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 هدهندارائهسخنی با 

الدین و و سازیدر راستای توانمند و آگاه دهندگانارائهتربیت  منظوربهرتبط با حوزه خانواده متون ممجموعه 

، فراهم متونها نسبت به مسائل و موضوعات حوزه خانواده تدوین شده است. هدف از تألیف این خانواده

 های توحیدینمودن ساز و کارهای امکان آموزش همگانی برای اصالح سبک زندگی در راستای تحقق خانواده

که مزین به نور الهی بوده و هیچ داد و  هاییخانه؛ هاستو تربیت فرزندان موحد و توانمند از دل این خانه

 کند.ستد و ابراز اجتماعی آنها را از یاد خدا و حرکت در مسیر رضایت الهی غافل نمی

ارتقای کیفیت روابط  منظوربه، طرحی است که «در زندگیزوجین  رضایتمندی»طرح حاضر تحت عنوان 

 با محوریت  ،حقیقی در زندگیارتقای رضایت زوجین و 

 روابط زوجیت و مقاصد آن 

 شناخت رضایت حقیقی  

 رضایتمندی در زندگیو انواع  

 نگاشته شده است. 

 توسط ،موضوعهای مرتبط با این کارگاه شودمی پیشنهاد 5 خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام به توجه با

در  مسائل و موضوعات نظام به احاطه تا دارند قرار مکّی هایتدبردر سوره در پایان دوره که شود ارائه افرادی

 .باشند این زمینه داشته

 حاضر منوط به تسلط علمی متوندهندگان این مباحث الزم است به این نکته توجه داشته باشند که ارائه

دهنده بر نظام موضوعات حوزه مد نظر است. همچنین شناخت مخاطب و توان تفصیل مطالب متناسب ارائه

پس از گذراندن دوره  پژوهانقرآنهای ها از اهمیت زیادی برخوردار است که از توانمندیهبا مخاطب، در ارائ

 باشد. های مکی میتدبر در سوره

باشد که تسلط به مفاهیم برآمده از قرآن در حوزه خانواده می موضوعات از یامجموعهحاضر،  متونهمچنین 

از بیان مثال و مصداق و ارائه تمرین پرهیز شده است. رو، های پیشِدر این موضوعات ضروری است. در متن

ها به قدرت ذکر است. توان ذکر و اتصال به چرا که قصد از طراحی و تدوین این سیر، مجهز شدن خانواده

 باشد. پذیر نمیحق، بدون فعال شدن توان تفکر امکان

                                                
 .کنید اقدام http://quranetratschool.ir/?p=20975 آدرس طریق از خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام مطالعه برای5 

http://quranetratschool.ir/?p=20975
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دهد و دهندگان قرار میارائه، اصول و چهارچوب مرتبط با موضوعات را در اختیار این مجموعه متون

رای دهد و برا تفصیل میموضوعات  ،با تسلطی که بر نظام موضوعات داردمتناسب با مخاطب و دهنده ارائه

شدن تفکر در مخاطب شده، و نماید. بیان مثال و مصداق در روند تدریس مانع از فعالمخاطب واضح می

 نماید.غرض سیر آموزشی را مختل می

با شناخت صحیح و تفصیلی نسبت به موضوعات و مسائل در خانواده و با فعال کردن قدرت تفکر قاعدتاً، 

 تواند:ها به ودیعه نهاده است، مخاطب میکه خداوند متعال در همه انسان

 ،وضعیت مطلوب را به خوبی بشناسد 

  ،شرایط و وضعیت موجود خود را به درستی مشاهده، تجزیه و تحلیل کند 

 ریزی و عمل نماید.بی به نقطه مطلوب برنامهبرای دستیا 

دهندگان الزم است توجه داشته باشند به هیچ عنوان شرایط افراد، روحیات، تعامالت و بستر عمل آنها ارائه

، باعث این متونتواند برخالف هدف یکسان نیست و نسخه پیچیدن و باید و نبایدهای مصداقی و جزئی می

 تفکر مخاطبین شود.اختالل در سبک زندگی و 

نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده، افراد در دوره تدبر توجه به این نکته نیز ضروری است که بر اساس نظام

ین ا  دهندگانارائهکنند؛ بنابراین شان پیدا میهای فردی و اجتماعی را در حوزه تخصصیدر دعا، توان مشاوره

 به سؤاالت مصداقی پرهیز نمایند. ه و پاسخباید به صورت جدی از ارائه مشاورمطالب 

 اساس قرآن و روایات الزم است تسلط کافی نسبت به مباحث و موضوعات زیر بر مبحث،دهنده این ارائه

 داشته باشد:

 چیستی و چرایی رابطه زوجیت  

 آن مقاصد و انواع سطوح زوجیت 

 بلوغ عاطفی برای زوجین 

 بودن زوجین باهمهای بلوغ ترمها 

 و رضایت واقعی و ماندگار در زندگی چیستی 

 در زندگی رضایتمندیانواع  

 ی زنانه و مردانههانقش 

 روابط زوجین بر خانواده و اجتماع و رضایت در تأثیر ارتقای کیفیت  

 ...و 
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دهندگان این مبحث، با مطالعه منابع زیر، نسبت به موارد مطرح شده تسلط داشته به این منظور الزم است ارائه

  5د. باشن

 تدبر در ساحت بیت -

 تدبر در ساحت جامعه -

 ، بلوغ عاطفی، دوره اکرام و تألیف4رشد تفکر اجتماعی های دوره -

 ساختار وجودی انسان -

 ساختار وجودی جامعه -

 دفتر اول و دوم ،متصل به خانه رسولای خانه -

 بودن باهمبلوغ ی هامهارتاصول و  -

 مبتنی بر قرآن و روایات شادکامیهای اصول و مهارت -

 باشد: میالزم  ،دهندگان طرحی زیر برای ارائههاتدبر و تسلط به مضامین سوره ،همچنین انس

 سوره مبارکه بلد -

 سوره مبارکه غاشیه -

 سوره مبارکه فجر -

 سوره مبارکه طه -

 سوره مبارکه مطففین -

 سوره مبارکه عبس -

 علیه و آله و سلم اهللیصلسوره مبارکه محمد  -

 سوره مبارکه نساء -

 سوره مبارکه نور -

 سوره مبارکه انسان -

رساله حقوق امام سجاد را نیز مطالعه  ،«زندگیدر  رضایتمندی» ی مبحثدهندهارائه شودتوصیه می همچنین

  نماید.

                                                
 مراجعه شود. http://quranahlebayt.com به آدرس السالمعلیهمجهت تهیه این کتب به سایت انتشارات قرآن و عترت  5

 های زیر مراجعه شود:تخصصی این کتب، به آدرس-برای دسترسی به محتوای آموزشیهمچنین 
 https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 
 https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی 

 

http://quranahlebayt.com/
https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی
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 مقدمه

جب د، مونوجود داشته باش یک رابطهدر خاص  طوربهو زندگی که اگر در  هستندشادی و رضایت دو حسی  

 شود. رشد و ارتقای آن رابطه و زندگی می ،سالمت، حیات، سرزندگی، پویایی

داند و تالش خود را برای دستیابی میهرکسی در زندگی و رابطه خود با همسرش شادی و رضایت را مطلوب 

ام ها را برای رسیدن به شادی و رضایت در زندگی انجافراد این تالش مثالعنوانبه دهد.میبه آن انجام 

 دهند: می

 آوردن امکانات رفاهی بیشتر در زندگی دست بهتالش برای  -

 تالش برای داشتن درک متقابل -

 تالش برای دوست داشتن و دوست داشته شدن در رابطه همسران و در خانواده -

 تالش برای حفظ رابطه و پرهیز از دعوا و تنش در رابطه -

 ...و -

ای در روابط پایه ژهیوبهاین است که وجود شادی و رضایت برای افراد در روابطشان،  دهندهنشانهمه و همه 

 از اهمیت زیادی برخوردار است. ،مثل رابطه زوجین

ت و خالقی ،توانند با امیدمی، هستند و از زندگی خود احساس رضایتمندی دارند بانشاطزوجینی که شاد و 

 .کیفیت رابطه خود را ارتقا دهند روز به روز و البته با تالش خود، تدبیر،

 را در خانه خود مستقر نمایند. رضایتتوانند سالمت و میچنین زوجینی 

 تواند محلی برای تولد و رشد فرزندانیمی ،پایه نشاط و رضایت در روابط زوجین بنا شده است که بر ایخانه

 سالم و مؤدب باشد.

 خبری نیست. ...حس شکست و ،ناامیدی، خودخواهی ،از تنش ایدر چنین خانه

اط و نش واسطهبهزندگی و رابطه زوجین و سالمت و رشد  برای ارتقای کیفیت میآن بر ،در طرح پیش رو

 بررسی نماییم.مطرح و در خانه را  رضایتمندیافزایش و  زیستن های شادمهارت ،رضایت در خانه و خانواده

 ر پاسخ دهیم: زی سؤاالتبرای این منظور الزم است به 

 حقیقی چیست؟  رضایتمندی  

 کدام است و چه تبعاتی دارد؟ ثباتیبغیرحقیقی و  رضایتمندی 
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 5وجود دارد؟در زندگی و روابط  رضایتمندیچند مدل  

 در خانه و خانواده وجود دارد؟ باثبات رضایتمندیهایی برای تحقق چه مهارت 

  

 

  

                                                
  د.مراجعه نماین شادکامیهای اصول و مهارتبه کتاب  ،و انواع آن ضایتمندی و شادکامیری ارهبدهندگان برای مطالعه درارائه5 
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 حقیقی  رضایتمندی

تن حس داشحقیقی را به دنبال داشته باشد، داشتن دید و انتظار درست از رضایت تواند اولین عاملی که می

و زندگی را برای فرد تلخ  شود رضایت تواند مانع ازاین دیدگاه درست می فقدانزندگی است. رضایت در 

 . و ناگوار سازد

 ی چه؟ در زندگی یعن رضایتمندیشده که  سؤالگاهی ه ما مبرای ه

و بدون مشکالت که در آن هرکس به بهترین شکل در نقش خود ایفای وظیفه  آیا یک زندگی سرشار از رفاه

 ؟آوردرضایت را به ارمغان می، وجود ندارد ...بیماری و ت،مسئولی ،سختی و در آن کند،می

  اصالً چنین چیزی در دنیا قابل تحقق است؟

کمال  تمام ویا به مقاصد،  یابیدستسعی برای بدون مشکالت، و  و مسئولیتوجود یک زندگی بدون آیا 

 ؟!است تصورقابلهمسر  ژهیوبه، و اهل خانهبودن اطرافیان 

 آیات قرآن چنین چیزی برای انسان در دنیا قابل تحقق نیست.  اساس بر

 تاقعیامکان تحقق در ورا داشته باشد که ساخته و پرداخته تخیالت اوست و موهوم اینکه انسان انتظار چیزی 

 شود. میباعث حسرت، غم، رنج، ناامیدی از زندگی و حس شکست در روابط  زندگی را ندارد،

 وجودباها را داشته باشد و بتواند ات و سختیخداوند به انسان این توان را عطا کرده که قدرت تحمل مشقّ

 .یت دست یابدو به رضا رسیدن به مقاصد مطلوب تالش کند یخستگی، برا و سختی

سختی و خستگی و لزوم تالش، او را هرچه  باوجودهایی را انتخاب کند که اگر انسان در مسیر رشدش عمل

 یوانمندتخواهد بود. چنین انسان  تالشمیدان این بیشتر به خدا نزدیک کند و ایمانش را افزایش دهد، برنده 

را  هانآسخت زندگی بگیرد و  یهاراهکورها نیز در تواند دست دیگران رمیبلکه  ،خودش برنده است تنهانه

ن حقیقی دست یابند. در غیر ای رضایتمندیهای زندگی عبور دهد تا به قله سعادت و از گردنه سالمتبهنیز 

وده های بیهها و تالشخستگی ،هامعنایی از سختیصورت تمام زندگی انسان چیزی جز صحنه تجربه بی

  5ندارد. ییو رضایت هم در این نوع از زندگی معنا نشاط جهیدرنتنخواهد بود؛ 

                                                
و مراجعه به تفاسیر موجود ذیل آیات این سوره مؤثر  ،بلدبرای مطالعه بیشتر در این زمینه قرائت و تدبر در سوره مبارکه 5 

 باشد.می
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 در قرآن کریم، محسنین و ابرار هستند. چنین افرادی  رضایتمند بنابراین مصداق کامل افراد

 انددر ارتباط با دیگران فعال -

 بروزی شایسته و زیبا در ارتباط با دیگران دارند  -

 کنند. میجریانی از خیررسانی را ایجاد  -

 اند.رحمت خداوند نزدیکبه  -

 .اندیی هستند که هدایت یافتههانو هما  -

 آرامش و رشدیافتگی مرتبط است. نزدیک ،احساس امنیت با رضایت، ایمان، ،آیات مربوط به هدایت یافتگی

 5برای دیگران نیز وساطتی از جریان مهربانی و نشاط را داشته باشد. تواندمیالهی است که  تبودن به رحم

 صرف نیست. بلکه با ابعاد شناخت و رفتارای ، یک تجربه هیجانی و لحظهحس رضایت در زندگیبنابراین 

 ارتباطی تنگاتنگ دارد.  انسانروابط 

 ویاییپ آن جهیدرنتشود و میفرآیندهای شناختی و رفتاری حاصل  یجهیدرنت حس رضایتمندی در زندگی،

 ه رکود و کسالت. ؛ نرا به همراه دارد و رشد خود و دیگران

ست. نی رضایتمندیلزوماً به معنای کاهش یا فقدان  ...تجربه هیجانات منفی مقطعی مثل خشم، ترس، غم و

باشد؛ مهم این است که مرتبه و اهمیت کدام حس و راضی تواند از جهتی غمگین و از جهتی شاد میانسان 

 ان و حیات او مرتبط است. انس یدر زندگ یبیشتر است و کدام به موضوعات اساسی و اصل

، جز این واقعهاز  انسانخدا، جگر انسان را به آتش بکشد اما درک  شود غمی بزرگ مثل شهادت ولیّمی

 .مشاهده زیبایی و عظمت خدا و حس رضایت از بندگی و عبودیت او نباشد

 :داشته باشدتواند در زندگی وجود میرضایتمندی ، دو نوع زاویه دید مابنابراین وابسته به 

 حقیقی و پایدار ،مطلوب رضایتمندی .5

 غیرحقیقی و ناپایدار ،غیرمطلوبرضایتمندی  .0

  .در دنیا مطلوب نیست رضایتیپس لزوماً هر نوع  

 که: حقیقی است رضایتی یعنی 0 حقیقی با ساختار رشدی انسان هماهنگ است. رضایت و شادی

                                                
و مراجعه به تفاسیر موجود ذیل آیات این سوره  ...و انسانبرای مطالعه بیشتر در این زمینه قرائت و تدبر در سوره مبارکه 5 

 باشد.مؤثر می

راجعه م ساختار وجودی جامعهو ساختار وجودی انسان توانند به کتاب می دهندگان برای مطالعه بیشتر در این زمینهارائه0 

  نمایند.
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 ،شودحاصل ی او هاهای انسان و اصالح نقشاز اصالح ورودی  -

 ،تفکر و سیر او را به سمت مطلوبِ مورد رضای خداوند تنظیم کرده و سرعت بدهد -

 روابط او را با دیگران بر مدار حق سامان ببخشد،  -

 ،های عقلی و شرعی نمایدانسان را مجهز به معیارها و اولویت  -

 رسول و قرآن در امور را در او ارتقا دهد، ،میل رجوع به احکام  -

 ،د و اتکا به خدا را در او افزایش دهدحس اعتما  -

 ،رنگ و بوی الهی دارد افزایش دهد آنچه هرمحبت او را به  -

 نماید، ترپررنگباورهای توحیدی او را روز به روز  -

 ،او را در مسیر تحقق رضایت الهی قرار دهد ...انگیزه، نیات، دعاها، صفات و -

 .او را مزین به عمل صالح نمایدو  -

توسط خداست. پس  «وجود»از جنس رحمت الهی و از جنس عطای  هامانند همه خوبی رضایت حقیقی هم

 را نداشته باشد.مهربانی شود چیزی از جنس رحمت و عطای وجود باشد اما خاصیت وجود بخشی و مین

 
غیرحقیقی در زندگی، مصداقی از نافرمانی خداوند و غفلت است؛ اگرچه ظاهر آن  های کاذب ورضایتاما  

 ، اختالالتی از قبیل:شودمیضایت و خوشی باشد باعث انواع اختالل در فرد و جامعه او ر

 هااختالل در دریافت -

رضایتمندی 
حقیقی

اصالح -
ورودی ها و 

ر تنظیم تفک-نقش ها
به سوی خدا

روابط بر -
مدار حق

معیارها و -
اولویت های 
عقلی و رشعی

میل رجوع به-
احکام، رسول و 

قرآن افزایش -
اعتامد و اتکا 

به خدا

محبت با -
رنگ  و بوی 

الهی

پررنگ شدن -
باورهای 
توحیدی

تحقق رضایت-
خدا

عمل صالح-
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 هاهای انسان به انواع آلودگیآلوده شدن دریافت -

 هااختالل در نقش -

 اختالل در تشخیص نقطه مطلوب و مسیر دستیابی به آن و ساماندهی روابط برای رسیدن به آن -

 وپناهپشت یباورهای انسان و از دست دادن حس اعتماد به خدا و احساس ترس و اختالل در ب -

 در روابط ژهیوبهبودن، 

 نسبت به دیگران تبع بهها نسبت به خدا و و سوءنیت هاسوءظنانواع  -

 ی و اجتماعی و بروز آن در روابطابراز این اختالالت در عمل فردی، خانوادگ -

فتارها، گ، رفتارها آن، یجهینت در، مورد رضایت خداوند نیست و رضایتمندیبنابراین سبک غیرحقیقی از 

سطحی و ناپایدار است و باید مراقب بود  از سرخوشی، شود. این نوعمیایجاد  یاله ریغ هایباورها و نیّت

ت ی بدکار را زینهاشیطان اعمال انسان چراکهدر دام آن گرفتار نشد و فریب این حس کاذب را نخورد. 

است  در عذابفرد در حقیقت  کهیدرحالشود؛ می هاآندر  ت کاذبیاو رض یخوشحالد و باعث ایجاد دهمی

 . حال-و بد

 
 5.کشاندب اندوه پاینده یسوبه ، او رابسا فرحناکى که فرح او :فرمایندمی السالمهیعلامام علی در این زمینه 

  باعث طغیان او و ارتکاب فسوق و فجور گردد. ،فرحشکه  سرخوشی همانند

                                                
  کم من فرح افضى به فرحه الى حزن مخلّد. 154ص :  ،غرر الحکم و درر الکلم 5

رضایتمندی
کاذب

اختالل در -
دریافت ها

انواع آلودگی ها-

اختالل در -
نقش ها

اختالل در -
تشخیص نقطه

مطلوب

اختالل در -
باورهای انسان

از دست دادن -
حس اعتامد به 

خدا

احساس ترس و -
تنهایی

سوء ظن  نسبت-
به خدا و دیگران

ت بازتاب اختالل -
در روابط
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 ،ندندخمی هاآنبه  ،ندنکمیرا مسخره  نیمؤمن ی هستند کهافراد گناهکار ،در قرآن هاییسرخوشینمونه چنین 

 5.سازند و شادندفکاهی می

خره جلوه سدر روابط، آلوده شدن به گناه و م رضایتمندیی غیرحقیقی بودن شادی و هابنابراین یکی از نشانه

  دادن رفتارهای مؤمنانه در روابط است که باید نسبت به آن مراقبت ویژه نمود.

های مادی در کاذب، سرخوشی حاصل از رفاه و برخورداری رضایتمندیهای این نوع از یکی دیگر از نمونه

ی خوشبخت گویند پول در زندگی شادی ومیبدون توجه به خدا و یاد قیامت است. اینکه برخی  ،زندگی

 0شود.می ینیخودبرتربین سرخوشی است که باعث غفلت و ایجاد فساد و منظور چن ،آوردنمی

شود به چیزی که مییعنی ن 2 «لذتی برای نقص و زوال نیست.» :فرمایندنیز می السالمهیعلامیرالمؤمنین علی 

 ثابت نیست و دوام ندارد دل بست و به خوشی آن وابسته شد.

نعمت در راه خدا و  عنوانبههمه و همه اگر  ...ان و قوت جوانی، پول و امکانات مادی، وهمسر خوب، تو

. باالخره زندگی و باهم رندیپذزوال هانیاشوند وگرنه همه میموجب شادی پایدار  ،رضایت او صرف شوند

ل خیلی زود به ضعف و پیری تبدی یپذیرد، جوانی و سالمتمیها با مرگ و اتفاقات دیگر پایان بودن انسان

 ...رسند وشوند یا به دیگران به ارث میمیامکانات دنیا یا تمام  ،گذردمیعمر  ،شودمی

است کسی که غم و غصه این موارد باعث شود وجود خود را مریض کند و جسمش را با  دلسادهپس چه 

  4.حقیقی دست یافت ایتمندیرضها را غنیمت شمرد تا به غم و غصه نابود سازد. باید فرصت

                                                
در ذیل  آیات انتهایی آن و مطالعه نکات تفاسیر ژهیوبه، مطففینبرای مطالعه بیشتر در این زمینه انس و تدبر در سوره مبارکه 5 

 شود.میدهندگان توصیه ارائهاین آیات به 

د و تفاسیر تدبر نماین قصصتوانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه در آیات مربوط به قارون در سوره مبارکه میدهندگان ارائه0 

ِة إِذْ قاَل لَُه قَْوُمهُ  فَبَغى قَْوِم ُموىسإِنَّ قاُروَن كاَن ِمْن  ذیل آیات را مطالعه کنند:  ل َعلَيِْهْم َو آتَيْناُه ِمَن الُْكنُوِز ما إِنَّ َمفاتَِحُه لَتَنُوأُ ِبالُْعْصبَِة أُوِِل الُْقوَّ

َ ل يُِحبُّ الَْفرِحنَي ) اَر اْْلِخرََة َو ل67تَْفَرْح إِنَّ َّللاَّ ُ الدَّ ُ إِلَيَْك َو ل تَبْغِ الَْفساَد ِِف اْْلَرِْض  (َو ابْتَغِ فيام آتاَك َّللاَّ نْيا َو أَْحِسْن كَام أَْحَسَن َّللاَّ تَنَْس نَصيبََك ِمَن الدُّ
َ ل يُِحبُّ الُْمْفِسديَن ) ا أُوتيتُُه َعىل66إِنَّ َّللاَّ َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَبْ  ( قاَل إَِّنَّ ًة َو أَكََْثُ َجْمعاً َو ل ِعلٍْم ِعنْدي أَ َو لَْم يَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ لِِه ِمَن الُْقرُوِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمنُْه قُوَّ

نْيا يا لَيَْت لَنا ِمثَْل ما أُوِِتَ قاُروُن إِنَُّه  قَْوِمِه ِف ( فََخرََج َعىل67يُْسئَُل َعْن ذُنُوِبِهُم الُْمْجرُِموَن ) ( َو 67لَُذو َحظٍّ َعظيٍم )زينَتِِه قاَل الَّذيَن يُريُدوَن الَْحياَة الدُّ
اها إِلَّ الصَّ  ِ َخْْيٌ لَِمْن آَمَن َو َعِمَل صالِحاً َو ل يُلَقَّ ( فََخَسْفنا ِبِه َو ِبدارِِه اْْلَرَْض فَام كاَن لَُه ِمْن ِفئٍَة يَنُُْصُونَُه 78اِبُروَن )قاَل الَّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َويْلَُكْم ثَواُب َّللاَّ

ِ َو ما كاَن ِمَن املُنْتَُِصيَن )ِمْن ُدوِن  َ يَبُْسُط الرِّزَْق لَِمْن يَشاُء ِمْن عِ 78َّللاَّ باِدِه َو يَْقِدُر لَْو ل أَْن َمنَّ ( َو أَْصبََح الَّذيَن ََتَنَّْوا َمكانَُه ِباْْلَْمِس يَُقولُوَن َويَْكأَنَّ َّللاَّ
ُ َعلَيْنا لََخَسَف ِبنا َويْكَأَنَُّه ل يُ  ا ِِف اْْلَرِْض َو ل فَساداً َو الْعاِقبَُة لِلُْمتَّق78ْفلُِح الْكاِفُروَن )َّللاَّ اُر اْْلِخرَُة نَْجَعلُها لِلَّذيَن ل يُريُدوَن ُعلُوًّ  (78نَي )( تِلَْك الدَّ

 ال لَذَّةَ بِتَنْقِیصٍ :205 فحهص ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم2 

 : غم، مرض نفس است. الْغَمُّ مَرَضُ النَّفْسِ :25 فحهص، غرر الحکم و درر الکلم4 

 کند.می: حزن، جسم را نابود الْحُزْنُ یَهْدِمُ الْجَسَدَ  :42 فحهص ،غرر الحکم و درر الکلم
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 و مبنای ؛حقیقی و کنترل هیجانات در مسیر درست، یاد قیامت و رضایت خداست رضایتمندیمبنای 

 رپیچی ازسقیامت و فراموشی  با هایی است کهپذیر و لذت، دلبستگی به امور زوالیقیرحقیغ رضایتمندی

  .کدورت و رنجی به دنبال داردو  اندهمراه خدا

هیجانات مثبت

دارای اثرات مثبت پایدار

موجب رضایت حقیقی

جزای نیک در بهشت
 

 

هیجانات جهت 
منفی

دارای اثرات و نتایج 
منفی پایدار

موجب نارضایتی و 
پشیمانی

سزای بد در جهنم
 

 زند که حقیقی، پایدار ودر صورتی در روابط زوجین و در خانه موج می رضایتمندی و نشاط با این تعاریف،

موازین شرعی عمل و رفتار  هیپا برزوجین در روابط خود  نکهیا برپس عالوه  موجب پاداش نیک باشد.

و عمل  دریافت السالمهمیعلآیات قرآن و روایات معصومین  ازایدها و نبایدهای رابطه خود را کنند و بمی

ی حقیق رضایتمندیبا توجه به  زندگی خود،در  ایجاد حس رضایتبرای  را هاییالزم است مهارت ،5کنندمی

   و در زندگی و روابط خود با یکدیگر به کار گیرند. بیاموزندو انواع آن 

                                                
 آدرس به از همین مجموعه متون،« ما خانه در خدا رحمت» تنمبرای آگاهی از چگونگی ارتباط مؤثر میان زوجین به 5 

http://quranetratschool.ir/?p=24117 .مراجعه نمایید 

و  «بلوغ عاطفی :4رشد تفکر اجتماعی های دوره»، «تدبر در ساحت بیت»مطالعه کتب  ،دهندگان این طرحارائههمچنین به 

 . شودمیدفتر اول و دوم پیشنهاد  «وآلهعلیهاهللصلی به خانه رسولخانه متصل »، «بلوغ با هم بودن هایو مهارت اصول»

http://quranetratschool.ir/?p=24117
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 در روابط زوجین رضایتمندیانواع 

 و انبساط حال که منجر به رشد، پویایی، شکوفایی استعدادها و داشتن حال خوب در خانه و حس رضایت

در وجود افراد ایجاد  و ناخوشی هایی است که نبودشان مضیقهشود، حاصل عوامل و وضعیتمیروابط 

 شود.ط و زندگی افراد و جامعه میحالی به رواب-باعث اختالل و انتقال بد تبع بهکند و می

های روابط و را در انواعی تفکیک نمود و مهارت آفرینرضایتحاصل از تنوع عوامل  رضایتمندیتوان می

 افزایی در روابط را با این انواع ارتقاء بخشید.رضایت

 

 در زندگیو نفع  رضایتمندی حاصل از حس سودمندی ؛نوع اول 

زند یا از انجام کارهایی با محاسبه نفع و ضررهای خود، دست به کارهایی می، هر انسانی در طول زندگی

گیری و قرار گرفتن یا از شکل ،دهدکند. با همین محاسبات نیز روابط خود را شکل میاجتناب و دوری می

 کند.در برخی روابط دوری می

هایی کند. آیا در کارمشخص میوابسته به مقصدی است که هرکس در زندگی برای خود  ،محاسبه نفع و ضرر

به مقاصدی که برای خود مشخص کرده خواهد  و ... یشهاکند، تالشمیروابطی که برقرار  دهد،که انجام می

 رسید یا خیر؟ آیا کارها و روابطش به نفع او و مقاصدش است یا به ضرر اوست؟

انواع رضایتمندی

حس سودمندی 
و نفع

ارزشمندی و 
روحیه اصالح و امور ماندگارکرامت

رفع نواقص
روحیه در نظر 
گرفنت دیگری

اطاعت خدا و 
رسول

حاصل از
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طش مقاصد انسان در زندگی و رواب کهیدرصورتحقیقی ارائه شد، حس رضایتمندی توجه به تعریفی که از  با

هم حقیقی خواهد بود. تنها در این صورت  آنحقیقی و مورد رضایت الهی باشد، نفع و ضرر و محاسبات 

 حال خواهند بود.-است که افراد از سعی و تالش و روابط خود راضی و خشنود و خوش

ثل مال پذیر دنیایی مغیرحقیقی یا مقاصد زوالگیرند، اگر مقاصدی که افراد برای خود و روابطشان در نظر می

 حس رضایتباشد، نفع و ضرر هم به همان نسبت متزلزل خواهد بود و  ...قدرت و دنیا، موقعیت، امکانات،

حاصل از آن هم ناپایدار و متزلزل است. در این صورت است که افراد هرچقدر هم تالش کرده باشند و 

سعی کرده باشند و بازهم سعی کرده باشند، در انتها گردی از احساس  ،اشندروابطشان را سر و شکل بخشیده ب

و  رضایتبلند است و هرگز طعم  هاآن ...کاش ای ...کاش ای .شکست و نارضایتی به همراه دارند ،غبن

 5چشند.حالی را در روابط و کارهایشان نمی-خوش

جریان مودت و رحمتی است که از جانب خدا بین دهد، میترین اتفاقی که رخ در رابطه میان زوجین، مهم

ی پیوندد، و مهربانمی رویده وها گها به خوبیشود، قلبمی ریعنی پیوندی پاک برقراشود. میبرقرار  هاآن

  0 .یابدالهی و عطای او جریان می

 تواند محقق شود؟میها چه نفعی باالتر از چنین اتفاقی در روابط و اعمال انسان

 برپاک و  ایگیری رابطهاولین نفع در شکل ،رضایتمندی حاصل از سودمندی بنابراین در زندگی مبتنی بر

شود. به همین راحتی خداوند متعال منافع ازدواج و جاری شدن خطبه شرعی عقد نصیب انسان می اساس

اده این رابطه قرار د گیری صحیحسودمندانه و رضایت حاصل از آن را در زندگی زوجین فقط و فقط با شکل

است. حفظ منافع حاصل از جریان مودت و رحمت، پیوند پاک و جریان مهربانی و لطف پروردگار، منوط به 

  2ارتقای روابط زوجیت و تحقق مقاصد باالتر و بیشتر زوجیت است. ،رعایت احکام و موازین الهی در روابط

 مندی از مودت وحاصل از تحقق منافع و ارتقای بهره رضایتتواند میمقاصد دیگری که در روابط زوجین 

 رحمت را به دنبال داشته باشد شامل موارد زیر است: 

                                                
طالب و مطالعه م غاشیهدهندگان برای آگاهی بیشتر از وضعیت چنین افرادی با انس و تدبر در سوره مبارکه ارائهالزم است 5 

  تفاسیر معتبر ذیل آیات این سوره به تفصیل درباره آن آگاهی یابند.

دهندگان ارائهمراجعه نمایید. همچنین  رومسوره مبارکه  05سیر و ترجمه ذیل آیه فبیشتر در این زمینه به تبرای مطالعه 0 

  دفتر اول را مطالعه نمایند. ای متصل به خانه رسولخانهو  تدبر در ساحت بیتتوانند در این زمینه کتاب می
 به آدرس ،از همین مجموعه متون« ما خانه در خدا رحمت» تنمدهندگان برای مطالعه بیشتر درباره مقاصد زوجیت به ارائه2 

http://quranetratschool.ir/?p=24117  .مراجعه نمایند 

http://quranetratschool.ir/?p=24117
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 پاسخگویی به نیازهای غریزی از مسیر حالل و شرعی و حفظ و رعایت تقوا از روابط نامشروع 

 م واجباتمات، انجا، ترک گناهان و محرّ تحقق سکونت و آرامش حاصل از زوجیت با رعایت اخالق، 

 عمل به مستحبات و در یک کالم ارتقای ایمان و عمل صالح در هریک از زوجین 

 ّت و اقدام برای داشتن فرزندانی صالحنی  

 افزایی متناسب با نقش زوجین در راستای تحقق مقاصد ولی الهیتحقق زوجیت سکینه و هم 

 

اصد نشدن به مق بستهدلدارند و  مدنظرا یکدیگر با اصالح و ارتقای مقاصد و اهدافی که زن و مرد از ازدواج ب

ها و امکاناتی که خدا در اختیار هرکدام قرار داده توانند از نعمتمیدنیایی و گذرا یا مقاصد پوچ و واهی، 

 سعی و تالش کنند. مدنظرمند شده و در راستای تحقق منافع و مقاصد به بهترین شکل بهره ،است

 :کهاست امکاناتی منظور از امکانات، 

  بستر نزول رحمت داده شده عنوانبهبه زن، 

   خانه داده شده ام و ولیّقوّ عنوانبهبه مرد، 

   از جنس مودت و رحمت عطا شده است.  هاآنازدواج میان  واسطهبهو امکاناتی که 

ده مقصد رسی عمل کرده و خالصانه سعی کند، بهخود  ولیتئبر مبنای مساز زن و مرد هریک  کهیدرصورت

ی مادی نیستند؛ بلکه از جنس علم، نور، هدایت، رشد هاچنین مقاصدی از جنس دست یافتن درواقعاست. 

جنگد و چه پیروز شود و چه شهید، به مقصد خود رسیده میهستند. مانند مجاهدی که در میدان رزم  ...و

های خود را در زندگی دنیا با خدا و رضایت ای پرسود، جان و مال و آبرو و همه داشتهدر معامله چراکه ؛است

 او داده است. 

نفع حقیقی در زندگی

جاری شدن مودت و رحمت الهی

 پاسخگویی
حالل به نیازهای

غریزی

تحقق سکونت
با ارتقای ایامن و
عمل صالح در 

زوجین 

 نیّت و اقدام
برای داشنت 

فرزندانی صالح

 تحقق زوجیت
ای سکینه در راست

تحقق مقاصد 
ولی الهی
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و  حس رضایت، سودمندیمملو از ای چنین خانهدر روابط مرد و زن،  مداومناپذیر و با مجاهدت خستگی

 شود. همچنینمیمنافع و آثار این حال خوش به سایر اعضای خانواده و فرزندان نیز منتقل  حال خوش است.

های اجتماعی نیز از این حال خوش ی اجتماعی، جامعه و حرکتهامرد به فعالیت در عرصهبا ورود زن و 

 مند خواهد شد.بهره

ها و امکانات، فرهنگ و روحیه رایج در این خانه است. این روحیه رضایت و برخورداری درست از نعمت

های الهی سپاسگزار موهبت در روابط میان زن و شوهر نیز جریان دارد و از برکات ازدواج خود راضی و

 هستند.

شی حالی نا-در مقابل چنین روحیه و حالی، روحیه نارضایتی، غر زدن و ناسپاسی وجود دارد که حاکی از بد 

 از حس ضرر و نفع نداشتن در روابط است. 

وارد زیر مبرای اینکه بدانیم چنین نشاط و زندگی در روابط زوجین برقرار هست یا نه الزم است  بیترتنیابه

 بررسی شود:

 اهداف و مقاصد زوجین از ازدواج با یکدیگر چیست؟ -

 تا چه حد این اهداف و مقاصد حقیقی و منطبق بر حق است؟ -

 شناخت دارند؟ ،موده استفرر چقدر نسبت به مقاصدی که خداوند متعال برای این رابطه مقدّ -

را در راستای تحقق  هاآنتوانند د و میها و استعدادهای خود تا چه حد مطلع هستناز امکانات، نعمت -

 اهداف خود به کار ببرند؟

را لطف و فضل و نعمتی از جانب خدا برای  دستنیازاآیا زن و مرد بودن، رابطه زوجیت و مواردی  -

 دانند؟میتحقق مقاصد خود 

ت  
امکانا

خدادادی
شرتک

در زندگی م

مرد، قّوام خانه

زن، بسرت نزول رحمت

مودت و رحمت، در نتیجه 
ازدواج
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مطلع هستند ها و استعدادهای زنانه و مردانه و امکانات موجود در رابطه زوجیت تا چه حد از توان -

 د؟نرا شکوفا کن هاآناند و توانسته

 از روابط یسودمندحاصل از احساس حقیقی توانمندی در پاسخ به این موارد موجب ایجاد رضایت 

  شود.میو خود در زوجین 

 در زندگی رضایتمندی حاصل از حس ارزشمندی و کرامتنوع دوم،  

اهمیت و ی ارزش و اهمیت است و چه چیزهایی بیاینکه چه چیزهایی در زندگی و روابط برای ما دارا

و تکبر و حسرت  یمردگدلروابط ایجاد کند، یا روحیه  را در خانه و رضایتتواند حس ارزش است، میبی

فساد  و اینکند  خرابکه باعث نادیده گرفتن دستورات خدا شده، روابط را تا جایی را بر روابط حاکم سازد؛ 

 .دهد را توسعه

در روابط  حس رضایتمندیمعیار حق، بر میزان  اساس بر هایگذارارزشدرست در  چیدمانداشتن معیار و 

 سزایی دارد. ه تأثیر ب

 ییجویبرترحائز اهمیت است از جنس  هاآندر روابط میان زوجین، زن و مرد باید بررسی کنند آیا آنچه برای 

بر مدار کارهای عجیب و غریب، اختصاص دادن  هاآن یگذارارزشو تسلط یکی بر دیگری است؟ آیا 

 مبنایی الهی دارد؟  هاآنی هااست یا ارزش دستنیازاافتخارات ساختگی به خود و مواردی 

 :هریک از زن و مرد باید ببینند

شتر ها و ایمانشان بیگیرند تا توانمیدر باال و پایین روزگار قرار  کهیهنگام، در زندگی و روابط خود -

، رنگ های خودتقویت ایمان و ارتقای توانمندی یجابه با این فراز و نشیب،آیا و بهتر بروز یابد، 

 کند؟می یو بوی اعتقادشان به خدا تغییر

یا خدا را با  ،در امور و روابط، خدایی بودن و رضایت خداست یگذارارزشبرای  هاآنآیا معیار  -

 بینند؟میخوارکننده  نعوذباهللر، خداوند بخشنده یا باال و پایین روزگا

که ناتوانند  هاآنکه سرپرستی را ندارند و  هاآنآیا در زندگی و روابطشان با دیگران و جامعه،  -

برایشان مهم است و این توجه، مالک ارزشمندی است؟ یا فقط خودم، زندگی خودم، رابطه خودم، 

 یشان مهم است؟برا دستنیازاخانه خودم و مواردی 

 آیا تمایل به مادیات بر معنویات و آخرت در زندگی و روابطشان غلبه دارد یا برعکس؟ -
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ارزشمند است بدون آنکه  هاآنهای دنیایی برای مندی و استفاده از امکانات و برخورداریآیا بهره -

 ؟درست آن چیستها متعلق به آنان هست یا نه و مصرف بررسی کنند آیا این امکانات و برخورداری

  نتیجه آن ایجاد رضایت و خشنودی در  ،دنبر مبنای معیارهای آخرتی تنظیم شو هایگذارارزشاگر

 باشد.می هاآنزندگی و روابط است. رضایتی که خود برگرفته از رضایت خدا از 

  5 جایی برای حسرت و افسوس ندارد و مملو از نشاط و رضایت پایدار است.ای چنین رابطه

 0ماندگار در زندگی رضایتمندی حاصل از امورنوع سوم،  

حظات ل تمام شدنِ شود نگرانیِماندگار نیست. این ماندگاری باعث می رضایتو رضایتی بهتر از  هیچ شادی

 .بر زندگی و روابط سایه نیندازد خوش

نا انگار باز هم تنگوجود دارد نیز،  رضایتدر روابط احساس خوشی و  ظاهربهدر غیر این صورت حتی وقتی 

ربه حس رضایت را تجدیگر  ...و نگرانی هست که اگر این شادی تمام شود، اگر حال و شرایط ما تغییر کند و

  نخواهیم کرد!

اصل ح حس رضایتهایی که وابسته به دنیاست، این نگرانی بسیار مشهود است. چراکه ها و رضایتدر شادی

های ماهیت دنیا و محدودیت پذیر است، بلکه به خاطرزودگذر و پایان تنهانهاز رویکرد و امکانات دنیایی 

 شود. میحاصل  ...معموالً رنج و درد و خستگی و آن از بعدعالم مادی و جسم انسان، 

دنیا بنا  تثبایب حس رضایتمندی بر پایه امورهای زودگذر و بنابراین زندگی و روابطی که تنها بر مدار لذت

 نیز ها و امور ناپایداروجود آن لذتحتی در زمان  ،و پایداری نخواهد داشت و بدتر از آن شده باشد، دوام

کنند زندگی و روابطشان در مضیقه و تنگنایی قرار دارد که محکوم به رنج و ناپایداری است و میافراد حس 

 گیرند. از این وضع، نگران شده و در فشار قرار می

دن و خوش بودن در شرایط خاصی همانند سفر یا حتی کنار هم بودن در مثل تجربه لذت در کنار هم بو

عد که با تغییر و اتمام آن شرایط تبدیل به خستگی ب ،ایمشرایط مطلوبی که در زندگی برای خود ترسیم کرده

                                                
مطالب  و مطالعه فجرانس و تدبر در سوره مبارکه  ،های چنین افرادی و نقطه مقابل آنهابیشتر پیرامون ویژگی برای مطالعه5 

 باشد.تفاسیر معتبر ذیل آیات این سوره الزم می

تفاسیر  و مطالعه مطالب طههای چنین شادی و نقطه مقابل آن انس و تدبر در سوره مبارکه بیشتر پیرامون ویژگی برای مطالعه0 

 باشد.معتبر ذیل آیات این سوره الزم می
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شود. یا لذت حاصل از روابط در سطح زوجیت غریزی که از سفر یا حتی دلخوری از تغییر شرایط می

 شوند و الزم است ضعف را جبران نمایند.مواجه می ...ر است و بعد از آن با ضعف و خستگی وپذیپایان

ایت در هر شرایطی رض ،وابسته به شرایط و امکانات و نیازهای مادی ناپایدار نباشد ،اما اگر رضایت در روابط

تواند نمیوابط و نیازها نیز آورد و خستگی و تغییر حالت در رو شادی را برای هریک از زوجین به ارمغان می

بودن و محدود بودن را در زندگی و روابط ایجاد  بستبنحس در  و چنین رضایتی را دستخوش تغییر کند

 کند.

ای یعنی خدای مهربان و بخشنده ،تنها با اتصال دائم به منبع فیض ،چنین حس ماندگاری در روابط و زندگی

 جانب اوست.میسر است که رضایت حقیقی و رحمت از 

 توان به شادی و رضایت پایدار از میان نیازها و زندگی متغیر دنیا دست یافت:میبنابراین با موارد زیر 

تنها خدای  ،در هر رابطه و نیازی و برای برطرف شدن حوائج در هر سطحی در زندگی و روابط -

 بخشنده مهربان را مؤثر دانسته و تنها به او چشم امید داشته باشیم.

 .دنبال عطای او برای رفع نیازها و ادامه حیات و زندگی باشیم به -

ی مادی را به جای رزق و روزی معنوی اشتباه نگیریم و بر آن ترجیح ندهیم. مثالً توفیق دعا هارزق  -

 نکنیم. دارخدشهو ذکر را با ترجیح کسب مال حرام 

ی خود را بر حکم هاخته و تشخیصبه احکام خدا عمل کنیم و باید و نبایدهای او در روابط را شنا -

 خدا ترجیح ندهیم.

صرف به  گرایانه مزین کنیم و از قفس تنگ توجهِابط خود را به دعاها و نیات آخرتزندگی و رو -

 خود را برهانیم. ،نیازهای دنیایی و مادی

هیم و محکم اتصال خود به خدا را با نماز و ذکر در خانه و در روابط و در مواجهه با نیازها استمرار د -

 نماییم.

 ...و -
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ماندگار در روابط و زندگی و رهایی از  حاصل از امور برای دستیابی به رضایت شدهگفتهبه موارد  توجه با

توانند از اولین مرتبه میپس از آن، زن و مرد  هایناراحتی ناپایدار و حس رضایت از امورمضیقه حاصل از 

ای تا برترین سطح از این روابط، یعنی زوجیت سکینه را بهانه از سطوح روابط خود، یعنی زوجیت غریزی

 برای دستیابی به شادی و رضایتی ماندگار قرار دهند.

 توان کیفیت و سطح شادی و رضایت را به بهانه رابطه زوجیت مینمونه با تحقق موارد زیر  عنوانبه

 در سطح غریزی، ارتقا داد و ماندگار نمود:

 ود، روابط و جامعهداشتن نیت پاک شدن خ -

 مندی از رحمت حاصل از این سطح از زوجیت برای ارتقای علم و ایمان و توحیدبهره -

اصل جریان رحمت ح واسطهبهظرفیت دریافت احکام و اتصال هرچه بیشتر به خداوند  رفتن باال -

 از این سطح از روابط

حمت حاصل رپاکی و  واسطهبهارتقای روحیه شکرگزاری خداوند و اتصال به او با اقامه نماز  -

 از این سطح روابط

ترین نیازها و توان رعایت تقوا در مواجهه با شرایط رفع برای رفع اولیهحتی توجه به خدا  -

 غیر مشروع صورتبهنیازهای مادی 

 انتقال این نتایج به سایر اعضای خانواده و جامعه -

 ...و -

رضایت -
پایدار

چشم امید -
ز، برای رفع نیا

تنها  از خدا
عطای خدا -

زها برای رفع نیا
و ادامه حیات

خدشه دار -
نکردن رزق 
معنوی به 

خاطر رزق های 
عمل در -مادی

هرزمینه، تنها
با حکم خدا

مزین کردن -
زندگی، با 
نیت های 

آخرت گرایانه

استمرار و  -
ال استحکام اتص

به خدا ،با َّناز
و ذکر
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  رد ماندگارحاصل از امور توانند از رضایت می نمونه، زوجین عنوانبهبه همین ترتیب با موارد زیر 

 مند شوند:سطح زوجیت سکونت بهره

 داشت از همسرچشم یجابهانتظار تحقق آرامش و سکونت از خدا   -

مندی قطعی از مودت و رحمت مثل بهره ،های الهی در رابطه زوجیتاعتماد به تحقق وعده  -

 حاصل از زوجیت

 ارتباطات اجتماعیرعایت احکام و اخالق در  -

 ارتقای ایمان و استمداد از نماز و ذکر در روابط و مواجهه با نیازها   -

بر  های الهی مبنیبه وعده هاآندر رضایت و اعتماد  تنهانهتالطم و باال و پایین شدن زندگی  بیترتنیابه

ای انهبه هاال و پایین شدنکند، بلکه این باایجاد نمیاختاللی جریان مودت و رحمت و سکونت حاصل از آن 

برای رجوع بیشتر به خدا، استمداد از نماز و ذکر، یادگیری بیشتر احکام در شرایط مختلف و در یک کالم 

 شود.می هاآنرابطه زوجیت، در  واسطهبهارتقای ایمان و توحید 

 نمونه، از رضایت  عنوانبهموارد زیر با رعایت  توانندیمزوجین  ،در سطح زوجیت برای فرزند نیز

 مند شوند:سطح بهره در این ماندگارحاصل از امور 

رای ب ،اهلل در سراسر دنیاین آلداشتن فرزند صالح برای یاری دین خدا و ازدیاد نسل محبّ نیتِ -

و تشکیل امت واحده و یاری دین خدا با تولد و تربیت چنین  ،استقرار کلمه توحید در عالم

آمده برای زوجین  وجود بهی هاشود شادی حاصل از تولد فرزند با دشواریفرزندانی، باعث می

نشود. تا جایی که اگر به هر دلیلی خداوند به زوجین فرزندی عطا نکرد  دارخدشهدر این مسیر 

ئات ابتال عنوانبهاین اتفاقات  وجود آمد،ه معنوی فرزندان بیا نقصی در سالمت یا رشد مادی و 

مندی از شادی یک از زوجین برای بهره در زندگی و روابط تلقی شده و بازهم سکوی پرش هر

ی خیر، استمداد بیشتر از نماز و ذکر هااستحکام ایمان به خدا، ارتقای نیت واسطهبهو رضایت 

 خواهد شد. ...و

 :ی خود را ارتقا دهندهاتوانند نیتمیین ابتالئاتی است که زوجین در مواجهه با چن

وانند تمیاینکه صالح بودن را برای فرزندی بخواهند که خودشان در تولدش نقش داشتند،  یجابه -

 برای سایر اوالد در سرتاسر زمین چنین نیتی داشته باشند.

لحاظ مادی  که بهرا توانند تربیت فرزندانی میاینکه فقط به تربیت فرزند خود اهتمام کنند،  یجابه -

 نیز به عهده بگیرند. ،و معنوی ضعیف هستند
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 ،نندسعی کبودن او دعا کنند و برای تربیت او  ریخبهعاقبتاینکه تنها برای فرزند خود و  یجابه -

و دعا  روابط خود را اصالح کنند و ارتقا دهند، برای همه فرزندان با تقویت ارتباط با خدا و نماز

 کنند.میطلب خیر 

 ها و کیفیت روابط در زوجیتنیت هاآنپس چه خوب است که با وجود چنین ابتالئاتی و حتی بدون وجود 

 برای فرزند اصالح شده و ارتقا یابد و رضایت ماندگار در روابط زوجین حاکم شود.

 از  و روابط در این سطحنماز و اتصال به خداست  ،اصل و اساس زوجیت سکینه نیز مبتنی بر ایمان

 زوجیت، سرشار از نشاط و رضایت حاصل از اطاعت خدا و رسول است.

 1در زندگی و رفع نواقص خود صالححاصل از روحیه ا مندی، رضایتنوع چهارم  

میلی است که انسان همواره برای تحقق آن تالش  ،میل به اصالح و رفع نواقص برای دستیابی به اهداف

شود و دیدن نواقص و موانع کند. رسیدن به مقصد، حسی است که باعث ایجاد نشاط و رضایت میمی

 تواند حس نگرانی یا ناراحتی در انسان ایجاد کند.می

هستند  ناتوان هاآنز تحقق ا ییتنهابهها برای دستیابی به مقاصدی که است که انسانای ماهیت ازدواج، رابطه

 یهاین جملدر واقع منظور از  حس رضایت و نشاط حاکم است. ،این رابطه ذاتنابراین در بدهند. شکل می

 چنین کمالی است. ،«شودمیبا ازدواج کامل  فرد هر»که  آشنا

 رای تحققدستیابی به اهداف و حرکت در مسیر خالص شدن و اصالح ب و هاآرزوی پاک شدن از ناخالصی

 آورد.میاهداف، حس رضایت و شادی را به ارمغان 

اینکه امکانات  یجابهشود زاویه دید زوجین در روابط اصالح شده و میتوجه به این حس در روابط باعث 

را  هااهتمام برای اصالح در همه جنبه در روابط بدانند، حس رضایتمندیدست آوردن ه مادی را مالک ب

 معیار ایجاد رضایت در زندگی قرار دهند. عنوانبه

 روح است.باشد، روابطی سرد و بی موارد زیرروابطی که حاکی از 

 نیازی،حس بی -

 نداشتن مقصد یا فراموش کردن مقاصد، -

                                                
ه مطالب و مطالع عبسانس و تدبر در سوره مبارکه  ،نشاطی و نقطه مقابل آن نینچ هایبیشتر پیرامون ویژگی برای مطالعه5 

 باشد.تفاسیر معتبر ذیل آیات این سوره الزم می



 

25 
 

 داشتن معیارها و مقاصد مادی، -

 داشتن حس کامل بودن و برتر بودن -

 ارتقاانگیزگی نسبت به ضرورت حرکت و تالش برای اصالح و بی -

در خود تقویت نموده  ،برای اصالح و پاک شدنرا هریک از زوجین حس نیاز به خدا الزم است بنابراین  

در این  و در مسیر پاکی و اصالح خود تالش نماید و در این مسیر به همسر خود نیز یاری برساند.

 رضایت را تجربه خواهند نمود. حسصورت روابطی سرشار از 

 در ارتقای این نوع از حس شادی و رضایت مؤثر باشد: تواندمیموارد زیر 

آن و ی قرهابا توجه به آموزه ،تقویت انگیزه مداوم و تالش در راستای اصالح دید نسبت به رابطه -

 روایات

 با اتصال به خدا ،تقویت انگیزه نسبت به اصالح و ارتقای اخالقی و معنوی و ایمان -

ی برای داشتن فرزندان ...وضع سالمت جسم، علم و ایمان و تالش در راستای اصالحو تقویت انگیزه  -

 صالح و سالمت 

تقویت انگیزه برای ارتقای ایمان برای ایفای نقش خود در ارتباط با همسر در راستای تحقق مقاصد  -

 رسول و ولی جامعه

روابط  و ارتقای انگیزه برای استمرار و رضایت ،پویایی ،هایی است که با خود نشاطاینها همگی نمونه تالش

 کند.میحالی _آورد و زندگی را سرشار از خوشمی

:رضایت حاصل از تقویت انگیزه، اصالح و ارتقای
دید نسبت به رابطه، با توجه به قرآن و روایات•
اخالقی و معنوی و ایامن، با اتصال به خدا•
برای داشنت فرزندانی صالح و سالمت ... وضع سالمت جسم، علم و ایامن و•
امعهایامن برای ایفای نقش خود در ارتباط با همرس در راستای تحقق مقاصد رسول و ولی ج•

:روابط رسد و بدون رفع نواقص-
حس بی نیازی•
نداشنت مقصد یا فراموش کردن مقاصد•
داشنت معیارها و مقاصد مادی•
داشنت حس کامل بودن و برتر بودن•
ح و ارتقابی انگیزگی نسبت به رضورت حرکت و تالش برای اصال •
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ابط برای اصالح و ارتقای فردی و ارتقای روداشتن مستلزم انگیزه  ،در زندگی رضایتمندی بنابراین این نوع از

نیازی و غنای مادی در نه اصالح در راستای ایجاد بی تقایی با معیارهای معنوی و اخروی،است. البته ار

 امکانات زندگی.

شود که هریک از زوجین با شناسایی نواقص خود، نقاطی که نیاز به میزمانی محقق  حس رضایتی،چنین 

 اصالح و ارتقا دارد را شناخته و در راستای این اصالحات تمام تالش خود را بنمایند و یقین بدانند با مراجعه

اصالح  رایبتوانند می ،یعنی قرآن ،تفکر و تعقل در منبع ذکر ،تدبر ،انس ،از طریق ذکر اوو اتصال به  به خدا

 خود و روابط خود قدم بردارند.

توان در هرلحظه و می کندیماین طرز فکر روابط و زندگی را از حالت رکود و تکرار و عادی شدن خارج 

 انتظار اتفاق خوب و مثبتی را داشت.

 هاکسانی برایشان در اولویت قرار گیرد که همین ویژگی، انشدر مواجهاتزن و مرد  با این رویکرد، همچنین

 را دارند.

افتد که انگیزه برای اصالح و تالش در کردن و تلخ شدن در روابط زوجین در صورتی اتفاق می ترش رو

 ی مادی قلمداد نمایند.هانیازیراستای ارتقای فردی و روابط وجود نداشته باشد یا اصالح را صرفاً در بی

 1در زندگی رضایتمندی حاصل از روحیه در نظر داشتن دیگری،  ع پنجمنو 

قش کامل ن صورتبهتوانند میکنند و با پیوند ازدواج، زن و مرد جنبه جدیدی از نقش و رابطه را تجربه می

 مردانه،نانه و زهای زن یا مرد بودن را به ظهور و بروز برسانند. در این رابطه، با ظهور جلوه جدیدی از نقش

 گیرند و به تبع حقوقی هم خواهند داشت.هایی را به عهده مییک از زن و مرد در قبال یکدیگر مسئولیت هر

حالی را در _دریافت کند و رضایت و خوش تماماًانسانی تمایل دارد حقوق خود را  طبیعی است که هر

ر این رابطه که برای هریک از زوجین بیند. اما در نظر داشتن حقوق طرف مقابل دمیرعایت کامل حقوق خود 

 هایی را در بردارد از اهمیت زیادی برخوردار است. مسئولیت

                                                
و مطالعه  نمطففیانس و تدبر در سوره مبارکه  ،و نقطه مقابل آن ضایتمندیر چنین هایبیشتر پیرامون ویژگی برای مطالعه5 

 باشد.مطالب تفاسیر معتبر ذیل آیات این سوره الزم می
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به ابطه کند و رضایت را در راین تصور که استیفای کامل حقوق یکی از طرفین ارتباط، زندگی را با نشاط می

ضییع حقوق و دریدن حدود ، چیزی جز تغلط رویکرد و روش نتیجه اینتصوری غلط است. ، آوردارمغان می

 .حصاری تنگ برای فرداحساس جز  چیزی نیستکه  الهی و افتادن در چرخه معیوبی

پذیری و رعایت زندگی و روابط زوجین در صورتی عالی و خوش و خرم خواهد بود که سرشار از مسئولیت

پذیرش مسئولیت و ازدواج و خطبه عقد، عقد و عهدی است برای خود  چراکهحقوق طرف دیگر باشد. 

 رعایت حقوق یکدیگر.

دستیابی به رضایت حاصل از ایفای کامل مسئولیت و در نظر داشتن عهدها و عقدها در قبال یکدیگر، مستلزم 

 5بلوغ عاطفی در زوجین و ارتقای سطح ایمان و اخالق در میان آنهاست.

مگر اینکه هر یک از زوجین نفع خود را در اطاعت  ،شودنمیدر زندگی حاصل  یو رضایتحالی -خوش چنین

 از خدا ببیند و دستورات الهی را در روابطشان رعایت نماید.

 به جای کند.میی نیکی به دیگری در سطوح مختلف زوجیت بروز هادر این صورت است که انواع جلوه

 هر یک از زوجینعدادهایش برای ارتقای او و بروز است ،رفع نیاز دیگری اهتمام به، یخودمحورخودبینی و 

مندی یابد دستیابی به هدف مشترک و رضایت الهی و بهرهمیآنچه در این میان اهمیت  کند.میموضوعیت پیدا 

 است. در نظر داشتن حقوق دیگریهرچه بیشتر از رحمت و مودت حاصل از زوجیت با 

به  هرچه بیشتر و تقربایمان برای  هانیکیکند، بلکه بروز نمیدر این رویکرد کسی خود را فدای دیگری 

بر  یسن بیشتری در روابطش با دیگرباشد. با چنین طرز فکر و عملی هرکس نیکی بیشتر و جلوه حُمیخدا 

پایه تقویت ایمان به خدا و تحقق مقاصد الهی داشته باشد، سبقت بیشتری در رسیدن به مقصد و قرب الهی 

 خواهد داشت.

به یکدیگر و دوری از شر و بدی کردن، اوج  یررسانیخوریت سبقت در خیرات و چنین روابطی با مح

 آورد.میرضایت و خشنودی را در زندگی به ارمغان 

مبنای خودخواهی و توقع بنا شود، نهایت نارضایتی و حس در زندان بودن در روابط  روابط بر کهیدرصورت

 ،شود. این روابطمیبر فرد غالب 

 ،ردادی ندابویی از خوشی و ش -

                                                
های صول و مهارتا»و  «بلوغ عاطفی، 4رشد تفکر اجتماعیهای دوره»دهندگان برای مطالعه در این زمینه به کتاب ارائه5 

 مراجعه نمایند. «هم بودنبلوغ با
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 ،کندمیبه طرف مقابل دور  یررسانیخفرد را از  روزروزبهو   -

او را در دام گناه و دریدن حدود الهی در روابط خود و زندگی  ،هابا انجام ندادن وظایف و مسئولیت -

 اندازد.و سپس در سطح روابط اجتماعی و مواجهه با ولی الهی و مؤمنین می

ا وجین تنهزدر زندگی و روابط زوجین این است که هر کدام از  مندیرضایتراه تحقق این سطح از شادی و 

احتمال این را بدهند که قیامتی در کار هست و روزی مبعوث خواهد شد. وگرنه میل انسان به اینکه همه 

ی نروابط و زندگی به زندا شدنلیتبدمنافع را برای خود بخواهد، او را در دام توقع و خودخواهی و در نتیجه 

که چرخه معیوبی از خودخواهی و حق به جانب بودن، فراموشی آخرت و انکار آن در عمل خواهد انداخت 

 و ارتکاب به گناه را در بر دارد.

 

 د:نبا محوریت باور به قیامت، هریک از زوجین باید بدان

د قائل شوند ای نباید هیچ حقی برای خوبا اذن خدا برقرار شده و در هیچ حوزه هاآنروابط میان   -

 .مند شوندداده باشد تا از منافع دیگری در روابط بهره هاآنمگر اینکه خداوند متعال این اجازه را به 

و  هریک خود را عبد خدا بدانند و با شناخت حدودی که خدا در روابط مقرر نموده است تمام همّ -

 د قرار دهند.غم خود را برای رعایت این حدود و حسن آفرینی در عمل به وظایف خو

تواند میو اطالع از وظایف و نقش زن و مرد  5السالمهیعلدر این راستا مطالعه رساله حقوق امام سجاد  -

  0راهگشا باشد.

                                                
 5222، تهران، انتشارات علمیه اسالمی، 229-095ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ترجمه احمد جنتی، ص 5 

 ،یتتدبر در ساحت ب، ساختار وجودی جامعهتوانند برای مطالعه پیرامون نقش و وظایف زن و مرد به کتب یمدهندگان ارائه0 

 مراجعه نمایند. تدبر در ساحت جامعه و
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 1در زندگی خدا و رسول اطاعت رضایتمندی حاصل ازنوع ششم،  

و هیچ وضعی در زندگی و  ؛نیست ...چه کنم...هیچ وضعی در زندگی و روابط بدتر از سردرگمی و چه کنم

 از روشن بودن تکلیف و مسیر نیست.  ترباشکوه ،روابط

وابطش را بر مبنای راهداف و  ،اینکه هرکس در روابط و زندگی خود منبع موثقی داشته باشد تا همه اعمال

 انواعتواند همه میآورد و میباالترین نوع رضایت و خوشحالی را در زندگی به ارمغان  ،آن تنظیم کند

 های دیگر را نیز سامان بدهد و محقق نماید.رضایتمندی

 ...ان وشیط و حتی زندگی خود را از یک منبع، فرد، نحله یا طرز فکر، نفس یمشخطهرکس باید و نباید و 

گیرد. هرچه روابط و ایفای نقش زن و مرد در زندگی منطبق بر اطاعت از منبع حق و خدای احد و واحد می

حالی در این زندگی به مراتب بیش از -رضایت و خوش این راستا والیت ولی الهی را بپذیرد، و در ،باشد

 زند.میموج  هازندگیسایر 

مدار اطاعت از والیت ولی حق و تحقق مقاصد الهی در جامعه، هرچند مملو از  چنین زندگی و روابطی بر

خداوند حال و روز این  .رضایت و نشاط استمملو از  یی است، اماهاتالش و مجاهدت و به ظاهر سختی

 .کندمیرا محو و جبران  هاآنی هاکند و تبعات بد وارد شده به روابط و نقشمیزندگی و رابطه را اصالح 

                                                
مطالعه  و محمدانس و تدبر در سوره مبارکه  ،ل آنو نقطه مقاب ضایتمندیر چنین هایبیشتر پیرامون ویژگی برای مطالعه5 

 باشد.مطالب تفاسیر معتبر ذیل آیات این سوره الزم می

باور به 
قیامت

توجه به اذن 
خدا در 

هبرقراری رابط

عبد بودن 
خدا

مطالعه و 
توجه به 
حقوق 
یکدیگر
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را به زوجیت سکینه ارتقا داده و  هاآنچنین رویکردی اگر در هریک از زوجین وجود داشته باشد، رابطه 

و کامل نقش خود در راستای تحقق مقاصد  تمام و کمال از خدا، در ایفای تامّ توانند با اطاعتمیهرکدام 

به ظهور و بروز برسد و در راستای  شانمردانهالهی در جامعه توفیق داشته باشند، همه استعدادهای زنانه و 

 یاری دین خدا قدم بردارند.

 .حالی و رضایت قابل مقایسه نیست-هیچ حال خوشی با این سطح از خوش

 گامبهگامدر مقابل اگر مبنای زوجین پذیرش والیت غیر خدا و اوامر و نواهی غیر الهی و اطاعت از آن باشد، 

به تحقق این اهداف کمک  هاآنغیر الهی قدم برداشته و رابطه زوجیت بین  در راستای تحقق مقاصد ولیّ

 کند.می

ها از صف دن روابط در جامعه و دور کردن انسانکر آلودگناههمانند تحقق مقاصد شیطان در آلوده کردن و 

 شود ومیسطحی محقق  برای اطاعت از رسول که با تبعیت از شیطان در هر هاآنکردن  لیمیبمجاهدت و 

حالی را به جامعه و سایر روابط نیز -شود و این بدمیها حالی و خراب شدن روابط و زندگی-موجب بد

  5دهد.میتسری 

اعتراض و نارضایتی حاصل از عدم اطاعت خدا و رسول، در  ،شکایت بد روابط و حالِدر نهایت حال 

باالترین سطوح روابط اجتماع، یعنی رابطه با رسول و ولی الهی در جامعه، آن هم به بدترین شکل خود را 

استفاده  شود افراد از استعداد و توان خود برای یاری دین خدا و اطاعت از رسولمیدهد و موجب مینشان 

 کتمان کنند و بخل بورزند. هانکرده و استعدادهای خود را در بروز کامل نقش

رضایت در زندگی، ایمان به خدا و رسول و انجام عمل صالح و این نوع از حس استقرار و استمرار  حلراه

زوجیت از زوجیت غریزی تا  ،مورد رضایت خدا و اطاعت از خدا و رسول در سطوح مختلف رابطه زوجیت

 .باشدمیارتقای نیت در این رابطه برای یاری دین خدا و تحقق مقاصد ولی الهی در عالم  سکینه است.

احساس کارآمدی نسبت به ایفای صحیح نقش و ابراز تمام و نشاط در زندگی و  رضایتمندیتحقق این نوع  

رسول و ولی الهی در جامعه، و کمال نقش زنانه یا مردانه در کنار زوج خود و در راستای تحقق اهداف 

 مستلزم توجه به موارد زیر است:

                                                
فاسیر و مطالعه مطالب ت نوروضعیتی در جامعه، انس و تدبر در سوره مبارکه  چنین هایبیشتر پیرامون ویژگی برای مطالعه5 

 باشد.الزم می 05تا  59ویژه آیات ه معتبر ذیل آیات این سوره، ب
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هرکسی شناخت درست و کاملی از مقاصد مورد نظر رسول و ولی الهی در جامعه داشته باشد. به  -

نان سخ و مطالعه شنیدن ،و اوامر و نواهی او رسولشناخت این منظور انس و تدبر در قرآن با رویکرد 

 است. کنندهکمکدر این امر مهم  ...و منابع موثق و هاسخنرانی از طریقجامعه  ولیّ

 هر کس در روابط خود شناخت کامل و جامعی از نقش خود در قبال زوج خود پیدا کرده باشد. -

ابراز متناسبی برای تحقق مقاصد ولی الهی در همه سطوح  ،هریک از زوجین متناسب با نقش خود -

 .داشته باشندن کار برنامه دقیقی روابط خود داشته باشند و برای ای

در راستای تحقق رضایت حاصل از والیت مداری در روابط زوجین، الزم است از هرگونه انحراف  -

رش والیت الهی، مثل انجام کارها و رفتارهایی که از پذیرش والیت طاغوت یپذ کنندهمختلو عوامل 

 رد.پرهیز جدی و مراقبت کامل صورت پذی ،و شیطان حکایت دارد

  ...و -
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 خاتمه

و  یدستدمای یا حس و تجربه یافتنیندستامری  در روابط میان زوجین، و حس رضایت حال خوب داشتن

 زودگذر نیست.

ایانه گرمنوط به تغییر و اصالح رویکرد مادی ،آوردمیاین حال خوب که نشاط و شادی و رضایت را به ارمغان 

حقق در راستای ت مندیرضایتحس تواند با شناخت درست از انواع میثبات است که و تمایالت به امور بی

 نمود. یزیربرنامهو استقرار آن 

تواند کیفیت روابط زوجین را به شدت و سرعت میباشد، میاز موارد زیر  حال خوب و نشاط که حاصل

ا ر هاآندهای نیک شده و و پیون هاو پاکی هااز پیوند به خوبی هاآنمندی روزافزون هارتقا دهد و باعث بهر

 مند نماید.از عطای خیر و خوبی و رشد و پویایی و حیات بهره

 انهیگراآخرترویکرد  -

 هاآنو تالش در راستای تحقق  یزیربرنامهتعیین مقاصد حقیقی و  -

 صحیح یهایگذارارزشداشتن معیارهای حق برای  -

 اعتباری و بدون مبنای حق و ناپایدار یهااولویت دادن به امور دارای ارزش حقیقی به جای ارزش -

به بهانه ارتقای  خدای مهربان و بخشنده برای دوام در حال خوب، یعنی اتصال مدام به منبع حق -

 کیفیت روابط و رفع نیازها

 هادیگرخواهی حاصل از ایمان به قیامت و عشق به خدا و خوبی -

و تمایل به اصالح در مسیر اتصال به حق و در نهایت روابط با محوریت  انهیگرااصالحروحیه  -

 اطاعت از ولی الهی و تالش در راستای تحقق مقاصد او در جامعه

گیرد و یمافزایی قرار روابط زوجین در سیر مبارکی از رشد و ارتقا و هم با تحقق رضایت حقیقی در زندگی،

 خواهد شد. موجب تحقق مقاصد زوجیت به بهترین وجه

در راستای بهبود و ارتقای کیفیت روابط میان  ،لذا الزم است هرکس متناسب با توان و جایگاهی که دارد

یی با نشاط و اهل رشد، هاتا شاهد خانواده ؛زوجین و تحقق نشاط و رضایت در این روابط تالش نماید

 امعه باشیم.در ج هاای پویا و مردمانی با قدرت باالی ایفای صحیح نقشجامعه
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نادرست،  یهایگذارارزشهای کاذب و گذرا، خودخواهی در روابط و بدحالی، اتکا به شادمانی هرگونه 

د توانمی و مواردی از این دست، لی نسبت به اصالح و ارتقای ذکر محور، خروج از والیت ولی الهیمیبی

 دهد.میخود را بروز موارد زیر  آن در ناپذیری را به روابط وارد آورد که تبعاتلطمات سخت یا جبران

 میزان رشد خانواده و کیفیت تربیت و رشد فرزندان -

 میزان پویایی و سالمت جامعه -

 ی زنانه و مردانه در جامعههااختالل در ایفای نقش -

 عدالت اجتماعی در اختالل -

 گرفتن در جای خود متناسب با نقش و فضل و استعداد و شکوفایی استعدادهانقرار  -

اً در تواند بروز کند، دقیقمیدر روابط  و رضایت حالی-یا خوشو نارضایتی  حالی-جایی که این بد نیترمهم

 کنندهیا خلقباشد رین فآتواند فاجعهمیی ابرازات اجتماعی است که هاالهی و عرصه نقطه مواجهه با اوامر ولیّ

  5فشانی در این مسیر باشد.ی زیبای مجاهدت و جانهاصحنه

در روابط زوجین و افزایش میزان رضایت از زندگی و پیوند از  حس رضایتمندیبنابراین حال خوب و 

ها و مبانی صورت پذیرد تا باشد و الزم است در این مسیر آموزش مهارتمیی مختلف حائز اهمیت هاجنبه

 کرشدهذر به ایجاد تبعات های شیطان و ایادی تابع او نتواند این حال را خراب کند و منجتبلیغات و وسوسه

 شود.

و پررنگ شدن نور خدا در زندگی و روابط و با پاک ساختن روابط  و یاد خدا حال خوب با استمداد از خدا

 شود. میحالی و شناخت انواع رضایت و شادی حقیقی در زندگی برقرار -از هرگونه عوامل بد

 هللاشاءان

  

 به پایان رسید.  السالمهیعلبا استمداد از امیرالمؤمنین علی  5442شعبان  02این نوشتار شب جمعه 

  

  

                                                
بر انگیزه و میزان مجاهدت در راه خدا و  برای مطالعه بیشتر در مورد تأثیر ارتقای کیفیت روابط زوجین یا اختالل در آن5 

 شود. میتوصیه  نساءانس و تدبر در سوره مبارکه ، اطاعت از اوامر رسول و تقویت روحیه قیام برای خدا در جامعه
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 سخن آخر

 
 آنچه گذشت، با عنایت امیرالمؤمنین

 توسط 

 زاده سمیه افشار و مریم کوچک

 برگرفته از کتب مرتبط در این حوزه آماده شده است. 

 )فهرست کتب در بخش منابع ذکر شده است.( 

  

 دهندگان محترم و سهولت در انتقال مطالب، برای کمک به ارائه

 ها مرضیه وحدانی و یاسمن آصفیبا تالش خانم

 نمودارهایی در متن آورده شده 

 5تولید شده است. و محصوالتی متناسب با فضای مجازی،

 

                                                
 هاي زير مراجعه شود:محصوالت، به آدرسبراي دسترسي به متن و  5

  ي، در پیام رسان بلهدیتوح_جامعه_و_خانواده_يتخصص_آموزشکانال: 

 https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 

   در سايت مدرسه خانواده: 

 http://quranetratschool.ir/?p=24111  

 

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
http://quranetratschool.ir/?p=24111
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 فهرست منابع و مآخذ

 اتیآ نیهمچن .است مطالعه شده زوجین رضایتمندیو خانواده درباره  یکتب مختلفحاضر،  متن هیته یبرا

  است. قرار گرفته یمورد بررس یمختلف اتیو روا

o قرآن کریم: 

 مبارکه یهاسورهمطالعه   -

 بلد -

 غاشیه -

 فجر -

 مطففین -

 عبس -

 انسان -

  علیه و آله و سلم اهللیصلمحمد  -

 طه -

 نساء -

 نور -

 قصص -

 روم -

o  هاغرض سورهبررسی 

o   سوراین  زانیالم ریتفسمطالعه 

o  از این سور ،رضایتمندیخانواده و نکات مرتبط با  استخراج 

o ترجمه تفسیر المیزان 

o التحقیق فی کلمات قرآن کریم 

 

o شده نشیکتب گز نیاز ا یکاربرد اتیرواو  قرار گرفته یمورد مطالعه و بررس یمختلف ییکتب روا 

 .است

o تحف العقول 

o  و درر الکلمغررالحکم 

o  السالمهیعلرساله حقوق امام سجاد 

 

o  تیبمربوط به انتشارات قرآن و اهل ، خانواده و روابط،رضایتمندیکتب مرتبط با حوزه  
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تب ذکر ک نیمطالب ا نیع ممکن است .اندقرار گرفته یمورد مطالعه و بررس یکتب توسط گروه پژوهش نیا

 .شده است استفاده تبک نینشده باشد اما از مطالب ا

o  کتاب تدبر در ساحت بیت 

o کتاب تدبر در ساحت جامعه 

o  بلوغ عاطفی، دوره اکرام و تألیف 4رشد تفکر اجتماعی کتاب ، 

o کتاب ساختار وجودی انسان 

o کتاب ساختار وجودی جامعه 

o دفتر اول و دوم ،ای متصل به خانه رسولکتاب خانه 

o  بودن باهمبلوغ ی هامهارتاصول و کتاب 

o  شادکامی یهامهارتاصول و کتاب 

 

o سایر منابع 

o به آدرس: خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام 

http://quranetratschool.ir/?p=20975  

o به آدرس: « ما خانه در خدا رحمت» تنم 

http://quranetratschool.ir/?p=24117 

http://quranetratschool.ir/?p=20975%20
http://quranetratschool.ir/?p=24117

