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  چكيده
س بـه  هاي تقويت اين نهاد مقـد  اين پژوهش كه به استحكام خانواده وراه

اي  پردازد، با روش اسنادي و كتابخانه مي) ص(شيوه زندگاني پيامبر اعظم 
انجام شده و در ضمن تبيين موقعيت حساس خانواده، سعي بـر آن بـوده   

سـاختار خـانواده كـه بـه      است كه با استناد بر شواهد و قرائنـي همچـون  
را نيز  هاهداف تشكيل خانواد، مراتب و مرزهاي دروني و بيروني اشاره دارد

يـابي بـه    در تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و معنوي انسان از جمله دسـت 
يابي به اهداف واالي مكتب  سكون و آرامش برشمرد و اعالم كند كه دست

اسالم و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، نيازمنـد توجـه جـدي بـه     
خانواده و متحقق كـردن قـوانين مربـوط بـه خـانواده در اسـالم اسـت و        

ها بايد در راستاي  گذاري ها و سياست ريزي ضروري است كه تمامي برنامه
تعالي و مصالح خانواده باشد و در اين حال كـار و اشـتغال در خـانواده را    

در . دارد كه اثرات و نتايج آن به طور واضحي آشكار باشـد  طوري بيان مي
روري بـر  هاي مقدس اشتغال در خانواده، م آخر با بيان كردن نقش انگيزه

هاي زندگاني آن حضـرت را   كند و هزينه مي) ص(زندگاني حضرت رسول 
اينها فقط مروري بر چنـد  . كند بيان ميهاي متون اسالمي  گزارهطريق از 

عامل انـدك از هـزاران عوامـل درونـي و بيرونـي در زنـدگاني خـانوادگي        
مـه  وائ) ص(هستند كه با رجوع به سيره پيامبران مخصوصاً پيـامبر اكـرم   
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و سرلوحه قرار دادن زندگي آنان، اين عوامل اثرگذار در خانواده ) ع(اطهار 
  . به بهترين نحو در خانواده به اجرا درخواهد آمد

 ، نهاد خـانواده، مكتـب  )ص(استحكام و انسجام، سيره نبوي : ها كليدواژه
  . اسالم، ازدواج، تربيت، عفت
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  مقدمه

پـذيري افـراد جامعـه، نهـاد      ترين ابزار جامعـه  كامالً روشن است كه اولين عامل و مهم
گيـرد و در حقيقـت رفتارهـاي آدمـي      هويت انساني در خانواده شكل مـي . خانواده است

يابـد،   شخص در آنجا پرورش مي. بيند برگرفته از تربيتي است كه در اين نهاد مقدس مي
هاي ديگر، ايـن   وهرسد و در موقع ورودش به جامعه و ارتباط او با گر به مرحله تكامل مي

  .كند خانواده است كه نقش اصلي را ايفا مي
گونه است كه خانواده زيربنـاي تمـام روابـط اجتمـاعي انسـان و بـه نـوعي باعـث          اين
ها سالم و  اگر خانواده و خانواده خشت بناي اجتماع است در حقيقت. گردد اش مي تكامل

بهشـتي،  ( استوار اميدوار بـود  سالم واي  توان به داشتن جامعه متعالي و استوار باشند مي
اي دچار اختالل و نابساماني باشد، در اين وضعيت، فـردي   حال اگر خانواده). 34: 1385

توانـد   شود و نمي هاي مختلف اجتماعي شده است، دچار بحران هويت مي كه وارد عرصه
وبي ايفـا  نوا كند و نقـش خـود را بـه خـ     هاي پذيرفته شده در جامعه هم خود را با ارزش

هـاي اساسـي شـده و حتـي      چالش در عصر حاضر، نظام خانواده دچار مشكالت و. نمايد
اختالفـات خـانوادگي، طـالق، فرزنـدان     . ال رفته استؤتماميت آن زير س گاهي اساس و

دهنـده مشـكالت اساسـي در     نشـان  ، همگـي نوجوانـان  كاري جوانـان و  رست، بزهپسر بي
گرايانـه ودور از   هاي دنيا ذيرش هويتو پملي  ديني و دوري از هويت. هاي ماست خانواده

  . كند اخالقيات انساني بسياري از مردم ما را تهديد مي
در  سـيره خـانوادگي آنهـا    و) ع(ن يمعصومائمه  و) ص(رسول خدا  كلمات در اين بين

ولي در تحكيم ، ي استئ، ظرايف و رفتاري جالب توجه در بر دارد كه هر چند جزباره اين
سـوره احـزاب، حـضـرت  21 آيـهدر  قـرآن كـريـم. هاي خانواده نقش اساسي دارد يهاپ

رفتـار و  دارد كـه   و بيـان مـي  . كنـد  نيكو معرفي مي عنوان الگويي را به) ص(رسول اكرم 
رفتـار اشـخاص   . و تـازه اسـت   گفتار آن حضرت در ابـعـاد گـوناگون آموزنده، قابل فهـم 

زنـدگي رسـول    ي هپذيرد، اما رفتار و شيو و مكاني تغيير ميعادي با تغيير شرايط زماني 
از ايـن  . دگرايد و در تمام بسترهاي تاريخي تازگي دار گاه به كهنگي نمي هيچ )ص( اكرم

 ها و گرايش روز افزون بـه سـمت   آن پيشواي عزيز در عصر ضديت با ارزش ي هرو، سير

  ). 143: 1385انيان، بره(است » چگونه زيستن«گرايي و مدپرستي، درس  مصرف
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  خانواده  مفهوم 1ـ1

از بدو پيدايش انسان بر روي كره زمين، همواره زنان ومردان، با تشكيل كانوني به نـام  
خانواده عمري را در كنار يكديگر گذرانيده و فرزنداني در دامان پر مهر خويش پرورانـده  

ن است كه هـيچ عـاملي   ترين شكل خانواده همي طبيعي. اند و از اين جهان رخت بربسته
براي تعريـف  . جز مرگ نتواند پيوند زناشويي را بگسلد، و ميان زن و شوهر جدايي افكند

ايـن تعـاريف   اي از  اره پ هاي مختلـف بهـره گرفـت، كـه     توان از ديدگاه كامل خانواده مي
تـر باشـد بـه     كه هر چه ديدگاه ما عميق، پرواضح استو اند  ميقاي ديگر ع ارهوپسطحي 

ايم، و هر چه شناخت كامل و عميق باشد بهتـر   ترو قابل اعتمادتر رسيده ختي كاملشنا
ايـداري را از محـيط آن دور   پبخشـيم و تنـزل و نا  بتوانيم به اين نهاد مقـدس رونـق    مي

  ).34: 1385بهشتي، (سازيم 
يوند پ در لغت به معني خاندان، دودمان، فاميل، اعضاي خانه و يا گروهي از افراد داراي

در اصطالح واحد اجتمـاعي را گوينـد كـه عناصـر اصـلي تشـكيل       . سببي و نسبي است
 دهنده آن يك زن ويك مرد است، كه مطابق آداب و رسوم اجتماعي خويش با يكـديگر 

در مشـرق  . انـد  ها افزوده شده اند وبعد فرزند يا فرزنداني بر جمع آن يوند زناشويي بستهپ
و اغلب بستگان دور و نزديك نيز جـزء خـانواده بـه    كند  يدا مي پتري  زمين معني وسيع

مادر و فرزندان آنها  در وپ اما در تمدن مغرب زمين، كلمه فاميل بيشتر به. روند شمار مي
در واگـذار شـده   پ در قوانين رومي و عبراني اختيار كامل اداره خانواده به. شود اطالق مي

مـيالدي بـه بعـد آغـاز     19از قـرن  در دنياي غرب به واسطه تساوي حقوق زنان كه . بود
اي در رابطه افراد خانواده  اي كه دولت در تربيت اطفال دارد تغييرات عمده گشت وعالقه

نسبت به يكديگر و نسبت بـه جامعـه صـورت گرفتـه اسـت كـه ايـن تغييـرات موجـب          
هـا   ناراحتيهاي روحي و اجتماعي بسيار شده است كه كم كم جامعه بايد خـود را بـه آن  

  ). 188: 1، ج1383مصاحب، ( دهدعادت 
تـرين و   اما در مقابل، انديشه ديني پايه و اساس روابط سالم اجتمـاعي ويكـي از مهـم   

داند و بر ازدواج بـه هنگـام، منـع شـديد از      هاي اجتماعي را خانواده مي مقتدرترين گروه
بـل زن  جدايي و طالق، احترام متقابل والدين و فرزندان به يكديگر، رعايـت حقـوق متقا  

بـا وجـود ايـن عناصـر، هويـت      . ومرد و فرزندان در خانواده سفارش و تأكيد كرده اسـت 
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يابـد و در نتيجـه    كنـد، خـانواده اسـتحكام مـي     اجتماعي معني و مفهوم ديگري پيدا مي
  ). تا حاجي حسيني، بي(اي كمتر دچار بحران هويت خواهد شد  چنين جامعه

  سالمتشكيل خانواده  2ـ1

اي افـراد اسـت كـه بـا توجـه بـه روحيـات، نيـاز و          انواده، تجميع عـده استحكام در خ
يا تحـت تـاثير هـم قـرار گيرنـد و       بگذلرندتوانند روي هم تاثير  هاي مختلف مي شناخت
گذاران آن به تدريج، نوعي احساس و برداشت كلـي، دائمـي و مسـتمر نسـبت بـه       بنيان

رگرفته از روابـط متقابـل آنـان و    كنند كه قسمت اعظم آن ب فضاي خانواده خود پيدا مي
اند و هركدام ديگري را تحت تاثير شديد  زندگي مشتركي است كه با يكديگر شروع كرده

  ). 33 - 32: تا ساالري فر، بي( دهند خود قرار مي

  ازدواج 1-2-1

ترين مرحله تشكيل خانواده ازدواج است كه عبارت از كنش متقابـل مـرد و زنـي     مهم
از نـوعي تقـدس برخـوردار اسـت و     ، انـد  ط قانوني را تحقق بخشيدهاست كه برخي شراي

نظير دارد و اسالم با دستورهاي آموزنـده خـود    نسبت به ساير روابط انساني، تماميتي بي
نسل بشر را به سبب ازدواج از پرتگاه سقوط رهانيده و انسان را به اوج شرف ارتقـاء داده  

  ). 71: تا نوراني، بي(است 
  ز اين امر مقـدس بـه پيمـاني محكـم يـاد كـرده، چنانچـه جمالتـي كـه          ا قرآن كريم

و طرف مقابـل   شود زمان با آن از طرف هر يك از زن و شوهر گفته مي عقد ازدواج و هم
در حقيقـت پيمـان زناشـويي    . نشـان از اسـتواري ايـن پيونـد دارد    ، پـذيرد  نيز آن را مي

ناشـي از دوسـتي شـديد و رحمـت      توان آن را ترين قرارداد اجتماعي است كه مي محكم
ترين امري است كه فرد بر آن اعتماد  متقابل بين زن و شوهر دانست و اين دوستي قوي

 كنـد و  مـي را رهـا   خود و همه خانواده والدين، خواهر و برادردر ازدواج، شخص . كند مي
 زندگي كند و در سـختي و آسـايش بـا او   ، شود با فردي كه نسبت خوني ندارد راضي مي

  . شريك باشد
 تنها مربـوط بـه اسـالم نيسـت، بلكـه      جنبه تقدس آن نگاه معنوي نسبت به ازدواج و

هـا   بسياري از جوامع بشري مراسم ازدواج را در عبادتگـاه . اديان الهي دارد تمام ريشه در
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سـاالري  (هـاي خـود    مثال مسيحيان در كليسا و ساير اديان در عبادتگاه؛ كنند برگزار مي
كه متأسفانه يكي از مشكالت امروزه جوانان در جامعـه بـا توجـه بـه     ) 32- 31 :تا فر، بي

باره، در همين امر واقع شده است، رو آوردن بـه تجمـالت و    سفارشات مكرر اسالم دراين
گرايـي و پيـروي از    هـاي سـنگين، مـدرك    تشريفات زياد، توقعات غيرضـروري و مهريـه  
سـراغ ايـن امـر مقـدس برونـد و نتيجـه آن        فرهنگ بيگانه باعث شده كه جوانان دير به

گـري، اخـتالف خـانوادگي، مبـتال      عوارضي مانند اضطراب روحي، ضعف اعصاب، پرخاش
شدن به گناهان بزرگ و مفاسد اخالقـي و اجتمـاعي، روابـط نامشـروع بـين دختـران و       

در حـالي كـه اگـر از سـطح     . باشـد  ها مسائل ديگر مي پسران، اعتياد به مواد مخدر و ده
توقعات و تشريفات كاسته شود و فرهنگ اسالم در عمل در جامعه پياده گردد، ما ديگـر  

) ع(و ائمـه اطهـار    قرآن كريمتنها راه نجات، پيروي از . دچار اين مشكالت نخواهيم بود
  ). 314: تا محمدي نيا، بي(باشد  مي

و داشـتن   اي، به فعل رسيدن تعادل و استحكام در محيط خانواده نتيجه چنين جامعه
كنـد و   فرمـايي مـي   اي وحـدت و انسـجام، حكـم    در چنين خانواده. اي سالم است جامعه

 رفتارهاي خـانوادگي را . ماحصل اين خانواده نوعي وحدت و انسجام رويه در جامعه است
امور زندگي دنيوي را در مسير تكامل معنوي  از جمله وظايف ديني خويش تلقي كرده و

اين ديدگاه در مقابل نگرشي اسـت كـه رشـد معنـوي را در     . هدد قرار ميخود و اخروي 
از آثار روان شناختي ازدواج نيز كه شايد بتوان آن را . كند دوري از ازدواج جست وجو مي

همين تأثير و تـأثر  . ترين تأثير وتأثر متقابل در روابط اجتماعي دانست ترين و قوي عميق
يي در متون اسالمي در مورد مردان گفتـه  ها عبارت. ديگر است شديد زن و شوهر از هم

پس متوجه باشند، عنان اختيـار  . دهند دست زن ميه شده، كه با ازدواج اختيار خود را ب
در مورد زنان نيز گفته شده است كـه بـا ازدواج بـه    . دهند دست چه كسي ميه خود را ب

متقابـل بـين    آيند كه هر دو تعبير نشان از وابستگي عميـق و  تبعيت كامل شوهر در مي
هـا بـه شـدت     بر اين اساس هر يك از زن و مرد در رفتار، افكار و نگـرش . زن و مرد دارد

  ). 34 - 32: تا ساالري فر، بي( گيرند تحت تأثير طرف مقابل قرار مي
و اين حقي اسـت مشـترك    اين است كه اسالم به هر كدام از طرفين، حق انتخاب داد

اگر چه رسم بر ايـن  ، يت هر سه براي ازدواج الزم استرضا و ميان پسر، دختر و خانواده
است كه پسر پيش قدم شده از خانواده دختر، دخترشان را خواسـتگاري كنـد، امـا ايـن     
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موضوع بين سه طـرف قضـيه مطـرح    ، حقيقت اين است كه پيش از اين. ظاهر كار است
هار نظر وي شده بهاترين زينت او، مانع اظ چه بسا كه حياي دختر يعني گران، شده است

اما اگر يكي از سـه طـرف بخواهـد نظـر     ، انديشه اسالمي در مورد ازدواج اين است. باشد
گيـرد، تاهركـدام بـه حـق خـود       اسالم جلوي راه او را مي، خود را مستبدانه تحميل كند

  ). 61: تا شلبي، بي(برسند 

  اهداف تشكيل خانواده در اسالم  3ـ1

. هاي متعددي براي تشكيل خانواده ذكر شـده اسـت   زهها و انگي مكتب اسالم، هدف در
دامني، تعالي بشر را در كنار هـم بـودن و    عنوان دين مهر و پاك كه اسالم به از جمله اين

در اين مكتب الهي، ايجاد كانون آسايش و آرامش براي . سالم زيستن خالصه كرده است
دوستي و عشـق ورزيـدن،    زن و مرد، حفظ عفت و پاكدامني، ارضاي نياز جنسي، تجربه

برقراري تعادل در وجود آدمي، تامين سالمت جسم و روان، رهايي از تنهايي، كمـك بـه   
. رشد و تكامل يكديگر و داشتن فرزنداني سالم و شايسته از اهداف تشكيل خانواده است

ترين كاركرد خانواده در مسـير متعـالي    مهم: توان گفت با مشخص شدن اين اهداف، مي
  . ار مورد ذيل استچه خود

  ارضاي نياز جنسي 1-3-1

ديدگاه اسالم در اين مورد طبق طبيعت و سرشت انسـان اسـت و بـه همـه نيازهـاي      
اسالم به اين نياز بشـري پاسـخ مثبـت داده و بـه ايـن      . جسماني و رواني وي توجه دارد

متياز كه همين عامل ا. دهد رفتار مشترك بين انسان و حيوان، رنگ معنوي و عبادي مي
  . باشد مهم دين اسالم نسبت به ديگر اديان مي

  آرامش رواني 1-3-2

  از اهــداف مهــم ازدواج و تشــكيل خــانواده تحصــيل آرامــش روانــي و ســكون قلبــي  
  زن و شوهر در سايه برقـراري روابـط عـاطفي و اجتمـاعي بسـيار نزديـك آنهـا بـا هـم          

  . است
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  رشد و تكامل شخصيت  1-3-3

توان به رشد شخصـيت و كمـال معنـوي زن و شـوهر      خانواده مياز آثار ديگر تشكيل 
در بعد معنوي كافي است بدانيم كه در كلمات اولياي دين تصريح شـده كـه   . اشاره كرد

كند و ارزش اعمال عبـادي او چنـدين برابـر     فرد با ازدواج نيمي از دين خود را كامل مي
هم ديگر درواقع به حفظ هر يك تعبير لباس بودن زن وشوهر براي . شود افراد مجرد مي

اگـر  . هاي جنسي توسط ديگـري اشـاره دارد   از آنها، به پيروي از مفاسد اخالقي وآلودگي
فرد بدون ازدواج هم بتواند خود را از نظر اخالقي مهـار كنـد، در عـين حـال از رشـد و      

كـه  كنـد   شهيد مطهري به چنين افرادي اشاره مـي . بهره است تكامل ناشي از ازدواج بي
اند، ولي  اينان هر چند بدون ازدواج، رفتار خود را مهار كرده و مقامات علمي كسب نموده

گويي انسان يك نوع . شود نوعي نقص و عدم كمال به تعبيري خاص در آنها مشاهده مي
  . شود كمال روحي دارد كه جز در مدرسه خانواده كسب نمي

  تربيت فرزند 1-3-4

اش حيات جديدي را مجسـم   شخص پس از پايان زندگياين فرزندان هستند كه براي 
هـاي طـوالني پـس از     هايش مـدت  پس پدر در ميان فرزندان خود و حتي نوه. سازند مي

كند، به همين خاطر است كه استمرار نسـل انسـاني و پـرورش افـراد      مرگش زندگي مي
راد به ازدواج، پيامبر در تشويق اف. براي آينده جوامع، از اهداف مهم اين امر مقدس است

، 26: تـا  ساالري فر، بـي (داند  كند و آن را موجب افتخار خود مي بر توليد نسل تأكيد مي
29 ،30 .(  

  استحكام و انسجام خانوادهاخالق و تربيت در  نتايج 1-3-4-1

شك نخستين مدرسه هر انساني دامان مادر و آغوش پدر اوسـت، و در همـين جـا     بي
اگـر مفهـوم تربيـت را اعـم     . آمـوزد  يلت يا رذيلت را ميهاي فض كه نخستين درس است

 نخستين مدرسه رحم مادر و صلب پدر اسـت ، در نظر بگيريم» تشريعي«و » تكويني«از

براي فضيلت  ها را زمينه گذارد، و طور غير مستقيم در وجود فرزند ميه كه آثار خود را ب
فرزنـداني بـا فضـيلت     غالبـاً  هاي پـاك و بـا فضـيلت    در خانواده. سازد و رذيلت آماده مي
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تاثير تربيت . اند هاي شرور و آلوده عكس افراد شرور غالبا در خانوادهاليابند و ب مي پرورش
سوره روم چنـين آمـده    30كتاب الهي آيه كه در؛ است حدپدر و مادر در فرزندان تا آن 

 و اسـالم  و ديـن  خداونـد  تهخواس و ؛ خلقتفطْرَت اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها«است 
 و رفتـه  او بـه سـوى   تـا  فرمـوده  خلـق  آن اسـاس  بـر  را جهانيـان  كه است پرستى يكتا

  . »باشند خداپرست
 إِلَّـا  الْـإِنْس  و الْجِـنَّ  خَلَقْـت  مـا  و«آمـده اسـت كـه     سوره ذاريات 56اين آيه  در

آيـه آمـده اسـت كـه     در تفصيل اين ) ص( اسالم از پيامبر يحديث مشهور. »ليعبدوِن
 فرزنـدى  ؛ هـر حتي يكون ابواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه همولود يولد علي الفطر كل«
 بگذارنـد  خـود  بـه حـال   را آن اگـر  و شـده  خلـق  پرسـتى  يكتا اساس بر خلقت اصل در

 را او كـه  است مادر و پدر از خانواده ريشه تنها و -داشت خواهد به خدا ايمان و مسلمان
  . »كشاند مى مجوس يا مسيحى يا يهود به مسلك

 فطـرت « بـه آنچـه   ديـن  از كن پيروى: اين است آيه معناى كه شده نقل مسلم ابى از
 و تركيـب  و آفريده به نحوى را موجودات خداوند كند، زيرا مي راهنمايى به او تو را »خدا

بـه   كـه  اى انهيگ و قديم و قيوم و وحى دانا و توانا صانعى وجود بر كه نموده بندى صورت
مجمع البيـان فـي   ترجمه ( دارد نيست، داللت او همانند چيزى و نبوده شبيه چيز هيچ

  ).126: 19، ج1360، تفسير القران
ي كه تربيت خانوادگي، ايمان و عقيده را دگرگون سـازد چگونـه ممكـن اسـت در     يجا

نوان يكـي از  ع له تربيت فرزندان بهأاخالق اثر نگذارد؟ همين امر سبب شده است كه مس
حقوق آنها بر پدر و مادر شمرده شود؛ در حديث نبوي صلي اهللا عليه و آلـه   ترين اساسي

حق الولد علي الوالد ان يحسن اسمه و يحسن ادبه؛ حق فرزند بر پـدر ايـن   «: خوانيم مي
  » خـــوبي تربيـــت كنـــد  ه اســـت كـــه نـــام نيكـــي بـــر او بگـــذارد و او را بـــ      

  ). 546: 1440، نهج البالغه(
  . يافتگــان فرشــتگان بــود براين پيــامبر صــلي اهللا عليــه و آلــه خــود نيــز از تربيــتبنــا
  خيـزد   كه اخالق و صفات روحي انسان اعم از خوب و بد، از درون او بر مـي  است درست

  هــاي متعــددي  كــرد كــه زمينــه انكــار تــوان ولــي نمــي، گيــرد بــا اراده او شــكل مــي و
  د كـه يكـي از آنهـا وراثـت از پـدر و مـادر       گيري اخالق خوب و بد وجـود دار  شكل براي

  علمـي و  هـاي   له قطـع نظـر از تحليـل   أو ايـن مسـ   همچنين تربيـت خـانوادگي اسـت    و
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  بـه همـين دليـل    . منطقي، شواهد عيني و تجربـي فـراوان دارد كـه قابـل انكـار نيسـت      
   خـانوادگي  وراثـت  لهأبراي ساختن فرد يا جامعه آراسته به زيورهاي اخالقي بايد به مسـ 

  توجـه داشـت و   ، بيننـد  هايي كه از نونهاالن در دامن مـادر و آغـوش مـادر مـي     و تربيت
: 1376مظاهري، (را هرگز فراموش نكرد ها  اهميت اين دوران در ساختار شخصيت انسان

78 - 80.(  
عنوان يكي از عوامل ايجـاد تعـادل و    بهبر اينكه   در نتيجه بايد گفت كه خانواده، عالوه

گاهي مطمئن، عامل بقـاي نسـل و    تكيهاست،  عضاي خانوادهات روحي براي منيامين أت
از تولد نخسـتين فرزنـد، توجـه بـه      بعد. شود تلقي ميعالقه بيشتر بين زن و مرد موجد 

هـاي آنـان از قابـل     تعليم و تربيت فرزندان و رشد مذهبي و اخالقي و پـرورش اسـتعداد  
: تـا  ساالري فـر، بـي  ( كردهاي خانواده استترين مباحث مربوط به كار ترين و علمي بحث

باشند كه هر كدام از عاملين  اين كاركردها در صورتي در نهاد خانواده قابل اجرا مي). 26
آن نقش اصلي خود را در كمك به يكديگر براي تقويت اين نظام كوچـك اجتمـاعي بـه    

. ست پيـدا كننـد  انجام رسانند و به هدف اصلي خانواده و آرمان اصلي اين نهاد مقدس د
اي داشـت،   در نتيجه يكي از مسائل بسيار مهم در امور خانواده كه بايد به آن توجه ويژه

  . مسئله مديريت و سرپرستي خانواده است

  اهميت حضور مدير در استحكام و انسجام خانواده  1-4

هـاي بسـياري وجـود دارد كـه بـراي گـردش        در اجتماع بزرگ بشري، مراكز و محيط
 گيـرد، ولـي    گيـري صـورت مـي    هاي چشـم  اجتماع در همه اين مراكز، فعاليت هاي چرخ

تر و واجد نقشي منحصر به فرد است، محيط خـانوادگي   يك مركز كه از همه مراكز مهم
 ترين تشكّل در جامعه، نيـاز بـه مسـؤول يـا سرپرسـت       عنوان اولين و بنيادي است كه به

مسؤول يا سرپرست باشد، نابسـاماني و هـرج و   هر تشكّل و اجتماعي كه فاقد مقام . دارد
به تجربه ثابت شده است كـه وجـود دو   . ناپذير آن است مرج، از عوارض حتمي و اجتناب

 تر اسـت و كشـوري كـه     رهبر و سرپرست در يك سازمان، از نداشتن رئيس، زيان بخش

  .فرماســت نظمـي در آن حكـم   دو فرمـانرواي مسـتقل دارد، هميشـه هـرج و مـرج و بـي      

هـاي مفيـد،    هـاي صـحيح و درس   اگر متصديان اين مركز مربيان كامل باشند و با برنامه
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اي از امروز آن بهتر خواهـد بـود    رسالت خود را به انجام برسانند، آينده فرداي هر جامعه
  ).419، 1389نوري همداني، (

برخوردار  اي از مديريت صحيح اگر خانواده. كند خانواده نيز از اين اصل كلي پيروي مي
از آنجا كه مصلحت . رود پاشد و نظم و انسجام آن از بين مي نباشد، شيرازه آن از هم مي

اي در گرو داشتن ناظر و سرپرستي است كه در فرض بروز اخـتالف،   و سعادت هر جامعه
ترين نهاد اجتماعي  عنوان كوچك الخطاب باشد، خانواده نيز به مرجع حل اختالف و فصل

 خـانواده بـر مبنـاي روابـط عـاطفي، اخالقـي و تربيتـي        . مسـتثني نيسـت   از اين قاعده

 هـاي انسـاني اسـت، حتـي      ريزي شده و محل تجلي و رشـد فضـايل و كرامـت    اعضا پايه

اگر خانواده را مؤسسه تربيتي و يا شركتي اقتصـادي هـم بـدانيم، نيازمنـد مـدير اسـت       
  ).112: 1386فتاحي زاده، (

  ر ســازمان اجتمــاعي ديگــر بــراي گــردش بهتــر امــور و مــديريت در خــانواده و در هــ
حـق، بلكـه يـك     و مقام يك مديريت در اين نهاد نه. باشد جلوگيري از ايجاد اختالل مي

مدير و سرپرست خانواده بايد در مقابل اعضاي ديگر و باالتر از . مسئوليت و وظيفه است
خــانواده و گــوي نحــوه عملكــرد خــود در قبــال      آنهــا در مقابــل خداونــد پاســخ   

  . هايش باشد گيري تصميم
جـويي و اعمـال    گويي، سـلطه  به اين ترتيب نبايد مديريت بر خانواده را با تحكم و زور

گونه كه براي تحكيم بناي خانواده، به وجود يـك سرپرسـت    خشونت، اشتباه كرد، همان
گـويي،  شـود، زور  گرايد و دچار اخـتالل مـي   نياز است و بدون آن، خانواده به سستي مي

 بايـد توجـه   . جا نيـز بنيـاد خـانواده را متزلـزل خواهـد كـرد       خودسري، اعمال قدرت بي

داشت كه خانواده يك واحد كوچك اجتماعي است كه همانند يك اجتمـاع بـزرگ بايـد    
رهبر و سرپرست واحدي داشته باشد، زيرا رهبري و سرپرستي دسته جمعي كـه مـرد و   

در نتيجه زن يا مرد يكي بايـد رئـيس   . مفهومي ندارد زن آن را مشتركاً بر عهده بگيرند،
اين مسئله در دنياي امروز بـيش از هـر   . خانواده و ديگري معاون و تحت نظارت او باشد

مـأمور انجـام كـاري شـود،     ) حتي يك هيئت دو نفـره (زمان روشن است كه اگر هيئتي 
رنه هـرج و مـرج پيـدا    حتماً بايد يكي از آن دو رئيس و ديگري معاون يا عضو باشد، واگ

  ). 103: 1383نافعي فرد، (شود  مي
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  ديدگاه اسالم در مورد مدير و سرپرست خانواده  1-4-1

حال كه اهميت مديريت و سرپرستي در نظام خانواده بيان گرديد، اين سـؤال مطـرح   
 است كه اسالم اين وظيفه مهم را به دوش چه كسـي از اعضـاي خـانواده نهـاده اسـت؟      

  زن با هم مدير خـانواده هسـتند؟ يـا ايـن وظيفـه بـر عهـده يكـي از ايـن دو           آيا مرد و
   الرِّجـالُ «فرمـوده اسـت كـه     34خداوند متعال در سـوره مباركـه نسـاء آيـه     . باشد مي

 أَمـوالهِم  مـنْ  أَنفَقُـواْ  بِمـا  و بعضٍ  على بعضَهم اللَّه فَضَّلَ بِما النِّساء على قَوامونَ
تحلفَالص تَاتقَن ظَتفبِ حا لِّلْغَيظَ بِمفرا بعضى خدا كه جهت آن ؛ مردان، از... اهللا ح 

 تسـلط  زنـان  دهند، بر مى نفقه خود مال از كه جهت آن از است، و داده برترى بعضى بر
 گاهن را خداى فرمان و اند عفيف همسر غيبت در و بردارند شايسته، فرمان زنان پس. دارند
  .»دارند مى

هـاي   كنـد، اوصـافي از ارزش   در اين آيه بعد از اينكه حكم قوام بودن مردان را ذكر مي
ذكر اين . كند انساني زن را مطرح كرده و او را متوجه مسئوليتي كه در خانواده دارد، مي

حقيقت اشاره به مسئوليتي است  درنكته ضروري است كه قيم و سرپرست بودن مردان، 
از زنان  بهتر وتر  انجام آن شايسته قدرت بدني در جهت توانايي فكري و ع مردان ازكه نو

 گونـه حقـي برخـوردار    خـانواده ازهـيچ   افراد نيست كه ديگر اين بدان معنالبته ا. هستند
 اما، معرفي شده شريعت اسالم مرد درست است كه رئيس وسرپرست خانواده در. نباشند

 ،خـانواده اسـت   فسـاد  ها وآنچه برصالح و گيري درتصميمعنوان معاون  به زن بدون شك
  . داشته باشد تواند مي نقش موثري را

. نيـروي فكـري ديگـري مكمـل يكديگرنـد      كمـك گـرفتن از   مـردان بـا   كنار زنان در
 كـه در  برخـي اسـتعدادها   نيـروي جسـمي و   ساختمان فيزيكي و نظر هايي كه از تفاوت

دوش زنان  از اسالم سنگيني مشكالت زندگي را كهدهد  ، نشان ميزن است و وجود مرد
، وضعيت جسمي وخلقـت آنهاسـت   وآسايش بيشتري كه مناسب باه زنان رفا تا، برداشته

پذيري بـه صـورت    مسئوليت امر مردان در كنار دادن زنان در بنابراين قرار. داشته باشند
ـ   فرسا سپردن كارهاي طاقت يا يكسان و   و . ن اسـت زنـا  دوش زنـان ظلـم بـر   ه وخشـن ب

زننـد، جـز    زده به آن دامن مـي  فكر غرب شعار تساوي حقوق زن و مرد كه گروهي روشن
، قـرآن كـريم  زيـرا از منظـر   . تواند داشـته باشـد   فريب افكار عمومي، توجيه ديگري نمي
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بر طبق ايـن اصـل ثابـت قرآنـي، زن     . تساوي ارزشي زن و مرد به طور دقيق برقرار است
پرستي آن قدر پيشروي كند، كه برترين مقام را پيـدا   ديت و يگانهتواند در ميدان عبو مي
اين انسان و انسانيت است كه به توفيق الهـي  . در اين ميدان، جنسيت نقشي ندارد. كند
بنـابراين  . تواند موانع را از پيش پاي خود بردارد و بـه اوج عظمـت و سـعادت برسـد     مي

ليل برتري صنف مردان بر زنان نيسـت  سپردن مديريت و سرپرستي خانواده به مردان د
  ).15-17: تا بهشتي، بي(

  اثرات مودت و رحمت در استحكام خانواده 1-5
   مفهوم مودت و رحمت و تفاوت آن دو 1-5-1

عشق و عالقه قلبي است كه ابتدا بايد در مـرد و زن بـه وجـود آيـد تـا پيونـد       ، مودت
ته باشد تا عامـل و انگيـزه آرامـش    پس تداوم و استمرار داشسزناشويي تحقق پيدا كند، 

امري يك جانبه و ايثارگرايانه است،  اما رحمت. خاطر و احساس خوشبختي پديدار شود
همسـرش بايـد    ،گاه هر يك از زن و مرد دچار ضعف و نقص يا مشـكلي شـدند   يعني هر

يـا اگـر خطـا و    ، مشكل و احساس دروني او را درك كند و ايثارگرانه به كمك او بشتابد
رحمت و عفـو و اغمـاض   ه جويي، با روحي به جاي تنبيه و انتقام ،شتباهي را مرتكب شدا

  . برخورد نمايد تا هدف و فلسفه ازدواج تحقق پيدا كند
هـا،   گريزي ها و خانه هاي خانوادگي، سردي به باور برخي روان شناسان، غالب كشاكش

ودت و رحمـت و شـفقت و   ها به دليـل نبـود جاذبـه الهـي يعنـي مـ       ها و جدايي زباني بد
هـاي   حتي ريشه بسياري از اختالالت رفتاري و كژروي. مندي از آرامش رواني است بهره

و مواد مخدر در بين برخي زنان و مردان متأهل را  اجتماعي مثل اعتياد به سيگار و الكل
  . توان در ناامني رواني و فقر عاطفي بين همسران جستجو كرد مي

  مودت هاي تحكيم راه 2ـ5ـ1

چه كنيم تا پيوند و صميميت و نشاط روحي و شفقت ميان زن و شوهر استمرار يابد  
براي ايجاد چنـين  ). 29-30: تا افروز، بي(و جاذبه الهي مودت، عميق و ريشه دار گردد؟ 
نسبت به ) هم مرد به زن و هم زن به مرد(پيوندي بايد، حقوقي را بيان داشت كه هر دو 

اند و انسان بـا مطالعـه ايـن     ي كه در اسالم به صورتي زيبا بيان شدهيكديگر دارند حقوق
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رسد كـه   شمرد و به اين باور مي حقوق متقابل، آنها را از معجزات فرهنگ پاك اسالم مي
هـيچ  . اي بدين صورت به حقوق زن و شوهر اشاره نشـده اسـت   در هيچ مكتب و مدرسه

اي از  ندارد و بايد گفـت كـه قسـمت عمـده    مكتبي هم توان ارائه بهتر از آن را تا قيامت 
اي از  قسمت عمـده . باشد هاي زندگي، در گرو رعايت اين حقوق متقابل مي استحكام پايه

  . حقوق واجب و مستحب زن و شوهر نسبت به يكديگر در اينجا نقل شده است

  تهيه لوازم زندگي  1-2ـ5ـ1

عنوان يكي از وظايف مهم مرد  اين وظيفه كه بر عهده مردان گذاشته شده در اسالم به
طوري كه در ايـن بـاره بيـان شـده كـه سرپرسـتي زن و فرزنـد و        . برشمرده شده است

پيامبر  ي هسال 63زندگي . توان نام برد هاي مرد مي رسيدگي به امور آنان را از خوشبختي
و  »هتشـكيل خـانواد  « ،« كـودكي و نوجـواني   « ي هرا اگر به سـه دور  صلي اهللا عليه و آله

هاي زنـدگي ايشـان    ؛ تشكيل خانواده يكي از دورهتقسيم كنيم» حكومت«و  »پيامبري«
ان بـراي رفـع نيازهـاي    در طول زنـدگي پـر بركتشـ    )ص(پيامبر اعظم . شد محسوب مي

و كان «) 82: 1385احمدي، ( مند بودترين امكانات بهره از كم اشخود و خانواده ي هاولي
  ).41 :1354ي، ئطباطبا( »هخفيف المؤن

  : كنيم طرح ميگذرا  را به صورت برخي از اين موارد 

   خوراك 1-5-2-1-1

 هرگز نان گنـدم نخـورد    )ص(پيامبر  كه در گفتار برخي از امامان و صحابه آمده است

سه شب پشت سر هم از نان . نكرد سير شدن، تناول ي هو از نان جوين هم هرگز به انداز
 وع غذايي كه خدا برايش حالل كرده بود، بـا خـانواده   حضرت از هر ن. جوين سيراب نشد

 161: 1354ي، ئطباطبـا (بود  او خرما و آب ترين خوراك بيش، خوردمي و خدمتكارانش

-160(.  
گـاهي از شـدت    )ص(پيـامبر   ؛. . .يعصب الحجر علي بطنـه مـن الجـوع    )ص( و كان«

كردنـد،   ش حاضـر مـي  هر طعامي برايايشان از . »بست خود سنگ مي گرسنگي، بر شكم
و بـراي آن   ماند چند شب گرسنه مي )ص(چه بسا پيامبر : گويد ابن عباس مي .خورد مي

آن حضرت خـود  ). 73: 1354ي، ئطباطبا(شد  نمي اش غذاي شب پيدا حضرت و خانواده
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يك ماه چنان سپري شد كه من و بالل، جز چيزي كه زير بغل بالل نهان : دفرمو نيز مي
  ).125: 1374تنكابني، (، غذايي نداشتيم آورد ميو شد مي

البتـه مـن   : ايـد فرم چنين مي )ص(پيامبر  ي هخوراك ساد در هنگام بيان )ع( امام باقر
  يـك مـرد،    كرد؛ بلكه گـاهي بـه   براي خوردن پيدا نمي چيزي )ص(گويم كه پيامبر  نمي

 نسـت توا ينه مـي آخواست بخورد، هر  پس اگر آن حضرت دلش مي. بخشيد صد شتر مي

  .بخورد
  هـاي زمـين    سـه بـار، كليـد گـنج    ) ع( جبرئيل: كند كهدر ادامه بيان مي )ع( امام باقر

ا حضـرت از پـذيرفتن آنهـا خـودداري       ،تقـديم كـرد   )ص( گاه رسول خـدا  پيش را به امـ  
: 1354ي، ئطباطبـا (برابر پروردگارش، فروتني و تواضع داشـته باشـد    نمود تا همواره در

183-182.(  

  پوشاك 1-5-2-1-2

جسـت   ها و كنيـزان خـود، برتـري نمـي    در خوراك و پوشاك، از غالم)ص(پيامبر اكرم
مـن تـا هنگـام مـرگ، از پـنج چيـز دسـت        : فرمود حضرت مي). 75 :1354 ،يئطباطبا(

جنس لباس حضـرت، از پنبـه بـود و در حـال     .  . .پشمينه و پوشيدن لباس... دارم برنمي
داري داشـت كـه    وصـله  ي هعباي كهنـ . كرد مي ادهي استفيضرورت، از لباس پشمي و مو

ام و  ؛ من، بندهإنّما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد«: دفرموكرد و ميگاهي آن را به تن مي
لبـاس خشـن و زبـر     مـن : فرمـود  مي حضرت به ابوذر. »پوشمميلباس همچون بندگان 

  ).131 -133: 1354ي، ئطباطبا(پوشم  مي

   مسكن 1-5-2-1-3

ـ   )ص(ورود پيامبر  بعد از ابوايـوب   ي هبه مدينه، آن حضرت به مدت هفت مـاه در خان
هاي اطراف آن، تا هنگام رحلت  زندگي كرد و پس از اتمام ساخت مسجد و خانه انصاري

در ). 194-196: 2، ج1382يوسفي غروي، (هاي مسجدش سكونت داشت  خانه در همان
كرد، در حـالتي كـه خشـتي روي خشـتي     از دنيا رحلت  )ص(پيامبر : تروايتي آمده اس

  ).135: 1354ي، ئطباطبا( نگذاشت
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  اثاثيه و غيره 1-5-2-1-4

اي كـه   گونـه  و همسرانش بسيار محـدود و سـاده بـود؛ بـه     )ص(ل زندگي پيامبر يوسا
ـ    اصحاب و در ). 435: 1370تـاج لنگـرودي،   (د حتّي دشمنان، دچار شـگفتي شـده بودن

گـاهي   . . .از پوست داشت كه با ليف خرما پر شده بود بالش و تشكي: خوانيم روايات مي
زيرانداز حضرت، يـك عبـا و متكّـايش از    . خوابيد آن حضرت روي حصير بدون فرش مي

حضـرت  . هاي درخت خرما بـود  سوخت منزلش، شاخه. پوست و بار آن از ليف خرما بود
يعنـي  . شـد  مـي  وارپـاالن سـ   تر بـر االغ بـي   و بيش) شتر، اسب و قاطر(ها  بر انواع مركب

  ).123و 143: 1354ي، ئطباطبا(آن روز  ي هنقلي ي هترين وسيل ارزان

   خريد منزل 1-5-2-1-5

اش حمـل   كرد و به سوي خـانواده  از بازار تهيه مي خود اش را حضرت مايحتاج زندگي
: فرمود مي خريد براي منزلشان دربارهخود آن حضرت ). 41: 1354ي، ئطباطبا( نمود مي

 »خـرم  چيزي كـه پـول و قيمـت آن را نـدارم، نمـي     ؛ ثمنه يس عنديئاً ليتري شال أش«
  ).244: 2، ج1374تنكابني، (

اش  در برخي از موارد، براي رفع نيازهاي ضروري ديگران يا خـانواده  )ص(البته پيامبر 
لـذا پـيش از رحلـت بـه وصـي و      . گرفـت  اصحاب و گاهي از يهوديان، پول قـرض مـي   از

هـايش را بپـردازد    م علي عليه السالم سفارش كرد كـه قـرض و بـدهي   جانشين خود، اما
  ). 164: 1، ج1372، صابري يزدي(

پس از جنگ بني قريضه كه غنيمت سرشاري نصيب رزمندگان  )ص(همسران پيامبر 
 ،از آن حضرت درخواست خرجي بيشـتر و امكانـاتي شـدند   ، اسالمي شده بود و حكومت

رهبـر اسـالم و مسـلمانان هسـتم و      مند كه ان، يادآور شتقاضاهاي آن با رد )ص(پيامبر 
بينوايان و مستمندان، احساس حقارت  اي داشته باشم تا بايد زندگي بسيار عادي و ساده

  . دو پستي نكنن
 هاي خود، پافشاري كردند و قلـب رسـول اهللا   بر درخواست» امهات مؤمنين«متأسفانه 

. گيـري كـرد   ت يـك مـاه از همسـرانش كنـاره    لذا آن حضرت به مـد   . . .را آزردند )ص(
اگـر  ! بـانوان پيـامبر  اي  ه نازل شد، مبني بر اين كـ احزاب  سوره 31تا  28 ياتآ سرانجام
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به خـدا،   اگر اما .جدا شويد توانيد از حضرت خواهيد، مي زندگي پر زرق و برق دنيا را مي
همـين زنـدگي سـاده و     هاي بزرگ الهي در قيامت عالقه داريد، پس بـه  پيامبر و پاداش

  ).396 - 395 :1372، شمس الدين(افتخارآميز نبوي، قانع و راضي باشيد 

  گشايش در زندگي 2-2ـ5ـ1

فراهم كردن خوشـحالي همـديگر را    نههاي مختلف زمي زن و شوهر الزم است به بهانه
بازگشت از در سالگرد تولد، ازدواج، يا اعياد مذهبي و هنگام مرد بايد فراهم سازند، مثالً 

و زن نيـز همـين    را فراهم كنـد  سرشسفر با تهيه هدايا و سوغات اسباب خوشحالي هم
رود و براي عيالش تحفه  در اين باره فرمودند؛ كسي كه به بازار مي)ص(رسول حق . طور
بـرد، او بايـد تحفـه خريـده      خرد، مانند كسي است كه در خانه مستمندان صدقه مي مي

رد، ابتدا به دخترانش بدهد، زيـرا هـركس دختـرش را خوشـحال     شده را وقتي به خانه ب
اي از نسل اسماعيل آزاد كرده و هركس ديده پسرش را با بردن  كند چنان است كه بنده

تحفه روشن كند، گويا از ترس خدا اشك ريخته و هركس كه از ترس خـدا گريـه كنـد،    
  ).514: 20، ج1409حر عاملي، (كند  هاي پرنعمت مي حضرت حق او را وارد بهشت

  احترام و خوش رفتاري زن و شوهر با يكديگر  3-2ـ5ـ1

سپاس از زحمات مرد، با محبت و مهرباني با او سخن گفتن، صبر بر نـداري و فقـر او،   
پذيرايي عاشقانه از وي، استقبال از او به وقت آمدن، بدرقـه او بـه وقـت رفـتن، تمكـين      

ايش و زينت و خـوب پوشـيدن بـراي او، اداره    چون و چرا در ايامي كه مجاز است، آر بي
امور زندگي به نحوي شايسته و مناسب، قناعت در مخارج، تحميل ننمودن بيش از حـد  

عنـوان وظيفـه زن    قدرت بر شوهر جزو وظايفي است كه رسول اسالم و امامان معصوم به
و  )162: 20همـان، ج ( جهاد زن نيكو شوهرداري اوست. اند در برابر شوهر معين فرموده

خسته نباشيد بگويد و خدا قوتي به همسرش بدهـد و از كارهـا و   است كه،  شوهرنيز بر 
  . زحماتش تقدير وتشكر كند

: فرمودنـد ) ص(درباره احترام مردان نسبت به زنان و حق زنان بر مردان، رسـول حـق   
او  ها را كرد كه تصـور كـردم مـرد حـق نـدارد اف بـه       قدر سفارش زن برادرم جبرئيل آن

درباره زنان فرمودند كه از خدا بترسيد، اينان رنج وسختي زنـدگي را  ) ص(پيامبر . بگويد
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و سنت و شريعت محمدي بر شـما  قرآن كنند، به مقتضاي دستور حق و نص  تحمل مي
نهنـد و فرزنـدانتان را در    هاي شـما مـي   اند، در برابر اينكه تن در اختيار لذت حالل شده

شوند،  هاي خطرناك مي ند، تا آنجا كه به وقت زائيدن دچار دردكن اندرون خود حمل مي
حقوق واجبي بر عهده شما دارند، با آنان مهربان باشيد، آنان را دلخوش داريد تا با شـما  

عنوان مهر به آنان داده ايـد طمـع    بسازند، از آنان اظهار كراهت و مالل نكنيد در آنچه به
احترام به پدر ). 169-157: 20همان، ج(رداد ننمائيد نورزيد و چيزي از آن را به زور است

  . آنان در ازدياد محبت مؤثر است رو مادر و خواهر و برادر همسر و توصيه به احسان ب

  سالم كردن 4-2ـ5ـ1

 هنگـام وارد شـدن بـه خانـه     . زن و شوهر در سالم گفتن به همـديگر پيشـي بگيرنـد   

 ت آميز سالم بگويد و موقع بيـرون رفـتن   با صداي بلند و با خوش رويي، و نشاط و محب

 شـوند،   از خانه، با همان كيفيت خداحافظي كند، حتي هنگامي كه از خـواب بيـدار مـي   

وقتى شوهر به خانه وارد مـى شـود،   «: فرمايد مي) ع(امام صادق . به همديگر سالم كنند
، 1403سـي،  مجل(» مطّلـع سـازد   خـود  را از آمـدن  آنهـا اش سالم كند و  بايد به خانواده

  ).11: 73ج

  آراسته و پاكيزه بودن  5-2ـ5ـ1

  گرم شدن زنـان بـه زنـدگي و جلـب محبـت آنـان بـه مـردان توصـيه           اسالم براي دل
تميز و اصالح كننـد؛ مسـواك بزننـد و آراسـته و      كند كه لباس و سر و وضع خود را مي

  در دنبالـه ايـن    پيـامبر اكـرم  . شان بـه نـامحرم تمايـل پيـدا نكننـد     نپاكيزه باشند تا زنا
ــي ــديث م ــد ح ــه    : فرماين ــد، در نتيج ــين نكردن ــرائيل چن ــي اس ــردان بن ــي از م   گروه

: تـا  ، بينهج الفصاح(سرد شدند و با گرايش به نامحرم به زنا رو آوردند  زنانشان از آنها دل
20.(  

زينـت و   كند كه خود را بـراي همسـران در منـزل    به زنان توصيه مياسالم همچنين 
گري نماييد  و با لباس و آرايش در زيباترين چهره و قيافه نزد شوهران جلوهآرايش كنيد 

شـان نـزد   شاز ظـاهر كـردن آرايـش و پيراي    و تا همسرانتان به زنان نامحرم دل نبندنـد 
طوري كـه رسـول اكـرم از اينكـه زن در خـارج از خانـه لبـاس        . نامحرم نهي كرده است
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ا جلب كند، نهـي فرمـود و از اينكـه زيـور     گير بپوشد، به صورتي كه نظر ديگران ر چشم
  ).187: تا حرعاملي، بي(صدادار با خود بر دارد قدغن نمود 

  پرهيز از آزار و تند خويي و بد زباني با يكديگر  6-2ـ5ـ1

گيري طرف مقابل انسان را هر كه باشـد وادار بـه    درشت گويي، بدزباني، تندي، سخت
ارج از حدود باشد، زن را دلگير، و روحيه او را حال و مقال وقتي خ. كند عكس العمل مي

رسول اسالم در ايـن زمينـه   . گرايد كسل و در نتيجه فضاي زندگي به تلخي و سردي مي
اي زنـان در راه خـدا    : سخنراني عجيبي دارند، اين سخنراني را براي زنان ايراد فرمودنـد 

چرا كه بيشتر شما هيزم  .صدقه دهيد گر چه از زيور و زينت خود، گر چه يك دانه خرما
زني عرضه . كنيد و نسبت به خدمات شوهر سپاس گذار نيستيد جهنم هستيد، لعنت مي

پـرورانيم، بـه او    كنيم، كودك را ماهها در شكم مـي  مگر ما نيستيم كه مادري مي: داشت
 دهيـد، مهربـان و بـا    آوريد، شير مي چرا، باردار هستيد، فرزند مي: فرمود.... دهيم شير مي
ايد، اگر ناسازگاري با شوهر و آزار دادن به او نبود هـيچ زن نمـازگزاري بـه آتـش      عاطفه

اين حق تنها مخصوص مردان نيست بـراي زنـان هـم چنـين حقـي      . سوخت قيامت نمي
ها را كـرد كـه تصـور     برادرم جبرئيل آن قدر سفارش زن: هست، چنانكه پيامبر فرمودند

  ).175: تا حرعاملي، بي( كردم مرد حق ندارد اف به او بگويد

  گذشت و اغماض 7-2ـ5ـ1
هايي كه اسالم بـه زن و شـوهر كـرده، گذشـت و اغمـاض هـر يـك از         از ميان توصيه

پوشي و ناديده گـرفتن اشـتباهات و خطاهـاي     هاي ديگري و چشم ها و كج خلقي لغزش
  ).169: همان(يكديگر در درجه اول قرار دارد 

  عيب پوشي و رازداري  8-2ـ5ـ1

زن و شـوهر بايـد حـافظ    . هاي همسران شايسته و وفادار، رازداري است يكي از ويژگي
لباس يكديگر "فرمايد  مي 187خداوند در سوره بقره آيه اسرار يكديگر باشند، چنان كه 

ترين فرد  ها و كمبودهاي زندگي را براي ديگران اگر چه نزديك ها و ضعف و عيب "باشند
  ).37: همان(گردد  افشاي عيب و اسرار همسر خيانت تلقي ميبدانند . باشد نقل نكنند
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  ها  ها و دوستي اظهار محبت 9-2ـ5ـ1

تر از همسرش كسي نيست، پس اگر  زن و شوهر بايد بدانند كه روي كره زمين نزديك
سـوز   خوار و دل غم د بايدطلبن خواهند، لذت و صفاي زندگي مي سعادت و خوشبختي مي
و محبت و عالقه قلبي  دها را از درون دل خود به زبان جاري كنن يكديگر باشند و محبت

براى انس . الزم است اما كافى نيستدر زندگي  محبت قلبى هر چند. ابراز نمايندا خود ر
  . و الفت بيشتر بايد محبت را اظهار كرد

  احسان كردن 10-2ـ5ـ1

بط حسـنه و ايجـاد   يكى از شيوه هاى تحكيم روا، بنده احسان است، كه انسانجا از آن
باشد كمك به همسر در كارهاى خانه يك نـوع احسـان    الفت احسان كردن به همسر مي

  ).169: همان(يكى از مصاديق احسان، هديه دادن است . كند است و محبت را بيشتر مي

  . به بهترين نامي كه او دوست دارد صدايش كند 11-2ـ5ـ1

صفا و صميميت ميان زن و شوهر گـرم  خواهد همواره تنور عشق و محبت و  اسالم مي
ها و نامي يكديگر را صدا كننـد كـه همسـر خيلـي      كند با واژه باشد، از اين رو توصيه مي

هر يك از زن و شوهر بايد همسر خود را به نامى صدا كنـد كـه   . خوش دارد، مثالً عزيزم
  ).385 - 365: تا انصاريان، بي( بيشتر دوست دارد

  در زندگي  ترتيبرعايت نظم و  1-5-2-12

ايشان نـه تنهـا در امـور    . محسوس بود پيامبررعايت نظم و ترتيب در تمام زندگي آن 
ترين اعمال و رفتارهاي  كرد، بلكه در كوچك را فراموش نمي» نظم«و معاشرت  اجتماعي

  ). 76: 1385صادقي بلخايي، ( نظم بسيار دقيقي داشت شخصي نيز
رخالف كودكـان هـم سـنّ و سـالش كـه ظـاهر       كودكي، ب ي هآن حضرت از همان دور

عـادتش  . نامنظم و ژوليده داشتند، ظاهر بسيار آراسته و مـنظم داشـت   نامرتب و موهاي
او عـالوه بـر اهـل    . ينه ببيند و سر و روي خود را شانه بزنـد يرا در آ بود كه همواره خود
دوسـت دارد كـه   خداونـد  : فرمـود  آراست و مي ياران و اصحاب نيز مي خانه، خود را براي
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: 1365طبرسي، (رود خود را بيارايد  ديدن برادران از خانه بيرون مي اش براي هرگاه بنده
34.(  

مشخص بود؛ حتي در پوشيدن لباس،  آن كار پرداخت، آغاز و پايان هرگاه به كاري مي
هرگاه جامـه از تـن   . فرمود پوشيد، ابتدا سمت راست آن را برتن مي هرگاه لباس مي مثالً

كارهـا نيـز    ي هدر بقي) 126: 1354ي، ئطباطبا(كرد  آورد، از سمت چپ شروع مي ر ميد
خواست كار كند، بـا دسـت راسـت     از اين رو، هرگاه مي. دنمو نظم و ترتيب را رعايت مي

، چـه در  نظم و ترتيـب رعايـت شـود    كارهايش دوست داشت ي ههم كرد و در شروع مي
  ).237: 16، ج1403، مجلسي( موي سر پوشيدن جامه و كفش، چه در شانه كردن

  رعايت عفت وحجاب  1-5-2-13

اي كامال رعايت گردد، روابط جنسي به محـيط خـانواده    اگر عفاف و حجاب در جامعه
محدود شود و حريم زن و مرد در محيط بيرون از منزل حفظ شود، در نتيجه جوانان به 

ل شده نيز ثبات بيشـتري خواهنـد   هاي تشكي ازدواج تمايل بيشتري پيدا كرده و خانواده
برعكس اگر خودنمايي، آرايش و تبرج در اجتمـاع رواج يابـد حـريم روابـط زن و     . داشت

هاي منفي و افكار انحرافي در جامعه گسترش يابـد   مرد در اجتماع شكسته شود و آزادي
د گرايد، و عشق و محبت در خانواده جاي خو در نتيجه كانون گرم خانواده به سردي مي

گـردد و   دهد و نخستين كانون تربيت، مهر و عاطفـه كودكـان ويـران مـي     را به تنفر مي
ترديد نهاد خانواده در پرتـو پاسـداري از    بي. گرايد نهايتا آمار طالق و فحشا به فزوني مي

عـامري،  . (حريم حجاب و عفاف است كه درخشش و بالندگي الزم را پيـدا خواهـد كـرد   
  ). تا بي

  أثير آن بر استحكام و انسجام خانوادهاشتغال و ت 1-6

براساس رشـته تخصصـي و انديشـه     نسبت به فراخور حالش و تواند مي هركسامروزه 
هـاي   هـاي كـار، علـل و انگيـزه     خود، در مورد چگونگي اشتغال جوانـان و آداب و شـيوه  

مـر در  تر تأثير فـراوان ايـن ا   از همه مهم ها و بيكاري، انواع مشاغل، اولويت انتخاب شغل
سـيــره پـيـامـبــر   . گويـد  هـا بحـث و سـخن مـي     استحكام رابطه ميان اعضاي خانواده

 بــر ايــن بــود كــه بــراي آحــاد جـامـعــه شـغــل        در برابر اين امر، ) ص(اعـظـم 
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هـزيـنــه  ، مـنـاسـب در نـظـر گـرفـتـه شـود و هـمــه بــا كـســب درآمــد حــالل     
كـه ديگـران را بـه    ؛ بنابراين سيره حضرت بـر ايـن بـود   . مين نمايندأخـود را ت زنـدگـي
  ). 1380پاك نيا، ( توليدي و خدماتي تشويق نمايد كارهاي

   اهميت كار 1-6-1

آن حضـرت  . فعاليـت اقتصـادي افـراد، ارزش بـااليي دارد     )ص( عظمدر سيره پيامبر ا
طول تـاريخ   كه در، كند عرصه اقتصادي را چنان تشويق مي كارگران و توليدكنندگان در

ترين ركن جامعه، يعنـي   اساسي جوامع بشري، هيچ فرقه و مذهبي چنين جايگاهي براي
كار و پاداش دنيايي ايشان به . اند ترين كاالي اقتصادي، قائل نشده تأمين كنندگان حياتي
: 1380نيـا،   پـاك (كرد  هاي مبارك كار مي آن حضرت با دست. مودن و آخرتي ترغيب مي

كـرد   خود حمل مي ها را به دوش سنگ )ص( رسول خدا: دايفرم مي) ع( قامام صاد). 50
  ).81: 14تا، ج ، بيحر العاملي( ساخت اش را مي و ديوار خانه

  اثرات و نتايج اشتغال در خانواده 1-6-2

  اشــتغال بــه كارهــاي مفيــد و مــورد نيــاز جامعــه، داراي اثــرات و نتــائج قابــل توجــه 
  تـوان بـه فوائـد زيـر اشـاره       هـا مـي   آن كه از جمله، است براي همه افراد جامعه اسالمي

  : نمود

  تأمين مخارج زندگي 1-6-2-1

  يك مسلمان با پـيش گـرفتن كسـب حـالل، مخـارج زنـدگي خـود را تـأمين نمـوده          
جامعـه  مخصوصـا  خـود و  خـانواده  فرهنگـي   و تا حدودي از فقـرِ اقتصـادي، اخالقـي و   

  . كاهد مي

  وسيله ارتباط سالم 1-6-2-2

را در زندگي تحت يك برنامه منظم و منسجم قرار داده و خانواده اشتغال به كار، افراد 
  . نمايد ديگران ياري مي آنان را در روابط اجتماعي و معاشرت با



 23           ، ليال كوهيجمال فرزندوحي/ )ص(نبوي  ههاي استحكام خانواده در سير راه

 

  آرامش روح و وجدان 1-6-2-3

ي كه به كارهاي مفيد اقتصادي اشتغال دارند و بر اساس احساس وظيفه به افرادتمام 
عالوه بر اين كه آرامش روح و روان و وجدان خود  .پردازند رومندانه ميشغل مناسب و آب

كه افراد سسـت عنصـر و    پردازند؛ هم چنان تفريح نيز مي، به كنند، به نوعي را فراهم مي
  . كار معموالً به اضطراب و افسردگي و عذاب وجدان دچار هستند بي

  بيدار نمودن روحيه خالّقيت 1-6-2-4

  روحيـه ابتكـار و خالقيـت را    خـود،   هـاي مـورد عالقـه    به كسبانواده افراد خ اشتغال
   يو انسـان را متوجـه نيـرو   نمايـد   زنده كرده و استعدادهاي دروني آنـان را شـكوفا مـي   

  را بـاور نمـوده    يشبه اين ترتيب، مفيد و مؤثر بودن خـو . سازد نهفته در اندرون خود مي
  بـا روحيـه سرشـار از عشـق      افـرادي نـين  چ. دگـرد  تقويت مي آنهااعتماد به نفس در  و

تـالش  خـود و خـانواده    به اهداف عـالي  به كار، از زندگي خود لذّت برده و براي رسيدن
  . دنكن مي

  تثبيت موقعيت اجتماعي 1-6-2-5

اشتغال به كار مفيـد  در خانواده، رسيدن به موقعيت اجتماعي يك فرد  هاي راهيكي از 
نيازهـاي جامعـه بكاهـد و موجـب      و شغل او هـر قـدر از   باشد جامعه، مي در و مورد نياز

او موقعيـت اجتمـاعي    اندازههمان به تقويت و استقالل و آزادي و عزّت مسلمانان گردد، 
ـ      را  سـوره نجـم   39در آيـه   خداونـد . رددر ميان افراد جامعـه اسـالمي، بـاالتر خواهـد ب

اي جز سـعي و   ين كه براي انسان بهرهو ا ؛س لالنْسانِ االّ ما سعييو اَنْ لَ«: فرمايد مي
  .»نيست تالش او

  جلوگيري از مفاسد 1-6-2-6

بـراي اجتمـاع   ي شـمار  بيكاري افراد، موجب ضررهاي جبران ناپذير و داراي مفاسد بي
فرد با انتخاب يكي از مشاغل مورد نياز جامعه  به اين معنا كه يكخواهد بود، مسلمانان 

كار نـه   بي دوش مردم و مسئولين برمي دارد و در مقابل، فرداز را و اشتغال به آن، باري 
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بلكه خود، مشكل آفرين و سربار جامعه اسـالمي   ،كند تنها مشكلي را در جامعه حل نمي
به خـود مشـغول   نيز كه نيرويي هدر رفته، نيروهاي ديگري را  عالوه بر اين. شود نيز مي

  . دخواهد كر

  زمينه رستگاري 1-6-2-7

در بينش توحيدي اسـالم، يـك ارزش   براي تأمين معاش خانواده؛ و اشتغال كار  اساساً
اخروي، زمينه سعادت و رسـتگاري   كارهاي دنيوي و شود و تالش بيشتر در محسوب مي

آنان را تا درجه جهادگران در راه خداونـد بـاال    نمايد و افراد را در دنيا و آخرت فراهم مي
كسي كه  ؛ل اللّهياله كَالمجاهد في سبيع اَلْكاد علي«: فرمايد مي )ص(رسول اكرم . برد مي

كلينـي،  ( »كند، همانند مجاهـد در راه خداسـت   اش تالش مي خانواده براي تأمين معاش
  ). 88: 5، ج1407

  هاي مقدس در اشتغال نقش انگيزه 1-6-3

آفريـدگار  تواند نوعي ارتباط بـا   هاي يك مسلمان مي تمام فعاليت )ص(پيامبر از منظر 
هـاي معنـوي نيـز     عالوه بر ارزش اقتصـادي و دنيـوي، از پـاداش    جهان محسوب شده و

كار براي خدا، نقش مهمي در شـكل دادن بـه رفتـار    . باشد درجهان آخرت برخوردار مي
جسـمي و روحـي وي را در    توانـد قـواي   عالوه ايـن انگيـزه مـي    به. اقتصادي انسان دارد

واالي وي، كـار او نيـز مقـدس     ر نمايد؛ بـه خـاطر هـدف   هاي اقتصادي چند براب فعاليت
زْءاً اَفْضَـلُها طَلَـب      هاَلْعبـاد «: بر اين باور بود كه) ص(رسول اكرم . دخواهد ش ونَ جـعب سـ
سـت  هـا طلـب روزي حـالل ا    بهتـرين آن  اسـت و  عبادت خداونـد هفتـاد جـزء    الْحاللِ؛

  ).78: 5، ج1403مجلسي، (
ــه كا  ــتغال ب ــرد    آن حضــرت اش ــر زن و م ــادات، ب ــاير عب ــد س ــالل را مانن ــاي ح   ره
لم     هالْحاللِ فَريضَ طَلَب«: فرمايد مسلمان ضروري دانسته و مي سـمٍ و مل سـلـي كُـلِّ مع؛ه   

، 1403مجلسـي،  (ت به سراغ درآمد حالل رفـتن، بـر هـر مـرد و زن مسـلمان الزم اسـ      
  ).9: 100ج

 زن و مـرد هـاي اقتصـادي    همه كارهـا و فعاليـت  تواند  هاي مقدس مي بنابراين، انگيزه
هـا را در   مسلمان را اعم از كارهاي تجاري، كشاورزي، صنعتي و خدماتي فرا گرفته و آن
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هـدف از رفتارهـاي اقتصـادي جلـب      )ص(در سيره پيـامبراكرم  . شمار عبادات قرار دهد
زن و ه يـك  و هدف وااليي است ك سرضايت پروردگار، انگيزه مقد. رضايت خداوند است

هـاي اقتصـادي وادار    به فعاليـت  زندگي خانوادگي ترين شرايط مسلمان را در سخت مرد
  . كند مي

در اين .دندر راه رضاي الهي خرج كنتنها زحمات خود را  حاصلشود كه  نتيجه آن مي
آاليـش شـده و    كند، زندگيشان پاك و بي صورت خداوند نيز روزي خود را نصيبشان مي

شود، فرزندان نيز پدر و مـادر را در كارهـا    ها از خانواده آنها دور مي امانيمشكالت و نابس
  . دهند سرلوحه خويش قرار مي

  گيري  نتيجه

ترين ابزار جامعه پذيري افراد يـك جامعـه، خـانواده اسـت، هويـت       اولين عامل و مهم
ي باشـد در  اي دچار اختالل و نابسامان گيرد حال اگر خانواده انساني در خانواده شكل مي

شود  هاي مختلف اجتماعي شده دچار بحران هويت مي اين وضعيت فردي كه وارد عرصه
هاي پذيرفته شده جامعه هم نوا كند و نقش خود را به خوبي  تواند خود را با ارزش و نمي

عوامل موثر بر خانواده، به قدري بسيارند كه براي مقابله بـا عوامـل آسـيب زا،    . ايفا نمايد
از جملـه ايـن عوامـل    . باشـيم  خانواده در سطح ملـي مـي  افراد آموزش و تربيت نيازمند 

توان به دو نقش اصلي زن و مرد در خانواده اشاره كرد، كه هرچـه پيونـد ميـان آنهـا      مي
تـر و در نتيجـه    تر باشد، تربيت فرزندان بهتـر، روابـط اجتمـاعي سـالم     تر و قوي صميمي

  . استحكام خانواده بيشتر خواهد بود
يشينه فرهنگي و علمي غني و كارآمدي براي مواجهـه بـا مسـايل خـانواده     پما داراي 

مـد و  آهـاي كار  سرشـار از توصـيه  ) ع(معصـومان   و) ص(يامبر پو كلمات قرآن . هستيم
تـرين مـوارد آن    ترين مسـايل خـانواده تـا جزيـي     متناسب با عصر حاضر، در باب اساسي

، ما را به تواند آن قدر كامل است كه مي خانواده مجموعه تعاليم اسالم در مورد. باشد مي
. اسخگوي همه نيازهاي مادي و رواني خانواده اسـت پ ساختاري رهنمون كند كه نظام و

سـعى خـود را مبـذول      ، در ايـن راه نهايـت  )ص(  پيامبران الهى به ويـژه پيـامبر اسـالم   
عنوان يـك   عاليق فطرى بشر به ها و به نيازها، ويژگى  اند و در انجام اين ماموريت،   نموده

 بـه  تأسـى  به همين جهت دسـتورات تربيتـى اسـالم و   . اصل مسلم توجه فراوان داشتند
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كسـى مخصوصـا زن و مـرد     هـر  كـه  اسـت  اى پـاكيزه  و حميده صفت) ص( خدا رسول
و بـا تحكـيم   . هاي زندگي خود را بر اساس آنها استحكام بخشـند  توانند پايه مسلمان مي

و جامعه را در رسيدن بـه هـدف   . ربيت صحيحي را نثار فرزندان خود نمايندها ت اين پايه
نهايي خود كه همان تشكيل جامعه اي، به دور از اخـتالل و انحرافـات اجتمـاعي اسـت     

  . ياري رسانند

  منابع و مĤخذ

. ابوالقاسـم پاينـده  ). تـا  بـي ( ).اسـالم  مكـرم  رسول سخنان و ها خطبه( الفصاحه نهج
  .النبياءا خاتم انتشارات
 انتشـارات  :قـم  .رضـي  حسن شريف محمدبن ).1440( .)صالح للصبحي( البالغه نهج
  . هجرت

 68شــماره . ركــوث. "پيــامبر و اقتصــاد خــانواده"). 1385. (احمــدي، محمــدابراهيم
  ).زمستان(

  .جا بي. انجمن اولياء و مربيان. همسران برتر). تا بي(. افروز، غالم علي
  .ابيها ام: قم. نظام خانواده در اسالم). تا بي(. انصاريان، حسين

. حصون. ")ص(نگاهي به سيره اقتصادي پيامبر خدا"). 1385(. برهانيان، عبدالحسين
  .9 شماره

  .كتاب بوستان مؤسسه: قم. چاپ چهارم. خانواده در قرآن). 1385(. بهشتي، احمد
  .واعظ: تهران. اخالق انبياء). 1370(. تاج لنگرودي، محمد مهدي

: تهـران . جمعـي از مترجمـان   ).1360. (القـران  تفسـير  في البيان مجمع ترجمه
  . انتشارات فراهاني

 .)صـاحه سيري ديگر در نهـج الف (رهنماي انسانيت ). 1374(. تنكابني، مرتضـي 
  .اسالمي فرهنگ دفتر: تهران

فصلنامه كتاب . "بحران هويت و انحرافات اجتمـاعي "). تا بي(. حاجي حسيني، حسن
  .17شماره . زنان

  .العربي التراث داراحياء: بيروت. وسائل الشيعه). تا بي(. حرعاملي، محمدبن حسن
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: قـم . چـاپ دوم . مدرآمدي بر نظام خانواده در اسال). تا بي(. ساالري فر، محمد رضا
  .هاجر نشر مركز

. مترجم محمود اسـداللهي . زندگي اجتماعي از ديدگاه اسالم). تا بي(. شلبي، احمد
  .رضوي قدس آستان: مشهد

  .قدس انتشارات: ، قمداستانهاي تفسير نمونه). 1372(. شمس الدين، مهدي
ي محالتـي،  محمـد انصـار   ي ه، ترجمالحكم الزّاهره). 1372(. صابري يزدي، عليرضا

  .اسالمي تبليغات سازمان: تهران
. ")ص(رسـول خـدا    ي ههـايي از سـير   درس"). 1385(. صادقي بلخايي، غالم حسـين 

  ).زمستان( 68شماره . كوثر
 انتشـارات : تهـران . ترجمه محمد هـادي فقهـي  ). ع( سنن النبي). 1354(. يئطباطبا
  .اسالميه

. چـاپ دوم . رجمـه ميربـاقري  ت، مكارم االخـالق ). 1365(. طبرسي، حسن بن فضـل 
  .فراهاني انتشارات: تهران

. فصلنامه كتاب زنان. "مقاله گستره عفاف به گستره زندگي"). تا بي(. عامري، حميده
  .13شماره 

كار و اشـتغال در سـيره پيـامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه       "). 1380(. عبدالكريم،پاك نيا
  ).تابستان( 50ماره ش .كوثر. "وسلم

مركـز  : قم .دوم چاپ. زن در تاريخ و انديشه اسالمي). 1386(. فتاحي زاده، فتيحه
  .چاپ و نشر تبليغات اسالمي

 چـاپ . محقـق علـي اكبرغفـاري   . االصول الكافي). 1407(. يعقـوب  كليني، محمدبن
  . انتشارات دارالكتب االسالميه :تهران. چهارم

انتشـارات داراالحيـاء    :بيـروت . دوم چـاپ . بحـاراالنوار ). 1403(. مجلسي، محمدباقر
  . التراث العربيه

. )اننـد آنچه بايد يـك زن و مـرد بد  (بهشت جوانان ). تا بي(. نيا، اسداهللا محمدي
  .انتشارات نصايح: قم. چهارم و بيست چاپ

انتشارات  :تهران. چهارم چاپ. دائره المعارف فارسي). 1383(. حسين مصاحب، غالم
  . امير كبير
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  . انتشارات شفق: قم. جلداول. اخالق و جوان). 1376(. مظاهري، حسين
: تهـران . دوم چـاپ . زن از ديدگاه اسالم و تمـدن غـرب  ). 1383(. فرد،كريم نافعي

  .انتشارات عابد
  ). ع(مكتب اهل البيت : قم. سعادت خانواده در ازدواج). تا بي(. نوراني، مصطفي

انتشارات : قم. هشتم چاپ. جايگاه بانوان در اسالم). 1389(. نوري همداني، حسين
  .مهدي موعود

ترجمـه حسـين علـي     .تاريخ تحقيقي اسالم). 1382(. يوسفي غروي، محمد هادي
  .)ره(آموزشي پرورشي امام خميني  ي همؤسس :قم. عربي
  


