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 (24/08/1395؛ تاریخ پذیرش: 28/10/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده

تـرین نیازهـای   مسئلة باور و شناخت خداست كه از عمیمترین مباحث اعتقادی، یکی از مهم
كند و بـه آن  ها مشخّص میانسان و همانند چراغ روشنگری است كه مسیر زندگی را برای انسان

سـازد.  بخشد و زندگی پاک و واقعـی را از زنـدگی معمـولی و طبیعـی جـدا مـی      معنا و مفهوم می
گیرد، كه همة ابعاد زندگی انسان را در بر می هایی استترین بحثسبک زندگی یکی از پردامنه

ساز سعادت و شقاوت افراد و جامعـه، و  های گوناگون و زمینهولی خانواده به عنوان بستر فرهنگ
باشد. بنابراین، بحث از سبک ترین بُعد زندگی انسان میترین و اوّلین نهاد اجتماع، شاخصبنیادی

باوری بـه عنـوان اوّلـین    باحث بسیار ضروری است. خدازندگی در عرصة زندگی خانوادگی، از م
كنـد و آثـار زیـادی در سـبک زنـدگی      هـا روشـن مـی   باور دینی، مسیر زندگی را بـرای خـانواده  

ها دارد: تقویـت ایمـان، سـالمت جسـم و روان، آرامـش روحـی، وحـدت و همبسـتگی،         خانواده
تقوا، آسان شـدن مشـکالت و ایجـاد    بینی و معنایابی زندگی، تقویت روحیّة رضا و تسلیم، خوش

 باشد.روحیّة صبر و بردباری از جمله آثار این مبنا می

 خداشناسی، سبک زندگی، خانواده واژگان کلیدی:

                                                           
* E-mail: khavaninzadeh@atu.ac.ir 
** E-mail: enayat.sharifi@yahoo.com 
*** E-mail: fazelniam@yahoo.com )نویسندة مسئول( 
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 مهمقدّ

بـار از سـوی آدلـر    مفهوم سبک زندگی به معنای شیوه و الگوی زندگی، برای نخستین
گرفت. آدلر سـبک زنـدگی را   ابداع شد و از سوی شاگردانش مورد بررسی تفصیلی قرار 

كنـد و بـه عبـارت    داند كه فرد اهداف خود را به آن طریم دنبال میای نسبتاً ثابت میشیوه
 :Adler, 1956دانـد ) دیگر، وی سبک زنـدگی را راهـی بـرای رسـیدن بـه اهـداف مـی       

(. در روانشناسی فردی آدلر، مفهوم سـبک زنـدگی، همـان تجسّـم كامـل فردنگـری       175
ــی اســت. ســبک  ــت ب ــی كلّیّ ــدگی، یعن ــدهای   زن ــة فراین ــدگی كــه هم ــردی زن ــا و ف همت

(. زیمـل  Ibid: 191قـرار دارد ) « سـبک زنـدگی  »زندگی تحت امر كلّیّتی بـه نـام   عمومی
(Simmelسبک زندگی را كلّ به هم پیوسته )داند كه فـرد  هایی( میای از اشکال )صورت

( و بـه واسـطة   Simmel, 1908: 314یا افراد اجتماع حسب انگیزة درونی خود )سلیقه( )
خـود بـه    محیط عینی و انسـانی تالشی كه برای ایجاد توازنی میان شخصیّت ذهنی و زیست

 (.100: 1387، گزینند )ر.ک؛ مهدوی كنیرسانند، برای زندگی خود برمیانجام می

د، آیبه دست می 2و زیمل 1پردازان روانشناسی همچون آدلرهای نظریّهآنچه از تعریف
داننـد و بـین اعتقـادات و سـبک     این است كـه سـبک زنـدگی را منحصـر در رفتارهـا مـی      

زندگی، ارتباطی قائل نیستند، در حالی كه در سبک زنـدگی اسـالمی، در عـین حـال كـه      
داند و روش و روح های دینی را پشتوانة رفتار میتیكید بر رفتاراست، اعتقادات و شناخت

 دهد.و باورهای قلبی تشکیل میالمیحاكم بر زندگی را تعالیم اس

هایی است كـه همـة ابعـاد زنـدگی انسـان را،      ترین بحثسبک زندگی یکی از پُردامنه
 یکـی از نهادهـای مهـمّ   شـود. خـانواده   اعمّ از بُعد فردی، خانوادگی و اجتماعی، شامل می

راد و سـاز سـعادت و شـقاوت افـ    های گوناگون و زمینهكه بستر فرهنگبشری است عة جام
رود. بنـابراین، بحـث از سـبک    ترین و نخستین نهاد اجتماع به شـمار مـی  جامعه و زیربنایی

زندگی در عرصة زندگی خانوادگی، از مباحث بسیار ضروری اسـت. از سـویی، بـه دلیـل     
وسیع بودن حوزة مبانی نظری سبک زندگی خانواده، این مقاله درصدد است دربارة نقـش  

ـ نقش اعتقاد بـه خـدا   1خانواده به دو پرسش مهم پاسخ دهد:  خداباوری در سبک زندگی
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هـای  هـا و رفتـار  ـ نقـش خـداباوری در كـنش   2در باورهای قلبی اعضای خانواده چیست؟ 
ای بـوده كـه بـا تیكیـد بـر روش      اعضای خـانواده چیسـت؟ روش ایـن پـژوهش، كتابخانـه     

 ده است.های پژوهش پرداخته شـ تحلیلی به بررسی و پاسخ پرسشتوصیفی

 ـ خداباوری و باورهای قلبی اعضای خانواده1

بشری است كه سبب برتـری انسـان نسـبت بـه تمـام       ةواالترین انگیز ،خداجویی ةانگیز
هـای  در تمام شـئون و روزنـه   ،در زندگی انسان. شناخت و معرفت خدا شودموجودات می

باوری آثار فروانی دارد كه خداگردد. ر میثّیگذارد و انسان نیز از آن متوجودی او اثر می
 شود.به سه مورد از آنها اشاره می

 ( خداباوری و تقویت ایمان1ـ1

بخشـد و شـور و   زندگى را به سمت امور معنوى و متعالى جهت مـى  ،ایمان به خداوند
خواسـتار   را كمالى و لذّت مؤمن انسان. دهدمى افزایش انسان در را تالش و حركتشوق 

د. ایمان بـه خـدا   رست آن نمىى به ارزش و مطلوبیّاست كه هیچ لذّت دنیایى و كمال مادّ
باشد. هر انـدازه اعضـای خـانواده معرفـت بیشـتری بـه       ها و فضایل اخالقی میمنشاء ارزش

شـود. ایمـان بـه خـدا موجـب      خدا داشته باشند، درجة باالتری از ایمان در آنها ایجـاد مـی  
دار و معنـادار باشـد و در   ش آنها بـه همـة هسـتی، زنـدگی و خـانواده، هـدف      شود نگرمی

رفتارها با انسجام، وحدت روّیـه و آرامـش عمـل كنـد. برخـی از آثـار ایمـان در زنـدگی         
 خانوادگی عبارتند از:

 ( جهت دادن به زندگی خانواده1ـ1ـ1

دهد و در چگونـه زیسـتن   جهت می خانواده به زندگی« باور قلبی» کیایمان به عنوان 
انسـان  ها و عملکردهای نقشی مهم دارد و محور ارزشگذاری برای اندیشهاعضای خانواده 

ای است كه در مغـز  ترین اندیشهبلندترین و لطیف ،ایمان و اعتقاد به خدای یگانه .باشدمی
 كـرده، بـین  ر و خوشامیدوا ،و فکر بشر راه یافته است. ایمان و اعتقاد به خدا دل را روشن
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كـه بـه خـدای     یسـازد. كسـ  بخشد و قدرت مقاومت وی را مضاعف مینیرو می به آدمی
حکمـت و   ،رحمـت  ،رأفـت بـا  جهـان را   داشته باشد،ایمان و اعتقاد  ،رحیم و حکیم ةیگان

داند و معتقـد اسـت كـه    حکیم و آگاه می ،رحیم ،مركزی جهان را رئوف ةآگاهی، و نقط
كننـد و در  حم عمل مـی كسانی است كه به سازد و حامیرا ضایع نمی کخداوند عمل نی
کـا بـه   همواره با دلی روشن و امیدوار و با اعتمـاد و اتّ  سبب،ین ددارند. براه حم گام برمی
ـ  های خیر و صالح حركت میخدا در راه كـه از ایـن ایمـان و     هـایی خـانواده ا آن كنـد. امّ
ـ  یسـ توجّـه و ق  بی ،حمرَستگاهی بی، جهان را دهستندبهره اعتقاد بی د، در نسـاز م مـی تجسّ
د در راه صـالح و اصـالح اجتمـاع    نـ بخواه د و فرضاًنبازها و شداید امید خود را میسختی
، 1391)ر.ک؛ مطهّـری،   نـد نداو پشتیبان خـویش نمـی   چنین نیرویی را حامی ،دنگام بردار
 (.163ج: 

 خانوادهو روانی اعضای ( سالمت جسمی 2ـ1ـ1

در سالمت جسم  ایمان اثرو بهداشت روانی است.  یکی از آثار ایمان، سالمت جسمی
اعصـابى   ،تـر باایمان، روحى مطمـئن  انسانشود كه انسان بداند كه و جان وقتى فهمیده مى
هـاى عصـبى او را بـه زخـم معـده و زخـم روده مبـتال        ناراحتی ،تر داردآرامتر و قلبى سالم

تـر  عمـرش طـوالنى  وسـرانجام،  كند ط در شهوت او را ضعیف و ناتوان نمىسازد، افرانمى
بسـیاری از بیماریهـایی    دارنـد.  سالمت تن و سالمت روح بستگى زیادى به ایمان شود.مى

هـایی  بندوباریشوند، به بیومیر میاندازند و موجب مرگكه سالمت انسان را به خطر می
موضـوع افـزایش   گردنـد. امـروزه   جنسـی بـازمی   هـای بنـدوباری در رژیم غذایی و یـا بـی  

یکـى   های روانـی، یبیمارگیر شدن های روانی هستند و همههایی كه دچار چالشخانواده
كـه از   شودهایی دیده میمعموالً در میان خانوادهكه این بیماریها است از مسائل اجتماعى 

: 1391نیـا،  )ر.ک؛ رجبـی  انـد بهـره موهبت ایمان به خدا و اعتقاد خالص به مبدأ متعـال بـى  
 (.262ـ260

در جهان تیسیس شده كـه بـه بررسـی ارتبـاط     در سالهای اخیر، مراكز تحقیقاتی مهمّی 
انـد كـه   های خود به این نتیجه رسیدهاند. این مراكز در بررسیمیان ایمان وسالمتی پرداخته
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یگـران اسـت. از ایـن رو،    میزان كلّی و اختصاصی ابتال و مرگ در افراد باایمان، كمتر از د
این افراد سالمت جسمی، روانی و اجتماعی و نیز طول عمر و رضایت بیشـتری از زنـدگی   

های خود در آثـار ایمـان دینـی سـنّتی بـه نتـای        دارند. محقّقان دانشگاه دوک، در بررسی
 شود.اند كه به چند نمونه از آنها اشاره میجالبی دست یافته

های زندگی، راد بسیار متدیّن و باایمان به افسردگی ناشی از استر احتمال ابتالی اف الف(
 كمتر از دیگران است و در صورت ابتال، احتمال بهبودی باالتری دارند.

 تری دارند.تر وسالمافراد متدیّن شیوة زندگی بهداشتی ب(

گی افراد متدیّن در زمـان بسـتری در بیمارسـتان و یـا پـس از آن، كمتـر دچـار افسـرد         ج(
 .(78ـ75: 1383)مرعشی،  شوندمی

ـ   ،بیماریهاى روانى بیشتر اءمنشبنابراین،  هـاى اجتمـاعى   زیـان هـا و  تاحسـا  محرومیّ
ایمـان ایـن    ةه مقصود این نیسـت كـه الزمـ   است. ایمان حکم داروى پیشگیرى را دارد. البتّ

مقصود این است كه بـا وجـود    ، بلکهها تن داد و تسلیم شدتمحرومیّ ةاست كه باید به هم
)ر.ک؛ مطهّری،  دكنتعادل او را حفظ مى و آوردها انسان را از پا درنمىتایمان، محرومیّ

(. در نتیجه، باید گفت كه تنها راه آرامش، سـالمت وآسـودگی خـاطر، و    162، ب: 1391
یازهای روانی و های مادّی، توجّه به نها، افزون بر تیمین نیازدر یک كلمه، سعادت خانواده

 شوند.معنوی اعضای خانواده است كه فقط در پرتو ایمان مذهبی تیمین می

 در خانواده آرامش روحی( 3ـ1ـ1

هـیچ   هـا ایـن خـانواده   در ایـن نیسـت كـه    های مؤمندر خانوادهمراد از آرامش روحی 
زنـدگى  هـاى  گردنه ةراحتى همو یا اینکه به ها وجود نداشته باشدو سختیمشکالت  گونه
ها و موانع است از مشکالت، فراز و نشیب چراكه زندگى انسان همواره مملوّ ند؛كنرا طى 

ومشکالت روحی و روانی، همواره انسان را در محاصرة خود داشته است. معنـای آرامـش   
ـ   ،بـدون هـیچ تـر  و نـاراحتی    ها این است كه فرد در این خانواده راه  رتمشـکالت را از سَ
هاى زندگى را طى كند تا به سرمنزل مقصود برسـد. بـه همـین    و فراز و نشیب ردخود بردا
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كـه معمـوالً افـراد    شـوند  نمـی های روحی و روانی چنین افرادی هرگز دچار بیماری ،دلیل
ها بـه دامـن   . متیسّفانه انسان امروزی برای چیرگی بر ناآرامیندگردایمان گرفتار آن میبی

گون فلسفی و روانـی پنـاه بـرده اسـت و بـا افـزایش امکانـات        های گوناها و دیدگاهمکتب
مادّی، در پی حّل مشکالت روحی و روانی خـود برآمـده اسـت كـه گرچـه بـه برخـی از        
مشکالت خود پیروز شده، ولی در كنار آن بسیاری از مسائل و مشکالت جدیدی را پدید 

. انسـان، نیازمنـد عـاملی    طور كلّی نتوانسته است، به آرامـش قلبـی برسـد    آورده است و به
است كه همواره و همیشه با او و در او باشد و این تنها از سوی قادر مطلم ممکـن اسـت و   

ایمـان آورنـدگان بـه    آرامـش  بابخداوند متعال در یافتنی است. فقط در پرتو ایمان دست
 رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ حاًصَالِ وَعَمِلَ اآلخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ... : فرمایـد خدا می

و نـه  ... هر كس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت... : یَحْزَنُونَ هُمْ وَالَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَالَ
 السَّکِينَةَ أَنزَلَ الَّذِی هُوَ(؛ 62)البقـره/   بیمى بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد

 وَکَانَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ جُنُودُ وَلِلَّهِ إِیمَانِهِمْ مَّعَ إِیمَانًا لِیَزْدَادُوا الْمُؤْمِنِینَ قُلُوبِ فِی
 بـر  ایمـانى  تـا  كرد نازل مؤمنان هاىدل در را آرامش كه است كسى او :حَکِیمًا عَلِیمًا اللَّهُ

 حکـیم  و دانـا  خداونـد  و خداسـت،  آن از زمـین  و هـا آسـمان  لشـکریان  بیفزایند؛ ایمانشان
 (.4)الفتج/  .است

، به معنای آرامش و اطمینان خاطری است كه هـر گونـه   «سکون»از مادّة « سکینه»واژة 
قـدم  كنـد واو را در توفـان حـوادا ثابـت    شک، تردید و وحشت را از انسان برطـرف مـی  

نشاند كه سکینه و آرامش را بـه زنـدگی   دارد. نعمت ایمان، بذر ثابتی در قلب انسان میمی
را ارتقـا   اعضای خـانواده های سطج خواسته( و 204: 1391نیا، دهد )ر.ک؛ رجبییّه میهد
ـ  هایی را كه به حُمقاصد و آرمانها و خواسته، دهدمی ت کم طبیعت و غریزه بر محـور فردیّ

بـه   محـور عشـم  بـر  مقاصد و آرمانهایی  ،گیرد و در عوضمی آنها از ،و خودخواهی است
دهد و در رسیدن انسان به مقاصـد و آرمانهـا   می آنهامعنوی و روحانی به  ة، و عالقخانواده

 .دهدسوی آن مقاصد و اهداف مدد میه و در پیمودن راه ب

 (  نزول برکات در خانواده4ـ1ـ1
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ــم ــرین فوایکــی از مه ــت ــدا ی ــه خ ــان ب ــات  ،د ایم ــزول برك ــواره در   اســت.ن ــر هم بش
تی نظیـر فقـر و كمبودهـا، بـه عوامـل و      برای برطرف كردن مشـکال  ،های خودریزیبرنامه
 قرآن كـریم ا كند. امّبینی میهایی پیشهای طبیعی آنها بیشتر توجّه و برای آنها برنامهریشه

گشـاید و از علـل برتـر دیگـری یـاد      در كنار عوامل طبیعی، افم باالتری در مقابل شـر مـی  
قـرآن  سا  مضمون این آیات، توان با علم و تجربه هرگز به آن رسید. بر اكند كه نمیمی
معرّفــی ایمــان بــه خداونــد  را برخــورداری از بركــات الهــی هــای مهــمّیکــی از راه كــریم
 أَنَّ وَلَـوْ دانـد:  میها عامل گرفتاری به سختیرا فراموشی یاد خدا فرماید واز طرفی، می

 کَـذَّبُواْ  وَلَکِـن  وَاألَرْضِ السَّـمَا   مِّـنَ  بَرَکَـات   عَلَیْهِم لَفَتَحْنَا وَاتَّقَواْ آمَنُواْ الْقُرَى أَهْلَ
 پیشـه  تقـوا  و آوردندمى ایمان آبادیها، و شهرها اهل اگر و: یَکْسِبُونَ کَانُواْ بِمَا فَأَخَذْنَاهُم

 تکـذیب ( را حـم  آنهـا ) ولـى  گشـودیم؛ مـى  آنهـا  بـر  را زمین و آسمان بركات كردند،مى
 وَمَـنْ ( و 96)األعـراف/   .كـردیم  مجـازات  اعمالشـان  كیفـر  بـه  را آنان هم ما كردند؛

 مـن  یاد از كس هر و :أَعْمَى الْقِيَامَةِ یَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنکًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِکْرِی عَن أَعْرَضَ
 محشـور  نابینا را او قیامت روز و داشت خواهد تنگى( و سخت) زندگى شود، گردان روى
 (.124)طه/  !كنیممى

باشـد. عالّمـه طباطبـائی بـا     معنای امنیّت، آسایش، سالمتی، مـال و اوالد مـی  بركات به 
انـد )ر.ک؛  استناد به ابتدای آیه، ایمان و تقوای جمعیّت را سبب نزول بركـات بیـان كـرده   

توان گفت كه بحث در خانواده هم بر همـین  (. بنابراین، می201: 8ق.، ج 1417طباطبائی، 
ای مـؤمن باشـند و یکـدیگر را در ایـن راه یـاری رسـانند،       همنوال است؛ یعنی اگـر خـانواد  

هـا و ازدیـاد اوالد بـه آن    رحمت خداوند شامل حـال آنهـا خواهـد شـد و بـا نـزول نعمـت       
 دهد.خانواده بركت می

 بینی خانواده به زندگی( خوش1ـ5ـ1



 1395 تابستان، 25، شمارة 7سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛                       14

 

هـا  بینی به جهان خلقت و هستی است. ایمان، به نگرشیکی دیگر از آثار ایمان، خوش
كنـد و هـدف تشـکیل    دهد و آفرینش و زندگی را هدفـدار و بامعنـا مـی   شکل خاصّی می

داند. فرد باایمان در خانوادة خانواده و زندگی خانوادگی را رسیدن به تکامل وسعادت می
كشوری كه همة قوانین و دستورهای حکومتی آن صـحیج  مذهبی، همانند فردی است در 

و عادالنه است، لذا به حُسن نیّت گردانندگان آن كشور ایمان دارد و به طور طبیعی، زمینة 
بینـی و  بیند. بنابراین، با خوشاش فراهم میترقّی و تعالی را برای خویش و اعضای خانواده
ایمـان،  كند. امّا در خـانوادة بـی  تالش می امیدواری به حركت و غلبه بر مشکالت احتمالی

اسـت. سرپرسـت خـانواده بـه فکـر اصـالح خـویش و اعضـای         پُر از عقده، كینه و ناآرامی
برند و بـا مشـاهدة   باشد. اعضای این خانوادة كوچک از زندگی لذّت نمیاش نمیخانواده

فرمایـد:  یدر ایـن بـاب مـ    قـرآن كـریم  دهنـد.  كوچکترین مشکلی، فریاد اعتراض سر مـی 
ْكـس  هـر  و: أَعْمَى الْقِيَامَةِ یَوْمَ وَنَحْشُرُهُ ضَنکًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِکْرِی عَن أَعْرَضَ وَمَن 
 را او قیامـت  روز و داشـت  خواهـد  تنگـى ( و سخت) زندگى شود، گردان روى من یاد از
 (.124)طه/  !كنیممى محشور نابینا

ــؤمن      ــرای اعضــای م ــدگی خــانوادگی ب ــة شــریفه، زن ــای آی ــر اســا  مفهــوم و معن ب
هـای آنهـا آسـان    بخش است و به سبب ایمـان بـه خـدا، تحمّـل نـاراحتی     بین، لذّتوخوش
كسى كه خدا را فراموش كند و با او قطـع رابطـه نمایـد، دیگـر     شود. با این توضیج كه می

در  .خـود قـرار دهـد    ةبندد و آن را مطلوب یگانماند كه وى به آن دل بچیزى غیر دنیا نمى
 كند و فقـط بـه اصـالح زنـدگى دنیـای     می هاى خود را منحصر در آنكوشش ةهم ،نتیجه
شـود و  میع از آن سرگرم بیشترى داده، به تمتّ ةروز آن را توسعپردازد و روزبهمی خویش
بـه آن   ،آن به دست آوردكند، براى اینکه هرچه از ، او را آرام نمىنوع زندگی كردناین 

دوزد، بـدون اینکـه ایـن حـر  و     از آن مى بیشچشم به  پیوستهشود، و قانع و راضى نمى
بـرد و  سـر مـى  هپس چنین كسـى دائـم در فقـر و تنگـى بـ      .به جایى منتهى شود وی تشنگی

اضـطراب و   ،نظـر از غـم و انـدوه   مند به چیزى است كه نـدارد، صـرف  همیشه دلش عالقه
او  .ز نزول آفات و روى آوردن نامالیمات و فرارسـیدن مـرگ و بیمـارى دارد   ترسى كه ا

، بـرد به سر مى است، و تر  از فراق آنچه برآورده شده ،در میان آرزوهاى برآورده نشده
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شـناخت و بـه یـاد او بـود و او را فرامـوش      در حالى كه اگـر مقـام پروردگـار خـود را مـى     
 ،گار خود حیـاتى دارد كـه آمیختـه بـا مـرگ نیسـت      كرد كه نزد پروردكرد، یقین مىنمى
رفعت  ،سرور ،حر ف   ،ت نیستتى دارد كه مشوب با ذلّعزّ ،پذیر نیستلکى دارد كه زوالمُ

اش را تعیین كند و یا سرآمدى آن را بـه آخـر   و كرامتى دارد كه هیچ مقیاسى نتواند اندازه
 ،مجاز است و حیات و زندگى دنیا در مقابل آخـرت  كند كه دنیا دارتبرساند و نیز یقین مى
قـانع   اسـت،  دلش به آنچه خدا تقـدیرش كـرده   ،اگر او این را بشناسد .پشیزى بیش نیست

ـ       ،هرچـه باشـد   او شـود و معیشـت  مى ک را نْبـرایش فـرا  گشـته، دیگـر روى تنگـى و ض 
 (.225: 14ق.، ج 1417)ر.ک؛ طباطبائی،  بیندنمى

 یت روحیّة خوشنودی در خانواده( خداباوری و تقو2ـ1

یکی از آثار اعتقاد به خدا، ایجاد روحیّة تسلیم و رضا بـه مقـدّرات الهـی اسـت. پدیـد      
های شناختی و عـاطفی اسـت. فـرد بایـد بـاور      آمدن این حالت، مبتنی بر فراهم شدن زمینه

و به اسـباب  های جهان، منوط به اِذن خداوند و توانی است كه اداشته باشد كه همة رویداد
ها آگاهتر است، بلکـه  عالوه، خداوند نه تنها نسبت به مصالج انسانكند. بهو علل افاضه می

. بنـابراین همـة   1باشـد تـر از خـود آنهـا نسـبت بـه خودشـان مـی       طلبتر و سعادتخیرخواه
دهد. تسلیم و رضا به حوادا جهان كـه  ها روی میحوادا در راستای خیر و صالح انسان

خواست خداست، برای انسانی كه به امور ماورای طبیعت باور و به خداوند تعلّـم   بر اسا 
عاطفی دارد، امری مطلوب خواهد بود و اگر رضا را در پیش نگیرد، وضعیّت او دشـوارتر  

ویژه برای شرایطی سودمند است كه حوادثی روی دهد كه تالش و شود. این حالت، بهمی
هـای  ، سـیل، بیمـاری  اشـته باشـد؛ حـوادثی ماننـد زلزلـه     هـا در آن نقشـی ند  خواست انسان

ناپذیر و مرگ عزیزان، اغلب از حیطة كنترل افراد خارج است. بـروز ایـن حـوادا،    عالج
ای ماننـد  كند؛ بـرای نمونـه، گـاه در حادثـه    ها را دچار مشکالت سازشی جدّی میخانواده

مة اعضای خـانواده دچـار تـنش    ناپذیر یا حتّی بیماری عادی فرزند، همرگ، بیماری عالج
شوند. در این حالت، ممکن است هـر یـک از پـدر و مـادر، دیگـری و اغلـب خـود را        می

های ناشی از بحران بیماری یـا نـاتوانی   ها، چالشمسئول حادثه بدانند. در برخی از خانواده
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دیـدگی والـدین بسـیار    شـود و افـزون بـر آن ممکـن اسـت دورة داغ     ، تشدید میكودكان
هـا، اگـر والـدین در برابـر     ها به طول انجامد. در این گونه موقعیّـت والنی شود وگاه سالط

تر خواهـد بـود. حالـت    قضای الهی تسلیم و راضی باشند، رویارویی با این مشکالت آسان
بخـش  شود اعضای خـانواده مشـکالت را در زنـدگی مثبـت و تکامـل     رضایت موجب می

ناپذیری را فراهم كـرده، اختالفـات   چنین حوادا بازگشتتلقّی كنند و زمینة سازگاری با 
 (.112: 1391تر حل نمایند )ر.ک؛ ساالری، ناشی از این حوادا را آسان

 در خانواده توکّل( خداباوری و ایجاد روحیّة 3ـ1

توكّل از ریشه وكالت به معنای واگذاری كار به دیگری و وكیل گرفتن اسـت )ر.ک؛  
و در اصطالح، یعنی اعتماد و تکیه بر قدرت خدا در همـة امـور   ( 240 :7، ج 1371قرشی، 
از  ) (پیـامبر اكـرم  در تعریـف توكّـل چنـین آمـده اسـت كـه        ،در بعضی روایاتزندگی. 

علم به اینکه مخلـوق  ت از: جبرئیل گفت: توكّل عبارت اس جبرئیل پرسید: توكّل چیست؟
یو  بـودن از  ی)توكّـل( مـ   ،داردبـازمی بخشد و نه رساند، نه میزند و نه نفع مینه ضرر می
هـای مؤمنـان شـمرده شـده     ، توكّـل از ویژگـی  قرآن كریم. در آیات فراوانی از خلم است
« و مؤمنـان بایـد تنهـا بـر خـدا توّكـل كننـد       : الْمُؤْمِنُـونَ  فَلْیَتَوَکِّـلِ  اللّـهِ  وَعَلَـى است: 
 تُلِیَـتْ  وَإِذَا قُلُـوبُهُمْ  وَجِلَـتْ  اللّـهُ  ذُکِرَ إِذَا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا(؛ 160عمران/)آل

اند كه چون خـدا  مؤمنان، همان كسانى: یَتَوَکَّلُونَ رَبِّهِمْ وَعَلَى إِیمَانًا زَادَتْهُمْ آیَاتُهُ عَلَیْهِمْ
هایشان بترسد، و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشـان بیفزایـد، و بـر    یاد شود دل
 (.2)األنفال/  كنندخود توكّل مىپروردگار 

بنابراین، شناخت خداوند به عنوان مبداء هستی و كمال مطلم كه هـیچ عیـب و نقصـی    
كارها قادر است و همة امور باشد و بر تمام عالم، ملک مطلم او میدر او راه ندارد و تمام 
ی اعضـای خـانواده بـه    شود، روحیّة توكّل را در تمامی امور زندگی بـرا به اذن او انجام می

 آورد. برخی از آثار توكّل در زندگی خانوادگی عبارتند از:ارمغان می

 های زندگی( آسان شدن سختی1ـ3ـ1
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هاست. انسان مـؤمن ادارة  یکی از آثار توكّل در زندگی خانوادگی، آسان شدن سختی
دانـد.  او مـی  جهان و همة تغییر و تحوّالت هستی را در تصرّف خداونـد و در احاطـة ارادة  

انسان در رویارویی با مسائل زندگی بـه دو دسـته عوامـل نیـاز دارد: الـف( اسـباب و علـل        
 شود.ای كه موجب رویارویی بهتر با مسائل میمادّی در خارج. ب( شرایط روانی ویژه

كند. گـاهی سُسـتی اراده، تـر ، غـم و     توكّل به خدا شرایط هر دو دسته را فراهم می
هـای  شود كه فرد نتواند از روشها موجب میف كامل نداشتن بر موقعیّتاضطراب و اشرا

برداری مناسب كند. توكّل به خدا باعث تقویت اراده و تـیثیر  مقدور برای حلّ مشکل بهره
كمتر عوامل مخل روانـی شـده اسـت و فـرد را در كوشـش بـرای حـلّ مسـائل زنـدگی و          

هـا در طـول زنـدگی بـا مشـکالت      انوادهكنـد. خـ  رسیدن به تعادل سـازگاری، توانـاتر مـی   
هسـتند؛ ماننـد درآمـد كـم، ورشکسـتگی یـا        شوند كه برخی اقتصادیرو میمتعدّدی روبه

شـوند؛ ماننـد بیمـاری،    دزدیده شدن اموال و بیکاری، برخی به سـالمت اعضـا مربـوط مـی    
ی، گـردد. در چنـین شـرایط   معلولیّت و مرگ، و برخی به روابط و مشکالت سازشی بازمی

كنـد. افـزون   توكّل بر خدا به تقویت ارادة اعضای خانواده و كوشش بیشتر آنها كمک می
هـای مـادّی از حـلّ نشـدن     ظاهر همه اسـباب و نشـانه  ها و شرایطی كه بهبستبر این، در بُن

گشـاید و گـاه   كند، توّكـل بـه خـدا روزنـة امیـدی در برابـر افـراد مـی        مشکل حکایت می
كنـد. نکتـة مهـم در خـانواده،     برنـد، حـل مـی   یی كه افراد گمان نمـی هامشکالت را از راه

تـر  توصیة متقابل افراد به توكّل است كه این نکته بـرای زنـان بیشـتر اهمیّـت دارد و مثبـت     
ویـژه اقتصـادی، بـر عهـدة     ارزیابی شده است؛ زیرا مسئولیّت اصلی حلّ بیشتر مشکالت، به

فـر،  ای دارد )ر.ک؛ سـاالری گران، اهمیّت ویـژه مرد است و تقویت روحیّة او از جانب دی
1391 :111.) 

الصِّعَابُ وَ ت سَـهلل تْ   ل هُ ذ لَّتْ اللَّهِ عَل ى توكّل مَنْ»فرماید: دربارة توكّل می )ع(امیرالمؤمنین

ها برای او نرم و : هر كس بر خدا توكّل كند، سختیالْكَرَامَةَعَل یْهِ الْی سْبَابُ وَ ت بَولأ  الْخ فْضَ وَ 
« ها برایش فراهم شود و در راحت، وسـعت و كرامـت جـای گیـرد    آسان و اسباب و وسیله

 (.426: 1376)لیثی واسطی، 
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 ( محبوبِ خدا شدن2ـ3ـ1

محبـوب خـدا   توكّل این اسـت كـه شـخص متوكّـل     یکی از آثار  ،قرآن كریماز منظر 
 إِنَّ...  فرماید:عمران میر سورة آلكه ددارد، چنانگیرد و خدا او را دوست میقرار می
و محبوب  چون ذات اقد  باری تعالی محبّ(. 159عمران/ )آل الْمُتَوَکِّلِینَ یُحِبُّ اللّهَ

كنـد، خداونـد امـور    او ظهـور مـی   كند و آثار هر محبوب به دست محـبّ خود را رها نمی
ـ  ،و اگـر گرفتـاری و مشـکالت پـیش بیایـد      می كنـد متوكّالن را كفایت  ل آن آسـان  تحمّ

هایی كه فرهنگ توكّـل  باشد. لذا خانوادهكانون خانواده مستثنی از این قاعده نمی شود.می
های زندگی خودشان با توكّل كـردن بـه خـدا، مـورد     فعّالیّتدر آنها وجود دارد، در تمام 
ت و اتّقاقاتی كه در مسیر زنـدگی برایشـان   شوند و در برابر مشکالمحبّت خداوند واقع می

، ج 1386آملـی،  كنند )ر.ک؛ جوادی دهد، دست یاری محبّ خود را احسا  میر  می
ن را دوسـت دارد، پـس   خداونـد متـوكاّل  » فرماید:(. فیض كاشانی در ذیل آیه می367: 11

داند و آنـان  گریب آنان میصهای مختلف ننصرت و پیروزی در زمینه ،آنها را یاری كرده
 (.395: 1ق.، ج 1415كاشانی، )فیض« كندمی را به راه صالح و رستگاری هدایت

 کفایت امور از سوی خداوند (3ـ3ـ1

یکی دیگر از ثمرات و آثار توكّل این است كه خداوند سـبحان در پـی توكّـل كـردن     
 فرمایـد: می مجیدقرآن كه چنان .كندرا كفایت می خود بندگان بر او، امور بندگان متوكّل

و هر كه بر خدا توكّل كند، خدا او را كافى است :حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ وَمَن 
 (.3)الطاّلق/ 

و اراده و  كنـد مـی خدا توكّل كند، زمام اختیار خویش را به خـدا واگـذار    هكسی كه ب
و عملی را كـه خـدا از او    داردمیم خواست خدای سبحان را بر اراده و خواست خود مقدّ

ـ فْـ خواهد، بر عملی كـه خـودش دوسـت دارد و ن    می  ،كنـد او بـه آن دعـوت مـی    ةارس امّ
چنین كسـی را خـدا كـافی و كفیـل خواهـد بـود و كسـی كـه خـدا او را           .دهدمیترجیج 

ای بنابراین، در یک خانواده .كفایت كند و كفیل او باشد، گرفتاری او برطرف خواهد شد
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از اعضای آن با توكّل به خدا، به خواست و ارادة خدای سبحان راضـی باشـند    كه هر یک
و فرهنگ توكّل را در درون خانواده از اصول زندگیشان قرار دهند، شامل این آیة شـریفه  

كنـد. در زنـدگی اجتمـاعی    شوند و خداونـد در تمـام كارهایشـان آنهـا را كفایـت مـی      می
ها نیاز است كـه  ای از زمانباشد، در برههجامعه میومخصوصاً خانواده كه پایة اصلی یک 

تنهـا زنـدگی فـرد را    هایی بزرگ و حسّا  گرفته شود كه گاهی تـا آخـر عمـر نـه    تصمیم
باشـد و بـه   دهد، بلکه در زندگی سایر اعضای خانواده نیز دخیـل مـی  الشّعاع قرار میتحت

ر چنـین شـرایطی خیلـی    گـذارد، انتخـاب درسـت د   نوعی در زندگی كلّ خانواده اثـر مـی  
آیند. لذا در چنین شرایطی همه دنبـال یـک   ها از عهده آن برنمیسخت بوده است و خیلی

بخش آنهـا  رسان وآرامهای حسّا  زندگی یاریگردند كه در انتخابو پشتیبان می حامی
امـور وآینـدة   باشد و این در حالی است كه خداوند با علم و قدرت مطلم خـود، بـر تمـام    

داند، پـس چـه كسـی    ها آگاه است و خیر و صالح فرد و خانواده را بهتر از هر كسی میآن
تواند انسان را در این شرایط كفایت كند. بـر همـین مطلـب اشـاره دارد     بهتر از خداوند می
ـ حَ وَهُفَفرماید: كه می قرآن كریمفرمودة خداوند در  . خداونـد او را بـس اسـت    :هُبُسْ

 .شـود ها بـدو منتهـی مـی   سبب ای متعال آخرین سبب است كه تمامت این است كه خدعلّ
رسـد، بـدون   آورد و بـه خواسـتة خـود مـی    بجا مـی  ،وقتی او چیزی را اراده كند ،در نتیجه

اینکه ارادة او دگرگونی پذیرد، چون قدرت و ارادة دیگـری فـوق قـدرت و ارادة خـدای     
ــ  م شــدن آن ســبحان نیســت تــا در عــدم تحقــم ارادة خداونــد، تیثیرگــذار باشــد و از محقّ

 .(314: 19ق.، ج 1417ر.ک؛ طباطبائی، جلوگیری نماید )

 تارهای اعضای خانوادهـ خداباوری و رف2

آنچه ذیل بحث باورهای قلبی گفته شد، در بیان آثار قلبی معرفت و شناخت خـدا بـود   
باشد و انسان را بـه سـوی عمـل و رفتـار     ای برای رفتارهای اختیاری میكه به عنوان مقدّمه

دهند. برخی دیگراز آثار خداشناسی، در رابطة عملی اشخا  بـا خداونـد ظهـور    سوق می
 شود.كند كه به آنها اشاره میا میپید
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 ( استحکام خانواده1ـ2

از عوامل مؤثّر در پیوند بین زن و شوهر و اعضای خانواده، التزام بـه باورهـای دینـی از    
بهـره  جمله خداباوری است كه در تحکیم روابط اعضای خـانواده تـیثیر بسـزایی دارد. بـی    

ت متعـدّدی را در همـة مراحـل زنـدگی بـه      ها از این باورها، مشکالبودن برخی از خانواده
فرمایـد )ر.ک؛ مکـارم   تعبیـر مـی   4از آن بـه زنـدگی تنـگ و سـخت     قـرآن دنبال دارد كه 
(. از ایــن رو، اعتقــاد بــه خــدا در زنــدگی عــادی  327: 13، ج 1374و دیگــران،  شــیرازی
كنـد  دارد و ترک این بـاور، آرامـش و لـذّت را از زنـدگی زائـل مـی      ها نقش مهمّی انسان

 (.69: 1392فر، )ر.ک؛ ساالری

 مهار رفتاری اعضای خانواده (2ـ2

شود كه اعضای خانواده همـة رفتارهـای خـود را بـه سـوی      اعتقاد به خداوند باعث می
و یـا از رگ   5كسب رضایت خداوند سوق دهـد. فـردی كـه خـدا را نـاظر و همـراه خـود       

برخـورد بـا اعضـای خـانواده و انجـام      كنـد در  ، تالش مـی 6بیندگردن به خود نزدیکتر می
وظایف خانوادگی، رضایت آنها را جلب نماید. توجّـه بـه عـدالت خداونـد و اینکـه هـیچ       

، زمینـة شـناختی   8كنـد و حـمّ هـیچ موجـودی را ضـایع نمـی      7داردرا روا نمـی  گونه ستمی
الت تر باشد، مشکدیگری برای مهار رفتاری اعضای خانواده است. هرچه این حالت، قوی

، 9فرد كمتر خواهد بود. توّجـه بـه صـفات خداونـد، از جملـه رحمـت ومهربـانی گسـترده        
از جمله انسان و كفایت آنها، نیز آثار مثبـت بـر    11، حمایت از مخلوقات10توانایی نامحدود
گـذارد. عطوفـت و رحمـت اعضـای     هـای خـانوادگی او بـر جـای مـی     زندگی فرد و جنبه

ای از تجلّی خداوند است، زمینة پیشگیری و حـلّ بسـیاری از   خانواده نسبت به هم كه شعبه
(. ایمان به خدا و سرایت دادن آن به اهل و 110: 1391فر، مشکالت است )ر.ک؛ ساالری

شود هـم در دنیـا زنـدگی خداپسـند داشـته باشـند و هـم در آخـرت، در         خانواده باعث می
 وَالَّـذِینَ فرمایـد:  ب چنـین مـی  در این با قرآن كریممعیّت و همراهیت هم زندگی كنند. 

 شَـیْ    مِّـن  عَمَلِهِم مِّنْ أَلَتْنَاهُم وَمَا ذُرِّیَّتَهُمْ بِهِمْ أَلْحَقْنَا بِإِیمَانٍ ذُرِّیَّتُهُم وَاتَّبَعَتْهُمْ آمَنُوا
از  و فرزندانشـان در ایمـان   كسانى كه خـود ایمـان آوردنـد    :رَهِینٌ کَسَبَ بِمَا امْرِئٍ کُلُّ
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شـان هـیچ   كنـیم و از پـاداش عمـل   كردند. فرزندانشان را بـه آنهـا ملحـم مـى     پیرویایشان 
 (.21)الطّور/ كاهیم كه هر كسى در گرو كار خویشتن استنمى

ای بیـان  دهد، یـک لطـف ویـژه   هایی كه به متّقین میخدا در این آیه بعد از بیان نعمت
انـد،  های آنان را كه به تبعیّت از ایشان وارد جرگة ایمان شـده كند و آن هم اینکه ذریّهمی

كند. علّت رسیدن آنها به ایـن نعمـت، از سـؤال و جـوابی     در روز قیامت دورشان جمع می
بینند برخـی  شود. گروهی از بهشتیان وقتی میافتد، روشن مییان اتّفاق میكه در میان بهشت

كننـد و از آنهـا دلیـل ایـن     انـد، تعجّـب مـی   از مؤمنان با اهل و عیال خـود دور هـم نشسـته   
 :مُشْـفِقِینَ  أَهْلِنَـا  فِی قَبْلُ کُنَّا إِنَّا قَالُواگویند: پرسند، آنها در جواب میهمراهی را می

 (.26)الطّور/ پیشتر در میان خانواده خود بیمناک بودیم ما گویند

به معناى عنایتى آمیخته با تر  است، چون مشفم نسـبت بـه كسـى كـه بـه او       «شفاقاِ»
. لذا افراد مؤمن ترسد كه مبادا بالیى متوجّه او گرددهم محبّت دارد و هم مى ،اشفاق دارد

از عـذاب بـودیم و ایـن مشـفم بـودن را بـه       ما در دنیا مشفم »گویند: در جواب بهشتیان می
خانوادة خودمان هم سرایت دادیم و خدا هـم بـه مـا لطـف كـرد و مـا را در كنـار هـم در         

 (.15: 19ق.، ج 1417)طباطبائی، « بهشت قرار داد

 ( محبّت در خانواده3ـ2

 های ایمان و یا به تعبیری دیگـر، یکـی از آثـار ایمـان، ازدیـاد محبّـت در      یکی از نشانه
خانواده است و هرچه ایمان و تقوا بیشتر باشد، به همان اندازه عشم و محبّت وی نسبت بـه  

فرماید: در این باب می )ع(چه امام جعفر صادقگردد، چنانتر میاش افزوناعضای خانواده
كنم ایمان مـردی زیـاد   گمان نمی: خ یْراً إتلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ الْإتیمَانت مَا أ ظُنُّ رَجاُلً یَزْدَادُ فِی»

 (.320: 5ق.، ج 1407)كلینی، « به همسرش بیشتر گردد او شود، مگر آنکه محبّت و عشم

كُلَّمَـا ازْدَادَ الْعَبْـدُ إتیمَانـاً ازْدَادَ    »فرماید: می ) (اسالمیا در روایتی دیگر، رسول گرامی 
حیّـون،  )ابـن « شودها نیز زیاد میت ]وی[ به زنهرچه ایمان بنده زیاد شود، محبّحُبّاً لِلنِّسَاء: 
 (.192: 2، ج 1385
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هرچه ایمـان و اعتقـادات مـذهبی شخصـی قـوّت       ) (اسالمبنا بر فرمایش پیامبر گرامی
باشـد و آثـار ایمـان در رفتـار     پیدا كند، به همین اندازه نسبت به زن و همسرش مهربانتر می

اخالقـی و محبّـت كـردن نسـبت بـه      رد. لـذا خـوش  اش بروز خواهد كوگفتار او با خانواده
اخـالق باشـد و   ترین مردم كسی است كه خـوش های ایمان است و باایمانخانواده از نشانه
 ) (اسـالم چـه رسـول گرامـی    تـر باشـد، چنـان   اش از همـه كـس مهربـان   نسبت به خـانواده 

إتیمَاناً أ حْسَنُهُمْ خُلُقـاً وَ أ لْط فُهُـمْ    النَّا ت أ حْسَنُ»اش بودند: ترین افراد نسبت به خانوادهمهربان
 (.387: 68ق.، ج1403)مجلسی، « بتی هْلِهِ وَ أ ن ا أ لْط فُکُمْ بتی هْلِی

تـر باشـد، محبّـت    های مؤمن، هرچه ایمان اعضای خـانواده افـزون  بنابراین، در خانواده
: 1، ج 1372خـش،  بشـود )ر.ک؛ احسـان  روز بیشـتر مـی  آنها هم نسبت به همدیگر روزبـه 

369.) 

 خانواده بستگیمحور وحدت و هم( 3ـ2

های دینی فاصله گرفته باشـند، بـا احسـا  تنـاقض بـین      وقتی اعضای خانواده از ارزش
آزادی شخصی و امنیّت عاطفی، استقالل، مسـؤلیّت و نیـز تنهـا بـرای خـود بـودن و بـرای        

شـود،  شوند كه باعث رویارویی و خصومت آنها بـا اطرافیـان مـی   رو میدیگران بودن روبه
در بایدها ونبایـدهای زنـدگی   بر اسا  مبانی ایمانی خود  خانوادهكه اعضای  هنگامیولی 

خانوادگی مطیـع محـض دسـتورهای الهـی باشـند، دربـارة حقـوق و وظـایف و محـدودة          
شـوند و در  انتظارات خویش اعتدال را رعایت كرده، گرفتار اختالف نظر با یکدیگر نمـی 

نمایـد و خـود را در     یکدیگر را برطرف مییحوا ،به یکدیگر محبّت كردهمسیر زندگی 
توانـد  و مـی  دارندوحدت و همبستگی  خانوادهاین  ،دانندشادی و غم یکدیگر شریک می

 .(60: 1378)ر.ک؛ هلر آسیبها مصون و محفوظ دارد خود را از تمام

 در خانواده تقوارعایت  ـ3
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. باشـد كند، تقـوا مـی  یکی از آثار خداباوری كه در رابطة عملی انسان با خدا ظهور می
ل مربـوط بـه خـانواده    ئدر آیات و روایات گوناگونی به رعایت تقوا در مسابه همین دلیل، 
 نِسَـؤُُکُمْ  فرمایـد: آمیـزش جنسـی مـی    ةدربار قرآن كریمبرای نمونه، . اشاره شده است

 مُّالَقُـوهُ  أَنَّکُم وَاعْلَمُواْ اللّهَ وَاتَّقُواْ ألَنفُسِکُمْ وَقَدِّمُواْ شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَکُمْ فَأْتُواْ لَّکُمْ حَرْثٌ
به كشتزار خود درآییـد. و   ،جا كه خواهید زنانتان كشتزار شما هستند. هر: الْمُؤْمِنِینَ وَبَشِّرِ

براى خویش از پیش چیزى فرستید و از خدا بترسید و بدانید كه به نـزد او خواهیـد شـد. و    
 (.223)البقره/ مؤمنان را بشارت ده

اشاره به این است كه هدف نهـایی از آمیـزش جنسـی، تنهـا      قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْجملة 
لذّت و كامجویی نیست. افراد باایمان باید از این موضوع بـرای پـرورش فرزنـدان شایسـته     

ای معنوی برای فـردای خـود از پـیش      را همچون ذخیرهاستفاده كنند و این خدمت مقدّ
ــاونــد انســان را بــهآیــه، خد ةدر ادامــ. بفرســتند ــه بــه  دقّ ت در امــر آمیــزش جنســی و توجّ

دهـد كـه   سنس به آنها هشدار می .وَ اتَّقُوا اللَّهَ: فرموده است ،دستورهای او فراخوانده
وَ اعْلَمُـوا أَنَّکُـمْ   : در رستاخیز به مالقات پروردگار و نتای  اعمال خود خواهنـد شـتافت  

 رایسودمند بـ  هایافراد باایمانی است كه در برابر دستور در پایان نیز بشارت به .مُالقُوهُ
و  ر.ک؛ مکارم شـیرازی ) وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنین: تسلیم هستند خودی و معنوی زندگی مادّ
 .(142 :2، ج1374، دیگران

 فرمایـد: در سفارش مردان به رعایت تقوا در برخورد با همسر چنین مـی  ) (پیامبر اكرم
بتالنِّسَاءِ حَتَّى ظ ن نْتُ أ نْ ال  یَحِلَّ لِز وْجتهَا أ نْ یَقُول  ل هَا  یُوصِینِی أ خْبَر نِی أ خِی جَبْر ئِیلُ وَ ل مْ یَز لْ»

وَ  قُوا عَل ـیهتن  ... ف ی شْـفِ أُفٍّ یَا مُحَملدُ اتَّقُوا اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِی النِّسَاءِ ف إتنَّهُنَّ عَوَانٌ بَین  أ یْدِیکُم  
ـ          ا ط یِّبُوا ُقلُوبَهُنَّ حَتَّـى یَقِْفـن  مَعَُکـْم َو ال  ت ْکر ُهـوا النَِّسـاَء َو ال  ت ْسـخ طُوا بتهتـنَّ وَ ال  ت یُْخـُذوا ِممل

بـه مـن    پیوسـته زنـان   ةجبرئیل به من خبر داد و دربـار آت یتُمُوهُنَّ ش یئاً إتالَّ بترتض اهُنَّ وَ إتذْنِهتنَّ: 
ف )كـوچکترین  ای كه گمان كردم مرد حم ندارد به همسـرش اُ به گونه ،كردارش میسف
 باب، تقوا را در ) (دكرد:[ ای محمّناخوشایند( بگوید. ]جبرئیل این گونه توصیه می ةكلم

پـس نسـبت بـه    ... رایی در دستان شما هسـتند سَستی كه آنان مانند اُردبه .زنان رعایت كنید
 .شان را نسبت به خـود پـاكیزه گردانیـد تـا در كنارتـان بماننـد      ای قلب ایشان دلسوز باشید و
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ایـد جـز بـا    آنان را ناخوش ندارید و بر آنها غضـب نکنیـد و چیـزی را كـه بـه ایشـان داده      
 .(252 :14ج ق.،1408نوری، ) «آنها از ایشان نگیرید ةرضایت و اجاز

زنان را به رعایـت تقـوا    در روایات دیگری هم رعایت تقوا بر زنان توصیه شده است و
های خود به یکـی از زنـان   در سفارش ) (پیامبر اكرم، اندكردهدر برخورد با شوهر توصیه 

 :زَوْجَـک  اتَّقِی اللَّهَ وَ أ طِیعِی» فرماید:فی می)خوله( اطاعت از شوهر را مصداقی از تقوا معرّ
 .(216ق.: 1412طبرسی، )«[ پرهیزگار باش و از شوهرت اطاعت كن!]ای خوله

 فِـی  اتَّقُـوا اللَّـهَ  » فرمایـد: مـی  در مورد رعایت تقـوا در خـانواده   ) (اسالم پیامبر گرامی

 ضـعیف  دو گـروه حـمّ   درتقـوا را   ف ـإتنَّ خِیَـارَكُمْ خِیَـارُكُمْ لِی هْلِـهِ:     الْمَرْأَةِالْیَتِـیمت وَ   الضَّعِیف ینت
خـود بهتـرین    ةرعایت كنید: یتیمان و زنان. پس بهترین شما آنهایی هستند كه برای خانواد

 (.268 :76ق.، ج1403مجلسی، ) «ندهست

 ل ـمْ  مِنَّا مَنْ ل یْسَ آلت مُحَملدٍ اِعْل مُوا أ نَّهُ شِیعَةَیا » نقل شده است: (ع)از امام صادق همچنین،

مَـنْ   مُرَافَقَةةََمَنْ خ ال ق ـهُ وَ   مُخَالَقَةَمَنْ صَحِبَهُ وَ  صُحْبَةَبتهِ وَ مَنْ ل مْ یُحْسِنْ ن فْسَهُ عِنْدَ غ ض  یَمْلِکْ

ای : مَـا اسْـت ط عْتُمْ    آلت مُحَملدٍ اتَّقُوا اللَّه شِیعَةَمَنْ مَال حَهُ یا  مُمَالَحَةَمَنْ جَاوَرَهُ وَ  مُجَاوَرَةَرَاف ق هُ وَ 
بـا   ،دانید از ما نیست كسی كه خود را در هنگام غضب كنترل نکندب !) (دشیعیان آل محمّ

معاشـران رعایـت ننمایـد، بـا     بارة صحبت خود نیکو مصاحبت نکند، اخالق حسنه را درهم
سـفره  رفیم خود نیکو رفاقت نکند، با مجاوران خود نیکو رفتار نکند و با كسی كه با او هم

توانید خـدا تـر  و پرهیزگـار    تا می !) (دمحمّاست، درست هم غذا نشود. ای شیعیان آل 
 (.637: 2ق.، ج1407)كلینی،  «باشید

 ةبیشترین مصاحبت و معاشرت را با یکدیگر دارند و بنا به فرمـود  اعضای یک خانواده
كه غضب و بدرفتاری با اطرافیان و مصاحبان را عامل طرد شدن از اهل بیـت   (ع)امام صادق

در خانواده با تقوا، اعضـای   ین وجه با یکدیگر معاشرت كنند.واجب است به بهتر داند،می
 كننـد گوشزد مـى  همدیگرئات را به حالل و حرام، و معروف و منکر، و حسنات و سیّ آن،
مقبـول   ایخـانواده چنـین   فلت شوند.غ دچار دیندارى و دین مسئلة در آنان گذارندنمى و
 تربیـت  فرزنـدانى  خانـه،  آن فضـاى  در وبـارز انسـان الهـى هسـتند      ةمنبع خیر و نمونـ  ،حم
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 اسـا   بر زندگى امور تمام در شوهر و زن صورت، هر در كند.مى طلب حم كه شوندمى
ى یکـدیگر را  هـوا  الهـى  اولیـای  همچون باید فقهى قوانین و اسالمى قواعد و الهى معارف

 (.57: 1389)ر.ک؛ انصاریان،  داشته باشند

 خانوادهگزاری در شکرایجاد روحیّة  (1ـ3

اصـفهانی،  )راغب 12«نعمت و آشکار كردن آن است و یادآوری رتصوّ» ،شکر در لغت
بـه كـار بـردن     و سـنا ، قـدردانى از نعمـت   به معنای  ،و در اصطالح( 461: 1ق.، ج1412

و بـه عبـارت    نعمت حم در مسیرى كه خداى متعال آن نعمـت را بـراى آن آفریـده اسـت    
شاد شدن به آن و صرف كردن آن در راهی كـه مـنعم بـه     شناختن نعمت از منعم ودیگر، 

 رفتاری و قلبی ،شناختی از سه عنصر(. شکر 46، د: 1391)ر.ک؛ مطهّری،  آن راضی باشد
نعمــت، اســتقالل نــدارد و وابســته بــه  یعنــی اعتقــاد بــه اینکــه شــناخت، .شــودتشــکیل مــی
یعنـی وقتـی    قلبی،عنصر د. و دیگران تنها واسطة میان خدا و انسان هستن دهنده استنعمت

دلشاد شود  نعم حقیقی معرفت پیدا كرد و دانست كه نعمت وابسته به اوست،كه انسان به مُ
ایـن اسـت كـه     عملی و امّا عنصر در دل او ایجاد شودو سروری همراه با خضوع و تواضع 

 را آنچـه  تمـام  بنده بردن كاربه ؛ یعنىمقصود و محبوب منعم استچیزی را انجام دهد كه 
چشـم را   مـثالً  ؛در مسیرى و بـراى هـدفى كـه آفریـده شـده      است، یدهآفر برایش خدا كه

 ولکن نه هر نـوع  ،ها گوش را آفریده براى شنیدنولکن نه تمام دیدنی ،آفریده براى دیدن
 شنیدنی.

شود، راه شـکرگزاری تنهـا بـه زبـان نیسـت،      گونه كه از تعریف شکر فهمیده میهمان
بلکه شکر هر نعمتی مناسب خود آن نعمت اسـت؛ مـثاًل شـکر سـالمتی بـه انجـام عبـادات        
واجب و مستحب است، شکر مال به پرداخت حقوق واجب از خمس، زكات و... و شـکر  

اسـت، و شـکر اسـباب و اثاثیّـة     معارف اسالمیفرزندان، به تربیت صحیج دینی و یاد دادن 
(. در این میان، 64باشد )ر.ک؛ همان: زندگی به كارگشایی برای دیگران و همسایگان می

هایی كه خداوند به انسان عطا كـرده اسـت، نعمـت خـانواده اسـت؛ چراكـه       یکی از نعمت
شـود و  وفا مـی انسان فطرتاً موجودی اجتماعی است و استعدادهایش در اجتمـاع بهتـر شـک   
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تواند مسیر كمال را طی كند. خانواده به عنوان یک اجتماع كوچـک و اوّلـین   تر میراحت
هایی است كه شـکرش  كند، از بزرگترین نعمتگروه جمعی كه انسان در آن چشم باز می

باشد. شکر این نعمت به این است كه در زندگی خـانوادگی، اعضـای خـانواده،    واجب می
دیگر را رعایت كنند كه ایمان به خدا این روحیّة شکر و رعایـت حقـوق   حقوق متقابل هم

 )ع(دارد. امـام سـجّاد  كند و اعضای خانواده را این كـار وامـی  متقابل را در خانواده زنده می
ف ـی نْ   الزَّوجَةةَِوَأ ملا حَـمُّ  »فرمایند: در بیان حقوق اعضای خانواده نسبت به یکدیگر چنین می

هَـا حَمَل تْـکَ   کَ ف ی نْ ت عْل ـمَ أ نَّ أُمِّ ف حَمُّ... رْف م  بتهَاتُکْرتمَهَا وَ ... فتُاللّهَ جَعَل هَا سَک ناً وَ أُنْساً ت عْل مَ أ نَّ
رْهُ ... أ ملا حَمُّ أ بتیکَ ف إتنْ ت عْل مْ أ نَّهُ ل وْال هُ ل مْ ت کُنْ...ف احْمَدِ اللَّـهَ وَاشْـکُ  حْمِلُ أ حَدٌ أ حَداًیَ ثُ ال حَیْ

إتل ـى   الدَّلَالَةةَِعَل ى ق دْرت ذ لِکَ... وَأ ملا حَمُّ وَل دِکَ... أ نَّکَ مَسْئُولٌ عَملا وُلِّیْت هُ مِنْ حُسْنت الْی دَبت وَ 

اللَّهِ وَ ل ا ت ـدَعْ   لِلظُّلْمت بتحَمِّ عُدَّةًاللَّهِ وَ ال   مَعْصِیَةِرَبِّهِ... وَأ ملا حَمُّ أ خِیکَ... ال  ت تَّخِذْهُ ساِل حاً عَل ى 
نُصْر ت هُ...: حمّ زن آن است كه بدانی خدای ـ عزّ وجلّ ـ اورا مایة آرامش و الفـت تـو قـرار    
داده... . از این رو، با او مدارا كنی و احترام او را نگه داری... حمّ مادر آن است كه بـدانی  

كنـد... تـو قـدرت    كرده كه هیچ كـس، دیگـری را حمـل نمـی    وقتی تو را حمل و نقل می
شکر و سنا  او نداری، جز اینکه خدا كمک كند و توفیم دهد. حـمّ پـدر آن اسـت كـه     
بدانی اگر او نبود، تو هم نبودی... پس خدا را شکر كن و بـه قـدر ایـن نعمـت سناسـگزار      
باش و امّا حمّ فرزند آن است كه تو مسئول تربیت و ادب و خداشناسی او هستی و امّا حمّ 

« ن است كه او را وسیله گناه آلت ظلم قـرار نـدهی و در برابـر دشـمن یـاری كنـی      برادر آ
 (.270: 1392ای، )الهی قمشه

 در برابر مشکالت خانوادگی صبر (2ـ4

یکی دیگر از آثـار خـداباوری در زنـدگی خـانوادگی، صـبر و بردبـاری اسـت. افـراد         
معقول و ایجاد یک زندگی دیندار ضمن آنکه از كوشش در راستای تیمین نیازهای مادّی 

كنند، در صورت برخـورد بـا مشـکالتی از قبیـل فقـر و      خانوادگی سعادتمند فروگذار نمی
هـای الهـی روشـن    شـوند، بلکـه دل بـه وعـده    های خانوادگی دچار یـی  نمـی  ناسازگاری
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سـازند  های زندگی را بـه شـیرینی مبـدّل مـی    دارند و با حالوت ایمان و یاد خدا، تلخیمی
 (.104: 1393اللّهی، آیت )ر.ک؛

و ازدیاد محبّت  بسیار شیرینی دارد و منجر به گرمی ةصبر و شکیبایی در خانواده، نتیج
اگـر اعضـای یـک     در خانواده و سالمت اخالقی و روانـی اعضـای خـانواده خواهـد شـد.     

نظـر و  اخـتالف   در برخـی مسـائل   بـاز هـم   داشـته باشـند،   توافـم  در بیشتر مسـائل خانواده 
ظـاهر  های بهالف سلیقه خواهند داشت و این طبیعت زندگی خاكی است. این اختالفاخت

منجر به تشدید اخـتالف و فروپاشـی   در مسیر پُر فراز و نشیب زندگی، ممکن است ناچیز، 
زن و شوهر، ناگزیر از آن  ویژهبه ،هطبیعی كه خانواده اتراهکار رفع اختالف خانواده شود.

یده گرفتن عیـوب و كوتـاه آمـدن، هنگـام مواجهـه بـا نـواقص و        عفو، گذشت، ند ،هستند
 وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنبه آن دستور داده اسـت:   قرآن كریمكه خداوند در  هاستكاستی

و اگر عفو كنید و چشم بنوشید و گناهشان پوشیده دارید،  :رَّحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا
 (.14)التّغابن/ مهربان استخدا آمرزنده و 

، هرگاه زن و شوهر خطا، اشتباه یا بدی از همدیگر دیدند، قرآن كریمبر اسا  دستور 
فرمایـد كـه اساسـاً بایـد اشـتباه یـا بـدی        ل باید همدیگر را ببخشند و توصیه مـی اوّ ةدر وهل

رمایـد، ایـن   فبیـان مـی   قرآن كریم باالتر عفو و گذشت كه ةرتب. یکدیگر را نادیده بگیرند
رفتـار ناشایسـتی داشـت، سـایر اعضـاء نـه تنهـا او را         ةاست كه اگر یکی از اعضای خانواد

 بِالْحَسَننَةِِ وَیَـدْرَُُونَ  ببخشند و خطـای او را نادیـده بگیرنـد، بلکـه بـه او نیکـی كننـد:       

 (.22)الرّعد/  كنندو بدى را به نیکى دفع مى :السَّيِّئَةَ

ــ ــه داشــت البتّ ــه باشــد و در  ه بایــد توجّ ــار و فــداكاری، بایــد دوطرف كــه گذشــت، ایث
ک از طـرفین كـه دیگـری را نبخشـد، بـا      یـ خانوادگی، هر  هایاختالف ویژهاختالفات، به

خطـا و اشـتباه    ،ی اگر طرف مقابل صددرصد مقصّـر غضب خداوند مواجه خواهد شد. حتّ
ه را حـل كنـد و   او محرز باشـد، دیگـری وظیفـه دارد بـا گذشـت، ایثـار و فـداكاری قضـّی        

گاه اختالف و نزاع ر  نخواهـد داد.   چه طرفین به این دستور قرآنی عمل كنند، هیچچنان
زن و شوهر ممکن است گاهى نسبت به یکدیگر مرتکب خطا و اشـتباه شـوند، زن امکـان    
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شـوهر دچـار خطـا     ز، توجّـه بـه فرزنـدان، رعایـت حـمّ     وپَدارى، پختخانه ةلئدارد در مس
نیز ممکن است در رفتار و كردار، اخالق و روش، كارگردانى نسبت به منـزل،  مرد  .گردد

 ،ى كه از هـر دو طـرف قابـل گذشـت    یزن دچار اشتباه شود، اشتباه و خطا قضاوت در حمّ
در مـواردى كـه    .اغماض و عفو است كه جاى گذشت و عفو هـم در همـین مـورد اسـت    

ى عفو وجود نـدارد، بـر مـرد الزم    كند، موردى برازندگى مسیر طبیعى خودش را طى مى
اخالقى و شرعى است كه از همسـر خـود در مـوارد الزم گذشـت كنـد، بـر زن هـم الزم        

چنـین  (. 243: 1389)ر.ک؛ انصـاریان،   اخالقى و شرعى است كه از شوهر خود عفو كنـد 
ای نورانی است و پروردگار عـالم عـالوه بـر آنکـه از آن خانـه و اعضـای آن راضـی        خانه
 ،فرماید و در قیامـت هـم آنـان را از حسـاب    عطا می آنهافرزندان صالج و شایسته به است، 

أَالتُحِبُّـونَ   وَلْیعْفُوا وَلْیصْـفَحُوا : فرمایدكتاب و مؤاخذة عقاب برز  و جهنّم معاف می

همدیگر را ببخشـید و گنـاه همـدیگر را ندیـده بگیریـد تـا خداونـد نیـز          :أَنْ یغْفِرَاللَّهُ لَکُمْ
غفران و رحمت خود را شـامل حـال شـما كنـد و از حسـاب و كتـاب قیامـت و از عـذاب         

 .(22)النّور/ جهنّم در امان باشید

 گیرینتیجه

ها، در دو محور اصلی طور كلّی، شناخت خدا در معنایابی و هدفداری زندگی انسانبه
عنـوان بـاور قلبـی و     باشد. خداباوری باعث تقویت ایمان بـه باورها و رفتارها تیثیرگذار می

هـای مـؤمن، اعضـای خـانواده، تمـام      باشد. در خانوادهها و فضایل اخالقی میمنشاء ارزش
كنند و با رعایت حقـوق سـایر   رفتارهای خود را برای كسب رضای خداوند ساماندهی می
كوشند. ایمان به عنوان پایه و اسـا ،  اعضای خانواده در كسب آسایش و آرامش آنها می

دهد و آرامـش روحـی   های اخالقی سوق میی خانواده را به سوی معنویّات و ارزشاعضا
آورد و با وجود مشـکالت و نامالیمـات كـه در هـر     و روانی را برای خانواده به ارمغان می

باشـد.  های ایمانی آسان مـی دهد، تحمّل و صبر در برابر آنها، برای خانوادهزندگی ر  می
ضـای خـانواده از لحـاظ عـاطفی بـه هـم نزدیکتـر شـوند و در         شـود كـه اع  ایمان باعث می

بینی به زندگی امیدوار بوده است و های زندگی به یاری همدیگر بشتابند و با خوشسختی
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درصدد غلبه بر مشکالت احتمالی برآمده، در مقابل مقدّرات الهی سَرت تسلیم فـرود آورنـد   
 د.و آنها را در زندگی مثبت و تکامل بخش تلقّی كنن

ــر      ــار دیگ ــکرگزاری، از آث ــة ش ــل و روحیّ ــوا، توكّ ــایتمندی، تق ــة رض ــت روحیّ تقوی
هـا از انسـان محافظـت    باشند كه به عنوان دژت محکم در برابر خطاها و لغـزش خداباوری می

هـای  كنـد؛ چراكـه در خـانواده   ها را از سُستی و به هم پاشیدن حفظ مـی كند و خانوادهمی
بـا رعایـت حقـوق همـدیگر و رعایـت قـوانین الهـی در كـار و         باتقوا همة اعضای خانواده 

كنند و با توكّل بر خدای قـادر مطلـم   ها ایمن میكسب، روزی خانواده را در مقابل لغزش
هـایی محبـوب خـدا واقـع     كننـد. چنـین خـانواده   های زندگی را بر خـود آسـان مـی   سختی
 زد.ساامور زندگی آنها را غنی می شوند و خداوند در تماممی

 ها:نوشتپی

داند كه فرد اهداف خود را بـه آن طریـم دنبـال    ای نسبتاً ثابت میشیوه»ـ آدلر سبک زندگی را 1
 :Ibid« )ایـن شـیوه حاصـل دوران كـودكی فـرد اسـت      »(؛ Adler,1956: 175« )كندمی

191.) 

خود در  ها ی بنیادی )فردیّت برتر(سبک زندگی تجسّم تالش انسان است، برای یافتن ارزش»ـ 2
انسان برای معنای مورد نظر خود )فردیّت برتر( »؛ «فرهنگ عینی او و شناساندن آن به دیگران

 :Simmel,1908« )گزینـد هـای درونـی )سـلیقه( برمـی    های رفتاری را حسب انگیزهشکل

314.) 

 (.101و  100: 3ق.، ج 1407)كلینی، « عَل یهِ دِینُ عِبَادِی الْمُؤْمِنِین بتمَا یصْلُجُ أ ن ا أ عْل مُ»ـ 3

ـ  الْقِيامَنةِِضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ  مَعيشَةًوَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ ـ 4 و هـر  : ىأَعْمَ

نابینـا محشـور   او را كس كه از یاد من اعراض كند، زنـدگیش تنـگ شـود و در روز قیامـت     
 (.14)طه/  سازیم

او بـا شماسـت و    ،و هـر كجـا باشـید    :یرٌا تَعْمَلُونَ بَصِا کُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَنَ مَوَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْـ 5
 (.4)الحدید/ « بیناست ،كنیدخدا به هرچه مى
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 (.16)ق/  و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیکتریم :یدهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِوَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْـ 6

)النّسـاء/   كنـد اى سـتم نمـى  وزن ذرّهدر حقیقت، خدا هـم  :ذَرَّةإِنَّ اللَّهَ ال یظْلِمُ مِثْقالَ ـ 7

40.) 

[ ما پاداش كسـى را كـه نیکوكـارى كـرده     ]بدانند كه :إِنَّا ال نُضیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالًـ 8
 (.30)الکهف/  كنیمتباه نمى ،است

)األنعـام/   پروردگارتان رحمت را بر خـود مقـرّر كـرده   : الرَّحْمَةنَفْسِهِ  کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلىـ 9

45.) 

بخـش نیرومنـد اسـتوار    خداسـت كـه خـود روزى    :الْمَتینُ الْقُوَّةِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ـ 10
 (.58)الذّاریّات/  است

 (.36)الزّمر/  اش نیست؟كننده بندهآیا خدا كفایت :أَ لَیسَ اللَّهُ بِکاف  عَبْدَهـ11

 (.461: 1ق.، ج 1412اصفهانی،  )راغب« و إظهارها النّعمةالشُّکْرُ: تصوّر »ـ 12
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