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ترجمه

اى مؤمنان ،به مردان و زنان بىهمسرى که از [همکيشان] شما هستند و به آن بندگان و
کنيزانتان که شايستگى ازدواج را دارند ،همسر دهيد .اگر تهيدستاند ،خداوند آنان را
از فضل خود توانگر خواهد ساخت ،که خداوند داراى بخششى گسترده است و به حال
کسى که صالح او در گشايش است داناست32 .
و بايد کسانى که هزينه ازدواج و مخارج زندگى را نمىيابند پاکدامنى پيشه کنند و از کارهاى
زشت بپرهيزند تا خداوند آنان را از فضل خود توانگر کند .و از ميان بردگانتان ،آنان
که مىخواهند با قراردادى مکتوب ثمن خود را بپردازند و آزادى خود را بازيابند ،اگر
شايستگى اين کار را در آنان سراغ داريد ،درخواستشان را بپذيريد و با آنان قرارداد
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 ع ّفتاند ،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 شدهاند مىآمرزد و
رحمت خود را از آنان دريغ نمىدارد33 .
همانا ما آياتى روشنگر که راه سعادت را به شما نشان مىدهد و شرحى از آنان که پيش از
شما درگذشتند ــ چه نيکانشان و چه تبهکارانشان ــ به سوى شما نازل کرديم تا کارهاى
شايسته و ناشايسته را بشناسيد ،و براى تقواپيشگان شما نيز اندرزى فروفرستاديم34 .
خداوند نورى (وجود آشکارى) است که آسمانها و زمين بدان پديدار شدهاند 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 شعلهاش 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 مىشود؛ درختى که نه در جانب شرق است و نه در جانب غرب
شدت صافى
که تنها يک سوى آن از تابش خورشيد بهره برد؛ نزديک است روغن آن از ّ
روشنى بخشد ،هرچند آتشى به آن نرسيده و شعلهورش نکرده باشد؛ نورى است شديد بر
روى نورى شديد .خدا هرکه را بخواهد (شايسته بداند) ،به نور هدايتش راه مىنمايد ،و
خدا اين مثلها را براى مردم مىآورد و خدا به هر چيزى داناست35 .
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زمینه های پیوند
خانواده مقدس ترین بنای اجتماعی نزد خداست .این بنا با پیوند زن و مرد به وجود می آید 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 این درس می خواهیم
درباره این نهاد مقدس صحبت
ٔ
کنیم تا بدانیم:
زمینههای جذب زن و مرد به یکدیگر برای تشکیل خانواده کداماند؟
اهداف تشکیل خانواده چیست؟
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تدبر در قرآن
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
َزواجا لِتَسکُنوا ِالَیهاَ ،و َج َع َل بَینَکُم َم َو َّد ًة
1ــ َو من آیاتـهی اَن َخل ََق لَکُم من اَن ُفسکُم ا ً
1
ورحم ًة ِا َّن فی ٰذلِکَ ل ٍ
َیات لِ َقو ٍم َیتَ َفکَّرو َن
ََ َ
و از نشانه  هاى خدا آن است که همسرانی از [نوع] خودتان براى شما آفرید تا با آنها آرامش یابید و میان
شما «دوستی» و «رحمت» قرارداد .همانا در این مورد ،نشانه  هایى است برای کسانی که تفکر میکنند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ـنین َو َح َف َد ًة
2ــ َو ال ّلٰ ُه َج َع َل لَکُم من اَن ُفسکُم ا ً
َزواجا َو َج َع َل لَکُم من اَزواجکُم بَ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
عمةِ ال ّلٰ ِه ُهم َیک ُفرو َن
َو َر َز َقکُم م َن ال َّط ّیباتَ ،ا َف ِبالباط ِل ُیـؤمنو َن َو بِن َ
و خداوند براى شما همسرانی از [نوع] خودتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان
و نوادگانی نهاد و از پاکیزه ها به شما رزق و روزى داد .حال ،آیا آنان به باطل ایمان می آورند و به
نعمت الهی کفران مى ورزند؟
در این آیات تفکر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.
1ــ هدف از تشکیل خانواده چیست؟
2ــ نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟
3ــ خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده است؟
......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

شخصیت انسانی زن و مرد

کلمات «إنس»« ،انسان»« ،بنی آدم» و «ناس» در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر
آیه ای که با این کلمات همراه باشد ،به زن و مرد ،هر دو مربوط میشود؛ زیرا حقیقت انسان را روح
وی تشکیل می دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث .زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر،
ویژگیهای فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره گرفتن از آن ویژگیهای فطری میتوانند به
آن هدف مشترک ،یعنی قرب الهی و بهشت جاوید برسند.
آیه .21
1ــ
ٔ
سوره رومٔ ،
آیه .72
نحل،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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جایگاه زن در قرآن و مقایسه آن با تورات و انجیل
در دورهای که قرآن کریم بر پیامبر اکرم  نازل شد ،بیشتر مردم ،مرد را در خلقت برتر از
حوا و زندگی آنها در بهشت ّاولیه و بیرون
زن میشمردند .این موضوع ،در داستان خلقت آدم و ّ
شدنشان از آنجا نمود بیشتری داشت.
ِ
دنده چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را
به طور مثال ،در س ۡفر «پیدایش» تورات آمده که ّ
حوا از ٔ
میوه درخت ممنوعه تشویق نمود؛ بهاین صورت که شیطان به شکل
اغوا و گمراه کرد و به خوردن ٔ
حوا به
حوا رفت و به
ٔ
حوا را فریب دادّ ،
وسوسه او پرداخت .وقتی شیطانّ ،
مار درآمد و به سراغ ّ
نزد آدم رفت و آن قدر اصرار کرد تا او را راضی نمود که با هم به درخت ممنوعه نزدیک شوند و از
مقدس یهودیان و مسیحیان است ،چنین نگاهی به
میوه آن بخورند 1.این کتاب که هم اکنون نیز کتاب ّ
ٔ
زن را به پیروان خود منتقل میکند و در مورد خروج از بهشت ،زن را مقصر نشان میدهد و او را به
گناه نزدیکتر میداند.
مقدس (تورات و اناجیل) مسیحیان معتقدند زن منبع هر شر و فساد
بر اساس آموزه های کتاب ّ
در عالم است .زن ستیزی و شر انگاری وی ،در تمام دورانی که کلیسا بر غرب سیطره داشت از
طرف کشیشان کلیسا ترویج می شد.
قرآن کریم در همان عصری که غرب بدترین خشونت ها و تحقیرها را علیه زن روا می داشت،
جامعه جاهلی نازل شد .جامعه ای که برخی از آنان داشتن دختر را ننگ می دانستند و رفتاری
در
ٔ
خشن و قهرآمیز با زنان و دختران داشتندّ .2اما قرآن کریم ،در تقابل با فرهنگ رایج آن زمان ،به
زن شخصیت انسانی بخشید و معیار کرامت را نه براساس جنسیت بلکه براساس فضایل انسانی و
ایمان و تقوا قرار داد .قرآن کریم ،در بیان داستان خلقت ،مرد را برتر از زن قرار نمیدهد .قرآن
میفرماید که زن از همان جنس مرد آفریده شده است 3.و در داستان بیرون رفتن آنها از بهشت هم
بدون اینکه نامی از مار بیاورد ،میفرماید که شیطان هر دو را با هم فریب داد 4.همچنین میفرماید
خداوند انسانها را از یک مرد و یک زن آفریده و هیچکدام در پیشگاه خدا بر دیگری برتری ندارند،
5
مگر به تقوا.
1ــ تورات ،سفر پیدایش ،اصحاح  25-23 ،2و اصحاح .7-1 ،3
سوره نسا ،آی ٔه .1
3ــ
سوره نحل ،آی ٔه 			.58
2ــ
ٔ
ٔ
سوره حجرات ،آی ٔه .13
ــ
5
			
.20
ه
آی
اعراف،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
ٔ
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مکمل
نقشهای ّ

خداوند ،زن و مرد را به گونهای آفریده که زوج یکدیگر باشند1؛ یعنی در کنار هم قرار گیرند و یکدیگر
را کامل کنند؛ زن و مرد اگرچه از نظر ویژگی های انسانی با هم مشترک هستند و خداوند برای هر دو
معین کرده است ،اما از جهت «زن بودن» و «مرد بودن» ،یعنی از نظر خصوصیات جسمی
هدف واحدی ّ
با هم متفاوت اند .این تفاوت ها به گونه ای است که هر دو را به هم نیازمند کرده است ،بدون اینکه یکی
بر دیگری برتری داشته باشد؛ زیرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست که باید آن را در وجود خود
2
پرورش دهد.
عهده هریک از زن
تفاوتهای میان زن و مرد به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم بر
ٔ
و شوهر نهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقشهای خاصی را بر
خانواده متعادل را پدید آورند .بهطور مثال ،توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت
عهده بگیرند و یک
ٔ
جسمی بیشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری ،فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن
نانآور خانواده باشد.
مهمترین عامل پایداری خانواده ،درک درست از زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این
درک است .اگر همسران از این موضوع غافل باشند ،به سرعت در محیط خانه از هم بیگانه میشوند
و با پیش آمدن کوچکترین تنش از هم جدا میشوند .اما اگر درک متقابل از نیازهای متفاوت یکدیگر
داشته باشند ،با آرامش در کنار یکدیگر زندگی میکنند و به تعبیر قرآن کریم ،لباس یکدیگر میشوند و
3
کاستیها و نقصهای یکدیگر را میپوشانند.
از اینرو ،هر جوانی باید قبل از ازدواج،
با آموزش نزد معلمان و مربیان مورد اعتماد و
مطالعه کتابهای مناسب ،به درک درستی از
ٔ
ازدواج و زندگی خانوادگی برسد ،تا بتواند یک
خانواده موفق را تشکیل دهد .پس آموزش قبل
ٔ
از ازدواج ،یکی از کلیدهای موفقیت در زندگی
خانوادگی است.
سوره نبأ ،آی ٔه .8
1ــ
ٔ
2ــ نظام حقوق زن در اسالم ،شهید مطهری ،ص .119
آیه .187
3ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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جامعه ما از سه دسته خانواده تشکیل شده است:
امروزه،
ٔ
1ــ خانوادههای س ّنتی :این خانوادهها که باورها و اعتقادات دینی خود را با برخی از آداب
و س ّنتهای محلی ترکیب کردهاند ،از قدیم االیام وجود داشتهاند .این خانوادهها ،امتیازات و
معایبی دارند.
یکی از امتیازات آنها این است که با استفاده از تجربههای فراوان ،به س ّنتهایی رسیدهاند که
میدانند چگونه با هم زندگی کنند و روزگار را بگذرانند .به همین جهت ،نوعی آرامش روانی بر
این خانوادهها حاکم است.
یکی از معایب آنها این است که گاه میان آموزههای اسالم و س ّنتهای خود فرق نمیگذارند و آن
س ّنتها را آموزههای دین تلقی میکنند و اگر کسی با آن آموزهها مخالفت کند ،به حساب مخالفت
آینده فرزند
با دین میگذارند؛ مثال ً برخی از خانوادهها فکر میکنند که ابتدا پدر و مادر باید همسر ٔ
را شناسایی کنند و اگر فرزندی قبل از آنها از راهی کامال ً درست ،به کسی عالقهمند شده باشد و
به پدر و مادر اطالع دهد ،کار ناشایستهای کرده است.
2ــ خانوادههای مخالف س ّنت :این قبیل خانوادهها که بیشتر تحت تأثیر فرهنگ غرب ،با هر
س ّنتی مخالف هستند ،میکوشند با الگو گرفتن از آن فرهنگ ،از س ّنتها فاصله بگیرند و زندگی
مدرن و جدیدی بسازند .این گروه از خانوادهها با دو مشکل اساسی روبهرو هستند:
ّاول :نمیتوانند میان س ّنتهای غلط
جامعه خود با آموزههای اسالم تفکیک قائل شوند و به
ٔ
همین جهت ،هر س ّنت قدیمی را فقط به این دلیل که قدیمی است ،رد میکنند و انکار مینمایند .در
ک اندک از اسالم فاصله میگیرند و به گناه آلوده میشوند.
نتیجه اند 
دوم :از سطح ظاهری زندگی خانوادگی در غرب که از طریق رسانهها یا مسافرتها بیان میشود،
اطالع دارند و از الیههای عمیق و بنیانی آن مانند متالشی شدن خانواده ،فردگرایی و سردی روابط
اعضای خانواده با یکدیگر ،عادت به طالق ،سپردن اطفال به نهادهای عمومی ،گسترش روابط نامشروع،
افزایش خانواده تکسرپرست ،کمتر مطلع میشوند و اگر به برخی از این افراد عواقب زندگی خانوادگی
جامعه ما هم دارد به همان
در غرب گفته شود ،در پاسخ میگویند که در برخی از این امور ،مانند طالق،
ٔ
سمت کشیده میشود و بهاین موضوع توجه نمیکنند که افزایش طالق ،بیشتر در همان گروههایی است
که با زندگی س ّنتی مخالفاند و زندگی شبه غربی دارند و این افزایش محصول پیروی از زندگی غربی
است .البته عواملی مانند فقر یا بیکاری هم از عوامل طالقاند که بهاین بحث مربوط نمیشود.
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3ــ خانوادۀ متعادل و نمونۀ اسالمی :اینگونه خانوادهها میکوشند راهنماییهای اسالم را از
س ّنتهای غلط جامعه جدا کنند و با کنار گذاشتن س ّنتهای غلط ،زندگی خانوادگی را با معیارهای
اسالمیبنا کنند و در انتخاب همسر یا تربیت فرزند از آن معیارها کمک بگیرند و تا آنجا از س ّنتهای
جامعه استفاده کنند که مخالف اسالم نباشد .این قشر از جامعه ،به دلیل یک حرکت عالمانه که همراه
با مطالعه و فکر و اندیشه است ،معموال ً خانوادههای موفقتری دارند و آرامش خانوادگی آنان ،خیلی
دسته دوم است و جدایی و طالق ،کمتر در این خانوادهها اتفاق میافتد.
بیشتر از خانوادههای ٔ

آمادگی برای ازدواج

مرحله مسئولیتپذیری میشود و این شایستگی را
دوره جوانی وارد
ٔ
انسان ،با رسیدن به ّ
سن بلوغ و ٔ
آینده
بهدست میآورد که مخاطب خداوند قرار گیرد و از هماکنون برای سعادت خود و خانوادهای که در ٔ
نزدیک تشکیل خواهد داد ،برنامهریزی نماید .مهمترین این برنامهها در مورد تشکیل خانواده عبارتاند از:
1ــ تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ؛
2ــ مشخص کردن هدفهای خود از تشکیل خانواده؛
3ــ شناخت معیارها و شاخصهای همسر مناسب؛
4ــ شناخت ویژگیهای روحی زن و مرد.
در این درس به تبیین برخی از این موارد میپردازیم:
تقویت عفاف و پاکدامنی
دوره گذر از
دوره بلوغ تا ازدواج یکی از حساسترین و ارزشمندترین دورههای عمر انسان است؛ ٔ
ٔ
کودکی و ورود به بزرگسالی و پذیرش مسئولیتهای زندگی است .اگر نوجوان و جوان ،این 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 رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
قرآن کریم از دختران و پسران میخواهد که قبل از ازدواج حتماً عفاف پیشه کنند تا خداوند به
1
رابطه غیر شرعی،
بهترین صورت ،زندگی آنان را سامان دهد .همچنین میخواهد که به هیچ وجه در پی ٔ
چه پنهان و چه آشکار ،با جنس مخالف نباشند،2که زیان آن تا قیامت دامنگیر آنان خواهد شد و در
نسلهای آنان تأثیر بدی خواهد گذاشت.
				
سوره نور ،آی ٔه .33
1ــ
ٔ

سوره نساء ،آی ٔه .25
سوره مائده ،آی ٔه 5؛
2ــ
ٔ
ٔ
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هر جوانی به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود
رابطه غیرشرعی با جنس مخالف نداشته است .کسی که چنین خواسته ای دارد ،باید
را حفظ کرده و
ٔ
خودش نیز اینگونه باشد .همچنین ،هرکس که خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانواده او نظر
سوء نداشته باشند ،خودش هم باید چنین باشد .نظام هستی بر عدالت استوار است 1،عمل هرکس،
عکسالعملی دارد که قسمتی از آن در این جهان ظاهر میشود و تمام آن در آخرت.
در این مسیر ،پیشگیری ،بهتر از درمان است .برای پیشگیری از گرفتاری به بیماری فساد و گناه
آستانه انجام گناه قرار نگیریم .در عصری که گسترشدهندگان فساد و فحشا از
باید کاری کنیم که در
ٔ
آخرین دستاوردهای علمی برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره میبرند ،باید با زیرکی ،شجاعت روحی
و توکّل بر خداوند ،راههای نزدیکی به گناه را ببندیم و بینی شیطان را بر خاک بمالیم.
بیشتربدانیم

اقدامات زیر برای حفظ عفاف و پاکدامنی بسیار مؤثر است:
 1ــ کنترل نگاه و استقامت در برابر تحریک دیگران برای دیدن یک فیلم یا یک پیام نامناسب،
یا حضور در مجالس گناه آلود و توانایی «نه» گفتن به آنها؛
 2ــ انتخاب دوست دیندار و نمازخوان و معاشرت نکردن با افراد بیبندوبار؛
3ــ استفاده از لباس مناسب با شأن و منزلت انسان مسلمان؛
4ــ انجام درست و به موقع نماز ،به خصوص به صورت جماعت و با حضور در مسجد
و شرکت در جلسات مذهبی ،مانند مجالس دعای کمیل و دعای ندبه ،اعیاد و عزاداری ها و
سخنرانی های پر محتوا؛
  5ــ مشغول بودن به کارهای ضروری ،مانند درس خواندن ،انجام کارهای منزل ،پرداختن به
کارهای ف ّنی و هنری ،همکاری در بسیج ،کانونهای فرهنگی و بنیادهای خیریه؛
6ــ رعایت جنبه های حالل و حرام در ارتباط با جنس مخالف
دربـاره سیره و رفتـار پیامبـر اکرم
7ــ خوانـدن داستانهایی
 ،حضرت فاطمه و امـامـان
ٔ
بزرگوار و کسانی که پیرو آنان بودهاند ،همچون شهدای دفاع مقدس؛
  8ــ توجه به نصیحتها و خیرخواهیهای پدر و مادر؛
العدل ِ
1ــ «  بِ ِ
االرض»؛ عوالی اللئالی ،شیخ محمد بن علی بن ابراهیم أحسائی ،ج  ،4ص .103
ماوات َو
الس ُ
ُ
قامت ّ
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توجه به اهداف ازدواج
درباره هدف خود از ازدواج فکر کنیم و هوشمندانه وارد این مرحله از
شایسته است که به تدریج
ٔ
زندگی شویم .البته برای تشکیل خانواده در متون دینی اهدافی ذکر شده است که بعضی از آنها را در
اینجا ذکر می کنیم .خوب است که ما نیز در بحث ازدواج همین هدف ها را در نظر بگیریم.
زمینه ازدواج ،نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است .این
اول .پاسخ به نیاز جنسی :ابتداییترین ٔ
ّ
نیاز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز میشودّ ،اولین کشش و جاذبه را میان زن و مرد ایجاد میکند
و آنان را به سوی تشکیل خانواده میکشاند .بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز ،هرکدام از مرد و
زن به یک آرامش روانی میرسند.
دوم .انس با همسر :هر یک از زن و مرد ،عالوه بر نیاز جنسی ،نیازمند به زندگی با دیگری هستند
و این نیاز نیز پس از بلوغ آشکار میشود .این نیاز به گونهای است که اگر فردی از راههای نامشروع
نیاز جنسی خود را برطرف کند ،اما بدون همسر زندگی کند ،باز هم یک بیقراری و ناآرامی  او را
آزار میدهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف
میشود.
برخی از ازدواجهای ناموفق هم ،ریشه در همین
موضوع دارند که زن یا مرد به این نیاز همسر خود
توجهی ندارد و رفتاری آرامش بخش از خود نشان
نمیدهد .تجربههای روانشناختی گویای آن است که
توانایی زن نسبت به مرد در ایجاد آرامش بیشتر است
و مبدأ آرامش در خانواده ،اوست.
تدبر در قرآن
ّ

صفحه  ،209پاسخ دهید:
با توجه به آیات
ٔ
برای اینکه آرامش ناشی از انس و همصحبتی میان همسران پدید آید ،قرآن کریم از آنان
میخواهد که دو ویژگی در میان آنها تقویت شود .آن دو ویژگی کداماند؟
...............................و ...................................

سوم .رشد و پرورش فرزندان :خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهادی
ثمره پیوند زن و مرد و تحکیمبخش وحدت روحی آنهاست .آنان
نمی تواند جایگزین آن شود .فرزندٔ ،
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دوام وجود خود را در فرزند میبینند و از رشد و بالندگی او لذت میبرند.کدام افتخار باالتر از آنکه
خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از
والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت خود قرار داده است.
البته مسئولیتی که با آمدن فرزندان بر دوش پدر و مادر قرار میگیرد ،سنگین و غیرقابل چشمپوشی
است .بنابراین ،تمام فعالیتهای بعدی پدر و مادر باید به گونهای تنظیم شود که به رشد این نهالها و
بالندگی آنها کمک کند .هریک از استعدادهای فرزندان که به خاطر بیتدبیری پدر یا مادر سرکوب
شود ،در پیشگاه خداوند مجازاتی به همراه دارد.
چهارم .رشد اخالقی و معنوی :انسان به رشد و تکامل اخالقی نیاز دارد و خانواده ،بستر مناسب
آن است .پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده ،از همان ابتدا زمینههای فساد را از خود دور میکنند،
مسئولیتپذیری را تجربه مینمایند ،مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش میدهند ،با
گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی ،به درجات معنوی باالتری نائل می شوند.
عالوه براین ،تربیت صحیح کودکان و رشد فضائل اخالقی آنها در خانواده اتفاق میافتد .البته ،این
در صورتی است که پدر و مادر با مسئولیت خود آشنا باشند و آن را به درستی انجام دهند.
نکتۀ مهم
برای اینکه یک ازدواج موفق داشته باشیم که هم به جدایی منجر نشود و هم آرامش و خوشبختی
را بهدنبال داشته باشد ،الزم است که در تشکیل خانواده به هر چهار هدف توجه کنیم و هدف چهارم
مرتبه برتر قرار دهیم .به طور مثال ،اگر فقط هدف ّاول را دنبال کنیم و برای سه هدف دیگر تالش
را در ٔ
نکنیم ،پس از مدتی ،اختالفات ظاهر میشوند و دوری روحی و روانی یا همان طالق عاطفی زندگی را
خستهکننده میکند .اما اگر به چهار هدف توجه داشته باشیم ،به زودی محیطی آرامش بخش و سرشار
از نشاط و لذت پدید خواهد آمد و اعضای خانواده تا آخر عمر با احساس رضایت در کنار هم زندگی
1
خواهند کرد.
1ــ دختران زودتر از پسران از سطح نیاز اول میگذرند و به هدفهای باالتر توجه دارند .یعنی معمو ًال نیازهایی بیش از نیاز جنسی آنها را
بهسوی پسران میکشاند .برخی از پسران که معموال ً برای نیاز سطح ا ّول بهسوی دختران میروند ،به ارتباطی موقت بسنده میکنند و پس از مدت
کوتاهی ارتباط خود را قطع میکنند و کمتر به ارتباطی پایدار برای تشکیل خانواده میاندیشند .به همینجهت گفتهاند که برای تشکیل خانواده،
عالوه بر نیاز ا ّول ،آگاهی از نیازهای دیگر که مدتی پس از بلوغ جنسی برای پسران حاصل میشود ،ضرورت دارد .از فواید مهم مشورت
دختران با پدران و مادران تشخیص موضوعاتی از این قبیل است (رجوع کنید به یادداشتهای استاد مطهری ،ج  ،5ص .)30
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بیشتربدانیم

اندکی تأمل!
1ــ «بهترین روش تربیت فرزند ،این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش
پیدا کند .یکی از وظایف مهم زن ،عبارت از این است که فرزند را با عواطف ،با تربیت صحیح ،با دل
دادن و رعایت دقت ،آنچنان بار بیاورد کهاین موجود انسانی ،چه دختر چه پسر ،وقتی که بزرگ شد،
از لحاظ روحی ،یک انسان سالم ،بدون عقده ،بدون گرفتاری ،بدون احساس ذل ّت و بدون بدبختیها
و فالکتها و بالیایی که امروز نسلهای جوان و نوجوان غربی در اروپا و آمریکا به آن گرفتارند ،بار
آمده باشد .زنانی که فرزند خود را از چنین موهبت الهی محروم میکنند ،اشتباه میکنند؛ هم به ضرر
1
فرزندشان ،هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کردهاند .اسالم ،این را اجازه نمیدهد».
2ــ همانطور که پایداری بنیاد خانواده ،سبب کم شدن فساد در جامعه میشود ،ازدیاد فساد
خانواده سالم
نیز سبب سست شدن این بنیان میگردد .از اینرو ،هریک از ما که آرزومند داشتن
ٔ
و فرزندان سالم هستیم ،باید به کم کردن فساد اجتماعی کمک کنیم .کسی که در سنین جوانی،
به چارچوب های دین در ارتباط با جنس مخالف توجه نکرده و مرتکب برخی فسادها شده ،نباید
انتظار داشته باشد که پس از تشکیل خانواده ،محیط سالمی برای فرزندانش داشته باشد .شیطان،
دوره جوانی امری عادی است
با فریب کاری تمام به برخی جوانان چنین القا میکند که بیبندوباری ٔ
و پس از ازدواج میتوانی از این بیبندوباری دور شوی .وقتی این جوان از جوانی دور شد و
تشکیل خانواده داد ،جوانان دیگری میآیند که آنها نیز ممکن است همان روش او را تکرار کنند.
قرآن کریم
توطئه شیطان و بدترین پرتگاه سقوط انسان میداند و
مسئله فساد را خطرناکترین
ٔ
ٔ
فرزندان آدم را به شدت از آن بیم میدهد .قرآن کریم به ما اعالم میکند که شیطان و پیروان او،
انسانها را به پوششهای نامناسب و برهنگی وسوسه میکنند و از راههای مختلفی وارد میشوند
تا ما را به گناه بکشانند و پس از آلوده شدن به گناه ناامیدی از بخشش خداوند و بی فایده بودن
بازگشت و توبه را به ما تلقین میکنند.
قرآن کریم از روش تأسف بار کسانی خبر میدهد که وقتی فریب شیطان را میخورند و به لباس
بدننما و فساد روی میآورند به توجیه کار خود بر میخیزند و میگویند دیگران هم ،چنین میکنند
و خدا هم با این کارها مخالف نیست .قرآن کریم با تعجب میپرسد« :آیا چیزی به خدا میبندید که
اصال ً بدان علم ندارید؟» سپس با تأکید فراوان میفرماید :ای پیامبر به مردم بگو :خداوند هر فساد
2
و فحشایی را ،چه پنهان و چه آشکار ،حرام کرده و گناه شمرده است.
		
1ــ رهبر معظم انقالب.

سوره اعراف ،استخراج شده است.
٢ــ مجموعه مطالب ذکر شده از قرآن از آیات  26تا 33
ٔ
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