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نــدارد کــه دالرام  آن دل  هــر  نیســت  دل 
بــــــــــــــــــــی روی دالرام، دل آرام نــــــــــــــــــــدارد

تقدیم به پدر خوبم که همواره دلگرمی جانم،
که دلسوز وجودم  مادر مݠهربانم 

و هــمســر عــــزیـــزم که دالرام دلم بــــوده انــــد.
مـؤلــف





سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 
کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.
وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 
کردیم تا  هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو، طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 
»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 
ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 
که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 
مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 
گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 
که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!
که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 
1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 
خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.
کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2
محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 

گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 
 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 

ً
کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 
و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 



که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 
بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 
گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.
که  کردیم  ۴. فـــارغ از شـــهرت اســـمی افـــراد، از نویســـندگانی دعوت به همـــکاری 
نه تنها از استانداردهای تعریف شده در طرح برخوردار باشند، بلکه توصیه های 
نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.
که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 
ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 
کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 
کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 
کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 
ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 
آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 
کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 
اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 
گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6
خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 



معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 
کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 
که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 
 

ً
که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 
این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 
مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 
خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 
کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 
به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.
که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 
کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.
10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 
از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 
11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 
کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 



کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 
بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 
گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 
که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 
را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 
که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 
گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 
و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 
گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 
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َ
کتاب های آســـمانی بوده است:>یز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 
گام به گاِم مسیــر را هم شـــانۀ ما شدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمــــندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 
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دل به دل راه داره

آنچه در این فصل با آن آشنا می شویم:
جایگاه ازدواج و تشکیل خانواده؛  
ازدواج، چرا و به چه دلیل؟  
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فصـل اول : اهـــمــیت ازدواج

که آثـــار و فواید  ازدواج یکـــی از اصـــول و ضرورت هـــای فـــردی و اجتماعی اســـت 
بسیاری برای فرد به ارمغان می آورد و مبنای تشکیل مهم ترین نهاد اجتماع، یعنی 
خانواده اســـت. ازدواج صحیح در رشـــد و تکامل انســـان، نقش بســـزایی خواهد 
داشـــت و او را به ســـعادت و تکامل خویش نزدیک تر می کند؛ از این رو در اسالم، 
ازدواج و تشکیل نهاد خانواده جایگاه ویژه ای دارد و این را می توان از میان آیات و 
روایات بسیاری که به این کار سفارش کرده است، دانست. خداوند در قرآن کریم 
ازدواج را جزو نشانه های خویش به شمار آورده است و می فرماید: »و از نشانه های 
کنار آنان آرامش یابید و  او اینکه همســـرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در 
کرم؟ص؟ ازدواج را محبوب ترین بنا  در میانتان مودت و رحمت قرار داد.«1 پیامبر ا
کند، از ســـنت و روش من  که هرکس همســـر انتخاب  نام نهاده2 و فرموده اســـت 
کرده اســـت.3 اســـالم به ازدواج دختر و پسر امر می کند و چنان به  آن ارزش  پیروی 
گرامی؟ص؟ می فرماید: »بهتریِن امتم ازدواج کرده ها هســـتند و  که رســـول  می دهد 

کثر اهل جهنم مجردها هستند.«۴ بدترین آن ها َعَزب ها و ا
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کرم؟ص؟: »ما ب ۲. پیامبر ا

ص۲۴۱( )در اسالم هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج نیست.(
کنید؛ زیرا رســـول خدا؟ص؟  که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »ازدواج  ۳. از حضرت صادق؟ع؟ روایت شـــده اســـت 

کند، ازدواج از سنت و روش من است .« که دوست دارد از سنت و روش من پیروی  کسی  فرمود: 
۴. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۴، ص۸، حدیث ۷.
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دل به دل راه داره

دالیل ازدواج

برای ازدواج دالیل متعددی می توان برشـــمرد؛ اما دالئل مهم آن عبارت  است از: 
الف. دلیل فطری و طبیعی؛ ب. دلیل دینی؛ ج. دلیل روانی .

الـــف. دلیل فطـــری و طبیعی: رمز بقا و تداوم هســـتی زوجیت اســـت. زوجیت 
که همیشـــه به  جنس نر و ماده اختصاص ندارد؛ بلکه  به معنای دوتابودن اســـت 
به معنای جفت بودن است؛ مانند اینکه می گوییم یک جفت جوراب و کفش یا به 
گفته  که مقارن یکدیگر باشند، مانند شب و روز و مثبت و منفی نیز زوج  دو چیزی 
م1 اعم از جاندار و بی جان وجود 

َ
می شود. بنابراین، زوجیت در همۀ موجودات عال

دارد و پایه و اساس نظام آفرینش است.
در این میان، انســـان نیز از این قاعده مســـتثنا نیست و بدن او به گونه ای ایجاد 
که بتواند نسل خود را حفظ  شده و دارای دو جنس نر و ماده قرار داده شده است2 
کند. این انسان به گونه ای خلق شده است که گویی در کنار جنس مخالف تکمیل 
گر دین نیز به این  کسب می کند. حتی ا کماالت و ویژگی ها را  می شود و بسیاری از 
که اقتضای ازدواج  مسئله ســـفارش نکرده بود، باز طبیعت بشر به گونه ای اســـت 
که ازدواج همیشـــه وجود داشـــته و  دارد. با مراجعه به تاریخ بشـــر می توان پی برد 
کسی را به سبب اصل ازدواج سرزنش و توبیخ نکرده اند. این خود دلیل بر  هیچ گاه 

فطری و طبیعی بودن مسئلۀ ازدواج است.

ْ  )ذاریات، ۴۹( )از هرچیزی دو زوج آفریدیم.(
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کند،  که شـــما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بســـیاری پرا از پروردگارتان 
کنید.( پروا 
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فصـل اول : اهـــمــیت ازدواج

کرد؟  گر کسی بگوید: »من تشنه هستم و آب می خواهم«، آیا باید او را سرزنش  ا
که آب و نان و لباس نیاز طبیعی است،  گونه  کرد؟ همان  آیا باید او را توبیخ و تنبیه 
ْم<؛ یعنی همسر مانند 

ُ
ک

َ
 ل

ٌ
 ِلباس

َّ
ن

ُ
ازدواج هم نیاز طبیعی اســـت. قرآن می گوید: >ه

کسیژن، دومین نیاز بشر  لباس است. لباس، سومین نیاز بشر است. اولین نیاز بشر ا
که همسر مانند  غذا و آب و ســـومین نیاز بشر لباس است. خداوند متعال فرموده 
گر لباس مایۀ زینت و آرامش است، همسر  لباس است؛ یعنی سومین نیاز است. ا
خوب نیز نیاز انسان به آرامش را فراهم می آورد. همان گونه که لباس عیوب انسان 
کسی نیاز دارد تا عیوب و نارسایی های  را می پوشاند، انسان نیز در طول زندگی به 
گرما حفظ می کند؛ وجود همسر نیز  او را بپوشـــاند. لباس، انســـان را از خطر سرما و 
کانون خانواده را از آسیب ها حفظ و آن را گرم می کند و زندگی را از سردی می رهاند. 
که به این نیاز مهم  کسیژن و آب و نان، سومین نیاز، همسر است  بنابراین بعد از ا

باید پاسخی مناسب و بهنگام داده شود. 

همسر نیز سبب انحراف و رسوایی انسان می شود...لباس حریم انسان و دورى از لباس، مایۀ رسوایی است. دورى از ازدواج و 

که شخص بر اثر فشار غریزۀ جنسی  ب. دلیل دینی: ازدواج در اســـالم تا زمانی 
که شخص با  کشیده نشده است، واجب نیست؛ اما چنان اهمیتی دارد  گناه  به 
که بر اثر ازدواج نکردن  ازدواج  نیمی از دین خود را به دســـت مـــی آورد.1 بر جوانانی 

کرده اســـت.« )راونـــدی، النوادر،  کنـــد، نیمی از دین خود را تحصیل  کـــرم؟ص؟ می فرماید: »هرکســـی ازدواج  ۱. پیامبـــر ا
ص ۱۲(.
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کشیده می شوند، ازدواج واجب است. ازدواج، فرد را تا حد زیادی  گناه  به سمت 
گر دختر یا پسر هنوز مشغول به تحصیل  از انحرافات جنسی و اخالقی حفظ می کند. ا
باشـــد یا خواهر و برادر بزرگ تِر ازدواج نکرده در خانه داشـــته باشـــد، اشـــکال ندارد 
کنـــد. آنچـــه اولویـــت دارد، دین داری اســـت، نه مدرک و مســـائلی از این  ازدواج 
که  کردند  گر مشاهده  قبیل. پدران و مادران نباید خودشان را به  بی خیالی بزنند. ا

گناه می رود،باید برای آن ها همسر برگزینند. فرزندشان به سمت 
راه نفوذ شیطان، یا غفلت است یا شهوت. غفلت از خدا، قیامت، محرومان، 
مســـئولیت ها و بی ارزش بودن دنیا و آنچه در اوســـت. غفلت تا آنجا اهمیت دارد 
کـــه خداوند غافـــالن را از چهارپایان منحرف تر دانســـته اســـت 1 و دوای آن را نماز 
می داند. راه دیگر نفوذ شیطان، شهوت و داروی آن، ازدواج است. شهوت تاریخ 
که همسر پادشاه را  و زمان و مکان نمی شناسد. قدرت شهوت به اندازه ای است 

نیز اسیِر برده ای چون یوسف می کند.

گنـــاه به خداونـــد پناهنده  .در هنگامـــۀ خلوت، یوســـِف نبی نیـــز از ترس 
می شود. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 

که نباید آن را ســـاده پنداشـــت. نماز شب  فشار شـــهوت، انفجاری در پی دارد 
گر فرزند انسان محجبه  حســـابش جداست، شهوت هم حســـابش جداســـت. ا
اســـت، مسجد و جمکران می رود و در نماز شب اشک می ریزد، این ها هیچ کدام 

 .۱أولئک كالانعام بل هم أضّل أولئک هم الغافلون )اعراف، ۱۷۹(.
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مانع شهوت نمی شـــود. شـــهوت به جای خود باقی اســـت. حتی در خانۀ نبوت، 
کرد؛ بعد اســـتخدام شد. مردی می خواهد  برای ســـالمتی محیط باید اول ازدواج 
کند. اول ازدواجش را حـــل می کند؛ بعد اجازه می دهد  کار  بـــرود در خانۀ شـــعیب 
که سیگار اول  گونه  کند؛ همان  گناِه اول ممکن است فرد را ناراحت  برود در خانه. 
گر  ِکــیف می کند. دفعۀ اول ا فرد را به سرفه می اندازد؛ اما فرد از سیگار های بعدی 
کردم؟«؛ اما بعد از  گناه  خالفی از او سر زد، ممکن است رنگش بپرد و بگوید: »چرا 
گر روزی گناه نکند، بگوید  مدتی ممکن است به جایی برسد که از گناه لذت ببرد و ا
امروز روز خوشی نبود؛ لذا اسالم با هدف حفظ جوانان از نفوذ شیطان، بر ازدواج 

کید فراوان می کند. بموقع جوانان و ساده گرفتن این امر مهم تأ
ج. دلیل روانی: با ازدواج و تشـــکیل خانواده، عالی ترین و اساسی ترین نیاز بشر 
که نیاز به آرامش است، تأمین خواهد شد. آرامش را می توان جزو اهداف و دالیل 
گر این انتخاب، صحیح  اصلی حرکت به سمت انتخاب همسر و ازدواج دانست. ا
گیرد، ایـــن آرامش تا پایـــان عمر همراه ایـــن زوج خواهد بـــود و در زندگی  صـــورت 
کرد. برای پیرمرد و پیرزن مســـئلۀ  هیچ گاه احســـاس نارضایتـــی و ناآرامی نخواهند 
که این ها به یکدیگر نیاز بیشتری دارند؛  شهوت مهم نیســـت؛ ولی دیده می شود 
چون به انس و آرامش بیشـــتری نیاز دارند. در فصل فواید ازدواج، به این مســـئله 

بیشتر خواهیم پرداخت.
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دل به دل راه داره

با مطالعۀ این فصل دریافتیم که:
در اسالم هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج نیست.  
نیازهـــای فطری و روانی و دالیل دینی و شـــرعی، مهم ترین دالیل   

ازدواج هستند.
همـــۀ موجـــودات عالـــم و در رأس آن ها انســـان، به صـــورت زوج   

آفریده شده اند.
ازدواج، از مهم ترین موانع نفوذ شـــیطان در انســـان است؛ به همین   

کرده است و حتی  کید فراوان  دلیل اسالم بر ازدواج بهنگام و آسان تأ
گاهی آن را واجب می شمارد.
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