




سݡݠالم

ا�ی  --------------- ن رگا�ن ىݭݭݭݔ
عرݨݨݨݨن

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  ای اسݡ�ت  
ݤݤݤ
ݬݔ ݫ ىݭݭݭݭݔݠںن هد�ݫ

دىت م�ن سش ݠݠݠݠ ݠݠ ا��ن ا�ب ک�ت

ݠݠݠݠݠکسݡݠݨݒ رکد . ݭݭݭݔسݒ ݫ �ݫ �ن ىپ د�ت ا�ن ݠ�ب ںݩنگاه �بل�ن که مݠݠی �ت

ام ݤݤݤݤ اح�ت ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݠݠݔ
د ݣݣݣݣى �ت �ب ىݨݨݑ

ا ام�ن



خانه های اعیانی  ) مهارت های دست یابی به خانوادۀ تراز اسالمی  (

نویسنده: فریبا عالسوند
ویراستار:سیداحمدحسینی بهارانچی

مدیر هنری:حامد مغروری
طراح جلد و صفحه آرا:زینب ربانی ݣݣخواه

ناشر: قبسات
چاپ: اول، 1397

شمارگان: 2000 جلد
قیمت:  10000تومان

  www.mehrestan.ir :تارنما
  mehr@mehrestan.ir :رایانامه

سامانه: 30007962100100
ک 39 کوچه 15، پال نشانی: اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان آیت اهلل زاهد، 

کد پستی: 8136955137
شماره تماس: 031-32368755 ،  09370012900  

تمامی حقوق چاپ و نشر این اثر برای نشر قبسات محفوظ است.

سرشناسه : ع الس ون د، ف ری ب ا، 13۴6 -
 عنوان و نام پدیدآور : خانه های اعیانی : مهارت های دستیابی به خانواده تراز اسالمی/   فریبا عالسوند. 

 مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات قبسات،   1396. 
 مشخصات ظاهری :   132 ص. :   جدول.   ؛ 21 /5×5/1۴س م.   

 فروست : مهرستان؛   20. 
 شابک :  978-600-8۴۴1-09-0 
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا

 یادداشت :   کتابنامه. 
 عنوان دیگر :   مهارت های دستیابی به خانواده تراز اسالمی. 

 موضوع :   خانواده ها   -- جنبه های مذهبی -- اسالم
Families   -- Religious aspects -- Islam   : موضوع 

 موضوع : خانواده ها -- جنبه های روانشناسی
Families -- Psychological aspects : موضوع 

 موضوع : ارتباط در خانواده
Communication in families : موضوع 

 BP230/17 /کنگره :     1396 2خ7۴5ع  رده بندی 
 رده بندی دیویی :     297/۴831 

کتابشناسی ملی :  ۴995620    شماره 







تقدیم به:
همراه زندگیم، حجت االسالم محمدجواد یوسفی 
کـــه ایمـــان و تقوایـــش برایـــم خانـــه ای امـــن ســـاخت، 
اخـــالق و وفاداریش برایـــم رفاقتی پایدار ســـامان داد 
و دانش، همراهی و دلســـوزی اش فضایی دلچســـب 

برای تربیت فرزندانمان فراهم آورد.





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 
ُمُهم<و 

ّ
یِهْم َو یَعِل کتاب های آسمانی بوده است:>یَزِكّ 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. 
عیشتان مدام،ایام به کام، عزت مستدام
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درآمد

که افراد در آن با هم ارتباط  خانواده از نگاه برخی انسان شناســـان، واحدی است 

که افراد  که نگه دار آدمی است و هنگامی  عاطفی برقرار می  کنند؛ ســـرپناهی است 
کنده اند، آنان را زیر بال و پر شبکۀ همبستگی و همیاری خود می گیرد.1 پرا

که در  کتاب هـــای فراوانی  بـــر اســـاس اهمیت خانواده، بر آن شـــدیم با نـــگاه به 

کوتاه، با  کنیم تا با مطالعۀ آن در زمانی  کم حجم تدوین  کتابی  این باره نوشته اند، 

مهمترین مباحث دربارۀ خانواده آشنا شوید؛ خانواده ای درخور ایران عزیز و در تراز 

دین شریف اسالم.

کوتـــاه از مهمترین مباحـــث دینی دربارۀ  گزارشـــی  کـــه هدف اصلی، ارائه  ازآنجا

که همگان به  خانـــواده در الگوی مطلوب اســـت، با ارائه تصویری از خوشـــبختی 

کتاب را ســـامان داده ایم: فصل اول به مسائل اساسی  دنبال آنیم، در ســـه فصل 

کارکردهای  دربارۀ تشـــکیل خانوادۀ موفق اختصاص یافته اســـت؛ فصـــل دوم به 

خانواده اشـــاره می کند و در فصل ســـوم و پایانی، نقش هـــای خانوادگی در الگوی 

گاهی، خانواده ای هم افزا و موفق بیافرینیم.   موفق را برشمرده ایم تا از مسیر این آ

1. ادگار مورن، هویت انسانی، ترجمۀ امیر نیک پی، ص220.
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گزیده گویی،  کتاب در  در این باره اندیشه بسیار است؛ اما باتوجه به رسالت این 

کوشـــیدیم ضمـــن طـــرح محورهای ســـه گانۀ یادشـــده، نیم نگاهی بـــه راهکارهای 

موفقیت بیاندازیم. 

فروتنانه و به رســـم ادب، تشـــکر خود را نثار الطاف مســـئوالن واحد مهرســـتان 

که این حقیر را شایســـتۀ مشارکت در  در مرکز احیاء اندیشـــه و ســـیرۀ علوی می کنم 

طرح ارزشـــمند خود دانســـته و اجازه دادند صفحاتی را به ســـاحت خانواده های 

بزرگوار ایران اسالمی تقدیم نمایم. امید آنکه این نوشتار به سهم خود، در اعتالی 

خانواده های محترم این مرزوبوم مفید افتد.

                                           با تقدیم احترام 
  بیست ونهم رمضان المبارک ۱۴۳۷
                                فریبا عالسوند
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مقدمه ای دربارۀ خوشبختی 

کشـــور هســـتند،  که در خارج  - عـــده ای آرزو می کننـــد ســـفر خارجـــی بروند و آن ها 

دلشان برای وطن لک زده است؛

کنند، متأهل ها می خواهند مجرد باشند؛  - مجردها می خواهند ازدواج 

- عده ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می کنند و عده ای دیگر با قرص و دارو 

می خواهند باردار شوند؛

- الغرها آرزو می کنند چاق شوند و چاق ها همواره حسرت الغری را می  خورند؛

- شاغل ها از شغلشان می نالند، بیکارها دنبال همان شغل اند؛ 

- فقـــرا حســـرت ثروتمنـــدان را می خورنـــد و ثروتمنـــدان دغدغـــۀ نداشـــتن صفا و 

خون گرمی فقرا را دارند؛

- افراد مشهور از چشم مردم پنهان می شوند، مردم عادی می خواهند مشهور و 

دیده شوند؛

- سیاه پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند و سفیدپوستان خود را برنزه می کنند؛ 

پس معلوم می شود که خوشبختی یعنی »رضایت«.

که داری  که از همانی  مهم نیســـت چه داشـــته باشی یا چقدر، مهم این اســـت 
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راضـــی باشـــی، آن وقت خوشـــبختی. تصـــور خوشـــبختی به خودی خود شـــیرین 

که به  اســـت. هر انسانی مراحل زندگی و اهداف مدنظر را به صورتی دنبال می کند 

کند. ازدواج و تشکیل خانواده مرحلۀ مهمی در  بیشـــترین خوشبختی دست پیدا 

کامروا، اعضا  ســـامان دادن به زندگی و رسیدن به خوشبختی اســـت. در خانوادۀ 

که خوشبخت اند و همه در تجربه ای دلچسب شریک  به این احساس می رسند 

که چه تصوری از خوشبختی صحیح است،  هستند؛ اما در این میان، این مسئله 

که در خانواده های امروزی به فرزندان  در جای خود بسیار مهم است؛ موضوعی 

آموزش داده نمی شود.

بینش درست یا نادرست از خوشبختی با عقاید پایه و اصلی انسان مرتبط است. 

که به خداوند و دنیای آخرت باور دارد، با نگاه غیر مؤمن  کسی  خوشبختی از نگاه 

کاماًل متفاوت است. فرد دوم نگرشی مادی به مفهوم و مصداق خوشبختی دارد 

کلیدی در دیدگاه او به حساب می آیند. چنین  و آسایش، رفاه و لذت، سه مفهوم 

کم شـــدن امکان تفریح و سرگرمی برای او،  شـــخصی آستانۀ تحمل ضعیفی دارد و 

کوچک  که دنیا برای آدمی  به معنای ورود در شـــیب بدبختی است؛ به این دلیل 

اســـت. فـــردی با این نـــوع نگرش از خوشـــبختی، خیلی زود از آنچه دارد، خســـته 

می شـــود و خود را به تکاپوی بیشـــتر برای رسیدن به سطح واالتر و تجربۀ وضعیت 

گر در این مســـیر به آنچه می خواهد نرســـد، نارضایتی  متفاوت تری قرار می دهد. ا

که  کمترین مشکالتی اند  از زندگی و اطرافیان، ســـرخوردگی از شـــرایط و موقعیت، 

کمتری از زندگی و بودنش در  برایش به وجود خواهند آمد. در نتیجه این فرد زمان 
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کنار خانواده را با آسایش و لذت به سر می برد.

خوشبختی برای کسی که فقط در چارچوب دنیای فانی می اندیشد، مفهومی جز 

که به خداوند و آخرت باور دارد و در  کسی  آسایش، رفاه و لذت ندارد. در مقابل، 

کنار توجه به مادیات، به موضوعات معنوی نیز اعتقاد دارد، در واقع عناصر بیشتری 

در تعریف او از خوشبختی و احساس خوب او دربارۀ زندگی تأثیر می گذارند.

که اولی تحقق خوشبختی را وابسته  تفاوت مهم این دو شخص، در این است 

که در بســـیاری از مواقع شـــاید خارج از ارادۀ  به موضوعاتی خارج از خود می داند 

فرد باشـــند؛ اما دومی در وهلۀ اول، خود و ســـایر انســـان ها را عامل اصلی تحقق 

که برای رســـیدن به خوشـــبختی می توان  آن می داند و بر همین اســـاس می داند 

کرد. همواره تالش 

گزاره های زیر به باور رسید: برای رسیدن به مصداق چنین معنایی، باید دربارۀ 

کسی     احســـاس خوشبختی در درون هر فرد شکل می گیرد و سطح توقعات هر 

از زندگی اش و نوع نگرش او به هستی، تعیین کنندۀ میزان احساس خوشبختی 

اوست.

گشودن چشم نعمت بین خود، باید به دنبال بیشترکردن دالیل     هر انســـانی با 

احساس خوشبختی اش بگردد. داشتن سقفی باالی سر، امنیت، برخورداری از 

پدر و مادر، فرزند و همسر، امکان سیرشدن و سیراب گشتن، امکان لذت بردن 

گریستن و خندیدن، نعمت عقل و احساس، نبودن دردهای  از نعمت، قدرت 

کلمه،  مـــداوم در بـــدن یا ابتال به انـــواع بیماری های عجیب و غریـــب و در یک 

وجـــود نعمت ســـالمتی و هزاران نعمـــت دیگر، در زندگی اغلـــب آدمیان وجود 
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 از دیده ها مخفی می مانند.
ً

که معموال دارند 

کرد، مانند    کم یا زیاد   برخی از عوامل مرتبط با احساس خوشبختی را نمی توان 

ویژگی های جسمی و برخی را می توان تغییر داد، مانند ثروت یا رفتارهای دلپذیر 

و ایمنی بخـــش. امیرمؤمنـــان؟ع؟در توصیف اهل تقوی می فرماید: »شـــرورهم 

که دیگران از  کرده اند  که خود را تا بدان جا اصالح  کســـانی اند  مأمونه«؛1 متقین 

که وابستگان از زندگی در  شّرشان ایمن هستند؛ یعنی اصالح خویشتن تا جایی 

کاری ممکن و بلکه تکلیفی دینی است. کنار ما به امنیت خاطر برسند، 

گریزی از آن نیســـت. برای این    که هیچ   در دنیـــا واقعیتی به نام رنج وجود دارد 

 رنج ها را باید به رنج 
ً

کرد و ثانیا  فلســـفه داشت تا بتوان آن را تحمل 
ً

رنج باید اوال

که رنج تحصیل نبرد،  کسی  کرد تا به سکوی پرش تبدیل شوند.  سازنده تبدیل 

که رنج تجارت نبرد، باید رنج  کسی  کند.  رنج سوزندۀ بی سوادی را باید تحمل 

فقر را تحمل کند. کسی که رنج عمل صالح و کسب اعتبار نبرد، باید رنج خواری 

کند.  در اجتماع را بر خود هموار 

 خوشبختی مطلق در آخرت محقق می شود؛ بنابراین باید سهم مهمی از زندگی   

را برای رســـیدن به این معنا از خوشـــبختی اختصاص داد. در این صورت باید 

خوشـــبختی ظاهری در طول و در راستای خوشـــبختی واقعی دیده شود؛ یعنی 

که انســـان بتوانـــد در آن به خوشـــبختی مطلق  چـــون دنیـــا ظرفیـــت آن را ندارد 

برســـد؛ این خوشبختی را باید در آخرت انتظار داشت. ازآنجایی که دنیا مقدمه 

و مزرعۀ آخرت اســـت، باید به اندازۀ تواِن خود برای دســـتیابی به خوشـــبختی 
1. نهج البالغه، خطبۀ 192 )متقین(. 
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ظاهری تالش نمود و از این نوع خوشـــبختی، پلی به خوشـــبختی همیشگی در 

که ما باید بین این دو، فقط  آخرت زد. بر این اســـاس، این تصور اشـــتباه است 

کنیم؛ بلکه باید یکی را اصل و دیگری  یکی را انتخاب و از دیگری چشم پوشـــی 

گر جوان باایمان، بااخالق  را وسیلۀ دستیابی به دیگری قرار دهیم. برای مثال ا

کار و تالش به خواستگاری دختری رفت و توانایی تهیۀ تجمالت زندگی  و اهل 

که در دنیا پایدار  را نداشـــت، ولی می توانست سطحی از سعادت را محقق  کند 

و در آخرت ثمرۀ اصلی خود را نشان می دهد، نباید فقط به سبب ضعف مالی، 

او را از در خانه راند.

که در روایات اســـالمی بر ویژگی های اخالقی و دینی، بیش  برای همین اســـت 

که برای رفاه خانواده اش می کوشد،  کید شـــده اســـت.1 مردی  از امکانات مالی تأ

گرفته اســـت؛2 اما خوشـــبختی زن و فرزند را ُخلق خوش و  مجاهد در راه خدا نام 

خداترسی او ضمانت می کند.

باتوجه به عبارت های پیشـــین، بخش زیادی از احســـاس خوشـــبختی، بســـیار 

ذهنی و وابسته به اصالح نگرش های شخصی هر فرد است. در عین حال داشتن 

خانـــوادۀ موفق و همراه نیز نقش مهمی در ایجاد این احســـاس خواهد داشـــت. 

درنتیجه برای رسیدن خانواده به تراز اسالمی، اولین گام، اصالح نگرش های افراد 

دربارۀ خوشـــبختی است. تصویر درست از این موضوع، در جهت دهی به تالش 

افراد برای ایجاد خانوادۀ موفق با معیارهای اسالمی حیاتی است. 

1.  محمدبن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج14، ص18. 
َكاْلُمَجاِهِد ِفی َسِبیِل اهَّلِل«، محمدبن یعقوب الکلینی، الکافی، ج5، ص88.  َعَلی ِعَیاِلِه 

ُ
2. »اْلَکاّد
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خـانه هـــای اعـیانی

دریچه ای به مباحث این فصل

1. اولین قدم در ایجاد خانوادۀ موفق چیست؟

2. الگوی انتخاب همسر، در زمان حاضر، چه تغییراتی کرده است؟

3. الگوی مطلوب همسرگزینی چیست و چه مراحلی دارد؟

۴. راه های غنی سازی روابط همسران در دوران عقد چیست؟ 

5. هنـــر عشـــق ورزیدن در زندگی مشـــترک، چگونه برای همســـران 

حاصل می شود؟

کرد؟ 6. چگونه می توان عشق را در زندگی مشترک ماندگار 

26



فصل اول: تشکیل خانوادۀ موفق

مقدمه

گروهی باتوجه به به نقطۀ شروع حرکت  کســـی یا  موفقیت نســـبی است؛ یعنی هر 

خویـــش و فاصله اش تا نقطۀ مطلوب، خود را ارزیابی می کند. دیدگاه دین دربارۀ 

گزاره های قرآنی و حدیثی بیان شـــده  خانوادۀ مطلوب و موفق، در مجموعه ای از 

است و در رفتار معصومان؟مهع؟ به عنوان الگوی عملی تحقق یافته است.

وجود اهل بیت معصوم؟مهع؟ در مکتب شـــیعه نشـــان می دهد انسان ها افزون 

که در آیات و روایات بیان شـــده است، به الگوی عینی در این باره  بر دانش متنی 

که  کسانی  کســـب دانش خانواده، از زندگی واقعی  نیز نیازمند هســـتند تا افزون بر 

که خانوادۀ  دوستشـــان دارند نیز درس بگیرند. شیعیان از این نعمت برخوردارند 

کی به آن ها معرفی شده است تا با شناخت آن ها، عملکرد خود را با رفتار کسانی  پا

کننـــد. در زندگی حضرت  کـــه دوستشـــان دارند و مقدسشـــان می داننـــد، منطبق 

کبـــری و حضرت علی؟ع؟ بـــا حضرت زهـــرا؟اهع؟، بهترین  رســـول؟ص؟ بـــا خدیجۀ 

کلمه ها و ابراز محبت ها  گذشت ها، عشق ها و همراهی ها و زیباترین  ایثارگری ها، 

به چشم می خورد.
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آیا می دانید در موضوع ازدواج، اولین قدم، مهم ترین قدم است؟   

ازایـــن رو مهمترین قدم برای ایجاد خانوادۀ موفق با معیارهای اســـالمی، انتخاب 

همسر و شروع درست زندگی است. بخشی از طالق ها به این سبب رخ می دهد 

که افراد از ابتدا برای یکدیگر مناسب نبوده اند و برای زندگی با هم تربیت نشده اند. 

گونی  گونا به عبارت دیگر، زن و شوهر همتای هم نبوده اند. این ناهمسانی، ابعاد 

که یکی از ابعاد مهم آن، ناهمســـانی در »باورها و اعتقادات« اســـت. عامل  دارد 

دوم در فروپاشی خانواده ها، »رفتار اخالقی و شخصیت روانی زن و شوهر« است 

گاهی از وظایف، حقوق متقابل و نیازهای مردانه و زنانه«  و عامل سوم نیز »سطح آ

برشمرده شده است. 

ک های اصلی و غنی سازی  به کارگیری شیوۀ درست انتخاب همسر، تمرکز بر مال

روابط در سال های اولیۀ زندگی، به ایجاد خانوادۀ موفق می انجامد.

همسر گزینی

گر چه  یکی از هنجار های رایج همســـر گزینی، انتخاب با محوریت خانواده اســـت. ا

کم رنگ شـــده اســـت، این رســـم دیر پا  امـــروزه نقـــش خانـــواده در برخـــی مناطق 

همچنـــان وجود دارد. محوریـــت خانواده با پدیدۀ مدرن شـــدن، ارتباط معکوس 

دارد. ویژگی هـــای جامعـــۀ مـــدرن )فرهنگی، ســـاختاری و...( بـــه تضعیف نقش 

خانواده در همســـر گزینی انجامیده اســـت. در الگوی جدید، بر میل و عالقۀ قلبی 

کید می شود. البته  خود شخص، حتی به قیمت نادیده گرفتن خواست خانواده تأ
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که  اغلِب ازدواج ها در محدودۀ جغرافیایی و محل زندگی افراد رخ می دهد،  ازآنجا

گر  نوعی یکسانی و کفویت از نظر موقعیت اجتماعی بین زوجین وجود دارد، حتی ا

کم رنگ باشد.1  در این الگو ها نقش خانواده 

در الگوی ازدواج با محوریت خانواده، افراد به مسائلی مانند سالمت اخالقی، 

نگـــرش دینـــی و وضعیت اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی دو خانـــواده توجه و 

هم طبقگـــی اجتماعـــی، فرهنگی و دینـــی را رعایـــت می کنند. به عبـــارت دیگر در 
کارکردهای متعدد آن نیز می نگرند.2 برقراری پیوند ازدواج، به اهداف و 

که متأثر از دو عنصر  امروزه این محوریت به شـــکلی متفاوت از قبل وجـــود دارد 

ســـنت و تجدد اســـت. در این الگو، دختر و پسر ممکن اســـت یکدیگر را در محل 

کار و... ببینند و ســـپس پســـر، خانوادۀ خود را برای خواســـتگاری  تحصیل، محل 
کند.3 کند. خانواده نیز می تواند معیارهای مد نظر خود را اعمال  دختر ترغیب 

در دیدگاه اسالمی، دختر و پسر ارکان اصلی عقد ازدواج اند؛ بنابراین رضایت و 

گر هیچ پیشـــینۀ آشنایی با هم نداشته باشند،  عالقۀ قلبی آنان به یکدیگر، حتی ا

مهم تر از نظر سایر اعضای خانواده است و با اظهار نارضایتی آنان عقد ازدواج باطل 

که  که معصومان؟مهع؟ به پسر یا دختری  است. در برخی روایات بیان شده است 

کـــه میل داری  کســـی  دربـــارۀ ازدواج با آنان مشـــورت می کردند، می فرمودند: »با 

1. ر.ک: تقی آزاد ارمکی، جامعه شناسی خانوادۀ ایرانی، ص 109ـ110.
كه  كنار همسر است؛ تسکین  كه منظور، رشد و تکامل شخصیت انسان در  كلی ازدواج عبارت اند از: تکمیل  2.  اهداف 
كه باعث حفظ نسل و پرورش انسان های خداباور  قرآن در آیۀ 21 سورۀ مباركه روم به آن اشاره می كند و تولید مثل 

و مفید در جامعه است.  
3. حسین بستان، اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص46.
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ازدواج کن«.1 شاید امروزه باتوجه به خودمختاری افراطی فرزندان در انتخاب همه 

که  چیز، چنین سفارشی چندان مهم به نظر نیاید؛ اما تصور آن در زمان و فرهنگی 

کم اهمیت تر از این هم نداشـــتند، آن هم از  زنـــان ارادۀ آزادی بـــرای انتخاب هـــای 

که خود ده ها دستورالعمل دربارۀ احترام به والدین و والیت پدران  سوی پیامبری 

گفتنی اســـت  بر فرزندان آورده اســـت، ارزش آن را نشـــان می دهد. در عین حال 

کوشـــش آنان در ازدواج  کنار اهمیت رضایت دختر و پســـر، راهنمایی والدین و  در 

جوانان نیز سفارش شده است.2 

الگوی همسرگزینی

الگوی پیشنهادی برای همسرگزینی شامل مراحل زیر است:

۱. انتخاب یا پیشنهاد 

گر قرار باشد مسیر ازدواج به صورت ایمن پیش برود، نزدیکان پسر  در این مرحله ا

 پسر به صورت رسمی از 
ً
و افراد مطمئن، همسر مناسب را پیشنهاد می کنند تا بعدا

گر دختری  دختر خواستگاری کند. البته این شیوه مخصوص پسرها نیست؛ بلکه ا

ک های خود را در پســـری ببیند،  بـــه دور از احساســـات و فضای دلبســـتگی، مال

کند، می تواند از فرد »واســـطه«  بدون آنکه خودش بخواهد این عالقه را مطرح 

کمک بگیرد. واســـطه باید امین، رازدار و باتجربه باشـــد. شـــخص واسطه با تبحر 

1. محمدبن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج14، ص220. 
اِلِحیَن ِمْن ِعَباِدُكْم  َیاَمى ِمنُكْم َوالّصَ

َ
أ

ْ
نِكُحوا ال

َ
كریم به اولیاء دربارۀ ازدواج فرزندانشان خطاب شده است: >َوأ 2. در قرآن 

ُه ِمن َفْضِلِه< نور، 32.  ِإَماِئُكْم ِإن َیُكوُنوا ُفَقَراء ُیْغِنِهُم الّلَ َو
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