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خانواده یا «فامیل» یکی از اساسیترین بنیانهای جامعة بشری اسمت .ایمن واحمد اجتمماعی
معموالً از پدر مادر و فرزندان تشکیل شده است (مصماحب 6906ش .ج  .)006 :6خمانواده
همیشه وجود داشته است و بشر هرگز گله وار زندگی نکمرده اسمت (اعمزازی 6900ش)60 :.
مطالعة کارکردهای خانواده از دیرباز ممورد توجمه صماحبنظمران رشمتههمای مختلمف ماننمد
روانشناسی جامعهشناسی و رواندرمانگری قرار گرفته تا جایی که یکمی از بخمشهمای مهممّ
روانشناسی «خانوادهدرمانی» است که به معضالت خانواده ناتوانی در انجام وظمایف و شمیوة
درمان آنها میپردازد .حتی امروزه «مطالعات خانواده» در بسیاری از کشورها ازجمله ایران و
انگلستان بهعنوان یک رشتة دانشگاهی بهشمار میآید.
علت اهمیت خانواده این است که جامعة بزرگ انسمانی از واحمدهای کوچمکتمری بمه نمام
«خانواده» تشکیل میشود همانگونه که یک ساختمان بزرگ از غرفهها و سس از سنگها و
آجرها تشکیل می گردد .بدیهی است هرقدر این واحدهای کوچک از انسجام بیشتری برخوردار
باشد استحکام اساس جامعه بیشتر خواهد بود (گموهری 6909ش .)936 :.بمه بیمان دیگمر
نظام خانواده زیربنای جامعه است (جوادی آملی 6900ش .ج  )150 :60و با منهمدم شمدن
خانواده ستونهای اجتماع ویران میشود (زحیلی 6166ق :.ج .)13 :60
2
خانواده دارای ابعاد گوناگونی است کمه یکمی از اساسمیتمرین آنهما «ارتباطمات کالممی و
غیرکالمی» بین افراد است .بهنظر می رسد ماهیت گروهی بودن خانواده و برخورداری افمراد از
نقشهای گوناگون مانند همسر پدر مادر و فرزند بسمتری را بمرای بمهوجمود آممدن ارتبماط
فراهم آورده است .اهمیت این بُعد تا آنجاست که برخی از صاحبنظران بر این عقیدهانمد کمه
در طول تاریخ خطراتی برای خانواده پیش آمده و آن را تا مرز فروپاشی پیشبمرده اسمت امما
چون روابط انسانی آن مهمترین نیازهای حیاتی انسان را برآورده میسازد لرا این اممر عماملی
برای ادامة حیمات آن شمده اسمت (دهخمدا 6900ش :.ج  .)3190 :1درحقیقمت بمهوسمیلة

1. famil

 .2اغلب در زبان فارسی دو واژۀ «رابقه» و «ارتباط» به ی معنی گرفته میشود ،اما در تفاوت این دو باید گفت واژۀ رابقه
( )Relationبهمعنی هرنوع تماس ،پیوند و نسبت بین دو پدیده اعم از انسذانی یذا غیرانسذانی و حتذی روابذط بذین اعذداد در
ریاضی است ،اما از میان این روابط ،آنهایی که «معنی» در آنها به اشتراک گذاشته میشذود ،ارتبذاط ()Communication
مینامند .درحقیقت ،رابقه زمانی به ارتباط تبدیل میشود که پدیدهها ،که عمدتاً انسانی اسذت ،یكذدیگر را بفهمنذد و منظذور
همدیگر را درک کنند (مهدی محسذنیانراد ،مكتذوب ،تارنمذای شخصذیرتاریخ دسترسذی }6930/1/56 :آدرس تارنمذا:
.)chafcity.blogfa.com/post/50
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برقراری ارتباط انسانها احساسات و احوال درونی خمود را از طریم .بمهکمارگیری واژگمان یما
رفتارهای غیرکالمی اظهار و از این طری .نیازهای خود را برطرف میکنند.
بر همین اسماس جامعمهشناسمان یکمی از کارکردهمای خمانواده را «عطوفمت و همراهمی»
میدانند .البته ارضای عاطفی در محیطهای دیگری مانند محیطهای شمغلی یما آموزشمی نیمز
کموبیش یافت میشود اما بیشتر افراد رضایتبخش ترین روابط شخصی خود را بما همسمران
والدین یا دیگر بستگان می یابند .حتی بسیاری از کسانی که بهدلیل نیافتن امنیت و خشنودی
الزم به طالق روی میآورند بار دیگر زندگی جدیدی برای دسمتیمابی بمه آن همدف تشمکیل
میدهند ( .)almquist, 1978: 347درحقیقت خانواده پناهگاه و کانون ویژهای بمرای نیازهمای
عاطفی است (سگالن 6903ش )65 :.و وابستگی متقابل عاطفی یکی از مبمانی دوام خمانواده
است (همان )636 :و مان ازهممگسمیختگی جامعمه ممیشمود (طباطبمایی 6901ش :.ج:69
 )633بنابراین ارتباط انسانی مناسب در خانواده از سه جهت اهمیت مییابد :ارضای نیازهمای
عاطفی که موجب دوام خانواده و بهدنبال آن پیوستگی اجتماع میشود.
قرآن کریم در چشم اندازی که برای یک خانوادة متعمالی و برخموردار از ارتباطمات انسمانی
سازنده ترسیم کرده میفرمایمد﴿ :وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجـاً لِتَسـکُنُوا
إِلَیها ،وَ جَعَلَ بَینَکُم مَةوَدَّ ً وَ رَحْمَةةً إِنَّ فِـی ذلِـکَ لَآیـاتٍ لِقَـومٍ یَتَفَکَّـرُونَ﴾ (روم.)56/
درحقیقت آنچه بنیان خانواده را محکم نگه میدارد دو اصمل «ممودّت» و «رحممت» اسمت
(جوادی آملی 6900ش :.ج « )601 :60ممودّت» غالبماً جنبمة متقابمل دارد امما «رحممت»
یک جانبه و ایثارگرانه است« .مودّت و رحمت» مالط ساختمانی جامعة انسمانی اسمت (مکمارم
شیرازی 6906ش :.ج  )939 :61و اگر این رحمت نبود نسمل بشمر بمهکلمى قطم ممىشمد
(طباطبایی 6901ش .ج  )503 :61درحقیقت یک ارتباط انسمانی مناسمب بمین همسمران
دارای دو ویژگی «رحمت» و «مودّت» است.
از آثار چنین ارتباطی لباس بودن همسران برای یکدیگر است ﴿هُنَّ لِبـاسٌ لَکُـم وَ أَنْـتُم
لِباسٌ لَهُنَّ﴾ (بقره« )600/لباس» در فرهنگ قرآن به همان معنای مصطلح که یمک پوشمش
است اطالق شده است (ملکوتیخواه 6930ش )53 :.لبماس عیموب انسمان را ممیپوشماند و
همسران نیز باید عیوب هم را بسوشانند و آبمروی اجتمماعی یکمدیگر را حفمظ کننمد (جموادی
آملی 6900ش :.ج  .)113 :3هنگامیکه همسران عیوب یکدیگر را بسوشانند ارتبماط انسمانی
بین آنها تقویت میشود.
در قرآن کریم آیات مربوط به خانواده دامنمة وسمیعی دارد و بمه مسما ل مختلفمی ازجملمه
قوانین ازدواج طالق ارث و ...پرداخته شده است (بقره596 553 550 603 /؛ نسماء63 /و
50؛ طالق 5 /و  .)1و روایات بسیاری نیز از ا مة اطهار(ع) با موضموع خمانواده در کتمب روایمی
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مشاهده میشود اما سؤال اصلی این پژوهش این اسمت کمه مؤلفمههمای ارتباطمات کالممی و
غیرکالمی افراد در خانواده از دیدگاه قرآن کریم و روایات کداماند.
شایان ذکر است که ارتباط انسمانی در خمانواده سمه بخمش دارد کمه شمامل ارتبماط بمین
همسران ارتباط بین والدین با فرزندان و فرزندان با والدین است که در این پژوهش همر سمه
نوع ارتباط مدّنظر قرار گرفته است.
در بیان اهمیت این پژوهش میتوان گفت بهدلیل نقش زیربنایی خانواده آشنایی بما ممدل
ارتباط اسالمی در تعامالت خانوادگی نویدبخش یک جامعمة بهمرهمنمد از مواهمب کمنشهمای
ارتباطی سازنده و مصون از آسیبهای ارتباطات ناسالم است.

 .2پیشینة تحقیق
برخی از پژوهش ها موضوع ارتباط در خانواده را مورد کنکاش قرار دادهاند ازجمله محققیمان و
همکاران ( )6931در مقالة «نقش ارتباطهای غیرکالمی در تقویت بنیان خانواده از منظر اهل
بیت(ع)» بر این عقیدهاند که پیامهای گوناگونی که بهواسطة ارتباطهای غیرکالمی بین اعضمای
خانواده مبادله می شود نقش بسیار مؤثری در تحکمیم روابمط خمانوادگی دارد و محبمت میمان
اعضای خانواده را افزایش میدهد (محققیان و همکاران 6931ش.)631 :.
حسینزاده ( )6900در مقالة «راهکارهای ارتباط مؤثر در میمان اعضمای خمانواده» شمرایط
ارتباط مؤثر و مفید ازجمله گشاده رویی تماس چشمی مناسمب و ...و موانم ارتبماط ممؤثر در
خانواده ازجمله دستور دادن تهدید و توبیخ و ...را بررسی کرده است (حسمینزاده 6900ش:.
.)33
فرهادیان ( )6900در مقالة «مروری بر اهمیت ارتباط در محیط خانواده» بمر ایمن عقیمده
است که بهترین معیاری که بر اساس آن کیفیت پرورش اخالقی کودکان مورد ارزیابی و دقت
قرار می گیرد شبکة ارتباطی اعضای خانواده با یکدیگر است .به همین اعتبار امروزه خانواده را
بهعنوان یک سیستم ارتباطی تعریف میکنند (فرهادیان 6900ش.)90 :.
آقایی ( )6905در مقالة «مشکالت ارتباطی خانواده و تأثیر آن بر بهداشمت روان» بمر ایمن
عقیده است که بسیاری از اختالالت رفتاری و روانی ناشمی از نموع ارتباطمات غلمط کالممی و
غیرکالمی در درون نظام خانواده است (آقایی 6905ش.)30 :.
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 .3ارتباطات کالمی و غیرکالمی در خانواده
ارتباطات انسانی در خانواده بر دو نوع ارتباطات کالمی و غیرکالمی است.
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3ـ  1ارتباطات کالمی
زبان مهم ترین عامل ارتباطی انسان و کالم سادهترین و کاربردیترین وسمیلة تبمادل و تفماهم
انسانها بهشمار می رود .کلمه و کالم بار ارزشی و مفهمومی ویمژه را در ذهمن و روان شمنونده
ایجاد میکند (رهنمایی 6900ش .)31 :.مهارتهمای چهارگانمة گفمتن شمنیدن خوانمدن و
نوشتن برآمده از ارتباطات کالمی است .در این نوع ارتباط خودِ کالم مورد توجه است و لحمن
کالم تندی و نازکی صدا در ارتباطات غیرکالمی مورد توجه قرار میگیرد .سخن و کالم بمرای
فرستندة پیام در گفتار و نوشتار و برای گیرندة پیام در شنیدن و خواندن ممنعک ممیشمود.
محققان معتقدند که انسانها در ابتدا برای برقراری ارتباط بمه طمرز حرکمت انمدام بمدن اتکما
می کردند و بعد رمزی را قرارداد کردند که بهوسیلة آن میتوانستند ارتباط گفتاری نیز برقمرار
کنند (برکو و همکاران 6901ش.)636 :.
همچنین قرآن کریم توانایی برقراری ارتباط کالمی را یکی از موهبتهای الهمی ممیدانمد و
در آیة ﴿عَلَّمَهُ الْبَیانَ﴾ (الرحمن )1/به آن اشاره کرده است .بیان کالمى است که از آنچمه در
ضمیر انسان است پرده برممىدارد (طباطبمایی 6901ش :.ج  )600 :63و عمالوه بمر نطم .و
سخن کتابت و خط و انواع استدالالت عقلى و منطقى را هم دربرمیگیمرد هرچنمد شماخص
این مجموعه همان سخن گفتن است (مکارم شیرازی 6906ش :.ج  )33 :59البته برخمی از
مفسران بیان را دو نوع میدانند؛ نوعی که همراه با نط .است و مقاصد درونمی انسمان را بیمان
میکند .و دیگری که بیان بمدون نطم .اسمت و شمامل ایمما و اشماره کمردن بما چشمم اسمت
(ابنعاشور 6153ق :.ج .)563 :50
امام علی(ع) کالم و گفتار را بهتنهایی نمایندة شخصیت انسان میداند و در بیان اهمیمت آن
میفرماید« :المرء مخبوء تحت لسانه» (حکممت )613 /در قمرآن کمریم و روایمات ارتباطمات
کالمی دامنة گستردهای دارد که از نمونههای آن میتوان دیالوگهای موجود در قمرآن را نمام
برد .عالوه بر این وجود افعال پرتکرار «قال» و «استم » و مشتقات آن شاهدی دیگر بمر ایمن
ادعاست.
ارتباطات کالمی نقش مهمی در پیشرفت جوام و افراد دارد .بهعنوان نمونه امر پیامبری و
رسالت مصداقی از یک «ارتباط» است و «پیمامبران» ممأمور انتقمال «پیمام» 3از فرسمتنده بمه
گیرنده هستند و توانایی برقراری ارتباط سازنده و رساندن پیام از دغدغمههمای اساسمی آنمان
است .اهمیت این مطلب تا آنجاست که حضرت موسی(ع) در آغاز رسمالت خمویش از خداونمد
درخواست برقراری یمک ارتبماط کالممی (از نموع گفتمار) بمه بهتمرین شمکل ممکمن را دارد و
 .3نام قرآنی پیام« ،بالغ» است ﴿وَ ما عَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِین﴾(عنكبوت.)60 /

661

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،63شمارة  ،93زمستان 6930

میفرماید﴿ :وَ احلُلْ عُقْةدَ ً مِنْ لِسانِی﴾ (﴿ )50یفْقَهُوا قَـولِی﴾ (طمه )50 /منظمور از گشموده
شدن گرة زبان گرههاى سخن است که مان درک و فهم شنونده ممىشمود (مکمارم شمیرازی
6906ش :.ج .)600 :69
مهمترین مؤلفههای ارتباطات کالمی در خانواده عبارتاند از:
3ـ 1ـ  .1سالم کردن
«سالم» آغازی مبارک در هر ارتباط است و پیامبر اکرم همواره با پیشی گمرفتن در سمالم
کردن آغازکنندة ارتباط اجتماعی بودند .قرآن کریم با تأکید بر سالم کردن هنگمام وارد شمدن
(ص)

به خانه میفرماید﴿ :فَإِذا دَخَلْتُم بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِکُم تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ مُبةرَكَةةً
طَيِّبَةً کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُم تَعقِلُونَ﴾ (نمور )16/درحقیقمت سمالم و تحیمت

طلب سالمت و زندگی برای یک مسلمان است (زمخشری 6130ق .ج  )500 :9و کسی کمه
بر دیگری سالم میکند درحقیقت بر خودش سالم کرده است و تحیتی که بر او القا میکنمد
تحیتی از نزد خداوند اسمت و موجمب ارتبماط بمین قلموب ممیشمود (قطمب 6150ق .ج :1
.)5091
(ص)
پیامبر اکرم در بیان اهمیت سالم حتی در برخورد با کودکمان ممیفرمایمد« :خَمْم ٌ لَما
أَدَعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ  ...وَ التَّسْلِیمُ عَلَى الصِّبْیَان لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی» پنج خصلت را تا هنگام
مرگ ترک نخواهم کرد  ...و از جملة آنها سالم کردن بر کودکان است تا پم از ممن روشمی
همگانی باشد (شیخ صدوق 6915ش .ج  )936 :6اهمیت سالم از آن جهت اسمت کمه چمه
بسیار از دوستیهایی که فقط بهواسطة یک «سالم» بمهوجمود آممده و چمه بسمیار کینمههما و
عداوتها که با یک «سالم» زایل شده است و در هردو حالت موجبات تألیف قلموب و تقویمت
ارتباطات را فراهم آورده است.
3ـ 1ـ  .2گفتار کریمانه
از دیدگاه قرآن کریم یکی از شاخصه های ارتباطات کالمی در مراودات اجتماعی «گفتار نیکو»
است ﴿وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسنا﴾ (بقره )09/البته قرآن کریم عالوهبمر ایمن دسمتور عممومی در
بیان نحوة ارتباط کالمی فرزندان با والدین بر نوعی دیگمر از سمخن گفمتن تأکیمد ممیکنمد و
میفرماید﴿ :وَ قُلْ لَهُما قَـوالً کَرِیمـاً﴾ (اسمرا« )59 /قمول کمریم قمول آسمان و نمرم اسمت»
(ابنمنظمور 6161ق .ج ﴿ )063 :65حَسَـناً جَمـیالً﴾ (ثعلبمی 6155ق .ج ﴿ )39 :1أی
شَریفاً﴾ (طوسی بیتا ج  )110 :1گفتار کریمانه سخن مالیمم و خوشمایند اسمت در مقابمل
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«نهر» و «زجر» که فریاد کشیدن و ازخود راندن است (قرشمی بنمایی 6900ش .ج .)03 :1
درحقیقت گفتار پسندیده و گرامى دلیل گرامى بمودن کسمى اسمت کمه انسمان بما او سمخن
مىگوید (طبرسی بیتا ج .)653 :61
در روایات نیز مصادیقی از ارتباط گفتاری سازنده در قرآن کریم بیمان شمده اسمت .پیمامبر
اکرم(ص) میفرماید« :قول الرجل للمراة انی احبک ال یرهب من قلبها ابدا» (کلینی 6130ق.

ج « )013 :0این گفتار مرد به همسرش که «من تو را دوست دارم» هرگز از قلمب زن بیمرون
نمیرود».
3ـ 1ـ  .3شکرگزاری
شکرگزاری از دیگران بهخاطر لطف و محبتمی کمه نسمبت بمه انسمان روا داشمتهانمد یکمی از
شاخصههای آداب اجتماعی در ارتباطات انسانی است .امام رضا(ع) میفرماید« :مَمنْ لَممْ یَشْمکُر
الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُر اللَّهَ عَزَّ وَ جَل» (شیخ صدوق 6900ش .ج « )51 :5کسی که
نعمتدهنده از مخلوقات را شکرگزار نباشد شکرگزار خداوند نیز نخواهد بود».
یکی از جلوه های ارتباطات کالمی فرزندان با والدین «تشکر» از آنمان اسمت .قمرآن کمریم
میفرماید﴿ :وَ وَصَّینَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهناً عَلى وَهنٍ وَ فِصالُهُ فِی عـامَینِ أَنِ
اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیکَ﴾ (لقمان )61/شمکر بمهیماد آوردن و تصموّر نعممت و اظهمار آن (راغمب
اصفهانی 6165ق .ج  )919 :5و شناختن احسمان اسمت (فراهیمدی 6133ق .ج )535 :0
یادآوری لطف و محبت والدین و تشکر از آنان بستری برای ایجاد و تقویت ارتباطمات انسمانی
در خانواده است.
3ـ 1ـ  .4موعظه
«موعظه» یکى از نامهاى قرآن اسمت ﴿قَد جا َتْکُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُـم﴾ (یمون  )00/پیمامبر

اکرم(ص) گاهی به جبر یل میفرمود« :یَا جَبْرَ ِیلُ عِظْنِی» ای جبر یل ممرا موعظمه کمن (شمیخ
صدوق 6169ق .ج  )106 :6حضرت على(ع) نیز گاهى به بعضى از یارانش ممىفرممود« :ممرا
موعظه کن؛ زیرا در شنیدن اثرى است که در دانستن نیست».
یکی از جلوه های ارتباط انسانی والدین با فرزندان «موعظه دادن» به آنان است .قرآن کریم
از قول لقمان حکیم میفرماید﴿ :وَ إِذْ قا َ لُقْمانُ لِابنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَیَّ ال تُشْرِک بِاللَّهِ إِنَّ
الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴾ (لقمان« )69/وعظ» ترکر و یادآورى سخنى است که با خیمر و خموبى
همراه باشد و قلب و دل را لطیف و روشن سمازد (فراهیمدی 6133ق .ج  )550 :5و موعظمه
بهمعنای پند و اندرز نیکو است (راغب اصفهانی 6165ق .ج .)113 :1
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موعظه یک کنش و ارتباط گفتاری است و بهنظر میرسد تعبیر لطیف «یا بُنَیَّ» در این آیه
نشانگر این است که موعظه در شرایطی تأثیرگرار است که ارتباط انسانی حسنهای بین پمدر و
فرزند برقرار باشد .نکتة دیگر اینکه لقمان حکیم در قالب  0آیه مباحمث اعتقمادی تربیتمی و
اجتماعی مهمی را در قالب «موعظه» خطاب به پسرش بیان ممیکنمد و ایمن نشمانگر اهمیمت
ارتباط کالمی در مباحث تربیتی و اخالقی فرزندان است.
3ـ 1ـ  .5دعا
«دعا» ارتباط انسان با خداوند است و قرآن کریم در بیان اهمیت آن میفرمایمد﴿ :قُلْ ما یَعبَؤُا
بِکُم رَبِّی لَو ال دُعاؤُکُم﴾ (فرقان ) 00/دعا کردن در ح ّ.دیگران به دو صورت انجام میشمود؛
ممکن است در خلوت یا در حضور فرد انجام شود .دعا هنگامی یکی از مؤلفمههمای ارتباطمات
کالمی سازنده در خانواده است که در جلوت و در حضور آن فرد باشد.
دعا کنشی گفتاری است و در فرهنگ قرآن دعا برای والدین و فرزندان یک رابطة دوسمویه
است .به بیان دیگر هم دعای فرزندان در ح ّ.والدین و هم نمونههایی از دعمای والمدین بمرای
فرزندان مشاهده میگردد .قرآن کریم در بیان نحوة دعا کردن برای والدین میفرماید﴿ :وَ قُـلْ
رَبِّ ارحَمهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً﴾ (اسرا )51 /در این آیه بر «ربوبیت» ظاهری والدین تأکیمد
شده است؛ زیرا پدر و مادر وسیلة طبیعى براى بهوجود آمدن و رشمد و تربیمت فرزنمد اسمت و
درحقیقت آنان ربّ ظاهرى فرزند هستند و اگر ازنظر تربیت روحمى و معنموى نیمز فعالیمت و
صرف نیرو کنند از دو جهت ظاهرى و معنوى ح .پیدا مىکنند .پ پمدر و ممادر در طریم.
«خالقیت» و «ربوبیت» الهى قرار گرفتند و مظهر این دو صفت پروردگار متعال نسبت به اوالد
هستند (امام جعفر صادق(ع) 6913ش )965 :.از دیگر نمونههای دعای فرزندان برای والمدین
هم می توان دعای حضرت ابراهیم(ع) در آیة ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَومَ یَقُـومُ
الْحِسابُ﴾ (ابراهیم )16/حضرت نوح در آیة ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِـی وَ لِوالِـدَی﴾ (نموح )50 /و اممام
سجاد(ع) در دعای  51صحیفة سجادیه را نام برد.
در برخی از آیات هم دعای والدین برای فرزندان مشاهده میشود .نکتة قابلتوجمه در ایمن
آیات این است که بهجای واژة «اوالد» از واژة «ذریّه» استفاده شده است﴿ :وَ أَصلِح لِـی فِـی
ذُرِّیَّتِی﴾ (احقاف﴿ )60/رَبِّ اجعَلْنِی مُقِیمَ الصَّةال ِ وَ مِـنْ ذُرِّیَّتِـی رَبَّنـا وَ تَقَبَّـلْ دُعـا ِ﴾

(ابراهیم« )13/ذرّیّه» بهمعنى نسل است (قرشی بنایی 6165ش .ج  )1 :9این ادعیه نشمانگر
این است که عالوهبر فرزندان دعا برای داشتن یک نسل شایسته اهمیت بسزایی دارد.
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3ـ 1ـ  .6افّ گفتن و رنجاندن
«والدین» در فرهنگ اسالم جایگاه ویژه ای دارند .قرآن کریم در بیان آسیبهای ارتباط کالمی
فرزندان با والدین میفرماید﴿ :فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما﴾ (اسرا )59/شخص خشممگین
زیاد «افّ» مىگوید و این کلمه بر خشم و تنفّر گوینده داللت مىکند« .وَ ال تَنْهَرْهُما» هم بمه
این معناست که آنها را با درشتى و فریاد مرنجان .برخی هم بر اساس آیمة ﴿وَ أَمَّا السَّائِلَ فَال
تَنْهَرْ﴾ (الضحى )63/بر این عقیدهاند که ﴿وَ ال تَنْهَرْهُمما﴾ بمه ایمن معناسمت کمه هرچمه از تمو
خواستند به آنها بده و خوددارى نکن (طبرسی بیتا ج  )653 :61و در سخن گفتن اغالظ
نداشته باش (سمرقندی 6161ق .ج 930 :5؛ طوسی بیتا ج .)110 :1
«افّ گفتن» و «رنجاندن» مصادیقی از گفتار ناشایست است که ارتباط کالمی فرزنمدان بما
والدین را دچار آسیب جدی خواهد کرد .در برخی مواق موجب قط ارتباط انسانی و کدورت
خاطر والدین میشود که در برخی مواق «عاقّ والدین» را بهدنبال خواهد داشت.
3ـ 1ـ .7ظهار
یکی از آسیبهای ارتباط کالمی همسران «ظهار» است .در زمان جاهلیت هنگامى که اعمراب
از همسر خود ناراحت مىشدند و مىخواستند او را مورد غضمب شمدید قمرار دهنمد «ظهمار»
مىکردند؛ یعنی به او میگفتند« :انت علىّ کظهر امّى» (تو نسبت به ممن همچمون ممادر ممن
هستى) و این ازنظر آنان نوعى از طالق بود .البته طالقی که نه قابلبازگشت بود و نمه زن آزاد
مىشد که بتواند همس رى براى خود برگزیند و ایمن بمدترین حمالتى بمود کمه بمراى یمک زن
شوهردار ممکن بود رخ دهد (مکارم شیرازی 6906ش .ج  .)130 :59درحقیقمت در ظهمار
به همسر نسبت «مادرخواندگی» داده میشد (بهشتی 6900ش )910 :.و بهایمنترتیمب زن
را در یک حالت بالتکلیفى مطل .قرار مىداد .اعراب این کار را براى تنبیه زن انجام مىدادنمد
و زن حرام ابدى مىشد اما اسالم از آن نهى کمرد و حرممت ابمدى آن را ازبمین بمرد (قرشمی
بنایی 6900ش .ج  .)00 :66قرآن کریم میفرمایمد﴿ :الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُم مِنْ نِسـائِهِم
ما هُنَّ أُمَّهاتِهِم إِنْ أُمَّهاتُهُم إِالَّ الالَّئِی وَلَدنَهُم﴾ (مجادله.)5 /
شایان ذکر است ظهار ازآن جهت آسمیبی بمرای ارتباطمات همسمران اسمت کمه از دیمدگاه
صاحبنظران عدم ارضای جنسی موجب آسیبهای فراوان فردی و اجتماعی میشمود و یکمی
از عوامل اختالف بین زن و شوهر است که بهتدریج موجمب بمروز رفتارهمای پرخماشگرانمه و
درنهایت افسردگی میشود (ساالریفمر 6933ش )691 :.بمهبیماندیگمر ظهمار «اخمتالل در
روابط زناشویی» است که آسیب در ارتباطات انسانی همسران را بههمراه داشت .البتمه از ایمن
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نظر که زنان را در یک حالت تعلی .قرار میداد فشار روحی مضماعفی را بمرای آنمان بمهدنبمال
داشت.
3ـ  .2ارتباطات غیرکالمی
گسترة ارتباطات بیش از تبادل کالم است .ارتباط می تواند بدون هیچ کالمی نیز صورت گیرد
مانند ارتباط دو یا چند نفر با هم که با دقت در این نوع تعامل مالحظه ممیشمود کمه ارتبماط
غیرکالمی بین آنان در تمام مدت در حال انجام است؛ درحالیکه ارتباط کالممی فقمط گماهی
صورت می گیرد (محسنیانراد 6913ش .)511 :.ارتباط غیرکالمی عبارت است از پیمامهمای
آوایی و غیرآوایی که با وسایلی غیر از وسایل زبانی و زبانشناسمی ارسمال و تشمریح شمدهانمد
(فرهنگی 6900ش )55 :.در ارتباط غیرکالمی مفاهیم و معانی از طری .حرکات بمدن ماننمد
حاالت چهره نگاه کردن خنده گریه و ...بین افراد رد و بمدل ممیشمود (همارجی و دیگمران
6900ش )30 :.البته رفتار غیرکالمی در ارتباط بما کودکمان نیرومنمدتر و ممؤثرتر از کلممات
است؛ زیرا آنان هنوز پیچیمدگی و رمموز ارتبماط کالممی را بمهخموبی نممیداننمد (نموابینمژاد
6903ش .)93 :.کانالهای ارتباط غیرکالمی بسیار گسترده است و سهم مهممی در ارتباطمات
خانوادگی دارد .در بسیاری از موقعیتها بدون اینکه کالمی ردّ و بدل شود انبوهی از پیمامهما
منتقل میشود و بهراحتی توسط افمراد درک ممیشمود .برخمی از انمواع ارتباطمات غیرکالممی
عبارتاند از :ابزار چهره ای رفتارهای چشمی  4حرکات و ژستها  5رفتارهای لمسی رفتارهای
آوایی استفاده از بو استفاده از زمان( 6محسنیانراد 6936ش .)619 .مهمترین مؤلفمههمای
ارتباطات غیرکالمی در خانواده عبارتاند از:
3ـ 2ـ  .1ابزار چهرهای
چهره مهمتر ین کانال رفتار غیرکالمی اسمت و صمدها احسماس مختلمف ازجملمه شماد بمودن
غافلگیر شدن مصمم بمودن خشممگین شمدن و ...ممی توانمد از طریم .چهمره منتقمل شمود.
بهبیاندیگر چهره نسبت به دیگر کانالهای غیرکالمی بیشترین اطالعمات را انتقمال ممیدهمد
(محسنیانراد 6936ش619 :.م  .)611چهره با مخاطب سخن میگوید .حماالت چهمرة فمرد
انعکاسی از اوضاع و احوال درونی اوست .واکنش افراد نسبت به رفتار دیگران در حاالت چهمره
نمایان میشود؛ چهرة شاد و خندان چهرة غمگین چهرة آراسمته و پیراسمته چهمرة درهمم و
آشفته در شکل برقراری ارتباط مثبت یما منفمی تمأثیر دارد (رهنممایی 6900ش .)031 :.در
4. Eyes behaviors
5. Movements & gestures
6. the use of space
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بیان اهمیت چهره در انتقال حاالت درونی انسان امام علی(ع) میفرماید« :مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَمیْئاً
إلَّا ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْههِ» (هیچکم چیمزی را در دل پنهمان نداشمت؛ مگمر
اینکه در لغزشهای زبان و رنگبهرنگ شدن صورتش ظماهر گمردد (نهمجالبالغمه 6903ش:.
حکمت  .)51بهنظر می رسد چهره سهم بسیار مهمی در کمّیت و کیفیت یک ارتبماط انسمانی
دارد و بهوسیلة چهره میزان و مسیر برقراری ارتباط انسانی تا حدود زیادی مشخص میشود.
در برخی از آیات قرآن کریم نیز به اهمیت چهره در ارتباطات اجتماعی اشاره شمده اسمت.
قرآن کریم مردم را از چهره درهم کشیدن ﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّى﴾ (عب  )6/و بیاعتنمایی بمه ممردم
نهی میکند ﴿وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاس﴾ (لقمان )60/امام علی(ع) هم در بیان اهمیت چهره در
امر سیاستمداری امام علی(ع) در نامهای به «قثمبن عباس» فرماندار مکه مینویسد «وَ الیَکُمنْ
لَکَ اِلَى النّاس سَفیر اِالّ لِسانُکَ وَ ال حاجبٌ اِالّ وَجْهُمکَ» (و نبایمد بمین تمو و ممردم واسمطه و
سفیری جز زبانت و حاجب و پردهای جز چهرهات باشد)( .نهجالبالغه نامة .)99
قرآن کریم در بیان نقش چهره بهعنوان ابزار ارتباط غیرکالمی در خمانواده بمه چهمرههمای
خشمگین اعراب در عصر جاهلیت در هنگام تولد دختران اشاره کرده و میفرماید﴿ :وَ إِذا بُشِّرَ
أَحَدُهُم بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجهُهُ مُسوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ﴾ (نحل )00 /درحقیقمت قمرآن کمریم تممام
خشم و ناراحتی اعراب را بهوسیلة یک کانال ارتباط غیرکالمی توصیف کرده است .امام جعفمر
صادق(ع) هم در بیان اهمیت چهره در ارتباط با والدین میفرماید« :و ال تحول وجهک عنهمما»
(امام جعفر صادق(ع) 6133ق )06 :.مبادا صورت از آنها (والدین) برگردانی.
3ـ 2ـ  .2رفتارهای چشم
چشمها بخشی از چهره اند اما محققان رفتار چشمی را جدا از حالت چهره بررسی ممیکننمد؛
زیرا همان طور که رفتار چهره ای بیشتر از هر کانال غیرکالمی دیگری ممیتوانمد حماوی پیمام
باشد چشمها نیز بیشتر از هریک از دیگر اجزای چهره ارتباط برقرار میکننمد (محسمنیانراد
(ص)
6936ش .)611 :.در بیان اهمیت رفتارهای چشمی در ارتباطمات خمانوادگی رسمول خمدا
میفرماید« :النَّظَرُ فِی ثَلَاثَة أَشْیَاءَ عِبَادَة النَّظَرُ فِی وَجْهِ الْوَالِدَیْن وَ فِی الْمُصْحَفِ وَ فِی الْبَحْمر»
(امام رضا (ع) 6131ق .)33 :.نگاه کردن به سه چیز عبادت است :نگاه کردن به صورت والدین
و قرآن کریم و دریا.
3ـ 2ـ  .3حرکات و ژستها
یکی دیگر از شیوههای ارتباطات غیرکالمی حرکات بمدن اسمت کمه از نمونمههمای قرآنمی آن
«خفض جناح» است.
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قرآن کریم در بیان نحوة ارتباط با والدین میفرمایمد﴿ :وَ اخْفِض لَهُما جَنـاحَ الـذُّ ِّ مِـنَ
الةَّحْمَةِ﴾ (اسرا« )51 /خفض» ضمدّ «رفم » اسمت و منظمور از فمرود آوردن و خوابانمدن بمال

«تواض » است (قرشی بنایی 6900ش .ج  )01 :1و این استعارهای لطیمف بمهمعنمای غایمت
تواض است (ابوالفتوح رازی 6130ق .ج  .)566 :65عرب در توصیف انسانی که در برابر پدر
و مادر نرمخو و مهربان است اصطالح «خافض الجناح» را بهکار میبرد .منظور از این آیه پناه
دادن والدین در زیر پر و بال احسان و محبت اسمت و منظمور از «ذل» خموارى نیسمت بلکمه
نرمى و تواض است (طبرسمی بمیتما ج  .)653 :61درحقیقمت انسمان بایمد در معاشمرت و
گفتوگو با پدر و مادر طورى روبهرو شود که پدر و مادر تواض و خضوع او را احساس کننمد و
بفهمند (طباطبایی 6901ش .ج  )663 :69البته برخی از مفسران بر این عقیمدهانمد کمه در
این آیه منظور از جناح دستان است و مقصود آیه این است که دستان خود را بر والدین بماال
نبریم (دست روی آنها بلند نکردن) (سمرقندی 6161ق .ج .)930 :5
از دیگر موارد این نوع از ارتباطات غیرکالممی «بمازی کمردن بما کودکمان» اسمت .رسمول
اکرم(ص) میفرماید« :من کان له ولد صبّا» (کسی که فرزندی دارد با او کمودکی کنمد( ).شمیخ
حر عاملی 6133ق .ج )539 :60
3ـ 2ـ  .4رفتارهای لمسی
ح ّ المسه نقش کلیدی در ارتباطات دارد و در ارتباطات انسانی پنج حوزة مهمم وجمود دارد
که المسه نقش حساسی در انتقال مفهوم آن بازی میکنمد .یکمی از آنهما «لمم عماطفی»
است و منظور از آن بهاشتراک گراشتن عاطفههما از طریم .حم ّ المسمه اسمت .درحقیقمت
رفتارهایی چون بغل کردن بوسیدن و دست دادن بیانگر و انتقالدهندة پیام عش .صمیمیت
(ص)
تعهممد و امنیممت اسممت (محسممنیانراد 6936ش .)610 :.در روایممت اسممت پیممامبر اکممرم
حسین(ع) را میبوسید .شخصی به نام اقرعبن حاب عر کرد :من دارای ده فرزنمد هسمتم و
تاکنون هیچیک را نبوسیدهام .رنگ چهرة پیامبر(ص) تغییر کرد و فرمود :اگر خداونمد رحممت و
مهربانی را از قلب تو ریشهکن کند با تو چه خواهد کرد؟ هیچ میدانمی همرک بمه کودکمان
مهربانی نکند و بزرگترها را عزیمز نشممارد از مما نیسمت (مجلسمی 6139ق .ج )509 :19
پیامبر اکرم(ص) دست دخترش را مىبوسید حسنین(ع) را بر دوش خود سوار میکرد و آنها را
بر پای خود مینشاند.
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3ـ 2ـ  .5رفتارهای آوایی
حجم 7صدا یا بلند و آرام صحبت کردن شاخصی در ارتباطات غیرکالمی است (محسمنیانراد
6936ش .)603 :.اهمیت حجم صدا در ارتباطات انسانی تا آنجاست که صدای بلنمد نشمانگر
عدم درک مقام پیامبر اکرم(ص)﴿ :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُـوا ال تَرْفَعُـوا أَصـواتَکُم فَـوقَ صَـوتِ
النَّبِیِّ﴾ (حجرات )5/و صدای کوتاه نشانگر رعایت تقوی الهمی اسمت﴿ :إِنَّ الَّـذِینَ یَغُضُّـونَ
أَصواتَهُم عِنْدَ رَسُو ِ اللَّهِ أُولئِکَ الَّذِینَ امـتَحَنَ اللَّـهُ قُلُـوبَهُم لِلتَّقْـوى﴾ (حجمرات)9/
همچنین قرآن کریم در ارتباط با ممردم نیمز بمه صمدای کوتماه تأکیمد دارد و ممیفرمایمد﴿ :وَ
اغْضُض مِنْ صَوتِکَ﴾ (لقمان.)63/
شایان ذکر است که از طری .حجم صدا می توان احساسات مختلفی مانند محبت خشونت
عصبانیت تحکّم و ...را انتقال داد .از سوی دیگر تنظمیم صمدا از آن جهمت اهمیمت دارد کمه
صدای بلند موجب آلودگی صوتی میشود و سهم بسیار مهمی در سلب آرامش دارد.
تنظیم صدا به خصوص در ارتباطات فرزنمدان بما والمدین اهمیتمی ویمژه دارد و اممام جعفمر
صادق(ع) میفرماید« :و ال ترف صوتک فوق صوتهما» (اممام جعفمر صمادق(ع) 6133ق )06 :.و
صدای خود را در خطاب به آنها بلند نکن .همچنین امام سجاد(ع) میفرمایمد« :اللَّهُممَّ خَفِّمضْ
لَهُمَا صَوْتِی» (امام سجاد(ع) 6901ش )616 :.خدایا صدایم را در برابر آنها کوتاه کن.
3ـ 2ـ  .6استفاده از بو
ح ّ بویایی نقش مهمی در ارتباطات غیرکالممی دارد .درحقیقمت دشموارترین مرحلمة درک
ارتباطات غیرکالمی توصیف عملکرد ح ّ بویایی در ارتباطات انسانی اسمت .حم ّ بویمایی بما
عمل به برخی روش های ظریف اما قدرتمند بر چگونگی تعامل ما بما دیگمران اثمر ممیگمرارد.
استفاده از محصوالت خوشبوکننده عملی آگاهانه برای تغییر رایحة بدن اسمت (محسمنیانراد
6936ش606 :.م  )605پیامبر اکرم(ص) در بیان حقوق ممردان خطماب بمه زنمان ممیفرمایمد:
﴿عَلَیهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَـبِ طِیبِهَـا﴾ (کلینمی 6130ق .ج  .)030 :0زن بایمد بما بهتمرین
عطرها خود را عطرآگین نماید.
بهنظر میرسد «رایحه و بو» سهم بسیار مهمی در شروع یک ارتبماط ممؤثر دارد .حتمی در
بسیاری از موارد این ارتباط غیرکالمی تعیینکنندة آغاز یک ارتباط یا موجب اختالل و حتی
جلوگیری از ایجاد ارتباط میشود.

7. volum
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3ـ 2ـ  .7استفاده از زمان
یکی دیگر از انواع ارتباطات غیرکالمی نحوة اسمتفاده از زممان در ارتبماط بما دیگمران اسمت و
عبارت است از روشی که افراد زمانشان را به دیگران اختصاص میدهند یا از صمرف آن پرهیمز
میکنند .درحقیقت هر چقدر افراد وقت بیشمتری را بمرای گمرران بما دیگمری صمرف کننمد
نمایانگر ارزش بیشتری است که برای او قا ل هستند (محسنیانراد 6936ش600 :.م .)601
در قرآن کریم »مصاحبت معروفانه» در ارتباط فرزندان با والدین یکی از مصمادی .اسمتفاده
از زمان است .اطاعت از پدر ومادر یک قاعدة عمومی است و تنها یک استثنا دارد و ایمن اسمت
که والدین امر به شرک کنند .در چنین موقعیتی خداوند میفرماید از آنها اطاعت نکنیمد امما
با آنان همراهی شایستهای داشته باشمید ﴿وَ إِنْ جاهَداکَ عَلى أَنْ تُشْرِکَ بِی ما لَیسَ لَـکَ
بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعهُما وَ صاحِبهُما فِی الدُّنْیا مَعرُوفاً﴾ (لقمان« )60/صاحب» یعنى رفی .مالزم
(قرشی بنایی  6165ج  )633 :1و «مصاحبت» دربارة کسی بهکمار ممی رود کمه همراهمى و
مالزمت او زیاد باشد (راغب اصفهانی  6165ج  )900 :5در مصاحبت هر کدام از دو نفمر بمه
دیگری فایده می رساند و به همین دلیل فقمط در ممورد انسمانهما بمهکمار ممیرود (عسمکری
6133ق« )500 :.معروف» هم هر فعلى است که خوبى آن بهوسیلة عقمل یما شمرع شمناخته
شود (راغب اصفهانی 6165ق .ج .)001 :5
بهنظر می رسد در مواقعی که اختالف عقیده وجود دارد احتمال بیاحتراممی وجمود دارد و
به همین دلیل قرآن کریم امر به «مصاحبت معروفانه» با والدین کرده است .البته لزوم ارتباط
انسانی شایستة فرزندان با والدین حتی در چنین موقعیتی نشان از مقام واالی والدین دارد.
همچنین بهنظر میرسد «معاشرت معروفانه» در ارتباط مردان بما همسرانشمان نیمز یکمی
دیگر از مصادی .استفاده از زمان است﴿ .وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعرُوفِ﴾ (نساء )63/معاشَرت بهمعنى
مصاحبت و مخالطه است «عَاشَرَهُ مُعَاشَرَةً :خالطه و صماحبه» (قرشمی بنمایی 6165ق ج :0
 )6أی صاحبوهن (طریحی 6900ش .ج  )139 :9یدل على مداخَلةٍ و مُخالَطة (ابنفمارس
6131ق ج  )951 :1همچنین پیامبر اکرم(ص) در بیان اهمیت اختصاص دادن زمان به همسر
می فرماید :نشستن مرد نزد همسرش نزد خداوند از اعتکاف در مسجد من (مسجدالنبی) برتمر
است (شیخ حر عاملی 6133ق .ج .)01 :61
3ـ  .3استفادة همزمان از ارتبا کالمی و غیرکالمی در ارتباطات خانوادگی
شمده
در برخی از آیات قرآن کریم جلوههایی از ارتباطمات انسمانی در خمانواده ترسمیم
است که مجموعهای از رفتارهای کالمی و غیرکالمی است و به طور مشخص نمیتوان تفکیکی
قا ل شد و آن را در یک حوزة خاصّ ارتباط کالمی یا ارتبماط غیرکالممی قمرار داد .بمه هممین
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دلیل این آیات ذیل عنوان «استفادة هممزممان از ارتبماط کالممی و غیرکالممی در ارتباطمات
خانوادگی» مورد بررسی قرار گرفته است .مهمترین مؤلفههمای ایمن نموع ارتبماط در خمانواده
عبارتاند از:
3ـ 3ـ  .1احسان
از دیدگاه قرآن کریم جام ترین و بهترین نوع ارتباط فرزنمدان بما والمدین «احسمان» اسمت و
قرآن کریم این تعبیر جام را که شامل ارتباطات کالمی و غیرکالممی اسمت در  0آیمه ممورد
تأکید قرار داده است (بقره09/؛ نساء91/؛ انعام606/؛ اسراء 59/و احقماف )60/حُسمن نقمیض
قبح (جوهری بیتا :ج  )5333 :0و هر چیز سرورآور و خوشایند (راغب اصمفهانی 6165ق:.
 )590و زیبایی و نیکویی است و احسان بهمعنی نیکی کردن است (قرشمی بنمایی 6165ق.
ج  )691 :5البته «احسان» مطل .است و هرگونه نیکى (مکمارم شمیرازی 6906ش .ج :65
 )01فعلی و قولی (ماوردی بیتا ج  )590 :9را دربر مىگیرد.
قرآن کریم در بیان اهمیت احسان میفرماید﴿ :قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُـم عَلَـیکُم أَالَّ
تُشْرِکُوا بِهِ شَیئاً وَ بِالْوالِدَینِ إِحساناً وَ ال تَقْتُلُوا أَوالدَکُم مِنْ إِمالقٍ نَحنُ نَرْزُقُکُم وَ إِیَّاهُم
وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِـالْحَقِّ
ذلِکُم وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُم تَعقِلُونَ﴾ (انعام )606/در این آیه بهجای تحریم آزار پدر و ممادر کمه
هماهنگ با سایر تحریمهای این آیه است موضوع «احسان و نیکی کردن» ذکمر شمده اسمت؛
یعنی نهتنها ایجاد ناراحتی برای آنها حرام است بلکه عالوهبر آن احسمان و نیکمی در ممورد
آنان نیز الزم و ضروری است .از سوی دیگر «احسان» گاهی با «المی» و گماهی بما «ب» ذکمر
میشود .در صورتی که با «الی» باشمد مفهموم آن نیکمی کمردن هرچنمد بمهطمور مسمتقیم و
باواسطه باشد اما هنگامیکه با «ب» ذکر شود معنی آن نیکی کردن بهطور مستقیم و بمدون
واسطه است .بنابراین نیکی به پمدر و ممادر بایمد شخصم ًا و بمدون واسمطه انجمام شمود (رضما
6161ق .ج .)600 :0
3ـ 3ـ  .2کشتن فرزندان
الف) کشتن فرزندان (پسر و دختر) بهخاطر فقر و تنگدستی
اولین و طبیعیترین ح ّ.هر انسانی ح ّ.حیات است و اهمیمت آن تما آنجاسمت کمه خداونمد
میفرماید﴿ :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَـنْ
أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النَّاسَ جَمِیعاً﴾ (ما ده )95/از دیدگاه قرآن کمریم حتمی والمدین همم در
مقامی نیستند که بتوانند با بهانههایی این ح .را از فرزندان خمود سملب کننمد ﴿وَ ال تَقْتُلُـوا
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أَوالدَکُم خَشْیَةَ إِمالقٍ نَحنُ نَرْزُقُهُم وَ إِیَّاکُم إِنَّ قَتْلَهُم کانَ خِطْأً کَبِیراً﴾ (اسرا )96/اعمراب
هنگامیکه دچار قحطی میشدند فرزندان خود را مىکشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگى آنان
نباشند .آنها دختران خود را بهبهانة دفاع از ناموس یا بهعنوان اینکه دختمر ننگمى اسمت در
خانواده زنده به گور مىکردند و گاه پسمران را بمرای قربمانی بمتهما و گماه بمهخماطر فقمر و
تنگدستى شدید میکشتند و نهتنها از این جنایت عظیم و بىمانند نگران نبودند بلکه به آن
افتخار مىکردند (مکارم شیرازی 6900ش .ج  )535 :6خداوند میفرمایمد :منطم .شمما در
فرزندکشى این است که نمىتوانید روزى و هزینة زندگى آنان را فراهم نمایید و ایمن منطقمى
غلط است براى اینکه این شما نیستید که روزى فرزندانتان را فراهم مىکنیمد بلکمه خمداى
تعالى است که روزى ایشان و خودِ شما را مىدهد (طباطبایی 6901ش .ج .)061 :0
ب) کشتن فرزندان دختر بهخاطر تعصب
یکی از رفتارهای ناشایست اعراب زندهبهگور کردن دختران بود .قرآن کریم میفرمایمد﴿ :وَ إِذَا
الْمَوْؤُدَ ُ سُئِلَت بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَت﴾ (تکویر 0/و« )3موؤده» از مادّة «وأد» بهمعنى دخترى اسمت
که زنده در زیر خاک دفن شده است و این مسمئله یکمى از دردنماکتمرین پدیمدههماى عصمر
جاهلیت عرب است که در قرآن مجید مکرر به آن اشاره شده است .گرچه بعضى معتقدند کمه
این جنایت در همة قبایل عرب عمومیت نداشمته ولمى مسملماً مسمئلة نمادرى نیمز محسموب
نمىشده است در غیر این صورت قرآن مؤکد و مکرر در ممورد آن صمحبت نممىکمرد .عمدم
ارزش زن بهعنوان یک انسان در جامعة جاهلی فقر شدید و بمه اسمارت درآممدن دختمران در
(ع)
جنگ ها از عوامل مؤثر در این کار بود (مکارم شیرازی 6906ش .ج  )601 :51اممام علمی
در توصیف زنمدگی اعمراب در عصمر جاهلیمت در نهمجالبالغمه در قالمب عبمارت «و تقطعمون
أرحامکم» (نهجالبالغه 6903ش :.خطبة « )51شما پیوند خویشاوندى خود را پیوسمته قطم
مىکردید» به هر دو مسئلة کشتن فرزندان و کشتن دختران اشاره میکنمد (مکمارم شمیرازی
 6903ج .)5:666
قتل فرزند نشمانگر سمقوط و انحطماط ارتباطمات انسمانی سمازنده در خمانواده اسمت .قتمل
مجموعه ای از ارتباطات کالمی از نوع پرخاشگری و غیرکالمی ازجمله چهرة برافروخته حجمم
بلند صدا و  ...است.
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