


 

 

 های خانواده قرآنیویژگی

 *عباس كوثریحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

مهرد بشهکیل   یه من را ازدواج مشروع زن و اوّلخانوادو، واحدی است اجتماعی که هسته 

کند. خانوادو، پایه و اساس اصالحا، جامعه بشهری  دهد و فرزندان، من را بکمیل میمی

است و بدون وجود من، حیا، اجتماعی، شهکل و بنیهانی درسهت نخواههد گرفهت. در      

گهذاری  ای دارد که بر اساس مرامش، موبت و رحمهت پایهه  اسالم، خانوادو جایگاو ویهو

پهذیری را بهرای منهان مقهرر داشهته و در نظهامی       مسئولیتشدو است و حقوق متقابل و 

هایی خاص، من را متجلی نمودو است. در این راستا، نگهاهی بهه میها،    متعالی با ویهگی

جا های من را در نظر مورد و از منبواند برسیمی زیبا از خانوادو قرمنی و ویهگیقرمن می

پذیرد، در این نوشتار، نخست به ام میها بهتر انجکه این هدف، با شناخت انواع خانوادو

 پردازیم.ها میبیان انواع خانوادو

                                                           
 .علومُوُف هنگُاسالميُپژوهشگن عضوُهيأتُعلميُ*ُ
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 انواع خانواده

 :  در قرمن کریم چهار نوع خانوادو معرفی شدو است

ه الههی اسهت؛ امها مهرد از        ای که در من، زن، برخوردار از شخریتی معنوی. خانوادو1

سانی خود را قربانی امیهال و  های انفطر، الهی خویش روی گرداندو و هویت و ارزش

فرمایهد:  . نمونه من، مسیه همسر فرعون است. قرمن کریم میهواهای نفسانی نمودو است

ُوَنَجِّنِهيُُوَضَ َبَُاللَّهُُمَثَلًنُلِّلَّيِينَُآمَن واُاِمر َأَةَُفِ ْعَور َُإِذُْقَنلَترُرَبُِّابرنُِلِيُعِندَکَُبَيرتًنُفِيُالْجَنَّةِ»

خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثهل   1؛ َُوَعَمَلِهُِوَنَجِّنِيُمِنَُالْقَورمُِالظَّنلِمِينَمِنُفِ ْعَور

نزد خود، در بهشت بنها   ای برای منزدو است. در من هنگام که گفت: پروردگارا! خانه

 .«و مرا از فرعون و کار او نجا، دو و مرا از گروو ستمگران رهایی بخش کن

و پیروزی وی بهر سهاحران را مشهاهدو نمهود، بهه       {که معجزو موسیمسیه پس از من

و هنگامی که فرعون از ایمان او اطالع یافت، از وی خواسهت کهه از    موسی ایمان مورد

؛ ولهی مسهیه نپهذیرفت.    بنهد باشهد  ایمان به موسی بازگردد و به اعتقاد پیشین خود پهای 

هایی که برای شکنجه دیگران بهه  یوسرانجام فرعون دستور داد دست و پای مسیه را با م

برد،  بسته و او را در مفتها  سهوزان قهرار دهنهد و سهنگی بهزرد بهر سهینه او         کار می

 2بیفکنند.

. در مغهاز از خداونهد   مسیه، لوظا، مخر عمرش را با نیایشی شهکوهمند بهه پایهان بهرد    

له بعهد،  ای در بهشت بنا کند و در مرحخواست با در جوار رحمت خویش برایش خانه

از عمل فرعون و نیز فرعونیان برائت جست با به وسیله من، به ایمان کامل دسهت یابهد.   

ههای دنیهایی و زرق و بهرق    به همه مموخت که نباید بسلیم مویط شر  و کفر و جاذبه

هها را فهدای   گشت. او ملکه مرر و از هر رفاو و مسایشی برخوردار بود؛ امها همهه ایهن   

ن خویش نمود. بدین جهت، مسیه نه بنها برای زنان مؤمن که بهرای  ایمان و اعتقاد راستی

 همه مؤمنان، الگو و نمونه معرفی شدو است.

شوهر در اوج فاایل معنوی و از پیهامبران الههی اسهت؛ امها در     در من ای که . خانوادو2

مقابل، همسرش نخواسته است خود را در جریان این فاایل و بابش نهور وحهی قهرار    

                                                           
ُ.11.ُتح يم،ُآيه1ُ
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داستان بها کهافران، از راو   که همهنان بر کفر و شر  خویش اصرار ورزیدو و همدهد؛ بل

 {و لوط {گردان است. قرمن برای این مورد، از همسر نو و رسم اولیای الهی روی

 فرماید:  کند و مییاد می

نُتَحرتَُعَبردَيرنُِمِهنُْعِبَندِنَهنُصَهنلِحَيرنُُُُِضَ َبَُاللَّهُُمَثَلًنُلِّلَّيِينَُكَفَ  واُاِمر َأَةَُن وحٍُوَاِمر َأَةَُل وطٍُكَننَتَ»

خداوند برای کسانی  1؛فَخَننَتَنهُمَنُفَلَمرُيُغْنِيَنُعَنُْْمَنُمِنَُاللَّهُِشَيرئًنُوَقِيلَُادرخ لَنُالنَّنرَُمَعَُالدَّاخِلِينَ

، به همسر نو  و همسر لوط مثل زدو است. من دو، بوت سرپرسهتی دو  اندکه کافر شدو

دو از بندگان صالح ما بودند؛ ولی به من دو خیانت کردند و اربباط با ایهن دو، سهودی   بن

هها گفتهه شهد: وارد مبهش شهوید، همهراو کسهانی کهه وارد         شان نداشت و به منبه حال

 «شوند.می

افهروز بهودو و در کنهار    ههایی مبهش  شوهر و زن، ههر دو انسهان  در من ای که . خانوادو3

مَهنُُُ*ُتَبَّترُيَدَاُأَبِيُلََْهبٍُوَتَهبَُُّ»فرماید: . قرمن میورزندمخالفت می یکدیگر با میین الهی

فِهيُجِيهدِهَنُُُُ*ُوَامر َأَت هُُحَمَّنلَةَُالْحَطَبُِ*ُسَيَصرلَىُنَنرًاُذَاتَُلََْبٍُ*ُأَغْنَىُعَنْهُُمَنل هُُوَمَنُكَسَبَ

بریدو باد هر دو دست ابوله  و مرد بر او باد. هرگز مال و ثرو، او و  2؛حَبرلٌُمِّنُمَّسَدٍ

شهود کهه   زودی وارد مبشهی مهی  منهه را به دست مورد، به حالش سودی نبخشید و بهه 

کشهد و  دارای شعله فروزان است و همهنین، همسرش در حالی که هیزم بهه دوش مهی  

 «در گردنش طنابی از لیف خرما است.

لهه  و  شهود. ابهی  هها موسهو  مهی   این نوع خانوادو، از بدبرین خانوادواز منظر قرمن، 

بودنهد.   ,همسرش امّ جمیل که خواهر ابوسفیان بود، از دشمنان سرسخت پیامبر اکرم

هاشم جدا نمودو بود و حاضر نشد بها منهان   ابوله ، بنها کسی بود که راو خود را از بنی

را بعقیه    ,بسهیاری از مواقهع، پیهامبر   در جهت حمایت از پیامبر همراو شهود. او در  

 .نمودکرد و در جهت بکذی  من حار،، بالش میمی

گوید: من در بازار ذی المجاز نزدیک عرفا،، جوانی را می« طارق مواربی»فردی به نام 

. در بها رسهتگار شهوید   « الُإلهُإالُاهلل»: بگویید گویدمشاهدو کردم که خطا  به مردم می

: گفتکرد و با صدای بلند میی را دیدم که سنگ به سویش پربا  میپشت سر او، مرد

                                                           
ُ .10.ُتح يم،ُآيه1ُ
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. سؤال کردم: این جوان کیسهت؟ گفتنهد:   گوید و گفتارش را نپذیریدمردم! این دروغ می

دههد، عمهویش   گویهد و من مهرد کهه مزارش مهی    مومد است که از پیامبری خویش می

   1ابوله  است.

. بهه نظهر برخهی، ایهن     کنهد یاد می« مّنلةُالحطبح»قرمن کریم از همسر ابوله  با صفت 

کشهید و بهه منظهور مزار    های خهار را بهه دوش مهی   گذاری بدین جهت بودو که بوبهنام

کهه از من حاهر، نهزد    و یا من 2ریختها را در مول عبور پیامبر میمن ,رسول خدا

 3کرد.چینی میکفار سخن

رخهوردار از فاهایل معنهوی و اخالقهی     ای که همه اعاای من، نیکوکهار و ب . خانوادو4

هها و  هستند. این، همان خانوادو مطلو  قرمن و بهترین نوع خانوادو اسهت کهه ویهگهی   

و  {ههای کامهل من، امیهر مؤمنهان    های ارزشمندی در من وجهود دارد. از نمونهه  مؤلفه

 باشند.شان میو فرزندان }حار، فاطمه

خهوبی برسهیم نمهودو و    هها را بهه  ف منهها و اوصها  قرمن کریم در سورو انسان، ویهگهی 

 فرماید:می

يُوف و َُبِنلنَّيْرُِوَيَخَنف و َُيَورمًهنُكَهن َُشَه ُّ ُُُُُُ*ُإِ َُّالْأَبر َارَُيَشْ َبُو َُمِنُكَأْسٍُكَن َُمِزَاجَُْنُكَنف ورًا»

إِنَّمَنُن طْعِمُك مرُلِوَجرههُِاللَّههُِلَهنُُُُ*ُُ اًوَأَسِيُوَيَتِيمنًُوَيُطْعِمُو َُالطَّعَنمَُعَلَىُحُبِّهُِمِسركِيننً*ُُمُسرتَطِي اً

یقهین، نیکهان از   بهه  4؛إِنَّنُنَخَنفُُمِنُرَّبِّنَنُيَورمًنُعَبُوسًنُقَمرطَ ِي اً*ُُن  ِيدُُمِنك مرُجَزَاءُوَلَنُش ك وراً

ای که بندگان خدا از من بنوشهند  نوشند که با عطر خوشی ممیخته است؛ چشمهجامی می

کنند و از روزی که شری من ها به نذر خود وفا میاش سازند. منو هر جا بخواهند، جاری

 که دوستش دارند، به مستمند و یتیم و اسیربرسند و طعام خود را با منفراگیر است، می

کنیم و ههیچ پهاداش و سپاسهی از    گویند:[ ما فقط برای خدا شما را اطعام میدهند. ]می

 «برسیم.بار است، میخواهیم. ما از پروردگار خود از روزی که سخت و غمشما نمی

و  {امیهر مؤمنهان  در احادیث فراوانی از شیعه و اهل سنت، شأن نزول این میه، بر نذر 

خواهند در شهمار  ر نتیجه، برای بمام کسانی که میبطبیق شدو و د }حار، فاطمه
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نفر از دانشمندان اهل سنیت نام  34، الغدیربود. در کتا   خواهندابرار قرار بگیرند، الگو 

 1اند.های خود بیان نمودوبردو شدو که شأن نزول یادشدو را در کتا 

 های بهترین خانواده قرآنيویژگي

 }و حاهر، فاطمهه   {امیر مؤمنهان سالم، خانوادو بارزبرین و بهترین خانوادو در ا

بهر اشهارو گردیهد،    باشد که برای همگان الگو است. در میابی از سورو انسان که پیشمی

 پنج ویهگی مهم برای این خانوادو بزرد یاد شدو است:

 . وفاي به نذر1

 «کنند.؛ به نذر خویش وفا میيوفو َُبنلنَّيرِ»جا که فرمودو: من

 . انفاق2

وَُيُطعِمهو َُُ»هگی دیگر این خانوادو، انفاق طعام و خوراندن غذا بهه نیازمنهدان اسهت؛    وی

 «الطَّعنمَ.

های متعالی است و در ابتدای سورو بقهرو، من را از صهفا،   از نظر قرمن، انفاق، از ارزش

فرمایهد:  یابی به هدایت و رسهتگاری بهه شهمار موردو و مهی    متقین و نیز از عوامل دست

قهرمن،   2؛الَّيِينَُيُؤْمِن و َُبِنلْغَيربُِوَيُقِيمُهو َُالصَّهالةَُوَمِمَّهنُرَزَقْنَهنهُمرُيُنفِق هو َُُُُُُ*لْمُتَّقِينَُهُدًىُلِّ»

دارنهد و  مورند و نماز به پا میهدایت است برای بقواپیشگان؛ منان که ایمان به غی  می

 «  کنند.شان کردیم، انفاق میاز منهه روزی

شدو بر پیامبر خابم و انبیای پیشین و یقین به مخر،، به معارف نازلو پس از بیان ایمان 

؛ اینان بهر ههدایتی از جانه     أ ورلَئِكَُعَلَىُهُدًىُمِّنُرَّبِِّْمرُوَأ ورلَئِكَُهُمُُالْمُفْلِحُو َ»فرماید: می

«.اندپروردگارشان هستند و اینان رستگاران

شهود.  ها میبرکت و از دست دادن نعمتها، گاو سب  زوال بر  انفاق از سوی خانوادو

کند که بها رویگردانهی از راو و رسهم پهدر در     در سورو قلم، داستان فرزندانی را نقل می

های من را فراهم نمودنهد. ایهن   انفاق مستمندان، زمینه سوخته شدن و نابودی باغ و میوو

منهد  من بههرو  باغ، در مالکیت انسانی مؤمن بهود و همهوارو مسهتمندان را از مورهوال،    
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ساخت. پس از مردن وی، فرزندانش شیوو پدر را رها نمودند و گفتند: بعداد خانوادو می

 و فرزندان ما بسیارند و ما خود از مستمندان سزاواربریم.

های بهاغ را  سوگند یاد نمودند میوو 1؛إِذُْأَقْسَمُواُلَيَصر ِمُنََّْنُمُصربِحِينَ»فرماید: قرمن کریم می

ها بدان سهان شهد   اما سرنوشت من« و دور از چشم مستمندان برداشت کنند. صبوگاهان

؛ بهه  فَطَنفَُعَلَيرَْنُطَنئِف ُمِّنُرَّبِّكَُوَهُهمرُنَهنئِمُو َ.ُفَأَصرهبَحَترُكَنلصَّه ِيمُُُُِ»فرماید: که قرمن می

ها در خوا  بودنهد، عهذا  و بالیهی بمهام بهاغ را      هنگام ش ، در من موقع که همه من

 «مود و همهون ش ، سیاو و ظلمانی گردید.احاطه ن

ها باغ خود را دیدند، ]چنان اوضاع دگرگون شدو بود که[ گفتند: این باغ هنگامی که من»

در واقهع، مها   »و نیز گفتنهد:  .« فَلَمّنُرَأَوهنُقنلواُاِنّنُلَضنلّو ایم؛ ما نیست، ما راو را گم کردو

 2«.حن ُمَح ومو َ؛ُبَلُنَمورومان واقعی هستیم و نه مستمندان

 . اخالص3

اصهوالً  « .إِنَّمَنُن طْعِمُك مرُلِوَجرهُِاللَّهِ»چهارمین ویهگی خانوادو مطلو  قرمنی، اخالص است؛ 

ليلهةُُکهه در   {امیهر مؤمنهان  اساس زندگی علوی و فاطمی، بر اخالص استوار اسهت.  

خوابید و حاضر شهد جهان خهویش را فهدا کنهد، بنهها بهرای         ,به جای پیامبر المبيت

وَمِهنَُالنَّهنسُِمَهنُيَشْه ِ ُنَفْسَههُُابرتِغَهنءُُُُُُُ»فرمایهد:  رضایت و خشنودی الهی بود. قرمن می

یهابی بهه خشهنودی    برخی جان خویش را جهت دست 3؛مَ ْضَنتُِاللّهُِوَاللّهُُرَؤ وف ُبِنلْعِبَندِ

 «گان خویش مهربان است.فروشند و خداوند به بندخدا می

و یا به هنگام حاور در صونه نبرد، منهه را به من بوجه بام و بمام داشت، اخهالص و  

بها عمهرو بهن عبهدود ممهدو      {امیر مؤمنهان خشنودی خدا بود. در خروص رویارویی 

است: هنگامی که حار، او را بر زمین افکند و ممادو شد با سر او را از بنش جدا کند، 

ود با افکندن م  دهان، بهه سهاحت مقهدس امیهر مؤمنهان اهانهت نمهود.        عمرو بن عبد

حار، فوری برخاست و لوظابی بریدن سر وی را بهه بهأخیر انهداخت و زمهانی کهه      

                                                           
  .17.ُقلم،ُآيه1ُ

ُ.405،ُص24ُاالسالمية،ُجُ.ُمكنرمُشي از ،ُننص ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُدارُالكتب2ُ

  .207.ُبق  ،ُآيه3ُ
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عمرو از حار، علت بهأخیر را جویها شهد، فرمهود: چهون م  دههان افکنهدی، از من        

 ی خدا باشد.خشمگین شدم. خواستم خشم خود فرو برم و قطع نمودن سر بو، فقط برا

 ک  الرری  آضررو  ک رریص ا ررل  
 

 ترریر حررق شک رکن ضنررزل ک  رغررل   
 

 رش غزک بر  اهلروکنی ر ر  یمفر    
 

  کر ت ترریر  برررآکشر ک تررتمف   
 

 کک  دک کندک   بر شکیی کره ضرمل  
 

 گرمل  جدل آشر اریش کک رش  رجدل   
 

 رش  ضمن ت تیر کندک   آن الی
 

 کررررر کک کنررردش غرررزکیش کرررمهلی 
 

 ضبمش   یا ا رل گت  حیرکن آن 
 

 ضحرل ک  ن ورن افرو ک شح ر  بری    
 

 گف  برر ضرا تیرا تیرز کفرکترتی     
 

 ک  چرره کف نررد  ضرررک بگرکتررتی     
 

  نرن گف  ضا تیا ک  ای حرق ضری  
 

 بنررردل حقرررن نررره ض لررروک ترررنن 
 

 شههیر حقههم نیسههتم شههیر هههوی   
 

 1فعل من بهر قهول مهن باشهد گهواو      
 

روزی بهه او فرمهود: اکنهون     ,نقل شهدو اسهت کهه پیهامبر     }و دربارو فاطمه زهرا

شَغَلَنيُعَهنُمَسهنَلَتِهُِلَهيَّة ُخِدمَتِههُِالُُُُُ»جبرئیل نزد من است. حاجتی داری، بخواو. فرمود: 

لذ، خدمت الهی، مرا از خواسهتن و درخواسهت    2؛حنجَةَُليُغَي َُالنَّظَ ُِاِليُوَجِْهُِالكَ يمِ

 «  وجه کریم الهی نیست. )حاجت( باز داشته است. مرا حاجتی جز نظارو و نگاو به

 . باور داشتن به قیامت4

اِنّهنُنَخهنفُُمِهنُُُُ»های خانوادو قرمنی، باور و اعتقاد قلبی به قیامت اسهت؛  از دیگر ویهگی

 «رَبِّننُيَومًنُعَبوسًنُقَمطَ ي ًا.

 . آرامش روانی5

برخهی  های قرمنی در سورو انسان، حال نگاهی داریم بهه  بعد از مشنایی با برخی ویهگی

 میا، دیگر.

بوان ذکر کرد، وجود مرامش در مویط های دیگری که برای خانوادو قرمنی میاز ویهگی

وَمِنُْآيَنتِهُِأَ ُْخَلَقَُلَك مُمِّنُْأَنف سِك مرُأَزروَاجًنُلِّتَسرهك ن واُُ»فرماید: زندگی است. قرمن کریم می

                                                           
ُ .187ه183ش،ُص1362ُنن،ُچنپُنْم،ُبيالدينُمحمد،ُمثنو ُمولو ،ُتْ ا :ُ.ُبلخي،ُجالل1

ُ .309،ُص1ُش،ُج1372ُ،ُ{الحينة،ُقم:ُمؤسسهُتحقيقنتيُامي ُالمؤمنين.ُدشتي،ُمحمد،ُنْج2ُ
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جنس خودبان، همسرانی مفریهد بها بها    بان از های الهی این است که برایاز نشانه 1؛إِلَيرَْن

 «ها مرامش پیدا کنید.من

ای کهه از مرامهش   بر اساس این میه، هدف از مفرینش همسران، مرامهش اسهت. خهانوادو   

گردان شدو و هموارو اضطرا ، نگرانی و نزاع را پیشه خود ساخته اسهت، بهه ایهن    روی

 ر یا زود خواهد چشید.بوجهی را دیاصل بکوینی الهی پشت کردو و مجازا، این بی

بهوان  بوان به مرامش رسید؟ در پاسو به این پرسش، میپرسند: چگونه میها میخانوادو

 برای نمونه برخی عوامل ذیل را برشمرد:

 ـ ياد خدا و توجه به فرامین الهی

در  {امهام  در یکهی از روایها،،   2«.أَالَُبِيِكْ ُِاللّهُِتَطْمَئِنُُّالْق ل هوبُُ»فرمایهد:  قرمن کریم می

« سبحن ُاهللُوالحمدهللُوالُالههُاالُاهللُواهللُاكبه ُُ»فرماید: مقرودم فقط گفتن معنای ذکر می

نیست، اگرچه این هم ذکر است، ولی منظور از ذکهر الههی، ایهن اسهت کهه بهه هنگهام        

  3رویارویی با اطاعت الهی و معریت، خدا را به یاد داشته باشیم و ]از گناو باز ایستیم[.

بنهد  افراد خانوادو به احکام شرعی، وظایف اخالقی و احکام مربوط به خانوادو پهای  اگر

 باشند، فاای مرامش بر منان حاکم خواهد شد.

 ـ نیك سخن گفتن

های خانوادگی، برخاسته از اهانت و گفتار ناپسند به یکهدیگر اسهت.   بسیاری از اختالف

بهه بنهدگانم    4؛الَّتِيُهِيَُأَحرسَن ُإِ َُّالشَّيرطَن َُيَنزَغ ُبَيرهنَُْمرُوَق لُلِّعِبَندِ ُيَق ول واُْ»فرماید: قرمن می

یقهین، شهیطان میهان منهان ایجهاد فتنهه و فسهاد        بگو سخنی بگویند که بهترین باشند. بهه 

 «کند.می

                                                           
ُ .21.ُروم،ُآيه1ُ

  .28.ُرعد،ُآيه2ُ

ُ .426،ُص3ُشْ  ،ُمحمد،ُميزا ُالحكمة،ُقم:ُمكتبُاألعالمُاإلسالمي،ُچنپُاوّل،ُجُر .ُمحمد 3ُ

ُ .53.ُاس اء،ُآيه4ُ
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 ـ اخالق نیكو

اگهر   1؛نُْحَورلِكَوَلَورُك نتَُفَظًّنُغَلِيظَُالْقَلْبُِالَنفَضُّواُْمِ»فرماید: خطا  می ,قرمن به پیامبر

 «شدند.خشن و سنگدل بودی، ]مردم[ از اطراف بو پراکندو می

در برخی روایا،، بد رفتاری و بندخویی با همسر، از موجبا، فشار قبر به شمار ممهدو  

بهود. پیهامبر بسهیار بهه او عالقهه داشهت؛        ,است. سعد معاذ، از اصوا  بزرد پیامبر

اش شرکت کرد و با پای برهنهه و بهدون عبها، دنبهال بهابو، او      که در بشییع جنازوچنان

گرفهت و گهاو طهرف چهر را.     حرکت نمود. گاهی طرف راست جنازو را بر دوش مهی 

بر بدن او نماز خواند و به هنگام دفنش وارد قبرش شهد و لوهد را بها دسهت      ,پیامبر

ارکش پوشانید. وقتی کار دفن به پایان رسید، مهادر سهعد کنهار قبهر فرزنهدش ممهد و       مب

به مادر سعد فرمود: ای مادر سهعد!   ,ای سعد! بهشت گوارایت باد! رسول خداگفت: 

دربارو فرزند، به طور جزم و یقین، چیزی را به پروردگار، نسهبت مهدو؛ زیهرا فشهار     

پرسیدند: ای رسهول خهدا! چگونهه بها ایهن همهه        ,قبر به او وارد شد. مردم از پیامبر

رسد؟ حاهر، در پاسهو   بکریم و احترام که از جان  شما واقع شد، به او فشار قبر می

رسیدن فشار قبر به وی، بهدین جههت بهود کهه      2؛اِنَّهُُكن َُفيُخ ل قِهُِمَعَُاَهلِهُِسوء »فرمود: 

 «اش بد اخالق بود.نسبت به خانوادو

 . محبت 6

بوان برای خانوادو ایمانی و قرمنی ذکر نمود، وجود موبهت  های دیگری که میاز ویهگی

ها است. قرمن کریم ایجاد مهود، و رحمهت میهان همسهران را از     و دوستی در میان من

وَجَعَلَُبَيرنَك مُمَّوَدَّةًُوَرَحرمَهةًُإِ َُّفِهيُذَلِهكَُلَآيَهنتٍُلِّقَهورمٍُُُُُُ»فرماید: میا، الهی برشمردو و می

ههایی اسهت   یقین، در ایهن، نشهانه  و قرار داد بین شما دوستی و رحمت را. به 3؛فَكَّ  و َيَتَ

 «برای مردمی که اندیشه کنند.

های زیبا را مفریدو است؛ اما انسان در اثهر رعایهت   زارها و جنگلها، چمنخداوند سبزو

ه زیبایی بوجه نکردو و زارها، به این همها و سبزونکردن مویط زیست و بخری  جنگل

                                                           
ُ.159.ُآلُعم ا ،ُآيه1ُ

ُ .4،ُح261ُ،ُب309ُ،ُص1ُ.ُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُعللُالش ائع،ُنجف:ُالمكتبةُالحيدرية،ُج2ُ

ُ .21.ُروم،ُآيه3ُ
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دههد.  منهه را باید مایه نشاط و شادابی قرار بگیرد، سب  رنج و مونت خویش قرار مهی 

هها بایهد از منههه موجبها،     همهنین است، نعمت موبت و عشق بین همسران. خانوادو

کند، بپرهیزند و اجهازو دهنهد بها ایهن نعمهت      صدمه به این بنای رفیع الهی را فراهم می

های نشاط و شادی را به کانون خانوادو هدیه نماید. از رسول هی، همهنان جلووزیبای ال

گفتهار   1؛قَول ُال َّجُلُِلِلمَ اةُِاِنيُا حِبْكُِالُيَيهبُُمِنُقَلبِْنُاَبداً»نقل شدو که فرمود:  ,خدا

 «گردد.مرد به همسرش که بو را دوست دارم، هرگز از قلبش موو نمی

 پذيري. مسؤلیت7

پذیر اسهت و خهود را بهه بعلهیم و بربیهت صهویح موظهف        مدار، مسؤلیتخانوادو قرمن

کوشد که خانوادو را از خطر عهذا  الههی مرهونیت بخشهد. قهرمن کهریم       داند و میمی

ای  2؛ة يَنُأَيَْْنُالَّيِينَُآمَن واُق واُأَنف سَك مرُوَأَهرلِهيك مرُنَهنرًاُوَق ودُهَهنُالنَّهنسُُوَالْحِجَهنرَُُُُُ»فرماید: می

هها و  اید! خود و خانوادو خویش را از مبشی کهه هیهزم من انسهان   کسانی که ایمان موردو

 «  ها است، نگهدارید.سنگ

از من  ,در روایتی ممدو است: هنگامی که میه فهوق نهازل شهد، یکهی از یهاران پیهامبر      

حار، پرسید: چگونه خانوادو خود را از مبش جههنم حفهظ کنهیم؟ حاهر، فرمهود:      

تَنمُ  هُمُبِمنُاَمَ َُاهلل ُوَُتَنْنهُمُعَمنُنَْنهُمُاهلل ُاِ ُاَطنعوکَُك نتَُقَدُوَقَيتَُْمُوَُاِ ُعَصَهوکَُك نهتَُُُ»

دههی و از منههه   ها را به منهه خداوند دسهتور دادو، فرمهان مهی   من 3؛قَدُقَضَيتَُمنُعَلَيكَ

ای ز مبش دوزخ حفظ نمهودو ها را انمایی. اگر پذیرفتند، منخداوند نهی فرمودو، نهی می

 «ای.و اگر نپذیرفتند، وظیفه خود را انجام دادو

عَلِّمهواُاَنف سَهك مُوُاَهلهيك مُُُُُ»در بفسیر میه مزبور فرمود:  {امیر مؤمناندر حدیث دیگر، 

 «ها را اد  کنید.بان را نیکی بیاموزید و منخود و خانوادو 4؛الخَي َُوُاَدِّبوهُم

در راسهتای همهین    ،در قرمن ممدو اسهت  ]موسی با خارمنهه در داستان حار، 

ای در سهفر خهود بهه قریهه     ]. حار، خاهر همهراو موسهی   پذیری استمسؤلیت

                                                           
ُ .9ُح،ُنكنحُآدابُوُمقدمنتُابوابُاز3ُبُ،9ُصُ،14ُالمكتبةُاالسالمية،ُجُ،ُالشيعةُوسنئل،ُعنمليُ.ُح 1ّ

  .6.ُتح يم،ُآيه2ُ

  .327،ُص5ُ.ُع وسي،ُعبدُعلي،ُتفسي ُنورُالثقلين،ُقم:ُمؤسسهُاسمنعيلين ،ُج3ُ

ُ .244،ُص6ُق،ُج1403ُ.ُسيوطي،ُعبدال حمن،ُالدّرُّالمنثور،ُبي وت:ُانتشنراتُدارُالفك ،ُچنپُاوّل،4ُ
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هها از میهمهان کهردن منهان خهودداری      جا غذایی خواستند؛ ولهی من رسیدند. از اهالی من

 {کردند. سپس، در مسیرشان دیواری یافتند که نزدیک بود فرو ریزد. حاهر، خاهر  

در اعتهرا  بهه وی    {صدد اصال  دیوار بر ممد با مانع ریهزش من شهود. موسهی   در 

ها پذیرایی که اهالی این قریه، حاضر نشدند از منویهو منپیشنهاد گرفتن اجر، نمود؛ به

در بوضهیوابی کهه پهس از برهمیم بهه جهدایی از        {که حار، خاهر نمایند. با این

بیان داشت، فرمود: من دیوار، به دو نوجوان یتیم در شهر بعلهق داشهت و در    {موسی

ها وجو د داشت و پدرشان مرد صالوی بهود. پروردگهار بهو    زیرش، گنجی متعلق به من

فَأَرَادَُرَبْهكَُأَ ُْيَبرل غَهنُُُ»شان را استخراج کنند؛ ها به حد بلوغ برسند و گنجخواست منمی

 1«.خْ ِجَنُكَنزَهُمَنأَش دَّهُمَنُوَيَسرتَ
که این گنج به جا ماندو از پدر صالح و نیکوکار، چه بودو است، از برخی روایا، در این

های بربیتی الزم شود که لوحی بودو که پدر سعی نمودو همراو با من، سفارشاستفادو می

در را برای فرزندانش به یادگار بگذارد بها پهس از بهزرد شهدن، من را بهه کهار بندنهد.        

خوانیم که فرمود: این گنج، طال و نقرو نبود؛ بنها لوحی بود می {روایتی از امام صادق

الُإلهُإالُاهلل.ُمَنُاَيقَنَُبِنالمَوتُِلمُيَضحَكُوَُمَنُاَيقَنَُ»که چهار جمله بر من ثبت شدو بود: 

ُلَمُيَف َحُقَلبُهُُوَُمَنُاَيقَنَُبِنلقَدَرُِلَمُيَخشَُاِلَّنُا خدایی جز خدای یکتا نیسهت.   2؛هللبِنلحِسنبِ

خندد و کسی که یقین به حسها  الههی دارد،   کسی که به مردن یقین دارد، ]بیهودو[ نمی

قلبش شادی ]غرورممیز[ نخواهد داشت و کسی که یقین به مقدرا، الههی دارد، جهز از   

 «برسد.خدا نمی

وار، لوحی از طال بهودو  شدو در زیر دیالبته در برخی از روایا، ممدو است که گنج پنهان

که منافابی با روایت پیشین ندارد؛ زیرا در روایت فوق که فرمودو طال و نقهرو نبهود، بهه    

قرینه این روایت، معنایش این خواهد بود که درهم و دینار نبودو؛ فقهط لهوحی از طهال    

  3بودو است.

                                                           
  .82.ُكْف،ُآيه1ُ

ُ .287،ُص3ُ.ُع وسي،ُتفسي ُنورُالثقلين،ُپيشين،ُج2ُ

ُ .516صُُ،12نمونه،ُپيشين،ُجُُمكنرمُشي از ،ُتفسي ُ.ُر.ک:3
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صفت را  ، این{های حار، اسماعیلدر همین راستا، خداوند متعال از جمله ویهگی

وَاذْك ه ُُْ»دادو اسهت؛  شمارد که هموارو خانوادو خویش را به نماز و زکا، فرمان میبرمی

كَهن َُيَهأْمُ  ُأَهرلَههُُبِنلصَّهلَنةُُُُُِ*ُُفِيُالْكِتَنبُِإِسرمَنعِيلَُإِنَّهُُكَن َُصَندِقَُالْوَعردُِوَكَهن َُرَسُهولًنُنَّبِيًّهنُُُ

دهد که خانوادو خویش را به نماز فرمهان دههد:   ر میو یا به پیامبر خابم دستو 1«.وَالزَّكَنةِ

و نیز مسهئولیت من حاهر، را در برابهر عفهاف و      2«.وَأْمُ ُْأَهرلَكَُبِنلصَّلَنةُِوَاصرطَبِ ُْعَلَيرَْن»

يَنُأَيَْْنُالنَّبِيُْق لُلِّأَزروَاجِهكَُُ»فرمایهد:  پاکدامنی خانوادو خویش و مؤمنان یادمور شدو و می

ای پیامبر! به زنهان و دخترانهت و بهه     3؛وَنِسَنءُالْمُؤْمِنِينَُيُدرنِينَُعَلَيرِْنَُّمِنُجَلَنبِيبِِْنَّوَبَنَنتِكَُ

 «های خود را بر خود بپیهند.زنان مؤمنان بگو: پوشش

ههای مشهفقانه نهوازش    این چنین است که لقمان حکیم، فرزند خهویش را بها نرهیوت   

فها نمایهد. در بخشهی از وصهایای لقمهان بهه       دهد با مسئولیت خهانوادگی خهود را ای  می

يَنُبُنَيَُّأَقِمُِالصَّلَنةَُوَأْمُ ُْبِنلْمَعر  وفُِوَانْهَُعَنُِالْمُنكَه ُِوَاصرهبِ ُْعَلَهىُمَهنُُُُُ»فرزندش ممدو اسهت:  

پسرم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهی از منکر  4؛أَصَنبَكَُإِ َُّذَلِكَُمِنُْعَزْمُِالْأ مُورِ

رسد، شکیبا باش کهه ایهن، از کارههای بهس مههم و      ا و در برابر مرایبی که به بو مینم

 «ارزشمند است.

نیز بر همهین   {به فرزند بزرگوارش، امام حسن مجتبی {گفتنی است، نامه امام علی

 5اساس و شیوو پسندیدو است.

                                                           
ُ .55ه54.ُم يم،ُآيه1ُ

ُ .132.ُطه،ُآيه2ُ

ُ .59.ُاحزاب،ُآيه3ُ

ُ .17.ُلقمن ،ُآيه4ُ
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