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شاخص های تحکیم خانواده بر اساس سوره احزاب با تأکید بر اصول عاطفی
زهرا پرناك  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2محتبی انصاری مقدم ، 3
 1طلبه سطح چهار (دکتری) ،رشته تفسیر تطبیقی ،حوزه علمیّه تربیت مدرس صدیقه کبری ( سالم اهلل علیها) قم ،پژوهشگر ،مدرس و فعّال فرهنگی
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
از مهم ترین مشکالت بشری ،چالشهای پیش روی خانواده هاست .گذر از سنت به مدرنیته ،افزایش آمار طالق بویژه طالق
عاطفی و توافقی ،تغییر ذائقه ها و تقلید از سبک زندگی غربی ،شبکه های ماهواره ای و  ..از مهمترین تهدیداتی است که
خانواده ها را دچار اختالل کرده است ،لذا فاصله گرفتن از مالکها و اصول قرآنی نشان دهنده خطر است .عنوان مقاله «شاخص
های تحکیم خانواده بر اساس سوره احزاب با تأکید بر اصول عاطفی» است .روش تحقیق نقلی وحیانی ،روش گرداوری اطالعات
کتابخانه ای و روش پردازش اطالعات توصیفی و تحلیلی است .این مقاله در دو بخش اصل سازش و مدارا که در آن مطالبی با
عناوین تأثیر سازش و مدارای والدین در تربیت فرزندان ،تأثیر مدارای زن نسبت به شوهر ،تأثیر مدارای مرد نسبت به همسر
خود و در ادامه نیز اصل حیا آمده است .با بررسی و توصیف این اصول از دیدگاه سوره احزاب یافتهها این است که خداوند
درآموزه های قرآنی برای محقق شدن هدف تحکیم خانواده ،زن و مرد را به تکالیفی در این باب دعوت نموده است .از جمله
این تکالیف عبارتند از اصل سازش و مدارا و اصل حیا که همسران با کنار گذاشتن خودخواهی و جایگزینی مدارا در زندگی و
رعایت حیا که به مثابه دژی استوار به جهت تعدیل روابط و به عنوان نیروی کنترل کننده ی درونی است ،قطع ًا کانون خانواده
را به آرامش خاطر همراه با عواطف شایسته انسانی نزدیک و موجبات استحکام خانواده همراه با نسلی سالم و پویا و خوشبخت
در دنیا و آخرت را فراهم کرده است.
واژههای کلیدی :تحکیم ،خانواده ،سازش و مدارا ،حیا
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مقدمه
استحکام بنای مقدس خانواده د ر گرو ارتباط اعضای آن است از این رو ،برای تعالی خانواده باید بر تحکیم روابط
اعضای آن توجه ویژه ای شود .از سویی دیگر خانواده و خانه محل آرامش اهل آن می باشد و هیچ عاملی نباید امنیت
آن را به خطر بیندازد و زن و مرد بیش از هر وظیفه ی دیگری ،مسئولیت ایجاد حفظ این آرامش را دارند چرا که
امنیت در خانواده از حساسیت ویژه ای برخوردار است و خانواده نیازمند به امنیت روحی و روانی در درون و بیرون
است .و این جایگاه از منظر قرآن دارای منزلت بسیار باالیی است که حفظ حریم آن بر همه توصیه شده است.
حال باید دانست که شاخص ها ی تحکیم خانواده بر اساس سوره احزاب با تأکید بر اصول عاطفی چه شاخصه
هایی هستند و به جهت یافتن این شاخصه های مهم باید در راستای پاسخ گویی به این سواالت بود که اصل
سازش و مدارا و همچنین اصل حیا چه نقشی در تحکیم خانواده ایفا می کنند.
لذا از میان همه نه اد های اجتماعی ،خانواده ،در تربیت و تکامل انسان وظیفه خطیری را بر عهده دارد .چون اولین
تأثیرات محیطی دریافت شده توسط افراد از محیط خانواده است و حتی تأثیر پذیری از سایر محیط ها می تواند از
همین محیط نشأت گرفته باشد و در واقع می توان گفت همه چیز از خانواده آغاز می گردد .لذا عواملی همچون
تغییرات سریع تکنولوژی ،گریزان بودن از سنت و روی آوردن به مدرن بودن ،افزایش آمار طالق به ویژه طالق
عاطفی ،طالق توافقی ،تغییر ذائقه ها و مدل زندگی ،ناسازگاری های اخالقی و در نتیجه کاهش روابط صحیح اعضای
خانواده و  .....از مهمتری ن آسیب ها و تهدیداتی است که می توانند خانواده ها را درگیر کنند .لذا ضرورت پرداختن به
موضوع تحکیم خانواده کامالً روشن و واضح است چرا که فاصله گرفتن از مالک ها و اصول قرآنی ترسیم شده ،نشان
دهنده ی خطری است که باید به آن توجه بیشتری شود و برای داشتن خانواده ای مستحکم در برابر این آسیب ها
باید به اصول و فرهنگ قرآنی پایبند بود.
بدین جهت راجع به تحکیم بنیان خانواده کتب و مقاالتی نگاشته شده ،از جمله کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن
و حدیث ( محمدی ری شهری )1387 ،که در این اثر عوامل تحکیم خانواده از آیات و روایات بررسی شده است.
همچنین مقاله تحکیم خانواده در آموزه های قرآنی(حسینی )1383 ،که در این مقاله ،انگیزه تحکیم روابط در خانواده
و عوامل موثر بر تحکیم روابط و ساختار خانواده آرمانی و در نهایت اصول تحکیم خانواده را در قرآن بررسی نموده و
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یافته های بدست آمده نشان می دهند که این پژوهش ها غالباً در چارچوب قرآن و روایات بصورت کلی بررسی شده
و با جستجوی گسترده ،این موضوع مهم در سوره احزاب و به صورت پژوهش مستقلی صورت نگرفته است .لذا در این
پژوهش ،با توجه به آیات سوره احزاب ،شاخص های تحکیم خانواده با تأکید بر اصول عاطفی استخراج گردید.

مفهوم شناسی
تحکیم :حَکَمَ أصله :منع منعا إلصالح ،و منه سمیت اللّجام :حَکَمَةَ الدابّة ،فقیل :حَکَمْتُهُ و حَکَمْتُ الدّابة :منعتها
بالحکمة؛ حُکْم اصلش منع و بازداشتن براى اصالح است .حَ َکمَة -لگام و دهانه حیوان را نیز ،حکمة نامیدهاند( .راغب

إصفهانى1412 ،ق )248 :کلمات مترادف :استحکام ،استقرار ،استواری ،برقراری ،تثبیت ،تقویت .و کلمات متضاد:
تضعیف و معادل در عربی :مَنَعَ.

خانواده
در لغت ،به معنای دودمان و تبار است ( .دهخدا ،بی تا ) 9438 /۶ :همچنین به معنای خاندان ،اهل خانه ،اهلبیت( .

محمدی ری شهری )11 :1387 ،و کلمات مترادف :اعقاب ،اهل بیت ،تبار ،تیره ،خاندان ،دودمان ،سالله ،طایفه ،فامیل،
خیل خانه .و کلمات متضاد :بی تیر و تبار ،بی خاندان و دودمان .معادل در عربی :اهلبیت ،عائله

عاطفی
عاطفة [طِ ف َ] (ع اِمص) محبت ،مهربانی کردن (دهخدا ،بی تا ( .) 1571 /22 :اِمص) مهر ،محبت ،دوستی و
عالقمندی نسبت به دیگران است ( .معین)22۶2 /2 :1371 ،
واژه عطف ،در فرهنگ عرب که ریشه کلمه عاطفه در بحث ماست ،نیز در مفهوم توجه و میل چیزی به چیز دیگر به
کار رفته ،با این تفاوت که در مفهوم اصطالحی «عاطفه» مورد نظر ما ،عطف و توجه مطلق نیست؛ بلکه ،محدود به
مواردی است که طرف توجه انسان ،یک انسان باشد نه چیز دیگر ( .مصباح یزدی)21۶ :1378 ،

کلمات مترادف
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احساسات ،هیجانات ،شور ،اشتیاق و عال قه شدید ،عطوفت ،محبت ،الفت ،شفقت ،دوستی ،مهربانی ،میل و رغبت،
عنایت ،رأفت ،عفو.
کلمات متضاد
انفعال ،بی محبت ،سنگین دل ،سرد مهر ،نامهربان ،بی روح ،خشک و معادل در عربی :قلب – مودت .از این رو ،با
توجه به دیدگاه های مطرح شده در باب معانی لغوی سه واژه تحکیم ،خانواده و عاطفه باید گفت تحکیم به معنای
قوی بودن ،و خلل ناپذیری آمده است که از ریشه « َحکَم» به معنای «منع» بوده و معنای باز داشتن و جلوگیری را
می رساند .و خانواده نیز به معنای اهل بیت و دودمان و عائله آمده است .همچنین عاطفه به معنای محبت و مهربانی
و دوستی کردن و توجه و میل چیزی به چیز دیگر به کار رفته است.

اصطالح شناسی
تحکیم
تحکیم به معنای قوی بودن ،استوار ماندن ،تقویت شدن و خلل ناپذیری آمده است که از ریشه «حَکَم» به معنای
«منع» بوده و معنای باز داشتن و جلوگیری از هرگونه اخالل گری و تباهی را می رساند.

خانواده
« نهادی است که بر پایه ازدواج مرد وزن شکل میگیرد و با تولید مثل ،توسعه مییابد .این نهاد ،اساس سازندگی
شخصیت انسان و مهمترین عامل تکامل جامعه بشراست و ازاینرو ،اسالم ،که برنامه ی تکامل انسان است برای
تأسیس و تحکیم این نهاد سرنوشتساز و پیشگیری از فروپاشی آن ،رهنمودهای بسیار مهمی ارائه کرده است( ».

محمدی ری شهری )11 :1387 ،همچنین گفته شده « :خانواده متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی،
هم خونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر به عنوان زن ،مادر ،پدر ،شوهر ،برادر ،خواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند؛
فرهنگ مشترک پدید می آورند و در واحد خاص زندگی می کنند( ».قنادان)148 :1375 ،
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عاطفی
عاطفه انجذابی است نفسانی که یک انسان  ،نسبت به انسانی دیگر ،در خود احساس می کند و می توان آن را به
رابطه بین آهن و آهن ربا تشبیه نمود .انسان در چنین حالتی احساس می کند که به طرف انسان دیگری که مورد
عاطفه اوست کشیده می شود ( .مصباح یزدی)21۶ :1378 ،

ع اطفه یکی از حاالت نفسانی انسان است که می تواند تأثیراتی بسزا بر ایمان و باورها بگذارد .این تأثیر به ویژه در
ارتباط با خداوند سبحان نقشی مهم را دارد؛ چرا که ایمان کار قلب است و قلب همان روح و نفس انسانی است که به
منزلة عنوان کانون ادراکات ،احساسات و عواط ف است که درک می کند ،می اندیشد ،مرکز عواطف انسان است،
تصمیم می گیرد ،دوستی و دشمنی می کند و منشأ همة صفات عالی و ویژگی های انسانی است (مطهری/7 :1374 ،
)125

بنابراین از مجموعه تعاریف ذکر شده باید گفت خانواده مجموعه ای از افراد است که یک جا در کنار هم زندگی می
کنند و معیار هم زیستی آنها قرابت یا زوجیت است .و این افراد دارای رفتارهایی هستند که به عالیق ،احساسات،
ارزش ها ،اخالقیات و عواطف آنها مربوط می شود و با رحمت و شفقت خاصی که بین پدر و مادر و فرزندان و سایر
اعضاء وجود دارد می توانند از هر گونه آسیبی که بنیان خانواده را تهدید می کند با تحکیم روابط ناشی از همان
عواطف سرشار که از بصیرت و تعقل سرچشمه می گیرد ،جلوگیری نمایند.
در خانواده سلیقه ها ،افکار و نگرش زن و شوهر با یکدیگر تفاوت دارد و اگر هر یک از زوجین بخواهند بر اساس
خودخواهی نگرش ،سلیقه ،طرز فکر خود را بر دیگری تحمیل نمایند به طور حتم راه به جایی نخواهند برد .لذا
خداوند در سوره احزاب به جهت تعمیق روابط زن و شوهر در خانواده برترین اصول را بیان می فرماید که در پرتو این
اصول می توانند بهترین مسیر زندگی را طی نموده و پایه های زندگی خانوادگی را استکام ببخشند و بنیان مقدس
خانواده را از تزلزل و سستی حفظ نمایند.

سازش و مدارا
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«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ َو أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیالً * وَ إِنْ کُنْتُنَّ
تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ َفإِنَّ اللَّهَ أَعَ َّد لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً؛ اى پیامبر! به همسرانت بگو :اگر شما زندگى دنیا و
زرق و برق آن را مىخواهید بیائید هدیهاى به شما دهم و شما را به طرز نیکویى رها سازم! و اگر شما خدا و پیامبرش و سراى
آخرت را طالب هستید خداوند براى نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است » (سوره احزاب ( ،)33آیه ).29-28

« مدارا یعنی نرمی و انعطاف در برابر اختالف ها و تضادها( » .پسندیده ).214 :1390 ،زن و مرد در خانواده دارای
خصوصیات اخالقی مت فاوت هستند و این تفاوت در طول زندگی مشترک بروز می کند و زمینه اختالف را بوجود می
آورد.
« تفاوت اول ،اینکه دو جنس مختلف ،با ویژگی های روحی و روانی متفاوت که هر یک اقتضای خاص خود را دارند
با هم ازدواج می کنند .دوم اینکه ،جدایِ از جنسیت ،هرکدام از همسران یک انسان مستقل هستند و خواسته ها،
انتظارات و سلیقه های متفاوتی دارند .سوم اینکه گاه اختالف فرهنگی نیز میان آنان وجود دارد ،بویژه در زمان ما که
ممکن است هرکدام از همسران ،فرهنگی کامالً متفاوت از دیگری داشته باشند .چهارم اینکه ،زندگی پدیده ها و
حوادث ریز و در شت بسیاری دارد که همسران را پیوسته به چالش می کشد و آنها را به واکنش وا می دارد .این
تفاوت ها و موارد دیگری که ممکن است وجود داشته باشد ،همگی زمینه ی اختالف خرد و کالن بسیاری را در طول
زندگی برای همسران بوجود می آورند( » .همان ).213 ،لذا این نوع از اختالفات در زندگی مشترک تنها در سایه
«سازش و مدارا» در اخالق و برخورد و دیگر موارد ،قابل اجتناب است و می توان گفت این خصلت پسندیده یکی از
نیازهای ضروری زندگی است .
ی بِالزَّوجِ عَن
امام صادق (علیه السالم) سه چیز را از ضرورت های تعامل موفق مرد با همسر خود می داند که « :لَا غَنِ َ

ثَالثَةِ اشیاءَ فیما بَینَهُ و بَینَ زَوجَتِهِ و ِهیَ المُوَافَقِةُ لِیَجتَلِبَ بِهَا موافقَها و محَبها و هواها؛ مرد در رابطه با همسرش ،از سه چیز
بی نیاز نیست که عبارتند از سازگاری ،تا موافقت و محبت و عالقه زن را جلب کند( » .مجلسی ).237 / 78 :1403 ،

در این حدیث ارزشمند نتیجه سازگاری از طرف مرد ،سازش زن و جلب محبت و عالقه اوست و همچنین امام
صادق (علیه السالم) می فرماید « :ثَالثَةُ مِنَ السَعادةِ :الزوجَةُ المُؤَایِتَةُ واالوالدُ البارُّنَ...یَروُحُ؛ سه چیز از خوشبختی است :همسر
سازگار ،فرزندان نیکوکار و مردی که محل کارش در شهر خودش باشد که روز هنگام درآمدش را بدست آورد و
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شبانگاه نزد خانواده اش برگردد( ».کلینی ).258 /5 :13۶9 ،که در این حدیث زن سازگار به عنوان عامل خوشبختی
معرفی شده است.
همچنین حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله) می فرماید « :اَلزَو َجةُ المُؤَایِتَةُ عوتُ الرجل علی دینه؛ زن سازگار یاور مرد بر
ی 140۶ ،ق ).301 /2 :بدین جهت باید گفت ناسازگاری در خانواده نشانه نوعی خودخواهی و
دینداری است( ».الدیلم ّ
خود برتر بینی نسبت به یکدیگر است ،که جز ایجاد اختالف و درگیری فایده ای ندارد و از طرفی عدم سازش هم
نشان از کم ظرفیتی طرفین می باشد که در تشدید این اختالفات و درگیری ها نقش مهمی را ایفا می کند .اگر در
خانواده ،بدی با بدی و خشونت پاسخ داده شود ،به طور حتم درگیری ها به اوج می رسد.
از این رو باید رفتارهای آزاردهنده افراد در خانواده را نادیده گرفت و از نشان دادن حساسیت های بیش از اندازه
خودداری نمود و حتی اگر افراد دائماً از هم دلخور باشند و حرف یکدیگر را به دل بگیرند ،کشمکش در خانه به حدی
می رسد که زوجین دیگر فرصتی برای حل اختالفات بوجود آمده ،نخواهند یافت .به همین دلیل ،گذشت که یکی از
م صادیق مدارای خانوادگی است ،باید در زندگی زناشویی نهادینه شود تا بتوان ریشه بحران حاصل از عدم سازش را
در روابط خانوادگی به طور قطع خشکاند.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) می فرماید « :اَمَرَنی ربّی بِمُداراةِ الناسِ کما امرنی بِأداء الفرائض؛ همانگونه که پروردگارم مرا
به انجام واجبات فرمان داده است به مدارا با مردم دستور داده است( ».حر عاملی ).540 / 8 :1409 ،حضرت در جایی
دیگر می فرماید « :مُداراةُ الناس نصف اإلیمان و الرفق بهم نصف العیش؛ نیمی از ایمان مدارای با مردم است و نیمی از
زندگی ،رفق و مالطفت با آنان است( ».محمدی ری شهری).239 /3 :138۶ ،

بدین جهت « در اخالق خانواده ،بروز این نمونه مکارم اخالقی به آن است که هر یک از زن و شوهر ،ضعف ها و
بداخالقی هایی که در طرف مقابل دید ،تصمیم به مقابله به مثل و شاخ به شاخ شدن نگیرد ،بلکه بنا را بر سازگاری
بگذارد ،آن هم به حساب خدا و برای رضای آن عمل کند تا به دو نتیجه خوب برسند :یکی بهبود وضعیت داخلی
خانه و دیگری رسیدن به اجر و پاداش الهی( ».محدثی).221 :1384 ،

تأثیر سازش و مدارا بر استحکام خانواده
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مسأله ی سازش و مدارا در خانواده ،به عنوان یک تکلیف دینی و اخالقی در اسالم ،از مسائل مهمی است که
تداوم و استحکام خانواد در گرو تحقق آن می باشد .لذا بوجود آمدن اختالف در سایه نوع فرهنگ و تربیت گوناگون
یک امر طبیعی است که زنان و مردان باید با بصیرت و درایت الزم بتوانند آنها را رفع نموده و بدانند که همین مدارا و
سازش قوام بخش زندگی زناشویی آنان است و در سایه آن تلخی ها را به شیرینی تبدیل نمایند.

بدین جهت

حضرت رسول می فرماید « :لَوْ کَانَ الرِّفْقُ خَلْقاً یُرَى مَا کَانَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ شَیْءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ ؛ اگر مدارا یکی از آفریده های
خداوند باشد ،خداوند چیزی به تر از آن نیافریده است .دو نفر یار و همدم نمی شوند مگر اینکه بهترین اجر و پاداش از
آن کسی است که با همنشین خود بیشتر مدارا کند( » .کلینی).120 /2 :13۶9 ،

 -1تأثیر سازش و مدارای والدین در تربیت فرزندان
همانطور که در مباحث قبل هم گفته شد ،روابط بین والدی ن در خانه  ،نقش اصیل و مهمی را در شکل گیری
شخصیت فرزندان ایفا می کند .زیرا کودکان از همان ابتدا ،اخالق و رفتار پدر و مادر خود را با ظرافت خاصی در ذهن
خود ثبت و ضبط می کنند و اگر پدر و مادر نسبت به این مسئله غفلت بورزند ،نوع رفتار و برخورد و حتی اختالف
بین آنها ،تربیت فرزندان را تحت تأثیر خود قرارداده و والدین را از وظیفه اصلی شان که تربیت صحیح است باز می
دارد که نتیجه آن به خطر افتادن امنیت روحی و روانی بچه هاست .
« اختالف در روش تربیتی ،یکی از ناسازگاری های رایج والدین است .چنین اختالفی اگر علنی شود ،سستیِ بنیان
خانواده را در پی خواهد داشت .همسران تصور می کنند که باید بر سر آنچه حق می دانند حتی نزد فرزندان پافشاری
کرده و فرد مقابل را به تسلیم وادار کنند؛ غافل از اینکه این رفتار ،اثر معکوس داشته و شخص مقابل را به لجاجت
می کشاند .این لجاجت نوعی آموزش عدم مدارا به فرزندان است حتی اگر در چنین روشی ،یکی از همسران با
پافشاری ،حرف دیگری را بپذیرد ،برداشت فرزندان اینگونه معنا می شود که پدر و مادرم گاهی حرف های ناحقی می
زنند که می توان با پافشاری حرف آنها را برگرداند ،در حالی که پیام همکاری والدین در چنین مواقعی آن است که
باید در کارهای جمعی با توافق ،امور را به پیش برد و پدر و مادر من همیشه با هم توافق دارند( ».توحیدی نژاد،
).102 :1392
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پیامبر

(صلی اهلل علیه و آله)

می فرماید « :الرِّفْقُ یُمْنٌ ،وَ الْخُرْقُ شُؤْم؛ نرمى میمنت (برکت) دارد و خشونت نحوست (نا

مبارکی)( ».کلینی .)30۶ /3 :13۶9 ،از این رو ،والدین باید به این نکته اهتمام ویژه ای داشته باشند که ناسازگاری و
عدم مدارا بین آنها سبب فراری شدن بچه ها از محیط خانه می شود و برای پر کردن این خأل در بیرون از خانه به
دنبال بدست آوردن شیرینی و همیت و محبت هستند که خطرات خاص آنها را تهدید می کند.
اما مطلب دیگری که حائز اهمیت است ،این است که والدین باید با فرزندان خود هم رفتار درست و مناسبی
داشته باشند زیرا عدم رفتار مناسب با فرزندان منجر به ناسازگاری بین آنها و بچه ها می شود و همین امر موجب
احساس جدایی فرز ندان از والدین خود شده و اضطراب ،نگرانی ،ضعف روحی و کمبود عاطفه و محبت همه وجود آنها
را فرا می گیرد و اینجاست که نقش اصیل پدر و مادر در تربیت فرزندان از بین می رود و آنها در بیرون از خانه به
دنبال الگویی مناسب می باشند که در نتیجه آن فاسد و گمراه شدن فرزندان و سست شدن بنیان خانواده اتفاق می
افتد .اما اگر پدر و مادر با درایت و هوشمندی در عین داشتن اختالف با فرزندان خود ،با آنها سازش و مدارا نمایند ،با
وجود اختالف هم فرزندان احساس می کنند که پدر و مادر با آنها دشمنی نداشته و خیر و صالح آنها را می خواهند.
لذا فرزندان ،پدر و مادر خود را به عنوان یک پناهگاه امن برای خود تلقی کرده که به راحتی می توانند با والدین
ارتباط برقرار نمایند و آنها را دوستان خود بدانند .حضرت علی

(علیه السالم)

می فرماید« :أک َبرُ البِرِّ الرِّفقُ ؛ بزرگترین

نیکی ها سازگاری است( ».تمیمی آمدی).18۶ :1410 ،

 -2تأثیر مدارای زن نسبت به شوهر
زن باید در زندگی مشترک به دنبال جلب محبت همسر خود ،آرامش ،صفا و صمیمیت باشد و در گرفتاری ها و
سختی های زندگی همسرش را یاری نماید و از هیچ گذشتی دریغ نورزد ،به او احترام بگذارد و عیب او را بپوشاند و با
درآمد او مدارا کند و در همه ی موقعیت های زندگی متعهد و وظیفه شناس باشد و بخاطر اعمال سلیقه های خود،
همسرش را سرزنش و خرج های اضافی ،او را وادار به انجام کارهای طاقت فرسا نکند.
«وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

(صلّى اللَّه علیه و آله)

فَقَالَ إِنَّ لِ ی زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی َو إِذَا خَرَجْتُ شَیَّعَتْنِی وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوم ًا

ک بِهِ غَیْرُکَ َو إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ بِ َأمْرِآخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّ ًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
قَالَتْ مَا یُهِمُّکَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَ ُّم لِرِزْقِکَ فَقَ ْد تَکَفَّلَ لَ َ

13۶
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مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،29آذر 1400

اللَّه علیه و آله) إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا وَ هَ ِذهِ ِمنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِیدِ؛ مردى نزد رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) آمد و عرض کرد :من
همسرى دارم که چون به منزل روم پیشباز من آید و چون بیرون روم مرا بدرقه کند ،و هر گاه مرا اندوهگین بیند پرسد چه
چیز تو را غمگین ساخته اگر براى روزى است که آن به عهده تو نیست و دیگرى آن را به عهده گرفته (یعنى خداوند) ،و اگر
راجع به امور آخرتى است پس خداوند بر اندوهت بیافزاید ،رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) فرمود :آرى خداوند را کارگزارانى است و

این زن یکى از آنان است ،و او نصف اجر شهید را خواهد برد( ».ابن بابویه ).19 /5 :13۶7 ،اما اگر زن در موقعیت های
مختلف و حساس زندگی با همسر خود مدارا نداشته باشد ،مرد دچار سرخوردگی شده و امید و اعتماد به نفس خود
را از دست می دهد و درگیری ها و بگومگو ها در زندگی باال گرفته و به طور حتم تضعیف بنیان مقدس خانواده را در
پی خواهد داشت .
ل
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) می فرماید « :أَیُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا یَقْدِرُ عَ َلیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ یَقْبَ ِ

اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَةً وَ تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَان؛ هر زنی که با شوهرش ناسازگاری کرده و بیش از توانایی بر وی
تحمیل کند ،هیچ کار نیکی از او پذیرفته نمی شود و خدا را در حالی مالقات کند که بر وی خشمگین باشد( ».همان :

 ).324 /5بنابراین طبق این حدیث ،زن با عدم مدارا و سازش در زندگی مشترک با همسر خود ،خشم خدای متعال را
بر می انگیزد ،عالوه بر اینکه ضررهای دنیوی را هم به دنبال دارد .در حدیثی از حضرت علی (علیه السالم) آمده که می
فرماید « :شرُّ الزَّوجاتِ مَن ال تُؤاتِی؛ بدترین همسر ،زن ناسازگار است ( » .تمیمى آمدى).409 :1410 ،

 )3تأثیر مدارای مرد نسبت به همسر خود
همانگونه که زن نسبت به همسر خود باید سازش و مدارا داشته باشد ،مرد هم باید نسبت به همسر خود همین
خصلت پسندیده را اِعمال کند .در مواردی که زن دچار استرس ،نگرانی و بحران می شود ،وضعیت او را درک و با او
خوشرفتاری نماید ،چرا که ممکن است امور مربوط به خانه برای او کاری بس دشوار باشد .مرد می تواند با احترام و
اکرام و عاطفه نسبت به او ،انجام امور یاد شده را تسهیل دهد.
امام صادق (علیه السالم) می فرماید « :مَنِ اتَّخَ َذ امْرَأَةً فَلْیُکْرِمْهَا؛ کسی که همسری اختیار کرد  ،باید او را گرامی دارد».
(مجلسی .).85 /73 :1403 ،چشم پوشی از عیوب و اشتباهات او ،برخورد نیک و مؤدبانه با وی نوعی از مدارای مرد در
خانه می باشد که همه این ها موجب حفظ و افزایش شخصیت وی نزد فرزندان و دیگران می شود و مرد با فراهم
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نمودن فضایی آرام و بدون خشونت و بدون دغدغه در خانه همسرش را کمک کرده تا او با تمام امید و دلخوشی ،برای
پیشرفت و بهبود زندگی تالش کند تا آرامش و انس و الفت در خانواده حاکم شود .چرا که زن رکن مهم خانواده است
و هرچه بیشتر رشد و پیشرفت کند ،خانواده موفق تر و استحکام خانواده خود را رقم خواهد زد.
بنابراین « اختالفات و تفکرات متفاوت ،ج زء الینفک زندگی دو زوج و حتی دو انسان هستند ،هیچ دو نفری در
جهان وجود ندارد که تمام دیدگاه ها و تفکراتشان شبیه یکدیگر باشد .پس نباید این توقع را از همسر خود داشته
باشیم که دقیق ًا مثل ما فکر کند و همانند دیدگاه ما عمل کند .شما اگر فکر می کنید حرفتان درست است ،می
توانید با همسرتان در آن موضوع صحبت کنید و او را متقاعد کنید و ممکن هم هست او شما را متقاعد کند ولی
نتیجه هر دو یکی است و آن هم رفع کدورت است .وقتی خطایی از همسرتان می بینید به او فرصت جبران دهید،
معموالً در اغلب موارد اگر عکس العمل مناسبی نشان دهید ،همسرتان به اشتباه خود پی برده و به انواع مختف
عذرخواهی می کند ،کینه توزی و لجاجت ویژه زوج های حقیر و همت های پایین است ،بر عکس آنان که نظر بلند و
روح بزرگ دارند ،پوزش ها را می پذیرند ،از خطاهای دیگران چشم می پوشند و از حق شخصی خویش در می
گذرند .عفو و گذش ت و چشم پوشی و نادیده گرفتن لغزش های دیگران ،دانه های جلب محبت است و دیگران را
خوشبین ،وفادار و با محبت نگاه می دارد .در زندگی گاهی باید به جای عیب جویی همسر ،به دنبال عیب پوشی
معایب او باشیم ،آموزه های اخالقی اسالم مدارا در حیطه ی خانواده را توصیه می کند و همسران را به ایجاد فضایی
آرام و به دور از تنش دعوت می کند .زن و شوهر با چشم پوشی از خطای همسر به نوعی شخصیت خود را تکریم می
کنند و رشد می دهند( ».خلعتبری ،کابلی).97 / 1 :1394 ،

حضرت علی (علیه السالم) می فرماید « :اَلعَفوُ تا ُج المَکارِمِ؛ گذشت ،اُوج بزرگواریهاست( ».تمیمى آمدى ).140 :1410 ،از
این رو ،سازش و مدارا سبب از بین رفتن کینه و کدورت بین زوجین و دیگر اعضای خانواده می شود .پیامبر

(صلی اهلل

علیه و آله) می فرماید« :تَعافُوا سَقَطَ الضَّغائِنُ بینَکم ؛ از یکدیگر گذشت کنید تا کینه های میان شما از بین برود( » .پاینده

 ).385 : 1382،البته ناگفته نماند که مدارا و گذشت باید با فراموش کردن خطاها همراه باشد زیرا در غیر این صورت
همانند آتشی است که زیر خاکستر پنهان شده و هر لحظه امکان شعله ور شدن آن وجود دارد .همچنین عفو و
گذشت نباید به گونه ای باشد که باعث تجری ظالم شود.
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ازسوی دیگر سازش و مدارا شخصیت انسان را باال می برد و سبب رفعت قدر و منزلت او می شود .در حیطه
خانواده هم رعایت این خصوصیت و اخالق نیک موجب عزت انسان شده و بر احترم او نزد همسر و فرزندان می افزاید
و برعکس ،عیب جویی و بهانه تراشی و اِعمال سلیقه شخصی ،کاهش عزت و ریختن آبروی یکدیگر و پایین آمدن
ارزش و منزلت او را به دنبال دارد .از امام صادق (علیه السالم) نقل شده که پیامبر

(صلی اهلل علیه و آله)

فرمود « :عَلَیْکُ ْم

بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا یَزِیدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً فَتَعَافَوْا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ؛ بر شما باد بگذشت ،زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید ،از
یکدیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز کند( ».کلینی).1۶7 /3 :13۶9 ،

از این رو همسرانی که به دنبال یک زندگی دلنشین ،سرشار از صفا و صمیمیت و سالمت خانواده هستند حتی با
نادیده انگاشتن دی ن ،باید آن را در سازش و مدارا با یکدیگر جستجو نمایند .همانطور که امام علی (علیه السالم) فرمود« :
سَلَامَةُ الْ َعیْشِ فِی الْ ُمدَارَاةِ؛ سالمت زندگی در مدارا کردن است( ».لیثى واسطى).285 :137۶ ،

بنابراین همسران موفق ،همسرانی هستند که با کنار گذاشتن خودخواهی و بهانه جویی در موقعیت مختلف و
حساس زندگی ،سازش نمایند و همسرانی که فقط به دنبال اثبات سخن خود و برآورده کردن خواسته و سلیقه خود
به هر قیمتی هستند ،باید انتظار ظهور یک بحران را در خانواده داشته باشند که بدین ترتیب صلح و محبت و دوستی
از میان آنها رخت بر می بندد و جای خود را به درگیری ،کینه و کدورت می دهد .امام علی (علیه السالم) می فرماید« :

ل حَا ٍل َو أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِیَصْفُوَ عَیْشُکَ؛ در هر حال با همسرت مدارا کن و با او به نیکى معاشرت نما ،تا
فَدَارِهَا عَلَى کُ ِّ
زندگی ات با صفا شود( ».حر عاملی).1۶9 /20 :1409 ،

لذا طبق فرمایش مقام معظم رهبری « ،سازش کاری در محیط خانواده جزء واجبات است .نبایستی زن و شوهر
تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند همان شود آنچه خودشان می پسندند و آنچه راحتی آنها را تأمین می کند
همان بشود .نه؛ اینطور نباید باشد ،باید بنا داشته باشند که با هم سازگاری کنند این سازگاری الزم است .اگر دیدی
مقصود شما تأمین نمی شود مگر با کوتاه آمدن ،کوتاه بیایید .سازگاری در زندگی اساس بقای زندگی است و همین
است که محبت می آفریند .همین است که موجب برکات الهی می شود و دل ها را به هم نزدیک کرده و پیوندها را
مستحکم می کند( » .حاج علی اکبری .)90 : ،پس این ویژگی شایسته و پسندیده انسانی در استحکام بنیان خانواده و
رشد آن ،نقش کلیدی دارد .همسران با کنار گذاشتن خودخواهی و جایگزین نمودن مدارا و سازش در زندگی می
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توانند به آرامش ،صمیمیت و پیشرفت دست یابن د و با مشکالت هم به راحتی مقابله نمایند و به دنبال آن برکات
الهی و خوشبختی در دنیا و آخرت برای آنها به ارمغان می آید.

حیا
ن إِذا ُدعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُ ْم
ن آمَنُوا ال تَدْخُلُوا ُبیُوتَ النَّبِیِّ إِالَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَ ُکمْ إِلى طَعامٍ غَیْرَ ناظِرِینَ إِناهُ وَ لکِ ْ
« یا أَیُّهَا الَّذِی َ
فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ ِإنَّ ذلِکُمْ کانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیِی مِنْکُ ْم وَ اللَّهُ ال یَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاع ًا
فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ َأطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ َو ما کانَ َلکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَ ْنکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
ن عِنْ َد اللَّهِ عَظِیماً؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید! در بیوت پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه براى صرف غذا
إِنَّ ذلِکُمْ کا َ
داده شود (مشروط بر اینکه قبل از موعد نیائید و) در انتظار وقت غذا ننشینید ،اما هنگامى که دعوت شدید داخل شوید و وقتى
غذا خوردید پراکنده شوید ،و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشینید ،این عمل پیامبر را ناراحت مىکرد ولى او از شما
شرم مىکند ،اما خداوند از (بیان) حق شرم ندارد ،و هنگامى که چیزى از وسائل زندگى (به عنوان عاریت) از آنها (همسران
پیامبر) مىخواهید از پشت پرده بخواهید ،این کار دلهاى شما و آنها را پاکتر مىدارد ،و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید
و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود در آورید که این کار نزد خدا عظیم است( » .سوره احزاب ( ،)33آیه ).53
حیا در لغت به معنای خود دارى نفس از زشتی ها و ترک زشتی هاست( .راغب اصفهانى ،مفردات ألفاظ القرآن،

1412ق ،.ص ).270و در اصالح علمای علم اخالق عبارتند از « :خودداری کردن از هر کار قبح و زشتی است که مردم
آن را بد بدانند و فاعل آن را مذمت نمایند و بد گویند( ».بانو مجتهده امین ).40 :1377 ،حیا به عنوان یک گـوهر
ارزشـمند و موهبـت الهی و حالت روانشـناختی است که ریشه در فطـرت هـمه ی انسـان ها دارد و خـداوند بـرای
سالمـت ،امنیـت و تحکـیم خانـواده هـمه را دعـوت به این اصل مهم نموده است که رعایت آن موجب سعادت و
خوشبختی خواهد شد.
« در این آیه خدای متعال به یکی از احکام معاشرت می پردازد و آن اینکه در تعامالت روزمره گاهی ناچار می
شوید با نامحرم گفتگو کنید و از او چیزی بخواهید یا به او چیزی بدهید این رفتار باید توأم با رعایت جوانب حیا،
عفت و پاکدامنی باشد و موجب ایجاد میل به حرام و وسوسه در دل های طرفین نشود « .إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاع ًا  .»...لذا
عمل به این حکم در سطح جامعه اسالمی موجب سالمت فرد و خانواده و جامعه می شود خصوصاً در عصر و زمان ما؛
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اگر زنان اندام و زیبایی های خود را مستور دارند و مردان حیای چشم را محفوظ ،قطعاً شرایط زندگی توحیدی و
کمال مطلوب اسالمی بهتر و بیشتر فراهم می شود « .ذلِکُ ْم أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ »( .اسکندری).281 /8 :1385 ،

« ابواال علی مودودی معتقد است که این آیه به منظور منع اختالط زن و مرد و حفظ زن ها از محرکات شهوانی وارد
شده است .جمله «أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ » داللت می کند که هر اندازه مرد و زن جانب سِتر و پوشش و ترک
برخوردهایی که مستلزم نظر است رعایت نمایند ،به تقوی و پاکی نزدیکتر است( ».فتاحی زاده).281 :1388 ،

حضرت علی

(علیه السالم)

به کسانی که به عدم اختالط توجه نمی کنند و در اجتماع مردان بدون هیچ مجوزی در

می آمیزند ،هشدار می دهد و می فرماید« :أَ مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاؤُکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ؛ آیا
شرم نمیکنید و به غیرت نمیآیید ،که زنانتان راهیِ بازارها و مغازهها میشوند و با افراد بیدین برخورد میکنند».
(شیخ حر عاملی ).174 /14 :1409 ،این موهبت الهی موجب افزایش احساس مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی در
مردان و زنان خواهد شد چرا که مردان با حیا متعهد و با غیرت هستند و دائم مراقب اوضاع خانواده خود می باشند و
از هر رفتار و کرداری که با شئون دینی و اخالقی خانواده مغایر باشد جلوگیری می کنند.
« از دیدگاه امام علی

(علیه السالم)

اختالط مرد و زن در خیابان ،کوچه و بازار و مکان های منافی با حیا به دلیل

کوتاهی مردان در انجام این وظیفه مهم است .وقتی به حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله ) گزارش رسید که در عراق زنان
در راه ها با مردان برخورد می کنند ،چهره به چهره می شوند و حتی به یکدیگر تنه می زنند مردان را خطاب قرار
داد و آنان را به دلیل بی غیریتی شان سرزنش کرد و فرمود  :آیا شرم نمی کنید؟ » (پسندیده).۶1 :138۶ ،

باید بدانیم که فرمایش حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله ) به مردان عراق نیست ،به علت اینکه در حال حاضر در جامعه
کنونی ،وجود چنین اوضاعی هم نشانه بی غیرتی مردان است« .لذا جلوگیری از تهیه و توزیع لباس هایی که مروج
بی حیایی و بی عفتی است وظیفه مردان با حیاست  .مردان با حیا نه به زنان نا محرم نگاه می کنند و نه پشت سر
آنان راه می روند وقتی امام علی (علیه السالم) دید که زنی از روی مرکب خود می افتد به سرعت چهره اش را برگرداند».
(پسندیده).240 :1383 ،
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از این روست که مردان با حیا در قبال خانواده خود متعهد می باشند و از هر عاملی که تحکیم خانواده اش را به
خطر می اندازد ،با قاطعیت جلوگیری می کنند .اما زنان هم با داشتن این فضیلت اخالقی ،به طور حتم نسبت به
خانواده خود مسئولی ت پذیر و متعهد خواهند بود و وظیفه خود را به بهترین شکل انجام می دهند و در همسرداری و
تربیت فرزند به هیچ وجه کوتاهی نمی کنند و برای تحکیم بنیان ارزشمند خانواده خود از هیچ تالشی دریغ نمی
ورزند .چنین زنانی در برخورد با نامحرم شئونات اسالمی را حفظ می کنند که درواقع از حیای آنها نشأت می گیرد و
همین شرم و حیا در وجود آنها نشانه شخصیت و بزرگی آنهاست همانطور که بی حیایی ،نشانه کجی و بی شخصیتی
زنان می باشد .به همین علت ،زنان و مردان با حیا به وظایف دینی خود به خوبی واقف بوده و به نحو أحسن عمل
می کنند که از جمله آنها ،تربیت فرزند است که موجبات تحکیم خانواده را فراهم می آورد.
« هر رفتاری که در خانواده از والدین سر می زند روی فرزندان اثر می گذارد .از این رو ،پدران و مادران با حیا که
همواره در محیط خانواده از رفتار و گفتار منافی با عفت در حضور و غیاب فرزندان دوری می کنند ،می توانند
فرزندانی با حیا داشته باشند .وقتی محیط تربیتی کودک پاک باشد کودک درست تربیت می شود و دوران قبل از
بلوغ را با پاکی و سالمت جسم و جان می گذرانند و بدون کوچکترین خطری رشد می کنند ولی اگر محیط تربیتش
آلوده باشد و پدر و مادرش فاسد و بی عفـت باشـند ،کودک در معـرض خطرات گوناگونی قرار می گیرد( » .وحدتی،
).108 :1380

به همین دلیل ،پدر و مادر در خانواده باید در زمینه ارتباط با نامحرم هم دقت ویژه ای داشته باشند و در سایه
این دقت ،فسادهای ناشی از این ارتباط از بین می رود و این فسادها در سخن گفتن ،نحوه صدا زدن ،راه رفتن،
پوشش و ...خود را نشان می دهد .چرا که بی دقتی و عدم توجه به این مسئله مهم موجب وسوسه زنان و مردان می
شود و فساد را به دنبال دارد .لذا مراعات اصول و آداب اخالقی در روابط با دیگران یکی از جنبه های مهم حیاورزی
را تشکیل می دهد.
درواقع ب اید گفت ریشه بسیاری از کدورت ها و مشکالت در خانواده ،به علت ضعف حیاست و با کم رنگ شدن و یا
از بین رفتن این امر مهم ،خانواده را به بی حیایی و بی عفتی مبتال می سازد و از طرف دیگر سبب برچیده شدن
عمل به دستورات دینی در زندگی خواهد شد .لذا حضرت علی (علیه السالم) می فرمایدَ « :أحْسَنُ مَلَابِسِ الدِّینِ الْحَیَا ُء
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؛ بهترین لباس های دین ،حیا است( ».تمیمى آمدى ).193 :1410 ،بدین جهت با سست شدن حیا در خانواده،
هیجانات و تقاضاهای حرام اتفاق می افتد و به دنبالش ،امنیت روانی افراد خانواده را تهدید می کند .بنابراین با توجه
به آیه شریفه ،حجاب مانع اختالط زنان و مردان می شود و رعایت آن از طرف مردان و زنان ،استحکام بخشی خانواده
را به دنبال دارد .
« حجاب و پوشش سد بزرگی بر سر راه اختالط زنان و مردان در محیط خارج از خانواده است و هرچه اختالط زن
و مرد بیگانه کمتر باشد خانواده کمتر آسیب می بیند و برعکس به میزانی که ،اختالط بی رویه و بی مرز در میان
زنان و مردان گسترش پیدا می کند؛ خیانت به کانون خانواده فزونی می یابد و ارکان آن متزلزل می گردد .در
گفتگوی بین خسرو و شیرین می بینم که از بدحجابی و بی حجابی و اختالط زنان و مردان به عنوان عامل متزلزل
شدن ارکان خانواده یاد شده است ( ».جعفریان .).324 :1380 ،بدین جهت خداوند در این آیه ،مردان را به رعایت حیا
و پوشش چشم دستور داده ،زیرا نگاه آلوده توسط مردان باعث تحریک جنسی آنان و در نتیجه ی آن فساد در
خانواده و حتی در جامعه را در پی دارد .چنانکه امام رضا (علیه السالم) می فرماید « :حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ
ن تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَ ْدعُو التَّهْیِیجُ إِلَى الْفَسَا ِد َو الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ َو لَا
ن النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِ ْ
الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَیْرِهِنَّ مِ َ

یحمل [یَجْمُلُ]؛ نگاه به موهای زنان با حجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر ،از آن جهت حرام شده است که نگاه ،مردان
را برمیانگیزد و آنان را به فساد فرا می خواند در آنچه که ورود در آن نه حالل است و نه شایسته» (ابن بابویه:1380 ،
).5۶5 /2

در جای دیگری آمده کهِ « :إیَّاکُ ْم وَ النَّظِرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِی الْقَ ْلبِ الشَّهْوَةَ وَ کَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَة؛ از یک نگاه [نگاهآلود]
نیز بپرهیزید؛ زیرا همان یک نگاه تخم شهوت را در دل بکارد و همان براى فتنه انگیزى نگاهکننده بس باشد ( ».ابن
شعبه حرانى ).305 :1382 ،همچنین امام صادق (علیه السالم) فرمود « :النَّظرَةُ سَهمٌ مِن سِها ِم إبلیسَ مَسمومٌ ،مَن تَرَکَها لِلّ ِه

عز و جلال لِغَیرِهِ أعقَبَهُ اللّه ُ إیمانا َیجِدُ طَعمَهُ ؛ نگاه ،تیرى زهرآلود از تیرهاى شیطان است هرکس نگاه را براى خداوند عز
و جل نه از ترس یا شرم دیگران ترک کند خداوند در پى این ترک ،ایمانى به او مىدهد که مزهاش را مىیابد».
(بروجردى 138۶ ،ق).591 /25 :
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پس ضرورت رعایت حیا برای زنان و مردان در فرموده خدای متعال روشن می شود چرا که حیا مانند دژی استوار
است که مردان و زنان بیگانه به خودی خود در روابطشان با یکدیگر برای خود در نظر می گیرند و به عنوان برترین
نیروی کنترل کننده ی درونی است و با شکوفایی حیا در خانواده ،کانون خانواده را به سعادتمندی و مهرورزی همراه
با عواطف شایسته انسانی و آرامش خاطر نزدیک می کند ،زیرا الگوی رفتاری خانواده بر مبنای احترام و حفظ حرمت
یکدیگر خواهد بود و همین حیا روابط سالم و پایدار را در زندگی پی ریزی خواهد کرد و استحکام خانواده همراه با
نسلی سالم و پویا را افزایش می دهد و حتی سالمت جامعه را هم تأمین خواهد کرد.

نتیجه
مقاله « شاخص های تحکیم خانواده بر اساس سوره احزاب با تأکید بر اصول عاطفی» در دو بخش اصل سازش و
مدارا که در آن مطالبی با عناوین تأثیر سازش و مدارای والدین در تربیت فرزندان ،تأثیر مدارای زن نسبت به شوهر،
تأثیر مدارای مرد نسبت به همسر خود و در ادامه نیز اصل حیا بیان گردیده است .از این رو ،در بیان مهمترین نتایج
این مقاله می توان گفت:
 -1زن و مرد با رعایت اصل سازش و مدارا نسبت به یکدیگر در زندگی و عدم خودخواهی و حرف خود را به کرسی
نشاندن می توانند موجب آرامش ،صمیمیت در خانواده شوند و در زندگی بجای خودخواهی ،با همفکری هم در جهت
حل مش کالت پیش آمده و همچنین تربیت صحیح فرزندان خود گام بردارند و با ایجاد آرامش روحی ،روانی و جسمی
در خانواده ،توفیقات و برکات الهی و خوشبختی را برای زندگی مشترک خود فراهم نمایند.
 -2حیا به عنوان ترمز درونی و ایجاد کننده ی روابط متعادل ،کانون مقدس خانواده را به آرامش در زندگی رهنمون
می کند ،چراکه حیا با ایجاد روابط صحیح ،یک الگوی رفتاری سالم مبتنی بر حفظ حرمت یکدیگر در خانواده را
ایجاد و بدین وسیله نتیجه آن خانواده ای با نشاط و سرزنده به همراه فرزندانی با روح و روان سالم و تربیت شده بر
اساس اصل یاد شده خواهد بود که حتی در سایه آن سالمت روح و روان جامعه هم فراهم می شود.
بنابراین با توجه به این نتایج ،این تحقیق بصورت مستقل به بحث تحکیم خانواده با تکیه بر اصول عاطفی در سوره
احزاب پرداخته و این در حالی است که پژوهش های صورت گرفته در این موضوع غالب ًا در چارچوب قرآن و روایات

144

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،29آذر 1400

بصورت کلی بررسی شده است و با جستجوی گسترده عنوان این مقاله در هیچ کتاب و مقاله ای وجود نداشته و
پژوهش مستقلی هم صورت نگرفته است .لذا در این پژوهش ،با توجه به آیات سوره احزاب ،شاخص های تحکیم
خانواده با تأکید بر اصول عاطفی استخراج گردید .از این رو می توان با توجه به مهم و اساسی بودن این مسأله ،سایر
اصول مبتنی بر تحکیم خانواده را در سوره احزاب استخراج نمود.
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