
 

 معادباوری در استحکام خانوادهنقش 
  * صدیقه مدملی

 **سمیه کامرانیدکتر 

 مقدمه 
ساز سوهادت  تردن رکن اامها، زمینا های ددن اس م، خانواده با عنوان اصلی آموزه در

هاس . اهمی  و ارزشمندی ادن نهاد در زندای ااومواعی،  ها و ام  و شتاوت ان ان
ده اس  کا انددشمندان با اصول و قوانینی کا باعز تتودو  و اسووحکام آن باعز ش

ام خوانواده کشود، تواا نمادند و در همین راسوا عوامل موهددی را کوا در اسووح می
توردن  نتش دارند، مورد بررسی قرار دهند. اعوتادات و باورهای ددنوی، دکوی از مهود

را اعوتاد بوا اهوان پوس از مورگ، زد ؛شود عواملی اس  کا سبب تحکید خانواده می
در برابور را هدفمنود و آسووانا تحمول ان وان را ودژه زندای خوانوادای  اب وزندای 

خوانواده مهوادارا، حتووق دکوددگر را رعادو   اعضوایدهود.  مشک ت افزادش می
 شود.  شوند و سوون فترات خانواده م وحکد می مدار تربی  می فرزندان ددن، کنند می

 اده در نظام دینیجایگاه خانو 
و، مبوارک و موورد رضواد   در نگاه تهاسید سوازنده اسو م، خوانواده کوانونی متودل

 مورد سوادش و تمجید خداوند موهال قرار ارفوا اسو . پیوامبر کا اس تهاسی  ح 
تر و  در اس م هیچ بنادی ساخوا نشد کا نزد خداوند عزوال محبووب»فرموده اس : 

خوانواده در بتوای اامهوا ان وانی، تربیو  و نتش مهد  1.«ارامندتر از ازدواج باشد
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خوشبخوی و سهادتمندی دا شوتاوتمندی و  سازب ور آن تا آنجاس  کا تأمین نیازهای
 وحکد باشد تا با اهداف دنیوی و اخروی خوود مبادد  بدبخوی افراد اس . از ادن رو

   1دس  دابد.

 اصول استحکام خانواده
اد اعودال میان افراد و حفظ حتوق هما اعضای خوانواده تحکید خانواده با مهنای ادج

 آراموشاس . از ادن رو تهام ت در خانواده بادد در راسوای تحت  ادن هودف و بوا 
رسیدن افراد باشد. بنا بر آدات و روادوات، اصوول موهوددی از املوا مهادبواوری، در 

  شی با زندای، زمینواباورهای ددنی با مهنابخ 2ادجاد اسوحکام در خانواده نتش دارند.
انجام وظادف و تکاسیف اسهی توس  اعضای خانواده و صبر و اسوتام  در موااها با 

 تر شود.  های خانواده م وحکد ترتیب پادا  کنند تا بددن مشک ت را فراهد می

 . افزایش آستانه تحمل1

بور  3دارد. هادی اس  کا بنیان خانواده را اسووار نگا می تردن سوون صبر دکی از محکد
هوای  بینی اسهی، زندای ان ان محدود با دنیا نی و  و منوافع و خوشوی اساو اهان

های دنیوی متدم اس . از همین روس  کا قرآن آدمی را بوا  پاددار اخروی بر خوشی
ْبِر َو اَو »صبر در برابر مشک ت دعوت کرده اس :  ََلأِ  ْسَتِعیُنوا ِبالصَّ از شوکیبادی و  4:الصَّ

شوود آدموی در برابور نام دموات و  صبر و بردبواری سوبب موی«. بجودید نماز داری
بوا  ،و از بار سنگین مشک ت و فشوارهای درونوی و بیرونوی ودمشک ت دس رد نش
ْمنراَ »فرموده اس :  چنانکا امام علی ؛س م  بیرون آدد

 
َأ ىَُك ِّ ل  ْوٌنَع  ْبُرَع  صبر و  5:لصا

 «.دکن شکیبادی با پیشرف  هر کاری کمک می
ا بوا صوبر بور نام دموات، در زنودای کرساند  اعوتاد با مهاد، آدمی را با ادن باور می
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شود آسوانا  سا سبب میأش پاددار خواهد رسید. ادن م دو آسا  اخروی خود با نهم 
ها باشد. برای متوال  و رفوارهادش در اه  ک ب ادن نهم  بدتحمل آدمی افزادش دا

کنود، ضومن   قی هم ر  صبر و بردبواری پیشوا مویزن دا مردی کا در برابر بداخ
؛ چنانکوا کنود تور می های زندای خودش را نیز م وحکد پادا  اخروی، پادادرداف  
نود، خداونود کا بر بداخ قی زنش صبر و بردبوارى کمردى » فرموده اس : پیامبر

ا کوی دهد و زنو با او می ،ردکا با داود با خاطر تحمل ب  و سخوی عطا کپاداشی را 
ا را بوا او یی با خرج دهد، خداوند همانند پوادا  آسودباکیبر بداخ قی شوهر  ش

إَة َأْنإُتْم اُ »اونوا اشواره کورده اسو :  قرآن با ادن پادا  ادون 1«.خواهد داد نَّ ََ ْدُخُلإوا اْل
ْثُتُموَها ِبَما َُّْنُتْم  َِ ِتي ُأو ُة الَّ نَّ ََ شوما و هم ورانوان در  2:َتْعَمُلوَن َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَن ... َوِتْلَو اْل

 یخواطر اعمواس  ا باکاس   یهمان بهشو ،ندد ... و ادوارد بهش  شو ی  شادماندنها
هوای  در چنین شرادطی اس  کا آدموی سوخوی«. ددا د، وار  آن شدهدداد یا انجام مک

فضوای خانوا  ،های متطهی زندای را ناددوده ارفووا و در نویجوا موق  و محرومی 
   3شود. ز آرامش مهنوی میسرشار ا

های فرعون را تنهوا در  آسیا هم ر فرعون، دکی از چهار زن بهشوی اس  کا شکنجا
نکشوید و هنگوام  پرتو مهادباوری تحمل کرد و دس  از ادموان خوود بوا موسوی

را از  خواس  تا او را در بهش  سکنی دهد. هنگامی کا موسی شکنجا از خدا می
را نکشد و با فرزندی بس درنود. او  ترییب کرد کا موسیآب ارفوند، او فرعون را 

کرد، هنگامی کوا مهجوزه عصوای  کا در قصر فرعون در میان ثروتی انبوده زندای می
کورد. وقووی  را ددد، با او ادمان آورد؛ اما ادمان خود را از فرعون پنهوان می موسی

س  بردارد، اموا آسویا فرعون از ادمان او آااه شد، از او خواس  تا از پرسوش خدا د
فرعوون دسووور داد دسو  و پاهوای او را بوا  4نس درف  و فرعون او را شکنجا کرد.

هادی بزرگ ب وند، بدنش را در آفواب قرار دادند و سن  بزرای بر سور  فورود  میخ
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 1ها از دنیا رف . آوردند تا بر اثر ادن شکنجا

 . رعایت حقوق متقابل زن و شوهر 2

اد با مهاد در خانواده، تواا با اهداف پاددار زندای اس  کا مواب دکی از آثار اعوت
سوبب شود. باور نداشون بوا مهواد،  ودژه هم ران می پیوند بیشور اعضای خانواده و با

کند و خوانواده در اثور   خانواده با کارکردهای محدود زندای خانوادای اکوفا شود  می
هوای ددنوی بورای مورد و زن  در آموزه شود. هدفی، با راحوی با ادادی کشیده می بی

ها و اخو فوات کاسووا  ها، ب یاری از درایری  حتوقی ذکر شده اس  کا با رعاد  آن
بینی موفاوتی با فورد  اعوتاد با مهاد، اهانشود.  یتر م های زندای م وحکد شده و پادا

دهوود و توورو از ح ابرسووی در روز بازپ ووین، سووبب رعادوو  تتوووی، کنووورل  مووی
   شود. سوی و انجام وظادف و تکاسیف توس  زواین میپر نفس

کنود کوا شورط  اعوتاد با مهاد و رسواخیز، آدمی را با انجام عمل صاسحی هداد  موی
إُه َحَیإاًأ » با اس :یات طیدسویابی با ح ِمَن َفَلُنْحِیَیَنِّ ْْ ََّر  َأْو ُأْنَثی َوُهَو ُم ََ َمْن َاِمَل َصاِلًحا ِمْن 

ِزیَ  َْ َبًة َوَلَن ْحَسِن َما ََّاُنوا َیْعَمُلوَن َطِیِّ َُ ُهْم َأْجَرُهْم ِب نود ک وا دار شاکا زن دس از مرد کهر  2:َنِّ
بوا  د و م ولماا یبخشو میتی[ یات ]حتیاى ح  زهکیاو را با زندای پا و مؤمن باشد، قطهاا 

هم رانی کوا از خطوا و اشووباه «. د دادیپادا  خواه ،دادند  آنان بهور از آنچا انجام می
بوا  ه وند، قدکنند، رازدار و وفادار دکددگرند، با دکددگر صا پوشی می ر چشددکددگ

ورزند و حتوق خصوصی دکوددگر  ک م و رفوار با دکددگر مهر میادب و احورام در 
 کنند، مصداق ادن آدا شردفا ه وند.   را رعاد  می

 پذیری . مسئولیت3

. ک ی کا بوا مهواد و زنودای پ دری در افراد اس  دکی از آثار مهادباوری، م ئوسی 
و از هور فرصووی اسووفاده  ،هوای راه را تحمول دوباره اعوتاد داشوا باشد، تمام سخوی

هوا را بوا اداى  آن مهادبواوری هم وران،کند تا کارهای نیک بیشوری انجوام دهود.  می
إ» فرمادد: میچنانکا قرآن  ؛کند هاى خود پادبندتر می  یف و م ئوسدوظا َهإا الَّ ِيیَن َیإا َأیُّ
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أُ  ََ ا ََ اُس َواْلِح ا َوُقوُدَها النَّ ًَ د، دوا  موان آوردهدا اکو انی کاى  1:آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِلیُكْم َنا
 «.  دینکحفظ   هاس ، ا سوخ  آن مردم و سن ک انوان را از آتشی کخودتان و 

نودای و آسوادش ز هوا نهم  ،ها پاسخگودی با اعمال در روز قیام ، تواا با پادا 
هوا   ب نهم ک  و یسبب ادجاد انگیزه در زواین شده و آنان را براى فهاس اخروی،

ل یو ی ی اى مناسب مکاار »در روادوی آمده اس : کند؛ چنانکا    میدو پادا  تشو
چنوین  2«.ردکوا  خواهود  هاى بهشووی روزى وهیمار را با او بخوراند، خداوند از میب

ددگر اعضوای خوانواده را بوا دواری دکوددگر و در  هادی نا تنها زواین، بلکا تشود 
 3کند. تر می های زندای را محکد و پادا ،شان هداد  نویجا اسوواری رواب  میان

 . معنابخشی به زندگی4

هوا در زنودای  هوا و نگرانوی ب یاری از اضطرابساز ادجاد  هدفی، زمینا پوچی و بی 
منحصور هوای موادی و طبیهوی  ددهابزار و پد باحیات را  خانوادای اس . افرادی کا

امیدی و دأو خواهنود رسوید.  دانند، در موااها با مشک ت در زندای خود با نا می
عنووان  زنودای دنیووی را بوا اخوروی،در متابل افرادی کا با دسیل اعوتاد با زندای 

دانند؛ در متام ارزدابی از زندای دارای اهداف عواسی  ازئی از مجمو  ه وی خود می
داری ه وند. آنان زندای در ادن اهان را ا را و متدما زندای در اهوان بواقی و پاد
کنند کا با سوهادت اخوروی  ای عمل می با اونا یدانند؛ از ادن رو در زندای دنیو می

 4برسند.
مرگ با مهنای نی وی و نابودی نی  ؛ بلکا حیات واقهی را بوا دنبوال دارد. چنانکوا 

ََ اآِْخَرَأ َلِهيَ اْلَحَیإَواُن َوِإنَّ ال»فرمادد:  قرآن می ا توی همانوا ]در[ سوراى یو زنودای حت 5:ةَّ
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ان انی کا چنین باوری دارد، مرگ را تهددودی بورای از دسو  رفوون «. آخرت اس 
ای  توشوا دارد،هوادی  داری مفید از زمان و نهم  کوشد با بهره می و داند ها می فرص 

درایور زر و زدوور ادون دنیوای فوانی و در خور آن زندای ابدی فراهد کند. خود را 
دانود  کنود؛ زدورا موی مویها دوری  ها و بدی و از زشوی کند نمیآروزهای دور و دراز 
ی ادون دنیوا هوا و نهم  اسو  ای برای زندای ااودد اخوروی زندای دنیوی، متدما
: فرمادود هادی برای آزمادش او ه وند؛ چنانکا قرآن موی وسیلا ،مانند فرزند و مال و ...

ُه ِاْنَةُه َأْجَر َاِظیَم » َما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدَُّْم ِفْتَنَة َواللَّ لا[ یاموال شما و فرزندانوان صرفاا ]وسو 1:ِإنَّ
 امیراسموؤمنین«. ا نزد او پاداشی بوزرگ اسو کند و خداس  دش ]براى شما[دآزما

ُنوِب،َ»فرموده اس :  َالذ  ُعَِلْلُقُلوِبَِمن  ْوج 
 
َأ ع  ج  ََلَو  ف  نل  فنىَِبمناَس  ك  نْوِت،َو  َاْلم  َِمنن  ند  ش 

 
َأ ْوف  َلَخ  و 

ْوِتَواِعظاًَ فىَِباْلم  ك  رًاَو  ك  ف   و  و ترسوی یتور از اناهوان ن کدردى براى قلووب دردنوا 2:َ 
افی اس  و مورگ ک   و ا شوا براى عبرت ارفون یتر از ترو براى مرگ ن سخ 

 «.بس اس  ،براى اندرز دادن

 . تربیت فرزندان5
های اعوتادی و محل رشد و تکامل ان ان  آموزه ،های ددنی اده، ب ور انوتال ارز خانو
در فهلی  دافون اسوهدادهای اعضوا نتوش اساسوی دارد.  ،راد  حاکد بر آنو ش اس 
اونا کا م ئول بزرگ کردن فرزندان و تأمین نیازهای مهیشوی و زد ووی  همان واسددن

هوا را نیوز بور عهوده  مهنوی و فرهنگوی آن ها ه وند، م ئوسی  تربی  و ااوماعی آن
هوا و  های زدبای بهش  و باا ودژه صحنا دارند. آشناسازی فرزندان با زندای ابدی، با

کنود. دواد مهواد، محورک  ها را بوا دنیوای ددگور ع قمنود موی سارهای آن، آن چشما
بلکا  ؛کند های ان انی هداد  می نیرومندی اس  کا فرزندن را نا تنها با سوی ارز 

ها را برای به ازی و آبادی زندای دنیوی و اخروی بیش از پیش بوا  اسوهدادهای آن
ناَ»فرمادود:  موی امام ح ن  نیز در سفارشی با فرزند علی امامندازد. ا کار می ی 

 َْ َُب َََىا ِرَاأْل م    صِّ َََق  ْوت  َاْاُكِرَاْلم  َََو  نْوٍتَو  ِهنيُنَم  َر  نو  ِإنا اَف  ْني  ْدَِفيَالند  َاْزه  یُسَُسنْقٍ ََو  نِر  َ َ ٍءَو  نال  ُضَب  نر   3: غ 
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فرزندم! آرزوهاد  را کد کن و با داد مرگ با  و در دنیا زهد و پارسادی پیشا کون؛ 
 «.ها ه وی بیماری ۀخورد ها و زمین زدرا تو ارواان مرگ و آماج ارفواری

و  بوا اهوداف واتى ان وانیرسیدن ای برای  را وسیلافرزندان خانواده مهادباور، دنیا 
ورزنود، در  مویهای نف انی اسووتام   دهند، در برابر خواهش مید قرار دزندای ااو

در برابور  ،کننود مویبرابر حوواد  و مشوک ت بوا شوهام  و شوجاع  اد ووادای 
امید  ااه مأدوو و نا هیچ کنند و میاح او م ئوسی   اعمال خودهای زندای و  سحظا

شوان از صوفحا ه ووی پواک  کیوال نک از اعمودوچ یدانند کا هو شوند؛ زدرا می مین
پاسخ نخواهد ماند. با واسددن خود  ا بیین دندشان در ادها یشود و مصائب و ناکام نمی

فهلیو  بوا کننود و هماهنو  بوا ادشوان، اسووهدادهای خوود را  با احوورام رفووار می
 1رسانند. می

 . رعایت اعتدال در معیشت6

با بهانا مهادباور، افراد خانواده ثیر دارد. مهادباوری در رودکرد اقوصادی خانواده نیز تأ
هوای  های خود، آن را با هور نحووی در اهو  توأمین سو ت ماسکی  اموال و دارادی

-اعوتاد با ح ابرسی در قیام ، مانع مصرف بوی واقعدر  2ایرند. نمیشخصی با کار 

ای  هدر چنوین خوانوادشوود.  رودا و اسراف در اسوفاده از منابع اقوصادی خانواده موی
واود های یل  ماسی عادات اقوصادی مضر و سن  ،چشمیچشد و هد م ائلی مانند

خواهی و داشون نگرشی اعوداسی در زندای و نیوز انفواق در راه   هدوری از زداد ندارد.
از ددگر آثار اعوتاد با مهاد در عرصا اقوصاد اس  کا هر کودام از ادون اموور در  ،خدا

دارای  ،و آسوودای روانوی در زنودای خوانوادای سهادتمندی و ادجواد خوشوبخوی
 3اهمی  فراوان ه وند.

بوود. در نتلوی رعاد  اعودال در مهیش  و پرهیز از اسوراف نمونا بارز امام خمینی
سیبی را کا نصف آن خوراب شوده  روزی دکی از اعضای خانواده امام»آمده اس : 
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ا را ددد و با نواراحوی بوا آن صحن بود، داخل سطل زباسا انداخوا بود. حضرت امام
ا اردد خراب شود؟ چرا هما آن را مصورف  آن فرد اف : چرا ادن نهم  خدا را می

 1«.کنید؟ نمی

 . امنیت روانی و کنترل غرایز7
اموا  ؛های اسهی با آدمی و منشوأ تحورک و فهاسیو  اوسو  تردن موهب  یرادز، از مهد
هوا، موانع تهواسی مهنووی آدموی  آن یرادز و پیروی کورکورانا از شرطقید و  آزادی بی

با آدمی عطا کورده توا بوا اوهر ارانبهای عتل را خداوند  س  کاشود. از ادن رو می
ا یخوا را کنورل کند؛ اما ااه عتل در متابلا با یرادوز ضوهیف  وسیلا آن، یرادز اف ار

د، باور بوا مهوا 2«.درند پرده خرد را می ،ها شهوت» شود و با فرمادش امام علی می
تواند عتل را از اسارت هواهای نف وانی رهوادی بخشود و آدموی را در رهبوری و  می

ش موف  کند. مرحوم شیخ رابهلی خیاط در پرتوو اعوتواد بوا مهواد دکنورل یرادز خو
هنگامی کا در دام اناه قرار ارف ، از آن ااوناب  بود کا همچون حضرت دوسف

کند، توو نیوز مورا  برای رضای تو ترک می خدادا! من ادن اناه را»کرد و با خدا اف : 
 3«.برای خودت تربی  کن

اعوتاد با مهاد و اهان پس از مرگ، با تتود  انگیزه اطاع  از ح  و الوب رضوای 
ه بوا کنوورل رفووار خوودش و صوبوری در برابور واداعضوای خوان شود سبب می خدا

کاری، فضوای و بوا ا شو  و فودا ظلود نکننودهای زندای، با ددگر افراد  ناهمواری
خانواده را سرشار از آرامش کنند. هر چا تتید با شرده  بیشور باشد، رواب  خوانواده 

کنوورل یرادوزی اسوحکام بیشوری خواهد داش ؛ زدرا هر دک از اعضای خوانواده بوا 
نکوردن دوسوی و تواوا  طلبی، مال همچون خشد، خودکامگی و خودپ ندی، رداس 

انواده را در زمینا دسویابی با کماتت ان وانی رقود با حتوق ددگران، تهاسی و رشد خ
   4زنند.می
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 . تقویت عفت و حیا در پرتو معادباوری8
هوای پرطمطوراق بوا خوورد  فرهن  منح  یربی کا با وسیلا رسانا سویاتدکی از 

شود، برهنگی و ترودج عمدی ف اد اخ قی اسو . در  اوامع مخولف بشری داده می
ودژه بورای زنوان و دخووران، ارائوا  نی  ک ب محبوبیلو  بوام یر ادن هدف، راه شیطا

شان با ددگران اس . ادن افراد کوا بورای اشوبا  نیازهوای روحوی  های ا می زدبادی
دانند کا اح او شخصویل  و ارزشومندی  اند؛ نمی خود، راه اشوباهی را انوخاب کرده

از برتور آدود،  ود میکا با واسطا توکلل بر خداوند و مهادباوری در تمام کارها با واو
 اس .هر اونا مشابا آن 

زنودای متدموا بوودن و نیز اعوتاد با  1فانی بودن دنیا و باقی بودن ذات خدااعوتاد با 
دهد و  می ینهادو با ان ان نیرو و اعوماد بی ،زندای همیشا ااودد آخرت برای دنیوی

ی کا در ادن دنیوا ب ون با زندای دنیوی و نهمات  شود تا ان ان با اای دل یمواب م
و بوا اطاعو  از  ایری بورای آخورت قورار دهود توشا  ها را وسیلا در اخویار دارد، آن

 دسوورات اسهی، سهادت اخروی خود را تضمین کند. 

 گیری نتیجه
 و بددلی در مهنوادهی و اسووحکام زنودای خوانوادای دارد اعوتاد با مهاد، کارکرد بی

کند کا مواوب پیونود بیشوور اعضوای خوانواده  خانواده را موواا اهداف پادداری می
های برخوردار از ادن باور بوا واوود مشوک ت  کا خانواده از همین روس شود.  می

کننوود و در زنوودای اح وواو  شووددد، همووواره از دکووددگر حمادوو  عوواطفی می
کننود، بوا ادای  بخشی دارند. آنان در متابل دکوددگر اح واو م وئوسی  می رضاد 

کننود. چنوین  های خود پادبندند و از رفوارهای ناسواسد پرهیوز می وظادف و م ئوسی 
آدود و بورای  ها، با سهوس  از پا در نمی  ای در متابل تندباد مشک ت و سخوی خانواده

 کند. رسیدن با هدف یادی و تهاسی خود، از هیچ ت شی فروا اری نمی
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