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         35 ُ   بِكُّلِ   َشٍء   َعـلي ٌم   َو  الّلٰ
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اى مؤمنان، به مردان و زنان بى همسرى که از ]همکيشان [ شما هستند و به آن بندگان و 
کنيزانتان که شايستگى ازدواج را دارند، همسر دهيد. اگر تهيدست اند، خداوند آنان را 
از فضل خود توانگر خواهد ساخت، که خداوند داراى بخششى گسترده است و به حال 

 32 کسى که صالح او در گشايش است داناست. 
و بايد کسانى که هزينه ازدواج و مخارج زندگى را نمى يابند پاکدامنى پيشه کنند و از کارهاى 
آنان  بردگانتان،  از ميان  توانگر کند. و  آنان را از فضل خود  تا خداوند  بپرهيزند  زشت 
که مى خواهند با قراردادى مکتوب ثمن خود را بپردازند و آزادى خود را بازيابند، اگر 
قرارداد  آنان  با  و  بپذيريد  را  داريد، درخواستشان  آنان سراغ  در  را  کار  اين  شايستگى 
بنويسيد، و از مالى که خدا به شما ارزانى کرده است به عنوان زکات به ايشان بدهيد ]تا 
بتوانند بهاى خود را بپردازند.[ و اگر کنيزانتان خواهان عّفت اند، براى دستيابى به متاع 
ناپايدار دنيا آنان را به زنا وادار نکنيد، و هرکس آنان را به اين کار وادار کند ]کيفر خواهد 
ديد و[ البته خداوند گناه کنيزان را پس از آنکه به اين کار زشت مجبور شده اند مى آمرزد و 

 33 رحمت خود را از آنان دريغ نمى دارد.
همانا ما آياتى روشنگر که راه سعادت را به شما نشان مى دهد و شرحى از آنان که پيش از 
شما درگذشتند ــ چه نيکانشان و چه تبهکارانشان ــ به سوى شما نازل کرديم تا کارهاى 

34 شايسته و ناشايسته را بشناسيد، و براى تقواپيشگان شما نيز اندرزى فروفرستاديم. 
 خداوند نورى )وجود آشکارى( است که آسمان ها و زمين بدان پديدار شده اند و براى او 
نورى ويژه مؤمنان است. اين نور در مثل همچون چراغدانى است که در آن چراغى باشد 
و آن چراغ در بلورى، که وزش باد شعله اش را نلرزاند و از فروغش نکاهد. آن بلور چنان 
بدرخشد که گويى اخترى تابان است. آن چراغ با روغنى که از درخت پربرکت زيتون 
فراهم آمده است افروخته مى شود؛ درختى که نه در جانب شرق است و نه در جانب غرب 
که تنها يک سوى آن از تابش خورشيد بهره برد؛ نزديک است روغن آن از شّدت صافى 
روشنى بخشد، هرچند آتشى به آن نرسيده و شعله ورش نکرده باشد؛ نورى است شديد بر 
روى نورى شديد. خدا هرکه را بخواهد )شايسته بداند(، به نور هدايتش راه مى نمايد، و 

35 خدا اين مثل ها را براى مردم مى آورد و خدا به هر چيزى داناست. 

ترجمه
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زمینه های پیوند

خانواده مقدس ترين بنای اجتماعی نزد خداست. اين بنا با پيوند زن و مرد به وجود می آيد و 
با آمدن فرزندان کامل می شود. با تولد فرزندان، زن و مرد، مادر و پدر بودن را تجربه می کنند و 
فرزندان را در دامان خود می پرورانند. در اين درس می خواهيم دربارٔه اين نهاد مقدس صحبت 

کنيم تا بدانيم:
زمينه های جذب زن و مرد به يکديگر برای تشکيل خانواده کدام اند؟

اهداف تشکيل خانواده چيست؟
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تدّبر در قرآن

ًة   َان َخلََق لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازواًجا لِتَسکُنوا ِالَیها َوَجَعَل بَینَکُم َمَودَّ
ٰ
1ــ َو ِمن آیاتِـه

َوَرحَمًة ِانَّ فی ٰذلِکَ َلیاٍت لَِقوٍم َیتََفکَّروَن1
و از نشانه  هاى خدا آن است که همسرانی از ]نوع[ خودتان براى شما آفريد تا با آنها آرامش يابيد و ميان 

شما »دوستی« و »رحمت« قرارداد. همانا در اين مورد، نشانه  هايى است برای کسانی که تفکر می کنند.
َحَفَدًة  َو  بَـنیَن  َازواِجکُم  ِمن  لَکُم  َجَعَل  َو  َازواًجا  َانُفِسکُم  ِمن  لَکُم  َجَعَل  الّلُٰه  َو  2ــ 

َوَرَزَقکُم ِمَن الطَِّیّباِت َاَفِبالباِطِل ُیـؤِمنوَن َو بِنِعَمةِ الّلِٰه ُهم َیکُفروَن2
و خداوند براى شما همسرانی از ]نوع[ خودتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان 
و نوادگانی نهاد و از پاکيزه ها به شما رزق و روزى داد. حال، آيا آنان به باطل ايمان می آورند و به 

نعمت الهی کفران مى ورزند؟
در اين آيات تفکر کنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.

1ــ هدف از تشکيل خانواده چيست؟
2ــ نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟

3ــ خداوند چه چيزهايی را به عنوان آيات و نشانه های خود معرفی کرده است؟
......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

1ــ سورٔه روم، آئه 21.
2ــ سورٔه نحل، آئه 72.

شخصیت انسانی زن و مرد
کلمات »إنس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس« در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر 
آيه ای که با اين کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو مربوط می شود؛ زيرا حقيقت انسان را روح 
وی تشکيل می دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث. زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر، 
ويژگی های فطری يکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره  گرفتن از آن ويژگی های فطری می توانند به 

آن هدف مشترک، يعنی قرب الهی و بهشت جاويد برسند.



210

1ــ تورات، سفر پيدايش، اصحاح 2، 23-25 و اصحاح 3، 7-1. 
3ــ  سورٔه نسا، آئه 1.  2ــ  سورٔه نحل، آئه 58.   

5 ــ  سورٔه حجرات، آئه 13. 4ــ  سورٔه اعراف، آئه 20.   

بیشتر بدانیم

جایگاه زن در قرآن و مقایسه آن با تورات و انجیل
در دوره ای که قرآن کريم بر پيامبر اکرم  نازل شد، بيشتر مردم، مرد را در خلقت برتر از زن 
می شمردند. اين موضوع، در داستان خلقت آدم و حّوا و زندگی آنها در بهشت اّوليه و بيرون شدنشان 

از آنجا نمود بيشتری داشت.
به طور مثال، در ِسۡفر »پيدايش« تورات آمده که حّوا از دندهٔ چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را 
اغوا  و گمراه کرد و به خوردن ميوهٔ درخت ممنوعه تشويق نمود؛ به اين صورت که شيطان به شکل 
مار در آمد و به سراغ حّوا رفت و به وسوسٔه او پرداخت. وقتی شيطان، حّوا را فريب داد، حّوا به 
نزد آدم رفت و آن قدر اصرار کرد تا او را راضی نمود که با هم به درخت ممنوعه نزديک شوند و از 
ميوهٔ آن بخورند.1 اين کتاب که هم اکنون نيز کتاب مقّدس يهوديان و مسيحيان است، چنين نگاهی به 
زن را به پيروان خود منتقل می کند و در مورد خروج از بهشت، زن را مقصر نشان می دهد و او را به 

گناه نزديک تر می داند.
بر اساس آموزه های کتاب مقّدس )تورات و اناجيل( مسيحيان معتقدند زن منبع هر شر و فساد 
در عالم است. زن ستيزی و شر انگاری وی، در تمام دورانی که کليسا بر غرب سيطره داشت از 

طرف کشيشان کليسا ترويج می شد. 
قرآن کريم در همان عصری که غرب بدترين خشونت ها و تحقيرها را عليه زن روا می داشت، 
در جامعٔه جاهلی نازل شد. جامعه ای که برخی از آنان داشتن دختر را ننگ می دانستند و رفتاری 
خشن و قهرآميز با زنان و دختران داشتند2. اّما قرآن کريم، در تقابل با فرهنگ رايج آن زمان، به 
زن شخصيت انسانی بخشيد و معيار کرامت را نه براساس جنسيت بلکه براساس فضايل انسانی و 
ايمان و تقوا قرار داد. قرآن کريم، در بيان داستان خلقت، مرد را برتر از زن قرار نمی دهد. قرآن 
می فرمايد که زن از همان جنس مرد آفريده شده است.3 و در داستان بيرون رفتن آنها از بهشت هم 
بدون اينکه نامی از مار بياورد، می فرمايد که شيطان هر دو را با هم فريب داد.4 همچنين می فرمايد 
خداوند انسان ها را از يک مرد و يک زن آفريده و هيچ کدام در پيشگاه خدا بر ديگری برتری ندارند، 

مگر به تقوا.5 
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1ــ سورٔه نبأ، آئه 8.  
2ــ نظام حقوق زن در اسالم، شهيد مطهری، ص 119. 

3ــ سورٔه بقره، آئه 187.

نقش های مکّمل
خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفريده که زوج يکديگر باشند1؛ يعنی در کنار هم قرار گيرند و يکديگر 
را کامل کنند؛ زن و مرد اگرچه از نظر ويژگی های انسانی با هم مشترک هستند و خداوند برای هر دو 
هدف واحدی معّين کرده است، اما از جهت »زن بودن« و »مرد بودن«، يعنی از نظر خصوصيات جسمی 
با هم متفاوت اند. اين تفاوت ها به گونه ای است که هر دو را به هم نيازمند کرده است، بدون اينکه يکی 
بر ديگری برتری داشته باشد؛ زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست که بايد آن را در وجود خود 

پرورش دهد.2
تفاوت های ميان زن و مرد به جهت وظايف مختلفی است که خالق حکيم بر عهدهٔ هريک از زن و شوهر 
نهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگيرند 
و يک خانوادٔه متعادل را پديد آورند. به طور مثال، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بيشتر 
مردان برای آن است که زن با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن  نان آور خانواده 

باشد.
مهم ترين عامل پايداری خانواده، درک درست از زوجيت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به اين 
درک است. اگر همسران از اين موضوع غافل باشند، به سرعت در محيط خانه از هم بيگانه می شوند 
و با پيش آمدن کوچک ترين تنش از هم جدا می شوند. اما اگر درک متقابل از نيازهای متفاوت يکديگر 
داشته باشند، با آرامش در کنار يکديگر زندگی می کنند و به تعبير قرآن کريم، لباس يکديگر می شوند و 

کاستی ها و نقص های يکديگر را می پوشانند.3
ازدواج،  از  قبل  بايد  جوانی  هر  اين رو،  از 
و  اعتماد  مورد  مربيان  و  معلمان  نزد  آموزش  با 
از  درستی  درک  به  مناسب،  کتاب های  مطالعٔه 
ازدواج و زندگی خانوادگی برسد، تا بتواند يک 
خانوادٔه موفق را تشکيل دهد. پس آموزش قبل 
از ازدواج، يکی از کليدهای موفقيت در زندگی 

خانوادگی است.
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بیشتر بدانیم

امروزه، جامعٔه ما از سه دسته خانواده تشکيل شده است:
1ــ خانواده های سّنتی: اين خانواده ها که باورها و اعتقادات دينی خود را با برخی از آداب 
و سّنت های محلی ترکيب کرده اند، از قديم االيام وجود داشته اند. اين خانواده ها، امتيازات  و 

معايبی دارند.
يکی از امتيازات آنها اين است که با استفاده از تجربه های فراوان، به سّنت هايی رسيده اند که 
می دانند چگونه با هم زندگی کنند و روزگار را بگذرانند. به همين جهت، نوعی آرامش روانی بر 

اين خانواده ها حاکم است.
يکی از معايب آنها اين است که گاه ميان آموزه های اسالم و سّنت های خود فرق نمی گذارند و آن 
سّنت ها را آموزه های دين تلقی می کنند و اگر کسی با آن آموزه ها مخالفت کند، به حساب مخالفت 
با دين می گذارند؛ مثالً برخی از خانواده ها فکر می کنند که ابتدا پدر و مادر بايد همسر آيندٔه فرزند 
را شناسايی کنند و اگر فرزندی قبل از آنها از راهی کامالً درست، به کسی عالقه مند شده باشد و 

به پدر و مادر اطالع دهد، کار ناشايسته ای کرده است.
2ــ خانواده های مخالف سّنت: اين قبيل خانواده ها که بيشتر تحت تأثير فرهنگ غرب، با هر 
سّنتی مخالف هستند، می کوشند با الگو گرفتن از آن فرهنگ، از سّنت ها فاصله بگيرند و زندگی 

مدرن و جديدی بسازند. اين گروه از خانواده ها با دو مشکل اساسی روبه رو هستند: 
اّول: نمی توانند ميان سّنت های غلط جامعٔه خود با آموزه های اسالم تفکيک قائل شوند و به 
همين جهت، هر سّنت قديمی را فقط به اين دليل که قديمی است، رد می کنند و انکار می نمايند. در 

نتيجه اندک  اندک از اسالم فاصله می گيرند و به گناه آلوده می شوند.
دوم: از سطح ظاهری زندگی خانوادگی در غرب که از طريق رسانه ها يا مسافرت ها بيان می شود، 
اطالع دارند و از اليه های عميق و بنيانی آن مانند متالشی شدن خانواده، فردگرايی و سردی روابط 
اعضای خانواده با يکديگر، عادت به طالق، سپردن اطفال به نهادهای عمومی، گسترش روابط نامشروع، 
افزايش خانواده تک سرپرست، کمتر مطلع می شوند و اگر به برخی از اين افراد عواقب  زندگی خانوادگی 
در غرب گفته شود، در پاسخ می گويند که در برخی از اين امور، مانند طالق، جامعٔه ما هم دارد به همان 
سمت کشيده می شود و به اين موضوع توجه نمی کنند که افزايش طالق، بيشتر در همان گروه هايی است 
که با زندگی سّنتی مخالف اند و زندگی شبه غربی دارند و اين افزايش محصول پيروی از زندگی غربی 

است. البته عواملی مانند فقر يا بيکاری هم از عوامل طالق اند که به اين بحث مربوط نمی شود.
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3ــ خانوادۀ متعادل و نمونۀ اسالمی: اين گونه خانواده ها می کوشند راهنمايی های اسالم را از 
سّنت های غلط جامعه جدا کنند و با کنار گذاشتن سّنت های غلط، زندگی خانوادگی را با معيارهای 
اسالمی بنا کنند و در انتخاب همسر يا تربيت فرزند از آن معيارها کمک بگيرند و تا آنجا از سّنت های 
جامعه استفاده کنند که مخالف اسالم نباشد. اين قشر از جامعه، به دليل يک حرکت عالمانه که همراه 
با مطالعه و فکر و انديشه است، معموالً خانواده های موفق تری دارند و آرامش خانوادگی آنان، خيلی 

بيشتر از خانواده های دستٔه دوم است و جدايی و طالق، کمتر در اين خانواده ها اتفاق می افتد.

آمادگی برای ازدواج
انسان، با رسيدن به سّن بلوغ و دورهٔ جوانی وارد مرحلٔه مسئوليت پذيری می شود و اين شايستگی را 
به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گيرد و از هم اکنون برای سعادت خود و خانواده ای که در آيندٔه 
نزديک تشکيل خواهد داد، برنامه ريزی نمايد. مهم ترين اين برنامه ها در مورد تشکيل خانواده عبارت اند از:

1ــ تقويت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ؛
2ــ مشخص کردن هدف های خود از تشکيل خانواده؛

3ــ شناخت معيارها و شاخص های همسر مناسب؛
4ــ شناخت ويژگی های روحی زن و مرد.

در اين درس به تبيين برخی از اين موارد می پردازيم:

تقویت عفاف و پاکدامنی
دورٔه بلوغ تا ازدواج يکی از حساس ترين و ارزشمندترين دوره های عمر انسان است؛ دورٔه گذر از 
کودکی و ورود به بزرگسالی و پذيرش مسئوليت های زندگی است. اگر نوجوان و جوان، اين دوره را با 
پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا 

نشده باشد، راه رسيدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسيار هموار کرده است.
به  تا خداوند  قرآن کريم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج حتماً عفاف پيشه کنند 
بهترين صورت، زندگی آنان را سامان دهد.1 همچنين می خواهد که به هيچ وجه در پی رابطٔه غير شرعی، 
چه پنهان و چه آشکار، با جنس مخالف نباشند2،که زيان آن تا قيامت دامنگير آنان خواهد شد و در 

نسل های آنان تأثير بدی خواهد گذاشت.
2ــ  سورٔه مائده، آئه 5؛ سورٔه نساء، آئه 25. 1ــ سورٔه نور، آئه 33.    



214

هر جوانی به طور فطری و طبيعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود 
را حفظ کرده و رابطٔه غيرشرعی با جنس مخالف نداشته است. کسی که چنين خواسته ای دارد، بايد 
خودش نيز اين گونه باشد. همچنين، هرکس که خواستار آن است تا  ديگران به اعضای خانواده او نظر 
بايد چنين باشد. نظام هستی بر عدالت استوار است،1 عمل هرکس،  سوء نداشته باشند، خودش هم 

عکس العملی دارد که قسمتی از آن در اين جهان ظاهر می شود و تمام آن در آخرت.
در اين مسير، پيشگيری، بهتر از درمان است. برای پيشگيری از گرفتاری به بيماری فساد و گناه 
بايد کاری کنيم که در آستانٔه انجام گناه قرار نگيريم. در عصری که گسترش دهندگان فساد و فحشا از 
آخرين دستاوردهای علمی برای رسيدن به مقاصد شوم خود بهره می برند، بايد با زيرکی، شجاعت روحی 

و توکّل بر خداوند، راه های نزديکی به گناه را ببنديم و بينی شيطان را بر خاک بماليم. 

اقدامات زیر برای حفظ عفاف و پاکدامنی بسیار مؤثر است:
1 ــ کنترل نگاه و استقامت در برابر تحريک ديگران برای ديدن يک فيلم يا يک پيام نامناسب، 

يا حضور در مجالس گناه آلود و توانايی »نه« گفتن به آنها؛
2 ــ انتخاب دوست ديندار و نمازخوان و معاشرت نکردن با افراد بی بندوبار؛

3ــ استفاده از لباس مناسب با شأن و منزلت انسان مسلمان؛
مسجد  در  حضور  با  و  جماعت  صورت  به  خصوص  به  نماز،  موقع  به  و  درست  انجام  4ــ 
و  عزاداری ها  و  اعياد  ندبه،  دعای  و  کميل  دعای  مجالس  مانند  مذهبی،  جلسات  در  شرکت  و 

سخنرانی های پر محتوا؛
5  ــ مشغول بودن به کارهای ضروری، مانند درس خواندن، انجام کارهای منزل، پرداختن به 

کارهای فنّی و هنری، همکاری در بسيج، کانون های فرهنگی و بنيادهای خيريه؛ 
6ــ رعايت جنبه های حالل و حرام در ارتباط با جنس مخالف

، حضرت فاطمه و امـامـان  7ــ خوانـدن داستان هايی دربـارٔه سيره و رفتـار پيامبـر اکرم 
بزرگوار  و کسانی که پيرو آنان بوده اند، همچون شهدای دفاع مقدس؛

8  ــ توجه به نصيحت ها و خيرخواهی های پدر و مادر؛

1ــ  »  ِبالعدِل قامِت الّسماواُت َو االرُض«؛ عوالی اللئالی، شيخ محمد بن علی بن ابراهيم أحسائی، ج 4، ص 103. 

بیشتر بدانیم
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تدّبر در قرآن

توجه به اهداف ازدواج
شايسته است که به تدريج دربارٔه هدف خود از ازدواج فکر کنيم و هوشمندانه وارد اين مرحله از 
زندگی شويم. البته برای تشکيل خانواده در متون دينی اهدافی ذکر شده است که بعضی از آنها را در 

اينجا ذکر می کنيم.  خوب است که ما نيز در بحث ازدواج همين هدف ها  را در نظر بگيريم.
اّول. پاسخ به نیاز جنسی: ابتدايی ترين زمينٔه ازدواج، نياز جنسی مرد و زن به يکديگر است. اين 
نياز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز می شود، اّولين کشش و جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد می کند 
و آنان را به سوی تشکيل خانواده می کشاند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحيح به اين نياز، هرکدام از مرد و 

زن به يک آرامش روانی می رسند.
دوم. انس با همسر: هر يک از زن و مرد، عالوه بر نياز جنسی، نيازمند به زندگی با ديگری هستند 
و اين نياز نيز پس از بلوغ آشکار می شود. اين نياز به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامشروع 
را  ناآرامی  او  و  بی قراری  هم يک  باز  کند،  زندگی  بدون همسر  اما  کند،  برطرف  را  نياز جنسی خود 

برطرف  بودن در کنار همسر  با  آزار می دهد که فقط 
می شود.

ناموفق هم،  ريشه در همين  برخی از ازدواج های 
خود  همسر  نياز  به اين  مرد  يا  زن  که  دارند  موضوع 
توجهی ندارد و رفتاری آرامش بخش از خود نشان 
نمی دهد. تجربه های روان شناختی گويای آن است که 
توانايی زن نسبت به مرد در ايجاد آرامش بيشتر است 

و مبدأ آرامش در خانواده، اوست. 

با توجه به آيات صفحٔه 209، پاسخ دهيد:
آنان  از  کريم  قرآن  آيد،  پديد  همسران  ميان  هم صحبتی  و  انس  از  ناشی  آرامش  اينکه  برای 

می خواهد که دو ويژگی در ميان آنها تقويت شود. آن دو ويژگی کدام اند؟
 .................................. .............................. و 

نهادی  هيچ  و  است  فرزندان  بالندگی  و  رشد  بستر  خانواده  فرزندان:  پرورش  و  رشد  سوم. 
نمی تواند جايگزين آن شود. فرزند، ثمرٔه پيوند زن و مرد و تحکيم بخش وحدت روحی آنهاست. آنان 
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1ــ دختران زودتر از پسران از سطح نياز اول می گذرند و به هدف های باالتر توجه دارند. يعنی معمواًل نيازهايی بيش از نياز جنسی آنها را 
به سوی پسران می کشاند. برخی از پسران که معموالً برای نياز سطح اّول به سوی دختران می روند، به ارتباطی موقت بسنده می کنند و پس از مدت 
کوتاهی ارتباط خود را قطع می کنند و کمتر به ارتباطی پايدار برای تشکيل خانواده می انديشند. به همين جهت گفته اند که برای تشکيل خانواده، 
عالوه بر نياز اّول، آگاهی از نيازهای ديگر که مدتی پس از بلوغ جنسی برای پسران حاصل می شود، ضرورت دارد. از فوايد مهم مشورت 

دختران با پدران و مادران تشخيص موضوعاتی از اين قبيل است )رجوع کنيد به يادداشت های استاد مطهری، ج 5، ص 30(.

دوام وجود خود را در فرزند می بينند و از رشد و بالندگی او لذت می برند.کدام افتخار باالتر از آنکه 
خداوند تربيت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از 

والدين را هم رديف طاعت و عبوديت خود قرار داده است.
البته مسئوليتی که با آمدن فرزندان بر دوش پدر و مادر قرار می گيرد، سنگين و غيرقابل چشم پوشی 
است. بنابراين، تمام فعاليت های بعدی پدر و مادر بايد به گونه ای تنظيم شود که به رشد اين نهال ها و 
يا مادر سرکوب  پدر  بی تدبيری  به خاطر  از استعدادهای فرزندان که  آنها کمک کند. هريک  بالندگی 

شود، در پيشگاه خداوند مجازاتی به همراه دارد.
چهارم. رشد اخالقی و معنوی: انسان به رشد و تکامل اخالقی نياز دارد و خانواده، بستر مناسب 
آن است. پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده، از همان ابتدا زمينه های فساد را از خود دور می کنند، 
با  پرورش می دهند،  را در خود  فرزندان  و  به همسر  تجربه می نمايند، مهر و عشق  را  مسئوليت پذيری 

گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی باالتری نائل می شوند.
عالوه براين، تربيت صحيح کودکان و رشد فضائل اخالقی آنها در خانواده اتفاق می افتد. البته، اين 

در صورتی است که پدر و مادر با مسئوليت خود آشنا باشند و آن را به درستی انجام دهند.

نکتۀ مهم
برای اينکه يک ازدواج موفق داشته باشيد که هم به جدايی منجر نشود و هم آرامش و خوشبختی 
را به دنبال داشته باشد، الزم است که در تشکيل خانواده به هر چهار هدف توجه کنيد و هدف چهارم 
را در مرتبٔه برتر قرار دهيد. به طور مثال، اگر فقط هدف اّول را دنبال کنيد و برای سه هدف ديگر تالش 
نکنيد، پس از مدتی، اختالفات ظاهر می شوند و دوری روحی و روانی يا همان طالق عاطفی زندگی را 
خسته کننده می کند. اما اگر به چهار هدف توجه داشته باشيد، به زودی محيطی آرامش بخش و سرشار 
از نشاط و لذت پديد خواهد آمد و اعضای خانواده تا آخر عمر با احساس رضايت در کنار هم زندگی 

خواهند کرد.1
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بیشتر بدانیم

1ــ رهبر معظم انقالب.       2ــ مجموعه مطالب ذکر شده از قرآن از آيات 26 تا 33 سورٔه اعراف، استخراج شده است.

اندکی تأمل!
1ــ »بهترين روش تربيت فرزند، اين است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش 
پيدا کند. يکی از وظايف مهم زن، عبارت از اين است که فرزند را با عواطف، با تربيت صحيح، با دل 
دادن و رعايت دقت، آن چنان بار بياورد که اين موجود انسانی، چه دختر چه پسر، وقتی که بزرگ شد، 
از لحاظ روحی، يک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احساس ذلّت و بدون بدبختی ها 
و فالکت ها و باليايی که امروز نسل های جوان و نوجوان غربی در اروپا و آمريکا به آن گرفتارند، بار 
آمده باشد. زنانی که فرزند خود را از چنين موهبت الهی محروم می کنند، اشتباه می کنند؛ هم به ضرر 

فرزندشان، هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کرده اند. اسالم، اين را اجازه نمی دهد«.1
2ــ همان طور که پايداری بنياد خانواده، سبب کم شدن فساد در جامعه می شود، ازدياد فساد 
نيز سبب سست شدن اين بنيان می گردد. از اين رو، هريک از ما که آرزومند داشتن خانوادٔه سالم 
و فرزندان سالم هستيم، بايد به کم کردن فساد اجتماعی کمک کنيم. کسی که در سنين جوانی، 
به چارچوب های دين در ارتباط با جنس مخالف توجه نکرده و مرتکب برخی فسادها شده، نبايد 
انتظار داشته باشد که پس از تشکيل خانواده، محيط سالمی برای فرزندانش داشته باشد. شيطان، 
با فريب کاری تمام به برخی جوانان چنين القا می کند که بی بندوباری دورٔه جوانی امری عادی است 
و پس از ازدواج می توانی از اين بی بندوباری دور شوی. وقتی اين جوان از جوانی دور شد و 
تشکيل خانواده داد، جوانان ديگری می آيند که آنها نيز ممکن است همان روش او را تکرار کنند.

قرآن کريم مسئلٔه فساد را خطرناک ترين توطئٔه شيطان و بدترين پرتگاه سقوط انسان می داند و 
فرزندان آدم را به شدت از آن بيم می دهد. قرآن کريم به ما اعالم می کند که شيطان و پيروان او، 
انسان ها را به پوشش های نامناسب و برهنگی وسوسه می کنند و از راه های مختلفی وارد می شوند 
تا ما را  به گناه بکشانند و پس از آلوده شدن به گناه نااميدی از بخشش خداوند و بی فايده بودن 

بازگشت و توبه را به ما تلقين می کنند. 
قرآن کريم از روش تأسف بار کسانی خبر می دهد که وقتی فريب شيطان را می خورند و به لباس 
بدن نما و فساد روی می آورند به توجيه کار خود بر می خيزند و می گويند ديگران هم، چنين می کنند 
و خدا هم با اين کارها مخالف نيست. قرآن کريم با تعجب می پرسد: »آيا چيزی به خدا می بنديد که 
اصالً بدان علم نداريد؟« سپس با تأکيد فراوان می فرمايد: ای پيامبر به مردم بگو: خداوند هر فساد 

و فحشايی را، چه پنهان و چه آشکار، حرام کرده و گناه شمرده است.2
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