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   بازشناسی حقوق متقابل اعضاي خانواده

∗در سبک زندگی رضوي
 

  ١سهراب مروتی *
  ٢دارابـی فرشتـه *

  چکیده
اسـالم در طـول    سـاز  مکتـب انسـان  یکی از ارکان مهـم   عنوان به 7مام رضاا

خود جلب نمـوده  تاریخ پر افتخار این دین آسمانی همواره توجه همگان را به 
ایشـان سـبک ممتـاز و مهمـی از زنـدگی       اي که زندگی و سیرةبه گونه .است

است که به حق الگـویی جـامع را بـراي تمـامی مسـلمانان از خـود بـه یادگـار         
 .انـد داشتهبیشترین توجه را به واالیی خانواده  7گذاشته است. این امام همام

بختـی و بـدبختی    د. نیـک نشـمر  یاز این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت م
هـدف از   ایشـان  .دنـ دان انسانی را نیز به صالح و فساد این بنا وابسته مـی  ۀجامع

یابی بـه   تشکیل خانواده را تأمین نیازهاي عاطفی و معنوي انسان از جمله دست
  ند.شمار آرامش برمی

 بر این اساس در تحقیق حاضر تالش شده است که با نگاهی درون دینی، و بـا 

                                                        
 .12/12/1392ـ تاریخ پذیرش:  9/10/1392تاریخ دریافت:  ∗
  . دانشیار دانشگاه ایالم1
  fereshtehdarabi@yahoo.com (نویسندة مسؤول) دانشگاه آزاد واحد آبدانان. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ـ مدرس 2
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 سـبک زنـدگی رضـوي    نکات ظریف و زیبایی از هاي رضوياستناد به آموزه
در ابتدا به تعریفی جامع از خانواده، اهمیت بنیـان خـانواده و سـپس    . بیان نماید

پردازد. ایـن پـژوهش بـا    میوظایف و حقوق اعضاي خانواده در قبال همدیگر 
  گرفته است.انجام  1اي ـ اسنادي به تحلیل محتواي کیفیروش کتابخانه

سـبک زنـدگی رضـوي، خـانواده، حقـوق متقابـل، والـدین،         واژگان کلیدي:
  فرزندان، سعادت.

  مقدمه
؛ زیـرا عـواملی   رود نخستین تشکیل سـاختمان جامعـه بـه شـمار مـی      ۀخانواده هست

آیین اسالم  .نماید دار میها ریشه محبت و عاطفه را در وجود انسان، عشق همچون
آورد که بـا مراعـات و اجـراي آن، صـفا و      وجود میه حقوقی براي اعضاي آن ب

نقش خـانواده و   گردد. اي جوشان در خانواده جاري می چون چشمههمصمیمیت 
اثر آن در انسان همیشگی است. خانواده به علت حصـاري کـه بـر اطـراف خـود      
دارد، مانع بروز بسیاري از فجایع و جنایات است. هنگامی که این حصار شکسـته  

آیـد و در نهایـت زمینـۀ بـروز     ته شود، نابسامانی و آشفتگی به وجـود مـی  یا برداش
مسران موفق کسانی هستند که در گذر از هگردد. ها فراهم میانحرافات و آسیب
زن  آیند. نظر گرفتن حقوق متقابل یکدیگر، سربلند بیرون می مراحل سخت با در

نـد بایـد بـراي رسـیدن بـه      کن خود با هـم ازدواج مـی   ةو مردي که با اختیار و اراد
که ازدواج به خودي خود  ،عکس این تصور خامه چرا که ب ؛آرامش تالش کنند
شود، ازدواجی که با ساختن زنـدگی و لحظـات آرام شـکل     باعث خوشبختی می

. از طـرف دیگــر فرزنـدان هــر   شــود گیـرد، ضــامن خوشـبختی محســوب مـی    مـی 
م، نـاظر بـر رفتـار والـدین خـویش      اي به عنوان ثمره و میوة این کانون مهخانواده

هستند. والدین عالوه بر رعایت حقوق همدیگر بایـد در حـق و حقـوق فرزنـدان     
ــدین     ــوق وال ــز در اجــراي حق ــان نی ــدان ایش ــا فرزن ــد ت ــاهی ننماین   خــویش کوت

  انگــاري نکننــد. در نهایــت بایــد هــر کــدام از ایــن ارکــان خــانواده حــق و ســهل
اینـد تـا شـالوده و بنیـان خـانواده از هرگونـه       هایشان را شناخته و رعایت نمحقوق

  اختالف و آسیب در امان بماند.
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دار این آیـین الهـی بـه تمـام جوانـب و      به عنوان هشتمین طلیعه 7امام رضا
به عنوان نمونه ایشان است. جزئیات سعادت دنیوي و اخروي خانواده توجه داشته 

 پیامی روان شناختی ئزکه حاجالب  یروابط بین اعضاي خانواده یک اصل کلدر 
برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ زیبـا و نیکـو   «فرمایند:  مطرح می است،
سـن معاشـرت و   حدر از یک طـرف  این اصل  ).400ق، 1406(حجازي،  »گردان

توانـد برگرفتـه از فرمـایش     مـی و از طرف دیگر بهبودي آن تأثیري فراوان دارد، 
بهتـرین شـما کسـی اسـت کـه بـراي اهـل        « فرماینـد:  باشد که می 9رسول اکرم

(حـر عـاملی،   » ام هسـتم  اش نیکو باشد و مـن نیکـوترین شـما بـراي خـانواده      خانه
هاي رضوي، متصـل بـه گیرنـدة وحـی     ). بر این اساس آموزه271، 20ق، ج1409

  باشد.هاي اصیل ایشان و به تبع آن قرآن کریم میالهی، برگرفته از آموزه
ة امـام  کنکـاش و جسـتجو در سـیر    ن اسـت کـه بـا   پژوهش حاضر به دنبال ای

 و دریابد که سبک زندگی رضوي را بیان کند نکات ظریف و زیبایی از 7رضا
بشري بـه چـه    ۀجامع ۀترین رکن و هستبراي تداوم و بقاي مهم 7این امام همام

  اند.حقوق و تکالیفی اشاره داشته

  تعریف خانواده
شـود کـه بـا یکـدیگر از      از افراد گفتـه مـی   گروهیدر جوامع انسانی، خانواده به 

، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترك وابستگی دارند. خانواده خونی همطریق 
  ).65، 1385(اعزازي،  کودکان است پذیري جامعهر جوامع، نهاد اصلی در بیشت

 خانواده را گروهی متشکل از افراد، داراي شخصیت مـدنی، حقـوقی و  اسالم 
آن را ازدواج مشـروع زن و مـردي تشـکیل     ۀاولیـ  ۀکند که هستمعنوي معرفی می

زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین  ۀبراساس آن رابط .دهدمی
  ).34، 1382(قائمی، شوند داراي وظایف و حقوق جدید می

ه بر این اساس خانواده در اسالم به عنوان یک واحـد اجتمـاعى در نظـر گرفتـ    
دهنـد. یکـى از   شده و چیزى بیش از مجموعۀ افرادى است که آن را تشکیل مـى 
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هـاى اقتصـادى و تربیتـى    شواهد این امر، مسؤولیت افراد در قبال خانواده در جنبه
او توجه شده و خداوند از  ةاست. در قرآن به سعادت اخروى فرد در کنار خانواد

خـود را از گرفتـارى و عـذاب     ةادخواهد نه تنها خـویش، بلکـه خـانو   ها مىانسان
 وقُودهـا  نَـارا    أهلـیکم  و   أنفُسکم قُواْ ءامنُواْ الَّذینَ یأیها( ؛اخروى محافظت کننـد 

ــاس ــارة و النَّ ِجو خودتــان ایــد، آورده ایمــان کــه کســانى )؛ اى6(تحــریم/ )الح  
  کنید. حفظ هاستسنگ و مردم آن، سوخت که آتشى از را تانکسان

بنابراین خانواده تنها مکانی براي کنـار هـم قـرار گـرفتن افـراد نیسـتند، بلکـه        
کانونی براي ساختن افراد و آماده شدن براي ظهور در اجتماع و به عهده گـرفتن  

  وظایف مهم و خطیر جامعه است.

  اهمیت خانواده
تـأمین سـالمت روانـی     اساسـی آن، خانواده یک واحد اجتماعی است که هـدف  

یجـاد  ف، اپدر و مادر و فرزندان. همچنـین هـد   ،زن و شوهر ؛راي سه دسته استب
  .هاي اجتماعی استآمادگی براي برخورد و رویارویی با پدیده

شناسان، آرامش و اطمینانی که براي همسـران و حتـی اعضـاي     به اعتقاد روان
دد و گـر  شود، در هیچ جایی حاصل نمی دیگر خانواده در محیط بهنجار ایجاد می

ترین بستر براي ارضـاي نیازهـاي روانـی، بـه      بخش ترین و رضایت محیط آن، امن
کـه از   ،باشد. محبت، غمخواري و پذیرش یکدیگر ویژه تأمین آرامش روانی می

ها و ضـروریات زنـدگی اجتمـاعی اسـت، بـه بهتـرین وجهـی در         ترین مؤلفه مهم
د ایـن مطلـب نیـز در آیـۀ     . مؤیـ )12ـ13، 1380، بورنستین( شود خانواده تأمین می
ب ربنَا یقُولُونَ الَّذینَ و( شریفه آمده است: نْ لَنَا هاجِنَاأ موز نَا وتیـین أ قُرَّةَ ذُرع ( 

 مانفرزندان و همسران از ما به پروردگارا،: گویند مى که اند کسانى )؛ و74(فرقان/
آهنگی بر اهمیت خانواده و پیش این آیهباشد. ] ما[ چشمان روشنىِ ۀمای که ده آن

ــ ۀآن در تشــکیل جامعــ چنــان کــه پیونــدهاي ســالم و  ،انســانی اشــاره دارد ۀنمون
  .کندآل پرهیزکاران معرفی میدرخشان خانوادگی را ایده
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انحطاط تبـاهی   همچنینو یک جامعه خانواده در حفظ و گسترش قدرت  لذا
خانواده در اصل دهـم قـانون    ها نقش اساسی دارد؛ چنان که به لحاظ اهمیت ملت

آن جـا کـه خـانواده واحـد بنیـادي      : «اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده اسـت 
هـاي مربوطـه بایـد در     ریـزي  قوانین و مقـررات و برنامـه   ۀاسالمی است هم ۀجامع

جهت آسان کردن تشکیل خـانواده پاسـداري از قداسـت آن و اسـتواري روابـط      
  ).15، 1375اشرفی، » (اسالمی باشدحقوق و اخالق  ۀخانوادگی بر پای

پدر و مادر از آغاز تولد کودکان به عنـوان   ،در درون واحد اجتماعی خانواده
نقش و معناي اهمیت خانواده در بهسازي وضـعیت   ،الگو براي آنان مطرح هستند

چگـونگی   ،باورهـا ، بشر نیز در همین واقعیت نهفته است. در نگاه پیشـوایان دیـن  
تـرین عوامـل تأثیرگـذار بـر     تمایالت و اهداف والدین از مهـم ، هاعادت ،زندگی

هـا و  کودکان هستند. بنـابراین نـوع رفتـار والـدین در هماهنـگ سـازي خواسـت       
تمایالت خودشان از یک سو و تمایالت خانوادگی و اجتماعی از سوي دیگـر و  

ع آنـان بـراي تـأمین رفـاه و سـالمتی روانـی خـانواده و نـو         ۀهمچنین تالش پیوست
تعـاون و همکـاري    ۀبرخوردشان با وظایف دینی و اجتماعی از عوامل ایجاد هست

  شوند. شمرده میاجتماعی در کودك 
مودت و دوستی بـین اعضـاي    ۀخانواده پیش از هر چیز بر پای و اهمیت ارزش

آنان را در کنـار یکـدیگر نگـاه     اعضایی که انجام حقوق متقابل؛ آن استوار است
هـا ادامـه   این جریان براساس دوستی و تفاهم و برکنار از منیـت داشته است و اگر 

 ۀمدرسـ ، خـانواده  ،از نگاه قـرآن . یابد به کمال انسانی مورد انتظار خواهد انجامید
 مـنْ  لَکـم  خَلَـقَ  أنْ ءایاتـه  مـنْ  و(. با توجه به آیۀ شریفۀ محبت و دوستی است

کُما أنفُساجوکُنُواْ أزلِّتَس اإِلَیه لَ وعنَکُم جیةً بدوم ۀً ومحفـىِ  إِنَّ ر  ـکذَال  ـاتالََی 
 همسـرانى  خودتـان ]  نـوع [ از این کـه  او هاى نشانه از )؛ و21(روم/»  یتَفَکَّرُون لِّقَومٍ
 در آرى،. نهاد رحمت و دوستى تانمیان و گیرید، آرام هابدان تا آفرید شما براى
  .است هایى نشانه قطعاً اندیشند مى که ردمىم براى]  نعمت[ این

ــا ــۀ طباطب ــه آورده  ;ییعالم ــن آی ــد: در تفســیر ای ــرین روشــن از یکــى«ان  ت



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

شم
م، 

 ةار
 اول

پی 
(پیا

100 ،(
 بهار

139
3

 

]۳۲[  

 اسـت،  خـانواده  کوچک ۀجامع رحمت، و مودت خودنمایى موارد و ها گاه جلوه
ــا دو ایــن و یکدیگرنــد، مــالزم مــودت و محبــت در شــوهر و زن چــون  و هــم ب

 عجـز  و ضعف آنها در چون کنند، مى رحم را ترکوچک فرزندان زن، مخصوصاً
 زندگى ضرورى حوائج تواند نمى صغیرشان طفل که بینند مى و کنند، مى مشاهده
 حفـظ  در این کـه  به کند مى وادارشان مودت و محبت آن لذا کند، تأمین را خود
 نسـل  نبود، رحمت این اگر و بکوشند، او تربیت و منزل لباس، تغذیه، حراست، و
، 16، ج1374ی، یطباطبا» ( یافت نمى دوام بشر نوع هرگز و شد، مى منقطع لىک به

250.(  
ت فراوانـی آمـده اسـت. بـه عنـوان مثـال پیـامبر        ااهمیت بنیان خانواده در روای

تر و عزیرتر از تشکیل خانواده در اسالم هیچ نهادى محبوب«اند: فرموده 9اکرم
نظـام  چنـین  هـم . )222، 100ق، ج1403مجلسـی،  ( »در نزد خداوند بنا نشده است

خانواده از چنان جایگاه و مقام شایسته در اسالم برخوردار اسـت کـه حتـى تـأثیر     
گذارد، تا جایى که دو رکعت نمـاز کسـانى کـه    روى ثواب عبادت و بندگى مى

اند برتر از عبادت فـرد مجـردى اسـت کـه شـب و روز نمـاز       تشکیل خانواده داده
دو رکعت نماز مـرد معیـل افضـل و    «ت: رموده اسف 7باقرکه امام  بخواند. چنان

بهتر از نماز مرد مجردى اسـت کـه شـب را بـه عبـادت بایسـتد و روز را بـا روزه        
این روایات و نیز روایـاتى قریـب بـه    ). 7، 14ق، ج1409(حر عاملی، » سپرى کند

این مضمون که در متـون اسـالمى، وارد شـده بـه خـوبى جایگـاه و ارزش واالى       
  .دنکنواده را تعیین مىخان

  تکالیف مرد 
خـواهیم  هاي بسیار وسـیع و سـنگین اسـت. نمـی    خانواده داراي مسؤولیت مرد در

گـوییم او در خـانواده   مدعی شویم که او نخستین رکن خانواده اسـت؛ ولـی مـی   
ــیس خــانواده ذکــر    رکنــی مهــم و داراي موقعیــت بســیار اساســی اســت. او را رئ

اند: رئیس یـک  فرموده 9کنیم که رسول گرامی اسالماند، ولی فراموش نکرده
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). او موجـودي خـردورز در   205ق، 1412قوم و گروه، خادم آن است (طبرسـی،  
عرصۀ حیات، برخوردار از توان بدنی برتر و قدرت هدایت و صیانت اعضاست و 

گـذاري جسـمی و ذهنـی در ادارة خـانواده و انجـام وظیفـه و       طبعاً باید از سرمایه
هـاي متعـددي اسـت    یت دریغ نورزد. در اندیشۀ رضوي براي او مسؤولیتمسؤول
  ترین آنها عبارت است از:که مهم

  )خوش رفتارى(حسن خلق . 1
اش خوب حکومت کنـد  که بتواند بر افراد تحت سرپرستى مرد خانواده براى این

رویـى  بـه گرمـى و گشـاده   آنـان  و روابط معنوى را بین آنها محکم سازد، باید بـا  
بـه   تحسـین و احتـرام   ةدب سخن گوید، همچنین با دیـد ؤبرخورد کند، پاك و م

شوهر الیق و شایسته کسی است که جز با زبان محبـت و تکـریم بـا    د. بنگر ایشان
 ،گفتار شفابخش، دلش، کالم زرین ۀگوید و همواره از خزانهمسرش سخن نمی

ر از نشــاط و گـر روان را برگزیــده، در فضــاي سرشــا گــر جــان و آرامــشدرمـان 
  .آرامش تقدیم همسرش نماید

: فرموده است کند که حضرتروایت نقل می 9از رسول خدا 7امام رضا
تر و نسبت بـه  تر است که در دنیا خوش اخالقدر قیامت آن کس به من نزدیک«

چنین در روایتی دیگـر از  ). هم67ق، 1406(حجازي، » خود نیکوتر باشد ةخانواد
تر و بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم«ه: ایشان نقل شده است ک

شـان مهربـان و   مندترین مردم کسانی هستند که با همسرانتر باشد و ارزشمهربان
  .)909، 11، ج1382(بحرانی اصفهانی، » اندبخشنده

ها چهره ۀشادى است که هم ۀاى شکوفان، یک سرچشمقلب شادمان و چهره
توانـد  سازد. هیچ نیرویى نمىاند، شکفته و خندان مىآمدهرا که پیرامون آن گرد 
فرماسـت،  دوسـتانى کـه در آنجـا لبخنـد و شـادى حکـم       ةبا کانون خانواده یا تود

رقابت کند. کسى که داراى این صفت نیکو است و به طور دائم از آن برخوردار 
گیـرى روى دوسـتان و خویشـان و نزدیکـان خواهـد      ثیر شگرف و چشمأاست، ت
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 آنها نعمتـى آسـمانى اسـت و فرزنـدانى کـه در ایـن       ۀداشت و وجودش براى هم
ثر، ؤیابنـد، در آینـده افـرادى فعـال ، مـ      هاى گرم و پرنشـاط پـرورش  گونه کانون

کسـانى   عکـس معمـوالً  ه رو و خوش اخالق خواهند بود و بگزار، گشادهخدمت
انـد کـه   یى بزرگ شدههااى افسره دارند، در خانوادهکه بدخلق و ناراحت و قیافه

در زندگى، اختالف و کشـمکش   بهره بوده، پدر و مادرشان غالباًاز این نعمت بى
  تــرینانــد. لبخنــد و تبســم داشــتن بــه معنــى راضــى بــودن اســت و بــزرگ داشــته
گـردد، همـین رضـایت و    هایى که موجب سعادت و خوشبختى انسـان مـى  نعمت

یر را روشـن و حـل بسـیارى از    شاد و خشنود داشتن، ضم ةخشنودى است و چهر
 .سازدمسائل را سهل و آسان مى

  گذارى زنتکریم و ارج. 2
احتـرام بگـذارد. ایـن     ،خصوص در حضور دیگرانه مرد بایستی به همسر خود، ب

احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. زن نیازمند دریافت محبت و احتـرام  
ضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد. از شوهر است، به ویژه هنگامی که در ح

شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخـار و سـربلندي کنـد و    این امر باعث می
این احساس، شوق او را به زندگی زناشویی، و آمـادگی وي را بـراي گذشـت و    

  د.کنمی هاي احتمالی بیشترها و سختیبردباري در برابر محرومیت
: خداوند تبارك تعالى روایت کرده است که 9رسول اکرم از 7امام رضا
تر است تا مردان و پسـران و هـر مـردى کـه زنـى را کـه       دختران رئوف بر زنان و

محرم اوست، خوشحال کند، خداوند روز قیامت خوشحال و مسـرورش خواهـد   
  ).6، 6، ج1429(کلینی،  گرداند

ند، اسیر نعمتاهل و عیال انسان ، ا: «فرمود 7گوید: امام رضا معمربن خالد
اش شایسته است هرگاه خداوند به کسـى نعمـت وافـر دهـد، بـر اسـیران خـانواده       

هـاى اجتمـاعى،   سهیم بودن او در فعالیتد و وسعت دهد و بر آسایش آنان بیفزای
  ).11، 4(همان، ج »بخشش وحق مالکیت، خرید و فروش ، حق مدنى
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» نز«که سخن از گاه  آن 7حضرت امام رضا هايفرمایشبر این اساس در 
شود، حضرت او را در سطح یکـى از  رود و بیان نقش و موقعیت او مطرح مىمی

گذارى و تکریم مقـام وى  ارکان مهم زندگى برشمرده و دیگران را به مهر و ارج
  .دعوت نموده است

  مین رفاه و آسایش خانوادهأت. 3
نواده، از زنـدگى خـود و خـا    ةهرگونه کار ثمـربخش در هـر مقیـاس، بـراى ادار    

مسلمان اسـت و بـدون آن   مرد هاى زندگى یک ترین برنامهترین و سازندهاساسى
ــه    ــرگ گون ــه صــورت م ــدگى مفهــوم خــود را از دســت خواهــد داد، و ب   اىزن

سزاوار اسـت  حضرت به این موضوع کامالً اشراف داشتند و فرمودند:  آید.درمى
و آنان را از رفاه و آسایش خود توسعه دهد  ةمرد غنى و متمکن به زندگى خانواد

و محرومیت خودشان، تمناى  گیرى اوکافى برخوردار کند تا آنان به علت سخت
 .)132، 5ق، ج1409؛ حـر عـاملی،   141، 2، ج1377(نراقـی،   مرگ وى را ننمایـد 

ریزى و توجه و تدبیر مرد نسبت به تقـدیر معیشـت   به موضوع برنامه 7امام رضا
در ى فـرد باایمـان سـزاوار اسـت     ت: بـرا رمـوده اسـ  در زندگى توصـیه نمـوده و ف  

صورت نبودن امکان و توانایى در زمستان از خوراك افراد خـانواده بکاهـد و بـه    
  ).260، 6ق، ج1406(مجلسی،  وسایل گرمایى آنان بیفزاید

اى از مین رفـاه خـانواده شـعبه   أکار و کوشش براى تـ  7از دیدگاه امام رضا
و گـاهى برتـر از    گر به عنوان مجاهد راه خداششود و فرد تالجهاد محسوب مى

کسـى کـه بـراى رفـع نیازمنـدى      فرمایند: می 7. حضرتشناخته شده است آن
تـر از  رود، داراى پاداشـى بـزرگ  خانواده با کار و تالش به دنبال کسب مـال مـى  

  ).43، 12ق، ج1409ت (حر عاملی، مجاهد در راه خداس
؛ افرادى برتر است، چندان مشـکل نیسـت  فهم این نکته که چرا موقعیت چنین 

اند، اما کارگران الیق، عامـل  مجاهدان گاهى حافظ وضع موجود جامعهالً زیرا او
 ۀهیچ نظام سیاسى بدون پشتوان اًآینده هستند، ثانی ۀبهبودى موقعیت کنونى و توسع
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مانـد، یعنـى تـالش سـربازان بـدون      قتصادى نیرومند و شکوفا باقى و برقرار نمـى ا
  .اثر استش کارگران بىتال

هاى زندگى و ارضاى خواهش ةخانواده الزم است که در ادار مردبر بنابراین 
اش، توسـعه دهـد و تمنیـات آنهـا را در حـد توانـایى خـود        افراد تحت سرپرستى

هاى برآورده سازد و با این عمل به شخصیت آنان تحکیم بخشد و از بروز آسیب
شود، مصونشان دارد، توجه به ایـن موضـوع،   مى حقارت ةبه عقد روانى که منجر

  د.آورسازگارى و حسن تفاهم را در خانواده و اجتماع به وجود مى ۀزمین

  ی)اقتصاد و صرفه جویى (و پرهیز از اسراف و ولخرج ةاتخاذ شیو. 4
تـرین  در امـور معیشـت، یکـى از سـالم     همعتـدل و گـزینش راه میانـ    ةانتخاب شیو

در پرتو این عامل ، آدمـى از تحـرك    .در امور زندگى استهاى اقتصادى برنامه
خانواده برخوردار گشته و از حرص و  ةصحیح اقتصادى و تالش معاش براى ادار

مطلوب بـه سـالمت روانـى     ةیابد. به کاربردن این شیوآور آن نجات مىآثار رنج
زیـرا فرزنـدانى کـه در ایـام کـودکى هـر چـه         ؛کنـد شـایانى مـى  کمک خانواده 

در  کم با این روحیه خـو گرفتـه و  کم،شده استبرایشان تهیه مى اند، فوراًواستهخ
آنهـا   ۀدیگران بدون قیـد و شـرط در برابـر خواسـت     بزرگسالى همواره توقع دارند

  .تسلیم باشند
ات، معتدل و خود و خانواده ةنسبت به مصرف مال دربار: فرمود 7امام رضا

چگونه خرج کنند اى  پرسنداز تو مى: فرمایدمىرو باش، زیرا خداوند تعالى میانه
یعنـى  و: عفـ ) 152، 76ق، ج1403عفو (مجلسی،  :در پاسخ آنها بگو رسول خدا؟

 یسرِفُواْ لَم أنفَقُواْ إِذَا الَّذینَ و(: فرمایـد . همان گونه که خداوند متعال میروىمیانه
و قْترُُواْ لَمی ینْ کَانَ وب   کا ذَالاقَوکنند، انفاق چون که اند کسانى ؛ و)67(فرقان/ )م 
 را وسـط  حـد ]  روش[ دو ایـن  میـان  و گیرنـد،  مـى  تنگ نه و کنند مى ولخرجى نه

 گزینند. برمى
ام طلـب  هـاى خـانواده  در (مورد) هزینه 7راوى گوید: از حضرت امام رضا
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یط). حد وسط بین دو چیزى کـه ناپسـند اسـت (افـراط و تفـر     : اذن نمودم، فرمود
شناسم. فرمود: خـدا  گفتم: فدایت شوم به خدا سوگند که دو چیز مبغوض را نمى

ــد  ــو را رحمــت کن ــى ،ت ــى مگــر نم ــى کــه خــدا دشــمن م ــادهدان   روى ودارد زی
  ).366، 2(همان ، ج گیرى راسخت

براي بـاال بـردن سـطح زنـدگی و نجـات      از وظایف مرد  7بنابراین حضرت
انـد کـه در    توصـیه فرمـوده  بخشی را  هاي نجات زهخانواده، از فقر در خانواده آمو

یعنـی نـه اسـراف و نـه      ،کردن اعتدال در هزینه ۀرهنمودهاي زیر در زمین این میان
  ت.ز اهمیت فراوان اسئگیري؛ و نیز توجه به قناعت حا تنگ

  عفو و گذشت ةاتخاذ شیو. 5
پاهیان اخالقـى و از جملـه سـ    ةو بخشودگى ضد انتقام و از صفات پسـندید  »عفو«

عقل به شمار آمده است. این صفت اخالقـى از جهـت رشـد معنـوى، سـالمت و      
منـد نمـودن انسـان از    عـزت اجتمـاعى و بهـره    ،آرامش روانى، امنیت خـانوادگى 
از لوازم عفو و گذشت، آن است که آدمى با  .مواهب حیات بسیار ضرورت دارد

و را محـروم سـاخته،   آن کس که از او بریده، پیوند برقـرار کنـد، بـه کسـى کـه ا     
 7امـام رضـا   بخشندگى پیشه نماید، از کسى که بـه او ظلـم کـرده، در گـذرد.    

را ببخش، بخششى زیبا که حتـى   نظر کن و آنهااز گناهان آنها صرف«: اندفرموده
  ).27، 3ق، ج1415(عروسی حویزي، » م با سرزنش نباشدأتو

را بـه عهـده    ریت آنکه مرد رئیس خـانواده اسـت و بایـد مـدی     با توجه به این
این واحد کوچک، آن است  ةهاى الزم و اساسى براى ادارگیرد، یکى از سرمایه

) عفـو  ةکه وى از نفوذ و محبوبیت خاصى برخوردار باشد و این بدون (اتخاذ شیو
همسرش قرار گیرد  ۀهرگاه مرد در برابر رفتار جاهالن شود.و گذشت حاصل نمى

المقـدور  و حتـى کنـد  اهده نماید، باید عاقالنه اندیشه و یا اعمال ناروایى از او مش
ا بتوانـد بـا همکـارى او مشـکالت     د، تـ سعى نماید که حلمش فراگیر جهلش باش

زندگى را حل کند و عمرى را در کنارش به زندگى گرم و صمیمانه ادامه دهـد.  
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د، میان فرزندان نیز خواهـد بـو   اگر میان زن و شوهر محبت و یکرنگى باشد، غالباً
انـد و بقیـه فـرع    شوند، دو رکـن خـانواده  پدر و مادر مى زیرا زن و شوهر که بعداً

  آنهایند.

  گویی به نیاز غریزي همسرپاسخ و آراستگى ظاهر. 6
 پاسدار حریم عفـت زن بـودن از طریـق آراسـتگى ظـاهر و پرهیـز از ژولیـدگى،       

ادا کـردن   هاى مشروع همسر،گویى مناسب به خواستهاستعمال بوى خوش، پاسخ
در رابطـه بـا    7حق مشروع نیاز غریزى همسر. یکـى از رهنمودهـاى امـام رضـا    

ــروز   ــوگیرى از ب ــى بیشــتر و جل   برخــوردارى خــانواده از امنیــت و آرامــش روان
گونه که از همسر خود انتظار دارد، بـا   هاى روانى، این است که مرد همانآسیب
هـاى رغبـت و   هو...) انگیـز  ها و وسایل گوناگونى (همچون زینت و آرایششیوه

  زن نیـز طالـب چنـین انتظـارى اسـت و مـرد بایـد        د،لذتش به سوى او جذب شـو 
هاى روانى و توافق غریزى او را در نظر گیرد و عنایـت کـافى بـه آراسـتگى     جنبه

. تخلـف از  داشـته باشـد  خود و تالش در جذب زن و پاسخ به نیازهاى مشروع او 
رود، گـاهى  ر حق زن جفا و ظلمى بـه شـمار مـى   که د این موضوع، عالوه بر این

  سبب بروز انحرافاتى در زنان خواهد شد.
زینت کردن مرد و خود را نظیف و آماده سـاختن   :فرموده است 7امام رضا

  ).183، 7ق، ج1409(حرعاملی،  کندبه پاکى و عفت زن کمک زیادى مى
م: آیـا  را بسـیار آراسـته دیـدم، پرسـید     7حسن بن جهـم گویـد: امـام رضـا    

 ! بـا حنـا و کـتم (نـوعى گیـاه     اید؟ حضـرت فرمـود: آرى  خضاب (آرایش) کرده
دانى این کار سـود فراوانـى دارد،   . آیا نمىاممخصوص) خضاب (آرایش) نموده

وست دارد در تو همان زینت را ببیند که تو دوسـت دارى در او ببینـى.   د زیرا زن
دوزد). چه بسـا  ران چشم نیاز نمىکند و به دیگ(زن به شوهر آراسته خود نگاه مى

مستقیم عفت خارج شدند و فاسد گشتند (و این نبود مگر) به  ةجاداز هایى که زن
  (همان). خودش شان به نظافت و آرایتوجهى شوهرانعلت کم
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براى مرد سزاوار نیست که روز بـوى  «اند: در این باره نیز فرموده 7حضرت
نتوانسـت یـک روز در میـان و اگـر بـاز      خوش استعمال نکند. پـس اگـر هـر روز    

، 2تـا، ج (قمـی، بـی   »نتوانست، در هر روز جمعه عطـر بزنـد و آن را تـرك نکنـد    
» آمادگى و آرایش مرد براى زن از عوامـل افـزایش پاکـدامنى زن اسـت    « .)508

  ).183، 14ق، ج1409(حرعاملی، 
کـرر  تجـارب م  گویـد: مـى  »دکتر اتوکارك«یکى از دانشمندان بهداشت بنام 

گـردد و  زن به وى مى ۀنشان داده که خودآرایى و پاکیزگى مرد هم موجب عالق
زنان بدین جهـت   .دوزدچون به دیگران چشم نمى ،کندهم عفت او را زیادتر مى

 دارند. همانآرایند و پاکیزه نگاه نمىشان خود را نمىشوند که شوهرانآلوده مى
ف باشد، زن هـم همـین احسـاس را    طور که تو دوست ندارى زنت ژولیده و کثی

  تـر هـاى معطـر مشـام زنـان را حسـاس     عطرهاى خوشـبو و روغـن   تو دارد. ةدربار
، 1370(کـاظمی خلخـالی،    سـازد منـد مـى  شان عالقـه کند و آنها را به شوهرانمى

276.(  

  تکالیف زن 
ــش و      ــانوادگی، نق ــدگی خ ــداف زن ــق اه ــه و تحق ــانون خان ــز در ادارة ک زن نی

 ،تـر نیسـت  همی دارد که نه تنها از نقش و مسـؤولیت مـردان کـم   م هايمسؤولیت
هـاي  تر و سرنوشت سازتر باشد. بسیاري از نابسـامانی بلکه در جهاتی شاید سنگین

رسـد، ناشـی از   زندگی خانوادگی که شعاع و نفود ترکش آن به جامعـه نیـز مـی   
ت. ناآگاهی زنان نسبت به مسؤولیت خـود و گـاهی مسـامحه در پـذیرش آن اسـ     

و با شرایط جسمی، زیستی و لطافت روحی او  هاي او ظریفوظایف و مسؤولیت
  هاي رضوي عبارت است از:متناسب است. وظایف زن با تکیه بر آموزه

  تمکین، پشتیبانى و دلجویى از شوهر. 1
ثیر و قدرت عشق و محبت در روابـط بـین زن و شـوهر، از هـر عامـل دیگـرى       أت
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بدون عشق سـرانجام بـه سـردى و خسـتگى گراییـده،      زیرا زندگى  ؛ثرتر استؤم
آورد. زنـى کـه   هـاى اخالقـى فـراهم مـى    روينامساعدى را براى رشد کـج  ۀزمین

وظایف خود را با شوق و عشق انجام دهد، کارهایش هر چند که سخت و دشوار 
ربـان  کنـد. شـوهرانى کـه زنـانى مه    بازى و تفریح پیـدا مـى   ۀباشد، در نظر او جنب

شود. بدون شک این زنان شان مىموفقیت بیشترى نصیب کار و اجتماع دارند، در
  .نیز پاداش کار خود را دریافت خواهند نمود

ها براى اند. بعضى زنبدان زنان چند دسته«ند: دفرمو در این باره 7امام رضا
شان اظهار عشق و محبت زنانى که به شوهران ؛شان بهترین غنیمت هستندشوهران

). در جایی دیگر حضـرت در ایـن   297، 1، ج1378، عطاردي قوچانی» (کنندمى
بر هر زنى الزم است در مورد عشق و محبت نسبت به شـوهر  «اند: باره نیز فرموده

دل مرد وحشى و رمنده است، هر کس آن را رام کند (آن)  تفاوت نباشد، زیرابى
 ).152، 76ق، ج1403(مجلسی،  »دل مجذوب او گردد

د: گویـ  آثار این غریزه و نیز اختصاص آن به زنان مـی  ةدربار ;هید مطهريش
هـاي   نمـا و آرایـش   هـاي بـدن   در هیچ جاي دنیـا سـابقه نـدارد کـه مـردان لبـاس      «

کننده به کـار برنـد. ایـن زن اسـت کـه بـه حکـم طبیعـت خـاص خـود،            تحریک
خود اسـیر کنـد، انحـراف     ۀخواهد دلبري کند و مرد را دلباخته و در دام عالق می
هاي مخصوص زنان است و دستور پوشـش هـم بـراي     برج و برهنگی از انحرافت

  ).436، 19ج ، 1379(مطهري،  »آنان مقرر گردیده است
تحـت امکانـات   «د نـ بـه زنـان هشـدار داد، خـود را ملـزم کن     باید بر این اساس 

د و در مقابل تمایالت نمین کنأمرد را از هر جهت ت ،خانوادگى ةدر حوز» شرعى
د تـا در حصـار عفـت خـانوادگى، محـیط اجتمـاعى از نظـر        نتسلیم شـو  طبیعى او

اخالق و عفت عمومى محفوظ بماند و مرد به چشـم چرانـى و هوسـبازى آلـوده     
. دنـ آمیز، عشق و محبت خود را به شوهر اظهار دارهمیشه با کلماتى محبتد. نشو

را تحمل کرده،  هاد، کمبودها و نارسایىندر برابر نامالیمات خونسرد و بردبار باش
د، نبا گذشت و بلندهمت باشـ د. با خونسردى و مالطفت درصدد جبران آن برآین
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د. هرگز در برابر وظیفه ناشناسى یـا رفتـار نامناسـب    نفکر انتقام را از خود دور کن
  د.نشوهر، رفتار مقابله به مثلى نداشته باش

  انتظار از شوهر در حد توان او. 2
سزاوار اسـت مخـارج و مصـارف و احتیاجـات خـود و      بر هر زن عاقل و شایسته، 

فرزندانش را براساس سنجش میزان درآمـد شـوهر تنظـیم کنـد، و در ایـن مـورد       
سـیس یـک سـاختمان، نخسـت بـا فکـر و       أطور که در ت بلندپروازى ننماید. همان

شود و از آن پس به پیاده کـردن آن  کشى پرداخته مىریزى و نقشهبرنامه به طرح
تـر  اندازه که معمـار مـاهرتر باشـد، آن سـاختمان کامـل      کنند و هرمى طرح اقدام

اقتصـاد زنـدگى براسـاس     ۀتنظیم برنام. خواهد بود، امور اقتصادى نیز چنین است
قدر مهم است که نیمـى از کسـب و    گیرى درآمد و مخارج، آنمحاسبه و اندازه

ادى خـانواده  توجهى به این امر، حیات اقتصـ بى. شودتحصیل ثروت محسوب مى
  د.را مختل کرده، آن را دستخوش نابسامانى قرار خواهد دا

کسـى کـه بـه روزى انـدك از خداونـد      «نـد:  دفرمو در این باره 7امام رضا
). 346، 1364(قمـی،  » دخشنود باشد، خداوند از او به عمل کم خشنود خواهد ش

ز خطـا و  آدمـى را ا  ،ناعـت نفـس  ق: در روایتی دیگر از ایشان نقل شده است کـه 
جمع ثروت نپـردازد و خـود را    بهشود که انسان دارد و موجب مىلغزش نگاه مى

منـدى، و  دارى و ارجنزد اهل دنیا خاضع و حقیر نکنـد، (قناعـت باعـث خویشـتن    
ــر دنیاپرســتان اســ   ت آســوده شــدن از زحمــت فــزون خــواهى، و بنــدگى در براب

  ).272، 1، ج1378، عطاردي قوچانی(
پندارند که راه حـل تمـام مشـکالت خـانوادگى     گروهى مىکه با توجه به این

ها که به سطح بـاالى  بینیم در برخى خانوادهولى مى ،باالترین سطح معیشت است
انـد، بلکـه در   اند، نه تنها مشکالت خانوادگى خـود را حـل نکـرده   معیشت رسیده

ت رفاه و اند. فراهم بودن امکاناکالف سردرگم بسیارى از مشکالت دیگر غلتیده
نخستین مرحله در راه رسیدن به سطح درست زندگى اسـت.   ،آسایش در زندگى
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آسایش و رفاه وقتى سودمند است که موجبات آسایش وجدان و سعادت قلبى و 
بخـش  مین شود و آدمى تنها در پرتـو عمـل بـه قـوانین حیـات     أمعرفت عقلى نیز ت

ر کـس صـبح و شـام    هـ : «فرمـود  7مام رضـا . ااسالم به این هدف خواهد رسید
 ۀکند، در حالى که تندرست و داراى امنیت و آرامش خاطر باشد و قـوت روزانـ  

، 2، ج1377(نراقـی،  » دنیا براى او فـراهم اسـت   ۀخود را داشته باشد، گویا که هم
48.(  

اگر زن قصد سازش با شوهر داشته باشد، همواره در مقام دلجـویى از  بنابراین 
وقت کـارى نخواهـد کـرد کـه دل      برآمده و هیچ شوهر و به دست آوردن دل او

ش از او ملول و آزرده گردد، بلکه مراقب است که توقعـات خـود را در   اشریک
حد توان او محدود سازد و هرگز شوهر خود را بـه انجـام کارهـایى کـه در حـد      

 د.کنتوان او نیست، مجبور نمى

  شوهر ةاحترام به خانواد. 3
مواردى پـیش آیـد کـه زن نتوانـد خـود را بـا        در زندگى خانوادگى ممکن است

سـلیقه و رفتـار بـا خـود      ،زیرا آنها را در نـوع اندیشـه   ،شوهرش وفق دهد ةخانواد
کند که زن بـا یـک مهـارت و    در این گونه موارد عقل حکم مى .بیندمتفاوت مى

کـه   نـه آن  ،پختگى خاص، شـرایط را بـه طـور مطبـوع بـراى خـود فـراهم سـازد        
اولـین قـدم در    .ها فرو رود و عاجزانه غرق شـود ه درون بدبختىچون غریقى بهم

خـود را آنچـه کـه     فـرد  راه غلبه بر شرایط و مقتضیات (غیر دلخواه) آن است که
گیـرى از تعـالیم مـذهبى، مواهـب طبیعـى و اسـتعدادهاى       و بـا بهـره   دهست، بدان

هـاى  راهشده است، در  ويگیر رغم شرایط نامساعدى که گریبانمختلف را على
حالت سرکشى و طغیان در مقابل شـرایط موجـود، کـارى     .دسودمند به کار انداز

گفتن  .شودى شخصیت محسوب مىیبر نارسا یآور و عبث است و خود دلیلزیان
  هر کلمه یا عبارت منفى شخص را یـک قـدم بـه شکسـت و اضـمحالل نزدیـک      

را در افراد رز تلقى بردن کلمات و جمالت منفى ماهیت و ط زیرا به کار ،کندمى
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دهد. بدین معنى که لیاقت و قدرت خـود را نـاچیز   مقابل حقایق زندگى نشان مى
آمیـزى بـزرگ   شکالت را در مقابل خود به صورت اغراقض مشمرده، یا در عو

  .اندکرده
 ةخطـاى زشـت زن در ایـن اسـت کـه خـانواد      : «فرمـوده اسـت   7امام رضـا 

، 3ق، ج1415(عروسـی حـویزي،   » گویـد شوهرش را آزار دهد و به آنها دشـنام  
582.(  

دبانـه  ؤنسبت به خـانواده و فامیـل او رفتـار محترمانـه و م    باید  زنبر این اساس 
شـود. حـال اگـر    . همین احساس سبب افزایش محبت مـرد بـه زن مـى   شته باشددا

واهـد بـود و همـین مقـدار     س خآن هم به عکـ  ۀنتیج قضیه به عکس باشد، مسلماً
کدورت و عـدم عالقـه،    ةو زن از یکدیگر شده، غبارهاى تیرسبب دلسردى مرد 

  .تر خواهد نمودآسمان زناشویى آن دو را تاریک

  وفادارى در زندگى. 4
هـاى اخالقـى زن، در اصـول وفـادارى او     آراسـتگى  ۀهم 7در کالم امام هشتم

در بیـانى جـامع    7شـود. آن حضـرت  نسبت به شوهر و فرزندانش متمرکـز مـى  
  :ستچنین فرموده ا

گـردد، ایـن اسـت کـه همسـر      خـدا مـى   ةترین موهبتى که نصیب بنـد بزرگ«
اى داشته باشد که هرگاه مرد او را ببینـد، شـاد شـود و (آن زن) در غیـاب     شایسته

شوهر حافظ عفت خویش و اموال وى باشد. خود را از خیانت در پیمان زناشویى 
  ).22، 14جق، 1409(حر عاملی،  »و خیانت در اموال شوهرش حفظ کند

ــفرمو 7کــه حضــرت علــى نــدروایــت کرد 7امــام رضــاچنــین هــم  :ددن
هرگاه شوهرش د. بهترین زنان شما، آن زنى است که خوش اخالق و بردبار باش«

ضب به شوهرش نگاه نکند تا هنگـامى کـه از وى   غبر وى خشمگین شود، با نظر 
کنـد.   خشنود گردد، و هرگاه شوهرش از وى غایب شد، حقوق شوهرى را حفظ

چنین زن از کارگزاران الهـى اسـت و عـامالن خداونـد از رحمـت او ناامیـد        این



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

شم
م، 

 ةار
 اول

پی 
(پیا

100 ،(
 بهار

139
3

 

]۴۴[  

  ).324، 5ق، ج1429؛ کلینی، 255، 2، ج1378، عطاردي قوچانی» (نیستند
ها و تکـالیف بـزرگ زن را در   ولیتؤمس 7در دو حدیث مذکور، امام رضا

توان که مى رعایت اصول وفادارى او نسبت به زندگى مشترك بیان فرموده است
  د:مورد خالصه کر دهاهم آنها را در 

  ؛تربیت فرزند. 1
  ؛دوستى و محبت. 2
  ؛رازپوشى. 3
  ؛عفت و ادب. 4
  ؛پوشاندن اندامى (که براى شوهر سزاوار است) در نزد نامحرمان. 5
  ؛مکتوم نساختن و مخفى نکردن آنچه براى شوهر بااهمیت است. 6
  ؛آرایش و خودنمایى در برابر شوهر. 7
  ؛هاى مشروع شوهر و پاسخ به آنهاتسلیم شدن در برابر خواسته. 8
  ؛نگهدارى اموال شوهر و حفظ آبروى او. 9

  .سعى و جدیت در حفظ طراوت، زیبایى و جذابیت خود. 10

 وظایف والدین نسبت به فرزندان
زیرا وجود فرزنـد بـه فضـاى     شود،بهتر تأمین مى ،سعادت خانواده با داشتن فرزند

بخشد و پـدر و مـادر را بـه کوشـش و تـالش پیگیـر و        اده گرمى و نشاط مىخانو
فرزند از حالت طبیعى خارج شـده و  بى ةکند. هر خانوادخستگى ناپذیر وادار مى
فرماید: در این باره می 7گونه که امام رضارسد. همانناکام و پژمرده به نظر می

میرانـد تـا   وى آورد، او را نمىاى رهرگاه خداوند بخواهد خیر و سعادت به بنده«
این که داراى فرزند گردد و در زمان حیات خویش نسل و اوالد خود را مشاهده 

هـر کـس   «چنین از ایشان روایت شـده اسـت:   ). هم219ق، 1412(طبرسی، » کند
بمیرد و از خود فرزندى به یادگار نگذارد، مثل این است کـه هرگـز میـان مـردم     

  ).481، 3ق، ج1413(ابن بابویه، » نداشته است کرده و حیاتىزندگى نمى
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فرزند پژمـرده اسـت، کـه پـس از آوردن فرزنـد،      بنابراین زندگی زناشویى بى
برد و مانند آبى اسـت کـه   گردد، فرزند مقام خود را در کل، باالتر مىشکفته مى

بـا آمـدن فرزنـد تکـالیف و      .ریزد تا آن را تازه و شکفته گرداننـد پاى گیاهى مى
د. در سیرة رضـوي ایـن وظـایف طـی     شوایفی نیز براي پدر و مادر ایجاب میوظ

  بهـا بارهـا مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن قسـمت بـه          ی گـران یهاآموزه
  شود:آنان اشاره می ینترمهم

  . گفتن اذان و اقامه در گوش کودك1
اذان و  فرموده است: هرگاه فرزندى به دنیا آمد، در گوش راست او 7امام رضا

 ).116، 101ق، ج1403در گوش چپ او، باید اقامه گفته شود (مجلسی، 
  هـاى شـیطانى ذکـر   این عمـل را پنـاهى در برابـر القائـات و لغـزش      9پیامبر

 ).147، 1، ج1385اند (ابن حیون، کرده

  . اجراي سنتهاي اسالمی2
فرمـود: فرزنـدان    9از پدرانش روایت کرده که حضـرت رسـول   7امام رضا

و زودتـر  شـوند  مـی تـر  را روز هفتم تولد ختنه کنید، زیرا به این وسیله پاكخود 
، 2، ج1378؛ ابـن بابویـه،   278، 2، ج1378، عطـاردي قوچـانی  روید (گوشت مى

28.( 
در نامۀ خود به مأمون نوشت: گوسفند عقیقه از مولـود   7چنین امام رضاهم

اسـت، و تراشـیدن   گـذارى فرزنـد واجـب    پسر و دختر واجب است. همچنین نـام 
ســرش در روز هفــتم والدت و بــه وزن مــوى او صــدقه داده شــود، طــال یــا نقــره 

  (همان).
انـد: دسـت و روى   نقـل کـرده   9در روایتی دیگـر حضـرت از رسـول خـدا    

کودکان خود را از آلودگى ناشى از چربى بشویید و پـاکیزه کنیـد، زیـرا شـیطان     
انـدازد و  ك را بـه وحشـت مـى   کند و در خواب، کودبوى چربى را استشمام مى
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  ).69، 2بینند (همان، جفرشتگان موکل او آزار مى

 . اولویت دادن به شیر مادر3
معموالً کودك تا زمانى که استعداد هضم غـذاهاى متنـوع و جویـدن آنهـا را بـه      

 ،بردطور کامل پیدا نکرده است، به شیر احتیاج دارد. او فقط از شیر مادر لذت مى
  تواند سالمت و تعادل کودك را تضمین کند.است که مى زیرا شیر مادر

فرمـود:   9از پدرانش روایت کـرده کـه حضـرت رسـول     7حضرت رضا
، 2، ج1378، عطاردي قوچـانی » (براى کودك چیزى بهتر از شیر مادرش نیست«

278.(  
)؛ و 233/(بقـره  )کاَملَین دهنَّ حولَینَو الْوالدات یرْضعنَ أوال(طبق آیۀ شـریفۀ  

مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهنـد. حـداکثر مـدتى کـه بـراى      
توان در نظر گرفت، دو سال و حداقل آن بیست و یـک مـاه   شیردادن کودك مى

شـود (قزوینــی،  تــر از آن در حـق طفــل، ظلـم و ســتم محسـوب مــی   اسـت و کـم  
  ).148، 2ق، ج1429

اي نـدش را شـیر دهـد بایـد بـراي او دایـه      اگر مادر به هر دلیلـی نتوانسـت فرز  
برگزید. با توجه به این که شیر دادن به کـودك زیربنـا و اسـاس شخصـیت او را     

گـذارد، از  نماید. پس الزم است آن کس که پستان به دهان طفل مىریزى مىپى
هاى جسمى و روحى به دور باشد تا کودك را دچار شـرایط  عوارض و آشفتگى
نسازد. چون چنین کسى در واقع شیرة جانش را به کام طفـل   و حاالت غیرطبیعى

  ریزد.مى
ــا  ــام رض ــرم  7ام ــول اک ــد:   9از رس ــان فرمودن ــه ایش ــد ک ــت کردن  روای

شـان اشـک   اختیـار از چشـم  زنان احمق و زنانى که رنجور و معیوب هستند و بـى 
ا چکد را براى شیردادن فرزندانتان انتخاب نکنید؛ زیرا شیر تـأثیر سـوء خـود ر   مى
  ).278، 2ج، 1378، عطاردي قوچانی؛ 88، 15ق، ج1409گذارد (حرعاملی، مى
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  . انتخاب نام نیک براى فرزندان4
 .ستا یکى از حقوق مسلم کودك بر والدین، انتخاب نام نیک و شایسته براى او

اى بـه نـام   اهمیت این موضوع به قدرى است که در متون اسالمى فصل جداگانـه 
  ا وجود دارد.هها و کنیهسماباب 

اند قبل از به دنیا آمدن فرزند، نام زیبایى را براى او انتخاب پدر و مادر موظف
  اش نشود.کنند که در طول زندگى وى، سبب احساس عقده و شرمندگی

انـد و بارهـا   به انتخاب نام نیکو براي فرزندان توجه شایانی داشته 7امام رضا
اي اند: در هر خانـه اند و فرمودهتشویق کرده بر فرزنداننهادن بر نام نیکو مردم را 

یـا  » طالـب «یـا  » جعفـر «یـا  » حسین«یا » حسن«یا » علی«یا » محمد«که کسی به نام 
وجود داشته باشد، فقر و تنگدستی (در آن خانه) » فاطمه«و از زنان به نام » عبداهللا«

  ). 396، 21ق، ج1409راه نخواهد یافت (حرعاملی، 
هـاى سـگ،   ل شد: چرا اعراب ، فرزندان خـود را بـه نـام   سؤا 7از امام رضا

هـا  حضـرت در پاسـخ فرمـود: عـرب     کردند؟گذارى مىپلنگ و نظایر آن نامیوز
گذاردند تا هنگام ها را روى فرزندان خود مىمردان جنگ و نبرد بودند، این اسم

شان، در دل دشمن ترس و وحشـت ایجـاد کننـد و ایـن گونـه      صدا زدن فرزندان
  ).115، 5ها براى آنان هیبت و شجاعت محسوب شود (همان، جاسم

همـان   ؛با توجه به این که نام و لقب از مظـاهر تجلـى شخصـیت آدمـى اسـت     
خواهد ساختمان طبیعى بدنش موزون و زیبا باشد، همچنـین  گونه که هر کس مى

نام ش از جلوة زیبایى برخوردار باشد، اهاى زندگیمیل دارد تمام مظاهر و پدیده
هرگاه نام و فامیل فرد نامناسب و زشت است. و نام خانوادگى یکى از مظاهر مهم 

کنـد.کودکى کـه دچـار احسـاس     باشد، همواره بین دیگران احساس حقارت مى
اى پـیش خواهـد   حقارت است، وقتى کـه بـزرگ شـود، یـک رفتـار انزواطلبانـه      

هـد داشـت؛   نوعانش حـس دورى و غربتـى خوا  نسبت به همدست کم گرفت، یا 
زیرا وقایع و تجارب دوران کودکى به او فهمانده است کـه نزدیکـى و جوشـش    

  با دیگران تمسخر و انتقاد را متوجه او ساخته است.
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  هاى خاص خودها و شایستگى. تشویق فرزندان براساس لیاقت5
هایشان) بر بعضى دیگر، در برخى برترى دادن بعضى از فرزندان (به حسب لیاقت

ات کینه تـوزى و دشـمنى دیگـران را فـراهم     ولى هرگاه موجب ایز است،موارد ج
تبـاهى و از هـم    ۀکند، باید ترك شود. قائل شدن تسـاوى در مـوارد تبعـیض مایـ    

گسستن نظام زندگى است. فرزندى که مـوازین علـم و ادب و یـا مزایـاى دیگـر      
ین که روح کند، یکسان نگریستن به چنین فردى عالوه بر ااخالقى را رعایت نمى

کشد، خود ستمى است بر این فرد کـه بـه طـور    فضیلت خواهى را در دیگران مى
سونگرى به فرزنـدان در مـواردى   خودرو، رشد کند و باال رود. عدم رعایت یک

به حسب حال ایشان، مهرى است که از جانب مربى باید اعمال شود، گرچه ظاهر 
  کار تبعیض است ولى در باطن مهر است و محبت.

پرسیدم مردى برخى از فرزنـدانش را بـر برخـى     7راوى گوید: از امام رضا
(این چـه حکمـى    یکى را بیشتر از دیگرى دوست دارددهد و یا دیگر ترجیح مى

» محمد«به  .کردنیز این طور رفتار مى 7حضرت فرمود: آرى امام صادق .دارد)
عالقـه  » احمـد «نیـز بـه    7داد و حضرت موسى بن جعفربیشترى نشان مى ۀعالق

داد. هنگــامى کــه از جــاى خــود داشــت و او را بــر دیگــر فرزنــدش برتــرى مــى 
برخاستم، عرض کردم، فدایتان شوم. مردى کـه دختـر خـود را از پسـرش بیشـتر      
دوست دارد، همان حکم را دارد، حضرت فرمود: پسر و دختر در این حکم با هم 

  ).277، 2، ج1378، عطاردي قوچانیمساویند (
در  7روایت شده است: روزى حضـرت موسـى بـن جعفـر     7م رضااز اما

نى گفت که باعث شگفتى و سـرور پـدر شـد.    سخ 7محضر پدرش امام صادق
  فرزنــد خــود، او را مــورد خطــاب قــرار داد و فرمــود:  حضــرت در مقــام تشــویق

اى فرزندم! سپاس خداى را که تـو را جانشـین و خلـف پـدران و مایـۀ سـرور و       «
نشین دوستان قرار داد. (یعنى فرزندم ، تو با این شایسـتگى و  بهجت فرزندان و جا

دهى، هم بهترین خلـف و جانشـین پـدر هسـتى و هـم      لیاقتى که از خود نشان مى
روشنى چشم پدر و هم بهتـرین یـار و مـونس پـدر بـه جـاى        ۀبهترین فرزند و مای
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 ).127، 2، ج1378(ابن بابویه، » باشىدوستان او مى

  بزرگوارى) در فرزندان ۀخالق (روحی. پرورش مکارم ا6
هاى مهم خانواده در رابطه با فرزندان، آن است کـه در تربیـت   از جمله مسؤولیت

اخالقى و پـرورش عـزت نفـس آنـان کمـال مراقبـت را اعمـال نماینـد و در هـر          
 .شان راه و روش صـحیح زنـدگى را بـه آنـان نشـان دهنـد      شرایطى به تناسب فهم
ه براى یک زندگى اخالقى مستعد هسـتند، بـراى پسـتى و    فرزندان در عین این ک
کند، از چنین فرصتى استفاده مربى الیق و عاقل سعى مى .رذالت نیز قابلیت دارند

هاى اصیل انسانى (همچـون اداى امانـت،   کند و آنان را به مکارم اخالق و ارزش
لى و عدالت) دعوت نماید و از ایـن طریـق، راه رسـیدن بـه مقاصـد عـا       انصاف و

وصول به مفاخر و معالى را براى ایشان فراهم آورد. هر کسی بـه چنـین درجـه از    
اى از مراتب دنیوى راه یابد، خود را کامل نپنداشته تربیت دست یابد، به هر مرتبه

شود، زیرا دنیا و شؤون مادى در نظـر او  و به وضعیت خویش قانع و دلخوش نمى
اهمیت است، شرافت و حیثیت انسانى است، ارزش است. آنچه در نظر او حائز بى

کند و خویشـتن را بـه بهـاى ارزان    لذا او هرگز چیزى را با این سرمایه مبادله نمى
 فروشد.نمى

در اولویـت زنـدگی قـرار     7پرورش روحیۀ کرامت در خانـدان امـام رضـا   
زد تا جایی که در فرزندان خردسال ایشان این روحیه آشکارا و زباناست، داشته 

 ۀخلیفـ  مونمـأ  7پس از یک سال از وفات حضرت رضا .باشداص و عام میخ
رفت. گذارش به یکـى  اتفاقاً روزى به عزم شکار به خارج مى ؛وقت به بغداد آمد

 کردنـد. از محالت کنار شهر افتـاد کـه جمعـى کـودك در راه بـا هـم بـازى مـى        
د، در کـه آن روز حـدود یـازده سـاله بـو      ،7امام جواد ،حضرت محمد بن على

کنار کودکان ایستاده بود. مأمون نزدیک شد و کودکان فـرار کردنـد، تنهـا امـام     
از جاى خود حرکت نکـرد. خلیفـه کـه از دور نـاظر فـرار کودکـان و        7جواد

بود، وقتى نزدیک آن حضرت رسید، عنان مرکب کشـید و   7توقف امام جواد
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ان در جـاى خـود   گفت: اى کودك ! چرا مانند سایر اطفال فرار نکردى و همچنـ 
  ماندى؟!

مسلمین! راه عبور تنگ نبود  ۀبدون درنگ جواب داد: اى خلیف 7امام جواد
ام تا بترسـم و فـرار کـنم،    که با رفتن خود توسعه داده باشیم، جرمى مرتکب نشده

دانم بـه کسـى کـه مرتکـب گنـاه      گمان من دربارة خلیفۀ مسلمین نیکو است، مى
  ین جهت توقف کردم.رسانى، به انشده ، آسیبى نمى

شناخت و از سخنان حکیمانـه و رخسـار   مأمون که تا آن موقع حضرت را نمى
  زیباى وى به عجب آمده بود، پرسید: اسم شما چیست؟

  محمد فرمود:
  گفت: پسر کیستى؟

  م.هست 7فرمود: فرزند على بن موسى الرضا
درود و رحمت فرستاد و مرکـب خـود    7مأمون به روان پاك حضرت رضا

، 12ق، ج1403به راهى کـه در پـیش داشـت، بـه حرکـت درآورد (مجلسـی،        را
122.(  

  تکالیف فرزندان نسبت به والدین
در خانواده، مسألۀ فرزندان و مسؤولیت آنهـا در برابـر والـدین از اهمیـت شـایانی      

تـر بایـد   شـود. پـیش  برخوردار است. چند موارد آن با رعایت اختصار عرضه مـی 
ها بـراي دورانـی اسـت کـه فرزنـدان خـانواده بـه سـن         یتاین مسؤول شد،متذکر 

تشخیص رسیده و یا در سنین تکلیف شرعی هستند و مکلف به رعایـت تعـالیم و   
اشـاره   ،با استناد به سـیرة رضـوي   ،ترین آنها الهی هستند. این جا به مهم دستورات

  شود:می

  . نیکى به والدین و اطاعت از آنها 1
ه پدر و مادر بر فرزنـد واجـب اسـت، گرچـه هـر دو      فرمود: نیکى ب 7امام رضا
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مشرك باشند و اطاعت مخلوق در معصیت خدا جایز نیست (اگر تو را به تخلف 
  ).72، 74از فرمان الهى امر کردند، از آنها پیروى مکن) (همان ج

طاعـت کـردن از   افرمایند: بر تو باد به چنین حضرت در روایت دیگري میهم
و خضوع و بزرگ شمردن و احترام به او، و همیشه صداى پدر و نیکى و فروتنى 

  خود را در حضور وى آهسـته کـن؛ زیـرا کـه پـدر ریشـۀ فرزنـد اسـت و فرزنـد         
کـرد و جـاه و جـان و    باشد. اگر او نبود، خدا تـو را مقـدر نمـى   اى از او مىشاخه

  ).76، 71اموال را در راه او نثار کن (همان، ج

  پدر و مادر. قدردانى و تشکر از زحمات 2
فرمود: خداوند در قرآن شریف حق والدین را قرین حق خود قـرار   7امام رضا

داده و فرموده است: شکرگزار من و شکرگزار پدر و مادرت بـاش کـه برگشـت    
  ).627، 2ق، ج1408همه به سوى اوست (نوري، 

در این حدیث رضوي شکر پدر و مادر، درست در کنار شکر خدا قرار گرفته 
بلکـه (شـکر والـدین) خـود شـکر       ،ى شکر والـدین ماننـد شـکر خـدا    است، گوی

فرمود: خداونـد   7باشد: امام رضاخداست. مؤید این مطلب روایت ذیل نیز می
ها کرده است، پس کسى کـه خـدا را   گزارى از خود و والدین انسانامر به سپاس

ت شکر کند ولى از والدین قدردانى نکند، در حقیقـت خـدا را شـکر نکـرده اسـ     
  ).268، 1، ج1378، عطاردي قوچانی(

  . پرهیز از موجبات عقوق (هرگونه رنجش و آزردگى خاطر پدر و مادر)3
عقوق پدر ترك نیکى و مهربانى است.  ،عقوق در لغت به معناى نافرمانى، آزردن

به خشم آوردن و شکستن دل و آزردن خاطر ایشان. به هر  و مادر عبارت است از
  شود.ند، عقوق حاصل و آدمى مستحق عذاب الهى مىنوع که دل آزرده شو

حدیث نقل کرده که حضرت فرمـوده   7از جدش امام صادق 7امام رضا
اى را است: اگر خداونـد بـراى جلـوگیرى از رنجـش و آزار پـدر و مـادر کلمـه       
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، 6، ج1360آورد (طبرسـی،  دانست، آن را در قرآن شریف مىتر از اف مىکوتاه
409.(  

  پدر و مادر، رفق و مدارا در هر حال. دعا براى 4
عرض کردم ، پدر و مادرم مذهب حق را  7معمر بن خالد گوید: به امام هشتم

حضرت در پاسخ فرمود: برایشـان   شناسند، آیا براى آنان طلب مغفرت کنم؟نمى
انـد، بـا آنـان مـدارا کـن تـا هـدایت شـوند؛ زیـرا          دعا کن، صدقه بده و اگر زنده

ام ، نـه بـه عقـوق و    : من بـه رحمـت و مهربـانى مبعـوث شـده     فرمودمى 9پیامبر
  ).687، 2تا، جنافرمانى (قمی، بی

شود که حقوق پدر و مادر آن قدر سنگین است که از این روایات فهمیده مى
حتى در صورت مشرك بودن باز احترام واجب است، مبادا کسى تصور کند کـه  

تواند دلیلى براى بدرفتارى با ىمخالفت با پدر و مادر در صورت مشرك بودن، م
  آنها باشد.

  نتیجه گیري
بـراي خـانواده    فرهنگ رضوي ،چه که در این پژوهش بیان گردیدبا توجه به آن

 شناسـد.  اهمیت فراوان قائل است و آن را سنگ بنـاي مهـم حیـات اجتمـاعی مـی     
 ءوحـدت جامعـه را از وحـدت زوجـین و وحـدت اعضـا       7حضرت امام رضـا 

ق انسانی موجود در خانواده را قابل گسـترش و نشـر در   یو عال ناسدش خانواده می
تحـت ضـابطه    وامعکه ج براي این هستند معتقدایشان  آورد. جامعه به حساب می

گونه رآید و ه اي جز این نیست که نخست خانواده تحت ضابطه در در آیند چاره
سـازندگی و   ۀدامنـ  بـه تبـع آن   نظم و سـازندگی بایـد از خـانواده آغـاز گـردد و     

  .آید گسترش به جامعه کشانده شود و حیات اجتماعی تحت نظم و ضابطه در
رشد و شـکوفایى   که جو در سیرة رضوي مشخص گردیدبا کنکاش و جست

از اعضاى آن نسبت  یک ، مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق هرخانوادهنظام 
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ــدیگر اســت  ــه یک ــان .ب ــام  هم ــه نظ ــور ک ــوان  ط ــاعى، ق ــزرگ اجتم ــاى ب ین و ه
د، نـ استحکام و رشد و بالنـدگى دار  خودش را در ارتباط با اداره و خاص حقوق

پدر و مادر است که  ،ترین رکن در نظام خانوادههم. منظام خانواده نیز چنین است
اى در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردار کدام از حقوق ویژه هر

سـازد.  پربار نظـام خـانواده را مسـتحکم مـى     هاىرعایت این حقوق، رشته .دهستن
محصول ایمان و  ،شایسته و ایجاد محیط سالم و امن ،تأمین شرایط زندگى شیرین

  .باشداعتقاد زن و مرد به قانون دینى و عمل بر طبق آن مى
 دانـد.  خانواده را کانون اخالقی جامعه مـی  هاي رضوي،از طرف دیگر آموزه

ود در خانواده موجد وحدت و منش اجتماعی اسـت.  نوع تربیت و ارتباطات موج
اي که خـانواده   تواند تربیت شود. وظیفه سالم نمی ةجز در دامن خانواد سالم نسل

در واقـع بـه    ،کنـد  در قبال تربیت فرد دارد و نقش مهمی که در این زمینه ایفا مـی 
بـل  مقا . سبک زنـدگی رضـوي در  خورد او در قبال تربیت جامعه پیوند می ۀوظیف

فرزنـدان   از ایـن رو . اي را براى آنها قائل شده است حقوق ویژهوالدین، زحمات 
  د.ند و به آنان احسان و نیکی نماینرباید در هر شرایطى احترام آنها را نگه دا

  هانوشتپی
هـاي کیفـی    . دادهگیردصورت میهاي تاریخی  در تحلیلکه بیشتر  روشی استروش کیفی . 1

 هـا عبارتنـد از   برخـی از ایـن روش   .نـد  شـو  آوري مـی گوناگونی جمعهاي  از طریق و روش
هـاي   هـا، متـون چـاپی، سـخنرانی     هـا، اسـناد پژوهشـی، نامـه     هاي میدانی، مصـاحبه  یادداشت
هـاي قضـایی و اشـکال بسـیار متنـوع دیگـر.        هـاي دادرسـی   هاي سیاسـی، پرونـده   شخصیت

گرایانـه و تفسـیري بـه خـود     تاثبـا  ۀرویکردي که بر پژوهش کیفی حاکم است، بیشتر جنب
، 1381(طالقـانی،   گیـرد  هـا بـا توجـه بـه آن رویکـرد انجـام مـی        رو، تحلیل داده . از ایندارد

  .)97ـ98

  منابع و مآخذ
 ، ترجمۀ محمد مهدي فوالدوند.قرآن کریم. 1
 دفتر انتشارات اسالمى وابسـته )، قم، 1413( من ال یحضره الفقیه،  . ابن بابویه، محمد بن على2

  . به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم
  )، تهران، نشر جهان.1378( 7عیون اخبار الرضا، --------. 3
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 . :البیتمؤسسۀ آلقم، ،  دعائم اإلسالم)، 1385( . ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى4
 ۀ، تهران، کتابخاناساسی جمهوري اسالمی ایران قانون )،1375( اشرفی حجتی، غالمرضا. 5

  .شگنج دان
کید بر نقـش، سـاختار و کـارکرد    أشناسی خانواده: با ت جامعه، )1385( عزازي، شهالا. 6

  .ت زنانانتشارات روشنگران و مطالعا، تهران ،خانواده در دوران معاصر
مؤسسـۀ اإلمـام   ، قم،  عوالم العلوم و المعارف واألحوال)، 1382. بحرانی اصفهانی، عبداهللا (7

  .المهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف
حسـن توزنـده    ۀ، ترجمـ هاى درمان مشکالت زناشویى روش )،1380. (بورنسـتین، ف. چ . 8

  .پور، مشهد، مرندیز جانى و نسرین کمال
، ترجمـۀ مشـهد: کنگـرة جهـانی امـام      7صـحیفه الرضـا  ق)، 1406الدین (عالء، . حجازي9

  .7رضا
  .:البیت، قم، مؤسسۀ آلوسائل الشیعهق)، 1409. حرعاملی، محمدبن حسن (10
)، ترجمۀ محمـد بـاقر موسـوي    1374(، المیزان فی تفسیر القرآنی، محمد حسین، ی. طباطبا11

  همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی.
، تهران، انتشـارات ناصـر   مجمع البیان فی تفسیر القرآن)، 1360فضل بن محمد ( . طبرسی،12

  خسرو.
 .شریف رضى، قم،  مکارم األخالقق)، 1412 . طبرسى، حسن بن فضل (13
  .اسماعیلیانقم،  ، تفسیر نور الثقلین، ق)، عبد على بن جمعه1415( . عروسى حویزى14
 ، قم، استقالل.د االمام الرضامسن )،1378، عزیزاهللا (عطاردي قوچانی. 15
  . دار الحدیث، قم،  الشافی فی شرح الکافی ق)،1429( . قزوینى، مال خلیل بن غازى16
 ، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.نظام حیات خانواده در اسالم )،1382. قائمی، علی (17
  ، مشهد، کتابفروشی جعفري.سفینه البحار تا)،. قمی، عباس (بی18
  .افست ، قم،انوار البهیه )،1364، (--------. 19
  تهران، نشر محمد.، زناشویی راز خوشبختی، )1370. کاظمی خلخالی، زین العابدین (20
  ، قم، دارالحدیث.الکافیق)، 1429. کلینی، محمد بن یعقوب (21
دار إحیـاء التـراث   ، بیـروت،  بحـار األنـوار  ق)،  1403( . مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى22

 .ربیالع
مؤسسـۀ  ، قـم،  روضۀ المتقین فی شرح من ال یحضـره الفقیـه  )، ق 1406، (--------. 23

  فرهنگى اسالمى کوشانبور.
 .1379، تهران، صدرا، مجموعۀ آثار استاد مطهري)، 1379. مطهري، مرتضی (24
  ، تهران، حکمت.ةجامع السعاد)، 1377. نراقی، محمد مهدي (25
، قـم،   مستدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل    ق)،1408( . نورى، حسین بن محمد تقـى 26

  .:البیتمؤسسۀ آل




