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 )ع(اده از دیدگاه امام رضاحقوق و تکالیف خانو
  

  1آذر تاجور
   2فضه نامی باباشکند

  چکیده
کند و در سالمت و عدم سالمت ترین نهادي است که جامعه را تغذیه میخانواده مهم
بدیل، مرهون شناخت و رعایت رشد و شکوفایى این نظام محبوب و بى. جامعه نقش دارد
هاى بزرگ طورى که نظام گر است، همانیکى از اعضاى آن نسبت به یکدی دقیق حقوق هر

استحکام و رشد و بالندگى  خاصى خودش را در ارتباط با اداره و  اجتماعى، قوانین و حقوق
پژوهش حاضر با هدف شناسایى حقوق اعضاى خانواده  .دارد، نظام خانواده نیز چنین است

نها در کارآمدى خانواده نقش و تأثیر آ) ع(بر اساس منابع دین اسالم و بویژه سیره امام رضا
تحلیلى، آیات و روایات مربوط  - بدین منظور، با استفاده از روش توصیفى. انجام شده است

  .اند به خانواده استخراج و ارائه گردیده
زن، شوهر، (یک از اعضاى خانواده  دهد که منابع دینى براى هر نتایج پژوهش نشان مى

راى طرف مقابل در مقابل این حقوق، وظایفى نیز ب، حقوقى را وضع، و )فرزند، پدر و مادر
، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است )ع(اساس سیره امام رضابر. معین کرده است

خانواده ) ع(رضازیرا بطور کلی از دیدگاه امام. باشد کننده کارآمدى خانواده مى که تأمین
اندازه که بنیاد اصلی خانواده  خشت اصلی بنیاد جامعه انسانی را تشکیل داده و به هر

مستحکم باشد به همان اندازه بنیاد جامعه انسانی نیز مستحکم خواهد بود و به هر اندازه که 
  .بنیاد خانواده متزلزل باشد به همان اندازه بنیاد جامعه نیز متزلزل خواهد بود

   .خانواده، حقوق، فرزند، زن، شوهر، والدین ،)ع(امام رضا :هاکلید واژه
  
  
  

   
                                                             

  ن شرقیدبیر آموزش و پرورش استان آذربایجا. 1

  دبیر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی. 2



   



آسیب شناسی خانواده  و راهکارهاي پیشگیري و رفع آن بر مبناي 
 فرهنگ رضوي

  
  1اسماعیل خارستانی

 :چکیده
ترین نظام براي تأمین نیازهاي مادي و روانی بشر بوده و بهترین انسان خانواده مناسب

و  را براي تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید و اجتماعی کردن فرزندان
دین مبین اسالم و سنت و سیره . برآورده ساختن نیازهاي عاطفی افراد پرورش داده است

هاي نیز اهمیت و جایگاه خانواده را مدنظر داشته و بر دوري از آسیب) ع(معصومین
در فرهنگ . اجتماعی در خانواده و تربیت مذهبی و اجتماعی فرزندان تأکید بسیار دارد

  .از نظر نبوده و روایات بسیاري در این خصوص آمده استرضوي نیز این مهم، دور 
رو هدف ما در این تحقیق آسیب شناسی خانواده  و راهکارهاي رفع آن بر مبناي از این 

آوري اطالعات و تجزیه روش مورد استفاده در این تحقیق براي جمع. فرهنگ رضوي است
سازماندهی و انجام تحقیق توصیفی روش مورد استفاده در . اي استو تحلیل آنها کتابخانه

ها، مقاالت موجود در مجالت، گیري از کتاببه این صورت که با بهره. و تحلیلی است
ها و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع مورد بحث، روایات منقول از پژوهش

در این تحقیق تالش . استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفته است) ع(رضاحضرت امام
است با استفاده از اصول علمی به تبیین و توصیف دقیق مطالب مورد بحث پرداخته  شده
در این تحقیق ابتدا معنا و مفهوم خانواده و معنا و مفهوم آسیب اجتماعی بیان شده و . شود

آمده است و در ) ع(رضاهاي امامسپس دالیل تشکیل خانواده از منظر اسالم به ویژه آموزه
در انتها نیز  شده و ذکر) ع(رضاهاي آسیب اجتماعی از منظر امامشهادامه دالیل و ری

هاي اجتماعی از خانواده با توجه به سیره و راهکارهاي رفع آسیب و دوري از آسیب
 .هاي رضوي استنباط و استخراج شده استاندیشه

هاي هاي دینی و عمل به سیره و اندیشهدهد که پایبندي به آموزهنتیجه تحقیق نشان می
عمل به . هاي اجتماعی در خانواده خواهد بودسد محکمی در برابر آسیب) ع(معصومین
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هم به طور ) ع(هاي حضرت امام رضاهاي دین مبین اسالم به ویژه سیره و اندیشهآموزه
کند و هم به طور غیر مستقیم از طریق بهبود روابط بین مستقیم رفتارهاي فردي را کنترل می

هاي اجتماعی موجب کاهش رفتارهاي نابهنجار و پیشگیري از آسیب اعضاي خانواده،
بر این اساس براي تحکیم روابط میان اعضاي خانواده باید با ایجاد فضایی . شودخانواده می

هاي مشروع طرفین عاطفی و بهره گیري از حس حب ذات همراه با درك نیازها و خواسته
  .اقدام نمود

  .شناسی، پیشگیري، راهکارهاخانواده، آسیب فرهنگ رضوي، :هاکلید واژه
   



 تحلیل محتواي شیوه مدیریت در خانواده  مطلوب در سیره رضوي
  

  1اعظم خطیبی
  چکیده
-  ٤و با روش توصیفی ٣جامعه شناختی -دینی ٢، با رویکرديوهشی حاضرژي پمقاله

ر رابطه با مدیریت در ، د)ع(رضابرداري، به بررسی کالم و سیره امامو ابزار فیش ٥کیفی
مدیریت  ٦تبیین  -اهداف مورد مطالعه شامل موارد زیر است، الف .خانواده پرداخته است

ي راهکارهاي ارائه -در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی خانواده در سیره رضوي ب
جامعه . اي مطلوب براساس سیره رضوي در عصر حاضرکاربردي براي داشتن خانواده

در ارتباط با چگونگی تدبیر و مدیریت ) ع(مل تمام نظرات و سکنات امام هشتمآماري شا
ي عملی و باشد و نمونه مورد مطالعه، سیرهابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی خانواده می

) ع(ي امام رضادر سیره: ها بدین قرار استبرخی از یافته. نظري قابل دسترس ایشان است
همچنین . گردداعی کردن فرزندان، فراگرد مدیریتی اعمال میبراي رشد و تربیت و اجتم

در سیره رضوي، براي . انداز با مدیریت عجین استاقتصاد خانواده، اعم از مصرف تا پس
ي انتخاب همسر تا مراسم عروسی و نحوه تعامل زوجین، بدون مرحله تشکیل خانواده، از
همچنین وظایف و جایگاه افراد . یر نیستپذریزي دقیق و صادقانه امکانمدیریت و برنامه

باشد و ساماندهی خانواده خواهانه میدر کانون خانواده بر اساس مدیریت مدبرانه و انسان
نتیجه نهایی نشان داد . پذیر نیستها بدون مدیریت و برنامه امکانبراي پیشگیري از آسیب

مام ابعاد آن مبتنی بر برنامه که در سیره رضوي، خانواده مطلوب با مدیریت عجین شده و ت
  .ریزي، هماهنگی، سازماندهی، رهبري و کنترل است

ریزي، هماهنگی، سازماندهی، تحلیل محتوا، مدیریت در خانواده، برنامه :هاهژکلید وا
  .رهبري و کنترل
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 ه در فرهنگ رضويدتداوم خانوا تشکیل و
  

  1الهه دارابی
  

 چکیده
 جامعه حیات بنايسنگ خانواده. است مهم بسیار اسالم نظر از ادهخانو تشکیل و ازدواج

 است پیوندي امر این. شود می حاصل خانواده سایه در اجتماعی رشد و اقدام هرگونه. است
 .باشد می انسان معنوي تعالی و روحی بالندگی ساز زمینه که آسمانی و مقدس

. شود می محسوب موفق زدواجا تحقق در ساز سرنوشت و مهم اي مرحله همسر انتخاب
 داوطلبان بینش نقصان بیانگر مشترك، زندگی نخست هاي سال در طالق افزایش به رو روند

 سعادت که اسالم. است همسر انتخاب به مربوط امور جمله از گوناگون مسایل در ازدواج
 ارائه را متعددي هاي معیار همسر انتخاب موضوع خصوص در کند، می تضمین را انسان
 صحیح هايشیوه مقاله، این  در. رود می شمار به مطلوب خانواده تاسیس ساز زمینه که کرده

 گرفته قرار بررسی مورد) ع(رضا امام کالم در خانواده تداوم عوامل همچنین و همسریابی
 .است

  .خانواده تداوم کفویت، همسر، انتخاب زوجیت، اصل ازدواج، :هاواژه کلید
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  دیریت اقتصادي خانواده در فرهنگ رضويتبیین و توصیف م
  

  1ایوب پژوهان
  چکیده

بنابراین در تمامی امور زندگی فردي و ؛ دین جامع و کاملی است ،اسالمدین مبین 
در بردارنده ) ع(سخنان اهل بیت. داراي طرح و برنامه است ،اجتماعی از جمله مدیریت

نبهایشان، هم شیوه هاي خوشبختی آن بزرگواران با رهنمودهاي گرا .آخرت است دنیا و خیر
هاي آموزه. هاي خوشبختی در آخرت رادر دنیا را فرا راه پیروانشان قرار داده اند و هم شیوه

هاست و هم به نیز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشی به دنیاي انسان )ع(رضاامام 
باید براي حفظ  از طرف دیگر، خانواده کانونی است که .خوشبختی آخرت توجه دارد

حرمت و کرامت انسان و تأمین سالمت اقتصادي، جسمانی و روانی و رشد معنوي او 
قوام خانواده به منظور تدام انسجام جامعه و تأمین محیطی سالم براي زیستن . استحکام یابد

سیره، اندیشه و و توصیف  تبیینحاضر با هدف  پژوهش. انسانها، ضرورتی انکارناپذیر است
با توجه به ماهیت . است پذیرفته صورت اقتصادي خانواده به مدیریت) ع(رضاامام هايآموزه

کلیه   ،پژوهش جامعه آماري. و از نوع تحلیل اسنادي است یفیروش پژوهش توصموضوع، 
و  ینترنتیا يهاتیو سا اتینشرکتب، منابع دست اول و منابع دست دوم است که در 

گیري به شیوه باشد و نمونهیموجود م قیموضوع تحقمرتبط با  قاتیها و تحقپژوهش
ابزار پژوهش . است دهیالذکر استفاده گرداساس از منابع فوق نیهدفمند انجام شده و بر ا

   .قرار گرفته است و واکاوي لیلحاصل از پژوهش مورد تح يهاافتهیبوده و  يبردارشیف زین
 .انواده، فرهنگ رضوي، مدیریت اقتصادي، خ)ع(امام رضا: هاکلید واژه
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  )ع(سالمت روان خانواده در اندیشه امام رضا 
   1بتول خسروي

  
  چکیده 

و  )ع(مالحظات و تأمالت تاریخی براي شناخت ابعاد شخصیت فکري حضرت رضا
هاي فکري و صیانت از نقشی که ایشان در تعدیل افکار و نظریات و نیز کاهش تنش

داشتند  و حفظ دستاوردهاي اصیل دینی  کالمی ،عقیدتیو تحکیم مبانی   عقالنیت اسالمی
ها نه تنها در زندگی این ویژگی. است اي برخورداردر فضاي فکري آن دوره از اهمیت ویژه

فرزند نازنینش امام  ایشان، مورد یگانه ثمره وجود سیاسی امام رضا بلکه در اجتماعی و
در سالمت روانی ) ع(ثیر امام رضاأت نیز به خوبی مشهود است که در این مقاله) ع(جواد

پر برکت  نگاهی گذرا بر حیات کوتاه و خاندان وي، مورد بررسی قرار گرفته است، که با
) ع(مانده خانواده آن بزرگوار، یکی از احادیث امام رضاین بازبه عنوان مهمتر) ع(امام جواد

  . مورد پژوهش قرار گرفته است) ع(به روایت از امام جواد
استعاذه، حج  خیر، توبه و اندیشه، سالمت روان، مناجات، طلب روزي و :هاواژهکلید 

  .رفع ظلم و
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 )ع(بررسی جایگاه تربیت فرزند و خانواده در سیره امام رضا
  

  1جعفر کریمی
 

  چکیده
ن امر در دین اسالم بسیار به ن ابعاد زندگی انسان می باشد که آتریتربیت یکی از مهم

نیز در این زمینه درس عملی و سفارشی ) ع(ه است و ائمه معصومینآن اهمیت داده شد
گونه کاستی را از خود نشان نیز در این زمینه هیچ) ع(زیادي به جاي نهاده اند که امام رضا

این پژوهش . باشداند و سیره ایشان درسی عظیم در زمینه تربیت فرزند و خانواده مینداده
گیري از منابع موجود در این زمینه به بررسی فی و بهرهتوصی -نیز بر اساس روشی تحلیلی

نتایج بیانگر آن بودند . پرداخته است) ع(جایگاه تربیت فرزند و خانواده در سیره امام رضا
داشتند قابل ) ع(شان در محبتی که به امام جوادکه عالقه و توجه آن حضرت به خانواده

نوجوان خود محبت خود را  فرزند خواست بهآن حضرت هنگامى که مى. مالحظه است
اش را فرزند گرامى ،دادرا نشان مى با جمالت زیبایى که اوج محبت آن حضرت ،ابراز دارد

از وطن و  که به سبب ستم فرمانروایان ناگزیر مدتی دور) ع(رضا. مخاطب قرار داده است
دور بر وضعیت هاي شفاهی از خانواده به سر بردند، به طرق مختلف همچون نامه و پیام

) ع(فرزندشان جواد براي خوبی به حضرت آن .کردندمی نظارت )ع(جواد حضرت فرزندشان
دانستند ایشان در نوجوانی مسؤولیت بزرگ رهبري جامعه نگري فرمودند و چون میآینده

گیرند، با واگذار نمودن مسؤولیتها به حضرت، قدرت مدیریت و اسالمی را به عهده می
بدین جهت . تشویق نردبان پیشرفت و موفقیت آنهاست. ایشان تقویت کردندرهبري را در 

برکت  با مروري اجمالی به زندگانی پر. بود) ع(این شیوه نیز مورد توجه حضرت امام رضا
اي  شود که قرآن، در سیره و سخن آن گرامی جایگاه ویژه السالم روشن می امام رضا علیه

چنان عجین کرده بود که هاي وحی آن روزمرّه خود را با آیه السالم، زندگی داشته و امام علیه
پرورش بعد عقالنی و شکوفا ساختن . کرد قرآن، در تمام ابعاد زندگیش پرتو افشانی می نور

منطقی بار آوردن . استعداد، منطق و استدالل در فرزند، یکی از مهمترین ابعاد تربیت است

                                                             
  دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه پیام نور تهران. 1
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تصمیم بگیرد، منطقی رفتار کند و در صورت  شود درست بیندیشد، منطقیفرزند سبب می
) ع(سیره تربیتی حضرت رضا. ها و رفتارهاي خود دفاع کندهیچ هراسی از دیدگاهلزوم، بی

  .از این منظر نیز الگویی کامل براي همه رهروان آن حضرت است
 ).ع(، امام رضا)ع(تربیت، سیره، اسالم، ائمه :هاکلید واژه

    



  هاي رضويروان با تکیه بر آموزههاي بارز سالمت فهفرآیند بازشناسی مؤل
  

  1جمال فرزندوحی
  2فرشته دارابی

  چکیده
السالم که نامش تأللؤ آفرین است در مدت زمان حضرت علی بن موسی الرضا علیه

فضا را روشن کرده، هم جهالت گذشتگان را برطرف نمود و  ،کوتاهی به اندازه تمام تاریخ
تردید غوص در دریاي والیت علوي بی. آیندگان را نمودار ساخت هم راه رهایی از ضاللت

مقاله حاضر تنها به گوشه  .دهاي هدایت بشري گردتواند راهگشاي دروازهو رضوي می
؛ و با باز خوانی و کوچکی از بحر مواج زندگی سراسر معرفت آن حضرت اشاره نموده

بخش  ویده بر فرهنگ رضوي، نها و راهکارهاي سالمت روان با تکیمؤلفه شناسیمعنا
  .باشدمی ي امروزيهاي دینی در جامعهپاسخگوي آموزه

تحقیق حاضر تالش شده است که با نگاهی درون دینی، سالمت روان را با استناد  در
منابع  هاي رضوي تبیین و راهکارهاي آن را با استفاده  اطالعات بدست آمده ازبه آموزه

و در نهایت . آوري و تحلیل نمایداي بوده جمعکتابخانه -موجود که به روش اسنادي
  .ي امروزي پردازش نمایددر جامعهي اثر بخش را چگونگی تأثیرگذاري این مؤلفه

  فرهنگ رضوي، سالمت روان، آرامش، تعادل، آسایش :هاکلید واژه
    

                                                             

 دکتري قرآن و حدیث. 1

 دانشجوي کارشناس ارشد .2

 



   



  در فرهنگ رضوي »مدیریت خانواده« نقش پدر در
  

  1خسرو کمالی سروستانی
 2سالمی یکتالیال ا

  :چکیده
البالغه و احادیث این مقاله بر آن است تا با روشن کردن جایگاه پدر در قرآن و نهج

مدیریتی پدر در خانواده، الگو بودن  به توضیح نقش) ع(ائمه با تکیه برگفتارهاي امام رضا
ن براي پدران، اجر و ارزش کار کرد وي براي فرزندان، علت و سر حالل بودن مال فرزند

فرهنگ  بهداشت روانی خانواده در عنوان مجاهد در راه خدا وه پدر براي اعضاي خانواده ب
البته فرهنگی که، پدر در آن همپاي اعضاي دیگر خانواده، در همه امور . پدرساالري بپردازد
که همانندسازي کودك از پدر  در رابطه با الگو بودن پدر براي فرزند این .مسئول بوده باشد

خیلی از دخترها و پسرها در دوره نوجوانی و جوانی قهرمان  .باشدیشتر از مادر میخود ب
کنند، پدري مهربان، دلسوز و البته قوي و با اراده، پدري زندگی خود را پدرشان معرفی می

همچنین پسران از پدران . شودبا تدبیر و با اخالق که به الگوي زندگی نوجوانان تبدیل می
البته پدران باید در خانواده قدرت . آموزندشوهر بودن و پدر بودن را میخود مرد بودن، 

 آمیختگی سه خصیصه بصیرت، با و این ابزار با مدیریت خانواده را بتوانند داشته باشند تا
پدر با توجه به قدرت و اقتدار خود در خانواده، براي هدایت . اعتدال و بردباري انجام دهند

  . آرامش و آسایش در خانه و خانواده را فراهم آورد کند تااعضاء تالش می
   .تربیت ، آیات قرآن و)ع(مدیریت پدر، خانواده، احادیث امام رضا  :هاکلید واژه

    

                                                             
   دکتري استادیار دانشگاه زنجان. 1
  دانشجوي کارشناس ارشد. 2



   



  سالمت خانواده در فرهنگ رضوي
  
  سید حمید حسینی

  چکیده 
دقیقی دارد که شامل ابعاد  ي مفهومی وسیع و؛ گستره»سالمت«در فرهنگ رضوي واژه 

هم در نگاه سالمت ناظر به » سالمت خانواده«انی و روحانی انسان بوده، وموضوع جسم
عموم اعضاي خانواده، و هم در نگاه سالمت ناظر به افراد آن؛ حاوي نکات بسیار ظریف و 

  .  ي توجه استشایسته
، )ع(حضرت ثامن الحجج هايدر فرموده »سالمت خانواده« يمسئله مختلف زوایاي طرح

سالمت خانواده؛ ضمن آنکه گویاي اهمیت موضوع در  »تمهیدات و تهدیدات« قالب در
ها در رعایت آنچه توجه خانواده است؛ ضرورت بازخوانی آنها و )علیه السالم(دیدگاه امام 

آورد ها را فراهم میدر فرهنگ رضوي موجبات دوري از تهدیدات و تامین سالمت خانواده
  . سازدرا روشن می

هاي اي، دیدگاهمند براساس روش کتابخانهجستاري نظام شده است با تالش تارنوش این در
  .ارائه گردد »سالمت خانواده«، بر محور )علیه السالم(امام رضا

 سالمت، خانواده، جسم، روان و تهدید :هاکلید واژه

  



   



بر مبناي تحلیل  تبیین جایگاه و کارکردهاي تربیتی خانواده مطلوب
  ضویهمحتواي ادعیه ر

  
 1دکتر رضا شکرانی 

  2محمد جانی پور
  چکیده

در دین مبین اسالم استانداردهایی براي تشکیل خانواده معرفی شده که هر قدر ارکان 
تشکیل دهنده خانواده با آن استانداردها منطبق باشند، به همان مقدار از شایستگی و 

منقول از ایشان نیز  و روایات) ع(در سیره معصومین. مطلوبیت برخوردار خواهند بود
هاي یک  توان از مطالعه دقیق و تحلیل محتواي آنها، مؤلفه ارشاداتی وجود دارد که می

  . خانواده مطلوب و شایسته را به دست آورد
) ع(در این تحقیق بر آن هستیم تا نهاد مقدس خانواده را در مکتب تربیتی امام رضا

خانواده در رشد و تعالی افراد و جوامع جویی کرده و جایگاه و کارکردهاي تربیتی  پی
  . هاي آن حضرت استخراج نماییم انسانی را مبتنی بر آموزه

در میان آثاري که از آن امام همام به یادگار مانده، ادعیه گهربار ایشان در کتاب 
آوري شده که حاوي اصول و مبانی اعتقادات، احکام، جمع» الصحیفۀ الرضویۀ الجامعۀ«

  .هاي مدینه فاضله نبوي است دین، معنویت، انسان شناسی و ارزش اخالق، فروع
که پژوهشی اسنادي » تحلیل محتوا«مند این ادعیه با استفاده از روش  مطالعه دقیق و نظام

دهد که رویکرد غالب بر این ادعیه، آموزشی بوده که با استفاده  و متن محور بوده، نشان می
یکی از مهمترین موضوعات  . رهگیري شده است» وصیفت«و » تجلیل«هاي بیانی  از قالب

این ادعیه نیز، توجه به نهاد خانواده، جایگاه اعضاي خانواده در جامعه اسالمی، نقش تربیتی 
این نهاد در استوارسازي عقاید، نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی و در نهایت تجلیل از 

  .پرداخته شده است باشد که در این مقاله به تفصیل بدان والدین می

                                                             
 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان .1
 )              ع(دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق .2
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سازد، توجه به نقش مبنایی و محوري  هایی را روشن می آنچه ضرورت چنین پژوهش
ترین  در نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی در قالب یکی از عرفی) ع(کالم امام معصوم

  .باشد هاي تحقیق و پژوهش و نظام سازي می مناسک دینی، جهت ورود آنها به عرصه
  .، دعا، خانواده، تحلیل محتوا)ع(رضا امام: هاکلیدواژه

    



  بررسی نقش تعالیم رضوي در مدیریت مطلوب خانواده
  

   1زهرا حرفتی
  2حسن خاکباززادهمحمد

  
  چکیده

 بهترین و بوده بشر معنوي و مادي، روانی نیازهاي تأمین براي نظام ترینمناسب خانواده
 کردن و اجتماعی جدید نسل اعضا، پرورش روانی آرامش و امنیت تأمین براي را بستر

این تحقیق بر آن است تا  . کندمی فراهم افراد عاطفی نیازهاي ساختن برآورده و فرزندان
 امام عملی و علمی سیره و هاي تربیتی، اقتصادي و اجتماعی در اندیشهضمن مرور آموزه

ق از نوع تحقی. ثیر این تعالیم در مدیریت مطلوب خانواده بپردازدأبه بررسی ت) ع(رضا
اي و اسنادي و روش پیمایشی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه -توصیفی

 بررسی مورد جامعه. باشدتکنیک مورد استفاده پرسشنامه می. صورت گرفته است
 1390-91 تحصیلی سال در مرکزي تهران واحد آزاد دانشگاه ولیعصر مجتمع دانشجویان

 مطلوب مدیریت وابستگی از حاکی رگرسیونی دهد ضرایبمی تحلیل یافته نشان .باشدمی
 به پایبندي و خانواده معنوي باشد و گرایشاتمی رضوي تعالیم از شناخت میزان با خانواده
 در تدقیق و داده سوق دینی کتب مطالعه به را دانشجویان مذهبی هايارزش و دینی اصول
  .است گشته خانواده مدیریتی سبک با آنها همگرایی باعث دینی متون

تعالیم رضوي، مدیریت خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،)ع(رضاامام :هاواژه کلید
  .تهران مرکزي

    

                                                             
 دانشگاه پیام نور تهران مرکزي - کارشناسی ارشد جامعه شناسی .1

  رکزيدانشگاه پیام نور تهران م - کارشناسی ارشد جامعه شناسی .2



  
  

   



ي بین میزان آشنایی با تعالیم رضوي با سالمت روان و بررسی رابطه
 گیري مذهبی زوجین شهرستان مبارکهجهت

  
  1سکینه حیدري
  2زهرا ایرانپورمبارکه

  چکیده 
ها و تعالیم اجتماعی  فرهنگ رضوي را به مثابه فرهنگی کالن از آموزه: طرح مسئله

بدون تردید موضوع . گیرد توان تلقی نمود که ابعاد و زوایاي بسیاري را در بر می اسالم می
  .انداز روشنی در فرهنگ رضوي داشته است خانواده و مباحث پیرامون آن چشم

هاي ي افراد متأهل شاغل در اداره ژوهش را کلیهي آماري این پ جامعه: روش کار
گیري در دو مرحله یکبار جهت تعیین پایایی ابزار به نمونه. دهدشهرستان مبارکه تشکیل می

گیري نفر، با  روش نمونه 200ها به حجم نفر و بار دیگر جهت آزمایش فرضیه 100حجم 
گیري هاي جهت از پرسشنامهها همچنین، براي جمع آوري داده. در دسترس انجام شد

ي محقق ساخته آشنایی با تعالیم نامهو پرسش )1979(، سالمت عمومی )1380(مذهبی
  .استفاده به عمل آمد) 1391(رضوي 
ها نشان داد که بین آشنایی با تعالیم رضوي  با سالمت روان و تحلیل داده: ها یافته

چنین،  با توجه به نتایج به دست هم. داري وجود دارد ي معنی گیري مذهبی رابطهجهت
گیري آمده، آشنایی با تعالیم رضوي سهم بیشتري را در تبیین سالمت روان نسبت به جهت

  .کندمذهبی ایفا می
به طور کلی، نتایج رگرسیون نشان دادند که هر چه فرد آشنایی بیشتري با : گیري نتیجه

مت روان وي بیشتر و به معنویت گرایش  داشته باشد، میزان سال) ع(تعالیم و سیره امام رضا 
  . بیشتري دارد

  .تعالیم رضوي، سالمت روان و جهت گیري مذهبی :واژگان کلیدي
    

                                                             
  مدرس دانشگاه پیام نور ترکالکی   و کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. 1
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 نقش زن در تأمین سالمت روان خانواده از منظر رضوي 
  

  1سیما محمدپور دهکردي
  

  چکیده
ر حاضر شناسی عصترین مسائل حوزه انسانکرامت انسان به عنوان حق طبیعی از مهم

این اصل مبناي وضع حقوق و قوانین جوامع بشري از جمله اعالمیه جهانی حقوق . است
در این دو متن حقوقی به استناد اصل .بشر و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است

» آزادي«و » عقالمیت«. کرامت انسان برابري حقوق زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته است
اند که مطابق آنها انسانیت انسان به میزان پویایی فکر و کرامت انسانهاي اصلی زیر ساخت

ها و انسانیت گذاريآزادگی است نه جنسیت؛ زیرا جنسیت امري عارضی است و در ارزش
  .نقشی ندارد

حق است و از » جمال«زن آئینه  -بویژه عرفان ابن عربی و پیروانش -در عرفان اسالمی
لتسکنوا «بطوري که تعبیر  خاصی بر مرد و جامعه دارد؛» بیتیتر«و » معنوي«این جهت اثر 

است و در نقش تربیتی و  »مربی«در اینجا زن .  هاي قرآنی آن استیکی از جلوه» الیها
وي از دوران کودکی در » سالمت روان«سازي نظیر و همتا ندارد؛ به شرط آنکه زمینه انسان

در این نگاه جایی براي . استمرار یابد» مادري«و » همسري«جامعه فراهم گردد و تا مراحل 
  .مانداز زن باقی نمی» ابزاري«استفاده 

» سکینه«مندي خاص زن از سرمایه بر بهره -بویژه سیره رفتاري آنان -سیره پیامبر و ائمه
البته باید توجه داشت که عموماً وجه عرفانی زندگی ائمه در . و آرامش روانی تأکید دارد

است از این رو این مطلب کمتر در سیره گفتاري آنان نمایان شده است؛ ولی  تاریخ مستور
  . باشدرفتار و زندگی عملی آن بزرگواران مؤید این مدعا می

  .کرامت انسان، سالمت روان، حقوق معنوي زن، سکینه، سیره معصومین :هاکلید واژه
    

                                                             
 دکتراي فلسفه تطبیقی .1



   



  آسیب شناسی خانواده در فرهنگ رضوي
  

  1مریم کتابی
 2کتابیشهرزاد 

  چکیده
هاي افکار بسیاري از اندیشمندان رشته تاکنون، دور هايکه از گذشته موضوعاتی از یکی

روانشناسان را به خود معطوف  شناسان،حقوق دانان و خصوصاًمختلف علمی نظیر جامعه
در کمتر کتاب روانشناسی یا جامعه شناسی است که بخشی  .است »خانواده« يلهأمس کرده،

 ...)ساختار،کارکرد و(به این موضوع و سایر مباحث مطرح شده در آن اب،از آن کت
ي گردد که خانواده رکن اساسی جامعهلذا با این اوصاف مشخص می .اختصاص نیافته باشد

ي تشکیل انسانی است و شرط پویایی و استواري آن در اولین گام یعنی آغاز راه و هنگامه
با تدبیر و تامل و با شکلی صحیح و سنجیده برداشته پس اگر این گام  .خوردآن رقم می

کارکردهاي مناسب آن در طول زندگی مشترك هویدا خواهد شد و بالعکس اگر  شود،
تمناي عاطفی و تعهد  نه تنها مثلث نیازهاي سه گانه اعم از تمتع جنسی، چنین نباشد،

ها و واع آسیبکه محمل و محفلی براي بروز و ظهور ان دهد،انسانی را پوشش نمی
  .معضالت خواهد گشت

با هدف  »شناسی خانواده در فرهنگ رضويآسیب« رو پژوهش حاضر با عنواناز این
وضعیت اسف بار تشکیل خانواده و آسیبهاي موجود در بطن ( برون رفت از وضعیت حاضر

سامان یافت و اهم آسیبها با تکیه بر فرهنگ غنی و موثق رضوي در سه ساحت ذیل  )آن
  :مورد واکاوي قرار گرفت

  )            وط به ازدواجبتغییر هنجارهاي مر( پیش از ازدواج*
  ي ازدواج               آستانه*
  پس از ازدواج*
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گونه است که ذیل هر عنوان در ي طرح مباحث بدیناي است و شیوهروش کار کتابخانه
شناسی و امعه شناختی و روانانداز کلی بحث از منظر جابتدا چشم هاي طرح شده،آسیب

هاي تجربی موجود پیرامون آن آسیب ترسیم و هاي نظري و نیز یافتهسپس اشاره به دیدگاه
هاي قابل استفاده از متون فرهنگ رضوي به شکل مستقیم یا تلویحی با بعد از آن نکته

اط با آن بحث استشهاد به کالم حق تعالی یا تکیه بر سیره و سلوك اجداد گرامیشان در ارتب
  .مطرح گشته است

از آنجا که هدف بازخوانی و الگوبرداري از فرهنگ رضوي در راستاي برون رفت از  
منظور تکمیل ه از اینرو ب نه جنبه شعاري، بود، -هاي موجود خانوادهآسیب -وضعیت حاضر

بوط به از تحقیقات و آمارهاي مر مقاله بعضاً هاي مطرح درطرح دیدگاه در معموالً بحث،
توجه به فرهنگ رضوي آنها را مورد نقد قرار داده  کشورهاي غربی استفاده شده است و با

ي ایران اشاره گردیده است و این امر و در برخی موارد نیز به واقعیات موجود در جامعه
  .به دلیل غناي بیشتر مطالعات آسیب شناسی خانواده در فرهنگ رضوي بوده است صرفاً

شود که الگوبرداري از فرهنگ رضوي به عنوان اي حاصل مین نتیجهدر پایان چنی
بهترین طریق معرفت به خطوط اساسی خانواده متعالی جهت  بخشی از فرهنگ اسالمی،

به  -رضوي -چرا که این فرهنگ برون رفت از آسیبهاي مطرح در این نهاد ارزشی است؛
ن قابلیت را دارد که جوانان و لحاظ تعالی برقراري اتحاد عقل عملی با عقل نظري ای

هاي به وجود آمده هاي آنان با مراجعه به آن بتوانند در راستاي جلوگیري از آسیبخانواده
  .به معارف جزئی در پرتو معارف کلی دست یابند و از آن بهره گیرند

  .روان شناسی اسالم، غرب، فرهنگ رضوي، خانواده، شناسی،آسیب :هاکلید واژه
    



  تداوم خانواده در فرهنگ رضوي تشکیل و
  

  1طاهره شریفی کاشان
  2الهام نهادي

 چکیده 
. گرفت سراغ تواننمی سبحان خداوند پیشگاه در خانواده از ترمحبوب بنایی عالم، در
 قرآن .دارد فراوان تاکید اَن بر اسالم مقدس شرع است و اجتماعی نیازي بنایی، چنین تشکیل

 و ارزش در بسیاري روایات .کندمی ترغیب خانواده تشکیل و اجازدو به را مسلمانان کریم،
 امري را اَن نیز انسانی خرد .است شده نقل) ع(بیت اهل از خانواده بناي تقدس و اهمیت

   .کندیق می تشو اَن بر و دانسته مستحسن
 آن در اي از عبادتشائبه فقها تعبیر به و مقدس است پیمانی اسالم، منظر در ازدواج

 گاه و مؤکد مستحب را ازدواج اسالمی فقه رو، این از ٣»الْعبادةِ شائبۀُ فیه و« دارد ودوج

 تبیین توانمی جهت چند از را خانواده کانون و ازدواج بودن مقدس. است کرده اعالم واجب

 کرد

 هم به دوگل پیمان، این با و شکندمی هم در را خودي حصار ازدواج، اینکه، نخست

. گردندمی خارج خودپرستی حصار از و دهندمی تشکیل را واحد روحی و دندپیونمی
 .است کرده مذمت دهندنمی ازدواج به تن که را مجرد مرد و زن اسالم،

 و طهارت موجبات و کندمی جلوگیري معصیت و گناه به افتادن از ازدواج اینکه، دوم
 .سازدمی فراهم را روح تعالی

 تواندنمی چیزي و است آینده نسل تربیت دارصالحیت مکتب گانهی ازدواج، اینکه، سوم

تواند بنیاد صورتی که ازدواج طبق معیارهاي الهی صورت بگیرد می در  ٤شود اَن جایگزین
 .هاي زندگی نگاه داردبرابر تندبادهاي و بحران مستحکم خانواده را در

  .، فرهنگ، همسرداري)ع(رضا  همسر، امام ازدواج، انسجام، خانواده، :هاکلید واژه
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 )ع(ضاروظایف اعضاي خانواده مطلوب از دیدگاه حضرت امام 
  

  1عباسعلی اخوان ارمکی
  چکیده

آن  .بزرگترین متفکر اسالمی و داناترین انسان روي زمین بودند) ع(حضرت امام رضا
پدرانش  اي براي تدریس و سخنرانی قرار داده و مانندمسجد نبوي را دانشکده) ع(حضرت

امام هشتم شیعیان به  .پیشتار نهضت علمی و تمدن در دنیاي اسالم بودند) ع(ائمه معصومین
اي در پزشکی از آن اي خاص داشتند، به طوري که رسالهسالمتی فرد و جامعه عالقه
دالن و افراد رنجور مقام که در زمان خود مأمن خسته آن واال. بزرگوار به یادگار مانده است

اند، که به یقین کسانی که این اصول را ، وظایفی براي خانواده مطلوب ارائه کردهبودند
  .رعایت کنند، به آرامش روحی، روانی خاصی خواهند رسید

با مراجعه  اي کوتاه،اي انجام خواهد شد، بعد از مقدمهدر این مقاله که به روش کتابخانه
لی که براي ازدواج و تشکیل خانواده الزم ابتدا اصو اسالمی، روایات هاي احادیث وبه کتاب

اصول مشترك  سپس با شرح وظایف هر یک از اعضاي خانواده،. شرح خواهیم داد است،
 ،که اگر اعضاي خانواده اعضاي خانواده را توضیح خواهیم داد و به این نتیجه خواهیم رسید

موجب استحکام  د،اند، انجام دهنارائه داده )ع(رضاوظایف اخالقی را که حضرت امام
  .  اعضاي آن به آرامش واقعی خواهند رسید و شد خانواده خواهد
 .ازدواج خانواده مطلوب، ،)ع(حضرت امام رضا :هاکلید واژه
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  وظایف فرزندان نسبت به والدین و تعامل با ایشان از منظر قرآن و 
  )ع(امام رضا 

  
  1علی رضوانی

  :چکیده
 یسبک زندگ یبازخوان ،ی اسالمیبه سبک زندگ یابیدست يها لفهؤم نیتر از مهم یکی

از میان این دستورات است که کریم گیري از رهنمودهاي قرآنو بهره یاله يایو انب انیشوایپ
خداوند متعال براي بیان  .باشدیم» فرزندان نسبت به پدر و مادر فیوظا«ي مساله ارزشمند

ي باشد در چهار آیهحقوق بشر میاهمیت حقوق والدین که در واقع بارزترین منشور 
مختلف در کنار اصل توحید که باالترین هدف ادیان الهی است حقیقت نیکی به والدین و 
لزوم رعایت احترام ایشان را مطرح نموده است و هر یک از آنها کلیه اصول و قواعدي را 

ضامن بقاي نوع تواند به سعادت حقیقی خویش نایل آید و که انسان با بکار بستن آنها می
 »یلیتحل -یفیروش توص«نویسنده در این مقاله با استفاده از . نمایندبشر باشند را بیان می

حضرت  گوهربارقران کریم و کالم نورانی از آیات  مدادپس از مقدمه و بیان مسئله با است
 به شرح و توضیح وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر در زمانالسالم لیهع امام رضا

  : عبارتند ازي آنها عمدهحیات ایشان پرداخته است که 
  قدردانی و سپاس گزاري  -2        اطاعت از والدین     -1
  دلجویی و خیر خواهی  -4     رعایت ادب در گفتار و کردار  -3
  نگاه کردن با مهربانی  -6     احسان و خوش رفتاري   -5
  احترام به والدین -8   هر گونه تند روي و آزار و اذیت  پرهیزاز -7
  تواضع و فروتنی -9

 .والدینو وظایف ، حقوق :هاکلید واژه
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 بررسی نقش تربیتی خانواده در فرهنگ رضوي
  

  1علی صحبت لو
 2زهرا جعفري

  :چکیده
 تقویت ایمان و هایی چون؛توان در زمینهها در تربیت فرزندان را میمهم نقش خانواده 

وائمه ) ص(سنت پیامبر بینش الهی بر اساس قرآن کریم وبسط  اعتقاد به مبانی اسالمی و
 پرورش احساس کرامت اخالقی و هاي دینی و فرهنگی،انتقال ارزش ،)ع(معصومین

آداب وسنن مطلوب جامعه اسالمی ایران به  شناساندن فرهنگ و برانگیختن عزت نفس،
امروزه خانواده در  .خرافی دانست دفع سنن و رسوم منحط و ها وترویج آن منظور حفظ و

مد  گرایی،ها، مصرفبحران رسانه ،هاهایی همچون؛ بحران ارزشتربیت فرزندان با چالش
هویتی فرهنگی، شیءپرستی، عدم تمایل به ایمان معنوي، عدم رشد فرهنگی، بی پرستی،

زدایى دینی، از دست رفتن  ساخت ناشکیبایی در برابر دین، هویت مجازي، هویت ماشینی،
درست  براي هدایت ما به راه صحیح و) ع(رضاامام. رو هستندهاي سنتی و دینی روبهارزش

تقویت  کودکان، مراقبت از جمله؛ توان به مواردي ازکه می اندرهنمودهایی را ارائه نموده
تقویت حس  پاکیزکی، پرورش روحیه نظافت و پرورش بعد عقالنی، روحیه خوداتکایی،

ایجاد عادت مطلوب در  کوشش، ایجاد روحیه تالش و دکان،توجه به شادي کو دوستی،
در شرایط جهانی شدن که   .بیت در دل فرزندان اشاره کردمحبت اهل ایجاد فرزندان،

داراي یک سري تأثیرات  شود،هاي کشورهاي مختلف جهان یکسان میبسیاري از فرهنگ
عملی  مندي از سیره نظري وتوانیم با بهرمی ما .کشورهاست منفی بر فرهنگ دیگر مثبت و

هاي پیش روي بر بسیاري از بحران در مقابل آثار سوء جهانی شدن بایستیم و) ع(امام رضا
  .یکم غلبه کنیم ها در تربیت فرزندان در قرن بیست وخانواده

 .فرزندان، والدین تربیت، خانواده، ،)ع(امام رضا :واژگان کلیدي
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  رضوي تشکیل و تداوم خانواده در فرهنگ
  

  1فاطمه سیفعلی ئی
  

 چکیده
نهایت خود همه موجودات و از جمله العاده و حکمت بیخداي مهربان با تدبیر فوق

از . هاي خود بیان فرمودهانسانها را به صورت جفت آفریده و خلق ازواج را یکی از نشانه
یر فطرت رو ازدواج امري در فطرت آدمی نهادینه شده و تشکیل خانواده گامی در مساین

  .است
پس از ازدواج و تشکیل خانواده باید براي حفظ و سالمت این بنا کوشید، حفظ و 

  .تداوم خانواده نیازمند اراده و تالش ارکان مهم خانواده یعنی زن و مرد است
ها و سفارشات مفید و ارزشمندي توصیه) ع(رضا و از جمله امام) ع(در کالم معصومین

انواده وجود دارد که توجه به آن مانند سایر مراحل و قسمتهاي در راه تشکیل و تداوم خ
  . زندگی ضامن سعادت و سربلندي آدمی است

در این مقاله تالش شده به حد توان به این موضوع پرداخته و نکات ارزشمند و کلیدي 
قرار ) ع(دار و گوش به فرمان اهل بیت فرهنگ رضوي براي عمل در اختیار جوانان دوست

  .گیرد
 .تشکیل، تداوم، فرهنگ، خانواده، رضوي :هاکلید واژه
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  خانواده مطلوب در فرهنگ رضوي
  

  1فاطمه سادات آقا سید محمد قاري
 چکیده

اي به ي آداب اجتماعی است که سابقهتشکیل خانواده و ازدواج از جمله :زمینه و هدف
میثاقی محکم است که  پیوندي مقدس و پس این امر .اندازه زیست بشر بر روي زمین دارد

 پذیرش عبادت انسان، بنایی محبوب در نزد خداوند متعال و عاملی موثر در حفظ دین،
از این رو به  تضمین رزق و روزي است؛ پاسداري از حریم عفت، تکوین مودت و رحمت،

از آغازین مرحله تا انتها تحت تاثیر  عنوان یکی از فرازهاي خطیر و سرنوشت ساز زندگی،
انتظارات و آرمانهاي آدمی در تمامی ادوار و  ها،ارزش ها،حساسیت ها،نگرش ها،بینش

اي که براي همگان کم و بیش به تجربه اثبات شده است که بگونه .جوامع مطرح بوده است
هاي اعتقادي برخورداري از تعلیم و تربیت دینی و پایبندي و تعهد آگاهانه به اصول و آموزه

به ویژه در ادیان الهی نقش بسیار مهمی در این زمینه در مهار  ات مذهبی،و تعالیم و دستور
غلطیدن به کجروي و متابعت از هواهاي  و کنترل رفتارهاي انسانها دارد و آنها را از در

  .بخشدهاي مختلف فردي و اجتماعی به میزان زیاد مصونیت میشیطانی در عرصه
ها و نظریاتی تکامل بخش در اظ طرح اندیشهدین مبین اسالم به لح طبق شواهد آشکار،

عنوان تنها مکتبی که برنامه سعادت ه چرا که ب س تمامی ادیان الهی راهگشا و راهنماست؛رأ
از اهمیت بسزایی در این زمینه نیز  ها داراست،ها را در تمامی زمینهفردي و جمعی انسان

 هاي اسالمی تحت نامبخشی از آموزهلذا این تحقیق در این راستا به عنوان  .برخوردار است
  .انجام پذیرفته است »تشکیل و تداوم خانواده در فرهنگ رضوي«

تحلیل « یا »تحلیل متن« روش روشی که در این نوشتار بکار گرفته شده، :روش تحقیق
یعنی براي  .باشدهاي عقالنی استوار میفکري بوده و بر پایه -است که عملی »درونی متن

به منظور نیل به  .یل و بازنمایی موضوع از عقل و روش ذهنی استفاده شده استتحل تفسیر،
ي اصلی بر عینیت بیشتر و در راستاي دستیابی به هدف مطلوب در این بررسی تکیه

 که در متون مختلف و مادري به ویژه بحاراالنوار، رضوي بوده روایات در فرهنگ و احادیث
بنابراین روش کار،پژوهش  .آمده است...لوسائل ومستدرك ا تحف العقول، اصول کافی،
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آوري اطالعات به منابع مربوط مراجعه شده و مطالب اي بوده که طی آن براي جمعکتابخانه
  .مورد نیاز از آنها استخراج و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفت

 مفهوم آن در گذر بر این اساس قسمت نخست به تعریف تشکیل خانواده و ازدواج،
 .زمان و همچنین وضعیت ازدواج و تشکیل خانواده در دنیاي معاصر پرداخته شده است

درجوانان اشاره گشته  -ازدواج و تشکیل خانواده -سپس به علل حصر این فرهنگ مقدس
به عنوان بخشی  -)ع(هاي فوق نگارندگان از نوع نگاه حضرت رضااست و در کنار بررسی

انسان و نیز دستور این بزرگوار به امر تشکیل خانواده و  به -از فرهنگ و اندیشه اسالمی
 اند؛ي توحیدي ایشان به سادگی عبور نکردهدر اندیشه به دور از کنایه و لفافه صریح و چرایی

اي در رسیدن به زیباشناختی حاکم بر چرا که طرح هر یک از مباحث فوق زنجیره
تشکیل و تداوم خانواده  جهت )ع(هاي مطرح در فرهنگ ناب حضرت رضاچارچوب

  .گرددمحسوب می
گر این امر است که فرهنگ رضوي در نهایت نتایج به دست آمده حکایت:نتایج تحقیق

اي باز کرده است و به براي تشکیل و تداوم خانواده به لحاظ جایگاه مهم آن حساب ویژه
قرارداده است و حمایت و پشتیبانی  را مورد -خانواده -این نهاد مقدس انحاء گوناگون،

 از نوع نگاه به گام و نخستین اینکه از و )کالم ایشان سیره و در ازدواج جایگاه( ادعا شاهد این

هاي چرایی آن و در ادامه با چارچوب خانواده و تشکیل و به ازدواج صریح حتی دستور انسان و
لعمل هاي دستورا(ي اساسیعملی که در طی پژوهش با نام زیباشناختی در چهار مولفه

علل بایسته و مطرح و ثمرات و  شاخص در فرهنگ رضوي در آستانه ي تشکیل خانواده،
فواید تشکیل و تداوم خانواده و نیز راهبردها و راهکارهاي اثربخش در تداوم خانواده در 

فرهنگ  -بدیل این فرهنگ واالتوان به نقش بیمی به آنها پرداخته شد، )فرهنگ رضوي
که اگر زوجین  از اصول و معیارهاي زندگی بخش آدمی صحبت کرد؛ در حمایت - رضوي

هاي جهت بخش و هدفمند فرهنگ رضوي پیرامون تشکیل و تداوم با معرفت به آموزه
اي منسجم و هماهنگ در وضعیت بغرنج توانند برنامهبه خوبی می خانواده مراجعه کنند،

  .حاضر براي الگوبرداري در زندگی خویش اتخاذ نمایند
 .آموزه هاي اسالمی فرهنگ رضوي، ازدواج، تداوم خانواده، تشکیل، :هاکلید واژه

   



   )ع(علی بن موسی الرضا  الحجج ها و سیره متعالی ثامندیدگاه
  در حوزه اقتصاد

  

  1زاده فهیمه غالمی زارع
  2فاطمه غالمی زارع زاده

  
 چکیده

رود و توسعه به شمار می مسئله اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه کشورها
هاي توسعه هاي گوناگون است، به نحوي که شاخصاقتصادي بستر ساز پیشرفت در زمینه

... ها و در نتیجه رشد مستقیم صنعتی، علمی وورياقتصادي ارتباط مستقیمی با افزایش بهره
د بر بای تاثیر هر مشرب خاصی که باشد، حرکت و تالش فکري او میهر فردي تحت. دارد

بر این اساس و به منظور آبادانی دنیاي آدمیان، در راستاي .. مبناي این اصل بنا نهاده شود
در مسائل معیشت و زندگی و ) علیه السالم(اي از تعالیم رضوي این هدف ارزشمند، به پاره

یتی آن امام بزرگ، موفق هاي تعالیمزیبائی که در معرفی امید .اقتصادي گرد آمده است هايبینش
) ع(الرضا هاي ویژه مسائل مالی در احادیث امام علی بن موسینصیب شده باشد، و دیدگاه

  .اندکی روشن گردد، و همگان را سودمند افتد
 .)ع(روي، خانواده، امام رضا اقتصاد، کار، میانه :هاکلید واژه
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  شناسی خانواده در فرهنگ رضوي آسیب
  

  1کرم سیاوشی
  2ابراهیم وکیل

  
  چکیده

ترین نهاد اجتماعی از جایگاه بسیار خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال بنیانی
مهم و مؤثري در حوزه روابط انسانی در جامعه برخوردار است؛ تا آنجا که داشتن جامعه 

ترین آئین آسمانی، دین اسالم به عنوان متعالی. هایی سالم استسالم در گرو وجود خانواده
این امر به روشنی و به طور مؤکّد در . ارزش بسیار باال و واالیی قائل استبراي خانواده 

  . شوددیده می) علیهم السالم(و اهل بیت مطهر ایشان) ص(سیره پیامبر اسالم
اما ناگفته پیداست که خانواده، به خاطر جایگاه رفیعی که دارد، در معرض خطرات و 

ان به موقع آنها، فروپاشی کانون خانواده را آسیبهاي فراوانی است که عدم شناسایی و درم
  . آوردهاي اجتماعی بسیار را براي جامعه به وجود میدر پی دارد و به تبع آن گرفتاري

هاي رضوي در صدد دستیابی به تعالیم و راه نویسندگان این مقال با درنگ در آموزه
هاي بسیاري که از آسیبامان ماندن و سالمت خانواده  کارهایی این امام همام براي در

ضرورت تشکیل : هایی همچونتهدید کننده خانواده در جوامع اسالمی است برآمده و مؤلفه
خانواده مطابق با مبانی و معیارهاي دینی، رعایت اخالق نیکو در خانواده از جانب زوجین، 

ز از هاي روانی و عاطفی زندگی، ارضاي درست نیازهاي جنسی، پرهیدر نظر گرفتن جنبه
هاي واردتی و نامناسب با فرهنگ بومی و اسالمی، ضرورت آشنایی زوجین با فرهنگ

هاي الزم براي زندگی توسط زن و وظایف سنگین زندگی مشترك، لزوم فراگیري مهارت
ها ها و آفتکارهاي ضروري براي در امان ماندن خانواده از آسیبرا به عنوان راه... مرد و

 .اندمعرفی کرده

 .؛ خانواده؛ روابط زوجین؛ آسیبها؛ طالق)ع(امام رضا :هاد واژهکلی
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  روابط و حقوق متقابل خانواده در فرهنگ رضوي
  

  1ملیحه کوثري مقدم

  2نرگس کوثري مقدم
 چکیده

مقرراتی است که از سوي اعضاي آن،  همواره ثبات وبقاي هر نهادي در گرو موازین و
 ها راپایه وعدم پایبندي به اجراي قوانین، ارکان و ناآگاهی شود، بالعکسمی اجرا رعایت و
انتظارات آن مجموعه برآورده نخواهد  متزلزل خواهد نمود و در نهایت، توقعات و سست و

از آنجایی  مستثنی نیست و این اصل مهم، خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، از. شد
دوام خود، بایستی بین اعضاء آن روابط  ت واي از اجزاست، لذا براي ثباکه خانواده، مجموع

  .قوق خویش عالم و بدان عامل باشندیک از اعضاء به وظایف وح هر متقابلی برقرار باشد و
خردمندانه به همه ابعاد زندگی  با نگاهی ظریف و ترین دین ودین اسالم به عنوان کامل

  .حقوقی است یک از اعضاء، قائل به حق و انسان، براي هر
شان در ابتداي پیوند زناشویی مانند حفظ احترام یت همسران به حقوق و وظایفعنا

، آشنایی ....انتظار و همدیگر در حد روحی، توقع از متقابل، برآوردن نیازهاي جسمی و
برآن ) ع(سخنان امام هشتم خانواده، مسائلی است که در سیره و فرزندان به وظایفشان در

هایی براي مرحله به مرحله توصیه براساس اصول اسالمی وکید شده و تربیت فرزندان أت
تکوین  نقش آن در زندگی کودك، همه و همه ناظر به اهمیت این نهاد مهم اجتماعی و

، )ع(پیروي از آموزه هاي دین اسالم وسیره عملی پیشوایان معصوم . شخصیت افراد است
نوشتار حاضر با  .ها باشدنوادهتواند راهنما و راهگشاي بسیاري از مشکالت فراروي خامی

است تا  اي در صددگردآوري اطالعات به شیوه کتابخانه استفاده از روش توصیفی و با
سی از سیره أبا ت وظایف، حقوق وروابط متقابل والدین وفرزندان را از منظر فرهنگ دینی و

  . مورد کنکاش قرار دهد) ع(سخنان گهربار علی بن موسی الرضا و
 .فرزندان و جامعه -حقوق ،)ع(، والدین، امام رضاخانواده: هاکلید واژه
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  )ع(سیره امام رضا پروري در  هاي فرزندخانواده و شیوه
  

  1دکتر لیال هاشمیان
  2طاهره صادق بیان

  
  چکیده 

 .شود و تربیت تیریمد حیبه طور صح دیاست که با ینظام اجتماع نیترخانواده مهم
الزمه  تیاست و نه تنها ترب يبشری زندگ يازهاین نیتریساسو ا نیترییز ابتداتربیت ا

از آن  يا، از گهواره تا گورش جلوهیزندگ اصوالً که متن آن بوده و یزندگ ریناپذییجدا
 اهداف وشده و به هدفمند  ياست که موجود حیصح تیدر پرتو ترب انسان تنها. است

با السالم رضا علیهامام . نمایدیفتح مسعادت را  عیو قله رفیابد میخود دست  يهاانآرم
خود  یرا در زندگ يزیربرنامه نیخانواده قائل بودند، بهتر يکه برا ياژهیو تیتوجه به اهم

و به آموزش  دانستند،را از اهم امور می فرزند تیترب بزرگان دین، ؛ ایشان با تأسی ازداشتند
ی آن تیترب رهیس .دادندیم اوان نشانفر تیبا فرزند اهم یرابطه عاطف جادیو ا تیو ترب

است و در  یاسالم تیو ترب میعرصه تعل ندگانیپو يبرا ریضرورت انکارناپذ کی حضرت،
السالم، از اهمیت دو چندانی برخوردار رضا علیهامام  یتیترب رهیس و هادگاهی، ارائه دانیم نیا

  .است
 .د، تربیتامام رضا علیه السالم، خانواده، فرزن :هاکلید واژه
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و نهادینه سازي سبک زندگی اسالمی در  نقش خانواده مطلوب در تحقق
  میان فرزندان براي تحقق زندگی بهترآنان  بر مبناي فرهنگ رضوي

  

  1محمد اسماعیل زاده
 

 چکیده 
در این نگاه . ي خاصی استلفهؤالسالم داراي مخانواده در نگاه مکتب اهل بیت علیهم  

که نقش مهم و اساسی دارد از این رو در جامعه . باشدپیکره اجتماعی می خانواده عضوي از
هاي ا، به منظور تحکیم و تثبیت مبانی دینی و اخالقی و ترویج هنجارهاي اجتماعی آموزهم

بنابراین . خانواده خمیرمایه پیدایش جامعه است زیرا نهاد. دینی خاصی وارد شده است
این مقاله در صدد است تا ضمن تبین ارزش . معه استسعادت خانواده، متضمن سعادت جا

هاي ان  به بررسی نقش خانواده مطلوب در تحقق  و لفهؤو اهمیت خانواده و مبانی و م
نان  بر مبناي فرهنگ ر میان فرزندان براي زندگی بهتر آسازي سبک زندگی اسالمی دنهادینه

  .رضوي بپردازد
 .، سبک زندگی، فرزندان، رضوي)ع(، اهل بیتاسالم، قران خانواده،: هاکلید واژه
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  )ع(در سبک زندگی امام رضا روش الگوئی در تربیت خانواده
  

  1محمدعلی کلهر
  
  کیدهچ

 بر همین اساس، یکی از. اي است ترین نوع یادگیري انسان، یادگیري مشاهده مهم

 این. نامید» ییروش الگو«توان آن را  هاي تربیت، تربیت به وسیله الگو است، که می روش

به  جا که محتواي تربیت را روش در سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف آن کاربرد دارد و از آن
بسیار  هاي تربیتی، دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه صورت عینی و عملی ارائه می

روي از  پی گیري از الگو و شاید به همین دلیل است که در منابع اسالمی، بر بهره. مؤثر است
تقلید را  تأثیرپذیري انسان از محیط و گرایش او به. حسنه تأکید شده است هاي اسوه
 .توان از مبانی اثرگذاري این روش نام برد می

ي نگاه شیعه، امامان بزرگوار الگوها و اسوه هاي فکري ، اعتقادي ، عملی و از دریچه
تقریر آن بزرگواران دلیل و برهان شرعی از این رو، گفتار، رفتار، کردار و . باشنداخالقی می

  .بدین جهت نجات تنها در پیروي کردن از آنان منحصر گردیده است. است
امام رضا علیه السالم با کردار، گفتار و رفتارش راهنماي اخالق و اسوه ي عملی مردم 

هاي نیک رفتاري و گفتاري، مردم را به سوي خیر و هدایت است و با نشان دادن جنبه
که درود و سالم خدا بر (اخالق نیاکان گرامی و رسول خدا سازد، چرا که وي رهنمون می

  . را در وجود خود دارد) ایشان و اهل بیت طاهرینش باد
باشد که از این جهت می. تر از سخن و کالم داردثیري افزونأعمل و شیوه ي برخورد، ت

تر و تر و دلنشینباشد، دگرگون کنندهوي » زبان کالم«و » ي فکرآیینه«اگر رفتار انسان 
و سبک زندگی ایشان  نشانگر استفاده از روش )ع(ي امام رضاسیره .تاثیرگذارتر خواهد بود

توان به الگودهی،  هاي اجرایی این روش، می از شیوه. باشدتربیت الگویی در خانواده می
. شود تري را شامل می هاي جزئی کرد که هر کدام شیوه الگوپردازي و الگوزدایی اشاره

ارائه الگوهاي مثبت و حقیقی است؛ یعنی الگوهایی  ي رضوي در سیره مقصود از الگودهی
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تواند به دو صورت ارائه  خود می تحقق یافته و قابل مشاهده است که این، که در خارج
  .نارائه الگو از دیگرا. ارائه الگو از خویشتن ب. الف :شود

در این . ارائه الگوهاي تخیلی و فرضی استر سبک زندگی د الگوپردازياز  مقصود
پردازد و  هاي آن می مطلوبی را در نظر گرفته، به بیان و توصیف ویژگی شیوه مربی الگوهاي

اي  کند که مربی را به تخیل و تجسم یک الگو، یا صحنه و واقعه فراهم می زمینه را طوري
هاي منفی  شخصیت ه این معنا که الگوها وبدر سبک زندگی  الگوزدایی مقصود .بکشاند

نوعی دلزدگی و نگرشی منفی در متربی، نسبت به آن الگوها پدید  شوند که چنان ترسیم می
  .آید می

 .تربیت الگویی و سبک زندگی رضوي تربیت خانواده،: هاکلید واژه

  



 صله رحم و ارتباطات خانوادگی در فرهنگ رضوي
  

  1موسی کاظم زاده
  

  :چکیده
شناخت هر چه بهتر و . باشندنور واحد و مشعل فروزانی از نور الهی می) ع(تمام ائمه

هاي کامل و الگوهاي برگزیده براي  به عنوان انسان) ع(عملی معصومین  تر سیرهدقیق
داند،  ها را شرط رسیدن به سعادت و کمال می از آنبشریت، که خالق انسان و جهان پیروي 

  .چه از نظر شرع و چه از نظر عقل الزم و ضروري است
زیستند، و عمال به مردم درس زندگی و پاکی  امامان پاك ما در میان مردم و با مردم می

را  آنان الگو و سرمشق دیگران بودند، و با آنکه مقام رفیع امامت آنان آموختند، و فضیلت می
خدا و حجت او در زمین بودند در عین حال در جامعه   ساخت، و برگزیده از مردم ممتاز می

کردند، و به روش جباران انحصار و  گرفتند، و خود را از مردم جدا نمی حریمی نمی
کشاندند و  شدند، و هرگز مردم را به بردگی و پستی نمی اختصاصی براي خود قائل نمی

  .کردند تحقیر نمی
الهی و معصومان  جمله این سفیران الهی بود که همچون سایه انوار از) ع(ام رضاام

هدایتگر بشري تمامی عمر با برکت خویش را در جهت هدایت جمله بشریت صرف نمود 
تردید با توسل و تأسی از ساز است که بیهاي نظري و عملی ایشان آنقدر انسانحکمت و

  .گار دست یافتتوان به سعادت حقیقی و ماندایشان می
هاي احادیث و روایات اسالمی با ترسیم الگوي صله رحم و لذا، با مراجعه به کتاب

ها در صورت توکل رسیم که انسانارتباطات خانوادگی در فرهنگ رضوي به این نتیجه می
و با مهرورزي و صبر در برابر مشکالت با شادمانی و ) ع(به خدا و منویات ائمه اطهار

  .مردم به سعادت و کمال خواهد رسید خوش بینی به
 )ع(، فرهنگ رضوي، ائمه)ع(خانواده، صله رحم، ارتباطات، امام رضا :هاواژه کلید
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  آسیب شناسی خانواده در فرهنگ رضوي
  

  1مهدي رمضانیان مقدم
 چکیده

خانواده . درگرو ارج نهادن به منزلت نهاد خانواده است ايسالمتی و سعادت هر جامعه
گیري آن براساس نیاز بشري صورت گرفته و بدین معنا که شکل. مند استیک نهاد نظام

دو  .ها، وظایف و تکالیف اعضاي آن در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارندچنین نقشهم
  :ازدتواند خانواده را با تهدید مواجه سگونه عوامل می

 اختالل در ساختار خانواده      عوامل درون خانواده

 اختالل در سیستم حمایتی خانواده  اختالل در عملکرد و کارکرد خانواده

 اختالل در ساختار قدرت در خانواده

 بی توجهی به اعتقادات دینی در تعالی و تکامل نظام خانواده

 عوامل بیرون از خانواده

 مایه داريرشد و ترویج اندیشه هاي نظام سر

 سیاستهاي استعماري در جهت از بین بردن فرهنگهاي بومی و ملی

 ...ها، ماهواره، اینترنت وها و سریالهاي فرهنگی غرب از طریق فیلمورود برنامه

هاي موجود در خانواده، انحراف اجتماعی، اعتقادي و ها و چالشنتیجه این که آسیب
موفقیت شغلی و  دهد و برفراد را کاهش می، انگیزه ااخالقی اعضا را به دنبال داشته

از سوي دیگر فروپاشی خانواده در واقع به نابودي جامعه  .گذارداثر منفی میتحصیلی 
 . اثرات سوء آن فراگیر خواهد شد  منتهی شده،

ارزش، و از بین رفتن قبح برخی رفتارها  هاي فرهنگی به ضدمتأسفانه با تبدیل ارزش
چیزي که . یت دشمن در جنگ نرم فرهنگی، فراهم گردیده استبراي موفقدرجامعه، راه 

ي فرهنگ و خانواده، مرتباً در مورد آن اعالن خطر امروز سیاستگزاران و اندیشمندان حوزه
  .کنندمی

 .ها، ارزش، فرهنگ، خانواده، فرزندان، آسیب)ع(امام رضا :هاکلید واژه
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  رضويبررسی فرآیند آسیب شناسی خانواده در فرهنگ 
  

  1نجمیه گراوند
  2مظفر علی دادي گراوند

  
  چکیده

هاي آن ي مطلوب و ویژگیهایی در خصوص خانوادهفرهنگ رضوي سرشار از آموزه
برخی . هاي فراوانی رسیده است، سفارشات و توصیه)ع(و در این زمینه از امام رضا. است

ها، ت عدم توجه به آناي مهم و جدي تلقی شده است که در صوراز این بیانات، به گونه
ها را به دنبال خواهد داشت؛ لذا براي حفظ و بقاي پیوند پذیري نهاد خانوادهآسیب

ترین برخی از مهم. ها رجوع شودشناسانه به این آموزهخانوادگی، باید با دیدي آسیب
سست شدن باورهاي مذهبی : هاي تهدیدکننده خانواده در فرهنگ رضوي عبارتند ازآسیب

وفاداري زوجین،  عدم هوسرانی و همسران، جنسی توجه به نیازهاي ها، عدممیان خانوادهدر 
ها، فقر و مشکالت اقتصادي، موانع فرهنگی و طبقاتی، عدم آرامش روانی در خانواده

  .جوییبداخالقی و بدخویی، و نیز انتقام گیري و بهانه
 –اي و به صورت توصیفی هپژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از روش کتابخان

شناسی خانواده را در فرهنگ رضوي، تجزیه و تحلیل نموده و از این تحلیلی، فرآیند آسیب
ي بنیان خانواده، هاي تهدیدکنندهي مطلوب و آسیبهاي خانوادهطریق، تقابلی بین ویژگی

  .پدید آورد
 .، خانواده مطلوب)ع(شناسی، امام رضاخانواده، فرهنگ رضوي، آسیب: هاکلید واژه
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 تطبیق آن با تعالیم رضوي تدبیر منزل از منظر حکماء و
  

  1فرشته ندري ابیانه 
  

  چکیده
جایگاه خاصی  در مبانی دینی و مضامین عقلی و مباحث اجتماعی ،بحث از خانواده

، اقع شده که خود به سه شاخه اخالقدر زمره حکمت عملی و بندي علومداشته و در تقسیم
تدبیر منزل عنوان علمی است که در آن از . گرددتدبیر منزل و سیاست مدن منشعب می

  .شودافراد خانواده و وظایف ایشان نسبت به هم بحث می
اي است تطبیقی میان علم تدبیر منزل و بیانات تدبیر منزل در حکمت رضوي مقاله

درباره خانواده، ارکان، اعضاء، وظایف و حقوق و کارکردهاي ) ع(وسنت رفتاري امام رضا
هست که شامل نحوه  و فرزند، خادم و غذا ارکان منزل شامل پدر مادر .ایشان هریک از
خادمین جزء اعضاء خانواده شمرده  و اقتصادي ونوع رفتار با اعضاء خانواده استمدیریت 

  .برخوردارند ايشده و از حقوق ویژه
، فعلی و شود تا با تأسی به رهنموهاي قولیپذیري مطرح میمقدمه بحث الگو در

، در محکم ساختن اساس ژه خانواده ویو با شناخت جایگاه و پایگاه ) ع(تقریري امام رضا 
یکی از این الگوهاي حسنه امام  .را مبذول داریماین رکن رکین اجتماعی تالش بیشتري 

  .است که شمس هدایت است و خورشید آسمان  والیت )ع(رضا 
 .مالصدراو  بو علی سینا ،، الگو پذیري، تدبیر منزل، خانواده)ع (رضاامام: هاهژاکلید و
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  در تربیت دینی فرزندان) ع(ي امام رضا سیره
  

  ١دکتر نصرت نیل ساز
  ٢سیده کلثوم حسینی کاشیدار

  چکیده 
، توجه به امر تربیت )ع(از جمله امام رضا   )ع(ائمه اطهار ي یکی از اصول مهم در سیره

این اصل چندان اهمیت بسزایی در نزد ایشان داشته که آن را غذاي . دینی مسلمانان است
اند را سرزنش نموده است هایی که این امور را نادیده گرفتهروح انسان معرفی کرده و انسان
از این رو در . اندذاي روح را فراموش کردهدهند اما غکه چرا به غذاي جسم بها می

توان به عنوان نمونه هاي مختلف عوامل موثر بر این امر را گوشزد کرده است که میجایگاه
به عامل خانواده، دوستان، معلمان و اندیشوران اسالمی، و محافل عمومی و مذهبی اشاره 

ها را به مسلمان آموزش داد و آن هاي تربیتی نیز پرداختههمچنین آن بزرگوار به روش. کرد
خواهی، تقویت حس هایی همچون روش تحریک حس کمالتوان به نمونهکه از میان می

داري، تشویق، تنبیه، تربیت شاگردان، دعا و نیایش، دینی، شناساندن الگوها، حلم و خویشتن
تالش این . اشاره کرد.. کرامت، امر به معروف و نهی از منکر، پرورش صفات اخالقی و 

، اهمیت، عوامل )ع(نوشتار بر آن است که به مسئله نظام تعلیم و تربیت در سیره امام رضا 
  . ها آن، با توجه به منابع نقلی و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی بپردازد موثر بر آن، شیوه

امام  ،)ع(هاي دینی، ائمه اطهارها، آموزهتعلیم، تربیت، تربیت دینی، شیوه :هاکلیدواژه
 .، فرهنگ رضوي)ع(رضا 
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  ارتباط موثر بین اعضاي خانواده در فرهنگ رضوي
  

  1وجیهه صالحی
  

  چکیده
. باشدمی »فرهنگ رضوي خانواده در ارتباط موثر بین اعضاي« ، بررسینوشتار از این هدف

، اهمیت خانواده در اسالم و ارتباط خانوادگی به ايوصیفی کتابخانهبدین منظور به روش ت
ي عملی ویژه ارتباطات بین همسران پرداخته شده و سپس با رویکرد به احادیث و سیره

هاي نوین هاي ارتباط موثر را که با یافتهترین ویژگی، برخی از مهمالسالمامام رضا علیه
دهد که براي یافته هاي تحقیق نشان می. نوان شده استروانشناسی نیز همسو می باشد؛ ع

، توجه همگرایى در برابر واگرایىهایی مانند ، ویژگیایجاد و دوام ارتباط موثر بین همسران
  .؛ الزم و ضروري است، حاالت چهره و گشاده روئیکردن، لحن صدا

 .)ع(، امام رضاارتباط، خانواده، همسران :ها کلید واژه

  

                                                             
 کارشناس طراحی و دبیر آموزش و پرورش استان اصفهان . 1



   



 وق متقابل اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر در فرهنگ رضويحق
  

  1دکتر علی اصغر هادوي کاشانی
 2سیده کلثوم حسینی کاشیدار

  چکیده
شناسان را به خود مشغول ساخته چه در عصر حاضر ذهن اندیشمندان و جامعهآن
 اسی درخانواده به عنوان مهم ترین کانون بشري، عنصر اس .مربوط به خانواده است مسائل

تشکیل، پیشرفت و موفقیت یک جامعه و ملت است، لذا سعادت هر جامعه اي منوط به 
 بنابراین، باید هر چه بیشتر در جهت نیل به. هاي آن جامعه استبختی خانواده نیک

 یابی به این مهم تنها از طریق شناسایی کامل عوامل تحکیمکه دست. سعادتمندي آن کوشید

ترین این عوامل یعنی انجام وظایف و در این مقاله مهم .پذیر استبنیان خانواده امکان
والدین ) ع(شود؛ از دیدگاه امام رضا حقوق اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر بررسی می

توانند با انجام وظایفی همچون انتخاب نام نیک براي فرزندان، اجراي امنیت و عدالت می
هاي فردي فرزندان، تشویق فرزندان بر اساس لیاقتهاي در محیط خانواده، توجه به تفاوت

هاي ها، اجتناب از آموزشآنان، دادن صدقه براي سالمتی فرزندان، عمل به تعهدها و پیمان
تحمیلی و احترام به شخصیت کودکان محبت فرزندان را جلب کرده و در مقابل فرزندان 

ها، گناه، ایثار و فداکاري در راه آنها جز در موارد نیز با نیکی به والدین و اطاعت از آن
هرگونه رنجش و (قدردانی و تشکر از زحمات پدر و مادر، پرهیز از موجبات عقوق 

ها، رفق و مدارا در و دعا براي پدر و مادر، صدقه دادن براي آن) آزردگی خاطر پدر و مادر
نجام همچون تکریم و مرد با ا. توانند محبت والدین را نسبت به خود برانگیزندهر حال، می

گذاري زن، فراهم نمودن مخارج خانواده و ادا کردن حق مشروع نیاز غریزي همسر و ارج
پرهیز از (بینی آمیزي چون انتظار از شوهر در حد توان، خوشزن نیز با رفتارهاي محبت

 دلجویى، استقبال، بدرقه همسر خود بر صفا و و ي شوهر، احترام به خانواده)بافیمنفی
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  مقاالتچکیده /  76
 

ها به طور مشترك با اعمالی همچون پیروي از اصول همچنین آن. صمیمیتشان بیافزایند
ي آنان با آفت خانمان ي همه جانبهدیانت، صداقت و یکرنگی بین اعضاي خانواده و مبارزه

شادي و  برانداز دروغ، سالم کردن به همدیگر، قدرشناسی و تمجید، وقت گذاري براي
توانند می... روانی خانواده، صدا کردن همدیگر با بهترین نام و  تفریح به منظور آرامش

  .  ي خود بیفزایندي خود را گرم کنند و بر استحکام بنیان خانوادهکانون خانواده
وظایف، حقوق، خانواده، استحکام بنیان خانواده، سبک زندگی، اسالم،  :هاکلید واژه

 .، فرهنگ رضوي)ع(امام رضا 
  



هاي با تاکید بر آموزه شناسانه لم و مطلوب با نگاهی روانایجاد روابط سا
  رضوي در تحکیم بنیان خانواده

  
  ١هادي پردل

   ٢مریم حجازي پور
  چکیده

ها براي بر اساس متون اسالمی خداوند از ابتداي خلقت پیامبرانی را از میان انسان
از جمله تشکیل خانواده و هدایت آنها برگزیده است تا به تدریج آداب زندگی اجتماعی و 

. خانواده ارزشمندترین بنیاد اجتماعی در نزد خداوند است. نحوه ارتباط با آنها را بیاموزند
اما از آنجا که بنیان خانواده ها را رعایت تقوي الهی، محبت و ابراز متقابل از سوي زوجین 

زن محکم و  به یکدیگر، عفاف و معاشرت نیکو و به طور کلی همسرداري نیک مرد و
استوار می سازد، ما در این مقاله سعی داریم آداب همسرداري و تحکیم بنیان خانواده را با 

چرا که وجود مباحث . تکیه بر منابع اسالمی و بویژه سیره رضوي مورد مطالعه قرار دهیم
خانواده و آداب معاشرت در سیره رضوي و ارائه الگو و طرح مناسب در این راستا از امام 

یک چهره جهانی ساخته است و وجود این مباحث در کالم بزرگان دین و ) ع(رضا
) ع(امام رضا. افزایدبکاربستن آن در زندگی بر شدت سالمت جسمی و روانی خانواده می

، اطالعت از دستور حق و هدف از تشکیل خانواده را تامین سعادت زوجین و فرزندان
ن از نظر ایشان ازدواج موجب سعادت زن و مرد و همچنی .دانندپیروي از روش انبیاء می

افزایش مراتب معنوي آنان می گردد و زوجین با بکار بستن توصیه هاي اسالمی می توانند 
 .بهداشت روانی خود را تضمین کنند

 .روابط سالم، روانشناسانه، سیره رضوي، بنیان خانواده :ها کلیدواژه
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