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 و سنّت پیشوایان معصوم )ع( قرآن  سبك زندگی خانوادگی در

 اهلل شریفی عنایت
 مه طباطبائی، تهراندانشيار دانشگاه عالّ

 مهرعلی لطفی
 مربّی دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران

 (18/66/6861؛ تاريج تصويب: 60/6/6861)تاريج دريافت: 

 

 چکیده

ها  سبک زندگی خانوادگی در آيين اسالم همانند درختی است که ريشة آن، باورها و انديشه
باشرد. از ايرن رو، سربک زنردگی      ده مری هايش، ارکران و وظرايف اعارای خرانوا     و ساقه و شاخه

خانوادگی دارای ابعاد زيادی است. پژوهش حاضر در صدد بررسی سربک خرانوادگی در قررآن و    
سرّنت پيشروايان معصروم)ع( در ابعراد تشركيل خرانواده و ازدواج، محريط خرانواده و ادارۀ آن و         

، باورهرا و اعتقرادات   باشد. از منظر قرآن کرريم و سرنّت پيشروايان معصروم )ع(     همسرپروری می
داند و همگان را به اين امر فرا خوانده  ازدواج را امر مقدّسی مینقشی اساسی در خانواده دارند و 

و معيارهای تقوا، عقل، اخالق نيک و همتايی در انتخا  همسرر  نمايند  است و به آن تشويس می
پذيری اعاای خرانواده   م مسئوليّتدهند و مديريّت خانواده را به مرد و لزو را مورد توجّه قرار می

نسبت به يكديگر مخصوصاً مسئوليّت تربيت دينی پدر نسبت به فرزندان و همكاری زن و شوهر 
دانند و تأکيد به رفتار شايسته با همسران و محبّت و مهرورزی نسبت بره   در خانه را ضروری می

 نمايند. آنان می

 دگی، پيشوايان معصوم)ع(.قرآن، سنّت، خانواده، سبک زن واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail:enayat.sharifi@yahoo.com )نويسندۀ مسئول( 

 E-mail: info@lotfiatu.ir 
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 مقدّمه

 6616در روانشناسری بره سرال    « آلفرد آدلرر »سبک زندگی در شكل نوين اوّلين بار توسّط 

يل آن صر ولی پيروان کالسيک او و ديگران به تف ميالدی ابداع شد. هرچند آدلر آن را ابداع کرد،

انرد.   خرود ارائره داده   اند. محقّقان تعاريف گوناگونی برر اسراس بيرنش و نگررش خراصّ      پرداخته

هرای اجتمراعی افرراد در     شناسانه، بيشتر برر هنجارهرا و مرنش    شناسان در تعاريف جامعه جامعه

پردازنرد، ولری آنچره مهرمّ      جامعه تأکيد دارند و روانشناسان بيشتر به بُعد فردی و شخصيّتی می

هرا توجّره    ی انسران بُعدی هستند و فقط به يرک بُعرد از ابعراد زنردگ     است اينكه اين تعاريف تک

ترر   تر و جامع ها را کامل اند، ولی از آنجا که آيين اسالم، آيينی جامع و کامل است و انسان داشته

هرا مرورد ارزيرابی قررار      دهد و زندگی را با پشتوانة امور اعتقرادی و بيرنش   مورد ارزيابی قرار می

د را پشتوانة خرود نداشرته باشرد،    دهد، حتّی رفتارهايی همانند نماز، اگر اعتقاد به خدا و معا می

که بسرياری از رفتارهرای مرتاضران و درويشران اسرالمی       شود، چنان رفتار اسالمی محسو  نمی

توان سبک زندگی اسالمی را بردين گونره    (. بر اين اساس، می66: 6866نيست )ر.ک؛ کاويانی، 

ی و مبانی اعتقادی خرود  هايی از زندگی است که انسان با تكيه بر نظام ارزش شيوه»تعريف کرد: 

هرا و ترأمين    در زندگی فردی و اجتماعی برای ايجاد ارتباط با محيط و جامعه، پاسج به خواسته

هرای مرادّی يرا     گيرد. طبس اين تعريف، سبک زندگی، سبک زندگی مصررف  کار می نيازهايش به

 .فرهنگی نيست، چراکه زندگی عناصر غير از مصرف را نيز در بردارد

باشد. در اين نوشرتار، سربک    اس، سبک زندگی اسالمی دارای قلمروی وسيعی میبر اين اس

گيرد. سبک زنردگی خرانوادگی در آيرين اسرالم هماننرد       زندگی خانوادگی مورد ارزيابی قرار می

های آن را  های اعاای خانواده و شاخه ها و نگرش های آن بينش ها و ساقه درختی است که ريشه

دهد. بر اين اساس، قلمررو سربک زنردگی خرانوادگی بسريار       شكيل میوظايف اعاای خانواده ت

هرای آن   هرا و باورهرا و برخری ازسراقه     های آن يعنی بينش باشد. در اين مقاله ريشه گسترده می

نظير ازدواج و تشكيل خانواده، محيط و ادارۀ خانواده و همسرپروری مورد بررسی و ارزيابی قرار 

 باشد: های زير می صدد پاسخگويی به پرسشگيرد و به همين دليل، در  می

و سرنّت پيشروايان    قررآن ها و باورها در سبک زندگی خانوادگی از منظرر   الف( نقش انديشه

 معصوم )ع( چگونه است؟
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امر تشكيل خرانواده و  و سنّت پيشوايان معصوم )ع( در  قرآن ( سبک زندگی خانوادگی در 

 چگونه است؟ ازدواج

 باشد؟ و سنّت در محيط خانواده و اداره آن چگونه می قرآنج( سبک زندگی خانوادگی در 

و سرنّت پيشروايان معصروم )ع( در برخرورد برا همسرر        قرآند( سبک زندگی خانوادگی در 

 چگونه است؟

و سنّت پيشوايان معصروم )ع( در محبّرت و مهررورزی     قرآنهر( سبک زندگی خانوادگی در 

 باشد؟ نه مینسبت به همسر چگو

ها در سبك زندگی خـانوادگی از منظـر قـرآن و     الف( نقش باورها و اندیشه

 سنّت پیشوایان معصوم )ع(

باشند، نقش اساسری در زنردگی    های سبک زندگی خانوادگی می ها که ريشه باورها و انديشه

 ترين آنها عبارتند از: خانوادگی دارند که مهم

 ـ اعتقاد به خدا4

ة رفتارها و زنردگی خرانوادگی را بره سروی کسرب رضرايت خداونرد سروق         باور به خدا، هم

ترر   دهد. فردی که خدا را ناظر و همراه خود و حتّی از ر  گرردن خرود بره خرويش نزديرک      می

 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّنسَانَ وَنَعْلَمإ مَا تُوَسْوِّ إ بِّهِ نَفْسإهإ وَنَحْنُ أَقْـرَبإ نِّلَیْـهِ مِـنْ حَبْـلِّ    »بيند:  می

دانريم، و مرا بره او از ر  قلربش      هرام نفر  او را مرک    ما انسران را آفريرديم و وسوسره   : الْوَرِّیدِ

کند تا در برخورد با اعاای خرانواده و انجرام وظرايف خرانوادگی،      (، تالش می61ق/«)نزديكتريم

 دارد و حرسّ هريچ   رضايت آنها را جلب نمايد. توجّه به عدالت خدا، اينكه هيچ ظلمری را روا نمری  

کند، زمينة شناخت ديگری برای مهار رفتاری اعاای خانواده است. هرچه  مظلومی را ضايع نمی

 تر باشد، مشكالت فرد کمتر خواهد بود. اين حالت قوی

توجّه به صفات خداوند، از جمله رحمت و مهربانی گسترده، توانايی نامحدود و... آثار مثبرت  

و عطوفرت و رحمرت اعارای خرانواده       گرذارد  جا مری های خانوادگی او بر  بر زندگی فرد و جنبه

گردد. بنرابراين، توکّرل برر     نسبت به هم بيشتر و زمينة پيشگيری و حلّ بسياری از مشكالت می

خداوند در همة امور زندگی از آثار ايمان به خداوند است که خانواده را در برابر مشركالت يراری   

 رساند. می
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 ـ اعتقاد به رسالت و نبوّت1

گردد: اوّلرين بُعرد آن    اور به اصل نبوّت و امامت در زندگی خانوادگی به دو بُعد باز مینقش ب

ترين آنها شناخت تعاليم ديرن پر  از کرالم خداونرد، احاديرث       آموزش امور دينی است که مهم

پيشوايان معصوم )ع( و الگوپذيری ازآنان در ابعاد مختلف زنردگی مخصوصراً زنردگی خرانوادگی     

زينش همسر، مهريّه و جهزيّه، مراسم ازدواج، روش برخورد با فرزندان، برا همسرر،   است؛ مانند گ

 باشد. والدين و... می

 اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگـ 9

ترين آثار باور به معاد و زندگی پ  از مر  در خانواده اين است که اعتقراد بره پر  از     مهم

شرود.   د که موجب پيوند بيشتر اعاای خانواده میکن مر ، خانواده را متوجّه اهداف پايداری می

بر اين اساس، بر اثر باور نداشتن به معاد، خانواده به کارکردهای محدود زندگی خانوادگی اکتفرا  

شرود. اثرر ديگرر آن     هدفی به راحتی به جدايی و انحالل کشيده می گردد و خانواده در اثر بی می

ند فرد را در رويرارويی برا مشركالتی هماننرد فقردان      توا است که باور به زندگی پ  از مر  می

سرومين اثرر    عزيزی يا معلوليّت يا مشكالت بسيار شديد اقتصادی در آرامش روانی يراری دهرد.  

باشرد. براور بره معراد و      اعتقاد به معاد در زندگی خانوادگی، مهارکنندگی و بازدارنردگی آن مری  

دارد. در  تا حدّی از رفتارهای نامناسرب براز مری   يادآوری عواقب به تعدّی حقوق ديگران، فرد را 

خويش را از آتشی که هيزم آن دهد که خود و خانوادۀ  به افراد مؤمن هشدار می قرآناين مورد، 

(. همچنين در سخنان پيشوايان معصوم )ع( 1هاست، حفظ کنند )ر.ک؛ التّحريم/  سنگ و انسان

( که توجّه فرد 118: 71ق.، 6088؛ مجلسی، به عواقب بدرفتاری با همسر اشاره شده است )ر.ک

 تواند آنان را از رفتار نامناسب بازدارد. به اين عواقب ناخوشايند در زندگی اُخروی می

امـر  و سنّت پیشوایان معصـوم )ع( در   قرآنب( سبك زندگی خانوادگی در 

 تشکیل خانواده و ازدواج

ای قائرل اسرت و    آن، اهميّت ويرژه برای تشكيل و قداست  قرآنازدواج امر مقدّسی است که 

وَأَنکِحإـوا  »فرمايرد:   همگان را به اين امر فراخوانده، به آن تشويس نموده اسرت؛ چنران کره مری    

الَْْیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَنِّمَائِکُمْ نِّن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یإغْنِهِّمإ اللاـهإ مِـن فَضْـلِهِ    

همچنرين غالمران و کنيرزان     .همسر خود را همسرر دهيرد   مردان و زنان بک :عَلِیمٌ وَاللاهإ وَاسِعٌ
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سازد؛  نياز مک اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فال خود آنان را بک .صال، و درستكارتان را

 (.81)النّور/« دهنده و آگاه است خداوند گشايش

به امر ازدواج دختران و پسران مجررّد   کند که بايد اين آيه به همة پدران و والدين تأکيد می

هّمت گمارند و آنان را دعوت بره ازدواج کننرد و تنهرا بره دليرل مشركالت از تشركيل خرانواده         

 نهراسند، چرا که خداوند وعدۀ گشايش داده است.

کره رسرول خردا )ص(     دانستند، چنان همة اوليای دين اسالم )ع( ازدواج را امری مناسب می

در اسرالم هريچ    مَا بَنَی فِی اإلِّسالَمِّ بَنَاءً أَحَبَّ نِّلَی اهللِّ مِنَ التاـزوِّیجِّ: »يد: فرما در حديثی می

 .(8: 60ق.، ج 6086حرّ عاملی، « )تر از ازدواج نزد خداوند نيست بنايی محبو 

بره سرنّت مرن     ،ين فطرم مررا دوسرت دارد  ينقل شده که هر ک  آ)ص( پيامبر خدا  از نيز

: فرمايرد:  (. نيرز مری  118: 7، ج6871)ر.ک؛ طبرسی،  ح از سنّت من استگرايش پيدا کند و نكا

زيرا ازدواج برام حفظ چشم و فررج بهترر    ؛هر ک  قدرت جنسک دارد، ازدواج کند !ام جوانان»

از «. شرهوت اسرت   ۀزيررا روزه بررام او شركنند    ؛است و هر ک  توانايک مالک ندارد، روزه بگيرد

مرن برخرورد. از مرن پرسريد: ازدواج     ه اس در سفر حر  بر  عبّ ابن»سعيد بن جبير نقل است که 

 !ام؟ سال ديگر به من برخرورد، پرسريد: ازدواج کررده    گفتم: نه. گفت: برو ازدواج کن. !ام؟ کرده

« ت، يعنک پيرامبر از همره بيشرتر زن داشرت    زيرا بهترين اين امّ؛ گفتم: نه. گفت: برو ازدواج کن

کنم.  همراه همسر مالقات مکه ز از دنيا مانده باشد، خدا را باگر يک رو». ابوهريره گويد: )همان(

دين شمايند و فرمود: کسک که دارام فرزندم است و از پيامبر خدا شنيدم که: بدترين شما مجرّ

« ام پيش آيد، گناه او بر هرر دوم ايشران اسرت    قادر است که او را همسر بدهد و ندهد و حادثه

کند: کسرک کره    اند که خداوند آنها را لعن می چهار طائفه»د: ايمفر پيامبر )ص( میو نيز )همان( 

برام فرزنددار نشدن ازدواج نكند و مردم که خود را شبيه زنان کند و زنرک کره خرود را شربيه     

ام بگويد: بيا ترا   يعنک آنها را مسخره کند و به بيچاره ،مردان کند و کسک که مردم را گمراه کند

، به او بگويد: چيزم ندارم و به نابينرا بگويرد: از حيروانک کره جلروت      ترا عطا کنم. وقتک که آمد

گيرد، نشان غلرط   ام می احتياط کن و حال آنكه حيوانک نيست و به کسک که سراغ خانه ،هست

 )همان(.« دهد می

پيشوايان معصوم )ع( در عين اهتمام بره رشرد و تكامرل معنروی، بره دنبرال دنيراگريزی و        

کردند که ازدواج نه تنها با معنويّت تعارضی نردارد، بلكره در    افراد تأکيد می رهبانيّت نبودند و به
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کند که حتماًً ازدواج کند؛ زيررا   رشد آن بسيار مؤثّر است؛ مثالً امام صادق )ع( به زنی توصيه می

اگر رهبانيّت و دوری از ازدواج در معنويّت تأثير مثبت داشت، شخصيّتی مانند حاررت فاطمره   

اَحَـ ا   فَاَطِمَوةٍُِّنصَرِّفِی فَلَـو کَـانَ ذَلِـكَ فَضـالً لَکَانَـت      ا»ن جهت پيش گام بود: )س( در اي

 همان(.«)مِنكَ

اعتنرايی بره امرور     ترين سبک پيشوايان معصوم )ع( در ازدواج و تشكيل خرانواده، بری   از مهم

م خرود بره   ای کره هر   مادّی و تكلّفات و رويارويی آسان و معمولی آنان با ازدواج است، بره گونره  

 آسانی ازدواج کردند و هم در تروي  فرزندان از تكلّف پرهيز می نمودند.

در مسأله مهريّه و جهيزيّه روش متعادل و معقولی را داشتند، مهريّة حارت زهرا )س( يک 

ذرّه بود و قيمت آنكه مبلغ حدود پانصد درهم برود، فروختره شرد کره برا بخشری از قيمرت آن        

يک پيراهن، يک روسری بزر ، يک حولة سياه خيبرری،  »ل تهيّه گرديد: ای به شرح ذي جهيزيّه

يک تختخوا  ريسمانی، دو عدد تشک که يكی از پشم گوسفند و ديگری از ليف خرما پر شرده  

بود، چهار عدد بالش، يک پردۀ پشمينه، يک قطعة حصير و بوريا، يک عدد آسيای دسرتی، يرک   

شی، يک کاسه برای شير، يک آفتابه، يک سبوی طشت مسی، ظرف چرمی، يک مَشک برای آبك

 .(86: 6، ج6833ر.ک؛ طوسی، « )سبزفام، چندکوزۀ سفالين

چوبی ميران دو  »علی )ع( نيز جهت ازدواج چيزهايی به اين شرح برای خانة خود تهيّه کرد: َ

ليرف  ها را بر آن بياويزند. يک پوست گوسفند و يک متّكا کره از   ديوار خانه نصب نمود که لباس

 (.660: 08ق.، ج 6088مجلسی، « )خرما پوشيده بود و خانه را با مقداری شن نرم فرش کرد

 معیارهای انتخاب همسر

و پيشوايان معصوم )ع( در ازدواج، معيارهای انتخا  همسرر   قرآن کريماز نكات مورد توجّه 

 ترين آنها عبارتند از: است که مهم

 و دینداریالف( پارسایی 

تر باشد،  وا از معيارهای مهم در انتخا  همسر است، هر اندازه اين ويژگی قویتقداری و  دين

بند بره اصرول خرانواده بيشرتر خواهرد برود و هرر چره          تر و پای رعايت حدّ و حدود شرعی کامل

 تواند به استحكام و پايداری خانواده آسيب برساند. تر باشد، به همان اندازه می ضعيف



 37 سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنّت پيشوايان معصوم )ع(

 

هشنا و
ژپ

 ی هم
قر ف 

معار
نیآ  ،

ال
س

0
رۀ 
ما
 ش
،

60
ز 
ايي
، پ

68
61

 

 

 

 
کمترين درجة آن انجام واجبات و ترک محرّمات است. دختران  تقوا دارای درجاتی است که

و پسران جوان بايد بدانند کسی که در برابر خدای جهران و خرالس هسرتی کررنش نكررد و بره       

اعتنايی نمود، در برابر همسررش کررنش نخواهرد کررد و ارزشری بررای او قائرل         دستورات او بی

کنيز با ايمران   دواج نكنيد تا ايمان بياورند، قطعاًبا زنان مشرک از» فرمايد: مک قرآننخواهد شد. 

هرچند زيبايک او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهيد  ،بهتر از زن مشرک است

هرچنرد شرما را بره شرگفت     ، با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرک اسرت  ۀبرد تا ايمان بياورند، قطعاً

به سروم بهشرت و    [شما را]ند و خدا به فرمان خود خوان آتش فرامک یآورد، آنان شما را به سو

)البقرره/  « سرازد، شرايد مترذکّر شرويد     و آيات خويش را برای مردم روشن می خواند آمرزش مک

116.) 

ازدواج پسران و دختران آزاد مسلمان با دختران و پسرران آزاد مشررک   دربارۀ  اين آيههر چند 

ه گاه سرخت شريفته و شريدام جمرال و زيبرايک      ولک هشدارم است به دختران و پسرانک ک ،است

 هام دينک و معنوم را فردا  شوند و ارزش م و اجتماعک دختران و پسران مکت مادّظاهرم يا موقعيّ

اگر مرردی  »رسول خدا)ص( فرمود:  ديندارم تأکيد شده است. ةنيز به مسأل سازند و در روايات مک

کرد، او را همسر دهيد. اگر چنرين نكنيرد، در   که اخالق و دينش را می پسنديد، درخواست ازدواج 

برا زن بره   » فرمرود: نيرز  (. 86: 60ق.، ج 6086)حرّ عراملی،  « زمين فتنه و فساد بزر  پديد آيد

انوادگک، تو به خو حسب و نسب  یبه خاطر مال، دين، زيباي :شود خاطر چهار خصلت ازدواج مک

 )همان(. «ازدواج کن او خاطر دين

 یل اخالقىفضاآراستگی به  ب(

کند و به طالق  ترين عواملک که همسران را از هم جدا مک دهد که يكک از مهم آمار نشان مک

بهتررين راه مقابلره برا ايرن      ،بنرابراين  .بهرگک از فاايل اخالقرک اسرت   کشاند، بداخالقک و بک مک

 و« رويری  خنرده »و منظور از اخرالق نيرک، تنهرا     باشد اخالق مک آسيب، انتخا  همسرم خوش

خُلقی اصطالحی نيست؛ زيرا خنديدن و... در بعای از مواقع نه تنها مطابس اخالق نيسرت،   خوش

هرای پسرنديده از نظرر     صفات و خُلس وخروی »بلكه خالف اخالق است و منظور از اخالق نيک، 

 باشد. می« عقل و شرع

مَا یَـا أَبَـتِ   قَالَتْ نِّحْـدَاهإ » فرمايد: با دختران شعيب می )ع( ماجرام موسکدر  قرآن کريم

يكرک از آن دو )دخترر( گفرت: پردرم! او را      :اسْتَْْجِّرْهإ نِّنا خَیْرَ مَنِّ اسْتَْْجَرْتَ الْقَـوِّیُّ الْـَْمِینُ  
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آن کسک است که قرومّ و امرين    ،توانک استخدام کنک زيرا بهترين کسک را که مک ؛استخدام کن

 (.19/ قصص)ال «باشد )و او همين مرد است(

ت و ت اخالقک و رفتارم دخترران شرعيب و روح فتروّ   شود که شخصيّ تفاده مکاسه از اين آي

 روايرات نيرز ازدواج برا    در ر بوده اسرت. ثّؤدارم، موسام جوان در ازدواج آنان م جوانمردم، امانت

ام پرسريدم کسرک از    در نامره ( ع)گويد از امام رضا  است، شخصک مک نهک شده  قخالابدمردان 

امام فرمرود: اگرر برداخالق     .ا او اخالق بد داردامّ ،خواستگارم کرده استخويشاوندانم از دخترم 

(. در روايت ديگری از آن حارت نقل 189: 688ق.، ج6088)مجلسی، « با او وصلت نكن ،است

خوار ندهيد وگرنه مانند اين است که او را به  دختر خود را هرگز به شرا »شده است که فرمود: 

 (.066: 18)همان، ج «سوی زنا سوق داده باشيد

 همتایى و تناسب ج(

ب اسرت  مرکّ ۀازدواج نوعک ترکيب بين دو انسان و خانواده است، زندگک مشترک، يک پديد

هرر قردر برين ايرن دو عنصرر، همراهنگک،        .باشرند  که اجزاء اصلک و اساسک آن، زن و مررد مرک  

ترر،   وارتر، محكرم اين ترکيرب، اسرت   .ت روحک و اخالقک و جسمک باشدفكرم، تناسب شخصيّ هم

 فرمايرد:  در ايرن مرورد مرک    قررآن کرريم   تر خواهد بود. تر و جاودانه بخش تتر، لذّ پرثمرتر، شريف

الْخَبِّیثَاتإ لِلْخَبِّیثِینَ وَالْخَبِّیثُونَ لِلْخَبِّیثَاتِ وَالطایِّبَـاتإ لِلطایِّبِّـینَ وَالطایِّبإـونَ لِلطایِّبَـاتِ     »

مردان ناپاکند و مرردان   زنان ناپاک از آنِ :وَرِّزْقٌ کَرِّیمٌ مَّغْفََِ ٌیَقُولُونَ لَهإم  أُوْلَئِكَ مإبَراؤُونَ مِمَّا

و مرردان پراک از آن زنران    ، مرردان پراک   و زنان پاک از آنِ ،ناپاک نيز به زنان ناپاک تعلّس دارند

و برام آنران  مبرّا هستند  ،دهند هام ناروايک که )ناپاکان( به آنان مک اينان از نسبت .ندهست پاک

 (.11)النّور/« رارزشک استآمرزش )الهک( و روزم پُ

مرورد   ةدر آي «بينطيّ»و  «باتطيّ» و همچنين «خبيثين»و  «خبيثات» در اينكه منظور از

 ران بيانات مختلفک دارند:بحث کيست؟ مفسّ

د س بره افررا  منظور سخنان ناپاک و تهمت و افترا و دروغ است که تعلّر که گاه گفته شده  ر6

از کوزه همان برون ترراود  » مردان پاک و باتقوا است و آلوده دارد و به عك  سخنان پاک از آنِ

 .(161: 7، ج6871)ر.ک؛ طبرسی، « که در او است

و مطلس اعمرال برد و کارهرام ناپسرند      «ئاتسيّ»به معنک  «خبيثات»شود  گاه گفته مک ر1

 )همان(. س به پاکان داردتعلّ «حسنات» مردان ناپاک است و به عك  ةاست که برنام
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 و «برات طيّ»دامان است، به عكر    اشاره به زنان و مردان آلوده «خبيثون»و  «خبيثات» ر8

)ر.ک؛  منظور از آيه همرين اسرت   کند و ظاهراً که به زنان و مردان پاکدامن اشاره مک «بونطيّ»

فرمايرد:   آيرة ديگرر مری   (. در 016: 60، ج6877و مكرارم شريرازی،    69: 69تا، ج طباطبائی ، بی

لَا یَنکِحإهَا نِّلاا زَانٍ أَوْ مإشْرِّکٌ وَحإر مَ ذَلِكَ عَلَى  وَالزَّانِيَةُ مُشَِْكَةًأَوْ  زَانِيَةًالزاانِی لَا یَنکِحإ نلاا »

و زن زناکار را جز مررد زناکرار    ،کند مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمک  :الْمإؤْمِنِینَ

 .(8)النّور/« آورد و اين کار بر مؤمنان حرام شده است شرک به ازدواج خود درنمکيا م

خارجک و طبيعک؟ در ميران   ةدر اينكه اين آيه بيان يک حكم الهک است يا خبر از يک قايّ

 ران گفتگو است:مفسّ

کنرد کره آلودگران هميشره دنبرال       ت عينک را بيران مرک  بعاک معتقدند آيه تنها يک واقعيّ

ا افراد پراک و برا ايمران هرگرز ترن بره       کند، امّ روند و همجن  با همجن  پرواز مک ن مکآلودگا

کننرد، شراهد    دهند و آن را بر خويشتن تحريم مک چنين آلودگيها و انتخا  همسران آلوده نمک

اسرت )ر.ک؛ مكرارم    بيران شرده   «هخبريّر  ةجمل»اين تفسير همان ظاهر آيه است که به صورت 

گروه ديگر معتقدند کره ايرن جملره بيران يرک حكرم        (.816: 60، ج 6877شيرازی و ديگران، 

خواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زناکار براز دارد، چررا کره     مک مخصوصاً ،شرعک و الهک است

)ر.ک؛ همران و طبرسری،    واگيرردار اسرت   بيماريهام اخالقک همچون بيماريهام جسرمک غالبراً  

 (.667: 7، ج 6871

در اين زمينه بره   (ع)و ساير پيشوايان معصوم  (ص)نک است که از پيامبر اسالم روايات فراوا

ران برزر  در  ک بعارک از مفسّر  حتّر  اند. و آن را به صورت يک حكم تفسير کرده است ما رسيده

 امّ»اجرازه خواسرت کره برا      (ص)مردم از مسلمانان از پيرامبر  »اند:  ن نزول آيه چنين نوشتهأش

 رِک پرچمک برام شناسايک برر دَ ت به آلودگک معروف بود و حتّعصر جاهليّزنک که در  ر« مهزول

 .)ر.ک؛ همان( ...فوق نازل شد و به آنها پاسج گفت ةازدواج کند، آي ر خانه خود نصب کرده بود

اين آيه در مورد مرردان  »خوانيم:  مک (ع)و امام صادق  (ع)در حديث ديگرم نيز از امام باقر 

آلوده زنا بودند، خداوند مسلمانان را از ازدواج برا آنهرا    (ص)عصر رسول خدا و زنانک است که در 

هر ک  مشهور به اين عمرل شرود و    ،ندهست نهک کرد و هم اکنون نيز مردم مشمول اين حكم

 )ر.ک؛ همان(.« اش ثابت شود الهک به او جارم گردد، با او ازدواج نكنيد تا توبه حدّ

 ،از جملره همترايک و تناسرب دينرک و ايمرانک      ؛ختلفک اسرت همتايک و تناسب دارام ابعاد م
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همترايک   ،همترايک جسرمک و جنسرک    ،همترايک اخالقرک   ،همتايک و تناسب فكررم و فرهنگرک  

همراهنگک   ،ک و علمرک تناسب سنّ ،تناسب در زيبايک و خانوادگک، اقتصادم و سياسک، اجتماعک

 روحک و روانک.

 د( اصالت خانوادگی

نتخا  همسر توجّه به اصالت خانوادگی فرد است و اگر فرد اصرالت  يكی ديگر از معيارهای ا

خانوادگی نداشته باشد بر پاية تقوا و دين تربيت نشده باشرد، بره طرور قطرع، سرتونی لررزان و       

ای مرردم! از  »سُست برای بر پا کردن خيمة خانوادگی خواهرد برود. رسرول خردا )ص( فرمرود:      

اند، بچرهيزيد! گفتند: ای رسول خدا، منظور از ايرن   کردهگياهان سبز و خرّمی که در مزبله رشد 

)کُلينری،  « جمله چيست؟ در پاسج فرمود: دختر زيبايی کره در خرانوادۀ برد رشرد کررده باشرد      

(. ناگفته نماند که اصالت خانوادگی همسر يكری از شررايط اسرت و نره تنهرا      881: 9، ج 6819

 شرط.

 محیط خانواده و ادارۀ آن و سنّت در قرآنسبك زندگی خانوادگی در ج( 

 ـ مدیریّت خانواده4

 ةت دارد و تأمين معيشت و نفقر که خانواده يک واحد اجتماعک است و نياز به مديريّ آنجا از

ويژگرک جسرمک و روحرک مررد نيرز بررام سرپرسرتک         ،زن به مرد سچرده شده است و از سويک

الر جَـالُ قَوَّامإـونَ عَلَـى    »: ه اسرت ت خانواده به مرد سچرده شدباشد، مديريّ خانواده سزاوار مک

الن سَاء بِّمَا فَضالَ اللّهإ بَعْضَهإمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِّمَا أَنفَقُـواْ مِـنْ أَمْـوَالِهِّمْ فَالصَّـالِحَاتإ قَانِتَـاتٌ      

خراطر برتريهرايک کره     همردان، سرپرست و نگهبان زناننرد، بر  ...: حَافِظَاتٌ ل لْغَیْبِّ بِّمَا حَفِظَ اللّهإ

خراطر   هخداوند )از نظر نظام اجتماع( برام بعاک نسبت بره بعارک ديگرر قررار داده اسرت، و بر      

 و زنان صرال،، زنرانک هسرتند کره متواضرع      ،کنند شان )در مورد زنان( مک هايک که از اموال انفاق

ند، و در غيا  )همسر خود،( اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقک که خدا برام آنان قررار  هست

 (.80 /ساءنّال)...« کنند ه، حفظ مکداد

در روايت آمده است علی )ع( و فاطمه )س( وقتی که وارد زنردگی مشرترک شردند، پيرامبر     

)ص( بر آنان وارد شد. برای دختر و داماداش تقسيم کار کرد، مديريّت خانه را بر عهدۀ علی )ع( 

و کارهای خارج منرزل   گذاشت و فرمود کارهای داخل منزل به عهدۀ حارت فاطمه )س( باشد
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 (.31: 08ق.، 6088بر عهدۀ علی )ع( )ر.ک؛ مجلسی، 

 ـ همکاری در ادارۀ خانه1

از نكات بسيا ر مهم در سربک زنردگی خرانوادگی پيشروايان معصروم )ع( يراری رسراندن و        

باشد. در کلمات اوليای دين )ع( بررای تشرويس زن و مررد بره يراری       همكاری در ادارۀ منزل می

ات جالب توجّهی بيان شده که توجّه بره آنهرا انگيرزۀ همكراری را در منرزل بيشرتر       يكديگر، نك

ای آ   اگر زنری بره همسررش جرعره    »کند. در مورد تالش زن در محيظ خانواده آمده است:  می

هرای آن اسرت و    بنوشاند، ارزش معنوی اين رفتار بيش از ثوا  يک سرال روزه و عبرادت شرب   

کنرد و   نوشاند، برای او شهری در بهشت بنا می که به همسرش میخداوند در برابر هر جرعة آ  

(. نيز در مورد همكاری مررد در  610: 60ق.، ج  6086)حرّ عاملی، « بخشد شصت گناه او را می

مردی نيست که به همسررش در خانره   »فرمايد:  خانه، رسول خدا )ص( به علی )ع( سفارش می

عبادت يک سال روزه با نماز در شربهايش بررای او   کمک کند، مگر آنكه به تعداد موهای بدنش 

دهند و خداوند پاداش پيامبران صبوری مانند داوود)ع(، يعقو  )ع( و عيسی )ع(  پاداش قرار می

دهد. ای علی! کسی که از خدمت به خانوادۀ خوداری نكند، خداونرد نرام او را    را برای او قرار می

ز و شب خدمت و هر قردم و رنر  بردن بره او پراداش      نويسد و در مقابل هر رو در زمرۀ شهدا می

دهد. ای علی! يک ساعت خدمت در خانه بهتر از عبادت هزار سال، هرزار حر ، عمرره     بسيار می

شرود، مگرر آنكره جايگراه      و... سير کردن هزار گرسنه و... بخشش هزار دينار ... از دنيا خارج نمی

 (.681: 686ق.، ج6088)مجلسی، ...« خود را در بهشت ببيند 

در سيرۀ پيشوايان معصوم چنين چيزی وجود داشرته اسرت. علری )ع( آ  و هيرزم خانره و      

گرفت و همسر ايشان )فاطمه )س(( آرد کردن، خميرر و پخرت    جارو و نظافت آن را بر عهده می

(. نيرز در روايرت آمرده    ؛ مقدّمات نكاح610: با  60ق.، ج6086حرّ عاملی، داد ) نان را انجام می

که روزی پيامبر )ص( وارد خانة علی )ع( شد و ديد حارت علری )ع( در کنرار زهررا )س(    است 

نشسته، مشيول پاک کردن عدس است. حارت رسول )ص( ثوا  عظيمی را برای مردی که به 

(. افرزون برر   688: 68ق.، ج 6088همسر خود در خانره کمرک نمايرد بيران فرمرود )مجلسری،       

کررد و   انواده و مسايل مهرم برا فاطمره )ص( مشرورت مری     همكاری، حارت علی )ع( در امور خ

کرد؛ مثالً در مسألة مهمّی فاطمه )س( به علی )ع(  فاطمه در نهايت تواضع با ايشان همراهی می

همان، ج « )خواهی، انجام بده خانه، خانه توست و من همسر تو هستم. هر آنچه می»فرمايد:  می

01 :636.) 



 اهلل شريفی و مهرعلی لطفی عنايت 61

 

نا ژپوهش
 ی هم

ر ف ق
عار م

یآ ن
، 

سال
0

، شمارۀ 
60

، پاييز 
6861

 

 

 
ويرژه در شرب، رسرول خردا )ص(      ه و همراهی با خانواده بهاز همين با  است حاور در خان

ترر دانسرته اسرت.     نشستن نزد خانواده را از اعتكاف و عبادت در مسجد مدينه، نزد خدا محبو 

فرمايد:  همچنين غذا خوردن به همراه خانواده مورد توجّه قرار گرفته است. رسول خدا )ص( می

و فرزندش را بخواند و غذا را با نام خدا شروع کنرد و  هر مردی که سفرۀ غذا را بگستراند و زن »

با شكر خدا به پايان برساند، هنگامی که هنوز سفره برداشته نشده، خدا رحمت و آمررزش را برر   

(. هنگام ورود به خانه برا سرالم وارد شرود    011: 61ق.، ج 6086)حرّ عاملی، « آنان نازل فرمايد

 (.693: 71)همان، ج 

 ت اعضای خانوادهـ احسا  مسئولی9ّ

و سرنّت، احسراس مسرئوليّت اعارای      قررآن ترين سبک زندگی خرانوادگی از منظرر    از مهم

های يک فررد مسرلمان،    ترين وظايف و مسئوليّت که يكی از مهمخانواده نسبت به يكديگر است 

ـ  »مراقبت و مواظبت بر ايمان يكايک اعاای خانواده است:  وا أَنفُسَـکُمْ  یَا أَیُّهَا الاذِینَ آمَنُوا قُ

غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یَعْصإونَ اللاهَ مَا أَمَـرَهإمْ   مَلَائِکَةٌعَلَیْهَا  وَالْحِجَارَ ُوَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودإهَا الناا إ 

خويش را از آتشک که هيرزم   خود و خانوادَ !ايد ام کسانک که ايمان آورده :وَیَفْعَلُونَ مَا یإؤْمَرُونَ

نگه داريد؛ آتشرک کره فرشرتگانک برر آن گمرارده شرده کره خشرن و          ،و سنگهاستها  آن انسان

)بره طرور    ،انرد  کنند و آنچره را فرمران داده شرده    سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمک

 (.1)التّحريم/  «نمايند کامل( اجرا مک

رچو  فرديّرت  کند تا او را از چا اين آيه برام انسان مؤمن خطوط مسئوليّت او را ترسيم مک

هام انسرانک و دينرک گسرترده سروق دهرد، يعنرک بره آنجرا کره           خارج کند و به سوم خواسته

شرمار   انديشيدن برام رهايک و رستگارم ديگران همچون جزئرک از مسرئوليّت او در زنردگک بره    

کريمره تأکيرد    ةايرن آير   ۀبه همين جهت است که امامان راهنما در تفسير خرود دربرار   .رود مک

گفتم که مرا اهل بيتک است که  ،المالسّ عليه ،به امام صادق»: گويد می. سليمان بن خالد اند کرده

 خرود  : آرم، خدام عزّ و جلّ در کترا  فرمودآيا آنان را به اين امر بخوانم؟  .شنوند حرف مرا مک

روايرت اسرت کره    نيز از ابوبصير  (.871: 9ق.، ج 6069)عروسی حويزی، « (هاست: )اآلي فرموده

تروانم   در خصوص اين آيره پرسرش کرردم کره خرودم را مرک       ،المالسّ عليه ه،عبداللّ از ابو»: گفت

: آنان را به چيزهايک فرمران ده  فرمودام را چگونه حفظ کنم؟  اهل خانهامّا  دارم و حفظ کنم، نگاه

 دهفرمرو که خدا آنان را به آن فرمان داده است و از چيزهايک بازشان دار کره خردا آنهرا را نهرک     
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ام و اگر نافرمانيرت کننرد، آنچره را کره برر       پ  اگر فرمان تو را ببرند، آنان را حفظ کرده .است

کنرد کره    اين روايرت در ايرن براره تأکيرد مرک      )همان(.«ام به انجام رسانيده ،تو بوده است ۀعهد

هام خانواده )همسر و فرزندان( است  خواندن به سوم خدا مسئوليّتک واجب بر مؤمن در محيط

ام از پروردگارش در آنجا باشد و آنان را به حس بخوانرد   بر او واجب است که همچون فرستادهو 

که از امام  کند، چنان و از باطل نهک کند و اين که دعوت را قبول نكنند، مسئوليّت را ساقط نمک

نشان دهيد : فرمافرمودند در اين باره پرسيدند که: چگونه آنان را نگاه دارند؟ ،المالسّ عليه ،صادق

: چرون امرر و نهرک    فرمرود پذيرند؟  ولک آنان نمک ،کنيم گفتند: ما امر و نهک مک .و نهيشان کنيد

 )همان(.« ايد انجام داده ،شما بوده است ۀکنيد، آنچه را که بر عهد

شود، تنها تأمين هزينة زندگی، تهيّة مسكن، تيذيره و... وظيفرة    آنچه از اين آيه استفاده می

تر از آنها، تيذية روح و جان اعارای خرانواده اسرت. نگهرداری      نيست، بلكه مهم پدر و سرپرست

خانواده به تعليم و تربيت و امر به معروف و نهی از منكر و فراهم نمودن محيطی پاک و خالی از 

 (.133: 10، ج 6877هر گونه آلودگی در فاای خانه و خانواده است )ر.ک؛ مكارم شيرازی، 

مسئوليّت نسبت به نماز اعاای خانواده مورد تأکيرد قررار گرفتره اسرت،     در آية ديگری نيز 

خود را به نماز فرمران ده و   ۀخانواد ...:وَاصْطَبِّرْ عَلَیْهَا بِالصَّلَا ِوَأْمإرْ أَهْلَكَ »فرمايد:  که می آنجا 

 .(681طه/ ) ...«بر انجام آن شكيبا باش

ردم نيسرت کره شرخص آن را در برابرر     آيد که نمراز تنهرا يرک عبرادت فر      مک از اين آيه بر

يک کار اجتماعک هم هست. اين معنرک از   ،بلكه نماز عالوه بر عبادت ،آورد پروردگارش به جا مک

نخستين داللت برر ضررورت الترزام     ةشود. کلم دانسته مک« پام بيفشر»و « فرمان ده» ةدو کلم

دارد که نماز يرک عمرل سراده    دوم حكايت از آن  ةدر حالک که کلم ،جامعه به اين عبادت دارد

 د.پ  بايد در استمرار آن صبر و پافشارم به خرج دا .ها و رنجهاست تنيست و همراه با مشقّ

 ،المالسّ عليه ،العابدين زين بزرگوارشان، از پدر ،المالسّ عليه ،باقرامام اخبار بسيارم از حارت 

پر  از نرزول    )ص( كه حارت رسالتاين آن رسيده که مفاد ،المالسّ عليه ،رضاامام و از حارت 

علرک و فاطمره و حسرن و     ةدر  خان ،آمد شريفه همه روزه وقت سحر و صب، و شام می ةاين آي

نِّنامَا یإرِّیدإ اللاهإ لِیإذْهِبَ عَنکُمإ  اللاهإ مإکُمَحِرَ  الَالصَّ» :نرد فرمود و می ندکرد سالم می )ع( حسين

 (.083: 8ق.، ج6069)عروسی حويزی، « رَکُمْ تَطْهِّیرًاالر جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیإطَهِّ
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کننرد، شرديداً    پيامبر )ص( والدينی که کودکان خود را به اعمال خو  و عبادت تشويس نمی

کردند. رفترار آنهرا حكايرت از     کنند. روزی پيامبر )ص( به بعای از کودکان نگاه می سرزنش می

مين دليل، برای توجّه دادن اوليای کودکان فرمود: عدم آشنايی به آدا  و احكام دينی بود. به ه

يكی از اصحا  گفت: ای رسول خدا! از دسرت  «. وای بر فرزندان آخر الزّمان از دست پدرانشان»

نه، از دست پدران مؤمنشان که هيچ چيز از فررايض و احكرام   »پدران مشرکشان؟ پيامبر فرمود: 

کودکان، خودشان ياد بگيرند، ولری والردين مرانع     آموزند و حتّی ممكن است الهی را به آنها نمی

شوند و هريچ تروجّهی    آنها شوند! اين والدين به اندک کارهای دنيوی از ناحية کودکان راضی می

ق.، ج 6083نروری،  « )کنند. من از اينها بيزارم و آنها از مرن بيرزار   به اخالق و معنويّت آنها نمی

 (.67376؛ ح 610: 69

که کودکان خود را به فرايض و انجام دادن اعمال دينی تشويس کنند.  والدين موظّف هستند

خواهيم که نمراز بخواننرد، وقتری کره بره پرن         ما از کودکانمان می»فرمايد:  رسول خدا)ص( می

سالگی رسيدند. شما وقتی کودکانتان به هفت سالگی رسيدند، از آنها بخواهيد که نماز بخواننرد.  

آورنرد، روزه   دهيم که از هفت سالگی تا هر وقت از روز که طاقت می یما به فرزندانمان دستور م

شود، گاهی بيشتر يا کمتر. پ  وقتی که تشرنگی و گرسرنگی برر     بگيرند؛ گاهی تا نصف روز می

خورند تا بر روزه گرفتن عادت کنند و طاقت بياورنرد، امّرا شرما کودکران      آورد، می آنها فشار می

تواننرد، روزه باشرند و اگرر     زه گرفتن وادار کنيد ترا هرر وقرت کره مری     خود را از نُه سالگی به رو

 (.9081: ح 8، ج6819کُلينی، « )تشنگی به آنها فشار آورد، افطار کنند

پيامبر )ص( تلقينات دينی را از همان اوائل کودکی و شريرخوارگی در خانرة زهررا )س( بره     

مرد و او را خردمت رسرول اکررم )ص(     مرحلة اجرا درآورد. هنگامی که امام حسن )ع( به دنيرا آ 

بردند، وی را بوسيدند و در گوش راسرتش اذان و در گروش چرچش اقامره گفرت و دربرارۀ امرام        

 حسين )ع( نيز چنين کردند.

 ـ ورود و خروج زن و شوهر از خانه1

هايی شده است؛ از جمله اينكه در اوقاتی که زن کار  دربارۀ ورود و خروج مرد از خانه توصيه

ندارد، هنگام بيرون رفتن شوهر از خانه او را بدرقه کند و چند قدمی پشت سرش برود و  مهمّی

که در زندگی مشرترک علری )ع( و    گاه نيز هنگام ورود شوهر به خانه به استقبال او بيايد، چنان

بر مرد الزم است هنگام ورود به خانه با سالم »حارت فاطمه )س( چنين رفتاری وجود داشت. 
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( و سر زده و آهسرته وارد خانره نشرود، بلكره پريش از      8: 71ق.، ج 6088)مجلسی، « وارد شود

 ورود الزم است به شكلی زن و فرزندان را از خود آگاه سازد.

 ـ هدیّه دادن2

از آدا  مهمّ ديگر، هديه دادن در مراسم شادی و روزهای عيد و بازگشت از سفر اسرت کره   

بره يكرديگر   »فرمايرد:   ؤثّر است. رسول خردا )ص( مری  در جلب محبّت همسر و فرزندان بسيار م

 (.00: 79)همان، ج « ها از دلها رود ها افزوده گردد و غبار کينه هديّه دهيد تا محبّت

و سنّت پیشوایان معصوم )ع( در محبّت  قرآنج( سبك زندگی خانوادگی در 

 و مهرورزی

اساس مهر و محبّت بنا نهراده   محلّ امنيّت و آرامش و سكون است و بر قرآنخانواده از نظر 

 مَّرَدَّ ًوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَ َ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا ل تَسْکُنُوا نِّلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم »شده است: 

ن  هرام او اينكره همسررانک از جر     و از نشرانه    :نِّنا فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ ل قَـوْمٍ یَتَفَکاـرُونَ   وَرَحْمَةً

در  .خودتان برام شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان مودّت و رحمرت قررار داد  

هإوَ الاذِی خَلَقَکُم مِّن نافْسٍ »(؛ 16)الرّوم/« کنند هايک است برام گروهک که تفكّر مک نشانه ،اين

 ( شما را از يک فرد آفريرد ةخدايک است که )هماو  ...:وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ نِّلَیْهَا وَاحِدَ  

 (.636)األعراف/ ...« و همسرش را نيز از جن  او قرار داد تا در کنار او بياسايد

تواند خانواده را از خطر اضمحالل حفظ کند، به همين دليرل، تشرويس    از آنجا که محبّت می

لُوا نِّناـا کُناـا قَبْـلُ فِـی أَهْلِنَـا      قَا»نمايد:  به مهرورزی و تقويت آن از طريس پاداش اُخروی می

خرود   ۀمرا در ميران خرانواد   »گوينرد:   مرک  :فَمَنا اللاهإ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمإومِّ * مإشْفِقِینَ

امّا خداوند بر مرا منّرت نهراد و از    ، * مبادا گناهان آنها دامن ما را بگيرد(از اينكه ترسان بوديم )

 (.11ر17)الطّور/ « حفظ کردکشنده ما را  عذا 

آميز با همسران بوده است، بره   در سنّت پيشوايان معصوم )ع( رابطة عاطفی و برخورد محبّت

فرمودند. رسول  کردند و هم به ديگران دربارۀ آن سفارش می ای که هم خود به آن عمل می گونه

ست دارم، هرگرز از  گفتار مرد به همسرش که من تو را دو»فرمايد:  خدا )ص( دربارۀ آن می

 (.68: 7ق.، ج6086)حرّ عاملی،  «گردد دل او محو نمک
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ای که فاطمرة زهررا    روابط عاطفی در خانة علی )ع( و فاطمه )س( بسيار عميس بود، به گونه

جان من فدای تو و حافظ »فرمايد:  دارد وبه علی )ع( می )س(، عشس خود را به علی )ع( ابراز می

از آن سو،  (.609: 6871دشتی، « )بود، در خوبی و راحتی و سختی و بال تو. همواره با تو خواهم

گويرد:   ای که در شهادت او مری  علی نيز عشس وافری به همسر خود فاطمه )س( داشت، به گونه

« داری بررايم نمانرده ترا آنكره در دار آخررت برا ترو باشرم         صبرم کرم شرده و تروان خويشرتن    »

 (.181/ خ البالغه نه )

ی، گفتگوی عاطفی و شوخی بين اين دو جريان داشت و تفرري، و سررگرمی،   در طول زندگ

بخشی از زندگی آنها بود. اين جملة علی )ع( عمس روابط عاطفی و سرالم برين دو همسرر را بره     

به خدا سوگند، هيچ گاه فاطمه )س( را خشمگين و مجبور به کراری ننمرودم.   »کشد:  تصوير می

کرردم و از   اه از دستورم سرپيچی نكرد. دائماً به او نظرر مری  او هم مرا خشمگين ننمود و هيچ گ

همچنرين نقرل شرده کره     (. 633رر 636: 6838پور،  نيلی« )شد ها برطرف می ها و غم دلم نگرانی

 فرمود: اينگونه می ،داد را بازی می )ع(، حسين ،وقتی فرزندش

 «یرلِربع يهَبِشَ تَسلَ  یرابِبَ هُريربِشَ تَرنأَ»

 (.131: 08ق.، ج6088)مجلسی، 

 «.تو به پدر من شبيهی و به پدرت علی شباهت نداریيعنی؛ 

 !شد م علی )ع( میطبس همين نقل اين بيت موجب خنده و تبسّ

و سـنّت پیشـوایان معصـوم )ع( در     قـرآن د( سبك زندگی خـانوادگی در  

 برخورد شایسته با همسر

و سنّت پيشوايان معصوم)ع(  قرآن کريمهای سبک زندگی خانوادگی از منطر  يكی از ويژگی

دهرد برا زنران بره طرور شايسرته        به مردان دستور می قرآن کريمبرخورد شايسته با همسران است. 

. (66النّسراء/  ...« )طور شايسته رفتار کنيد هو با آنان ب...: ... َعَاشِرُوهإنا بِّالْمَعْرُوفِ...  » رفتارکنند:

شرايد   ل نمايند کره را تحمّ همديگر )زن و شوهر(هام  ها و ناخشنودم کند که بدم تأکيد مکنيز 

فَإِّن کَرِّهْتُمإوهإنا فَعَسَى  ...»: باشد ام برام نزول خير و برکت فراوان از سوم خداوند  زمينه اين

جهترک( کراهرت داشرتيد،     هو اگر از آنهرا، )بر   ...:أَن تَکْرَهإواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهإ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا

راً تصميم به جدايک نگيريد!( چه بسا چيزم خوشايند شما نباشد و خداوند خيرر فراوانرک در   )فو

 (.66)النّساء/  «دهد آن قرار مک
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باشد تا آنجرا   در اين ميان، پيامبر)ص( بزرگترين سرمشس برای مردان در برخورد با زنان می

برخورد مطلرو  برا همسررانش    که خدای تعالی دو آيه را دربارۀ توجّه و اهتمام پيامبر )ص( در 

یَا أَیُّهَا النابِّیُّ لِمَ تُحَر مإ مَا أَحَلا اللاهإ لَكَ تَبْتَغِی مَرْضَاتَ أَزْوَاجِّكَ وَاللاـهإ  »نازل فرموده است: 

خراطر جلرب رضرايت     هبر  ،ام پيامبر! چرا چيزم را که خردا برر ترو حرالل کررده      :غَفُورٌ رَّحِیمٌ

 .(6)التّحريم/ « ک؟! و خداوند آمرزنده و رحيم استکن همسرانت بر خود حرام مک

و  اسرت  اند و اخبارم هم در اين برا  رسريده   رين مختلف نقل کردهه را مفسّشرح اين قايّ

 .يكک از زوجرات باشرد   ۀپييمبر )ص( قرار داده بود هر روزم را بيتوته در حجراش اينكه  خالصه

حفصه اجازه گرفرت کره مرن     ،و تشريف بردا ۀبود و در حجر ،دختر عمر ،حفصهنوبت روزم که 

ه را رفت، حارت ماريه قبطيّ و حارت اجازه داد .بروم او را مالقات کنم ،يک کارم دارم با پدرم

چون حفصه آمرد   .ه برام حارت فرستاده بود و نزد او رفترسم هديّه خواست که سلطان روم ب

روم، و گفتنرد   د: ديگرر نرزد او نمری   اعترا  نمود که امروز نوبت من بود. حارت فرمو ،و فهميد

حارت قسم ياد کرد که بر خود حرام کردم و با حفصه قرارداد نمود که بر ساير زوجات مسرتور  

 .اين آيه نازل شد و عايشه و ديگران گفته بدارد، حفصه ب

صردا   فرمايد که اگر عليه ايشان هرم  در آية ديگر خداوند به همسران پيامبر )ص( خطا  می

نِّن تَتُوبَا نِّلَى اللاـهِ  »اوند، جبرئيل، مؤمنان صال، و فرشتگان به ياری او خواهند آمرد:  شويد، خد

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبإکُمَا وَنِّن تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَإِّنا اللاهَ هإـوَ مَوْلَـاهإ وَجِّبْرِّیـلُ وَصَـالِحإ الْمإـؤْمِنِینَ      

 ؛)به نفع شماسرت  ،)همسران پيامبر( از کار خود توبه کنيداگر شما  :بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِّیرٌ وَالْمَلَائِکَةُ

و اگر بر ضدّ او دست به دسرت هرم دهيرد، )کرارم از      است زيرا( دلهايتان از حس منحرف گشته

( زيرا خداوند ياور اوست و همچنين جبرئيل و مؤمنان صال، و فرشتگان بعرد  ؛پيش نخواهيد برد

دهد کره ترا چره حرد پيرامبر )ص( در       اين واقعه نشان می(. 0)التّحريم/  «از آنان پشتيبان اويند

 کند. برخورد با همسرانش گذشت داشته که خداوند در مقام دفاع از او، زنان او را تهديد می

خواسرتند، برا آنهرا     به گفتة اصحا  پيامبر )ص(، هرگاه همسران ايشان از ايشان چيزی مری 

عَن جَابِّر کَانَ رَسولُ اهللِّ رَجإـالً سَـهالً   »د: گير در خانواده بو فرمود و مردی آسان همراهی می

. از خرود پيرامبر   (618: 0ق.، ج 6087القشريری،  « )( الشاییءَ تَابَعَهَا عَلَیـه عائِشَةنِّذَا عإوِّیَت )

بهتررين   خَیرُکُم خَیرُکُم لِنِسَائِکُم وَ أَنَا خَیرُکُم لِنِسَائِی:»)ص( نيز نقل شده است که فرمود: 
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« کنم تند که به زنهای خود مهربانتر باشند و من بيش از همه به زنانم خوبی میشما کسانی هس

 .(019: 8ق.، ج6068بابويه،  ابن)

 گیری نتیجه

و سنّت پيشوايان معصوم )ع( باورها و اعتقادات همانند توحيد، نبوّت  قرآن کريمر از منظر 6

ها از  بهره ماندن برخی از خانوادهو معاد نقش اساسی در تحكيم روابط اعاای خانواده دارند. بی 

اين باورها، در همة مراحل، مشكالت متعدّدی را در پی دارد و تررک باورهرای دينری، آرامرش و     

اعتقاد به خدا همة رفتارهای زندگی خانوادگی را به سوی کسب  کند. لذّت را از زندگی سلب می

اظ فراگيری تعاليم دينی از اوليای دهد و اعتقاد به رسالت و نبوّت از لح رضايت خداوند سوق می

دين و الگوپذيری در زندگی افراد خانواده، نقش اساسی دارد. همچنين اعتقاد به سررای پر  از   

دهد و حالّل مشركالت اقتصرادی، اجتمراعی     هدفی نجات می معنايی و بی مر ، خانواده را از بی

 د.دار و... است و از بدرفتاری و تعدّی به حقوق يكديگر باز می

و پيشروايان   قرآن کريمر سبک زندگی خانوادگی در امر تشكيل خانواده و ازدواج از منظر 1

اند و  اند و همگان را به اين امر فرا خوانده معصوم )ع( اين بوده که ازدواج را امری مقدّس دانسته

قری،  اند و رعايت معيارهای پارسايی و دينرداری، آراسرتگی بره فارايل اخال     به آن تشويس نموده

نماينرد. نيرز سرنّت پيشروايان معصروم )ع(،       همتايی و تناسب و اصالت خانوادگی را سفارش می

اعتنايی به امور مادّی و تكلّفات بوده است و خود به آن عمل و به ديگران در اين باره سفارش  بی

 کردند. می

بّرت بنرا   خانواده محلّ امنيّت و آرامش است و برر اسراس مهرر و مح    قرآن کريمر از منظر 8

تواند خانواده را از اضمحالل حفرظ کنرد، از    نهاده شده است و از آنجا که محبّت و مهرورزی می

در سرنّت پيشروايان معصروم )ع( رابطرة عراطفی و       نمايد. طريس پاداش اُخروی به آن تشويس می

ان ای که هم خود به آن عمل و هرم بره ديگرر    آميز با همسران بوده است، به گونه برخورد محبّت

 کردند. دربارۀ آن سفارش می

کنند  و پيشوايان معصوم )ع( تأکيد فراوانی در برخورد شايسته با همسران می قرآن کريمر 0

و پيامبر )ص( و ساير پيشوايان معصوم )ع( در اين مورد بزرگترين سرمشس مردان در برخورد برا  

 باشند. همسران می

و ادارۀ محيط آن ايرن برود کره مرديريّت     ر سبک پيشوايان معصوم )ع( در محيط خانواده 9
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باشد و در يراری رسراندن يكرديگر در     خانواده به مرد واگذار شود و زن موظّف به پذيرش آن می

کردنرد و اعارای    ادارۀ خانه هم خود عامل بدان بودند و هم ديگران را در اين مورد سفارش مری 

مرال دينری هماننرد نمراز و روزه     کردنرد و در اع  خانواده نسبت به يكديگر احساس مسؤليّت می

 کردند. کردند و در هنگام ورود و خروج از يكديگر استقبال و بدرقه می مراقبت و مواظبت می

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

 . بيروت: دار األضواء.من الیحضره الفقیهق.(. 6068بابويه )صدوق(، محمّدبن علی. ) ابن

 )ع(. البيت  آل ةسسّؤم :قم. یعهالشّ وسائلق.(. 6086. )حسن دبنعاملی، محمّ حرّ

. قرم: مؤسّسرة تحقيقراتی    ؛ فرهنگ سخنان فاطمـه ) ( الحيا نهج (. 6871دشتی، محمّد. )

 اميرالمؤمنين )ع(.

 . قم: اسماعيليان.تفسیر نورالثّقلین(. 6878عروسی حويزی، عبد علی بن جمعه. )

قم: جامعة مدرّسين حوزۀ علميّرة   .المیزان فی تفسیر القرآنتا(.  . )بیدحسينی، محمّئطباطبا

 قم.

 .فروشی اسالمی . تهران: کتا سُنَنٍالنّبی(. 6873رررررررررررررررررررررررر . )

 . قم: منشورات الرّضی.مکارم األخالقم.(. 6671طبرسی، ابونصر حسن بن فال. )

 . تهران: ناصرخسرو.البيانٍمجمع (.6871طبرسی، فال بن شاذان. )

 . قم: دار الكُتُب اإلسالميّه.أعالم الوری بْعالم الهدیتا(.  ررررررررر . )بیررررررررررررررر

 های هادی. زاده. قم: انديشه . ترجمة صادق حسناألمالی(. 6833طوسی، محمّد بن حسن. )

. قم: پژوهشرگاه حروزه و   سبك زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن(. 6866کاويانی، محمّد. )

 دانشگاه.

 :تهرران  .اریغفّر  اکبرر  تحقيرس علری   تصحي، و .اصول کافی(. 6819. )يعقو   نب دينی، محمّکُل

 .هسالميّب اإلتُدارالكُ

 الوفاء. مؤسّسة :بيروت .نواربحاراألق.(. 6088) .دباقرجلسی، محمّم
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 . بيروت: عزّالدّين.صحیح مسلمق.(. 6087القشيری النيسابوری، مسلم بن الحجّاج. )

 .هسالميّإلب اتُدارالكُ :تهران .نمونه تفسیر(. 6877ديگران. ) مكارم شيرازی و

 )ع(. البيت آل ةسمؤسّ: قم. مستدرک الوسائلق.(. 6083. )حسين نوری، ميرزا

 )ع(.ميرالمؤمنينافرهنگی تحقيقاتی  ةسسّؤم :قم .دشتی ةترجم (.6838. )نهج البالغه 

 شهيد مدرّس. . اصفهان: نشر مرکز فرهنگیفرهنگ فاطمیّه(. 6838پور، مهدی. ) نيلی


