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کردند، همسرداری  که زوجیت را معنا  تقدیم به آنان 
را آبرو بخشـــیدند، عشـــق و ســـادگی را درهم آمیختند و 
که جنـــاب روح االمین برای ورود به  کردند  خانـــه ای بنا 

آن لحظه شماری می کرد.
ای پدر و مادر تمام خوبی ها

تقدیم
گوشه چشمی به امید 



سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی بـــه خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اسم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.



که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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فصل اول: جایگاه و اهمیت خانواده

13

مقدمه 

کنار یکدیگر قرار می گیرند،  که با هزاران آرزو زیر یک سقف و در  عروس و دامادی 
کارشـــان به اختالف و  شـــاید در روزهای اول، تصور نکنند ممکن اســـت روزی 
کرشـــمه های  که این همه ناز و عشـــوه و  جدایـــی بینجامد. چه اتفاقی می افتد 
کشـــمکش می دهند. شـــاید  روزهـــای اول، جـــای خـــود را بـــه نزاع و اختالف و 
کرده اند. چه بسا  که از اول، در انتخاب، بی دقتی  ابتدایی ترین پاسخ این باشد 
این پاسخ در خصوص برخی همسران صحیح باشد؛ اما اغلب، این گونه نیست 

کنار یکدیگر زندگی خوب و شیرینی داشته باشند.  و این دو می توانستند در 
دقت در انتخاب همسر و دلبر و همراه زندگی موضوع مهم و سرنوشت سازی 
که می تواند این  اســـت؛ اما نکتۀ مهم تر از آن، مهارت های همســـرداری اســـت 
گاهی زن و شـــوهر به علت بی توجهی  نهال تازه پا را همواره شـــاداب نگه دارد. 
کاربردی، روابط شـــیرین میان خود  به نکته ها و مهارت های ســـاده، اما مهم و 
گاه  که  را بـــا آزمون و خطاهای نســـنجیده، دســـتخوش فرازوفرودهایی می کنند 

جبران ناپذیرند.
که در این زمینه نوشـــته شده است، بازآفرینی و  کتاب های متعددی  کنار  در 
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که پشتوانۀ علمی و مهارتی قابل قبولی دارند و تبدیل  تکمیل برخی سخنرانی ها 
کتـــاب، می تواند در تکمیل و غنی ســـازی این مبحث نقش بســـزایی  آن هـــا به 
داشته باشد. حجةاالسالم قرائتی از جمله استادان شناخته شدۀ قرآنی هستند 
که در ســـخنرانی های متعدد خود، به ازدواج و تحکیم خانواده و به ویژه موضوع 
کرده اند. ایشان با بهره گیری از آیات و روایات و نیز با  همســـرداری توجه ویژه ای 
بیان شـــیرین و دل نشین ، به شیوه ای هنرمندانه در مباحث خود، مهارت های 

کرده اند.  الزم برای همسران در زندگی مشترک را بیان 
کتـــاب حاضـــر، مهارت هـــای الزم در زمینـــۀ همســـرداری و مدیریـــت روابط  در 
همســـران، بر اساس سخنرانی ها و دیدگاه های استاد قرائتی تبیین می شود. در 
این اثر تالش می شـــود بـــا تحقیق و تکمیل و تدوین منظـــم و هدفمند مباحث 
کثری از مباحث ایشان فراهم شود.  کتاب، زمینۀ استفادۀ حدا ایشان در قالب 
کوتاه، برای تقویت و استحکام نهال  گامی باشد هرچند  کتاب  امید اســـت این 

پرثمر خانواده  ها.



فصل اول: جایگاه و اهمیت خانواده
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دلـــبـــــری دلــــبــــــــران

دریچه ای به مباحث این فصل

1. منظور از تساوی زن و مرد چیست؟
2. چـــه تفاوت هایی میان زن و مـــرد وجود دارد؟ چرا در بعضی 

گذاشته شده است؟ احکام، میان زن و مرد فرق 
3. در خانـــواده، چه جایگاه هایی به زن و مرد اختصاص دارد و 

این جایگاه ها چه احکام و لوازم و وظایفی دربر دارند؟
کارکردن زن در بیرون از خانه  ۴. دین چه شـــرایط و طرحی برای 

گرفته است؟ در نظر 
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فصل اول: جایگاه و اهمیت خانواده

که فـــرد در آن قرار می گیـــرد، مهم ترین پایگاه  کانونـــی  خانـــواده به عنـــوان اولین 
یادگیری به حساب می آید و در سبک و شیوۀ زندگی هر فرد نقش بزرگی بر عهده 
که ممکن است  دارد. خانواده  می تواند اســـاس تربیت و تقوا باشد؛ همان گونه 
سرچشمۀ فساد و گناه شود. مسائل خانوادگی در دنیا مهم ترین مسائل هستند. 
که  کشـــورهای اروپایی نشان می دهند  همه پرســـی های انجام شـــده در بعضی 
گاز، آســـفالت، بهداشـــت و امثال این ها  خانواده ها مشـــکل آب، بـــرق، تلفن، 
گر مرد  گسستگی نظام خانواده  است. ا نداشته اند، بلکه بزرگ ترین مشکلشان 
و زن آزادی جنسی داشته باشند و به خانواده متعهد نباشند، وقتی مرد شب به 
خانه می رود، نمی داند خانمش در خانه هســـت یا نیســـت و یا خانم نمی داند 
امشب شوهرش به خانه می آید یا نمی آید؛ چون آزادى بی حساب وجود دارد 
کشورها  گسسته است. طالق گرفتن در این  و این آزادی نظام خانواده  را از هم 
کســـی اســـت و مثل آب خوردن زندگی ها متالشـــی می شود.  گرفتن تا به راحتِی 

زندگی سوپر دولوکس، اما نظام خانواده گسسته است.
هســـتۀ اولیۀ هر خانـــواده را زن و مرد شـــکل می دهند. به دلیـــل اهمیت این 
گام های اول تشـــکیل بنیـــان خانـــواده، دقیق ترین  موضـــوع، اســـالم  از همـــان 

17
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کـــرده اســـت. در اســـالم، خانـــواده   ســـفارش ها را در زمینـــۀ انتخـــاب همســـر1 
محبوب ترین بنا نزد خداوند و ازدواج، حافظ نیمی از بناى دین شـــمرده شـــده 
کرده است، پاداش هفتاد رکعت نماز  اســـت. هر رکعت نماز آن که همسر اختیار 

دیگران را دارد.
خانواده به عنوان رکن تربیت، نقش بسیار مهمی در رشد و تربیت فرزندان ایفا 
می کند. انســـان ها همواره در تالش اند تا دارایی خود را در حوزه هایی همچون 
که ســـرمایه گذاری اصلی باید روی  کنند؛ در حالی  مســـکن و طال سرمایه گذاری 
کنند،  گر پدر و مادر فرزندان را به خوبی تربیت  گیرد. ا خانـــواده و فرزندان انجام 
کنند، ثوابش را به این والدین  هرچه در طول تاریخ، از نسل فرزندانشان عبادت 

نیز می دهند؛ چون آنان مولد این بچه ها بوده اند.
که اصالح  گفته پیداست  خانواده سنگ بنای جامعه به حساب می آید و نا
آن بـــر اصالح جامعـــه مقدم اســـت. اصالح خانـــواده زیربناى اصـــالح جامعه 
کنار هم نیست. قرآن می فرماید:  اســـت؛ زیرا جامعه چیزى جز خانواده هاى در 
کن و آن گاه به زنان دیگر«2 و  »اى پیامبر، اول به دختران و همســـرانت سفارش 
در جـــاى دیگر می خوانیـــم: »اى مؤمنان، خود و خانوادۀ خـــود را از آتش حفظ 
کنید.«3 قرآن در ستایش یکی از انبیا می فرماید: »او خاندان و بستگان خود را به 
کبر را  نماز سفارش می کرد.«۴ حضرت امام حسین؟ع؟  در روز عاشورا ابتدا علی ا

کنید. کتاب دل به دل راه داره مراجعه  1. برای آشنایی با اهمیت ازدواج و مالک های انتخاب همسر به 
ُمْوِمِنین< )احزاب، 59(.

ْ
واِجَك َو َبناِتَك َو ِنسآِء ال ْلِ لَاْز ِبّىُ ُقِ َها الّنَ ّیُ

َ
2. >یا ا

ِحجاَرُة< )تحریم، 6(.
ْ
 َوُقوُدَها الّناُس َو ال

ً
ْهِلیُکْم نارا

َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
3. >یا أ

ُه ِبالّصلوِة< )نحل، 90(.
َ
ْهل

َ
4. >َو کاَن َیأُمُر ا
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فصل اول: جایگاه و اهمیت خانواده

به جبهه فرســـتاد و بعد جوانان دیگر را. امام سجاد؟ع؟  در رسالۀ حقوق، براى 
فرزندان حق ویژه اى بیان فرموده است. پیامبر ما؟ص؟، براى همۀ مردم رسول 
و نبی بود. پیامبر؟ص؟ وظیفه و رسالتی بین المللی و جهانی داشت؛ اما خداوند 
کار بین المللی باعث نشـــود از زن و فرزندانت  بـــه پیامبر؟ص؟ می فرماید: »ایـــن 
غافل شـــوی«1؛ یعنی مســـائل مهم رسالت، شما را از مســـائل خانواده بازندارد. 
که دارند، از بچه هایشان غافل  کالنی  کارهاى  گاهی مسئوالن مملکتی به دلیل 
می شـــوند. آن مسئول به بچه اش نمی رســـد. آدم خوبی است؛ ولی بچه اش از 
گدازى  که در خصوص خاندان خود ســـوز و  کســـانی را  دســـتش می رود. قرآن 
که تا بستگان اصالح  کرده است.2 البته، این بدان معنا نیست  دارند، ستایش 
نشده اند، انسان به سراغ دیگران نرود؛ زیرا گاهی همسر و فرزند قابلیت هدایت 
ندارند؛ ولی دیگران حرف حق را می پذیرند. نمونه های آن پســـر نوح  و همســـر 

لوط هستند. 

جایگاه مرد و زن در خانواده

برابری زن و مرد  ◄

زن و مرد در انســـانیت مشترک اند. انسانیِت انسان به روح اوست. زن و مرد از 
یک جوهر و از یک نفس هســـتند3 و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. این گونه 

1. مریم، 55.
ْهِلنا ُمْشِفِقین< )طور، 26(.

َ
2. >ِاّنا ُکّنا َقْبُل فى  ا

ْوَجها< )اعراف، 189(. َقُکْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل ِمْنها َز
َ
ذي َخل

َّ
3. >ُهَو ال
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دلـــبـــــری دلــــبــــــــران

کـــه بگوییم ماهیت یکـــی طال و ماهیـــت دیگری نقره اســـت. ذات هر  نیســـت 
که میـــان زن و مرد وجـــود دارد، به وضعیت  دو یکـــی اســـت . تفاوت هایی هم 
جســـمانی و صفـــات و روحیات آنـــان برمی گـــردد؛ وگرنه از نظر انســـانیت هر دو 
که تساوی غیر از تشابه اســـت. تساوی، برابری است  کنید  مســـاوی اند. توجه 
کارهایی  و تشابه، یکنواختی. درصورت تشابه، بر هرکدام از زن و مرد وظایف و 

که از توانشان خارج و برخالف عدالت خداوند است. تحمیل می شود 
خداونـــد هـــدف خلقـــت زن و مـــرد را یکـــی می دانـــد و آن هدف، پرســـتش 
کمال رســـیدن اســـت.1 زن و مرد در  خداوند، خلیفۀ خدا روی زمین بودن و به 
حـــدود چهل جاى قرآن دوشـــا دوش هم هســـتند و وقتی خداوند اســـم مرد را 
آورده، از زن هم نام برده اســـت: زن مســـلمان، مرد مســـلمان؛ زن روزه دار، مرد 
روزه دار؛ زن انفاق کننده، مرد انفاق کننده؛ زن مؤمن، مرد مؤمن؛ زن خاشع، مرد 
کماالت می توانند مثل هم باشند  خاشع؛ زن صابر، مرد صابر.2 زن و مرد هم در 

و هم در فساد. در قرآن از چهار نوع زن و شوهر نام برده شده است:
کماالت هم فکر و همگام هســـتند. همچون  کار خیر و  کـــه در  1. زن و شـــوهرى 
که نمونۀ هم فکری و همکارى آنان در  حضرت علی؟ع؟ و حضرت زهرا؟اهع؟ 
سورۀ دهر در چند آیۀ پی درپی بیان شده است؛ مثاًل اینکه غذاى افطار خود 

را در سه شب به هنگام افطار، به مسکین و یتیم و اسیر دادند؛3

1. ذاریات.
اِبراِت َو  اِبریَن َو الّصَ اِدقاِت َو الّصَ اِدقیَن َو الّصَ قاِنتاِت َو الّصَ

ْ
قاِنتیَن َو ال

ْ
ُمْؤِمناِت َو ال

ْ
ُمْؤِمنیَن َو ال

ْ
ُمْسِلماِت َو ال

ْ
ُمْسِلمیَن َو ال

ْ
2. >ِإّنَ ال

اِئماِت< )احزاب، 35(. اِئمیَن َو الّصَ قاِت َو الّصَ ُمَتَصّدِ
ْ
قیَن َو ال ُمَتَصّدِ

ْ
خاِشعاِت َو ال

ْ
خاِشعیَن َو ال

ْ
ال

عام< )انسان، 8(. 3. >... ُیْطِعُموَن الّطَ
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