
 

 

 بررسی و تبیین مفهومی سبک زندگی خانواده از منظر اسالم

 2)ایران( حجةاالسالم والمسلمین مهدي سازندگي، 1)افغانستان( ا رضويسیده زهر: گاننویسند

 30/03/1393پذیرش:                            20/12/1392دریافت: 

 چکیده

 ترینکامل و مؤثرترین عنوان به علی حضرت متقیان موالي سیره و زندگی در محیط خانواد

 نکته  باشد.زندگی اسلمی می است، الگویی که جهت ترسیم سبک اسلمی جوامع براي الگو

 که است این داشته، وجود علی حضرت سیره یا زندگی در که جالبی بسیار

جا که است، تا آن شده ثابت امريمطلب  این ؛کردندمی کار منزل در حضرت

 ارکان ترینمهم اسلم نظر ازو... کردندمی داريبچه کردند،می آرد حضرت گندم

 مودت به معناي دوستی. است مرد و زن میان رحمت و ودتم خانواده، استحکام

 غریزي. رحمت نیز به معناي عشق و ایثار و مهربانی است. دوستی نه است، عاقلنه

 گیريشکل اجتماعی، محل نهاد ترینمهم و در اسلم، به عنوان نخستین خانواده

 در اخلقی رهايهنجا و هاارزش باورها،. است رفتاري الگوهاي و شخصیتی هايپایه

 ايالعادهفوق اهمیت از اسلمی زیست الگوي در خانواده. شوندمی نهادینه خانواده

 نام برده شده است. اسلم علقه مورد بنیان ترینمحبوب به نحوي که ؛است برخوردار

در این تحقیق با تأکید بر خانواده و مسایل آن، به تبیین سبک زندگی خانواده از منظر اسلم 

 رداخته شد، و تبیین موضوع از زوایاي مختلف قرآنی و روایی مورد بررسی قرار گرفت.پ

 سبک زندگیاسلم، خانواده، : واژگان کلیدی

                                                           

، ایران قم، ،المصطفي مجازي دانشگاه قرآن، علوم و تفسیر گروه ارشد كارشناسي دانشجوي -1
seyedezahrarazavi@yahoo.com  

 ،ایران قم، ،المصطفي مجازي دانشگاه قرآني، مطالعات گروه پژوهشي دبیر -2
sazmahdi@gmail.com 
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 مقدمه

 هايپایه گیريشکل و محل ،اجتماعی است نهاد ترینمهم و نخستین خانواده

 رد اخلقی هنجارهاي و هاارزش باورها،. است رفتاري الگوهاي و شخصیتی

 . شودمی داده آموزش خانواده درنیز  زندگی رسم و راه ؛شوندمی نهادینه خانواده

 برخوردار ايالعادهفوق اهمیت از اسلمی زیست الگوي در خانواده

 خانوادگی، اصالت. است اسلم علقه مورد بنیان ترینمحبوب. است

 مورد هايشاخص تریناز مهم علقه و محبت کفویت، داري،دین اخلق،

به  سعادت دنیا و آخرت را؛ لذا سبک زندگی اسلمی، اسلم است قبول

 در بر دارد. صورت توامان

 در خانواده علیسیره امام  نگاهی گذرا به

 ترینکامل و مؤثرترین عنوان به علی حضرت متقیان موالي سیره و یگزند

 هايیژگیبرخی از و جهت تبیین این گزاره، است. اسلمی جوامع براي الگو

 .شودبیان می علوي زندگی سبک

 مورد که کردندمی رعایت مشترک، نکاتی زندگی در امیرالمؤمنین حضرت

 تلش و ،کشیدندمی زحمت کفاف حد در اوالا :بود زهرا حضرت آرامش

 این کنند. فراهم بود، توانشان در که حدي آن در را حضرت آسایش کردندمی

 شیعه، مرد فقه بر اساس و کرده مشخص او ن برايمبی دین که ،است مرد وظیفه

 نظر چنین ازهم و ،کند تأمین را اشمادي نیازهاي همه همسرش شأن در باید

 است. مهم خیلی مشترک زندگی در امروزه که عاطفی تأمین ارتباطات

 توجه زهرا حضرت به بسیار عاطفی ارتباطات نظر از علی حضرت

 کردند:استفاده می زیبایی تعابیر از و ،داشتند

 «.اهلل سولِرَ تِنْبِ»؛ «ءُراهْزَّال تیبيبَحَ»؛ «ءُدافِالْ کَلَ سیفْنَ»



 95/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

  فرمودند:نیز در پاسخ می زهرا حضرت

 ١.«نِسَحَالْبَأ»؛ «رابٍبوتُأ»؛ «ءُدافِالْ کَروحِلِ روحی»

 فرمایند:می تعبیري در علی حضرت

 کبوتر دو مثل زهرا و ؛ من٢«ةٍکَیْأفی  ةٍمامَحَ جِوْزَا کَنّا کُنّإ»

 ارتباطات دهدمی بلند نشان تعابیر این بودیم. ايالنه در عاشق

 است. داشته وجود بزرگواران آن میان عمیقی عاطفی

 داشته وجود امیرالمؤمنین علی سیره یا زندگی در که جالبی بسیار نکته

 کردند،می آرد گندم به عنوان مثال ؛کردندمی کار منزل در حضرت کهاین است،

  .کردندمی داريبچه

 : فرمودند خصوص این در صادق امام

 فَاطَِمةُ وَكَانَتْ وَیَكْنُسُ وََیسْتَقِي یَحَْتطِبُ الُْمؤْمِنِینَ أَمِیرُ كَانَ»

 از و کرد،می تهیه هیزم ؛ امیرالمؤمنین٣«َوتَخْبِزُ َوتَعِْجنُ تَطَْحنُ

 فاطمه حضرت و کرد؛می وجار آورد، ومی منزل براي آب چاه

 .پختمی نان و کرد،می خمیر و نمود،می آرد را گندم نیز

  :است شده نقلعلی امام از

 عَزَّ  اللَّهُ قَبَضَهَا حَتَّى أَمْرٍ عَلَى أَكْرَهْتُهَا وَلَا أَغْضَبْتُهَا مَا اللَّهِ فَوَ»

 إِلَیْهَا أَنْظُرُ كُنْتُ لَقَدْ وَ أَمْرًا لِي عَصَتْ  وَلَا أَغْضَبَتْنِي وَلَا وَجَلَّ

 ؛ ٤«وَالْأَحْزَان الْهُمُومُ عَنِّي فَتَنْكَشِفُ

                                                           

 نیوز.برگرفته از تارنماي شیعه  -١

 .١٥، ص. ١٣8٣، امیرالمؤمنین دیوان اشعار منسوب به حضرت -٢

 .١9٥ ص. ،٢ج ،١٣٥9قمی،  -٣

 .٣٦٣ ، ص.١ج ،١٤0١اربلی،  -٤
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 -کارى بر را او و ،نیاوردم خشم به فاطمه را گاههیچ سوگند خدا به

 نیز او و ،برد را او خداوند که روزى تا نکردم وادار -نداشت میل که

 هرگاه و ،نکرد سرپیچى من فرمان از و ،نیاورد خشم به مرا گاههیچ

 .شدمی زدوده من از هاغم و هانگرانی ،نگریستممى او به که

 از حضرت زهرا زنانه ظرافت و توجه آن که ،است این توجه قابل نکته

 بدانند بایدعلی حضرت پیروان اما شد؛می رعایت علی حضرت سوي

 بوده مه خودشان قلبی اعتقاد فرمودند،می چیزي یک وقتی حضرت واقعاا که

به عنوان  ؛نکنند عمل خود و کنند بیان را مطلبی که است نبوده گونهاین است،

  :اندفرموده ایشان مثال

 نه ظریف است گلى ؛ زن١«بِقَْهَرمَانَة وَلَيْسَتْ رَیْحَانَةٌ الْمَرْأَةَ إِنَّ»

 .کارپرداز و خادم

 زهرا حضرت با معناي حقیقی این جمله در زندگی عملی امیرالمؤمنین

 .می کردند برخورد( لطیف گل یک) ریحانه مثلجاري شد؛ چرا که با حضرت 

 زور، ؛کردندنمی پرخاشگري شانگرامی همسر بر هرگزعلی حضرت

 و ،است نداشته جایی علوي زندگی سبک در هرگز سلطه و قلدري

 از باید که است هاییدرس هااین .است بوده لطیف العادهفوق برخوردشان

 .گرفتعلی حضرت از خاص طور به و ائمه اسلمی ندگیز سبک

 قرآن خانواده در تعریف

 و زن میان رحمت و مودت، خانواده استحکام ارکان ترینمهم اسلم نظر زا

 .است مرد

                                                           

 .٣١نهج البلغه، نامه  -١



 97/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 وَجََعلَ إَِليْها لَِتسْکُُنوا َأزْواجاً أَنُْفسِکُمْ مِنْ  لَکُمْ  َخلَقَ َأنْ آیاتِهِ وَِمنْ»

 از و ؛١«یَتََفکَّرُون لِقَْومٍ لَآیاتٍ ذِلکَ فی إِنَّ َوَرحْمَةً دَّةً َموَ بَيْنَُکمْ

 در تا آفرید شما براي خودتان جنس از همسرانی کهاین او هاينشانه

 به .داد قرار رحمت و محبت میانتان در و یابید، آرامش آنان کنار

 .کنندمی تفکر که گروهی براي است هایینشانه این در یقین

به  رحمت و ؛غریزي دوستی نهاست  عاقلنه دوستیبه معناي  تمود

 .است یکدیگر هايکوتاهی و هالغزش از مهربانانه گذشت معناي

 دوستی چنین زود یا دیر باشد، غریزي هايدوستی هپای بر خانواده تشکیل اگر

 .گرایدمی سردي به زناشویی روابط آرام آرام و ،کرد خواهد فروکش مودتی و

 و آگاهانه هايتصمیم است، غریزه اساس بر که هاییتصمیم بر این، علوه

 دیگري موارد همشاهد با زود خیلی دلیل، همین به. نیستند ايعاقلنه هايانتخاب

 اما ؛شود رغبتبی خود همسر به نسبت است ممکن ،غریزه ارضاي براي

 بر چه هر ود،شمی آغاز عاقلنه تصمیمی و آگاهانه انتخاب با که هاییدوستی

 گذشت با و سن افزایش با زیرا ؛شودمی افزوده آن استحکام بر بگذرد، آن مدت

لذا . یابدمی بیشتري قوام هاآن عقل و ،شودمی ترافزوده مرد و زن تجارب ،زمان

 . داد خواهند شکل خانواده کانون در را ترمهربان و ترصمیمی فضایی

 اختلفات سطح در ولو -ندهد رخ آن در اختلف که ايخانواده چنینهم

 .است اختلفات حل مهارتفراگیري  چه مهم است،آن. ندارد وجود -ايسلیقه

 رحمت هپای بر نیز اختلفات باشد، گرفته شکل مودت هپای بر خانواده اگر

 . شد خواهند رفع

                                                           

 .٢١روم،  -١
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 هايلغزش برابر در و اختلفات هنگام به که ،است همین اسلم توصیه

 ازاسلمی،  رأفت و مهربانی با یعنی ؛کنید برخورد رحمت سر از ،مقابل طرف

 .گذریدب یکدیگر هايلغزش

 در .دهدمی خانواده تشکیل فرد که همین خانواده اعضاي پذیريمسؤولیت

، پذیردمی اجتماعی مسؤولیتی و ،کندمی خارج را خود فردي حالت از حقیقت

 بودن من حالت ازبه تعبیر دیگر، . کندمی لمسئو دیگر افراد قبال در را خود و

 . دهدمی تن بودن ما    شرایط و اقتضائات به و ،آمده در

 اعضاي ایمان بر مواظبت ،مسلمان یک خانوادگی مسؤولیت ترینمهم

 :کندمی تأکید رابطه این در کریم قرآن. است خانواده

 النَّاسُ وَقُودُهَا ناراً وَأَهْلیكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»

 أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْصُونَ ال شِدادٌ غِالظٌ مَالئِكَةٌ عَلَیْها وَالْحِجارَةُ

 و خود! ایدآورده ایمان که کسانی اي ؛١«یُؤْمَرُون ما وَیَفْعَلُونَ

 هاسنگ و هاانسان آن هیزم که آتشی از را خویش هخانواد

 که ،شده گمارده آن بر فرشتگانی که آتشی دارید؛ نگه هستند،

 مخالفت را خدا فرمان هرگز و ،ندهست گیرسخت و خشن

 .نمایندمی اجرا ،اندشده داده فرمان را چهآن و ،کنندنمی

 در که کندمی اقتضا ،خانواده اعضاي سایر قبال در پذیريمسؤولیت بنابراین

 نکنیم. دریغ ،آنان زا مراقبت و دلسوزي و ،آنان از معنوي و مادي هايحمایت

 

 

                                                           

 .٦تحریم،  -١
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  خانواده اهمیت مدارا در

 جلوگیري گیريخشونت و سخت وقوع از کهآن براي والادین مبین اسلم، ا

 براي -دهد ارائه عادالنه و منصفانه کاريراه ،وقوع صورت در ثانیاا و ،نماید

 کرده معین وظایفی و حقوق -اعضا سایر قبال در خانواده اعضاي از یک هر

 حقوق ،مرد و زن اختصاصی حقوق ،همسران میان مشترک حقوق: است

 . فرزندانحقوق  و ،والدین میان متقابل

. شوندمی رعایت خوبی به وظایف و حقوق این ،اسلمی هخانواد یک در

 کارکردهاي قطع طور به ،وظایف آن انجام عدم و حقوق این رعایت عدم

 کارآمديفاقد  را خانواده و ،کندمی تضعیف را خانواده اجتماعی و اخلقی

 .نمایدمی الزم

 است این ،خانواده اعضاي میان متقابل حقوق رعایت هثمر و فایده کمترین

 .کندمی تنظیم عادالنه صورت به و درستی به را خانوادگی روابط که

 دادن اصالت ،خانواده محیط در اسلمی زندگی سبک هايشاخصه از یکی

 به نسبت خانواده اعضاي ههم کلی طور به و ،نهمسرا میان متقابل عواطف به

 .است یکدیگر

. است سکون و آرامش و امنیت محل که است ايخانواده اسلمی هخانواد

 اهداف از یکی اصوالا. ندارد جایی آن در اعتماديبی و تشویش و اضطراب

 اسلم. استدغدغه  همینپاسخ به  ،خانواده تشکیل به اسلم هتوصی اصلی

 سایر و ،مرد و زن آرامش و سکونت براي محلی تشکیل خانواده با خواهدمی

 .خانواده باشد اعضاي
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 اجتماعی نهاد ترینمهمخانواده به مثابه 

 شخصیتی هايپایه گیريشکل محل ،است اجتماعی نهاد ترینمهم و نخستین خانواده

 نهادینه دهخانوا در اخلقی هنجارهاي و هاارزش باورها،. است رفتاري الگوهاي و

  .شودمی داده آموزش خانواده در زندگی رسم و راهچنین ، و همشوندمی

، است برخوردار ايالعاده فوق اهمیت از اسلمی زیست الگوي در خانواده

 خانوادگی، اصالت .است اسلم هعلق مورد بنیان ترینمحبوب تا جایی که

 مورد هايشاخص ینترمهم از علقه، و محبت کفویت، داري،دین اخلق،

 .روندبه شمار میاسلم  قبول

نظر به اهمیت مبحث خانواده، در ادامه به بررسی ویژگی اصالت خانوادگی 

 شود.پرداخته می

 خانوادگی اصالتأ. 

 اصالت برزیادي  تأکید. است همسر انتخاباین اصل، یکی از اصول مهم در 

 .است شدهدر دین اسلم  اخلقی فضایل به آراستگی و داريدین خانوادگی،

 به همسر انتخاب در ظاهري و مادي صرفاا معیارهاي بر تکیه از دین اولیاي

 . اندداده پرهیز شدت

 اعضاي میان در محبت تقویت براي فراوانی هايتوصیه اسلمی تعالیم در

 اعضاي میان در متقابل عواطف ارزش حال، عین در. است شده خانواده

 .باشد الهی رضایت مسیر در که ،است جایی تا خانواده

 در. است اعضا تمامی همدلی با اصالت ،خانوادگی روابط در اسلم نگاه از

 خانواده اعضاي میان متقابلی حقوق ،احتمالی اختلفات حل براي حال، عین

 عنوان به توانمی اختلف وقوع صورت در که ،است شده گرفته نظر در

  .کرد تکیه هاآن بر عادالنه و منصفانه کاريراه



 101/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 حریم از صیانت و همسران میان احتمالی اختلفات حل براي قرآنی تعالیم در

 شود.ها اشاره میترین آنبه برخی از مهم که ،است شده بیان کارهاییراه ،خانواده

 راهکارهای صیانت از حریم خانواده. ب

 همسران؛ میان همفکري و مشاوره -١

 نواده؛خا سرپرست عنوان به مرد معرفی -٢

 قانونی و شرعی حقوق بر پافشاري که شرایطی در ؛سازش و صلح اصل -٣

 به را همسران اسلم شود،می خانواده کانون گسیختگی هم از موجب

 کند؛می توصیه انعطاف و سازش

 ؛خیرخواه افراد تجربیات از استفاده -٤

 روابطی یکدیگر با آن اعضاي که ايخانواده ؛اسلمی تراز هخانواد -٥

 .باشند داشته میزآمحبت

 اخروي پاداش و اجر خانواده اعضاي میان آمیزمحبت روابط براي اسلم

 .باشد عدالت با همراه است الزم آمیزمحبت روابط البته ؛است داده قرار نیز

 نظر از البته ؛است عادالنه جدایی و طلق اسلم، تأیید مورد حل راه آخرین -٦

خاص  شرایطی در تنها و ،است منفور و مبغوض کاريراه طلق اسلم،

 .نباشد ممکن خانوادگی زندگی هادام وجه هیچ به که است شده تجویز

 که است اموري از ؛شاننیازهاي تأمین جهت در تلش و والدین اکرام -٧

 بهشت به دستیابی هوسیل والدین به خدمت. دارد تأکید آن بر اسلم

 .است شده معرفی

 را آن نیز ما ،دارند حق ما بر والدین که ازهاند همان به کندمی اقتضا عدالت -8

. نمود جبران را آنان بخشیهستی حق تواننمی هرگز که حالی در. کنیم جبران
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 ردیف در را آن و ،کرده توصیه را والدین به احسان اسلم جهت، همین به

 خلف آنان هايخواسته که جایی در حال، عین در. است داده قرار توحید

 هاییخواسته چنان به نباید -شانتکریم و احترام عین در -اشدب الهی رضایت

 داد. تن

 حقوق متقابل زن و شوهر

 حق زن بر شوهر. أ

  .است مهریه ،زن حق اولین

  :فرمایدمی قرآن کریم

 مِّنْهُ شَیْءٍ عَن لَکُمْ طِبْنَ فَإِن نِحْلَةً صَدُقَاتِهِنَّ النِّسَاءَ وَآتُوا»

 و طیب رضایت با را زنان مهریه و ؛١«یئًامَّرِ يئًاهَنِ فَکُلُوهُ نَفْسًا

 روي از را خود مهر از چیزي اگر بپردازید؛ پس آنان خاطر به

 شما که شوید، مندبهره آن از بخشیدند، پس شما به رغبت و رضا

 است. گوارا و حلل را

 ،او خانواده حق نه است زن خود حق فقط مهریه کریم، قرآن نصبا  بقاطم

 . نماید پرداخت زن به را آن ایداست، که ب شوهر گردن بر وامی هریهم لذا

تلقی اشتباهی است؛  ،دانندمی طلق زمان به مربوط را مهریهبرخی  کهاین

 صورت این غیر در ؛شود پرداخت مهریه باید ،نباشد نیز طلقیحتی اگر 

 ایترض با زن کهاین مگر باشد، حق این يگوجواب قیامت روز باید شوهر

 .ببخشد او براي را حق این ،اجبار روي از نه و خودش

                                                           

 .٤نساء،  -١



 103/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 ، و در حکمدارد شوهر بر زن که استدیگر ی حق زن، نفقه پرداخت

 اساس بر -همسر مداواي و مسکن لباس، غذا، تهیه یعنی ؛است زندگی مخارج

 .است شوهر عهده بر -توان حد در و عرف

  :دفرمایمی که ،است خداوند قول نفقه، وجوب دلیل

 نَفْسٌ تُکَلَّفُ ال بِالْمَعْرُوفِ وَکِْسوَتُهُنَّ ِرزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَی»

 نحو به هاآن لباس و روزي ؛ و١«ِبوَلَدِها والَِدةٌ تُضَارَّ  ال ُوسْعَها إِالَّ

 هیچ .(پدر) اوست آن از طفل که است، کسی عهده بر متعارف

 شود.نمی مکلّف توانش مقدار به جز کس

 حق شوهر بر زن. ب

 خداوند .است نیکو رفتار و صحیح معاشرت، وق شوهر بر زنحقاز جمله 

  :فرمایدمی متعال

 شَيْئاً تَکْرَهُوا أَنْ فَعَسی کَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعاشِرُوهُنَّ»

 و کنید، معاشرت نیکی به آنان با و؛ ٢«کَثيراً خَيْراً فيهِ اللَّهُ وَیَجْعَلَ

 که هست بسا ؛(بسازید آنان با هم باز) دارید کراهت هاآن از اگر

-می قرار فراوانی خیر آن در خدا و دارید، مکروه را چیزي شما

 .دهد

 آن معروف باشد؛ معروفهمسر باید  با رفتارمطابق با نص قرآن کریم، 

 ها،رفتار و ارهاک آن ضد و شناسند،می خوبی به را آن مردم که، است چیزي

 .است ناپسند

                                                           

 .٢٣٣بقره،  -١

 .١9نساء،  -٢
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 در و ،کنید يرفتارخوش تانزنان با یعنی ؛معروفبه  رفتاربه عبارت دیگر، 

 .کنید مراعات همسر به نسبت را احترام نهایت ،خود گفتار و کردار

 از یکی که ،است متنوعی ابعاد داراي ،زن با پسندیده رفتار و نیک معاشرت

 .نکند دریغ زن از تواناییش اندازه به شوهر که ،است همسر نفقه ،آن مصادیق

 چیست؟ زن بر شوهر حق: کرد الؤس و ،آمد اکرم رسول حضرت خدمت زنی

 : فرمود حضرت

 که ،است آن هاحق جمله از. گفت بتوان که ،است آن از زیادتر

 بیرون او اجازهبی خانه از و ،نگیرد او اجازهبی مستحبی روزه

 نیکوترین و ،کند خوشبو را خودش بوها نیکوترین به و ،نرود

 و ،بیاراید را خود هازینت بهترین به و ،بپوشد را خود هايجامه

 ١.کند عرضه او بر را خود شام و بامداد هر

 : ندفرمود دیگر حدیثی درحضرت 

 زن براي گناهش بدهد اگر و ،ندهد کسی به او اجازهبی چیز هیچ

 او از شوهر که بدنخوا شب هیچ و ،شوهر براي ثوابش و ،است

 .باشد خشمناک

 ٢باشد؟ کرده ظلم او بر شوهر چند هر: گفت زن

 .بلی:  فرمود حضرت

 : است منقول باقر محمد امام حضرت از صحیح حدیث در

 شوهر حق! اهلل رسول یا :گفت وآمد  رسول حضرت خدمت زنی

 چیست؟ زن بر

                                                           

  .١١٦-١١٧ صص. ،١خوشبختی، ج رساله -١

 همان. -٢



 105/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

را  او نافرمانی و ،نماید شوهر اطاعت که است الزم: فرمود حضرت

 روزه و ،ندهد صدقه او رخصتبی او خانه از و ،انجام ندهد

 کند، او نزدیکی اراده وقت هر و ،نگیرد او اجازهبی مستحبی

-بی او خانه از. باشد شتر پاالن پشت بر هر چند نکند؛ ایقهضم

 ملئکه برود، بیرون او اجازه بدون اگر ، کهنرود بیرون رخصت

 را او همگی رحمت، ملئکه و غضب ملئکه و زمین و آسمان

 .برگردد خانه به تا کنند لعنت

 است؟ بیشتر همه از مرد بر کسی چه حق! اهلل رسول یا: گفت

 .مادر و پدر: فرمود حضرت

 است؟ بیشتر همه از زن بر کسی چه حق: گفت زن

 .شوهر: فرمود حضرت

 دارد؟ من بر او که ندارم حق درقآن شوهر بر من: پرسید زن

 ١.نه یکی صدتا از :مودفر حضرت

 حقوق متقابل. ج

 از آکنده و شایسته رفتارش و کند، رفتار همسرش با شیوه بهترین به باید مرد

 و شیرین کلم و سخن سنجیده، و آرام برخوردي با .باشد عشق و محبت

 و مفید هايسرگرمی و شوخی با همسر نمودن شاد و ،روییگشاده لطیف،

 همسرش، با نشاط و شوخی براي وقتش از اتیلحظ دادن اختصاص و ،مباح

 .نماید رعایت را زن حقوق و ،ترگرم را خانواده کانون تواندمی

                                                           

 .١١٦-١١٧ صص. ،١خوشبختی، ج رساله -١
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 فقط ؛شود خارج اعتدال حد از همسر با شوخی در نباید مرد ،نماند ناگفته

 در که ،نشود ساقط زن نگاه از او مردانگی و شخصیت که باشد باید حدي در

  :فرمایدمی خدا رسول زیرا ؛دهد تن زن ایلتتم به است مجبور صورت آن

 برده و ذلیل که کسی است بدبخت؛ «الزَّوْجَةِ عَبْدُ تَعِسَ»

 ١.باشد همسرش

 کوتاهی و ضعف. باشد داشته گذشت و عفو همسرش به نسبت باید مرد

 کارهاي از برخیممکن است  یا و به طور عمومی وجود دارد؛ زندگی در که

 . گیردب سخت او بر نباشد، که نباید ردم پسند مورد همسر،

  فرمایند:می باره این در خدا رسول

. باشد داشته کینه و بغض اشمنهؤم زن به نسبت منمؤ مرد نباید

 خواهد را دیگرش رفتارش ،نپسندد را رفتارش از یکی اگر

 ٢.پسندید

 خودش ظاهر وضعیت ،نیکو آرایش و مناسب لباس و پوشش با باید شوهر

 زینت او براي را خود همسرش کهچنانهم نماید، آراسته همسرش ايبر را

  .است نبوي سنت ،یخوشبوی از استفاده طورهمین و ؛آرایدمی و ،داده

 .کندمی ترمحکم را یشویزنا محبت و عشق ریسمان یخوشبوی و تمیزي

 از بود، ایستاده خود صورت و سر اصلح براي آیینه جلوي روزي عباس ابن

 مگر :گفت رسی؟می خودت به همه این چرا که شد الؤس مورد این رد او

 من بر هم او پس کند؟نمی آرایش من کردن خوشحال براي را خود همسرم

 .ببیند مرتب و تمیز مرا که ،دارد حق

                                                           

 .٥، ص. ٢، ج١٤0٥جلونی، ع -١

 صحیح مسلم. -٢



 107/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 آورده بر پس ؛اوست حق ،زن براي ظاهر وضع کردن آراسته که یجایآن از

 خداوند .اوست حق نیز نیاز و تضرور صورت به او جنسی تمایلت کردن

 :فرمایدمی باره این در

 وَقَدِّمُوا شِئْتُمْ أَنىَ حَرْثَکُمْ فَأْتُواْ لَّکُمْ حَرْثٌ نِسَاؤُکُمْ»

 که جا هر از پس ،هستند شما کشتزار شما زنان ؛١«لِأَنفُسِکمْ

 .دارید مقدم خودتان براى را هاآن و ،آیید خود کشتزار به خواهید

 دستش از چه هر منزل کارهاي در شوهر که است آن زن، حقوق دیگر از

 کسالتی یا ،باشد رنجور و مریض زن که زمانی مخصوصاا ؛کمک کند ،برآید

 .شود وي اذیت و زحمت باعث منزل کارهاي انجام که باشد داشته

 :پرسیدند عایشه از .است بوده گونهاینانش همسر با خدا رسول رفتار

  چنین گفت: داد؟می انجام را یکارهای چه لمنز در اهلل رسول

 جابجا را اشیا کرد،می کمک خانواده افراد به کارها انجام در

 قطعه را گوشت زد،می جارو را خانه اوقات گاهی فرمود،می

 ؛زدمی وصله را کفشش و دوشید،می را گوسفندان ،کردمی قطعه

 ٢.تادایسمی نماز به ،رسیدمی فرا نماز وقت گاه هر پس

 جا،این .فاش کند را همسرش اسرار نباید شوهرکه از دیگر حقوق زنان، این

 هیچ به نباید شوهر است؛ لذا شوهر و زن مخصوص که است مدنظر اسراري

  .بگوید سخن دیگران پیش خصوصی لمسای این از وجه

 

                                                           

 .٢٢٣بقره،  -١

 صحیح بخاري. -٢
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 :کندمی وایتچنین ررحمت پیامبر از مسلم

 إلَى یُفْضِی الرَّجُلُ الْقِيَامَةِ یَوْمَ مَنْزِلَةً هِاللَّ عِنْدَ النَّاسِ شَرَّ إنَّ»

 لحاظ از هاانسان بدترین؛ ١«سِرَّهَا یَنْشُرُ ثُمَّ إلَيْهِ وَتُفْضِی امْرَأَتِهِ

 اسرار که هستند زنی و مرد قیامت، روز در منزلت و ارزش

 .سازندمی فاش را زناشویی

 چیست؟ زن بر شوهر حق: کرد الؤس و ،آمدرسول حضرت خدمت زنی

 : فرمود حضرت

 روزه که است آن هاحق جمله از. گفت بتوان که است آن از زیادتر

 به و ،نرود بیرون او اجازهبی خانه از و ،نگیرد او اجازهبی مستحبی

 را خود هايجامه نیکوترین و ،کند خوشبو را خودش بوها نیکوترین

 خود شام و بامداد هر و ،دبیارای را خود هازینت بهترین به و ،بپوشد

 .کند عرضه او بر را

 تمکین عام و خاص. د

 :عام تمکین -

زن از  اطاعت به بیان دیگر، .خود شوهر با زن معاشرت حسن از است عبارت

 . است یزناشوی به مربوط امور در شوهر،

 و رفتاريخوش و ،شوهر از زن اطاعت از است عبارت معاشرت حسن

-آن -شوهر براي خود آرایش و نظافت رعایت ،او به نسبت زن روییخوش

 خارج و -است آنان خانوادگی موقعیت و مکان و زمان مقتضاي که گونه

 داده زن به که مکانی حق طبق یا و ،نموده معین شوهر که منزلی از نشدن

 . است کرده انتخاب را آن شده،

                                                           

 ٢8٦، ص. ٢، ج١٣٧١ترضاوي،  -١



 109/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 او اوالد یا و مادر پدر، هر چند -خود خویشاوندان خانه به زن رفتن بنابراین

، مشمول دیگر اشخاص با مراوده چنینهم .دارد شوهر اجازه به احتیاج -باشند

 ١، که به صراحت در قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است.همین قاعده است

 : خاص تمکین -

 براي را الزم آمادگی همیشه باید زن که شوهر، با جنسی نزدیکی از است عبارت

 یا و ،گردد او زیان موجب نزدیکی که ،باشد بیمار کهآن رمگ باشد، داشته کار این

 .باشد داشته شرعی مانع

 تمکین چه و عام تمکین چه -وظایف این ایفاي عدم صورت این غیر در

 .بود خواهد او نفقه اسقاط موجب -خاص

 والدین به نسبت فرزندان وظایف

به  که ،دارند مختلفی هايلیتمسئو و وظایف ،خود والدین مقابل در فرزندان

 :شوداشاره می اجمال طور به هاآن دو نمونه از

 احسان و نیکی به والدین. أ

 و احسان منان، خداوند. است برخوردار خاصی عظمت از، والدین به نیکی و احسان

 و توحید کنار در مورد چهار دررا  هاآن با فرزندان آمیزمحبت رفتار و والدین به نیکی

 :است دهنمو ذکر خود عبادت

 و پدر به و نپرستید، را خدا جز ؛٢«ِإحْساناً وَبِالْوالِدَیْنِ اللَّهَ إِالَّ  تَعْبُدُونَ ال» -

 کنید. نیکی مادر

                                                           

 نفقه مستحق کند، امتناع زوجیت وظایف اداي از مشروع مانع بدون زن گاه : هر١١08ماده  -١

 .بود نخواهد

 .8٣بقره،  -٢
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 را خدا و ؛١«إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِکُوا وَلَا اللَّهَ وَاعْبُدُوا» -

 کنید. نیکی مادر و پدر به و ندهید، قرار او شریک را چیزي و بپرستید،

 تو پروردگار و؛ ٢«إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِالَّ تَعْبُدُواْ أَالَّ رَبُّکَ وَقَضَى» -

 کنید. احسان مادر و پدر به و پرستید،ن را او جز که کرد، مقرر

 و پدر به و مدهید، قرار او شریک را چیزي؛ ٣«إِحْساناً وَبِالْوالِدَیْنِ شَيْئاً بِهِ تُشْرِکُوا أاَلَّ» -

 کنید. نیکی مادر

 واجب و الزم ،والدین احترام و تعظیم که ،شودمی استفاده شریفه آیات از

 مؤمن به مقید و ،است مطابق «بالوالدین» کلمه زیرا؛ باشند کافر ، هر چنداست

 .است نشده بودن

ند، تعابیر بسیار زیادي دار و ائمه اطهار در همین ارتباط، نبی مکرم

 شود:ها اشاره میکه به سه نمونه از آن

 :فرمایندمی اکرم پیامبر

 خشم و، است مادر و پدر خرسندي گرو در خداوند خرسندي

 ٤.است آنان خشم گرو در خدا

 :فرمایندمی والدین به نیکی درباره علی امام

 ٥.کنند نیکی شما به فرزندانتان تا کنید نیکی پدرانتان به

 

                                                           

 .٣٦نساء،  -١

 .٢٣اسراء،  -٢

 .١٥١انعام،  -٣

 .١٧٦ص.  ،١٥، ج١٤08 ،محدث نوري -٤

 .١٧8ص.  همان، -٥



 111/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 :فرمایندمیصادق امام

 هاآن از یکی :داد انجام را هاآن باید همیشه که است چیز سه

 ١.باشند بدکار چه باشند نیکوکار چه است؛ مادر پدرو به نیکی

 ایثارگرانه، خالصانه، همواره یعنی ؛مادر و پدر به نیکی و احسان بنابراین

 و ،شود رفتار ایشان با سخاوتمندانه و گشاده چهره با و متواضعانه و صبورانه

 .گیرد قرار توجه مورد هاآن نیازهاي و جیحوا

 نهایت احترام به والدین. ب

 :فرمایندمی کریم قرآن در متعال خداوند

 یَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْساناً وَبِالْوالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِالَّ تَعْبُدُوا أَالَّ رَبُّکَ وَقَضی»

 تَنْهَرْهُما وَال أُفٍّ لَهُما تَقُلْ فَال هُماکِال أَوْ أَحَدُهُما الْکِبَرَ عِنْدَکَ

 الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَناحَ لَهُما وَاخْفِضْ *کَریماً  قَوْالً لَهُما وَقُلْ

 ؛٢«صَغيراً رَبَّيانی کَما ارْحَمْهُما رَبِّ وَقُلْ

 و پدر به و ،نپرستید را او جز که کرد قطعی حکم پروردگارت و

 به دو هر یا دو آن از یکی تو نزد در اگر حال .کنید نیکی مادر

 سخن و ،زنن فریاد هاآن بر و ،مگو اف آنان به ،رسند کهنسالی

 در مهربانی روي از و .بگو کریمانه سخنی آنان با و ،گون درشت

 هر پروردگارا: بگو و آر، فرود تذل و خضوع هايبال هاآن برابر

 .کردند تربیت ديخر در مرا کهآن پاس به ،کن رحمت را دو

                                                           

 .١٧9ص.  ،١٥، ج١٤08 محدث نوري، -١

 .٢٣-٢٤اسراء،  -٢
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 والدین تکریم و احترام نهایت لزوم رحیم، و رحمان خداوند آیه دو این در

 .است شده یادآور نهی دو و امر چهار قالب در را

 حقیقی منعم و ،است (دهنده نعمت) منعم شکر انسان، وظایف از یکی

 احسان سبحان، خداوند کهاین سرّ. کرد عبادت را او باید که ،است متعال خداوند

 به نیز مادر و پدر بفهماند که است آن کرده، ذکر خود عبادت از بعد را والدین به

 .است الزم نیز آن شکر؛ پس اندکرده احسان انسان

 :فرمایندمی رضا امام

 داده را مادر و پدر و خود از گزاريسپاس به فرمان عزوجلّ  خداي

 نکند، يگزارسپاس و تشکر مادرش و پدر از کس هر پس ؛است

 ١است. نیاورده جا به را خدا شکر

 مانند انسان به -اوست از هانعمت همه که -متعال خداوند از بعد کسهیچ بنابراین

 .است الزم ایشان، به احسان نیز و هاآن شکر رو این از .است نکرده خدمت والدین

 وظیفه والدین نسبت به فرندان

 سال دو تا نوزاد به دادن شیر در مادر وظیفه -1

لَيْنِ أَوْالَدَهُنَّ یُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ»  مادران، ؛٢«کَامِلَيْنِ حَوْ

 بدهند. شیر تمام سال دو تا را خود فرزندان

 او کشتن حرمت و فرزند جان حفظ وجوب -2

 إِنَّ وَإِیَّاکُمْ نَرْزُقُهُمْ نَّحْنُ إِمْالَقٍ خَشْيَةَ أَوْالَدَکُمْ تَقْتُلُوا وَالَ»

  ؛٣«کَبِيراً خِطْئاً کَانَ قَتْلَهُمْ

                                                           

 .٦8ص.  ،٧٤ج ،١٤0٣مجلسی،  -١

 .٢٣٣بقره،  -٢

 .٣١اسراء،  -٣



 113/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 شما و هاآن به که ماییم نکشید؛ را خود فرزند تنگدستی بیم از

 .است بزرگ گناهی و خطا هاآن کشتن آري بخشیم؛می روزي

 اخالقی و جانی خطرهای از فرزندان نجات برای تالش -3

 مَعَ  تُکُن وَالَ نَامَعَ ارْکَبْ  بُنَیَّ  یَا مَعْزِلٍ فِی وَکَانَ ابَْنهُ نوحٌ وَنَادَیَ»

 و ،بردمی آساکوه موجی میان در را ایشان کشتی آن ؛١«الْکَافِرِینَ

 سوار من با پسرم! اي :زد بانگ ،بود کناري در که را پسرش نوح

 .مباش کافران با و شو

 کشتی در نوح حضرتبود، و  گرفته فرا را جا همه سیل که حالی در

 او جسم نجات براي و ،نشد غافل دشفرزن وضعیت از لحظه یک بود، نجات

 .فرمود بیان را شده ذکر آیه او به خطاب ،کفر از او جان و شدن غرق از

 فرزندان خواندن نماز بر مراقبت -4

 خود و ،ده فرمان نماز به را خود خانواده ؛٢«عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ بِالصَّالَةِ أَهْلَکَ وَأْمُرْ» -

 .باش شکیبا آن بر

 پا. به را نماز گفت[ پسرم فرزندش به ]لقمان ؛٣«الصَّالَةَ قِمِأَ بُنَیَّ یَا» -

 اندرز و پند با فرزند اعتقادی های گرایش رشد و اصالح -5

 نکات ،فرزندش برابر در خود اعتقادي وظایف انجام براي لقمان حضرت

  .کندمی بیان او براي معاد و الهی توحید درباره مهمی

                                                           

 .٤٢هود،  -١

 .١٣٢طه،  -٢

 .١٧لقمان،  -٣
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 :فرمایدمی جملهاز 

 ؛١«بِاللَّهِ تُشْرِکْ الَ یَابُنَیَّ یَعِظُهُ وَهُوَ الِبْنِهِ لُقْمَانُ الَقَ وَإِذْ»

 ،دادمی اندرز را او که حالی در خویش پسر به لقمان که هنگامی

 ستمی شرک راستی به که ،یاورن شرک خدا به پسرم! ي: اگفت

 .است بزرگ

 فرزندانشان به و ،بیاموزند درستی به را اعتقادي اصول که دارند وظیفه والدین

 که ،گیرند بهره عمل زبان از است بهتر خود فرزندان تربیت براي و ،دهند آموزش

 ،بزنند دست ناشایستی کار هر به خود کهاین نه است عمل زبان ،زبان ترینفصیح

 ،کشدمی سیگار که پدر: به عنوان مثال ؛دارند حذر بر آن از را خود فرزند بعد و

 .داشت نخواهد تأثیري ،دارد باز امر این زا را فرزندش چقدر هر

 و هاانسان بازگشت و معاد مسئله درباره سوره همین ١٦ آیه چنینهم

 .خداست سوي به اعمالشان

. شودمی مستجاب فرزندان حق در دیگر کس هر از بیش مادر و پدر دعاي

 از را بسیاري گناهان مادر، و پدر دعاي با متعال خداوند متعدد، روایات بنابر

 آثار مشاهده صورت در که موظفند والدین رو این از بخشد؛می فرزندان

 بخششو  کرده، استغفار آنان براي ،فرزندان گفتار و رفتار در توبه و پشیمانی

 .بخواهند متعال خداوند از را آنان گناهان

 شرعی احکام آموزش -6

 وَاصْبِرْ الْمُنکَرِ عَنِ انْهَوَ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ الصَّالَةَ أَقِمِ بُنَیَّ یَا»

  ؛٢«أَصَابَکَ مَا عَلَیَ

                                                           

 .١٣لقمان،  -١

 .١٧لقمان،  -٢



 115/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 ازکار و ،کن امر پسندیده کار به و دار پاي به را نماز پسرم! اي

 .کن صبر ،شودمی وارد تو بر که آسیبی بر و ،نما نهی حرام و ناپسند

 و فردي احکام و وظایف با را فرزندش لقمان حضرت آیه، این در

 .نمایدمی آشنا اجتماعی

 اخالقی صحیح روحیات و رفتارها آموزش -7

 به را مهم اخلقی نکته چند ،لقمان هسور ١9 و ١8 آیات در لقمان حضرت

 و رفتارها به نسبت را پدر مراقبت ضرورت و ،کندمی گوشزد فرزندش

 .سازدمی آشکار فرزندش اخلقی روحیات

 لَا اللَّهَ إِنَّ مَرَحًا الْأَرْضِ فِی تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّکَ تُصَعِّرْ وَلَا»

 مِن وَاغْضُضْ مَشْيِکَ فِی وَاقْصِدْ *فَخُورٍ مُخْتَالٍ کُلَّ یُحِبُّ

 که نرو، راه خرامان زمین در و برنتاب، رخ مردم از و؛ «صَوْتِکَ

 خود رفتن راه در و دارد.نمى دوست را الفزن خودپسند خداوند

 .ساز آهسته را صدایت و باش، رومیانه

 آنان هایدیدگاه به توجه و فرزندان با مشورت -8

 قریه به و ،گریزدمی فرعون مجازات از موسی حضرت کهآن از پس

 چاه از آب کشیدن باال در حضرت آن دختران به رسد،می شعیب حضرت

 پدر براي را داستان ،شعیب حضرت دختران از یکی گاهآن. کندمی کمک

 . کندمی تعریف

 با سپس و ،کندمی دعوت خانه به را موسی حضرت، آن بسب بدین

 کنیم؟ رفتاري چه جوان این با که ،کندمی مشورت خود جوان دختران



116  /(PURE LIFE, Vol.2.No.3, (Dhu al-Hijjah 1436. Shahrivar  1394. September. 2015 

 :کندمی نقل چنین را دختران از یکی سخنکریم  قرآن

 ؛١«الْأَمِينُ  الْقَِویُّ اْستَأَْجرْتَ مَنِ خَْيرَ إِنَّ اسْتَْأجِْرهُ أَبَتِ یَا إِحْدَاهُمَا»

 استخدام که است کسی بهترین که چرا ؛کن استخدام را او !پدر يا

 .است اعتماد خور در هم و است، نیرومند هم کنی،می

 .پذیردمی را دخترش پیشنهاد نیز شعیب حضرت

 با شعیب حضرت چگونه که دهدمی نشان قرآنی داستان، از قطعه این

 خود دختران به گیرد،ب را تصمیم بهترین توانستمی و ،بود پیامبر کهآن

 .گرفت تصمیم موسی حضرته دربار آنان، مشورت با و داد شخصیت

 محبت در افراط از پرهیز -9

 اللَّهِ ذِکْرِ َعن أَواْلَدُکُمْ  َوالَ أَْموَالُکُمْ  تُْلهِکُمْ  الَ اَّمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا»

 ایمان که کسانی اي ؛٢«الْخَاِسرُونَ ُهمُ فَأُولَئِکَ ذَلِکَ یَفْعَلْ وََمن

 و ،گرداند غافل خدا یاد از را شما فرزندانتان، و اموال مبادا !ایدآورده

 .است کارانزیان از ،کند چنین کسی هر

 خدا یاد از که فرزند و مال به زیاد علقه و محبت از را مسلمانان آیه، این

 .داردمی برحذر شوند، غافل

 انفرزند انتظارات و والدین ایهدغدغه

 هاآن امنیت و فرزندان آینده به توجه -1

 أَن وَبَنِیَّ وَاجْنُبْنِی اَّمِناً الْبَلَدَ هَذَا اجْعَلْ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ»

  ؛٣«األَصْنَامَ نَّعْبُدَ

                                                           

 .٢٦قصص،  -١

 .9منافقون،  -٢

 .٣٥ابراهیم،  -٣



 117/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 ایمن را شهر این ا!پروردگار :گفت ابراهیم که را هنگامی کن یاد

 .دار دور هابت پرستیدن از را فرزندانم و مرا و ،ناگرد

 از ایشان. کندمی بیان فرزندانش آینده از را ابراهیم حضرت نگرانی آیه این

 .کندمی درخواست را اخلقی و جسمی سلمت امنیت، فرزندانش براي خداوند

 هاتا حد گفتن اسرار از جانب فرزند به آن والدین دوستانه برخورد -2

 پدرش با ایشان صمیمانه و نزدیک بسیار روابط از ،یوسف سوره ٤ آیه

 خود راز و رمز پر و عجیب خواب یوسف که اي گونه به کند؛می حکایت

 :کندمی نقل پدرش براي تنها را

 کَوْکَباً  عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُ إِنِّی أَبتِ یَا ئثَبِيهِ ال یُوسُفُ قَالَ إِذْ»

 که را زمانى[ کن یاد]؛ «سَاجِدِینَ لِی رَأَیُْتهُمْ وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ

 با را ستاره یازده[ خواب در] من! پدر اى گفت: پدرش به یوسف

 کنند.مى سجده من براى که دیدم، ماه و خورشید

 فرزندان گردش و بازی برای مناسب زمینه آوردن فراهم -3

 آن که ،کنندمی درخواست پدرشان از یوسف حضرت بردران که هنگامی

 تنها کند؛نمی منع کار این از را آنان پدر، ،ببرند گردش و بازي به را حضرت

 ١.نمایدمی اظهار احتمالی حوادث وجود از را خودش نگرانی

 نسبت ،پدر یک عنوان به یعقوب حضرت که دهدمی نشان جملت این

 .است کرده استقبال آن از و ،داشته آگاهی فرزندش حق این به

 

                                                           

 .١١-١٣ر. ک: یوسف،  -١
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 مشکالت حل به فرزندان کردن میدوارا -4

 نجات و حضرت آن یافتن از ناامیدانه یوسف حضرت برادران هک هنگامی

 یعقوب حضرت دیدند،می رفته دست از را چیز همه و ،گفتندمی سخن بنیامین

 ناامید خدا رحمت از که خواست آنان از و ،کرد روانه مصر به را هاآن دوباره

 :ستا ناسپاسی و کفر نشانه ،الهی بیکران رحمت از ناامیدي که ،نشوند

 مِن تَيْأَسُوا وَالَ وَأَخِيهِ یُوسُفَ مِن فَتَحَسَّسُواْ اذْهَبُواْ بَنِیَّ یَا»

  ؛١«الْکَافِرُونَ الْقَوْمُ إِآل اللَّهِ رَوْحِ مِن یَيْأَسُ الَ إِنَّهُ اللَّهِ رَّوْحِ

 خدا رحمت از و بجویید، را برادرش و یوسف و بروید من! پسران اي

 شوند.می مأیوس خدا رحمت از کافران اتنه زیرا نشوید؛ مأیوس

 برابر در پدران دایمی وظیفه از یعقوب حضرت پسندیده رفتار این

 پدر خصوص به و والدین آن طی که ايوظیفه. دهدمی خبر خود فرزندان

 پیمودن در را خود فرزندان مشکلت، نماییکوچک و امید روح القاي با باید

 .اندرس یاري زندگی خم و پرپیچ راه

 : فرمایندمی علی حضرت

 ویُعَلِّمَهُ  اَدَبَهُ وَیُحَسِّنَ اِسمَهُ یُحَسِّنَ أن الوالِدِ عَلَى الوَلَدِ وَحَقُّ»

 او براي نیکو نام: که ،است این پدر بر فرزند حق؛ ٢«القُرآنَ

 د.بیاموز قرآن او به و کند، تربیتش خوب بگذارد،

 

 

                                                           

 .8٧یوسف،  -١

 .٣99نهج البلغه، حکمت  -٢



 119/ نواده از منظر اسالمبررسي و تبیین مفهومي سبک زندگي خا

 

 

 مؤمنین نسبت به هم حقوقتکمله: 

 چنین یکدیگر به نسبت را -خواهران و برادران -فرزندان حقوق سجاد امام

 :نمایندمی بیان

 تَْلتَِجئُ الَِّذی َوَظهُْرکَ َتبْسُطُهَا الَِّتی یَدُکَ  َأنَّهُ  فَتَعْلَمُ  أَِخيکَ حَقُ أَمَّا»

 َتتَِّخذْهُ  فَلَا اِبهَ تَُصولُ الَِّتی وَُقوَّتُکَ عَلَيْهِ تَعَْتمِدُ الَِّذی وَعِزُّکَ إِلَيْهِ

 نُصْرَتَهُ  تَدَعْ  وَلَا اللَّهِ بِحَقِّ لِلظُّلْمِ  عُدَّةً  وَلَا اللَّهِ  مَعِْصيَةِ عَلَى سِلَاحاً

 وَتَأْدِیَةَ شَيَاطِينِهِ  وََبيْنَ بَيْنَهُ َوالْحَوْلَ عَدُوِّهِ  َعلَى وَمَعُوَنتَهُ نَفْسِهِ عَلَى

 اْلإِجَاَبةَ  وََأحَْسنَ لِرَبِّهِ انْقَادَ فَِإنِ اللَّهِ ِفی عَلَيْهِ لََوالْإِقْبَا إَِليْهِ  النَّصِيحَةِ

  ؛١«ِمنْه عََليْکَ َوأَکْرَمَ عِْندَکَ آثَرَ اللَّهُ فَلَْيکُنِ وَإِلَّا لَهُ

 دستی[ مانند] برایت او که بدانی که ،است این تو برادر حق اما

 و ،بريمی ناهپ آن به که است ايپشتوانه و ،گشاییمی که است

 هوسیل به که است نیرویی و ،کنیمی تکیه آن به که است عزتی

 و ،خدا معصیت براي ايوسیله را او پس؛ یابیمی چیرگی آن

 ،کنن کوتاهی او هدربار و ،گیرن خداوند حق به ستم براي کمکی

 فاصله شیاطینش و او میان و ،کن یاري دشمنش برابر در را او و

 اگر پس ؛آور روي او به خدا راه در و ،کن یحتنص را او و ،انداز

 که باید گرنه و ،[باش او با] بود پروردگارش فرمانبر و مطیع

 .باشد او از تربزرگ و ترمحبوب تو نزد در خداوند
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 گیرینتیجه

توان دریافت که دین مقدس اسلم چقدر به می ،هاي دینیآموزهبه نگاه  با

مت واقعی انسان در دین مقدس اسلم موج کرا .دهدسعادت بشر اهمیت می

را خانواده خوشبختی واقعی  که ،تنها سبک زندگی اسلمی است ، لذادزنمی

همین سبک زندگی  آورد.به ارمغان میدر دنیا و آخرت به صورت توأمان 

 کند.است، که خانواده اعم از زوجین و فرزندان را سعادتمند می
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