ َر ُس ِ ّ
اط َم ّة ّ ِبّن ِ ّ
ِبّن ّ
ت ّف ِ
ُ
َ
َ َ
ب ّأح ُدوث َت ُكمّ؛ شکر خدايی را كه شما را رسوا كرد و كشت و افسانه شما را
أکذ َ ّ
دروغ نمود!»
زينب

در پاسخ فرمود:

َ َ َ َ َ
«ال َحم ُّدّ ِلل ِّهّال ِذيّأک َر َمّناّ ِبّن ِب ِي ِّهّ ُم َح َم ٍّد
 .4شیخ مفید ،االرشاد ،ج  ،0ص .551

َ
َ
ّ َ ّوّ َط َه َر َناّم َ ّنّ ِ
سّتط ِهيراّّ َ ّوّ ِإن َماّ ّ
الرج ِ ّ
ِ

َ

َ

َ

زينب

َ
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َ
ب ّالف ِاج ُ ّر ّ َ ّو ّ ُه َ ّو ّغي ُر َنا ّ َ ّو ّال َحم ُّد ّ ِلل ِّه؛ ستايش برای خدايی
اس ُ ّق ّ َ ّو ّ َيك ِذ ُ ّ
َيفت ِض ُ ّ
ح ّالف ِ

است كه ما را به وجود پیامبرش گرامی داشت و ما را از پلیدی پاک ساخت.
فاسق رسوا میشود و فاجر دروغ میگويد و او غیر از ماست و ستايش،
مخصوص خداست».
ابن زياد پرسید« :رفتار خدا با برادر و خاندان خود را چگونه ديدی؟»
حضرت زينب

پاسخ داد:

ََ َ َُ ََ ُ َ َ َََ ُ َ َ َ
َ ََ
َ
اج ِع ِهمّ ّ َ ّو ّ َس َيج َم ُ ّع ّالل ُّه ّ َبيّن ّك ّ َ ّو ّ َبيّن ُهمّّ
«کت ّ
ب ّالل ّه ّعلي ِه ّم ّالقت ّل ّف ّبرزوا ّ ِإلى ّمض ِ
ََُ ّ َ َ
َ َ
ون ّ ِعّن َده؛ 3اينان مردمی بودند كه خداوند كشتهشدن را
ون ّ ِإلي ِّه ّ َ ّو ّتخت ِص ُم َ ّ
فتحاج ّ

برای آنان مقرر نموده بود و آنان نیز به آرامگاه خود شتافتند؛ ولی [بدان كه]
بهزودی خدا میان تو و ايشان جمع میكند و تو را بازخواست میكند .پس،
نگران باش كه در آن روز ،پیروزی از آن كیست!»
زينب در داراإلماره ابن زياد چنان نیرومندانه و َپرخاشگرانه سخن گفت و

عبیدالله را حقیر و كوچک شمرد كه توان سخنگفتن را از پسر زياد گرفت.
سخنرانی در مجلس یزید (شام)

يزيد به عبیدالله بن زياد نامه نوشت كه سر مبارک سید الشهداء و كسانی را
كه با او كشته شدهاند و نیز آنچه از آنها غارت شده و اهل و عیال او را نزد او
بفرستد .پس ،عبیدالله دستور داد كه امام سجاد را با زنجیر ببندند .سربازان
نیز دستهای او را به گردنش زنجیر كردند و سپس ،او و ديگر اسرا را در پشت
سرهای شهدا روانه كردند .امام سجاد فرمود« :مرا بر شتری عريان و بیجهاز
سوار كردند .سر مقدس پدرم را نیز بر نیزهای زده بودند .زنان كاروان را پشت سر
 .4همان؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،21ص 551؛ سـید بـن طـاووس ،اللهاوف علای قتلای
الطفوف ،ص .512
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من ،سوار قاطرها كردند و سربازانی نیزهبهدست ،ما را احاطه كردند .هرگاه يکی
از ما میگريست ،آنها با نیزه به سر او میكوبیدند .اينگونه ،وارد دمشق
3
شديم».
بدين ترتیب ،كاروان اسرا را پس از گذراندن از مسیری طوالنی به همراه
سرهای نورانی و پاک ،به طرف دمشق آوردند .چون نزديک دروازه دمشق
رسیدند ،حضرت زينب  ،شمر را صدا زد و فرمود« :ما را از دروازهای وارد
دمشق كنید كه مردم كمتر اجتماع كرده باشند و سرها را از محملها دورتر ببريد
تا مردم به ما نگاه نکنند .شمر از روی خباثتش ،فرمان داد سرها را باالی نیزهها
زدند و در میان محملها قرار دادند .آنگاه آنان را از میان تماشاچیان عبور دادند و
از دروازه اصلی دمشق گذراندند و در كنار پلههای مسجد جامع شهر نگه
داشتند.

2

سید بن طاووس مینويسد:
زنان و بازماندگان اهل بيت را درحالىكه به ريسمانها بسته
شده بودند ،به مجلس يزيد وارد نمودند .چون با آن حال در
مقابل يزيد ايستادند ،على بن حسين فرمود« :يزيد! چه
گمان مىبرى به رسول خدا اگر ما را با اين حال ببيند؟» يزيد
دستور داد ريسمانها را بريدند .در مجلس يزيد ،سر حسين
را مقابل او نهادند و زنها را پشت سر او جاى دادند .هنگامى كه
چشم زينب به سر خونين برادرش حسين افتاد ،با صداى
محزونى كه دلها را به وحشت مىانداخت ،فرياد زد:
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،21ص .501
 .0سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص 022؛ شیخ عباس قمی ،نفس المهموم ،ص
.023

زينب
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َ
َ
يّناه! ّيا ّ َح َ ّ َ ُ
«يا ّ ُح َس ُ
ول ّالله! ّياب َ ّن ّ َم َّ َ
فاط َم ّةّ
بيب ّرس ِ ّ ِ
كة ّ ّو ّ ِمّنىّ ،ياب ّن ّ ِ
َ
َ َ َ ِ
َ
ت ّال ُمصطفى؛ 3اى حسين ،اى
ساءّ ،ياب َ ّن ّ ِبّن ِ ّ
الزه ِ ّ
راء ّسيد ّة ّالّن ِ
محبوب رسول خدا ،اى پسر مكه و منا ،اى پسر فاطمه زهرا،

بانوى همه زنان جهان و اى پسر دختر مصطفى!»
راوى گويد :به خدا سوگند كه با اين نداى زينب
كه در مجلس بودند ،گريستند.

يزيد از سر كبر و غرور ،دشمنی ديرينه خود به خاندان پیامبر

 ،تمام كسانى

 ،اسالم و

قرآن را آشکار كرد و اين اشعار را كه سند زنده ديگری بر كفر او نسبت به مبانی
اسالم است ،با صدای بلند خواند:
َ َ
َ
ااال ِ
او َ اااَ ََِل اهَااا س اِره سسّلااا ا ِا ِ
ِ

َ
ِ َف َ اااا ا ِ َ ااااه َ ِ َ ِّمِ َ ياااایِ َناااا َ َ ِ
ِ

ترجمه« :بنیهاشم به جهت حکومت بازی نمودند؛ نه خبری هست و نه

وحیی نازل شده».
َ
َ
َ
س
َ اا َ
س
ااَ َِخَااااهفیِر َ
ااه ّم ِ ِ َ ااا ا اِّم ْااا َ ْ اِماااَِ َ أااالِّمّم ََااا ِ ِ
ا
َِ
اا
ا
ا
ا
ا
ترجمه« :كاش بزرگان من كه در جنگ بدر ،كشته شده بودند ،امروز می
ِ

ِ

ديدند كه ما بزرگان بنیهاشم را كشتیم و آن را به حساب جنگ بدر گذاشتیم».
در اين هنگام ،زينب

چون شیری خشمگین از جا برخاست و بعد از

ََ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ض ّ َوآ َ ّ َ
ماءّ،
طار ّاالر ِ ّ
ت ّعليّنا ّأق ّ
ث ّأخذ ّ
يد ّحي ّ
ت ّيا ّي ِز ّ
حمد خدا فرمود« :أظّنّن ّ
فاق ّالس ِ
َ
َ
ََ
ُ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
ُ ُ َ ُ ُ
ن ّ ِذل ّكّ
الله ّ َهواناَ ّ ،و ِب ّك ّ َعلي ِّه ّکرامةّ ّوأ ّ
ن ّ ِبّنا ّ َعلى ّ ِّ
اق ّاألسارى ّأ َ ّ
تس ّ
ساق ّکما ّ
فأص َبحّنا ّن ّ
َ َ
َ ََ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ
َ
تّ
ين ّ َرأي َ ّ
الن ّ َمس ُروراّ ّ ِح ّ
ت ّ ِفي ّ ِعط ِف ّك ّ َجذ َ ّ
ت ّ ِبأن ِفكَ ّ ،ونظر َ ّ
ك ّ ِعّندهّ ،فشمخ ّ
ِل ِعظ ِ ّم ّخط ِر ّ
َ
ُ َ
ّ َ َ ُ َ َ َ ُُ َ َ َ
ََ ُ
َ
يتّ
ينّ َصفاّل ّكّ ُملكّناّ َو ُسلطانّناّ،ف َمهالّّ َمهالّ،أن ِس َ ّ
ورّ ُمت ِسقةّّ َو ِح َ ّ
الدنياّل ّكّمسّتو ِثقةّّواالم ّ
 .4سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص 055؛ احمد بـن علـی طبرسـی ،االحتجااج
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َ
َ َ َ ُ
َ َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ
ينّکف ُرواّأن َماّنم ِلىّل ُهمّّخيرّّالنف ِس ِهمّّ ِإن َماّنم ِليّل ُهمّّ
اللهّعزوجلّ ّ:وّ ّالّيحسب ّنّال ِذ ّ
قو ّلّ ِّ
َ
َ
ِل َيز َد ُادواِّّإثماّّ َ ّوّل ُهمّّ َعذابّّ ُم ِهينّ؛ 3ای يزيد! آيا اكنون كه زمین و آسمان را بر ما تنگ

كردی و ما را همانند اسیران به هر سو كشاندی ،میپنداری ما نزد خدا خوار

شديم و تو نزد او عزيز و گرامی؟ و تصور كردی اين نشانه قدر و منزلت تو نزد
خداست؟ ازاينرو ،باد غرور به بینی انداختی و به خود بالیدی و از اينکه ديدی
دنیا در كمند تو در آمده و امور تو سامان يافته و ُملک و خالفت ما در اختیار تو
قرار گرفته ،شادمان شدی؟ كمی آهستهتر! آيا سخن خداوند را فراموش كردی كه
فرمود« :آنها كه كافر شدند [و راه طغیان پیش گرفتند] ،تصور نکنند اگر به آنان
مهلت می دهیم ،به سودشان است .ما به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود
بیفزايند و برای آنها عذاب خواركنندهای است».

َ
َُ
ََ
َ َ َ َ َ ّ
الط َلقاء! ّ َتخد ُير َ ّ َ
اللهّ
ول ّ ِّ
ّنات ّ َر ُس ِ ّ
ك ّ َ ّو ّ ِإمائكّ َ ّ ،و ّ َسوق ّك ّ َب ِ ّ
رائ َر ّ
«أ ِم ّن ّالعد ِ ّل ّياب ّن ّ
ِ
ك ّح ِ
ِ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
َ َ
ت ّ ُو ُج َ
ت ّ ُس ُت َ
وه ُه َنّ ،تح ُدو ّ ِب ِه َ ّنّ
ور ُه َنّ َ ّ ،و ّأب َدي َ ّ
الله ّ َعلي ِّه ّ َو ِآل ِّه ّ َ ّو ّ َسلم ّ َسباياّ ،قدّ ّ َهتك َ ّ
َصلى ّ ّ
َ َ
َ
َ
حّ ُو ُج َ
اال ُّ َ
َ َ
َ َ َ ُُ َ َ ُ َ
يبّ
وه ُه َ ّنّالق ِر ُ ّ
ّناق ِلّ َ ّ،وّ َيت َصف ُ ّ
ّناه ِ ّلّ ّوّالم ِ
عداءّ ِمنّّبلدّ ِالىّبلدّ،يستش ِرفه ّنّأه ّلّالم ِ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ
يفَ ّ ،لي َ ّ َ َ ُ َ
ُ
َ
َ َ
مات ِه َ ّن ّ َح ِميٌّ َ ّ ،وّ
الش ِر
ّو ّالب ِعيدّ ّ ،و ّالد ِنيّ ّ ّو ّ ّ
س ّمعه ّن ّ ِمنّ ّ ِر ِ
جال ِه ّن ّو ِليّّ ّ ،و ّال ّ ِمنّ ّح ِ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
َّ
ُ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
داء؛ ای
ماء ّالشه ِ ّ
ت ّلح ُم ّه ّ ِمنّ ّ ِد ِّ
ياءّ َ ّ ،و ّن َب ّ
وه ّأک ّ
ظ ّف ُّ
ف ّ ُيرتجى ّ ُمراق َب ّة ّ َمنّ ّلف ّ
کي ّ
باد ّاالز ِک ِ

پسر كافر آزادشده! آيا اين از عدالت است كه تو زنان و كنیزان خود را پشت
پردهها بنشانی؛ ولی دختران رسول خدا

را اسیر كرده و به اين سو و آن سو

بکشانی و درحالیكه پرده حرمت آنان را دريده و چهرههای آنان را در معرض
ديد مردم قرار دادهای ،آنها را توسط دشمنان در شهرهای مختلف بگردانی تا
مردم هر كوی و برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد دور و نزديک و پست و
شريف ،به چهرههايشان چشم بدوزند؛ با آنکه همراه آنان مردان و حامیانشان
 .4آل عمران :آيه .521
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نبودند؛ [ولی چه سود از اين سخنان؛ زيرا] چگونه میتوان به حمايت و مراقبت
آن كس امید داشت كه [مادرش] جگر پاكان را به دهان گرفته و گوشتش از خون
شهیدان رويیده!»

َََ
« َألل ُه َّم ّ ُخذّ ّب َح ِقّناّ َ ّ ،و ّان َتقمّ ّمنّ ّظالمّناّ َ ّ ،و ّ َأحللّ ّ َغ َض َب َ ّك ّب َمنّ ّ َس َف َ ّك ّد َ
ماءناّ َ ّ ،و ّقت ّلّ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الله ّ ِبماّ
ول ّ ِّ
ن ّعلى ّرس ِ ّ
ت ّ ِإالّ ّلحمكّ ّ ،و ّلت ِرد ّ
ت ّ ِإالّ ّ ِجلدكّ ،وال ّحزز ّ
الله ّما ّفري ّ
ُحماتّناّ ،ف َو ِّ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
اللهّ
ثّ َيج َم ُ ّعّ ُّ
تّ ِمنّّ ُحر َم ِت ِّهّ ِفيّ َعت َر ِت ِّهّ َ ّوّلح َم ِت ِهَ ّ،حي ّ
ماءّذ ِر َي ِت ِهّ َ ّ،وّانت َهك َ ّ
تّ ِمنّّ َسف ِ ّكّ ِد ِّ
ت َح َمل َ ّ
َ
َ َ ُ َ َُ ّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
اللهّأم َواتاّّ َبلّّ
يلّ ِّ
ينّق ِتلوا ّ ِفىّ َس ِب ِ ّ
شملهمّ ّ،وّيل ّمّشعثهمّ ّ ،وّيأخ ّذّ ِبحق ِهمّّ ّوّ ّالّتحسب ّنّال ِذ ّ
َ
ُ
ون؛ 3خدايا! ّ
حق ما را بستان و از ستمگران بر ما ،انتقام بگیر
أح َياءّّ ِعّنّ َّدّ َر ِب ِهمّّ ُير َزق َ ّ

و خشمت را بر آنكسكه خون ما را بر زمین ريخت و حامیان ما را كشت ،فرو
فرست .به خدا سوگند! [با اين جنايت ]،جز پوست خود را ندريدی و جز
گوشت خود را نبريدی و در حقیقت ،خود را نابود كردی؛ بهيقین با حمل باری
كه ـ از ريختن خون فرزندان رسول خدا و هتک حرمت آن حضرت در ارتباط
با خاندان و جگرگوشههايش ـ بر دوش داری ،بر رسول خدا وارد خواهی شد؛ در
آنجا خداوند آنان را گرد خواهد آورد و پريشانی آنان را برطرف خواهد ساخت و
داد آنها را بستاند؛ «گمان مبر آنانكه در راه خدا كشته شدهاند ،مردهاند؛ بلکه
زندگان جاويدند و نزد پروردگارشان روزی میخورند».

2

در شام ،حضرت زينب كه بهظاهر اسیر بود ،با قدرت سخنوریاش
دشمن را به اسارت گرفت .در لباس اسارتُ ،پر شکوه ،قدرتمند و ُپر صالبت
 .4آل عمران ،آيه .513

 .0سید بن طاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص  051و 005؛ ّ
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ظاهر شد؛ آنچنانكه تیغ زبان زينب همه آنچه يزيد تنیده بود ،از هم
گسست و چهره واقعیت را نمايان ساخت .يزيد در برابر افشاگریهای اهل
بیت

چنان خويش را درمانده يافت كه برای حفظ موقعیت پوشالی خود،

راهی جز خشونت نديد .ازاينرو ،چند بار به قتل امام سجاد
چون اين كار را به زيان خود ديد ،از آن چشم پوشید.

فرمان داد؛ ولی

چند نکته مهم در اين خطابه
 .3منزلت حجاب

حضرت زينب  ،نهتنها در حالت عادی به حجاب اهتمام داشت ،بلکه در
بحرانیترين لحظات زندگی از آن غافل نبود .بنابراين ،در ابتدای سخن ،بعد از

َ
حمد و ستايش خدا ،از حجاب ياد میكند و میگويد« :أ ِم َ ّن ّال َعد ِ ّل ّ َياب َ ّنّ
ّ َ
قاء!...؛ آيا اين كار از عدالت است ،ای پسر آزادشده كه زنان و كنیزان خود را
الطل ِّ

را در میان نامحرمان حاضر
پشت پرده جای دهی؛ ولی دختران پیامبر
سازی؟ و آنها را در شهرها بگردانی و اهل باديه و دور و نزديک و پست و
شريف ،آنان را ببینند؟ درحالیكه از مردان آنها ،كسی را باقی نگذاری و
حمايتكنندهای ندارند».
ُ َ
 .2تحقیر يزيد با بیان «فرزند طلقا»

َ

ّ
قاء) ،خطاب نمود .اين
آن حضرت ،يزيد را با عنوان «فرزند طلقا» ( َياب َ ّن ّالطل ِّ
سخن ،اشاره به داستان فتح مکه دارد كه پیامبر اسالم بر مشركان مکه م ّنت
ََ

َ

گذاشت و آنان را بخشید و آزاد كرد .سپس ،فرمود« :ا َ
ذه ُبوا ّفا ُنتم ّ ّالطلقا».
ِ
ّ
ابوسفیان ،جد يزيد هم از جمله آنها بود.
 .1تحقیر «فرزند زن جگرخواره»
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َ َ
وهّ ّ
ظّف ُّ
فّ ُيرتجىّ ُمراق َب ّةّ َمنّّلف ّ
يزيد را «فرزند زن جگرخواره» خطاب نمود؛ « ّوّکي ّ

زينب

َ
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َ َ
ياء» اين عبارت ،اشاره به كار زشتی است كه هند ،زن ابوسفیان ،در
باد ّاالزّ ِک ِّ
أک ّ
ُ ُ
جنگ احد انجام داد .او بعد از به شهادت رسیدن حمزه سید الشهداء ،جگرش
را به دندان كشید.
 .4يادآوری «سرنوشت دردناک ظالمان»

ّ
ُّ
ُ
ُ
ُّ
الله
آیات ِ
زينب با تالوت آيه «ثم كان ع ِاقبة ال ِذین أساءوا السوأى أن یذبوا ِب ِ
ّ
ّ ُ
ُ
ّ ُ
ُ
وكانوا ِبها یسته ِزئون» و آيه «و ل یحسب ّن ال ِذین كف ُروا أنما نم ِلى ل ُهم خير لَنف ِس ِهم
ا
ِإ ّنما ُنم ِلى ل ُهم ِليزّد ُاّدوا ِإثما و ل ُهم عذاب ُم ِهين» ،يزيد را ستمکار معرفی كرد و در

واقع ،به عاقبت دردناک ستمگران اشاره نمود.
 .5پوشالی دانستن قدرت يزيد

زينب

يزيد را شايسته آن نمیبیند كه با او سخن بگويد .قدرت يزيد را كف

روی آب میداند و به همه نشان میدهد كه يزيد آنقدر در چشم او كوچک
است كه حتی لیاقت تحقیر و توبیخ او را نیز ندارد .ترس و وحشت از دل ناآرام و
پريشان نشأت میگیرد؛ وقتی دل آرام و مطمئن شد ،از كوه محکمتر و از طوفان
خشمگینتر میگردد و در اين صورت است كه منزل خدا میشود.
 .6ارزش شهادت در راه مبارزه با ناپاکیﻫا

زينب كبری  ،روح شهادتطلبی را نقطه اصلی قیام اسالمی قرار میدهد و آن

را رمز پیروزی عاشورايیان در طول تاريخ میداند .او با تالوت آيه «و ل تحسب ّن
ا
ّ ُ ُ
ُ
الله أمواتا بل أحياء ِعند ر ّب ِهم ُیرزقون» ،3مرگ يک مجاهد و
ب
س
ى
ف
ا
و
ل
ال ِذین ق ِت
ِ
يل ِ
ِ ِ

مبارزه را دريچه روشنايی معرفی مینمايد .او میكوشد تا بر همگان ثابت كند
كه در منطق حسین

شکست راه ندارد .مرگ در راه خدا و پیروزی ،هر دو از

نظر مسلمان مبارز ،يکسان است .او خود را مأمور به تکلیف میداند؛ خواه بر
 .4آل عمران :آيه .501
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دشمن فايق آيد و خواه شهادت او را در آغوش كشد .زينب كبری

در پاسخ

به ياوهگويیهای يزيد به آيه زير تمسک میجويد« :گمان مکن آنهايی كه در راه
خدا كشته شدهاند ،مردهاند؛ بلکه زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند».
.7کنارزدن نقاب ستمکار

زينب

ثابت میكند كه اگر باطل بهظاهر قدرتی دارد ،بدان جهت است كه

نقاب حق را به چهره گرفته است و خود را حامی قرآن و جانشین پیامبر
میپندارد .او میگويد« :اين دستهای شما ،به خونهای ما آغشته است و
دهانهای شما ،از خوردن گوشت خاندان پیامبر

باز است».

 .8جاودانگی آثار مبارزه

زينب كبری

با اطمینان كامل به آينده درخشان قیام حسینی ،میفرمايد« :ای

يزيد! هرچه میتوانی در راه دشمنی ما مکر نما ،به خدا قسم كه نمیتوانی نام ما
را از خاطرهها محو نمايی و فروغ وحی ما را خاموش سازی و از اين راه ،به
آرزوی نهايی خود برسی!»
 .3ﻫدفداری قیام عاشورا
َ
َ
َ
الس َ
بّالعالم َ
ينّ،ألذيّ َخ َت َّمّ َّال َولّناّب َ
عاد ِّةّ َ ّوّال َمغّ ِف َر ِةّ،
للهّ َر ِ ّ
حضرت فرمودّ َ « :وّال َحم ُّدّ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
الش َ
هاد ِّة ّ َ ّو ّ َالرح َم ِّة؛ حمد میكنم خدای را كه آغاز كار ما را سعادت و
َ ّو ّ ِال ِخ ِرنا ّ ِب

مغفرت قرار داد و پايان آن را شهادت و رحمت ».هدف از خلقت بشر،
نايلشدن به معرفت حق و آرمیدن در جوار رحمت اوست .وقتی بندهای به خدا
پیوست و در هیچ شرايطی خود را از او جدا نديد ،آنگاه تلخی و شیرينی و مرگ
و حیات و بال و رنج ،در نظرش يکسان است.

آسیبشناسی مجالس عزاداری بانوان
حجتاالسالم والمسلمین علیرضا انصاری

*

مقدمه

سوگواری بر امام حسین

و ياران باوفايش ،همواره مورد تأكید اولیای دين بـوده

است .شیعیان و عالقهمندان به سرور آزادگان نیز در طول تاريخ ،از عزاداری برای
حضرت غافل نبودهاند .امروز نیـز در هـر نقطـهای از جهـان ،عـزاداران حسـینی
برگزار میشود؛ هرچند عزاداری امام به حسب شرايط و قالبهـا متفـات اسـت،
اما در اصل عزاداری مشتركاند .يکی از ايـن قالبهـا ،روضـه خـانگی اسـت.
برگزاری مجالس روضهخوانی در منازل ،افـزون بـر بعضـی آثـار ،ماننـد :انتقـال
فرهنگ عاشورا ،تحول فردی و اجتماعی ،ترويج مکتب عزتمندی ،پاسـداری از
دين و نیز حفظ و ياد خاطره شهیدان ،كاركردهـای ديگـر نیـز دارد؛ از جملـه :در
خانهای كه روضه خوانده میشود و از بهترين انسانهـا يـاد میشـود ،بـه دسـت
فرشتگان بیمه میگردد و شمیم خوش معنويت سراسر آن را فرا میگیرد و اهل آن
خانه در سايه محبت به اهل بیت

به يکديگر مهرورزی بیشتری خواهند كرد.

در چنین خانهای ،كودكان بـا نقشهـايی كـه در برگـزاری و پـذيرايی از مهمانـان
* پژوهشگر حوزۀ علمیه.
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دارند ،خود را نزديکتر به خوبانی میدانند كه برای آنهـا محـیط زندگیشـان را
آراستهاند.
از سوی ديگر ،با الهام از فضای معنوی و علمی ايجادشـده ،سـطح آگـاهی
مخاطبان در هر گروه ّ
سنی كه باشند ،ارتقا میيابد .برگزاری مراسـم روضـه اهـل
بیت

در منازل ،باعث تقويت روحیه عزادارن خواهد شد و چه بسا دوستان و

بستگان در چنین مجالسی ،با احوال و مشکالت يکديگر بیشتر آشنا میشوند.
گفتنی است ،مقاله حاضر ضمن استناد به منابع معتبر حديثی و تاريخی ،بـر
اساس گفتوگو با شماری از خواهران شركتكننده در مجالس عزاداری خـانگی
تهیه و تنظیم شده است.
جايگاه و مشروعيت عزاداری خانگى

ً
مناسب است در اينجا اين پرسش مطـرح میشـود كـه آيـا اصـوال عـزاداری

خانگی مشروعیت دارد؟ در جواب بايد گفت :عزاداری امام حسین

بـه زمـان

و مکان خاصی اختصاص ندارد و در هر شرايطی طبق مـوازين شـرعی میتوانـد
برگزار شود؛ زيرا سیره و گفتار معصومان
برای امام حسین

اين گونـه بـوده كـه در خانههاشـان

عزاداری برگزار میكردند و ديگران را نیز بر اين امر سـفارش

مینمودند .علقمه حضرمی نقل میكند كه امام باقر
حسین

در روز عاشورا برای امام

در خانهاش اقامـه عـزا مـیكـرد و بـه افـرادی كـه در منـزلش بودنـد،

میفرمود :بر آن حضرت سوگواری كنند. ...

3

هارون مکفوف میگويد :به محضر امام صادق

شرفیاب شدم .ايشان

فرمود« :برايم مرثیه بخوان .برايش خواندم .آنگاه فرمود :اينگونه نمیخواهم؛
 .4ابن قولويه ،كامل الزیارات ،ص .521

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان

آنگونهكه در كنار قبر آن حضرت
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مرثیه میخوانید ،بخوان» ،و من خواندم.

ديدم حضرت گريه كرد ،سکوت كردم ،ولی فرمود :ادامه بده ،ادامه دادم .آنگاه
امام صادق

گريه كرد و بانوان ،شیون سر دادند .وقتی آرام شدند ،حضرت

فرمود :ای ابوهارون! هركس بر امام حسین
3

مرثیه بخواند و ده نفر را بگرياند،

پاداش او بهشت است».
ُ
دعبل خزاعی نیز نقل میگويد من در ّايام شهادت امام حسین
امام رضا

به محضر

رسیدم .ديدم حضرت و يارانش محزون نشستهاند .هنگامی كه مرا

ديد فرمود« :خوش آمدی ای دعبل! آفرين بر كسی كه با دست و زبانش ما را
ياری میكند!» آنگاه به من فرمود :ای دعبل! دوست دارم امروز برای ما مرثیه
بخوانی؛ سپس امام برخاست و پردهای میان ما و حرمسرای خويش زد و
ّ
خانوادهاش را پشت پرده نشاند ،تا آنان نیز برای مصیبت جدشان امام حسین
گريه كنند.

2

اهميت آسيبشناسى

عزاداری برای امام حسین

در مهمترين كاركرد خود ،سبب شده است تـا يـاد،

نام و پیامهای نهضت عاشورا جاويد بماند و آموزههای آن به بشريت انتقال يابـد.
از ايــن طريــق ،انســانها ،بــا آموزههــايی همچــون :ستمســتیزی ،آزادگــی،
شهادتطلبی ،ايثار و حقیقتجويی آشنا شدهاند .در ايـن بـاره ،سـخن يکـی از
نويسندگان غربی جالب توجه است« :اگر مورخان ما حقیقت اين روز (عاشورا)
را میدانستند كه عاشورا چه روزی است ،اين عزاداری را مجنونانه نمیپنداشتند؛
 .4همان ،ص .522

 .0سید هاشم بحرانی ،حلیة األبرار في أحوال ّ
محمد وآله األطهار

 ،ج  ،2ص .222
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چون پیروان حسینی بهواسطه عزاداری حسینی ،میدانند كه استعمار را نبايد قبول
كرد؛ زيرا شعار آقای آنها ،ندادن تن به زير بار ظلم و ستم بود».

3

يکی از آسیبهای عزاداری آن است كه آن را به صورت امری غیرعقالنی و
يا حتی غیرانسانی نشان دهیم؛ يعنی با تمركز بر اعمال ظاهری عزاداری ،آن را از
معنا و حقیقت تهی سازيم و حركات و رفتارهايی ناپسندی انجام دهیم كه نهتنها
با عقالنیت سازگاری ندارد ،بلکه حتی با احساسات انسانی نیز ناسازگار است؛
َ
از جمله میتوان به :قمهزدن ،راهرفتن روی آتش ،غلطخوردن روی شیشههای
شکسته و كارهايی از اين دست ،اشاره كرد .اين امر سبب میگردد كه برخی آن
را غیرمنطقی و مجنونانه بپندارند .دكتر تیجانی مینويسد« :يکی از علمای
گذشته میفرمود :شمشیرهايی كه در گذشته شیعیان آن را در برابر ظالمان بلند
میكردند ،امروز برای زدن به سرهای خود ،از آن استفاده میكنند؛ تاجايیكه
انگلیسیها مقدار زيادی شمشیر ،در میان دستههای عزاداری ـ در كربال ـ تقسیم
میكردند».

2

بايد از چنین عزاداریهايی آسیبزدايی كرد تا از هرگونه ناهنجاری مصون
بماند؛ البته معنای آسیبشناسی ناديدهگرفتن اصل عزاداری نیست؛ بلکه در
عزای امام حسین زمین و آسمان ،فرشتگان و همه موجودات ،گريه كردند .در
ّ
روايات میخوانیم ،برخی از انبیای الهی ،صدها سال پیش از تولد امام ،بر
ّ
مظلومیت حضرت اشک ريختند .رسول اعظم و امامان نیز در سوگ
ايشان خون گريه نمودند .مرحوم طبرسی ذيل آيه« :فما بكت عليه ُم ّ
الس ُ
ماء و
ِ
ُ
ُ
كانوا ُمنظ ِر ین؛ میگويد :برای دو نفر ،يحیی و امام حسین ،
األرض و ما
 .4عبدالکريم هاشمینژاد ،درسی كه حسین
 .0محمد تیجانی ،اهل بیت

به انسانها آموخت ،ص .215

كلید مشكلها ،ترجمه سید محمدجواد مهری ،ص .511

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان

آسمانها و فرشگان چهل شبانهروز گريه كردند».
در بارگاه قدس كه جای مـالل نیسـت
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3

سرهای قدسیان همه بر زانـوی غـم اسـت

ّ
جن و ملک بر آدمیان نوحـه مـیكننـد

گويـــا عـــزای اشـــرف اوالد آدم اســـت
آسيبهای عزاداری خانگى

آسیبهای مجالس عزاداری ،خاصـه عـزاداری خـانگی را میتـوان بـه دو دسـته
تقسیم نمود:
الف) آسيبهای محتوايى
 .1طرح عرفانهای نوظهور

آنچه امروزه در برخی روضههای خانگی رخ میدهد ،نفوذ عرفانهای كاذب و
نوظهور است؛ يعنی گاهی در اين مجالس گفتارها يا رفتارهايی رخ میدهد كه
ريشه در انديشهها و باورهايی دارد كه هیچ اساس اسالمی ندارد و مورد تأيید
قرآن و روايات نیست .كسانی كه دانسته يا ندانسته به گسترش عرفانهای نوظهور
و فرقههای انحرافی دامن میزنند ،با توجه به تأثیر ژرف زنان بر خانواده ،در
مجالس زنانه نفوذ كرده ،با جذب طرفدارانی چند تالش مینمايند تا اهداف
غیراسالمی را تحقق بخشند و درعمل ،به دين و تشیع ضربه بزنند.
محققان معتقدند كه گرايش زنان به فرقههای انحرافی ،ناشی از اعتقاد تعداد
كمی از زنان به خرافهپرستی و رمالی است؛ ضمن اينکه از بیاطالعی اين قشر
نیز سوء استفاده میكنند؛ اما نفوذ اين جريانات به درون روضههای خانگی،
 .4فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .33
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مسئله است كه نیازمند آسیبشناسی جدی است .مخاطبان معنويتهای
نوپديد ،زنان از اقشار گوناگون تحصیلكرده و يا بیسوادند؛ بانوانی كه مديريت
معنوی خانواده را بر عهده دارند و ترويج اين معنويتهای كاذب ،میتواند
خانواده را از سبک اصیل زندگی اسالمی دور كند.
شايد يکی از بهترين راهکارها برای مقابله با اين انحرافات ،ورود متولیان
حوزه زنان به اين عرصه با تمسک به ابزارهايی نظیر رسانه است .ازاينروست كه
شورای انقالب فرهنگی ،قصد ورود به اين مسئله را پیدا كرده است.

3

 .2ارائه مطالب ذلتآميز

بیترديد ،بايد در مجلس عزای امام حسین

مصايب آن حضرت بیان شود كه

اين امر ،از بايستههای عزاداری است؛ اما از طرح مطالب ذلتآمیز كه از ساحت

ّ
اهل بیت و نگاه متعالی قرآن كريم به دور است ،بايد خودداری كرد« :و ِلل ِه
ُ
ال ِع ّزة و ِلر ُس ِول ِه و ِلل ُمؤ ِم ِنين 2».حسینی كه نهتنها خودش نماد عزت است ،حتی

به بازماندگان خويش نیز بر حفظ عزت سفارش و تأكید میكند؛ آنجا كه به

حضرت زينب

میفرمايد« :خواهرم تو را قسم میدهم كه پس از من ،گريبان
1

چاک مکن و سیلی بر صورت مزن ». ...اين در حالی است كه در مجالس امام
از شجاعت ،ايثار ،آزادیخواهی ،امید و پیروزی ،كمتر سخن گفته میشود و

َ َ ُ
َ َ َ َ َِ
ُ
اتّ ِمّناّالذلة»4و همچنین كالم ماندگار امام كه فرمودَ « :والل ِّهّالأع ِطيكمّّ
شعار «هيه ّ
1. http://www.shoma- weekly.ir/

 .0منافقون :آيه .1
 .9شیخ مفید ،اإلرشاد ،ص  013ـ .012
 .1احمد بن علی طبرسـی ،اإلحتجااج علای أهال اللجااج ،ج  ،0ص « :222ذلـت ،از مـا دور
است».

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان

َ
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طاء ّالذ ِليل» ،3مورد غفلت قرار گرفته است؛ مگر امام نفرمود« :مرگ در
ِب َي ِدي ّ ِإع َّ

راه خدا و رهايی از بندگی ستمگران ،افتخار است و مرگ عزتمند ،بهتر از زندگی

ننگین است؛
َْ
َْ ُ َ َ
ْ ُُ
الق ْتــل أ ْولــی مــن ركــوب العــار

َ َْ ُ َ َ
ْ ُ
2
ـن ُدخــول ّالنــار
ـار أ ْولــی مـ
والعـ

موريس دو كبرا 1میگويد« :حسین

برای ...از بین بردن ظلم و ستم ...و

برای خدا ،از جان و مال و فرزند گذشت؛ اما زير بار استعمار نرفت .پس بیايید
ما نیز شیوه او را سرمشق خود قرار داده ،از زير دست استعمارگران خالصی يابیم
و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم؛ زيرا مرگ با عزت ،بهتر از

زندگی همراه با ذلت است 4».متأسفانه ،در برخی عزاداریها ،بیشتر بر ذلت و

مظلومیت امام و ياران ايشان تأكید میگردد.
شهید مطهری مینويسد:
« ...اينكه گفتهاند رثاى حسين بن على بايد هميشه زنده بماند،
حقيقتى است و از خود پيغمبر گرفتهاند و ائمه اطهار نيز به
آن توصيه كردهاند .اين رثا و مصيبت ،نبايد فراموش بشود...؛ اما
در رثاى يك قهرمان .پس اول بايد قهرمانبودنش براى شما
مشخص بشود و بعد در رثاى قهرمان بگرييد؛ وگرنه رثاى يك آدم
نفلهشده بيچاره بىدستوپاى مظلوم كه ديگر گريه ندارد و گريه
ملتى براى او ،معنا ندارد .در رثاى قهرمان بگرييد ،براى اينكه
احساسات قهرمانى پيدا كنيد ،براى اينكه پرتوى از روح قهرمان
 .4فضل بن حسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج  ،0ص .212
 .0ابن نما حلی ،مثیر األحزان ،ص .20
 .9دانشمند بزرگ مسیحی.morris de cobra ،

 .1عبدالکريم هاشمینژاد ،درسی كه حسین

به انسانها آموخت ،ص .222
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در روح شما پيدا شود و شما هم تا اندازهاى نسبت به
حقوحقيقت غيرت پيدا كنيد ،شما هم عدالتخواه بشويد ،شما
هم با ظلم و ظالم نبرد كنيد». ...

3

بهترين روش عزاداری ،بیان مصايب و ابعاد گوناگون شخصیت و قیام امام
است؛ همچنانكه امام سجاد

در شام ،افتخارات خاندان پیامبر

مصايب امام را بیان كرد .حضرت زينب

و

نیز در كوفه به افتخارات آل علی

اشاره و سپس ،از مصیبت امام و ياران ايشان صحبت نمود 2.در ضمن ،نبايد
بهبهانه عزاداری بر اساس زبان حال امام و ياران ايشان ،هرچه خواستیم بگويیم؛
بلکه زبان حالگويی برای هركسی ،به حسب شأن اوست .بیان زبان حال امام

حسین
علی

وحضرت زينب  ،بايد درخور شأن و منزلت آنان باشد .امام
فرمود« :هیچ كسی را نمیتوان با آل محمد

قیاس كرد».

1

 .3سطحىنگری

يکی از آسیبهای جدی آموزهها و معارف اسالمی ،سـطحینگری ،جمـود
در آنها و تحجرگرايی اسـت و از جملـه در عزاداریهـا نیـز شـاهد ايـن مشـکل
ً
هستیم .اينکه عزاداریها ،صرفا به حالتی نمايشی درآيد كه فقط چشمها را خیـره
كند و هیچ پیامی در آن نباشد ،اينکه هرچه بر رنگ و لعاب روضـهخوانی افـزوده
شود و از محتوا خالی بماند ،و باالخره اينکه نگاهها از تفکر و انديشه در ماهیـت
انقالب حسینی به سوی ظـواهر سـطحی آن روی آورد ،همگـی از آسـیبهايی
است كه دامنهگیر مجالس عزاداری خانگی نیز میشود؛ اين در حالی اسـت كـه
 .4مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،52ص .20
 .0احمد بن علی طبرسی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،0ص .222
 .9محمد صحتی سردرودی ،عاشوراپژوهی ،ص .221
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فرهنــگ عاشــورا ،عمیــقترين فرهنگهاســت و دسترســی بــه آن ،نیازمنــد
ً
ژرفانديشی است؛ مثال اگر درباره شخصیت عباس سخن گفته شـود ،بايـد
به دينمداری ،ايثار و كرامت انسانی ايشان توجه شودُ .بعد شخصـیتی حضـرت
است كه جهان را تحت تأثیرقرار داده؛ نه چشم و ابرو يا زور و بازوی ايشان.
يکی از نويسندگان میگويد:
«صــرفا از توصــيف چشــم و ابــروى حضــرت اباالفضــل صــحبت
مىشود! بنا كنند از چشم و ابـروى آن بزرگـوار تعريـفكردن؛ مـثال
قربون چشمت بشم ،مگر چشم قشـنگ در دنيـا كـم اسـت؟ مگـر
ارزش اباالفضــل بــه چشــمهاى قشــنگش بــوده ...اينهــا ســطح
معـــارف دينـــى مـــا را پـــايين مـــيآورد .معـــارف شـــيعه ،در اوج
اعتالســت ...ارزش اباالفضــلالعبــاس بــه جهــاد و فــداكارى و
اخــال
اوست».

و معرفــت او بــه امــام زمــانش اســت و بــه آب نخــوردن

3

 .4دروغپردازی

يکی ازآسیبهای مسائل تاريخی ،دروغگـويی و افسانهسـازی برخـی مورخـان
است .تاريخ كربال نیز از اين امر مصون نمانده است .بـه همـین جهـت ،اسـتاد
شــهید مطهــری كتــابی دربــاره تحريفــات عاشــورا مینويســد تــا از بعضــی
دروغسازیها جلوگیری نمايد .بعضی مطالبی كه در خصـوص سـاالر شـهیدان
گفته ميشود ،دروغبودنش روشن است؛ مثل آنکـه گفتـه مـیشـود :طـول نیـزه

حضرت 12 ،ذراع 2بوده و از بهشت آمده است.

1.http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=15282

 .0معادل  22متر.
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استاد مطهری مینويسد:
«چند سال پيش در همين تهران ،در منزل يكى از علماى بزرگ
اين شهر ،يكى از اهل منبر روضه ليال خواند .يك چيزى من آنجا
شنيدم كه به عمرم نشنيده بودم .گفت وقتى كه حضرت ليال
رفت در آن خيمه و موهايش را پريشان كرد ،بعد نذر كرد كه اگر
خدا علىاكبر را سالم به او برگرداند و در كربال كشته نشود ،از
كربال تا مدينه ريحان بكارد! ( 033فرسخ راه است ).اين را گفت،
ََ
َ ََ َ َ
َ
ريقّ
ىّْلنّّعادواّ َ ّوّانّّ َر َجعواّألز َر َع َ ّنّط َ ّ
يك مرتبه زد زير آواز" :نذرّّعل ّ
َ ِ
ف ّ َريحاناّ؛ من نذر كردم كه اگر اينها برگردند ،راه طف را
الط ّ
ريحان بكارم".
اين ،بيشتر براى من اسباب تعجب شد كه اين شعر عربى از كجا
پيدا شد؟ بعد رفتيم دنبالش گشتيم ،ديديم اين طفى كه در اين
شعر آمده ،كربال نيست« .طف» آن سرزمينى بوده كه ليال،
[معشوق] مجنون عامرى ،همين عاشق معروف ،در آن سرزمين
سكونت مىكرده و اين شعر از مجنون است براى ليلى ،و اين
آدم ،اين شعر را براى ليالى مادر علىاكبر و براى كربال مىخواند.
آخر ،اگر يك مسيحى يا يك يهودى يا يك آدم المذهب در آنجا
باشد ،او كه نمىفهمد كه اينها را اين بابا از خودش جعل كرده،
َ
مىگويد :تاريخ اينها چه مزخرفاتى دارد! العياذبالله ،اينها
زنهايشان شعور نداشتند؟ «نذر مىكنم از كربال تا مدينه ريحان
3
بكارم!» يعنى چه؟»

آيتالله ناصر مکارم شیرازی ،فرمود:
«سخنان اين عزيزان بايد برگرفته از مدارك معتبر (كتاب و سنت)
باشد و شأن و مقام امام حسين
 .4مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،52ص .22

و شهداى واالمقام كربال ،در
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محتواى اشعار به طور كامل حفظ شده و اهداف اين قيام عظيم
3
براى عموم مردم تبيين گردد».
ب) آسيبهای َروشى
 .1استفاده از سخنرانان غيرمتخصص

بسیاری از آسیبهای موجود در مجالس عزاداری خانگی ،ريشه در همین امر
دارد .دعوت از افراد كمسواد كه به خود اجازه میدهند در هر حوزهای وارد شوند
و درباره همه چیز سخن بگويند ،آفت بسیار بزرگی است .در اين مجالس،
ً
معموال احکام شرعی توسط اشخاصی بیان میشود كه فاقد تخصص الزماند و
بدين ترتیب ،احکام را نادرست يا وارونه مطرح میكنند .همچنین ،بسیار ديده
شده كه سخنران يا مداح مجلس عزاداری خانگی ،آيات قرآن يا زيارتهايی را
كه میخواند ،صحیح تلفظ نمیكند.
به طور كلی ،بیان آموزههای اسالمی ،نیازمند تخصص است .بنابراين،
استفاده از نیروهای ناآگاه به معارف اسالمی ،شايسته نیست؛ بلکه به مجلس
عزاداری ،بهويژه عزاداری خوهران آسیبهای جدی وارد میكند.
بر اين اساس ،اگر خانم جلسهای ،از تحصیالت حوزوی مرتبط با چنین
جلساتی بیبهره باشد ،با دادن اطالعات نادرست ،مخاطبان بسیاری را دچار
مشکل مینمايد و مسائلی را به مردم و نسل جوان تعلیم میدهد كه صحت
ندارد؛ به عبارت ديگر ،ايجاد تعارضهای فکری با نقل مطالب غیرواقعی و
سست ،خرافهگرايی ،مخلوطكردن حقايق با وقايع ساختگی و مسائلی از اين
دست ،ممکن است طیف وسیعی از شركت كنندگان را نسبت به دين دچار
 .4سعید داوودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،ص .11
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ترديد نمايد و يا برايشان نوعی بدبینی ايجاد كند .ازاينرو ،بهترين روش ،استفاده
از خواهران و برادران طلبهای است كه مدارج علمی الزم را در حوزههای علمیه
گذراندهاند .اين افراد میتوانند با ارتقای بینش مذهبی و دادن اطالعات درست و
مورد نیاز به مخاطبان ،زمینه را برای رشد دينی خود و ديگران فراهم سازند .البته
خواهران طلبه بايد توجه داشته باشند كه هیچگاه بدون تحقیق و مطالعه اقدام به
برگزاری جلسات سخنرانی و عزاداری نکنند و با مطالعه مستمر و روشمند در اين
مسیر گام بردارند.
آيتالله سبحانی میگويد:
روزى در جلسهاى با بزرگان اهل علم نشسته بوديم .پيشنهاد شد
كه يكى از آقايان سخنرانى نمايد .همه پيشنهاد كردند استاد
مطهرى سخنرانى كند؛ اما شهيد مطهرى فرمود :من سخنرانى
نمىكنم؛ زيرا من ابتدا درباره يك موضوع ،بيست ساعت مطالعه
3
مىنمايم و بعد سخنرانى مىكنم.
 .2جابهجاشدن هدف و وسيله

برخی تصور مینمايند كه گريه و عزاداری برای امام حسین  ،بهخودیخود
هدف است ،ازاينرو ،بايد با هروسیلهای برای امام عزاداری كرد .اين حرف،
مانند سخن ماكیاول است كه میگويد :برای كسب قدرت ،از هر وسیلهای
میتوان بهره گرفت.

2

استاد شهید مطهری داستانی را در اين باره گزارش میكند كه ذكرآن مناسب
است:
 .4ر.ک :احمد طهماسبی ،چگونه خوب سخنرانی كنیم ،ص .13
 .0جمعی از نويسندگان ،بصیرت پرچمداران ،ص .023
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«حاجی نوری در كتابش نوشته است ،يکی از علمای نجف كه اهل يزد بود،
برای من نقل كرد ،گفت :من در جوانی ،يک سفری پیاده و از راه كوير به خراسان
میرفتم .در يکی از دهات حدود نیشابور و تربت مسجدی بود ،من چون جايی
نداشتم ،به مسجد رفتم .يک مردی آمد آنجا ،پیشنمازی كرد .مردم هم نماز
خواندند .بعد رفت منبر ،برای مردم صحبت كند .يک وقت من با كمال تعجب
ديدم كه فراش مسجد يک دامن سنگ آورد باالی منبر ،تحويل اين آقا داد.
حیرت كردم كه برای چیست؟ تا رسید به روضه و گريز .دستور داد چراغها را
خاموش كردند .چراغها را كه خاموش كردند ،ديدم شروع كرد به سنگ پراندن
به مستمعین .فرياد آخ سرم ،آخ دستم ،آخ سینهام بلند شد ،غوغا شد .بعد
چراغها را روشن كردند .ديدم سرها مجروح شده و باد كرده و مردم در حالی كه
اشکشان میريزد ،بیرون میروند .رفتم سراغ او و گفتم :آقا اين چه كاری بود
كردی!
گفت :من امتحان كردهام ،اينها با هیچ روضهای گريه نمیكنند .چون گريه
بر امام حسین

اجر و ثواب زيادی دارد و من ديدم راهش منحصر به اين است

كه با سنگ به سر اينها بزنم ،از اين راه ،اينها را میگريانم؛ چون هدف وسیله را
مباح میكند .هدف ،گريه بر امام حسین
3

است؛ ولو اينکه آدم ،يک دامن

سنگ به سر مردم بزند».
ً
از منظر اسالم ،هدف ،وسیله را توجیه نمیكند؛ بلکه صرفا انجام وظیفه،
مالک است .اگرچه عزاداری برای امام از اهمیت خاصی برخوردار است ،اما
اين به آن معنا نیست كه بايد با هر وسیله از مردم اشک گرفت .در قرآن گفته شده

ّ
است« :من جاء بالحسنة فل ُه عّش ُر أمثالها و من جاء ب ّ
الس ّيئ ِة فَل ُیجزى ِإل
ِ
ِ
ِ
ِ
 .4مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،52ص .32
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ِمثلها»؛ 3يعنی كسی كه كار خوب بکند ،ده برابر پاداش میبیند و اگر كار بد
كرد ،فقط به اندازه آن كار بد ،مجازات میشود».

روزی درويشی دو نان دزديد؛ يکی را خورد و ديگری را صدقه داد؛ آنگاه با
خود حساب كرد :چون دو نان دزديدهام ،مجازات من ،پسدادن دو نان است و
چون يک نان صدقه دادهام و احسان كردهام ،به پاداش آن ،ده نان به من خواهند
داد و من دو دانه آن را بهمجازات دزدی خود میدهم و هشت نان ،سود من
است؛ با اينکه خود و ديگری سیر شدهايم .میگويند :اين ّ
قضیه را برای امام
جعفر صادق

َ ُ َ

َ
َ َ
ين»؛
تعريف كردند .حضرت فرمودِ « :إنما ّ َيتق َب ّل ّالل ُّه ّ ِم َ ّن ّال ُمت ِق َ ّ

2

يعنی فقط عمل انسان باتقوا پذيرفته میشود و چون در اصل عمل ،تقوا نبوده
است ،احسان چنین شخصی نیز پذيرفته نیست و در واقع ،احسانی انجام نداده
تا ده برابر مزد داشته باشد.

1

 .3چشموهمچشمى

فضای معنوی عزاداری ،اقتضا مینمايد كه مجالس عزاداری با اخالص و عاری
از هرگونه ريا برگزار شود .هركدام از عزاداران و صاحبان مجلس ،بايد آداب عزای
حسینی را رعايت كرده ،مسائل دور از شأن اهل بیت

را ترک نمايند.

متأسفانه ،در برخی عزاداریهای خانگی اين امر رعايت نمیشود .بعضی
عزاداران ،تمام همت خود را بر اموری همچون :شکل برگزاری مجلس ،شیوه
پذيرايی از مهمانان ،پوشش و لباس ظاهری خود ،آراستگی و تجمل خانه،
 .4انعام :آيه .512
 .0مائده :آيه .02
 .9ابراهیم عاملی ،تفسیر عاملی ،ج  ،2ص .011
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بهرخكشیدن اثاث منزل میگمارند .گاهی برخی مجالس ،بهقدری مادیگرايانه
است كه شركتكنندگان درآن ،نهتنها به ياد رنج و مصیبت بزرگان دين نمیافتند،
بلکه در تمام مدت حضورشان در آن مکان ،به نداشتههای خودشان فکر
میكنند .بديهی است كه چنین روشی ،هیچ سنخیتی با فرهنگ دينی و انتظار
معصومان

نداشته ،نمیتواند منشأ تاثیر در افراد شركتكننده باشد.

 .4زيادهروی در برگزاری عزاداری

يکی از آسیبهای مجالس خانگی ،زيادهروی در برگزاری اين گونه جلسات
است .خانوادههايی هستند كه با وجود مشکالت فراوان ،جلسات بسیاری را به
اين امر اختصاص میدهند .عدهای از خانمهای برگزاركننده ،با تعیین روزهايی با
عدد خاص ،مانند :چهارده روز ،يک ماه ،چهل روز ،عرصه را برای ديگر اعضای
خانه نیز تنگ میكنند و حتی به دلیل جلسات طوالنی يا مکرر ،شوهر و پسران
برای مدت طوالنی از خانه بیرون میروند و حتی فرزندان نوجوان ،ساعتها در
كوچه و خیابان پرسه میزدند و در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگرفتند؛
ضمن اينکه گاهی بدون رضايت شوهر ،مخارج سنگینی از اين طريق بر خانواده
تحمیل میشود كه پیامدهای زيانباری به دنبال خواهد داشت.
طوالنیشدن زمان جلسه نیز در نوع خود آسیب شمرده میشود و اسباب
ناراحتی شركتكنندگان و ديگر افراد را فراهم میكند .اين روش ،چنانچه بدون
رضايت همسر باشد يا موجب آزار همسايگان را موجب گردد ،ممنوعیت شرعی
خواهد داشت؛ يعنی نهتنها پاداشی نصیب برگزاركننده نمیشود ،بلکه مرتکب
گناه نیز شده است.
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 .5پوشش و آرايش نامناسب

شركت در مراسم عزای امام حسین  ،آرامش و لذت خاصی به عزاداران
میبخشد .در واقع ،اين آرامش ،ناشی از فضای ويژهای است كه در مجالس
حسینی به وجود میآيد .در اين مجالس ،سخن از ديانت ،معنويت ،حقیقت و
مظلومیت ،با اشک و سوز همراه میشود و جانهای خسته از زندگیهای روزمره
را دگرگون میكند .در نتیجه ،عزاداران احساس پاكی ،سبکباری و معنويت
میكنند كه اين حاالت ،خود میتواند بیانگر نوعی از پااليش روحی باشد كه با
شركت در مجالس عزای حسینی حاصل میشود.
متأسفانه ،در برخی عزاداریها اين فضای معنويت به وجود نمیآيد و
مسائلی شکل میگیرد كه عرصه معنوی عزاداری از بین میرود .يکی از آن
مسائل ،پوشش غیرمناسب برخی زنان است .بعضی خواهران در مجلس عزای
امام حسین  ،از پوششی استفاده مینمايند كه گويا در مجلس عروسی شركت
كردهاند .در حقیقت ،عزاداری بهانهای است برای لباسپوشیدن كذايی.
همچنین ،برخی خواهران ،عالوه بر پوشیدن لباس نامناسب ،آرايش هم میكنند
و به بهانه اينکه مجلس زنانه است ،مثل مجالس عروسی خود را آرايش
ً
میدهند؛ مثال از الک استفاده میكنند؛ با اين تفاوت كه در مجلس عزاداری از
الک سیاه ،و در عروسی از الکهای روشن و شاد استفاده میكنند .بعد از
جلسه عزاداری نیز با همان لباس و آرايش ،به خانههاشان برمیگردند .بديهی
است كه در طی اين مسیر ،با مردان نامحرم روبهرو میشوند؛ درحالیكه زنان
نبايد آراستگی خويش را در معرض تماشای ديگران قرار داده ،با لباسهای
نامناسب ظاهر شوند .اينگونه حركات ،موجب بیمهری شوهر و رواج فساد در
جامعه میگردد؛ روشی كه در آموزههای اسالمی بهشدت از آن نهی شده است:

ّ

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان



987

«ول ُیب ِدین ِز ینت ُه ّن ِإل ما ظهر ِمنها؛ 3زنان ،زينتهای خود را جز آن مقدار كه
آشکار است ،برای ديگران آشکار نکنند ».و يا خداوند خطاب به زنان پیامبر
ُ

میفرمايد« :ول تب ّرجن تب ُرج الج ِاﻫ ِل ّي ِة األولى؛ 2همچون جاهلیت پیشین ،زينت
خود را آشکار نسازيد».

گذشته از اين ،شأن مجلس عزای حسینی اقتضا میكند ،مسائلی
ازايندست ،ترک يا كمتر شود و بیشتر به روح و هدف نهضت حسینی توجه
گردد و در انديشه زينت معنوی و لباس تقوا بود كه برترين و زيباترين
لباسهاست.
يکی از نويسندگان مراكشی ،درباره عظمت دهه اول محرم در آن كشور
مینويسد:
«در اين ماه ،زندگى اجتماعى تغيير محسوسى مىيابد و مردم،
آن بىتفاوتى و زندگى متعارف هميشگى را ندارند و بيشتر به
محاسبه نفس و حيات دينى خود مىپردازند .مردم ،منقلب
هستند و به طور طبيعى ،آرايش و حتى خانهتكانى و فرش
شستن را تجويز نمىكنند .سازوآواز تقريبا قطع مىشود و مردم
1
لباس عزا بر تن مىكنند».

بنابراين ،شايسته است كه بانوان محترم ،ضمن شركت در مجالس امام
حسین  ،شأن و وقار و متانت خويش را حفظ نمايند و با شیوهای كه مناسب
يک زن مسلمان و عالقهمند به مکتب حسینی است ،در مجالس و محافل
عزاداری شركت كنند و اين امر ّ
مهم دينی را با پوشش نادرست و حركات ناپسند،
 .4نور :آيه .52
 .0احزاب :آيه .22
 .9سید صالح شهرستانی ،تاریخ النیاحة ،ج  ،0ص  22و .23
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به گناه آلوده نسازند.

3

 .6اهميتيافتن دستمزد بيشتر

در اينکه مداحان و روحانیان ،بايد از نظر مالی تأمین شوند ،جای بحث نیست.
يکی از راههای تأمین ،از طريق مجالس عزاداری است .اين امر ،در تاريخ عزای
و اهل بیت

امام حسین

سابقه دارد؛ چنانكه از شیوههای امامان

در

برگزاری عزاداری بر امام حسین  ،استفاده از خطیبان و شاعران و افراد
ّ
ْ
خوشصدا بود .به اين افرادُ « ،م ْنشد» میگفتند كه معادل «مداح» امروزی بود و
امامان

به شاعران متعهد ،مانند :كمیت اسدی ،دعبل خزاعی و سید حمیری

صله میدادند 2.امام راحل نیز در اين باره بر كمکهای مردمی تأ كید
مینمود؛ اما اين نبايد درحدی باشد كه گرفتن پول زياد ،تبديل به رقابت گردد و
يا مبلغ آن را از پیش تعیین نمايند؛ به طوری كه تا فالن مبلغ به حساب مداح يا
سخنران واريز نگردد ،اقدام به مرثیهخوانی نخواهد كرد .امروزه متأسفانه ،برخی
برادران و خواهران مداح و سخنران ،پولهای فراوانی از اين طريق میگیرند و
ً
گاهی صرفا دعوت هیئتی را میپذيرند كه پول بیشتری پیشنهاد بدهد .بديهی
است ،وقتی ماديت و گرفتن دستمزد بیشتر مالک قرار گیرد ،محفل عزای
حسینی از هدف اصلی خود فاصله میگیرد.
 .7بدعتگذاری

بدعت ،به افزودن چیزی كه در دين نیست ،اطالق میگـردد و درحقیقـت ،ضـد
ارزشهای اسالمی است .در عصر امام حسین ّ ،
سنت نبـوی از بـین رفـت و
 .4ر.ک :سعید داوودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،ص .12
 .0ابن فتال نیشابوری ،روضة الواعظین وبصیرة المتعظین ،ج  ،5ص .002
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ّ
سنتهای اموی در قالب بدعت نمود پیدا كرد .ازاينرو ،امام حسین
به مـردم بصـره اعـالم نمـود« :مـن شـما را بـه كتـاب خـدا و ّ
سـنت پیـامبر

981

خطـاب

خوانم». ...

فرامی

3

امروزه ،در برخی عزاداریها بهويژه عزاداری خانگی ،كارهايی صورت
میگیرد كه منشأ دينی ندارد؛ بلکه طبق سلیقه و خواستهای خود عزاداران
ً
انجام میشود؛ مثال در برخی عزاداری خوهران ،رسم بر اين است كه وسايل
ً
پذيرايی رنگ خاص داشته باشند و بر سفره حضرت عباس حتما خرما،
حلوا ،عدس پلو ،آش ،سبزی ،پنیر ،نان و شلهزرد وجود داشته باشد .يا برخی بر
بايد همه چیزش سبز باشد؛ تسبیح سبز،

اين باورند كه سفره حضرت زهرا

سفره سبز ،بشقاب و كاسه سبز .اگر يکی از اين ظروف سبز نباشد ،نذر مورد
قبول خداوند قرار نمیگیرد! دادن برنامههای سلوک خودساخته ،اذكار هزارگانه،
نقل خوابها و كرامات غیرواقعی ،ايجاد هیجان عاطفی در مخاطبان بدون
پشتوانه منطقی ،چلهنشینیهای بدون برنامه كامل اخالقی ،ابداع سبکهای
بیاساس و حتی منافی با مظاهر و آموزههای دينی در جلسات مولودی يا روضه
خانگی ،از جمله آسیبهای اين گونه محافل باشد كه ناشی از نوعی
بدعتگذاری و انحراف در آن است.

2

 .8فرصتسوزی

محرم ،فرصت مناسبی است كه میتوان از آن در بیان معارف عاشورايی و
آموزههای دينی اسفاده نمود؛ همانگونه كه اهل بیت

امام حسین

 .4ابن كثیر ،البدایة والنهایة ،ج  ،1ص 511؛ محمد بن جرير طبري ،تااریخ األمام والملاو  ،ج
 ،1ص .212
2. www.jonbeshnet.ir

911



رهتوشه راهيان نور محرم (9314ويژة خواهران)

فرصتسازی نمودند .امام سجاد و حضرت زينب

با وجود اينکه اسیر

بودند ،زانوی غم در بغل نگرفتند و در هر جا كه الزم بود ،سخنرانی نمودند.
خطبه زينب

در كوفه و خطبه امام سجاد

در شام ،مردم كوفه و شام را

منقلب نمود و به نهضت امام مصونیت بخشید؛ ما نیز بايد از فرصت پیشآمده
در ايام محرم خوب استفاده نمايم.
ناپلئون بناپارت میگويد:
«ما بايد براى برپايى يک همايش اجتماعى يا سياسى ،دهها هزار
كارت چاپ كنيم و با چه زحماتى آن كارتها را به اشخا
برسانيم .از اين گذشته ،از دهها هزار نفر تنها هزار نفر حاضر
مىشوند و كار ناتمام مىماند؛ ولى مسلمانان و شيعيان ،با نصب
يک پرچم سياه در يک مكان ،مىگويند :ما مىخواهيم براى
حسين عزيزمان گريه كنيم .دهها هزار نفر در ظرف دو ساعت،
در مجلس جمع مىشوند و همه مسائل سياسى ،اجتماعى و
3
مذهبى خود را در مجلس حلوفصل مىكنند».

با توجه به ظرفیتی كه مجالس عزای حسینی از جنبههای گوناگون دارند ،در
برخی از عزاداریهای خانگی ،بعضی خواهران ،پیش و پس از مراسم ،به
سخنان بیهوده يا به غیبت و تهمت اختصاص میدهند .گويا اينکه مجلس عزا
برای درد و دل كردن و بدگفتن از اين و آن شکل گرفته است! حال اينکه در
روايات تأكید شده است كه در مجلس امام حسین  ،معارف دين بیان گردد و
مردم با فضايل اخالقی آشنا شوند .امام صادق
ُ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ َ َ
سّ
مجال َ ّ
میفرمايدِ « :إ ّ
ن ّ ِتل ّك ّال ِ

أ ِح ّبهاّ ،فأح ُيوا ّأم َرناّ ،ف َر ِح َّم ّالل ُّه ّ َمنّ ّأحيا ّأم َرنا؛ 2چنین مجالسی را دوست میدارم.

1. http://news.aqr.ir

 .0عبد الله بن جعفر حیمری ،قرب اإلسناد ،ص.21
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پس ،امر (مکتب) ما را زنده نگه داريد .خداوند رحمت كند ،كسی را كه امر
(مکتب) ما را احیا كند».
 .11خريد و فروش

انجام كارهای مقدس و حضور در مشاهد مشرفه بهمنظور زيارت ،آداب و
شرايط خاصی دارد .ازاينرو ،هرگاه به حرم امامی معصوم وارد میشويم ،بايد در
فالن مکان فالن دعا را بخوانیم .عزای حسینی نیز آداب و شرايطی دارد .يکی از
اين شرايط ،آن است كه در اين مجالس ،آنچه درخور شأن امام حسین
است ،انجام پذيرد.
متأسفانه ،برخی اينگونه مجالس روضۀ خانگی را فرصتی برای عرضه كاال و
خريد و فروش میدانند .برای سودجويی بیشتر .بديهی است با گسترش اين امر،
عزاداری تحت تأثیر اغراض مادی قرار خواهد گرفت و شركت در مجلس
روضهخوانی ،خالصانه نخواهد بود .برخی نیز قرعهكشی وامهای خانگی را در
اين مجالس انجام میدهند؛ اگرچه اين كار ،حرام نیست ،اما میتوان اينگونه
امور را به وقتی ديگر وانهاد و شأن و احترام مجلس عزا را حفظ كرد.
 .11مباحث سياسى

يکی از ويژگیهای فکری و عملی در نهضت عاشورا بصیرت و بینش امام

و

يارانش بود .اين موضوع ،راه و عمل آنان را بسیار بزرگ و برجسته نمود .آنان
بهخوبی میدانستند كه در يک جنگ نابرابر شركت كردهاند و احتمال پیروزی
ظاهری در آن نمیررود .ازاينرو ،ياران امام با رشد فرهنگی و سیاسی ،معرفت
عمیق از امام و نیز شناخت دشمنان ،به امام و مقتدای خويش ،حسین بن
علی

پیوستند .از سوی ديگر ،شهادت امام حسین  ،به جامعه اسالمی
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رشد سیاسی داد و مردم را از سردرگمی نجات داد .پس از اين حادثه دلخراش،
جامعه دريافت كه رژيمی مستبد است كه میخواهد جامعه را به جاهلیت

َ َ
ََ
َ
َ
نخستین برگرداند 3.در زيارت اربعین میخوانیمَ « :و َّبذل ُّمه َجت ُه ِّفيك ِّل َيستّن ِقذّ
َ
َ َ َ
ِع َب َاد َكّّ ِم َنّالضالل ِة َّو َّحي َرةّال َج َهال ِّة؛ 2او (حسین) ،خون پاكش را در راه تو نثار كرد

تا بندگانت را از جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد».

عزاداری نیز فرصت شايستهای برای عمقبخشی انديشه و رشد فکر سیاسی
است .بايد مداحان ،سخنرانان و روضهخوانان ،بلوغ سیاسی مردم را افزايش
دهند و فرهنگ ظلمستیزی و استکبارزدايی را نهادينه كنند؛ البته بايد توجه داشت
كه انديشهسازی سیاسی ،غیر از جناحبندی سیاسی است .امروزه ،در بعضی
مجالس روضهخوانی خانگی ،برخی خواهران از بعضی جناحهای سیاسی
حمايت میكنند و علیه برخی جناحها موضع میگیرند .اينگونه ،عزای حسینی
را به جنگ جناحگرايی تبديل میكنند.
از همه مهمتر اينکه عزاداری امام حسین  ،محور وحدت است و همه
جناحها بايد كنار همديگر به احیای اين ّ
سنت قیام نمايند و همگی احیاگر
نهضت حسینی باشند.
امام خمینی  ،میفرمايد:
«همه ما بايد بدانيم كه آنچه موجب وحدت بين مسلمين است،
اين مراسم سياسى ،مراسم عزادارى ائمه اطهار

 ،بهويژه سيد

مظلومان و سرور شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين

 .4محمدمهدی شمسالدين ،ثورة الحسین  ،ص .011
 .0ابن قولويه ،كامل الزیارات ،ص .001

است

آسيبشناسی مجالس عزاداری بانوان
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كه حافظ مليت مسلمين ،بهويژه شيعيان ائمه اثنىعشر
مىباشد».

1

ماربین آلمانی نیز میگويد:
«هيچچيز مانند عزادارى حسينى ،نتوانست در مسلمانان
2
بيدارى سياسى ايجاد كند».

 .4امام خمینی  ،صحیفۀ نور ،ج  ،05ص .222
 .0سعید داوودی و مهدی رستمنژاد ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،ص .22
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ابن ابیالحديـد ،شارح نها البالهاه ،بیـروت :دار احیـاء التـراث العربـی ،چـاپ دوم،
5212ش.
ابن اثیر ،أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،مصر :جمعیة المعارف المصرية5011 ،ق.
ابن بابويه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،االمالی ،قم :مؤسسه بعثت5222 ،ق.
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ــــــــ  ،الخصال ،قم :مؤسسة النشر االسالمی5252 ،ق.
ــــــــ  ،أمالي ،تهران :نشر كتابچی5221 ،ش.
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ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،االصابة فی تمییز الصحابة ،بیروت :دار الکتب
العلمیة.
ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،قم :نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
چاپ دوم5222 ،ق.
ابن طاووس ،علی بن موسی ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران :دار األسوة5200 ،ق.
ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزیارات ،تصـحیح عبدالحسـین امینـی ،نجـف :دار
المرتضوية ،چاپ ّاول5211 ،ش.
ابن كثیر ،البدایة والنهایة ،بیروت :دار الفکر5222 ،ق.
ابن نما حلی ،جعفر بن محمد ،مثیر األحزان ،قم :مدرسة امام مهـدی

 ،چـاپ سـوم،

5221ق.
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اشتهاردی ،محمدمهدی ،زنان مردآفرین ،تهران :نبوی ،چاپ دوم ،بهار 5221ش.
امین ،سید محسن ،اعیان الشیعة ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
امینی ،ابراهیم ،جوان و همسر گزینی ،قم :بوستان كتاب ،چاپ پنجم.
ــــــــ  ،آيین همسرداری ،قم :دفتر نشر معارف ،چاپ ّاول5213 ،ش.
ــــــــ  ،همسرداری ،قم :انتشارات بوستان كتاب ،چاپ بیستوهشتم5211 ،ش.
بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،حلیة األبرار في أحوال ّ
محمد وآله األطهار  ،قم:
مؤسسة المعارف اإلسالمیة5255 ،ق.
بحرانی ،عبدالله ،عوالم العلوم والمعارف واالحوال من اآلیات واألخبار واألقوال ،قم:
مدرسة االمام المهدي

5212،ش.
.

بهشتی ،احمد ،خانواده در قرآن ،قم :مؤسسه تحقیقات نشر معارف اهل بیت
تمیمی آمدی ،عبدالواحد ،تصنیف هرر الحكم ،قم :دفتر تبلیغات ،چاپ ّاول5211 ،ش.
ــــــــ  ،هرر الحكم و درر الكلم ،قم :دار الکتاب اإلسالمی ،چاپ دوم5252 ،ق.
ــــــــ  ،هرر الحكم و درر الكلم ،مکتب االعالم اإلسالمی5211 ،ش.
ــــــــــ  ،هاارر الحكاام و درر الكلاام ،تحقیــق حســین بیرجنــدی ،قــم :دار الحــديث،
5221ش.
ــــــــ  ،هرر الحكم و درر الكلم ،قم :انتشارات امام عصر

.

جعفری ،محمدتقی ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،تهران :انتشارات اسالمی5212 ،ش.
جمعی از نويسندگان ،بصیرت پرچمداران ،اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نماينده ولی
فقیه در سپاه5222 ،ش.
ّ
جمعي از پژوهشگران حوزه علمیه قم ،گلشن ابرار ،قم :معروف ،چاپ اول5211 ،ش.
جوهری ،شکیباسادات ،معماران تربیت :منزلت زن از دیدگاه اسالم و رهبران انقالب
اسالمی ،قم :مركز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما5212 ،ش.
حافظ شیرازی ،دیوان ،تهران :كتابفروشی شهشهانی5201 ،ش.
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حائری اسکو يی ،موسی ،احقاق الحق ،به كوشش :محمد عیدی خسروشاهی[ ،بیجا]:
نشر روشنضمیر5211 ،ش.
ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشایعة ،قـم :مؤسسـة آل البیـت

 ،چـاپ ّاول،

5223ق.
ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،بیروت :دار احیـاء التـراث العربیـة ،الطبعـة
الخامسة5222 ،ق.
حسینی فیروزآبادی ،مرتضی ،فضائل الخمسة منالصحاح السته وهیرها من الكتب
المعتبرة عند اهل السنة والجماعة ،نجف :دار الکتب االسالمیة5212،ق.
حمیری ،عبدالله بن جعفر ،قرب اإلسناد ،قم :مؤسسة آل البیت

 ،چاپ ّاول،

5252ق.
خمینی ،سید روحالله ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
خوارزمی ،مقتل الحسین ،قم :انوار الهدی5251 ،ق.
خوانساري ،جمالالدين ،شرح بر هرر الحكم ،تهران :دانشگاه تهران5211 ،ش.
ديلمي ،حسن بن محمد ،ارشاد القلوب ،قم :ناصر5223 ،ش.
ديماتئو ،رابین.ام ،روانشناسی سالمت ،ترجمه كیانوش هاشمیان و همکاران ،تهران:
انتشارات سمت5221 ،ش.
َ
الجنان ،تصحیح علیاكبر غفاری ،تهران:
رازی ،شیخ ابوالفتوح ،روح الجنان و روح ِ
انتشارات اسالمیه5210 ،ش.
رجايي ،غالمعلي ،برداشاتهایي از سایره اماام خمیناي  ،تهـران :عـروج ،چـاپ ّاول،
5221ش.
رستمینژاد ،مهدی ،عاشورا؛ ریشهها ،انگیزهها ،رویدادها و پیامدها ،قم :مدرسه علی بن
ابیطالب .
ُّ
رشیدالدين میبدی ،ابوالفضل ،كشف االسرار وعدة األبرار ،به كوشش علیاصغر حکمت،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران5221 ،ش.
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رودباری ،زهرا ،بررسی خشونت و مدارا از دیدگاه اسالم و روانشناسی ،پاياننامه
كارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور اراک5232 ،ش.
ريس ،شان و رودريک س .گراهام ،آموزش ابراز وجود :چگونه همان كسی باشید كه
واقعا هستید؟ ،ترجمه منیژه شهنی يیالق و همکاران ،اهواز :انتشارات دانشگاه شهید
چمران5223 ،ش.
السباعی ،مصطفی ،المرأة بین الفقه والقانون ،قاهره :دار االسالم5331 ،م.
سبط بن جوزي ،تذكرة الخواص ،تحقیق حسین تقيزاده ،قم :مجمع جهاني اهل
بیت

5212 ،ش.

سعدی شیرازی ،گلستان ،تصحیح عزيزالله علیزاده ،تهران :فردوس5211 ،ش.
سیوطی ،عبدالرحمن ،الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر ،بیروت :دار الفکر،
5225ق.
شاكري ،حسین ،العقیلة والفواطم[ ،بیجا] :چاپخانه ستاره[ ،بیتا].
شبستری ،محمد ،المراة فی الفكر االسالمی المعاصر :قضایا واشكالیات ،بیروت :دار
الهادی0221 ،م.
شريف رضی ،محمد بن حسین ،نه البالهه ،تصحیح دكتر صبحی الصالح ،بیروت.
ــــــــ  ،نه البالهه ،تصحیح صبحی صالح ،قم :مؤسسه دار الهجرة5252 ،ق.
شمسالدين ،محمدمهدي ،ثورة الحسین

 ،بیروت :نشر دار التعارف.

شهرستانی ،سید صالح ،تاریخ النیاحة ،تهران :مطبعة اتحاد.5322 ،
شولتز ،داونپی و سیدنی آلن شولتز ،نظریههای شخصیت ،ترجمه يحیی سیدمحمدی،
تهران :انتشارات هما5222 ،ش.
شیخ مفید ،االرشاد ،قم :مؤسسة آل البیت

5252 ،ق.

شیروانی ،علی ،نه الفصاحة ،قم :انتشارات دار الفکر.
صالحی ،علیمحمد ،پاسداشات حاریم همسار ،قـم :مؤسسـه طريـق معرفـت ثقلـین،
5232ش.
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 ،چـاپ ّاول،

5212ش.
الطبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الكبیر ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث العربـی ،الطبـع
الثانی.

طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد :نشر مرتضی ،چاپ ّاول،

5222ق.
ــــــــ  ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،نجف :دار النعمان للطباعة والنشر5211 ،ق.
طبرسی ،حسن بن فضل ،مكارم األخالق ،تحقیق عالء آل جعفر ،قم :مؤسسة النشر
االسالمی5252 ،ق.
طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،قم :مؤسسة آل البیت

،

5252ق.
ــــــــ  ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم،
5220ش.
طبري ،محمد بن جرير ،تاریخ االمم والملو  ،بیروت :دار التراث5212 ،ق.
طهماسبی ،احمد ،چگونه خوب سخنرانی كنیم ،قم :انتشارات تحسین.
عاملی ،ابراهیم ،تفسیر عاملی ،تهران :انتشارات صدوق5212 ،ش.
عسگری ،فاطمه ،سیره اخالقی علما ،قم :مركز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما،
5211ش.
علی اكبر دهخدا ،لغت نامه ،زير نظر جعفر شهیدی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
5222ش.
علی بن حسین

 ،الصحیفة السجادیة ،قم :دفتر نشر الهادی ،چاپ ّاول5221 ،ش.

علیخاني ،علياكبر ،گسست نسلها ،تهران :نشر پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي،
5210ش.
َ
عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،با نظارت فرهاد قربانزاده ،تهران :اشجع5212 ،ش.
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غزالی ،محمد ،كیمیای سعادت ،به كوشش حسین خديو جم ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی5212،ش.
فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ،روضة الواعظین وبصیرة المتعظین ،قم :انتشارات
رضی ،چاپ ّاول5221 ،ش.
ــــــــ  ،روضۀ الواعظین ،تحقیق حسین اعلمی ،بیروت :مؤسسة االعلمی5221 ،ق.
فخرايی ،ابراهیم ،سردار جنگل ،تهران :جاويدان ،چاپ چهارم5215 ،ش.
فلسفی ،محمدتقی ،بزرگسال و جوان ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی5212 ،ش.
فیض كاشانی ،مالمحسن ،تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات صدر5251 ،ق.
قائمی ،علی ،خانواده و مسائل جنسی كودكان ،انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری
اسالمی ايران5211 ،ش.
ــــــــ  ،نظام حیات خانواده در اسالم ،تهران :انجمن اولیا و مربیان5212 ،ش.
قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،تهران :مركز فرهنگی درسهايی از قرآن5212 ،ش.
قمی ،شیخ عباس ،منازل اآلخرة ،مؤسسه نشر اسالمی5253 ،ق.
ــــــــ  ،نفس المهموم ،ترجمه ابوالحسن شعرانی ،تهران :اسالمیه.
كاوه ،سعید ،مداخله و مشكلآفرینی در زندگی همسران ،تهران :سخن5212 ،ش.
كلیني ،محمد بن يعقوب ،اصول كافي ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،چاپ دوم5252 ،ق.
ــــــــ  ،الكافی ،تحقیق علی اكبر غفاری ،بیروت :چهارم5225 ،ق.
ــــــــ  ،خالصهای از اصول كافی ،ترجمه علیاصغر خسروی شبستری ،تهران:
انتشارات امیری5215،ش.
ــــــــ  ،فروع كافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
ّ
لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحكم والمواعظ ،قم :دار الحديث ،چاپ اول،
5221ش.
مامقانی ،عبدالله ،تنقیح المقال ،نجف :المطبعة المرتضوية.5210 ،
متقی هندی ،علی بن حسامالدين ،كنز ّ
العمال ،بیروت :مکتب التراث االسالمی،
5232ق.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی5222 ،ق.
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ــــــــ  ،بحار األنوار ،بیروت :دار الوفاء5222 ،ق.
ــــــــ  ،بحار األنوار ،تهران :دار الکتب االسالمیة5212 ،ش.
محدثی ،جواد ،پیامهای عاشورا ،قم :انتشارات زمزم هدايت ،چاپ هفتم5211 ،ش.
محمدی ریشهری ،محمد ،میزان الحكمة ،قم :مؤسسه دار الحديث5222 ،ش.
مصباحی ،قدس ایران ،بانوي بزرگ انقالب (يادمان زندگي و خدمات همسر امام
خمیني) ،تهران :نشر عروج ،چاپ ّاول5211 ،ش.
مطهری ،مرتضی ،حماسه حسینی ،قم :انتشارات صدرا.
ــــــــ  ،مجموعه آثار ،قم :انتشارات صدرا.
ــــــــ  ،مسئله حجاب ،تهران :انتشارات صدرا5211 ،ش.
معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین ،ويرايش جعفر شهیدی ،تهران :امیر كبیر ،چاپ
چهارم5211 ،ش.
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :انتشارات دار الکتب االسالمیة5210 ،ش.
مهدی ،موسوی كاشمری ،روشهای تربیت ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،
5223ش.
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